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كلمة تمهيدية

بسم اهللا الّر محن الّر حيم

حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات احلمد هللا الذى 

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلله فال هادي له، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده 

ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله والصالة والسالم على حممد صلى اهللا عليه 

م بإحسان إىل يوم الدين. وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، ومن تبعه

أما بعد، فبعون اهللا ورمحته متت كتابة هذا البحث حتت عنوان "الصيغ اإلنشائية ىف 

سورة الكهف (دراسة حتليلية بالغية)". وأعتقد أن هذا البحث مل يصل ولن إىل احلد 

األقصى من الغاية املرجوة إال مبساعدة ومعاونة اآلخرين. 

ولذا، أرى من الواجب أن أتتقدم هلم مجيعا جبزيل الشكر والتقدير على ما قدموا من 

مساعدات، مادية كانت أومعنوية، وأخص بالذكر منهم: 

. والدي احملرتمني اللذين ربياين تربية حسنة منذ صغري حيث ضحيا ما لديهما من ۱

مال غري قليل يف سبيل دراسيت وجناحي طلبا للعلم.
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ذه اجلامعة مبا فيها من . سعادة۲ رئيس اجلامعة الذى أفسح يل جماال واسعا لإللتحاق 

الوسائل واألجهزة والتسهيهالت حىت متكنت من طلب العلم والعمرفة فيها بكل سهولة 

ويسر.

و سعادة عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية األستاذ الدكتور مردان، م. أ.غ. .3

ا النور، م.أغ و املساعدة الثانية الدكتوراندا سومسيهارا، مساعده األول الدكتور بارسيه

الذين قد بذلوا جهودهم م.بد و املساعد الثالث  الدكتوراندوس حممد داحالن، م.أغ

ا يف هذه الكلية الشيقة وتيسري أسباب  عمال على تطوير تعليم اللغة العربية وآدا

التعلم فيها بكل سرور وهدوء.

ا نور خالص أ.غفار، س.أغ.، م.هم، و سكريتريه رئيس قسم اللغة العر .4 بية وآدا

الدكتوراندا مروايت، م.أغ. اللذين قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف القسم نفسه.

الدكتور ندوس مكمل املشرف األول، الدكتور ندوس احلاج حممد سغينااألستاذ.5

ة هذه الرسالة اللذين قد قاما باإلشراف على كتاباملشرف الثاين،الدين، م.أ.غ

وتلقيت منهما كثريا من التوجيهات واإلرشادات النافعة حىت متكنت إمتام هذه 

الرسالة.



ه

ذييب وتوجيهي ابتداًء من اليوم الذي التحقت .6 مجيع األساتذة اّلذين قاموا برتبييت و

ذه الكلية، وانتهاء إىل اليوم الذي حصلت فيه على الشهادة اجلامعية، بل إىل  فيه 

مدار احلياة.آخر 

عميد مكتبة اجلامعة الذي قد هيأ يل فرصا مثينة حيث تناولت فيها الكتب الوافرة .7

واملراجع العلمية وتصفحتها تصفحا يؤدي يب إىل االقتطاف منها حرفيا أو معنويا. 

مجيع منسويب اجلامعة والكلية، وزمالئي الذين عايشوىن وعاصروين أيام بقائي طالبا يف  .8

والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، حيث قدموا كلية اآلداب 

يل مسامهة قيمة يف سبيل إمتام كتابة هذا البحث وأعطوين مساعدة فكرية نافعة.

أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن يعني عليه، وأن ينفع 

يوم احلساب.به، وأن جيعله مأجورا وأن يوفق اجلميع إىل

م2014مسات، 
الباحث

أندي أساسي شام
40100108002: الرقم اجلامعي
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د البحثيتجر 

أندي أساسي شام: الباحث

02401001080: جامعيرقم ال

)بالغية(دراسة تحليليةاإلنشائية في سورة الرعدصيغال: موضوع الرسالة

يف لصيغ اإلنشائيةملسألة الرئيسية املتعلقة باعن اعن هذه الرسالة ختتص باحلديث 

) وما هو 1الرئيسية إىل ثالث مشكالت، وهي: (فقد فرع الباحث املسألة؛سورة الكهف

) 3) ما هي أنواع الصيغ اإلنشائية يف سورة الكهف، (2صيغ اإلنشائية يف علم البالغة، (ال

ما هي املعاين اليت تفيدها الصيغ اإلنشائية ىف سورة الكهف.

ومن خالل البحث، استعان الباحث مبنهج البحث العلمي حتليال ملا يكون عليه 

يغ اإلنشائية من تعريف وأنواع ومعاين الصيغ. واملنهج املقصود يتمثل عند مجع املواد يف الص

الطريقة املكتبية، ويتمثل عند حتليل املواد وتنظيمها يف الطريقة االستقرائية، والطريقة القياسية، 

والطريقة التحليلية.
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هي الباب األول و يف البحث هذا املوضوع تنقسم هذه الرسالة  إىل مخسة أبواب. و 

مقدمة، والباب الثاين مباحث الصيغ اإلنشائية، والباب الثالث التعريف بسورة الكهف، 

والباب الرابع الصيغ اإلنشائية يف سورة الكهف و الباب اخلامس خامتة.

وقد أفادت هذه الرسالة العلمية أن الصيغ اإلنشائية يف سورة الكهف يتمثل يف صيغ 

األمر، وصيغ النهي، وصيغ االستفهام، وصيغ التمين، وصيغ النداء. وأن مخس، وهي : صيغ 

املعاين اليت تفيدها الصيغ اإلنشائية فيها تتمثل يف: املعىن األصلي و املعاىن األخرى منها : 

الدعاء، واإلرشاد، وااللتماس، والتهديد، االئتناس، و التسوية، والتمين، والرتجي، والكراهة 

اء تفصيل ذلك يف الباب الرابع من هذه الرسالة.وإىل أخر  كما ج



1

الباب األول

مقدمة

: الخلفيةالفصل األول

العاملية و هي لغة عالية يف اللغات ىحدملعروف أن اللغة العربية  هي إمن ا
ا.  الدولية و يف تعمق العلوم قةفاللغة العربية تلعب دورا هاما يف العالقيمتها و أسلو

الدينية خاصة و العلوم األخرى عامة.

إلنزال و مما ال شك فيه أن اللغة العربية إختارها اهللا و كرمها يف مكان عال 
ا على  رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور, القرآن 

و قد أثبت اهللا أن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي يف ويهديهم إىل الصراط املستقيم.

حانه و تعاىل إحدى أياته كما قال سب             .1

فالقرآن له فضيلة خيتلف من الكتب األخرى وهي فصاحة كالمه وبليغه, فكان 
أسلوبه وتركيبه مل يكن سواء وهو كتاب مصدر مجيع العلوم و يف القرآن مظهر غريب 

اآليات القرآنية، والكشف عن أسرارها وإعجازها  ولفهماإلعجاز و خصوصا ىف أسلوبه.
كانت علوم اللغة هلا مكانة هامة فضال عن العلوم القرآنية ومن فروع علم اللغة هي علم 

البالغة الذى يتكون من البيان واملعاىن و البديع.

ن يعرف  فهو فرع من فروع علم البالغة، يستطيع به اإلنسان أعاينوأما علم امل
اخلرب، و علم املعاين منحصر يف مثانية أبواب و هي قتضى احلال. ملمطابقة الكالمكيفية 

2: سورة یوسف : القرىن الكریم. 1
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، القصر، اإلنشاء، الفصل و الوصل، و اإلجياز و د، متعلقات الفعلاملسند إليه، املسن
اإلطناب و املساوة.

