
 

 

 الباب األول
 مقدمة

 

 صل األول : خلفية البحثالف
قد نّزل هللا القرآن على خامت األنبياء و املرسلني، نبيّنا حمّدد صلى هللا عليه و  

القرآن هي اللغة العربية. قد خّصص هللا القرآن  اللغةلإلنسان توجيها. كما نعلم أن سلم، 

. كما قيل يف القرآن الكرمي يف ةواحد اللغة القرآن من إثباتكمّيزا، جعل هللا اللغة العربية  

 : 2سورة يوسف آية 

 إان أنزلناه قرآان عربيّا لعّلكم تعقلون 

 يف Wafiy (2004 : 128) لغة سامّية. نقل من لغة العربّيةكانت ال

Metode Penelitian Bahasa Arab (Taufiq, 2018 : 24)  أن

الساميّة  ت( قد آزر 2ة، يف والية الساميّ  للغة العربيّةل( نشأت 1:  انإمتياز العربية  اللغة

كان  ساميّة.الإفرتاق عن والايت ابللغة العريّة غري جغرافيّا، ألن  دمي اللغة العربيّةتأن 

 لغة السامّية األوىل.الهي  للغة العربّيةاة بلغة السامّية اآلخر. خاّصة اللغة العريّ  الفرق بني



 

 

لرتكيب النحوّي  لغةربّية هي لغة العالأن  Zulifan (2018 : 3)قيل 

ور. قيل أيضا يف  بنّي الفكرة و الشعو حتتمل أن تبنّي حاال، تصحيح اليت تالالتفصيل و 

( ١٩٩٤)الغالييين : اجلزء األول  جامع الدروس العربيّة موسوعة يف ثالثة أجزاءكتاب 

النصوص هي صون اللسان من اخلطإ يف قراءة  لغة العربّيةمن تعّلم ال ةأن فائدة واحد

منها النحو و  ةواحد اللغة العربّيةصوص القرأن و ادحدي.. للاللة عشر خلالعربّية اب

 علم الصرف هو : الصرف. قال الغالييين أنّ 

مات العربية و أحواهلا اليت ليست إبعراب و ال عرف هبا صيغ الكلتعلم أبصول 

 نباء

قد عرف من الصرف تصريفا ملعىن سواء ابلصرف. نقل الكيالين أن تعريف 

 الصرف هو :

إىل أمللة خمتلفة تغيري و يف الصناعة حتويل األصل الواحد أن التصريف يف اللغ 

 ملعان مقصودة ال حتصل إال هبا

الصرف  علم سم املعراب و فعل املتصّرف.الصرف هو إ علم موضوع البح. يف

سبعة املدى فهي األفعال و املشتّقات و األمساء، و لصرف أمهّية يف علوم العربّية. ل

هو الصرف علم . يف موضوع البح و اإلدغام. اإلعالل و اإلبدال و اإلمالة، و الوقف



 

 

نلرا و شعرا.  يب العربّيةاألد ب العربّية أوأو ادحدي. أو الكتكلمات العربّية إّما القرأن ال

 فهم األمانة يف النصوص العربّية. تأن أغراضه من تعّلم العلوم العربّية 

. كان يف الصرف اإلعالل الذي يكون اإلعالل فرعا واحدا هذا البح. عن

 عنالنطق. موضوع البح.  الستلقالحرف العلة  حذفاإلعالل قلبا و تسكينا و 

 KH. Uyeh Balukiaرف العلة. قيل عالل الذي يوجد يف الكلمة حاإل

Syakir SY  و  إلتقاء الساكننيقال و تثإإلعالل هي أسباب اعلم الصرف يف كتابه

 ادحركة و ادحرف. إنتظام

موضوع البح. الذي مّتخذ يف الصرف.  الباحلةراغب  عنبتدأ هذا البح. ت

ي ادحداد. بن حسن بن علو  حممد ادحبيبهو كتاب عقد اللول يف سرية البطول لسّيد 

و هو  سلسلة النسب ابلرسل و هو ولد يف اليمن. هو ساكن يف املكةدحبيب حممد 

عشقه على هللا و رسوله و ذريّته سّيدة فاطمة الزهراء، . كتب هذا الكتاب لورئلالعلماء امل

