إقرار
إنِب أقر حقا بأن هذا البحث الذي قمت بتصنيفه كشرط للحصول
على الدرجة اجلامعة األوىل من قسم اللغة العربية وأدهبا كلية أصول الدين
واآلداب جبامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بنًب ،كله
مثرة من عملي الذات.
أما األجزاء مأخوذة يف كتابة هذا البحث الٍب اقتبستها من مؤلفات
غّبي ،فقد قمت بكتابة مصادرها بوضوح وفقا ألعراف وقواعة وأخالقيات
األعمال العلمية يف العامل األكادمي.
ويف حالة العثور الحقا على أن مجيع أو بعض حمتويات هذا البحث
ليس من مثرة عملي الذايت أو العثور يف أجزاء مأخوذة فإنِب مستعد لتلقي
عقوبة حسب الدراجة األكادميية الٍب أمحلها والعقوبات األخرى وفقا للوائح
القانونية سارية املفعول.
سّبانج ،نوفمرب  0286م
محمد نجم الدين
رقم التسجيل821422041 :
أ

ملحص البحث
إسم :محمد نجم الدين ،رقم التسجيل 361466341 :املوضوع :معنى "كان" في سورة النساء (دراسة نحوية)،
قسم اللغة العربية وأدهبا ،كلية أصول الدين واآلداب ،جامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بنًب.
اللغة العربية هي لغة نزل هبا القرآن وحديث هبا خامت النبيْب واملرسلْب أن احلديث وكالمها مصدر أساس لتعاليم اإلسالمية
البد علينا أن نعملها ،وأن نفهم اوال ،بأول مايوجد فيهاما وىف فهمها حيتاج الفهم عميق عن العلوم املتعلقة ىف فهم القرآن واحلديث منها
علم النحو والصرف .يف القرآن ،جيد العديد من الباحثْب استخدامها "كان" يف السورة النساء .كان وأخواهتا مبافيه األفعال النواسخ ،يعُب
األفعال الذي جيعل الكلمة بعد أن تصبح اجلملة الناسخ .كان وأخواهتا مبافيه األفعال ،إنه جمرد ملف آخر يشار إليه باسم فعل تام ،مث كان
وأخواهتا باسم فعل الناقص .الفعل التامة هي فعل من ميلك الفاعل .مث الفعل الناقص هي ليس لديه الفاعل ،باسم الفعل الناقص ألهنا
تتطلب وجد خرب حبيث تصبح اجلملة مثالية ".كان" ينقسم إال ثالثة أنواع )8( :كان ناقصة ،وهو اسم مرفوع وخرب منصوب )0( ،كان
تامة ،وهو اسم مرفوع وال حيتاج اىل خرب منصوب ) 1( ،كان زائدة ،وهو إسم مرفوع وخرب منصوب فتكون زائدة فيحسب .كان لدينا
الدوام.
معنيْب مبا يف ذلك ذات مبعُب )8( :اتصاف املسند إليه باملسند ىف املاضى )0( .اتصاف املسند إليه باملسند على وجه ّ
أما أسئلة البحث كما يلى )8( :ماآليات الٌب تدل على معُب "كان" ىف سورة النّساء وعددها فيها ؟ ( )0ما معُب "كان"
ىف سورة النّساء ؟ من هذين اإلثنْب أسئلته البحث العنوان الذي يريد أن يدرسه يف أطروحته :معنى كان في السورة النساء .أما أغراض
البحث كما يلى )8( :ملعرفة آليات الٌب تدل على معُب "كان" ىف سورة النّساء وعددها فيها ؟ ( )0ملعرفة معُب "كان" يف سورة النساء ؟
والطريقة املستخدمة يف حتليل اآليات الٌب تدل معُب كان و معُب كان يف السورة النساء هي الطريقة النوعية.
نتائج ىف هذا البحث  ،اآليات الٌب تدل معُب كان يوجد  42يف السورة النساء كمايلى :يف أية ،)8(،آية ( ،)0آية (،)4
آية ( ،)88آية ( ،)80آية ( ،)84آية ( ،)85آية ( ،)01آية ( ،)02آية ( ،)07آية ( ،)12آية ( ،)10آية ( ،)11آية ( ،)12آية
( ،)13آية ( ،)17آية ( ،)21آية ( ،)25آية ( ،)34آية ( ،)36آية ( ،)60آية ( ،)63آية ( ،)64آية ( ،)70آية ( ،)72آية (،)74
آية ( ،)77آية ( ،)822آية ( ،)820آية ( ،)822آية ( ،)824آية ( ،)825آية ( ،)826آية ( ،)888آية ( ،)881آية ( ،)804آية
( ،)805آية ( ،)806آية ( ،)807آية ( ،)812آية ( ،)818آية ( ،)811آية ( ،)812آية ( ،)813آية ( ،)828آية ( ،)825آية
( ،)826آية ( ،)827آية ( ،)830آية ( ،)836آية ( ،)843آية ( ،)847آية ( .)852مث معُب كان يف السورة النساء )02( ،آية مبعُب
"اتصاف املسند إليه باملسند ىف املاض" و ( )22آية مبعُب "اتصاف املسند إليه باملسند على وجه الدوام" )8( ،كان اليوجد معُب يعمل
فقط باإلضافة إىل ذلك (زائدة).
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ABSTRAK

