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 كلمة تمهيدية

 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصالة 
والّسالم على رسول اهلل الكرمي حممد بن عبد اهلل صلّى اهلل عليو وسّلم ادلبعوث بشَتا ونذيرا 

 وداعيا إىل اهلل بإذنو وسراجا منَتا.

اهلل عّز وجّل الذى وىبٌت التوفيق واذلداية حىت استطعت أن قبل كل شيئ أشكر 
أدتم كتابة ىذه الرسالة بعنوان "الطباق يف سورة الكهف )دراسة حتليلية بالغية( إلستيفاء 
بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا ىومانيورا يف كلية األداب واإلنسانية 

 ء الدين اإلسالمية احلكومية.بقسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة عال

ويف ىذه ادلناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احًتاما وحتية عظيمة إىل سادات 
 الفضالء، منهم:

اللذان ربياين منذ صغري  -سوكرد و جونيدة–والدي الكرميان احملبوبان  .1

 وساعداين ىف مواصلة وإدتام دراسيت و أسأل اهلل أن جيزيهما خَت اجلزاء 

 ارك ذلما يف أعماذلما.و يب
مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية و مساعدوه الذين قاموا برعاية  .2

 مصاحل التعليم ومصاحل الطالب والطالبات مجيعا.



اّلذي  -الربفيسور الدكتور مردان، م.أغ-عميد كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية  .3

 قد بذل جهده لتطوير ىذه الكلية ورفع مستواىا.

و  -نور خالص أ.غفار، س.أغ.، م.ىم-س قسم اللغة العربية وآداهبا رئي .4

اللذان قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف  -الدوكتورانده مروايت ، م.أغ –سكريتَته 

 القسم نفسو.

ادلشرف األول، واألستاذ الدكتور احلج كمال الدين أبو نواس ,م أغ األستاذ  .5

ّلذان قد قاما باإلشراف على  أمحد مؤفق ن,س.أغ,م.ف د ادلشرف الثاين، ا

كتابة ىذه الرسالة وتلقيت منهما كثَتا من التوجيهات واإلرشادات النافعة حىت 

 دتكنت ادتام ىذه الرسالة.

األساتذة وادلدرسون ادلخلصون الفضالء اّلذين قد بذلوا علومهم و أفكارىم  .6

 حىت خترج الباحث ىف اجلامعة.

وا وخدميت أحسن خدمة منذ أن اتصلت مجيع ادلوظفُت وادلوظفات اّلذين قام .7

 هبذه الكلية إىل أن خترجت فيها.

مجيع زمالئى بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية  .8

احلكومية، خاصة إىل زمالء سىت مسَتة و نَتماال و نان قومال ساري و م نور 



ت وادلساعدة مادية و حمبوبة الاّليت قد أعطينٍت السماحة والتشجيع يف كل وق

 معنوية.

أسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصًا لو، وأن يعُت عليو، وأن ينفع بو، وأن 
 جيعلو مأجورًا و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب.

 م2115جنوار  16مساتا،                                          

 الباحثة                                                              

  نور علية       
 41111111134: التسجيلرقم
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 تجريد البحث

 نور عليمة:    اإلسم

 304004400 43:  التسجيل رقم

 (بالغية )دراسة تحليليةالطباق فى سورة الكهف :  الموضوع الرسالة

وحتليلها حتليال  كهف سورة ال طباق يفىذه الرسالة ختتص باحلديث عن ال        
اخلصائص اليت ميتاز هبا ما أنواع الطباق و ما ىي طباقو ماىي ال اتتبني هببالغية 

 الطباق يف سورة الكهف.

 مرحلة مجع ادلوادو ادلناىج اليت استعملها الباحث يف ىذه الرسالة مرحلتان و مها: 
و  الطريقة اإلستقرائيةو ىي تتكون من ثالث طرق:  مرحلة تنظيم ادلواد وحتليلهاو 

 .الطريقة التحليليةو  الطريقة القياسية

ىي اجلمع بني لفظني مقابلني  طباقوادلالحظة، يتضح أن الص حفبعد الف        
طابقة وبالتضاد وبالتطبيق وبالتكاىف وبالتظايق. وىو أن جيمع ىف ادلعىن ويسمي بادل

ادلتكلم ىف كالمو بني لفظني يتناىف وجود معناىا ىف شيء واحد ىف وقت واحد 
ن ذلك التقابل: تقابل حبيث جيمع ادلتكلم ىف الكالم بني معنيني متقابلني سواء كا

 الضدين أو نقضني أو إجياب والسلب أو التضايق.



و هبذه ادلناىج كما سيقدم الباحث اآليات الىت تتضمن الطباق مث يشرح فيها      
 أنواع و ما كان ميتاز بو الطباق يف سورة الكهف.
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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: الخلفية 

القرآن الكرًن ىو معجزة النىب زلمد صلى اهلل عليو وسلم يف اإلسالم 
اخلالدة و أنزلو اهلل على رسولنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم ليخرج الناس من 

 إىل نور ويهديهم إىل الصراط ادلستقيم.الظلمات 

فالقرآن لو فضيلة ال ديلكها الكتب األخرى وىي فصاحة كالمو وبليغو 
من مجيع العلوم ويف القران  فكان أسلوبو وتركيبو مل يكن سواء وىو كتاب مصدر

 مظهر غريب اإلعجاز وخصوصا ىف أسلوبو.

ية ظهرت أمامنا يف عصرنا و دلا جاء القرآن الكرًن منزال معجزا باللغة العرب
احلاضر البحوث وادلؤلفات عن القرآن الكرًن من عدة النواحي إما من ناحية 

 أحكامو و إما من ناحية قصصو أو لغاتو أو بالغتو و ىي مواضع البحث.

علم البالغة تنقسم إىل ثالثة أقسام ىي علم ادلعاىن وعلم البيان وعلم 
دلعاىن ىو علم يعلمنا كيف نركب اجلملة العربية البديع. كما عرفت الباحثة أن علم ا
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لنصيب هبا الغرض ادلعنوي على إختالف الظرف و األحوال أما علم البيان ىو 
علم يعرف صيغ الصورة الفنية بأسلوب متنوعة لتظهر الداللة ادلقصودة ادلفردة 

 1بوضوح.

أن وأما علم البديع فهو فرع من فروع علم البالغة يستطيع بو اإلنسان 
يعرف وجوه حتسني الكالم ادلطابق دلقتضى احلال. وأدخل ادلتأخرون فيهما أنواعا  
كثرية فالبديع ادلعنوي ىو الذي وجبت فيو رعاية ادلعنوي دون اللفظ فيبقى مع 
تغيري األلفاظ. و البديع اللفظي ىو ما رجعت وجوه حتسينو إىل اللفظ دون ادلعٌت 

 2فال يبقى الشكل إذا تغري اللفظ.

الطباق : ىو اجلمع بني لفظني متقابلني ىف ادلعٌت. و مها قد يكونان امسني, 
 حنو: قولو تعاىل )) ىو األوُل و اآلخُر و الظاىر و الباطن ((.

 و كقولو تعاىل )) و حتسبهم أيقاظا و ىم رُقود ((    

 أو فعلني، حنو: قولو تعاىل )) و أنو ىو أضحك و أبكى و أنو ىو أمات و أحيا((

 3و كقولو تعاىل )) مث ال ديوت فيها و ال حييا ((.    

