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 جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكومية
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قسـم تعليـم اللغـة العربيـة   
 بنجرماسين

ه0341م/8102



 ج

 ةإقرار الطالب
يتكاأليت:ناأناادلوقعأدناه،وبيا

 زلمدأزكياء:االسمالكامل
ٖٕٙٓٚٓٔٓٗٔ:رقمالقيد

:الًتبيةوالتعليمالكلية
:تعليماللغةالعربيةالقسم

 الرسالة ىذه بأن الأقر تعليماضررهيتالعلمية يف السرجانا درجة لنيل الشرط لتوفَت
حتت بنجرماسُت احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة والتعليم الًتبية كلية العربية اللغة

ادلوضوع:

 سببه وغرضهالمنصوب على نزع الخافض 
 في سورة البقرة

زورهاوكتبتهاضرره وما يفمنابنفسي أضد ادعى وإذا اآلخر. تأليف أو غَتي إبداع
أهن أهناادلستقبل وتبُت تأليف ذلك،امن على ادلسؤولية أحتمل فأنا حبثي من ليس فعال

ولنتكونادلسؤوليةعلىادلشرفأوعلىكليةالًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالمية
احلكوميةبنجرماسُت.

ءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأضدعلىذلك.ىذا،وضررتىذااإلقراربنا

 مٕٛٔٓيونيوبنجرماسُت،
 توقيعصاضباإلقرار




 زلمدأزكياء
ٖٕٙٓٚٓٔٓٗٔرقمالقيد:  



 د

 الموافقة
 يفسورةالبقرةسببووغرضوادلنصوبعلىنزعاخلافض:الرسالةالعلميةبعنوان

 زلمدأزكياء:ةالطالب
 ٖٕٙٓٚٓٔٓٗٔ:رقمالقيد

:تعليماللغةالعربيةالقسم
:الًتبيةوالتعليمالكلية

،وافقزلمدأزكياءالطالب:اهتوكتباهععلىالرسالةالعلميةاليتأعدبعداالطال
إىلرللسادلناقشة.اادلشرفانعلىتقدديه



مٕٛٔٓيونيوبنجرماسُت،
 ادلشرفالثاىن ادلشرفاألول




 زلمدنادر،ادلاجستَت




 ،ادلاجستَتعارفرمحنضكيم
 ٕٖٜٙٓٓٔٔٓٔٔٓٚٔٔٔٛٔرقمالتوظيف: ٕٜٜٙٓٓٔٔٓٛٓٓٚٔٓٚٚٔرقمالتوظيف:



االعتماد
 باسمعميدكليةالًتبيةوالتعليم،

رئيسقسمتعليماللغةالعربية



ضسباهلل،ادلاجستَت
ٕٕٖٕٕٕٜٓٓٔٔٓٓٗٔٚٚٔ:رقمالتوظيف



 ه

 االعتماد من طرف لجنة المناقشة 

،يفسورةالبقرةسببووغرضووعلىنزعاخلافضادلنصوبالرسالةالعلميةبعنوان:
اهتكتبيتال أزكياء: زلمد القيد: رقم دافعٖٕٙٓٚٓٔٓٗٔ، قد ىذهطالبةالت. عن

قبوذل وتقرر ادلناقشة جلنة أمام العلمية اللغةاالرسالة تعليم يف السرجانا درجة لنيل شرطا
العربية،وذلكيف:

 األربعاء:اليوم
ٕٛٔٓيويلٕ٘:التاريخ

)أ(ٗٛ،٘:ويكونمقبوالبدرجة

عميدكليةالًتبيةوالتعليم
جبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية




كتوراةاحلاجةجويرية،ادلاجستَتاألستاذةالد
ٕٖٜٜٗٓٓٓٙٛٔٙٓٔٓٓٙٔرقمالتوظيف:



:ةنةادلناقشةمنالساداتاألساتذوتتكونجل
 التوقيع االسم

تورالدكتورتوفيقالرمحن،ادلاجستَت -ٔ
 (امناقشوا)رئيس

 

اصادقُت،ادلاجستَتاترمحك-ٕ
 )مناقشا(الرح

 