كالم ال حيتمل صدقا أو كذبا لذاته. و اإلنشاء ينقسم إىل اإلنشاء اإلنشاء هو  
و اإلنشاء غري الطليب ليست من مباحث علم املعاين فال يطيل غري الطليب.الطليب و 
حبثه. و أنواع اإلنشاء الطليب هي األمر، النهي، التمين، اإلستفهام و النداء. الباحث يف

كهف :منها يف قطعة أية سورة الالقرآن الكرمييف منهامثال و 

1(                  )

) هذه اآلية تتضمن اإلنشاء الطليب هي يف كلمة " أم 9الكهف :
ا من نوع اإلستفهام.   ّ حسبت " أل

2(                 : الكهف )

هي يف كلمة " ال تؤاخذين " )   هذه اآلية تتضمن اإلنشاء الطليب 73
ا من نوع النهي. ألّ

ا من مباحث علم البالغة و وسيلة لفهم النشاءبحث الباحث يف اإليو  قرآن أل
ساهم يف دراسة الكشف عن بعض يالباحث يف هذا البحث أن من األساليب.و أراد

صيغوهي العاينبحث من مباحث املي.ولذلك يف هذه الرسالة سيةالبالغبكتالأسراره ب
.ية)الغ(دراسة حتليلية بكهفيف سورة الاإلنشائية
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: المشكالتالفصل الثاني

عة حول أن يكتب رسالة بسيطة متواضاخللفية السابقة أراد الباحثعلىبناء 
جعلها . وأما املشكالت األساسية اليت سياإلنشائية يف سورة الكهفقضية الصيغ

حبثا يف هذه الرسالة فهي :الباحث

؟اإلنشائيةالصيغ. ما هو1

نشائية يف سورة الكهف ؟اإل. ما أنواع الصيغ2

الصيغ اإلنشائية يف سورة الكهف ؟. ما معاين3

ثالثا  : الفروض

جيدر بالباحث أن يقدم اإلفرتاض كإجابة مؤقتة على املشكالت الثالث املذكورةاإعتماد
منها :

ا و يف قيمتها هذرائعةاإلنشائية يف سورة الكهف تكون الصيغ.1 ادهجيهصور
.ا مجيعا يف هذه السورةأسلوبحني يستخدم القرآن الباحث

واإلنشائية و منها األمر، الصيغمنواعأنتوجد يف آيات سورة الكهف.2
غري ذلك.و اإلستفهام، و النداء

اإلنشائية و منها التعجيز، تستمل بعض آيات سورة الكهف هلا من أغراد الصيغ.3
اإلباحه، التسوية، اإلكرام، اإلرشاد و غري ذالك.
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توضيح معانى الموضوع: رابعالقصل ال

معاىن الكلمات حأن يوضاألحسن للباحثبحث فالقبل الدخول إىل
املكونة للموضوع كلمة فكلمة حىت يتسىن للقراء املطلع فهم جمرى البحث بسهولة.

فيتقدم الباحث مفهوم معاىن الكلمات اليت يتكون منها املوضوع كما يأيت :

اإلنشائية يف سورة الكهف (دراسة حتليلية بالغية) "" الصيغ

كالم ال من كلمة "إنشاء" و هو لغة اإلجياد، و اصطالحا  : اإلنشائية.1

ا. 2حيتمل صدقا أو كذبا لذا

عشر من اخلامستقع يف اجلزء: إحدى سور القرآن املكية،سورة الكهف.2

ركون من مائة و عشالقرآن، متوسطة بني "سورة اإلسرآء و سورة مريـم" تت

.اتآي

: أصل كلمة التحليلية من حلل مبعىن رجعه إىل عناصره و أدرك التحليلية.3

3أسباب عللها.

م ) 1970ه / 1379بريوت : دار الفكر، ،(د.طجوهر البالغة في المعاني و البيان و البديعأمحد اهلامشي، 2
89ص.

) 1976، اجلزؤ الثاين ( الطبعة الثاين، إستنبول : املكتبة اإلسالمية، المعجم الوسيطه، حابإبراهيم أنيس و أص3
356ص.
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: تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف بالغة.4

مة كل كالم للموطن الذى يقال فيه، و األشخاص ب، مع مالءر خالأثالنفس

. 4الذين خياطبون

دراسة عن المراجع األساسية: خامسالفصل ال

قبل أن يقدم الباحث هذا املوضوع فقد سبق له أن يزور زيارة كثرية إىل مكتبة 

املفسرون، اجلامعة ليطلع على ما فيها من الكتب و املراجع الىت أنتجها األدباء و 

فيتصفح الباحث ما يتعلق مبوضوع الباحث من حمتويات و مشول فوجد هناك عددا من  

كتب قواعد اللغة العربية و البالغة و التفسري الىت تبحث هذا املوضوع حبثا عميقا، ال 

يصبح ما يكتفى من شرح املعاين. فضال عن ما جاء فيها إختالفات.

استعملها الباحث يف حبث هذه الرسالة فهي أما كتب قواعد اللغة العربية الىت

اذ مصطفى حممد ، العربية امليسرة لألستمصطفى غالييينجامع دروس اللغة العربية لشيخ

علوم البالغة . و من كتب البالغة فهينوري و ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة

البيان و املعاين و البديع ألمحد مصطفى املراغى،و هذا الكتاب مهم جدا للباحث يف 

حبث هذه الرساالة، و كذالك أيضا كتاب البالغة الواضحة ملصطفى أمني و على 

1377,مصر : دار املعارف،12(ط.الواضحة، البيان و المعاني و البديعالبالغةعلي اجلارمي,مصطفى أمني، 4
8م) ص.1957ه / 
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و من كتب التفسري فالباحث استعان بكتابني و اجلارمي و جواهر البالغة ألمحد اهلامشى.

ن العظيم إلمام إبن كثري و البحر احمليط أليب حيان.مها تفسري القرآ

كان حبث هذه الرسالة خيتلف مبجاهلا من الكتب املذكورة اليت ذكرها سابقا، حيث أّن 

هذه الرسالة سوف ترى أوجه و مسالكها اإلنشائية بالنسبة إىل دراسة القرآن.

المنهج العلمي في كتابة البحث: دسساالفصل ال

شروط والضوابط، استخدم الصورة العلمية املشبعة الحتقيقا هلذا البحث يف 

الباحث إعداد املناهج العلمية الشائعة إلستعمال، و املراد باملنهج هنا عبارة عن طريقة 

أداء البحث، و طريقة مجع املواد و طريقة تنظيم املواد و حتليلها.

طريقة مجع املوادأ. 

املعطيات الىت قام الباحث بدراستها تتمثل يف وجه نوعي، و مبا كانت املواد أو 

فانتهج للحصول عليه الطريقة املكتبية وهي الطريقة اجلارية عن طريق اإلطالع على 

الكتب أو املراجع الىت هلا مبطالب الرسالة عالقة متينة،من كتب بالغية، وتفسري و غريها 

حث باالقتباس و النقل عن هذا البالفات األخرى. ففي هذا الصدد، يقوممن املؤ 

املصادر األمينة مباشرة وغري مباشرة.
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طريقة تنظيم املواد و حتليلهاب.

رحلة من البحث طريقتني يف وضع املؤلفات العلمية انتهج الباحث يف هذه امل

موضوع البحث يف أبوابه املتفرقة من الباب من ملا يدور حوهلاالك نظر املختلفة، وذ

اب اخلامس، مها :األول حىت الب

ا تنظيم املواد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة .1 الطريقة القياسية، و املراد 

باالنطالق من األمور العامة إىل األمور اجلزئية.

ا تنظيم املواد أو املعطيات بواسطة إصدار .2 الطريقة اإلستقرائية، و املراد 

اخلالصة من األمور اخلاصة إىل األمور العامة، أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصات 

ا ضد الطريقة  البحثية من األمور اجلزئية إىل األمور الكلية، وقصارى القول إ

السابقة املذكروة، أي طريقة قياسية.

البحث و فوائدهأغراض: سابعالفصل ال

يهدف الباحث بكتابة هذه الرسالة إىل عدة أغراض مهمة منها :

يف بعض آيات سورة الكهف من اإلنشائيةلكي يعرف الباحث أوجه الصيغ.1
الكرمي و مضامنها من قبل البالغة.القرآن

ملساعدة املسلمني عامة و الطالب خاصة الذين يريدون أن يفهموا  القرآن من .2
اإلنشائية.ناحية البالغة بالنسبة إىل الصيغ
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اإلنشائية و التحليل عن املسائل اليت معرفة تعيني الصيغلكي جييد الباحث.3
تطبيقها يف الكتابة العلمية كالرسالة و املقالة و الكتب تصدر منها و خاصة يف

املراجعة.

أما الفوائد املرجوة من كتابة هذه الرسالة فتتكون فيما يأيت :

اإلنشائية يف البالغة.الباحث و القارئني يف فهم الصيغإلعطاء املنفعة على.1
لنحو و البالغة و االقراءة للقارئني الذين يريدون أن يتعلموالتكون زيادة مّواد .2

اإلنشائية من سبيل دراسة القرآن.أوجه تطبيق استعمال الصيغ
لتكون املراجعة على الكتاب اآلخرين  الذين يريدون  أن يكتبوا كتابة علمية .3

مناسبة للبحث.