                                                           
 31م( ص:  1790ه/  ۱ٖ97سور اباب : مكتبة اذلداية،  ، ) الطبعة الثانية عشرة, جواىر البالغة يف ادلعاين، والبيان ,والبديغأمحد اذلامشي، 1 

2
 م1711-1402زلمد على الصابوىن،                

3 
 63المراجع السابق، ص : ،جواىر البالغة يف ادلعاين، والبيان ,والبديغأحمد الهاشمى،  
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  ( و بني )الطباق بني ) يبشر...وينذر( و بني ) يهدي... و يضلل
 أيقاظاً...و رقود( و بني ) ذات اليمني... و ذات الشمال(.

  الطباق ادلعنوي بني )فضربنا على اذاهنم...مث بعثناىم( ألن معٌت األول
 م.   أغناىم و الثاين أيقظناى

 .)الطباق بني )الغداة...و العشي( و بني )فليؤ من...فليكفر 
 .)الطباق بني )مطلع و مغرب 

كما عرفنا أن علم ادلعاىن يعني على تأدية الكالم مطابقا دلقتضى احلال، 
يفهم ضمنا من سياقو وما حييط بو من القرآن، أما علم البيان وسيلة إىل تأدية 

 .ورلاز وكناية ادلعٌت بأساليب عدة من تشبيو

ىناك ناحية أخرى من نواحي البالغة، ال تتناول مباحث علم البيان، وال  و
تنظر يف مسائل علم ادلعاىن، ولكنو دراسة ال تتعدى تزيني األلفاظ أو ادلعاىن بألوان 

بعلم بديعية من اجلمال اللفظي أو ادلعنوي، ويسمى العلم اجلامع ذلذه ادلباحث 
على زلسنات لفظية، و زلسنات معنوية.  -كما أشرنا إليو  -. وىو يشتمل البديع

وللمحسنات اللفظية ثالثة مباحث، وىي السجع، واجلناس، واالقتباس. 
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وللمحسنات ادلعنوية مباحث كثرية، منها: التورية، واجلمع، والتفريق، وحسن 
    4التعليل، واألسلوب احلكيم، وادلقابلة، والطباق."

الباحثة على احلديث عن الطباق ألنو نوع من أنواع  يف ىذه الرسالة تركز و
اليت يبحث فيها علم البديع، فتميل الباحثة إىل البحث يف ىذا   احملسنات ادلعنوية

ادلوضوع ألهنا تريد أن تكمل وتتم ما ينقص يف الدراسات السابقة خصوصا يف 
 سورة الكهف.

عا ىو أنَُّو ذلذه من األسباب الىت تأخذ من أجلها الكاتبة الطباق موضو  
الرسالة، منهم من يشعر بالصعوبة يف فهمو على أن كثرت يف مباحث أخرى ىناك 
ما يشبو ببيانو. لذلك حاولت الكاتبة أن تشرح كل ما يتعلق بالطباق و يكون 

 سورة الكهف على مبحثو  

 الفصل الثاني: المشكلة

وع، ففيما يأيت حتاول نظرا دلا تقدم من اخللفية اليت اْخِترَي من أجلها ادلوض
القضية الرئيسية رجع أىم مشكالهتا إىل تالباحثة أن القراء الكرام بأن ىذه الرسالة 
 الواحدة، وىي الطباق يف سورة الكهف.

                                                           
        411، ص.نفس ادلرجع4
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وانطالقا من ىذه ادلشكلة الرئيسية، تأيت الباحثة مبا تفصلها وحتدد مدارىا 
   البحثي فيما يأيت، وىي:

 ؟تتضمن الطباقاأليات الىت  يما ى ۱ٓ

 ما ىي أنواع الطباق يف سورة الكهف.؟ ٕٓ

 الفصل الثالث: توضيح معانى الموضوع

تسهيال لفهم ادلوضوع فمن ادلستحسن أن توضح الباحثة الكلمات ادلوجودة يف  
 ىذا ادلوضوع كما يلي :

 5. الطباق         : ىو اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم. ٔ

بالغية : ىي أسلوب حتليلية ادلسح اليت ديكن إستخدامها لدراية . دراسة حتليلية ۲
القرآن من حيث اللغة.  وإعتمادا على معاىن الكلمات ادلذكورة فادلراد بادلوضوع 
ىو بيان عن الطباق يف سورة الكهف و حتديد ادلوضوع مقصورًا على حتليل سورة 

الطباق إجيابا وسلبا دون الكهف من ناحية احملسنات البديعية بتحديد مسائلها يف 
 6الفنون األخرى."

                                                           
5 .

 187م(,ص. 7591ه/7611مصر: دار المعارف,  عشرة الثانية ,)الطبعة ا البالغة  الواضحةعلي الجارم والمصطفى آمين , 
6

 .3821:ص:اجلزء الثاىن،مكتبة لبنانبطرس البطاىن، كطر احمليط،    
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احلمُد ب )) . سورُة الكهف من السور ادلكية، و ىي إحدى سوٍر مخس بُدئت ۳
اهلل (( ومن السور ادلكية ىي الفاحتة، األنعام، الكهف، سبأ، فاطر (( و كلها 
تبتدئ بتمجيد اهلل جل و عال و تقديسو، و االعًتاف لو بالعظمة والكربياء، 

 7الل والكمال."واجل

 الفصل الرابع: دراسة المراجع األساسية

قبل أن تقدم الباحثة ىذ ادلوضوع فقد سبقت ذلا أن يزور زيارة فحصية إىل 
مكتبة اجلامعة لتطلع على ما فيها من الكتب و ادلراجع اليت أنتجها  األدباء و 

ل فوجدت ادلفسرون فتتصفح الباحثة ما يتعلق مبوضع البحث من زلتويات و مشو 
أن ىناك عددا من كتب البالغة و التفسري اليت تبحث ىذا ادلوضوع حبثا 

 خفيفا،التصبح ماتكتفي من شرح وبيان.فضال أن ما جاء فيها إختالفات.

ويف البحث استخدمت  الباحثة عداد من الكتب البالغية، منها :البالغة 
   ن و البديع و غري ذلك.الواضحة،وعلوم البالغة،جواىر البالغة ىف ادلعاىن و البيا

و أما كتب التفسري منها : تفسري البغوي،تفسري الكبري،جامع البيان ىف تفسري 
 القرآن،تفسري ابن كثري،صفوة التفاسري،تفسري الواضح و غري ذلك. 
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 الفصل الخامس: المناهج المستعملة فى كتابة هذه الرسالة .

يف مرحلتني و مها مرحلة مجع  يف كتابة ىذه الرسالة سلكت الباحثة عدة طرق  
 تنظيم ادلواد. و تريد الباحثة أن تبني ادلناىج ادلقصودة فيما يلي:

 . طريقة مجع ادلواد.ٔ  

يف ىذه ادلرحلة إستعملت الباحثة الطريقة ادلكتبية بوسيلة قراءة الكتب و  
ميقة ادلقاالت ادلتنوعة اليت تتعلق هبذا البحث يف ادلكتبات مث تطالعها مطالعة ع

 للحصول على نتيجة تامة.

 . مرحلة تنظيم ادلواد و حتليلها. ٕ

بعد أن مجعت الباحثة ادلواد ادلطلوبة قامت بتنظيمها و بعد ذلك قامت 
 بتحليلها حتليال علميا حول ىذا ادلوضوع.

