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 اإلهداء

 

 أهدي هذا البحث إىل احملبوبني: 

 يف شعبة املاجيسرت اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية  •
 Abah Drs. Syaifudin) الوالدين الكرميني أيب الدكتوراندس سيف الدين زهري  •

Zuhri) ة الثماني وأمي ليلة نفيسة (Ibu Lailatun Nafisatus Samaniyah) ن ال ياللذ
 عن الدعاء ودعم وإعطائ احملبة انيتوقف

 Shynthya Ratu) أخيّت الصغريتني اللتني أحبهما دائما مها شينتيا راتو شيما  •

Shyma)و ريف ماريسكا مهاراين(Refi Mariska Maharani)  
جامعيت، مكان لطلب العلم جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية   •

 جوكجاكرات  للبنات كواتكديجوكجاكرات واملعهد اإلسالمي نور األمة 
نور   يالشيخة املكرم اآلب منري شفاعة واألم بركة نواوي وأسرهتا يف املعهد اإلسالم •

 األمة للبنات 
 .صديقايت وأصدقائي األحباء الذين يدعمين و يرافقين يف كل وقت •
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وتقدير  شكركلمة   

 
أمور الدنيا والدين احلمد هلل رّب العاملني رّب العرش العظيم وبه نستعني على  

والصالة والسالم على رسول هللا املصطفى سيدان حمّمد صلى هللا عليه وسّلم وآله وصحبه  
 أمجعني، أما بعد:

اإلعالل واإلبدال يف كتاب تعليم فقد انتهيت من كتابة هذا البحث حتت العنوان "
وال خيلو هذا البحث من " بعون هللا ورمحته،  املتعّلم للشيخ الزرنوجي )دراسة حتليلية صرفية( 

املساعدة والدعاء والتشجيع واإلرشاد والتوجيه واإلقرتاحات من أفراد كثريين. ففي هذه 
الفرصة أريد أن أقّدم كلمة الشكر والتقدير العاىل إىل من له فضل يف إمتام هذا البحث، 

 وأخّص ابلذكر منهم: 
كّلية اآلداب والعلوم الثقافية  كعميد    املاجستري  حممد ولدانالدكتور    السيد  فضيلة .1

 جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمّية احلكومّية جوكجاكرات. 
كرئيس لقسم اللغة العربية ة  املاجستري تسنيمة  ال  ةسيدة الدكتور اتتيك مريفضيلة ال .2

 . وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم الثقافية
 العربية وأدهبا.ة ككاتبة قسم اللغة املاجستري سيدة أنيندا أجي سيوي فضيلة ال .3
 كمشرف أكادمي.  املاجستريالسيد الدكتور خريا حنديني  فضيلة .4
احلاج املاجستري كمشرف البحث الذي  حممد فريباديفضيلة األستاذ الدكتور  .5

 قد بذل جهدها على القيام إبشرايف ومراقبين يف إمتام هذا البحث.
ة جبامعة سوانن  مجيع املدرسني واملدرسات يف كلّية اآلداب والعلوم الثقافي .6

كاليجاكا اإلسالمّية احلكومّية جوكجاكرات خصوصا يف قسم اللغة العربية وأدهبا  
 أن جيزيكم هللا جزاء خريا كثريا يف الدنيا واآلخرة. 

وأمي ليلة  زهري يف الدينسحضرة والدي احملبوبني الكرميني أيب الدكتوراندس  .7
 محهما كما ربّياين صغريا. نفسة السمانية الّلهم اغفريل ذنويب ولوالدّي وار 
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و ريف    (Shynthya Ratu Shyma)شينتيا راتو شيما ة مها احملبوبأخيت الصغرياتن  .8
 ومها كمال احلب والفرح. Reffi Mariska Maharani))ماريسكا مهاراين 

 ركة نواوي احلاجة ومريب روحي الشيخ منري شفاعة احلاج مربية روحي الشيخة اب .9
ين كثريا مو نور األمة للبنات اّلذين قد عل  اإلسالمي يف املعهدخ يومجيع املشاي

 من العلوم الدينية أبروع النصائح لزاد احلياة من الدنيا إىل اآلخرة.
نور األمة للبنات بكّن أبتسم وبكّن قد اإلسالمي صديقايت يف املعهد  .10

 ذهب امللل وبكّن أكتب روعة اخليال.
يف قسم اللغة العربية وأدهبا وخاصة يف الفصل أ. أصدقائي وصديقايت  .11

 وغريهم اّلذين قد صاحبوين وساعدوين يف تعّلم اللغة العربية وإمتام هذا البحث. 
 كل من ال أذكر أمساءهم يف إمتام هذا البحث العلمي. .12

و أخريا، أدعو هللا تعاىل أن جيعل هذا البحث عمال صاحلا وأرجو أن يكون  
 وجلميع القرّاء األعزّاء. آمني اي رّب العاملني. انفعا يل 

 2021رب ديسم 1جوكجاكرات، 
 الباحثة 

 
 

 ىأرين فريضة العزم
19201012008 
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ABSTRAK 

I’LAL DAN IBDAL DALAM KITAB TA’LIM AL-MUTA’ALLIM  

KARYA SYAIKH AZ-ZARNUJI 

(STUDI ANALISIS MORFOLOGI) 

Dalam bahasa Arab huruf terbagi menjadi dua, yaitu: huruf sahih dan huruf 

‘illat. Masing-masing huruf memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu 

karakteristik huruf ‘illat sulit diucapkan pada saat tertentu, misalnya huruf ya’ 

sukun yang sulit diucapkan ketika jatuh setelah harakat dammah atau huruf ‘illat 

yang jatuh setelah alif tambahan berubah menjadi hamzah. Kesulitan pengucapan 

ini memunculkan kaidah-kaidah perubahan pada kata tersebut dan hal demikian 

menimbulkan adanya keringanan dalam pengucapannya. Dalam hal ini, kaidah 

yang membahas mengenai perubahan tersebut disebut i’lāl. 

Ibdal adalah membuang suatu huruf dan menempatkan huruf lain 

ditempatnya. Ibdal itu sama seperti i’lāl. Maksudnya masing-masing dari ibdal 

maupun i’lāl telah terjadi adanya merubah tempatnya suatu huruf. Hanya saja 

dalam i’lāl yang menjadi sasaran adalah huruf ‘illat, artinya huruf ‘illat yang satu 

mengganti tempatnya huruf ‘illat yang lain. Sedangkan dalam ibdal yang menjadi 

objeknya adalah huruf ‘illat maupun huruf shahih. Artinya menempatkan huruf 

shahih ditempatnya huruf ‘illat sebagai gantinya atau menempatkan suatu huruf 

shahih ditempat huruf shahih yang lain. 

