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 الشكر والتقدير

، وعلى آلو احلمد هللا أنزل القران ىدى لناس، وأصلي وأسلم على خًن الصابرين الشاكرين
 وأصحابو أمجعٌن، والتابعٌن ومن إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

وقد من هللا على الكاتبة ابالنتهاء من إعداد ىذا البحث، فلو حلمد والثناء، فلك احلمد اي  
أن يقدم  –بعد محد هللا تعاىل  –ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

يف خروج ىذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل  ابلشكر والتقدير والعرفان للذين كان هلم فضل
 بشئ طلبتو الكابية منهم، ومل يكن حيدوىم إال العمل اجلاد املخلص. ومنهم : أحدىم

مساحة الدكتور احلاج ذو القرنٌن املاجستًن، مدير جامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية  
 احلكومية بلنجسا.

ر إبراىيم املاجستًن، النائب األول ملدير جامعة زاوية تشوت كاال مساحة األستاد بص 
 ة احلكومية لنجسا.اإلسالمي

جستًن، رئيس قسم اللغة العربية كلية الرتبية وأتىيل املعلمٌن اامل ىفضل دمحم مساحة األستاذ 
 زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا. جلامعة

عليما  ة، املشرف األول الذي أفاد الباحثبرىان الدين سيهواتنج املاجستًن مساحة األستاذ 
حىت األنتهاء منو، فلو  ةوعمليا ووجو خطواتو يف كل مراحل الكتابة ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث

 عظيم الشكر والتقدير. ةمن هللا خًن اجلزاء ومن الباحث

، فحقا يعجز لساىن عن شكره وتقديره ةالثاني ةاملاجستًن،املشرف نور بلقيس ةاألستاذ مساحة 
البحث فلم يبخل بعلمو ومل يضق صدره العون والتشجيع طوال فرتة إعداد ىذا كل   ةفقد قدم للباحث

فلو  ةوتوجيهو، وكان لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث ةيىما عن مساعدة الباحث
 مىن خالص الشكر والتقدير ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.



بكل الشكر والتقدير لألساتذ املعلمٌن يف قسم تعليم اللغة العربية بقسم  ةكما يتقدم الباحث 
الرتبية بكلية الرتبية وأتىيل املعلمٌن جلامعة زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية بلنجسا. فلهم من 

 اء.والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع وجزاىم هللا عىن خًن اجلز كل الشكر   ةالباحث

أما أسريت رأسها والدي الكرمي الذي كان لو بعد هللا تعاىل فضل إمتام ىذا البحث مبا غرسو  
الص يف العمل. وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساىم يف نفسي من حب للعلم واملعرفة واالخ

وعظيم  يف إخراج ىذا العمل املتواضع إىل خًن الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر
 التقدير واالمتنان.
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 املاجستري.  يس: نور بلق ة الثانيةبرهان الدين سيهواتنج املاجستري، واملشرف
 الكلمة األساسية : اإلعالل واإلبدال يف سورة البقرة

. مها حروف الصحيح وحروف العّلةحرفني:روف اىل نقسم احليف اللغة العربية ي
، كحروف العّلة ن معنيكا ماالظروف أو ة يف الثقيلة منطوق العّلة هو خصائص احلروف

. لعّلة بعد آلف زائدة أبدلتا مهزةا احلروفمضمومة أو إذا وقعت  ة إذامنطوق الثقيلةالياء 
هى اإلعالل ت القواعد اليت حتكم هذه التغيريا. يف النطق إىل ختفيفوهذا ظهر 

ألن حبوث اإلعالل واإلبدال  ذلك سو جدا أن در  ةاملهمالباحثة هذا  يف رأيواإلبدال. 
اللغة العربية  تسّلط علىمن أجل و  يتقنو  هي املشكلة األساسية اليت جيب أن يتعلمها

 )  التصريف (. من اجلذر إىل االخنفاض
تريد الباحثة أن تبحث إعالل واإلبدال يف القرآن. وحتّدد الباحثة إعالل  ولذلك
وجد الكلمات الىت كانت تغيريا الباحثة  سورة البقرة. ألن يف سورة البقرةالواإلبدال يف 