Nama: Muhammad Najmuddin, NIM: 143600263, Judul: “Makna Kaana dalam
Surat An-Nisa” (Studi Nahwiyyah), Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Ushuluddin
dan Adab, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Bahasa Arab adalah bahasa al-Qur’an dan Hadist, di mana keduanya adalah sumber
primer (pokok) ajaran Islam dan kandungan kedua sumber ajaran Islam ini harus diamalkan.
Untuk bisa mengamalkan, kandungan keduanya terlebih dahulu harus dipahami. Untuk
memahami kandungan keduanya, oleh karena keduanya berbahasa Arab, maka haruslah
dipelajari dan dikuasai ilmu tentang bahasa Arab, diantaranya yaitu Ilmu Nahwu dan Ilmu
Sharaf. Dalam Al-Qur’an peneliti banyak sekali penggunaan kaana salah satunya di dalam
surat An-Nisa. Kaana dan akhwatnya termasuk „af al nawasih, yakni fi‟il-fi‟il yang menjadikan
kalimat setelahnya menjadi jumlah nasikhah. Kaana dan akhwatnya termasuk fi‟il juga, hanya
saja fi‟il-fi‟il yang lain disebut sebagai Fi‟il tamm, maka kaana dan akhwatnya disebut dengan
fi‟il naqish. Fi‟il tamm adalah fi‟il yang memiliki fa‟il. Sedangkan fi‟il naqish adalah yang
tidak memiliki fa‟il, Disebut fi‟il naqish juga karena mereka membutuhkan adanya khobar agar
kalimatnya menjadi sempurna. Kaana terbagi menjadi tiga jenis: (1) naqishoh, yaitu merofakan
isim dan menasobkan khobar, (2) tammah, yaitu merofa’kan isim, tanpa harus membutuhkan
khobar yang harus dinasobkan, (3) zaidah, yaitu tidak merofakan isim dan menasobkan khobar
dan tidak mempunyai makna, hanya berfungsi sebagai tambahan saja. Kaana mempunyai tiga
makna diantaranya bermakna: selalu, senantiasa dan madhi (sudah atau sudah terjadi).
Adapun Rumus Masalah yang dipilih oleh peneliti sebagai berikut: 1. Ayat-ayat
mana saja yang terdapat Makna Kaana dalam Surat An-Nisa? 2. Apa Makna Kaana dalam
Surat An-Nisa? Kedua Rumus Masalah tersebut yang ingin dikaji oleh penulis dalam skripsinya
yang berjudul “Makna Kaana di dalam Surat An-Nisa”. Adapun tujuan penelitian nya sebagai:
(1) untuk mengetauhi ayat-ayat mana saja yang terdapat makna kaana? (2) untuk mengetahui
makna kaana dalam surat An-nisa?.
Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis ayat-ayat yang terdapat
makna kaana dan makna kaana dalam surat An-Nisa adalah metode kualitatif.
Kesimpulan penelitian ini, ayat-ayat yang terdapat makna kaana ada 64 ayat
diantaranya,(ayat,1,2,6,11,12,16,17,23,24,29,30,32,33,34,35,39,43,47,56,58,82,85,86,92,94,9,6,
99,100,102,104,106,107,108,111,113,126,127,128,129,130,131,134,135,141,141,147,148,1,49,
152,158,165,169,170). Sedangkan makna kaana dalam surat An-Nisa, 20 ayat bermakna
“Madhi” dan 44 ayat kaana bermakna “Addawam”, 1 kanna tidak bermakna hanya berfungsi
tambahan saja (zaidah).
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ABSTRACT
Name: Muhammad Najmuddin, NIM: 143600263, Title “( ”معنى كان فى سورة النساءStudy of
Nahwiyyah), Major Arabic and Language Litelature, Faculty Ushuluddin and Adab, Islamic University of
Sultan Maulana Hasanudin Banten.
Arabic is the language of the Qur'an and Hadith, where both are primary sources (main) of
Islamic teachings and the content of these two sources of Islamic teachings must be practiced. To be able to
practice, the content of both must first be understood. To understand the content of both, because both
speak Arabic, it must be studied and mastered the knowledge of Arabic, including the Nahwu and Sharaf
Sciences. In the Al-Qur'an researchers use a lot of kaana one of them in An-Nisa's letter. Kaana and her
brother include ‘af al nawasih, namely fi'il-fi'il which makes the next sentence a number of nasikhah.
Kaana and his akhwat include fi'il as well, except that other fiil-fi'il is referred to as Fi'il tamm, so kaana
and its akhwat are called fi'il naqish. Fiil tamm is a fi'il that has facilities. Whereas fi'il naqish is the one
who has no fa'il, It is called fi'il naqish also because they need the existence of khobar so that the sentence
becomes perfect. Kaana is divided into three types: (1) naqishoh, namely merofakan isim and menasobkan
khobar, (2) tammah, namely merofa'kan isim, without having to need khobar which must be sacrificed, (3)
zaid, which is not merim isim and sacrificing khobar and has no meaning, only functions as an addition.
Kaana has three meanings including meaningful: always, always and always (already or already
happening).
The Problem Formulas chosen by researchers are as follows: 1. Which verses are there
Kaana Meanings in Surat An-Nisa? 2. What Does Kaana Mean in Surat An-Nisa? Both of these Problem
Formulas that the author wants to study in his thesis entitled: "The Meaning of Kaana in Surat An-Nisa".
The purpose of the study is: (1) to observe which verses have the meaning of kaana? (2) to find out the
meaning of kaana in An-nisa's letter?
While the method used in analyzing the verses that contain the meaning of kaana and the
meaning of kaana in the letter An-Nisa is a qualitative method.
The conclusion of this study, the verses that have the meaning of kaana are 64 verses
including,(verse,1,2,6,11,12,16,17,23,24,29,30,32,33,34,35,39,43,47,56,58,82,85,86,92,94,9,6,99,100,102,1
04,106,107,108,111,113,126,127,128,129,130,131,134,135,141,141,147,148,149,152,15,165,152158,165,1
69,170). While the meaning of kaana in the An-Nisa letter, 20 verses meaning "Madhi" and 44 verses of
kaana means "Addawam", 1 because it does not mean it only functions additionally (zaidah).
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تصديق المشرف
إ ّن البحث للطالب :حممد جنم الدين ،رقم تسجيل821422041:
مبوضوع :معنى "كان" فى سورة النساء (دراسة نحوية) قد متت كتابتها
ويستعد الباحث للمناقشة.

