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 إستهالل 

 (ِٖٔالىييكىلًٌفي اّلٌلي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا.....)البقرة : 
 (ًٔإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسرنا )اإلنشراح : 

 كيريد اف يسمعحيب  ألف ىذا دليل أبف هللااآلف.  دعائكهللا  بال ربزف إذا مل جي
 (.)عزيزم األبدعائك أكثر من غَته 
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 إهداء

 امعي إى:اعببحث الأقدـ ىذا 
 حبييب أؼبا ماتر، جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. -ُ
دائما. كبطاعىت إى الوالدين على كل  األب كاألـ اغببيبة ؿبرضُت أكرب يف حيايت -ِ

 صلواتكم كرضبتكم اليت التنفد يل.
إخواين كأخوايت األعزاء كاألسرة الكبَتة اليت تذكرين دائمنا إلجراء يف ربقيق  -ّ

 اؼبهنة.
 اؼبرشح إمامي الذم اظبو مكتواب يف لوح احملفوظ. -ْ
 حبيبة اللغة العربية. -ٓ
 امعي.اعببحث المت ىذا اءقرٌ  -ٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 و 
 

 توطئة

أف اغبمد كالشكر هلل الذم أعطاان نعمة كرضبة كىداية حىت تقدر أف تتم الباحثة 
عالؿ ابإلبداؿ يف م ن األربعُت النوكية لمإماـ النوكم )دراسة اإلامعي بعنواف اعببحث ال

قسم  (S-1) الصرفية( إلستيفاء شركط اإلختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجاان
اللغة العربية كآداهبا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. الصلوات 
كالسالـ دائمان على النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألنو قد أرشد الناس من الظلمات إى النور يعٍت الدين 

 اإلسالـ كاإلدياف. 
متنوعة األطراؼ. كلذلك امعي ال ديكن فصلة من عناية اعببحث الأما سباـ ىذا 

 ليس خطأ إذا تعرب الباحثة شكرا جزيال إى:
الدكتورة شافية، اؼبشرفة من كلية العلـو اإلنسانية قسم اللغة العربية كأدهبا جبامعة  -ُ

بحث الموالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج قد تعطٍت سهولة لتأليف 
 امعي. اعب

غة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية جبامعة الدكتور حليمي،  رئيس قسم الل -ِ
بحث الموالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج قد يعطٍت سهولة لتأليف 

 امعي.اعب
قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية  السكرتَتالدكتور عارؼ مصطفى،  -ّ

نج قد يعطٍت سهولة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماال
 امعي. اعببحث الإلستقباؿ البحث ك أتليف 

الدكتورة معصمة، اؼبشرفة اليت تصرب إلعطاء الوقت يف إرشاد كإاثرة الباحثة لعمل  -ْ
 امعي ضباسة.  اعببحث ال
قسم اللغة العربية كآدهبا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية يف صبيع احملاضر  -ٓ

  .صبيع العلـو القيمة لدل الباحثة من علمويناغبكومية ماالنج الذين 
  جيلبوف إى جو اعبماؿ كالدفأ دائما. َُِٔ دفعةأصدقاء يف   -ٔ



 

 ز 
 

 األسرة الكبَتة بقسم اللغة العربية كآدهبا خلقتكم أخوة اإلسالمية ؿبكمة.صبيع  -ٕ
 . ؿبرضُت أكرب يف حيايت دائمااألسرة احملبوبة  -ٖ
  امعي.اعببحث الشخص اؼبفتخر يشجع كيذكر دائمنا إلسباـ  -ٗ
 امعي.اعببحث الصبيع األطراؼ ساعدىم أف يتموا ىذا  -َُ

منك، أيها السيدات كالسادة. أف هللا سبحانو كتعاى ديكن أف جيزم اؼبساعدة 
  الباحثة، عسى هللا أف يعطي األجر كثَتا إليهم. أتمل

امعي مازاؿ ىناؾ اػبطأ، كلكن أتمل اعببحث التدرؾ الباحثة أف يف التأليف ىذا 
امعي ديكن أف يعطي فوائدا، كخباصة لطالب اللغة العربية اعببحث الالباحثة أف ىذا 
  كآدهبا كالقراء.

 ََِِمايو  ٔماالنج، 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الباحثة
 
 

 إزكي ديياف رستنيت
 ََُُُّٗٔرقم القيد : 
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 مستخلص البحث

دراسة العالؿ ابإلبداؿ يف م ن األربعُت النوكية لمإماـ النوكم )اإل. ََِِ ، إزكي ديياف.رستنيت
اىيم امعي، قسم اللغة العربية، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبر اعببحث الالصرفية(. 

 اإلسالمية اغبكومية ماالنج. 
  : الدكتورة معصمة، اؼباجستَت            اؼبشرفة 

 ية : اإلعالؿ ابإلبداؿ، م ن األربعُت النوكية، دراسة الصرفية.الكلمات اؼبفتاح

 
يف قواعد كتابة اعبمل العربية، ىناؾ قواعد اليت ذبب اإللتزاـ هبا، حبيث ذبد الباحثة اليت 
زبتلف كتابتها. ىذا بسبب عملية اليت تسمى اإلعالؿ. اإلعالؿ ىو تغيَت حرؼ العلة الذم يهدؼ 

كاغبذؼ كالتسكُت. كبينما اإلعالؿ ابإلبداؿ ىو شكل من عملية اإلعالؿ لتخفيف القراءة ابلقلب 
الذم يستخدـ  القواعد ابإلبداؿ. أما السبب الباحثة اليت زبتار العنواف عن اإلعالؿ ابإلبداؿ ألهنا 

ؽبذا البحث أسئلة  لقلب كاغبذؼ كالتسكُت حرؼ العلة.تريد أف تعرؼ على تغيَت كل الكلمة اب
األربعُت يف م ن  على كلماتو عملية ربليلك ت اليت سبر هبا عملية اإلعالؿ ابإلبداؿ كلما البحث عن

 . النوكية لمإماـ النوكم
ىذا البحث ىو اؼبنهج الكيفي. يستخدـ مصادر البياانت يف ىذا البحث مصدرين، مها 

الثانوية ىي  مصدر البياانت  مصدر البياانت األساسية ىي م ن األربعُت النوكية لمإماـ النوكم ك
كتب اؼبتعلقة بقواعد اإلعالؿ، كنظرية اإلعالؿ ابإلبداؿ، كالبحث عن اإلعالؿ ابإلبداؿ. يستخدـ 

طريقة الكتابة. كبينما يستخدـ طريقة ربليل  طريقة صبع البياانت طريقتُت، مها طريقة القراءة ك
 البياانت طريقة التوزيعة للعنصر اؼبباشر.

مائتُت كتسعة كستُت كلمة الىت سبر هبا عملية اإلعالؿ  باحثةكجدت النتائج ىذا البحث أف 
م ن األربعُت النوكية لمإماـ النوكم ابإلبداؿ من اغبديث األكؿ حىت اغبديث الثاىن كاألربعُت يف 

عل اؼباضى ثالثى مزيد بزايدة حرؼ كحرفُت كثالثة أحرؼ، ففعل اؼباضى ثالثى ؾبٌرد، تكوف من 
ة ثالثك فعل اؼبضارع ثالثى مزيد بزايدة حرؼ فعل اؼباضى رابعى ؾبٌرد، فعل اؼبضارع ثالثى ؾبٌرد، 

  .أحرؼ ةفعل األمر ثالثى مزيد بزايدة ثالثك أحرؼ، فعل األمر ثالثى ؾبٌرد، 
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In the rule of writing Arabic sentences, there are several rules that must be 

obeyed, so the readers often find a sentence whose writing is different. This is due 

to a process called i’lal. I’lal is a change in ‘illat letter that purpose to lighten up 

the reading by replacing, making harmony, and discarding. While i’lal bil ibdal is 

one form of the i’lal process that use a rule by alternation. The reason a researcher 

chose the theme of i’lal bil ibdal, because a researcher want to know the change in 

each sentence by replacing, making harmony and discarding ‘illat letter. 

This research has a problem formulation about sentences that experience 

i’lal bil ibdal process and the analysis process in matan ‘arbain nawawi by Imam 

Nawawi. This research purpose to describe the sentences that experience i’lal bil 

ibdal process and the analysis process in matan ‘arbain nawawi by Imam Nawawi. 

This research is a qualitative research. The data source in this research use 

two sources, that is primary data source in the form of matan ‘arbain nawawi by 

Imam Nawawi and secondary data sources in the form of books relating to i’lal 

rules, i’lal bil ibdal theory, and i’lal bil ibdal research. The data collection 

technique use to two techniques, that is reading and recording. While the data 

analysis technique use a method of distributional technique for the direct element. 

The results of this research that a researcher found 269 sentences 

undergoing of i'lal bil ibdal process from hadist 1-42 in matan 'arbain nawawi by 

Imam Nawawi consisting of fi'il madhi tsulatsi mujarrod, fi'il madhi tsulatsi mazid 

with an additional 1 letter, 2 letters and 3 letters, fi'il madhi ruba'i mujarrod, fi'il 

mudhori 'tsulatsi mujarrod, fi'il mudhori' tsulatsi mazid with an additional 1 letter 

and 3 letters, fi'il 'amr tsulatsi mujarrod, and fi'il 'amr tsulatsi mazid with an 

additional 3 letters. 
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Dalam aturan penulisan kalimat Arab, terdapat beberapa kaidah yang 

harus ditaati, sehingga pembaca sering menemukan suatu kalimat yang 

penulisannya berbeda. Hal ini dikarenakan oleh suatu proses yang dinamakan 

i’lal. I’lal adalah perubahan huruf illat yang bertujuan untuk meringankan bacaan 

dengan cara mengganti, mensukun, dan membuang. Sedangkan i’lal bil ibdal 

adalah salah satu bentuk dari proses i’lal yang menggunakan kaidah dengan cara 

pergantian. Alasan peneliti memilih tema tentang i’lal bil ibdal karena peneliti 

ingin mengetahui perubahan setiap kalimat dengan cara mengganti, mensukun dan 

membuang huruf ‘illat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang kalimat-

kalimat yang mengalami proses i’lal bil ibdal dan proses analisisnya pada matan 

‘arbain nawawi karya Imam Nawawi.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data pada penelitian 

ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer berupa matan arbain 

nawawi karya Imam Nawawi dan sumber data sekunder berupa kitab-kitab yang 

berkaitan dengan kaidah i’lal, teori i’lal bil ibdal, dan seputar penelitian i’lal bil 

ibdal. Teknik pengumpulan data menggunakan dua teknik yaitu teknik baca dan 

catat. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode distribusional teknik 

bagi unsur langsung. 

Hasil penelitian ini bahwasannya peneliti menemukan 269 kalimat yang 

mengalami proses i’lal bil ibdal dari hadist 1-42 dalam matan ‘arbain nawawi 

karya Imam nawawi yang terdiri dari fi’il madhi tsulatsi mujarrod, fi’il madhi 

tsulatsi mazid dengan tambahan 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf, fi’il madhi ruba’i 

mujarrod, fi’il mudhori’ tsulatsi mujarrod, fi’il mudhori’ tsulatsi mazid dengan 

tambahan 1 huruf dan 3 huruf, fi’il ‘amr tsulatsi mujarrod, dan fi’il ‘amr tsulatsi 

mazid dengan tambahan 3 huruf.  
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 الباب األوىل
 مقدمة

 خلفية البحث -أ 
ذا قلب الواك إ .التسكُتؼ العلة ابلقلب أكاغبذؼ أك عالؿ ىو تغيَت حر إلا

عى  كالياء )حرؼ العلة( ألفنا كقىاؿ  ذا حذؼ الواك كالياء كَتىًثي إ بػىيىعى.ا قػىوىؿى ك مأصلهكابى
ـي مأصله واك كالياء كيػىقيٍوـي كيىًبٍُتي ال تسكُتذا إ .يػىٍيًسري ك  ٍوًرثي ا يػى مأصلهكيىًسري  ا يػىٍقوي

 كاأللف حرؼ العلة الواك كالياء عالؿ ىو تغيَتإلكلذلك ديكن القوؿ أف ا ٍبًُتي.كيػى 
حرفو أك قلب حبرؼ على قرأ السكوف طرائق يعٍت حذؼ حرؼ العلة، مث  بثالث
 بداؿ.اإل كأحده بعض أشكاؿ،لمٍإعالؿ يف كمن ىنا،  خر لتخفيف النطق.اآل

 عالؿ كلكنإلخر. ىذا يشابو اباآليف مكاف  كضعك حرؼ،  بداؿ ىو إزالةاإل
يعٌت بداؿ حبرؼ الصحيح اإلعالؿ خاصنا حبرؼ العلة، كبينما الفرؽ بينهما لو اإل

ينفصالف عن قواعد اللغة  مًتابطاف كال بداؿعالؿ كاإلإل. احرؼ العلة مهزةن تغيَت 
عالؿ ىو اإلوضع ى ، أفَّ اؼبموضعيعٍت  كالفرؽ بينهما. ، ألهنما متماثالفالعربية

بداؿ ىو إليف ا وضعاؼب رؼ العلة األخرل، كبينماحب حرؼ العلةأم يغَت حرؼ العلة، 
حرؼ العلة كحرؼ الصحيح، أم كضع حرؼ الصحيح يف مكاف حرؼ العلة أك 

 .كضع حرؼ الصحيح يف مكاف حرؼ الصحيح األخرل
 كتاب، ألف  تستخدـ الباحثة ؾبتمع البحث ىو بداؿ،إلعالؿ ابإليف قواعد ا
ليس  كتاب،  فمجتمع البحث يعٌت بداؿ،الؿ ابإلععن اإل ربليلالباحثة تريد أف 

ةن يف ربليل مناسبشعرت الباحثة  . كابإلضافة إى ذلك،ة القصَتة كالفيٍلمكالقص ةالركاي
بداؿ. عالؿ ابإلإلبعنواف ا اؼبوضع ليلربيف مع الكتب األخرل  ابؼبقارنةىذا الكتاب 

التسكُت حرؼ العلة على ابلقلب أكاغبذؼ أك باحثة بداؿ، ستعرؼ الابإل عالؿاإل كيف
 الكلمة يف الكتاب.
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بداؿ ىو ًعمىاده عالؿ ابإلاإل يف اللغة العربية، ألف بداؿ مهمعالؿ ابإلاإل فٌ أ
اغبرؼ، كسكن يف اللغة العربية بسبب كجود حرؼ العلة، كنفس  تغيَت الكلمة عرفةؼب
 لصحيحللغة العربية، كمهاحرؼ ااى حرفُت يف ا ؼبينما تنقسم اغبر ك غبرؼ كقواعده. ا

 ةصعب يحرؼ العلة ى من بُت خصائص. خاصة ػبصائص افرفكح كحرؼ العلة.
نطق عندما اليف  ة، مثل الياء الذم ثقيلنى يًٌ عى على ظركؼ أك أماكن مي  يف نطقو ةكثقيل

 ب ىصعال يفضحاؽبمزة. مث  يغَت إى ايدةز الحرؼ العلة بعد ألف أك كجود  مضموما
ة تػىغىيػُّرىةن. حرؼ العلة كحرؼ الصحيح تومرب يتال كلمةال على ةتغيَت ال قواعد نطقال
عالؿ إلا يى ةالتغيَت  هىذ نظماليت ت اعدةقال. أما ةاػبفة يف النطق ه تفضحىذ
عالؿ إلا بىاحىثىة عنألف مي ة مهمباحثة تبحث ىذه اؼببداؿ. كفقنا لتقييم الباحثة، فإلاب
اللغة العربية من حبيث تتقن ب دراستها كاتقاهنا ذبساسية األمشكلة  يبداؿ ىإلاب

اليت  وبةالصع ، فستكوفاأعالى تمل تتقن ما كردلو  األهنإى مشتقاهتا.  جذر الكلمة
بداؿ إلاب عالؿإلعن ا بحثعربية. كلذلك، هتتم الباحثة لتقاف اللغة العرقلنا إلست

 .يف الكتاب دبمارستو
،  ماـ النوكممإل ةم ن األربعُت النوكي ىو البحث تمعالكتاب الذم سيكوف ؾب

صبيع الكتب األخرل،  من األفضل كتاب ىو ةكيأف الكتاب األربعُت النو كما عرفنا 
حيتوم توم على شرع اإلسالـ كصبيعو، ك إثناف كأربعُت حديثا حي وم ىذا الكتابحيت

ذا حديث ؽبعٌت دباالسالـ.  ديناؼبتعلقة ب األمر ألداء الطاعة أكك  مهمة فيو األمراء
كوف يف كتاب صحيح البخارم كمسلم. تالىت  أكثرة دراجة الصحيحة كيالنو ربعُت األ

يف صبيع العامل شهورا م ةكي، ألف ىذا الكتاب األربعُت النو كال شك يف حقيقة ؿبتوايتو
ؾبلس كمصلى ك يف اؼبعهد كاؼبدرسة كاؼبسجد  كتابال يدرس اجملتمع ىذا، ك ياإلسالم
دب ن بينما . ك الضركرم جيعلو كتابك  مرارا ميةسالاإلتعليمية الكمؤسسات العامة 

، ييف صبيع العامل اإلسالمة كيف  م ن اغبديث األربعُت النو غباغبديث، كثَت من الناس 
 .حياة اليوميةاؼب ن كديارسونو يف على  احملتوايت كيفهموف
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ةو خباصٌ ك ؼبعرفة اؼبزيدة عن ىذا الكتاب،  راغبة ثةالباحشعرت السبب،  فلهذا
عملية اليت سبر هبا  بداؿ ىو العبارة عن كلماتإلعالؿ ابإلتكوين الكلمات، كالسيما ا

 ةكيحرؼ العلة يف م ن األربعُت النو من  تسكُتبداؿ ابغبذؼ كالقلب كالإلعالؿ ابإلا
 كم.ماـ النو مإل