 بسبب إعالل واإلبدال.
 البحث الذى يعرب يف هذا الباحث استخدم الباحثة هى الوصفى التحليل،

كم عدد :هىالبحث وحتّدد الباحثة اإلبدال يف سورة البقرة. والتحليل عن إعالل و 
ف طريقة ما أسباب اإلعالل واإلبدال وكيو   يشمل فيها اإلعالل واإلبدالالكلمات الىت

 اإلعالل واإلبدال.
فبهذا البحث عرفت الباحثة أصول الكلمات وجدت الباحثة يف سورة البقرة هى:

العربية وعرفت أسباب تغيريها هى ثقل النطق والتخفيف، وقد وجدت الباحثة يف سورة 
ابلتحديد البقرة عددا من الكلمات الىت يشمل فيها اإلعالل واإلبدل ومجلتها 
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  (.064)( وإبدال42)هلمزةاب
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Kata Kunci : I'lal Dan Ibdal dalam Surat Al-Baqarah 

Dalam bahasa arab huruf dibagi dua yaitu, huruf shahih dan huruf 'Ilah. 

Diantara karakteristik huruf 'Ilah adalah sulit atau berat diucapkan pada keadaan 

atau tempat-tempat tertentu, seperti huruf 'Ilah ya berat diucapkan ketika 

berharkat dhammah atau huruf 'Ilah yang berada setelah alif zaidah berubah 

menjadi hamzah. Adapun kaidah yang mengatur perubahan ini diantaranya 'Ilah 

dan ibdal.  

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut pembahasan 

I'llal dan ibdal dengan mempraktikkannya dalam al-Qur'an. Dalam pembahasan 

penulis akan mempraktikkannya dalam surat Al-Baqarah. Sebab dalam surat al-

baqarah penulis menemukan kalimat-kalimat yang mengalami peng-I'lal-an dan 

peng-ibdal-an. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif-Analisis, 

yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisis dan mengklasifikasi tentang I'lal 

dan ibdal yang ada dalam surat al-baqarah. Dalam penelitian ini penulis 

membatasi pembahasan yang meliputi : berapa jumlah kalimat yang mengandung 

I'lal dan ibdal dalam surat al-baqarah serta apa sebab terjadinya I'lal dan ibdal 

dalam pengucapan dan bagaimana proses I'lal dan ibdal dalam surat al-baqarah. 

Setelah penulis meneliti tentang I'lal dan ibdal dalam surat ab-baqarah 

menyimpulkan bahwa: sebab dari terjadinya I'lal dan ibdal adalah as-siql ( Berat ), 

yang kemudian ditakhfifkan ( Diringankan ), sedangkan kalimat yang 

mengandung I'lal dan ibdal dalam surat al-baqarah ada 565 dengan perincian I'lal 

bilqulub 233, I'lal bitaskin 43, I'lal bihazfu 111, I'lal bihamzah 53 dan ibdal 125.  
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 الفصل األول

 اإلطار العام 

 مقدمة - أ

تسمى لغة واللغة العربية  . لفاظ يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىمىي أ للغةاإف 
هبا  يعربكاف ىي الكلمات الٌب   -الضاد، ولغة االعجاز، واللغة الفصحى، واللغة اطتالدة

. ونسبت ىذه اللغة إىل العرب ألهنا لغتهم الٍب فتقت عليها أشتائهم، ودارت عليها العرب
ها لنا القرآف د وصلت إلينا من طريق النقل، وحفظعن أغراضهم. وقبياهنم يف التعبّب  رحى

. والعلـو منظومهمما رواه الثقات من منثور العرب و الشريفة، و  النبوية ألحاديثاالكرًن و 
لـو الٌب يتوصُل هبا إىل عصمة اللساف والقلم عن اطتطأ. وىي ثالثة عشر العربية ىي الع

علمًا : الصرؼ، واإلعراب، والرسُم، واظتعاىن، والبياف، والبديع، والعروض، والقواىف، وقَػْرُض 
 ٔالشعر، واإلنشاء، واطتطابة، واتريخ األدب، ومًُب اللغة.