 و يف حتليل ادلواد استخدمت الباحثة الطرق اآلتية :

 بحث من األمور العامة إىل الطريقة اإلستقرائية : و ىي تقدًن خالصة ال
 األمور اخلاصة.
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  الطريقة القياسية    : و ىي تقدًن خالصة البحث من األمور اخلاصة
 إىل األمور العامة.

  الطريقة التحليلية   : القيام بتحليل ادلواد لتوضيح مقاصد البحث بوجو
 جزئ مفصل.

 الفصل السادس: أغراض البحث و فوائده 

ومن التقاليد على كل موضوع من موضوعات الرسالة تسجيل العوامل 
ادلهمة اليت تؤدى إىل اختيار ادلوضوع ىف كتابة ىذه الرسالة، أما أغراض البحث 

 فهي:  

 دلعرفة اآليات اليت تضمنت الطباق يف سورة الكهف. ٔٓ 

 دلعرفة أنواع الطباق يف سورة الكهف .              ٕٓ

 حث فهي:أما فوائد الب

 زيادة ادلعلومات لدى الكاتبة و اآلخرين يف رلال البالغةٔٓ 

. أن يكون ىذا البحث مساعدة ومعاونة يف حتليل علوم القران خاصة يف 2
 سورة الكهف من جهة الطباق
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 الفصل السابع: محتويات البحث

أما البحوث يف ىذه الرسالة تنقسم إىل مخسة أبواب ،فالباب األول يتكون 
من سبعة فصول، و يكون من كل فصل منها مبحث خاص. الفصل األول:  
خيتص باحلديث عن اخللفيات، و يف الفصل الثاين:  ادلشكالت، و يف الفصل 

األساسية، و  الثالث : توضيح معاىن ادلوضوع، و يف الفصل الرابع: دراسة ادلراجع
يف الفصل اخلامس:  مناىج البحث ، و يف الفصل السادس: أغراض البحث و 

 فوائده ، و يف الفصل السابع:  أساس ترتيب الرسالة. 

والباب الثاىن  تعريف سورة الكهف و يتكّون من ثالثة فصول ىذا الباب و 
الفصل  ىي تعريف سورة الكهف يف الفصل األول وأسباب نزول بعض آياهتا، يف

 الثاين، و ادلناسبة دلا قبلها و ما بعدىا يف الفصل الثالث.

 والباب الثالث تبحث عن مباحث الطباق ويتضمن ىذا الباب على و 
و أنواع الطباق يف الفصل  يتكون من فصلني مها تعريف الطباق يف الفصل األول،

 الثاىن.

  ورة الكهف         األيات الىت تتضمن الطباق وحتليلها يف س الباب الرابعو  
تقوم الباحثة بتحليل آيات سورة الكهف الىت  -وىو الباب الرئيسي من البحث
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فيها عناصر الطباق، و ىذا الباب إىل فصلني، فأوضح يف كل فصل منهما: أنواع 
 الطباق يف سورة الكهف،  واخلصائص اليت ديتاز هبا الطباق فيها. 

يتكون من  اخلامتة و ىو  اب علىوالباب اخلامس اخلامتة يتضمن ىذا الب
 الفصل األول: خيتص باخلالصة، و الفصل الثاين :  باإلقًتاحات واإلرشادفصلني، 
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 الباب الثاني

 نظرة عام عن سورة الكهف

 الفصل األول: تعريف سورة الكهف حيث تسميتها و فضائلها

ب )) سورُة الكهف من السور ادلكية، و ىي إحدى سوٍر مخس بُدئت   
، سبأ، و فاطر (( و كلها  احلمُد اهلل (( وىذه السور ىي، الفاحتة، األنعام، الكهف

وتقديسو، و االعرتاف لو بالعظمة والكربياء، و تبتدئ بالتحميد اهلل جل وعال 
 1اجلالل  والكمال."

سورة الكهف ىى من إحدى سور قرأنية. و الكهف مجع كهوف و ىو 
 2البيت ادلقور ىف اجلبل وكان أكرب من الغار"

و يقال ايضا سورة "  الكهف بوجود قصة أصحاب الكهف فيها. و ىي 
واحدى عشرة أية عند البصريني، ومائة و مكية ىف قول مجيع ادلفسرين وىى مائة 

عشرة عند الكوفيني ومائة وست عند الشاميني و مائة و عشرة عند احلجازيني. 
ووجو مناسبة و ضعها بعد االسرأ على ما قبل افتتاح تلك بالتسببح و ىذه 
بالتحميد و مها مقرتنان ىف ادليزن و سائر الكآلم، ) فسبح حبمدربك ( فسبحان 
                                                           

 181الثاين،بريوت دار القرآن الكرًن،ص..اجملّلد ،صفوة التفاسريحممد علي الصابوين، 8
 م. 1991الطبعة الثالثة و العشرون،بريوت لبنان:دار ادلشرق،.عالمالادلنجد ىف اللغة و ا لويس معلوف، 9
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ده وأيضا تشابو اختتام تلك وافتتاح ىذه، فان كل ىذه تدل على اهلل و حبم
  3االستحقاق لغري الزاتى."

 الفصل الثاني: مناسبة سورة الكهف لما قبلها وما بعدها 

 مناسبتها لما قبلها

مناسبة وضعها بعد سورة االسراء،  سورة االسراء افتتحها  اهلل با لتسبيح  تنزيها     
مد صلى اهلل عليو وسلم،  بقولو تعاىل سبحان الذى اسرى للذي أسرى بعبده، حم

 بعبده،  ليال من ادلسجد احلرام اىل ادلسجد األقص.

و سورة الكهف أفتتحها  اهلل  بالتحميد حيث محد اهلل نفسو على انزالو    
كتابو العزيز اىل رسول اهلل عليو وسلم  ومحد نفسو ادلقدسة عند فواتح األمور و 

احملمود على كل حال و لو  احلمد ىف األوىل و اآلخرة و أنو أعظم خوامتها فأنو 
نعمة أنزذلا على األرض إذ أخرجهم من الظلمات إىل النور بقولو )) احلمد هلل 
الذى أنزل على عبده الكتاب و مل  جيعل لو عوجا(( و مها مقرتنان ىف القرآن و 

مد ربك و سبحان اهلل و سائر الكالم  حبيث يسبق التسبيح التحميد حنو فسبح حب
 4حبمده."

                                                           
                                                                                                                               199، ص: 8 ڃشهاب الدين األنوس،روح ادلعان،11

  111م ص:1998-1198،الطبعة الثانية، دار األعتصام،اسرار ترتيب القرآن، للحافظ جالل الدين السيوطىعبد القادر أمحد عطا " 11
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و قال صاحب كتاب أسرار ترتيب القرآن : " مع أختتام ما قبلها    
 5بالتحميد و ذلك من وجوه ادلناسبة بتشابو األطراف "

إن اهلل سبحانو و تعاىل اختتم سورة  االسراء  بقولو : و قل احلمد هلل    
(  111) سورة االسراء االية  الذى مل يتخذ و لدا و مل يكن لو شريك ىف ادللك

 فهذه اآلية أفتتحها اهلل بالتحميد، و ذلك من و جوه ادلناسبة بتشابو االطراف.