رمحنضكيم،ادلاجستَتالعارف -ٖ
 )مناقشاومشرفا(
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 ملخص البحث
محمد أزكياء ،ٕٓٔٛ . اخلافض نزع على وادلنصوب وغرضو البقرةسببو سورة .يف

اللغ تعليم قسم العلمية، األول:الرسالة ادلشرف العربية. نادرة زلمد
 ادلاجستَت.رمحنضكيمالعارفادلاجستَت،وادلشرفالثاين:

  بحث مكتبي، سورة البقرة، نزع الخافض على–المنصوب الكلمات الرئيسية:

 الكرًنويفالقرآنأضدالعلومالعربيةادلهّمةمننظريةفهمالقرآنىيعلمالنحو.
ومنكثَتالبابأوزلتوياتالبحثاليتندرأنيهتميف.يةقواعدالنحوالاثَتكيترّمن

ادلنصوباتىيمن بنزعاخلافض،قدعلمنا ادلنصوب عن البحث النحوىي دراسةعلم
وكثَت اخلافض نزع من ادلنصوب حبث على ندر ولكن التمييز أو احلال من أو ادلفعوالت

البحث. ىذا يعلم مل  الناس مباضث سومن الذي النحو عنعلم مبحث ىي  نبحث
نزعاخلافض.على نصوبادل

 البحث ىذا اآلياعرفدلوأىداف ة يترمن الاليت ت على ادلنصوب نزعاجلملة
يفسورةالبقرة.ودلعرفةسببووغرضواخلافض

البحث. هبذه تتعلق الىت كتب عدة وقراءة جبمع أي مكتيب، حبث ىو والبحث
اآليات ىي األساسية والبيانات على ادلنصوب "اجلملة يترمّن يفالاليت اخلافض" نزع

والطريقةسورةالبقرةمعحتليلها.والبياناتالفرعيةىيكتبأخرىمتعلقةهبذاادلوضوع.
"ادلنصوب اجلملة يترمّن اآليات بتحديد ىي البيانات ىذه جلمع الباضث سلكها اليت

بنزعاخلافض"مثحيللهابأسلوبالتحليلالنحوية.
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 الباضث وجد ىو البحث ىذا تسعواحلاصل يترمّن الاليت الكلمةآيات
اخلافض بنزع أيةادلنصوب يف وىي البقرة سورة ٚ٘يف ،ٖٔ٘ ،ٔٗٛ ،ٔ٘ٚ ،ٔٛٗ،

يفالكلمة"الغمام"وأصلو"الباء"نزعضرفٚ٘يفاألية:ٖٕ٘،ٖٖٕ،ٖٕ٘،ٕٕٚ
 األية ويف ٖ٘ٔ"بالغماِم". ضرف الكل"الباء"نزع األيةيف ويف "دبّلِة". وأصلو "ملَة" مة

ٔٗٛ ضرف ""إىل"نزع الكلمة رَاتِيف اخْلَي ْ األية ويف اخلَتاِت". "إىل وأصلو نزعٚ٘ٔ"
 ""الباء"ضرف الكلمة رًايف َخي ْ "خبٍَت". وأصلو " األية يفٗٛٔويف "الباء" ضرف نزع

" رًاالكلمة َخي ْ األية ويف "خبٍَت". وأصلو "ٕٕٚ ضرف "نزع الكلمة يف "الطَّاَلقَ"على"
 األية ويف الطالِق". "على "ٖٖٕوأصلو الكلمة يف "الالم" ضرف وأصلوأَْواَلدَُكمْنزع "

 األية ويف الكلمةٖٕ٘"ألوالدِكم". يف "يف" ضرف ونزعِسرًّا"نزع ،" سرٍّ "يف وأصلو "
" الكلمة يف "على" ضرف نزعُعْقَدةَأيرا وسبب عقدِة". "على وأصلو األيات" كلها ها

،ٖٕ٘،ٖٖٕ،ٕٕٚ،ٗٛٔ،ٚ٘ٔ،ٛٗٔ،ٚ٘يفاأليةىيللًتخصوالغرضنزعها
تساع.ىيلإلٖٕ٘"يفاأليةِسرًّا،ويفالكلمة"ٖ٘ٔىيلتصحيحادلعٌت.ويفاألية
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ABSTRAK 

