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لشكر   كلمة 

ن لر�حيم   بسم هللا لر�

د حلمد هللا لذ نز لقر عربيا مبينا هد ل بينا من  لنا 

، هللا  للفرقا تا  لذ  سلم  هللا عليه  مد صلى  لسال على سيدنا  لصال  

على ملستقيم  لصر  يهديهم   لنا  يزكيهم  حلسنة ليعلم  ملوعظة   حلكمة 

لدين من تبعهم بإحسا  يو  عني  صحابه    .له 

ه هللا  ة  لرسالة لبعد، ف يته متت كتابتة هذ  لباحثد للغة  ةتقد   قسم 

متاما لبعض  ية جو كاال لنجسا  حلكومية  إلسالمية  لتربية  جامعة  لعربية بكلية 

جة  لد لشر للحصو على  جبت  لباحث)  S.pd.I( لو ختا   " ةقد 

ذ " على جو تعد� لز� ٣ية  : لعطف  عالقته  سو لن�سا موضوعا 

  .لرسالة

لديه حملبوبني للذين بإخال ة هذ لفرصة لطيبة يوجه لباحث      لشكر لو

ال ينسى يشكر لباحث هذبا �ذيبا نفعا   شكر جزيال ملدير  ةبيا تربية حسنة 

ألستا للذين قد  ألستا  كالئه  ئيس قسم للغة لعربية  كالئه  جلامعة 

م اليضيعث جر من حسن عمالتبالعلو لنافعة  ة� لباحث   .سأ هللا 



 ه 
 

مكتبة ملوظفيي مكتبة يشكر يضا     سة علو لقر  لذين قد  جلامعة ملد

. إلنتفا بالكتب ل حتا ليها  كتابة هذ لرسالة ضو عنه باإلستعا

حيا يا  يع صدقائه لذين قد مد� يد ملساعد ما   .كذلك  

ئني نقد بنائى خ     لباحثت، يرجو من لقا جل من كل  ةستغفر  هللا عز� 

لل  ينفع �ا طال قبل على هذ لرسالة بالقبو حلسن  ت  دعوتخطا 

ئ لقر لكرمي هللا لعلي . لعلم  ال قو ال با ال حو  حسبنا هللا  نعم لوكيل 

حلمد هللا  لعاملني   .لعظيم 
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لبحث   ملخص 

عالقته ,٢٠١٤ ,مينة لعطف  ية  احر  لنسا   على جو تعد� ٣ سو 

، : ملشر أل .لز� ملاجست عيل،  لثالدكتو سليما  : ملشر 

 ،   ملاجست ما

ألساسية لعطف: لكلما    حر 

 ملوضو .   للغة  إلتصا بني عضا �تمع شفويا كانت  كتابيا

عالقته"  هذ لرسالة  على جو تعد�  ٣ سو لنسا ية  احر لعطف 

يشر عن تعد�  ٣يه  سو لنسا ختا لباحثة هذ ملوضو أل "  لز�

يقا حر لعطف تريد لباحثة  تشر  .مىاليتيشر عن تعاهد   لز� 

ئده     .رفسآلية يوجد ملع ملختلفة عند تأل   ٣ سو لنسا ية  افو

ئد حر لعطف  ما ه: يع لبحثسئلة ما  فو و حر لعطف 

كيف ثا حر لعطف  مسئلة لتعد� لز�  سو ٣ سو نسا ية  ،

ية    . ٣لنسا 

لبحثما  لعطف   ملعرفة :يع هد  فوئد حر  لعطف  حر 

ية  لنسا  ثا حر لعطف  مسئلة لتعد� لز�  سو  ملعرفة، ٣سو 

  . ٣لنسا ية 

لة  تأليف هذ لرسالة هى طريقة كانت طريقة مستعممنهج لبحث ما 

 ٣ية  لبحث ملكت بقر لقر لكرمي قر طالعية موضوعية  سو لنسا

   .تحليلق �ذ لبحث على لوصفى لقر لكتا لعربية ل تتعل
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لرسالة، كما يلى لبحث من هذ  يع  لعطف نوعاينقسم : ما نتائج 

