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 اإلهداء
 

 أهدى هذا البحث إىل :
 أ  اين مند صغريا وأنفقاين يف طلب العلم, عسى هللايوالدى احملبوبني، اّلذين رب  .1

 يغفرهلما و يرمحهما كما ربياىن صغريا. وطويال ورزقا كثريا ايعطي مها عمر 
ن قد الذي "دار اهلدى ماايك طاانات  فونوروغواملعهد "ىف األساتذات األساتذ و  .2

 عسى هللا أ  بيارك يف علمهم. علما كثريا، أعطوىن
 اللغة العربية.تعليم األساتذ / األساتذات ىف قسم   .3
 أصدقائي ىف قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو. .4
 اصدقائي ىف الدين عسى هللا أ  يرضينا ويدخلنا اجلنة بغري احلساب. .5
 لوحرفا واحدا عسى أ  ينفعنا هللا به.و من علمىن و   .6

عسىىىىىىىىىىىى أ  مقل هللا هلم اوماا و العلو  النافعة و األعماا املرضىىىىىىىىىىىية وأر و هلم اهلداية و 
 التوفيل من هللا تعاىل ىف الدنيا و األخرة. آمني
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 الشعار

 
ُدورِ َوُهٗدى  ب ُِكۡم وَِشَفآءٞ ل َِما ِِف ٱلصُّ ِن رَّ وِۡعَظةٞ م  َها ٱنلَّاُس قَۡد َجآَءتُۡكم مَّ يُّ

َ
َٰٓأ يَ

 ٧٥َورَۡۡحَةٞ ل ِلُۡمۡؤِمننَِي  
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 

dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.1 

                                                           
1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran, surah Yunus (10): Ayat 57 
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 امللخص
كالم اإلنشاء الطليب يف سورة يس وتنفيذه يف تعليم . حتليل  1029، سيف الدين مفتاح املنري
 املاجستري.نور السالم  ل فطرديفر و ي. املشرف البالغة

 ورة يس، كالم إنشاء الطليب، تعليم البالغةسالكلمة األساسية: 
 ابجتهاد القرأن سييييييييعر مجال املعىن يف  .حيمل جبمال املعىنهو كالم هللا الذي ن القرا

  يعترب يبحييي اليييذي  بعض  ر ع  لم البالغييية ن   . تيييسريس  لم البالغييية  ف مجيف  ر  هيييا
شهور ألن هذه سورة   اخرت الباح  سورة يس  الطليب.كالم اإلنشاء   عانه   بصياغ الكالم

بعض ظف  حيرسييييييالة يف جاء الثالث ، ح  ج  ن خر  اجملتمف يف انس نيسييييييييا خصييييييو ييييييالكثري 
  .الغة ن  جه  لم الب هذا رأى،  يييحيال كال ه ام خطوه    عاو سيييورتهبس ن  عريظفة   نهم
 وا ق طريقة مه   تعلي خيرت  نهجمث الباح  . أقسا هأبمهية درسه  ف مجيف  يشعر الباح مث 
 املادة.ذه هب

 ا   (.2) ا  يغ كالم اإلنشاء الطليب يف سورة يس (.1هي ) ة هذه البح  أ ا اسول
سييتعمل . املسخل املالبالغة (. مث كيف تنظفيذه يف تعليم3) اين انشيياء الطليف يف سييورة يس ع
ادثة .  هو البح  لو يييف أ  لتحليل الراهرة  احهذا البح  العلمي هو البح  املكتيب يف

  كرة الرجييل ال  تعتقييسهييا الظفردييية أ األنشييييييييييييييطيية اوجتمييا ييية  املوقف  الثقييا يية  اإلدرا    
اوجتما ية.  أ ا املنهج املكتىب هذا ملطالعة يف هذا البح  الكتيف املتعلقة تعليقا  تينا هبذه 

  املسألة.
 كالم اإلنشيييييييياء الطليب  ا نو  04أن سييييييييورة يس حيمل  ن   بعس التحليل  جس الباح 

  منها.كلابختال   عاين   التمين 3النساء،  6اوسييييتظفهام،  11 ن نوع األ ر،  10أتلف  ن 
 عىن او ر يف سيييييورة يس تتكون  ن ثالثة انواع  هي  عىن احقيقي،  عىن اإلروييييياد،    عىن 
التذكري. مث  عىن اوسييييييييييييتظفهم تتكون  ن سييييييييييييتة انواع  هي  عىن اإلنكار، او ر، اإلرويييييييييييياد، 

ير.   عىن النيييييساء تتكون  ن ثالثييييية انواع  هي  عىن التيييييذكري، اإلثت ييييياثييييية، التعجييييييف،  التقر 
لطليب طريقة التعليم  ن  ادة كالم اونشاء ا    اإلغراء.   عىن التمين نوع  هي  عىن احقيقي.

ب  ظفرق ، خيرت الباح  هبذه الطريقة ان لية يف تعليمهاالقوا س  الرتمجطريقة هي  املناسيييييييييييييييف
 .ان يظفهم  يعر   ن ترمجته   عنيه الطليب وبس يغ كالم اونشاء 
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 الشكور والتقدير
 

احلمد هللا الذي أكمل اليوم ابإلسالم دينا وأمت املسلمون كافة، والصالة والسالم 
على رسل هللا سيدان حممد بن عبد هللا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته و أهل بيته ومن 

 تبعه يف دينه اىل يوم القيامة. 
قدر على البحث، وكانت الباحثة التأما بعد، فبعون  هللا تعاىل ورمحته متت كتاب هذا 

امتام البحث إال مبساعدة غريها، فكان من البدهي أن تقدم جزبل شكرها، وفائق اخرتامها 
 يف هذه املناسبة ايل :

فضيلة الدكتورة سىت مرمي يوسف املاجستري كرئيسة اجلامعة اإلسالمية احلوكمية  .1
 فوفوروغو.

المية احلوكمية جلامعة اإلسابية الرتبية ي املاجستري كرئيس كلفضيلة الدكتور أمحد .2
 وروغو.نفو 

فضيلة حممد نصر هللا املاجستري كرئيس كلية قسم تعليم اللغة العربية  اجلامعة  .3
 اإلسالمية احلوكمية فوفوروغو.

لى  املاجستري الذي قام ابألشراف التام ع الفطري نورالسالماألستاذ يفرد فضيلة  .4
 ىل تعليم اللغة العربية.كتابة هذه البحث ودفعين وشجعي إ

 مجيع املدرسني احملرتمني واألصدقاء الذين ساعدوا الباحث يف كتابة هذا البحث. .5
و هللا نسأل أن يثيبهم على أعماهلم ويغفر هللا هلم ذنوهبم ويكتب هلم التوفيق و 

 جيزيهم خري اجلزاء ويعينهم يف أعماهلم.
 

 الباحث

 سيف الدين 
210515012 
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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ﴾﴿
ويف هذذذنا ا ذذذ ل قذذذ م القرآن هذذذ   . القرآن هو كالم هللا الذذذنز  لل ليه حمذذذ    ذذذ 

   ل امل ىن يف القرأن سذذذذذذذحم ر القرآن هو كالم هللا، النز ل  م ىن  ل،  1لي شذذذذذذذر      .
ابجته د ت ر س عيم ال الغ  مع  حمع فروعه . ومن ب ض فروع عيم ال الغ  النز   حث 
و  ترب بصذذذذذذذحم   الاالم وم     كالم ال شذذذذذذذ ا الحي . وا ي ال  هث سذذذذذذذور   س  ن هن  

صذذذذذ   ر  من  صذذذذذو و فرق  هنظ  ال ي  ا ا  و حمسذذذذذحمحم  بي  سذذذذذور  مشذذذذذهور لا   ا ت ع يف 
رسذذذذذذذذ ل  يف جلا ال  ل ظ، هض منه ب ض مههم ب ون م ر ن  صذذذذذذذذححم  كالم  ام  ح   و 
م  ىن سذذذذذذذذذذذذورت ،   ر  من وج  عيم ال الغ . ر ال  هث  شذذذذذذذذذذذذ ر   حم  درسذذذذذذذذذذذذ  مع  حمع 

و للت يف  هن  السذذور  املاحم  قي مههج و الحر ق  موافق هبن  امل د .ل  هث ا رأقسذذ م . 
، هض أن جم وع  من الرسذذذذذذذ  ل (ق ل ا جر )  الل في  ال صذذذذذذذور الوسذذذذذذذح ما  املارم  

اليت تقع يف السذذذذذذذذذذذذذذذ دت و،ال،ظ عي  اليتحم ، أم  من ترتحم   لو   فه   ه   و .ماحم 
 ات  شذذذذحمم   م  يف كت ب  ان رسذذذذول هللا صذذذذي  هللا عيحم  وسذذذذيم ق ل أن  ارب ون سذذذذور ،

 2 هللا ل  قراا  القرأن  عشر مرات. لال ش ا قي   وقي  القرأن  س ومن قرأه  كت 
بهذ  ذ  الي ذ  والت يحمم  حميذ  و  ومذ  راسذذذذذذذذذذذذذذم الهذ ت  حو  موجهذ  تذ ل    صذذذذذذذذذذذذذذرا  

الي   ال ربحم  ه  واه   من ل  ت ال  مل، اليت تحو ره  مب   ت  شذذذذذذذذذ  مع الته حم  املسذذذذذذذذذتقحمم. 
ال ربحمذ  لذ  هذ  ك را من فرع ال يم مهم جذ ا من ال يوم اليت  3االجت ذ عحمذ  لي جت ع وال يوم.

عيم ال الغ  ه  واه   من . ه  منحم   ل راسذذذذذذذذذذذذذذ  القرآن بظ واه  مهه  هو عيم ال الغ 

                                                           
 2(، 2002مب لهج،  جل م   السالمحم  ا اوم )ا Qur’an-Menangkap Cahaya Al.مسس ال يوم  1

 2، (كراي ط  فوترا: مس را ج) تنس  سور   س،شحمم   م  زاد ،  2
 لهج، السذذذذذذذذالمحم  ا اوم  مب جل م  )ا  ArabMedia Pembelajaran Bahasa  رشذذذذذذذذ ز، الوه ب ع   3
2002) ،1 
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فرع ال يم الي   ال ربحم  النز   رت أسذذذذذذيوب الي   ال ربحم  أو الحراز ال ري والنز  ت ذذذذذذ ن 
 4الي   املاتوب  والشنو  .
لياشذذذذذذذذذذل عن   ل الي   القرآن الار  . ال  لحم وال الغ   لنصذذذذذذذذذذ ه القرآن مت ل ا

 املصذذذذذذذذحيح ت يف ال الغ . مت   ا  ك ر ال يوم، وبظ ال يم ا ك ر أ حم  هو ال يم ال الغ 
ال ي حمذذ  ت ا القذذ ر  عي  الت    ع ذذ  هو موجود يف ال قذذل مع ت    واىنذذذذذذذذذذذذذذ  عن م ىن 

  حم  مع  ا لألدب هض تشذذذذذذذ ل يف ال  ا   ال سذذذذذذذوصذذذذذذذححم  به  ته ، ترت ط ارت  ط  و،حمق  ج
غر س   خلح ب، ترجميف هنا امل ىن ك  ا م   ق بيه ال الغ  5 حمع أ واع ا شا ل واجل  ل.

  ا  عيم ال الغ  السذذذذذتا ام الي   والنن، سذذذذذواا ك  ت شذذذذذنهحم  أو ماتوب ، واليت تقوم 
  لحم  ا ام  واجل واق حم تاو ن يف شذذذذذذذذذذذذال تراكم امل رف  قواع   6عي  م رف  جحم   التهظحمم.

ال الغ     ،ال،  أقسذذذ م وه   تهقسذذذم 7. يوم ال الغ اليت ابلي   ال ربحم  اليت ك  ت تسذذذ   ب
، ل  هم ،ال،  أشذذحم ا، كل مهه   ا ل  عيم ال  دع( 3)و  ،عيم ال حم ن( 2) عيم امل  ين( 1)

 كل مههم اآل ر.
 هو ال يم امل ا.   ين،ال،  جم الت ال راسذذذذذذذذذذذذذ ، واه  مههم هو عيم املعيوم ال الغ  

الم   ش    هو ك ال الغ واه   يف ال يم ا دب ال ري، واه   من فروع امله قش  يف ال يم 
ركحمل ال حث عي  كالم ال شذذذذذذذذذذذذذذ    الحي ، هحمث أن كالم  اسذذذذذذذذذذذذذذت ر  ال  ه ون . الحي 

 يف  شذ    الحي  من املتوقع من اجل ي  اليت تتحي  هنا امل ىن واليت ال تصذيه  ،ق  متايم 
  00ايل اليت توج  فحمه  هو  س حبث كالم ال شذذذذذذذذذذذذ    الحي  وتركل يف سذذذذذذذذذذذذور   م.ادع  ه

أ واع وه  أمر،  0 تاون من  اآلايت اليت حتتوز عي  كالم ال شذذذذذذذذذذذذذذذذذ    الحي  الذذذنز

                                                           
 3( 1221)أ ا س : اب  و ج، ،pokok Ilmu Balaghah-Pokokوه ب  سظ،  0
ت ذذ  ما: ب وت)يف الي ذذ  و االدب، جمذذ ز وه ذذ  و ك ذذل  هذذ  س، م جم املصذذذذذذذذذذذذذذذحيحذذ ت ال ربحمذذ   5

 260، (1223. ل ه ن

 3(، 2000ج ك رات: كرامحم اي، ( ،Diksi Dan Gaya Bahasaغر س   ا ،  6
 10، (2001 وكحم كرات، اجل م   ا اوم  كج   م دا، )  .asas linguistik Umum-Asasف ه ر،  2
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  سويف ذلك وج  ال  هث ظ هر  فر    من  وعه  يف السذذذذذذذذذذذور   8 سذذذذذذذذذذذتنهم،   اا، و ا.
النز ل  هم  تنسذذذذذذ ات املنسذذذذذذر ن ليقرآن وصذذذذذذنه  يف كت  التنسذذذذذذ  م ل تنسذذذذذذ  ال حم ن، 

 تنس  املرا  وأك ر من ذلك با   خمتين . 
م تاون ىنذذذرور   ل عم   ع ت يحمم عي ك   فحص ال  هث اسذذذياتحمجحم  أو  جراا  ق 