 عن فاطمة رضي هللا عنها يف الصفيحة ليدمي سريهتا أن يفتدى. ّصةقحىت كتب ال

بحله الباحلة أن تسّبب اليت تالعربّية يف هذا الكتاب كانت أالف الكلمات 

أن هذا البح.  الباحلة يف هذا الكتاب كلمات اإلعالل. رأت تابلصرف. قد وجد

 .اهام. كل شخص ال سيفهم من أصول الكلمات العربّية إاّل من يتعّلمه



 

 

 ي :جتد البياانت عن اإلعالل يف كتاب عقد اللول يف سرية البطول كامللل فيما يل

 :اإلعالل حتتوي على كلمة

 هذه النبتة الطاهرة ميالدو كان 

ميالد أصله موالد على وزن مفعال. قلبت الواو ايء لسكوهنا و انكسار ما قبلها. فصار 

 ميالد.

 اإلعالل بناء على تغيريته:

 الل ابلقلب الذي قلبت الواو ايء.كان ميالد اإلع

 ١.١اجلدول 

 لتغيريات اإلعال أصله كلمة رقم

 ميالد -موالد موالد ميالد ١

 

 اإلعالل بناء على بناء فعل املعتل

 كان ميالد معتل الفاء، صدر من ولد و صيغته إسم زمن.



 

 

 ١.٢اجلدول 

 أصله صيغته كلمة رقم

 ولد إسم زمن ميالد ١

 

 الفصل الثاين : أسئلة البحث
 اإلجابة عليها فهي: الباحلةأما أسئلة البح. اليت ستحاول 

يف كتاب عقد اللول يف سرية البطول  بناء على تغيريتهاألنواع اإلعالل  ما هي .أ 

 بن حسن بن علوي ادحداد؟ حممد ادحبيب لسّيد

 ادحبيب يف كتاب عقد اللول يف سرية البطول لسّيد املعتلفعل أنواع أهي ما  .ب 

 بن حسن بن علوي ادحداد؟ حممد

 أهداف البحث الفصل الثالث :
 ذا البح. إىل حتقيقيها ما يلي :أما األهداف اليت يسعى ه

يف كتاب عقد اللول يف سرية البطول  اتهعلى تغيري ملعرفة األنواع اإلعالل بناء  .أ 

 بن حسن بن علوي ادحداد. حممد ادحبيب لسّيد



 

 

يف كتاب عقد اللول يف سرية  املعتلملعرفة األنواع اإلعالل بناء على بناء فعل  .ب 

 لوي ادحداد.بن حسن بن ع حممد ادحبيب البطول لسّيد

 أمهّية البحثالفصل الربع : 
 ا البح. فيما يلي :ذأتيت أمهّية ه

 األمهّية النظرية .أ 

أثر من أاثر العملّية اجلّيدة و من هذا البح. يستطيع أن يكون  الباحلةتوّقع 

 ينفع لتطّور علم الصرف و قواعد اإلعالل.

 لميةالعاألمهّية  .ب 

عرفة الكلمة و أنواعها و كون زايدة ممن هذا البح. يستطيع أن ي الباحلةتوّقع 

كتاب عقد اللول يف سرية البطول، و أن يكون زايدة مكتبة يف كلية يف   تغيريته

اآلدب و العلوم اإلنسانية جبامعة سوانن جونوج جايت اإلسالمية ادحكومية 

 .ابندونج



 

 

 أساس التفكريالفصل اخلامس : 
  يف املعتلو بناء فعل  لى تغيريتهبناء ع ّضح أنواع اإلعاللالباحلة أن تو جّرب ست

