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 ملخص
اؼبعاٌل الذل يبحث عن الكالـ اإلنشاء الطلىب كاإلنشاء ىف دراسة علم البالغة يوجد علم 

غَت الطلىب. موضوع ىذه الرسالة العلمية ىي اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف سورة الكهف اك 
ىي ما يستدعى مطلوبا غَت حاصل كقت الطلب. كيكوف باألمر كالنهي كاإلستفهاـ كالتمٌت 

اعبزء اػبامس عشر ك السادس عشر  سورة الكهف ىي سورة اؼبكية الىت تقع ىف النداء.ك 
الذل يقص فيو قصص اؼبشهورة ىي اصحاب الكهف كموسى مع اغبضر كملك ذك 
القرنُت.  كاحدل سورة طبس بدات ب " اغبمد هلل " مثلما افتتح ىف سورة  الفاربة كسورة 

 األنعاـ كسورة سبأ كسورة فاطر.  
ؼ من حبثو ؼبعرفة نوع ايات الىت ىف ىذه الرسالة العلمية اخد الباحث سورة الكهف كهد

ربتول على الكالـ اإلنشاء الطلىب كؼبعرفة معاٌل األساليب اإلنشاء الطلىب ىف سورة الكهف. 
كىذا البحث نوع من حبث اؼبكتىب الذل ال يتقٌيد دبكاف اؼبعُت. كيستخدـ ىذا البحث 

 اؼبنهج الكيفى بإجراء ربليل اؼبضموف للقرآف الكرَل سورة الكهف.
 ألمرل. آية فيو اساليب اإلنشاء الطلىب ُٓكبلغت ايات.  َُُرة الكهف تتكوف من سو 

 ِِانواع يدؿ على معٌت اغبقيقى ك  ٗآية.   ُِنوعا من اإلنشاء ككجدت ىف  ُّبلغ ىف 
كالتعجيز اإلكراـ ك  اإلرشادك  كالتهديدالدعاء  منها معٌت .معٌت اجملازل نوعا يدؿ على
آية.  ُٗنوعا من اإلنشاء ككجدت ىف  ِّكللنهي بلغ ىف  اإلعتبار.كمعٌت كالتصوية كالرجاء 

نوعا يدؿ على معٌت اجملازل منها معٌت التهديد  ُّ معٌت اغبقيقى انواع يدؿ على َُ
آية.   ُٕنوعا ككردت ىف  ُٕغ اىل إلستفهاـ بلكلالتماس. معٌت الرجاء كالتيئيس ك ك اإلرشاد ك 
نوعا يدؿ على معٌت اجملازل منها معٌت اإلنكار  ُِانواع يدؿ على معٌت اغبقيقى ك  ٓ

 انواع  ّكللتمٌت بلغ اىل   التهويل.معٌت كالتمٌت ك كالتحقَت اإلستبطاء ك  كالتهديد كالتهكم
بلغ لنداء كل معٌت غَت حقيقى. يدؿ على ِيدؿ اىل معٌت اغبقيقى ك ُآية.  ّىف  ككردت



 

اإلغراء ك  جملازل منها معٌت التحسَتآية  ككلهم يدؿ على معٌت ا ْ ككردت ىف انواع ْاىل 
  اإلستغاثة.

 

 شعار

  

ى لًلنىاًس مىا نػيزِّؿى اًلىٍيًهٍم كىلىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريٍكفى ) النحل :   (  ْْكىأىنٍػزىٍلنآ اًلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىُتِّ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترجمة الباحث

كلد يف بنُت.  ستمن  خراأل ابن ، كىواضبد نور ىدللديو االسم الكامل  الباحث

 َٗ التاريح ، يفمن ابيو رضواف كامو سوتنة  كاسي كيكاناف منطقة، تالع ساكه قرية

مدرسة اإلبتدائية اغبكومية األكىل كاسى حصل علي شهادة التعليم يف . ُْٗٗ، سبتمبَت

درسة . مث يستمر الدراسة ىف اؼبََِٔ  السنةيف  زبرجك  َََِ السنةيف الما كيكاناف 

. مث يستمر ََِٗالسنة يف  كزبرج ََِٔ السنةيف  الثانوية اغبكومية األكىل كاسى كيكاناف

 السنةىف  الشرقيةالمبونج  كاريا تاٍل، البوىاف مارينجي ، يفاؼبدينة العالية درسةاؼب الدراسةىف

يف  امعة رادف انتاف المبونج اإلسالمية اغبكوميةكىف اعب . َُِْ السنةيف   زبرجك  ََِٗ

 . َُِْيف عاـ ك التعليم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  قسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء

 ُت نوصل اىل دائم اسالمصالة ك  .كثَتة  الذم قد أعطاٌل نعما عز كجلاهلل  شكرا

كعالمة على اغبب   لباحثا قدمواليت ىذه الرسالة البسيطة . صلى اهلل عليو كسلم نبينا ؿبمد

 اىل :كالعاطفة كاالحًتاـ 

 كالنصيحة  قد اعطاٌل حسن الًتبية ب اىب رضواف ك امي سوتيناه الذافكالدم احملبو  .ُ

 .حىت كصلت اىل ىذه اؼبرحلة

 الذين يشجعونٌت ك يدعونٌت اىل النجاح.  األعزاء  عائليت  .ِ

اإلسالمية اغبكومية قسم تعليم اللغة العربية جامعة رادين إينتاف يف  أصدقائي .ّ

 .النبونج

 

 

 

 



 

 التقديركلمة الشكر و 

 السالـ عليكم كرضبة اهلل ك بركاتو

على الو  الصالة ك السالـ على أشرؼ األنبياء ك اؼبرسلُت ك رب العاؼبُت اغبمد هلل

 كصحبو أصبعُت. اما بعد.

م اللغة العربية هبامعة اإلسالمية اغبكومية د مر الباحث بأكقات طويلة ىف تعلق

النبونج. كالبد عبميع الطلبة اف يقدموف البحث العلمي ىف الفطرة األخرة إلكماؿ درساهتم 

 القرأف الكرَل أسلوب اإلنشاء الطلىب ىف "لنيل درجة سرجانا. كيبحث الباحث ىف حبثو عن 

 اؼبساعدة كالتوجيو كالتشجيع منيف كثَت من األحياف على  وبصل الباحثك  ."سورة الكهف

 :حًـت ث أف يعرب عن عميق امتنانو للم، مل ينس الباحـبتلف األطراؼ. يف ىذه اؼبناسبة

جامعة رادين إينتاف  رئيسك اؼباجستَت موكرماغباج ؿبمد  األستاذ الدكتور .ُ

للباحث الكتساب اؼبعرفة يف  ةالذم كفر فرص اإلسالمية اغبكومية النبونج

 .ةاعبامعه ىذ



 

جامعة التعليم الًتبية ك . عميدا لكلية ةاؼباجستَت  نرىف دياٌل ةالدكتور  ةاألستاذ .ِ

 الفرصة كالتوجيو للباحث تيت كفر ال رادين إينتاف اإلسالمية اغبكومية النبونج

 عن الدراسة.

لقسم تعليم اللغة العربية  ةكرئيس. ةاؼباجستَت  امى ىجرية ةالدكتور  ةاألستاذ .ّ

 .التشجيع يف تطوير العلـو خالؿ احملاضرات ذل قدـالالتعليم بكلية الًتبية ك 

 ليم اللغة العربية، كليةلقسم تع سكرتَتك.  اؼباجستَتاهلل  مراعفيف  األستاذ .ْ

كالتحفيز يف  الذين قدموا أيضا اؼبدخالت ككمشرؼ الثاٌل التعليم الًتبية ك

  ا البحث.استكماؿ ىذ

دائما  اٍلعطأ الىت األكىل ةمشرفك  ةماجستَت  غاالرمضاٌل س ةالدكتو  ةاألستاذ .ٓ

بصعوبة كقدمت  الرسالة العلميةالتوجيو كالتحفيز من أجل استكماؿ ىذه 

 .بإخالص يف استكماؿ ىذه الرسالة التوجيو

رادين إنتاف اإلسالمية اغبكومية يم يف جامعة لالتعك  كلية الًتبية  ىف اساتيذتى  .ٔ

 الذين كانوا ـبلصُت يف تدريس، كخاصة قسم تعليم اللغة العربية المبونج

 .يف معرفة أنبية العلم معرفتهم كسانبوا كثَتنا للباحث



 

، كمكتبة رادين إنتاف المبونج اؼبركزية التعاليمك رئيس مكتبة كلية الًتبية   .ٕ

من خالؿ توفَت اؼبعلومات حوؿ  ي اؼبوظفُت الذين ساعدكا الباحثكموظف

 .اؼبراجع يف اؼبكتبة خالؿ البحث

أثناء إجراء دراساتو ، كإعطاء اغبب  التوجيواعطاٌل  افالذ حملبوبل اكالد   .ٖ

 دائما لألسف ال تقدر بثمن كدائما يعطي فهمو خالؿ فًتة الدراسة يف

 جامعة رادين إينتاف اإلسالمية اغبكومية النبونج.

مدير اؼبعهد رياض الصاغبُت اغباج إظباعيل ذكالقرنُت ك امي فطمو سنكر  .ٗ

 .  اكم اهلل خَتا اعبزاءحسن اىتمامو جز على حسن مساعدتو ك 

ىف ك ك ىف اؼبعهد الرياض الصاغبُت.  قسم تعليم اللغة العربية األصدقاء يف .َُ

اؼبعهد اؼبدينة كصبيع اصدقائى الذين يثجعونٌت كيدعونٌت اىل التوفيق ك 

 النجاح.

، ، لكل ما تقدمو من مساعدةألطراؼ اليت ال يبكن ذكرىا كاحدةصبيع ا .ُُ

 .العلمية مباشر أك غَت مباشر إلكماؿ كتابة ىذه الرسالةسواء بشكل 



 

السالمة ك العافية كالربكة عليكم صبيعا. كعسى اف تنفد كاخَتا يسأؿ اهلل الباحث  

 ىذه الرسالة العلمية للباحث خاصة كالقارئ عامة.
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 الباب االّول

 المقّدمة

 توضيح الموضوع . أ

قبل اف يشرح الباحث مضموف ىذا البحث فيقدـ الباحث بعض    

اؼبصطلحات الشائعة اؼبوجودة الىت البد من معرفتها ليسهل القارئ ىف معرفة 

" أسلوب معانيها كاإلبتعاد عن األخطاء ىف فهمها. كاؼبوضوع ؽبذا البحث ىو : 

 . " تحليلية معانية ( اإلنشاء الطلبى فى سورة الكهف ) دراسة

 اؼبصطلحات الشائعة اؼبوجودة ىف ىذا البحث ىو :  

اسلوب : طريق الذل يعرب بو الكاتب اك األدب  عٌما يدكر ىف نفسو  .ُ

 ُمن األفكار. ك ينقل مشاعره ك احاسيسو اىل القارئ ك السامع.

َت حاصل كقت الطلب، غ ما يستدعى مطلوباالطلىب : نشاء االو  .ِ

 ِالنداء.كالنهي، كاإلستفهاـ، كالتمٌت، ك  كيكوف باألمر،

                                                             
 ّٗٔ  ـ ( ص. َُُِ,)القاىرة : دار التوفيقية للًتاث, الكاىف ىف البالغةأيبن أمُت عبد الغٌت, . .  1
 ُٖـ( ص. ََِٕالركضة, , )جاكرتا : مكتبة البالغة الواضحةعلي اعباـر ك مصطفى أمُت, .  2



 

نزلت بعد نزكؿ  ،ائة كعشركىي ممن سورة اؼبكية  سورة الكهف :   .ّ

الغاشية قبل سورة الشورل كتقع ىف اعبزء اػبامس عشر ك  سورة

السادس عشر كىي احدل سور طبس بدئت بػػػػػ" اغبمد هلل " 

آف كىي : كتعرضت سورة الكريبة لثالثة قصص من ركائع قصة القر 

  ّ.قصة اصجاب الكهف كقصة موسى مع اغبضر كقصة ذل القرنُت

 سبب اختيار الموضوع   . ب

علم اؼبعاٌل علم من علـو اللغة العربية، كانبيتو غاية انبية ىف ادراؾ قوة  .ُ

اساليب القرآنية،  كعديد من ايات الكهف ربتول على اسلوب اإلنشاء 

الطلىب الذل لو معٌت اغبقيقى كمعٌت اجملاز الذل وبتاج اىل دراسة ك بياف  

 كى يصل اىل معاٌل اؼبقصودة.  

قرأ اؼبسلموف ىف يـو اعبمعة كليلتها. كما سورة الكهف ىي سورة الىت ت .١

ركم عن اغباكم سعيد، عن النيب صلى هلل عليو كسلم. انو قاؿ : من قرأ 

سورة الكهف ىف يـو اعبمعة أضاء لو من النور مابينو كبُت صبعتُت.  ذكر 
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فيو ثالث قصص العجيبة الغربية فهي قصة اصحاب الكهف، كقصة 

  الىت تكوف معرفة كعبارة ىف حياتنا.موسى مع اغبضر، كقصة ذل القرنُت

  البحث خلفية . ج

فاظ يعربىا  ال ىي. عند جٌٌت اللغة  افجدا يف حياة اإلنس اللغة ؽبا دكر مهم

 .لناس ىف القاء اؼبقاصد ك نقل االفكارأداة يستخدمها اكٌل شعب عن اغراضهم اك 

الىت يبلكها مع كظيفة اللغة كأداة اتصاؿ أك أداة تفاعل  موافقالتعريف كىذا  ْ

اكىل الٌنهى فإٌف اللغة العربية ىي صبل الىت  عند الغلياٌل نقال عنك  .االنساف

ب على  لك هبالذ ٓدمها العرب للتعبَت عن اىدافهم ) األفكار ك اؼبشاعر (يستخ

لغة لن يكوف الاستخداـ اللغة ، ألنو بدكف بخرين آلكل شخص يريد التواصل مع ا

كاللغة العربية ؽبا تأثَتا مهما خاصة ىف العامل  ،بُت الناس الأك تفاع الاتصا

 اإلسالمى. 

                                                             
4 . Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal 

1. 
5
. Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab ( Yogyakarta: Diva Press 

2016), Hal 25. 



 

اللغة مستخدمة من قبل كىي  .ملكاحدة من اللغات اليومية يف العااللغة العربية ىي   

ك اللغة العربية  ٔالعرىب ك الشريط الساجلي ىف اإلتصاؿ بينهم ىف التعبَت عن اىداؼ.

 سودافك  مصرك  تونسك  عبزائر ليبياك ا اؼبغربك لكة العربية السعودية فبلغة رظبية يف 

فلسطُت ك مصر ك  اإلمارات العربية اؼبتحدةك يراف إك كويت ك العراؽ ك سوريا ك لبناف ك 

اللغات السامية اليت ىي  من جنس اللغة العربية كبعض الدكؿ يف اعبزيرة العربية.

عيش ف كاليت تستخدـ يف األمة من خالؿ الآلزالت موجودة حىت اكما اللغةأقدـ 

قدرة اللغة العربية مازالت قائمة حىت اآلف بسبب موقعو كلغة  ك. افرات حوؿ هنر

 السنة.  اختارىا اهلل كلغة القرآف ك

. سريعا  انتشارا اللغة العربية ك قد انتشرت  طوره ت ىفك مع التطور االجتماعي كالعلـو

صرؼ الك  مثل النحو   .ةمتنوعة مهمـو ؾبموعة من العل تضعك  قد اللغة العربيةاٌف 

 .ادمة للعلـو العربيةالقالبالغة. كىم علـو ك 

 كالـ اهلل يوحى اىل النيب ؿبمد صلى اهلل عليو كسٌلم بوسيلة جربيلو  القرآف الكرَل ى

كاضافة اىل  .تر من اهلل سبحانو كتعاىلتو اؼبطريق بالك العربية  اإلعجاز باللغةللبياف ك 
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Lampung: An-Nur Press),  2004, hal 1 



 

يفرؽ  القرآفألٌف  اس كبينات من اؽبدل كالفرقاف.ىدل للن الكرَل القرآف ذالك، كاف

  بُت اغبق كالباطل.

سيطرة على فال فبكن فهمو كتطبيقو دكف  دستور لإلسالـ اؼبنزؿ بالعربية، القرآفاٌف 

كما شرح كزارة   االحاديث النبوية.ك  القرآفدمها للغة العربية. كالعربية لغة تستخا

عليم اللغة العربية ىي لتكوف قادرا على فهم الشؤكف الدينية اٌف اغراض العامة من ت

فالقراءف الكرَل كلو ىف  ٕالكرَل ك األحاديث النبوية كمصدر األكىل لإلسالـ. القرآف

 اعلى درجات من البالغة العربية.

 

إذا بينهمػػا، ل رآف الكػػرَل يتعلػػق تعليقػػا كاثقػػا ال ينفسػػالقكمػػا عرفنػػا اٌف اللغػػة العربيػػة بػػ

إذا قيػل أف اللغػة العربيػة  .لوب صبيلػة ذالػك بسػبب القػرآفسػا اؽبػ قيل أف اللغػة العربيػة

عميػػػق ذالػػػك بسػػػبب القػػػرآف. كإذا كانػػػت اللغػػػة العربيػػػة ارتفػػػاع األد  ىػػػي الؽبػػػا معػػػٌت 

 ٖأيضنا بسبب القرآف.

                                                             
7 . Departemen Agama RI, Garis Garis Besar Program Pengajaran, Dirjen Lembaga Islam, Jakarta, 

2001,Hal,111   
8 . Nasarudin Idris, Pola Ungkapan Dalam Al Qur`An, Lisan Arabi, Jawa Timur, 2007,Hlm.I 



 

أس من اإلنساف فهى العربية كىي موضع الر اللغة سواء مثل موضع البالغة من 

ا  قاؿ اهلل تعاىل :هر جالؽبا. كما ك مظ مستودع سرىا، ُّ كُۡرَٰءًُا َغَربِّيّٗ َٰ َُزىَۡن
َ

ٓ أ ا إِجَّ

ًۡ َتۡػلِئُنَ  ُس َػيَّ ىذا دليل على اف القرآف كتاب فريد كفبيز كمعجز ىف    9.ىَّ

  ف فهما تاما. اللغة العربية شرط ىف فهم القرآ دراسةك  جوانب اللغة.

 فهم ادراؾ قٌوة ىفالبالغة دراسة مهمة ك  تطبيق.كفٌن نظرية ك علم ىو البالغة 

 يتطلب.القرآف كلغة العربية اللغة فهم فٌ إ ياٍل،الغل الشيخ قاؿ نية.األساليب القرآ

 ،عاٍلاؼب علم بينها كمن ،العلـو اللغة العربية من نوعنا ُّ عن يقل ال ما األمر

ألف ىف القراف الكرَل ىناؾ معٌت اغبقىقى  َُاك نقاؿ بعلم البالغة. ،كالبديع ، كالبياف

  ُُكمعٌت اجملازل كالعديد من التشبيو الذل لو غرض مؤين كوبتاج اىل البياف.

ثالثة اقساـ :  اىل تنقسمىي الظهور كالبياف ك اإلنتهاء اىل معٌت البلوغ. ك  البالغةك 

كالبديع كاؼبعاٌل. كاٌما البياف هبعل الكالـ كاضحا ىف داللة على معٌت اؼبراد.  البياف
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يساعد ىف توصيل اؼبعاف الكالـ ربسينا لفضيا ظاىرا. ك  يساعد ىف ربسُتالبديع ك 

   ُِاؼبعٌت بطريقة صحيحة من نفس اؼبتكٌلم اىل ذىن السامع.

يريد الباحث اف  ،فرعية علم البالغةاللغة العربية كالقرآف الكرَل ك بعد شرح الباحث 

ىف  اإلنشاء الطلىبىف الباب الكالـ يعٌت ىف اسلوب يقتصر البحث ىف علم اؼبعاٌل 

كانشاء الطلىب احدل علـو اؼبهمة ىف معرفة معاف القرآف كيبحث فيو  .سورة الكهف

عن األمر، كالنهى، كاإلستفهاـ، كالتمٌت، كالنداء الىت تكوف قواعدا من اللغة العربية. 

الكرَل كجد الباحث كثَت من األساليب الطلبٌية الىت ربتاج اىل البياف كي  قرآفكىف ال

رض اؼبقصود من األية. تتضمن اياتو على اساليب اإلنشاء الطلىب تطابق اعبملو للغ

الذل مل يدرؾ اف لو معٌت اغبقيقى اك معٌت البالغى. كقوؿ تعاىل ىف السورة الكهف 

َُم    ىف األية العاشرة: ُ ٓ َءاحَِِا ٌَِ َّلَّ ْ َربََِّا ٔا ُ ِؿ َذَلال ۡٓ َوى ٱىۡفِخۡيَُث إََِل ٱىَۡه
َ

إِۡذ أ

 ِ ّي َْ ثّٗ َو اۡئ رَۡۡحَ ۡمرَُِا رََشدّٗ
َ

َۡ أ ٌِ  .ََلَا 

ٓ إذا نالحظ ىذه األية ىناؾ اسلوب األمر فيها  َُم رَۡۡحَثّٗ  َءاحَِِاَربََِّا ُ ّيِئۡ ٌَِ َّلَّ َْ  َو

ا ۡمرَُِا رََشدّٗ
َ

َۡ أ ٌِ الذل مل يعمل كما ىي يعٌت طلب الفعل على كجو  ََلَا 
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خرل فهي اإلستعالء،   كلكٌن زبرج صيغ األمر عن معناىا األصلى اىل معاف أ

 الدعاء.

استنادا اىل اؼبثاؿ السابق، اف اسلوب اإلنشاء الطلىب قد استعمل بوضيفة اك معاف 

اخرل. اؼبثاؿ اسلوب األمر مل يدكر دكرىا لألمر فحسب، كلكٌن قد يستخدـ 

للدعاء، اإللتماس، اإلرشاد، التهديد، التعجيز ك غَت ذالك. كمن مزاياه لغة القرءاف  

 األصلى.   كالفاظو اؼبخالف دبعانيهاكذالك بوجود معاٌل 

كقبل اف يقـو الباحث بالبحث عن أسلوب اإلنشاء الطلىب ىف سورة الكهف علينا 

اف نعرؼ بالدراسات السابقة، ألف نقـو هبا قبل بداية البحث الـز على كل 

الباحث اف يقدـ الدراسات السابقة اؼبعركفة إلبتعاد كجود تكرار البحث ىف اؼبوضوع 

 ة. فلذا يبحث الباحث عن البحوث الىت قاـ هبا الباحثوف القدماء منها:مقارب

جلى فًتا, طالب قسم التعليم اللغة العربية جامعة اإلسالمية اغبكومية رادف  -

انتاف ؼببونج، حبثو ربت اؼبوضوع معٌت اإلستفهاـ ىف السورة الشعراء ك تدريسو، سنة 

اإلستفهاـ كمعرفة معٌت كنوع  . يبحث ىذا البحث عن ايات تتضمن فيهاَُُِ: 

 اإلستفهاـ ىف سورة الشعراء ك طريقة تدريسو علم البالغة.



 

اسوة حسنة، طالبة قسم التعليم اللغة العربية جامعة اإلسالمية اغبكومية   -

رادف انتاف ؼببونج، علم اؼبعاٌل ك طريقة تدريسو ىف اؼبعهد اغبكمة كام ىليم بيدار  

ذا البحث عن علم اؼبعاٌل ك نوع طريقة تدريس . يبحث ىََُِؼببونج، سنة : 

 البالغة 

اضبد برىاف الدين طالب قسم التعليم اللغة العربية ك ادهبا جامعة سوناف    -

كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية جوكجا كرتا ىف حبثو ربت اؼبوضوع " اإلنشاء الطلىب 

بحث ىذا البحث . يَُِْىف السورة اغبجر ) دراسة ربليلية ىف علم اؼبعاٌل ( سنة 

 عن ايات تتضمن فيها اإلنشاء الطلىب ك معرفة اؼبعٌت اغبقيقى ك معٌت اجملازل منها.

 تحديد البحث  . د

 الرسالة العلميةفالباحث يعطي حدكدان يف ىذه بناء على خلفية البحث اعاله. 

 ىي :

اف موضع الدراسة ىف ىذا البحث ىو اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف سورة   .ُ

 القرآف الكرَل كلو ام من اكؿ السورة اىل اخره.الكهف من 

اف ىذا البحث يركز ىف دراسة البالغة على الكالـ اإلنشاء الطلىب كانواعو  .ِ

 كىي األمر كالنهي كاإلستهاـ كالتمٌت كالنداء.



 

 مشكلة البحث  . ه

اف يقدـ اسئلة  استنادا على خلفية البحث اؼبذكورة اعاله, يبكن الباحث

 اىل :البحث على كبو الت

 ؟ كيف كانت انواع األساليب اإلنشاء الطلىب ىف سورة الكهف .ُ

 ىف سورة الكهف ؟ الطلىباإلنشاء  كيف كانت  معاٌل األساليب .ِ

 اهداف البحث . و

 الرسالة العلميةيف ىذه  اىدافافالباحث يعطي بناء على خلفية البحث اعاله. 

