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 إقرار الطالب 

يت:  اآليت كأان املوقع أدانه، وبياان  

الرازيم الكامل : أمحد فخر  س الا  

١٧٠١٠٢٠٢١٢٧٩رقم القيد      :   

 القسم          : تعليم اللغة العربية

 الكلية          : الرتبية والتعليم 

يف تعليم اللغة العربية  سرجاان الشرط لنيل درجة الذي حضرته لتوفري  الرسالة العلميةه أبن هذ  أقر      
بنجرماسني حتت العنوان: انئب الفاعل يف    اإلسالمية احلكومية جامعة أنتساري كلية الرتبية والتعليم

.  يس والواقعة وامللك من القرأن الكرمي سورة  

أنه  من إبداع غريي أو أتليف األخر.  وإذا ادعى أحد استقباال وما زورت حضرته وكتبته بنفسي     
على     فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤوليةفعال ليس من حبثي  وتبني أنه من أتليفه

. جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجر ماسني املشرف أو على كلية الرتبية والتعليم  

بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.   هذا، وحررت هذا اإلقرار   

  ٢٠٢٠أغوستوس  ١٣ بنجرماسني

 
                      أمحد فخر الرازي

١٧٠١٠٢٠٢١٢٧٩رقم القيد:   

             



 

 والتقدير  الشكر

بسم هللا الرمحن الرحيم احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم علي أشرف األنبياء واملرسلني        
 أمابعد:  سيدان وموالان حممد وعلى اله وصحبه أمجعني. 

كثرية  صغريها وكبريها حىت يستطيع أن يتم    نعمةاحلمدهلل عز وجل الذي أعطى الباحث  

  الرتبية كلية  لشروط لنيل درجة الشهادة اجلاميعية يف  الرسالة العلمية الستيفاء بعض الوظائف وا

انئب الفاعل يف سور يس والواقعة  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية حتت املوضوع"  يم والتعل

 ".    من القرأن الكرميوامللك 

 ويف هذه املناسبة النفسية يقدم الباحث شكرا جزيال إىل: 

املكرمة واحملرتمة األستاذة الدكتورة جويرية املاجستري كعميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   -1
  أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

،املا -2 الرمحن  وفيق  الدتتور  واملكرم  رئيسا   املاجستري  هللا  واحملرتم حسب  جستري  املكرم 

اإلسالمية  أنتساري  جامعة  والتعليم  الرتبية  العربية  كلية  اللغة  تعليم  لقسم  سكرتريا 

  احلكومية ببنجرماسني.

مساحة املكرم املشرف األّول الدكتور حامدي إهلامي، املاجستري، على إرشادته للباحث   -3

   يف كتابة الرسالة العلمية.

مشس الدين نور ،املاجستري، على إرشادته يف  مساحة املكرم املشرف الثاين احلاج حممد   -4

   كتابة الرسالة العلمية.



فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين بكلية الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية والتعليم   -5

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.  

 

ملساعدة والنصيحة للباحث  مجيع اإلخوان واألخوات يف هللا الذين خيلصون يف اإلعانة وا -6

   يف  كتابة هذا الرسالة العلمية.

و ال يفوت الباحث من النقصان و اخلطاء ىف كتابة هذه الرسالة العلمية، فما أحسن  

 للقارئني أن يقرتحوا الباحث ابقرتاحات إصالحية  .  

 عسى هللا أن ينفع هذه الرسالة للباحث خاصة وللقارئني عامة ، آمني اي رب العاملني.  

  

  

 2020 أغوستوسبنجرماسني  ،
  
  

  
  
  
  
 



إلهداء ا  
  

 أهـدى هـذه الـرسالة العـلمية   
 إىل جنيت... أيب احملبوب وأمي احملبوبة  

 إىل سعاديت... أخي احملبوب و أخيت احملبوبة  
 وليس يل كلمة  أمجل وأحسن غري الشكر اجلزيل  

 جزاكم هللا خريا وأحسن اجلزاء  
 ونسأل هللا علما انفعا ورزقا حالال طيبا وعمال متقبال  

  
 



  

 ملخص البحث   

الفاعل يف    م.  ٢٠٢٠،  أمحد فخر الرازي يس والواقعة وامللك من    سورة"انئب 
والتعليم.  الرتبية  العربية، كلية  اللغة  التعليم  قسم  العلمي  البحث  الكرمي".  القرآن 
املشرف األول: الدكتور محيدي إهلامي، املاجستري. واملشرف الثاين احلاج حممد مشس  

 . الدين نور، املاجستري

  
    القرآن الكر مين  امللك ميس والواقعة و  سورة انئب الفاعل يف الكلمات الرئيسية: 

الكرمي   القرأن  إلفهام  الناس  حلياة  مهم  أمر  هي  العربية  اللغة  قواعد  علوم 
واألحاديث النبوية والكتب الدينية ولذلك سيبحث الكاتب من أحد علوم من قسم  

يس والواقعة وامللك   سورة وهذا البحث حتت املوضوع "انئب الفاعل يف ، علم النحو
  سورة " يف هذا البحث ان انئب الفاعل كثري يف القرأن الكرمي ويف  من القرأن الكرمي

يس والواقعة وامللك كثري جدا وانئب الفاعل موضع الفاعل وملاذا مل يذكر فاعله بل  
يس    سورةيذكر انئب الفاعل فقط ولذلك يريد الباحث أن يبحث انئب الفاعل يف  