بن  حممد ادحبيباب عقد اللول يف سرية البطول لسّيد البح. عن اإلعالل يف كتهذا 

 .حسن بن علوي ادحداد

مة العربّية. كان علم الصرف من علم اللغة. علم الصرف يبح. عن تغيري الكل

 هو : (٩:  ١٩٩٤رأي الغالييين ) منأن تعريف الصرف 

عرف هبا صيغ الكلمات العربيّة و أحواهلا اليت يست إلعراب و ال علم أبصول ت

 بناء

هو  املعتل( أّن ١١٩قال الشيخ عبد ادحق )شرح السعد على تصريف الزحناين : 

 ما كان أحد أصوله حرف العلةهو  عتلامل . مرض مبعىن أعتلإسم الفاعل من 

 : كما يليفعل املعتل   فأقسمإصطالحا. 

اليت تكون فائها معتال. ملال :  ء امللال( هو الكلمة العربّيةاملعتل الفاء )بنا .أ 

 .وصف

( هو الكلمة العربّية اليت تكون عينها معتال. ملال : األجوفاملعتل العني )بناء  .ب 

 .عاش



 

 

 .داناليت تكون المها معتال. ملال : املعتل الالم )بناء انقص( هو الكلمة العربّية  .ج 

 : كما يلي نيكان لفيف .د 

هو كلمة العربّية اليت تكون فائها و المها معتال. ملال :  ملفروق. اللفيف ا١

 .وعى

 .نوىن عينها و المها معتال. ملال : هو كلمة العربّية اليت تكو  . اللفيف املقرن٢

إلتقاء قال و تثإل كان الشذ يف تغيريته. مرضما قيل يف تعريف املعتل لغة هو ك

تشّكل القواعد اإلعالل كاألادة أن يؤّصل كلمة هلذا ادحركة و ادحرف.  إنتظامو  الساكنني

أّن تعريف اإلعالل  Mufid A.R. (2014 : 105-117)اللغة العربّية. نقل من 

النطق، و كان  الستلقاللياء و اهلمزة راءة من حرف الواو واأللف و االقحتويل هو 

 كما يلي :كان أنواع اإلعال    التحويل ادحرف غري حكم التعريف الذي قد أورد قبلها.

 اإلعالل ابلقلب .أ 

أّن  (٢١٧ : ٢٠١٣السامرائي )قال اإلعالل ابإلبدال.  هو اإلعالل ابلقلب

جعل حرف ما كان حرف آخر دون إشرتاط أن يكون حرف اإلعالل ابلقلب هو 

 كما يلي :  .Mufid A.R. القواعد اإلعالل من رأي علة أو غريه



 

 

قول غل  األفا. ملال : قال أصله قلبتا بعد حرف فتحإذا كانت الواو و الياء . ١

ولكن ال يقلب ت قال. فصارتألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وزن فعل. قلبت الواو 

 إذا :الواو و الياء 

 .قولملال :  .ايف أصله ساكنتنيإذا كانت الواو و الياء  . أ

إذا كانت الواو و الياء مشّكل الضّمة أو الكسرة ما قبلهما. ملال :  . ب

 دول.

ملال ت الواو و الياء عني الفعل من فعل املاضي على وزن فِعل. إذا كان . ت

 .حول: 

 .هوى. ملال : إحدامهاإذا إحتمعت الواو و الياء و قلبت  . ث

إذا كانت الواو عني الفعل من فعل املاضي على وزن إفتعل. ملال :  . ج

 .إجتور

: رضي  قلبت الواو ايء. ملالعد حرف كسر بكانت الواو الم الفعل اليت تقع   . إذا٢

 رضي. فصارت رضو على وزن فِعل. قلبت الواو ايء لتحركها و انكسار ما قبلها. اأصله



 

 

مجع التكلري علة يف أخرها و كسرا ما قبلها قلبت عن سم اإلإذا كانت الواو عني . ٣

حول عل وزن فعل. قلبت الواو ايء لتحركها مع كوهنا عني  االواو ايء. ملال : حيل أصله

 حيل. فصارتما قبلها. ادحمع و انكسار 

. إذا كانت الواو السكون بعد كسر قلبت الواو ايء. ملال : ميعاد أصله موعاد على ٤

 ميعاد. فصارقلبت الواو ايء لسكوهنا و انكسار ما قبلها. وزن مفعال. 