الظ هر  أعال  ترغ  يف  جراا ال حوث عي  القرآن سذذذذذذذذذذذذذذور   وبه ا عي  ال  هث ال الغ .
 .ال الغ م   يف الت يهنحمنوت س حتت املوىنوع كالم ال ش    الحي  يف سور   س 

 حتديد البحث .ب﴾﴿
من اآل ذذ  ا و       س  ال ذذ هذذث يف سذذذذذذذذذذذذذذور   متصوأمذذ  هذذ ود يف هذذنا ال حذذث 

 ،الت ا نهم،الست ،اله ااا مر، تتاون من  اليت الحي  ا ش الكالم ا     حتتوز عي   
 ال الغ . ت يم مع عيقت و  مع م   حم  والهه 

 أسئلة البحث . ﴾﴿
يف  ينحم  ال حث ف شذذذذذذذذذذذذذذاالت ال حث تتياص فحم      ال  هثبه ا عي  م  ذكر 

 أييت:
 ؟الحي  يف سور   س ام  صحمغ كالم ال ش  .1
 الحي  يف سور   س؟ ام  م  ين كالم ال ش  .2
  ؟سور   س بتحيحملحي  ال اكالم ال ش   ت يحمم تهنحمن كحمل .3

 أهداف البحث .د﴾﴿
 ه : حث وأه ا  هن  ال

 .الحي  يف سور   س اكالم ال ش لت ر  أ وع صحمغ   .1
 الحي  يف سور   س. اكالم ال ش لت ر  م  ين   .2

                                                           
السذذذذذذذالمحم  جل م   ا: سوووبايا   )  ,Kalam Insya’ Thalabi Dalam Surat Yasinسذذذذذذذحمل االم ال  ن،  8
 21(، 2010بسورااباي,  ا اوم 
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 الحي  يف سور   س عي  ت يحمم ال الغ . اال ش كالم  لت ر  تهنحمن .3

 فوائد البحث .ه﴾﴿
 هث فه : أم فوا   ال حث الض ترجو  لحمه  ال 

 فوا    ظر   .1
لت يم ا من هن  الهت  ج من اله هحم  الهظر   ميان ال  ور عيحمه  يف م رف  ال الق 

 .سور   سالحي  يف  اكالم ال ش  وم ىن ال الغ 

 فوا   ع يحم  .2
 لي  ي ظ .أ

واد هول امل  ل ذذ  امل ذذ ر  يف هذذ ل ال يم ال الغذذ ميان  ال حذذث اوجود هذذن
الحي   االم ال شذذذذذذذذذذذذذذ كالت يحم حم  املت يق  باحمنحم  تح حمق هن  املواد يف الت يم وامل ىن  

 سور   س.يف 

 لي  هث .ب
هول  ل يماميان توسذذحمع   حثال اهن قتص يف هنا ا  ل وللايد  امل  ر  

 االم ال شذذذذذذذذذذذذذذ ك املواد الت يحم حم  املت يق  باحمنحم  تح حمق هن  املواد يف الت يم وامل ىن
 .سور   سيف الحي  

 البحوث السابقة .و﴾﴿
دراسذذذذ  حتيحميحم  ) لمرسذذذذور  ال   ا وجي  هيت حتت املوىنذذذذوع  ال حث االعي   النز كت    .1

يف   ه  ت ال حب  و جب م   االسذذذذذذذالمحم  ا اومحم  جوكج كرات، ،عن ال شذذذذذذذ ا الحي (
وال رض من هنا ال حث هن ال حث عن ا ايت مت ل من كالم اال شذذذذذذذذذذذذذذذ ا الحي  

  ام  اسذذذذذذذذذذذ ي و م  ين النز م ل من اسذذذذذذذذذذذيوب كالم اال شذذذذذذذذذذذ ا الحي لت ر ل الن ظ 
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(. م م ا 2لمر (. ااي ا   ت ذذذذذذذ ظ فحمه  كالم اال شذذذذذذذ ا الحي  يف سذذذذذذذور  ال1ال حث 
تو . و مع طر ق  حتيحمل احمل الوصذذذن احمن  هج التا مت ال  ه   مهاسذذذ. سذذذور   س؟

من ج  حمتالهو . اسذذذذذذتا مت ال  ه   مههج الوك ق املاتوب  حو  االول جل ع ال حم انت 
(.يف سذذذذذذذذذذذذذذور  اللمر هه ي ال     من اال   اليت حتتوز عي  1ال حث ال ي   ه   هن

 28(. االمر يف سذذذذذذذذذذذذذذر  اللمر بي ت ا  2اايت.  33اال شذذذذذذذذذذذذذذذ ا الحي  واليت بي ت 
(. 0. 53الهه  يف سذذذذذذذور  اللمر بي ت يف اايت (. 3اايت  20الاي  ت وردت يف 

(. اله اا وردات 6كي  ت.   6الت ا وردت يف (. 5ا  .  20االسذذذذذذذذذذتنه م بي ت يف 
 م. 2015سه   .ا   5يف 

 ، رالحي  يف سذذذذذذذور  ا ج   ال شذذذذذذذ اأ   بره ن ال  ن ال حث االعي   النز كت    .2
ص  ص  حبث ال  هث  واملراد هبنا املوىنوع  جب م   االسالمحم  ا اومحم  جوكج كرات،
عن ا ايت مت ل من كالم اال شذذذذذذذذذذ ا الحي  ، كالم   شذذذذذذذذذذ ا طي  يف سذذذذذذذذذذور  ا جر

وال رض من هذذنا ال حذذث لت ر ل النذذ ظ و م ذذ ين الذذنز م ذذل من اسذذذذذذذذذذذذذذيوب كالم 
(. از اايت من سذذذذذذذذور  ا جر حتتوز عي  اال شذذذذذذذذ ا 1اسذذذذذذذذ يت  ام   ،اال شذذذذذذذذ ا الحي 

  .(. م  هو م ا االايت احملتو   عي  اال شذذذذذذذذذذذذذذ ا الحي  يف سذذذذذذذذذذذذذذور  هجر؟2الحي   
مههج الاحمن  الوصذذذذذذذن  مع طر ق  حتيحمل احملتو . و  حو  االول  ال  هث تا ماسذذذذذذذ

 سذذذذذذذور  ا جر يفر  تحمجت   مههج الوك ق املاتوب . اسذذذذذذذتا م ال  هثجل ع ال حم انت 
اايت، اليت  20ههك ال     من االايت اليت حتتوز عي  اال شذذذذذذذذذذذذ ا الحي  بي ت يف 

اايت،  6كي  ت الهه  وردت يف   2اايت،  15كي  ت االمر يف   12 ت ذذذذذذذذذذ ن من 
وم ىن من  اايت، 3كي  ت اله اا يف   3اايت،  5كي  ت االسذذذذذذذذذذذذذذتنه م ورد  يف   6

ىن عي  م ىن ا قحمق  ولان متوز عي  م  ان ا شذذذذ ا الحي  ال جيتوزتيك الصذذذذحم   
 م. 2010سه   ،سحم   الاالم

  الاالم   شذذذذذذذذذذذذذذذ    الحي  يف سذذذذذذذذذذذذذذور   م ت لحمي  ال ر ن  ال حث االعي   النز كت   .3
عن     ه حب ت ال  ويف هنا املوىنذذذذذوع ، جب م   االسذذذذذالمحم  ا اومحم  سذذذذذورااباي، لق  ن

 ام هحم  ع د ،  وع  و م   حم    صذذذذذذذذذذذذ ، كالم   شذذذذذذذذذذذذ ا طي  يف سذذذذذذذذذذذذور  ع ث من ان
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(. م م  ين  2(. من م  ين كالم اال شذذذذذذذ ا الحي  يف سذذذذذذذور  لق ن؟ 1اسذذذذذذذ يت ال ح   
كالم اال شذذذذذذذذ ا   35جيحم  ال  ه   ر  تحمجت   ،كالم اال شذذذذذذذذ ا الحي  يف سذذذذذذذذور  لق ن؟

  0االسذذذذتنه م،  8الت ا،  1الهه ،  2االمر،  15الحي  ورد ا  مخسذذذذ  اقسذذذذم   ا 
 م. 2012سه   ،اله اا

 
 منهج البحث .ز﴾﴿

  م  ي وع ال حث و   .1
 ، هو الجراا النز  هتجات استا م  ال  هث هو امل   ل املامل  ل النز 

ال حم انت الوصنحم  املتصور   أو املقول  عن الفراد وا وادث وا س  ب من جم وع 
ن أو امل يوم ت مع د  م  تتم دراس  هن  املات   عن طر ق  ع ال حم انت  2امل ظ.

مص در خمتين  من ا دب اليت  تم تق ميه  ب   ذلك بحر  ج     أو  غراض 
ل حث   اعر   .دراس  ا دبابسم أو  ُ ر   ات ال حث املهو ال حث  هنا .ج    

لاي   ا ع  الن  جي ع وميل ال حم انت   ىنالجت   ك ههج ال حث ال يوم ات امل
 .ات امل  انتال حم ال  هث مس  أو  اىنله ت ومل تس   ا ل وأف( أو الات ب  المالا)

و هو ال حث النز م رس  ال  هث يف غرف  ع ل ال  هث او يف املات   هيت ته ل 
  ه لو ر حث بوسحمي  الات  او ا ل  ا  ر ال حم انت و ا  رب من امل  ال  هث
 10.الهتحمج 

  

                                                           
  200(، 2008، )به وع: رم ج  روس ا ك راي metodologi penelitian kualitatifلحماس  مولوع،  2

: ج ك رات) Prinsip Dasar Penelitian Bahasa Dan Sastra-Prinsip, كحمه اييت جوجو سوروط   10
 .2(, 2000, ايايس ن  وا س  جه كحمحم 
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 ه مص در  وع ال حم انت و  .2
 ا س س  ال حم انت در مص .أ

حمم هو املص ر الر حمس  لي حم انت اليت  تم تق ميه     تقحم ا س س  ال حم انت
 انت  تم ا صول عي  ال حم يف هن  ال راس ، ق م ابهث. وفحص من ق ل املؤلل

 الر حمسحم  م  شر  من القرآن الار .

 مص در ال حم انت ال   و   .ب
ال حم انت  11اليت ال توفر ال حم انت م  شر     ج مع ال حم انت.  ال حم انت ال   و 

ال   و   املستا م  يف هن  ال راس  ه  مؤلل من كت  التنس  ليقرآن، كت  
ال الغ  وا الت وا ع  ل ال ي حم  ا  ر  اليت    صي  لي حث من ق ل املؤلل 

    أن مق م ال ال  ميان أن تستا م الستا  ل ال حم انت.

  ع ال حم انت بيو سأ .3
 جل ع ال حم انت مههج الوك ق املاتوب    ا طي  ال حم انت عن ستا م ال  هث 

ست  ل  و  12ا شحم ا واملت   يف صور الات ب  والهسا  والات  و اجلر    و غ  ذلك.
 يف و ك ق املاتوب  يف هنا ال حث جل ع ال حم انت عن احملتو   نا الات ب القرأن.

ق ه  وسحمي  الوك . الات ب أسيوب أو طر ق  التو،حمق  ع ال حم انت، استا م أسيوب
 13جل ع ال حم انت هب   أو التحقق من ب ض الوك ق وفق  لأله ا  املراد حتقحمقه .

                                                           
)د نوا: راجذذذ وايل فر س، ، Metode Penelitian Pendidikanروكذذذ  سذذذذذذذذذذذذذذذحمذذذ  موالين، اوجو جذذذ هحمذذذ ان،   11
2016 ،)108 

 .236,  نس املراجع  12
اجل م   سذذذذذذذذذذذذذذوانن غ ز فر س، : فو وروجو) ،Metode Analisis Kuantitatifال  ن،  صذذذذذذذذذذذذذذالعمروان  13
2010) ،6 
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تنس   كت ب   س  كالم   ش ا الحي  يف سور    وسو  تستا م هن  الو،حمق 
 .كتنس  امل ا، تنس  ال حم ن و غ  ذالك  القرآن

 حتيحمل ال حم انت اس لحم  .0
ه  و لتحيحمل ال حم انت يف هنا ال حث   حم االحر ق  االستقر  ال  هثاستا م 

وصل أو املس ي  ب عي  ا  لال ي   من املالهظ  الحر ق  تست  ل لهحمل ال يوم 
،ال،  من  حم انت يف هنا ال حث ست  ل حتيحمل ال اخلصوصحم ، ر ته ول الهتحمج . 

 مرهالت وه  الت يل:
 ال  هث كالم اال ش ا الحي  من سور   س بقرأهت طي   .أ

 ل ا  النرا  الن  م ل من كالم اال ش ا الحي ر فص   .ب
 حتيحمل م ىن كالم اال ش ا الحي  فحمه ر  . 
   طر ق  الت يحمم لتهنحمنه  ر قي مهه   الت يحمم او .د

 

 كتابة تقرير البحث .ع﴾﴿
تاو ت هن  ال راس  من النصل. فصل  هحم ز، والنصل ال  ين من امله قش  والنصل 

 اخلت م . 

املق م  اليت تشت ل وه  حتتو  عي   ينحم  ال حث وأس ي   : ال  ب ا ول
ال حث وأه ا  ال حث وفوا    ال حوث الس بق  ومههج ال حث 

 وتهظحمم كت ب  تقر ر ال حث.

   و ال راس  التق بيحم   والي الط ر الهظر   شت ل عي  الهظر    : ال  ب ال  ىن
 .الىن ف  اليكحم 

 م  ىنو  ,الحي  يف القرأن سور   س ال ش   االم حتيحمل صحم   ال : ال  ب ال  لث
 . سيف القرأن سور   كالم ال ش ا الحي 
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 : ال  ب الرابع
 

نحمن  يف تهو   س،يف القرأن سور   كالم ال ش ا الحي  حتيحمل
 ت يحمم ال الغ .