 ىي :

 اإلنشاء الطليب ىف سورة الكهف. ساليباع األنو ؼبعرفة ا .ُ

 ؼبعرفة معاٌل األساليب اإلنشاء الطلىب ىف سورة لكهف. .ِ

 

 فوائد البحث  . ز

 ك من فوائد ىذا البحث, نعرضها فيما يلى :  

 . التسهيل ىف تعليم انواع اإلنشاء الطلىب خاصة ىف سورة الكهف .ُ



 

زيادة اؼبعارؼ للباحث بوجو اػباص كالقارئ بوجو العاـ ىف استعماؿ  .ِ

 األسلوب الطلىب 

الباحثُت الذين يريدكف اف يدرسوا موضوع اإلنشاء عٌما يتعلق مساعدة بعض  .ّ

  الكرَل سورة الكهف. باسلوب الطلىب ىف القراف 

 
 

  



 

 الباب الثانى

  اإلطار النظرى  

 البالغة علم  . أ

 مفهوم علم البالغة  .4

قبل اف نبحث اؼبفاىيم السابقة فيحسن لنا اف نبحث عن البالغة. ىف اؼبعجم 

.وي اني يى بػى  نى سي ك حى  حى صى دبعٌت فى  ةن غى الى بى  - غي لي بػٍ يػى  - غى لى من فعل بػى  الوسيط البالغة لغة
ىف اؼبعجم ك  ُّ

 ػج غه يٍ لً ا فهو بى حن يٍ صً فى  افى كى   كٍ اى  ارى صى  ةن غى الى بى  - غي لي بػٍ يػى  - غى لى اؼبنجد البالغة لغة اصلو من بػى 

اء.غى لى بػي 
ُْ  

ۡػُروٍف  ـَإَِذاقولو تعاىل :  ٍَ ِ ََّ ة ُْ ۡمِصُهٔ
َ

ََّ ـَأ ُٓ َجيَ
َ

ََ أ  15. ةَيَۡؾ

   حسن الكالـ مع فصاحتو ك ادائو لغاية اؼبعٌت اؼبراد. البالغة ىي عند اىل اللغة 

اما البالغة فقد عرفها علماء البالغة تعريفا اصطالحيا. قاؿ جاـر ك مصطفى امُت ك  

نفس اثر خالب مع كاضحة فصيحة ؽبا ىف  تأدية اؼبعٌت اعبليل كاضحا بعبارة البالغة ىي اف

  ُٔ.مالئمة كل الكالـ للموطن الذل يقاؿ فيو ك االشخاص الذل ىباطبوف
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 ِ. سورة الطالؽ األية : ُٓ



 

البالغة ىي مطابقة الكالـ  ؼبقتضى اغباؿ مع فصاحتو. كالبالغة كعند األصفهاٌل 

 يارتو كثالثها : احتصحاللفط. كثانيها : حسن الًتاكيب ك على دعائم اكؽبا : اختيار  تكوف

  ُٕ.حسن اإلنتهاءيصلح للمخاطبُت, مع حسن ابداء, ك األسلوب الذل 

 بالغة دبعناىا الشامل ك الكامل ىيكيرل اضبد حسن الزيات الذل نقلو عباس أف ال

  ُٖكالـ.القلوهبم عن طريق الكتابة اك احبها ىف عقوؿ الناس ك ملكة يؤثر هبا ص

ذكل اللغة تبليغ اؼبعٌت  البالغة ىي ضح لنا افٌ يتٌ  من ؾبموع ىذه التعريفات للبالغةك 

ؼ ذبدب من يستمع اىل فسو . صروبا بصيغ لغتها الفصيحة صحيحةالعليا تبليغا كاضحا ك 

 الذل يناسب باحواؿ اجملتمع حىت يسر قلب السامع فيفهم السامع من غايتو. حسن كالمها

ضى اغباؿ البالغة تكوف كصفا للكالـ ككصفا للمتكلم. كالبالغة الكالـ مطابغة ؼبقت

من  ىي اف يبلغ اؼبتكلم مرادهاؼبتكلم البالغة ك  من ىباطب بو مع فصاخة مفردتو كصبلو.

مطابقة خالؿ اك تفصيل من غَت ملل اك ىي  اهباز من غَت اؼبعاٌل من خالؿ الكالـ اك ىي

 ُٗالكالـ ؼبقتضى اغباؿ مع فصاحتو.
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 بقة ؼبا يقتضيو حاؿاٌكد صاحب البالغة الواضحة اف البالغة ىف الكالـ ىى: مطاك 

كعند عبده عبد العزيز البالغة الكالـ ىي  َِ.مركبهااػبطاب مع فصاحة الفاظ مفردىا ك 

مطابقة ؼبقتض اغباؿ مع سالمتو من العيوب اؼبخلة بفصاحتو كفصاحة اجزائو. كبالغة 

اؼبتكلم ىي ملكة راسخة ىف نفس صاحبها يتمكن هبا من تأليف كالـ بليغ ىف اٌم معٌت 

 ُِيريد.

كيقصد باغباؿ ىو األمر الداعى للمتكلم اىل اف يعترب ىف كالمو شيأ خاصا زائدا 

على اصل اؼبعٌت. كمقتضى اغباؿ ىو ذالك األمر زائد الذل اعتربه اؼبتكلم ىف كالمو 

االقتضاء اغباؿ إياه. كاما مطابقة الكالـ ؼبقتضى اغباؿ فهي: اشتمالو على ذالك الشيئ 

 الزائد.

علـو علـو اللغة ك اشرفها من الكالـ ىي الىت تبدء بالفاظ تدؿ على ك البالغة ارقى 

 معانيها احملدة مث تتدرج حىت تصل اىل الكلمة الفصيحة كالعبارة البليغة. 

بناء على ذالك هتدؼ البالغة تعبَت الكالـ كاضحا صحيحا مؤثرا ىف ادىاف 

ة من اجل توضيح اؼبعاٌل الىت اؼبستمعُت. كسيتخدـ اؼبتكلم ىف حديثة اساليب بديعة ك متنوع
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نقلها اىل السامع. كالبد للمتكلم اف يهتم بدقة اختيار الكلمات ك اؼبوضوع اؼبناسب بسياؽ 

الكالـ. كيلـز عليو اف وبًت عبارة فصيحة من اؼبتكلم لتسهل فهم السامع عما يقصده 

 اؼبتكلم.

 فوائد دراسة البالغة  .١

 بعض فوائد دراسة البالغة فيما يلى:

 تذكؽ اللغة، ك سبتع هبا، ك فهمها فهما تاما. -

 تساعد األعاجيم ىف الوصوؿ اىل معٌت اؼبقصود من النص. -

 تساعد اؼبتلقى ىف تفرقة بُت اغبقيقة ك اجملاز. -

 تبُت مواطن اعبماؿ، كتكشف اسرار الكالـ. -

تعطى ميزانا للدارس يستطيع من خالؿ ىذا اؼبيزاف معرفة ما ىو جيد كما  -

 ىو غٌث.

 اؼبتعة ك السعادة للدارس عندما يقرأ أساليب العرب كوباكيها. حصوؿ -

  ِِكسيلة مباشرة لفهم كتاب اهلل ك ىدم رسوؿ اهلل. -
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  علم المعانى  . ب

 مفهوم علم المعانى  .4

ىو علم يعلم بو احواؿ  علم اؼبعاٌل ىف اللغة صبع اؼبعٌت كىف اصطالح علم اؼبعاٌل

قواعد يعرؼ هبا كيفية مطابقة الكالـ اصوؿ ك ىو ك  لفظ الىت هبا يطابق مقتضى اغباؿ،ال

عرؼ اػبطيب علم اؼبعاٌل بأنٌو   ِّؼبقتضى اغباؿ حبيث يكوف كفق الغرص الذل سبق لو.

كما قاؿ عبد الفتاح ىو  ِْعلم يعرؼ بو اجواؿ اللفظ العرب الىت هبا يطابق مقتضى اغباؿ.

فتختلف صور الكالـ عرىب الذل يطابق دبقتض اغباؿ, علم يعرؼ بو االحواؿ اللفظ ال

 ِٓإلختالؼ االحواؿ.

كعرؼ اىل البالغيُت بقوؽبم عن العلم اؼبعاٌل ىو علم يعرؼ كيف يطابق الكالـ 

 مقتضى اغباؿ.

كعرؼ السكاكى علم اؼبعاٌل بأنو تتبع خواص الًتاكيب الكالـ ىف اإلفادة كما يتصل 

تطبيق الكالـ على ما هبا من االستحساف ك غَته ليحًتز بالوقوؼ عليها من االخطاء ىف 
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يقتضى اغباؿ ذكره. كىو يعٌت بًتاكيب الكالـ الًتاكيب الصادرة عمن لو فضل سبييز ك 

 ِٔ.معرفة. كىى تراكيب البلغاء ال الصادرة عمن سواىم

يتضح لنا البياف اف علم اؼبعاٌل ىو علم الذل يعٌلم االنساف كيف تعبَت الكالـ الذم  

 لكالـ كفق الكالـ حُت يقع اغبديث ك يكوف ىذا ا كاف مناسبا بأحواؿ اللفظ العرىب

 ج.  اإلنشاء

  مفهوم اإلنشاء .4

اك ال يبكن اف يوصف  اإلنشاء ىو الكالـ الذل قد وبتمل اىل الصدؽ ك الكذب.

 : ض العلماء تعريف اإلنشاء كما يلىكقد اٌكد بع صاحبو بالصدؽ اك الكذب.

ك ذكر ىف كتاب جواىر البالغة ألفو سيد اضبد اؽبامشى اٌف اإلنشاء ىف اللغة ىو اإلهباد. 

حم فال يناسب ااٌل قائلة ك ار  –الكذب لذاتو, كبو اغفر اصطالحا : ما ال وبتمل الصدؽ ك 

نو ك ال الكذب. كإف شئت فقل ىف تعريف اإلنشاء : ىو ما ال وبصن مضمو الصدؽ ك 

 ِٕ.بويتحقق إالٌ اذا تلفظت 
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اإلنشاء ىو الكالـ الذل ال وبتمل صدقا كال كذبا،  عبده عبد العزيز قلقيلةكعند 

ألنو ال ىبرب حبصوؿ شيئ اك عدـ حصولو فيكوف لو كاقع خارجى يطابقو اك ال يطابقو كامبا 

  ِٖىو طلب على سبيل اإلهباب

 ِٗكاما قاؿ عبد الرضبن األحضرل اإلنشاء ىو مامل يكن ؿبتمال للصدؽ كالكذب.

 فمن قاؿ لك : يا فالف اقبل. ال يصيح اف تقوؿ لو : صدقت اك كذبت؟

معتمدا من ؾبموع التعريفات السابقة يتضح لنا اف اإلنشاء ىو ما ال يصح اف    

 يقاؿ لقائلو انت صادؼ اك انت كاذب.

 اقسام اإلنشاء  .١

 تنقسم اإلنشاء اىل نوعاف طلىب ك غَت طلىب 

حاصل كقت الطلب، كيكوف باألمر كالنهي فالطلىب ما يستدعى مطلوبا غَت  -

فطلب الفعل ىف افعل، كطلب الكف ىف ال  النداء.كاإلستفهاـ كالتمٌت ك 

تفهاـ, كطلب طلب الفم ىف اإلسؿببوب ىف التمٌت, ك  طلب اؿتفعل، ك 

 اإلقباؿ ىف النداء.
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كغَت الطلىب ماال يستدعى مطلوبا، كلو صيغ كثَتة منها : التعجب كاؼبدح  -

 َّسم كافعاؿ الرجاء ككذالك صيغ العقود.كالدـ كالق

 اإلنشاء الطلىب ينقسم اىل طبسة اقساـ منها :

 األمر  .4

 مفهوم األمر . أ

يأمر دبعٌت طلب منو فعل شيئ. كاما ىف  -األمر ىف اللغة انو مصدر من أمر 

كما قاؿ  ُّ.الفعل من اؼبخاطب على كجو اإلستعالء ااإلصطالح األمر ىو طلب

كعند أيبن    ِّامُت ىو طلب الفعل على كجو اإلستعالء.علي اعباـر ك مصطفى 

 ّّ.أمُت أمر ىو طلب تنفيد الفعل على كجو اإللزاـ ك اإلجبار ك اإلستعالء

بأف األمر ىو طلب الفعل بشيئ كجاء األمر من  من تلك النظريات يعرؼ الباحث

 األعلى اىل األدٌل.  
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 نوع صيغ األمر . ب

 لألمر اربع صيغ :     

 فعل األمر  .ُ

َٰيَۡدَيَٰ  كقولو تعاىل : ََٰب ُخِذ  َي ة ٖۖ  ٱىِۡهَت َّٔ كلمة "خذ"     ( ُِ) مرَل : .  ةُِل

 يأخذ   –ىو فعل األمر من اخذ 

 فعل اؼبضاريع اؼبقركف بالـ األمر .ِ

ِ  كقولو تعاىل : ْ ة ٔا ُ َّٔـ ًۡ َوۡۡلَؽَّ ُْ ْ ُُُذوَر ٔا ُ ٔـ ُ  ( ِٗ) اغبج : . ٱىَۡػخِيقِ  ٱۡۡلَيۡجِ َوۡۡل

 ليٌطٌوفوا" ىو فعل اؼبضاريع الذل هبـز بالـ األمر  –كلمة "ليوفوا 

 ك اسم فعل األمر  .ّ

ا كقولو تعاىل : َٓ حُّ
َ

د ََ  َيَٰٓ ي ِ َ  ٱَّلَّ ٌَّ ۖۡ ََل يَُُضُُّزً  ًۡ ُُفَصُس
َ

ًۡ أ ْ َغيَۡيُس ٔا ُِ ٌَ َءا

ًۡ  َعوَّ إَِذا  خََدۡحُخ ْۡ  كلمة "عليكم" ىو اسم فعل األمر( َُٓ) اؼبائدة : .  ٱ

 النائب عن فعل األمر اؼبصدر  .ْ

َ ََل َتۡػُتُدوَن إَِلَّ  كقولو تعاىل : ِ  ٱّللَّ َِ َوب ۡ ي ََِّٰلَ ا ٱىَۡن   ( ّٖ) البقرة : . إِۡخَصاجّٗ

  .وبسن –كلمة "إحسانا" ىو مصدر من احسن 



 

 البالغية  الى اغراض الحقيقة يخرج صيغ األمر عن اغراض  . ت

اىل معاٌل البالغى. قاؿ اعباـر قد  اغبقيقىقد ىبرج صيغ األمر عن معناه  

زبرج الفاظ األمر عن معناىا األصلى اىل معٌت البالغى تستفاد من سباؽ 

الكالـ منها اإلرشاد، كالدعاء، كاإللتماس، كالدعاء، كاالرشاد، كالتمٌت، 

 ّْكالتخيَت، كالتسوية، كالتعجيز، ك التهديد، كاالباحة.

رج الفاظ األمر عن معناىا األصلى كعند الشيح عبد الرضبن األخضرل قد زب

تستفاد من سباؽ الكالـ منها: اإلباحة، كالدعاء، كالتماس،  اىل معٌت البالغى

كارشاد، كالتهديد، كالتعجيز، كالتسوية، كاالكراـ، كاالمتناف، كاالىانة، كالدكاـ، 

 ّٓكالتمٌت، كاالعتبار، كاالدف، كالتكوين، كالتخيَت، كالتأديب، ك تعجب.

فاظ األمر عن معناىا األصلى اىل معٌت البالغى منها : الدعاء، زبرج ال

كالنصح، كااللتماس، كالتمٌت، كالتعجيز، كالتهديد، كاالباحة، كالتسوية، 

  ّٔكاالىانة، كالتحقَت، كالتسخَت، كاػبرب، كالتسليم، كالتحسَت، كالتخيَت
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عن معناىا سابقة تعرؼ اٌف قد زبرج الفاظ األمر كانت اػبالصة من األراء ال

 تستفاد من سباؽ الكالـ منها:   األصلى اىل معناىا البالغى

ذالك إذا جاء األمر من األقٌل اىل اهلل تعاىل مثل قولو (  permohonan ) الدعاء  .ُ

حۡ َرّبِ  كَاَل تعاىل  :   ( ِٓ) طو : َِل َضۡدرِي  ٱۡۡشَ

 ( harapan)  الرجاء .ِ

مثل قولك للمعلم : إشرح ىذا ذالك إذا جاء األمر من األقٌل اىل األعلى. 

الدرس. كلمة إشرح ىو فعل األمر يفيد الرجاء,ٌ إذا جاء األمر من األقٌل اىل األعلى 

 ّٕكىو اؼبعٌلم.

 ( ajakan/tawaranالتماس )  .ّ

كذالك إذا جاء األمر من شحص اىل شحص مساك لو ىف اؼبكاف ك 

: يا صاحىب حذ ىل  الدرجة ك اؼبنزلة. مثلستول, اك بُت شحصُت متساكيُت ىف اؼب

 كوبا من القهوة.

 ( arahan)  اإلرشاد  .ْ
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كذالك إذا جاء األمر يشمل إرشادا. مثل  إذا تدينتم بدين إىل اجل مسٌم 

 فاكتبوه, ك اليكتب بينكم كاتب بالعدؿ. 

 ( pengharapan) التمٌت  .ٓ

إذا جاء األمر موٌجها لغَت العاقل. مثل : تكٌلمى يا لبلة, كلمة تكٌلمى ىو 

 األمر يفيد التمٌت ألف األمر موجها لغَت العاقل.فعل 

 ( kebolehan) اباحة  .ٔ

إذا كاف احملطب يتوىم اٌف اؼبامور بو ؿبظور عليو فيكوف األمر ادنا لو بفعلو    

 .مثل : ككلوا كاشربو كال تسرفوا ّٖكال حرج عليو ىف تركو

 ( ancaman) التهديد  .1

ََٰذا  ـََذۡرِن كقوؿ تعاىل :  ُب ةَِه َ يَُسّذِ ٌَ ِديِدٖۖ َو َۡ  ٱۡۡلَ ِ ٌّ  ً ُٓ َشجَۡصَخۡدرُِج

َٔن  ٍُ  ( ْْ) القلم : َخۡيُد ََل َحۡػيَ

 ( melemahkan)  التعجيز .ٖ
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ك احملاؿ, فبا يصعب على اؼبخاطب  على اؼبستخيل كذالك إذا جاء األمر مشتمال

 عملو مثل : امس على اغبائط

 (penghinaan ) التحقَت ك الدـ  .ٗ

إذا جاء األمر مشتمال على استهزاء ك سخرية , مثل : كقاؿ ؽبم موسى القوا كذالك 

  ّٗما انتم ملقوف

 ( menyamakanالتسوية )  .َُ

ًۡ  كُۡو إذا جاء األمر اىل معٌت تسوية كبو :  ََّ حُخََلتََّو ٌُِِس ا ى ّْٗ ۡو َنۡر
َ

ًًٔۡع أ ْ َؼ ٔا ُفُِل
َ

أ

َِٰصلِنَي  ا َف ٌّٗ ۡٔ ًۡ كَ ًۡ ُنُِخ َُّس  ( ّٓ) التوبة : إُِ

 ( penghormatanاإلكراـ )   .ُُ

 إذا جاء األمر اىل معٌت اإلكراـ كبو : ادخلوا بسالـ آمنُت 

 ( kenikmatanامتناف )   .ُِ

ْ إذا جاء األمر اىل معٌت اإلمتناف كبو :   ٔا ُ ُُك ًُ  ـَ ا َرزَكَُس ٍَّ ُ ِم ا  ٱّللَّ َٰٗلّٗ َؼّيِتّٗ َخَل

ْ وَ  َج  ٱۡشُهُروا ٍَ ِ ُِۡػ َّاهُ َتۡػتُُدونَ  ٱّللَّ ًۡ إِي  ( ُُْ) النحل :  .إِن ُنُِخ

                                                             
 



 

 ( mengambil pelajaranاإلعتبار )   .ُّ

ْ إذا جاء األمر اىل معٌت اإلعتبار كبو :  ِ  ٱُُظُرٓوا رِه ٍَ ٓ إََِلَٰ َث ِ  ۦ َر َويَِۡػِّ ٍَ ۡث
َ
ٓ خ ٓ  إِذَا إِنَّ ِِف  ۦ

ٔنَ  ُِ ٌِ م  يُۡؤ ۡٔ َٰج  ّىَِل ًۡ ٓأَلَي َٰىُِس  ( ٗٗ) األنعاـ : . َذ

 ( perizinanاالذف )  .ُْ

 كقولك ؼبن طرؽ الباب : ادخل 

 

  

 ( penciptaanالتكوين )  .ُٓ

ٓ كقوؿ تعاىل :  ا ٍَ ُ  إِجَّ ۡمُره
َ

َراَد َشۡي  ۥٓ أ
َ

ٓ أ ن َحُلَٔل َهُ  ًٔ إِذَا
َ

) يس : . ُزَ َذيَُهٔنُ  ۥا أ

ِٖ ) 

 ( tata krama) تأديب  .ُٔ

 كبو : قل فبا يليك

 ( keherananالتعجب )  .ُٕ



 

ََم  ٱُُظرۡ كقوؿ تعاىل :    ْ ل ٔا ُب َراَل َنۡيَؿ ََضَ ٌۡ َ
ْ ـََٗل يَۡصَخِؽيُػَٔن  ٱۡۡل ٔا ـََغيُّ

 ( ْٖ) اإلشراء : . َشبِيٗلّٗ 

 النهي  .١

 مفهوم النهى . أ

ينهى هنيا عن كذا : زجره عنو بالفعل اك  –النهي ىف اللغة مصدر من هنى 

القوؿ كمنعة عنو. كاما اصطالحا النهي ىو طلب الكف عن الفعل على كجو 

عند ضبيم ك اضبد  َْاإلستعالء، كلو صيغ كاجدة كىي اؼبضارع مع )ال( الناىية.

ٍسًتٍعالى  سباكر النهي ىو علي اعبارَل النهي  كعند ُْء.طىلىبي اٍلكىفِّ عىًن اٍلًفٍعًل عىلىى كىٍجًو اإٍلً

ىو طلب الكف عن الفعل على كجو اإلستعالء، للنهي صيغة كاحدة ىي اؼبضارع مع ال 

 ِْالناىية.

لًتؾ شيئ من اىو اؼبطالب  النهيبأف  من تلك النظريات يعرؼ الباحث 

ْ  َوََل :  األعلى اىل األدٌل كبو ٔا ۖۡ تَۡلَربُ ُّ  ٱلّزَِنَٰٓ َّ َِٰدَشثّٗ وََشآَء َشبِيٗلّٗ  ۥإُِ ىف  ََكَن َف
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على تقربو اىل  هنى اهلل اىل الناس . كىوتلك األية اتى النهى من األعلى اىل األدٌل

  الزٌل. 

 البالغية الى اغراض الحقيقة يخرج صيغ النهي عن اغراض  . ب

قد زبرج صيغ النهي عن مدلوؽبا الرئيس كىو طلب الكف اىل معاٌل تعرؼ 

تستفاد من السياؽ كالدعاء كالرجاء كالتماس كالتمٌت كاإلرشاد التعجيز القرائن، 

  ّْكالتحقَت.

كعند ايبن امُت قد ىبرج النهي عن معناه اغبقيقى اىل معناه البالغى منها :  

الدعاء كالرجاء كااللتماس كالنصح كاالرشاد كالتهديد كالوعيد كالتعجيز كالتمٌت كالدـ 

 ْْكالتحقَت.

 غ النهي عن معناه اغبقيقى اىل معناه البالغى منها :إذا قد زبرج صي

كقولو  من األقٌل اىل اهلل تعاىل ذالك إذا جاء النهي ( permohonan)  الدعاء  .ُ

َُا  : تعاىل
ۡ

ۡخَؽد
َ

ۡو أ
َ

آ أ َِ َِّصح ا ََل حَُؤاِخۡذَُآ إِن ن َِ  ( ِٖٔ) البقرة :  َربَّ
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من األقٌل اىل األعلى مثل قولك  ( ذالك إذا جاء النهي harapan)  الرجاء .ِ

 للمعلم : ال تسرع ىف الشرح  

ذالك اذا جاء النهي يشمل نصخا كارشادا كقولو تعاىل  ( tuntunan)   اإلرشاد .ّ

ا:  َٓ حُّ
َ

د ََ  َيَٰٓ ي ِ ْ ََل تَۡس  ٱَّلَّ ٔا ُِ ٌَ ًۡ  َٔ َءا ًۡ تَُصؤُۡز ۡشَيآَء إِن ُتۡتَد ىَُس
َ

أ  َۡ َخ  ْ ٔا .   يُ

  (   َُُ:  اؼبائدة) 

ذالك اذا جاء النهي دبا ىبالف الواقع مثل : ال تستمع  (  ancamanالتهديد )  .ْ

 بقوىل كال سبتثل بأمرل   

اكقولو تعاىل : ( pesimistisالتيئيس )  .ٓ َٓ حُّ
َ

د ََ  َيَٰٓ ي ِ ْ ََل َتۡػَخِذُرواْ  ٱَّلَّ َزَفُروا

 ۡۖ َم ۡٔ ئُنَ  ٱۡۡلَ ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٌَ َزۡوَن  ا ُُتۡ ٍَ  (ٔ :التحرَل ) . إِجَّ

ا(كقولو تعاىل :  mencela)  التوبيخ  .ٔ َٓ حُّ
َ

د ََ  َيَٰٓ ِي َِ  ٱَّلَّ ٌّ  ٞ ٔۡم َ ْ ََل يَۡصَخۡر ك ٔا ُِ ٌَ َءا

 ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا  ٔاْ َخۡۡيّٗ ُ ن يَُسُٔ
َ

ٍم َغَصَٰٓ أ ۡٔ  ( ُُ :اغبجرات ) . كَ



 

( ذالك اذا جاء النهي مشتمال على استهزاء ك سخرية   menghina) التحقَت  .ٕ

ِ  ََل  : كقولو تعاىل خَّۡػَِا ةِّ ٌَ ا  ٌَ نَّ َخۡيجَۡيَم إََِلَٰ  دَّ ٍُ ٓ َت ًۡ  ۦ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا  َٰجّٗ ۡزَو
َ

اغبجر ) .  أ

: ٕٕ )  

( ذالك اذا جاء النهي موجها لغَت عاقل مثل : با ليل  pengharapan )التمٌت  .ٖ

 طل يا ًل   يا صبح قف ال تتلع 

من شحص اىل شحص  كذالك إذا جاء النهي  ( ajakan / tawaran)  التماس .ٗ

الدرجة ك اؼبنزلة.  ستول, اك بُت شحصُت متساكيُت ىف مساك لو ىف اؼبكاف ك اؼب

ٖۖ  كَاَل كقوؿ تعاىل :  ِسٓ
ۡ

ُخۡذ ةِيِۡديَِِت َوََل ةَِرأ
ۡ
ُؤمَّ ََل حَأ َِ  ( ْٗ) طو :  يَبۡ

َ ََتَۡصََبَّ  َوََل (كقوؿ تعاىل :  terus menerusالدكاـ  )  .َُ ا  ٱّللَّ ٍَّ َٰفًِٗل َخ َغ

ُو حَ  ٍَ َٰيًِ ُوَن  ۡػ ِ  ٱىظَّ م  تَۡشَخُص ذِيّ ۡٔ ًۡ ِۡلَ ُْ ُر ا يَُؤّخِ ٍَ َٰرُ إِجَّ ةَۡص
َ
) ابراىيم :  ٱۡۡل

ِْ ) 

ا( كقولو تعاىل :  ( pesimisالتيئيس  .ُُ َٓ حُّ
َ

د ََ  َيَٰٓ ِي ْ ََل تَۡػخَِذُرواْ  ٱَّلَّ َزَفُروا

 ۡۖ َم ۡٔ ئَُن  ٱۡۡلَ ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٌَ َزۡوَن  ا ُُتۡ ٍَ   ( ٕ) التحرَل :  إِجَّ



 

 اإلستفهام  .3

 مفهوم اإلستفهام   . أ

كقاؿ  ْٓاإلستفهاـ كما قاؿ اؽبامشى ىو طلب العلم بشئ مل يكن معلوما من قبل  

بوسيطة اداة م طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما، عبد السالـ االستفهاـ ىو طلب الفهم ا

كعند ايبن أمُت اإلستفهاـ ىو طلب االفهاـ ك االستفسار ؼبعرفة شيئ ؾبحوؿ  ْٔمن ادكاتو

  ْٕلدل اؼبستفهم اك السائل

اػبالصة من االراء السابقة تعرؼ اٌف اإلستفهاـ ىو طلب العلم بشيئ مل يكن  

    معلوما من قبل بأداة اػباصة. 