إن سورة اإلسراء اشتملت على اإلسراء الذى كذب بو ادلشركون و كذبوا    
الرسول  صلى اهلل عليو وسلم من أجلو. و تكذيبا هلل عما نسب اىل نبيو من 

ف دلا نزلت بعد سؤال ادلشركني عن قصة الكهف و تأخر الكذب، و سورة الكه
الوحى، نزلت مبينة أن اهلل مل يقطع نعمتو على رسولو و ال ادلؤمنني فناسب 

 افتتاحها با حلمد.

 وجو آخر أحسن ىف االتصال:  

" إن اليهود أمروا ادلشركني أن يسألوا النىب صلى اهلل عليو و سلم عن ثالثة أشياء "  
عن الروح و عن قصة أصحاب الكهف و عن قصة ذى القرنني و قد ذكر جواب 

                                                           
                                                                                          48اىل. 491،الطبعة العاشرة،ادلكتبة التجارية الكربى مبصر ص:،قصص القرآنحممد امحد حادى ادلوىل و اصحابو ٣١
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السؤال االول ىف آخر سورة بىن  اسرائيل فناسب اتصاذلا بسورة الىت اشتملت على 
 6جواب السؤالني اآلخرين"

ل مع اخلضر عليهما السالم الىت كان سببها ذكر العلم و ىف بىن إسرائي
االعلم و ما دلت عليو من احاطة معلومات اهلل عز وجل الىت ال حتص. فكانت 
ىذه السورة كافية على احلكم الذى ذكر : قال امحد مصطفى ادلرغى ىف مناسبة 

 سورة االسراء و الكهف

ولو و ))ما أوتيتم من العلم اال قليال إن اهلل سبحانو وتعاىل ذكر ىف سورة االسراء بق
 (( و اخلطاب لليهود و استظهر على ذلك بقصة موسى

"وما أوتيتم من العلم اال قليال, و اخلطاب فيها لليهود، و ذكر ىنا قصة موسى   
بىن اسرائيل مع اخلضر عليهما السالم و ىى تدل على معلومات اهلل الىت ال حتصى 

  7دم."فكأنو كالد ليل على ما تق

وكذلك قولو تعاىل ىف سورة االسراء فأذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا، 
شرح ذلك  ىنا و بسطو بقولو فأذا جأ وعد رىب جعلو دكأ اىل " و نفخ ىف الصور 

                                                           
 111،نفس ادلرجع   11
 11م ص:1991ه 1191عة الثالثة،سنة اخلامس عشر الطب" اجلزء تفسري ادلراغىامحد مصطفى ادلراغى " ١1
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فجمعنا ىم مجعا و عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا فهذه وجوه عديدة ىف 
 االتصال.

زكريا من خلق ذلك الولد من أبوين أم إن سورة مرًن  تقص قصة والدة 
عاقر و أب شيخ ىرم، و محل مرًن بدون أب، و ىذا األمر عجيب و كذلك قصة 
حييا، وأن سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب، قصة أصحاب الكهف و 
طول لبثهم ىف ىذه ادلدة الطويلة بدون أكل و ال شرب و قصة موسى مع اخلضر 

غالم، و اإلحسان لقوم ال يعرفون قيمة اإلحسان، و قصة ىف حرق السفينة و قتل ال
 ذى القرنني برحالتو الثالث و وجوه ادلناسبة بينهما ىف االعاجيب.

وجو آخر أن سورة الكهف ذكرت فيها األعمال اخلالدة و ىى الباقيات     
الصاحلات كما قال تعاىل ىف ىذه السورة و الباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا 

 ( 14خري أمال ) سورة الكهف اآلية و 

و ذكر أيضا ىف سورة مرًن ىذه األعمال اخلالدة : و الباقيات الصاحلات    
 ( 94خري عند ربك ثوابا و خري مردا ) سورة مرًن اآلية 
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 الفصل الثالث: أسباب نزول األيات الكهف  

أمر  سورة الكهف ىى ادلكية كلها ىف ادلشهور فهذه السورة نزلت حينما 
أحبار اليهود ادلشركني أن يسألوا النىب صلى اهلل عليو وسلم عن ثالثة أشياء، عن 

 8قصة أصحاب الكهف و عن قصة ذى القرنني و عن الروح."

و قد ذكر حممد بن إسحاق سبب نزول ىذه السورة الكردية ىف تفسري ابن كثري 
 فقال:

سنة عن عكرمة عن  " حدثىن شيخ من أىل وصر قدم علينا منذ بضع و أربعني 
ابن عباس قال : بعثت قريش النضربن احلارث و عقبة بن معيط اىل أحبار اليهود 
با دلدينة فقالوا ذلم سلو ىم عن حممد و وصفوا ذلم صفتو و أخربو ىم بقولو فأهنم 
أىل الكتاب األول و عند ىم ما ليس عندنا من علم األنبياء فخرجا حىت اتيا 

يهود عن رسول اهلل عليو وسلم و وصفوا ذلم أمره و بعض قولو ادلدينة فسألوا أحبار 
و قال: انكم أىل التورات و قد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا ىذا، قال فقالوا ذلم 
سلوه عن ثالث نأمركم هبن فأن اخربكم فهو نيب مرسل و اال فرجل متقول فرتوا فيو 

ن أمرىم فاهنم قد كان ذلم رأيكم : سلوه عن فتية ذىبوا ىف الدىر األول ما كان م
حديث عجيب، و سلوه عن رجل طواف بلغ مشارق االرض و مغارهبا ما  كان 
                                                           

        
                                                                                   911،صادلرجع السابقلوس،الا51
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نبؤه و سلوه عن الروح ما ىو ؟ فان أخربكم بذلك فهو نيب فاتبعوه و ان مل خيربكم 
فانو رجل متقولفاصنعوا ىف أمره ما بدا لكم فأقبل النضر و عقبة حىت قد ما على 

ر قريش قد جئنا كم يفصل ما بينكم و بني حممد، قد أمرنا قريش فقاال يا معش
أحبار يهود أن نسألو عن أمور فاخربو ىم هبا فجاؤا رسول اهلل صلى اهلل عليو 
وسلم فقالوا يا حممد أخربنا فسألوه عما أمرو ىم بو فقال ذلم رسول اهلل صلى اهلل 

 عليو وسلم:

ا عنو و مكث رسول اهلل أخركم غدا عما سألتم عنو" و مل يستثن فانصرفو 
صلى اهلل عليو وسلم مخس عشرة ليلة ال حيدث اهلل لو ىف ذلك و حيا و ال يأتيو 
جربائيل عليو السالم حىت أرجف أىل مكة و قالوا و عدنا حممد غدا و اليوم مخس 
عشرة قد أصبحنا فيها ال خيربنا شيئ حينما سألناه عنو و حىت أحزن رسول اهلل 

لم مكث الواحى عنو و شيق عليو ما يتكلم بو أىل مكة مث جأه صلى اهلل عليو وس
 9جربائيل عليو السالم من اهلل عز وجل  بسورة أصحاب الكهف."

