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 إهداء

 أهدي هذا البحث العلمى

 تربية حسنة و يراعيانين رعاية ينإىل والدي الكرميني احملبوبني اّلذين يربيان
 صغريا صحيحة، اللهم اغفرهلما وارمحهما كما ربياين

 أخيت احملبوبني وإىل أساتيذي وأستاذايت عليهم الرمحة والرضوانو  وإىل  أخي

 و إىل أصحايب احملبوبني وصاحبايت احملبوبات

 بارك اهلل يل وهلم

 اّلذين يعطونين الدوافع إلهناء هذه الرسالة العلمية

 و ليس يل كلمة أهديها أمجل وأحسن

 من الشكر اجلزيل .....
 

 

 



 والتقديرالشكر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ونســتعينو ونســتغفره ونعــوذ بــاهلل مــن ســرور أنفســنا ومــن ســيدات أعمالنــا، مــن يهــد 
اهلل فــال م ــل لــو، ومــن ي ــللو فــال هــادي لــو. اللهــم صــل علــى ســيدنا ا  ــطفى، حممــد 
صـــلى اهلل عليـــو وســـلم ب ـــفة العفـــى، وعلـــى الـــو وصـــحبو ومـــن تـــبعهم ب حســـان إىل يـــوم 

   القيامة. 

تم يستطيع أن يما كثرية حىت انع ي أعطى الباحثهلل عز وجل الذااحلمد و الشكر 
إلسالمية الرسالة العلمية شرطا لنيل درجة السرجانا يف الرتبية اإلسالمية جبامعة أنتساري ا

  ".حروف الالم و معانيها في سورة يوسف )دراسة نحوية(احلكومية حتت ا وضوع "
 شكرا جزيال إىل: قدم الباحثييف هذه ا ناسبة النفيسة و 

كليـــة الرتبيـــة و   ةالـــدكتورة احلاجـــة جويريـــة ا اجســـتري كعميـــد ةلألســـتاذ مساحـــة ا كرمـــة .1
 التعليم جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية.

كليـــة ا اجســـتري كـــرميس قســـم تعلـــيم اللغـــة العربيةلألســـتاذ حســـ  اهلل  مساحـــة ا كـــرم .2
 .جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية التعليمالرتبية و 

علـــى  ، ا اجســـتريا اجســـتري حامـــدي إحلـــاميور الـــدكتمساحـــة ا كـــرم ا شـــرف ا و   .3
 يف كتابة هذا البحث العلمي. إرشاده للباحث

، علــى إرشــاده احلــاحم حممــد لــس الــدين نــور ا اجســتريمساحــة ا كــرم ا شــرف الثــاين  .4
 يف كتابة هذا البحث العلمي. للباحث



مساحـــة ا كـــرمني مجيـــع احملاضـــرين يف قســـم تعلـــيم اللغـــة العربيةكليـــة الرتبيـــة و التعلـــيم  .5
جامعة أنتساري اإلسالمية احلكوميـة بنجرماسـني فلهـم مـن الباحثـة أحسـن الشـكر و 
 التقدير على ما قدموه من العلوم وا عارف والتشجيع. وجزاهم اهلل عين خري اجلزاء.

لـّدعاء إىل اهلل يف كـّل الدين احملبوبني الذين قد بذال اجلهد بالعمـل و اوالشكر اجلزيل لو  .6
 م لحة  والدمها.

ســاعدة والتوجيــة والتســهيل والشــكر اجلزيــل جلميــع الــزمالء وا صــدقاء الــذين قــاموا با  .7
 لكتابة هذا الرسالة العلمية. للباحث

أحســن  هــذه الرســالة العلميــة، فمــا وال يفــوت للباحثــة مــن الــنقيف وااطــا يف كتابــة
 .باقرتاحات إصالحية للقارمني أن يقرتحوا لباحث

خاصــــة وللقـــارمني عامــــة هــــذه  ينفـــع هــــذه الرســــالة العلميـــة للباحــــثعســـى اللّــــو أن 
  الرسالة العلمية. آمني

 

 

 م 2020 نايري  بنجرماسني،     

 الباحث

 

     حممد إحياء نور خالد

 130230723: رقم القيد

 



 