 ادوات االستفهام  . ب

يطلب باؽبمزة مزة ك ىل.  اؽب اكثَتة منهيعرؼ اعباـر اٌف اإلستفهاـ ادكات  

احدنبا للتصور : كىو ادراؾ اؼبفرد. كىف ىذه اغباؿ تأتى  اإلستفهاـ استعمالف،

يهما للتصديق اؽبمزة متلٌوة باؼبسؤكؿ عنو كيدكر لو ىف الغالب معادؿ بعد ) اـ (. كثان
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س عادؿ. ك يطلب ىل للتصديق ليكىف ىذه اغباؿ يبتنع ذكر اؼب : كىو ادراؾ النسبة،

 كىى : هاـ ادكات اخرل غَت ىاتُت الدتُت. كيبتنع معها ذكر اؼبعادؿ. ك لإلستف غَت،

 مثل : من فتح الباب ؟  يطلب هبا تعيُت اغباؿ. من، .ُ

 ما االنساف؟يطلب هبا شرح االسم اك حقيقة اؼبسٌمى. مثل :  ما، .ِ

مثل : مىت جئت من  يطلب هبا تعيُت الزماف ماضيا كاف اك مستقبال. مىت، .ّ

 اؼبدرسة ؟

 يطلب هبا تعيُت الزماف مستقبال خاصة, كتكوف ىف موضع التهويل. أيٌاف، .ْ

 مثل: يسئل ايٌاف يـو القيامة 

 مثل : كيف حالك ؟  يطلب هبا تعيُت اغباؿ. كيف، .ٓ

 اين تذىب ؟  يطلب هبا تعيُت اؼبكاف. اين، .ٔ

 "من" ك دبعٌت "اين" ك كتأتى ؼبعاف عٌدة, فتكوف دبعٌت "كيف" ك دبعٌت اٌٌل، .ٕ

 مثل : يا مرَل اٌٌل لك ىذا ؟  دبعٌت "مىت"

 . مثل : كم يوما تثبت ىنا ؟  يطلب هبا تعيُت العددكم،  .ٖ



 

يطلب هبا تعيُت احد اؼبتشاركُت ىف امر يعم نبا, ك يسئل هبا عن  اٌم، .ٗ

الزماف ك اؼبكاف ك اغباؿ ك العاقل ك غَت العاقل على حسب ما تضاؼ 

 اٌم الفريقُت خَت مقاـ ؟ مثل :  ْٖاليو

كعند عٌباس ادكات االستفهاـ احدل عشر ادكاة. حرفاف : اؽبمزة ك ىل.   

ك تسعة اظباء كىى : من, ما, مىت, أين, أيٌاف, أٌٌل, كيف, كم, أٌم. ك اؽبمزة 

كم كاٌما ىل اهٌنا تكوف إالٌ ينقسم اىل التصور ك التصديق, ال عن اؼبفرد ك عن اغب

 ْٗصديق.للت

منها : أ،  احدل عشر ادكاة ادكات االستفهاـكعند ركماداٌل ساغاال اف 

    َٓكىل، ما، من، مىت، كيف، اين، اٌٌل، كم، كاٌم.

ك اػبالصة من األراء السابقة تعرؼ اٌف ادكات االستفهاـ ىى اؽبمزة, ىل, 

: من, ما, مىت, ايٌاف, كيف, اين, اٌٌل, كم, اٌم. يطلب للهمزة احد امرين: التصور 

 ادراؾ اؼبفرد التصديق ادراؾ النسبة, ك يطلب ىل للتصديق ليس غَته. 

 البالغية الى اغراض الحقيقة يخرج صيغ اإلستفهام عن اغراض . ت

                                                             
 َِٕ-َِٓجع السابق ص . علي اعباـر ك مصطفى أمُت, اؼبر  48
 ُٖٔجع السابق, ص . فضل حسن عباس, اؼبر  ْٗ
 104. رومادانى ساغاال، المرجع السابق، ص  50



 

قاؿ اؽبامشي قد زبرج الفاظ اإلستفهاـ عن معناىا األصلى اىل األمر, 

  التهويل,  ك االستئناس, كالتقرير،ك كالتسويٌة، كالنفي، كاإلنكار، كالتسويق، النهى, ك 

لتهكم, ك الوعيد, ك االستنباط, ااإلستبعاد كالتعظيم، كالتحقَت, كالتعجب، ك ك 

كالتنبيو على اػبطاء، كالتنبيو على الباطل، كالتحٌسر، كالتنبيو على ضالؿ الطريق، ك 

    ُٓالتكثَت.

قاؿ أيبن أمُت قد ىبرج االستفهاـ من اغراض اغبقيقة اىل التشويق, ك النفى, ك 

ك التعجب, ك التعطيم, ك التقرير, ك التوبيخ, ك السخرية ك التهكم, ك  الفخر,

اغبسرة ك اغبزف, ك التعاب, ك التهويل ك التخويف, ك التهديد ك الوعيد, ك 

ك عند رمداٌل قد ىبرج االستفهاـ من اغراض اغبقيقة اىل النفى, ك  ِٓاإلنكار.

اإلنكار, ك التوبيخ, ك التسوية, ك التمٌت, ك التشويق, ك االمر, ك النهى, ك 

 ّٓحقَت.ك التالتعطيم, 

ستفهاـ عن سابقة تعرؼ اٌف قد زبرج الفاظ اإلكانت اػبالصة من األراء ال 

  منها :اخرل  معناىا األصلبة ؼبعاٌل
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ۡو َجَزآُء ( قولو تعاىل :  laranganللنفي)  .ُ َْ َِ َُ إَِلَّ  ٱۡۡلِۡخَسَٰ الرضبن : ) . ٱۡۡلِۡخَسَٰ

َٔ ) 

َدۡۡيَ  ( قولو تعاىل : pengingkaranلإلنكار )  .ِ
َ

ِ أ   (َْاألنعاـ : ). حَۡدُغَٔن  ٱّللَّ

ًۡ ( قولو تعاىل :  menetapkanللتقرير )  .ّ َ ل
َ

ۡح لََم َضۡدَركَ  خ  (ُر: اغبش). نَۡۡشَ

ًۡ  ( قولو تعاىل : celaanللتوبيخ )  .ْ ۡمَر َرّبُِس
َ

ًۡ أ َغِجيُۡخ
َ

  (َُٓاألعراؼ : )  . أ

َ َذا  ( قولو تعاىل : pengagunganللتعظيم )  .ٓ يٌَ ِ ِ  ۥٓ يَۡشَفُع ِغَِدهُ  ٱَّلَّ ) . إَِلَّ بِإِۡذُِّ

  (ِٓٓ : البقرة

 ( أ ىذا الذل مدحتو كثَتا؟ menghinaللتحقَت )  .ٔ

َِتَٰ َُۡۡصُ  ( قولو تعاىل : melemahkanلإلستبطاء )  .ٕ ٌَ ِ  ُِْ : البقرة ) . ٱّللَّ

ََٰذا ( قولو تعاىل: keherananللتعجب )  (  .ٖ اِل َه ُشٔلِ ٌَ ُزُو  ٱلرَّ
ۡ
َػامَ يَأ  ٱىؽَّ

ِض ِِف  ٍۡ اقِ َوَي َٔ ۡش
َ
  ( ٕ : الفرقاف)   .ٱۡۡل

ًۡ  قولو تعاىل : ( menyamakanلتسوية ) ل .ٗ ُْ ًۡ حُِِذۡر َ ۡم ل
َ

ًۡ أ ُٓ َُذۡرَت
َ

ًۡ َءأ ِٓ آٌء َغيَۡي َٔ َش

ٔنَ  ُِ ٌِ  (ٔ: البقرة  ). ََل يُۡؤ



 

َۡ  قولو تعاىل : ( merangsangللتشويق )  .َُ ِ ٌّ ََٰرة  حُِِجيُسً  َٰ حَِج ًۡ لََعَ ُس ُدىُّ
َ

ۡو أ َْ

ِۡلم  
َ

 ( َُسورة الصف  ) .َغَذاٍب أ

ا فيك من قبلو امة كمن عزمو اعبيس كبو قولو ـباطبا بالده : امٌ (  harapanللتمٌت )  .ُُ

 اك اصلب

ٔنَ  قولو تعاىل :(  perintahألمر ) ل .ُِ ُٓ َِخ ٌُّ ُُخً 
َ

ۡو أ َٓ   ( ُٗاؼبائدة : ) . َذ

اقولو تعاىل :   لإلستئناس .ُّ ٌَ َٔسَٰ  َو ٍُ َٰ يَِِم َي ٍِ   ( ُٕ : طو) . حِۡيَم بَِي

ًُ  قولو تعاىل : (  menganggap mustahilإلستبعاد ) ل .ُْ ُٓ َ َٰ ل َّنَّ
َ

ۡنَرىَٰ خ َوكَۡد  ٱَّّلِ

تنِيٞ  ٌُّ ًۡ رَُشٔٞل  ُْ   (ُّ : لدخاف)  ا. َجآَء

ُث قولو تعاىل : ( kegelisahanللتهويل )  .ُٓ ٓاكَّ ا ٱۡۡلَ ثُ ٌَ ٓاكَّ ا  ٱۡۡلَ ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ

آ أ ٌَ ثُ َو ٓاكَّ . ٱۡۡلَ

  ( ّ-ُ : اغباقة) 

ا َحۡػُتُد  ( قولو تعاىل : mengejekللتهكم )  .ُٔ ٌَ ۡۡتَُك  ن جَّ
َ

ُمُرَك أ
ۡ
حَُم حَأ َٰٔ َضيَ

َ
أ

 ٓ   (ٕٖ : ىود)  . َءاةَآُؤَُا

َم ةَِػادٍ  ( قولو تعاىل :  ancamanللوعيد )  .ُٕ ًۡ حََر َنۡيَؿ َذَػَو َربُّ َ ل
َ

 ( ٔلفجر ا) . خ



 

قولو تعاىل (  peringatan terhadap orang yang diajk bicaraللتنبيو على اػبطاء )  .ُٖ

تَۡصتَۡتِدلَُٔن :
َ

يخ ِ ِ  ٱَّلَّ ۡدََّنَٰ ة
َ

َٔ أ يُْ ِ َٔ خَ  ٱَّلَّ   ( ُٔ : البقرة) .  ۡۡيٌ  ُْ

قولو تعاىل :  ( peringatan terhadap orang yang berbuat batilللتنبيو على الباطل ) .ُٗ

َُج 
َ

ـَأ
َ

ُع  أ ٍِ ًَّ تُۡص ِدي  ٱلطُّ ۡٓ ۡو َت
َ

تنِي   ٱۡىُػۡمَ أ ٌُّ َٰو   َ ََكَن ِِف َعَل ٌَ  : خرؼ) الز . َو

َْ)  

( قولو تعاىل :  peringatan terhadap sesatnya jalanللتنبيو على الضالؿ الطريق ) .َِ

 ََ ۡح
َ

تُٔن ـَد َْ   (ِٔ:لتكويرا ). حَۡذ

 

 التمّنى  .1

 مفهوم التمّنى . أ

التمٌت ىو طلب امر ؿببوب ال يرجى حصولو، اٌما لكونو مستحيال، كاٌما 

ىو طلب حصوؿ شيئ ؿببوب  لكونو فبكينا غَت مطموع ىف نيلو. عند عباس التمٌت

عند ىشيم سيد اضبد التمٌت ىو  ْٓدكف اف يكوف لك طمع كترقب ىف حصولو.
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ك عند اعبارَل التمٌت ىو طلب شيئ  ٓٓطلب الشيئ احملبوب الذل ال يرجى حصولو.

ؿببوب ال يرجى حصولو لكونو مستخيال اك بعيد الوقوع.اللفط اؼبوضوع للتمٌت 

 ٔٓلغرض البالغى. ليت، كقد يتمٌت هبل كلو كلعلى

من تلك النظريات يعرؼ الباحث باٌف التمٌت ىو طلب حصوؿ شيئ ؿببوب 

 ال يرجى يقع حصولو بسبب بعيد الوقوع اك مستخيل الوقوع.

 ادوات التمنى . ب

اال ليت الشباب يعود يوما فأخربه للتمٌت اداة اصلية كاحدة كىي ليت كبو : 

 األدكات غَت اصلية ىي:  كقد يتمٌٌت للتمٌت باستخداـدبا فعل اؼبشيب. 

ََ  َوكَاَل  لو : لبياف صعوبة اؼبطلوب.  كبو : - ِي ْ  ٱَّلَّ ٔا تَُػ ةّٗ  ٱتَّ نَّ ََلَا َنرَّ
َ

ٔۡ أ َ ل

اۗ  َِّ ٌِ ا َتََبَُّءواْ  ٍَ ًۡ َن ُٓ ِۡ ٌِ  
َ

أ تَََبَّ َِ  ُٕٔ :البقرة ا. َذ

َٓء قبو : كىل : لبياف متوىم امكانية اغبدكث.  - َ ُشَفَػا ٌِ َا  و َلَّ َْ ََ

 ٓ ٔاْ ََلَا  ّٓ :األعراؼ . ـَحَۡشَفُػ

                                                             
 َُِ Kediri  santri salaf press اؼبرجع السابقؿبمد زمرجى ك نيلل ىدل،  . 55
 َِٕ، ص اؼبرجع السابق ،علي اعباـر ك مصطفى أمُت.  56



 

ا  َوكَاَل كبو :  : لبياف ابعاد اؼبطلوب.كلعلى  - َٓ حُّ
َ

د ُن َيَٰٓ ۡٔ  ـِرَۡغ
ُ
َل ٍَ ۡ ا  ٱل ٌَ

َُ لََعَ  َٰ ََٰم ََٰه ۡوكِۡد َِل َي
َ

ٍّ َدۡۡيِي ـَأ َٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ُج ىَُسً  ٍۡ ِ نيِ َغي  ٱۡجَػوـَ  ٱىّؽِ

 ُّ ُِّ ُظ
َ
ِ ُمَٔسَٰ ِإَوَّّنِ َۡل َّٰ يُِع إََِلَٰٓ إَِل ؼَّ

َ
ٓ أ َػّّلِ ا ىَّ خّٗ ََ  ۥَّلِ ََصۡ َِٰذبنِيَ ٌِ َك . ٱىۡ

 ّٖ :القصص 
عند ايبن امُت عبد الغٌت للتمٌت اداة اصلية كاحدة ىى ليت كلكن قد تتحقق 

  ٕٓالفائدة البالغية للتمٌت باستخداـ ادكات غَت االصلية مثل : ىل لو كلعلى.

  ٖٓد ركماداٌل يستخدـ التمٌت اداة ليت، كقد يتمٌٌت هبل كلعلى كلو.كعن

من تلك النظريات يستنبط الباحث بأف التمٌت لو اداة اصلية كاحدة كىى  

 ليت، كاحيانا يستعمل ىل لو كلعلى ؼبعٌت البالغى.

 النداء .1

 مفهوم النداء    . أ

كما قاؿ عٌباس اٌف النداء ىو طلب اقباؿ ـباطب, كاف شئت فقل : دعوة   

ك قاؿ اؽبامشي ىف   ٗٓـباطب حبرؼ نائب مناب فعل, ؾ ) ادعو ( اك ) انادل (.
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كتابو اٌف النداء ىو طلب اؼبتكلم اقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ نائب مناب أنادىي 

ـ اٌف النداء كىو اؼبنادم حبرؼ عبد السال. مٌث يعرؼ َٔاؼبنقوؿ من اػبرب اىل اإلنشاء

 . ُٔنائب عن ادعو

كانت األراء السابقة تعرؽ اٌف النداء ىو طلب اؼبتكلم اقباؿ ـباطب, عليو 

  حبرؼ نائب مناب " أدعو " . 

 ادوات النداء  . ب

 –ايا  –ام  –ا  –يا  –أم  –أ  ية اقساـ م ايبن أمُت اٌف ادكات النداء شبانقس

ىيا ( لنداء البعيد. ك )  –ايا  –ا  –أم ( لنداء القريب, ك )يا  –كا. فػػػػػػػ ) أ  –ىيا 

 .  ِٔكا ( للندبة, كىى الىت ينادل هبا اؼبندكب اؼبتفٌجع عليو, ك اؼبتفٌجع منو

م عٌباس حركؼ النداء شبانية كىى : )يا( ك )اؽبمزة( ك )أم( ك )ام( ك )أيا( ك قس

اثنُت, قسم لنداء القريب , ا تنقسم اىل قسمُت )ىٌيا( ك )اك( ك )ا(. اٌما ادكات النداء, فإهنٌ 

لنداء البعيد. اؽبمزة ك أم لنداء القريب, ك غَت نبا لنداء البعيد. كقد ينزؿ البعيد منزلة ك 

مالك القريب, ك ينادم باؽبمزة ك أم تنبيها على انٌو مع بعده ال يغيب عن القلب, بل ىو 
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البعيد, فينادل بإحدل ادكاتو, ك ذالك ألسباب ك اللب. كقد ينزؿ القريب منزلة للفؤاد 

( لإلشارة اىل انٌو كضيع ِ( للداللة على اٌف اؼبنادل رفيع القدر, عظيم الشأف.  ُانبيها 

 ّٔ( لإلشارة بأٌف السامع غافل اله.ّاؼبنحط الدرجة, 

قسم اؽبامشي اٌف ادكات النداء شباٌل فهى اؽبمزة ك أم ك ايا ك ام ك ىيا ك كا ك ا. ك 

ؽبمزة ك أم لنداء القريب, ك باقى األدكات لنداء البعيد. ك قد بنزؿ البعيد منزلة القريب ا

فينادم باؽبمزة ك أم, إشارة على انٌو لشدك استحضاره ىف دىن اؼبتكٌلم صار كاغباضر معو. 

ال يغيب عن القلب. ك قد بنزؿ القريب منزلة البعيد, فينادل بغَت اؽبمزة ك أم,  اشارة اىل 

مرتبتو, اك اشارة اىل اكبطاط منزلتو ك درجتو, اك اشارة اىل اٌف السامع لغفلو كشركد ذىنو  علو 

 . ْٔكأنٌو غَت حاضر

كانت خالصة من األراء السابقة اٌف ادكات النداء ىي : اؽبمزة ك أم ك ايا ك ام ك 

كا للندبة, ىيا لنداء البعيد. ك  –ايا  –ا  –ىيا ك كا ك ا. اؽبمزة ك أم لنداء القريب, ك يا 

كىى الىت ينادل هبا اؼبندكب اؼبتفٌجع عليو, ك اؼبتفٌجع منو. ك قد بنزؿ البعيد منزلة القريب 

ره ىف الدىن, ك قد بنزؿ القريب من القلب ك حضو  فينادم باؽبمزة ك أم, إشارة على قربة
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طاط منزلتو, منزلة البعيد, فينادل بغَت اؽبمزة ك أم,  اشارة اىل علو مرتبتو, اك اشارة اىل اكب

 اك غفلتو ك شركد ذىنو. 

  البالغية الى اغراض الحقيقة يخرج صيغ النداء عن اغراض

قاؿ علي اعباـر قد ىبرج النداء عن معناىا األصلي اىل معاف اخرل تستفاد من 

كقاؿ اؽبامشي : إٌف الفاظ النداء قد ىبرج عن معناىا  ٓٔالقرائُت كالزجر ك التحسر ك اإلغراء.

ة ك الندبة ك التعجب ك الزجر ك التحسَت ك ك اإلستعان األصلي اىل معاف اخرل اىل اإلغراء

ك قاؿ  قد ىبرج النداء عن معناىا األصلي اىل معاف  ٔٔالتوٌجع ك التذكَت ك التحَت ك التدٌجر.

  اإلختصاص.سر ك التوجع, التعجب ك اخرل اىل التح

 : اف اخرل منهاكانت األراء السابقة تعرؼ اهٌنا قد ىبرج النداء اىل مع

 ( كبو : قولك ؼبن اقبل يتظلم : يا مظلـو تكلم  mendorongلإلغراء. )  .ُ

 ( كبو : ايتها النفس الراغبة ىف الشهوات الدنيا مىت التوبة ؟  mencegahللزجر. )  .ِ

( كبو قوؿ الشاعر : ايا قرب ىذا ضعف اماؿ امة فهٌلل  penyesalanللتحسَت )  .ّ

  ككرٌب ك الق ضعفا حاثيا
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خاللك اعبو  –( كبو : يا لك من قرٌبة بعممر  merasa kagumللتعجب )  .ْ

 فبيضى كاصفرل 

 ( كبو : ياهلل للمؤمنُت  minta pertolinganلالستغاثة )  .ٓ

ككا اسفاكم  –( كبو : فوا عجبا كم يدعى الفصل ناقص  mengeluhللندبة )  .ٔ

 يظهر النقص فاضل.

 سورة الكهف . د

 مفهوم سورة الكهف . أ

 نزلت بعد نزكؿ سورة ئة كعشرة،اسورة الكهف ىي من سورة اؼبكية كىي م

كىي من  الغاشية قبل سورة الشورل كتقع ىف اعبزء اػبامس عشر ك السادس عشر.

كما ركم الديلمى ىف مسنده الفردكس عن انس قاؿ :   السورة الىت نزلت صبلة كاحدة

نزلت سورة الكهف صبلة معها سبعوف الفا من اؼبالئكة. كاحدل سورة طبس بدات 

ب " اغبمد هلل " مثلما افتتح ىف سورة  الفاربة، سورة األنعاـ، سورة سبأ كسورة 

قصة ظبيت بسورة الكهف لبياف   ٕٔفاطر. كيبلغ عدد ايات السورة مائة كعشر.
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فبا ىو دليل حاسم  ِٔ – ٗمن اية  اصحاب الكهف العحبية الغريبة فيها األيات

  ٖٔملموس على قدرة اهلل الباىرة.

الكهف ىو ذبويف كبَت ىف الصخر كقد إختبأ فيو فتية آمنوا باهلل كمعهم كلبهم كقد 

فركا بدينهم من قومهم الذين عبدكا آؽبة غَت اهلل سبحانو كتعاىل اك صباعة آمنوا برهبم 

كىربوا بدينهم من االضطهاد فررا بدينهم من الفتنة فلجأكا اىل لكهف قائلُت : ربنا 

يئ لنا من امرنا رشدا... فمكثوا كلثوا ىف كهفهم تسع كثالشبئة آتنا من عندؾ رضبة كى

من السنُت كضرب اهلل تعاىل على آذاهنم ام انامهم ىف الكهف سنُت عديدة مث 

ايقظهم كطلب من رهبم رضبة اػباصة كىي "اؼبغفرة" ىف ألخرة كاألمن من األعداء ك 

كىو اللوح اغبجي  –الرقيم  الرزؽ ىف الدنيا كظبي اعببل كالواد الذل كاف فيو الكهف

     ٗٔالذل كتبت عليو اظباؤىم.

 ب نزول السورة اسبأ . ب

قبل اف يعرض اسباب نزكؿ السورة فيقدـ الباحث فوائد معرفة اسباب النزكؿ. كقد 

ذكر ىف كتاب كناىل العرفاف اف بعض اف اسباب النزكؿ فوائد متعددة : األىل معرفة 

عو بالتنزيل. كالثانية استعانة على فهم األية حكمة اهلل تعاىل على تعيُت فيما شر 
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كجفع اإلشكاؿ عنها. كالثالثة توىم اغبصر عما يفيد بظاىر اغبصر. كالرابعة 

زبصيص اغبكم بالسبب عند من يرل اف العربة خبصوص السبب. اػبامسة معرفة اف 

سبب النزكؿ غَت خارج عن اغبكم األية إذا كرد ـبصص ؽبا. كالسادسة معرفة من 

زلت فيو األية على لتعيُت حىت ال يشتبو بغَته فيتهم الربئ كيربأ اؼبريب مثال. ن

كالسابعة : تيسَت اػبفظ كتسهيل الفهم كتثبت الوحي ىف ذىن كل من يسمع األية 

 إذا عرؼ سببها.