مضمون الرسالة باإلجمال: ثامنالفصل ال

فصول كما أما البحوث يف هذه الرسالة قسمت إىل مخسة أبواب و يف كل باب

نرى فيما يلى :

الباب االول هو املقدمة الىت تتكون من مثانية فصول، حيث يف الفصل األول 

اخللفية و الفصل الثاىن حتديد املشكالت،الفصل الثالث الفروض، الفصل الرابع توضيح 

معاىن املوضوع و الفصل اخلامس الدراسة عن املراجع األساسية و الفصل السادس 

ي يف كتابة البحث و الفصل السابع أهداف البحث و وفائده و الفصل املنهج العلم

الثامن مضمون الرسالة باإلمجال.
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اإلنشائية و يندرج حتت هذا الثاىن فهو البحث عن مباحث الصيغو أما الباب 

و الفصل الثاىن الصيغ اإلنشائية وتقسيمهاتعريف ا : الفصل االول الباب فصالن و مه

.مع معانيهاشائيةالصيغ اإلنأنواع

لكهف و هذا الباب و أما الباب الثالث فيبحث فيه عن أضواء على سورة ا

سورة الكهف من حيث التعريف وسبب تسميتهاالفصل فصول : يفيتكون من ثالثة 

مضمون الثالث ها ملا قبلها وما بعدهافضائل سورة الكهف و مناسبتو الفصل الثاىن 

.سورة الكهف إمجاال

و هو يف سورة الكهفاإلنشائيةاب الرابع فهو البحث عن الصيغالبوأما 

و الفصل يف سورة الكهفاإلنشائيةالصيغ: الفصل األول لني و مهافصيتكون من

.معاين الصيغ اإلنشائية فيهاثاين ال

مث جاء الباب اخلامس و هو اخلامتة الىت تتضمن فصلني : الفصل األول اخلالصة 
اإلقرتحات.و الفصل الثاىن 
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الباب الثالث

التعريف بسورة الكهف

من حيث التعريف وسبب تسميتهاالفصل األول : سورة الكهف

مكية كلها يف املشهور و اختاره مجع من العلماء، و عدة سورة الكهف هي

من إحدى سور قرأنية. والكهف مجع كهوف وهو البيت 1آيتها مائة و إحدى عشرة.

2املقور يف اجلبل وكان أكرب من الغار.

مسيت سورة الكهف ألّن السورة بدأت تتكلم عن أكرب من الغار عن قصة ذي 

أصحاب الكهف، عن الروح، عن األشياء، وعن قصة ذي القرنني وذكر جواب السؤال 

السؤالني. مث أيضا سورة مالئمتها بني السماء األول يف أخر السورة األوىل، وجواب 

واألرض.

ويقال أيضا : سورة أصحاب الكهف بوجود قصة أصحاب الكهف فيها. وهي 

وأحدى عشرة أية عند الباصريني، ومائة وعشرة مكية يف قول مجيع املفسرين وهي مائة

المجلد الثالث، الجزء الخامس وعشر، (الطبعة الثالثة؛ مصر : شركة ،المراغيتفسیر أحمد مصطفى المراغي،1
.113م) ص : 1961ه/1380و مطبعة مصطفى البابي الحلبى و أوالده، 

ه/  1313لبان: دار بريوت احملروسة للطباعة و النشر، - بريوت؛الثة(الطبعة الث، المنجد في الغة واألعالم، لویس معلوف2
.213م)، ص: 1993
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3.عند الكوفيني ومائة و ست عند الشاميني ومائة وعشرة عند احلجازيني.

وذكر جالل الدين السيوطي يف سبب نزوهلا أن اليهود أمروا املشركني أن يسألوا 

عن قصة أصحاب الكهف، النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ثالثة أشياء، عن الروح،

وعن قصة ذي القرنني وذكر جواب السؤال األول يف آخر السورة األوىل، وجواب 

، ومل جتمع األجوبة الثالثة يف سورة ألنه مل السؤالني اآلخرين يف هذه مناسب اتصاهلما

يقع اجلواب عن األول بالبيان. فناسب أن يذكر وحده يف سورة واختريت سورة اإلسراء 

4ملا بني الروح وبني اإلسراء من املشركة بأن كال منهما ال يكاد تصل إلـى حقيقة العقول.

لما قبلها وما بعدهااني : فضائل سورة الكهف و مناسبتهاالفصل الث

فضائلها.أ

رواه النسائى عن ثوبان رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : 

من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف، فإنه عصمة له من الدجال. و يف رواية عن 

سهل بن معاذ بن أنس احلهفي عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : 

قرأ  أول سورة الكهف و أخرها كانت له نورا ما بني السماء واألرض. ومن روايةمن 

. 199م )، ص : 2005بیروت : دار المعارف، ،  الجزء الثامن, (د.ط؛روح المعانيشھاب الدین األلوسي،3
.201نفس المرجع، ص: 4
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أيضا، من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة، سطع له نورا من حتت قدمة إىل عنان 

.معتنياجلالسماء يضيئ له يوم القيامة وغفر له ما بني 

وسلم قال : ورواه ابن مردوية عن علي رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه

من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة  فهو معصوم أىل مثانية أيام من كل فتنة تكون فإن 

خرج الدجال، عصم منه، وأخرجه الطرباين و احلاكم عن ايب سعيد اخلدري رضي اهللا 

عنه قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف كانت لن نورا من 

و أخرج ابن 5من قرأ عشر آيات من أخرها مث خرج الدجال، مل يضره.مكانه أىل مكة، و 

مردوية من عائشة قالت، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أال أخربكم سورة مألت 

ا من األجر مثل ذلك، ومن قرأها يوم اجلمعة  عظمتها بني السماء واألرض. ولكتا

منها عند نومه، بعثه اهللا يف أي اليل األواخراألخرى، وزيدة ثالثة أيام و من قرأ اخلمس 

6شاء، قالوا بلى يا رسول اهللا قال : سورة الكهف.

مناسبتها ملا قبلها وما بعدها.ب
ومناسبتها ما قبلها من وجوه :

إن سورة اإلسراء افتتحت بالتسبيح، وهذه بالتحميد، ومها مقرتنان يف سائر -
ه)، ص: 1326، استنبول: املكتبة األسالمية، (الطبعة الثانیة؛ امع أحكام القرآنجالقرطوبي، أجمد األنصاري5

346.
.268م)، ص: 1994بريوت : دار الكتب العلمية , (د.ط؛ اجلزء الثاين،، فتح القدیراإلمام الشوكاني،6
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ِحبَْمِد َربَِّك )) وحنو سبحان اهللا وحبمده.(( َفَسبِّْح الكالم يف النحو: 

تشابه ختام السالفة وافتتاح هذه، فإن كل منهما محد.-

إنه ذكر يف السابقة قوله : (( َوَما أُوتِْيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلْيًال )) واخلطاب فيها -

وهي لليهود، وذكر هنا قصة موسى َنِيبّ بين إسرائيل مع اخلضر عليه السالم، 

تدل على كثرة معلومات اهللا اليت ال حتصى، فكانت كالدليل على ما  تقدم.

ا )) مث فصل إنه جاء يف سورة السابقة : (( فَِإَذا َجاَء َوْعُد اْآلِخرَِة ِجْأنَا ِبُكْم َلِفيـْفً -

َحًقا )) إىل ذلك هنا بقوله : (( فَِإَذا َجاَء َوْعُد رَبـِّى َجَعَلُه دَكَّاَء وََكاَن َوْعُد َربـِّى

7قوله : (( َوَعَرْضَنا َجَهنََّم يـَْوَمِئٍذ ِالَْكاِفرِْيَن َعْرًضا )).

و مناسبتها لسورة مرمي اشتملها على حنو ما اشتملت عليه من أعاجيب القصص  

8والدة حيىي، وقصة والدة عيسى عليهما السالم.كالقصة 

الفصل الثالث :  مضمون سورة الكهف إجماال

كما هو معروف لدى اجلميع، بأن القصص هو العنصر األغليب يف هذه 

السورة، والقصة هي من األشياء اليت ال يستغين عنها يف احلياة اإلنسانية، إذ لو مل توجد 

.213المراغي، المرجع السابق، ص.أحمد مصطفى 7
.214نفس المرحع، ص : 8
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قصة لكان الفكر والتفكري يدور دورها بدون راحة ويؤدى هذ إىل قلق اإلنسان وعدم 

مياين. فتعرضت السورة الكرمية ثالثة قصص استقامته يف ميزان العقائد والفكرى واإل

لتشبيب العقيدة واإلميان بعظمة ذو اجلالل القرآن يف سبيل تقرير أهدافها األساسية

9واإلكرام.