لكلمات الٍب ليست إعرااًب وال بناء والّصرؼ ىو العلم الذي يُعرُؼ بو أحواؿ أبنية ا
حة واالعتالؿ... اخل  .مثل: اإلعالؿ واإلبداؿ، واظتيزاف الصريف، والصياغة اظتصادر، والصِّ

والصرؼ من أىّم العلـو العربية ألف عليو اظتعّوؿ يف ضبط ِصَيغ الكلم، ومعرفة تصغّبىا 
اذَّة ومعرفة ما يعَبى الكلمات من والنسبِة إليها والعلم ابصتموع القياسيَّة والسماعية والش

إعالٍؿ أو إدغاـ أو إبداؿ، وغّب ذلك من األصوؿ الٌب جيب على كل أديب وعامل أف 
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يعرفها، خشّيَة الوقوع يف أخطاء يَقُع فيها كثٌّب من اظتتأدبْب، الذين ال حظَّ عتم من ىذا العلم 
  ٕاصتليل النافع.

ىذا البحث ىي أتمل لتعرؼ ىف  الٌب جتريعلى علـو اللغة العربية مبناسبة البحث 
بعلـو الصرؼ يعُب علم أبصوؿ  وىي تتعلق يف القرآف الكرًن يف سورة البقرةإبداؿ إعالؿ و 

  أحواعتا الٌب ليست إبعراب والبناء. تعر هبا صيغ الكلمات العربية و 

 رؼ العلةاإلبداؿ. فاإلعالؿ ىي تغيّب حالصرؼ حبوث متنوعة منها إعالؿ و  لعلمو 
مكانو  آخر ووضع حرؼحرؼ حذؼ أو حذفو. واإلبداؿ فهو  للتخفيف بقلبو أو إسكانو

  ٖسواء أكاف اضترفاف من أحرؼ العّلة أـ كاان صحيصْب، أـ كاان ؼتتلفْب.

 ذا هتتم الباحثة ابلكلمات العربية كانت التخفيف بسبب اإلعالؿ واإلبداؿ الذىإ
قاؿ وكلمات ُدَعاٌو الٌب  ّب بسبب اإلعالؿ تصّبغالٌب ت قَػَوؿَ جيد اختالؼ بينهما كالكلمات 

ظ وزهنا وتصريفها ظتا تالح الطالب لتعرؼتصعب تغّب بسبب اإلبداؿ تيصر دعاء، وىذا 
 . و نطقا فتجد اختالؼ بينهما كالكلماتالباحثة الكلمات العربية رشتا أ

تريد الباحثة أف تبحث يف سورة البقرة ألهنا ىناؾ كثّبة الكلمات الٌب كانت تغيّبا 
من أصلها وعلى األخص بسبب اإلعالؿ واإلبداؿ وكاف سورة البقرة أيضا سورة طويلة 
وسورة البقرة يذكر فيها عن القصة الّذبيح البقرة الٌب أيمر هللا على بُب إسرائيل. تشتمل 

عقيدة يف أصوعتا الكربى " الوحدانية الرسالة، البعث واصتزاء "  وػتور سورة البقرة على ال
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3 
 

السورة الكردية يدور حوؿ " الرسالة والرسوؿ" إلثبات صحة رسالة خيلق نيّب ءادـ رسالة نيّب 
 إبرىيم ورسالة نيّب موسى وبِب إسرائيل وصدؽ القرآف.