و بعد ذلك ارادت الكاتبة أن تذكر عدة روايات ىف أسباب نزول بعض 
 اآليات من ىذه السورة و ىى :

                                                           
 91و 94،اجلزء الثالث،الطبعة دارالفكر،صتفسري ابن كثريالمام أبوا الفدأ امساعيل ابن كثري" ا ١6
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ث أسفا ) سورة . فلعلك باخع نفسك على آثار ىم ان مل يؤمنوا هبذا احلدي1
 ( 4الكهف اآلية 

. واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغدوة و العشى يريدون و جهو و ال 4
 ( 48اآلية  –تعد عيناك عنهم تريد زينة احليوة الدنيا ) سورة الكهف 

. و ال تطع من أغفلنا قلبو عن ذكرنا و اتبع ىواه و كان اَمرُُه فرطا ) سورة 1
 ( 48الكهف اآلية 

فمن كان يرجو لقاء ربو فليعلمل عمال صاحلا و ال يشرك بعبادة ربو َأَحًدا )  .1
 ( 111سورة الكهف اآلية 

ىذه اآلية نزلت ىف جندب بن زىري الغامدي، كما ورد ىف احلديث عن ابن    
عباس قال،" نزلت ىف جندب بن زىري الغامدى، و ذلك أنو قال اىن أعمل العمل 

 فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ان اهلل طيب ال يقبل هلل فاذا أطلع عليو سرىن
 ما روئى فيو

وجاء رجل اىل الرسول و قال اىن أحب اجلهاد ىف سبيل اهلل و أحب أن يرى   
 مكاىن فأنزل اهلل ىذه اآلية .
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و قال رجل أيضا إىن أتصدق و أصل الرحم و ال أصنع ذلك إال اهلل سبحانو 
يسرىن ذلك و أعجب بو فسكت الرسول و مل يقل شيئا فيذكر ذلك و أمحد عليو ف
  10فأنزل اهلل عليو ىذه اآلية."

 

                                                           
  ١١

  535-م ص5111-ه5731،الطبعة الاوىل املطبعة مصطفى الباب احللىب وأ والد.مبرص،س نة،اس باب الزنولابو احلسن عيل النيس بور، 
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 الباب الثالث

 مباحث في الطباق

  الفصل األول : تعريف الطباق 

 . تعريفو1

 1ىو اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم:   لغة الطباق

: الطباق ىو اجلمع بني لفظني متقابلني ىف املعىن ويسمى  إصطالحا الطباق
ىف كالمو  باملطابقة وبالتضاد وبالتطبيق وبالتكاىف وبالتطابق. وىو أ ن جيمع املتكلم

بني لفظني يتناىف وجود معناىا ىف شيء واحد ىف وقت واحد حبيث جيمع املتكلم 
ىف الكالم بني معنيني متقابلني سواء كان ذلك التقابل: تقابل الضدين أو نقضني 

 أو إجياب والسلب أو التضايق.

  الفصل الثاني : أنواع الطباق

 ينقسم الطباق إىل قسمني:

 ما مل خيتلف فيو الضدان إجيابا و سلبياطباق اإلجياب، وىو  1
                                                           

1
 181م(،ص. 1591-ه1711، )الطبعة الثانية عشرة، مصر: دار املعارف، ، البالغة الواضحةعلى اجلارم ومصطفى امني 
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 طباق السلب. وىو ما اختلف فيو الضدان إجيابا و سلبا 1

 ( طباق اإليجابي1

وىو ما مل خيتلف فيو الضدان أجيابا و سلبا.أو ما كان تقابل املعنيني فيو 
 حنو)) وحتسبهم أيقاظا و ىم رقود((. 2بالتضاد.

 أمثلة ىف سورة الكهف:

َر  قولو تعايل:  يَ ْعَمُلونَ الَِّذيَن  اْلُمْؤِمِننيَ قَ يًِّما لِيُ ْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُ َبشِّ
 ﴾1الصَّاِِلَاِت َأنَّ ََلُْم َأْجًرا َحَسًنا ﴿

" وىذا  اْلُمْؤِمِننَي و يَ ْعَمُلوَن  ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي يف كلمة " 
 اإلسم وفعل.إلجتماع اإلمسني الطباق نوع طباق 

َماَواتِ  َورََبْطَنا َعَلى قُ ُلوِِبِْم ِإْذ قَاُموا فَ َقاُلوا رَب َُّنا َربُّ  قولو تعايل:   األْرضِ وَ  السَّ
  ﴾11َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو ِإََلًا َلَقْد قُ ْلَنا ِإًذا َشَططًا ﴿

َماَواِت َواألْرضِ " ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي يف كلمة  طباق " وىذا ال السَّ
       إلجتماع اإلسم واإلسم.اإلمسني نوع طباق 

                                                           
02

                                                                                                         763ص. المرجع السابق,،جواهر البالغة فى المعانى و البيان و البديعأحمد الهاشمي, 
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 (طباق السلب 2

أو وىو  3وىو أن جيمع بني فعلى مصدر واحد أحدمها مثبت واآلخر منفي.
 -ما اختلف فيو الضدان إجيابا و سلبا, حبيث جيمع بني فعلني ,من مصدر واحد

من  يستخفونأحدمها مثبت مرة، واآلخر منفي تارة أخرى يف كالم واحد، حنو )) 
ال والذين  يعلمونمن اهلل(( وحنو ))وقل ىل يستوى الذين   وال يستخفونالناس 

وال ما أنزل إليكم من ربكم  )) اتبعواو ((، وأحدمها أمر واآلخر هنى. حنيعلمون
 4((. واخشونالناس  فال ختشواأو لياء(( وحنو ))  تتبعوا

 أمثلة ىف السورة الكهف:

َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَ تَ َرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِمَّا ِفيِو َويَ ُقوُلوَن يَا  قولو تعايل: 
ِإال َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا  َصِغريًَة َوال َكِبريَةً ِدُر َويْ َلتَ َنا َماِل َىَذا اْلِكَتاِب ال يُ َغا

 ﴾15َحاِضًرا َوال َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا ﴿

" وىذا الطباق  َصِغريًَة َوال َكِبريَةً  ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي يف كلمة "
 إلجتماع اإلسم واإلسم.اإلمسني نوع طباق 

 
                                                           

 623-626.ص . ه 9501, : الناشر العربملكة العربية السعوديةخالصة املعاين,املحسن بن عثمان بن اِلسني املفىت ,  3

  763ص. , املر جع السابق,أمحد اَلامشي 4
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  األمثلة

 ( 18حتسبهم أيقاظا و ىم رقود ) سورة الكهف اآلية قولو تعاىل: "و   1

 (  18قولو تعاىل: " بالغدوة وا لعشي" )سورة الكهف اآلية    1

 ( 12قولو تعاىل: ﴿السمواِت و اآلرِض ﴾ ) سورة الكهف اآلية   7

 (  11قولو تعاىل: ﴿َذاَت الَيِمنِي َو َذاَت الِشَماِل﴾ )سورة الكهف االَية  1

 البحث

لت األمثلة املتقدمة، وجدت كل منها مشتمال على شيء وضده، إذا تأم
بشريا( و )نذيرا( واملثال الثاين مشتمل على : )فاملثال األول مشتمل على الكلمتني

 الكلمتني: )فارض( و )بكر(.

 أما املثاالن األخران فكل منهما مشتمل على فعلني من مادة واحدة أحدمها       
، وباختالفهما يف اإلجياب والسلب صار الطباق السلبيواآلخر  الطباق اإليجابي

ضدين، ويسمى اجلمع بني الشيء وضده يف األمثلة املتقدمة وأشباىها طباقا، غري 
أنو يف املثالني األولني يدعى )الطباق اإلجيايب( ويف املثالني اآلخرين يدعى )الطباق 

 5."السليب(
                                                           

32
                                                  072ص:  جواهر البالغة في المعاني والبيان و البديعالسّيد أحمد الهاشمي،  
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       والطباق يف مجع اللفظني قد كان على أربعة . 