 ال تت م، فحمه  اخلالص  والقياه ت. : ال  ب اخل مس
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 الباب الثان
 اإلطار النظري

 كالم االنشاء الطليبالبال غة و   .أ﴾﴿
 البالغة .0

غ الركب وبلبلغ فالن أي اذا وصووووووو  ال     لغة الوصووووووووه واالنو اء   والبالغة 
أي اذا انو ى ال  ا. واصوالحا وصف للكالم واملوكلم فقط دون الكلمة لعدم  املدينة

البالغة هي أتدية املعىن اجلل   واضووووووورا بعباة  صووووووور رة ف ووووووو رة  ا    السوووووووما . 
للموطن الذي يقاه ف   واألشووووووويا  الذين  النفس أثر خالب  مع مالءمة ك  كالم 

  0خياطبون والبالغة مأخوذ  من قو م.
 بالغة الكالم .أ

البالغة   الكالم مطابقو  مل يقوضووووو   حاه امطاب مع ف ووووواحة الفا   
مركب ووا". مقوضووووووووووووووى الوواه هو مووا يووديو ال وو  االمر الواقع. أي مووا  "مفردهووا و

 ويسوووووووووووولكم  مقام الكالم وأحواه املياطب من الوكلم يلى و     وووووووووووو . 
حاه امطاب ويسوووووووووووووومى املقام هو االمر الام  للموكلم يلى ان يوةد يباة   
يلى صوووووووة    وووووووصووووووة. واملقوضووووووى ويسوووووومى االيوباة املنا ووووووب هو ال وووووووة  

 اليت  وةد يل  ا العباة .املي وصة 
 بالغة املوكلم  .ب

بالغة املوكلم هي ملكة   النفس يقودة صووووواحب ا ىا يلى أتل ف كالم 
ال  ا   و لك غاية لن ي وووبل غ مطابق ملقوضوووى الاه مع   اي معىن ق ووود . 

اال من احووااب ا وووووووووووووووال ووب العرب خيفا ويرر  وووووووووووووونن  وواطب م   منووافرا م  

                                           
 01( 0111بريوت  املكوبة الع رية    ) واهرالبالغةالس د امحد ا امشي  0 
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  وشووووووووووووووكرهم  وايوذاةهم  ل لبس لك  حالة وهجائ مومفاخرا م  ومدخي م  
  2 لبو  ا "ولك  مقام مقاه". 

 . د باىل ثالثة اقسام يلم املعاين  يلم الب ان  ويلم ال  نقسم يلم البالغة
. و الكلمات او اجلماه فريق معىن يلم املعاين هو العلم يبرث ين مسوووووووووووووو لة 

لة يلم يع يبرث ين مسووووووو ا ووووووولوب اللغة العرب ة. ويلم البديبرث يلم الب ان 
يبرث يلم املعاين ين مسووووو لة كالم امباة و كالم  اجلماه اللغوية من الشوووووعر.

 االنشاء. ويبرث يلم الب ان ين الوشب    اجملاز  و الكناية.
طابق مقوضى ىا ي يلم املعاين هو يلم يعرر ب  احواه اللفظ العريب اليت

ان و فويولف صووووووووووووة الكالم الخوالر االحواه مهاه ذلك قول   عاىل " الاه 
وة  صفان ما قب  )أم(  "الندةى اشر اةيد مبن   االةض ام اةيد ىم ةىم ةشدا

من الكالم  الف صوووووووووووووة  ما بعد ها الن االوىل ف  ا فع  االةاد  مب  جمل وه 
ال   ري لذلك نسووووووووووووووبة ام والهان ة ف  ا فع  االةاد  مب  للمعلوم والاه الدايى

 وبران  و عاىل   الهان ة ومنع نسوبة الشور ال     االوه. وينر ور الكالم هن 
 3 يلى هذا العلم    وة ابواب.

 مف وم الكالم .2
الكالم هو القوه. قووووواه بعا يلمووووواء النروى   اب الكالم  الكالم هو 

وقاه أيضا الكالم هو اجلملة املف د  معىن اتما مكوف ا  0اللفظ املركب املف د الوضع.
بنفسووو . مه   ةأحل الكمة  افة ف  فاز املوقون  من صووودف نا. ففن مل  فد اجلملة 
معىن اتما مكوف ا بنفسووو  فال  سووومى كالما. مه   ان  و د   يملك. ف ذ  اجلملة 

فن لوم  فال  سمى كالما فانق ة اإلفاد   ألن ج الشراب ف  ا غري مذكوة  و غري مع

                                           
 02 ع. نفس املر  2 

 23-22  ) وةاااي: الكمة  بال  نة(  قوايد اللغة العرب ةحف  انصف   3 
 0ا دية(    ) وةاااي:  و ر داالس د أمحد زي  دحالن   0
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اما الكالم    5ان  و د   يملك  نجح"  صووووووووووواة كالما. ذكرت اجلواب فقلت "
حاه و  يلم البالغة ف و مطابقو  ملا يقوضوووووووووووووو   حاه امطاب مع ف ووووووووووووووواحو  الفا  

 امطاب. ينقسم الكالم اىل قسمني كالم اميف وكالم االنشاء. 
 كالم اميف .أ

دف والكذب لذا  . ل دخ  ف   االخباة كالم اليف هو ما حيوم  ال وووووووووووووو
وأخيف ة وول . اميف اما ان يكون ةلة اة ة او فعل ة.  الوا بة ال وودف كأخيف ف

 د وقد  ففاالوىل: موضوووووووية الفاد  الدوا   زمان   ووووووو  مع االخو وووووواة 
 اال ومراة الورددي القرائن اذا كان الفع  مضاةيا كقوه طريف: 

 قب لة#بعهوا اىل يريف م يوو مأوكلما وةدت يكاظ 
  ة وقد  و الشوومس مضووموضوووية جملرد ثبو  املسووند للمسووند ال    : الهان ةو 

 ف د اال وونمراة القرائن اذا مل  كن   خيفها فع  النرو العلم انفع. واالصوو    
الكم الذي  ضوووووومنو  اجلملة كما   قولنا حضوووووور اميفان يلقى الفاد  املياطب 

اد  ان املوكلم يامل ب   و انت حضووووورت امس ويسووووومى الكم فائد  االمري او الف
 اميف وكون املوكلم ياملا ب  الزم الفائد .

ح ث كان ق وود املييف ميف  افاد  املياطب ينبغي ان يقو وور من الكالم 
يلى قدة الا ة حضوووووووووووووورا من اللغو فان كان املياطب خاىل الذهن من الكم 

ب مرتدوا ف وو  طووالووأك وود  و أخوواد قووادم وان كووان القى ال وو  اميف دردا ين الووو
د قادم وان كان منكرا ال   و ب  وك د  مبؤكملعرفو  حسووووون  وك د   و ان اخاد 

 و ان اخاد قادم او ان  لقادم او وف او مؤكدين ا  اكهر حهب دة ة االنكاة 
  ان  لقادم.
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 الإلنشائي الكالم .3
 مف وم كالم االنشاء الطليب .أ

نشوووأ فوا وووويدام    اجلملة ك. ئذينشووو-م ووودة من كلمة أنشوووأواإلنشووواء 
ف الشيء أي ابودي  وخلق   وأنشأ الر   ش  ا أي أحدث   وأنشأ الديث أي 
وضوووووع  وابودأ   وأنشوووووأ الداة أي بناها  وأنشوووووأ العلم   املفاز  أي ةفع   وأنشوووووأ 

-طلبالطليب م ووودة من فع   6.فالن يوكلم أي  ع  وهو من أفعاه الشووورو 
يطلب وزايد  ايء النسووووووبة ووضووووووع    اجلملة كطلب الر   الشوووووويء مبعىن حاوه 

 .7و ود  وأخذ   وطلب ال   أي  أل  وةغب ال  
ال دف والكذب لذا     و  م لغة اإلجياد  واصطالحا ما ال حيواإلنشاء 

اإلنشووواء ك  كالم ال وق    2اغفر واةحم  فال ينسوووب اىل قائل  صووودف او كذب.
 دف والكذب لذا   ألن  ل س ملدلوه لفظ  قب  النطق ب  واقع خاة ى حيوم  ال

كالم اإلنشوووووووووووووواء مبروا   يلم املعاين لغة وهو فن من  1يطابق  أو اليطابق .
واصووووووووووووووطالحا هو ما ال  01فنون يلم البالغة اإلنشوووووووووووووواء لغة اإلجياد واإلاحداا 

ذا  احيوم  ال ووووووووودف والكذب لذا   هو ما ال حي ووووووووو  مضووووووووومون  وال يورقق اال
  00فال ينسب اىل قائل  صدف أو كذب. اةحم. لفضت ب    و: اغفر  

لوووذي الحيومووو  أن كالم االنشوووووووووووووووواء الطليب هو الكالم ا مث أنخووود النو جوووة
 ال دف والكذب اذا نطق. 

                                           
 613  ( ه 0021داة صادة  : لبنان) املعومد حممد يبد ف قا م   6
 376  ع نفس املر  7
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 أقسم الكالم اإلنشائي الطليب .ب
هي  اىل مخسوووة أقسوووام و م الكالم اإلنشوووائي الطليباقسووو  أ غاءا فق البال

 الن ي  اإل وف ام  النداء و الوم .  األمر
 األمر (0

 02يلى و   اإل وعالء. من املياطب األمر هو طلب ح وه الفع 
 ول  اةبع ال  اغ.

 .03(ْلك واابا ب ُقوَّ   ا ُخذ  فع  األمر  كقول   عاىل: )ايا حياْيا  (أ
 .00 م ْن  اعاو   (ُذْو  اعاة   ل  ُوْنف قْ املضاة  اجملكوم بالم األمر  كقول   عاىل: ) (ب
 ا م فع  األمر   و: ص   وآمني  ونكاه  ودةاد. (ج
 .   ب   امري ا ع   امل دة النائب ين فع  األمر   و:  (د

من   ف م ىخر أُ  وقد  رج صوووو غ األمر ين معناها األصوووولي اىل معان  
 :ف الكالم وقرائن األحواها  

هو الطلب يلى  ب   الوضر  ويكون ب  غة األمر أذا صدةت الدياء   (أ
 أاْن أْشُكرا )ةاب   أاْوز ْي    و   قول   عاىل: من أدىن اىل األيلى منكل   

 .ن ْعماواك(
هو اجلملة الذي ا وعملت يلى  ب   الولطف بدون لوماحل  االو  (ب

 .القلم أي ا األخ أيط كقولك ملن يساويك اال وعالء   
ْين  ا ىلا أا ا   ُمسامًّى  واإلةشاد  (ج ُوْم ب دا يوانوْ اْكوُوبُوْوُ  فا كقول   عاىل ) ا ذاا  ادا

) ْلعاْده   .05واْل اْكُوْب كاا  ٌب ا 

                                           
 035ه(  0035  ) اكاةات: داة الكوب اإل الم ة  قوايد اللغة العرب ةحممود أفندي   02
 02: مرمي  03
 7: الطالف  00
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ُلْواالو ديد  كقول   عاىل )و  (د ُلْونا  اْيما ُوْم ا نَُّ  مب اا  واْعما رْيٌ( ماا ش  وْ  .06با  
ْهل   فاْأ ُوْواوالوعج ك  كقول   عاىل ) (ه  .07  (ب ُسْوةا   م ْن م 
ا لاُكُم امْا  ُكُلْواواإلاحة  كقول   عاىل )وا  (و ْ ط  األابْو اُا م نا واْشرابُوا حاَّتَّ يواوواباني 

 .02امْاْ ط  األاْ واد  م نا اْلفاْجر (
ُْوا  اوااٌء يالاْ ُكْم( (ز ُْوا أاْو الا  اْ يف   .والوسوية  كقول   عاىل )فااْصيف 

(ْدُخُلْوهاا اإلكرام  كقول   عاىل )او  (ح ن نْيا  .01ب ساالام  آم 
 .21(فكلوا مما ةزقكم ف)اإلمونان   (اب
رااابا اْلُمْسواق ْ ما( (ي  .20والدوام   و قول   عاىل )اْهد انا ال   
 .22)كونو حجاة  أو حديدا(اإلهانة   (د
اال أي ا الل   الطوي  أال انلى#ي بح ) والوم   كقوه امرئ الق س: (ه

 .(وما االصباح منك أبمه 
 .)أنظروا ايل مثر  اذا أمثر( اإليوباة  (م
 .23كن ف كن(امنا امر  اذا أةاد شيء أن قوه ل   الوكوين  ) (ن

 .)أنظروا ك ف ضربوا لك األمهاه( الوعجب  (حل
  

                                           
 01: تف ل 06 
 23البقر : 07 

 023البقر  :   02
 06الجر :   01
 000النر  :   21
 6الفاحتة :   20
 51اإل راء :  22
 22يس :  23
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 الن ي (2
 ول  صووووووووو غة.  ووووووووووعالءهو طلب الكف ين الفع  يلى و   االالن ي 

ُدْوا    األاْةض   و   20.واحد  وهي املضووووووووووواة  مع ال الناه ة ْعدا بوا )واالا  ُوْفسووووووووووو 
الاح  اا( اىل معان  أخر   يصووووووووولاألوقد  رج هذ  ال ووووووووو غة ين معناها . اصوووووووووْ

 .ف الكالم وقرائن األحواها سوفاد من   
ْذانا ا ْن  (أ الووديوواء  الووديوواء من العبوود اىل ةبوو   و قولوو   عوواىل )ةابوَّنوواا الا  ُوؤااخوو 

) ناا أاْو أاْخطاأانا  .25ناس  وْ
 ال كس أي ا األخ -لوماحل  كقولك ملن يساويكاال (ب
لاُكْم  اُسؤُْكْم( (ج  .26اإلةشاد  كقول   عاىل )الا اْسأُلْوا ياْن أاْش ااءا ا ْن  ُوْبدا
َّ فُ غااف ال  يامَّا يواْعماُ  الظَّال ُمْونا( (د  .27الدوام  كقول   عاىل )واال  حتاْساَبا
ب ْ     (ه َّ الَّذ ْينا قُو ُلْوا     ووووووووا َبا  أاْموااات  ف   ب ان العاقبة   و قول  ياىل )واالاحتاْسووووووووا

 .22باْ  أْح ااٌء ي ْندا ةاى   ْم يُوْرزاقُوْونا(
 .21ْم(ل   عاىل: )الا واْعواذ ُةْوا قاْد كافاْرُُتْ بواْعدا ا ْْياان كُ و الو   س   وق (و
ه اي ول : اي ل   ط  اي نوم ز نس ال  نقضوووووووووي. وكقالوم   و: اي ل لة األ (ز

 قف ال طلع. صبح
 ال طع أمري.الو ديد  كقولك مادمك:  (ح
  لوفت وأنت   ال ال .ال الكراهة   و:  (اب
هْولاُ #يااٌة يالاْ كا ا ذاا فواعاْلتا  (ي ْ م  أتاِْت    ياظ ْ ٌم.الووب خ   و: الا واْن ا ياْن ُخُلق  وا

                                           
 22 ... واهرا امشي    20
 226(: 2 وة  البقر  )25
 010(: 5 وة  املائد  )26
 02(: 00 وة  ابراه م )27
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 .31ْْ ا نَّ فا ماعاناا( ئوناحل  خنو: )الاحتاْكاناال (د
 ا وف ام (3

  من ك أبداهو طلب العلم بشوومل مل يكن معلوما من قب  وذلأ وووف ام 
لم. نع وك ف نف م ألن اإل ووووووووووف ام مف د لطلب يلم ما مل 30 .احدى أدوا  

 و نقسم حبسب الطلب ايل ثالثة أقسام.
 مايطلب ب  الو وير اتة  والو ديق اتة  أخرى وهو ا مك . (أ

 مايطلب ب  الو ديق فقط وهو ه . (ب
  مايطلب ب  الو وير فقط وهو بق ة ألفاظ األ وف ام. (ج

  اإل وف ام هي:أما ادوات 

 .أال  مع ف  و. ا مك   (أ
ادةاد املفراد   ا مك  لطلب الو وير أو الو ديق. الو ديق هو

أن السفر ح   من أحدمها  كقولك: أيلي مسافر أو خالد؟  عوقد
. والو ديق هو ادةاد النسبة ف قاه: يلي مهال ولكن  طلب  ع  ن  

نعم لذا جياب ب  و ي؟  سوف م ين ح وه السفر ويدمأ افر يل و: 
يلي ا مك  ويكون ل  معاده يذكر واملسؤوه ين    الو وة ما أو ال. 