I’lāl dan Ibdal merupakan pembelajaran yang penting yang harus dikuasai 

dalam mempelajari bahasa Arab. Maka, apabila tidak menguasai i’lāl dan Ibdal 

akan menyebabkan kesulitan tersendiri dalam mempelajari bahasa Arab. Oleh 

karena itu, penulis mengangkat judul I’lāl dan Ibdal dalam Kitab Ta’lim Al-

Muta’allim Karya Syaikh Az-Zarnuji (Studi Analisis Morfologi), dikarenakan 

dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim peneliti menemukan banyaknya lafadz yang 

mengalami peng-i’lāl-an dan peng-ibdal-an di dalam kitab tersebut. Selain itu, 

masih banyak orang yang salah dalam memahami suatu lafadz disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan mereka dalam mengetahui asal dari suatu lafadz tersebut, 

karena dalam bahasa Arab perbedaan satu huruf saja sangat berpengaruh. Adapun 

alasan peneliti memilih kitab Ta’lim al-Muta’allim sebagai objeknya karena kitab 

Ta’lim al-Muta’allim merupakan salah satu kitab yang mengandung pesan moral 

yang berkaitan dengan ajaran Islam berupa moral atau etika Islam. Syaikh Az-

Zarnuji menggunakan media penyampaian pesan-pesan moral dalam Islam, salah 

satunya menggunakan kitab Ta’lim al-Muta’allim. Kitab ini mengandung banyak 

sekali hikmah atau pesan moral yang dapat dipetik. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam 

tesis ini, yaitu: 1) Bagaimana bentuk lafadz yang mengandung I’lāl dan Ibdal dalam 

kitab Ta’lim al-Muta’allim karya Syaikh Az-Zarnuji? 2) Bagaimana proses analisis 

I’lāl dan Ibdal dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim karya Syaikh Az-Zarnuji? 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah disiplin ilmu sharaf 

khususnya pada pembahasan i’lāl dan Ibdal dengan menggunakan metode 

kuantitatif. Dari penelitian berdasarkan analisis, peneliti menemukan 637 kata yang 

mengalami peng-i’lal-an dan peng-ibdal-an, dengan rincian; i’lal bi al-hadf 78 

kalimat dengan pembagian 32 kata, i’lal bi al-qalb 374 kalimat dengan pembagian 

qalb wawu alifan 216 kalimat terbagi atas 21 kata, qalb ya’ alifan 129 kalimat 

terbagi atas 30 kata, qalb wawu ya’an 9 kalimat terbagi atas 2 kata, wazan fa’lā wa 

fu’lā al-mu’talatā al-lām 20 kalimat terbagi atas 2 kata, i’lal bi at-taskin 145 kalimat 

terbagi atas 48 kata, i’lal hamzah 13 kalimat terbagi atas 6 kata, dan ibdal 27 kalimat 

terbagi atas 7 kata. 

 

Kata Kunci: kitab Ta’lim al-Muta’allim _Sarfiyah_I’lāl dan Ibdal. 
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 التجريد 

 
 املتعّلماإلعالل واإلبدال يف كتاب تعليم  

للشيخ الزرنوجي )دراسة حتليلية صرفية(    

تنقسم احلروف إىل قسمني، مها: حرف الصحيح وحرف العلة.  ،يف اللغة العربية 
كل واحد من احلروف هلا خصائصها. ومن خصائصها يصعب النطق هبا. ومثاله، حروف  

 وقعت بعد الياء ساكنا الذي يصعب النطق إذا وقعت بعد حركة الضّم وحرف العلة اليت
مهزة. الصعوبة من هذا النطق حتتاج إىل قواعد تغيري الكلمات. وهذا  أبدلتألف زائدة 

التغيري حروف يرمي إىل التخفيف يف النطق. والقاعدة اليت تبحث يف التغيري تسّمى 
 اإلعالل.

ر يف مكانه. اإلبدال هو نفسه  خأما اإلبدال فهو إزالة احلرف ووضع حرف آ 
أن كل من اإلبدال واإلعالل قد تغري يف مكان احلرف. كل ما يف األمر أن   اإلعالل. يعين

اهلدف يف اإلعالل هو حرف العلة، مما يعين أن أحد حرف العلة حيل حمل حرف العلة 
اآلخر. بينما يف اإلبدال الذي مفعول به هو حرف العلة أو احلرف الصحيح. يعين وضع  

منه أو وضع احلرف الصحيح يف مكان احلرف  احلرف الصحيح يف مكان حرف العلة بدال  
 الصحيح اآلخر.

اإلعالل واإلبدال درس مهّم جيب فهمه يف تعّلم اللغة العربية. وعدم فهم اإلعالل 
اإلعالل واإلبدال سيسّبب صعوبة يف تعّلم اللغة العربية. فلذلك، اختارت الباحثة العنوان "

ألن يف كتاب تعليم املتعلم  " الزرنوجي )دراسة حتليلية صرفية(يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ 
وجدت الباحثة أكثر الكلمات اليت حدث اإلعالل  و اإلبدال يف ذلك الكتاب. أما حجة  
الباحثة الختيار كتاب تعليم املتعلم ألنه ال يزال بعض الناس خمطئني يف فهم األلفاظ بسبب  

الختالف يف حرف واحد يف اللغة العربية له أتثري  قلة معرفتهم مبعرفة أصل األلفاظ ألن ا
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كبري. سبب اختيارت الباحثة لكتاب تعليم املتعلم موضوعا هو أن كتاب تعليم املتعلم من 
الكتب اليت حتتوي على رسائل أخالقية تتعلق ابلتعاليم اإلسالمية يف صورة أخالق أو  

ل الرسائل األخالقية يف  جي وسيلة إيصاو أخالق إسالمية، حيث يستخدم الشيخ الزرن
اإلسالم، واليت يستخدم أحدها عمله األديب يف شكل كتاب تعليم املتعلم. حيتوي هذا  

 الكتاب على الكثري من احلكمة أو الرسائل األخالقية اليت ميكن تعلمها.
كيف عملية  (  1هي:  ه. فالغرض من هذا البحث اجابة املسألة اليت تبحث في 

جي؟  و وي على اإلعالل واإلبدال يف كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرنتشكيل األلفاظ اليت حتت
التقريب  ؟جيو ما أنواع اإلعالل وقواعدة اإلبدال يف كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرن( 2

الذي استعمل يف هذا البحث هو نظام علم الصرف خصوصا عن حبث اإلعالل واإلبدال 
 .  كّميةبطريقة  

مجلة تنقسم  637اء على حتليل الباحثة أن جتد الباحثة أما النتيجة من البحث بن 
مجلة  78اإلعالل ابحلذف اليت جّرب اإلعالل واإلبدال. بتفصيلها: كلمات   148على 

مجلة مجلة   216بتفصيلها قلب الواو ألفا    374 ابلقلبكلمات، إعالل    32تنقسم على  
كلمات، قلب الواو    30مجلة تنقسم على  129كلمات، قلب ايء ألفا   21 تنقسم على

مجلة تنقسم على  20كلمات، وزن َفعلى وفُعلى املعتلتا الاّلم   2مجلة تنقسم على  9ايء 
مجلة   13إعالل اهلمزة  و ،  ةكلم  48مجلة تنقسم على    145ابلتسكني    إعاللو ،  تنيكلم  2

 كلمات.  7مجلة تنقسم على  27كلمات، وإبدال   6تنقسم على 
 

 املتعلم_صرفية_اإلعالل واإلبدال.كلمات املفتاح: تعليم  
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 األول  الباب

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
ينفصل البشر إحدى عطااي هللا تعاىل لإلنسان هي اللغة. يف احلياة اليومية، ال  

  1أبدا عن اللغة. اللغة وسيلة للتواصل بني األفراد اجملتمع على شكل رموز صوتية.
اللغة هي نظام من الرموز الصوتية التعسفية يستخدمها أعضاء اجملموعات 

بشكل فردي، اللغة هي أداة   2اإلجتماعية للعمل معا والتواصل والتعريف أنفسهم. 
للتعبري عن حمتوايت األفكار الداخلية لآلخرين. بشكل مجاعي، اللغة هي أداة  

ها اخلاصة اليت ميكن العثور عليها كل اللغة هلا خصائص  3للتفاعل مع بعضنا البعض.
اللغة العربية هي إحدى اللغات اليت ميكن استخدامها   4أيضا يف اللغات األخرى.

 كأداة للتفاعل البشري.

اللغة العربية هي إحدى اللغات املستخدمة يف التواصل يف الدول العربية وعلى 
لطبع فصلها عن دراسة  املستوى الدويل. يف فهم اللغة العربية وتعلمها، ال ميكن اب

قواعد اللغة العربية. أما ابلنسبة لتعلم اللغة العربية، فيجب على املرء أن يفهم علم 
 النحو وعلم الصرف. كالمها قواعد للتعرف على أشكال الكلمات يف اللغة العربية.