ر عطف بيا بغ حر هو ما كانا  لعطف  سو عطف نسق  ، حر 

ية  لو  ٣لنسا    .لفا هو 

لعطف   لو : ، هي لفا ولكانت فائد حر  ملطلق تستعمل 

لتعقيب، تستعميل  ، تستعملجلمع ،لفا للترتيب  للتقسيم،  لإلباحة،  للتخي

  .لإل�ا

: ٣ لز�  سو لنسا ية مسئلة لتعد� ما ثر فهم حر لعطف 

لة ملبها  تفهيم تعد� لز�  مضمونا سو لنسا ية  إلختيا بني ، ٣إل

لتعقيب  تفهيم تعد� لز�  مضمونا ملختلفني،  ألمرين إلشر لترتيب 

  .٣سو لنسا ية 

خل فىى مسألة تعد� لز منها  ال لضر: ثا  لطال  البتعا عن  ، قصد 

فع   ها، ف غ سية  لنفا  حليض  جة  لز عند  لشهو  لنفس  حفظ 

، يوجد  جا لز حلسنة بني  ألخو  ، متني  ألسر ضمانة  لبيت  ما  جة  لز شر 

ليكثرها ملن يا ملن غ له  باتعد� : مسألة تعد� لز  ثا لشر�  .جد له  لذ

لد نقصا حلب�  ل لديهتلز  يكو  طيد، غ عظم   ألسر ال  ، إلقتصا 

جا لز ، ال يستطيع  يعطي نفقة بطينة   جا لز مو� بني    .سقينة 
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Abstrak 
Aminah, ٢٠١٥, Huruf Ataf dan Kaitannya huruf ataf dalam Surat An Nisa' ayat ٣ 
terhadap kebolehan berpoligami. Pembimbing Pertama: Dr.Sulaiman Ismail, MA dan 
Pembimbing Kedua: Mawardi, M.Si  

Judul : Huruf Ataf 

Bahasa merupakan sarana komunikasi antara masyarakat baik secara lisan 
maupun tulisan. Adapun judul pada skripsi ini adalah "huruf ataf dan kaitannya dalam 
surat an-nisa' ayat ٣ pada membolehkan berpoligami." Peneliti memilih  

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, 
yaitu: apasaja huruf  ataf  dan faedah huruf ataf dalam surat an nisa' ayat ٣, bagaimana 
pengaruh huruf ataf pada permasalahan berpoligami dalam surat an nisa' ayat ٣. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apasaja huruf ataf 
huruf ataf dan faedah huruf ataf dalam surat an nisa' ayat ٣, Untuk mengetahui 
pengaruh huruf ataf pada permasalahan berpoligami dalam surat an nisa' ayat ٣. 

Untuk terjawab permasalahan dan mencapai tujuan penelitian, penelitian ini 
dilakukan dengan metode kualitatif analisis.  

Adapun hasil yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah: pembahagian 
huruf ataf ada ٣ yaitu ataf bayan dan ataf nasaq. Ataf bayan adalah yang tidak 
terdapat huruf ataf didalamnya. Sedangkan ataf  nasaq  adalah yang terdapat huruf 
ataf didalamnya. Dan dalam surat annisa ayat ٣ terdapat tiga  huruf  ataf  yaitu wow, 
fa dan aw. 

Adapun faedah dari huruf ataf dalam surat an nisa' ayat ٣ adalah: wow 
berfaedah bagi mutlak jamak. Sedangkan aw berfaedah bagi pilihan, kebolehan, 
pembagian, samar-samar, dan fa berfaedah bagi tartib dan ta'kib, beraturan dan 
tersusun. 

Adapun pengaruh pemahaman huruf ataf dalam surat an nisa' ayat ٣: untuk 
menghilangkan kesamaran atau ketidak jelasan dalam memahami poligami  dalam 
kandungan surat annisa ayat ٣. dan untuk memilih antara dua perkara yang berbeda. 
dan untuk menjelaskan tartib dan ta'kib dalam memahami poligami dalam kandungan 
surat annisa ayat ٣. 

 Dampak baik dalam masalah poligami  sebagian daripadanya adalah kasad 
terhindar dari perceraian, terpelihara nafsu dan syahwat suami ketika istri berhaid, 
bernifaf, menopos, da lainnya, untuk mengangkat martabat wanita, menjalin 
persaudaraan yang baik antar istri, untuk mendapat keturunan bagi yang belum 
memiliki keturunan dan untuk memperbanyak keturunan bagi yang sudah memiliki 
keturunan. 

 Dampak buruk dalam berpoligami adalah: dengan berpoligami akan 
berkurang rasa kasih sayang atau hormat anak terhadap orang tuanya,  perekonomian 
keluarga tidak stabil, tidak harmonis antar istri, dan tidak mampu memberi nafkah 
batin terhadap para istri. 
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  ل