املشرفة األوىل

املشرف الثاين

الدكتورة الحاجة إيدا نورسيدا ،الماجستير

هتا راهرجا ،الماجستير

رقم التوظيف 874688070221800228:

رقم التوظيف 876220000227288223:

ه

تصديق المشرف وبموافقه
معنى "كان" فى سورة النساء (دراسة نحوية)
بحث
مقدم لكلية أصول الدين واآلداب
لتكملة الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل ىف اآلداب
وضع
حممد جنم الدين
رقم التسجيل 821422041:
بإشراف
املشرف الثاين

املشرفة األوىل

هتا راهرجا ،الماجستير

الدكتورة الحاجة إيدا نورسيدا ،الماجستير

رقم التوظيف 876220000227288223:

رقم التوظيف 874688070221800228 :
بمواقفة

رئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا

عميد كلية أصول الدين واآلداب

أ.د .الحاج أودي مفردي ماوردي،الماجستير

الدكتورة الحاجة إيدا نور سيدا ،الماجستير

رقم التوظيف 874820278772218228:

رقم التوظيف 874688070221800228 :

و

تصديق لجنة االمتحان
قد متت مناقشة هذا البحث مبوضوع  :معنى كان في سورة النساء ( دراسة نحوية)
أمام جلنة االمتحان من كلية أصول الدين واآلداب جبامعة سلطان موالنا حسن الدين
اإلسالمية احلكومية بنًب .ومنح كاتب البحث بالدرجة اجلامعية األوىل يف اآلداب.
سّبانج ،نوفمرب 0286
رئيسة اللجنة