 االعتماد من طرف لجنة المناقشة

اليت  البحث العلمي بعنوان: حروف الالم ومعانيها يف سورة يوسف )دراسة حنوية(، 
. قد دافع الباحث عن 1301230723كتاب: حممد إحياء نور خالد رقم القيد: 

جلنة ا ناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة السرجانا يف هذه البحث الرسالة العلمية أمام 
 عليم اللغة العربية، وذلك يف :ت

 اإلثنني:         اليوم            

 م 2020 يونيو 8 :التاريخ                 

 )ب+( 76،33:    ويكون مقبوال بدرجة

 عميد كلية الرتبية و التعليم

 جباميعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 ا ستاذة الدكتورة احلاجة جويرية، ا اجستري

 196001061986032004التوظيف:رقم 

 وتتكون جلنة ا ناقشة من السادة الكرمي                     

 التوقيع ا مساء
 ا اجستري حامدي إحلامي ورالدكت. 1

 
 احلاحم حممد لس الدين نور ا اجستري. 2

 

   ا اجستري نادرحممد . 3
 



 

 
  



 ملخص البحث

حروف الالم و معانيها يف سورة يوسف ."2020محمد محمد إحياء نور خالد، 
 ورالدكتم اللغة العربية. ا شرف ا و : الرسالة العلمية، قسم تعلي". )دراسة حنوية(

 حامدي إحلامي ا اجستري. ا شرف الثاين: حممد نادر ا اجستري.

 

 .حروف الالم، في سورة يوسفالكلمات الرئيسية: 

 ننا  ومعانيها يف سورة يوسفإن البحث العلم يقدم مباحث عن حروف الالم   
، فلذالك حتاو  الكات  أن سورةال هذه يفجند الكلمة التيب  تت من حروف الالم 

 جتمعو و تعرف معانيها.

ومشكلة هذا البحث هي: ما هي اآلية اليت يت من فيها حرف "الالم" يف سورة  
 يوسف ومعانيها.

ا البحث هو نوع البحث ا كتبة، و كانت موضوعت البحث هي القرآن ومنهج هذ
الكرمي يف سورة يوسف، ولتجي  هذه ا شكلة يستخدم البحث الكت  اللغوية و كت  

 التفاسري و كت  أخرى.

يعين  سورة يوسفحروف الالم  معاينإعتمدا على نتامج البحث، وقد وجد الباحث 
و  20ين لتفيد ا لك و تعليل، و الالم تأكيد يع 2 معانيهاو  43حروف الالم جر 

يعين للجهود و  2 معانيهاو  3يعين لتأكيد و غري عامل، و الالم الن    2 معانيها
 عاملة مبن وب.

          



ABSTRAK 

Muhammad Ihyanor Khalid.2020 Huruf Al-Lam dan maknanya pada surah Yusuf, 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing 

I: Dr.Hamidi Ilhami, M.Ag  Pembingbing II:  Muhammad Nadir, S.Ag. M.Pd.I. M.St 

 

Kata Kunci : Huruf Lam, di dalam surah yusuf. 

Skripsi ini menyajikan tentang huruf lam dan maknanya pada surah yusuf, karena 

penulis  mendapatkan adanya kalimat yang mengandung huruf lam pada surah ini, karena 

itulah penulis mencoba mengumpulkan dan mengetahui maknanya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:ayat-ayat apa saja yang 

mengandung huruf lam didalam surah yusuf, dan apa maknanya? 

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menggunakan 

content analysis (analisis isi). Subjek penelitian adalah Al-qur’an karim pada surah yusuf. 

Untuk menjawab permasalahan, penulis menggunakan kitab-kitab bahasa, dan kitab tafsir 

serta kitab yang mendukung lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, di temukan kalimanat al-qur’an yang mengandung 

huruf lam dan maknanya pada surah yusuf. Adapun huruf lam yang terdapat di surah 

yusuf yaitu huruf lam jar ada 43 dan maknanya ada 2 yaitu litufidul mulk dan lita’lil dan 

lam ta’kid ada 20 dan maknanya ada 2 yaitu lita’kid wa ghairu amali dan lam nasb ada 3 

dan maknanya ada 2 yaitu liljuhud wa amilatu bimansub.  
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