قاؿ:  ابن عباس عن كغَته كابن كثَت سبب نزكؿ سورة الكهف ذكره عدة مفسرين 

ينة، فقالوا إىل أحبار يهود باؼبد كعقبة بن أ  معيط ر بن اغبارثضالن قريش "بعثت

اب األكؿ، ؽبم: سلوىم عن ؿبمد كصفوا ؽبم صفتو كأخربكىم بقولو، فإهنم أىل الكت

كعندىم علم ما ليس عندنا من علم األنبياء، فخرجا حىت قدما اؼبدينة فسألوا أحبار 

يهود عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ككصفوا ؽبم أمره كبعض قولو، كقاال: إنكم 

أىل التوراة، كقد جئناكم لتخربكنا عن صاحبنا ىذا، قاؿ، فقالت ؽبم: سلوه عن 

أخربكم هبن، فهو نيب مرسل، كإف مل يفعل، فالرجل متقوؿ، ثالث نأمركم هبن، فإف 

فركا فيو رأيكم. سلوه عن فتية ذىبوا يف الدىر األكؿ ما كاف من أمرىم، فإهنم قد  

كاف ؽبم شأف عجيب. كسلوه عن رجل طواؼ بلغ مشارؽ األرض كمغارهبا، ما كاف 
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وه، كإف مل ىبربكم نبؤه؟ كسلوه عن الركح ما ىو؟ فإف أخربكم بذلك، فهو نيب فاتبع

فإنو رجل متقوؿ، فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم، فأقبل النضر كعقبة حىت قدما على 

قريش، فقاال: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم كبُت ؿبمد، قد أمرنا 

أحبار يهود أف نسألو عن أمور، فأخربكىم هبا، فجاءكا إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ؿبمد أخربنا، فسألوه عما أمركىم بو، فقاؿ ؽبم رسوؿ اهلل صلى اهلل  كسلم فقالوا: يا

عليو كسلم: أخربكم غدا عما سألتم عنو كمل يستثن، فانصرفوا عنو، كمكث رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم طبس عشرة ليلة ال وبدث اهلل لو يف ذلك كحيا، كال يأتيو 

كقالوا: كعدنا ؿبمد غدا كاليـو جربيل عليو الصالة كالسالـ، حىت أرجف أىل مكة 

طبس عشرة ليلة، كقد أصبحنا فيها كال ىبربنا بشيء عما سألناه، كحىت أحزف رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كسلم مكث الوحي عنو، كشق عليو ما يتكلم بو أىل مكة، مث 

جاءه جربيل عليو الصالة كالسالـ من اهلل عز كجل بسورة الكهف، فيها معاتبتو إياه 

حزنو عليهم كخرب ما سألوه عنو من أمر الفتية، كالرجل الطواؼ، كقوؿ اهلل عز  على

 ."كجل: كىيىٍسأىلونىكى عىٍن ًذم اٍلقىٍرنػىٍُتً 

 

 



 

 مضمون سورة الكهف  . ث

تعرضت سورة الكهف لثالث قصص اما األكىل فهي قصة اصحاب الكهف فهي 

قصة التضحية بالنفس ىف سبيل العقيدة كىم فتية اؼبؤمنوف الذين خرجوا من بالدىم 

فررا بدينهم كعبأكا اىل غار ىف اعببل مث مكثوا فيو نوما ثالث مائة كتسع سنُت كىي 

ىو دليل حاسم ملموس على قدرة اهلل فبا  ِٔ-ٗقصة العجيبة الغريبة فيها األيات 

الباىرة. كقصة الثانية : قصة موسى مع اػبضر، كىي قصة التواضع ىف سبيل طلب 

العلم، كما جرل من األخبار الغيبية الىت اطلع اهلل عليها ذالك العبد الصاليح ) 

اغبضر ( كمل يعرفها موسى عليو السالـ حىت اعلمو هبا اغبضر كقصة السفينة، 

قتل الغالـ، كبناء اعبدار. كقصة الثالثة : قصة ذل القرنُت كىو ملك مكن  كحادثة

اهلل تعاىل لو بالتقول كالعدؿ اف يبسط سلطانو على اؼبعمورة، كاف يبلك مشارؽ 

 األرض كمغارهبا، كما كاف من امره ىف بناء السدة العطيم.  

كهف تعرض كىف كتاب ضالؿ القرآف الذل الفو سيد قطب قد ذكر اف السورة ال

 اربع قصص كىي : 

قصة اصحاب الكهف فهي قصة التضحية بالنفس ىف سبيل العقيدة. كغرض  - 

 ىذه القصة العصمة من فتنة الدين.



 

قصة صاحب اعبنتُت الىت تركل لنا حكاية الغٍت الكافر اؼبفتخر دبالو الذل يظن  -

ظيمو، كغرض ىذه القصة انو لن يبيد ابدا، ك الفقَت اؼبؤمن اؼبعتز بدين اهلل كقدرتو كع

ىي العصمة من فتنة اؼباؿ. كىف كسط السورة إشارة اىل قصة آدـ عليو السالـ 

كابليس حيث اراد اهلل سبحانو كتعاىل اف يضرب لنا مثال عن عاقبة التكرب كالغركر 

مصورا ىف حادثة امتناع ابليس عن السجود ألدـ ربية لو عندما طلب منو ذالك اهلل 

 و بالطرد كاغبرماف من اعبنة كنعيمها كبإخراجو من رضبتو تعاىل.عٌز كجل، فعاقب

قصة سيدنا موسى عليو السالـ مع العبد الصليح الذل اتاه اهلل من العلم الكثَت  -

كاطلعو على بعض ألخبار الغيبية الىت هبهلها سيدنا موسى الذل كاف يظن انو يعلم 

حل ببعض األمور اجملهولة عنده مثل ماال يعلمو غَته من الناس حىت أخربه العبد الصا

: قصة السفينة، حادثة قتل الغالـ، كبناء اعبدر. فهي قصة زبربنا عن انبية التواضع 

 ىف طلب العلم كاؽبدؼ منها العصمة من الفتنة لعلم. 

قصة ذل القرنُت الىت كردت ىف هناية السورة، كتدكر احداثها حوؿ ملك العظيم  -

قوة السلطة، يبلك مشارؾ األرض كمغارهبا، كما كاف من عادؿ كتقي كىبو اهلل كال

امره ىف بناء لسدة العظيم للقـو اػبائفُت من يأجوج كمأجوج، ك اؽبدؼ من ىذه 

 القصة ىو العصمة من فتنة السلطة.  



 

 ج.  فضائل سورة الكهف 

اما فضائل من سورة الكهف كما اخرجو اضبد كمسلم كابو داكد كالًتميذل كالنسائى 

ىم عن اىب درداء عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ : من حفظ عشر ايات كغَت 

من اكؿ سورة الكهف عصم من فتنة الدجاؿ. كاخرجو اضبد كمسلم كالنسائى كابن 

حباف عن اىب درداء قاؿ : من قرأ العشر األكاخر من سورة لكهف عصم من فتنة 

 الدرداء قاؿ : قاؿ رسوؿ الدجاؿ. كما بينو طرباٌل كاخرج الًتميذل كصححو عن اىب

اهلل صلى اهلل عليو كسلم من قرأ ثالث ايات من اكؿ سورة الكهف عصم من فتنة 

.  الدجاؿ و

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلطار التفكير

البالغة احدل العلـو الىت تساعدنا على معرفة معاٌل القرآف كالفاظو الفصيحة كنظمو 

البعيدة كاساليب تعبَته الرائعة اؼبستخدمة. كمنها تعلمنا ىف تركيب اعبمل الفصيحة 

البليغة دبقتضى اغباؿ كيؤثر اؼبخاطب باثَتا خالبا جذابا. كؽبا مباحث منها علم 

م اؼبعاٌل ىو علم يبحث عن تنظيم اعبمل كتركيبو مطابقة اؼبعاٌل. كما عرفنا اٌف عل

باؼبعٌت اؼبقصود ك اؼبناسبة بأحواؿ اؼبخاطبُت. كلو اربعة مباحث منها كالـ اإلنشاء 

طلب حصوؿ الطلىب ) االمرك النهى ك اإلستفهاـ ك التمٌت ك النداء( األمر ىو : 

طلب ستفهاـ ىو : . ك النهي ىو: ك اإلالفعل من اؼبخاطب على كجو اإلستعالء

. ك النداء ىو : الفهم ام طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما, بوسيطة اداة من ادكاتو

 .طلب اؼبتكلم اقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ نائب مناب أنادىي

ال ريب اٌف القرآف ىو كالـ اهلل تعاىل الذل نزٌلو على نبينا ؿبمد صٌلى اهلل  

ة للناس اصبعُت. ىف القرآف الكرَل فيو ايات عليو كسٌلم بواسطة جربيل األمُت ىداي

اإلنشاء الطلىب، كلتفهيم اإلنشاء الطلىب ىف السورة الكهف ينبغى على الباحث اف 

 وبٌللها كتكمل البحث بتضمينها ىف تدريس علم البالغة.  

     



 

 الباب الثالث

 منهج البحث  

 طريقة البحث .4

 نوع البحث . أ

ي حبث اؼبكتىب. اٌما يقصد ببحث إٌف منهج اؼبستخدمة ىف ىذا البحث ى

اؼبكتىب ىي قاؿ ؿبمد إقباؿ حسن إف حبث اؼبكتىب ىو دراسة تستخدـ عن اؼبكتبية 

سواء ىف شكل الكتب ك اؼبالحظات كتقارير عن نتائج البحوث اليت قاـ هبا باحثوف 

الىت دراسات النظرية ك اؼبراجعية اؼبتعلقة بالقيم ك الثقافة ك اؼبعايَت ك  َٕالسابقوف.

  ُٕتتطور ىف الوضع اإلجتماعى.

 طبيعة البحث  . ب

طبيغة ىذا البحث ىي حبث الكيفى، ىي الىت يستخدـ ىف الظركؼ 

اإلنشاء الطليب ىف السورة  ىف ىذا السياؽ وباكؿ الباحث معاٌل ِٕالطبيعية.

 .الكهف

                                                             
70 . M. Iqbal Hasan, pokok pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya,ghalia Indonesia, 

Jakarta, 2002 hal 11 
71 . Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung  Alfabeta, , 2005,Hal. 144 
72 . sugiono, Op.Cit, Hal,163 



 

 طريقة جمع البيانات    .١

 الباحث عبمع البيانات ؽبذا البحث ىي: وستعمليالطريقة الىت 

( ىي الدراسة تقصودىا صبع  library researchطريقة اؼبكتبية )  -

البيانات ك االخبار دبساعدة اؼبواد اؼبوجودة ىف اؼبكتبة مثل اؼبعجم ك الكتب 

 كاجملالت كغَت ذالك.

( ىي طريقة عملية عبمع البيانات ك  dokumentasiطريقة كثاقية )  -

ة ىف مكاف معُت من الكتب كغَت اؼبعلومات على طريقة نظر الوثائق اؼبوجود

 ذالك.

 مصادر البحث  .3

 مصادر البيانات ؽبذا البحث تتكوف من:

ىي البيانات الىت تتعلق مباشرة  data primer ) البيانات االساسية ) -

دبعٌت ىف ىذه الرسالة العلمية اف مصادر البيانات بستخدـ   ّٕباؼبوضوع البحث.

همة الىت تتكلم عن اسلوب اإلنشاء كمرجع رئيسي ألنو وبتول على بيانات م

 الكهفالطلىب ىف سورة 

                                                             
73 . Ibid. Hal,163 



 

( ىي البيانات الىت ال تتعلق  data skunderالبيانات الثانوية )  -

مصادر البيانات الثانوية ىف شكل كتب ذات صلة  ْٕمباشرة باؼبوضوع البحث.

باؼبشكالت الىت تدعم اؼبعلومات ك تدعم ىف كتابة الرسالة العلمية  تاخد من 

راجع األخرل استنبطها ك توضيحها ىف النشرة العلمية اك اجملالت عادة. ك اؼب

 ٕٓاؼبصادر الثانوية ىف ىذا البحث الكتب اؼبتعلقة ببالغة.

 طريقة تحليل البيانات   .1

طريقة ربليل البيانات عند ميلس ك ىوبَتماف تكوف على ثالثة 

 خطوات

 : األصلوب األكىل( reduksi data )تنظيم البيانات   -

من عملية ربليل البيانات ىف ىذا البحث ىي تنظيم البيانات كعملية 

اختبار كتركيز اإلحتماـ. كبو تبسيط ك توصيل البيانات اػبشنة الظاىرة 

 ىف استالليات اؼبكتوبات ىف اؼبيداف.

                                                             
74 . winarno surakhmad, pengantar penelitian ilmiah ( dasar , metode dan tehnik ) bandung, 1990, 

ha.l163 
15

 . Sugiono,Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2001, Hal. 131 



 

: يعترب عرض ( penyajian data ) عرض البيانات  -

صنيفها اىل فكرة البيانات على عملية اختصار نتيجة صبع البيانات ك ت

 معينة اك اىل موضوع معُت.

: ىو اخد   ( verifikasi data )استنتاج البيانات -

اإلستنباط ك ىف ىذه األسلوب تعتقد عملية ربقيقى بُت الظواىر ك 

    ٕٔالنظرية.
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 الكالم انشاء الطلبى

 التمنى
 النهي اإلستفهام

 النداء األمر

  الباب الرابع  
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 نشاء الطلبى فى سورة الكهفإلا اسلوب
 

 نشاء الطلبى فى سورة الكهفانواع األساليب اإل . أ
الذل ال وبتمل اىل  كما ىو اؼبعركؼ اف األسلوب اإلنشاء الطلىب ىو

. إنشاء غَت الطلىبتو. كينقسم اىل قسمُت نبا إنشاء الطلىب ك الصدؽ ك الكذب لذا
الطلىب الذل يستدعى مطلوبا غَت حاصل ىف اعتقاد  إنشاءكىذه الرسالة يبحث عن 

 كينقسم اإلنشاء اىل طبسة اقساـ ىي : اؼبتكلم كقت الطلب.

 

 
 
 
 

 



 

اعتمادا اىل النطريات اؼبذكورة كجد الباحث االيات ىف سورة الكهف الىت كردت فيها 
 ربليلها.األساليب اإلنشائية فيمكن للباحث اف يقـو 

 
 األمر  .4
 من سورة الكهف التى وردت فيها األمر األيات  . أ

كما ىو معركؼ ىف فصل الثاٌل اف األمر ىو طلب الفعل على كجو 
اإلستعالء ك اإللزاـ. كلألمر لو معٌت اغبقيقى كمعٌت اجملازل. اما األيات من سورة 

 الكهف الىت كردت فيها األمر منها :

ُ.  ٓ ا َِ ٔاْ َربَّ ُ ِؿ َذَلال ۡٓ َوى ٱۡىفِۡخيَُث إََِل ٱۡىَه
َ

اإِۡذ أ َِ ِ ثّٗ  َءاح َُم رَۡۡحَ ُ َ َّلَّ ّيِئۡ ٌِ َْ َۡ  َو ٌِ ََلَا 
ا  ۡمرَُِا رََشدّٗ

َ
 10أ

ِ.  َ ا َحۡػُتُدوَن إَِلَّ ٱّللَّ ٌَ ًۡ َو ُْ ٔ ٍُ ۡۡلُ ۡخََتَ ِ ٱ ْ ِإَوذ ا ۥٓ ُو
ۡ
َ  ـَأ ِ ٌّ ُسً  ًۡ َربُّ ُۡشۡ ىَُس يَج ِؿ  ۡٓ إََِل ٱۡىَه

 ِ خ ارَّۡۡحَ ۡرـَلّٗ ِ ٌّ ۡمرُِكً 
َ

َۡ أ ِ ٌّ ّيِۡئ ىَُسً  َٓ ُ  16 ِّۦ َوي
ْ َۡلِۡثَِا  .ّ ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ ًۡ َۡلِۡثُخ ًۡ َز ُٓ ِۡ ِ ٌّ ًۡ  كَاَل كَآنِٞو  ُٓ َِ ْ ةَحۡ ٔا ُ ًۡ ِۡلَتََصآَءل ُٓ َٰ َٰلَِم َبَػۡرَن َوَكَذ

 ًۡ ا َۡلِۡثُخ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ

ًۡ أ ُس َربُّ  ْ ٔا ُ ٖۚ كَال م  ۡٔ َ ۡو َبۡػَظ ي
َ

ا أ ًٌ ۡٔ َ ْ ي ٔٓا َخَدُزً  ـَٱۡبَػُر
َ

أ
ثِ  َِ ِدي ٍَ ۡ َِٰذهِۦٓ إََِل ٱل ًۡ َه رِكُِس َٔ ِ ا  ـَۡييَُِظرۡ ة ٌّٗ ۡزََكَٰ َؼَػا

َ
ٓ أ ا َٓ حُّ

َ
حُِسًخ

ۡ
ةِرِۡزق   ـَۡيَيأ

 ُّ ِۡ ِ ۡؿ ٌّ َخًدا  َوۡۡلََخيَؽَّ
َ

ًۡ أ  19َوََل يُۡشػَِرنَّ ةُِس



 

ْ.  
َ

ِ َخّقٞ َوأ نَّ وَۡغَد ٱّللَّ
َ

ْ أ ا ٓٔ ٍُ َ ِۡلَۡػي  ًۡ ِٓ َُا َغيَۡي ۡخََثۡ
َ

َٰلَِم أ ٓ إِۡذ َوَكَذ ا َٓ اَغَث ََل َرۡيَب ذِي نَّ ٱلصَّ
 ْ ٔا ُ ۖۡ َذَلال ًۡ ُْ ۡمَر

َ
ًۡ أ ُٓ َٰزَُغَٔن ةَۡحَِ ْ َحَخَن ٔا ُِ ََ َؽيَُتٔاْ ٱۡب ي ِ ًۡ  كَاَل ٱَّلَّ ِٓ ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
ًۡ أ ُٓ بُّ ۖۡ رَّ ا ِّٗ َٰ َي ِۡ َغيَۡيًِٓ ُب

ََلَخَّ   ًۡ ِ ۡمرِْ
َ

َٰٓ أ ا لََعَ ۡصِجدّٗ ٌَّ  21ِخَذنَّ َغيَۡيًِٓ 
ِ  كُو .5 ًُ ة ۡغيَ

َ
ٓ أ ّّبِ ا َوََل رَّ رّٗ ِٓ َٰ ِمَرآءّٗ َظ ًۡ إَِلَّ  ِٓ ِ ذِي ار ٍَ ۗ ـََٗل ُت ًۡ إَِلَّ كَيِيٞو ُٓ ٍُ ا َحۡػيَ ٌَّ  ً ِٓ ِ ح ػِدَّ

ا تَۡصخَ  َخدّٗ
َ

ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ً ِٓ  22ۡفِج ذِي

6.    ُ ن يََشآَء ٱّللَّ
َ

ٓ أ َم إَِذا نَِصيَج  َوٱۡذُنرإَِلَّ بَّ َِ َرّّبِ  َوكُۡو رَّ َ ِدي ۡٓ ن َح
َ

َغَصَٰٓ أ
ا  ََٰذا رََشدّٗ َۡ َه ٌِ ۡكَرَب 

َ
 24ِۡل

ۡع   كُوِ   .7 ٍِ ۡش
َ

ةِۡۡصۡ ةِِّۦ َوأ
َ

ۡرِضٖۖ خ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم ۥ َدۡيُب ٱلصَّ ْۖۡ َهُ ٔا ا َۡلُِر ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
ُ أ ٱّللَّ

ا  َخدّٗ
َ

ِّۦٓ أ ٍِ َ َوِلّ  َوََل يُۡۡشُِك ِِف ُخۡه ٌِ َ ُدوُِِّۦ  ِ ٌّ  ً ُٓ َ ا ل ٌَ26 

َ  َوٱحُۡو   .8 ٌِ َٰخِِّۦ َوىََ َُتَِد  َل ىَُِكَِم تَّدِ ٌُ ۖۡ ََل  َ نَِخاِب َرّبَِم ٌِ وِِحَ إَِۡلَۡم 
ُ

ٓ أ ا ٌَ

ا   27ُدوُِِّۦ ُمۡيَخَددّٗ

ۖۥۡ  َوٱۡضَِبۡ   .9 ُّ َٓ ةِ َوٱۡىَػِضِّ يُرِيُدوَن وَۡج ً ةِٱۡىَؾَدوَٰ ُٓ ََ يَۡدُغَٔن َربَّ ي ِ َع ٱَّلَّ ٌَ َجۡفَصَم 
 ًۡ ُٓ ِۡ اَك َخ َِ ا َوََل َتۡػُد َخۡي َِ ۡدَفۡي

َ
َۡ أ ٌَ ۖۡ َوََل حُِؽۡع  ۡجَيا ِ ٱَّلُّ ة َٰٔ َي َث ٱۡۡلَ َِ حُرِيُد زِي

ا  ۡمُرهُۥ ـُُرؼّٗ
َ

ُّ َوََكَن أ َٰ ى َٔ َْ َتَع  ۥ َغَ ذِۡنرَُِا َوٱتَّ ُّ  28كَۡيَت



 

ۡخَخۡدَُا  َوكُوِ   .َُ
َ

ٓ أ ا َ َشآَء ـَيَۡيۡسُفۡر  إِجَّ ٌَ َ َو ٌِ َ َشآَء ـَۡييُۡؤ ٍَ ۖۡ َذ ًۡ ّبُِس َ رَّ ٌِ اَۡلقُّ 
ِو  ۡٓ ٍُ ۡ آء  َنٱل ٍَ ِ ْ ة ٔا ُ ْ ُحَؾاذ ٔا ا  ِإَون يَۡصَخؾِيُر َٓ ادُِر ًۡ ُُسَ ِٓ ِ َخاَط ة

َ
نَي َُاًرا أ ٍِ ِ َٰي لِيظَّ

ُمۡرَتَفًلا  اُب َوَشآَءۡت  َ لۡشَّ ٔهَ  ةِۡئَس ٱ ُُٔج ۡ  29يَۡشِٔي ٱل
َٰب   َوٱَۡضِۡب  .ُُ ۡغَن

َ
َۡ أ ٌِ تَنۡيِ  َِّ ا َج ٍَ ِ َخِدْ

َ
ا ِۡل َِ َرٗلّٗ رَُّجينَۡيِ َجَػيۡ ٌَّ  ً ُٓ َ ل

ۡخو  وَ  َِ ِ ا ة ٍَ ُٓ َٰ ا َزرًۡعّٗ وََخَفۡفَن ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡح َِ  32َجَػۡي
آءِ ـَٱۡخَخيََػ ةِِّۦ  َوٱَۡضِۡب  .ُِ ٍَ ََ ٱلصَّ ٌِ  ُّ َٰ َُزۡىَن

َ
آٍء أ ٍَ ۡجيَا َن ِ ٱَّلُّ ة َٰٔ َي َرَو ٱۡۡلَ ٌَّ  ً ُٓ َ ل

َشۡ   ِ
َٰ ُكّ ُ لََعَ َُٰحۗ َوََكَن ٱّللَّ ُ ٱلّرَِي ا حَۡذُروه ٍّٗ ِشي َْ ۡضَتَح 

َ
ۡرِض ـَأ

َ
ء  َجَتاُت ٱۡۡل

ۡلَخِدًرا  ٌُّ45 
هَِهثِ  .13 َلَٰٓ ٍَ ا لِۡي َِ ْ ِإَوۡذ كُۡي ِ  ٱۡشُجُدوا َّ ََ ٱۡۡلِ ٌِ ٓ إِةۡيِحَس ََكَن  ْ إَِلَّ ٓأِلَدَم ـََصَجُدٓوا

ۡمرِ َرّبِِّۦٓۗ 
َ

َۡ أ  50  َذَفَصَق َخ

14.   َ َٔۡم َحُلُٔل ُ ْ َوَي ْ  اُدوا ٔا ًۡ يَۡصخَِجيُت ًۡ ـَيَ ُْ ۡٔ ًۡ ـََدَغ ُخ ٍۡ ََ زََخ ي ِ ََكٓءَِي ٱَّلَّ ًۡ  ُۡشَ ُٓ َ ل
ا  بِلّٗ ۡٔ ٌَّ  ً ُٓ َِ ا ةَۡح َِ   52وََجَػۡي

15.  ُّ َٰ ا َجاَوَزا كَاَل ىَِفَخى ٍَّ اـَيَ َِ ِ ا  َءاح ََٰذا ََُطتّٗ َ َشَفرَُِا َه ٌِ ا  َِ    62َؽَدآَءَُا ىََلۡد ىَلِي

ٖۖ َويَۡس  .16 ُّ ذِۡنًرا  كُۡو َََٔلََُُٔم َغَ ذِي ٱۡىَلۡرَجنۡيِ ِۡ ِ ٌّ ٔاْ َغيَۡيُسً  حۡيُ
َ

 83َشد

ّنِ  .17 هَّ ٌَ ا  ٌَ ٞ ـَ  كَاَل  ِ َرّّبِ َخۡۡي ِٔن ذِيّ ُِ ِخي
َ

ا  أ ًٌ ًۡ َرۡد ُٓ َِ ًۡ َوَبۡح ُس َِ ۡجَػۡو ةَۡح
َ

ٍة أ َّٔ ةُِل
95   



 

َٰٓ إِذَا  احُِٔن ءَ  .18 ْۖۡ َخِتَّ ٔا َدَذنۡيِ كَاَل ٱُُفُخ َٰٓ إِذَا َشاَوىَٰ َبنۡيَ ٱلطَّ ِديدِٖۖ َخِتَّ ُزَبَر ٱۡۡلَ
ا كَاَل  ۥ َُارّٗ ُّ ا  َءاحُِٔنٓ َجَػيَ رِۡغ َغيَۡيِّ كِۡؽرّٗ ـۡ ُ

 96أ

ًَٰٗل  كُۡو    .19 ۡغَم
َ

ََ أ ي ۡخََسِ
َ
ۡو ُُجَّتُِئُسً ةِٱۡۡل َْ103   

َُٰج  كُو .20 ن حََِفَد ََكَِم
َ

َِٰج َرّّبِ ََلَفَِد ٱۡۡلَۡدُر َرۡتَو أ ا ّىَُِكَِم َدادّٗ ٌِ ٔۡ ََكَن ٱۡۡلَۡدُر  ىَّ
ا  َددّٗ ٌَ ۡريِِّۦ  ٍِ ِ ا ة َِ ٔۡ ِجۡئ َ   109َرّّبِ َول

ًۡ ئُ كُۡو  .21 ۡريُُس ِ ٌّ ۠ بََۡشٞ  َُا
َ

ٓ خ ا ٍَ َ ََكَن إِجَّ ٍَ َِٰخٞدۖۡ َذ َو  ٞ َّٰ ًۡ إَِل ُس ُٓ َٰ ٓ إَِل ا ٍَ جَّ
َ

َِحَٰٓ إََِلَّ خ
ٔاْ ىَِلآَء َرّبِِّۦ  ۡو يَرُۡج ٍَ ا  ـَۡيَيۡػ َخَدۢ

َ
ا َوََل يُۡۡشِۡك ةِػَِتاَدةِ َرّبِِّۦٓ أ َٰيِدّٗ ٗلّٗ َص ٍَ   :10َخ

 

 

 لألمر. معنى الحقيقى اى لهتسورة الكهف الفى  ألياتا  . ب
 منها: لألمر معٌت اغبقيقى ا ؽبىتال األيات ىف سورة الكهف اما 

ٓءّٗ  وكُ   .ُ ًۡ إَِلَّ ِمَرا ِٓ ِ ذِي ار ٍَ ۗ ـََٗل ُت إَِلَّ كَيِيٞو  ًۡ ُٓ ٍُ ا َحۡػيَ ٌَّ  ً ِٓ ِ ح ًُ ةِػِدَّ ۡغيَ
َ

ٓ أ ّّبِ رَّ
ا  َخدّٗ

َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ً ِٓ ا َوََل تَۡصَخۡفِج ذِي رّٗ ِٓ َٰ  22َظ

بصيغة فعل " قلنظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "  
اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو  ككاف الطالب ىو .األمر



 

بل  فإهنم ال يعلموف ذلك.كسلم ألف ال يسئل اىل الكتاب عن عددىم ك احواؽبم 
 . كىذه األية تدؿ على معٌت اغبقيقى لألمر.ٕٕاهلل تعاىل يعلم بعدادىم

 

ْۖۡ  كُوِ  .ِ ٔا ا َۡلُِر ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ

ُ أ ا  ٱّللَّ ٌَ ۡع   ٍِ ۡش
َ

ةِۡۡصۡ ةِِّۦ َوأ
َ

ۡرِضٖۖ خ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم ۥ َدۡيُب ٱلصَّ َهُ

ا  َخدّٗ
َ

ِّۦٓ أ ٍِ َ َوِلّ  َوََل يُۡۡشُِك ِِف ُخۡه ٌِ َ ُدوُِِّۦ  ِ ٌّ  ً ُٓ َ   26ل
. " بصيغة فعل األمرقلنظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "   

اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل النىب صلى اهلل عليو كسلم ليقوؿ اىل  ككاف الطالب ىو
لو غيب السموات  على كجو اليقُت عن مدة لبثهم يف الكهفقومو اف اهلل يعلم 

. ىذا ىو توجيو لنا انو من األفضل اف ام ىو تعاىل اؼبختص بعلم الغيب كاألرض
ة تدؿ على معٌت اغبقيقى نواجو اشياء مثل ىذا نعيدىم اىل اهلل تعاىل.  كىذه األي

 لألمر.
 