مو لة فوقوه   اال وف ام ين املسند ال  . أ أنت  بعد أم ويسمى 
فعلت هذا أم يو ف؟ وين املسند: أ ةاغب أنت ين األمر أم ةاغب 

 ق د أم خالد؟. وين الاه: أ ةاكبا  ف  ؟. وين املفعوه: أ اايي 
ماش ا؟. وين الظرر: أ يوم امم س قدمت أم يوم    ت أم 

فعلت هذا؟ أ ةاغب ر املعاده  و: أ أنت اجلمعة؟. وهكذا ال يذكر بذك
أنت ين األمر؟. أ اايي  ق د؟. أ ةاكبا   ت؟. أ يوم امم س 

                                           
 01(: 1 وة  الووبة )31
 25  واهر...  ا امشي30
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معاده   قدمت؟. واملسؤوه ين    الو ديق النسبة وال يكون  ا
 ففن  اءت أم بعدها قدةت منقطعة و كون مبعىن ب .

 ه  أاتد حديث الغاش ة و.وه    (ب
و واجلواب نعم أالو ووووديق فقط   و: ه   اء صووووديقك؟ ى  لطلب 

يقوواه: هوو   وواء صووووووووووووووووديقووك أم  ال  ولذا ْيونع مع ا ذكر املعاده فال 
يدود؟. وه   سمى بس طة ان ا وف م ىا ين و ود ش مل   نفس  

  ملالعنقاء مو ود ؟. ومركبة ان ا ووووووف م ىا ين و ود شووووو و: ه   
 لشمل   و: ه   ب ا العنقاء و فرخ؟.

 .وما أدةاد ما القاةية  و.وما   (ج
ما يطلب ىا شووووووورح اإل وووووووم  و: ما العسوووووووجد أو اللجني؟  أو حق قة 
املسوووووووووووووومى  و: ما اإلنسوووووووووووووووان؟  أو حاه املذكوة مع ا كقولك لقادم 

 يل ك: ما أنت؟.
 من ذا الذي يشفع يند  اال إبذن من   و.  (د

 ؟.ىمن يطلب ىا  ع ني العقالء كقولك: من فوح م ر 
 مَّت ن رف  و.ومَّت   (ه

مَّت يطلب ىا  ع ني الكمان ماضوو ا كان أو مسوووقبال  و: مَّت   ت و 
 مَّت  ذهب؟.

 ن مر اهايسألونك ين الساية أاي  و.وأاين   (و
املسووووووووووووقب  خاصوووووووووووة و  كون   موضوووووووووووع أاين يطلب ىا  ع ني الكمان 

نا يواْوما اْلق  ااماة (.  الو وي  كقول   عاىل: )ياْسأاُه أاايَّ
 ك ف  كفرون اموات فأح اكم   و.وك ف   (ز

 ك ف يطلب ىا  ع ني الاه  و: ك ف أنت؟.
 أين شركاؤكم الذي كنوم  كيمون  و.وأين   (ح
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 أين يطلب ىا  ع ني املكان  و: أين  ذهب؟
  ذااي مرمي أين  لك ه  و.وأىن    (اب

دا ماْو وو اا( ومبعىن ذ    ُف بواعووْ  من أىن   كون مبعىن ك ف  و: )أاىنَّ حُيْ  ْي هووا
ا( ذا . ومبعىن مَّت  و: أىن  كون زايد  32أين  و: )ايا ماْرمياُ أىنَّ لووواك  هوووا

 الن  ؟.
 33(.كم من ف ة قل لة غلبت ف ة كهري  إبذن ف)  و.وكم   (ي

  ني العدد مب م  و: )كاْم لاب هْوُوْم(.كم يطلب  ع
 .30(ل بلوكم أيكم أحسن يمال)   و.وأي (د

أي يطلب ىا مت  ك أحد املوشووواةكني   أمر يعم ما  و: )أايل اْلفار يْوقانْي  
خارْيٌ ماقاام ا( ويسأه ىا ين الكمان واملكان والاه والعدد والعاق  وغري  

 حسب ما يضار ال  .

ا ين ف سوووووف م ى  يصوووولاألين معناها  اإل وووووف امألفاظ وقد  رج 
من وداللو   و ف الكالم ا ى  ف م من  أخر  الشيء مع العلم ب   ألغرض

 .أهم ذلك
وواُ ْونا( (أ  أي انو و. 35األمر   و: )فوا اْ  أانْوُوْم ُمنوْ

ُْم فااهللُ أاحاقل أْن  اْشاْوُ ( (ب  .36الن ي   و: )أا اْشاْوَنا
ُْم أاْم ملْا  واْنذ ْةُهْم(الوسوية   و: ) اوااٌء  (ج ْة ا  .37يالاْ   ْم أاأاْنذا

                                           
 37أه يمران :  32 

 201البقر  :  33 

 2امللك :  30 

 05العنكبت :  35 
 03الووبة :  36 
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( (د  .32النفي   و: )هاْ   اكااُء اإْل ْحساان  ا الَّ اإْل ْحساان 
 .31اإلنكاة   و: )أاغارْيا ف   اْدُيْونا( (ه
( (و ْ ُكْم م ْن ياذااب  أال ْ م   .01الوشويق   و: )هاْ  أاُدللُكْم يالاى   ااةا    ُوْنج 
 .00(كقول   عاىل: )وما  لك ب م نك ايمو ى  اإل وسناء  (ز

 .02قرير  كقول   عاىل: )أمل نشرح لك صدةد(وال (ح
 .03اقة. وماأدةاد والاقة(الو وي   كقول   عاىل: )مال (اب
 .اإل وبعاد  كقول   عاىل: )أىن  م الذكرى وقد خاءهم ة وه مبني( (ي
ُ  ا الَّ  (د  .00إب  ْذن   (الوعظ م   و: )ماْن ذاا الَّذ ْي ياْشفاُع ي ْندا
 .الورقري   و: )أهذا الذي مدحو  كهريا؟( (ه
 .الوعجب  كقول   عاىل: )وقالوا ماه هذا الر وه أيك  الطعام( (م
 ون  فع  كذا(الو كم   و )أيقلك يسوغ لك (ن

 05كقول   عاىل: )أمل  رك ف فع  ةبك بعاد(الوي د    (حل
 والونب وو   كقولوو   عوواىل: ) قوواه أ سوووووووووووووووبوودلون الووذي هو أدىن الووذي ه ( 

 06خري(
ما#وهذى الضووووووووووووووجة الكريى ف ب نكم اىل امل ام: اىل    والووب خ (ر

 ى ما.يل
                                           

 61الرمحن :  32 
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 255البقر  :  00 
 6الفجر :  05 
 60البقر  :  06 
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 الومىن (0
لرت ى  أن  و الفرف ب ن  وبني ا    املسوووووووووووقب أمر حمبوب   وقع هو الوم 

يوودخوو  املسووووووووووووووور الت و الرت ى ال يكون اال   املمكنووات. و لكن البالغ ني 
 07نويني   الوم .ْي كون بني 

وا   ُكنُت ماعاُ مۡ كقول   على  )  ر المسواما لكون   (أ  ا(.ُفوزا فواۡوز ا ياظ  م  فاأا  ياَٰلا وۡ
ْه ا ماا أُْو لا   )ايا لاْ تا   كقول   علىواما لكون  ممكنا غري مطمو    ن ل  (ب ناا م 

ا قااُةْونا   (ِت 

وللوم  أةبع أدوات واحد  أصل ة وهي ل تا   أمر مسور    و: )ايا 
ا قااُةْونا( وثالا غري أصل ة انئبة ين ا  ويومىن ىا لغرض  لاْ تا لاناا م ْه ا ماا أُْو ِت 

 بالغي  وهي  

ء ه   كقول   عاىل: )فوا اْ  لاناا م ْن ُشفاعااءا فوا اْشفاُعْوا لاناا( ملا كان يدم الشفعا (أ
 وما  م امونعت حق قة اال وف ام و ولد من  الوم  املنا ب للمقام.معل

ن نْيا(. (ب  لو  كقول   عاىل )فوالاْو أانَّ لانا كارَّ   فواناُكْونا م نا اْلُمْؤم 
لع   لقوه الشاير:ا رب القطا ه  من يعري  ناح ؟#لعل ي اىل من قد  (ج

 02.هويت أطري
 النداء (5

املياطب يل   حبرر انئب مناب طلب املوكلم اقباه النداء هو 
أدوات وهي: اي  وا مك    ول  مثان  "أاندي" املنقوه من اميف اىل اإلنشاء.

د ه البع قد ينك وأي للقريب وغريمها للبع د. و فا مك   وا.وأي  وأاي  وه ا  و 
                                           

 026(  0171  )كوايت: وكالة املوبويات  أ ال ب بالغ ة امعة بغداد ونسر    07
 72-77... واهر  ا امشي  02
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أي اشاة  اىل أن  لشد  ا ورضاة    ذهن منكلة القريب ف نادي ا مك  و 
نكم اد   قنوا#أبأ كان نعمان األة  اضر مع  كقوه الشاير:املوكلم صاة كال

 .  ةبع قليب  كان
قد ينكه القريب منكلة البع د ف نادي أبحد الرور املوضوية ل  اشاة  و 
م ين دة ة     العظ املنادى يظ م الشأن ةف ع املر بة كأن بعد دة و اىل أن

ااب مع . أو اشاة  اىل ا طنت ة كقولك: أاي موالي  وأ  املسافاملوكلم بعد 
دة و  كقولك: أاي هذا  ملن هو معك. أو اشاة  اىل أن السامع غاف  لنرو 

 .01نوم أو ذهوه كأن  غري حاضر   اجمللس كقولك املساهي: أاي فالن
قد  رج ألفاظ النداء ين معنا  األصلي اىل معان أخرى   ف م من و 

 من أهم ذلك:القرائن  و الس اف مبعونة 
 اء   و قولك ملن أقب  يوظلم: اي مظلوُم.اإلغر  (أ

  للمؤمنني.ف  وغاثة  اياال (ب
 الندبة   و قوه الشاير: (ج

 فوايجبا كم يد يي الفض ا انقٌص#ووا أ فا  كم يظ ر النقص فاض .
 الوعجب  كقوه الشاير: (د

 اي لك من ُقيفل  مبعمر # خال لك اجلول فب ضي و اصفرى.
 الك ر  كقوه الشاير: (ه

  ي ألَّما.َّت املواُب ألَّما#   ح والش ب فوف ةأفؤادي مأ
(. (و ْ ُكْنُت  ُورااا  وا    الورسر و الوو ع  كقول   عاىل )ايا لا وْ

 كقوه الشاير:و 
 والبرر ُمرتاي ا. ف واةيت  ود # وقد كان من  اليف  أاي قيف ك 

  كقول  ريالوذك (ز
                                           

 002 ... قوايد اللغةانصف   ف ح01 
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 زوا ع.األزمان الالِت مضنيا يل كما# ه  أاي منكيل  لمى  الٌم 
 الوضجر   و قوه الشاير:الورري و  (ح

 أاي منازها  لمى أين  لماد#من أ   هذا بك ناها بك ناد.
  وها.ويكهر هذا   نداء اإلطاله واملطااي و 

 م  اهر بعد ضمري أل   ب ان    و قول   عاىل: واالخو ا  هو ذكر ا (اب
ا ُُ  يالاْ ُكْم أاْه ا اْلبواْ ت   :  ن العلماءا  وو  ٌد دا ْ ٌد(ا نَُّ  محا  ْ )ةامْحاُت ف  وابواراكا

 خو ا :وةثة األنب اء. ويكون اال
 اما للوفاخر   و: أان أكرُم الض ف أي ا الر  .

 .51اما للوواضع   و: أان الفقرُي املسكنُي أي ا الر  

 

 القرأن و السوة  يس .ب﴾﴿
 القرأن .0

هدى  الاه خيدم القرآنذا و  ه. القرآن هو كالم ف الذي نكه للنب   حممد
 لة عىن  بناية اللغة والوعل م ةةاه امل القرآن هو كالم ف الذي ل  50ةعا. لناحلل

 اللغة العرب ة هي واحد  من لغاتونعومة ةا خ الناحل  ده اىل صرااب املسوق م. 
العرب ة  52العامل  اليت  طويرها مبا يوماشى مع الونم ة اال وماي ة للمجومع والعلوم.