والصـو وغّب ذلك، مث حتدثت السورة من أحكاـ كيأمر ابلصلة وءاتوا الذكاة  
موسى " عليو السالـ مع بُب إسرائيل،  الذين أيمر هللا  وحتدثت السورة أيضا من القصة "

أف تذحبوا البقرة على بُب إسرائيل وىم ػتاورة عن البقرة الذين أف تذحبوا مع نيّب موسى، 
 داء الطاعة.وختمت السورة الكردية برسالة عريضة إىل هللا لغفراف من اطتطأ و اإلمهاؿ يف أ

سباهبما قة اإلعالل واإلبدال وأر اطوعلى ىذه أسباب تريد الباحثة أف تبحث عن 

 . سورة البقرةاليف 

 سئلة البحثأ - ب
 أما أسئلة البحث من ىذه الرسالة فهي: 

 السورة البقرة ؟  يشمل فيها اإلعالؿ واإلبداؿ يفكم عدد الكلمات الٌب  -ٔ
 البقرة ؟ قة اإلعالؿ واإلبداؿ يف السورةار كيف ط   -ٕ
 ما أسباب اإلعالؿ واإلبداؿ يف السورة البقرة ؟  -ٖ
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 أهداف البحث  -ج

 أما أىداؼ البحث فهي كما يف األمور اآلتية :

 عدد الكلمات الٌب يشمل فيها اإلعالؿ واإلبداؿ يف السورة البقرة.  لتعرؼ  -ٔ
 قة اإلعالؿ واإلبداؿ يف السورة البقرة ار لتعرؼ ط  -ٕ
  لتعرؼ أسباب اإلعالؿ واإلبداؿ يف السورة البقرة.  -ٖ

 أمهية البحث -د

 أما أمهية البحث فهي :

 من الناحية النظرية -ٔ
تكوف ىذا البحث لتصوير صياغ األلفاظ كانت تغيّبا من أصلها على األخص 

 بسبب اإلعالؿ واإلبداؿ. 
 من الناحية التطبيقية -ٕ

ىذا البحث لتعريف أصوؿ الكلمات يف اللغة العربية وىذا الباحثة ينتج إرشادا عليما 
 ظتدرس يف استخداـ الطريقة القياسية يف التعليم الصرؼ. 

 حدود البحث -و

 .البقرةسورة الاإلعالؿ واإلبداؿ ىف حدود موضوعية : قامت الباحثة هبذه الرسالة: 

  ٕٙٔٓسنة  ٛٓإىل  ٕٛالباحثة هبذه الرسالة: من الشهر قامتحدود زمانية : 



5 
 

 حتديد املصطلحات -ز

وحتّدد الباحثة "البقرة سورة ال اإلعالؿ واإلبداؿ يفكاف اظتوضوع عتذه الرسالة ىى: "
 . اإلعالؿ واإلبداؿ يف سورة البقرة من انحية طريقة وأسباهبما

 منهج البحث -ح

العلمى فوجد كثّبا من اظتسائل اظتتميزة. وإلجل ذلك على  ةقبل أف يبدأ الباحث
لكن ليس   ةأف يبْب اظتنهج اظتناسب هبذا البحث ألنو يوجد كثّبا من مناىج الباحث ةالباحث

قد يشعر يف إختيار  ةكلها موافقا ابلألىداؼ اظتقصودة يف إجراء البحث ولذلك كاف الباحث
يف ىذا البحث ىو البحث  ةالباحث تذى استخدماظتنهج اظتوافق هبذا البحث. فاظتنهج ال

الوصفى، وىو البحث الذى يعتمد على دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد يف الواقع ويهتم 
طريقة  ةالباحث تبوصفها وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبّبا كيفيا أو كميا. وكذلك استخدم

( النتاجو على البياانت الوصفية من الكلمة اظتكتوبة أو   kajian pustakaالبحث الكيفى )
 من لساف شخص مبحوث.

 kajianسالة وكتابتها فهى: طريقة البحث اظتكتىب )ر وأما طريقة أتليف ىذه ال

pustaka)  وىى عملية إطالع الكتب وفحصها سواء أكاف يف اظتكتبة أو خرجها صتميع
دليل إجرائي اظتعلومات الٌب تتعلق هبذه الرسالة، وكيفية كتابة عتذه عتا تناسب فيما يف كتاب 

لكتابة البحث العلمي شعبة اللغة العربية جامعة جوت كاال اإلسالمية اضتكومية عاـ 
 ـ. ٕٔٔٓ