 
 أسئلة البحث -ب 

، لكي ال ينحرؼ ىذا البحث عن البحث خلفيةستنادنا إى الشرح من إ
 :كما يلىالبحث   ئلةأسكجود  اؼبوضوع، فيلـز

م ن األربعُت النوكية  يفبداؿ إلعالؿ اباإلاليت سبر هبا عملية  كلمات ما ىي -ُ
 ؟ ماـ النوكممإل

األربعُت م ن الواردة يف  لماتكعلى  بداؿ عالؿ ابإلإلما ىي عملية ربليل ا -ِ
 ؟م النوكية لمإماـ النوك 

 
 أهداف البحث -ج 

 : كما يلىذا البحث أىداؼ يتعُت ربقيقو  ؽبعلى كجو التحديد، 
م ن بداؿ يف إلعالؿ ابإلاليت سبر هبا عملية ا كلمات الباحثة تريد أف تعرؼ -ُ

 .النوكم األربعُت النوكية لمإماـ
م ن يف  كلماتبداؿ على  إلعالؿ اباإلعملية ربليل  الباحثة تريد أف تعرؼ -ِ

 .النوكمـ األربعُت النوكية لمإما
 

 فوائد البحث -د 
ة  النظرية كالعملي ائدةفالالبحث يف ىذا البحث، كمها ىناؾ نوعاف من فوائد 

 كما يلي:
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 الفائدة النظرية -ُ
اؼبزيد  بحثخرين لاآلباحثُت الإلجتذاب  ىذا البحثأف أتمل الباحثة 

. ومن قبلالباحثة  تبحثمل الذم بداؿ إلعالؿ ابإلا اصةخبك  عالؿ،إلعن ا
ـى خدمةن عبى  ىذا البحثأتمل الباحثة كابإلضافة إى ذلك،   أيضا إلغناء ةارى دى قىدَّ

 العلم، كخباصة عن اإلعالؿ.
 تطبيقيةالفائدة ال -ِ

 ك  امفيد ا البحثىذيقدر ، تطبيقيةمن الناحية ال
ى
ع على جً رٍ جيعلو اؼب

قواعد اللغة الصرفية، اعدة على القالرو يف استخداـ امستخدمي اللغة العربية غبذ
 بداؿ.إلعالؿ ابإلدبا يف ذلك ا

 
 حتديد البحث -ه 

دراسة اإلعالؿ على  خلفية البحث اليت تقدديها ظاىرة كأكثرإستنادا إى 
م ن األربعُت النوكية يف  ىذا البحث على اإلعالؿ ابإلبداؿ تًتكز الباحثةكأنواعو، ف

 .لمإماـ النوكم
الباحثة ربديد  ددال ربهم فحديثا، كمن أربعُتإثنُت ك  ربعُت النوكيةؼب ن األ أما
 لربلال  . كلذلك،ى حديث كلكن ربدد الباحثة ربديد البحث يف فعل فقط البحث
كلمات كتريد أف ربلل الباحثة ثالثة أفعاؿ فقط كىم فعل عن صبيع الابإلصباؿ الباحثة 

اليت سبر هبا عملية  ثالثى أك رابعى ؾبٌرد كمزيد اؼباضي كفعل اؼبضارع كفعل األمر على
األربعُت  م نيف  لثاىن كاألربعُتااغبديث حىت  ؿاألكٌ  اغبديثاإلعالؿ ابإلبداؿ من 
 .النوكية لمإماـ النوكم
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 الدراسات السابقات -و 
اؿ معهودة على البحث عن ربليلة الصرفية اؼبتعلقة ابلقاعدة اإلعالؿ ابإلبدأف 

 يساعد الطالب يقدر أف البحث ألنوىذا  إبستخداـالباحثوف وا الباحثُت، كيهتم
الباحثوف البحث عن كتاب اإلعالؿ يستخدموا  هم القاعدة على القواعد الصرفية.لف

 ابإلبداؿ كما يلي:
)دراسة  أيها الولدعالؿ ابالبداؿ يف كتاب اإل(. "َُِْزكدحا مهة العالية. ) -ُ

 الشعبة الًتبية اللغة العربية، اعبامعة الصرفية كالنحوية(" يف البحث العلمى يف
 .ُّْ -ُاغبكومية سيمارانج، ص. 

اإلعالؿ  عملية ار هبيهدؼ ىذا البحث لوصف الكلمة اليت سب
ا ىذبداؿ. إلعالؿ اباإلتحليل االعملية ، ككصف أيها الولداباإلبداؿ يف كتاب 

أيها  كتاب  بحث ىوال اىذ على تالبياانمصدر . و اؼبنهج الكيفيى البحث
 طريقةالبحث ال اعلى ىذ تالبياان صبع يستخدـ طريقة، لمإماـ الغزايل الولد

التوزيع  طريقةت البياانيستخدـ طريقة عرض ككذلك  .كأدكات البحث التوثيقة
 للعنصر اؼبباشر.
ر اليت سبباحثة ثالث كتسعوف كلمة الكجدت  أفٌ  تائج البحثكخلص ن

 طبسة عشرك  يفعل اؼباضتتكوف من كاحد كثالثُت  بداؿإلعالؿ اباإل عملية اهب
سم الفاعل شبانية عشر إسم اؼبصدر ك ثالثة كعشرين إك فعل األمر فعل اؼبضارع ك 

تتكوف من إثنتُت  عالؿ ـبتلفةإلا ُت بعملية التحليلسم اؼبكانإك  ُتسم اؼبفعولإك 
رؼ ثالث كعشرين كلمة اليت تغَت حك  األفحرؼ الواك كعشرين كلمة اليت تغَت 

ثالث عشرة كلمة اليت ك  اايءحرؼ الواك سبع عشرة كلمة اليت تغَت ك  األفالياء 
ست كلمات ك كأربع عشرة كلمة اليت تغَت حرؼ الياء مهزة  مهزةحرؼ الواك تغَت 
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ككلمة  ااتء حرؼ الواكثالث كلمات اليت تغَت ك  اؽبمزة مدا ؼحر اليت تغَت 
 .ااتء حرؼ الياءالذم يغَت 

" يف البحث العلمي سورة الفتحعالؿ كأنواعو يف (. "اإلَُِٔدرة النعمة. ) -ِ
يف الشعبة اللغة العربية كأدهبا، اعبامعة سوانف أمبيل االسالمية اغبكومية 

 .ٖٔ -ُسورااباي. ص. 
سورة عالؿ يف إلتوم ايت ربال ةالكلم عرفة شاكلةؼب بحثال اهدؼ ىذي
ٍنجىًلٍي يػي لًٌلي ك ذم حييى الا البحث ىو اؼبنهج الكيفي يعٍت اؼبنهج ىذكأنواعو. الفتح
ف آيعٍت القر  بحثال اعلى ىذ تالبيااناؼبصدر  .سورة الفتحعالؿ يف إلعن ا

سورة  يف إثنتُت كعشرين آيةمن  لو بحثال تائجكخلص ن. سورة الفتحالكرًن يف 
 عالؿ ابغبذؼإلا ىي ؿعالإلربتوم اتنقسم تسع كعشرين كلمة اليت الفتح 

 كلمة تكوف من شباين كتسعُت عالؿ ابلقلبإلكا تكوف من ثالث كلمات
 عالؿ ابغبذؼ كالقلبإلكاتكوف من إثنتُت كستُت كلمة  عالؿ ابلتسكُتإلكا

تكوف من سبع كلمات  عالؿ ابغبذؼ كالتسكُتإلكا تكوف من ست كلمات
كالقلب عالؿ ابغبذؼ إلكا تكوف من كلمتُت عالؿ ابلقلب كالتسكُتإلكا

 تكوف من ست كلمات. عالؿ ابالقلبُتإلكاتكوف من ست كلمات  كالتسكُت
" يف البحث العلمى يف الشعبة سورة اؼبلكعالؿ يف (. "اإلََُِدمحم منيب. ) -ّ

كأدهبا، اعبامعة سوانف أمبيل االسالمية اغبكومية سورااباي. ص.  اللغة العربية
ُ- ِٓ. 

سورة ؿ كأنواعو يف عالإلوم اايت اليت ربتاآل رفةؼب لبحثا اهدؼ ىذي
عالؿ إلاصة يف ابب اخبلنظاـ علم الصرؼ ك ا بحثال اىذخدـ ستي .اؼبلك
ف الكرًن يف آالقر  بحث ىوال اىذ يف تالبيااناؼبصدر . اؼبنهج الكيفي ستخداـإب
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 سورة اؼبلكيف  طبس كأربعُت آية من لوبحث ال تائج. كخلص نسورة اؼبلك
 عالؿ ابغبذؼإلايعٌت عالؿ إلاليت ربتوم على اتتكوف من شباين كعشرين كلمة 

عالؿ إلكاتكوف من إحدل عشرة كلمة  عالؿ ابلقلبإلكا تكوف من كلمة
تكوف من ست  عالؿ ابغبذؼ كالقلبإلاك تكوف من تسع كلمات  ابلتسكُت
تكوف من إحدل عشرة كلمات  عالؿ ابغبذؼ كالتسكُتإلكاكلمات 

 عالؿ ابالقلب كاغبذؼإلكا متُتتكوف من كل سكُت كالقلبعالؿ ابالتإلكا
 .تكوف من كلمتُت

 : ها الباحثةببحث اتلفرؽ بُت الدراسات السابقاأما 
 ختالفةإلكا ةالتشاهب باحثةاؼبذكورة، كجدت الثالث دراسات من 

اليت  ؾبتمع البحثيف النظرية ك  ةالتشاهب . كأماابلدراسة استخدامها الباحثة
 ؾبتمع البحثعالؿ ك إلالنظرية عن ااستخدامها الباحثة ىي إستخدمت الباحثة 

يف الدراسة  ؾبتمع البحثالفرؽ على  الدراسة األكى. كبينماعن الكتاب يف 
ف آعن القر  كمن دراستُت، إستخدموا الباحثوف ؾبتمع البحث ثالث.الثاين كال
 عن الكتابالبحث  إستخدمت الباحثة ؾبتمع ،دراسةمث على ىذه ال. الكرًن

عالؿ إلعن امل حيلل الباحث األخر من قبلو  اكطبعن  .م ن األربعُت النوكية
 .ماـ النوكممإل م ٍني األربعُت النوكية بداؿ يف كتابإلاب

 
 منهجية البحث -ز 

، دبا يف دراسةخطوات يف التتكوف من  أجزاءىناؾ بعض  يف منهجية البحث،
ربقيق ، كطريقة انت، كطريقة صبع البياتالبياان صادرالبحث، كم نوعية منهجذلك 

 لتايل:أجزاء كا كل  من. أما التفسَت ت، كطريقة ربليل البياانتبياانال



 

8 
 

 البحث ية منهجنوع -ُ
 . كفقنا إلريكسوف، فإفكيفيال اؼبنهجالبحث ىو ية منهج نوع ىذا

، َُِٖاؼبنهج الوصفي )ألفيانيكا، يف  وبياانت الذم نهجىو اؼبكيفي ال اؼبنهج
عالؿ إلشرح االىو  من ىذا البحث هبدؼا الفهم يطابق ىذ (.ِِص. 
 .األربعُت النوكية لمإماـ النوكميف كتاب كلمة بداؿ على الإلاب

 ادر البياانتمص -ِ
، كمها ه الدراسةالبياانت اؼبوجودة يف ىذنوعاف من مصادر ىناؾ 

 :التايلدر كاأما التفسَت من كل مصت األساسية كالبياانت الثانوية.البياان
 األساسية انتمصدر البيا (أ 

ي يستخدموا الباحثوف أك يكتبوا كجيمعوا األساسية ى تمصدر البياان
 (.َُٖ، ص. َُِٕ)دكم أستويت،  البحث دؼتعلق هبتفيما البحث أكالن 

م ن األربعُت النوكية لمإماـ ىو  بحثال اذاألساسية يف ى تأما مصدر البياان
 .النوكم

 الثانوية تمصدر البياان (ب 
ة منشور ت اليت تشتٌق من مصدر البياان يالثانوية ى تمصدر البياان

الثانوية  تمصدر البياان(. ُُٖ، ص. َُِٕألخرل )دكم أستويت، االناحية 
بداؿ، إلاب عالؿإلعالؿ، كنظرية اإلبقواعد ا كتب اؼبتعلقةو  ى بحثال ايف ىذ

 .عن اإلعالؿ ابإلبداؿ البحثك 
 طريقة صبع البياانت -ّ

دقة إعتمدت  اعبزء يف عملية البحث. يةأمه يى تالبياانصبع طريقة 
 تعملية اسًتجاع البياان كنسبال  ، كلذلكاحثُتعلى الب البياانت اغبصوؿ
(. ّٕ، ص. ََُِ)سسوانتوركا.  اػبطوات بعضحيتاج على االنتهاء ك دبجرد 
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الباحثة يف  تستخدـ الكتاب، كلذلك إستخدمت الباحثة ؾبتمع البحث ىي
 لتايل:كا  كالكتابة، أما التفسَتطريقة القراءة  بحثال اىذ
 طريقة القراءة (أ 

األربعُت  ن اغبديث يف كتاب قراءة مب طريقة القراءةتستخدـ الباحثة 
 :كالتاىلتطبيق طريقة القراءة   خطواتتستخدـ الباحثة . النوكية لمإماـ النوكم

 .األربعُت النوكية لمإماـ النوكم م ن الباحثة تقرأ (ُ
نوعو على  بداؿ كفقناإلعالؿ ابإلعملية اسبر هبا  اليت كلماتالتبحث عن  (ِ

 .األربعُت النوكية لمإماـ النوكم م نيف 
 .رسم، فميتًَّسمي الباحثة دبهانوع سبحبكلمات بعد أف ذبد على صبيع ال (ّ
 .                             البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها من نتائج القراءة يف الدماغ تفكر الباحثة (ْ
 طريقة الكتابة (ب 

ماع طريقة عبمع البياانت بتسجيل نتائج االستالطريقة الكتابة ىي 
اػبطوات  أما (.ْٓ، ص. ََِٕ)كيسوما،  البياانت على بطاقة البياانت

 كالتاى:  لتطبيق طريقة الكتابة
عالؿ اليت ىي أنواع اإل الكلمات اكلةشتسجل الباحثة البياانت يف  (ُ

 .النوكية لمإماـ النوكم األربعُت م نبداؿ يف ابإل
 منظمة كمنتظمة لتسهيل سَت البحث. البياانت تسجل الباحثة (ِ

 البياانت قيطريقة ربق -ْ
زء من اعبهد لتسهيل إدخاؿ البياانت اعب يالبياانت ى قيطريقة ربق

 ايف ىذ (.ِٓ، ص. ََُِ)كوسرينطا،  غَت صحيحة البياانتتدخل لكي ال
 د الباحثة،زايدة االجتها ا، كمهطريقتُت ق البياانتي، تستخدـ طريقة ربقبحثال

 اضر.كمشورة مع األصدقاء أك احمل
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 .زايدة االجتهاد الباحثة (أ 
ث على صبيع البياانت البح تالح  يدة االجتهاد الباحثة ىزاي
 م اغبصوؿ عليوتقة البياانت اليت تحقييعرؼ الباحث  كمنهجي حبيث ةابلضبط

 :كالتاىلزايدة االجتهاد   أما اػبطوات(. ََُ، ص. َُِٖ)سويندرا، 
 .بداؿعالؿ ابإلاؼبتعلقة بنظرية اإل اكتب تقرأ الباحثة (ُ
 .اؼبتعلقة ببحث الباحثة ؾبالت البحث تقرأ الباحثة (ِ
                          .زايدة االجتهاد للناشط اؼبشورة مع ؿباضر البحث (ّ
 احملاضرمشورة مع األصدقاء أك  (ب 

 مشورة مع األصدقاء  (ُ
اؼبؤقتة أك نتائج النهائية نتائج مع األصدقاء بفضح عن  عملية اؼبشورة

، ص. َُِٓ)نوردين،  شورة مع األصدقاءاؼب ةكلا يف ش هاعلي م اغبصوؿتت يتال
على بعض اػبطوات. كىذه الباحثة تستخدـ ؼبشورة مع األصدقاء، (. ُٖ

 كالتاى:اػبطوات  
 .يقوموف ابلبحث ابستخداـ نفس النظرية األصدقاء تبحث عن -أ 
 .ؾبتمع البحثيقوموف ابلبحث مع نفس  األصدقاء تبحث عن -ب 
 .                                                      بحث الباحثة مع األصدقاءالائج نت تفضح -ج 
                      .                                    األصدقاءعلى البحث  نتائج تالح  -د 
 .صدقاءالباحثة كاألنتائج اليت مت اغبصوؿ على معهم  عن  تشاكر -ق 

 مشورة مع احملاضر (ِ
على احملاضر  مشورةك  البحثإيصالة ة اؼبشورة مع احملاضر خبرب عملي

، ص. ََِٔطيئة )أيندراسوارا، أك خ ةصحيح لبحثاىذه نتيجة  تعلق دبات
 أما اػبطوات كالتايل: (.ُُُ

 



 

11 
 

 .ؿباضر البحثى تة إؤقمالبحث  تائجنعطي الباحثة ت -أ 
 البحث مع احملاضر. تشاكر الباحثة نتائج -ب 
 عن حبثها. اضر البحثؿبمن  اؼبدلوؿك  نصيحةال الباحثة طلبت -ج 
 طريقة ربليل البياانت -ٓ

 هااغبصوؿ عليتم ت يتطريقة ؼبعاعبة البياانت ال يطريقة ربليل البياانت ى
)مرييت  اؼبشكلةمسألة  اإلجابة على يانت ىالبياربليل يجة نت من اغبقل حيث

يف  طريقة ربليل البياانتتستخدـ الباحثة  (.ُُُ، ص. ََِٔكسرايكيت، 
 بذبالبياانت، ىذه  . يف ربليلو منهجية الوصفي كالكيفيىذا البحث ى

 رض البياانت،مرحلة تقليل البياانت، كع معمليات، كى الباحثة ألداء ثالث
 اػبالصة.ك 
 تقليل البياانتمرحلة  (أ 