دي ا كهرا من فر  العلم م م  دا من العلوم اليت هي مف د  لدةا ة القرآن بني ل

                                           
 20... واهر  ا امشي 51
 2(  2117مبالنج   جلامعة اإل الم ة الكومة)ا Qur’an-Menangkap Cahaya Al.ةس العلوم  50

النج  اجلامعة اإل وووووووالم ة الكومة مب)Media Pembelajaran Bahasa Arab  ةشووووووودي  الوهاب يبد 52
2111)  0 
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يلم البالغة هي واحد  من فر  العلم اللغة العرب ة . واحد من ا هو يلم البالغة
الذي يدةحل أ لوب اللغة العرب ة أو الطراز العريب والذي يوضمن اللغة املكووبة 

   50.العال ةبالغة وال القرآن حيوم  الف احة 53والشفوية.
  وة  يس .2

 أ باب النكوه من  وة  يس .أ

قاه ف  عاىل "يس"  قرأ محك  يس الكسر  والفاحتة وقرأ الكسائي االمالة 
ذلك  يس القرأن ادغام النون وك  والباقون الفوح وقرأ ابىن يامر والكسائي

ن حممدا اهذ  السوة  مك ة و بب نكو ا ان الكفر مكة قالوا  ائك   اللغة. 
ل س بنيب وال مر   ب  هو يو م أيب طالب وما ذهب اىل املكوب وما  علم 
العلم من املعلم فك ف ي ري نب ا فكان الكفاة م رين اىل انكاةهم فرد ف 
 عاىل قوه الكفاة وأنكه هذ  السوة  وش د بذا   اجلل   يلى ة الو  ونبو   

م بذلك أان أش د انك ملن فقاه ايحممد ان أنكر الكفاة ة الوك فال  غو
 املر لني فلما كانت هذ  السوة  دالة وشاهد  يلى ة الو  فال  رم اَنا صاةت

 55قلب القرأن.
 ونكلت   مكة املكرمة خاله فرت  الع وة الو طى هذ  السوة  املك ة

ثالثني اليت  قع   السادحل و .مك ة  حَّت أن دموية من الر ائ  (قب  الجر )

                                           
 3(, 0110اندونج  : انكسا) ,pokok Ilmu Balaghah-Pokok وهاب حمسني  53

كوبة م: بريوت)  اللغة و االدب  ددي وهب  و كم  حمنديس  معجم امل وووووووووووووووطلرات العرب ة  50
 261  (0113. لبنان

 2)ةاةانج: كراي ط  فو را(    فسري  وة  يس ش خ محامي زاد    55
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ما من  ر  ب نكو ا ف ي احدى و اةبعون  وة   نكلت بعد يلى الرت  ب  أ
وح الن ف  عاىل افو يس  ة ت السوة  ا م  56 وة  اجلن وقب   وة  الفرقان.

وكهري من املفسرين  57الكرْية ىا  و  االفوواح ىا اشاة  اىل ايجاز القرآن.
  أو (72الر الة )ني اجل نكه  وة  يس بعد  وة  52ة ت بقلوب القرآن.

. أحرور 3111 و كاملات  721أايت مع  23  ويوألف من م 601ين 
 وة  اي ني حيووي يلى ثالثة مواض ع ةئ س ة  أال وهي اإلْيان الق امة  وق ة 

هذ   واإلضافة اىل ذلك  أيرب. أه  القرية  والجج اليت  بني أن ف واحد
د شعب اندون س ا     قل  51الر الة أيضا حوه طب عة السماء وأيدللمؤمنني.

م كهر من املسلمني  وخ وصا ىف  يو   يو  بريد  وة واحد    وة  يسأصبح 
 اجلمعة.

 فض لة  وة  يس .ب

اه أن قيكوب ش خ محامى   كواب  ان ة وه ف صلى ف يل   و لم  
لك  شيء قلبا وقلب القرأن يس ومن قرأها كوب ف ل  قراء  القرأن  يشر 

ان ف  عاىل قرأ  وة  يس وط  قب  ان خيلق  مث قاه يل   السالم مرات.
السموات واألةض أبلفى يام فلما ةعت املالئكة قالوا اطوىب المة حممد نكه 
يل  م هااتن السوةاتن وطوىب ملن حتم  ىما وطوىب أللسنة  وكلم ىما وكما 

                                           
 001(  2115)اندو : ديفونكاةا    Alquran dan terjemahnyaوزاة  الدين االندون س  ة    56

 512  (2117ل نو ريا هاِت  :  اكاةات) فسري امل باح  قريس ش اب   57

 6-5  (0121  الفكرداة : بريوت) صفو  الوفا ري حممد يلى ال ابوين   52

 17نفس املر ع   51



26 
 

 

ة  ط  و يس و و  يل   السالم ان اه  اجلنة اليقرؤن شيء من القرأن اال قاه
الرمحن وكما قاه يل   السالم اْيا مسلم ومسلمة قرىء يندمها  وة  يس وهو 
   كرات املوت  نكه يل  ما بعدد ك  حرر يشر أمالد يقومون بني 
أيدي ما صفوفا ي لون يل  ما ويسوغفرون   ما ويش دون يل  ما ويوبعون 

وايد   ين يس ايانسان ناز ما. و  لفظ يس مخسة أقواه قاه بعا املفسر 
العرب أَنم أيخذون من ك  كلمة حرر مث يولفظون ب  وأيخذون من ايء 
الفداءاي ومن االنسان   نا فركبومها فضاة يس. واملراد من  اي حممد صلى ف 

 61يل   و لم وقاه بعا املفسرين  املراد من  اي  د املر لني.
 

 م اللغة العرب ة  عل من ج .ج﴾﴿

   ففن طريقة الودةيس هي الطريقة اليت يسوووووووويدم ا املعلم وفق ا لناان  وووووووود اان
مبعىن آخر   طرف الودةيس هي طرف    اقامة يالقات مع الطالب أثناء الودةيس.

أقرب  . م ة للطالب لورق ق أهدار الوعلميسووووووووووووووويدم ا املعلمون لوقدمي املواد الوعل
م البوود ل يووواة ألن املعل  ين فوز الوعل م   الرتب ووة فووأقرب ين فوز املوودةحل و املعلم.

اه  وقدة مووال ة وم  المن ج الوعل م مسووووووووووعم     عل م بوأم  غرض الوعل م الذي ي
اذا الونف ذ ال يوأ ووووس حبسوووون املعرفة ين  لك املن ج  لن ْيشووووي النا ع  60املدةحل. 

  نف ذ من ج الوعل م و ووووووائ  مت  د املاد  الوعل م حَّت املن ج يوشووووووغ  طريقة الوعل م  ال

                                           
 2  ... فسريش خ محامي   61
(  2101فريس  )يوك اكاةات: ادي ا  ، Bahasa arabMetodologi Pengajaranمشس الدين  و اشر   60

60 
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مقوم ين ر ل بلغ الغاية اذا مل ي  ب الونف ذ. ا وعم  الباحث من ج القوايد والرتةة 
 62من حتل    وة  يس    عل م ماد  كالم اإلنشاء الطليب.

 م ة اذا بفعال ة وكفاء  كو  لة إلدخاه املواد الوعل عل مالو من اجلن يوم  شغ   
ائقا أمام يمل ة حب ث  وو كون ي. ُت  نف ذها دون أن  سوووند اىل معرفة كاف ة الطريقة

  كوووب البوواحوث  الووذيالووودةيس مسووووووووووووووواة الوطب ق ال وووووووووووووور ح خالر ذلووك.   مواد 
لعريب ا من ج  عل مان من  ووووووة  يس. لرتةة وا قوايداأل ووووولوب ال م الباحثسوووووويدي

ن وهووذا يع  أاألهوودار اللغووة كوواألد .  الووذي يو وو  اىل عل مي  من جالووديووث هو 
ة اللغة العرب ة  عويف و ووووو لة للوواصووووو    ال ا  الع ووووورية  والوايل ففن  وهر  علم اللغ

العرب ة هو القدة  يلى ا ويدام اللغة بشك  فعاه وقادة يلى ف م الكالم أو الوعبري 
ويسووووند  .الطريقة املسوووويدمة غالبا   الودةيس هي الطريقة املباشووور  63.اللغة العرب ة

واص  لذلك جيب أن يوم الو    وة هذ  الطريقة يلى فكر  أن اللغة هي شيء يع ش
 من العلوم هنوواد الكهري.   يلم اللغووة العرب ووة والووودةيووب ينوودمووا يوعلم الطفوو  اللغووة

ب ووة  وووووووووووووو وو  وبعمق ين اللغووة العر مع األموو  ْيكن للموعلمني ف م الوفو ووا. للوودةا وووووووووووووو
 :الق ق ة. من بني العلوم هي كما يلي

هو يلم يبروووث من يلم السوووووووووووووول موووة  اللغوايت البرووووة(  يلم اللغوووات النظريوووة ) .0
 ال رر  النرو  واملعىن.

ات من النو جات الدةا وووووووووووووو الذي يبرث, أي  يلم موقد مة )الوطب ق ة(يلم يمل  ة  .2
لغوي ة  برث بوعلقلغوايت صوووووووووووواف ة أن يايت صوووووووووووواف ة. هنا حبث نظرايت من لغو 

وماي ة  ملهاه  ولدت املقاةنة بني العلوم االا. خرىاأل صوووورفة مع داالت الدةا ووووة
 لغوية. واللغوية ا وماي ة

                                           
 05(  2117: ةين كا   فوا  ) اكاةات ،Belajar mengajar diSekolahب.  وةاي وبراات   62
  عاالناجلوامعوة اإل وووووووووووووووالم وة الكوم وة مبو   )مواالنغ: مطبعوةleksikologi bahasa arab وف ق الرمحن   63

2100 )1 
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 وووت. يوم   من الصوووت لغة   املعىن الواةد برثالعلم ال وووِت هو العلم الذي ي .3
 .دةا ة ال وت كعرض طب عي  ول س كو  لة لال  اه

ال وووو  ات املف ووول ة هي يلم يناقش يمل ة النطق أو انواج ال ووووت  واإلخراج  .أ
 .(  وخ ائص ال وت والدة ة راجال وِت )

واء  شووووريد ال وووووت   ا  برثال ووووو  ات ال ووووو  ة هي يلم ال وووووت الذي ي .ب
 .آذان املسومع اىلامروج من فم املوكلم 

املوعلقة  يد املسووائ يلى و   الورد برثال ووو  ات السوومع ة هو العلم الذي ي .ج
مسوووووومعي األذن منذ يمل ة  لقي ال ووووووت من مو ات األثري  ويمل ة ادخاه 

 .ال وت   األذن حَّت حالة املسومع يسوج ب للر الة اليت  ولقاها
ر نظيلم األصووووووووات هو العلم الذي يوردا ين صووووووووت لغة مع نة من خاله ال .0

وك  هذا  فق ووووري  ووقو ه   والضووووغط  الوجويد  وطو   و  فو ا واملعىن. املهاه
 .املاد  الرئ س ة   يلم األصوات

من   وةر  ن ف م برثالذي يأو يسمى بعلم ال رر هي العلم املوةفولو  ا  .5
 و ا.وو  ف  امعنى أقسام ا

 الكلمووات    الووالقووانون و  برووثهو العلم الووذي ي النرو يلمبنوواء اجلملووة أو  .6
 . ااجلم   واجلم   قس م

ةمك اللغوة ويدةحل معىن الرمك من  انوب العالقة مع   بروثالدالالت هي يلم  .7
 .غة  و طوة املعىن  ومعاين  ولفةمعىن مع بن ة الل

 الكلمووة اليت  ُرى من اجلوانووب الونمويووة والوغ ريات    برووثاملفردات هي يلم  .2
  وجاهلة  وكومعىن الكلمة  ويدد الكلمات  والكلمة املسوووويدمة والكلمات امل

 .مع نة
 يت يسووووووووووووووويدم ا جات هو يلم يناقش دموية مونوية من الل جات اليلم الل .1

 .لغةالاملوردثون من 
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واللغوايت الرايضووووووووو ة هي العلم الذي يعم  يلى حتل   املواد اللغوية ا وووووووووويدام  .01
 نظرايت العلوم الرايض ة واإلح اءات

واللغوايت املقاةنة هي يلم يدةحل  اهر  العناصووووووووووووور اللغوية الرئ سووووووووووووو ة )الفون م   .00
 واملوةف م  والرتك ب  ودالالت( مبقاةنة هذ  اجلوانب األةبعة

املعووواين املعجم وووة الواةد    القووواموحل  و طوير   يبروووثاملعجم هو العلم الوووذي  .02
 كلمة  والوغ ري معىن الكلمة

لمة لكم  / حدا الونم ة كيلم اللغة الواةخي ة هو العلم الذي ل  الوسوووووووووووولسوووووووووووو  ا .03
 .داومعناه

هو يلم يوعلم يد  لغات و جات وي ووونف ا حسوووب اللغات يلم اللغة اجلغراف ة  .00
 اجلغراف ة

يلم اللغة اال وماي ة هو يلم يوعلم الل جات اال وماي ة أو طبقات اللغة اليت  .05
 60.ُ  مَّم وفقا  للمسووى اال ومايي املو ود   دومع اللغات

                                           
 02-01   عنفس املر  60
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 ثالثالباب ال

 وحتليلها عرض البياانت

  هاالطليب في صياغ الكالم اإلنشائي أقسام و سورة يساملبحث األول:  .أ﴾﴿
 سورة يس .أ

( َعَلٰى ِصرَاٍط 0( ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي  )٢( َواْلُقْرآِن اْلَِْكيِم  )١يس  )
( لِتُنِذَر قَ ْوًما مَّا أُنِذَر آََبُؤُهْم فَ ُهْم َغاِفُلوَن  ٥( تَنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيِم  )٤مُّْسَتِقيٍم  )

 ( ِإَّنَّ َجَعْلَنا ِف أَْعَناِقِهْم أَْغََلًَل ٧ََل يُ ْؤِمُنوَن  )( َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلٰى َأْكَثرِِهْم فَ ُهْم ٦)
ا َوِمْن َخْلِفِهْم ٨َفِهَي ِإََل اْْلَْذقَاِن فَ ُهم مُّْقَمُحوَن  ) ( َوَجَعْلَنا ِمن َبنْيِ أَْيِديِهْم َسدًّ

َناُهْم فَ ُهْم ََل يُ ْبِصُروَن  ) ا َفَأْغَشي ْ ْم ََل َذْرََتُْم أَْم َلَْ تُنِذْرهُ ( َوَسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَن٩َسدًّ
َا تُنِذُر َمِن ات ََّبَع الذ ِْكَر َوَخِشَي الرَّْحََٰن َِبْلَغْيبِِۖ فَ َبشِ ْرهُ ١3يُ ْؤِمُنوَن  ) َْغِفَرٍٍ َوَأْجٍر  ( ِإَّنَّ ِِ 