لعا   إلطا 

 مقدمة -  

هللا تكميال لكتب سابقا  لقر لكرمي كتا متأخر نز�له 

ستنبا ألحكا  . ال يوجد فهم 

لصر  ملذكو ال مبعرفة لعلو ل تتعلق بفحص تضمني لقر كعلم لنحو 

ها غ    .لبالغة 

عد لغة لعربي�ة أل للغة لعربي�ة ت عتمد عليها لقر لكرمي سا كب  قو

عد للغة لعربي�ة عد لصر: تشمل للغة لعربية نوعني . قو قو لنحو،  عد  . قو

لنحو عد  حد حر  لعطف هو ١.لعطف فر من قو بني متبوعة  تابع يتوس�ط بينه 

عد أل  للغة لعربية حتتج لفهم لعميق  تعليمها .لعطف  . لعطف هو قو

                                                        
لعربيةفؤ نعمة،  ١ للغة  عد  سة، ملخ�ص قو لسا لسنة: ب(، طبعة  إلسالمية، بد  لثقافة   ( ،

:٣    
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للغة  قتها مهم� جد�  فهم  شرحها  خطا  فهم للغة لعربية فخطا مع 

  ٢.لعربية

بني فهو لت�ابع لذ يتوس�ط بينه عطف لن�سق حر لعطف  لقر 

هي لو. متبوعه ال حر لعطف عشر  بل  حت�ى � � 龵م�ا  ثم�  لفا   

ح لفاسو لن�سا حر لعطف   ٣.لكن   خفتم ال .  لو 

ثلث اتقسطو  ليت بع فا خفتم ال مى فانكحو ما طا لكم من لنسا  مث 

حد    . ماملقت مينكم لك  ال تعدلوتعدلو فو

ئده ةلباحثستشر  فو أل فيها  ٣سو لنسا ية  ا حر لعطف 

يشر عن جو تعد� لز�  ٣سو لنسا ية  .تفسة  لجد ملع ملختلفتو

  . ٣لنسا ية صوصا  سو خفهم لقر  ذكر مهم�ل. تعاهد ليتامى

لعطف  " ملوضو تلذلك فاختا لباحثة حت عالقتها  سو حر 

ية    ."على جو تعد� لز� ٣لن�سا 

  

                                                        
٢  ، ألخر لبيطا  بن مالك، حاصم هجت  فية  أل بن عاقل  لثالث١٤٣١(شر  جلز  لطبعة ،   ،

بعة   ٣٣٥: ، )لر

  
لصنهاجى،  ٣ مي�ةما  ، : م�يد(، منت آلجر لسنة    ٩: سوم� علم جايا، بد 
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 سئلة لبحث - 

ها لباحث     ذ لرسالة فتحد   : كما يأتى ةما سئلة لبحث 

  ؟ ٣ لعطف  سو لنسا ية حرئد فوهو حر لعطف  ما - ١

 ٣لنسا ية سو ثا حر لعطف  مسئلة لتعد� لز�  كيف  - ٢

  ؟

  هد لبحث - 

لرسالة فهي ما      لباحثة  هذ  ليها  ل تريد  تصل  لبحث  غر  هنا 

  :يأتى

لعطف حر ملعرفة  - ١ ئد   ية فو لنسا  لعطف  سو   ٣حر 

ثا  - ٢   ٣لنسا ية سو حر لعطف  مسئلة لتعد� لز�  ملعرفة 

  ية لبحث -

  : تطبيقا على ما سيأمفيد نظريا  لبحث ترجى  تكوهذ     

 نظرية - ١
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سة كم   حر ا مرجعية ملعرفة من لناحية لنظرية على نتائج هذ لد

عالقتها  ٣لنسا  ية ملعرفة إلعر  سو . ٣لنسا ية  سو  لعطف 

عد   .تفس  عن ملسئلة لقو

 تطبيقية  - ٢

سة مفيد للمعلمني      مفيد يضا للمؤسسة لتطوير للغة  نتائج هذ لد

يع ملعلمني يضا تقييم خاصة  حتسني نوعني لتربية  مساعد . جلامعة 

  .للطلبة

  

  : هذ لرسالة  حد لبحث ل يتكو من شيائني على ما يأ    

تص على : حلد ملوضوعية - ١  لعطف حرقامت لباحثة هذ لرسالة 

 .على جو تعد� لز�  ٣عالقتها  سو لنسا ية 

ملد   ٢٠١٥- ٢٠١٤قامت لباحثة �ذ لرسالة هي : حلد لزمانية - ٢

 .شهر

  حتديد ملصطلحا - 
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عالقتهحر موضو هذ لرسالة هي   ٣ سو لنسا ية  ا لعطف 

ذ لرسالة  لباحثة  ةقبل لبحث . على جو تعد� لز� عما يتضمنه موضو 

  . تبني بعض ملصطلحا  هذ ملوضو

، لئال  ملتعلقة باملوضو ملصطالحا  ئني معا  حتسن للباحثة  تبني للقا

ئو  فهم معانيها لقا لتوضيح فهي .طئ  ل حتتا   ملصطلحا    :ما 

 ، لو هى   ، لعطف عشر ال، حر  بل،  م�ا،   ،  ،  ،  ، لفا

ضع ملو حت�ى  بعض  فإ عطفت �ا على مرفو فرفعت  على منصو . لكن، 

ز فجزمت فو فخفضت  على  تقو قا� �ي�د� �ع�م�ر� . فنصبت  على 

، ��ي�د� لم�  حر لعطف  ٤.ي�قم� �لم� ي�قع�د���ي�ت� �ي�د� �ع�م�ر�، �م�ر��� بز�ي�د� �ع�م�ر