، ةعلى تبسيط ةكالًتكيز  ،لتشكيلةعملية ا يتقليل البياانت ىمرحلة 
)ادركس،  عن السجالت اؼبكتوبة من اغبقلتشددة ، كربويل البياانت اؼباجململةك 

 ا البحث كما يلي:ما تقليل البياانت يف ىذأ (.َُٓ، ص. ََِٗ
 .م اغبصوؿ عليهاتالبياانت اليت ت الباحثة ذبمع (ُ
 .احملددةالكلمة صنع شاىد تك  ادكؿ بسيطاعبالبياانت يف  الباحثة ضمت (ِ
م ن األربعُت النوكية بداؿ يف عالؿ ابإلالبياانت يف شكل اإل الباحثة تفرؽ (ّ

 .لمإماـ النوكم
 .زمةاالٌ  إزالة البياانت غَت (ْ
 مرحلة عرض البياانت (ب 

يفهم القارء  حبيث ةجيدالبياانت قدـ ي ترحلة عرض البياانت ىم
تستخدـ الباحثة يف ىذا البحث،  (.ُْٖ، ص. َُِٓسهال )أندايٍت، 

 :عرض البياانت كما يلي



 

12 
 

 البياانت تحلل الباحثةبعد أف تناؿ البياانت من طريقة صبع البياانت، ف (ُ
 .عاجلة

عالؿ إلنظرية اب ةالتحليل اؼبرتبط تيجةطويالن لن الشرح تصف الباحثة (ِ
 .بداؿابإل

أسئلة  ، مث تتشبو الباحثة البياانت علىبياانت كربللهاتصف الباحثة ال (ّ
 .البحث

 بداال.عالؿ ابإلإلعلى نظرية اوافق تتصف الباحثة مباحثة  (ْ
 اػبالصة (ج 

م فهتطابق  معٌت البياانتة نسحابي اػبالصة دبعٌت اإلاػبطوة األخَتة ى
كما   االستنتاج تستخدـ الباحثة  أما (.ُُٓ، ص. ََِٗ)ادركس،  الباحث
 :يلي
 .عليها مرارنا كتكرارنا ةتم العثور تالباحثة لقراءة البياانت اليت  ذبب (ُ
 ها.البياانت على نوع الباحثة ضمت (ِ
 .تعدةث مسالبح يجةنت ل اثنياربل (ّ
 ة.ستخدمها الباحثتالنظرية اليت  اغبقيقة من أتكد اثنيا (ْ
                                          زبتم البحث.        مع احملاضر ك  تناقش الباحثة (ٓ
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 الثاين الباب
 طار النظرياإل

 تعريف الصرف -أ 
لصرؼ اؼبورفولوجيا يف سمى اييف كلمة. ك  حيدث ذمالصرؼ ىو علم التغيَت ال

عن التغيَتات اليت ربدث بسبب العالقات بُت  الصرؼ ال تبحث علم اللغة.
الكلمات. كدبعٌت آخر، يتحدث الصرؼ عن تكوين الكلمات كتغيَتاهتا، إما بسبب 

ى فعل إإى بعض اؼبشتقة، كالتغيَت فعل اؼباضي  جذر الكلمة الطرح ابلتَّغيَتالزايدة أك 
، ص. ََِٕفػىٍعالن )زاليحا،  -يػىٍفعيلي  -خره، اؼبثاؿ فػىعىلى آى اؼبصدر ك إاؼبضارع 

ِٕ.)                                                                
ذر مل تناؿ الزايدة، كاعبمن أشكاؿ الكلمات ك  اكلةش تبسط يى الكلمةذر اعب
، ََِٕكحىديثى )زاليحا،  اجملٌرد تسمى فعل الثالثيك  أحرؼ ثةثالتكوف من ت الكلمة
 ة، اؼبثاؿ ًاٍستىٍحدىثى كحىدَّثى اؼبشتق الزايدة تسمى الكلمات انلت كبينما (. ِٗص. 

.ك  حىادىثى ك   ليتػيٍفعىلي ابلتغيَت األص ةاؼبزيد يةكلذلك تكوين ىذه األفعاؿ الثالث أىٍحدىثى
                                                                           (.ّٕ -ّٔ، ص. ََِٕ)زاليحا،  ةاؼبزيد ةالكلمات اى أكزاف الفعل الثالثي

شرح  اليت تالصرؼ، فهناؾ إختالفات على العلماء الصريف صطالحإأما يف 
                                 (:ُٔ-ُٓ، ص. ُٖٗٗىنداكم، )عن تعريف الصرؼ، كما يلي 

 األظباء كالصفات كاألفعاؿ الصحيحة على  ـ العريبكال التصريف ىو البحث يف (ُ
 .كاؼبعتلة

يتعلق ابللغة كاإلشتقاؽ  يف الصيغة، كىذاالواردة  الكلمةغيَت التصريف ىو ت (ِ
 كأبواب التصريف اؼبعلـو من إعالؿ كإبداؿ كزايدة كحذؼ كغَت ذلك. 

  التصريف ىو ما عرض يف أصوؿ الكالـ من التغيَت. (ّ
اعل فالسم إضارع ك فعل اؼباض ك فعل اؼباألمثلة اؼبختلفة من  يغةالتصريف ىو ص (ْ

                                                                                                                       .لكلمةا جذرمن  كغَت ذلك فعوؿاؼبسم إك 
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الكلمة على صيغة اؼبختلفة يبحث عن تغيَت  الذم علمالعلم الصرؼ ىو 
  (.ّص. ، َُِّ)منجية،  عٌت اؼبختلفة ليدؿ م

فقا ك بدراسة الصيغة.  ريوابم ىو العلم الذم خيتص ما كعلم الصرؼ عند
 تؤدم اى ،قسامهاحد أأبتتصل ابلكلمة أك اليت  دراسةالدكتور كماؿ بشر أف كل ل

اليت  دراسةىو ال الدكتور سباـ حسافما . كعند شكل العبارة كاعبملة تسمى ابلصرؼ
 (.ِِ، ص. ُٖٗٗىنداكم، لصرؼ )علم اتسمى ب بُت الصيغة كالصيغةتتصل 

مورفيم دبا يف ذلك  عالمة الصرفية اليت تدؿ على اؼبورفيمات، كالصيغة ىي
التكسَت، كمورفيم غة صي ىدؿ عليصيغة ًاٍستػىٍفعىلى، كمورفيم التكسَت  ىدؿ علي الطلب
اؼبشاركة ، كمورفيم صيغة فػىعيلى  ىدؿ عليصيغة أىفٍػعىلى، كمورفيم اللزـك  ىدؿ عليالتعدم 

ىنداكم، )م ؼبورفيسمى ابي امعٌت كظيفي خاص الصيغ صيغة فىاعىلى. كلكليدؿ على 
     (.ِِ، ص. ُٖٗٗ

                       
 أقسام مواضع الصرف -ب 

 ىممن ثالثة أحرؼ، ك الوزف تكوف  .كزف كموزكف موازين األفعاؿ: لكل فعلو  (ُ
كزف فػىعىلى، كيىٍكتيبي على كزف كىتىبى على اؼبثل يف كلمة   كالالـ. الفاء كالعُت

أف اغبركؼ كفىعىلى كيػىٍفعيلي كايفٍػعيٍل كغَت ذلك  يػىٍفعيلي، كاٍكتيٍب على كزف افٍػعيٍل.
يٍيٍت، يسمى بوزف كلكل كزف موزكان   (.ُٗٓص.  ،ُْْٗ)الغىالى

فاء الكلمة ألنو يقع يف أكؿ الكلمة، كيسمى عُت الكلمة ألنو  كيسمى
الـ الكلمة ألنو يقع يف آخر الكلمة. كبو يف  يقع يف كسط الكلمة، كيسمى

،الكلمة    الـىو ، كالباء الكلمة عُتىو فاء الكلمة، كالتاء ىو الكاؼ  كىتىبى
يٍيٍت،الكلمة   الثالثي اجملرد ثالثة كزانن أما للفعل (. ُٗٓ، ص. ُْْٗ )الغىالى

يعٍت أىفٍػعىلى كفػىعَّلى  اثنا عشرى كزانن  ثالثٌي اؼبزيدللفعل اليعٍت فػىعىلي كفىًعلي كفػىعيلى، ك 
،  كفىاعىلى كاًنٍػفىعىلى كاًفٍػتػىعىلى كاًفٍػعىلَّ كتػىفىعَّلى كتػىفىاعىلى كًاٍستػىٍفعىلى كاًفٍػعىٍوعىلى  كاًفٍػعىوَّؿى كاًفٍػعىاؿَّ
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 يعٍت تػىفىٍعلىلى  رُّابعي اؼبزيد كزانن فعل اليعٍت فػىٍعلىلى، كلل رُّابعي اجملرَّد كزانن فعل الكلل
يٍيٍت،   (.ُٔٔ -َُٔ، ص. ُْْٗ)الغىالى

الثالثية  من تتكوف أكزاف األظباء .كزف كموزكف أيضا سمإموازف األظباء: لكل  (ِ
فىًعله على كزف  فػىعىله ككىًبده على كزف  فػىٍعله كفػىرىسه على كزف  كشىٍمسه  اجملردة عشرة

زف على ك  ًفعىله كاًًبله على كزف  كًعنىبه  ًفٍعله على كزف  فػىعيله كًعٍدؿه على كزف  كرىجيله 
فػيعيله. مث أكزاف على كزف  كعينيقه  فػيعىله على كزف  فػيٍعله كصيرىده على كزف  ًفًعله كقػيٍفله 
على كزف  فػىٍعلىله كزًٍبرًجه على كزف  كجىٍعفىره ة  ست الرُّابعية اجملردة تتكوف من األظباء

 ًفعىلّّ على كزف  كًفطىٍحله   فػيٍعليله على كزف  ًفٍعلىله كبػيٍرثينه على كزف  ًفٍعًلله كًدٍرىىمه 
 اػبماسية أربعة سىفىٍرجىله تتكوف من أكزاف األظباء  فػيٍعلىله. مثعلى كزف  كجيٍخدىبه 
على  فػيعىلًٌله كزقًٍبىٍفره على كزف  فػىٍعلىًلله كخيزىٍعًبله على كزف  فػىعىلَّله كجىٍحمىًرشه على كزف 

يٍيٍت،  ًفٍعلىلّّ كزف    (.ٖ -ٔ، ص. ُْْٗ)الغىالى
                                                                                                                                                                           

 التصريف ادلشرتك بني األفعال واألمساء -ج 
 كيشتمل على ثالثة فصوؿ: 

ا كجنسو لو  خراآلحرؼ  إىرؼ اغبدخاؿ إدغاـ ىو اإل (ُ يصَتاف حرفنا كاحدن
يعٌت كاجب كجائز كفبنوع )قػىبًٌٍش، أحكاـ  ثالثةمن اإلدغاـ تكوف . شدددب

   (.ِٕٗ، ص. ُْٕٗ
أف  .كحذؼ حرؼ العلة كقرأ السكوف يف حرفو حرؼ العلة عالؿ ىو تغيَتاإل (ِ

على  امقصور  اإلعالؿاه ىو أك ابلتسكُت أك ابغبذؼ، كمعن ابلقلب عالؿاإل
اؽبمزة  هبا يلحقوف، مث العرب حيددىا ذمالابأللف كالواك كالياء  حرؼ العلة
 (.ُّٖ، ص.  ََِٖ)الراجحي، 
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. يشبو اإلبداؿ خر يف مكانوحرؼ اآلككضع  رؼاغببداؿ ىو ازالة اإل (ّ
اؼبوضع يف اإلعالؿ ىو حرؼ العلة كاؼبوضع يف اإلبداؿ  اباإلعالؿ، بل يكوف
  (.َّّ، ص. ُْٕٗ)قػىبًٌٍش، ىو حرؼ الصحيح 

                                                                                                                  
 عاللقواعد اإل -د 

 اإلعالؿ ابغبذؼ (ُ
 حذؼ حرؼ العلة يف ثالثة مواضع: أما 

حرؼ العلة )الواك كاأللف كالياء( قبل حركة الساكنة، فيجب أف  اذا كقع (أ 
كخيىىٍفنى  قيٍم كخىٍف كًبٍع كقيٍمتي كًخٍفتي كبًٍعتي كيػىقيٍمنى " . كبوحيذؼ حرؼ العلة

". أصلها "قػيٍوـٍ كخىاٍؼ كبًٍيٍع كقػيٍوٍمتي  كيىًبٍعنى  كرىمىٍت كتػىٍرميٍوفى كتػىٍرًمٍُتى كقىاضو كفػىىتن
ٍ  كيػىقيٍوٍمنى  كبًيٍػٍعتي  كًخيػٍٍفتي  كخيىىٍاٍفنى كيىًبيٍػٍعنى كرىمىٍاٍت كتػىٍرًميػيٍوفى كتػىٍرًمًيٍُتى كقىاًضُتي

يٍيٍت،   (.ُٕص.  ، ُْْٗكفػىتىٍاٍف" )الغىالى
اؼبضارع، فعل  اؽبمزة يف أىفٍػعىلى. فحذؼ على كزف الفعل اؼباضي اؼبزيد ابؽبمزة (ب 

، كفعل اؼبضارع ىو كأٍكرىـ، عوؿسم اؼبفإالفاعل، ك  سمإك  حذؼ مث  ييؤٍكـر
ميٍكرًـ.  فصار حذؼ اؽبمزةمث ميؤٍكرًـ، ىو  سم الفاعلإييٍكرًـ. كيف فصار  اؽبمزة
)الراجحي،  ميٍكرىـ فصار حذؼ اؽبمزةمث ميؤٍكرًـ،  ىو سم اؼبفعوؿإكيف 

   (.ُِٓ، ص. ََِٖ
، فيجب أف الفتحة كالكسرة حركة بُتحرؼ العلة )الواك كالياء(  اذا كقع (ج 

 د.ت، " )نذير،كيػىٍيًسري  "يػىٍوًعدي  ما" أصلهكيىًسري  . كبو "يىًعدي العلةحيذؼ حرؼ 
 (.ُّص. 
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 اإلعالؿ ابلقلب (ِ
  قلب الواك كالياء ألفنا. (أ 

حرؼ العلة )الواك كالياء( بعد حركة الفتحة، فيستبدؿ حرؼ كقع  اذا
عى كدىعىا العلة ابأللف. كبو " كرىمىى". أصلها "صىوىفى كبػىيىعى  "صىافى كابى كدىعىوى كرىمىيى

 (.ٕص.  د.ت، )نذير،
 قلب الواك ايء. (ب 

  قلب الواك ايء يف شبانية مواضع:أما 
. كبو ، فيستبدؿ الواك ابلياءك فعلأسم إكسرة يف ال حركة الواك بعد اذا كقع (ُ

"   (.ُْص.  د.ت، )نذير، "رىًضىى كغىازو" أصلهما "رىًضوى كغىاًزكه
كاك الساكنة بعد حركة الكسرة، فيستبدؿ كاك الساكنة ابلياء  اذا كقع (ِ

"، ألهنما منالساكنة.  " أصلهما "ًمٍوعىادو كًمٍوزىافو الكلمة  كبو "ًميٍػعىادو كًميػٍزىافو
  (.ّٕ، ص. ُْْٗ)الغالييٍت،  فى زى ككى  دى عى كى 
 ساكنة، فيستبدؿ الواك ابلياء، مث يدغم الياء األكىبعد ايء ال اذا كقع الواك (ّ

" أصلهما . كبو "جيرًٌم كدييلٌو إى الياء الثاىن كجيب بعد الياء األكى كسرة
". ألهنما من"جيرىيٍػوه كديلى  ، ص. ُْْٗ)الغالييٍت،  ٍلوو ٍركو كدي جي الكلمة  يٍػوه

ّٕ.)  
ـه  .الواك بعد الكسرة كاأللف، فيستبدؿ الواك ابلياء اذا كقع (ْ ـه  كبو "ًصيىا كًقيىا

ـه كاً  كًعيىادىةه  كًعيىاده  ـه كًعوىاده  ٍنًقيىاده" أصلها "ًصوىا كاًٍنًقوىاده"  كًعوىادىةه  كًقوىا
                  (.ّٕ، ص. ُْْٗ)الغالييٍت، 

لياء كجيب بعد الياء  ، فيستبدؿ الواك ابةضمال حركة بعد الواك اذا كقع (ٓ
" أصلهما "تػىعىاطيونا كتػىعىدُّكنا" )نذير، .كسرة ص.  د.ت، كبو "تػىعىاًطينا كتػىعىدًٌاين
ُٗ .)  
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ة، ك الياء األكى ميتبُت الواك أ حدمهاأالواك كالياء يف كلمة ك  تمعجيا اذ (ٔ
كبو "مىيًٌته  .يدغم الياء األكى اى الياء الثاينفيستبدؿ الواك ابلياء، مث 

" أصلهما "طىٍومو  كمىٍرًميّّ" أصلهما "مىٍيًوته كمىٍرميٍومه". ككذلك يف "طىيٌو ككىيٌو
" )نذير،   (.َُص.  ت،د. ككىٍومو

، فقلب الواك ايء. كبو " اذا كقع (ٕ  مه ديليوٍ الواك يف آخر الكلمة على كزف فػيعيٍوؿه
، ص. ُْْٗ)الغالييٍت، " كه كه كقػيفيوٍ كه كعيصيوٍ ديليوٍ " أصلها "مه كقػيفيوٍ  مه كعيصيوٍ 
ٕٓ .)                                                                                                                                                                                                                              

 قلب الياء كاكنا. (ج 
 قلب الياء كاكنا يف أربعة مواضع:أما 

بعد حركة الضمة، فيستبدؿ ايء الساكنة ابلواك  ساكنةالايء  كقعاذا  (ُ
" )نذير،الساكنة.  " أصلهما "يػيٍيًسري كميٍيًسره ص.  د.ت، كبو "يػيٍوًسري كميٍوًسره

َِ.) 
كبو بعد حركة الضمة، فيستبدؿ الياء ابلواك. يف آخر الكلمة  الياء اذا كقع (ِ

 " " أصلهما "نػىهييى كقىضييى  (.ٕٔ، ص. ُْْٗ)الغالييٍت، "نػىهيوى كقىضيوى
، فيستبدؿ الياء على كزف فػىٍعلىىقبل األلف يف آخر الكلمة  الياء اذا كقع (ّ

، ص. ََِٖ)الراجحي،  "تػىٍقيىا كفػىتػٍيىا"أصلهما " تػىٍقوىل كفػىتػٍوىلابلواك.كبو "
ُْٕ.) 