 

َ  َوٱحُۡو  .ّ ٌِ َد  َٰخِِّۦ َوىََ َُتِ َل ىَُِكَِم َتّدِ ٌُ ۖۡ ََل  َِم اِب َرّب َ نَِخ ٌِ َم  وِِحَ إَِۡلۡ
ُ

ٓ أ ا ٌَ

ا    27ُدوُِِّۦ ُمۡيَخَددّٗ
" بصيغة فعل كاتلنظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "  

ألف كسلم حصوؿ الفعل اىل النىب صلى اهلل عليو  اهلل يطلب ككاف الطالب ىو. األمر
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كتاب الذم ال مبدِّؿ لكلماتو لصدقها حاه اهلل إليو من القرآف، فإنو  يقرأ ما أك 
كىذا لكالـ يدؿ  كعدؽبا، كلن ذبد من دكف ربك ملجأن تلجأ إليو، كال معاذنا تعوذ بو.

 على معٌت اغبقيقى.

هَِهثِ  .ْ َلَٰٓ ٍَ ا لِۡي َِ ْ ِإَوۡذ كُۡي ِ  ٱۡشُجُدوا َّ ََ ٱۡۡلِ ٌِ ٓ إِةۡيِحَس ََكَن  ْ إَِلَّ ٓأِلَدَم ـََصَجُدٓوا
ۡمرِ َرّبِِّۦٓۗ   

َ
َۡ أ    50َذَفَصَق َخ

" بصيغة فعل اسجدكانظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "   
بالسجود آلدـ، ربية  الطالب ىو اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل اؼبالئكة  األمر. ككاف

لو ال عبادة، كأمرنا إبليس دبا أيًمركا بو، فسجد اؼبالئكة صبيعنا، لكن إبليس الذم كاف 
ا.من اعبن خرج عن طاع كىذا لكالـ يدؿ على معٌت   ة ربو، كمل يسجد ًكربنا كحسدن

 اغبقيقى.

ٓ.  ُّ َٰ ا َجاَوَزا كَاَل ىَِفَخى ٍَّ اـَيَ َِ ِ َِ  َءاح ا َؽَدآَءَُا ىََلۡد ىَلِي ََٰذا ََُطتّٗ َ َشَفرَُِا َه ٌِ   62ا 
األمر. " بصيغة فعل آتنانظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "   

ه حُت يصل اىل غداء وحضر إليلي فتاه يوشع ابن نورلموسى ىو  الطالب ككاف
 كىذا لكالـ يدؿ ىذا تعبنا.نبا من سفر  همالقد لقيك ، ملتقى حبر فارس كحبر الرـك

 على معٌت  اغبقيقى.

ٖۖ َويَۡس  .ٔ ُّ ذِۡنًرا  كُۡو َََٔلََُُٔم َغَ ذِي ٱۡىَلۡرَجنۡيِ ِۡ ِ ٌّ ٔاْ َغيَۡيُسً  حۡيُ
َ

  83َشد
 األمر." بصيغة فعل قلنظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "

ذم  يهود الذل يطلب حصوؿ الفعل اىل نبينا ؿبمد عنىؤالء الالطالب ىو  ككاف



 

) ذك  .من نبأه كخربه قرآنا ككحياالقرنُت اؼبلك الصاحل، قل ؽبم سأقصُّ عليكم 
القرنُت ىو اإلسكندر اليناٌل ملك اؼبشرؾ ك اؼبغرب فسمي ذا القرنُت، ككاف ملكا 
مؤمنا مكن اهلل لو ىف األرض فعدؿ ىف حكمو كاصلح. ككاف ىف الفطرة ينب عيسى ك 

ن ملكوا األرض اربعة : مؤمناف ككفراف اما ؿبمد صلوات اهلل عليهما ركم اف الذي
كىذا لكالـ يدؿ على  ٖٕمؤمناف فسليماف كذالقرنُت، كاما الكافراف فنمركد كخبتنصر.

 معٌت  اغبقيقى. 

َدَذنۡيِ كَاَل احُِٔن ءَ  .ٕ َٰٓ إِذَا َشاَوىَٰ َبنۡيَ ٱلطَّ ِديدِٖۖ َخِتَّ ْۖۡ ُزَبَر ٱۡۡلَ ٔا َٰٓ إِذَا  ٱُُفُخ َخِتَّ
ا كَاَل  ۥ َُارّٗ ُّ ا َءاحُِٔنٓ َجَػيَ رِۡغ َغيَۡيِّ كِۡؽرّٗ ـۡ ُ

  96أ
"  ءىاتيوٍل ك انفخوا نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "

ألف   قومويطلب حصوؿ الفعل اىل ذك القرنُت  الطالب ىو ككاف. األمربصيغة فعل 
 يب اعببلُت،   كقاؿ : انفخوا حىتقطع اغبديد، حىت إذا جاؤكا بو ككضعوه جان يعطى

أعطوٍل كباسنا أيفرغو عليو. صار اغبديد كلو نارنا، قاؿ:
كىذا لكالـ يدؿ على معٌت   ٕٗ

 اغبقيقى. 
 

 سورة الكهف التى لها معنى المجازى  لألمر.فى  األيات . ج
 منها: ازل لألمرمعٌت اجمل ا ؽبىتالىف سورة الكهف األيات  اما 
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ُ.   ٓ ا َِ ْ َربَّ ٔا ُ ِؿ َذَلال ۡٓ َوى ٱۡىفِۡخَيُث إََِل ٱۡىَه
َ

اإِۡذ أ َِ ِ ثّٗ  َءاح َُم رَۡۡحَ ُ َ َّلَّ ّيِئۡ ٌِ َْ ََلَا  َو
ا  ۡمرَُِا رََشدّٗ

َ
َۡ أ ٌِ10   

نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "آتنا ك ىيئ" بصيغة فعل 
كا اىل الكهف خشية من فتنة الكهف حُت عبأاألمر ككاف الطالب ىو اصحاب 

فقالوا : ربنا اعطنا من عندؾ رضبة تثبتناهبا كربفظنا من الشر، كيسِّر لنا  قومهم
 الطريق الصواب الذم يوصلنا إىل العمل الذم ربب، فنكوف راشدين غَت ضالُت.

 ىذا الكالـ يدؿ على معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت الدعاء.

ِ.  ٍُ ۡۡلُ ِ ٱۡخََتَ َ ِإَوذ ا َحۡػُتُدوَن إَِلَّ ٱّللَّ ٌَ ًۡ َو ُْ ٔ ْ ا ۥٓ ُو
ۡ
ًۡ  ـَأ ِؿ يَجُۡشۡ ىَُس ۡٓ إََِل ٱۡىَه

ا  ۡرـَلّٗ ِ ٌّ ۡمرُِكً 
َ

َۡ أ ِ ٌّ ّيِۡئ ىَُسً  َٓ خِِّۦ َوُي َ رَّۡۡحَ ِ ٌّ ُسً    16َربُّ
" بصيغة فعل فأكا نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "

 يفَتحُت  اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل اصحاب الكهف ككاف الطالب ىو .األمر
م كتركوا ما يعبدكف من اآلؽبة، امر اهلل ألف يلجؤكا إىل الكهف يف اعببل لعبادة رهب

 ىذا الكالـ يدؿ على معٌت غَت حقيقي اك دبعٌت اإلرشاد. وحده.ال

ًۡ  كَاَل كَآنِوٞ  .ّ ُٓ َِ ْ ةَحۡ ٔا ُ ًۡ ِۡلَتََصآَءل ُٓ َٰ َٰلَِم َبَػۡرَن ْ َۡلِۡثَِا  َوَكَذ ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ ًۡ َۡلِۡثُخ ًۡ َز ُٓ ِۡ ِ ٌّ

 ًۡ ا َۡلِۡثُخ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ

ًۡ أ ُس َربُّ  ْ ٔا ُ ٖۚ كَال م  ۡٔ َ ۡو َبۡػَظ ي
َ

ا أ ًٌ ۡٔ َ ْ ي ٔٓا َخَدُزً  ـَٱۡبَػُر
َ

أ
ثِ  َِ ِدي ٍَ ۡ َِٰذهِۦٓ إََِل ٱل ًۡ َه رِكُِس َٔ ِ ا  ـَۡييَُِظرۡ ة ٌّٗ ۡزََكَٰ َؼَػا

َ
ٓ أ ا َٓ حُّ

َ
حُِسًخ

ۡ
ةِرِۡزق   ـَۡيَيأ

 ُّ ِۡ ِ ۡؿ  ٌّ َخًدا  َوۡۡلََخيَؽَّ
َ

ًۡ أ   19َوََل يُۡشػَِرنَّ ةُِس



 

" بصيغة فعل فبعثوا نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "
ككاف ك " فلينظر ك فليأتكم ك كليتلطف " بصيغة اؼبضارع اؼبقًتف بالـ األمر.  األمر

 لينظرك  ةالفضة إىل مدينم ىو اهلل تعاىل  يطلب اىل احدىم ألف ىبرج بنقودىالطالب 
. قاؿ اؼبفسركف اهنم دخلوا ىف الكهف ليأتكم بقوت منوك أحلُّ كأطيب طعامنا؟ 

صباحا كبعثهم اهلل ىف آخر النهار فلما استيقظوا ظنوااف الشمس قد غربت فقالوا 
. كما دركا اهنم ناموا ثالشبائة كتسع  لبثنا يوما مث رال مل يغرب فقالوا أك بعض يـو

 ىذا الكالـ يدؿ على معٌت غَت حقيقي اك دبعٌت اإلرشاد. َٖسنُت.
اَغَث ََل َرۡيَب  .ْ نَّ ٱلصَّ

َ
ِ َخّقٞ َوأ نَّ وَۡغَد ٱّللَّ

َ
ْ أ ٔٓا ٍُ ًۡ ِۡلَۡػيَ ِٓ َُا َغيَۡي ۡخََثۡ

َ
َٰلَِم أ َوَكَذ

 ْ ٔا ُ ۖۡ َذَلال ًۡ ُْ ۡمَر
َ

ًۡ أ ُٓ َِ َٰزَُغَٔن ةَۡح ٓ إِۡذ َحخََن ا َٓ ْ ذِي ٔا ُِ ۖۡ رَّ  ٱۡب ا ِّٗ َٰ َي ِۡ ً ُب ِٓ ًۡ  َغيَۡي ِٓ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ

ًۡ أ ُٓ بُّ
ا  ۡصِجدّٗ ٌَّ  ً ِٓ ِخَذنَّ َغيَۡي ًۡ ََلَخَّ ِ ۡمرِْ

َ
َٰٓ أ ٔاْ لََعَ ََ َؽيَُت ي ِ    21كَاَل ٱَّلَّ

 . " بصيغة فعل األمرابنوانظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "
أفَّ  ليعلم الناس بعض الناس يطلب حصوؿ الفعل اىل بعضو األمر ككاف الطالب ىو

ليبٌت على باب غارىم بنيانا   اهلل بالبعث حق، كأف القيامة آتية ال شك فيها دعك 
كبَتا. ليكـر عن اصحاب الكهف. ك ىذا الكالـ يدؿ على معٌت غَت حقيقى اك 

 دبعٌت اإلكراـ.

ٓ.    ُ ن يََشآَء ٱّللَّ
َ

ٓ أ َم إَِذا نَِصيَج  َوٱۡذُنرإَِلَّ بَّ َِ َرّّبِ  َوكُۡو رَّ َ ِدي ۡٓ ن َح
َ

َغَصَٰٓ أ
ا ََٰذا رََشدّٗ َۡ َه ٌِ ۡكَرَب 

َ
  24ِۡل
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" بصيغة فعل كاذكرنظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "   
اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل النىب صلى اهلل عليو كسلم   ككاف الطالب ىو. األمر

ل عسى أف يهديٍت ر  ألقرب الطرؽ ليقليذكر اهلل عند النسياف بقوؿ اف شاء اهلل، ك 
) ام ال تقولن ألمر عزمت عليو اٌل سافعلو غدا ااٌل اذا  .اؼبوصلة إىل اؽبدل كالرشاد

قرنتو باؼبشيئة فقلت اف شاء اهلل. قاؿ ابن كثَت سبب نزكؿ األية اف النيب ؼبا سئل عن 
قصة اصحاب الكهف قاؿ : ) غدا اجيبكم ( فتاخر الوحي عنو طبسة عشر  

 كىذا لكالـ يدؿ على معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإلرشاد. ُٖيوما.
  

ۖۥۡ  َوٱۡضَِبۡ   .ٔ ُّ َٓ ةِ َوٱۡىَػِضِّ يُرِيُدوَن وَۡج ً ةِٱۡىَؾَدوَٰ ُٓ ََ يَۡدُغَٔن َربَّ ي ِ َع ٱَّلَّ ٌَ   َجۡفَصَم 
28   

" بصيغة فعل كاصربنظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "
 كسلماهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل النىب صلى اهلل عليو  ككاف الطالب ىو. األمر
مع أصحابو ًمن فقراء اؼبؤمنُت الذين يعبدكف رهبم كحده، كيدعونو يف الصباح  يصربل

كىذا لكالـ يدؿ على معٌت غَت  ِٖاهلل ك طاعة. اكيريدكف من عبادهتم رضكاؼبساء، 
 حقيقى اك دبعٌت اإلرشاد.
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َ َشآَء  كُوِ وَ  .ٕ ٍَ ۖۡ َذ ًۡ ّبُِس َ رَّ ٌِ قُّ  َ َشآَء  ـَۡيُيۡؤٌَِٱۡۡلَ ٌَ ۡخَخۡدَُا   ـَيَۡيۡسُفۡر  َو
َ

ٓ أ ا إِجَّ
ِو  ۡٓ ٍُ ۡ آء  َنٱل ٍَ ِ ْ ة ٔا ُ ْ ُحَؾاذ ٔا ا  ِإَون يَۡصَخؾِيُر َٓ ادُِر ًۡ ُُسَ ِٓ ِ َخاَط ة

َ
نَي َُاًرا أ ٍِ ِ َٰي لِيظَّ

ُمۡرَتَفًلا  اُب َوَشآَءۡت  َ لۡشَّ ٔهَ  ةِۡئَس ٱ ُُٔج ۡ  29يَۡشِٔي ٱل
" ، ليؤمن، ليكفر كقل "اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىينظر الباحث اف اسلوب 

بصيغة فعل األمر. ككاف الطالب ىو اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل النىب صلى اهلل 
كليقوؿ اىل ىؤالء الغافلُت ما جئتكم بو ىو اغبق من ربكم، فمن أراد عليو كسلم 

منكم أف يصدؽ كيعمل بو، فليفعل فهو خَت لو، كمن أراد أف هبحد فليفعل، فما 
 يدؿ على معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت التهديد. يةكىذه األ ظىلىم إال نفسو

َٰب   َوٱَۡضِۡب  .ٖ ۡغَن
َ

َۡ أ ٌِ تَنۡيِ  َِّ ا َج ٍَ ِ َخِدْ
َ
ا ِۡل َِ َرٗلّٗ رَُّجينَۡيِ َجَػيۡ ٌَّ  ً ُٓ َ ل

ا َزرًۡعّٗ  ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡح َِ ۡخو  وََجَػۡي َِ ِ ا ة ٍَ ُٓ َٰ   32وََخَفۡفَن
صيغة فعل " بكاضربنظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "

 كسلم  األمر. ككاف الطالب ىو اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل النىب صلى اهلل عليو
مثال رجلُت من األمم السابقة: أحدنبا مؤمن، كاآلخر كافر، كقد جعلنا ليجعل 

نبا بنخل كثَت، كأنبتنا كسطهما زركعنا ـبتلفة كحففناللكافر حديقتُت من أعناب، 
)قاؿ اؼبفسركف  نبا اخواف من بٌت اسرائيل احدنبا مؤمن كاألخر كافر كرثا  نافعة.

ماال عن ابيهما فاسًتل دبالو حديقتُت، كانفق اؼبؤمن مالو ىف مرضات اهلل حىت نفد 
مالو فعَته الكافر بفقره. فأىلك اهلل ما ؿ الكافر كضرب ىذا مثال اؼبؤمن مالو الذل 



 

كىذا لكالـ يدؿ اىل معٌت .  ّٖل ابطرتو النعمة ( يعمل ىف طاعة اهلل، كالكافر الذ
 اإلعتبار.

آءِ ـَٱۡخَخيََػ ةِِّۦ  َوٱَۡضِۡب  .ٗ ٍَ ََ ٱلصَّ ٌِ  ُّ َٰ َُزۡىَن
َ

آٍء أ ٍَ ۡجيَا َن ِ ٱَّلُّ ة َٰٔ َي َرَو ٱۡۡلَ ٌَّ  ً ُٓ َ ل
ء   َشۡ  ِ

َٰ ُكّ ُ لََعَ َُٰحۗ َوََكَن ٱّللَّ ُ ٱلّرَِي ا حَۡذُروه ٍّٗ ِشي َْ ۡضَتَح 
َ

ۡرِض ـَأ
َ
َجَتاُت ٱۡۡل

ۡلَخِدًرا  ٌُّ45  
" بصيغة فعل كاضربنظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "   

 األمر. ككاف الطالب ىو اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل النىب صلى اهلل عليو كسلم
الًكرٍب منهم فهي كماء أنزلو اهلل من السماء فخرج بو  للناس كخباصة ذك مثالليجعل 

النبات بإذنو، كما ىي إال مدة يسَتة حىت صار ىذا النبات يابسنا متكسرنا تنسفو 
كىذا لكالـ يدؿ  ْٖالرياح إىل كل جهة. ككاف اهلل ذا قدرة عظيمة على كل شيء.

 على معٌت اإلعتبار.

َم َحُلُٔل  .َُ ۡٔ ْ َوَي ََكٓءَِي  َُاُدوا ًۡ ُۡشَ ُٓ َ ْ ل ٔا ًۡ يَۡصَخِجيُت ًۡ ـَيَ ُْ ۡٔ ًۡ ـََدَغ ُخ ٍۡ ََ زََخ ي ِ ٱَّلَّ
ا  بِلّٗ ۡٔ ٌَّ  ً ُٓ َِ ا ةَۡح َِ   52وََجَػۡي

" بصيغة فعل نادكا نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "   
شركائي الذين   لاؼبشركُت ليناد األمر. ككاف الطالب ىو اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل

كىذا الكالـ يدؿ على معٌت غَت حقيقى اك  كنتم تزعموف أهنم شركاء يل يف العبادة.
 دبعٌت التعجيز. 
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ٞ ـَ   .ُُ ِ َرّّبِ َخۡۡي ّنِ ذِيّ هَّ ٌَ ا  ٌَ ِٔن كَاَل  ُِ ِخي
َ

ا  أ ًٌ ًۡ َرۡد ُٓ َِ ًۡ َوَبۡح ُس َِ ۡجَػۡو ةَۡح
َ

ٍة أ َّٔ ةُِل
95  

" بصيغة فعل فأعينوٌلىذه االية كىي " نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف   
يطلب حصوؿ الفعل اىل قومو ليساعده بقوة ذك القرنُت  الطالب ىو ككاف األمر.

ا.  كىذا لكالـ يدؿ على معٌت  الرجاء.  منكم ليجعل بينكم كبينهم سدن

ًَٰٗل  كُۡو   .ُِ ۡغَم
َ

ََ أ ي ۡخََسِ
َ
ۡو ُُجَّتُِئُسً ةِٱۡۡل َْ

  103  
ككاف  .ل األمر" بصيغة فعقلالطلىب ىف ىذه االية كىي " اسلوب اإلنشاءنظر الباحث اف 

الطالب ىو اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم  ليقوؿ اىل ىاؤالء 
كىذا الكالـ يدؿ على الكافرين ىل اردمت اف ينبئكم باألخسر الناس عند اهلل اعماال؟. 

 معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت التهديد. 

َُٰج  كُو   .ُّ ن حََِفَد ََكَِم
َ

َِٰج َرّّبِ ََلَفَِد ٱۡۡلَۡدُر َرۡتَو أ ا ّىَُِكَِم َدادّٗ ٌِ ٔۡ ََكَن ٱۡۡلَۡدُر  ىَّ
ا  َددّٗ ٌَ ۡريِِّۦ  ٍِ ِ ا ة َِ ٔۡ ِجۡئ َ   109َرّّبِ َول

. " بصيغة فعل األمرقلاسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "نظر الباحث اف 
ككاف الطالب ىو اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم 

قومو  لو كاف ماء البحر حربنا لألقالـ اليت يكتب هبا كالـ اهلل، لنًفد ماء ليخرب اىل 
البحر قبل أف تنفد كلمات اهلل، كلو جئنا دبثل البحر حبارنا أخرل مددنا لو.

كىذا  ٖٓ
 .  حقيقى اك دبعٌت اإلعتبارمعٌت غَت  الكالـ يدؿ على
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َ ََكَن  كُۡو   .ُْ ٍَ َِٰخٞدۖۡ َذ َو  ٞ َّٰ ًۡ إَِل ُس ُٓ َٰ ٓ إَِل ا ٍَ جَّ
َ

ًۡ ئَُِحَٰٓ إََِلَّ خ ۡريُُس ِ ٌّ ۠ بََۡشٞ  َُا
َ

ٓ خ ا ٍَ إِجَّ
ٔاْ ىَِلآَء َرّبِِّۦ  ۡو يَرُۡج ٍَ ا  ـَۡيَيۡػ َخَدۢ

َ
ا َوََل يُۡۡشِۡك ةِػَِتاَدةِ َرّبِِّۦٓ أ َٰيِدّٗ ٗلّٗ َص ٍَ   :10َخ

. " بصيغة فعل األمرقلاسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "اف  نظر الباحث
ككاف الطالب ىو اهلل يطلب حصوؿ الفعل اىل نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم 

اىل ىؤالء اؼبشركُت: إمبا أنا بشر مثلكم يوحى إيلَّ من ر  أمبا إؽبكم إلو ليخرب 
كاحد، فمىن كاف ىباؼ عذاب ربو كيرجو ثوابو يـو لقائو، فليعمل عمال صاغبنا لربو 

ا غَته.  لى معٌت غَت كىذا الكالـ يدؿ عموافقنا لشرعو، كال يشرؾ يف العبادة معو أحدن
 ة. حقيقى اك دبعٌت  تصوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 سورة الكهف الىت فيها األساليب األمر 
 سورة الرقم

 الكهف
عدد األية التى 

فيها 
األساليب 

 األمر

عدد األدوات 
فيها 
األسال
يب 
 األمر

 

 غرض األمر
 
 

 مجازى حقيقى

 نوعا ِِ نوعا ٗ نوعا ُّ اية ُِ اية َُُ ُ
 %  ٕٗ،َٕ  %  َّ،ِٗ  % َٗ,ُٗ النسبة اؼبائنوية

 



 

 
 
 

 األمر ىف سورة الكهف جدكؿ

 معنى المراد الصيغة األية النمرة
ُ.  