حلروف. تنقسم احلروف إىل ابعة من األصوات تسمى يف اللغة العربية جممو 
قسمني، ومها الصحيح والعلة. كل حرف له خصائصها اخلاصة. من خصائصها  
كحرف العلة اليت تصعب نطقه يف أوقات معينة. مثاله، حرف الياء الساكن الذي  

 
1(Medan: Bartong Jaya, 2012), 1. Bahasa Indonesia Praktisrlaungan Ritonga, Pa  
2(Jakarta: Erlangga, 2012), 3. Linguistik UmumAchmad H. P and Alek Abdullah,   
3(Medan, 2015), 1. Fonologi Bahasa ArabRahlina Muskar,   
4(Sidoarjo: CV Lisan Arabi, 2017),  Pengantar Linguistik Bahasa ArabSahkholid Nasution,  

8. 
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يصعب نطقه عند وقوعه بعد حركات الضمة أو حرف العلة اليت تقع بعد ألف  
قواعد التغيري يف الكلمة  تثري صعوبة النطق هذه  5ليت تتحول إىل مهزة. الزائدة ا

ولذلك مث يسبب خفة يف النطق.  يف هذه احلالة، القاعدة اليت تناقش التغيري هي 
 اإلعالل.

أما اإلبدال فهو إزالة احلرف ووضع حرف آخر يف مكانه. اإلبدال هو  
واإلعالل قد تغريا يف مكان احلرف. لكن اهلدف كاإلعالل. يعين أن كل اإلبدال  

يف اإلعالل هو حرف العلة، أي أن إحدء احلروف العلة حيل حمل حرف العلة 
اآلخرى. بينما يف اإلبدال الذي مفعول به هو حرف العلة أو احلرف الصحيح. 
يعين وضع احلرف الصحيح يف مكان حرف العلة بدال منه أو وضع احلرف  

 6احلرف الصحيح اآلخر.الصحيح يف مكان 

اإلعالل واإلبدال مها من الدروس املهمة اليت جيب إتقاهنا يف التعلم اللغة 
العربية. فلذلك، إن ال يتقنهما فتكون الصعوبة يف تعلم اللغة العربية. اإلعالل هو 
تغيري يف حرف العلة )ألف، واو، ايء( وحرف الزائدة )مهزة(. هذه التغيريات ابلنقل 

 7اإلبدال والسكون.واحلذف و 

بناءا على ذلك، سوف تبحث الباحثة أحد الكتب الرتاث وهو كتاب 
جي. كان الكتاب التعليم املتعلم من الكتب املشهورة. و تعليم املتعلم للشيخ الزرن

حيتوي الكتاب على نظام إمجايل تسع عشر ومائة، وثالثة عشر موضوعا. يشرح 
التعّلم من أجل حتقيق املعرفة املفيدة.   الكتاب عن األخالق واألدب والسلوك يف

كان الكتاب مشهورا ىف الرتبية اإلسالمية خاصة التعليم غري النظامي، أصبح  
 

مكتبة محمد بن أحمد بن : سورابايا )(للمدارس اإلبتدائية)قواعد اإلعالل فى الصرف , رمنذر نذي 5

 .n.d.), 9 ,نبهان وأوالده
, المكتبة العصرية: بيروت)الجزء الثاني , جامع الدروس العربية, الشيخ مصطفى الغالييني 6

1984 ,)203.
مكتبة محمد بن : سورابايا) االصطالحى واللغوي لبعض األساتذة)إعالل الصرف , منذر نذير 7

.n.d.), 2 ,أحمد بن نبهان وأوالده
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وذلك ألنه حيتوي على أساليب   8الكتاب املرجع الرئيسي للطالب يف طلب العلم.
التعّلم، ووضع األخالق كنموذج أساسي. حىت مل يكن هناك مظاهرة للطالب إىل 

 ىف املعهد. كياي 

جي مؤلفا للكتاب التعليم املتعّلم. ال يعرفه أحد امسه  و كان الشيخ الزرن
الكامل ابلضبط، ألنه غري مشهور من كتبه. ويف القاموس اإلسالمي عنواانن 

جي. يسكن يف الزرنوق أو و جي وبرهان الدين الزرنو موجهان إليه، مها الشيخ الزرن
املعجم اإلسالمّي أّن زرنوق أو زرنوج هو  الزرنوج هذه الكلمة اليت تنسب له. ىف

 9اسم دولة تقع يف منطقة هنر تكريس وهي تركستان الشرقية.

سبب اهتمام الباحثة بدراسة اإلعالل واإلبدال يف كتاب تعليم املتعّلم ألن  
وجدت الكثري من الكلمات اإلعالل واإلبدال يف الكتاب. ابإلضافة إىل ذلك،  

هم األلفاظ بسبب قّلة معرفتهم أصل األلفاظ، ألن يف كثري الناس خمطئني يف ف
اللغة العربية إختالف حرف الواحد له أتثري كبري. والسبب اختيارت الباحثة لكتاب 
تعليم املتعّلم ألنّه من الكتب اليت حتتوي على رسائل أخالقّية وتتعّلق ابلتعاليم 

م املؤلف وسيلة اإلسالمية يف صورة أخالق أو أخالق اإلسالمية، حيث يستخد
األخالقية يف اإلسالم، أحدها من انحية األدبية يف كتاب تعليم املتعّلم. حيتويه على 

 احلكم أو املغزى اليت ميكن تعّلمها. 

املعىن العملي لإلعالل واإلبدال فيه، أّن التغيري حرف العّلة له أتثري كبري  
مفيدا جدا يف الفهم والبحث يف ترمجة األلفاظ، وهذا يعين أن حتليلهما سيكون 

عن الرتمجة الصحيحة أللفاظ. يف هناية، سيتجنب شخص ما سوء فهم معىن وفهم 
 األلفاظ، وخاصة تلك اليت حتتوي عليهما. 

 
8(Jawa Timur: Santri Salaf Press,  Muta’allim Kajian Dan Analisis-Ta’lim alM Fathu Lillah,  
2015), 4.
9Fathu Lillah, 8.  
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 كما ورد يف كتاب تعليم املتعّلم الصفحة السادسة على النحو التاىل: 

القاموس على  لفظ قَائٌِد، إذا ال يفهم عن األصل اللفظ، فرمّبا سيبحثون يف  
وزن الفعل الثالثي اجملرد ابللفظ قَ َئَد، فمن الواضح أن اللفظ قد مرت بعلمية  
اإلعالل. لذلك من الضروري معرفة املقصود ابللفظ قَ َوَد أو قَ َيَد، وهلما ترمجة. هلذا 
جيب أن يكون دقيقا يف حتديد أصل اللفظ من االلفاظ الذي علمية اإلعالل 

قراءة أحد أنواع اللفظ مع مناذج خمتلفة، مبعىن لفظ واحد واإلبدال. وألنه ميكن 
ميكن تشكيل أصل كلمة اللفظ من أشكال خمتلفة ولكلها معان خمتلفة. لذلك، 
فإن دراسة عن اإلعالل واإلبدال مهمة وجيب القيام هبا حىت ال يكون هناك خطأ 

يكون يف فهم أصل شكل اللفظ يف العثور على أصل الكلمة من اللفظ حىت ال 
 هناك خطأ يف حتديد أصل الكلمة وال يف معناها. 