 Muhammad Azkia, 2018. Studi Analisis kajian ilmu Nahwu tentang al-Manshub 

‘Ala Naz’i al-Khafid (nasab dengan mencabut huruf 

khafad) Pada Surah Al-Baqoroh. Penelitian Ilmiah Jurusan 

bahasa Arab. Pembimbing Muhammad Nadir, S.Ag, 

M.Pd.I, M.St dan Arif Rahman Hakim, S.Hum. M.Pd 

Kata Kunci : Studi Analisis Ilmu Nahwu, Manshub, Naz’i Al-Khafid, Surah 

Al-Baqoroh, Penelitian Kepustakaan 

Salah satu disiplin ilmu bahasa Arab yang amat penting dari aspek 

memahami kandungan kitab suci Al-Qur’an adalah Ilmu Nahwu. Banyak 

kandungan kaidah ilmu Nahwu yang terdapat pada kitab suci Al-Qur’an.. Dari 

banyaknya bab atupun penelitian yang jarang diperhatikan ialah kajian ilmu 

Nahwu yang membahas seputar mansub yakni mansub dengan mencabut huruf 

khafad. Telah kita ketahui bahwasanya mansub terdiri dari maf’ul, haal, tamyiz 

dan sebagainya. Akan tetapi belum ada pembahasan khusus tentang mansub 

dengan mencabut huruf khafad (manshub ‘ala naz’ al-Khafid). Dari berbagai 

macam pembahasan ilmu Nahwu penelititan ini akan membahas seputar nasab 

dengan mencabut huruf khafad (manshub ‘ala naz’ al-Khafid). 

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis 

ayat-ayat yang mengandung kalimat atau jumlah yang dinasabkan dengan 

mencabut huruf khafad. 

Penelitian ini berupa jenis kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan 

membaca beberapa buku-buku ilmu nahwu tentang “manshub ‘ala naz’ al-

Khafid”. Data primer yang dimuat adalah ayat-ayat yang mengandung kalimat 

atau jumlah yang dinasabkan dengan mencabut huruf khafad (manshub ‘ala naz’ 

al-Khafid) pada surah Al-Baqoroh. Dan data sekunder yaitu kitab-kitab lainnya 

yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Metode yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan beberapa data yaitu dengan membatasi ayat-ayat yang 

mengandung kalimat atau jumlah yang dinasabkan dengan mencabut huruf khafad 

(manshub ‘ala naz’ al-Khafid), kemudian menganalisanya dengan analisis 

kebahasaan/nahwiyyah. 

Hasil penelitian ini adalah: terdapat 9  ayat yang mengandung kalimat atau 

jumlah yang dinasabkan dengan mencabut huruf khafad (Mansub bi naz’i al-



 ط

Khafid) terdiri dari: ayat 57, 135, 148, 157, 184, 227, 233, dan dua buah kalimat 

yang ada pada ayat 235. 

Pada ayat 57 mencabut huruf ب pada kata "الغمام" asal kata "بالغماِم", 
pada ayat 135 mencabut huruf ب pada kata "ملَة" asal kata "دبّلِة", pada ayat 148 

mencabut huruf إىل pada kata "ِرَات "اخْلَي ْ  asal kata ِاخلَتات ""إىل , pada ayat 157 

mencabut huruf ب pada kata "رًا "َخي ْ  asal kata ٍخبَت"" , pada ayat 184 mencabut 

huruf ب pada kata "رًا "َخي ْ  asal kata "خبٍَت", pada ayat 227 mencabut huruf "على" 
pada kata "َالطَّاَلق"  asal kata ِالطالق ""على , pada ayat 233 mencabut huruf ل 
pada kata "َْأْواَلدَُكم"  asal kata ألوالدِكم"" , dan pada ayat 235 mencabut huruf "يف" 
pada kata "ِسرًّا"  asal kata " سرٍّ  pada "على" dan mencabut huruf  pada kata "يف

kata "َُعْقَدة"  asal kata "عقدِة  Sebab mencabut seluruh ayat tersebut adalah ."على

 ,dan tujuan dari pencabutan pada ayat 57 ,(memperingan redaksi kalimat) للًتخص

148, 157, 184, 227, 233, dan 235 adalah untuk ادلعٌت  membenarkan) لتصحيح

penyampaian makna). Dan pada ayat 135 serta kata "ِسرًّا "   pada ayat 235 adalah 