 

 آتنا َُ
 ىيئ

 الدعاء

 اإلرشاد فأككا ُٔ  .ِ
 ابعثوا ُٗ  .ّ

 لينظر
 اإلرشاد

 ؾبازل
70،97  % 

 حقيقى
29،03  %  

 سورة الكهف التى فيها 
 األساليب اإلنشائية من األمر



 

 ليأتكم
 ليتلطف

 اإلكراـ ابنوا ُِ  .ْ
 قيقىاغب قل ِِ  .ٓ
 اذكر ِْ  .ٔ

 قل
 اإلرشاد

 قيقىاغب قل ِٔ  .ٕ
 قيقىاغب اتل ِٕ  .ٖ
 اإلرشاد اصرب ِٖ  .ٗ
 قل ِٗ  .َُ

 ليؤمن
 ليكفر

 التهديد

 اإلعتبار اضرب ِّ  .ُُ
 اإلعتبار اضرب ْٓ  .ُِ
 قيقىاغب اسجدكا َٓ  .ُّ
 التعجيز نادكا ِٓ  .ُْ
 قيقىاغب آتنا ِٔ  .ُٓ
 قيقىاغب قل ّٖ  .ُٔ
 الرجاء اعينوٌل ٓٗ  .ُٕ
 آتوٌل ٔٗ  .ُٖ

 انفخوا
 قيقىاغب



 

 آتوٌل
 التهديد قل َُّ  .ُٗ
 عتبارإلا قل َُٗ  .َِ
 قل َُُ  .ُِ

 ليعمل
 تصوية ال

 

 النهي  .١
 النهي فيها وردت من سورة الكهف التى األيات . أ

ككما عرفنا ىف فصل الثاٌل اف النهي ىو طلب الكف عن الفعل على كجو 
اإلستعالء. كالنهي لو معٌت اغبقيقى كمعٌت اجملازل. اما األيات من سورة الكهف الىت 

 كردت فيها النهي منها :

َ ُدوُِِّۦٓ  .ُ ٌِ  ْ َُذوا ا ٱَّتَّ َِ ٌُ ۡٔ ُؤََلٓءِ كَ ٔۡ َهَٰٓ ۖۡ ىَّ ثّٗ َٓ ِ حُٔنَ َءال
ۡ

ٖۖ  ََل يَد َِٰۢن َبنّيِ  ً بُِصۡيَط ِٓ َغيَۡي
ا  ِ َنِذةّٗ ىَٰ لََعَ ٱّللَّ َِ ٱۡذَۡتَ ٍَّ ًُ ِم ۡظيَ

َ
َۡ أ ٍَ   15َذ

ْ َۡلِۡثَِا  .ِ ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ ًۡ َۡلِۡثُخ ًۡ َز ُٓ ِۡ ِ ٌّ ًۡ  كَاَل كَآنِٞو  ُٓ َِ ْ ةَحۡ ٔا ُ ًۡ ِۡلَتََصآَءل ُٓ َٰ َٰلَِم َبَػۡرَن َوَكَذ
ۡو َبػۡ 

َ
ا أ ًٌ ۡٔ َ َخَدُزً ي

َ
ْ أ ٔٓا ًۡ ـَٱۡبَػُر ا َۡلِۡثُخ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
ًۡ أ ُس َربُّ  ْ ٔا ُ ٖۚ كَال م  ۡٔ َ َظ ي

حُِسً ةِرِۡزق  
ۡ
ا ـَۡيَيأ ٌّٗ ۡزََكَٰ َؼَػا

َ
ٓ أ ا َٓ حُّ

َ
ثِ ـَۡييَُِظۡر خ َِ ِدي ٍَ ۡ َِٰذهِۦٓ إََِل ٱل ًۡ َه رِكُِس َٔ ِ ة

ۡؿ  ُّ َوۡۡلََخيَؽَّ ِۡ ِ َخًدا  َوََل يُۡشػَِرنَّ ٌّ
َ

ًۡ أ  19ةُِس



 

ۢا  َشَيُلٔلُٔنَ  .ّ ًۡ رَۡجَ ُٓ ًۡ ََكُۡت ُٓ ٞ َشادُِش َصث ًۡ َوَيُلٔلَُٔن ََخۡ ُٓ ًۡ ََكُۡت ُٓ اةُِػ ٞ رَّ ََٰرث ذََل
 ًۡ ُٓ ٍُ ا َحۡػيَ ٌَّ  ً ِٓ ِ ح ًُ ةِػِدَّ ۡغيَ

َ
ٓ أ ّّبِ ًۡ  كُو رَّ ُٓ ًۡ ََكُۡت ُٓ ُِ ٌِ ٞ َوذَا ةِٱۡىَؾۡيِبٖۖ َوَيُلٔلَُٔن َشۡتَػث

ِ إَِلَّ كَيِيٞوۗ  ار ٍَ ًۡ إَِلَّ ِمَرآءّٗ  ـََٗل ُت ِٓ ا  ذِي َخدّٗ
َ

ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ً ِٓ ا َوََل تَۡصَخۡفِج ذِي رّٗ ِٓ َٰ  22َظ
ْ.  ََّ َٰلَِم َؽًدا  َوََل َتُلٔىَ  23لَِشاْۡيٍء إَِّّنِ ـَاِغٞو َذ

ا  .ٓ ٌَ ۡع   ٍِ ۡش
َ

ةِۡۡصۡ ةِِّۦ َوأ
َ

ۡرِضٖۖ خ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم ۥ َدۡيُب ٱلصَّ ْۖۡ َهُ ٔا ا َۡلُِر ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
ُ أ كُِو ٱّللَّ

َ َوِلّ   ٌِ َ ُدوُِِّۦ  ِ ٌّ  ً ُٓ َ ا   َوََل يُۡۡشِكُ  ل َخدّٗ
َ

ِّۦٓ أ ٍِ  26ِِف ُخۡه

ۖۥۡ  .ٔ ُّ َٓ ِ َوٱۡىَػِضِّ يُرِيُدوَن وَۡج ة ً ةِٱۡىَؾَدوَٰ ُٓ ََ يَۡدُغَٔن َربَّ ي ِ َع ٱَّلَّ ٌَ َوٱۡضَِبۡ َجۡفَصَم 
ۖۡ  َوََل َتۡػدُ  ۡجَيا ِ ٱَّلُّ ة َٰٔ َي َث ٱۡۡلَ َِ ًۡ حُرِيُد زِي ُٓ ِۡ اَك َخ َِ ا  َوََل حُِؽعۡ َخۡي َِ ۡدَفۡي

َ
َۡ أ ٌَ

 ُّ ا  كَۡيَت ۡمُرهُۥ ـُُرؼّٗ
َ

ُّ َوََكَن أ َٰ ى َٔ َْ َتَع   28ۥ َغَ ذِۡنرَُِا َوٱتَّ

َّا  .ٕ َِٰج إُِ َٰيَِح ْ ٱىصَّ ٔا يُ ٍِ ْ وََغ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ ًٗل  ََل ُُِغيعُ إِنَّ ٱَّلَّ ٍَ ََ َخ ۡخَص
َ

َۡ أ ٌَ ۡجَر 
َ

أ
2:   

ُ َرّّبِ  .ٖ َٔ ٱّللَّ ُْ ا۠  َِّ َِٰه ۡۡشِكُ لَّ
ُ

ا  َوََلٓ أ َخدّٗ
َ

ٓ أ  38ةَِرّّبِ

ۡييََخَِا  .ٗ َٔ َٰ ِ َوَيُلٔلَُٔن َي ا ذِيّ ٍَّ نَي ُمۡشفِلِنَي ِم ٌِ ۡجرِ ٍُ ۡ ى ٱل َُٰب َذَۡتَ َوُوِعَع ٱۡىِهَت
َِٰب  ََٰذا ٱۡىِهَت اِل َه ا  ََل ُحَؾادِرُ ٌَ ٌَ  ْ ا  َووََجُدوا َٓ َٰ ۡخَطى

َ
ٓ أ َضؾَِۡيةّٗ َوََل َنتَِۡيةً إَِلَّ

اۗ  ٔاْ َخاَِضّٗ يُ ٍِ ًُ َغ ِ ا  َوََل َحۡظي َخدّٗ
َ

َم أ  49َربُّ



 

ُّ  ِإَوذۡ  .َُ َٰ ةَۡرحُ كَاَل ُمَٔسَٰ ىَِفَخى
َ

ٓ خ ا  ََل ۡمِِضَ ُخُلتّٗ
َ

ۡو أ
َ

َِ أ َع ٱۡۡلَۡدَرۡي ٍَ ةۡيَُؼ ََمۡ
َ

َٰٓ خ َخِتَّ
60 

ا  .ُُ ُ َضاةِرّٗ ۡغِص كَاَل َشَخِجُدَِّنٓ إِن َشآَء ٱّللَّ
َ

ا   َوََلٓ أ ۡمرّٗ
َ

  69لََم أ

َتۡػَخِن  .ُِ خۡ  َََٔۡىِن ـََٗل تَۡس كَاَل ـَإِِن ٱتَّ
ُ

َٰٓ أ ٍء َخِتَّ اَغَ َشۡ ُّ ذِۡنرّٗ ِۡ ٌِ    :6 ِدَث لََم 

ا نَِصيُج  ََل حَُؤاِخۡذَِّن كَاَل  .ُّ ٍَ ِ ا  َوََل حُۡرِْۡلِن ة ۡمرِي ُغَۡسّٗ
َ

َۡ أ ٌِ6=  

ا  .ُْ َْ ِۢ َبۡػَد ء ۡۡلَُم َغَ َشۡ
َ

ٖۖ كَاَل إِن َشد َِٰدۡتِن ا  ـََٗل حَُص َّّنِ ُغۡذرّٗ ُ كَۡد ةَيَۡؾَج ٌَِ َّلَّ
6@ 

ا  .ُٓ ٌّٗ ۡٔ ا كَ ٍَ ِٓ ِ َ ُدوُ ٌِ َِ وََجَد  ۡ ي دَّ َٰٓ إَِذا ةَيََؼ َبنۡيَ ٱلصَّ َن  َلَّ يََساُدونَ َخِتَّ ٔ ُٓ َحۡفَل
َلّٗ  ۡٔ   93كَ

ُٔ.  ْ ٔا ُ ًۡ ِِف ِؽَؽآٍء َغَ ذِۡنرِي َوََكُ ُٓ ُِ ۡخيُ
َ

ََ ََكَُۡج أ ي ِ ًػا     ََل يَۡصَخِؽيُػٔنَ ٱَّلَّ ٍۡ َش
101  

ْ ِب  .ُٕ ََ َزَفُروا ي ِ هَِم ٱَّلَّ ْوَلَٰٓ
ُ

َٰ أ ًۡ َََٔاَي ُٓ َٰيُ ۡغَم
َ

ًۡ َوىَِلآنِِّۦ ـََدتَِؽۡج أ ِٓ ِ ًُ ِج َرّب  ـََٗل ُُلِي
ا  ُّٗ ثِ َوۡز ٍَ َٰ َم ٱۡىلَِي ۡٔ َ ًۡ ي ُٓ َ   105ل

ا   .ُٖ َٓ ََ ذِي ي َِِٰلِ َلّٗ  ََل َحۡتُؾٔنَ َخ َٔ ا ِخ َٓ ِۡ   108َخ

َِٰخٞدۖۡ   .ُٗ َو  ٞ َّٰ ًۡ إَِل ُس ُٓ َٰ ٓ إَِل ا ٍَ جَّ
َ

ًۡ ئَُِحَٰٓ إََِلَّ خ ۡريُُس ِ ٌّ ۠ بََۡشٞ  َُا
َ

ٓ خ ا ٍَ َ ََكَن  كُۡو إِجَّ ٍَ َذ
ا  َٰيِدّٗ ٗلّٗ َص ٍَ ۡو َخ ٍَ ٔاْ ىَِلآَء َرّبِِّۦ ـَۡيَيۡػ ا َوََل يُۡۡشِكۡ يَرُۡج َخَدۢ

َ
 :10 ةِػَِتاَدةِ َرّبِِّۦٓ أ



 

 

 معنى الحقيقى    الهالتى من سورة الكهف  اتاألي  . ب
 منها: قيقى للنهيمعٌت اغب ا ؽبىتالىف سورة الكهف األيات  اما 

ا  .1 َِ ٌُ ۡٔ ُؤََلٓءِ كَ ٔۡ َهَٰٓ ۖۡ ىَّ ثّٗ َٓ ِ َ ُدوُِِّۦٓ َءال ٌِ  ْ َُذوا حُٔنَ ٱَّتَّ
ۡ

ٖۖ  ََل يَد َِٰۢن َبنّيِ  ً بُِصۡيَط ِٓ َغيَۡي
ا  ِ َنِذةّٗ ىَٰ لََعَ ٱّللَّ َِ ٱۡذَۡتَ ٍَّ ًُ ِم ۡظيَ

َ
َۡ أ ٍَ  15َذ

 بصيغة فعل "كال يأتوف  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "
ام طلب اهلل اىل قـو الذين يأخدكف ؽبم اؽبة غَت اهلل  .ناىيةال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال

 ىذه األية اىل معٌت حقيقى من  النهي. ألف يؤيت دليل كاضح على ما عبدهتم. يدؿ
 

ا  .2 ٌَ ۡع   ٍِ ۡش
َ

ةِۡۡصۡ ةِِّۦ َوأ
َ

ۡرِضٖۖ خ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم ۥ َدۡيُب ٱلصَّ ْۖۡ َهُ ٔا ا َۡلُِر ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
ُ أ كُِو ٱّللَّ

َ ُدوُِِّۦ ِ ٌّ  ً ُٓ َ َ َوِلّ   ل ا   َوََل يُۡۡشِكُ ٌِ َخدّٗ
َ

ِّۦٓ أ ٍِ   26ِِف ُخۡه

 بصيغة فعل "كال يشرؾ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "  
يف حكمو كقضائو  لوشريك هبعل ام اخرب اهلل انو ال  .ناىيةال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال

 النهي.ىذه األية اىل معٌت حقيقى من   يدؿ. كتشريعو
 

َّا  .3 َِٰج إُِ َٰيَِح ْ ٱىصَّ ٔا يُ ٍِ ْ وََغ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ ََ  ََل ُُِغيعُ إِنَّ ٱَّلَّ ۡخَص
َ

َۡ أ ٌَ ۡجَر 
َ

أ
ًٗل  ٍَ   :2َخ



 

 بصيغة فعل. "ال نضيع نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "    
نقصها على ما يكال ضيع أجورىم يال ام اف اهلل   .ناىيةال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال

عماؿ الصاغبات ؽبم أحسنوه من العمل ؽباؤالء الذين آمنوا باهلل كرسولو كعملوا األ
 يدؿ كىذه األية اىل معٌت اغبقيقى للنهي.. أعظم اؼبثوبة

ۡييََخَِا  .4 َٔ َٰ ِ َوَيُلٔلَُٔن َي ا ذِيّ ٍَّ نَي ُمۡشفِلِنَي ِم ٌِ ۡجرِ ٍُ ۡ ى ٱل َُٰب َذَۡتَ َوُوِعَع ٱۡىِهَت
ََٰذا ٱۡىهِ  اِل َه َِٰب ٌَ ا  ََل ُحَؾادِرُ َت ٌَ  ْ ا  َووََجُدوا َٓ َٰ ۡخَطى

َ
ٓ أ َضؾَِۡيةّٗ َوََل َنتَِۡيةً إَِلَّ

اۗ  ٔاْ َخاَِضّٗ يُ ٍِ ًُ َغ ِ ا  َوََل َحۡظي َخدّٗ
َ

َم أ   49َربُّ
. "ال يغادرك يظلم  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "

كتاب أعماؿ    عنام اخَت اهلل اىل الناس ىية. االن اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال بصيغة فعل
اهلل. مل يًتؾ صغَتة ًمن أفعالنا كال كبَتة إال أثبتها ك  كل كاحد يف يبينو أك يف مشالو،

، كال تنقص من ثواب احملسن. يدؿ ىذه األية اىل  ٖٔام ال يعاقب انسانا بغَت جـر
 معٌت اغبقيقى للنهي.

5.  ُّ َٰ ةۡرَ ِإَوۡذ كَاَل ُمَٔسَٰ ىَِفَخى
َ

ٓ خ ا   حُ ََل ۡمِِضَ ُخُلتّٗ
َ

ۡو أ
َ

َِ أ َع ٱۡۡلَۡدَرۡي ٍَ ةۡيَُؼ ََمۡ
َ

َٰٓ خ َخِتَّ
60 

 بصيغة فعل. "ال ابرح  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "
قاؿ موسى ػبادمو يوشع بن نوف ال أزاؿ أتابع  امىية. االن اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال

السَت حىت أصل إىل ملتقى البحرين، أك أسَت زمننا طويال حىت أصل إىل العبد 
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يدؿ كىذه األية اىل معٌت اغبقيقى  ٕٖ.الصاحل؛ ألتعلم منو ما ليس عندم من العلم
 للنهي.

ُ َضاةِرّٗ  .6 ۡغِص ا كَاَل َشَخِجُدَِّنٓ إِن َشآَء ٱّللَّ
َ

ا  َوََلٓ أ ۡمرّٗ
َ

  69لََم أ
بصيغة . "ال اعصى  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "   

انٌو صابرنا على ما أراه خضر ام اخرب موسى اىل ىية.  االن اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال فعل
 يدؿ كىذه األية اىل معٌت اغبقيقى للنهي. ، كال ىبالف أمرنا تأمره بو.

َٔن  .7 ُٓ ا َلَّ يََساُدوَن َحۡفَل ٌّٗ ۡٔ ا كَ ٍَ ِٓ ِ َ ُدوُ ٌِ َِ وََجَد  ۡ ي دَّ َٰٓ إَِذا ةَيََؼ َبنۡيَ ٱلصَّ َخِتَّ
َلّٗ  ۡٔ   93كَ

بصيغة . "ال يكادكف  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "
اغباجزين إذا كصل إىل ما بُت اعببلُت  حىتام ىية.  االن اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال فعل

يدؿ كىذه األية ؼبا كراءنبا، كجد من دكهنما قومنا، ال يكادكف يعرفوف كالـ غَتىم. 
 اىل معٌت اغبقيقى للنهي.

ٔاْ  .8 ُ ًۡ ِِف ِؽَؽآٍء َغَ ذِۡنرِي َوََكُ ُٓ ُِ ۡخيُ
َ

ََ ََكَُۡج أ ي ِ ًػا ََل يَۡصخَِؽيُػٔنَ  ٱَّلَّ ٍۡ      101َش
". ال يستطيعوف  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "    

الذين كانت أعينهم ام اخرب اهلل الكافرين  ىية.ابصيغة فعل اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال الن
. قاؿ ف ظباعستطيغو ، ككانوا ال يه اهللآياعن فال تبصر  هيف الدنيا يف غطاء عن ذكر 
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اضهم عن األدلة السمعية، كتعاميهم عن األيات اؼبشاىدة ابو السعود ىذا سبثيل إلعر 
 يدؿ كىذه األية اىل معٌت اغبقيقى للنهي.  ٖٖباألبصار فكأهنم عمى صم.

ا  .9 َٓ ََ ذِي ي َِِٰلِ َلّٗ  ََل َحۡتُؾٔنَ َخ َٔ ا ِخ َٓ ِۡ   108َخ
". بصيغة ال يبغوف  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "    

بعد  ال يريدكف عنها ربوُّالام اف الذين امنوا  ىية.ااؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال النفعل 
يدؿ كىذه األية اىل معٌت اغبقيقى دخلوا اىل جنة الفردكس الذل اٌعد هلل ؽبم.  

 للنهي.
 
 األيات من سورة الكهف التى لها معنى المجازى للنهى.  . ج

  منها: ازل للنهيالذل لو معٌت اجملىف سورة الكهف األيات  اما 
ْ َۡلِۡثَِا  .ُ ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ ًۡ َۡلِۡثُخ ًۡ َز ُٓ ِۡ ِ ٌّ ًۡ  كَاَل كَآنِٞو  ُٓ َِ ْ ةَحۡ ٔا ُ ًۡ ِۡلَتََصآَءل ُٓ َٰ َٰلَِم َبَػۡرَن َوَكَذ

َخَدُزً 
َ

ْ أ ٔٓا ًۡ ـَٱۡبَػُر ا َۡلِۡثُخ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ

ًۡ أ ُس َربُّ  ْ ٔا ُ ٖۚ كَال م  ۡٔ َ ۡو َبۡػَظ ي
َ

ا أ ًٌ ۡٔ َ ي
َِٰذهِۦٓ  ًۡ َه رِكُِس َٔ ِ حُِسً ةِرِۡزق  ة

ۡ
ا ـَۡيَيأ ٌّٗ ۡزََكَٰ َؼَػا

َ
ٓ أ ا َٓ حُّ

َ
ثِ ـَۡييَُِظۡر خ َِ ِدي ٍَ ۡ إََِل ٱل

ۡؿ  ُّ َوۡۡلََخيَؽَّ ِۡ ِ َخًدا  َوََل يُۡشػَِرنَّ ٌّ
َ

ًۡ أ   19ةُِس
" بصيغة ال يشعرٌف  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "

ىف ىذه األية هنى اهلل اصحاب الكهف ألف ال . ناىيةال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال فعل
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يعلمٌن احدا من الناس اىل اؼبدينة دبكانكم. كىذه األية يدؿ اىل معٌت غَت حقيقى 
 اك دبعٌت التهديد كالوعيد. 

ۢا  .ِ ًۡ رَۡجَ ُٓ ًۡ ََكُۡت ُٓ ٞ َشادُِش َصث ًۡ َوَيُلٔلَُٔن ََخۡ ُٓ ًۡ ََكُۡت ُٓ اةُِػ ٞ رَّ ََٰرث َشَيُلٔلَُٔن ذََل
ًۡ  ةِٱۡىَؾۡيِبٖۖ  ُٓ ٍُ ا َحۡػيَ ٌَّ  ً ِٓ ِ ح ًُ ةِػِدَّ ۡغيَ

َ
ٓ أ ّّبِ ًۡ  كُو رَّ ُٓ ًۡ ََكُۡت ُٓ ُِ ٌِ ٞ َوذَا َوَيُلٔلَُٔن َشۡتَػث

ِ إَِلَّ كَيِيٞوۗ  ار ٍَ ا  ـََٗل ُت رّٗ ِٓ َٰ ًۡ إَِلَّ ِمَرآءّٗ َظ ِٓ ا  َوََل تَۡصَخۡفِج ذِي َخدّٗ
َ

ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ً ِٓ   22ذِي
" ال سبار ك كال تستفت  ية كىي "نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه اال

ال هبادؿ ؿبمد ألف هنى اهلل نبينا  .ناىيةال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال بصيغة فعلال سبار 
ام ال تسأؿ احدا عن قصتهم فإف فيما  أىل الكتاب يف عددىم إال جداال ظاىرنا

  كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإلرشاد.  ٖٗاكحى اليك الكفاية.
نهية. ىف ىذه األية هنى اهلل نبينا ال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال بصيغة فعل كال تستفت

كيدؿ ىذه األية اىل  على سؤاؿ عن عددىم كأحواؽبم؛ فإهنم ال يعلموف ذلك.ؿبمد 
 معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإلرشاد.

ّ.  ََّ َٰلَِم َؽًدا  َوََل َتُلٔىَ   23لَِشاْۡيٍء إَِّّنِ ـَاِغٞو َذ
بصيغة ال تقولٌن     نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "

إٍل فاعل ذلك قوؿ على  ؿبمدهنى اهلل نبينا  .ناىيةال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال فعل
ا بل عليو اف يقوؿ إف شاء اهلل. ٌت غَت حقيقى اك ىذه األية اىل مع يدؿ الشيء غدن

 دبعٌت التهديد.
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ۖۥۡ  .ْ ُّ َٓ ِ َوٱۡىَػِضِّ يُرِيُدوَن وَۡج ة ً ةِٱۡىَؾَدوَٰ ُٓ ََ يَۡدُغَٔن َربَّ ي ِ َع ٱَّلَّ ٌَ َصَم  ََٱۡضَِبۡ َجۡف
ۖۡ  َوََل َتۡػدُ  ۡجَيا ِ ٱَّلُّ ة َٰٔ َي َث ٱۡۡلَ َِ ًۡ حُرِيُد زِي ُٓ ِۡ اَك َخ َِ ا  َوََل حُِؽعۡ َخۡي َِ ۡدَفۡي

َ
َۡ أ ٌَ

ا  ۡمُرهُۥ ـُُرؼّٗ
َ

ُّ َوََكَن أ َٰ ى َٔ َْ َتَع  ۥ َغَ ذِۡنرَُِا َوٱتَّ ُّ   28كَۡيَت
.  "ال تعد ك كال تطع نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "

اىل تصرؼ هنى اهلل نبينا ؿبمد  .ناىيةال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال بصيغة فعلال تعد 
 يدؿ ىذه األية اىل إىل غَتىم من الكفار إلرادة التمتع بزينة اغبياة الدنيا.نظره عنهم 

 .رشادمعٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإل
من طاعة  اىلهنى اهلل نبينا ؿبمد  .نهيةال اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال بصيغة فعل كال تطع

 يدؿ كىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإلرشاد.  هبعل قلبو غافال عن ذكرنا،

ُ َرّّبِ   .ٓ َٔ ٱّللَّ ُْ ا۠  َِّ َِٰه ۡۡشِكُ لَّ
ُ

ا  َوََلٓ أ َخدّٗ
َ

ٓ أ   38ةَِرّّبِ
بصيغة . "ال اشرؾ  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "   

اىل رجل الكافر اف اهلل ربو يقوؿ رجل اؼبؤمن ام ىية.  االن اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال فعل
ا غَته.ي كال يدؿ كىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت  شرؾ يف عبادة اهلل أحدن

 التماس.

َتۡػَخِن   .ٔ ا َََٔۡىِن ـََٗل تَۡس كَاَل ـَإِِن ٱتَّ ُّ ذِۡنرّٗ ِۡ ٌِ ۡخِدَث لََم 
ُ

َٰٓ أ ٍء َخِتَّ     :6 َغَ َشۡ
بصيغة . "ال تسئلٌت  ىذه االية كىي "نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف    

عن شيء ىية. ام هنى خضر اىل موسى على سؤاؿ افعل اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال الن



 

يدؿ كىذه األية اىل  تنكره، حىت أبُتِّ لك من أمره ما خفي عليك دكف سؤاؿ منك.
 معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت التهديد.