بعد حركة الضمة، فيستبدؿ ايء الساكنة ابلواك اذا كقع ايء الساكنة إلسم  (ْ
، ََِٖ)الراجحي، " طييػٍبى "أصلو  "طيٍوبى " . كبوكزف فػيٍعلىى الساكنة على

                                                                                                                         (.ُْٕص. 
 قلب األلف ايء. (د 

 (: ُْْ، ص. ََِٖقلب األلف ايء يف حالتُت )الراجحي، أما 
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األلف بعد الكسرة، فيستبدؿ األلف ابلياء الساكنة. كجمع  اذا كقع (ُ
 ككذلك ،التكسَت من الكلمة ًمٍفتىاحه ىو "مىفىاتًٍيحي" أصلو "مىفىاًت اح"

 ."ميفىٍيًت اح" أصلو "حه ميفىٍيتًيٍ "
، فيدغم األلف اى ايء التصغَت. كبو بعد ايء التصغَتاأللف  اذا كقع (ِ

" أصلو "كييٍتى  ."كيتػىيًٌبه " من الكلمة ًكتىابه  ابه
                                                                                          قلب األلف كاكنا (ق 

عىبى  اذا كقع الواك بعد حركة الضمة، كاذا تريد أف تصغَت الكلمة الى
" يعٍت  ليكوف ليوىٍيًعبه يعٍت بقلب األلف كاكنا. كبينما يف الكلمة "كىاًتبه كمىاًىره
" كاذا تريد أف تبٍت األفعاؿ األتية للمجهوؿ ىي الكلمة  "كيوىيًٍتبه كميوىٍيًهره

يىعى" يعٍت "كيٍوًتبه  ، ص. ََِٖ)الراجحي، كقػيٍوًتله كبػيٍوًيعه"  "كىاتىبى كقىاتىلى كابى
ُْٕ) .                                           

 اإلعالؿ ابلتسكُت         (ّ
كبو الواك أك الياء.  كقع الواك يف أخر الكلمة كمضموما، فيجب أف تسكُت اذا (أ 

 (.ُُص.  د.ت، )نذير، "يػىٍغزيٍك كيػىٍرًمٍي" أصلهما "يػىٍغزيكي كيػىٍرًميي"
كبو  .سكوهنما غَت األصلي التبدالف الفنا االك  ساكنتُتاذا كاف الواك كالياء  (ب 

ى" )نذير، فى" أصلهما "أىٍجوىبى كأىبٍػُتى يف كىكذا  (.ُٖص.  د.ت، "أىجىابى كأىابى
ـه أصلو ـه على كزف مىٍفعى  الكلمة مىقىا كلمة، له. اذا جيتمع الواك كاأللف يف  مىٍقوى
ـه فحذؼ الواك ك ـه اًقػٍ  أصلو ًاقىا اف يف كلمة، الواك األكى . كاذا جيتمع كاك وىا

، فحذؼ الواك الثاين، مث الواكمىٍفعي كالواك الثاين ساكنا على كزف  مضموما  ٍوؿه
اذا جيتمع ك . غه ٍصويكٍ مى  أصلو غه صيوٍ مى ك  األكى ساكنا كحرؼ قبل الواك مضموما

الياء ساكنا كحرؼ قبل الياء  كلمة، فحذؼ الواك بعد الياء، مثالواك كالياء يف  
بًٍيعه كمكسورا     (.ُٕٔ -ُٕٓص.  د.ت، )رضا، عه مىبٍػيػيوٍ  أصلو مى
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حركتهما ينقل ف لفعل )بناء أجواؼ( كحرؼ قبلهما ساكنا الياء كأالواك  اذا كقع (ج 
ـي كيػىٍبًيعي " )نذير، اى ما ص.  د.ت، قبلهما. كبو " يػىقيٍوـي كيىًبٍيعي " اصلهما " يػىٍقوي
ٖ.)    
    

 بدالقواعد اإل -ه 
 قلب الواك كالياء مهزة (ُ

 كما يلي  مهزة،الواك كالياء  قلب، فمواضعطبسة الياء يف ك  الواك اذا كقع
                                                                                      (:ُُْ - ُّٗ، ص. ََِٖ)الراجحي، 

فيستبدؿ الواك أك الياء  ،الزايدة بعد ألفكقع الواك أك الياء يف آخر الكلمة  اذا (أ 
ككذلك يف ىذه الكلمة مذكرا أك  .كبًنىامه  أصلهما ظبىىاكه ، بًنىاءه ك  كسىمىاءه هبمزة  

 بػىنَّاءه ك  مىشَّاءه مؤنثا ىو قلب الواك أك الياء مهزة أيضا، اؼبثل من مذكر ىو 
كاذا كقع األلف يف آخر  .ةه بػىنَّاءى ةه ك مىشَّاءى ن مؤنث ىو كم بػىنَّامه ك  مىشَّامه أصلهما 

                                                                                                      .                                                                                     اارى ضبىٍ أصلها  اءه رى مٍ حى الكلمة بعد ألف الزايدة، فيستبدؿ األلف هبمزة ك
إلسم الذم مفرده من بناء األجواؼ على كزف فىاًعله. اذا كقع الواك أك الياء  (ب 

ًئعه  فيستبدؿ الواك أك ًيعه. الياء هبمزة كقىاًئله كابى  أصلهما قىاًكؿه كابى
لواك أك الياء هبمزة  عىاًيله، فيستبدؿ االواك أك الياء بعد ألف على كزف فػى  اذا كقع (ج 

ىو  زه وٍ جي عى  الكلمة ككذلك يف ،من كلمة صىًحيٍػفىةه  فه ايً حى صى أصلها كصىحىاًئفه 
   .قي ائً رى طى ىو  ةه قى يػٍ رً كطى  زي ائً جى عى 

الواك أك الياء بعد ألف، فيستبدؿ الواك أك الياء هبمزة. اؼبثل يف الكلمة  اذا كقع (د 
مع على جي، ٌكؿه كلمة أى يف الككذلك  .في يً ايى نػى أصلها  في ئً ايى نػى جيمع على  نػىيًٌف،

  .دي ائً يى سى فصار  يىاًكدي مع على سى ، جييًٌده كلمة سى يف ال. ككذلك اًئلي كى أى  فصار ؿي اكً كى أى 
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فيستبدؿ الواك األكى هبمزة   ،على كزف فػىوىاًعله  كاكاف يف أكؿ الكلمة اذا جيتمع (ق 
كاذا كاف ايءاف يف كلمة ككقع الياء األكى بعد ألف،  .كىكىاًصلي أصلها  اًصلي كى أى ك

                                                                                                                                                                                                                       .   يّّ يً ااًييّّ كرى غى أصلهما  يّّ ائً كرى  يّّ ائً غى فيستبدؿ الياء األكى هبمزة ك
 قلب اؽبمزة كاكنا أك ايء (ِ

تكوف من األلف كما إتفاقية على العلماء لو حرؼ العلة يف العربية 
كيف قلب إلعالؿ كاإلبداؿ، كعرفنا قبلو  كالواك كالياء. مث أغبقوا هبا اؽبمزة دبا فيو ا

اؽبمزة كاكنا أك ايء،  الواك كالياء كاأللف مهزة. كمن ىنا، سنبحث عن كيف قلب
  ( :ُْْ - ُُْ. ، صََِٖ)الراجحي، ثالثة حاالت كحيدث على 

 األكى اغبالة
 كلمة ال مها مهزة أصلية كخطيئة.   (أ 

فيستبدؿ  ،ئه ايً طى خى من كلمة  ياء بعد ألفال . إذا كقعةه ئى يػٍ طً خى الكلمة  أما
بعد مزة األخَتة اؽب كقععندما . ك على كزف فػىعىاًئله  خىطىاًئئه مزة فصار الياء ابؽب

 .اًئيه طى خى ، فيستبدؿ اؽبمزة األخَتة ابلياء فصار خىطىاًئئه  من كلمة مزة األكىاؽب
قلب اؽبمزة مث ا. اءى طى خى كحرؼ ما قبلو مفتوحا فصار  ألفنا األخَتة ياءالقلب مث 
 .اايى طى خى فصار  ايء

                                                                  كقضيَّة. كلمة المها ايء أصلية (ب 
على  قضاًييه من كلمة  بعد ألف ياء األكىال . إذا كقعةه يَّ ضً قى الكلمة أما 

 األخَتة ياءالقلب مث  .قىضىاًئيه هبمزة فصار  ياء األكىالفيستبدؿ ، له ايً عى فػى  كزف
 .اايى ضى قى فصار قلب اؽبمزة ايء مث ا. قىضىاءى كحرؼ ما قبلو مفتوحا فصار  ألفنا

 كاك كمىًطيَّة. كلمة المها ايء أصلو (ج 
، فيستبدؿ مىطىاًيوه  من كلمةياء الالواك بعد  إذا كقع. مىًطيَّةه  الكلمة أما

على كزف  اًئيه طى مى فصار  مزةهب ياء األكىالقلب مث  .اًييه طى مى ابلياء فصار الواك 
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قلب مث ا. اءى طى مى كحرؼ ما قبلو مفتوحا فصار  ألفنا األخَتة ياءالقلب مث . له ائً عى فػى 
  .اايى طى مى فصار  اؽبمزة ايء

 .ةه ًهرىاكى ككلمة المها كاك   (د 
اؽبمزة من كلمة الواك بعد  كعندما كقع ،على كزف ًفعىالىةه ًىرىاكىةه  الكلمةأما 

، فيستبدؿ الواك ابلياء فصار ىى  كحرؼ ما قبلو  قلب الياء ألفنامث  .ىىرىاًئيه رىاًئوه
                           ل.ىىرىاكى فصار  قلب اؽبمزة كاكنامث ا. ىىرىاءى مفتوحا فصار 
 اغبالة الثانية

  كما يلي:  مهزاتف يف كلمةذبمع أما 
مزة الثاين اؽب، فيجب أف يستبدؿ يف كلمة كاؽبمزة الثاين ساكنا مهزاتفاذا ذبمع  (ُ

ـٍ"  األكى. كبو اؽبمزة حبرؼ انسب اى حركة صلها "أىٍأمىنى أ"ءىامىنى كايٍكميٍل كاًٍيًد
ـٍ"    (.ُٕص.  د.ت، )نذير،كأيٍؤميٍل كاًٍئًد

ٍأأىاؿه ا  الثاين متحركاؽبمزة ك  امزة األكى ساكناؽب كافاذا   (ِ ة األكى فيدغم اؽبمز  ،كسى
                                                                                 .(ُْْ. ، صََِٖ)الراجحي،  ئَّاؿه سى كاى اؽبمزة الثاين  

 اغبالة الثالثة 
 الواك كالياء اتء قلب  (أ 

 الواك كالياء اتء ابلشركط التالية:قلب ف
يستبدؿ الواك  مث ،لى عى تػى فػٍ كزف اً على  رى سى تى يػٍ كاً  فى صى تى كٍ اً الكلمة كاف اذا  
صار ف الثاىن اى التاءفيدغم التاء األكى ، فصار إًتٍػتىصىفى كىإًتٍػتىسىرى  كالياء اتء

تىسً  يػىتًَّصفي  - ىو يػىٍوتىًصفي  اؼبضارع فعل . كىكذا يفرى سى تَّ كاً  فى صى تَّ اً   - ري كيػىيػٍ
سم إ. كيف اتًَّسرٍ  -ٍر يٍػتىسً كاً  تًَّصفٍ اً  - ٍكتىًصفٍ اً ىو األمر فعل . كيف يػىتًَّسري 

تىًسره  ميتًَّصفه  - تىًصفه وٍ الفاعل ىو مي  ، ص. ََِٖ)الراجحي،  ميتًَّسره  - كمييػٍ
َُٓ.)   
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 اتء االفتعاؿ طاء قلب (ب 
، الضاد، ك الصاد يعٌتحرؼ االطباؽ ىو يف العربية سمى اغبرؼ أما ي

فاء الكلمة، فيجب أف  حرؼ االطباؽأحدىم من  اذا كقع الظاء.، ك الطاءك 
فصار  اتء االفتعاؿيزيد ، اذا رى بػى كصى ؿ  اتء االفتعا حرؼ االطباؽيزيد بعد 

،اً   -اضتػىرىبى  -ضىرىبى ىكذا الكلمة ك  .رى ٍصطىبػى اً  صارفمث قلب التاء طاء  ٍصتػىبػىرى
 اٍظطىلىمى  –اٍظتػىلىمى  -اطَّرىد كظلم  -اٍططىرىدى  -اٍطتػىرىدى  -بى كطىرىدى ًاٍضطىرى 

 (.َُٓ، ص. ََِٖ)الراجحي، 
 اتء االفتعاؿ داالن  قلب (ج 

، ك أك  ذاالن أك  فاء الكلمة داالن  اذا كاف بعد  اتء االفتعاؿجيب أف يزيد زااين
. ف .دىحىرى كلمة من   ٍدربىىرى كاً ىذه األحرؼ   يدغم مث قلب التاء داال فصار ًإٍددىحىرى

، اً  -زىجىرى ككذلك من الكلمة  .دَّحىرى اً  الداؿ الثاين فصارداؿ األكى اى ال ٍزذبىىرى
، اً  -ذكىرى كالكلمة . دىجىرى زٍ اً  صارفقلب التاء داالن ب  صارفقلب التاء داالن بٍذتىكىرى

، قلبب الكلمةىذه اٍذدىكىر، كجيوز يف  . دٌكىرى لتصَت اً كالمها   دغميمث  الذاؿ داالن
، مث البقى يأف  كجيوز  ذَّكىرى اً  فصاردغمهم يذاؿ األكى كقلب الداؿ ذاالن

 (. ُُٓ، ص. ََِٖ)الراجحي، 
 أكظاءن  ذاالن أك داالن أك زااين أك صادنا أك ضادنا أك طاءن أك  اثء ء الكلمةفا كافاذا   (د 

اتء الزايدة ألفنا كيزيد تشديدا على فقلب لى أك تػىفىٍعلىلى، على كزف تػىفىاعىلى أك تػىفىعَّ 
قىلى كادَّثػَّرى كاذَّكَّرى كازَّيَّنى كاصَّبػَّرى كاضَّرَّعى كاطَّرَّبى كاظَّلَّمى فاء الفعل، كبو "  أصلها "ااثَّ

ثَّر كتىذىكَّرى كتػىزىيَّنى كتىصىبػَّرى كتىضىرَّعى كتىطىرَّبى كتىظىلَّمى " ككذلك يف الكلمة  ."تػىثىاقل كتىدى
 (. ْٖ، ص. ُْْٗ)الغالييٍت،  "تىدحرجى كتدىورى " ماأصله" حىرىجى كادَّىورى ادَّ "

كيدغم كالمها،  يمؼبفيستبدؿ النوف ابنوف الساكنة قبل اؼبيم أك الباء،  اذا كقع (ق 
ٍبيلو ك  اؿبَّىىكبو " بيلو ك  ىحى ٍنى اً " أصلهما "ظبي                                            (.ْٖ، ص. ُْْٗ)الغالييٍت، " سينػٍ
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 الثالث الباب
 هاحتليلعرض البياانت و 

إنطالقا من أسئلة البحث اؼبوجودة يف الباب األكؿ كلتسهيل فهم قارئ ىذا 
 مباشرة مايلى:البحث فستعرض الباحثة إجابة تلك أسئلة البحث ابعبداكؿ كربليلها 