َناُه لَّ ( ِإَّنَّ ََنُْن َُنِْيي اْلَمْوَتٰى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآََثَرُهْمْۚ وَكُ ١١َكرمٍِي  )  َيْيٍء َأْحَصي ْ
( ١0( َواْضِرْب ََلُم مََّثًَل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلوَن  )١٢ِف ِإَماٍم مُِّبنٍي  )

بُوُُهَا فَ َعزَّْزََّن بِثَاِلٍث فَ َقاُلوا ِإَّنَّ إِلَْيُكم مُّ  قَاُلوا  (١٤ْرَسُلوَن  )ِإْذ أَْرَسْلَنا إِلَْيِهُم اثْ َننْيِ َفَكذَّ
( قَاُلوا ١٥َما أَنُتْم ِإَلَّ َبَشٌر مِ ثْ لَُنا َوَما أَنَزَل الرَّْحَُٰن ِمن َيْيٍء ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ َتْكِذبُوَن  )

َنا ِإَلَّ اْلَبََلُغ اْلُمِبنُي  )١٦َرب َُّنا يَ ْعَلُم ِإَّنَّ إِلَْيُكْم َلُمْرَسُلوَن  ) ( قَاُلوا ِإَّنَّ ١٧( َوَما َعَلي ْ
( قَاُلوا طَائِرُُكم ١٨)  َّيَََّّْن ِبُكْمِۖ لَِئن َلَّْ تَنتَ ُهوا لَنَ ْرُُجَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكم مِ نَّا َعَذاٌب أَلِيمٌ َتطَ 

ْرُُتْۚ َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم مُّْسرُِفوَن  ) ( َوَجاءَ ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعٰى ١٩مََّعُكْم أَِئن ذُكِ 
( ٢١( اتَِّبُعوا َمن َلَّ َيْسأَُلُكْم َأْجرًا َوُهم مُّْهَتُدوَن  )٢3اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنَي  ) قَاَل ََيقَ ْومِ 

ُذ ِمن ُدونِِه آَِلًَة ِإن يُرِْدِن ٢٢َوَما ِلَ ََل أَْعُبُد الَِّذي َفَطَرِن َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن  ) ( أََأَّتَِّ
ًئا َوََل يُنِقُذوِن  )الرَّْحَُٰن ِبُضرٍ  َلَّ تُ ْغِن َعّنِ  يَ  ( ِإِن ِ ِإًذا لَِّفي َضََلٍل ٢0َفاَعتُ ُهْم َيي ْ

( ِقيَل اْدُخِل اْْلَنََّةِۖ قَاَل ََيلَْيَت قَ ْوِمي ٢٥( ِإِن ِ آَمنُت ِبرَبِ ُكْم فَاْْسَُعوِن  )٢٤مُِّبنٍي  )
َا َغَفَر ِل َرّبِ  َوَجَعَلِّن ِمَن اْلُمْكَرِمنَي ٢٦يَ ْعَلُموَن  ) ( ۞َوَما أَنزَْلَنا َعَلٰى ٢٧) ( ِِ
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( ِإن َكاَنْت ِإَلَّ َصْيَحًة ٢٨قَ ْوِمِه ِمن بَ ْعِدِه ِمن ُجنٍد مِ َن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمنزِِلنَي  )
ًٍ فَِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن  ) نُوا ( ََيَحْسَرًٍ َعَلى اْلِعَبادِْۚ َما ََيْتِيِهم مِ ن رَُّسوٍل ِإَلَّ َكا٢٩َواِحَد

ُْم إِلَْيِهْم ََل ي َ 03َيْستَ ْهزِئُوَن  ) ِبهِ  َلُهم مِ َن اْلُقُروِن َأَّنَّ ْرِجُعوَن  ( أَلَْ يَ َرْوا َكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
يٌع لََّديْ َنا ُُمَْضُروَن  )0١) َناَها 0٢( َوِإن ُكلٌّ لَّمَّا ُجَِ َتُة َأْحيَ ي ْ ُُم اْْلَْرُض اْلَمي ْ ( َوآيٌَة َلَّ

َها يٍل َوأَْعَناٍب 00َحبًّا َفِمْنُه ََيُْكُلوَن  ) َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ ( َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنَّاٍت مِ ن َّنَِّ
ُروَن  ( لَِيْأُكُلوا ِمن ََثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْمْۗ أََفََل َيْشكُ 0٤َوَفجَّْرََّن ِفيَها ِمَن اْلُعُيوِن  )

ِسِهْم َوِمَّا ََل َها ِمَّا تُنِبُت اْْلَْرُض َوِمْن أَنفُ ( ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اْْلَْزَواَج ُكلَّ 0٥)
ُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنهُ الن ََّهاَر فَِإَذا ُهم مُّْظِلُموَن  )0٦يَ ْعَلُموَن  ) ( َوالشَّْمُس 0٧( َوآيَةٌ َلَّ

ِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم  ) َاْۚ ذَٰ ْرََّنُه َمَنازَِل َحَّتَّٰ َعاَد  ( َوالْ 0٨ََتْرِي ِلُمْستَ َقرٍ  َلَّ َقَمَر َقدَّ
 ( ََل الشَّْمُس يَنَبِغي ََلَا َأن تُْدرَِك اْلَقَمَر َوََل اللَّْيُل َساِبقُ 0٩َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي  )

ُْم َأَّنَّ َحَْلَنا ُذر ِي َّتَ ُهْم ِف الْ ٤3الن ََّهارِْۚ وَُكلٌّ ِف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن  ) ْلِك اْلَمْشُحوِن  فُ ( َوآيَةٌ َلَّ
( َوِإن نََّشْأ نُ ْغرِق ُْهْم َفََل َصرِيَخ ََلُْم َوََل ٤٢( َوَخَلْقَنا ََلُم مِ ن مِ ْثِلِه َما يَ رَْكُبوَن  )٤١)

( َوِإَذا ِقيَل ََلُُم ات َُّقوا َما َبنْيَ ٤٤( ِإَلَّ َرْحًَة مِ نَّا َوَمَتاًعا ِإََلٰ ِحنٍي  )٤0ُهْم يُنَقُذوَن  )
( َوَما ََتْتِيِهم مِ ْن آيٍَة مِ ْن آََيِت َرّبِ ِْم ِإَلَّ  ٤٥ِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُوَن  )أَيْ 

َها ُمْعِرِضنَي  ) ُروا ( َوِإَذا ِقيَل ََلُْم أَنِفُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ قَاَل الَِّذيَن َكفَ ٤٦َكانُوا َعن ْ
( ٤٧مُِّبنٍي  ) ُم َمن لَّْو َيَشاُء اَّللَُّ َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ ِف َضََللٍ لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطعِ 

َذا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي  ) ًٍ ٤٨َويَ ُقوُلوَن َمََّتٰ هَٰ ( َما يَنظُُروَن ِإَلَّ َصْيَحًة َواِحَد
( ٥3ْرِجُعوَن  )ْوِصَيةً َوََل ِإََلٰ أَْهِلِهْم ي َ ( َفََل َيْسَتِطيُعوَن ت َ ٤٩ََتُْخُذُهْم َوُهْم َيَِصِ ُموَن  )

( قَاُلوا ََيَويْ َلَنا َمن ٥١َونُِفَخ ِف الصُّوِر فَِإَذا ُهم مِ َن اْْلَْجَداِث ِإََلٰ َرّبِ ِْم يَنِسُلوَن  )
َذا َما َوَعَد الرَّْحَُٰن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلوَن  ) ْۗۗ هَٰ ن َكاَنْت ِإَلَّ ( إِ ٥٢بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدََّنۜ

يٌع لََّديْ َنا ُُمَْضُروَن  ) ًٍ فَِإَذا ُهْم ُجَِ ًئا َوََل ٥0َصْيَحًة َواِحَد  ( فَاْليَ ْوَم ََل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َيي ْ
( ٥٥( ِإنَّ َأْصَحاَب اْْلَنَِّة اْليَ ْوَم ِف ُيُغٍل فَاِكُهوَن  )٥٤َُتَْزْوَن ِإَلَّ َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن  )

وَن  ( ََلُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ َوََلُم مَّا َيدَّعُ ٥٦َواُجُهْم ِف ِظََلٍل َعَلى اْْلَرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن  )ُهْم َوأَزْ 
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( ۞أَََلْ ٥٩( َواْمَتاُزوا اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلُمْجرُِموَن  )٥٨( َسََلٌم قَ ْوًَل مِ ن رَّبٍ  رَِّحيٍم  )٥٧)
( َوَأِن ٦3نٌي  )َلَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَنِۖ ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُّبِ  أَْعَهْد إِلَْيُكْم ََيَبِّن آَدَم َأن

َذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيٌم  ) ( َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبَلًّ َكِثَّيًاِۖ أَفَ َلْم َتُكونُوا ٦١اْعُبُدوِنْۚ هَٰ
ِذهِ َجَهنَُّم الَِِّت ُكنُتْم ُتوَعُدوَن  )٦٢تَ ْعِقُلوَن  ) َا ُكنُتْم َتْكُفرُ ( ا٦0( هَٰ وَن  ْصَلْوَها اْليَ ْوَم ِِ

َا كَ ٦٤) انُوا َيْكِسُبوَن  ( اْليَ ْوَم ََّنِْتُم َعَلٰى أَف َْواِهِهْم َوُتَكلِ ُمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهم ِِ
( َوَلْو ٦٦ْبِصُروَن  )ي ُ ( َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلٰى أَْعيُِنِهْم فَاْستَ بَ ُقوا الصِ رَاَط َفَأَّنَّٰ ٦٥)

( َوَمن ٦٧َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم َعَلٰى َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيًّا َوََل يَ ْرِجُعوَن  )
ْرُه نُ َنكِ ْسهُ ِف اْْلَْلقِِۖ أََفََل يَ ْعِقُلوَن  ) ْعَر َوَما يَنَبِغي َلُهْۚ ِإْن هُ ٦٨ن َُّعمِ  َو ( َوَما َعلَّْمَناُه الشِ 

( ٧3( ل ِيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا َوَيَِقَّ اْلَقْوُل َعَلى اْلَكاِفرِيَن  )٦٩َلَّ ذِْكٌر َوقُ ْرآٌن مُِّبنٌي  )إِ 
( َوَذلَّْلَناَها ََلُْم ٧١َأَوََلْ يَ َرْوا َأَّنَّ َخَلْقَنا ََلُم ِمِ َّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنْ َعاًما فَ ُهْم ََلَا َماِلُكوَن  )

َها رَكُ  َها ََيُْكُلوَن  )َفِمن ْ ( ٧0( َوََلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُبِۖ أََفََل َيْشُكُروَن  )٧٢وُّبُْم َوِمن ْ
ٌد ( ََل َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُهْم َوُهْم ََلُْم ُجن٧٤َواَّتََُّذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ آَِلًَة لََّعلَُّهْم يُنَصُروَن  )

( َأَوَلَْ يَ َر ٧٦قَ ْوَُلُْمْۘ ِإَّنَّ نَ ْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يُ ْعِلُنوَن  )( َفََل ََيْزُنَك ٧٥ُمَُّْضُروَن  )
نَساُن َأَّنَّ َخَلْقَناُه َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنٌي  ) ( َوَضَرَب لََنا َمَثًَل ٧٧اْْلِ

( ُقْل َُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها َأوََّل ٧٨يٌم  )َوَنِسَي َخْلَقُهِۖ قَاَل َمن َُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرمِ 
ٍٍِۖ َوُهَو ِبُكلِ  َخْلٍق َعِليٌم  )

( الَِّذي َجَعَل َلُكم مِ َن الشََّجِر اْْلَْخَضِر ََّنرًا فَِإَذا ٧٩َمرَّ
َقاِدٍر َعَلٰى بِ ( َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِبَقاِدٍر ٨3أَنُتم مِ ْنُه ُتوِقُدوَن  )

ُق اْلَعِليُم  ) ًئا َأن يَ ُقوَل لَُه  ٨١َأن ََيُْلَق ِمثْ َلُهمْۚ بَ َلٰى َوُهَو اْلََْلَّ َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َيي ْ ( ِإَّنَّ
 ( ٨0( َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِ  َيْيٍء َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن  )٨٢ُكن فَ َيُكوُن  )
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 ِف سوٍر يس الطليب اْلنشاءكَلم أقسام   .ب
كماهو املعروف ِف َبب الثاِن أن كَلم اْلنشاء الطَلّب هو الذي يستدعى 

صل ِف اعتقاد املتكلم وقت الطلب، واقسمه مخسة وهي اْلمر مطلوَب غَّي حا
  والنهي والتمّن واْلستفهام والنداء.