وهذه القصص الثالث هي قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع عبد صاحل 

فيها من القيموقصة ذى القرنني. ويود الباحث أن يعرض هذه القصة واألمثلة الثالث ملا 

اإلميانية. أما القصة املوجودة يف سورة الكهف فيما يلي :

قصة أصحاب الكهف.1

ونسبت هذه القصة إىل اسم هذه السورة هلا كانت يف أوهلا من هذه 

القصة، فهي قصة التصمية بالنفس يف سبيل العقيدة، وهم الفتية املؤمنون الذين 

مث مكثوا فيه نياما ىل غار يف اجلبل خرجوا من بالدهم فرارا بدينهم ولـجؤوا أ

ثالث مائة وتسع ستني سنة. مث بعثهم اهللا بعد تلك املدة الطويلة.

هذه القصة تعرض لنا منوذجا اإلميان يف النفوس املؤمنة، كيف نطمئن 

به، وتؤثره على زينة األرض ومتاعها، وتلجأ به إىل الكهف حني يعز عليها أن 

عى اهللا هذه النفوس املؤمنة ويقيها الفتنة ويشملها تعيس به مع الناس. وكيف ير 
.368، الجزء األول،(د.ط؛ بیروت: دار الفكر،د.ت) ص. القرآنفي ظالل سید القطب،9
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فامليزان احلقيقي هو اإلميان الذي يعرب عنه تصرفات إنسانية يف 10بالرمحة،

آووا إىل الكهف وهم -ال نعلم عددهم–األرض. فأصحاب الكهف هم فتية 

م بعثوا مؤمنون وأنه ضرب على  م يف الكهف، أينما مواسنني معدودة وأ آذا

11رقدهم الطويلة.من 

ويف هذا املوقف العظيم، يود الباحث أن يلخص قيم هذه القصة بنقاط 

فيما يلي :

أن الطريقة اليت أتبعت يف  عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة -

) إىل 9التلخيص اإلمجايل. أوال مث العرض التفصيلي أخريا ونرى هذه من آية (

) من القصة.12(

) من 16) إىل آية (13مشهد االول من مشاهد القصة من آية (تعر القصة لل-

القصة، بأن فيها  من الصفة هؤالء الفتية هي ثابتة راسخة، مطمئن أىل احلق 

الذي اختارت متمتعا برمحة من اهللا، فإذ الكهف الذي عرفت، معتزة باإلميان

شملهم فضأ فصيح، رحب وسيع تنشر فيه الرمحة وتسع خيوطها ومتتد ظالهلا وت

وتأيت اإلميان  -أنه–بالرزق واللني والرجاء. وأساس هذه كلها هو اإلميان 

) فهاتان 18) و (17كاملشهد الثاين يف عرض هذه القصة وهي اآلية (

.373نفس المرجع، ص: 10
.374نفس المرجع، ص: 11
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تتكلمان عن أحوال الفتية الذين ناموا وحارسهم باسط ذراعيه بالوصية قريبا من 

يف هيئتهم هذه، فهو يثبون  باب الكهف، وكان من الرمحة األلوهية حينما هؤالء

إذا يراهم نياما كااليقاظ، يتقلبون وال الرعب يف قلب من يطلع عليهم. 

م عابث حىت حيني الوقت  يستيقظون، وذالك من تدبري اهللا كي ال يبعث 

العلوم.

) عن 20) و (19مث ذكر اهللا سبحانه وتعاىل يف اآليتني التاليتني ومها آية (-

ادلة عن شيئ ال فائدة حاهلم بعد أن يبعثهم لس يف عدم ا اهللا، ففيها آداب ا

األمر، والتجزيز فيها، وجواز الوكالة ملن ال يستطيع أن يقوم األمر والتفطف يف

عن أعداء اهللا سبحانه وتعاىل واستوعبوا بأن الرسالة اليت حتملهم هي الرسالة 

أعداء الدين التوحيدي.األلوهية اليت البد من حمافظتها، لكي ال يلع عليها من

ومن احلكمة اليت توجد يف هذه القصة هي احلكمة اإلميانية ليوم البعث مبثل -

واقعة  قريب حمسوس ويقرب إىل الناس قضية البعث،، فيعلموا أن وعد اهللا حق 

وأن الساعة ال ريب فيها. وهي من الناحية األساسية يف العقيدة، والنهى عن 

يب يف املستقبل وما يقع فيه، فاإلنسان ر يدري ما  القطع والعزم لشيئ على غ

كان يف املستقبل.

الوحدنية الظاهرة األثر يف سريت هذه القصة.ختمت هذه القصة بإعالن-
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قصة موسى مع العبد الصاحل ( اخلضر ).2

هذه القصة التواضع يف سبيل طلب العلم وما جرى من األخبار الغيبية اليت 

ا أطلع عليها ذلك العبد  الصاحل، ومل يعرفها موسى عليه السالم حىت أعلمه 

اخلضر، كقصة السفينة وحادثة قتل الغالم وغري ذلك ففي هذه القصة فوائد، منها :

ليكون طالب العلم اخلضوع ويعزم على الطاعة والصرب والثياب، ويستعني باهللا  -

أعصى لك كما قال موسى للعبد الصاحل (( ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال 

12أمرا)).

من حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن يعطي عبده الدنيا بالغيب، فهو العلم الذي -

أطلعه اهللا تعاىل عليه بالقدر الذي أراده، كما فتح هذا العلم للعبد الصاحل الذي 

تتلمذ موسى منه.

جيوز ملن منحه اهللا العلم الذي يقوم احلد للمصلحة اليت يراه يف املستقبل كقتل -

خوفا الطيانة يف كربه فينتج ذلك مشكلة للمجتمع.لولد يف صغرها

فائدة جليلة للمعلم على أن ال يعزم العقامة إال بعد تكرار الطالب الوقوع يف -

اخلطأ كما فعل السيد الصاحل ملوسى.

أن تكرار اخلطأ ال يزبد عن ثالث، وهو التثليث ظاهرة يف كثرية من األمور.-
.69) : 18سورة الكھف (12
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احملافظة على املال ولو كان من الذين ال يهتم بأمر آخر. فإن على مل اإلنسان -

املال من حقوق اإلنسانية، ال يأخذه أحد إال حالال.

قال العالمة القرطيب كرمات األنبياء ثابتة على عادلت عليه األخرب واآليات 

الرتاترة، وال ينكرها  إال املبتدع اجلاحد أو الفاسق احلائد فاآليات ما أخرب اهللا

يف حق مرمي من ظهور الفواكهة الشتوية يف الصيف والصيفية يف الشتاء وما تعاىل 

ظهر على يندها حيث هزت النخلة وكانت يابة فامثرت، هي ليست بنبية. ويدل 

13أيضا ما ظهر على يد اخلضر من خرق السفينة وقتل الغالم وقامة اجلدار.

قصة ذي القرنني.3

والعدل أن يبسط سلطانه على وهو ملك مكن اهللا تعاىل بالتقوى

ا، وما كان من أمره  يف بناء السد املعمورة و أن ميلك مشارق األرض ومغار

العظيم. ففي هذه القصة فوائد، منها :

جاء يف التاريخ املدن يعرف ملكا امسه اإلسكندر ذو القرنني، وهو املقطوع به أنه -

يقي كان وثنيا وهو الذي ليس ذي القرنني املذكور يف القرآن فاإلسكندر الغر 

يتحدث عنه القرآن مؤمن باهللا، موحد معتقد بالبعث واآلخرة.

.238القرطوبي، المرجع السابق، ص: أحمد األنصاري13
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ومن احلكمة، أن القرآن ال يذكر شيئا عن شخصية ذي القرنني ور عن زمانه، -

وهذه هي السمة املطر يف قصص القرآن، ألن املقصود هي العربة املستفادة من 

ي القرنني املذكور يف القرآن كان من قال أبو الرحيان البريوين : أن ذ14القصة.

محري، مستدال بامسه، فملوك محري كانوا يلقبون بذي، وكان امسه أبو بكر بن 

إفريقي وأنه رحل جبيوسه إىل مساحل البحر األبيض التوسط. منر بتونس 

ومراكش وغريمها، وبين مدينة إفريقية فسميت القارة كلها بامسه و مسي ذا القرنني 

ين الشمس.ألنه بلغ قر 

عن بأجوج و مأجوج ومها قومان مفسدان يف األرض كما قال رسول اهللا األخبار-

صلى اهللا عليه وسلم عن زينب بنت جحش رضى اهللا عنها قالت : اسطيقظ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نومه وهو حممر الوجه وهو يقول : ويل 

ومأجوج مثل هذا وحلق ( للعرب من شر قد اقرتب فتح اليوم من ردم يأجزج 

لك وفينا الصاحلون، قال :  ام ) قالت يا رسول اهللا، و األصبعيه والبابه واأل

نعم، إذا كثرث اخلبيث.