 ُ.ُاعبدكؿ   
 فعل اؼباضى ثالثى ؾبٌردقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف نوع اإلعالؿ
 .ُ ًىٍجرىتيوي ًاىى اّللًٌ  كىانىتٍ   فىمىنٍ  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ِ ًىٍجرىتيوي ًلدينٍػيىا كىانىتٍ   كىمىنٍ  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ّ يػيٍؤًمني اًبّللًٌ  كىافى مىٍن   كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ْ يػيٍؤًمني اًبّللًٌ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخرً  كىافى كىمىٍن   كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ٓ يػيٍؤًمني اًبّللًٌ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخرً  كىافى كىمىٍن   كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
يػٍثيمىا   كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب نىةى تى كينٍ حى  .ٔ كىأىٍتًبًع السَّيًٌئىةى اغبٍىسى
 .ٕ تي خىٍلفى النَّيبًٌ صىلَّى اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كينٍ  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ٖ ٍوا عىلىى أىتٍػقىى قػىٍلًب رىجيلو كىانػي  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
ًر قػىٍلًب رىجيلو كىانػي  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب  .ٗ كىاًحدو ًمٍنكيمٍ ٍوا عىلىى أىٍفجى
 .َُ عىلىٍيًو ًكٍزره  كىافى أى  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ُُ لىوي أىٍجره  كىافى  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ُِ اٍلعىٍبدي ًى عىٍوًف أىًخٍيوً  كىافى مىا  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ُّ الًَّذٍم يىٍسمىعي بًوً تي ظبىٍعيوي كينٍ فىًإذىا أىٍحبػىبػٍتيوي   كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ُْ اٍبني عيمىرى  كىافى كى  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
 .ُٓ ًمٍنكى  كىافى غىفىٍرتي لىكى عىلىى مىا  كىافى  كىوىفى  فػىعىلى  قلب
ٍعتي رىسيٍوؿى هللاً  قىاؿ قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ُٔ ظبًى
 .ُٕ بػىيػٍنىمىا كبىٍني جيليٍوسه  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
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ـً  قىاؿى كى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب ٍسالى ؿبيىمَّدي أىٍخربٍينٍ عىًن اإٍلً  .ُٖ ايى
 .ُٗ رىسيٍوؿي هللًا صىلَّى اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  قىاؿى فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
ٍقتى فػىعىًجبػٍنىا لىوي  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .َِ صىدى
 .ُِ فىأىٍخربٍينٍ عىًن ااٍلدٍيىاف قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
ًتوً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب ًئكى  .ِِ أف تػيٍؤًمنى اًبهللًا كىمىالى
ٍقتى  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ِّ صىدى
ٍحسىافً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ِْ فىأىٍخربٍينٍ عىًن ااٍلً
أىنَّكى تػىرىاهي  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ِٓ أىٍف تػىٍعبيدى هللاى كى
 .ِٔ فىأىٍخربٍين عىًن السَّاعىةي  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ِٕ مىااٍلمىٍسؤيؿي عىنػٍهىا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ِٖ فىأىٍخربٍينٍ عىٍن اىمىارىاهًتىا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ِٗ أىٍف تىًلدى ااٍلمىةي رىبػَّتػىهىا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
عيمىري  قىاؿى مثيَّ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .َّ ايى
 .ُّ تي أىاّلٌلي كىرىسيٍوليوي قػيلٍ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ِّ فىًانَّوي ًجرٍبًٍيلي  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
ٍعتي رىسيٍوؿى هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ّّ ظبًى
ثػىنىا رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ّْ حىدَّ
 .ّٓ قىاؿى رىسيٍوؿي هللا قىالىتٍ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ّٔ رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
ٍعتي رىسيٍوؿى هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ّٕ ظبًى
 .ّٖ : الدًٌٍيني النًَّصٍيحىةي قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ّٗ نىا ًلمىٍن؟قػيلٍ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .َْ ّللًٌ كىًلًكتىاًبًو كىًلرىسيٍوًلوً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ُْ : أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى قىاؿ قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
ٍعتي رىسيٍوؿى هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ِْ ظبًى
 .ّْ قىاؿى رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
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 .ْْ رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
أىيػُّهىا الرُّسيلي  قىاؿى فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ْٓ تػىعىاىى ايى
ا الًَّذٍينى آمىنػيٍوا قىاؿى كى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب أىيػُّهى  .ْٔ ايى
ًفٍظتي ًمٍن رىسيٍوًؿ هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ْٕ حى
 .ْٖ قىاؿى رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ْٗ رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
يػيٍؤًمني قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .َٓ أىحىديكيمٍ : الى
 .ُٓ قىاؿى رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ِٓ رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ّٓ مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبّللًٌ  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ْٓ لًلنَّيبًٌ صىلَّى اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
تػىٍغضىبٍ  قىاؿى أىٍكًصًٍتٍ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٓٓ الى
تػىٍغضىبٍ  قىاؿى فػىرىدَّدى ًمرىارنا  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٔٓ الى
ٍحسىافى  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٕٓ ًإفَّ هللا كىتىبى اإٍلً
 .ٖٓ اتًَّق هللاى حىيػٍثيمىا كيٍنتى  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ٗٓ : كيٍنتي خىٍلفى النَّيبًٌ  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
ٍ ايعىلًٌميكى كىًلمىاتو  قىاؿى فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب ـي ًإيٌنً غيالى  .َٔ ايى
 .ُٔ قىاؿى رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ِٔ رىسيٍوؿي هللا قىاؿى قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
رىسيٍوؿى هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ّٔ قػيٍلتي ايى
رىسيٍوؿى هللاقػيلٍ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ْٔ تي ايى
 .ٓٔ قيٍل امىٍنتي اًبهللً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
تً  قىاؿى فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٔٔ أىرىاىٍيتى ًاذىا صىلٍَّيتي اٍلمىٍكتػيٍوابى
 .ٕٔ نػىعىمٍ  قىاؿى أىٍدخيلي اعبٍىنَّةى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ٖٔ قىاؿى رىسيٍوؿي هللا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ٗٔ رىسيٍوؿي هللا قىاؿى قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
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ًعبىاًدمٍ  قىاؿى أىنَّوي  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .َٕ ايى
 .ُٕ ٍوا لًلنَّيبًٌ صىلَّى اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىالي  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ِٕ أىكىلىٍيسى قىٍد جىعىلى هللاي لىكيمٍ  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
رىسيٍوؿى هللاقىا قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ّٕ ليٍوا ايى
ا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ْٕ أىرىأىيٍػتيٍم لىٍو كىضىعىهى
 .ٕٓ قىاؿى رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ٕٔ رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ٕٕ اٍلربُّ حيٍسني اػٍبيليقً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ٖٕ كىعىظىنىا رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
أىنػَّهىا مىٍوًعظىةي قيلٍ فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب رىسيٍوؿى هللًا كى  .ٕٗ نىا ايى
 .َٖ أيٍكًصٍيكيٍم بًتػىٍقوىل هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
رىسيٍوؿى هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ُٖ قػيٍلتي ايى
رىسيٍوؿى هللاً قػيلٍ قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ِٖ تي ايى
أىٍلتى عىٍن عىًظٍيمو  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ّٖ لىقىٍد سى
 .ْٖ أىالى أىديلُّكى عىلىى أىبٍػوىاًب اػبٍىٍَتً  قىاؿى مثيَّ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
أيٍخربيؾى ًبرىٍأًس اأٍلىٍمرً  قىاؿى مثيَّ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٖٓ أىالى
رىسيٍوؿى اّللًٌ قػيلٍ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٖٔ تي بػىلىى ايى
ـي  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب ٍسالى  .ٕٖ رىٍأسي اأٍلىٍمًر اإٍلً
ًؾ ذىًلكى كيلًٌوً  قىاؿى مثيَّ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب أيٍخربيؾى دبىالى  .ٖٖ أىالى
رىسيٍوؿى اّللًٌ قػيلٍ  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٖٗ تي بػىلىى ايى
 .َٗ كيفَّ عىلىٍيكى   قىاؿى كى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
ا  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب نىيبَّ اّللًٌ قػيلٍ ىىذى  .ُٗ تي ايى
 .ِٗ ثىًكلىٍتكى أيمُّكى  قىاؿى فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
حىصىاًئدي أىٍلًسنىًتًهمٍ  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ّٗ عىلىى مىنىاًخرًًىٍم ًإالَّ
 .ْٗ : ًإفَّ هللاى تػىعىاىى فػىرىضى فػىرىاًئضى قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ٓٗ جآءى رىجيله ًاىى النَّيبًٌ  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
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رىسيٍوؿى هللًا ديلًٌَّتٍ عىلىى عىمىلو  قىاؿى فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٔٗ ايى
نٍػيىا قىاؿى فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٕٗ ًاٍزىىٍد يف الدُّ
ًضرىارى  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب ضىرىرى كىالى  .ٖٗ الى
ٍعوىاىيمٍ  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ٗٗ لىٍو يػيٍعطىى النَّاسي ًبدى
ٍعتي رىسيٍوؿى هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ََُ ظبًى
 .َُُ قىاؿى رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .َُِ رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .َُّ مىٍن نػىفَّسى عىٍن ميٍؤًمنو  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
نىاتً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .َُْ ًإفَّ هللاى كىتىبى اغبٍىسى
 .َُٓ يف السَّيًٌئىًة الَّيًتٍ ىىمَّ هًبىا كىقىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .َُٔ قىاؿى رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .َُٕ رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .َُٖ مىٍن عىادىل يلٍ كىلًيِّا قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .َُٗ ًإفَّ هللاى ذبىىاكىزى يلٍ  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .َُُ أىخىذى رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
نٍػيىا قىاؿى فػى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ُُُ : كيٍن يف الدُّ
 .ُُِ : قىاؿى رىسيٍوؿي هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
 .ُُّ رىسيٍوؿي هللًا صىلَّى اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب
ٍعتي رىسيٍوؿى هللاً  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب  .ُُْ ظبًى
ـى  قىاؿى  قىاؿى  قػىوىؿى  فػىعىلى  قلب اٍبنى آدى  .ُُٓ هللاي تػىعىاىى ايى
 .ُُٔ يػىٍوـو اًٍذ طىلىعى عىلىيػٍنىا رىجيله  ذىاتى  ذىاتى  ذىكىتى  فػىعىلى  قلب
ـى  فػىعىلى  قلب ـى  قػىوى  .ُُٕ ٍوا يفٍ صىًعٍيدو كىاًحدو قىامي  قىا
ـى  فػىعىلى  قلب ـى  صىوى ؿى صيمٍ كى  صىا  .ُُٖ تي رىمىضىافى كىأىٍحلىٍلتي اغبٍىالى
مٍثي مىا حىاؾى  حىوىؾى  فػىعىلى  قلب  .ُُٗ يف نػىٍفًسكى  حىاؾى كىاإٍلً
 .َُِ تىًٍتٍ غىفىٍرتي لىكى عىلىى مىاكىافى ًمٍنكى رىجىوٍ كى  رىجىا رىجىوى  فػىعىلى  قلب
يػٍ مىا نػىهىى نػىهىيى  فػىعىلى  قلب  .ُُِ تيكيٍم عىٍنوي فىاٍجتىًنبػيٍوهي نػىهى
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قىةن  نػىٍهيو كى  نػىهىى نػىهىيى  فػىعىلى  قلب  .ُِِ  عىٍن ميٍنكىرو صىدى
تً رىاىيٍ فػىقىاؿى أى  رىأىل رىأمى  فػىعىلى  قلب  .ُِّ تى ًاذىا صىلٍَّيتي اٍلمىٍكتػيٍوابى

ا يفٍ حىرىاـو رىأىيػٍ قىاؿى أى  رىأىل رىأىمى  فػىعىلى  قلب    .ُِْ تيٍم لىٍوكىضىعىهى
 .ُِٓ ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا رىأىلمىٍن  رىأىل رىأىمى  فػىعىلى  قلب
رىسيٍوؿى اّللًٌ  بػىلىىقػيٍلتي  بػىلىى بػىلىيى  فػىعىلى  قلب  .ُِٔ ايى
رىسيٍوؿى اّللًٌ  بػىلىىقػيٍلتي  بػىلىى بػىلىيى  فػىعىلى  قلب  .ُِٕ ايى
أىنَّكى  تػىرىل تػىرىمى  فػىعىلى  قلب  .ُِٖ تػىرىاهي  كى
 .ُِٗ تػىرىاهي  فىًاٍف ملٍى تىكينٍ  تػىرىل تػىرىمى  فػىعىلى  قلب
 .َُّ اغٍبيفىاةى العيرىاةى  تػىرىلكىأىٍف  تػىرىل تػىرىمى  فػىعىلى  قلب
 .ُُّ يػىرىاؾى  فىًانَّوي  يػىرىل يػىرىمى  فػىعىلى  قلب
ًثيػٍرنا يػىرىلفىسى  يػىرىل يػىرىمى  فػىعىلى  قلب فنا كى  .ُِّ ًاٍخًتالى
ى  أىتىى أىيتىى  فػىعىلى  قلب  .ُّّ تيكى ًبقيرىاهًبىا مىٍغًفرىةن تػىيػٍ ألى
 .ُّْ كيٍم يػيعىلًٌمىكيٍم ًديٍػنىكيمٍ أىاتى  أىتىى أىيتىى  فػىعىلى  قلب
يىئى  فػىعىلى  قلب  .ُّٓ رىجيله ًاىى النَّيبًٌ  جآءى قىاؿى  جىاءى  جى

يىئى  فػىعىلى  قلب   .ُّٔ تي بًوً ًجئٍ ىىوىاهي تػىبػىعنا ًلمىا جىاءى  جى
يػٍئنا زىادى مىا زىادى  دى يى زى  فػىعىلى  قلب  .ُّٕ ذىًلكى يفٍ ميٍلًكى شى
ًعبىاًد كيلُّكيٍم ضىاؿّّ ًاالَّ مىٍن  ىىدىل ىىدىمى  فػىعىلى  قلب يػٍ ايى  .ُّٖ تيوي ىىدى
 .ُّٗ هي تػىبػىعناىىوىاحىىتَّ يىكيٍوفى  ىىوىل ىىوىمى  فػىعىلى  قلب
مىٍن   كىسىى كىسىيى  فػىعىلى  قلب ًعبىاًدٍم كيلُّكيٍم عىارو ًاالَّ  .َُْ تيوي كىسىوٍ ايى
ٍوتىًٍتٍ غىفىٍرتي لىكى دىعىوٍ ًإنَّكى مىا دىعىى دىعىيى  فػىعىلى  قلب  .ُُْ تىًٍتٍ كىرىجى
 .ُِْ اّلٌلي عىنػٍهيمىا رىًضيى كىكىافى اٍبني عيمىرى  رىًضيى  رىًضوى  فىًعلى  قلب

 
 اإلعالل ابلقلب -أ 

، فعل اؼباضى ثالثى ؾبٌرد كيف ُ.ُاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
واعد أنواع اإلعالؿ ابلقلب بثالث ق مفيهمائة كإثنتُت كأربعُت كلمة كجدت الباحثة 
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كوف من تكقلب الياء ألفا ت كلمات  مائة كعشرينتكوف من تالواك ألفا يعٍت قلب 
شرح الكلمات  كقلب الواك ايء تكوف من كلمة. كما يلي ىو إحدل كعشرين كلمة

 :قواعد كوف من ثالثتت
 قلب الواك ألفا (ُ

صلو كىوىفى على كزف . كىافى أطبس عشرة كلمةمن  تتكوفالكلمة كىافى  أف
 كى كلمة فصار كىافى. أمافتحة الالواك بعد  ألف كقعابأللف  الواكيستبدؿ  فػىعىلى.

الواك  يستبدؿصلو قػىوىؿى على كزف فػىعىلى. أ تتكوف من مائة كلمة. قىاؿى  الكلمة قىاؿى 
. فتحة كى كلمة فصارالالواك بعد  ابأللف ألف كقع صلو ذىكىتى الكلمة ذىاتى أ مث قىاؿى
فصار فتحة كى كلمة الالواك بعد  الواك ابأللف ألف كقع يستبدؿعلى كزف فػىعىلى. 

. ـى على كزف فػىعىلى.  ذىاتى ـى أصلو قػىوى الواك  الواك ابأللف ألف كقع يستبدؿمث الكلمة قىا
ـى.البعد  ـى على كزف فػىعىلى.  فتحة كى كلمة فصار قىا ـى أصلو صىوى أما الكلمة صىا

ـى.                        الالواك بعد  الواك ابأللف ألف كقع يستبدؿ                                                                       فتحة كى كلمة فصار صىا
الواك بعد  الواك ابأللف ألف كقع يستبدؿالكلمة حىاؾى أصلو حىوىؾى على كزف فػىعىلى.  مث
.ال  يستبدؿالكلمة رىجىا أصلو رىجىوى على كزف فػىعىلى. أما  فتحة كى كلمة فصار حىاؾى

                                                        . فتحة كيف كلمة فصار رىجىاالاك بعد الو  الواك ابأللف ألف كقع
 قلب الياء ألفا (ِ

عىلى. أصلو نػىهىيى على كزف فػى  تتكوف من كلمتُت. نػىهىى أف الكلمة نػىهىى
أما الكلمة  فتحة كيف كلمة فصار نػىهىى.الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿ
الياء  يستبدؿأصلو رىأىمى على كزف فػىعىلى.  تتكوف من ثالث كلمات. رىأىل رىأىل

كوف من  تبػىلىى ت الكلمةمث  فتحة كيف الكلمة فصار رىأىل.الالياء بعد  ابأللف ألف كقع
الياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿكلمتُت. بػىلىى أصلو بػىلىيى على كزف فػىعىلى. 

كلمات. تػىرىل  ثالثكوف من تكلمة تػىرىل تكأما ال. بػىلىى كلمة فصارفتحة كيف  ال
كلمة فتحة كيف  الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿعىلى. أصلو تػىرىمى على كزف فػى 
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عىلى. رىمى على كزف فػى يػى ل أصلو رى يػى . كلمتُتكوف من  ترىل تيػى كلمة ال. مث ار تػىرىلفص
الكلمة  أما .رىليػى ار لمة فصكفتحة كيف  الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿ
الياء ابأللف ألف  يستبدؿصلو أىيتىى على كزف فػىعىلى. أ تتكوف من كلمتُت. أىتىى أىتىى
 تتكوف من كلمتُت. جىاءى  الكلمة جىاءى  مث كلمة فصار أىتىى.فتحة كيف  الالياء بعد  كقع

فتحة كيف  الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿأصلو جىيىئى على كزف فػىعىلى. 
الياء ابأللف  يستبدؿالكلمة زىادى أصلو زىيىدى على كزف فػىعىلى.  أما كلمة فصار جىاءى.