اإلعالل  وبناء على هذا الوصف، تنوي الباحثة إجراء دراسة بعنوان 
 . واإلبدال يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرنوجي )دراسة حتليلية صرفية(

 حتديد البحث  .ب
بتحديد  بناء على الوصف املوضح يف اخللفية، سيقتصر الباحثة عن البحث  

 البحث على النحو التايل:
كيف عملية تشكيل األلفاظ اليت حتتوي على اإلعالل واإلبدال يف  .1

 جي؟و كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرن
ما أنواع اإلعالل وقواعدة اإلبدال يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ  .2

 جي؟و الزرن

 أغراض البحث وفوائده   .ج
فإن األغراض املراد حتقيقها يف هذه بناء على حتديد البحث املذكور السابق، 

 الدراسة هي كما يلي:
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تبيني عملية تشكيل األلفاظ اليت حتتوي على اإلعالل واإلبدال يف كتاب  .1
 جي.و تعليم املتعّلم للشيخ الزرن

تبيني أنواع اإلعالل وقواعدة اإلبدال يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ   .2
 جي.و الزرن

 : والعملية هلذا البحث فمنهماوأما الفوائد النظرية 
تغيري أصل  فهميف  القراء الفائدة العملية، هذا التحقيق يرجى أن يساعد .1

ميكن أن جي و و توي يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرنحي ذيال كلمةال
عن دراسة التحليلية الصرفية اليت تضيف نظرة العلمية للباحثني والقراء 

 .تصّب يف الكتاب تعليم املتعّلم
فوائد للعلم يف تطوير علم الفائدة النظرية، هذا التحقيق يرجى أن يعطي ال .2

جلميع الدوائر حيتاجوهنا    أو   الصرفية، إما لقسم اللغة العربية وأدهبا   اللغة عن
كيف عملية تشكيل األلفاظ اليت حتتوي على اإلعالل واإلبدال عن فهم  

اإلعالل وقواعدة اإلبدال   جي وما أنواعو يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرن
 . هفي

 التحقيق املكتيب   . د
األبعد ومنتفع لتأكيد األصلّي    ابتداء البحثالتحقيق املكتيب مهّم جّدا قبل  

 جيو اإلعالل واإلبدال يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرنأن التحليل الصريف عن  
 : منها. أما األحباث السابقة فإىل حّد اآلنمل يبحث 

مينة التقية طالبة يف جامعة سوانن كاليجاكا  العلمي ألالبحث األول، 
إعالل وإبدال "حتت املوضوع    .2009اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات يف السنة  

عن نتيجة التحليل يف هذا البحث  "يف سورة األحقاف )دراسة حتليلية صرفية(
الكلمة اليت تشمل اإلعالل واإلبدال يف سورة األحقاف وأسباب وأتثري اإلعالل 
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واإلبدال يف النطق والكتابة وعملية حتليلية اإلعالل واإلبدال يف سورة 
 10األحقاف.

ساتراي أفندي طالب يف جامعة سوانن كاليجاكا  العلمي لالبحث ، الثاين
اإلعالل يف "حتت املوضوع  .2014اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات يف السنة 

عن الكلمة اليت تشمل  نتيجة  يف هذا البحث   " سورة النجم )دراسة حتليلية صرفية(
 11اإلعالل يف سورة النجم وعملية حتليلية اإلعالل يف سورة النجم.

مد منيب طالب يف جامعة سوانن أمبيل العلمي حملالثالث، البحث 
اإلعالل يف سورة "حتت املوضوع    .2015سورااباي يف السنة  اإلسالمية احلكومية  

يف هذا  وجد البيان عن اإلعالل وأنواعه وقواعده "امللك )دراسة صرفية(
 12.البحث

درّة نعمة طالبة يف جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية  العلمي لالرابع، البحث  
عه يف سورة  اإلعالل وأنوا"  حتت املوضوع .2016احلكومية سورااباي يف السنة 

التحليل عن اإلعالل وأنواعه  هوهذا البحث  نتيجة يف" الفتح )دراسة صرفية( 
يف هذا   وقواعده يف سورة الفتح. كان الكلمة اليت تشمل اإلعالل يف سورة الفتح

 13.ثحالب
فين رزقيا طالبة يف جامعة اإلسالمية احلكومية  ل العلمياخلامس، البحث 

جي  و شيخ الزرند الالفكر الرتبوي عن"حتت املوضوع   .2006ساالتيكا يف السنة 
هذا البحث نتيجة أّن الفكر الرتبوي يف  يف    ")دراسة حتليلية لكتاب تعليم املتعلّم(

 
, جوكجاكرتا(” )دراسة تحليلية صرفية)اإلعالل واإلبدال فى سورة األحقاف , “أمينة التقية 10

 .http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1636 ,(2008, جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية
جامعة سونان , كرتاجوكجا(” )دراسة تحليلية صرفية)اإلعالل في سورة النجم , “ساتريا أفندي 11

.http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14974 ,(2014, كاليجاكا اإلسالمية الحكومية
جامعة سونان أمبيل , سورابايا(” )دراسة صرفية)اإلعالل في سورة الملك , “محمد منيب 12

.http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/2501 ,(2015, اإلسالمية الحكومية
جامعة سونان , سورابايا(” )دراسة صرفية)اإلعالل وأنواعه في سورة الفتح , “دّرة النعمة 13

.http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/5853 ,(2016, أمبيل الإلسالمية الحكومية
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جي حاجة جدا يف عامل التعليم، واليت ميكن  و كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرن
الجتماعي. هناك ثالثة  استخدامها الحقا يف األسرة واملدرسة واجلمعية واجملتمع ا

تربية أخالقية أكد عليها، وهي: األخالق عند هللا واألخالق إلخوانه البشر 
 14واألخالق للعلم نفسه.

لّية طالبة دراسات عليا يف جامعة سوانن أمبيل  العلمي ألالسادس، البحث  
حتليل تعليم  " حتت املوضوع .2019اإلسالمية احلكومية سورااباي يف السنة 

الشخصية يف كتاب تعليم املتعلّم وكتاب بداية اهلداية وصلته بربامج تعليم 
هذا البحث نتيجة أن يف كتاب تعليم املتعّلم قيم  يف "الشخصيات يف إندونيسيا

الرتبية األخالقية، مثل: حسن النية، واملشاورة، واالحرتام، والصرب والثبات، 
إىل أن تكون عالية، وبسيطة، وتنصح  والعمل اجلاد، واملساعدة الذاتية، والطموح  

بعضنا البعض، واالستفاذة )أيخذ الدروس(، والتوكل. بينما قيم الرتبية األخالقية  
يف كتاب بداية اهلداية كحسن النية يف طلب العلم، وذكر هللا، وحسن استغالل  
الوقت، واالبتعاد عن نواهي هللا، وأخالق املريب، وأخالق التالميذ يف التأدب مع 
املربني، احلفاظ على األخالق للوالدين، واحلفاظ على عالقات جيدة مع الناس 

 15العاديني واألصدقاء املقربني واألشخاص اجلدد. 
بناء على التحقيق املكتيب السابق مل جتد الباحثة البحث الذي صرّي كتاب  

يف ل جي هدف املاّدة يف التحقيق عن اإلعالل واإلبداو تعليم املتعّلم للشيخ الزرن
. فلذلك، التحقيق عن اإلعالل واإلبدال جيو كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرن

ابلتحليلية الصرفية على كتاب تعليم املتعّلم يعمل لبيان التغيري عن اإلعالل 

 
14Zarnuji (Studi Analisis Kitab -Fenny Riskya, “Pemikiran Pendidikan Menurut Syaikh Az 

Ta’limul Muta’alim)” (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2016). 
15Aliyyah, “Analisis Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ta’limul Muta’allim  Dan Kitab  

Bidayatul Hidayah Serta Relevansinya Dengan Program Pendidikan Karakter Di Indonesia” 
(Surabaya, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 

http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/35306. 
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واإلبدال يف كتاب تعليم املتعّلم حىت يعرف األلفاظ اليت تشمل على اإلعالل 
 جي.و يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرن واإلبدال وأنواع وقواعده

 ي اإلطار النظر  .ه
إىل أربعة أقسام هي   نقسم علم اللغةاليت ت مؤسسا على بنيته الداخلية