" ) األرضِ و  السموتِ  قد يكون اللفظان امسني، حنو: قولو تعاىل "ربنا ربُّ  .أ 
 ( 11الكهف/

" وىذا الطباق  األرضِ و  السموتِ  ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي يف كلمة "
 إلجتماع اإلسم و اإلسمطباق اإلمسمني من نوع  

 ( 15" ) الكهف/ كبريًة والَ   صغريةً وقولو تعايل: "    

" وىذا الطباق من  صغريًة واَل كبريةً ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي يف كلمة " 
 إلجتماع اإلسم و اإلسم  طباق اإلمسمني نوع 

و من شآء فليؤمن قد يكون اللفظان فعلني، حنو: قولو تعاىل: " فمن شآء  .ب 
 ( 15" )الكهف/ فليكفر

" وىذا  فليكفرو فليؤمن  ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي يف كلمة "          
 إلجتماع الفعل و الفعل    طباق الفعلني الطباق من نوع 

 (11") الكهف/ نسيتَ ربك اذ  واذكر وقولو تعاىل: "   
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" وىذا الطباق  نسيتَ  و اذكرىذه اآلية تتضمن الطباق ىي يف كلمة "          
 إلجتماع الفعل و الفعلطباق الفعلني من نوع 

و، قولو تعاىل: " قال ما مكن ي فيو ريب حري قد يكون اللفظان حرفني، حن .ج 
  ردمابينكم وبينهم فأعيُنوىِن بقوة أجعل 

ٌر ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي يف كلمة "           قَاَل َما َمكَّ يِّ ِفيِو َريبِّ َخي ْ
َنُكمْ فََأِعيُنوين بُِقوٍَّة َأْجَعْل  نَ ُهمْ  بَ ي ْ طباق وىذا الطباق من نوع  َرْدًما" َوبَ ي ْ

 إلجتماع اِلرف و اِلرفاِلرفني
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 الباب الرابع

 األيات التى تتضمن الطباق وتحليلها في سورة الكهف

 الفصل األول: األيات التى تتضمن فيها الطباق

َماَواِت َواألْرِض  َورََبْطَنا َعَلى قُ ُلوِِبِْم ِإْذ قَاُموا فَ َقاُلوا رَب َُّنا َربُّ  َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو السَّ
 ﴾41َشَططًا ﴿ِإََلًا َلَقْد قُ ْلَنا ِإًذا 

ْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ َزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت  اْلَيِمنِي َوِإَذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم َذاَت َوتَ َرى الشَّ
َمالِ  َوُىْم ِف َفْجَوٍة ِمْنُو َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو َمْن يَ ْهِد اللَُّو فَ ُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل  الشِّ

 ﴾41َد َلُو َولِيًّا ُمْرِشًدا ﴿فَ َلْن تَِ 

ْمَس ِإَذا طََلَعْت تَ َزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوِإَذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم َذاَت  َوتَ َرى الشَّ
َماِل َوُىْم ِف َفْجَوٍة ِمْنُو َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو   ْضِللْ َوَمْن يُ اللَُّو فَ ُهَو اْلُمْهَتِد  َمْن يَ ْهدِ الشِّ

َد َلُو َولِيًّا ُمْرِشًدا ﴿  ﴾41فَ َلْن تَِ

َماِل َوََتَْسبُ ُهْم أَيْ َقاظًا َوُىْم رُُقوٌد َونُ َقلِّبُ ُهْم  وََكْلبُ ُهْم بَاِسٌط َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ
ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلئْ  ُهْم ُرْعًبا ﴿ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيِد َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ  ﴾41َت ِمن ْ
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َوُقْل َعَسى َأْن يَ ْهِدَيِن َرِّبِّ ألقْ َرَب ِمْن َىَذا َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت ِإال َأْن َيَشاَء اللَُّو 
 ﴾41َرَشًدا ﴿

َماَواِت َواألْرضِ ُقِل اللَُّو أَْعَلُم ِبَا لَِبثُوا لَُو َغْيُب  ْع َما َلَُ  السَّ ْم ِمْن ُدونِِو أَْبِصْر بِِو َوَأْسِْ
 ﴾ 42ِمْن َوِلٍّ َوال ُيْشرُِك ِف ُحْكِمِو َأَحًدا ﴿

َماَواِت َواألْرِض  عْ ُقِل اللَُّو أَْعَلُم ِبَا لَِبثُوا لَُو َغْيُب السَّ َما ََلُْم ِمْن ُدونِِو  أَْبِصْر بِِو َوَأْسِْ
 ﴾42ِمْن َوِلٍّ َوال ُيْشرُِك ِف ُحْكِمِو َأَحًدا ﴿

َناَك  بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ  نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهمْ  َواْصِبْ  يُرِيُدوَن َوْجَهُو َوال تَ ْعُد َعي ْ
نْ َيا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُو َعْن ذِْكرِنَا َوات ََّبَع َىَواُه وََكانَ  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْْلََياِة الدُّ  أَْمرُُه َعن ْ

 ﴾41ا ﴿فُ ُرطً 

ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِمنَي نَارًا  َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَ ْلَيْكُفرْ َوُقِل اْلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم 
رَاُب  َأَحاَط ِِبِْم ُسَراِدقُ َها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يُ َغاثُوا ِبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشَّ

 ﴾42ُمْرتَ َفًقا ﴿ َوَساَءتْ 

ٌر ُعْقًبا ُىَناِلَك اْلَواليَُة لِلَِّو اْلَْقِّ ُىَو  ٌر ثَ َوابًا َوَخي ْ  ﴾11﴿َخي ْ

نْ َيا َكَماٍء أَنْ َزْلَناُه  َماِء َواْضِرْب ََلُْم َمَثَل اْْلََياِة الدُّ  األْرضِ فَاْختَ َلَط بِِو نَ َباُت ِمَن السَّ
 ﴾ 14وََكاَن اللَُّو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا ﴿ فََأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرِّيَاحُ 
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َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَ تَ َرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِمَّا ِفيِو َويَ ُقوُلوَن يَا َويْ َلتَ َنا َماِل َىَذا اْلِكَتاِب 
ِإال َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوال َيْظِلُم رَبَُّك  َصِغريًَة َوال َكِبريَةً ال يُ َغاِدُر 

 ﴾ 12َأَحًدا﴿

فَ َفَسَق َعْن أَْمِر اْلِْنِّ  اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإال إِبِْليَس َكاَن ِمنَ لِْلَمالِئَكِة َوِإْذ قُ ْلَنا 
 ﴾45ُدوِن َوُىْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدال﴿ رَبِِّو أَفَ َتتَِّخُذونَُو َوُذرِّي ََّتُو َأْولَِياَء ِمنْ 

 

َماَواِت َواألْرضِ َما َأْشَهْدتُ ُهْم َخْلَق  َوال َخْلَق أَنْ ُفِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي  السَّ
 ﴾ 44َعُضًدا﴿

رِيَن َوُمْنِذرِيَن َويَُ  لُِيْدِحُضوا بِِو  اْلَباِطلِ اِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِ َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي ِإال ُمَبشِّ
 ﴾42َواَّتََُّذوا آيَاِت َوَما أُْنِذُروا ُىُزًوا﴿ اْلَْقَّ 