 اْلَيت من سوٍر يس الِت وردت فيهااْلمر .١
عىن ، وله معنيان، معلى وجه اْلستعَلء واْللتزاماْلمر هو طَلب الفعل 

 غَّي اْلقيقي الصلي واملعىن عىناملاْلقيقي وغَّي اْلقيقي، املعىن اْلقيقي هو 
هو اْللزام على معان أخرى تستفاد من سياق الكَلم و قرائن اَلحوال الِت 

 على املعىن اْلديد. واْلمر ِف سوٍر يس فهو مايلي.  تدل
َا تُنِذرُ  (.أ ْرهُ ف َ َمِن ات ََّبَع الذ ِْكَر َوَخِشَي الرَّْحََٰن َِبْلَغْيبِِۖ  ِإَّنَّ َْغِفَرٍٍ َوَأْجٍر َكرميٍ  َبشِ  ِِ. 
 .ََلُم مََّثًَل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلونَ  اْضِربْ وَ  (.ب

 .اْلُمْرَسِلنيَ  ُعوااتَّبِ َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعٰى قَاَل ََيقَ ْوِم  (.ج
 .َمن َلَّ َيْسأَُلُكْم َأْجرًا َوُهم مُّْهَتُدونَ  اتَِّبُعوا (.د
 .اْْسَُعونِ ِإِن ِ آَمنُت ِبَربِ ُكْم فَ  (.ه
 .اْْلَنََّةِۖ قَاَل ََيلَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُمونَ  اْدُخلِ ِقيَل  (.و
 .ْم تُ ْرَحُونَ كُ َما َبنْيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَّ  ات َُّقواَوِإَذا ِقيَل ََلُُم  (.ز
ُ قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَّ  أَنِفُقواَوِإَذا ِقيَل ََلُْم  (.ح ِذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمن ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ

ُ َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ ِف َضََلٍل مُِّبنيٍ   .لَّْو َيَشاُء اَّللَّ
 .اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلُمْجرُِمونَ  َواْمَتاُزوا (.ط
َذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيمٌ  اْعُبُدوِنْۚ َوَأِن  (.ي  .هَٰ
َا ُكنُتْم َتْكُفُرونَ  اْصَلْوَها (.ك  .اْليَ ْوَم ِِ
 . َفَأَّنَّٰ يُ ْبِصُرونَ الصِ رَاطَ  اْستَ بَ ُقواَوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلٰى أَْعيُِنِهْم فَ (.ل
ٍٍِۖ َوُهَو ِبُكلِ  َخْلٍق َعِليمٌ  ُقلْ  (.م

 .َُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرَّ
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ًئا َأن يَ ُقوَل َلُه   (.ن َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َيي ْ  .فَ َيُكونُ  ُكنِإَّنَّ
 ت من سوٍر يس الِت وردت فيهااْلستفهاماْلَي .٢

طلب العلم بشئ َل يكن معلوما من قبل وذلك أبداٍ من اْلستفهام هو 
 واْلستفهام ِف سوٍر يس فهو مايلي.. حدى أدواتهإ
 .أَْم َلَْ تُنِذْرُهْم ََل يُ ْؤِمُنونَ  أَأَنَذْرََتُمْ َوَسَواٌء َعَلْيِهْم  (.أ
ْرُُتْۚ َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم مُّْسرُِفونَ  أَِئنقَاُلوا طَائِرُُكم مََّعُكْم  (.ب  .ذُكِ 

 .ِلَ ََل أَْعُبُد الَِّذي َفطََرِن َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ  َماوَ  (.ج
ُذ ِمن ُدونِِه آَِلًَة ِإن يُرِْدِن الرَّْحَُٰن ِبُضرٍ  َلَّ تُ ْغِن َعّنِ  َيَفاَعت ُ  (.د ًئا َوََل أََأَّتَِّ ُهْم َيي ْ

 .يُنِقُذونِ 
َا (.ه  .َغَفَر ِل َرّبِ  َوَجَعَلِّن ِمَن اْلُمْكَرِمنيَ  ِِ
ُْم إِلَْيِهْم ََل يَ ْرِجُعونَ يَ َروْ  أَلَْ  (.و َلُهم مِ َن اْلُقُروِن َأَّنَّ  .ا َكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
 .َيْشُكُرونَ  أََفََل لَِيْأُكُلوا ِمن ََثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْمْۗ  (.ز
ُ قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آمَ  (.ح َمن  أَنُْطِعمُ وا نُ َوِإَذا ِقيَل ََلُْم أَنِفُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ

ُ َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ ِف َضََلٍل مُِّبنيٍ   .لَّْو َيَشاُء اَّللَّ
َذا َما َوَعَد الرَّْحَُٰن َوَصَدقَ  َمنقَاُلوا ََيَويْ َلَنا  (.ط ْۗۗ هَٰ  . اْلُمْرَسُلونَ بَ َعثَ نَا ِمن مَّْرَقِدََّنۜ
 . مُِّبنيٌ أَْعَهْد إِلَْيُكْم ََيَبِّن آَدَم َأن َلَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَنِۖ ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ  أَلَْ  (.ي
 .َتُكونُوا تَ ْعِقُلونَ  أَفَ َلمْ َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبَلًّ َكِثَّيًاِۖ  (.ك
ْرُه نُ َنكِ ْسُه ِف اْْلَْلقِِۖ (.ل  .يَ ْعِقُلونَ  أََفََل َوَمن ن َُّعمِ 
 .وَن َماِلُكونَ َرْوا َأَّنَّ َخَلْقَنا ََلُم ِمِ َّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنْ َعاًما فَ ُهْم ََلَا َماِلكُ ي َ  َأَوَلَْ  (.م
 .َيْشُكُرونَ  أََفََل َوََلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُبِۖ  (.ن
نَساُن َأَّنَّ َخَلْقَناُه َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُّ  َأَوَلَْ  (.س  .ِبنيٌ يَ َر اْْلِ

 .َوَضَرَب لََنا َمَثًَل َوَنِسَي َخْلَقُهِۖ قَاَل َمن َُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميم (.ع
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 ُلَق ِمث َْلُهمْۚ بَ َلىٰ َعَلٰى َأن َيَْ  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِبَقاِدرٍ  َأَولَْيسَ  (.ف
ُق اْلَعِليمُ   .َوُهَو اْلََْلَّ

 اْلَيت من سوٍر يس الِت وردت فيها النداء .0
طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف َّنئب مناب  النداء هو

،  وله َثان "أَّندي" املنقول من اْلرب إَل اْلنشاء. أدوات وهي: َي، واَلمٍز
 وا.وأي، وأَي، وهيا، و 

 .ُعوا اْلُمْرَسِلنيَ اتَّبِ  ََيقَ ْومِ َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعٰى قَاَل  (.أ
 .قَ ْوِمي يَ ْعَلُمونَ  ََيلَْيتَ ِقيَل اْدُخِل اْْلَنََّةِۖ قَاَل  (.ب

 .ُئونَ َعَلى اْلِعَبادِْۚ َما ََيْتِيِهم مِ ن رَُّسوٍل ِإَلَّ َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزِ  ََيَحْسَرًٍ  (.ج
َذا َما َوَعَد الرَّْحَُٰن َوَصَدقَ  ََيَويْ َلَناقَاُلوا  (.د  .اْلُمْرَسُلونَ  َمن بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدََّنۜ هَٰ
 .اْلُمْجرُِمونَ  أَي َُّهاَواْمَتاُزوا اْليَ ْوَم  (.ه
 .مُِّبنيٌ ُكْم َعُدوٌّ آَدَم َأن َلَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَنِۖ ِإنَُّه لَ  ََيَبِّن أَلَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم  (.و

 التمىناْلَيت من سوٍر يس الِت وردت فيها  .٤
 الجرجى، أنه و الفرق بينه وبني، التمّن هو توقع أمر ُمبوب ِف املستقبل

ع أدوات وللتمّن أربيدخل املستحيَلت و الجرجى َل يكون إَل ِف املمكنات. 
 ل.هي هل ولو ولع وثَلث غَّي أصلية َّنئبة عنها واحدٍ أصلية وهي ليتَ 

 اْلَيت من سوٍر يس الِت وردت فيها التمىن كما يلي.
 .ِقيَل اْدُخِل اْْلَنََّةِۖ قَاَل ََيلَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُمونَ  (.أ
 .َوِإَذا ِقيَل ََلُُم ات َُّقوا َما َبنْيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُونَ  (.ب

 .ْم يُنَصُرونَ َواَّتََُّذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ آَِلًَة لََّعلَّهُ  (.ج
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 كالم اإلنشاء الطليب يف سورة يس  معاىن حتليل ث الثاىن:املبح .ب﴾﴿
 معاِن كَلم اْلنشاء الطليب .١

  اْلمريها معاِنوردت فت من سوٍر يس الذي اْلَي .أ
َا تُنِذُر َمِن ات ََّبَع الذ ِْكَر َوَخِشَي الرَّْحََٰن َِبْلَغْيبِِۖ  (.أ ْرهُ ف َ ِإَّنَّ َْغِفَرٍٍ َوَأْجٍر َكرميٍ  َبشِ  ِِ. 

و من جنس وهالفاء استئنافية للبيان، وبشر فعل أمر مبّن على سكون 
 كَلم اْلنشاء الطليب ِف هذه اْليةومعىن   ١ثَلث مزيد على وزِن فعَّل،

اما قيقي و " هي معىن اْلَبشِ رْ " ان كَلم اْلنشاء الطليب بصغة اْلمر
 عليه النيب صلى هللا حصول الفعل علىهو هللا طالب املقصود هذه اَلية 

 ٢و رحيم. إَل املؤمنني َبن هللا تعاَل غفور روسلم ان يبش
 .ََلُم مََّثًَل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلونَ  اْضِربْ وَ  (.ب

اضرب فعل امر مبىن على سكون وهو من جنس ثَلث الواو استئنافية 
واما  اْلقيقيغَّي  هي معىنمعىن اْلمر ِف هذه اَلية  وفاعله أنت،جمرد 

أي واذكر َي ُممد لقومك الذين كذبوك قصة  املقصود هذه اَلية
 0"إنطاكية" الِت هي ِف الغرابة.اصحاب القرية 

  .اْلُمْرَسِلنيَ  ُعوااتَّبِ َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعٰى قَاَل ََيقَ ْوِم  (.ج
-فعل امر مبىن على سكون وهو من جنس ثَلث مزيد على وزن إفتعل

 معىن ِف هيمعىن اْلمر ِف هذه اَلية  ُجلة جواب النداء،يفتعل، وهذه 
 الذين رسول هللاان يتبع  هللاون واما املقصود هذه اَلية َيئمر  اْلقيقي

                                  
 0٨٧0)اَلسكندرية: داراملعرفة اْلامعة، َلسنة(،  إعرب القرأن الكرمي، ُممود سليمان يقوت، ١
 ٦0٩(، ٢330، )دمشق: دار الفكر،التفسَّي املنَّي اجمللد اَلحد عشروهبة الزحيلي،  ٢
ْلزء الثاِن ا روح املعاَّن ِف تفس      َّي القرأن العظيم والس      بع الثاِني      هاب الدين الس      يد ُممود اَللوس      ى،  0

 ٢٢3: اداٍر الطباعة املنَّيية، َلسنة(، والعسرون، )بَّيوت
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أتوكم ْلنقذكم من الضَلل، وهم خملصون لكم ِف دعوتكم، وهم على 
 ٤ق واَلداية فيما يدعونكم إليه من عبادٍهللا وحده َل يريك له.منهج اْل

 .َمن َلَّ َيْسأَُلُكْم َأْجرًا َوُهم مُّْهَتُدونَ  اتَِّبُعوا (.د
 َيئمرون هللا ان يتبعأما املقصود هذه اَلية ُجلة بدل من جوب النداء 

 وَل يطلبون أجرا ماليا على رسول هللا الذين أتوكم ْلنقذكم من الضَلل
 ٥إبَلغ الرسالة.

 .اْْسَُعونِ ِإِن ِ آَمنُت ِبَربِ ُكْم فَ  (.ه
ان كَلم اْلنشاء الطليب بصغة  كَلم اْلنشاء الطليب ِف هذه اْليةومعىن  

ِعىن اجملازي أي غَّي اْلقيقي ْلن ليس منزلة اْلستعَلء  "اْْسَُعونِ اْلمر "
صدقت بربكم الذي أرسلكم، هي إِن  أما املقصود هذه اَلية فيها
 ٦هدوا ِل بذلك عنده.فاي

 .اْْلَنََّةِۖ قَاَل ََيلَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُمونَ  اْدُخلِ ِقيَل  (.و
 أي قال هللافعل امر وفاعله انت من جنس ثَلث جمرد على وزن فعل 

ن اْلق، ، َلستشهادك ِف سبيل إعَلتعاَل تكرميا له بعد قتله أدخل اْلنة
 ٧فيها.فدخلها وهو يرزق 

 .َحُونَ َما َبنْيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تُ رْ  ات َُّقواَوِإَذا ِقيَل ََلُُم  (.ز
أي احذروا أن يصيبكم مثلما أصاب من قبلكم من اْلمم، ِما هو 
قدامكم، من اْلفات والنوازل وعذاب الدنيا، وخافوا ما انتم مقدمون 

 ٨.عليه بعد اَلَلك من عذاب اْلخٍر
                                  

 ٦٤٩...،التفسَّي املنَّي، الزحيلي ٤
 ٦٤٩جع، نفس املر  ٥
 ٦٥3جع، نفس املر  ٦
 ٦٥3جع، نفس املر  ٧
 ٢٦،... التفسَّي املنَّيالزحيلي،  ٨
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ُ قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَّ  أَنِفُقواِإَذا ِقيَل ََلُْم وَ  (.ح ِذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمن ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ
ُ َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ ِف َضََلٍل مُِّبنيٍ   .لَّْو َيَشاُء اَّللَّ

 أما املقصود هذه اَلية هي معىن اْلمر ِف هذه اَلية هي معىن اْلقيقي
  ٩.مروا َبْلنفاق ِما رزقكم هللا على الفقراء واحملاويجأ

 .اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلُمْجرُِمونَ  َواْمَتاُزوا (.ط
 ١3.ٍ: متيزوا ِف موقفكم عن املؤمننيأي يقال للمجرمني الكافرون ِف اْلخر 

َذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيمٌ  اْعُبُدوِنْۚ َوَأِن  (.ي  .هَٰ
يما هي وان وحدوِن اطيعوِن ف معىن اْلمر ِف هذه اَلية هي ِف اْلقيقي
عتدل واملنهي عنه هو الطريق امل امرتكم به، وَّنيتكم عنه، وهذ املأمور به

 ١١القومي، وهو دين اْلسَلم.
َا ُكنُتْم َتْكُفُرونَ َها ْصَلوْ إ (.ك  .اْليَ ْوَم ِِ

اي ادخلوها وذوقوا حرها اليوم، يسيي كفركم َبهلل ِف الدنيا وتكذيبكم 
 ١٢ن، وعبادتكم لألوَثن.ّبا، وطاعتكم للشيطا

 . َفَأَّنَّٰ يُ ْبِصُرونَ الصِ رَاطَ  اْستَ بَ ُقواَوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلٰى أَْعيُِنِهْم فَ  (.ل
أي ولو نريد ْلذهبنا أعينهم واعمينهم، فصاروا َليبصرون طريق اَلدى، 

كيف يبصرون و فلو َبدرو إَل الطريق املألوفة َلم ليسلكوها، َل يستطيعوا 
 ١0وقد ذهبت أبصارهم. الطريق

ٍٍِۖ َوُهَو ِبُكلِ  َخْلٍق َعِليمٌ  ُقلْ  (.م
 .َُيِْييَها الَِّذي أَنَشَأَها أَوََّل َمرَّ

                                  
 ٢٦جع، نفس املر  ٩

 ٤٢جع، نفس املر  ١3
 ٤0جع، نفس املر  ١١
 ٤٤جع، نفس املر  ١٢
 ٤٥جع، نفس املر  ١0
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قل أيها الرسول  َلذا املشرك املنكر البعث،  معىن اْلمر ِف هذه اَلية هي
َييي هللا تلك العظام البالية الذي أبدع خلقها واوجدها ِف املٍر اْلٍَل 

 ١٤لعدم وَل يكن ييئا مذكورا.ء من امن غَّي يي
ًئا َأن يَ ُقوَل َلُه   (.ن َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َيي ْ  .فَ َيُكونُ  ُكنِإَّنَّ

َتا أن يقول "كن" فإذا هو  أي اَّنا يأنه سبحانه ِف إجاد اْليياء وإراد
 ١٥كائن فورا، من غَّي توقف على ييء اخر أصَل.