    (sintaksis)والسنتكس (morfologi)واملرفولوجى  (fonologi)الفونولوجى 

الفونولوجى يف اللغة العربية بعلم الصوت هو علم تسمى    .(semantik)والسيمنتيك   
تسمى ووظيفتها يف بنية اللغة كافة. و يبحث عن أصوات اللغة وكيفية حصوهلا 

املرفولوجى يف اللغة العربية بعلم الصرف هو علم يبحث يف بنية األلفاظ وأجزائها  
السنتكس يف اللغة العربية بعلم النحو هو علم يبحث عن تسمى ومشتقاهتا. و 

 علم  تسمى  ألفاظ وكيفية تركيبها حىت تصري كالما. وأما السيمنتيك يف اللغة العربية
والسياقية  (gramatikal)والنحوية  (leksikal)يبحث عن معىن اللغة املعجمية 

(kontekstual).16 
 علم النحو والصرف (1

علم النحو هو فرع من فروع اللغة العربية اليت تبحث عن كيفية تكوين 
اجلملة اليت وقفا بقواعد اللغة العربية. ابإلضافة إىل علم النحو، فإن العلم املهم  

هذان البحثان اللذان جيب  17الذي جيب تعلمه للمبتدئني هو علم الصرف.
كان السنتكس   . العربية على كل طالب لتسلط قبل كل شيئ يف تعليم اللغة

مها يف سطح قواعد اللغة العربية. يف قول آخر، هذان البحثان ي واملرفولوج
  18يسميان بقواعد اللغة. 

فلذلك ال بد على الطالب يف تعّلم اللغة العربية أن يتعّمق علم النحو 
والصرف ليستطيع أن يفهم اللغة العربية صحيحا. ألن اللغة بدون قواعد اللغة 

 
16(Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 15. Linguistik UmumAbdul Chaer,   
17(Pustaka Bisa, 2015), 2. lmu Nahwu Untuk PemulaIAbu Razin and Ummu Razin,   
18(Yogyakarta: UGM Press, 1996), 9. Asas Linguistik Umum-AsasJ. W. M Verhaar,  
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سوف يفهم بصعوبة. علم النحو والصرف مهّم جّدا يف تعّلم اللغة العربية.  
م بسهولة. ويف بتعميق علم النحو والصرف سيفهم الطالب الكلمة يف الكال

 هذا املقصود من تعّلم علم النحو والصرف، يعين:  
تعّمق أصول الكلمات وتغيريها لفائدة وصيغة اللفظ مضموم ومعىن (أ

 اللفظ.
يستطيع أن يفهم معىن كل الكلمات يف كل تغيري صيغتها من غري (ب 

شك قطعا، ويستطيع أن خيتار صيغة الكلمات الصحيحة موافقا 
 ات وقت استعمال اللغة العربية. الستعماله يف الكلم

 الصرف (2
الصرف يقال أيضا التصريف، هو لغة التغيري ومنه )تصريف الرايح( أي  

 وأما التصريف إصطالحا فهو حيمل إىل أمرين: 19تغيريها.
األول: حتويل الكلمة إىل أبنية خمتلفة الختالف املعاين. كتحويل املصدر  

لفاعل واسم املفعول إىل صيغ املاضى واملضارع واألمر واسم ا
 وغريها، كالتصغري والنسبة والتكسري.

الثاىن: هو تغيري الكلمة عن أصل وضعها لغرض غري اختالف املعاين.  
على سبيل املثال إلحلاق أو سالمة اللتقاء الساكنني أو اللتقاء 

 20الواو والياء وقبله السكون. وهذا تغيري يسّمى إعالال.
 فيتضّمن على سّتة أمور يعين: أما ذلك التغيري 

 احلذف (1
 الزايدة (2
 اإلبدال (3

 
 .3(, 1307, طه فوترا كروف: سماراع) لتصريف العزى , إبن الحسين على بن هشام الكيالني 19
20, Juz 5 Pengantar Memahami Alfiyyah Ibnu MalikM. Sholihuddin Shofwan,  

(Jombang: Darul Hikmah, 2006), 84.
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 القلب (4
 النقل (5
 اإلدغام (6

مشتمل على النوع  واإلبدال ومن البيان السابق نعرف أن اإلعالل
الثاىن، وتغيري احلروف فيها ليست لتحصيل املعىن اجلديد ولكنها لغرض آخر  

حث عن معىن ال يب واإلبدال اإلعالل وهو لتسهيل النطق من الثقل. ولو كاان 
اللفظ، ولكن هلذا البحث إعانة كبرية يف فهم اللغة العربية خاصة ملن يبتدئ يف  

معرفة أصل املادة عند   واإلبدال تعليم اللغة العربية ومن الفوائد العملية لإلعالل
 21الكشف عليها يف املعجم العرىب.

 اإلعالل واإلبدال .3
اإلبدال. أحدها رأي مصطفى تعددت اآلراء يف أنواع اإلعالل وقواعد 

الغالييين أن اإلعالل يتكون من اعالل ابحلذف واعالل ابلقلب واعالل 
ابلتسكني )حذف حركة حرف العّلة ونقل حركة حرف العّلة إىل حرف ما قبلها  

يشري الباحثة إىل تقسيم اإلعالل واإلبدال على رأي مصطفى  22ساكنا(. 
اإلعالل هو تغيري حرف العّلة للتخفيف   الغالييين ألن التقسيم أكمل وتفصيال.

وفيه مجع القلب واحلذف واإلسكان. اما احلرف ثالثة هم األلف والواو والياء. 
ليس كان األلف يف االسم أو الفعل. بينما اإلبدال هو حيذف حرفا ويضع حرفا  

 آخر يف مكانه. 
 أنواع اإلعالل.أ

 23اإلعالل ابحلذف. .1

 
.88(, 1987, مكتبة الطالب الجامعي: مكة) دراسات في علم الصرف , عبد هللا درويس 21
.106, جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييني 22
.104, مصطفى الغالييني 23
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يصيب احلرف يف حاالت معينة يؤدى  اإلعالل ابحلذف هو أتثري    
 24إىل حذفه من الكلمة.

 حيذف حرف العّلة يف ثالثة مواضع: 
إذا كان حرف مد ملتقيا بساكن بعده حنو: ُقْم، َخْف، ِبْع، ُقْمُت،  .أ

ِخْفُت، ِبْعُت، واألصل )قوم، خاف، بيع، قومت، خيفت، بيعت( 
الساكن  فحذفت حرف العّلة دفعا إللتقاء الساكنني، إال إن كان

بعد حرف العّلة مدغما فيما بعده فال حذفت حرف العّلة، ألن  
اإلدغام جعل احلرفني كحرف واحد متحرك مثل: َشادَّ وُيَشادُّ. فإن  

، فال تعترب حركته.   عرض حتريك الساكن مثل: َخِف اّلّلَ، ُقِل احَلقَّ
ملضارع، إذا كان الفعل معلوما واواّي على وزن يَ ْفِعُل املكسور العني يف ا.ب 

فتحذف فاءه من املضارع واألمر، ومن املصدر أيضا، إذا ُعوَِّض عنها  
ابلتاء كَيِعُد وِعْد وِعَدٍة. فال حتذف حرف العّلة إن مل يعوض عنها ابلتاء  
مثل: َوَعَد ِعًدا، لعدم التعويض. وال جيوز اجلمع بينهما، فال يقال:  

لنوع ال التعويض مثل: ِوْعَدتُُه  وعدة، إال أن تكون التاء مراداً هبا املرة أو ا
 ِعَدٌة َواِحَدٌة، أو ِعَدٌة َحَسَنٌة. 