 .(meringkas redaksi kalimat) لإلتساع
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"فال تخيبنا إليك ظنوناً جميلًة هي وسيلتناو "  

 )سمط الدرر للحبيب حسين الحبشي(



 ك

 ةالكردييوبةأقدمىذهالرسالةالعلميةللمحب

 يالذيربٍتتربيةضسنةأمّ
 يفاهلل...كأرمحكوأضب

 وإىلمشريّفومجيعأساتيذيمشاخييوإىل

 عليهمالرمحةوالرضوان

 وإىلأصحايباحملبوبُت

 باركاهلليلوذلم
 الذينيعطونٍتالدافعةالقوية

 الرسالةالعلميةالنتهاءكتابةىذه
 ليسيلكلمةإىداءأمجلوأضسن

 اجلزيل غَتالشكر
 جزاىماهللخَتاجلزاء

 اإلهداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ل

 بسمهللالرمحنالرضيم

اجلنان.ولإلديانىداناالذيهللاحلمد أىل لسان العربية لتدبرووفقنا،جعل
وصحبوآلووعلىبلسان،تكلممنأفصحاألنامخَتعلىوالسالموالصالةالقرآن،

عبدهأمجعُت، زلمدا سيدنا أن وأشهد لو، الشريك وضده اهلل إال إلو ال أن وأشهد
.وبعدورسولوالذيمحلنامنالظلماتوالنور

اللهمصلوسلمعلىسيدنازلمدمفتاحبابرمحةاهللعددمايفعلماهللصالة
ومنوااله.أمابعدمحداوشكراهللعزوسالمادائمُتبدوامملكاهللوعلىآلووصحبو

شرطاالبسيطةةالعلميرسالةتمالتستطيعأنتماكثَتاضىتوجلالذيأعطىالباضثنع
احلكوم اإلسالمية أنتساري جبامعة اإلسالمية الًتبية يف السرجانا درجة حتتلنيل ية

 المنصوب على نزع الخافض وسببه وغرضه في سورة البقرة ادلوضوع

 شكراجزيالإىل:قدمالباضثتويفىذهادلناسبةالنفسية

الدكتور -ٔ األستاذة ادلكرمة افريلة ة الًتبيةاحلاجة كلية كعميد ادلاجستَت جويرية
والتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسُت.

ضس -ٕ ادلكرم نافريلة وزلمد رئيسا ادلاجستَت اهلل لقسمدب سكرتَتا ادلاجستَت ر
احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة والتعليم الًتبية كلية العربية اللغة تعليم

ببنجرماسُت.
ٖ-  األول ادلشرف ادلكرم نافريلة دزلمد ادلاجستَت الثاينر رمحنوادلشرف عارف

.ةالعلميلرسالةاهيفكتابةىذعلىإرشادمهاللباضثادلاجستَتضكيم



 م

ٗ-  يف احملاضرين مجيع ادلكرمُت والتعليمفريلة الًتبية كلية العربية اللغة التعليم قسم
شكرا أضسن الباضث من فلهم بنجرماسُت احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة

 وتقديرعلىماقدموىمالعلوموادلعارفوالتشجع.وجزاىماهللأضسناجلزاء.

ادلكرمُت -٘ فريلة والقسم والكلية اجلامعة مكتبة لعمال أنتساري اإلسالميةجامعة
ولرئيسهاخاصة.احلكوميةبنجرماسُت

والتو -ٙ بادلساعدة قاموا الذين واألصدقاء الزمالء جلميع اجلزيل والتسهيلوالشكر جيو
.ةالعلميرسالةالهللباضثيفكتابةىذ

،وماأضسنةالعلميرسالةالهمنالنقصانواخلطاءيفكتابةىذفوتالباضثتوال
باقًتاضاتإصالضية.ةللباضثللقارئُتأنيقًتضوا

 خاصةوللقارئُتعامة.آمُتةللباضثةالعلميرسالةالهعسىاهللأنينفعىذ



 مٕٛٔٓيونيوبنجرماسُت،

 الباضث
 

 

 زلمدأزكياء

ٕٖٔٗٓٔٓٚٓٙ 
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