لجنة االمتحان

الدكتورة الحاجة إيدا نور سيدا ،الماجستر
رقم التوظيف 8746888070221808221 :
األعضاء
املمتحن األول

سكرتّبة اللجنة

يتي حسنة ،الماجستير

املمتحنة الثانية

الدكتور أأنج سيف الملة ،الماجستير
رقم التوظيف876880880227808221 :
املشرفة األوىل

الحاجة مرى خيراني ،الماجستير
رقم التوظيف 875182080228800220 :
املشرف الثاين

الدكتور الحاجة إيدا نور سيدا ،الماجستير
رقم الوظيف 87518208022880220 :

هتا راهرجا الماجستير
رقم التوظف8762200002272883 :

ز

اإلهداء
أهدى هذا البحث إىل حضرة الكرام أمي احملبوبة الٍب رمحتُب يف حيايت.
وإىل أيب احملبوب الذي ربّياين تربية حسنة وقد أعطاين كل احلال يف حيايت.
وإىل أسريت الكبّبة احملبوبة و أخٌب وأخى احملبوبْب.
وإىل أصحايب يف قسم الغة العربية وأدهبا.

ح

الشعار
" السبيل
ّ " إذا صدق العزم وضح

“Jika ada kemauan sungguh-sungguh pasti
terbukalah jalannya”

ط

سيرةحياة الباحث
اسم الباحث حممد جنم الدين ولد يف ثيلغون 83أبريل  ،8774اسم
األب حاج أمحد خطيب واسم األم حاجة رابعة.
وأما املدارس الذي يتعلم الباحث فيه ،وهو :
 .8مدرسة تيغل راتو اإلبتدائية اإلسالمية0226 ،م
 .0مدرسة اإلعانة املتوسطة اإلسالمية0288 ،م
 .1مدرسة اإلعانة الثانوية اإلسالمية0282 ،م
 .2جامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بنًب ىف كلية
أصول الدين واآلداب يف قسم اللغة العربية وأدهبا.يف العام الدراسي
 0283-0282م.
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شكر وتقدير
احلمدهلل الذي انعم بنعمة اإلميان و اإلسالم أشهد ان ال اله اال اهلل
وان حممدا رسول اهلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلْب سيدنا
حممد وعلى اله وصحبه أمجعْب ،اما بعد.
فقد متت كتابة هذا البحث بعون اهلل ورمحة وقد بذل جهدى وسائر
طاقٌب وقدرتى وأفكارى حٌب وصلت إىل ما حبثت فيه من الغرض والقصد
األساسى يف كتابته.
فمن اجلدير أن أقدم شكرا جزيال وتقديرا خالصا إىل حضرة أساتذي
الكرام دوى الشرف اإلحَبام الذين قد بذلوا يف هتذيىب بالعلوم واملعارف،
وبكل من ساهم يف إمتام هذا البحث ،وأخص بالذكر املكرمْب:
.8

األستاذ الدكتور احلاج فوز اإلميان املاجسّب ،رئيس جامعة سلطان
موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بنًب

.0

األستاذ الدكتور احلاج أودي مفرد املاجستّب ،عميد كلية أصول الدين
واآلداب جبامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بنًب

.1

الدكتورة احلاجة إيدا نور سيدا ،املاجستّب ،رئيسة قسم اللغة العربية
وأدهبا جبامعة سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بنًب
ك

.2

فضيلة املشرفة األوىل الدكتورة احلاجة إيدا نور سيدا ،املاجستّب
املكرمة

.3

فضيلة املشرف الثاىن هتا راهرجا ،املاجستّب املكرم

.4

فضيلة الوالدين الشفقْب على جهود مها ىف تربية وهتذيب ،اللهم
ارمحها كما ربياين صغّبا

.5

سادات احملاضرين واحملاضرات يف قسم اللغة العربية وأدهبا جبامعة
سلطان موالنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بنًب

.6

مجيع أصدقائ خصوصا الطالب والطالبات يف قسم اللغة العربية
وأدهبا وسائر الطالب وطالبات جبامعة سلطان موالنا حسن الدين
اإلسالمية احلكومية بنًب
وأدعو اهلل تعاىل أن جيعل هذا البحث عمال صاحلا وأن يكون نافعاىل
وجلمع القراء كما أرجو توفيقة وهداية ،آمْب .وأخّبا ،على اهلل توكلت
حسيب اهلل ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصّب وإليه ترجع األمور.
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