البحث ما أ البحث يف هذا  أية من  والواقعة وامللك، وأسئلة  نواع انئب الفاعل يف 
اليت توجد فيه يف   الكرمي، وما أسباب    القرآنيس والواقعة وامللك من    سورةأايت 

الكرمي، وما معاين األايت اليت    القرآن يس والواقعة وامللك من  ة  حذف الفاعل يف سور 
يف   الفاعل  انئب  القر   سورةتتضمن  من  وامللك  والواقعة  وأهداف  آيس  الكرمي،  ن 

 هذا البحث ملعرفة أنواع انئب الفاعل يف أية من األايت اليت توجد فيها  البحث يف 
الكرمي، وملعرفة أسباب حذف الفاعل، وملعرفة    القرآن يس والواقعة وامللك من  ة  يف سور 

يس والواقعة وامللك    سورةايت اليت توجد فيها يف  معاين انئب الفاعل يف أية من اآل
  ن الكرمي.  آمن القر 



وأما منهج البحث اليت  يستخدمها  الباحث  فهو منهج البحث املكتيب  
(Library Researchوالبياانت األساسية  يف  األ . )  .الكرمي القرآن  ية يف 

يس والواقعة    سورةوالبياانت الفرعية اليت حيتاج إليها البحث يف عبارة انئب الفاعل يف  
  امللك من القرآن الكرمي.  و 

يس و الواقعة و امللك   سورة أما نتائج هذا البحث فهي:  انئب الفاعل يف و 
مثانية عشر كلمة من ثالث أنواع ،يعين:  أ.انئب الفاعل الصارح   ب. انئب الفاعل  

 .  ج) .انئب الفاعل من اجلملة. املضمر 

سور يس  الواقعة  امللك   وأما أسباب حذف الفاعل يف انئب الفاعل ىف           
السجع   ب)معنوية:      )1لفظية:  أ)  كما يلي: عل  للرغبة يف    ) 1للمحافظة 

 .  )ألنه ال يتعلُق بذكره فائدة3 الفاعل.  لشرف  ).2إخفائه 
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Kata Kunci: Naibu Al-Fail di dalam surah Yasin, Al-Waqi'ah dan Al-Mulk dari al-

Qur’an Al-kariim.  

 

       Adapun ilmu-ilmu qaidah bahasa Arab adalah perkara yang penting bagi 

kehidupan manusia Untuk memahami Kitab Suci Al-Qur’an, hadis-hadis nabi dan 

kitab-kitab agama Islam, oleh karna itu penulis membahas salah satu ilmu 

daripada bagian ilmu nahu Adapun pembahasan ini berjudul :  Naibu Al-Fail di 

dalam surah yasin, Al-waqi'ah, dan Al-Mulk dari Al-Qur’an  Al-Kariim.  

 

       Adapun latar belakang pada penelitian ini adalah bahwasanya naibu al-fail itu 

sangat banyak di dalam Al-Qur’an dan di dalam surah yasin, al-waqi'ah, dan al-

mulk sangat banyak, dan naibu al-fail iti menempati posisi fail, kenapa fail nya 

tidak di sebutkan bahkan naibu al-fail saja yang di sebutan, oleh karna itu peneliti 

ingin meneliti naibu al-fail pada surah yasin, al-waqi'ah, dan al-mulk. Adapun 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1 Apa bentuk-bentuk naibu Al-Fail 

yang terdapat di beberapa ayat pada surah yasin,al-waqi’ah ,dan al-mulk 2. Apa 

sebab fail itu di buang pada surah yasin, al-waqi’ah dan Al-mulk, 3. Apa ma'na-

ma'na naibu al-fail yang terkandung di surah yasin, al-waqi’ah, dan al-mulk. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengenali bentuk-bentuk naibu al-

fail yang terdapat di beberapa ayat pada surah yasin, al-waqi’ah, dan al-mulk, 2. 

Untuk mengetahui sebab-sebab di buang nya faii Pada beberapa ayat di surah 

yasin, al-waqi’ah, dan al-mulk, 3. Untuk mengetahui ma'na-ma'na naibu al-fail 

yang terkandung di beberapa ayat pada surah yasin, al-waqi’ah, dan al-mulk. 

 

       Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (Research 

Library).  

Data primer yang diperlukan adalah seluruh ayat dalam surah yasin, Al-waqi’ah, 

dan Al-mulk dan data sekundernya adalah Bentuk-bentuk naibu Al-fail, sebab-

sebab di buang fail dan terjemahan ayat-ayat yang mengandung naibu Al-fail. 

Teknik pengumpulan data adalah analisis data dari segi tata bahasa dan 

ma'na/terjemahan nya.  

 

       Hasil penelitian nya adalah jumlah naibu al-fail pada surah yasin, al-waqi’ah 

dan al-mulk berjumlah 18 yang mana terbagi dalam 3 bentuk: 1.bentuk naibu al-

fail yang jelas, 2. Naibu Al-fail bentuk dhomir (kata ganti),3. Naibu Al-fail bentuk 

Jumlah.  

 



       Sebab-sebab di buang nya fail di dalam surah yasin, al-waqi’ah dan al-mulk 

ada terbagi dua : 1.dari segi lafazhiah yaitu: Lil-muhafazhah ala syaja', 2.dari segi 

ma'nawiah yaitu: 1. Li Ar-ragbah fi ikhfaihi, 2. Li syarfi Al-Fail, 3. La yata'allaqu bi 

dzikri faidatin.  
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