سم اليت تفع بعد كسر و تكون ألف زائدة أو ألف مجع ما اإل. إذا كانت الواو عني ٥

حواكة على وزن فعال. قلبت الواو ايء  اايء. ملال : حياكة أصلهبعدها قلبت الواو 

 حياكة. فصارتلتحركها و انكسار ما قبلها و بعدها ألف زائدة. 

إذا إجتمع الواو و الياء وسبقت إحدامها ابلسكون قلبت الواو ايء. ملال : يّل أصله . ٦

سبقت احدامها  و ةلوي على وزن فعل. قلبت الواو ايء إلجتماعهما يف كلمة واحد

 يّل. فصارليي. مث أدغمت الياء األوىل يف اللانية للمجانسة.  فصارابلسكون 

إذا كانت الياء السكون عني الفعل اليت تقع بعد ضّمة قلبت الياء واوا. ملال : يوقن . ٧

 فصارتأصله ييفن على وزن يفعل. قلبت الياء اللانية واوا لسكوهنا و انضمام ما قبلها. 

 يوقن.



 

 

إذا كانت الياء الم اإلسم اليت تقع بعد الف أتني. قلبت الياء واوا. ملال : تقوي  .٨

تقيا على وزن فعلى. قلبت الياء واوا لكوهنا الم الكلمة و يعدها ألف أتني..  اأصله

 تقوي. فصارت

إذا كانت الواو و الياء اليت تقع بعد ألف زائدة من إسم الفاعل قلبتا مهزة. ملال : . ٩

 فصارقلبت الواو مهزة لوقوعها بعد ألف زائدة. صاوم على وزن فاعل.  هصلصائم أ

 صائن.

إذا كانت الواو و الياء الم اإلسم اليت تقع بعد ألف زائدة قلبتا مهزة. ملال : مساء . ١٠

 مساء. فصارأصله مساو على وزن فعال. قلبت الواو مهزة لوقوعها بعد ألف زادة. 

و اهلمزة األوىل اهلمزة اللانية ايلسكون ف لمة الواحدة كانت اهلمزاتن يف ك  . إدا١١

أأمن على وزن  اابلفتحة أو الضّمة أو الكسرة قلنب اهلمزة اللانية ألفا. ملال : آمن أصله

 آمن. فصارتأفعل. قلبة اهلمزة اللانية ألفا لسكوهنا بعد مهزة مفتوحة. 

 لنقلاإلعالل اب .ب 

نقل ادحركة من حرف ابلقلب هو  ( أّن اإلعالل٢٤٤:  ٢٠١٣قال السامراء )

 القواعد اإلعالل ابالنقل كما يلي :علة متحرك إىل حرف صحيح ساكن. 



 

 

عني الفعل اليت تقع بعد حرف الصحيح و هي . نقلت ادحركة الواو و الياء ١

، إاّل مضعف الالم و معتل األخر و لصفة التعجب. ملال : يقْول أصله الساكن

 يقْول. فصارتتركة الواو إىل الساكن الصحيح قبلها. نقلت حيْقول على وزن يفعل. 

سم املصدر غلى وزن إفعال أو اإلدحركة الواو وا الياء و هي عني نقلت ا. ٢

إستفعال. ملال : إقامة أصلها إقوام على وزن إفعال. نقلت ادحركة الواو إىل الساكن 

ة. فصارت إقاام. مثّ فصارت إقوام. مّث قلبت الواو ألفا ملناسبة الفتحالصحيح قبلها. 

 حذفت األلف األوىل و عوض منها بناء التأني. يف آخرها. فصارت إقامة.