رَ  َوَمْن َأْظَلُم ِمَّنْ  َها  ذُكِّ َمْت َيَداُه إِنَّا َجَعْلَنا َعَلى  َوَنِسيَ بِآيَاِت رَبِِّو فََأْعَرَض َعن ْ َما َقدَّ
ًة َأْن يَ ْفَقُهوُه َوِف آَذاِِنِْم َوقْ ًرا َوِإْن َتْدُعُهْم ِإََل اَْلَُدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا ِإًذا قُ ُلوِِبِْم َأِكنَّ 

 ﴾41أََبًدا﴿

َل ََلُُم  الرَّْْحَةِ َورَبَُّك اْلَغُفوُر ُذو  َبْل ََلُْم َمْوِعٌد َلْن  اْلَعَذابَ َلْو يُ َؤاِخُذُىْم ِبَا َكَسُبوا لََعجَّ
ُدوا ِمْن دُ   ﴾ 41ونِِو َمْوِئال﴿يَِ
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ا اْلُغالُم َفَكاَن أَبَ َواُه ُمْؤِمنَ نْيِ َفَخِشيَنا َأْن يُ ْرِىَقُهَما   ﴾15﴿وَُكْفرًا طُْغَيانًاَوأَمَّ

 أنواع الطباق في سورة الكهف الفصل الثاني:

َتاول الباحثة أن تعيني أنواع الطباق املوجود ِف بعض آيات من سورة 
 الكهف كما يلي3

 الرقم اآلية               نوع طباق         املالحظة           

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
َماَواِت َواألْرضِ " كلمة  " وىذا  السَّ

إلجتماع اإلْسني الطباق نوع طباق 
       اإلسم واإلسم.

َورََبْطَنا َعَلى قُ ُلوِِبِْم  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
 ِإْذ قَاُموا فَ َقاُلوا رَب َُّنا َربُّ 

َماَواتِ  َلْن َنْدُعَو  األْرضِ وَ  السَّ
ِمْن ُدونِِو ِإََلًا لََقْد قُ ْلَنا ِإًذا 

 ﴾41َشَططًا ﴿

4 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
َذاَت  َذاَت اْلَيِمنِي وكلمة " 

َمالِ   باق" وىذا الطباق نوع ط الشِّ
 إلجتماع اإلسم واإلسم.اإلْسني 

ْمَس ِإَذا  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب َوتَ َرى الشَّ
َذاَت طََلَعْت تَ َزاَوُر َعْن َكْهِفِهْم 

َوِإَذا َغَرَبْت تَ ْقِرُضُهْم  اْلَيِمنيِ 
َماِل  َوُىْم ِِف َفْجَوٍة َذاَت الشِّ

4 
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ِمْنُو َذِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّو َمْن 
اللَُّو فَ ُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن يَ ْهِد 

ُيْضِلْل فَ َلْن تََِد َلُو َولِيًّا ُمْرِشًدا 
﴿41﴾ 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
َمالِ  كلمة "   َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ

اإلْسني " وىذا الطباق نوع طباق 
 إلجتماع اإلسم واإلسم.

أَيْ َقاظًا  َوََتَْسبُ ُهمْ  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
َذاَت َوُىْم رُُقوٌد َونُ َقلِّبُ ُهْم 

َمالِ  وََكْلبُ ُهْم  اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِّ
بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيِد َلو  

ُهْم  اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ
ُهْم  ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ

 ﴾41ُرْعًبا﴿

3 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
" وىذا  اذُْكْر َو َنِسيتَ  كلمة "

  إلجتماعالفعلني نوع طباق  الطباق
        الفعل و الفعل. 

ِإال َأْن َيَشاَء اللَُّو  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
َوُقْل َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت 

َعَسى َأْن يَ ْهِدَيِن َرِّبِّ ألقْ َرَب 
 ﴾ 41ِمْن َىَذا َرَشًدا ﴿

1 
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الطباق ىي ِف   ىذه اآلية تتضمن
َماَواِت َواألْرضِ  كلمة " " وىذا  السَّ

إلجتماع اإلْسني الطباق نوع طباق 
  اإلسم واإلسم. 

 

ُقِل اللَُّو أَْعَلُم ِبَا  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
َماَواِت لَِبثُوا َلُو َغْيُب  السَّ

ْع َما ََلُْم  َواألْرضِ  أَْبِصْر بِِو َوَأْسِْ
ِمْن ُدونِِو ِمْن َوِلٍّ َوال ُيْشرُِك ِف 

 ﴾42ُحْكِمِو َأَحًدا ﴿

4 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
ْع  كلمة " " وىذا أَْبِصْر بِِو َوَأْسِْ

  إلجتماعالفعلني الطباق نوع طباق 
       الفعل و الفعل. 

ُقِل اللَُّو أَْعَلُم ِبَا  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
َماَواِت  لَِبثُوا َلُو َغْيُب السَّ

ْع َواألْرِض  َما ََلُْم أَْبِصْر بِِو َوَأْسِْ
ِمْن ُدونِِو ِمْن َوِلٍّ َوال ُيْشرُِك ِف 

 ﴾42ُحْكِمِو َأَحًدا ﴿

2 

 

 

 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
و ىذا " بِاْلَغَدوِة َو اْلَعِشيِّ كلمة "

إلجتماع اإلْسني  الطباق نوع طباق
  اإلسم واإلسم. 

قولو تعاِل3 َواْصِبْ نَ ْفَسَك َمَع   الطباق اإلياِّب
بِاْلَغَداِة الَِّذيَن َيْدُعوَن رَب َُّهْم 

يُرِيُدوَن َوْجَهُو َوال تَ ْعُد َواْلَعِشيِّ 
ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْْلََياِة  َناَك َعن ْ َعي ْ

نْ َيا َوال ُتِطعْ  َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُو  الدُّ

1 



7 
 

 
 

َعْن ذِْكرِنَا َوات ََّبَع َىَواُه وََكاَن 
 ﴾41أَْمرُُه فُ ُرطًا ﴿

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
" وىذا  فَ ْلَيْكُفرْ  فَ ْليُ ْؤِمْن و كلمة "

إلجتماع الفعلني  الطباق نوع طباق
       الفعل و الفعل. 

 

 

 

قولو تعالو3 َوُقِل اْلَْقُّ ِمْن   الطباق اإلياِّب
َفَمْن َشاَء فَ ْليُ ْؤِمْن َوَمْن رَبُِّكْم 

ِإنَّا َأْعَتْدنَا  َشاَء فَ ْلَيْكُفرْ 
لِلظَّاِلِمنَي نَارًا َأَحاَط ِِبِْم 
ُسَراِدقُ َها َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يُ َغاثُوا 
ِبَاٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه 
َراُب َوَساَءْت  بِْئَس الشَّ

 ﴾42ُمْرتَ َفًقا﴿

1 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
ٌر ُعْقًبا كلمة " ٌر ثَ َوابًا َوَخي ْ  " َخي ْ

اإلْسني وىذا الطباق نوع طباق 
  إلجتماع اإلسم واإلسم. 