.379سید القطب، نفس المرجع، ص : 14
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الباب الثاني
مباحث الصيغ اإلنشائية

الفصل األول : تعريف الصيغ اإلنشائية وتقسيمها

لذاته، حنو اإلجياد" و اصطالحا ما ال حيتمل الصدق والكذب اإلنشاء  لغة "

: "اغفر" و "ارحم"، فال ينسب إلـى قائله صدق أو كذب، و إن شئت فقل يف تعريف 

فطلب الفعل فـي–اإلنشاء ما ال حيصل مضمونه و ال يتحقق إال إذا تلفظت به 

(التمين) و طلب الفهم فـي و طلب احملبوب فـي (ال تفعل)و طلب الكف فـي (افـَْعْل)

كل ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ الـمتلفظ اإلقبال يف (النداء)(االستفهام) و طلب 

و مها إنشاء طليب و إنشاء غري طليب.و ينقسم اإلنشاء إيل قسمني 1ا.

فاإلنشاء الطليب هو ما يستدعي مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت 

حنو :2، والنداء.األشياء : األمر، والنهي، واالستفهام، والتمنـيالطلب، ويكون خبمسة

أحب لغريك ما حتب لنفسك.)1

من كالم احلسن رضي اهللا عنه :)2

،( الطبعة األولى؛ بیروت: المكتبة العصریة،، جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیعأحمد الھاشمي، 1
.69:م) ص 1999

:م)  ص 1957ه / 1377(د.ط؛ مصر : دار المعارف, البال غة الواضحةمصطفى أمین، و علي الجارم، 2
170.
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ال تطلب من اجلزاء إال بقدر ما صنعت.

وقال أبو الطيب :)3

أال ما لسيف الدولة اليوم عاتبا

فداه الورى أمضى السيوف مضاربا

وقال حسان ابن ثابت :)4

يا ليت شعري وليت الطري ختربنـي

بني عّلي و ابن عّفانا !ما كان 

وقال أبو الطيب :)5

يا من يعّز علينا أن نفارقهم

3وجداننا كّل شيئ بعدكم عدُم 

، اإلنشاء الطليب يف األمثلة املذكورة جتده تارة يكون باألمر كما يف املثال األول

وتارة بالتمنـي  وتارة بالنهي كما يف املثال الثاين، وتارة باالستفهام كما يف املثال الثالث، 

كما يف املثال الرابع، وتارة بالنداء كما يف املثال اخلامس وهذه هي أنواع اإلنشاء الطليب 

اليت سيبحثها الباحث يف هذا الرسالة العلمية.

.167نفس المرجع، ص: 3
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واإلنشاء غري الطليب هو ما ال يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب كصيغ 

، و كم خبـرية (( وال والرجاء، وكذاربَّ و لعلّ املدح والذم، والعقود، والقسم، والتعجب، 

4دخل لـهذا القسم يف علم املعاين)).

أما املدح والذم فيكونان بنعم وبئس وما جرى جمراهـما حنو : حّبذا وال حّبذا، -

واألفعال املـحولة إىل فَـُعَل حنو طاب عليٌّ نفسا، وَخُبَث بكٌر أصال.

ا، حنو بعت واشتـريت ووهبت وأعتقت، وبغريه ضي كثــيـر ماـوأما العقود فتكون بال-

قليال حنو أنا بائع، وعبدي حرُّ لوجه اهللا تعاىل.

وأما القسم فيكون بالواو والباء والتاء وبغريها حنو لعمرك ما فعلت كذا.-

عالـما هرُّ حنو اهللا دأَْفِعْل به. وبغيـرهـما–وأما تعجب فيكون يصيغتني، ما أَفـَْعَله -

 ))        ((.5

6الرجاء فيكون بعسى وحرى و اْخَلْوَلَق. حنو : عسى اهللا أن يأتـي بالفتح.وأما -

وأنواع اإلنشاء غري الطليب ولكنها ليست من مباحث علم املعاين ولذا يقتصر فيه 

الباحث على ما ذكره وال يطيل البحث يف هذ القسم الذي أكثره يف األصل أخبار 

نقلت إىل املعىن اإلنشاء. 

.69أحمد الھاشمي، المرجع السابق، ص : 4
.28) : 2سورة البقرة (5
.70أحمد الھاشمي، المرجع السابق، ص : 6
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مع معانيهاأنواع الصيغ اإلنشائيةالفصل الثاني  :  

كان اللصيغ اإلنشائية مخسة أنواع و هي األمر و النهي واالستفهام والتمين 

والنداء. وهذه األنواع اخلمسة هلا أغراض متنوعة.  وسيبحث الباحث بيان التفصيل كل 

منها فيما يأتـي :   

األمر.أ

و هي :وله أربع صيغ 7األمر هو طلب الفعل على وجه االستعالء.

الباب.، حنو : أفتح فعل األمر-

زوم بالم األمر- ، حنو : فليكرم الوالدين.الفعل املضارع و ا

اسم فعل األمر، حنو : َصْه، وآمني، ونزال، ودراك.-

املصدر النائب عن فعل األمر حنو : سْعيا فـي سبيل اخلري.-

األمثلة :

ا إىل ابن عباس وكان عامال مبكة :   )1 من رسالة عن علي رضي اهللا عنه بعث 

فأقم للناس احلّج وذكرهم بأيام اهللا، واْجِلس لـهم العصرين، فأفت أما بعد

املستفىت، وعلِّم اجلاهل، وذاكر العامل.

.179و علي اجلارم، املرجع السابق، ص : مصطفى أمني،7
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وقال تعاىل : (( وليوفوا نذورهم وليطّوفوا بالبيت العتيق )).)2

وقال : (( عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهديتهم )).)3

وقال : (( وبالوالدين إحسانا )).)4

ا على إذا ت أملنا األمثلة املذكورة رأينا كال منها يشتمل على صيغة يُطلب 

وجه التكليف واإلزام حصول شيئ مل يكن حاصال وقت الطلب، مث أنعمنا النظر 

رأينا طلب الفعل فيها أعظم وأعلى مـمن طُلب الفعل منه. وهذا هو األمر احلقيقي 

زوم ملثال األول، وإذا تأملنا صيغها وهي صيغة فعل األمر كما يف ا الفعل املضارع ا

بالم األمر كما يف املثال الثاين، و اسم فعل األمر كما يف املثال الثالث، و املصدار 

8النائب عن فعل األمر كما يف املثال الرابع.

اد بهالمعني المر 

د من سياق و قد خترج صيغ األمر عن معناها األصلي إىل معان أخرى تستفا

األحوال.الكالم وقرائن

، يف قوله : (( الدعاء-1     ((9

اإللتماس، كقولك ملن يساويك : أعطين القلم أيها األخ.-2

.178نفس المرجع، ص : 8
.19) : 27سورة النمل (9
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اإلرشاد، كقوله تعاىل : ((-3             

    .((10

التهديد، كقوله تعاىل : ((-4        .((11

التعجيز، كقوله تعاىل : ((-5    .((12

: ((كقوله تعاىل،  اإلجابة-6           

     ،((13.وحنو : اجلس كما تشاء

: (( كقوله تعاىلالتسوية،  -7     .((14

: ((كقوله تعاىلاإلكرام،  -8     .((

االمتنان، كقوله تعاىل : ((-9       .((15

: ((كقوله تعاىلاإلهانة،  -10   .((16

: ((كقوله تعاىلالدوام،  -11       .((

التمين، كقول امرئ القيس :-12

82) : 2سورة البقرة (10
.40) : 41سورة الفصلت (11
.23) : 2سورة البقرة (12
.187) : 2سورة البقرة (13
.16) : 52سورة الطور (14
114) : 16سورة النجل (15
.50) : 17سورة اإلسراء (16



16

منك بأمثالبصبح زما اإلصباح أال أيها الـــليل الطويل األنـجل

اإلعتبار، كقوله تعاىل : ((-13       .((17

اإلذن، كقولك ملن طرق الباب : أُْدخل-14

التكوين، مثوله تعاىل : (( -15  .((18

التخيري، حنو : تزّوْج هندا أو أخَتها.-16

التأديب، حنو : كّل مـمــّا يليك.-17

مقوله تعاىل : ((التعجب، -18     .((19

ب. النهي

النهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء وله صيغة واحدة وهي 

: ضارع مع ال الناهية كقوله تعاىلامل    :56(األعراف(.

اد بهالمعني المر 

الدعاء، حنو قوله تعاىل :-          : 286( البقرة(

اإللتماس، كقولك ملن يساوك : أيها األخ ال تـََتوان.-

اإلرشاد، كقوله تعاىل : -         : 101( املائدة(

.99) : 6سورة األنعام (17
35) : 19سورة مریم (18
.48) : 17سورة اإلسراء (19
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: الدوام، كقوله تعاىل-      :42(إبراهيم(.