من فعل ثالثي جمّرد اليت تقع . نقلت ادحركة الواو وا الياء و هي عني إسم املفعول ٣

بعد حرف السكون الساكن. ملال : مصْون أصله مصُون على وزن مفعول. نقلت 

حيح قبلها. فصار مصوون. مّث حذفت الواو إللتقاء حركة الواو إىل الساكن الص

 الساكنني. فصار مصون.

نقلت ادحركة الواو و الياء و هي عني فعل ماضي من بناء اجملهول. ملال : قيل . ٤

أصله قول على وزن فعل. نقلت ادحركة الواو إىل ما قبلها الستلقال الكسرة عليها و 

الواو ايء لسكوهنا و انكسار ما قبلها. انضمام ما قبلها. فصارت قول. مّث قلبت 

 فصارت قيل.



 

 

 اإلعالل ابدحذف .ج 

أتثري يصيب ادحرف يف حاالت معينة قال السامراء أّن اإلعالل ابدحذف هو 

. كان اإلعالل ابدحذف فسمني فهما قياسي و مساعي. يؤدي إىل حفه من الكلمة

 فالقواعد اإلعالل قياسي كما يلي :

أو مصدر امليم أو إسم املفعول أو أسم الزمان أو إسم املضارع  فعل تكانإذا  . ١

مهزهتا. ملال : يكرم أصلها يؤكرم على وزن يؤفعل.  املكان على وزن أفعل فحذفت

هبا مع مهزة املضارع للمتكلم. و محل عليها الباقي من حفت اهلمزة الستلقال النطق 

 صيغ املضارع. فصارت يكرم.

فعل اإلمر أو إسم املصدر من فعل ثالثي جمرد الم فعل املضارع أو  تكانإذا  . ٢

. ملال : يعد أصله يوعد على وزن يفعل. حذفت اعلى وزن يفعل فحذفت واوه

 الواو الستلقال النطق يها. فصارت يعد.

 ع أو فعل األمر من ثالثي جمرد اليتاضي أو فعل املضار عني فعل امل ت. إذا كان٣

جلوازم لفعل املضارع و نون مجع املؤن. جتتمع ضمري متحرك لفعل املاضي و حروف ا

خْفُت أصله خوفت على وزن ملال :  لفعل املضارع و األمر فحذفت واوها و ايءها.



 

 

فعلت. قلبت الواو ألفا لتحركها و انفتاح ما قبلها فصار خافت. مّث حركت فاء 

 الفعل حبركة تناسب حركة العني. فصارت حْفُت.

داع أصله داعو على وزن إسم الفاعل. ملال : حذفت الواو و الياء فهما الم . ٤

فاعل. قلبت الواو ايء لتحركها و تنكسار ما قبلها. فصار داعٌي. مّث سكنت الياء 

الستلقال الضمة عليها فالتقى الساكنان و مها الياء و النون التنوين. فصار داعْي. مثّ 

 حذفت الياء دفعا إللتقاء الساكنني. فصار داع.

 الفعل ابلكسرة اليت جتتمع ضمري متحرك و نون مجع مؤن. إذا كانت عني. ٥

عني فعل املاضي أو فعل املضارع أو فعل األمر يف ثالثي جمرد من بناء فحذف 

ملال : ظلت أصله ظللت على وزن فعلت. حذفت الالم األوىل كراهة املضعف. 

 االستلقال و نقلت حركتها إىل الظاء. فصارت ظلت.

 عي كما يلي :فالقواعد اإلعالل مسا

ملال : يد و دم أصلهما يدي و دمي على وزن  . حذفت الياء من يد و دم.١

فعل. حفت الياء لتخفيف و نقلت حركة الياء إىل الساكن الصحيح قبلها. فصارا 

 يد و دم. 



 

 

ى وزن ملال : إسم و إين أصلهما مسو و بنو عل . حذفت الواو من إسم و إبن.٢

قلت حركة الواو إىل الساكن الصحيح قبلها. خفيف و نِفعل و َفعل. حذفت الواو لت

 فصار سم و بن. مثّ زيدت مهزة الوصل يف أوهلما للواردة. فصار إسم و إبن.

