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ملخص 

القرآن الكريم فى "عن حرف "الفاءنحوتحليل علم ال):2014، (أويس حسن الخاتمة 

و لتعّمق به خاصة عن مسئلة النحواطبق علومهن تأرادت الباحثة ىف هذ البحث أ
حرف هلدف ىف هذا البحث ملعرفة معاىن و معانيه. اىف اسلوبهية البديعة و العظيمةية القرآنىف اآل
ذا البحث تز ية ىف سورة البقرة" ولتدبّر معاىن األ"الفاء علوم الباحثة عن معاىن حرف يد ال. و 

معاىن حرف "الفاء" ما أنواع و ىف هذا البحث هي . و أسئلة البحث"الفاء" ىف سورة البقرة
128اعددهتبلغ " ىف سورة البقرةعاىن حرف "الفاءمأما موضوع البحث فهو. وىف سورة البقرة

ية.آ
ما لطريقة و أاملوضوع،اذستعمل هذا البحث مبصدر األساسي و مصدر ثانوي يتعّلق إ

).Conten Analisis(على حتليل املضمونلوثائقبحثها الباحثة هى طريقة االىت ت

النتائج كما يلى:تخذفأ،ة بالبحث ىف سورة البقرةالباحثتن قامبعد أ
اشرتاك املعطوف :تفيد ثالثة معانوالعطففاءهيسورة البقرةالفاء" ىف حرف "معاىن

بتداء اإلستئنافية ليس له معىن ألنه يف إفاءىف احلكم، و الرتكيب، و التعقيب.مع املعطوف عليه
فاء السببية مبعىن حرف عطف يفيد مبعىن يقع ىف  جواب الشرط.الرابطة جلواب الشرطفاءالكالم.

حرف مع داللته على السببية اجلوابية، فاء الزائدة مبعىن لتزيني اللفظ. وأكثرالرتتيب و التعقيب
اإلستئنافية وليس له معىن ألنه ىف إبتداء  الكالم و هو موجودة "فاء"هىبقرة" ىف سورة الالفاء"

،الرابطة جلواب الشرط و هو موجودة ىف سبعة و ستون آية"فاء"مث ىف مثانية و سبعون آية، 
تفيد ثالثة معان: اشرتاك املعطوف مع املعطوف عليه ىف احلكم،و هوالعاطفة "الفاءمث "

آية، مث "فاء" السببية موجودة ىف عشرة التعقيب و هو موجودة ىف تسعة و عشرونو و الرتكيب،
.ليزيني اللفظ، و هو موجوجة ىف سبعة آياتآية، مث الفاء الزائدة 
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ABSTRACT

Euis Husnul Khotimah, (2014): Letter Faa in the Al-Qur’an (study Analysis

of Nahwu)..

This background of this research is a great of the writer wishes to apply
the knowledge that the writer can. Deepen and broaden the writer knowledge
about the Arabic language, especially  in study of nahwu at the verses in the Al-
Qur’an has the beauty of language and meaning. The objective of the research is
to determine of the letter faa in the surat Al-Baqarah.

Wit this research may add insight and knowledge of the writer about the
meaning  of the  letter faa in the surat Al-Baqarah. Formulation of the problem  in
this research is what kind and meaning of the letter faa in  the surat Al-Baqarah, as
for the object of  this research in  the verses in the surat Al-Baqarah  which
contained  letters faa us many us 128  verses. This research using primary and
secondary sources relating to the object of this research. And analysis the data in
this research is a useful analysis conten.

After research in the surat Al-Baqarah the writer can conclude as follows:

The meaning of the letter faa in surat Al-Baqarah are: faa athaf with three
meanings, namely ma’thuf participation and ma’thuf alaih, regular and result. Faa
isti’nafiyah no meaning (ibtida’). Faa robithoh li jawabi syarti located on the
responsibility syarti. Faa sababiyah  includes faa after useful as cause. And faa
zaidah meaning fui as beauty sentences. The most of faa contained in the surat Al-
Baqarah is faa isti’nafiyah 78 places, faa robitatun li jawabis syarti 67 places, faa
athaf 29 places, faa sababiyah 10 places, and faa zaidah 7 places.
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ABSTRAK