بيان عاقب، كقوله تعاىل : -            

.)169(آل عمران :

التيئيس، كقوله تعاىل : -        : 66( التوبة(.

.-يا ليل طول يا نوم زل يا صبح قف ال تطلع -التمين، حنو: -

كقولك خلادمك : ال ُتِطع أمري.التهديد،  -

الكراهة، حنو : ال تلتفت وأنت يف الصالة.-

التوبيخ، حنو : ال تـَْنَه عن خلق وتأيت مثله.-

االئــتـناس، كقوله تعاىل : -   : 40( التوبة(.

التحقري، حنو : -

د ُسلَّمه 20صعب وِعش مسرتحيا ناعم البال.ال تطلب ا

االستفهام. ج

االستفهام هو طلب العلم بشيئ مل يكن مغلوما من قبل وذلك بأداة من إحدى 

ومىت، وأيان، وكيف، وأنـى، وكم، وأي. وتنقسم أدواته وهي : اهلمزة، وهل، ومن،

حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام :

.77أحمد الھاشمي، المرجع السابق، ص : 20
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.ما يطلب به التصور تارة أخرى وهو اهلمزة

.ما يطلب به التصديق فقط وهو هل

.21ما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ االستفهام

المعني المراد به

ا عن الشيئ مع وقد خترج الفاظ االستفهام عن معناها األصلي،  فيستفهم 

العلم به، ألغراض أخرى تفهم من سياق الكالم وداللته، ومن أهم ذلك :

األمر، كقوله تعاىل: -    : 91( املائدة.(

النهي، كقوله تعاىل: -       : 13( التوبة(.

التسوية، كقوله تعاىل: -              : 6( البقرة(

النفي، كقوله تعاىل: -    : 60( الرمحن(

اإلنكار، كقوله تعاىل: -     : 40( األنعام(

التسويق، كقوله تعاىل: -     : 10( الصف

(

االستئــناس، كقوله تعاىل : -       : 17( طه(

.78نفس المرجع، ص : 21
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التقرير، كقةله تعاىل: -   : 1( االنشراح(

التهويل، كقوله تعاىل: -               : 3- 1( احلاقة(

االستبعاد، حنو : أنـّى يكون لـي مال قارون.-

قوله تعاىل:كالتعظيم،  -    : 255( البقرة(

أهذا الذي مدحته كثريا.التحقري، حنو : -

التعجب، حنو : ما بالك تضّيع الوقت سدى.-

التحكم، حنو : أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا.-

الوعيد، كقوله تعاىل: -       : 6( الفجر(

االستبطاء، حنو : كم دعوتك.-

التنبية على اخلطأ، كقوله تعاىل:-          

.)61( البقرة : 

التنبيه على ضالل الطريق، حنو: -     : 26( التكوير(

التكثري، كقول أيب العالء ملعري :-

22ـــــب فـــأيـــن القبور من عهد عاد.صاِح هذه قبورنا متأل الرحـــــــ

.84نفس المرجع، ص : 22
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د. التمني

، أما لكونه مستحيال   التمين هو طلب الشيئ احملبوب الذي يرجى حصوله

، وإما لكونه ممكنا - أال ليت الشباب يعود يوما     فأخربه بـما فعل املشيب -كقوله:  

غري مطموع يف نيله كقوله تعاىل :       : 79( القصص(.

وإذا كان األمر احملبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، ويعرب فيه بـــ"عسى 

ولعل" كقوله تعاىل :        : و)1( الطالق   

   : 52( املائدة(

وللتمين أربع أدوات، واحدة أصلية وقد تستعمل يف الرتجى "ليت" لغرض بالغي 

ا لغرض بالغي، و هي :و هي "ليت"، وثالث غري أصلية نائبة عنها ويتمىن 

 :هل، كقوله تعاىل         : 53( األعراف(

 :لو، كقوله تعاىل          : 102( الشعراء(

: لعل، كقوله

23من قد هويت أطـــيـــر.لعلــــي إىلأسرب القـــطا هل من يعــــيــر جــــناحـــه

.88نفس المرجع، ص : 23
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ه. النداء

النداء هو طلب الـمتكلم إقبال املخاطب علـــيه بــحرف نائب مناب " أنادي" 

. َواالـهمزة، أّي، يا، آ، آي، أيا، هيا، ومانية : ـاملنقول من الـخبـر إلـى اإلنشاء، وأدواته ث

و هي يف االستعمال نوعان :

القريب.اهلمزة و أّي لنداء.1

باقي األدوات لنداء البعيد..2

وقد ينزل البعيد منزلة القريب، فينادي " باهلـمزة و أّي "، غشارة إىل أنه لشدة 

استحضاره يف ذهن املتكلم صار كاحلاضر معه ال يغيب عن القلب وكأنه ماثٌل أمام 

كقول الشاعر : -العني

بأنكم فــي ربع قلبـي سكانأسكان نعمان األراك تيقنوا

ينادي بغري " اهلمزة و أّي " :وقد ينزل القريب منزلة البعيد، ف

إشارة إلـى علو مرتبته، فُيجعُل بُعُد املنزلة كأنه بعد فـي املكان، كقولك : أيا .1

موالي، وأنت معه للداللة على أن املنادي عظيم القدر رفيع الشأن.

إشارة إلـى احنطاط منزلته ودرجته كقولك : أيا هذا، ملن هو معك..2
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ته وشرود ذهنه كأنه غري حاضر كقولك للساهي : أيا إشارة إلـى أن السامع لغفل.3

فالن، وكقول البارودي :

24ام منخدع.ســهـــال فـــإنك بــــاأليــيا أيها السادر الــــمزور من صلفِ 

اد بهالمعني المر 

وقد خترج ألفاظ النداء عن معناها األصلي إىل معان أخرى تفهم من السياق 

ذلك :بـمعونة القرائن، ومن أهم 

اإلغراء، حنو: قولك ملن أقبل يتظلم : يا مظلوم.-

االستغاثة، حنو : يا اهللا للمؤمنني.-

الندوة، حنو :-

ووا أسفاكم يظهر النقص فاضلفواعجبا كم يدعي الفضل ناقص

التعجب، كقوله :-

واصفريخاللك اجلّو فبيضيفــــــــــــيــــــا لـــــك من قـــــبــــرة بـــعـــمــــر

الزجر، كقوله : -

تصح والشيب فوق رأسي ألــمــاأفــــــــــؤادي متـــى الـــمــتاب ألــمــا

التحّسر والتوجع، كقول تعاىل: -       : وكقول الشاعر :40( النبأ (

.89نفس المرجع، ص : 24
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وقد كان منه الّرب والبحر متـــرعـــاأيا قرب معن كيف واريت جوده

التذكر، كقوله :-

هل األزمن الاليت مضيــن رواجع أيـــا منزيل سلمي سالم عليكم

التخري و التضجر، حنو قوله :-

من أجل هذا بكيناها بكيناكأيا منزل سلمي أين سلماك

االختصاص، وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمري لبيانه، حنو : قوله تعايل :-  

                وحنو : حنن العلماء ورثة )73: ( هود

األنبياء. ويكون االختصاص :

إما للتفاخر حنو : أنا أكرم الضيف أيها الرجل.)أ

25إما للتواضع حنو : أنا الفقري املسكني أيها الرجل.)ب

.90نفس المرجع، ص : 25
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الباب الخامس

خاتمة

الفصل األول : الخالصة

حبثا صيغ اإلنشائيةمبا حتتوي عليه من الكهفأن أجرينا البحث عن سورة البعد

موجزا، ففي هذا الصدد وصلنا إىل اخلالصة باستخراج عّدة نتائج من ذلك البحث، وهي :

و الدستور العامل العلمي. مبا فيه من اهلدى إّن القرآن الكرمي أهّم موضوع للبحث.1

اخلالد للدين اإلسالمي وكذالك مبا فيه من اإلعجاز والقواعد العلمية حيث تستطيع  

كشفها بواسطة التحليل البالغي.

إحدى سور القرآن املكية، تقع يف اجلزء اخلامس عشر من القرآن، سورة الكهف هي .2

آيات.متوسطة بني "سورة اإلسرآء و سورة مريـم" تتكون من مائة و عشر  

اإلنشاء  لغة " اإلجياد " و اصطالحا ما ال حيتمل الصدق والكذب لذاته..3

صيغة األمر، وصيغة النهي، هي و مخس صيغ إنشائية كلهايف هذه السورة توجد.4

وصيغة االستفهام، وصيغة التمين، وصيغة النداء.
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من الطبيعة طرائق و آدات خمتلفة يف صيغها اإلنشائيةآيات السورة تستميد ن بعد إ.5

فكر لشّدة الوضوح و التأثري يف النفس، وتكون دقيقة كل الدقة، و حتتاج إىل إمعان 

و تدقيق نظر حىت تزيد قوي املعىن يف حتريك النفس هلا.