وإن كان الفعل جمهوال مل حتذف مثل: يُ ْوَعُد. سواء كان الفعل 
مثاال ايئيا كَيَسَر يَ ْيِسُر أو كان مثاال واواي على وزن يَ ْفَعُل املفتوح العني 

ويَْذُر وَيَضُع ويَ َقُع، حبذف الواو  مثاال واواي كيَ ْوَجُل . وشذ قوهلم: يَدُْع 
 مع أهنا مفتوحة العني.

إذا كان الفعل معتّل اآلخر فيحذف آخره يف فعل األمر املفرد املذكر .ج
مثل: اخَش وادُع وارِم، يف املضارع اجملزوم الذي مل يتصل آبخره شيئ  

 
.183(, 1973, بيروت: لبنان)  التطبيق الصرف, عبده الرجحى 24
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إلعالل بل مثل: ملَْ خَيَْش، وملَْ يَدُْع، وملَْ يَ ْرِم. غري أن احلذف فيهما ال ل
 للنيابة عن سكون البناء يف األمر، وعن سكون اإلعراب يف املضارع.

 
 اإلعالل ابلقلب .2

 25قلبت الواو والياء ألفا. (أ
إذا حتركت الواو والياء حبركة أصلية وانفتاح ما قبلها، حنو: صان  

 وسار اصلهما َصَوَن و َسرَيَ.
 26قلبت الواو ايء.  (ب 

َعاٌد اصله ِمْوَعاٌد. إذا سكنت الواو بعد كسرة،  (1  حنو: ِمي ْ
 إذا تطرّفت الواو بعد كسرة، حنو: َرِضَي وَقِوَي أصلهما َرِضَو و َقِوَو.  (2
ٌو.  (3  إذا وقعت الواو بعد ايء التصغري، حنو: ُديل اصله ُدلَي ْ
أن جتتمع الواو والياء بشرط أن يكون السابق منها أصال ال مبدال من  (4

نه أصليا ال عارضا، وأن تكوان  غريه، وأن يكون ساكنا وأن يكون سكو 
يف كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة، فتنقلب حينئذ الواو ايء  

 وتدغم يف الياء، حنو: مّيت ومرمّي اصلهما َمْيِوٌت وَمْرُمْوٌي.
أن تقع عينا بعد كسرة، يف مجع صحيح الالم، على وزن ِفَعاٍل وقد اعّلة  (5

صلها ِدَواٌر ومفردها: َداٌر واألصل  يف املفرد أو سكنت، حنو: ِداَيٌر أ
 َدَوٌر. 

إذا وقعت الواو بني كسرة وألف يف املصدر األجوف الذي أعّلت عني  (6
 فعله، حنو: ِقَياٌم و ِصَياٌم اصلهما قوام و صوام. 

 
.108, جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييني 25
.110, مصطفى الغالييني 26
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إذا كانت الواو الما، يف مجع على وزن فُ ُعْوٍل حنو: ُديلٍّ مجع من َدْلٍو  (7
فعل ايء وسبقت الواو إحدامها  وُعِصيٍّ مجع من عصا. قلبت الم ال

 ابلسكون فقلبت الواو ايء وأدغمت يف الياء.
أن تكون الواو عني كلمة، يف مجع على وزن فُ عٍَّل، صحيح الالم. وجيوز   (8

التصحيح، وهو أكثر استعماال من اإلعالل، حنو: ُصيٌَّم مجع من َصائٌِم 
 )إعالل(. وَصوٌَّم مجع من َصائٌِم )تصحيح(. 

 27ء واوا. ج( قلبت اليا
إذا أسكنت الياء بعد ضمة يف غري مجع على وزن فُ ْعٍل، حنو: ُمْوِسٌر و   (1

 ُمْوِقٌن اصلهما ُمْيِسٌر وُمْيِقٌن، فإن حركت الياء مل تقلب.
إذا وقعت الياء الم الفعل بعد ضمة، حنو: هنو و قضو اصلهما هَنَُي و   (2

 َقُضَي.
الفاء امسا، حنو: ُطْوىَب اصله  إذا كانت الياء عينا لوزن فُ ْعَلى بضمة  (3

 طُْيََب.
 

 د( فَ ْعَلى َوفُ ْعَلى املعتلتا الالم
يف األسم، إذا اعتّلت الم فَ ْعَلى بفتح الفاء، فإن كانت واوا سلمت  (1

حنو: َدْعَوى، ويف الصفة حنو: َخْزاَي. وقُلبت واوا يف األسم، حنو: تَ ْقَوى  
 اصله تَ ْقَيا. 

بضم الفاء، فإن كانت ايء صّحت يف االسم ويف  ( إذا إعتّلت الم فُ ْعَلى 2
َيا و الُوْلَيا. وإن كانت واوا سلمت يف االسم، حنو:  الصفة، حنو: الُفت ْ

 َخْزَوى. وقُلبت ايء يف الصفة، حنو: الُدنْ َيا. 
 

 .25مصطفى الغالييين, 27
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 اإلعالل ابلتسكني. 3 
اإلعالل ابلتسكني يقال أيضا ابإلعالل ابلنقل. واملراد به هو نقل احلركة  

علة متحرك إىل حرف صحيح ساكن قبله، وقد يبقى حرف العلة  من حرف 
وهذا  28بعد ذلك على صورته مع جترده من احلركة، أو ينقلب حرفا آخر. 

اإلعالل خاص ابلواو والياء دون األلف، ألن مها يتحركان وهي التتحرك 
 مطلقا.

الضوابط هو أن حرف العلة إن كان يف أصله متحركا حبركة جتانسه أي  
ه وجب بقاء صورته ساكنة بعد نقل حركة إىل الساكن قبله، كما يف  تناسب

 َيُصْوُم و يَ ُقْوُم.
يقع اإلعالل ابلنقل يف أربعة مواضع، يكون حرف العلة يف كل منهما عني 

 29الكلمة، ومتحركا. 
أوهلا: أن يكون حرف العلة )الواو والياء( عينا متحركا لفعل، حنو: َيُصْوُن  

اصلهما َيْصُوُن و َيْسريُ، بضم الواو وكسر الياء مث نقلت حركتهما  و َيِسرْيُ و 
إىل الساكن قبلها، وبقى كل منهما بعد ذلك على صورته فيصري الفعالن 

 َيُصْوُن و َيِسرْيُ. 
اثنيها: أن يكون حرف العلة عينا متحركة يف اسم يشبه املضارع يف وزنه  

شرط أن يكون يف اإلسم ما ميتاز  فقط دون زايدته، أو يف زايدته دون وزنه، ب
به عن الفعل يف احلالتني. فاالول، حنو َمَقاَم اصله َمْقَوم وهو على وزن املضارع  
)يَ ْعَلُم(. نقلت حركة الواو إىل الساكن الصحيح قبلها، مث قلبت ألفا فصار  

 َمَقام. وفيه زايدة تدل على أنه ليس من األفعال، وهي امليم يف أوله. 

 
 .603(, 1962, دار المعارف: القاهرة) النحو الوافي, عباس حسن 28
.604, حسن 29
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يكون حرف العلة عينا متحركة يف مصدر معتل العني، كفعله اثلثها: أن  
بشرط أن يكون فعله على وزن أَفْ َعَل أو استَ ْفَعَل حنو: أَقَاَم واستَ َقاَم و اصلهما  
قبل التغيري: أَقْ َوَم واستَ ْقَوَم. ومصدرمها: أقوام واستقوام. فيجب فيهما اإلعالل 

 الساكن قبلها، و تقلب الواو  ابلنقل كما جرى عليها، فتنقل فتحة الواو إىل
ألفا. طبقا للقاعدة اليت سلفت، فيتواىل ألفان ال ميكن النطق هبما معا،  
فتخدف الثانية منهما، وجتئ اتء التأنيث يف الألغلب عوضا عنها فصار إقامة  

 واستقامة.
رابعها: ان يكون حرف العلة املتحرك عينا يف صيغة )مفعول( من الفعل 

العني ابلياء أو الواو، كصوغ )مفعول( من قال وابع فيجب هذا  الثالثي املعتل  
 اإلعالل كما الكلمتان السابقتان. 