 اإلعالل ابلتسكني .د 

 كان اإلعالل ابتسكني هو سكن حرف العلة الذي يقع كالالم اللكمة للقل.

ال الضمة عليها. يدعْو أصلها يدعُو على وزن يفعل. سكنت الواو الستلقملال : 

 فصار يدعْو.

 اإلعالل ابلنقل و ادحذف .ه 

اإلعالل ابلنقل و ادحذف يعين نقل حركة حرف العلة إىل حرف الصحيح الساكن ما 

قبلها مّث حذف حرف العلة. ملال : أنل أصلها أنيل على وزن أفعل. نقلت حركة 

قاء الساكنني. الياء إىل الساكن الصحيح قبلها. فصارت أنيل. مّث حذفت الياء إللت

 فصارت أنل.

 اإلعالل ابلنقل و القلب .و 



 

 

اإلعالل ابلنقل و القلب يعين نقل حركة حرف العلة إىل حرف الصحيح الساكن ما 

أصلها أبني  قلب حرف العلة حبركة حرف الصحيح املناسب. ملال : أابنقبلها مّث 

نْي. مث على وزن أفعل. تقلت حركة الياء إىل الساكن الصحيح قبلها. فصارت أب

قلبت الياء ألفا لتحركها حبسب األصل و انفتاح ما قبلها حبسب اآلن. فصارت 

 أابن.

 اإلعالل ابلنقل و القلب و ادحذف .ز 

اإلعالل ابلنقل و القلب و ادحذف يعين نقل حركة حرف العلة إىل حرف 

 الصحيح الساكن ما قبلها مّث قلب حرف العلة حبركة حرف الصحيح املناسب مثّ 

أقْم أصلها أقوْم على وزن أفعْل. نقلت إللتقاء الساكنني. ملال : لب القا حذف

حركة الواو إىل الساكن الصحيح قبلها. فصارت أِقوم. مّث قلبت الواو ايء لتحركها و 

 النكار ما قبلها. فصارت أقيْم. مثّ حذفت الياء إللقتاء الساكنني. فصارت أقْم.

واعه يف كتاب عقد اللول يف سرية اإلعالل و أنرسم أساس التفكري عن البح. 

 ادحداد كما يلي : بن حسن بن علوي حممد ادحبيبالبطول لسيّد 

 

 
 علم الصرف

بن حسن بن علوي  الحبيب محمدلول في سيرة البطول لسيّد كتاب عقد ال

 الحداد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس : الدراسات السابقة
قد تطلب الباحلة عن البح. امللل، يعين البح. بنظرية اإلعالل من علم 

 صرف. بياانت الرسالة عن اإلعالل فيما يلي :ال

األول هو حب. تكميلي جلجي جونيدي " اإلعالل و اإلبدال يف كتاب رايض 

البديعة لشيخ اإلمام نواوي حمّمد حسب هللا املكي الشفعي " قدمه إلستيفاء الشروط 

نسانية جبامعة لكيل الدرجة األوىل يف اللغة العربّية و آدهبا يف كلية اآلداب و العلوم اإل

 المشتقات اإلفعال

 اإلمالة

 اإلعالل اإلسماء

 اإلبدال اإلدغام الوقف

 بناء المعتل بناء الصحيح

  ناقص

  مثال

 لفيف

  أجوف

 النقل

 القلب

 الحذف

 التسكين

 النقل و الحذف

 النقل و القلب

لنقل و القلب و ا

 الحذف



 

 

. إختذ البح. دراسة 2019سوانن جونونج جايت اإلسالمّية ادحكومّية ابندونج سنة 

( الكلمات اليت حتتوي على اإلعالل و ١مرفولوجي الذي يرتّكز يف مسئلتني فهما : 

( ٢اإلبدال يف كتاب رايض البديعة لشيخ اإلمام نووي حمّمد حسب هللا املكي الشفعي، 

و اإلبدال عن الكلمات يف كتاب رايض البديعة لشيخ اإلمام نووي  تغيريات اإلعالل

حمّمد حسب هللا املكي الشفعي. اإلختالف عن هذا البح. و البح. جلجي جونيدي 

يعين يف هذا البح. يبح. عن اإلعالل و أنواعه ولكن البح. جلجي جونيدي يبح. 