ُىَناِلَك اْلَواليَُة لِلَِّو  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
ٌر ُعْقًبا اْلَْقِّ ُىَو  ٌر ثَ َوابًا َوَخي ْ َخي ْ

﴿11﴾ 

2 
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ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
َماءِ  كلمة " " وىذا  األْرضِ  و السَّ

إلجتماع اإلْسني نوع  الطباق
  اإلسم واإلسم. 

َواْضِرْب ََلُْم َمَثَل  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
نْ َيا َكَماٍء أَنْ َزْلَناُه ِمَن  اْْلََياِة الدُّ

َماءِ  فَاْختَ َلَط بِِو نَ َباُت  السَّ
فََأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه  األْرضِ 

الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّو َعَلى ُكلِّ 
 ﴾14َشْيٍء ُمْقَتِدرًا ﴿

45 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
" وىذا  َصِغريًَة َوال َكِبريَةً  كلمة "

إلجتماع اإلْسني الطباق نوع طباق 
 اإلسم واإلسم.

 َوُوِضَع اْلِكَتابُ  قولو تعاِل3 الطباق السليب
فَ تَ َرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ِمَّا 
ِفيِو َويَ ُقوُلوَن يَا َويْ َلتَ َنا َماِل َىَذا 

َصِغريًَة َوال  اْلِكَتاِب ال يُ َغاِدُر 
ِإال َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما  َكِبريَةً 

َعِمُلوا َحاِضًرا َوال َيْظِلُم رَبَُّك 
 ﴾12َأَحًدا ﴿

44 
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  ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف
" وىذا  لِْلَمالِئَكِة و اْلِْنِّ كلمة "ِ 

إلجتماع اإلْسني الطباق نوع طباق 
       اإلسم واإلسم.

 لِْلَمالِئَكةِ َوِإْذ قُ ْلَنا  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ِإال 

فَ َفَسَق  اْلِْنِّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن 
ونَُو َوُذرِّي ََّتُو َعْن أَْمِر رَبِِّو أَفَ َتتَِّخذُ 

َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن َوُىْم َلُكْم َعُدوٌّ 
 ﴾45بِْئَس لِلظَّاِلِمنَي َبَدال ﴿

44 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
َماَواِت َواألْرضِ  كلمة " " وىذا  السَّ

إلجتماع اإلْسني الطباق نوع طباق 
 اإلسم واإلسم.

َما َأْشَهْدتُ ُهْم َخْلَق  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب
َماَواِت َواألْرضِ  َوال َخْلَق  السَّ

أَنْ ُفِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ 
 ﴾44اْلُمِضلِّنَي َعُضًدا ﴿

43 
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ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
" وىذا   بِاْلَباِطِل و اْلَْقَّ  كلمة "

إلجتماع اإلْسني الطباق نوع طباق 
 اإلسم واإلسم.  

َوَما نُ ْرِسُل اْلُمْرَسِلنَي قولو تعاِل3   ياِّبالطباق اإل
رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوُيَاِدُل  ِإال ُمَبشِّ

لُِيْدِحُضوا  بِاْلَباِطلِ الَِّذيَن َكَفُروا 
َواَّتََُّذوا آيَاِت َوَما  اْلَْقَّ بِِو 

 ﴾42﴿ أُْنِذُروا ُىُزًوا

41 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
رَ  كلمة " " وىذا الطباق  َنِسيَ و  ذُكِّ

إلجتماع الفعل الفعلني نوع طباق 
        و الفعل. 

َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن قولو تعاِل3  الطباق اإلياِّب
رَ  َها  ذُكِّ بِآيَاِت رَبِِّو فََأْعَرَض َعن ْ

َمْت َيَداُه ِإنَّا  َوَنِسيَ  َما َقدَّ
َجَعْلَنا َعَلى قُ ُلوِِبِْم َأِكنًَّة َأْن 

َوِف آَذاِِنِْم َوقْ ًرا َوِإْن  يَ ْفَقُهوهُ 
َتْدُعُهْم ِإََل اَْلَُدى فَ َلْن يَ ْهَتُدوا 

 ﴾41ِإًذا أََبًدا ﴿

44 

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
" وىذا   الرَّْْحَِة واْلَعَذابَ كلمة "

إلجتماع اإلْسني  الطباق نوع طباق

َغُفوُر ُذو َورَبَُّك الْ قولو تعاِل3  الطباق اإلياِّب
َلْو يُ َؤاِخُذُىْم ِبَا َكَسُبوا  الرَّْْحَةِ 

َل ََلُُم  َبْل ََلُْم  اْلَعَذابَ َلَعجَّ

42 
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َمْوِعٌد َلْن يَُِدوا ِمْن ُدونِِو  اإلسم و اإلسم.
 ﴾ 41َمْوِئال﴿

ىذه اآلية تتضمن الطباق ىي ِف  
" وىذا    طُْغَيانًا وَُكْفًرا كلمة "

إلجتماع اإلْسني  الطباق نوع طباق
 و اإلسم.اإلسم 

ا اْلُغالُم َفَكاَن  قولو تعاِل3 الطباق اإلياِّب َوأَمَّ
أَبَ َواُه ُمْؤِمنَ نْيِ َفَخِشيَنا َأْن 

  ﴾ 15﴿طُْغَيانًا وَُكْفًرايُ ْرِىَقُهَما 

 

41 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة

بعد أن حبثت الكاتبة سورة الكهف من الطباق حبثا موجزا، ففي ىذا الصدد 
 وصلت إىل اخلالصة باستخراج عدة نتائج من ذالك البحث وىي:

 ينقسم الطباق إىل قسمني:

 . طباق اإلجياب، وىو ما مل خيتلف فيو الضدان إجيابا و سلبا1

 اختلف فيو الضدان إجيابا و سلبا. طباق السلب، وىو ما 2

احلمُد ب )) . سورُة الكهف من السور ادلكية، و ىي إحدى سوٍر مخس بُدئت 3
، سبأ، و فاطر (( و كلها  اهلل (( وىذه السور ىي، الفاحتة، األنعام، الكهف

تبتدئ بتمجيد اهلل جل وعال وتقديسو، و االعرتاف لو بالعظمة والكربياء، و 
 .و عدد آياهتا مائة عشرة أية.اجلالل  والكمال

وأما نتيجة البحث اليت حصلتها الباحثة يف ىذا البحث أن سورة الكهف  .4
تشمل فيها الطباق مخس و عشرون أسلوبا من مائة عشرة أيآت. وأنواعو 
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متنوعة وىي طباق اإلجياب ثالثون أسلوبا من سبع عشر آيات. وطباق 
 السلب واحد أسلوبا من واحد آية. 

 اتاإلقترح

قد إستفدنا يف البحوث السابقة أمهية الدراسة البالغية، فباإلضافة إىل ذالك 
 نقدم عدة توصيات وإرشادات سوف يستفاد منها، مما يأيت:

نرجو من ادلدرسني وادلدرسات أن يبذلوا جهدىم يف حفظ مادة علم البالغة  .1
 فيتطوروىا.

وطلبة قسم اللغة  نرجو من طلبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبكاسر عامة .2
العربية واداهبا خاصة أن يزيدوا اتقان العلوم ادلتعلقة بالدراسة البالغية 

 وجيعلوىا كادلرجع من ادلراجع.
نرجو من رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبكاسر أن يزيد الكتب البالغية يف 
 ادلكتبة لكي يسهل علينا أن نكتب الرسالة ادلتعلقة مبادة البالغة