 

ا نَِصيُج  ََل حَُؤاِخۡذَِّن كَاَل   .ٕ ٍَ ِ ا  ََل حُۡرِْۡلِن وَ ة ۡمرِي ُغَۡسّٗ
َ

َۡ أ ٌِ6=   
ك ال نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي " ال تؤاخذٌل    

ىية. ام هنى موسى اىل خضر على ا". بصيغة فعل اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال النترىقٌت 
و. من ممشقةن يف تعلٌ  على تكلفوهنى موسى اىل خضر  شرطو عليو، ك بنسياف عقاب

 يدؿ كىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت  الرجاء.
 

ا   .ٖ َْ ِۢ َبۡػَد ء ۡۡلَُم َغَ َشۡ
َ

ٖۖ كَاَل إِن َشد َِٰدۡتِن ا ـََٗل حَُص َّّنِ ُغۡذرّٗ ُ َ َّلَّ ٌِ  كَۡد ةَيَۡؾَج 
6@    

 ". بصيغةال تصاحبٌت نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "    
تركو كال تصاحبو على ام امر موسى اىل خضر  ىية.افعل اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال الن

يدؿ كىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت   إف سألو عن شيء بعد ىذه اؼبرة.
 التيئيس.

ْ ِب   .ٗ ََ َزَفُروا ي ِ هَِم ٱَّلَّ ْوَلَٰٓ
ُ

ًۡ أ ُٓ َٰيُ ۡغَم
َ

ًۡ َوىَِلآنِِّۦ ـََدتَِؽۡج أ ِٓ ِ َِٰج َرّب ًُ َََٔاَي  ـََٗل ُُلِي
ا  ُّٗ ثِ َوۡز ٍَ َٰ َم ٱۡىلَِي ۡٔ َ ًۡ ي ُٓ َ   105ل



 

". بصيغة ال نقيم  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي "    
ؽباؤالء  قيم ؽبم يـو القيامة قدرنايال ام اف اهلل  ىية.افعل اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال الن

يدؿ كىذه األية اىل . كأنكركا لقاءه يـو القيامةجحدكا بآيات رهبم ككذَّبوا هبا، الذين 
 معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت  التهديد.

َن   .َُ َ ََك ٍَ َِٰخٞدۖۡ َذ َو  ٞ َّٰ ًۡ إَِل ُس ُٓ َٰ ٓ إَِل ا ٍَ جَّ
َ

ََِلَّ خ ًۡ ئَُِحَٰٓ إ ۡريُُس ِ ٌّ ۠ بََۡشٞ  َُا
َ

ٓ خ ا ٍَ كُۡو إِجَّ
ا  َٰيِدّٗ ٗلّٗ َص ٍَ ۡو َخ ٍَ ٔاْ ىَِلآَء َرّبِِّۦ ـَۡيَيۡػ ُ يَرُۡج ا ۡۡشِكۡ َوََل ي َخَدۢ

َ
  :10 ةِػَِتاَدةِ َرّبِِّۦٓ أ

". بصيغة ال يشرؾ  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف ىذه االية كىي " 
فمىن  ام امر اهلل الرسوؿ ليقوؿ اىل قـو  الكافرين  ىية.افعل اؼبضارع مسبوؽ بػػػػػ ال الن

ا لربو موافقنا كاف ىباؼ عذاب ربو كيرجو ثوابو يـو لقائو، فليعمل عمال صاغبن 
ا غَته. يدؿ كىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى  لشرعو، كال يشرؾ يف العبادة معو أحدن

 اك دبعٌت  اإلرشاد.
 
 
 
 

 سورة الكهف الىت فيها األساليب النهي
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 مجازى حقيقى

 نوعا ُّ نوعا َُ نوعا ِّ اية ُٗ اية َُُ ُ
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 ؾبازل
56،53 % 

 حقيقى
43،47 % 

 سورة الكهف التى فيها 
 األساليب اإلنشائية من النهي



 

 جدكؿ النهي ىف سورة الكهف

 معنى المراد الصيغة األية النمرة
 اغبقيقى  ال يأتوف ُٓ  .ُ
 التهديد ال يشعرفٌ  ُٗ  .ِ
 ال سبار ِِ  .ّ

 ال تستفت
 اإلرشاد

 التهديد ال تقولنٌ  ِّ  .ْ
 قيقىاغب ال يشرؾ ِٔ  .ٓ
 ال تعد ِٖ  .ٔ

 ال تطع
 اإلرشاد

 قيقىاغب ال نضيع َّ  .ٕ
 التماس ال اشرؾ ّٖ  .ٖ
 ال يغادر ْٗ  .ٗ

 ال يظلم
 قيقىاغب

 قيقىاغب ال ابرح َٔ  .َُ
 قيقىاغب ال اعصى ٗٔ  .ُُ
 التهديد ال تسئلٌت َٕ  .ُِ
 ال تؤخذٌل  ّٕ  .ُّ

 ال ترىقٌت
 الرجاء

 التيئيس ال تصاحبٌت ٕٔ  .ُْ
 قيقىاغب ال يكادكف ّٗ  .ُٓ
 ىققياغب ال يستطيعوف َُُ  .ُٔ
 التهديد ال نقيم َُٓ  .ُٕ



 

 اغبقيقى  ال يبغوف َُٖ  .ُٖ
 رشادإلا ال يشرؾ َُُ  .ُٗ

 
  اإلستفهام .3
 األية من سورة الكهف التى وردت فيه اإلستفهام  . أ

ككما عرفنا ىف فصل الثاٌل اف  اإلستفهاـ ىو طلب علم بشيئ مل يكن معلوما من 
اجملازل. اما األيات من سورة الكهف الىت  قبل. كاإلستفهاـ لو معٌت اغبقيقى كمعٌت

 كردت فيها اإلستفهاـ منها :
ُ.  ًۡ ُْ َٔ ا َِلَۡتيُ َٓ َّ ثّٗ ل َِ ۡرِض زِي

َ
ا لََعَ ٱۡۡل ٌَ ا  َِ َّا َجَػۡي ًۡ إُِ ُٓ حُّ

َ
ٗلّٗ   خ ٍَ َُ َخ ۡخَص

َ
  7أ

ِ.  ًَ ًۡ َِلَۡػيَ ُٓ َٰ ًَّ َبَػۡرَن يُّ ُث
َ

ا  أ دّٗ ٌَ َ
ٔٓاْ أ ا َۡلُِر ٍَ ِ ۡخَصَٰ ل

َ
  12ٱۡۡلِۡزَبنۡيِ أ

ٖۖ َهَٰٓ   .ّ َِٰۢن َبنّيِ  ً بُِصۡيَط ِٓ حَُٔن َغيَۡي
ۡ

ََل يَد ۡٔ ۖۡ ىَّ ثّٗ َٓ ِ َ ُدوُِِّۦٓ َءال ٌِ  ْ َُذوا ا ٱَّتَّ َِ ٌُ ۡٔ ُؤََلٓءِ كَ
 َۡ ٍَ ا   َذ ِ َنِذةّٗ ىَٰ لََعَ ٱّللَّ َِ ٱۡذَۡتَ ٍَّ ًُ ِم ۡظيَ

َ
 15أ

ْ.  ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ًۡ  كَاَل كَآنِٞو  ُٓ َِ ْ ةَحۡ ٔا ُ ًۡ ِۡلَتََصآَءل ُٓ َٰ َٰلَِم َبَػۡرَن ًۡ َوَكَذ ْ َۡلِۡثَِا  َز ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ َۡلِۡثُخ
   ٖۚ م  ۡٔ َ ۡو َبۡػَظ ي

َ
ا أ ًٌ ۡٔ َ   19ي

ۥٓ  .ٓ َٔ ُُيَاوُِرهُ ُْ ۥ َو ُّ ۥ َضاِخُت َزَفۡرَت كَاَل َهُ
َ

َ  أ ٌِ  ًَّ َ حَُراب  ُث ٌِ ِي َخيََلَم  ةِٱَّلَّ
ََٰم رَُجٗلّٗ  ى َّٔ ًَّ َش ۡؽَفث  ُث   38جُّ



 

ْ ٓأِلَدَم  .ٔ هَِهثِ ٱۡشُجُدوا َلَٰٓ ٍَ ا لِۡي َِ ِ ِإَوۡذ كُۡي َّ ََ ٱۡۡلِ ٌِ ٓ إِةۡيِحَس ََكَن  ْ إَِلَّ ـََصَجُدٓوا
 

َ
ۡمرِ َرّبِِّۦٓۗ أ

َ
َۡ أ ُّ َذَفَصَق َخ َ ِخُذوُ ًۡ َذَخخَّ ُس ًۡ ىَ ُْ َ ُدوِن َو ٌِ ۡوِۡلَآَء 

َ
ۥٓ أ ُّ َخ ۥ َوذُّرِيَّ

نَي ةََدَلّٗ   ٍِ ِ َٰي َۢ  ةِۡئَس لِيظَّ  50َغُدوُّ

ٕ.  َۡ ٌَ َ ُذّنَِر ِب  َو ٍَّ ًُ ِم ۡظيَ
َ

َِٰج َرّبِِّۦ ـَ أ ُ   َََٔاَي ۡج يََداه ٌَ ا كَدَّ ٌَ ا َونَِصَ  َٓ ِۡ ۡغَرَض َخ
َ

أ
57   

رََءيَۡج كَاَل  .ٖ
َ

ُّ إَِلَّ  أ ِي َِٰ نَصى
َ

ٓ أ ا ٌَ َٔت َو ِ ـَإَِّّنِ نَِصيُج ٱۡۡلُ ۡخَرة ٓ إََِل ٱلطَّ ا َِ َوۡي
َ

إِۡذ أ
ا  ۥ ِِف ٱۡۡلَۡدرِ َغَجتّٗ ُّ َ ََذ َشبِيي ۥ  َوٱَّتَّ ۡذُنَرهُ

َ
ۡن أ

َ
َُ أ َٰ ۡيَط  63ٱلشَّ

ۥ ُمَٔسَٰ    .ٗ ۡو  كَاَل َهُ ا   َْ َج رُۡشدّٗ ٍۡ ِ ا ُغّي ٍَّ َِ ِم ٍَ ِ ن ُتَػيّ
َ

َٰٓ أ َّتُِػَم لََعَ ح
َ

 66خ

ا   َوَكۡيَؿ  .َُ ًۡ َُتِۡػ ةِِّۦ ُخَۡبّٗ َ ا ل ٌَ  َٰ  68حَۡطَِبُ لََعَ

ۖۡ كَاَل  .ُُ ا َٓ ِ َخَرَر َِث فِي َٰٓ إَِذا َركَِتا ِِف ٱلصَّ اـَٱَُؽيََلا َخِتَّ َٓ َخَرۡرَخ
َ

ا ىََلۡد  أ َٓ يَ ْۡ َ
ِۡلُۡؾرَِق أ

اِجۡئَج َشۡ     ;6 ًََٔا إِۡمرّٗ

ًۡ كَاَل  .ُِ َ ل
َ

ا  خ ِِعَ َضَۡبّٗ ٌَ ََّم ىََ تَۡصَخِؽيَع  كُۡو إُِ
َ

 >6أ
ۥ كَاَل  .ُّ ُّ ا َذَلَخيَ ٍّٗ َٰ َٰٓ إَِذا ىَلِيَا ُؽَل َرخَۡيَج ـَٱَُؽيََلا َخِتَّ

َ
س   أ َۢة ةَِؾۡۡيِ َجۡف ا َزكِيَّ َجۡفصّٗ

َلۡد ِجۡئَج َشۡ  ا  ىَّ ُّۡسرّٗ   <6ََّٔٗا ُ

ًۡ كَاَل  .ُْ َ ل
َ

ََّم  خ َم إُِ كُو ىَّ
َ

ا  أ ِِعَ َضَۡبّٗ ٌَ  ?6ىََ تَۡصخَِؽيَع 



 

ۡرِض  .ُٓ
َ
ۡفِصُدوَن ِِف ٱۡۡل ٌُ ُجَٔج 

ۡ
أ ٌَ ُجَٔج َو

ۡ
ََٰذا ٱۡىَلۡرَجنۡيِ إِنَّ يَأ ْ َي ٔا ُ ۡو كَال َٓ َػُو  َذ ََنۡ

ا  ًۡ َشّدّٗ ُٓ َِ ا َوَبحۡ َِ َِ َػَو ةَحۡ ن َُتۡ
َ

َٰٓ أ  94لََم َخرًۡجا لََعَ

ُٔ.  
َ

ۡخَخۡدَُا  ـََدِصَب أ
َ

ٓ أ ا ۡوِۡلَآَء  إِجَّ
َ

َ ُدوِنٓ أ ٌِ ْ ِغَتادِي  ِخُذوا ن َحخَّ
َ

ْ أ ََ َزَفُرٓوا ي ِ ٱَّلَّ
ََ ُُُزَلّٗ  َٰفِرِي َك ًَ لِۡي َِّ َٓ  102َج

ۡو كُۡو  .ُٕ ًَٰٗل  َْ ۡغَم
َ

ََ أ ي ۡخََسِ
َ
 103ُُجَّتُِئُسً ةِٱۡۡل

 
 لإلستفهام. معنى الحقيقىتى لها الاألية من سورة الكهف  . ب

   منها: اغبقيقى لإلستفهاـالذل لو معٌت ىف سورة الكهف األيات  اما 
ُ.  ًَ ًۡ َِلَۡػيَ ُٓ َٰ ًَّ َبَػۡرَن يُّ ُث

َ
ا  أ دّٗ ٌَ َ

ٔٓاْ أ ا َۡلُِر ٍَ ِ ۡخَصَٰ ل
َ

   12ٱۡۡلِۡزَبنۡيِ أ
 ". اٌم  "  ىف ىذه االية كىي من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 

ناىم من بعض نومهم الطويل لنرل ام يطلب هبا تعيُت احد اؼبشاركُت ال ايقظ
، أك مدة  الفريقُت اذؽ إحصاء للمدة الىت ناموىا ىف الكهف؟ لبثوا يومنا أك بعض يـو

كاؼبراد باغبزبُت اصحاب الكهف، كالذل بعثهم اهلل اليهم حىت راكىم. كقاؿ  طويلة؟
ا ىف ؾباىد اغبزباف من اصحاب الكهف ؼبا استيقظوا ػبتلفوا ىف اؼبدة الىت لبثوى
 َٗالكهف فقاؿ بعضهم : يوما اك بعض يـو كقاؿ آخركف ربكم اعلم دبا لبثتم.

 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت  اغبقيقى لإلستفهاـ.
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ِ.  َۡ ٌَ َ ُذّنَِر ِب  َو ٍَّ ًُ ِم ۡظيَ
َ

ُ  أ ۡج يََداه ٌَ ا كَدَّ ٌَ ا َونَِصَ  َٓ ِۡ ۡغَرَض َخ
َ

َِٰج َرّبِِّۦ ـَأ َََٔاَي
57 

اك  "من ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
كال أحد أشد ظلمنا فبن كيًعظ بآيات ربو الواضحة، يطلب هبا تعيُت العقالء.

. فانصرؼ عنها إىل باطلو، كنسي ما قدَّمتو يداه من األفعاؿ القبيحة فلم يرجع عنها
 ستفهاـ.كيدؿ ىذه األية اىل معٌت اغبقيقى لإل

رََءيَۡج كَاَل  .ّ
َ

ُّ إَِلَّ  أ ِي َِٰ نَصى
َ

ٓ أ ا ٌَ َٔت َو ِ ـَإَِّّنِ نَِصيُج ٱۡۡلُ ۡخَرة ٓ إََِل ٱلطَّ ا َِ َوۡي
َ

إِۡذ أ
ا  ۥ ِِف ٱۡۡلَۡدرِ َغَجتّٗ ُّ َ ََذ َشبِيي ۥ  َوٱَّتَّ ۡذُنَرهُ

َ
ۡن أ

َ
َُ أ َٰ ۡيَط   63ٱلشَّ

ام  "أ  " ىف ىذه االية كىيمن اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
قاؿ لو خادمو: أتذكر حُت عبأنا إىل الصخرة اليت اسًتحنا يطلب هبا التصديق. ام 

عندىا؟ فإٍل نسيت أف أخربؾ ما كاف من اغبوت، كما أنساٍل أف أذكر ذلك لك 
إال الشيطاف، فإف اغبوت اؼبيت دبٍَّت فيو اغبياة، كقفز يف البحر، كازبذ لو فيو طريقنا، 

يػيٍعجىبي منو.ككاف أمره فبا 
 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت اغبقيقى لإلستفهاـ. ُٗ

ۡرِض  .ْ
َ
ۡفِصُدوَن ِِف ٱۡۡل ٌُ ُجَٔج 

ۡ
أ ٌَ ُجَٔج َو

ۡ
ََٰذا ٱۡىَلۡرَجنۡيِ إِنَّ يَأ ْ َي ٔا ُ ۡو كَال َٓ َػُو َذ ََنۡ

ا  ًۡ َشّدّٗ ُٓ َِ ا َوَبحۡ َِ َِ َػَو ةَحۡ ن َُتۡ
َ

َٰٓ أ  94لََم َخرًۡجا لََعَ
 "ىل  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ لىب نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الط

كنبا أمَّتاف -قالوا يا ذا القرنُت: إفَّ يأجوج كمأجوج ام يطلب هبا التصديق. 
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مفسدكف يف األرض بإىالؾ اغبرث كالنسل، فهل قبعل لك  -عظيمتاف من بٍت آدـ
ام قاؿ  .أجرنا، كقبمع لك ماال على أف ذبعل بيننا كبينهم حاجزنا وبوؿ بيننا كبينهم؟

قـو ذل القرنُت منهم مفرط ىف الطويل كمنهم مفرط ىف القصَت قـو مفسدكف بالقتل 
كالسلب كالنهب كسائر كجوه الشر. قاؿ اؼبفسركف كانوا من اكلة غبـو البشر ىبرجوف 

كيدؿ ىذه األية   ِٗىف الربيع فال يًتكوف اخضر اال أكلوه، كال يابسا اال احتملوه.
   تفهاـ. اىل معٌت اغبقيقى لإلس

ۡو كُۡو  .ٓ ًَٰٗل  َْ ۡغَم
َ

ََ أ ي ۡخََسِ
َ
  103ُُجَّتُِئُسً ةِٱۡۡل

 "ىل  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
ربكم بأخسر الناس أعماال؟ ام يطلب هبا التصديق. اك   قل أيها الرسوؿ للناس ىل لبي

 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت اغبقيقى لإلستفهاـ .
 .إلستفهامل مجازىال تى لها معنىالمن سورة الكهف  األية ج. 

 منها: اجملازل لإلستفهاـمعٌت  اؽب ىتالىف سورة الكهف األيات  اما 
ُ.  ًۡ ُْ َٔ ا َِلَۡتيُ َٓ َّ ثّٗ ل َِ ۡرِض زِي

َ
ا لََعَ ٱۡۡل ٌَ ا  َِ َّا َجَػۡي ًۡ إُِ ُٓ حُّ

َ
ٗلّٗ   خ ٍَ َُ َخ ۡخَص

َ
  7أ

 ". اٌيهم  ىف ىذه االية كىي " من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
عيُت احد اؼبشاركُت ال جعلنا ما عليها من متاع كذىب كفضة كغَتىا  يطلب هبا ت

، ولنختربىم أيُّهم أحسن عمال بطاعتزينة لألرض كما زين السماء بالكواكب. 
 . كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت التهديد.  عمال باؼبعاصيكأيهم أسوأ 
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ِ.   ٖۖ َِٰۢن َبنّيِ  ً بُِصۡيَط ِٓ حَُٔن َغيَۡي
ۡ

ََل يَد ۡٔ ۖۡ ىَّ ثّٗ َٓ ِ َ ُدوُِِّۦٓ َءال ٌِ  ْ َُذوا ا ٱَّتَّ َِ ٌُ ۡٔ ُؤََلٓءِ كَ َهَٰٓ
 َۡ ٍَ ا   َذ ِ َنِذةّٗ ىَٰ لََعَ ٱّللَّ َِ ٱۡذَۡتَ ٍَّ ًُ ِم ۡظيَ

َ
  15أ

ام  "من ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ اسلوب اإلنشاء الطلىب نظر الباحث اف 
الكذب  يوفال أحد أشد ظلمنا فبن اختلق عليطلب هبا تعيُت العقالء. اك بٌُت اهلل 

كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت  بنسبة الشريك إليو يف عبادتو.
 اإلستبطاء.

ًۡ ِۡلَتََصآءَ  .ّ ُٓ َٰ َٰلَِم َبَػۡرَن ًۡ َوَكَذ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ًۡ  كَاَل كَآنِٞو  ُٓ َِ ْ ةَحۡ ٔا ُ ًۡ ل ْ َۡلِۡثَِا  َز ٔا ُ ۖۡ كَال ًۡ َۡلِۡثُخ
   ٖۚ م  ۡٔ َ ۡو َبۡػَظ ي

َ
ا أ ًٌ ۡٔ َ  19ي

اك  "كم  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
.  ؟كم من الوقت مكثنا نائمُت ىنايطلب هبا تعيُت العدد. اك قاؿ بعضهم لبعض  

 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت التهويل. 

ۥٓ  .ْ َٔ ُُيَاوُِرهُ ُْ ۥ َو ُّ ۥ َضاِخُت َزَفۡرَت كَاَل َهُ
َ

َ  أ ٌِ  ًَّ َ حَُراب  ُث ٌِ ِي َخيََلَم  ةِٱَّلَّ
ََٰم رَُجٗلّٗ  ى َّٔ ًَّ َش ۡؽَفث  ُث    37جُّ

ام  "أ  "ىف ىذه االية كىي من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
قاؿ لو صاحبو اؼبؤمن كيف تكفر باهلل الذم خلقك ًمن يطلب هبا التصديق. اك 

. كيدؿ ىذه األية تراب، مث ًمن نطفة األبوين، مث سىوَّاؾ بشرنا معتدؿ القامة كاػبىٍلق؟
 اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت التعظيم.



 

ْ ٓأِلَدَم ـََصجَ  .ٓ هَِهثِ ٱۡشُجُدوا َلَٰٓ ٍَ ا لِۡي َِ ِ ِإَوۡذ كُۡي َّ ََ ٱۡۡلِ ٌِ ٓ إِةۡيِحَس ََكَن  ْ إَِلَّ ُدٓوا
 

َ
ۡمرِ َرّبِِّۦٓۗ أ

َ
َۡ أ ُّ َذَفَصَق َخ َ ِخُذوُ ًۡ َذَخخَّ ُس ًۡ ىَ ُْ َ ُدوِن َو ٌِ ۡوِۡلَآَء 

َ
ۥٓ أ ُّ َخ ۥ َوذُّرِيَّ

نَي ةََدَلّٗ   ٍِ ِ َٰي َۢ  ةِۡئَس لِيظَّ  50َغُدوُّ
ام  "أ  ة كىي "ىف ىذه االيمن اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 

كاذكر حُت أمرنا اؼبالئكة بالسجود آلدـ، ربية لو ال عبادة، يطلب هبا التصديق.
كأمرنا إبليس دبا أيًمركا بو، فسجد اؼبالئكة صبيعنا، لكن إبليس الذم كاف من اعبن 

ا. أفتجعلونو  كذريتو أعواننا  -أيها الناس-خرج عن طاعة ربو، كمل يسجد ًكربنا كحسدن
م كتًتكوف طاعيت، كىم ألد أعدائكم؟ قػىبيحىٍت طاعة الظاؼبُت للشيطاف لكم تطيعوهن

 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإلنكار.بدال عن طاعة الرضبن. 

ۥ ُمَٔسَٰ  .ٔ ۡو كَاَل َهُ ا   َْ َج رُۡشدّٗ ٍۡ ِ ا ُغّي ٍَّ َِ ِم ٍَ ِ ن ُتَػّي
َ

َٰٓ أ َّتُِػَم لََعَ ح
َ

 66خ
 "ىل  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ الطلىب  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء
: أتأذف يل أف أتبعك؛ لتعلمٍت من موسى للخضر  قاؿام يطلب هبا التصديق. اك 

قاؿ اؼبفسركف ىذه ـباطبة فيها العلم الذم علمك اهلل إياه ما أسًتشد بو كأنتفع؟ 
ع من يريد اف مالطفة كتواضيع من نيب اهلل الكرَل ككذالك ينبغى اف يكوف اإلنساف م

 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت  التمٌت. ّٗنتعلم منو.

ا   َوَكۡيَؿ  .ٕ ًۡ َُتِۡػ ةِِّۦ ُخَۡبّٗ َ ا ل ٌَ  َٰ  68حَۡطَِبُ لََعَ
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 "كيف  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
لك الصرب على ما سأفعلو  ام يطلب هبا تعيُت اغباؿ. اك قاؿ خضر ؼبوسى كيف

كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى  ه اهلل تعاىل؟ امن أمور زبفى عليك فبا علمن
 اك دبعٌت التهكم. 

ۖۡ كَاَل  .ٖ ا َٓ ِ َخَرَر َِث فِي َٰٓ إَِذا َركَِتا ِِف ٱلصَّ اـَٱَُؽيََلا َخِتَّ َٓ َخَرۡرَخ
َ

ا ىََلۡد  أ َٓ يَ ْۡ َ
ِۡلُۡؾرَِق أ

ا ِجۡئَج َشۡ     ;6ًََٔا إِۡمرّٗ
ام  "أ  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
أىخىرىٍقتى السفينة؛ لتيغرًؽ أىلىها، كقد ضبلونا بطلب هبا تصديق. اك قاؿ موسى ػبضر 

 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإلنكار.    بغَت أجر؟

ًۡ كَاَل  .ٗ َ ل
َ

ا  خ ِِعَ َضَۡبّٗ ٌَ ََّم ىََ تَۡصَخِؽيَع  كُۡو إُِ
َ

 >6أ
ام  "أ  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 

لو اػبىًضر: لقد قلت لك من أكؿ األمر: إنك لن تستطيع  قاؿبطلب هبا تصديق. 
 إلستبطاء.كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت ا الصرب على صحبيت.