ورمبا تركوا ما جيب فيه اإلعالل على اصله كَأْعَوَل إْعَوااًل، واستحَوَذ استحواًذا.  
 30ويستثىن من ذلك.

َوَمُه! وما أَبْ يَ َنُه!  (1  . أفعل التعجب، مثل ما أَق ْ
، أو  . ما كان على وزن   (2 أَفْ َعَل، اسم تفضيل، مثل هو أَقْ َوُم ِمْنُه وأَْبنَيُ

 صفة مشبهة كَأْحَوَل وأَبْ َيَض، أو امسا كَأْسَوَد. 
. ما كان على وزن )ِمْفَعٍل أو ِمْفَعَلٍة أو ِمْفَعاٍل( كِمْقَوٍل وِمْرَوَحٍة  (3

 وِمْقَواٍل وِمْكَياٍل.
 اَم.. ما كان بعد واوه أو ايءه ألف كَتْجَواَل وهَتْيَ  (4
 . ما كان مضّعفا كأَبْ َيضَّ وِاْسودَّ. (5
 . ما أعّلت المه كَأْهَوى وَأْحَيا.  (6
. ما صحت عني ماضيه اجملرد كيَ ْعَوُر وَيْصَعُد. فإن املاضي اجملرد   (7

 منها، وهو َعوَِر و َصِيَد، قد صّحت عينه. 
 

.115, الدروس العربيةجامع , مصطفى الغالييني 30
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 إعالل اهلمزة .4
اهلمزة من احلروف الصحيحة غري أهنا تشبه أحرف العلة، لذلك تقبل   

 اإلعالل مثلها، فكما يلي: 
فإذا اجتمع مهزاتن يف كلمة وحتركت األوىل وسكنت الثانية، وجب قلب (أ

 الثانية حرف مد جيانس حركة ما قبلها، حنو: آَمَن، آَدَم، آَخَر. 
ا والنطق هبا وجاز  وإن سكنت بعد حرف صحيح غري اهلمزة، جاز حتقيقه(ب 

ختفيفها بقلبها حرفا جيانس حركة ما قبلها، حنو: رَاٍس و ُسْوٍل اصلهما رَْأٍس  
 و ُسْؤٍل. 

وإن كانت آخر الكلمة بعد واو أو ايء زائدتني ساكنتني فجاز حتقيق اهلمزة، (ج
حنو: ُوُضْوٍء. وجاز ختفيفها بقلبها واوا بعد الواو وايء بعد الياء مث إدغامها  

. فيما قب  لها، حنو: ُوُضوٍّ
وإن حترّكت الفتح يف حشو الكلمة بعد كسرة أو ضمة فجاز حتقيقها، حنو: (د

 ِذََئٍب. وجاز ختفيفها بقلبها حرفا جيانس حركة ما قبلها، حنو: ِذاَيٍب. 
وإن تطرّفت بعد متحّرك فجاز حتقيقها، حنو: قَ رَأَ. وجاز ختفيفها بقلب حرفا  (ه

 قَ رَا.جيانس حركة ما قبلها، حنو: 
وحتذف وجواب يف فعل األمر املشتق من َأَخَذ، حنو: ُخْذ. ويف مضارع رََأى، ( و

 حنو: يَ َرى، أََرى، نَ َرى.  
 قواعد اإلبدال.ب 

إذا تطرّفتا الواو والياء بعد ألف زائدة فتُبدل الواو والياء مهزة، حنو: ُدَعاٍء   .1
 اصله ُدَعاٍو. 

 اِئٌل اصله قَاِوٌل.قَ الفاعل، حنو:  ا وقعتا الواو والياء عني اسمذإ .2
يُبدل حرف املد الزائد الواقع اثلثا يف اسم صحيح اآلخر مهزة إذا بين على  .3

 َمَفاِعَل، حنو: َقاَلَدة و َقاَلئَِد.
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يف اسم صحيح اآلخر    إذا توسطت الف ما مجع على َمَفاِعَل بني حريفَْ علة .4
 ابدل اثهنما مهزة، حنو: أَوََّل اصله اََواِوُل. 

إذا كانت الواو مضمومة بعد حرف ساكن أو مضموم فجاز قبلها مهزة،   .5
 حنو: أدؤٍر. وجاز بقاؤها على حاهلا، حنو: أدوٍر. 

كّل كلمة اجتمع يف اوهلا واوان فوجب إبدال أوالمها مهزة ما مل تكن الثانية  .6
 ف املفاعلة. حنو: األوىل اصله الووىل.بدال من ال

اتء وادغمت يف اتء اإلفتعال، حنو:   أبدلتإن كانت فاء اِفْ تَ َعَل واوا أو ايء  .7
 اِتََّصَل اصله ِاْوَتَصَل.

ََر اصله اثْ َتَأَر.  أبدلتإن كانت فاء اِفْ تَ َعَل اتء  .8  اتءه اثء وادغمتا، حنو: اَّثَّ
ااي أو صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء  ما كانت فاؤه اثء أو ذاال أو داال أو ز  .9

مما هو على وزن تَ َفاَعَل أو تَ َفعََّل أو تَ َفْعَلَل حبيث جتتمع التاء وهذه األحرف  
اذََّكَر  فجاز فيه ابدال التاء حرفا من جنس ما بعدها مع ادغامها فيه، حنو: 

َر.   اصله َتذَكَّ
دغامها يف الدال إذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال فوجب أبداهلا داال مث إ .10

انٌ   ِعْتَداٌن. اصله  اليت بعدها، حنو: ِعدَّ
ميما، حنو: ِاحمََّى اصله   أبدلتإذا وقعت النون الساكنة قبل امليم أو الباء ف .11

ُبٍل.  ِامْنََحى أو مُسُْبٍل اصله ُسن ْ
امليم يف َفٍم مبدلة من الواو ألن اصله فُ ْوٌه فحذفوا اهلاء وأبدلوا الواو ميما،   .12

 َفٍم اصله فُ ْوٌه. حنو: 
 البحث منهج  . و

ليتمّكن البحث على نظام علمي   للقيام ابلبحث  كانت الطريقة ضرورية جدا  
املنهج يف هذا البحث مهم لينتج تفسريات دقيقة حول املشكلة ملنقدمة. ويف هذا، 

 لتحديد البحث والعملية.



18 
 

 
 

 نوع البحث .1
هذا البحث من البحوث املكتبية وهي البحث الذي كان موضوعة  

طريقته عرض البياانت مبساعدة  البحوث املكتبية هي باملراجع أو النصوص. 
الصحائف واألحباث اجملالت و مواد خمتلفة موجودة يف املكتبة، كالكتب و 

 31والرسائل واملواد املكتبية اليت تتعلق مبوضوع البحث. 
 مصدر البياانت  .2

أما  32در البياانت هو املوضوع الذي منه حنصل على البياانت. مص
 مصدر البياانت اليت يناسب أبغراض البحث تنقسم اىل قسمني، يعين:

مصدر البياانت األساسية، هي البياانت املباشرة والفورية اليت مت احلصول  أ(.  
البياانت األساسية    33عليها من مصادر البياانت احملقق ألغراض خاصة. 

كتاب تعليم  هو  كتاب صفراء  يف هذا التحقيق مأخوذ من مصدر واحد  
 .جيو املتعّلم للشيخ الزرن

البياانت الثانوّي يف هذا التحقيق هو مراجع الاليت يعضده إجراء   صدرم ب(.  
أما املراجع الرئيسية اليت  التحقيق الذي ما زال يتعلق ابلتحقيق.