بح. هو كتاب عقد اللول عن اإلعالل و اإلبدال مّث املوضوع الذي يستخدم يف هذا ال

يف سرية البطول و لكن املوضوع الذي يستخدم يف البح. جلجي جونيدي هو كتاب 

 رايض البديعة. املتساواين بينهما يعين يبحلان عن اإلعالل.

اللاين هو حب. تكميلي إلميام مولودي " اإلعالل و فوائده يف سورة املرمي " قدمه 

ىل يف اللغة العربّية و آدهبا يف كلية اآلداب و العلوم إلستيفاء الشروط لكيل الدرجة األو 

. إختذ البح. 2018اإلنسانية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية ادحكومّية سورااباي سنة 

( اآلايت اليت حتتوي على اإلعالل يف ١دراسة الصرفية الذي يرتّكز يف مسئلتني فهما : 

ورة املرمي. اإلختالف عن هذا البح. و ( أنواع اإلعالل و فوائده يف س٢سورة املرمي، 

البح. جلجي جونيدي يعين املوضوع الذي يستخدم يف هذا البح. هو كتاب عقد 



 

 

اللول يف سرية البطول و لكن املوضوع الذي يستخدم يف البح. إلميام مولودي هو 

 القرآن يف سورة املرمي. املتساواين بينهما يعين يبحلان عن اإلعالل.

تكميلي لدرة النعمة " اإلعالل و أنواعه يف سورة الفتح " قدمه اللال. هو حب. 

إلستيفاء الشروط لكيل الدرجة األوىل يف اللغة العربّية و آدهبا يف كلية اآلداب و العلوم 

. إختذ البح. 2016اإلنسانية جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية ادحكومّية سورااباي سنة 

( اآلايت اليت حتتوي على اإلعالل يف ١لتني فهما : دراسة الصرفية الذي يرتّكز يف مسئ

( أنواع اإلعالل يف سورة الفتح. اإلختالف عن هذا البح. و البح. ٢سورة الفتح، 

جلدرة النعمة يعين املوضوع الذي يستخدم يف هذا البح. هو كتاب عقد اللول يف سرية 

القرآن يف سورة البطول و لكن املوضوع الذي يستخدم يف البح. لدرة النعمة هو 

 الفتح. املتساواين بينهما يعين يبحلان عن اإلعالل.

الرابع هو حب. تكميلي حملّمد منيب" اإلعالل يف سورة امللك " قدمه إلستيفاء 

الشروط لكيل الدرجة األوىل يف اللغة العربّية و آدهبا يف كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية 

. إختذ البح. دراسة 2015ومّية سورااباي سنة جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمّية ادحك

( اآلايت اليت حتتوي على اإلعالل يف ١الصرفية الذي يرتّكز يف ثالثة األسئلة فهي : 

( تغيريات اإلعالل على اآلايت يف ٣( أنواع اإلعالل يف سورة امللك، ٢سورة امللك، 



 

 

املوضوع الذي  سورة امللك. اإلختالف عن هذا البح. و البح. حملّمد منيب يعين

يستخدم يف هذا البح. هو كتاب عقد اللول يف سرية البطول و لكن املوضوع الذي 

يستخدم يف البح. حملّمد منيب هو القرآن يف سورة امللك. املتساواين بينهما يعين 

 يبحلان عن اإلعالل.