ۥ كَاَل  .َُ ُّ ا َذَلَخيَ ٍّٗ َٰ َٰٓ إَِذا ىَلِيَا ُؽَل َرخَۡيَج ـَٱَُؽيََلا َخِتَّ
َ

س   أ َۢة ةَِؾۡۡيِ َجۡف ا َزكِيَّ َجۡفصّٗ
َلۡد ِجۡئَج َشۡ  ا  ىَّ ُّۡسرّٗ   <6ََّٔٗا ُ

ام  "أ  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
كيف قتلت نفسنا طاىرة مل تبلغ حدَّ ى ػبضر  بطلب هبا تصديق. اك قاؿ موس

كىنا مل يكن موسى ناسيا ىف ىذه  التكليف، كمل تقتل نفسنا، حىت تستحق القتل هبا؟



 

اؼبرة كال غافال كلكنو قاصد اف ينكر اؼبنكر الذل ال يصرب على كقوعو بالرغم من 
 .التذكر لوعده  كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإلنكار

ًۡ كَاَل   .ُُ َ ل
َ

ا  خ ِِعَ َضَۡبّٗ ٌَ ََّم ىََ تَۡصَخِؽيَع  َم إُِ كُو ىَّ
َ

 ?6أ
ام  "أ  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 

قاؿ اػبىًضر ؼبوسى معاتبنا كمذكرنا: أمل أقل لك إنك لن تستطيع بطلب هبا تصديق. 
قاؿ اؼبفسركف  كيدؿ ىذه  معي صربنا على ما ترل من أفعايل فبا مل ربط بو خيبػٍرنا؟ 

 األية اىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت التحقَت.

ـََدِصَب  .ُِ
َ

ۡوِۡلَ  أ
َ

َ ُدوِنٓ أ ٌِ ْ ِغَتادِي  ِخُذوا ن َحخَّ
َ

ْ أ ََ َزَفُرٓوا ي ِ ۡخَخۡدَُا ٱَّلَّ
َ

ٓ أ ا آَء  إِجَّ
ََ ُُُزَلّٗ  َٰفِرِي َك ًَ لِۡي َِّ َٓ   102َج

ام  "أ  ىف ىذه االية كىي "من اإلستفهاـ نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
أفظن الذين كفركا   أف يتخذكا عبادم آؽبة من بطلب هبا تصديق. اك قاؿ اهلل 

 ىل معٌت غَت حقيقى اك دبعٌت اإلنكار.. كيدؿ ىذه األية اغَتم؛ ليكونوا أكلياء ؽبم؟
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 سورة الكهف الىت فيها األساليب اإلستفهاـ 
 سورة الرقم

 الكهف
د األية التى عد

فيها 
األساليب 
 اإلستفهام

عدد األدوات 
اإلستفه

 ام
 

 رض اإلستفهامغ
 
 

 مجازى حقيقى
 نوعا ُِ نوعا ٓ نوعا ُٕ اية ُٕ اية َُُ ُ

 % ٗٓ،َٕ % ُْ،ِٗ   %ْٓ,ُٓ النسبة اؼبائنوية
 



 

 
 
 
 
 جدكؿ اإلستفهاـ ىف سورة الكهف

 معنى المراد الصيغة األية النمرة
 التهديد ام ٕ  .ُ
 قيقىاغب ام ُِ  .ِ
 إلستبطاءا من ُٓ  .ّ
 التهويل كم ُٗ  .ْ

 ؾبازل
70،59 % 

 حقيقى
 29،41 % 

 سورة الكهف التى فيها 
 األساليب اإلنشائية من النهي



 

 التعظيم أ ّٕ  .ٓ
 انكار أ َٓ  .ٔ
 قيقياغب من ٕٓ  .ٕ
 قيقياغب أ ّٔ  .ٖ
 التمٌت ىل ٔٔ  .ٗ
 التهكم كيف ٖٔ  .َُ
 انكاراإل أ ُٕ  .ُُ
 ستبطاءإلا أ ِٕ  .ُِ
 نكاراال أ ْٕ  .ُّ
 التحقَت أ ٕٓ  .ُْ
 قيقياغب ىل ْٗ  .ُٓ
 اإلنكار أ َُِ  .ُٔ
 قيقىاغب ىل َُّ  .ُٕ

 التمنى  .1
  األية فى سورة الكهف التى وردت فيها التمنى . أ

ككما عرفنا ىف فصل الثاٌل اف التمٌت ىو طلب امر ؿببوب اليرجى حصولو, اما 
فبكنا غَت مطموع ىف نيلو. كالتمٌت لو معٌت اغبقيقى لكونو مستخيال, كاما لكونو 

 كمعٌت اجملازل. اما األيات من سورة الكهف الىت كردت فيها التمٌت منها :

َم  .ُ َشًفا  ـَيََػيَّ
َ

ِديِد أ ََٰذا ٱۡۡلَ ٔاْ ةَِه ُِ ٌِ ًۡ يُۡؤ ًۡ إِن ىَّ ِ َٰرِْ َٰٓ َءاَث ۡفَصَم لََعَ َِٰخٞع جَّ  6َب



 

ۡضَتَح حُ  .ِ
َ

رِهِۦ ـَأ ٍَ ِخيَػ ةَِر
ُ

َٰ َوأ ا َوِِهَ َخاوَِيٌث لََعَ َٓ َُفَق ذِي
َ

ٓ أ ا ٌَ  َٰ ِ لََعَ ۡيّ َلّيُِب َنفَّ
ا َوَيُلُٔل  َٓ َٰيَۡيتَِن ُغُروِش ا  َي َخدّٗ

َ
ٓ أ ۡۡشِۡك ةَِرّّبِ

ُ
ًۡ أ َ  42ل

ٔۡ كُو  .ّ َُٰج  ىَّ ن حََِفَد ََكَِم
َ

َِٰج َرّّبِ ََلَفَِد ٱۡۡلَۡدُر َرۡتَو أ ا ّىَُِكَِم َدادّٗ ٌِ ََكَن ٱۡۡلَۡدُر 
 ۡٔ َ ا  َرّّبِ َول َددّٗ ٌَ ۡريِِّۦ  ٍِ ِ ا ة َِ  109ِجۡئ

 ا معنى الحقيقى للتمنى.األية من سورة الكهف التى له . ب
 منها: اغبقيقى للتمٌتمعٌت  ا ؽبىتالىف سورة الكهف األيات  اما 

4.  َٰ ا َوِِهَ َخاوَِيٌث لََعَ َٓ َُفَق ذِي
َ

ٓ أ ا ٌَ  َٰ ِ لََعَ ۡيّ ۡضَتَح ُحَلّيُِب َنفَّ
َ

رِهِۦ ـَأ ٍَ ِخيَػ ةَِر
ُ

َوأ
 َٰ ا َوَيُلُٔل َي َٓ ا   يَۡيتَِن ُغُروِش َخدّٗ

َ
ٓ أ ۡۡشِۡك ةَِرّّبِ

ُ
ًۡ أ َ  ل

إلف  "ليت ىف ىذه االية كىي "من التمٌت نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
كىي خاكية قد سقط بعضها على  اؼبطلب ىنا فبكن غَت مطموع ىف حصولو. 

ا. كىذا ندـ منو بعض، كيقوؿ: يا ليتٍت عرفت نًعىمى اهلل كقدرتو فلم أش رؾ بو أحدن
 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت اغبقيقى للتمٌت. حُت ال ينفعو الندـ. 

 
 
 
 
 
 



 

 .للتمنى ا معنى المجازىمن سورة الكهف التى له ج. األيات
 منها: اجملازل للتمٌتمعٌت  ا ؽبىتالىف سورة الكهف األيات  اما 

َم  .ُ َٰٓ ـَيََػيَّ ۡفَصَم لََعَ َِٰخٞع جَّ َشًفا  َب
َ

ِديِد أ ََٰذا ٱۡۡلَ ٔاْ ةَِه ُِ ٌِ ًۡ يُۡؤ ًۡ إِن ىَّ ِ َٰرِْ  6َءاَث
إلف  "لعلى ىف ىذه االية كىي "من التمٌت نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 

غمِّا  وٍهًلك نفسال ي الرسوؿيعٌت اف  اؼبطلب ىنا فبكن غَت مطموع ىف حصولو. 
إف مل يصدِّقوا هبذا القرآف كيعملوا  افعن اإليب كإعراضهم وكحزننا على أثر تويلِّ قوم

 كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت حقيقى للتمٌت. بو. 

ٔۡ كُو  .ِ َُٰج  ىَّ ن حََِفَد ََكَِم
َ

َِٰج َرّّبِ ََلَفَِد ٱۡۡلَۡدُر َرۡتَو أ ا ّىَُِكَِم َدادّٗ ٌِ ََكَن ٱۡۡلَۡدُر 
 َ ا َرّّبِ َول َددّٗ ٌَ ۡريِِّۦ  ٍِ ِ ا ة َِ  109ٔۡ ِجۡئ

لبياف  "لو ىف ىذه االية كىي "من التمٌت إلنشاء الطلىب نظر الباحث اف اسلوب ا
لو كاف ماء البحر حربنا لألقالـ اليت يكتب هبا   لرسوؿل اهلل ؿاقصعوبة اؼبطلوب. ام 

كالـ اهلل، لنًفد ماء البحر قبل أف تنفد كلمات اهلل، كلو جئنا دبثل البحر حبارنا أخرل 
كانت حبار الدنيا خربا ككتبت بو كلمات اهلل كىذا سبثيل لسعة علم اهلل لو  مددنا لو. 

كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت   ْٗكحكمو كعجائبو لنفد ماء البحر لكثرة علمة.
 حقيقى للتمٌت.
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 سورة الكهف الىت فيها األساليب التمٌت 

 سورة الرقم
 الكهف 

د األية التى عد
فيها 
األسالي
ب 
 التمنى

عدد األدوات 
 التمنى

 

 التمنىرض غ
 
 

 مجازى حقيقى

 نوعا ِ نوعا ُ نوعا ّ اية ّ اية َُُ ُ
 % ٔٔ,ٔٔ % ّّ,ّّ  % ِٕ, ِ النسبة اؼبائنوية

 



 

 
 

 جدكؿ التمٌت ىف سورة الكهف

 معنى المراد الصيغة األية النمرة
 غَت حقيقى لعلى ٔ  .ُ
 حقيقى ليت ِْ  .ِ
 غَت حقيقى لو َُٗ  .ّ

 

 ؾبازل
66,66   

 حقيقى
33,33    

 سورة الكهف التى فيها 
 األساليب اإلنشائية من التمنى



 

 النداء  .ٓ
  وردت فيها النداءسورة الكهف التى األية فى  أ. 

ككما عرفنا ىف فصل الثاٌل اف النداء ىو طلب اقباؿ حبرؼ نائب مناب لدعو. 
كالنداء لو معٌت اغبقيقى كمعٌت اجملازل. اما األيات من سورة الكهف الىت كردت فيها 

 النداء منها :

ُ . َٰ ا َوِِهَ َخاوِيٌَث لََعَ َٓ َُفَق ذِي
َ

ٓ أ ا ٌَ  َٰ ِ لََعَ ۡيّ فَّ ۡضَتَح ُحَلّيُِب َن
َ

رِهِۦ ـَأ ٍَ ِخيَػ ةَِر
ُ

َوأ
ا َوَيُلُٔل  َٓ َٰيَۡيتَِن ُغُروِش ا  َي َخدّٗ

َ
ٓ أ ۡۡشِۡك ةَِرّّبِ

ُ
ًۡ أ َ   42ل

ِ َوَيُلٔلُٔنَ . ِ ا ذِيّ ٍَّ ِفلِنَي ِم نَي ُمۡش ٌِ ۡجرِ ٍُ ۡ ى ٱل َُٰب َذَۡتَ ۡييَخََِا َوُوِعَع ٱۡىِهَت َٔ َٰ اِل  َي ٌَ

ٔاْ  يُ ٍِ ا َغ ٌَ  ْ ا  َووََجُدوا َٓ َٰ ۡخَطى
َ

ٓ أ َِٰب ََل ُحَؾادُِر َضؾِۡيَةّٗ َوََل َنتَِۡيةً إَِلَّ ََٰذا ٱۡىِهَت َه
ا  َخدّٗ

َ
َم أ ًُ َربُّ ِ اۗ َوََل َحۡظي   49َخاَِضّٗ

ا َتۡؾُرُب ِِف َخنۡيٍ َۡحَِئث  . ّ َْ ِس وََجَد ٍۡ ۡؾرَِب ٱلشَّ ٌَ َٰٓ إَِذا ةَيََؼ  ا َخِتَّ َْ َووََجَد ِغَِد
ا  َِ ۖۡ كُۡي ا ٌّٗ ۡٔ ََٰذا ٱۡىَلۡرَجنۡيِ كَ ا  َي ِّٗ ًۡ ُخۡص ِٓ ِخَذ ذِي ن َتخَّ

َ
آ أ ٌَّ َب ِإَو ن ُتَػّذِ

َ
آ أ ٌَّ ِ     @6إ

4.  ْ ٔا ُ ََٰذا ٱۡىَلۡرَجنۡيِ كَال ََم  َي ل َػُو  ۡو ََنۡ َٓ ۡرِض َذ
َ
ۡفِصُدوَن ِِف ٱۡۡل ٌُ ُجَٔج 

ۡ
أ ٌَ ُجَٔج َو

ۡ
إِنَّ يَأ

ن َُتۡ 
َ

َٰٓ أ ا  َخرًۡجا لََعَ ًۡ َشّدّٗ ُٓ َِ َِا َوَبۡح َِ   94َػَو ةَۡح
 نداءكهف التى له معنى الحقيقى للاألية من سورة ال . ت

 منها: اجملازل للتمٌتمعٌت  ا ؽبىتالىف سورة الكهف األيات  اما 



 

4.  َٰ ا َوِِهَ َخاوَِيٌث لََعَ َٓ َُفَق ذِي
َ

ٓ أ ا ٌَ  َٰ ِ لََعَ ۡيّ ۡضَتَح ُحَلّيُِب َنفَّ
َ

رِهِۦ ـَأ ٍَ ِخيَػ ةَِر
ُ

َوأ
ا َوَيُلُٔل  َٓ َٰيَۡيتَِن ُغُروِش ا   َي َخدّٗ

َ
ٓ أ ۡۡشِۡك ةَِرّّبِ

ُ
ًۡ أ َ   42ل

 ام "يا   ىف ىذه االية كىي "من النداء نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 
ا فيها، فصار الكافر يػيقىلِّب كفيو حسرةن كندامة على ما أنفق فيها، كىي ىلك كل م

خاكية قد سقط بعضها على بعض، كيقوؿ: يا ليتٍت عرفت نًعىمى اهلل كقدرتو فلم 
ا. كىذا ندـ منو حُت ال ينفعو الندـ.  كيدؿ ىذه األية اىل معٌت غَت أشرؾ بو أحدن

 حقيقى اك ؼبعٌت التحسَت.

ِ َوَيُلٔلَُٔن   .ِ ا ذِيّ ٍَّ ِفلِنَي ِم نَي ُمۡش ٌِ ۡجرِ ٍُ ۡ ى ٱل َُٰب َذَۡتَ ۡييََخَِاَوُوِعَع ٱۡىِهَت َٔ َٰ اِل  َي ٌَ

ٔاْ  يُ ٍِ ا َغ ٌَ  ْ ا  َووََجُدوا َٓ َٰ ۡخَطى
َ

ٓ أ َِٰب ََل ُحَؾادُِر َضؾِۡيَةّٗ َوََل َنتَِۡيةً إَِلَّ ََٰذا ٱۡىِهَت َه
ا  َخدّٗ

َ
َم أ ًُ َربُّ ِ اۗ َوََل َحۡظي   49َخاَِضّٗ

للنداء   "يا   ىف ىذه االية كىي "من النداء ر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب نظ
على  ىالكنا!يا  البعيد ىف اؼبنادل القريب اشارة اىل البطاط درجة. ام يقوؿ اجملرموف

. مل يًتؾ صغَتة ًمن أفعالنا كال كبَتة إال أثبتها ما فرطنا ىف اعمالنا كما ؽبذا الكتاب
 ىل معٌت التحسَت. كيدؿ ىذا األية ا

ا  .ّ َْ ا َتۡؾُرُب ِِف َخنۡيٍ َۡحَِئث  َووََجَد ِغَِد َْ ِس وََجَد ٍۡ ۡؾرَِب ٱلشَّ ٌَ َٰٓ إَِذا ةَيََؼ  َخِتَّ
ا  َِ ۖۡ كُۡي ا ٌّٗ ۡٔ ََٰذا ٱۡىَلۡرَجنۡيِ كَ ا   َي ِّٗ ًۡ ُخۡص ِٓ ِخَذ ذِي ن َتخَّ

َ
آ أ ٌَّ َب ِإَو ن ُتَػّذِ

َ
آ أ ٌَّ ِ  86إ

للنداء   "يا   ىف ىذه االية كىي "من النداء  نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب
يا ذا القرنُت إما أف  البعيد ىف اؼبنادل القريب اشارة اىل البطاط درجة. ام قاؿ اهلل



 

غَته، إف مل يقركا بتوحيد اهلل، كإما أف ربسن إليهم، فتعلمهم pتعذهبم بالقتل أك 
قاؿ اؼبفسركف كانوا كفارا فخَته اهلل بُت اف يعذهبم بالقتل اك  اؽبدل كتبصرىم الرشاد.

 كيدؿ ىذا األية اىل معٌت اإلغراء. ٓٗتدعوىم اىل اإلسالـ فيحسن اليهم.

ْ.  ْ ٔا ُ ََٰذا ٱۡىَلۡرَجنۡيِ كَال ۡو ََنَۡػُو لََم  َي َٓ ۡرِض َذ
َ
ۡفِصُدوَن ِِف ٱۡۡل ٌُ ُجَٔج 

ۡ
أ ٌَ ُجَٔج َو

ۡ
إِنَّ يَأ

ن َُتۡ 
َ

َٰٓ أ ا  َخرًۡجا لََعَ ًۡ َشّدّٗ ُٓ َِ َِا َوَبۡح َِ  94َػَو ةَۡح
للنداء   "يا   ىف ىذه االية كىي "من النداء نظر الباحث اف اسلوب اإلنشاء الطلىب 

يا ذا القرٍل: إفَّ  ام قاؿ اهللالبعيد ىف اؼبنادل القريب اشارة اىل البطاط درجة. 
مفسدكف يف األرض بإىالؾ اغبرث   يأجوج كمأجوج نبا أمَّتاف عظيمتاف من بٍت آدـ

كالنسل، فهل قبعل لك أجرنا، كقبمع لك ماال على أف ذبعل بيننا كبينهم حاجزنا 
 كيدؿ ىذا األية اىل معٌت اإلستغاثة. وبوؿ بيننا كبينهم؟ 
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 سورة الكهف الىت فيها األساليب النداء
 سورة الرقم

 الكهف 
د األية التى عد

فيها 
األسالي
ب 
 النداء

عدد األدوات 
 النداء

 

 النداءرض غ
 
 

 مجازى حقيقى

 نوعا ْ نوعا َ نوعا ْ ايةْ اية َُُ ُ
 %ََُ %َ  %ّٔ,ّ النسبة اؼبائنوية

 
 



 

 
 

 جدكؿ النداء ىف سورة الكهف

 معنى المراد الصيغة األية النمرة
 التحسَت يا ِْ  .ُ
 التحسَت يا ْٗ  .ِ
 اغراء يا ٖٔ  .ّ
 استغاثة يا ْٗ  .ْ

 

 ؾبازل
100 % 

 سورة الكهف التى فيها 
 األساليب اإلنشائية من النداء



 

 الخامسالباب 

 إختتام

 الخالصة . أ

بعد اف يبحث الباحث موضوع اسلوب اإلنشاء الطلىب ىف 
يستطيع الباحث اف يأخد النتائج من ذالك   سورة الكهف 
 البحث. منها:

اف الكالـ اإلنشاء الطلىب ىو الكالـ الذل ال وبتمل اىل الصدؽ  .ُ
كالكالـ كالكذب لذاتو. كينقسم اىل قسمُت نبا الكالـ اإلنشاء الطلىب 

اإلنشاء غَت الطلىب.  كالكالـ اإلنشاء  الطلىب ىو ما يستدعى مطلوبا 
غَت حاصل ىف اعتقاد اؼبتكلم كقت الطلب. كينقسم اىل طبسة اقساـ 

اما البيانات اؼبختصرة   ىي األمر كالنهي كاإلستفهاـ كالتمٌت كالنداء.
 باعتبار العدد كما يلى :

من اياتو ربتول على اسلوب ايات.  ك  َُُسورة الكهف تتكوف من  .ِ
، ُٔ، ُٓ، ُِ، َُ، ٕ، ٔاية. منها :  ُٓاإلنشاء الطلىب بلغت 

ُٗ ،ُِ ،ِِ ،ِّ ،ِْ ،ِٔ ،ِٕ ،ِٖ ،ِٗ ،َّ ،ِّ ،ّٕ ،
ّٖ ،ِْ ،ْٓ ،ْٗ ،َٓ ،ِٓ ،ٕٓ ،َٔ ،ِٔ ،ّٔ ،ٔٔ ،ٖٔ ،
ٔٗ ،َٕ ،ُٕ ،ِٕ ،ّٕ ،ْٕ ،ٕٓ ،ٕٔ ،ّٖ ،ٖٔ ،ّٗ ،ْٗ ،
ٗٓ ،ٗٔ ،َُُ ،َُِ ،َُّ ،َُٓ ،َُٖ ،َُٗ ،َُُ . 



 

األيات الىت تتضمن باسلوب األمر ىف سورة الكهف بلغت اىل   . أ
، ِِ، ُِ، ُٗ، ُٔ، َُآية منها :  ُِنوعا ككردت ىف  ُّ
ِْ ،ِٔ ،ِٕ ،ِٖ ،ِٗ ،ِّ ،ْٓ ،َٓ ،ِٓ ،ِٔ ،ّٖ ،
من نوعو يدؿ اىل معٌت   ٗ. كَُُ، َُٗ، َُّ، ٔٗ، ٓٗ

انواع يدؿ على  ٖ: نوعا يدؿ اىل معٌت اجملازل منها  ِِاغبقيقى ك 
انواع يدؿ على  ّانواع يدؿ على معٌت التهديد،  ْمعٌت اإلرشاد، 
يدؿ على  ُيدؿ على معٌت الدعاء كالتصوية ك  ِمعٌت اإلعتبار، 

 معٌت اإلكراـ كالتعجيز كمعٌت كالرجاء.
 ِّكاأليات الىت تتضمن باسلوب النهي ىف سورة الكهف بلغت اىل  . ب

، ِٖ، ِٔ، ِّ، ِِ، ُٗ، ُٓا : ايات منه ُٗنوعا ككردت ىف 
َّ ،ّٖ ،ْٗ ،َٔ ،ٔٗ ،َٕ ،ّٕ ،ٕٔ ،ّٗ ،َُُ ،َُٓ ،
نوعا يدؿ  ُْك  انواع يدؿ على معٌت اغبقيقى ٗ. ك َُُ، َُٖ

انواع يدؿ  ْانواع يدؿ على معٌت اإلرشاد  ٔعلى معٌت اجملازل منها : 
يدؿ على معٌت  ُيدؿ على معٌت الرجاء، ك  ِعلى معٌت التهديد،  ك 

 لتيئيس كالتماس. ا
كاأليات الىت تتضمن باسلوب اإلستفهاـ ىف سورة الكهف بلغت اىل  . ت

، َٓ، ّٖ، ُٗ، ُٓ، ُِ، ٕآية منها :  ُٕنوعا ككردت ىف  ُٕ
. ك َُّ، َُِ، ْٗ، ٕٓ، ْٕ، ِٕ، ُٕ، ٖٔ، ٔٔ، ّٔ، ٕٓ
نوعا يدؿ على معٌت اجملازل منها ُِانواع يدؿ على معٌت اغبقيقى ك  ٓ
يدؿ على معٌت اإلستبطاء  ِعلى معٌت اإلنكار ك انواع يدؿ  ْ: 



 

يدؿ على معٌت التهديد كالتهكم كالتمٌت كالتهويل كالتحقَت كمعٌت ُك
 التعظيم.

 ّكاأليات الىت تتضمن باسلوب التمٌت ىف سورة الكهف بلغت اىل   . ث
يدؿ اىل معٌت  ُ.  ك َُٗ، ِْ، ٔآية منها :  ّانواع ككردت ىف 

 غَت حقيقى. يدؿ اىل معٌت ِاغبقيقى ك
 ْكاأليات الىت تتضمن باسلوب النداء ىف سورة الكهف بلغت اىل  . ج

. ككلهم يدؿ على ْٗ، ٕٔ، ْٗ، ِْأية منها :  ْانواع ككردت ىف 
معٌت اجملازل منها نوعاف يدؿ على معٌت التحسَت كنوع كاحد يدؿ على 

 معٌت اإلغراء ك اإلستغاثة.
 

 اقتراحات . أ
البحث، سيقدـ الباحث اإلقًتاحات بعد اف يقدـ الباحث خالصة ىذا 

 فيما يتعلق هبذا البحث كما يلى : 
ىذا البحث ال يتخلص من النقصاف ك األخطاء، فلذا يرجو  .ُ

الباحث ؽبذا البحث اف يستمر كيقرأ ك يبحث مرة اخرل لزيادة 
اؼبعارؼ ىف سورة الكهف من ناخية البالغة، كالعاـ للناس 

 كللمجتمع اإلسالمى خاصة للطالب ىف شعبة اللغة العربية. 
ذا البحث كاستفادهتم يرجوا اىتماـ متعلمى اللغة العربية بنتائج ى .ِ

 منها خَت اإلستغادة. 

 



 

اغبمد هلل القوم سلطانو، كالواضح برىانو، اؼببسوط ىف الوجود كرامو 
كاحسانو، تعاىل ؾبده كعظم شأنو، خلق اػبلق غبكمة، كارسل 
اليهم اشرؼ خلقو كاجل عبده الرضبة. اما بعد: فقد مت ىذا 

 ء. امُت البحث بعوف اهلل كنفع اهلل ىل كعبميع القرٌا

 

 
 
 
 

  



 

 
 

 
 

 
 