ما يلي؛ كتاب مصطفى يستخدمها الباحثة يف استكمال هذا البحث ك
الغالييين بعنوان "جامع الّدروس العربّية" اجلزء الثاين طبعة يف السنة 

للمكتبة العصرية بريوت. كتاب عباس حسن بعنوان "النحو  1993
لدار املعارف قاهرة. كتاب   1962الوايف" اجلزء الرابع طبعة يف السنة 

 1955السنة  منذر نذير بعنوان "قواعد اإلعالل يف الصرف" طبعة يف
 للمكتبة حمّمد بن أمحد نبهان سورااباي. 

 
 

31(Jakarta: Bumi Aksara,  Metode Penelitian Suatu Pendekatan ProposalMardalis,  
2008), 28.

32umi Aksara, 1999), (Jakarta: B Metode PenelitianCholid Narbuko and Abu Ahmadi,  
28. 

33(Bandung: Tarsito, 1994), 163. Pengantar Penelitian IlmiahWiaryo Surakhmad,   
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 طريقة مجع البياانت  .3
يف هذا  .االستماع وتقنيات تدوين املالحظات مجع البياانت بطريقة 

التحقيق سوف تستمع الباحثة إىل البياانت اليت مت مجعها مث يقوم بتسجيل  
البياانت، مث يتم اختيارها حسب اختياجات البحث. بعد مجع البياانت،  

. مث ننتقل إىل مرحلة التحليل عملية االختار البياانت املناسبة حاجة التحقيق
   الغالييين. على أساس نظرية اإلعالل واإلبدال للشيخ مصطفى

 طريقة حتليل البياانت  .4
طريقة حتليل البياانت   34حتليل البياانت هو حماولة على تقسيم البياانت.

الطريقة . واملراد من كمّيةطريقة   واليت تستعملها لباحثة يف هذا التحقيق ه
بعد واإلبدال الكمّية بطريق حساب عدد الكلمات اليت حدث فيها اإلعالل 

بدأ التحقيق مبالحظة موضوع   .واإلبدال التقسيم على نوع كل من اإلعالل
ماّدة التحقيق، مث تصنيف البياانت املناسبة ابلتحقيق حىت احلصول على 

 ية صرفّية. البياانت الصحيحة ويلي القيام ابلتحليل بطريقة حتليل 
 البحث نظام .ز

، تنقسم بحثيف هذا الو نظام البحث احتاج اليه ليبني البحث.    ،يف التحقيق
 :  كما يليالباحثة على أربعة أبواب. أما نظام البحث  

الباب األول هو املقدمة. ستشرح الباحثة يف هذا الباب خلفية البحث وحتديد 
املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث وأغراض البحث وفوائده وحتقيق  

 البحث.
 وإعالل وإبدالعلى حملة عامة عن كتاب تعليم املتعّلم  والباب الثاىن يشمل

اإلعالل  هو ، الفصل الثاينكتاب تعليم املتعّلم  هو فصل األولالتنقسم على  ،فيه
 

34 Metode Penelitian Bahasa (Tahapan Strategi, Metode, Dan Tekniknya)Mahsun,  
(Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 253. 
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حيحة أو املعتلة األلفاظ الص هو  فصل الثالثوالواإلبدال يف األلفاظ العربية وأثره، 
 يف كتاب تعليم املتعلم.

لى شكل األلفاظ اليت تشمل اإلعالل ع ت انالبيا والباب الثالث حتليل
أنواع    تنقسم على الفصل األول هو  جي،و واإلبدال يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرن

والفصل الثاين هو   جيو اإلبدال يف كتاب تعليم املتعّلم للشيخ الزرنقواعد اإلعالل و 
 .عدد األلفاظ الصحيحة أو املعتلة اللتنا كانتا يف الكتاب تعليم املتعلم

والباب الرابع هو االختتام الذي حيتوي على خالصة البحث واالقرتاح لبحوث 
 يف هذا الفصل، يتم تقدمي املراجع.  مستقبلة.
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 رابع الباب ال

 اَلختتام

 اْلالصة .أ
أصحابه،  و   آله خري آل  احلمد هلل والشكر هلل والصالة والسالم على سيدان حمّمد وعلى

كتابة هذا البحث بعد أن بذلت أقصى جهودي وانتهزت أكثر الباحثة يف   قد انتهت
اإلعالل واإلبدال "  وضوعأوقايت، وبعد القيام ابلبحث العميق يف هذا البحث الذي حتت امل

جي )دراسة حتليلية و منظور الشيخ مصطفى الغالييين يف كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرن
 يف األبواب السابقة، وصلت إىل نتيجة اآلتية: صرفية("

يف الكتاب   واإلبدالوجدت الباحثة أّن تغيريات الكلمات اليت تشمل على اإلعالل   .1
مجيع أنواع اإلعالل من نوع احلذف أو القلب أو   هيتعليم املتعلم للشيخ الزرنوجي 

يف ست مائة وعشرة مجلة تنقسم على مائة وواحد وأربعون  التسكني والنقل، وهو 
 . تنقسم على سبعة كلمة سبعة وعشرين كلمةكلمة. واإلبدال يف 

الكتاب تعليم املتعلم يف    واإلبدال  لالكلمات اليت تشمل على اإلعالتفّصل الباحثة   .2
كلمة. وإعالال   َثانية وسبعون فوجدت الباحثة إعالال ابحلذف وهو    للشيخ الزرنوجي

ثالث مائة وأربعة وسبعون كلمة وقّسمته الباحثة على أربعة أنواع وهي ابلقلب وهو 
وإعالال  اّلم.لى املعتلتا العقلب الواو ألفا وقلب الياء ألفا وقلب الواو ايء وفعلى وفُ 

ابلتسكني وهو مائة ومخسة وأربعون كلمة. وإعالال اهلمزة وهو ثالثة عشر كلمة.  
 وإبداال وهو سبعة وعشرون كلمة.
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 قَتاحات اَل  .ب

 املتعلم للشيخ الزرنوجي واإلبدال يف الكتاب تعليم  بعد أن تبحث الباحثة يف اإلعالل  
. فمن البحث عرفت جدا  من جهة علم الصرف مهم  كتاب أن البحث عن ال  الباحثة  رأت 

الكتاب تعليم املتعلم املعتلة وأسباب تغريها يف الصحيحة و الباحثة أصول الكلمات العربية 
 مساعدة للباحثة يف طلب معاين عن أصول الكلمات وهذه املعرفة  .للشيخ الزرنوجي

ومن أهم هذا التحقيق هو   . فهم النصوص العربيةالكلمات يف املعاجم العربية ومساعدة يف  
معرفة كلمة األصل من الكلمات الصحيحة واملعتلة قبل حتدث التغيري. ولذلك حتصل 

ترى الباحثة أن هذه الدراسة مناسبة ومهمة   ذلك،فل  دراك معناها وفهمها. إالسهولة يف 
أن مثل هذه الدراسة   الباحثة لية اآلدب لكي يدرسوها. وترىعند الطالب، خاصة يف ك

 . الكتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرنوجي غري  الكتاب ميكن أن يطبق يف 
وترجو الباحثة هللا تعاىل أن جيعل هذا البحث البسيط انفعا للقراء اللذين هلم الرغبة  

. وتشعر الباحثة أن  بدالواإل يف العلم اللغوي وابخلصوص علم الصرف يف قواعد اإلعالل
هذا البحث بعيد عن االمتام فتنتظر كل االنتقاد والتنبيه ألجل تصحيحة يف األايم القادمة.  
بشكر هللا بقول احلمد هلل رب العاملني قد فرغت الباحثة يف كتابة هذا البحث. وليس هذا 

رة كانت أو غري البحث إال بعون هللا تعاىل وبعون من يرافقىن يف كتابة هذا البحث مباش
 .مباشرة
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