لفا ٣ سو لنسا ية  لفا  .هو لو   كانت فائد حر لعطف لو 

لو : ، هي جلمعتستعمل  ، ملطلق  ، لإلباحة، للتقسيم، لإل�ا ، تستعمل  للتخي

تعقيب لفا لترتيب    .تستعمل 

ِ م龵ن� لكم� طا� م�ا فان�ك龵ح�و لي�ت�ام�ى ف龵ي ت�قِسطو ال خ龵فت�م� �  �ثال م�ثن�ى لّنس�ا

    )٣( ت�ع�ولو ال �ن�ى ل龵ك� ي�م�ان�كم� م�لكت� م�ا � فو�ح龵د� ت�ع�د龵لو ال خ龵فت�م� فإ ��ب�ا�

                                                        
ملالكى،  ٤ حلامد  ميةاعيل بن مو  آلجر ،: لقاهر(، شر منت  لقد : ، )٢٠٠٧ شركة 

١٨٨-١٨٧  
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لبخا عن عائشة قالت مانزلت سو  تا هذ سو أل خ     صحيح 

نا عند ال  سو لن�سا   صحيح لبخا عن بن مسعو من قوله  .لبقر 

لت سو ل ، ل لطال لقصر يع سو  كت هذ لسو  ن�سا  �ا شا

،  هذ لسو متي�ز عن سو لطال سو لن�سا  ، لتسمية بسو لن�سا لطو

ا خف عليه صر  .  

  منهج لبحث -

ستعملته  تأليف ه     لذ  لبحث  لوصفى  منهج  لرسالة هو   .لتحليلىذ 

ملعلوما  جلميع  ملكت  لبحث  كتابتها فهى طريقة  لرسالة  ما طريقة تأليف هذ 

لرسالة فهي   :لبيانا ل تتعلق �ذ 

 ( طالعية موضوعية لقر لكرمي قرطريقة لبحث ملكت بقر  - ١

 )نساسو ل

 .قىر على لكتب لعربية ل تتعلق �ذ لبحثالب - ٢

لرسالة يشتمل    لبحث عن هذ  لباحثة   لذ سلكت فيه  لبحث  ما منهج 

  :على

لبحث - ١   نو 

لعربية   للغة  ث مكت  علم  لرسالة فهو  ذ  لبحث    .ما نو 
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 لبيا مصا - ٢

نية   -  لقر آليا  ع  هو  لضر  للبيا  لقر  نساسو  من 

 .لكرمي

لعربية -  عد  لقو لباحثة من كتب  هو حتصل عليه  حلاجى      لبيا 

عد لقو لصرهى كتا  لنحو  لعربية    كتب ألساسية للغة 

كت  ، مليسر لصرفية  لنحوية  عد ملوسوعة  للغة ب من ملخص قو

هالعربية  غ  .تفس 

لعربية -   للغة  لباحثة من قامو  هو حتصل عليه  لتحس    .لبيا 

لكرمي  - ٣ لقر  لباحثة بإطال على  هو حتصل  لبيانا  جلمع  سلو 

ل تتصل بالبحث لعربية   .كتب 

إلحصائى - ٤ لوصفى  سة  هو  لبيانا   .سة 

لرسالة  - ٥ ذ  لباحثة على ما كيفية كتابة  ، فيتعمد  لكتا تناسب مبا  

حلكوم إلسالمية  ية جو كاال  لعربية جامعة  للغة  ية قر�ا شعبة 

 .النجس

 حتليل لبيانا - ٣



٨ 
 

سائل لبحث ملست  كما تذكر لباحثة  منحثة  منهج لبحث  

ذ لبحث جلمع لبيانا هي إلطال على لكتب لعربية ل تتعلق � خلدمة

بقر لقر  لنشر لكرمي قر طالعية موضوعية  لعلمية ملتعلقة �ذ لرسالة 

ما طريقة تأليف هذ لرسالة . ح جابة من مسائل لبحث) نساسو ل (

جلميع ملعلوما  سة لوصفى إلحصائى  كتابتها فهي طريقة لبحث ملكت هو 

فتوجد لباحثة لبيانا ملتعلقة �ذ موضو لرسالة هي . ل تتعلق �ذ لرسالة

عالقتها على تعد� لز�   .حر لعطف 