الكلمة ىىدىل أصلو ىىدىمى على  مث كلمة فصار زىادى.فتحة كيف  الالياء بعد  ألف كقع
 كلمة فصار ىىدىل.فتحة كيف  الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿكزف فػىعىلى. 
الياء  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿلمة ىىوىل أصلو ىىوىمى على كزف فػىعىلى. أما الك
الكلمة كىسىى أصلو كىسىيى على كزف فػىعىلى. مث  فتحة كى كلمة فصار ىىوىل.البعد 

الكلمة  أما كلمة فصار كىسىى.فتحة كيف  الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿ
فتحة الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿ. دىعىى أصلو دىعىيى على كزف فػىعىلى 

  كى كلمة فصار دىعىى.
 قلب الواك ايء    (ّ

 الواك ابلياء ألف كقع يستبدؿرىًضيى أصلو رىًضوى على كزف فىًعلى.  أف الكلمة
.الالواك بعد   كسرة كيف كلمة فصار رىًضيى

مائة  الباحثة، كجدت فعل اؼباضى ثالثى ؾبٌردى اػبالصة من مباحثة عل
 فقط. من قواعد اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ ابلقلبكإثنتُت كأربعُت كلمة 
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 ُ.ِاعبدكؿ 
 فعل اؼباضى ثالثى مزيد بزايدة حرؼقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف نوع اإلعالؿ
ٍعتي رىسيٍوؿى هللًا  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب  .ُ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىظبًى
 .ِ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىًعٍندى رىسيٍوًؿ اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ّ هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىًاىى النَّيبًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ْ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىفػىقىاؿى رىسيٍوؿي هللًا  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ٓ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ٔ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ٕ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿى اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ٖ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىأىفَّ النَّيبَّ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ٗ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىأىفَّ رىسيٍوؿى اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .َُ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿى اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُُ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُِ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوًؿ اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُّ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُْ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىخىاًدـً رىسيٍوًؿ اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُٓ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىعىًن النَّيبًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُٔ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُٕ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىأىفَّ رىسيٍوؿى اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُٖ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىلًلنَّيبًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُٗ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىعىٍن رىسيٍوًؿ اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .َِ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىعىٍن رىسيٍوًؿ اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُِ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىالنَّيبًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ِِ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىقىاؿى رىسيٍوؿي هللًا  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
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أىؿى رىسيٍوؿى هللًا  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب  .ِّ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىسى
تً صىلَّيٍ ًاذىا  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب  .ِْ تي اٍلمىٍكتػيٍوابى
 .ِٓ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىقىاؿى رىسيٍوؿي هللًا  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ِٔ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىعىًن النَّيبًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ِٕ لًلنَّيبًٌ صىلَّى اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ِٖ عىلىٍيًو كىسىلَّمى رىسيٍوؿي اّللًٌ صىلَّى اّلٌلي    صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ِٗ عىًن النَّيبًٌ صىلَّى اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى   صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .َّ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُّ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىعىٍن رىسيٍوًؿ اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ِّ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىًإىى النَّيبًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ّّ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىأىفَّ رىسيٍوؿى اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ّْ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىأىفَّ رىسيٍوؿى اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ّٓ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿى اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ّٔ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىقىاؿى رىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ّٕ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىعىًن النَّيبًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ّٖ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىعىٍن رىسيٍوًؿ اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ّٗ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىقىاؿى رىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .َْ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىأىفَّ رىسيٍوؿى اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ُْ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىأىخىذى رىسيٍوؿي اّللًٌ  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
 .ِْ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىرىسيٍوؿي هللًا  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب
ٍعتي رىسيٍوؿى هللًا  صىلَّى صىلَّيى  فػىعَّلى  قلب  .ّْ اّلٌلي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  صىلَّىظبًى
 .ْْ تي اًبهلًل مثيَّ اٍستىًقمٍ آمىنٍ قيٍل  آمىنى  أىٍأمىنى  أىفٍػعىلى  قلب
ذى  أىفٍػعىلى  قلب  .ْٓ رىسيٍوؿي هللاً  أىخىذى قىاؿى  أىخىذى  أىٍأخى
 .ْٔ قػىٍلًب رىجيلو كىاًحدو ًمٍنكيمٍ  أىتٍػقىىعىلىى  أىتٍػقىى أىتٍػقىيى  أىفٍػعىلى  قلب
 .ْٕ تي كيلَّ كىاًحدو مىٍسأىلىتىوي أىٍعطىيٍ فى  أىٍعطىى أىٍعطىيى  أىفٍػعىلى  قلب
أىنػَّهىا مىٍوًعظىةه ميوىدًٌعو فى  أىٍكصىى أىٍكصىيى  أىفٍػعىلى  قلب  .ْٖ نىاأىٍكصً كى
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يٍ ًإذىا  أىٍمسىى أىٍمسىيى  أىفٍػعىلى  قلب تػىنػٍتىًظًر أىٍمسى  .ْٗ الصَّبىاحى تى فىالى
 .َٓ يلٍ كىلًيِّا فػىقىٍد أىذىنٍػتيوي اًبغبٍىٍربً  عىادىلمىٍن  عىادىل عىادىمى  فىاعىلى  قلب

 
 اإلعالل ابلقلب -أ 

فعل اؼباضى ثالثى مزيد  كيف ُ.ِاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
اعدتُت أنواع اإلعالؿ ابلقلب بق مفيهطبسُت كلمة  ، كجدت الباحثةبزايدة حرؼ
  كوف منتألفا ت مزةكقلب اؽب شباين كأربعُت كلمةتكوف من تألفا  ياءاليعٍت قلب 
 :قاعدتُتكوف من تشرح الكلمات ت . كما يلي ىوكلمتُت

 قلب الياء ألفا (ُ
أصلو صىلَّوى على كزف  تتكوف من ثالث كأربعُت كلمة. صىلَّى صىلَّى أف الكلمة

غَت مضموما  الواك يف آخر الكلمة كحرؼ ماقبلو الواك ابلياء ألف كقع يستبدؿفػىعَّلى. 
. مث  الياء ابأللف ألف كقع الياء بعد الفتحة كيف كلمة فصار  يستبدؿفصار صىلَّيى

 اء ابأللف ألف كقعالي يستبدؿالكلمة أىتٍػقىى أصلو أىتٍػقىيى على كزف أىفٍػعىلى.  أما صىلَّى.
أىٍعطىى أصلو أىٍعطىيى على كزف . مث الكلمة كلمة فصار أىتٍػقىىفتحة كيف  الالياء بعد 
 . أماكلمة فصار أىٍعطىىفتحة كيف  الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿأىفٍػعىلى. 

 الياء ابأللف ألف كقع الياء بعد يستبدؿالكلمة أىٍكصىى أصلو أىٍكصىيى على كزف أىفٍػعىلى. 
يى على كزف أىفٍػعىلى. الكلمة أىٍمسىى أصلو أىٍمسى  مث فتحة كيف كلمة فصار أىٍكصىى.ال

الكلمة أما  فتحة كى كلمة فصار أىٍمسىى.الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿ
فتحة الالياء بعد  الياء ابأللف ألف كقع يستبدؿعىادىل أصلو عىادىمى على كزف فىاعىلى. 

  كى كلمة فصار عىادىل.
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   مزة ألفاقلب اؽب (ِ
 اؽبمزة ابأللف ألف كقع يستبدؿلى كزف أىفٍػعىلى. آمىنى أصلو أىٍأمىنى ع أف الكلمة

.الاؽبمزة بعد  آخىذى أصلو أىٍأخىذى على كزف أما الكلمة  فتحة كيف كلمة فصار آمىنى
 فتحة كيف كلمة فصار آخىذى. الاؽبمزة بعد  اؽبمزة ابأللف ألف كقع يستبدؿأىفٍػعىلى. 

، كجدت فعل اؼباضى ثالثى مزيد بزايدة حرؼ ىاػبالصة من مباحثة عل
                                                                                                             فقط. من قواعد اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ ابلقلبطبسُت كلمة  الباحثة

 ُ.ّاعبدكؿ 
 فعل اؼباضى ثالثى مزيد بزايدة حرفُتقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف نوع اإلعالؿ
طىيًٌبنا تػىعىاىى ًإفَّ اّلٌلى  تػىعىاىى  تػىعىايلىى  تػىفىاعىلى  قلب يػىٍقبىلي ًإالَّ  .ُ طىيًٌبه الى
أىيػُّهىا الرُّسيلي  تػىعىاىى فػىقىاؿى  تػىعىاىى  تػىعىايلىى  تػىفىاعىلى  قلب  .ِ ايى
 .ّ تػىعىاىى عىلىى مىٍن يىسَّرىهي اّلٌلي  تػىعىاىى  تػىعىايلىى  تػىفىاعىلى  قلب
 .ْ فػىرىضى فػىرىاًئضى  تػىعىاىى ًإفَّ هللاى  تػىعىاىى  تػىعىايلىى  تػىفىاعىلى  قلب
ايػىٍرًكٍيًو عىٍن رىبًًٌو تػىبىارىؾى كى  تػىعىاىى  تػىعىايلىى  تػىفىاعىلى  قلب  .ٓ تػىعىاىى ًفٍيمى
أتىىمٍَّل ىىًذًه اأٍلىٍلفىاظى  تػىعىاىى ليٍطًف اّللًٌ  تػىعىاىى  تػىعىايلىى  تػىفىاعىلى  قلب  .ٔ كى
 .ٕ قىاؿى مىٍن عىادىل يلٍ  تػىعىاىى ًإفَّ اّلٌلى  تػىعىاىى  تػىعىايلىى  تػىفىاعىلى  قلب
ـى  تػىعىاىى قىاؿى هللاي  تػىعىاىى  تػىعىايلىى  تػىفىاعىلى  قلب اٍبنى آدى  .ٖ ايى
 .ٗ الشُّبػيهىاتً  اتػَّقىىفىمىًن  اًتػَّقىى ًاٍكتػىقىيى  ًإفٍػتػىعىلى  قلب
 .َُ رًجىاؿه أىٍموىاؿى قػىٍوـو ًدمىاءىىيمٍ  دَّعىىالى  ًإدَّعىى ًإٍدتػىعىيى  ًإفٍػتػىعىلى  قلب

 
 اإلعالل ابلقلب -أ 

فعل اؼباضى ثالثى مزيد  كيف ُ.ّاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
ثالث أنواع اإلعالؿ ابلقلب ب مفيهعشر كلمات  ، كجدت الباحثةبزايدة حرفُت

كلمة   كوف منواك اتء يتكقلب ال شباين كلماتتكوف من تألفا  ياءاليعٍت قلب قواعد 
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ثالث كوف من تشرح الكلمات ت . كما يلي ىوكقلب التاء داال يتكوف من كلمة
 :قواعد

 قلب الياء ألفا (ُ
عىالىوى على كزف أصلو تػى  . تػىعىاىى كلمات  تكوف من شباينت تػىعىاىى  أف الكلمة

 غَت الواك يف آخر الكلمة كحرؼ ماقبلو الواك ابلياء ألف كقع يستبدؿتػىفىاعىلى. 
 الياء بعد الفتحة كيف كلمة كقعالياء ابأللف ألف  يستبدؿمضموما فصار تػىعىايلىى. مث 

 .فصار تػىعىاىى 
 اقلب الواك اتء (ِ

الواك اتء ألف صعب  يستبدؿتػىقىيى على كزف ًإفٍػتػىعىلى. أف الكلمة إًتػَّقىى أصلو ًإكٍ 
رضة الوصف. أما حرؼ حبرؼ متقاربة اؼبخرج كلكن متعا ةلنطق حرؼ اللينة الساكن

. مث  امهموسكحرؼ التاء  االلينة ؾبهور  اى التاء الثاين  التاء األكى يدغمفصار إًتٍػتػىقىيى
. مث  تُتألهنما متجانس فتحة الالياء بعد  ياء ابأللف ألف كقعال يستبدؿفصار إًتػَّقىيى

 . كيف كلمة فصار إًتػَّقىى
 قلب التاء داال (ّ

التاء داال لسهل ى  يستبدؿأف الكلمة ًإدَّعىى أصلو ًإٍدتػىعىيى على كزف ًإفٍػتػىعىلى. 
بعد حرؼ الداؿ كألف متقاربة اؼبخرج بينهما فصار  يقع ذمالنطق حرؼ التاء ال

. مث  . مث  تُتى الداؿ الثاىن ألهنما متجانسإالداؿ األكى  يدغمًإٍددىعىيى فصار ًإدَّعىيى
 فتحة كيف كلمة فصار ًإدَّعىى.الالياء ابأللف ألف كقع الياء بعد  يستبدؿ

، كجدت فعل اؼباضى ثالثى مزيد بزايدة حرفُت ىاػبالصة من مباحثة عل
 فقط. ابلقلبمن قواعد اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ عشر كلمات  الباحثة
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 ُ.ْاعبدكؿ 
 فعل اؼباضى ثالثى مزيد بزايدة ثالثة أحرؼقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف نوع اإلعالؿ
ًبٍيالن اٍستىطىعٍ كىربىيجَّ اٍلبػىٍيتى ًاًف  ًاٍستىطىاعى  ًاٍستىٍطوىعى  ًإٍستػىٍفعىلى  قلب  .ُ تى اًلىٍيًو سى
 .ِ تيمٍ اٍستىطىعٍ فىٍأتػيٍوا ًمٍنوي مىا ًاٍستىطىاعى  ًاٍستىٍطوىعى  ًإٍستػىٍفعىلى  قلب
 .ّ تى فىاٍستىًعٍن اًبّللًٌ اٍستػىعىنٍ كىًإذى  ًإٍستػىعىافى  ًإٍستػىٍعوىفى  ًإٍستػىٍفعىلى  قلب
نَّوي اٍستػىعىاذى كىلىًئٍن  ًإٍستػىعىاذى  ًإٍستػىٍعوىذى  ًإٍستػىٍفعىلى  قلب يًعٍيذى  .ْ ينٍ ألى

 
 اإلعالل ابلقلب -أ 

فعل اؼباضى ثالثى مزيد  كيف ُ.ْاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
أنواع اإلعالؿ ابلقلب  مفيهأربع كلمات ، كجدت الباحثة بزايدة ثالثة أحرؼ

 :قاعدةكوف من تيشرح الكلمات  كما يلي ىو. الواك ألفايعٍت قلب اعدة قب
 قلب الواك ألفا (ُ

وىعى على كزف أصلو ًإٍستىطٍ  تتكوف من كلمتُت. ًإٍستىطىاعى  ًإٍستىطىاعى الكلمة  أف
 ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركا ألف الواك ًإٍستػىٍفعىلى. نقل حركة الواك إى ماقبلو

ما حركة الفتحة ك متحركا ابلواك  الواك ابأللف ألف يستبدؿفصار ًإٍستىطىٍوعى. مث ا ساكن
حركة  وىفى على كزف ًإٍستػىٍفعىلى. نقلافى أصلو ًإٍستػىعٍ الكلمة ًإٍستػىعى أما  فصار ًإٍستىطىاعى. قبلو

فصار ًإٍستػىعىٍوفى. مث  اساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركا ماقبلو ألف الواك الواك إى
. مث قبلو فصار ًإٍستػىعىافى ما حركة الفتحة ك متحركا ابلواك  الواك ابأللف ألف يستبدؿ

وىذى على كزف ًإٍستػىٍفعىلى. نقل حركة الواك إى ماقبلو ألف الكلمة ًإٍستػىعىاذى أصلو ًإٍستػىعٍ 
الواك  يستبدؿفصار ًإٍستػىعىٍوذى. مث ا ساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاالواك 

 فصار ًإٍستػىعىاذى.  قبلو ما كحركة الفتحة متحركا ابلواك ابأللف ألف
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، رؼفعل اؼباضى ثالثى مزيد بزايدة ثالثة أح ىاػبالصة من مباحثة عل
 من قواعد اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ ابلقلبأربع كلمات  كجدت الباحثة

                                    فقط.

 ُ.ٓاعبدكؿ 
 فعل اؼباضى رابعى ؾبٌردقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف نوع اإلعالؿ
ى  بػىيػٍوىفى  فػىيػٍعىلى  قلب نىةو  بػىُتَّى مثيَّ  بػىُتَّ  .ُ ذىًلكى فىمىٍن ىىمَّ حًبىسى

 
 اإلعالل ابلقلب -أ 

، فعل اؼباضى رابعى ؾبٌرد كيف ُ.ٓاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
كما يلي ايء.  الواكيعٍت قلب اعدة قباإلعالؿ ابلقلب  نوعفيو كلمة   كجدت الباحثة

 :قاعدةكوف من يت ةشرح الكلم ىو
 ايءاقلب الواك  (ُ

ى  أف الواك ابلياء ألف  يستبدؿ. لى على كزف فػىيػٍعى  وىفى أصلو بػىيػٍ  الكلمة بػىُتَّ
ى يف كلمة فصار بػىيػٍ  اجتماعهما الثاين ألهنما  ى الياءإالياء األكى  يدغم. مث ُتى
ى  تُتمتجانس  .  فصار بػىُتَّ

من كلمة   ، كجدت الباحثةفعل اؼباضى رابعى ؾبٌرد ىاػبالصة من مباحثة عل
             فقط. اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ ابلقلب اعدةق