Euis Husnul Khotimah, (2014): Huruf Faa Dalam Al-Qur’an (Analisis Ilmu

Nahwu).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh besarnya keinginan penulis untuk
mengaplikasiakan ilmu yang penulis dapat. Serta memperdalam dan memperluas
wawasan penulis tentang bahasa Arab, khususnya dalam masalah ilmu nahwu
pada ayat-ayat yang terdapat dalam alquran yang memiliki keindahan bahasa dan
makna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna-makna huruf faa dalam
surat  Al-Baqarah. Dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan penulis tentang makna huruf faa dalam surat Al-Baqarah. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Apa macam dan makna-makna huruf faa
dalam surat Al-Baqarah, adapun objek penelitian nya adalah ayat-ayat dalam surat
Al-Baqarah yang terdapat huruf faa di dalamnya yaitu 128 ayat. Penelitian ini
menggunakan sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek
penelitian. Sedangkan analisis data pada penelitian ini adalah conten analisis.

Setelah Penulis melaksanakan penelitian terhadap surat Al-Baqarah maka
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Makna-makna huruf faa dalam surat Al-Baqarah yaitu: Faa Athaf dengan
tiga makna yaitu keikutsertaan ma’thuf dan ma’thuf alaih, beraturan serta akibat.
Faa isti’nafiyah tidak ada makna (ibtida’). Faa robithoh li jawabis syarti yang
terletak pada jawab syarti. Faa sababiyah yang termasuk faa athaf yang
bermanfaat sebagai penyebab. Dan Faa zaidah yang bermakna sebagai
memperindah kalimat. Adapun makna Faa yang paling banyak yang terdapat
dalam surat Al-Baqarah yaitu faa isti’nafiyah 78 tempat, faa robitatun li jawabis
syarti 67 tempat, faa athof 29 tempat, faa sababiyah 10 tempat, dan faa zaidah 7
tempat
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تقديرالشكر و ال

إن احلمد هللا الذى أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات ىف العامل وبعث 

رسوله من العربيني. والصالة والسالم على من ال يفرق بني العربيني و األعجميني ىف كل أحوال 

بعد.له وصحبه أمجعني وحنن له تابعون. أما آا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى و واجبات سيدن

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية 

ن شريف قاسم جامعة سلطاوىل يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم للدرجة األ

رياو.اإلسالمية احلكومية 

فضيلة املشرف منو أّمتت الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات 

همبذلوا جهدهم يف توجيهزيال وفائق االحرتام إىل الذينشكرا جةقدم الباحثوإرشاداته. وكذلك ت

لكتابة هذا البحث: ةالباحث

ما. واليزاالن .1 والدّي احملبوبني الذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

و جلميع أسريت لعلي يرجون أن أكون ناجحا يف التعلم،يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين الذين

وإياهم يف محاية اهللا.
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من على هذا البحث. فقد نفعتين كثريةاملاجستري الذي قام باإلشراف ديالدكتور رش.2

وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيه خري اجلزاء.نصائحه الغالية وتوجيهاته العميقة

ن شريف قاسم اإلسالمية احلكومية جامعة سلطاحممد نذير كرمي مدير احلجاألستاذ الدكتور .3

رياو.

كلية الرتبية والتعليم.عميد  تور احلاج مسعود زين املاجستري الدك.4

لكلية الرتبية والتعليم.الدكتور احلاج نصر الدين املاجستري نائب العميد األول .5

كلية الرتبية والتعليم.العميد الثانية  ةنائبسري مرحيايت املاجستري.6

كلية الرتبية والتعليم.نائب العميد الثالث  سنادي املاجستري و الدكتور ك.7

كلية الرتبية والتعليم.لدكتورندوس ذو الكفل املاجستري رئيس قسم تدريس اللغة العربية  ا.8

قسم تدريس اللغة العربية.لويزار املاجستري كاتب أ.9

أرشدين يف أداء الواجبات وجهين و ذياملشرف األكادمي الة اهللا املاجستري ندنج شريف هدايان.10

ية.األكادم

ذ الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.ياألسات.11

م املادية قسم تدريس اللغة العربية جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف .12 على مساعدا

املعنوية إلستكمال هذا البحث.
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ا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل عسى       ىف الدنيوبارك اهللامجيعا خري اجلزاء اهللاوأخريا، جزاهم 

أن يساعدين وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهللا عليه وسلم. 

واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال.

ه         1435مجادى األخر 11باكنبارو،
م 2014بريل أ14

أويس حسن اخلامتة
11012200847رقم القيد: 
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