اخلامس هو حب. تكميلي لزدها مهّة العلية " اإلعالل و اإلبدال يف كتاب أيها 

لد " قدمه إلستيفاء الشروط لكيل الدرجة األوىل يف اللغة الغربية و آدهبا يف كلية اللغة الو 

. إختذ البح. دراسة مرفولوجي الذي 2014و الفن جبامعة ادحكومّية سيمارنج سنة 

( الكلمات اليت حتتوي على اإلعالل و اإلدابل يف كتاب ١يرتّكز يف مسئلتني فهما : 

اإلعالل يف كتاب أيها الولد ،. اإلختالف عن هذا البح. و  ( تغيريات٢أيها الولد، 

البح. لزدها مهّة العلية يعين املوضوع الذي يستخدم يف هذا البح. هو كتاب عقد 

اللول يف سرية البطول و لكن املوضوع الذي يستخدم يف البح. لزدها مهّة العلية هو  

 اإلعالل.كتاب أيها الولد. املتساواين بينهما يعين يبحلان عن 

 الفصل السابع : منهجية البحث

 Metode( يف 1997  :7) Koentjaraningratو  Hasanنقل من 

Penelitian Bahasa Arab (Taufiq, 2018 : 11)  يف نهج املأّن تعريف



 

 

 KBBI. تعريف املنهج يف طريقةأو  كيفيةيعين  من اليوانن methodosلغة هو ال

(  ٢التفكري النضج أن جيرتح الغرض، بناء على ( كيفية اإلنتظامة ١(: 952: 1989)

 كيفية السعي املنتظم لتخفيف العمل أن جيرتح الغرض.

أّن تعريف منهج البح.  Prof. Dr. Sugiyono (2014  :952)من رأي 

كيفية العلمية أن ينال البياانت ابلغرض و النشاط. كيفية العلمية مقصودها عقلي هو  

 تستطيع أن تبح. ابدحواسي، و الكيفية اليت يعين يعين البح. املعقول، و جترييب

 معقولة.جي هو البد البح. أن يسلك التجريب بكيفية منه

حتليل وصفي يعين تصف و تنحل  طريقةالباحلة الطريقة يف هذا البح. هي  تإختذ

 البياانت اليت تبح. عليها.

 و مصادرها بح.بياانت ال .أ 

لية يف كتاب عقد اللول يف سرية كانت البياانت هذا البح. هي كلمات اإلعال

بن حسن بن  حممد ادحبيبالبطول. و أما مصدر هذه البياانت هي الكتاب لسّيد 

يف  2019علوي ادحداد الذي يكتب و يصدر هذا الكتاب من  ديسيمبري سنة 

 .ابابصفحة و ألربعة عشر ارات. كان الكتاب ملئة و أربعة جاك

 طريقة مجع البياانت .ب 



 

 

 : فيما يلي طريقتان جلمع البياانت

 أن يفهم املدلول و أن جيد البياانت. تكريرا. طريقة القرائة، فهي قرأ الكتاب ١ 

. طريقة الكتابة، فهي كتب البياانت اليت جتد من كتاب عقد اللول يف سرية ٢ 

 البطول.

 البياانت حتليلطريقة  .ج 

 فيما يلي : أربع طريقة جلمع البياانت

البياانت اليت إجتمعت يعين كلمات اإلعالل  ، هي وصفتالبياانت ةوصف. ١

 يف كتاب عقد اللول يف سرية البطول.

بناء على أسئلة البح.. ، هي بوبت البياانت اليت وصفت البياانت تصنيفة. ٢

 سيبوب يف هذا البح. على اإلعالل بناء على تغيريهتا و بناء فعل املعتل.

لها مّث تنحل البياانت علمية قب ، هي كل البياانت اليت بوبتالبياانت ةليل. حت٣

ل اليت جتد يف أتويلة البياانت، يعين فسرت أن تفهم البياانت اليت إحنل بنظرية اإلعال

 ما قبلها.



 

 

حتصيل األخر عن البح. اإلعالل و أنواعه يف كتب عقد ، هي رمز عن النتيجة.ت٤
بن حسن بن علوي ادحداد. حممد ادحبيباللول يف سرية البطول لسّيد   