 ُ.ٔاعبدكؿ 
 فعل اؼبضارع ثالثى ؾبٌردقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف نوع اإلعالؿ
 .ُ هللًا عىزَّ كىجىلَّ  تػىٍقوىلبً  تػىٍقوىل تػىٍقوىكي  تػىٍفعىلي  قلب
حيىًٍقريهي ا تػىٍقوىل تػىٍقوىكي  تػىٍفعىلي  قلب   .ِ ٌىهينىا لتػٍَّقوىلكىالى
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ٍعوىاىيمٍ  يػيٍعطىىلىٍو  يػيٍعطىى يػيٍعطىوي  يػيٍفعىلي  قلب  .ّ النَّاسي ًبدى
 .ْ حىٍوؿى اغبًٍمىى يػىٍرعىى يػىٍرعىى يػىٍرعىيى  يػىٍفعىلى  قلب
 .ٓ عىلىقىةن ًمٍثلى ذىًلكى  يىكيٍوفي مثيَّ  يىكيٍوفي  يىٍكويفي  يػىٍفعيلي  تسكُت
 .ٔ ميٍضغىةن ًمٍثلى ذىًلكى  يىكيٍوفي مثيَّ  يىكيٍوفي  يىٍكويفي  يػىٍفعيلي  تسكُت
نػىهىا يىكيٍوفي  أىٍىًل اعبٍىنًَّة حىىتَّ مىا يىكيٍوفي  يىٍكويفي  يػىٍفعيلي  تسكُت  .ٕ بػىيػٍنىوي كىبػىيػٍ
نػىهىا يىكيٍوفي  أىٍىًل النَّاًر حىىتَّ مىا يىكيٍوفي  يىٍكويفي  يػىٍفعيلي  تسكُت  .ٖ بػىيػٍنىوي كىبػىيػٍ
 .ٗ لىوي ًفيػٍهىا أىٍجره  يىكيٍوفي كى  يىكيٍوفي  يىٍكويفي  يػىٍفعيلي  تسكُت
 .َُ ىىوىاهي تػىبػىعنا يىكيٍوفى حىىتَّ  يىكيٍوفي  يىٍكويفي  يػىٍفعيلي  تسكُت
 .ُُ : ًانَّىااألىٍعمىاؿي اًبانًٌيَّاتً يػىقيٍوؿي  يػىقيٍوؿي  يػىٍقويؿي  يػىٍفعيلي  تسكُت
ـي  يػىقيٍوؿي  يػىقيٍوؿي  يػىٍقويؿي  يػىٍفعيلي  تسكُت  .ُِ بػيٌتى اإٍلٍسالى
ه يػىقيٍوؿي  يػىقيٍوؿي  يػىٍقويؿي  يػىٍفعيلي  تسكُت ؿى بػىُتًٌ  .ُّ : ًافَّ اغبٍىالى
يػٍتيكيٍم عىٍنوي فىاٍجتىًنبػيٍوهي يػىقيٍوؿي  يػىقيٍوؿي  يػىٍقويؿي  يػىٍفعيلي  تسكُت  .ُْ : مىانػىهى
 .ُٓ : مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنايػىقيٍوؿي  يػىقيٍوؿي  يػىٍقويؿي  يػىٍفعيلي  تسكُت
 .ُٔ : ًإذىا أىٍمسىٍيتى فىالى تػىنػٍتىًظرً  يػىقيٍوؿي  يػىقيٍوؿي  يػىٍقويؿي  يػىٍفعيلي  تسكُت
 .ُٕ : قىاؿى هللاي تػىعىاىى  يػىقيٍوؿي  يػىقيٍوؿي  يػىٍقويؿي  يػىٍفعيلي  تسكُت
 .ُٖ كىمىا نىصيٍوـي   يىصيٍوميٍوفى كى  يىصيٍوميٍوفى  يىٍصويميٍوفى  يػىٍفعيليٍوفى  تسكُت
ـى  تػىٍفعيلي  تسكُت  .ُٗ رىمىضىافى كىربىيجَّ اٍلبػىٍيتى  تىصيٍوـى كى  تىصيٍوـى  تىٍصوي
ـي  نػىٍفعيلي  تسكُت  .َِ نىصيٍوـي كىيىصيٍوميٍوفى كىمىا  نىصيٍوـي  نىٍصوي
ـي  يػىٍفعيلي  تسكُت وي يػىليٍومى فىالى  يػىليٍوـي  يػىٍلوي نػىٍفسى  .ُِ نَّ ًإالَّ
 .ِِ كى يىرًيٍػبي دىٍع مىا  يىرًٍيبي  يػىٍرًيبي  يػىٍفًعلي  تسكُت
 .ِّ كى يىرًيٍػبي ًاىى مىاالى    يىرًٍيبي  يػىٍرًيبي  يػىٍفًعلي  تسكُت

بػي  ييًصٍيبي  ييٍصًيبي  يػيٍفًعلي  تسكُت   .ِْ هىا أىًك اٍمرىأىةو ييًصيػٍ
ٍُتي  ديىًٍُتي  يػىٍفًعلي  تسكُت  .ِٓ عىلىى مىٍن أىٍنكىرى  يىًمٍُتي كىالٍ  ديًى
 .ِٔ الرَّجيلى يفٍ دىابًَّتوً  تيًعٍُتي كى  تيًعٍُتي  تػيٍعًُتي  تػىٍفًعلي  تسكُت
ًٍيطي  تػىٍفًعلي  تسكُت ًٍيطي  سبي ًٍيطي كى  سبي  .ِٕ ااٍلىذىل عىًن الطَّرًٍيقً  سبي
 .ِٖ وً يػىٍعًنيٍ تػىرٍكيوي مىاالى  يػىٍعًٍتٍ  يػىٍعًٍتي  يػىٍفًعلي  تسكُت



 

41 
 

 .ِٗ ًو عىٍن رىبًًٌو تػىبىارىؾى كىتػىعىاىى يػىٍرًكيٍ ًفٍيمىا يػىٍرًكمٍ  يػىٍرًكمي  يػىٍفًعلي  تسكُت
 .َّ ًو عىٍن رىبًًٌو عىزَّ كىجىلَّ يػىٍرًكيٍ ًفٍيمىا  يػىٍرًكمٍ  يػىٍرًكمي  يػىٍفًعلي  تسكُت
 .ُّ هًبىا ديىًٍشيٍ كىرًٍجلىوي الَّيًتٍ  ديىًٍشيٍ  ديىًٍشيي  يػىٍفًعلي  تسكُت
ةً سبىًٍشيػٍ كىًبكيلًٌ خىٍطوىةو  سبىًٍشيٍ  سبىًٍشيي  تػىٍفًعلي  تسكُت  .ِّ هىا ًاىى الصَّالى
اًلًق النَّاسى سبىٍحي  سبىًٍحيٍ  سبىًٍحيي  تػىٍفًعلي  تسكُت  .ّّ هىا كىخى
 .ّْ مىًن السَّاًئلي  تىٍدرًمٍ أى  تىٍدرًمٍ  تىٍدرًمي  تػىٍفًعلي  تسكُت
 .ّٓ أىحىديانى شىٍهوىتىوي  َيىٍيتٍ أى  َيىٍيتٍ  َيىٍيتي  يػىٍفًعلي  تسكُت
 .ّٔ تػىرىاهي  تىكينٍ فىًإٍف ملٍى  تىكينٍ  تىٍكويفٍ  تػىٍفعيلٍ  حذؼ
يػٍرنا أىٍكلًيىٍصميتٍ  يػىقيلٍ فػىلٍ  يػىقيلٍ  يػىٍقويؿٍ  يػىٍفعيلٍ  حذؼ  .ّٕ خى
دي  تػىٍوًجدي  تػىٍفًعلي  حذؼ دٍ اٍحفىً  هللاى  ذبًى  .ّٖ هي ذبيىاىىكى ذبًى
 .ّٗ ًمٍنكيمٍ  يىًعشٍ فىًإنَّوي مىٍن  يىًعشٍ  يػىٍعًيشٍ  يػىٍفًعلٍ  حذؼ

 .َْ بػىٍعضيكيٍم عىلىى بػىٍيًع بػىٍعضو  يىًبعٍ كىالى  يىًبعٍ  يػىٍبًيعٍ  يػىٍفًعلٍ  حذؼ 
 
 اإلعالل ابلقلب -أ 

، ثالثى ؾبٌرد فعل اؼبضارع كيف ُ.ٔاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
الواك يعٍت قلب قاعدتُت أنواع اإلعالؿ ابلقلب ب مفيهأربع كلمات كجدت الباحثة 

شرح  كما يلي ىو. كلمةكوف من  يتكقلب الياء ألفا  ثالث كلماتتكوف من تألفا 
 :قاعدتُت كوف منتالكلمات ت

 قلب الواك ألفا (ُ
تػىٍقوىل أصلو تػىٍقوىكي على كزف تػىٍفعىلي. تتكوف من كلمتُت.  تػىٍقوىل الكلمة أف
أما الكلمة  فتحة كى كلمة فصار تػىٍقوىل.الالواك بعد  ابأللف ألف كقع الواك يستبدؿ

الواك ابأللف ألف كقع الواك بعد الفتحة  يستبدؿيػيٍعطىى أصلو يػيٍعطىوي على كزف يػيٍفعىلي. 
 كيف كلمة فصار يػيٍعطىى.  
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 قلب الياء ألفا (ِ
الياء ابأللف ألف  يستبدؿعىيى على كزف يػىٍفعىلى. يػىٍرعىى أصلو يػىرٍ  الكلمةأف 

 .الياء بعد الفتحة كيف كلمة فصار يػىٍرعىى كقع
 

 اإلعالل ابلتسكني -ب 
، ثالثى ؾبٌرد فعل اؼبضارع كيف ُ.ٔاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
يعٍت قاعدتُت ب تسكُتأنواع اإلعالؿ ابل مفيهإحدل كثالثُت كلمة كجدت الباحثة 

أربع عشرة  كوف من تت الياء تسكُتك  سبع عشرة كلمةتكوف من ت الواك تسكُت
 قاعدتُت:  كوف منتشرح الكلمات ت . كما يلي ىوكلمة

 تسكُت الواك (ُ
كلمات. يىكيٍوفي أصلو يىٍكويفي على كزف ست  تكوف من تأف الكلمة يىكيٍوفي 

ا ساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركايػىٍفعيلي. نقل حركة الواك إى ماقبلو ألف الواك 
يػىقيٍوؿي تتكوف من سبع كلمات.  الكلمة يػىقيٍوؿي أما كلتخفيف يف النطق فصار يىكيٍوفي. 

كحرؼ  متحركاحركة الواك إى ماقبلو ألف الواك  لي. نقليػىٍقويؿي على كزف يػىٍفعي  أصلو
الكلمة يىصيٍوميٍوفى أصلو . مث تخفيف يف النطق فصار يػىقيٍوؿي لك ساكنا  ما قبلو الصحيح
كحرؼ  متحركاواك إى ماقبلو ألف الواك حركة ال ٍوفى على كزف يػىٍفعيليٍوفى. نقليىٍصويمي 

 الكلمة تىصيٍوـي أصلو. أما كلتخفيف يف النطق فصار يىصيٍوميٍوفى  اساكن ما قبلو الصحيح
ـي على كزف تػىٍفعيلي. نقل حركة الواك إى ماقبلو ألف الواك   كحرؼ الصحيح متحركاتىٍصوي

ـي على  الكلمة نىصيٍوـي أصلومث  كلتخفيف يف النطق فصار تىصيٍوـي. اكنسا  ما قبلو نىٍصوي
 ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاإى ماقبلو ألف الواك كزف نػىٍفعيلي. نقل حركة الواك 

ـي على كزف  الكلمة يػىليٍوـي أصلوأما  تخفيف يف النطق فصار نىصيٍوـي.كل اساكن يػىٍلوي
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 اساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركايػىٍفعيلي. نقل حركة الواك إى ماقبلو ألف الواك 
                                                                                                                        كلتخفيف يف النطق فصار يػىليٍوـي.                  

 تسكُت الياء (ِ
يػىٍرًيبي على كزف يػىٍفًعلي.  كوف من كلمتُت. يىرًٍيبي أصلوتالكلمة يىرًٍيبي تأف 

 اساكن ما قبلو الصحيح كحرؼ متحركانقل حركة الياء إى ماقبلو ألف الياء 
. ييٍصًيبي على كزف يػيٍفًعلي.  الكلمة ييًصٍيبي أصلوأما  كلتخفيف يف النطق فصار يىرًٍيبي

ا ساكنما قبلو  كحرؼ الصحيح متحركا نقل حركة الياء إى ماقبلو ألف الياء
ٍُتي أصلو. مث كلتخفيف يف النطق فصار ييًصٍيبي  ديىًٍُتي على كزف يػىٍفًعلي. نقل  الكلمة ديًى
كلتخفيف يف ا ساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاحركة الياء إى ماقبلو ألف الياء 

ٍُتي. تػيٍعًُتي على كزف تػيٍفًعلي. نقل حركة الياء إى  الكلمة تيًعٍُتي أصلوأما  النطق فصار ديًى
ف يف النطق فصار كلتخفي اساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاماقبلو ألف الياء 

ًٍيطي أصلومث تيًعٍُتي.  ًٍيطي على كزف تػيٍفًعلي. نقل حركة الياء إى ماقبلو ألف  الكلمة سبي سبي
ًٍيطي  اساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاالياء  . أما كلتخفيف يف النطق فصار سبي

يف آخر الكلمة الياء  ف يػىٍفًعلي. تسكُت الياء ألف كقعالكلمة يػىٍعًٍتٍ أصلو يػىٍعًٍتي على كز 
يػىٍرًكٍم أصلو يػىٍرًكمي على تتكوف من كلمتُت.  الكلمة يػىٍرًكمٍ مث كمضموما فصار يػىٍعًٍتٍ. 

أما  الياء يف آخر الكلمة كمضموما فصار يػىٍرًكٍم. ف يػىٍفًعلي. تسكُت الياء ألف كقعكز 
 آخر الياء يف ف يػىٍفًعلي. تسكُت الياء ألف كقعالكلمة ديىًٍشٍي أصلو ديىًٍشيي على كز 
ف تػىٍفًعلي. الكلمة سبىًٍشٍي أصلو سبىًٍشيي على كز مث الكلمة كمضموما فصار ديىًٍشٍي. 

الكلمة أما  الياء يف آخر الكلمة كمضموما فصار سبىًٍشٍي. تسكُت الياء ألف كقع
الياء يف آخر الكلمة  ف تػىٍفًعلي. تسكُت الياء ألف كقعسبىًٍحٍي أصلو سبىًٍحيي على كز 

ف تػىٍفًعلي. تسكُت الياء الكلمة تىٍدرًٍم أصلو تىٍدرًمي على كز مث ًحٍي. كمضموما فصار سبىٍ 
الكلمة َيىٍيتٍ أصلو َيىٍيتي أما الياء يف آخر الكلمة كمضموما فصار تىٍدرًٍم.  ألف كقع
                                                                                                                                                                                                                                          الياء يف آخر الكلمة كمضموما فصار َيىٍيتٍ. ف يػىٍفًعلي. تسكُت الياء ألف كقععلى كز 
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 اإلعالل ابحلذف -ج 
، ثالثى ؾبٌرد فعل اؼبضارع كيف ُ.ٔاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
 حذؼيعٍت قاعدتُت ب ذؼأنواع اإلعالؿ ابغب مفيهطبس كلمات كجدت الباحثة 

شرح  . كما يلي ىوكلمتُتكوف من  تتالياء  حذؼك  ثالث كلمات تكوف منتالواك 
 :قاعدتُت كوف منتالكلمات ت

 حذؼ الواك (ُ
حركة الواك إى ماقبلو ألف  ٍكويٍف على كزف تػىٍفعيٍل. نقلتى  تىكيٍن أصلو الكلمة أف

كلتخفيف يف النطق فصار تىكيٍوٍف. مث ما قبلو ساكنا  كحرؼ الصحيحمتحركا الواك 
الكلمة يػىقيٍل أصلو يػىٍقويٍؿ أما  فصار تىكيٍن. تُتلدفع اجتماع حرفُت ساكنحذؼ الواك 
ما  كحرؼ الصحيح متحركاٍل. نقل حركة الواك إى ماقبلو ألف الواك على كزف يػىٍفعي 

ذؼ الواك لدفع اجتماع حرفُت كلتخفيف يف النطق فصار يػىقيٍوٍؿ. مث حا ساكن قبلو
دي أصلو تػىٍوًجدي على كزف تػىفٍ مث  فصار يػىقيٍل. تُتساكن ألنو  ًعلي. حذؼ الواكالكلمة ذبًى

دي.            ؼبضارعة ماقبلوحرؼ اىناؾ الكسرة ك كاف بُت الفتحة ك      فصار ذبًى
 حذؼ الياء (ِ

يػىٍعًيٍش على كزف يػىٍفًعٍل. نقل حركة الياء إى ماقبلو  يىًعٍش أصلو الكلمةأف 
كلتخفيف يف النطق فصار يىعًٍيٍش.  اساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاألف الياء 

 الكلمة يىًبٍع أصلوأما  فصار يىًعٍش. تُتذؼ الياء لدفع اجتماع حرفُت ساكنمث ح
 كحرؼ الصحيح متحركايػىٍبًيٍع على كزف يػىٍفًعٍل. نقل حركة الياء إى ماقبلو ألف الياء 

ذؼ الياء لدفع اجتماع حرفُت كلتخفيف يف النطق فصار يىبًٍيٍع. مث حا ساكن ما قبلو
 فصار يىًبٍع.      تُتساكن

أربعُت   كجدت الباحثة، ثالثى ؾبٌرد فعل اؼبضارع ىاػبالصة من مباحثة عل
تتكوف من أربع كلمات  اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ ابلقلب واعدمن قكلمة 
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كاإلعالؿ ابلتسكُت تتكوف من إحدل كثالثُت كلمة كاإلعالؿ ابغبذؼ تتكوف من 
 طبس كلمات.