ا الصيغ اإلنشائية كثرية يف هذه السورة. و هي من املعاىن .6 إن املعاين اليت جاءت 

ليت تستفاد من سياق الكالم و قرائن األحوال.األصلية أو اهلقيقية واملعاين األخرى ا

الفصل الثاني : اإلقتراحات

قد انتصحت لدينا يف البحوث السابقة أمهية الدراسة القرآنية والبالغية، 

:فباإلضافة إىل ذلك نقدم عدة توصيات وإرشادات سوف نستفيد منها كما يأيت

ا أسرار ميكن حتليلها وحمتويات و إّن القرآن الكرمي حيتوي على مضامني و بيا

بأي أنواع العلوم واملعارف، لذلك فليتسايق املسلمون إىل إتقان علوم موصوفة 

إىل فهم ما يضمنه من احلقائق.

 نرجو من املدرسني و املدرسات أن يبذلوا جهودهم يف احلفاظ على مادة علم

البالغة و تطويرها.
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 عالء الدين مبكاسر عامة و طلبة نرجو من طلبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية

ا خاصة أن يهتّموا بالعلوم املتعلقة بالدراسة القرآنية و قسم اللغة العربية و أدآ

البالغية و جيعلواها كمرجعا من املراجع املهمة.

 نرجو من رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين مبكاسر أن يزيد الكتب

علينا أن نكتب الرسالة املتعلقة مبادة البالغة.البالغية يف املكتبة لكي يسهل
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الباب الرابع

الصيغ اإلنشائية يف سورة الكهف

الفصل األول : اآليات التي فيها الصيغ اإلنشائية من سورة الكهف

جاء يف كتاب جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ألمحد الـهاشـمي أنه بناء 

وغري الطليب. على نوع الصيغ اإلنشائية، ينقسم اإلنشاء إىل نوعني ومها اإلنشاء الطليب 

واإلنشاء غري الطليب ليس من مباحث علم البالغة، لذا لن يبحث فيه الباحث يف هذه 

وإمنا اإلنشاء الطليب هو مبحث من مباحث علم البالغة الذي سيبحث الرسالة.

الباحث هنا.

واإلنشاء الطليب هو الذي يستدعي مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت 

مسة صيغ و هي : األمر، والنهي، واالستفهام، والتمين، والنداء. الطلب، ويكون خب

يت وردت يف سورة الكهف فهي ما يلي :وأما الصيغ اإلنشائية ال

1.﴿                    ﴾،:7[اآلية[.

يف مجلةصيغة االستفهامصيغة إنشائية، وهي هذه اآلية الكرمية حتتوي على

وأداة االستفهام هي أّي.، أحسن""أيهم
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2.﴿                 ﴾، :9[اآلية[.

وهي صيغة االستفهام يف مجلة " أم صيغة إنشائية،هذه اآلية الكرمية حتتوي على

حسبت"، وأداة االستفهام هي اهلمزة.

3.﴿                         

   ﴾،:10[اآلية[.

إنشائيتني، وهي صيغة األمر يف مجلتني " تنيصيغهذه اآلية الكرمية حتتوي على

، وطريقتها هي فعل األمر."هّيئ"آتنا" و 

4.﴿                     ﴾،:12[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة "أّي هذه اآلية الكرمية حتتوي على

أّي.، وأداة االستفهام هياحلزبني"

5.﴿                     

         ﴾،:12[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة هذه اآلية الكرمية حتتوي على

"فمن أظلم"، وأداة االستفهام هي من.
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6.﴿                        

                                 

                      

   ﴾، :19[اآلية[.

صيغ إنشائية وهي :ثالث اآلية الكرمية حتتوي علىهذه 

"، وأداة االستفهام هي كم وأّي. "كم لبثتم" و"أيها أزكىصيغة االستفهام :-

فليأتكم" و"وليتلطف"، و"فلينظر" و"ها فعل األمر،وطريقت"فابعثوا"صيغة األمر :-

زوم بالم األمر.وطريقت ها املضارع ا

ها املضارع مع ال الناهية."ال يشعرن"، وطريقتالنهي :صيغة-

7.﴿                            

                       

               ﴾، :22[اآلية[.

ومها :صيغتني إنشائيتني، هذه اآلية الكرمية حتتوي على

فعل األمر. تهال" وطريق"قصيغة األمر :-
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ا املضارع مع ال الناهية.صيغة النهي : "فال متاري" و"ال تستفت" وطريقته-

8.﴿        ﴾،:23[اآلية[.

ة النهي يف مجلة "ال صيغة إنشائية، وهي صيغهذه اآلية الكرمية حتتوي على

املضارع مع ال الناهية.تهاتقولن"، وطريق

9.﴿                  

    ﴾، :2[اآلية[.

صيغتني إنشائينت، ومها :هذه اآلية الكرمية حتتوي على

وطريقتها فعل األمر.صيغة األمر : "وأذكر" و "قل"-

ا هي عسى.- صيغة التمين : "عسى أن يهديين" وأدا

10.﴿                  

              ﴾، :26[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجلة "قل"، هذه اآلية الكرمية حتتوي على

فعل األمر.تهاوطريق
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11.﴿             

       ﴾، :27[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجلة "واتل"، هذه اآلية الكرمية حتتوي على

فعل األمر.تهاوطريق

12.﴿                          

                       

          ﴾،:28[اآلية[.

ا :صيغتني إنشائيتني، ومههذه اآلية الكرمية حتتوي على

صيغة األمر : "واصرب" وطريقتها فعل األمر.-

املضارع مع ال الناهية."ال تطع" وطريقتها "ال تعد" وصيغة النهي :-

13.﴿                     

                           

         ﴾،:29[اآلية[.
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صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجل "قل" هذه اآلية الكرمية حتتوي على

زوم بالم األمر. وطريقتها فعل األمر، و"فليؤمن" و"فليكفر" وطريقتها املضارع ا

14.﴿                            

          ﴾،:32[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجلة "واضرب" هذه اآلية الكرمية حتتوي على

وطريقتها فعل األمر.

15.﴿                     

    ﴾، :37[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي اهلمزة. "أكفرت" وأدا

16.﴿                     

        ﴾، :40[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة التمين يف مجلة "فعسى ريب" الكرمية حتتوي علىهذه اآلية

ا هي عسى. وأدا



40

17.﴿                     

                 ﴾، :42[اآلية[.

صيغتني إنشائيتني، ومها :هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي يا.- صيغة النداء : "ياليتين " وأدا

ا هي ليت.صيغة التمين : - "ياليتين " وأدا

18.﴿                       

              ﴾، :45[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجلة "واضرب" هذه اآلية الكرمية حتتوي على

وطريقتها فعل األمر.

19.﴿                            

                      

   ﴾، :49[اآلية[.

"ياويلتنا" صيغة إنشائية، وهي صيغة النداء يف مجلةهذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي يا .وأدا
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20.﴿                         

                           ﴾،

.]50[اآلية: 

صيغتني إنشائيتني، ومها :هذه اآلية الكرمية حتتوي على

صيغة األمر : "اسجدوا " وطريقتها فعل األمر.-

ا هي اهلمزةصيغة اال- .ستفهام : " أفتتخذونه " وأدا

21.﴿                    

                          

       ﴾، :57[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة الكرمية حتتوي علىهذه اآلية 

ا هي من. "ومن أظلم" وأدا

22.﴿                        ﴾،

.]62[اآلية: 
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صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجلة " آتنا" هذه اآلية الكرمية حتتوي على

وطريقتها فعل األمر.

23.﴿                        

             ﴾، :63[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي اهلمزة. "أرءيت" وأدا

24.﴿                 ﴾،:66[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة التمين يف مجلة "هل هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي هل. أتبعك" وأدا

25.﴿             ﴾، :68[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي كيف. "وكيف تصرب" وأدا

26.﴿               ﴾:70[اآلية[

صيغة إنشائية، وهي صيغة النهي يف مجلة "ال هذه اآلية الكرمية حتتوي على

تسألين" وطريقتها املضارع مع ال الناهية.
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27.﴿                            

    ﴾، :71[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي اهلمزة. "أخرقتها" وأدا

28.﴿          ﴾، :72[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة " أمل هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي اهلمزة. أقل" وأدا

29.﴿               ﴾،:73[اآلية[.

تني "ال صيغة إنشائية، وهي صيغة النهي يف مجلهذه اآلية الكرمية حتتوي على

.و"ال ترهقين" وطريقتها املضارع مع ال الناهية" تؤاخذين

30.﴿                             

    ﴾، :74[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة اآلية الكرمية حتتوي علىهذه 

ا هي اهلمزة. "أقتلت نفسا ذكيا" وأدا
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31.﴿           ﴾، :75[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة االستفهام يف مجلة "أمل هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي اهلمزة. أقل" وأدا

32.﴿                    ﴾،

.]76[اآلية:

صيغة إنشائية، وهي صيغة النهي يف مجلة "ال هذه اآلية الكرمية حتتوي على

صاحبين" وطريقتها املضارع مع ال الناهية.

33.﴿                                

                        ﴾،:77[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة التمين يف مجلة "لو هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي لو. شئت" وأدا

34.﴿              ﴾، :83[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجلة " قل اآلية الكرمية حتتوي علىهذه 

سأتلوا" وطريقتها فعل األمر.
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35.﴿                         

                        ﴾، :86[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة النداء يف مجلة " ياذا هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي يا. القرنني" وأدا

36.﴿                     

         ﴾، :94[اآلية[.

صيغتني إنشائيتني، ومها :هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي ياصيغ- .ة النداء : "ياذا القرنني" وأدا

ا هي هلصيغة اال- .ستفهام : " فهل جنعل لك" وأدا

37.﴿                       ﴾،

.]95[اآلية:

صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجلة "فأعينوين" هذه اآلية الكرمية حتتوي على

وطريقتها فعل األمر.
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38.﴿                     

              ﴾، :96[اآلية[.

صيغة إنشائية، وهي صيغة األمر يف مجل "آتوين" هذه اآلية الكرمية حتتوي على

و"انفخوا" و"قال آتوين أفرغ" وطريقتها فعل األمر.

39.﴿                        

      ﴾، :102[اآلية[.

وهي صيغة االستفهام يف مجلة صيغة إنشائية،هذه اآلية الكرمية حتتوي على

ا هي اهلمزة."أفحسب الذي " وأدا

40.﴿        ﴾، :103[اآلية[.

صيغتني إنشائيتني، ومها :هذه اآلية الكرمية حتتوي على

صيغة األمر : "قل" وطريقتها فعل األمر.-

ا هي هل.- صيغة االستفهام : " هل ننبئكم" وأدا

41.﴿                        

        ﴾، :109[اآلية[.
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صيغتني إنشائيتني، ومها :هذه اآلية الكرمية حتتوي على

صيغة األمر : "قل" وطريقتها فعل األمر.-

ا هي لو.- صيغة التمين : "لو كان البحر " وأدا

42.﴿                       

                ﴾، :110[اآلية[.

صيغتني إنشائيتني، ومها :هذه اآلية الكرمية حتتوي على

زوم صيغة - األمر : "قل" وطريقتها فعل األمر، و"فليعمل" وطريقتها مضارع ا

بالم األمر

.ال الناهيةتها املضارع مع "وال يشرك" وطريقصيغة النهي : -

الفصل الثاني : معاني الصيغ اإلنشائية في سورة الكهف

اعتمادا على ما شرح الباحث سابقا أنه قد خترج الصيغ اإلنشائية عن معناها

حوال. ولكي يتسىن لنا أن األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق الكالم وقرائن األ

ا الصيغ اإلنشائية يف  سورة الكهف، فلنالحظ اجلدول  نتاول املعاين اليت جاءت 

التايل:
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صيغة األمر

الرقم
رقم 
اآلية

المعنى المرادطريقتهاصيغة األمر

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

10
19
-
-

22
24
-

26
27
28
29
-
-

32
45
50

آتنا من لدنك رمحة
فابعثوا أحدكم

فلينظر أيها أزكى
فليأتيكم

قل ريب أعلم
واذكر ربك

وقل عسى أن يهديين
قل اهللا أعلم

أوحي إليكواتلوا ما 
واضرب نفسك

وقل احلق
فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر

واضرب هلم
واضرب هلم مثال

اسجدوا آلدم

األمرفعل 
فعل األمر

زوم بالم األمر املضارع ا
زوم بالم األمر املضارع ا

فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر

زوم بالم األمر املضارع ا
زوم بالم األمر املضارع ا

فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر

الدعاء
األصلي
األصلي
اإلرشاد
األصلي
التهديد
الدعاء
األصلي
اإلمتنان
اإلرشاد
التهديد
التسوية
التسوية
االعتبار
التعجب
اإلمتنان
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صيغة النهي

الرقم
رقم 
اآلية

المعنى المرادطريقتهاصيغة النهي

1.
2.
3.
4.
5.

19
22
-

23
28

وال يشعرن بكم أحدا
فال متار فيهم

وال تستفت فيهم
وال تقلن لشيئ

وال تعد عيناك عنهم

املضارع مع ال الناهية
املضارع مع ال الناهية
املضارع مع ال الناهية
املضارع مع ال الناهية
املضارع مع ال الناهية

التهديد
األصلي
األصلي
الكراهة
اإلرشاد

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

62
83
95
96
-
-

103
109
110

-

آتنا غداءنا
قل سأتلوا عليكم

قوةفأعينوين ب
آتويت زبر احلديد

قال انفخوا
قال آتوين أفرغ عليه

قل هل أنبأكم
قل لو كان البحر

قل إمنا أنا بشر
فليعمل عمال صاحلا

فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر
فعل األمر

زوم بالم األمر املضارع ا

اإللتماس
األصلي
اإللتماس
اإللتماس
اإللتماس
اإللتما
األصلي
االعتبار
األصلي
اإلرشاد
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

-
70
73
-

76
110

من أغفلنا قلبهوال تطع
فال تسألين عن شيئ

قال ال تؤاخذين
وال ترهقين من أمر عسرا

فال تصاحبين
وال يشرك بعبادة ربه

املضارع مع ال الناهية
الناهيةاملضارع مع ال 

املضارع مع ال الناهية
املضارع مع ال الناهية
املضارع مع ال الناهية
املضارع مع ال الناهية

التهديد
اإلئتناس
اإللتماس
اإللتماس
التهديد
اإلرشاد

صيغة االستفهام

الرقم
رقم 
اآلية

المعنى المرادأداتهاصيغة االستفهام

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

7
9
12
15
19
-

37
50
57

أيهم أحسن عمال
أم حسبت أن أصحاب الكهف

لنعلم أي احلزبني أحصى
فمن أظلم مـّمن افرتى على اهللا

قال قائل منهم كم لبثـتم
فلينظر أيها أزكى طعاما
أكفرت بالذي خلقك

أفتتخذونه وذريته أولياء 
ومن أظلم ممن ذكر

أيّ 
اهلمزة
أيّ 
من
كم
أيّ 

اهلمزة
اهلمزة
من

األصلي
التقرير
األصلي

التنيبه على الضالل
األصلي
األصلي
اإلنكار

التنبيه على اخلطأ
التنبيه على الباطل
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

63
68
71
72
74
75
94

102
103

قال أرأيت إذ أوينا
وكيف تصرب

قال أخرقتها لتغرك أهلها
قال أمل أقل

أقتلت نفسا زكيا
قال أمل أقل لك

فهل جنعل لك خرجا
أفحسب الذين كفروا

قل هل ننبأكم

اهلمزة
كيف
اهلمزة
اهلمزة
اهلمزة
اهلمزة
هل

اهلمزة
هل

ستبعاداإل
النفي

التنبيه على اخلطأ
التقرير

التنبيه على اخلطأ
التقرير
األصلي
الوعيد
التشويق

صيغة التمني

الرقم
رقم 
اآلية

المعنى المرادأداتهاصيغة التمني

1.
2.
3.
4.
5.
6.

24
40
42
66
77
109

وقل عسى أن يهديين ريب
فعسى ريب أن يؤتيين

ويقول ياليتين
قال له موسى هل أتبعك

قال لو شئت
قل لو كان البحر

عسى
عسى
ليت
هل
لو
لو

جيالرت 
الرتجي
التمين
الرتجي
الرتجي
التمين
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صيغة النداء

الرقم
رقم 
اآلية

المعنى المرادأداتهاصيغة النداء

1.
2.
3.
4.

42
49
86
94

ويقول ياليتين
ويقول ياويلتنا

قلنا يا ذاالقرنني
قالوا يا ذاالقرنني

يا
يا
يا
يا

التحسر والتوجع
التحسر والتوجع

األصلي
األصلي
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