 ُ.ٕاعبدكؿ 
 فعل اؼبضارع ثالثى مزيد بزايدة حرؼقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف اإلعالؿنوع 
 .ُ أٍف يػىٍرتىعى ًفٍيوً  يػيٍوًشكي  يػيٍوًشكي  يػيٍيًشكي  يػيٍفًعلي  قلب
ةى كىتػيٍؤيتى الزَّكىاةى  تيًقٍيمى كى  تيًقٍيمي  تػيٍقًيمي  تػيٍفًعلي  تسكُت  .ِ الصَّالى
يػٍئنا كً  تيًقٍيمي  تػيٍقًيمي  ٍفًعلي تػي  تسكُت تيٍشرًؾي ًبًو شى ةى  تيًقٍيمي الى  .ّ الصَّالى
ةى ييًقٍيمي كى  ييًقٍيمي  يػيٍقًيمي  يػيٍفًعلي  تسكُت  .ْ واالصَّالى
 .ٓ السَّفىرى  ييًطٍيلي مثيَّ ذىكىرى الرَّجيلى  ييًطٍيلي  ييٍطًيلي  يػيٍفًعلي  تسكُت
ثى مىرَّاتو  ييًشيػٍري كى  ييًشيػٍري  ييٍشَتي  يػيٍفًعلي  تسكُت  .ٔ ًإىى صىٍدرًًه ثىالى
 .ٕ هىا لىكيمٍ أيٍحًصيػٍ ًإنَّىاًىيى أىٍعمىاليكيٍم  أيٍحًصيٍ  أيٍحًصيي  أيٍفًعلي  تسكُت
كبيٍ  كبيًٍصيٍ  كبيًٍصيي  نػيٍفًعلي  تسكُت  .ٖ ثػىنىاءن عىلىٍيوً  ًصيٍ الى
 .ٗ كيٍم بًتػىٍقوىل اّللًٌ أيٍكًصيٍ قىاؿى  أيٍكًصيٍ  أيٍكًصيي  أيٍفًعلي  تسكُت
ي  أيٍعًطيٍ  أيٍعًطيي  أيٍفًعلي  تسكُت أىلىًٍتٍ ألى  .َُ نَّوي ٍعًطيػى كىلىًئٍن سى
ي  أيفػىعًٌلي  تسكُت ٍ  أيكىيٌفً يػٍرناأيكىفًٌيٍ مثيَّ  أيكىيٌفً ىىا فىمىٍن كىجىدى خى  .ُُ كيٍم ًإايَّ
يي  نػيفىعًٌلي  تسكُت

 .ُِ كىيىصيٍوميٍوفى كىمىا نىصيٍوـي  نيصىلًٌيٍ كىمىا نيصىلًٌيٍ  نيصىلًٌ
يلي  أيفىاًعلي  تسكُت يلٍ  أيابى يلٍ كىالى  أيابى ـى  أيابى اٍبنى آدى  .ُّ ايى

 
 اإلعالل ابلقلب -أ 

فعل اؼبضارع ثالثى مزيد  كيف ُ.ٕاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
 ياءاليعٍت قلب قاعدة ع اإلعالؿ ابلقلب بنو فيو كلمة ، كجدت الباحثة  بزايدة حرؼ

 :قاعدة كوف منيت ةشرح الكلم كما يلي ىوكاكا. 
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 ياء كاكا قلب ال (ُ
الياء ابلواك ألف  يستبدؿيػيٍيًشكي على كزف يػيٍفًعلي. يػيٍوًشكي أصلو  الكلمة أف

.الالياء بعد  كقع  ضمة كيف كلمة فصار يػيٍوًشكي
 

 اإلعالل ابلتسكني -ب 
فعل اؼبضارع ثالثى مزيد  كيف ُ.ٕاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى

قاعدة ب تسكُتأنواع اإلعالؿ ابل مفيهإثنتا عشرة كلمة ، كجدت الباحثة بزايدة حرؼ
 قاعدة:  كوف منتشرح الكلمات ت . كما يلي ىوالياءتسكُت يعٍت 

 تسكُت الياء (ُ
تػيٍقًيمي على كزف تػيٍفًعلي. نقل  تيًقٍيمي أصلوتتكوف من كلمتُت.  تيًقٍيمي  الكلمةأف 

كلتخفيف يف ما قبلو ساكنا  كحرؼ الصحيح متحركاحركة الياء إى ماقبلو ألف الياء 
يػيٍقًيمي على كزف يػيٍفًعلي. نقل حركة الياء إى  الكلمة ييًقٍيمي  أصلو. أما النطق فصار تيًقٍيمي 
كلتخفيف يف النطق فصار ا ساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاماقبلو ألف الياء 

ييطًٍيلي على كزف يػيٍفًعلي. نقل حركة الياء إى ماقبلو ألف  الكلمة ييًطٍيلي أصلومث  ييًقٍيمي.
أما  كلتخفيف يف النطق فصار ييًطٍيلي.ا ساكن ما قبلو لصحيحكحرؼ ا متحركاالياء 

ييٍشَتي على كزف يػيٍفًعلي. نقل حركة الياء إى ماقبلو ألف الياء  الكلمة ييًشيػٍري أصلو
. ا ساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركا الكلمة مث كلتخفيف يف النطق فصار ييًشيػٍري

الياء يف آخر الكلمة  تسكُت الياء ألف كقعف أىٍفًعلي. أىٍحًصٍي أصلو أىٍحًصيي على كز 
ف نػيٍفًعلي. تسكُت الكلمة كبيًٍصٍي أصلو كبيًٍصيي على كز أما  كمضموما فصار أىٍحًصٍي.

ٍكًصٍي أصلو الكلمة أي مث الياء يف آخر الكلمة كمضموما فصار كبيًٍصٍي.  الياء ألف كقع
 آخر الكلمة كمضموما فصار اء يفالي ٍفًعلي. تسكُت الياء ألف كقعف أي ٍكًصيي على كز أي 
الياء  ٍفًعلي. تسكُت الياء ألف كقعف أي ٍعًطيي على كز ٍعًطٍي أصلو أي أي أما الكلمة  ٍكًصٍي.أي 

ي على كزفمث  ٍعًطٍي.لمة كمضموما فصار أي يف آخر الك ٍ أصلو أيكىيٌفً أيفػىعًٌلي.  الكلمة أيكىيٌفً
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ٍ.الكلمة كمضموما فصا الياء يف آخر تسكُت الياء ألف كقع الكلمة نيصىلًٌٍي أما  ر أيكىيٌفً
يي على كزف

الياء يف آخر الكلمة كمضموما  نػيفىعًٌلي. تسكُت الياء ألف كقع أصلو نيصىلًٌ
يلي على كزفمث فصار نيصىلًٌٍي.  يلٍ أصلو أيابى  أيفىاًعلي. تسكُت الياء ألف كقع الكلمة أيابى
يلٍ. الياء يف آخر  الكلمة كمضموما فصار أيابى

، كجدت فعل اؼبضارع ثالثى مزيد بزايدة حرؼ ىة من مباحثة علاػبالص
يتكوف  اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ ابلقلب واعدمن قثالث عشرة كلمة  الباحثة

 من كلمة كاإلعالؿ ابلتسكُت تتكوف من إثنتا عشرة كلمة.

 ُ.ٖاعبدكؿ 
 ثالثة أحرؼ فعل اؼبضارع ثالثى مزيد بزايدةقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف   نوع اإلعالؿ
 .ُ لىوي  ييٍستىجىابي كىغيًذمى اًبغبٍىرىاـً فىأىىنَّ  ييٍستىجىابي  ييٍستىٍجوىبي  ييٍستػىٍفعىلي  قلب
 .ِ فىًبًلسىانًوً  ٍستىًطعٍ فىًإٍف ملٍى يى  يىٍستىًطعٍ  يىٍستىٍطًيعٍ  يىٍستػىٍفًعلي  حذؼ
 .ّ فىًبقىٍلًبوً  ٍستىًطعٍ فىًإٍف ملٍى يى  يىٍستىًطعٍ  يىٍستىٍطًيعٍ  يىٍستػىٍفًعلي  حذؼ

 
 اإلعالل ابلقلب -أ 

فعل اؼبضارع ثالثى مزيد  كيف ُ.ٖاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
يعٍت قاعدة ع اإلعالؿ ابلقلب بنو فيو كلمة ، كجدت الباحثة  بزايدة ثالث أحرؼ

 :قاعدة كوف منيت ةشرح الكلم كما يلي ىوألفا.  واكالقلب 
 واك ألفاقلب ال (ُ

وىبي على كزف ييٍستػىٍفعىلي. نقل حركة الواك ييٍستىجىابي أصلو ييٍستىجٍ  الكلمة أف
. مث  اساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاإى ماقبلو ألف الواك  فصار ييٍستىجىٍوبي

.   قبلوما كحركة الفتحة متحركا ابلواك  الواك ابأللف ألف يستبدؿ  فصار ييٍستىجىابي

 



 

47 
 

 اإلعالل ابحلذف -ب 
فعل اؼبضارع ثالثى مزيد  كيف ُ.ٖاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
قاعدة ب ذؼأنواع اإلعالؿ ابغب مافيهكلمتُت   ، كجدت الباحثةبزايدة ثالث أحرؼ

 :قاعدة كوف منتشرح الكلمات ت . كما يلي ىوالياءحذؼ يعٍت 
 حذؼ الياء (ُ

ًيٍع على كزف تُت. يىٍستىًطٍع أصلو يىٍستىطٍ كوف من كلمتيىٍستىًطٍع ت الكلمةأف 
 ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركايىٍستػىٍفًعٍل. نقل حركة الياء إى ماقبلو ألف الياء 

ذؼ الياء لدفع اجتماع حرفُت كلتخفيف يف النطق فصار يىٍستىًطٍيٍع. مث ح اساكن
 فصار يىٍستىًطٍع.                                                                                       تُتساكن

، فعل اؼبضارع ثالثى مزيد بزايدة ثالث أحرؼ ىاػبالصة من مباحثة عل
 اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ ابلقلب واعدمن قثالث كلمات  كجدت الباحثة

 الؿ ابغبذؼ تتكوف من كلمتُت.يتكوف من كلمة كاإلع

 ُ.ٗاعبدكؿ 
 فعل األمر ثالثى ؾبٌردقائمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

 رقم حديث كلمة أصلو كزف نوع اإلعالؿ
ـً قػىٍوالن  قيلٍ  قيلٍ  أيقٍػويؿٍ  أيفٍػعيلٍ  حذؼ ٍسالى  .ُ يلٍ يف اإٍلً
 .ِ آمىٍنتي اًبهللً  قيلٍ  قيلٍ  أيقٍػويؿٍ  أيفٍػعيلٍ  حذؼ
نٍػيىا كينٍ فػىقىاؿى :    كينٍ  أيٍكويفٍ  أيفٍػعيلٍ  حذؼ  .ّ يف الدُّ
يػٍئنا أىزًدٍ كىملٍى  أىزًدٍ  أىٍزًيدٍ  أىٍفًعلٍ  حذؼ  .ْ عىلىى ذىًلكى شى

 
 اإلعالل ابحلذف -أ 

، فعل األمر ثالثى ؾبٌرد كيف ُ.ٗاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى
حذؼ يعٍت قاعدتُت ب ذؼأنواع اإلعالؿ ابغب مفيهأربع كلمات  كجدت الباحثة
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شرح  . كما يلي ىوواك تتكوف من ثالث كلمات كحذؼ الياء يتكوف من كلمةال
 :قاعدتُت كوف منتالكلمات ت

 حذؼ الواك (ُ
 أيقٍػويٍؿ على كزف أيفٍػعيٍل. نقل كوف من كلمتُت. قيٍل أصلوتقيٍل ت الكلمةأف 

كلتخفيف يف  اساكن ما قبلو حرؼ الصحيحك  متحركاركة الواك إى ماقبلو ألف الواك ح
فصار أيقيٍل. مث  تُتذؼ الواك لدفع اجتماع حرفُت ساكنالنطق فصار أيقػيٍوٍؿ. مث ح

أيٍكويٍف على كزف أيفٍػعيٍل.  الكلمة كيٍن أصلوأما  حذؼ اؽبمزة ى أكؿ الكلمة فصار قيٍل.
 اساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاماقبلو ألف الواك  حركة الواك إى نقل

 تُتذؼ الواك لدفع اجتماع حرفُت ساكنكلتخفيف يف النطق فصار أيكيٍوٍف. مث ح
 فصار أيكيٍن. مث حذؼ اؽبمزة يف أكؿ الكلمة فصار كيٍن.

 حذؼ الياء (ِ
أىٍزًيٍد على كزف أىٍفًعٍل. نقل حركة الياء إى ماقبلو ألف  أىزًٍد أصلوأف الكلمة 

كلتخفيف يف النطق فصار أىزًٍيٍد. مث  اساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاالياء 
                       فصار أىزًٍد. تُتذؼ الياء لدفع اجتماع حرفُت ساكنح

أربع   ، كجدت الباحثةفعل األمر ثالثى ؾبٌرد ىاػبالصة من مباحثة عل
 ابغبذؼ فقط. اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ واعدمن قكلمات 

 ُ.َُاعبدكؿ 
 أحرؼ ةفعل األمر ثالثى مزيد بزايدة ثالثمة الكلمة اإلعالؿ ابإلبداؿ يف قائ

 رقم حديث كلمة أصلو كزف نوع اإلعالؿ
 .ُ اًبّللًٌ كىاٍعلىٍم أىفَّ اأٍليمَّةى  اٍستىًعنٍ فى  ًإٍستىًعنٍ  ًإٍستػىٍعًوفٍ  ًإٍستػىٍفًعلٍ  حذؼ
 .ِ اٍستىًقمٍ قيٍل آمىٍنتي اًبهلًل مثيَّ  ًإٍستىًقمٍ  ًإٍستػىٍقًوـٍ  ًإٍستػىٍفًعلٍ  حذؼ
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 اإلعالل ابحلذف -أ 
فعل األمر ثالثى مزيد  كيف ُ.َُاعبدكؿ  البياانت الواردة يف إستنادنا إى

قاعدة ب ذؼأنواع اإلعالؿ ابغب مافيهكلمتُت   ، كجدت الباحثةأحرؼ ةبزايدة ثالث
 :قاعدة كوف منيتشرح الكلمات  . كما يلي ىوواكالحذؼ يعٍت 

 حذؼ الواك (ُ
 حركة الواك إى . نقللٍ على كزف ًإٍستػىٍفعً  فٍ وً أصلو ًإٍستػىعٍ  نٍ ًإٍستىعً  الكلمةأف 

فصار  كلتخفيف يف النطقا ساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح متحركاماقبلو ألف الواك 
أما الكلمة  .ًعنٍ فصار ًإٍستى تُت ذؼ الواك لدفع اجتماع حرفُت ساكنمث ح .ٍوفٍ ًإٍستىعً 

 متحركاالواك إى ماقبلو ألف الواك  حركة ًوـٍ على كزف ًإٍستػىٍفًعٍل. نقللو ًإٍستػىقٍ ًإٍستىًقٍم أص
ذؼ الواك كلتخفيف يف النطق فصار ًإٍستىًقٍوـٍ. مث حا ساكن ما قبلو كحرؼ الصحيح

                                                                                            فصار ًإٍستىًقٍم.                                                                                                              تُتلدفع اجتماع حرفُت ساكن
، أحرؼ ةمزيد بزايدة ثالثفعل األمر ثالثى  ىاػبالصة من مباحثة عل

 ابغبذؼ فقط. اإلعالؿ ابإلبداؿ يعٍت اإلعالؿ اعدةمن قكلمتُت   كجدت الباحثة
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 الرابع الباب
 خامتة

 اخلالصة -أ 
م ن األربعُت النوكية اإلعالؿ ابإلبداؿ يف  هاربليلإستنادا إى عرض البياانت ك 

 ، اػبالصة من الباحثة كما يلي: لمإماـ النوكم
مائتُت كتسعة كستُت كلمة الىت سبر هبا عملية اإلعالؿ ابإلبداؿ كجدت الباحثة  (ُ

م ن األربعُت النوكية لمإماـ من اغبديث األكؿ حىت اغبديث الثاىن كاألربعُت يف 
كطبسُت   فعل اؼباضى ثالثى ؾبٌرد يفتتكوف من مائة كإثنتُت كأربعُت كلمة  النوكم

دة حرؼ كعشر كلمات يف فعل اؼباضى كلمة يف فعل اؼباضى ثالثى مزيد بزاي
ثالثى مزيد بزايدة حرفُت كأربع كلمات يف فعل اؼباضى ثالثى مزيد بزايدة ثالثة 

ثالثى  أحرؼ ككلمة يف فعل اؼباضى رابعى ؾبٌرد كأربعُت كلمة يف فعل اؼبضارع
كثالث عشرة كلمة يف فعل اؼبضارع ثالثى مزيد بزايدة حرؼ كثالث كلمات  ؾبٌرد

اؼبضارع ثالثى مزيد بزايدة ثالث أحرؼ كأربع كلمات يف فعل األمر يف فعل 
 ثالثى ؾبٌرد ككلمتُت يف فعل األمر ثالثى مزيد بزايدة ثالث أحرؼ.

من الكلمات فيها أنواع اإلعالؿ ابلقلب كاإلعالؿ كجدت الباحثة كثَتة  (ِ
يف  ابلتسكُت كاإلعالؿ ابغبذؼ من اغبديث األكؿ حىت اغبديث الثاىن كاألربعُت

. اإلعالؿ ابلقلب تتكوف من مائتُت كثالث م ن األربعُت النوكية لمإماـ النوكم
عشرة كلمة كاإلعالؿ ابلتسكُت تتكوف من ثالث كأربعُت كلمة كاإلعالؿ 

 ابغبذؼ تتكوف من ثالث عشرة كلمة.
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 اإلقرتاحات -ب 
م ن األربعُت بعد أف تستخدـ الباحثة عن التحليل اإلعالؿ ابإلبداؿ يف 

، ترجوا الباحثة إلعطاء النصيحة كاؼبدلولة عن اإلعالؿ ابإلبداؿ لمإماـ النوكم النوكية
 إى: 

 الطالب اللغة العربية كأدهبا (ُ
 ادهبا عن اإلعالؿ ابإلبداؿومات لطالب اللغة العربية ك سيضيف ىذا البحث معل

 احملاضر اللغة العربية كادهبا  (ِ
 اإلعالؿ ابإلبداؿسيعطي ىذا البحث تربعا يف الدراسة عن 

 القارء (ّ
 سيضيف ىذا البحث معرفة على القارء عن اإلعالؿ كخباصة اإلعالؿ ابإلبداؿ
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 سرية ذاتية
 

. ُٖٗٗمارس  ٓكلدت يف ابسوركاف إزكي دييان رستنيت، 
زبرجت يف اؼبدرسة اإلبتدائة اغبكومية يف كارانج رجيا جاكل 

ـ، مث التحقت ابؼبدرسة اؼبتوسطة  ََُِالشرقية سنة 
اغبكومية يف سوكورجيا جاكل الشرقية كزبرجت فيو سنة 

ـ، مث التحقت ابؼبدرسة الثانوية اإلسالمية يف  َُِّ
ـ. مث التحقت جبامعة  َُِٔة سنجاسارم جاكل الشرقية سن

موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، حىت حصلت على درجة البكالوريوس 
 ـ.  ََِِيف قسم اللغة العربية كأدهبا سنة 

 

 

 
 

 