، فقط ِعىن اْلقيقياَلمر َل  النتيجة أن الباحث ومن ذلك البحث وضع
 صيغ اْلمر عن معناها اْلصلي إَل معانٍ  قد َّترجو  وليس كل امر ِعىن الواجب،

ََلُم  ْضِربْ اوَ ، املثال ِف هذه اَلية: "ق الكَلم وقرائن اْلحوالاتفهم من سي ىخر أُ 
ُممد لقومك  اذكر َيو  ِعىنهذه اَلية  "مََّثًَل َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلونَ 

َل  اَلية ،هذهالذين كذبوك قصة اصحاب القرية "إنطاكية" الِت هي ِف الغرابة
 .لييصَّترج من معنها اَل تلك اَلية َلن ولكن ِعىن اَلرياد ِعىن اْلقيقي

  
 يها معاِن اْلستفهاماْلَيت من سوٍر يس الذي وردت ف .ب

 .أَْم َلَْ تُنِذْرُهْم ََل يُ ْؤِمُنونَ  أَأَنَذْرََتُمْ َوَسَواٌء َعَلْيِهْم  (.أ
ٍز ستفهام ُهكَلم اْلنشاء الطليب أبدٍ اَل اَلمٍز اَلستفهم للتسوية،

وية تس"ءأنذرَتم" هذه اْلية يدل على معىن تسوية. اختص أسلوب ال
َبستعمال اَلمٍز مع أم املعادلة، ْلن اَلمٍز تستعمل على تسوية ِف الدَللة 

 ١٦.بعدهابني ما قبل "أم" وما 
ْرُُتْۚ َبْل أَنُتْم قَ ْوٌم مُّْسرُِفونَ  أَِئنقَاُلوا طَائِرُُكم مََّعُكْم  (.ب  .ذُكِ 

                                  
 ٦0 جع،نفس املر  ١٤
 ٦٥جع، نفس املر  ١٥
 ٦0٩...،التفسَّي املنَّي، وهبة ١٦
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اْلستفهام دخلت وهي وهي تدل على معىن إنكار.  على إن الشرطية ُهٍز
أي ءإنذكرَّنكم ووعظناكم و دعوَّنكم إَل توحيدهللا؟ بل املشركون قد 

 ١٧اَلمر من اْلمور.. قد نكر املتلقي منكرا زعموا من ذلك اْلمر
 .ِلَ ََل أَْعُبُد الَِّذي َفطََرِن َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ  َوَما (.ج

كَلم اْلنشاء الطليب أبدٍ اْلستفهام "ما" يدل على معىن وِف هذه اْلية  
أنه ينصح ، تلطف ِف اْلرياد َلم كاجملزي أي تقرير فإَّناْلثبات مع الوضوح

بادٍهللا واملعىن ه نوع تقريع على ترك عَلم ما َيتار لنفسه، وفي رانفسه، وَيت
 ١٨أي ييء مينعّن من أن أعبد خالقي الذي أبدع خلقي؟

ذُ  (.د ًئا َوََل ِمن ُدونِِه آَِلًَة ِإن يُرِْدِن الرَّْحَُٰن ِبُضرٍ  َلَّ تُ ْغِن َعّنِ  َيَفاعَ  أََأَّتَِّ تُ ُهْم َيي ْ
 .يُنِقُذونِ 

تغّن  تسمع وَلتنفع وَلإستفهام إنكاري أي كيف أَّتذ من جون هللا الة َل
ا أي هي ِف املهانة واْلقاٍر حبيث لو أرادهللا ينزل ّب ييئ عن عبادها ييئا؟

ي، وَل يقدروا على إقاذمن الضر واْلذى ويفعت ِل َل تنفع يفاعتهم 
 ١٩فكيف وهي أحجار َل تسمع وَل تنفع وَل تشفع؟

َا (.ه  .َغَفَر ِل َرّبِ  َوَجَعَلِّن ِمَن اْلُمْكَرِمنيَ  ِِ
على معىن التعجب، أي ميفما  هذا اْلستفهام َبدٍ استفهام "ما" يدل

 ٢3اْلنة وما فعلت حَّت غفرِل وأكرمّن رّب. دخلت
ُْم إِلَْيِهْم ََل يَ ْرِجُعونَ  َكمْ يَ َرْوا   أَلَْ  (.و َلُهم مِ َن اْلُقُروِن َأَّنَّ  .أَْهَلْكَنا قَ ب ْ

                                  
 ٦٤٨جع، نفس املر  ١٧
 ٦٤٩جع، نفس املر  ١٨
 ١3)بَّيوت: دار القرأن الكرمي،َلسنة(،  ،اجمللد الثالث صفٍو التفاسَّيُممد علي الصابوِن،  ١٩
 ١١جع، نفس املر  ٢3
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ة ِف ، وكم خربيأي إعلموا أو اْلمر للتقرير الضمَّي ْلهل مكة واَلستفهام
موضع نصب ِعىن كثَّيا. أي َيمر هللا الكفار لتضرب مثَل من اْلمة 

 ٢١املتقدمني الذين أهلكهم اَل هللا.
 .َيْشُكُرونَ  أََفََل لَِيْأُكُلوا ِمن ََثَرِِه َوَما َعِمَلْتُه أَْيِديِهْمْۗ  (.ز

 ي أيرون، ألعدم يكرهم للمنعم َبَلنعم املعدودٍ َبلتوحيد والعبادٍإنكار 
 ٢٢هذه النعم أو أيتنعمون ّبا فَل يشكرون املنعم ّبا.

َمن  أَنُْطِعمُ وا َوِإَذا ِقيَل ََلُْم أَنِفُقوا ِمَّا َرزََقُكُم اَّللَُّ قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمنُ  (.ح
ُ َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ ِف َضََلٍل مُِّبنيٍ   .لَّْو َيَشاُء اَّللَّ

نا ، أي قال الكفار للمؤمنني َتكيما ّبم: أننفق أموالالتهكماستفهام ِعىن 
 ٢0املساكني الذين أفقرهم هللا؟ على هؤَلء

َذا َما َوَعَد الرَّْحَُٰن وَ   بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدَّنَۜ  َمنقَاُلوا ََيَويْ َلَنا  (.ط  .َصَدَق اْلُمْرَسُلونَ هَٰ
وما داُههم من  أي من أخرجنا من موتنا َلَّنم بسبب ما رأوا من اَلول،

وفيه تشبيه املوت َبلرقدمن حيث عدم ظهور الفعل واَلسجراحة من  الفزع،
 ٢٤اْلفعال اْلختيارية.

 .مُِّبنيٌ  أَْعَهْد إِلَْيُكْم ََيَبِّن آَدَم َأن َلَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَنِۖ ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ  أَلَْ  (.ي
أَل أوصكم وامركم  اجملرمني أياستفهام للتوبيخ والتقريع، وهو توبيخ للكفٍر 

 ٢٥بّن أدم على ألسنة رسلي. َي
 .َتُكونُوا تَ ْعِقُلونَ  أَفَ َلمْ َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبَلًّ َكِثَّيًاِۖ  (.ك

                                  
 ١٢جع، نفس املر  ٢١
 ١٤جع، نفس املر  ٢٢
 ١٧جع، نفس املر  ٢0
 ٢٨...،التفسَّي املنَّي، وهبة ٢٤
 ٢١...صفٍو التفاسَّي،علي الصابوِن،  ٢٥
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م تكونوا َبَتم فلأي أكنتم تشاهدون أَثر عقو  استفهام انكاري للتوبيخ
رتدعوا عماكا تتعقلون أَّنا لضَلَلم أوفلم تكونوا تعقلون ييئا أصَلحِت 

 ٢٦العذاب اْلليم نوا عليه كيَل َييق بكم
ْرُه نُ َنكِ ْسُه ِف اْْلَْلقِِۖ  (.ل  .يَ ْعِقُلونَ  أََفََل َوَمن ن َُّعمِ 

أي فَل يعقلون أن من قدر على ذلك يقدر على استفهام انكاري للتوبيخ 
ما ذكر من الطمس واملسخ وأن عدم ايقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعاَل 

 ٢٧ّبما.
 . َماِلُكونَ يَ َرْوا َأَّنَّ َخَلْقَنا ََلُم ِمِ َّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنْ َعاًما فَ ُهْم ََلَا َماِلُكونَ  َلَْ َأوَ  (.م

وَل يشاهد أ نظر اعتبار،ُهٍز اَلستفهام لَلنكار والتعجيب أي أوَل ينظر وا
هؤَلء املشركون َبهلل عبدٍ اْلصنام وغَّيهم أن هللا خلق َلم هذه اْلنعام 

 ٢٨.َلم سخرهاالِت 
 .َيْشُكُرونَ  أََفََل َوََلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُبِۖ  (.ن

بادته نعم ّبا وَيصونه سبحانه بعأي يشاهدون هذه اْلنعام فَل يشكرون امل
 .٢٩َّيهوطاعته وترك اْليراك به غ

نَساُن َأَّنَّ َخَلْقَناُه َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َأَوَلَْ  (.س  .ِصيٌم مُِّبنيٌ خَ يَ َر اْْلِ
ُهٍز اْلستفهام لَلنكار مع إفدٍ التعجب، أي اَل يتفكر اْلنسان ويعلموا، 

 03أَل يعلم كل إنسان أننا بدأَّن خلقه من نطفة من ماء مهني.
 . َرِميمَُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهيَ  َمنَوَضَرَب لََنا َمَثًَل َوَنِسَي َخْلَقُهِۖ قَاَل  (.ع

                                  
 ٢١جع، نفس املر  ٢٦
 ٢٢جع، نفس املر  ٢٧
 ٢0جع، نفس املر  ٢٨
 ٥٥،...التفسَّي املنَّي، وهبة ٢٩
 ٦0جع، نفس املر  03
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العظام وهي َبلية أيد البلي، متفتتة أي وقال هذا الكافر: من َيي 
 0١متَليية؟

 َعَلٰى َأن ََيُْلَق ِمثْ َلُهمْۚ بَ َلٰى َوُهوَ  الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِبَقاِدرٍ  َأَولَْيسَ  (.ف
ُق اْلَعِليمُ   .اْلََْلَّ

ٍ اْلستفهام لَلنكار والنفي وهو على معىن غَّي اْلقيقي أي أليس الذي  ُهز
ٍر وليس الذى جعل لكم من الشجر الألخضر َّنرا وليس أنشاها أول م

 0٢كرب جرمهما وعظم يأَّنما.  الذى خلق السموات واَلرض مع
ومن تلك البحث وضع الباحث النتيجة ان ليس ومن ذلك البحث 

 ي إَل معانٍ عن معناها اْلصل صياغ اَلستفهام . وقد َّترجاَلستفهام ِعىن الطلب
َسَواءٌ وَ  : "، املثال ِف هذه اَليةوقرائن اْلحوالق الكَلم اتفهم من سي ىخر أُ 

التسوية، يعرف معىن  هذه اَلية ِعىن. "أَْم َلَْ تُنِذْرُهْم ََل يُ ْؤِمُنونَ  أَأَنَذْرََتُمْ َعَلْيِهْم 
التسوية عن أسلوب التسوية َبستعمال اَلمٍز مع أم املعادلة. اَلمٍز تستعمل على 

 م" وما بعدها. تسوية ِف الدَللة بني ما قبل "أ
 

 اْلَيت من سوٍر يس الذي وردت فيها معاِن النداء .ج
 .وا اْلُمْرَسِلنيَ اتَِّبعُ  ََيقَ ْومِ َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعٰى قَاَل  (.أ

)َي( حرف نداء و )قوم(منادى منصوب َبلفتحة املقدٍر َليتغال احملل 
َّي النداء "َي" يدل على معىن التذكمعىن هذه اَلية أبدٍ َبلكسٍر املناسبة، 

 00.هأي لتذكَّي قومه أن يتبع الرسول
 .قَ ْوِمي يَ ْعَلُمونَ  ََيلَْيتَ ِقيَل اْدُخِل اْْلَنََّةِۖ قَاَل  (.ب

                                  
 ٦0جع، نفس املر  0١
 ٦٤جع، نفس املر  0٢
 ٦٤٩،...التفسَّي املنَّي، وهبة 00



٤٤ 
 

معىن هذه اَلية أبدٍ النداء "َي" يدل على معىن حرف نداء هو تنبيه، 
 0٤حَّت تعلمون. اَلستغاثة. أي أن يهدي هللا على قومه 

 .ونَ َعَلى اْلِعَبادِْۚ َما ََيْتِيِهم مِ ن رَُّسوٍل ِإَلَّ َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزِئُ  ََيَحْسَرًٍ  (.ج
(منادى منصوب َبلفتحة،  معىن هذه اَلية أبدٍ )َي( حرف نداء و )حسٍر

 ؤَلء الذين كذبتم الرسول، أي َي هالنداء "َي" يدل على معىن اَلستغاثة
و ب أنه ما جاء رسول يدعتم، بسبحسٍر أليمة، واندموا على فعلحتسروا 

 0٥إَل التوحيد واْلق واْلَّي إَل استهزئ به.
َذا َما َوَعَد الرَّْحَُٰن َوَصَدَق الْ  ََيَويْ َلَناقَاُلوا  (.د  .ُمْرَسُلونَ َمن بَ َعثَ َنا ِمن مَّْرَقِدََّنۜ هَٰ

" ي  دل على معىن اْلس              تغ  اث  ة معىن غَّي َيمعىن ه  ذه اَلي  ة أبدٍ الن  داء "
كن ا من   يقولون َي هَلاْلقيقي أي َي قومن ا أنظروا ويلن ا وتعجبوا مت ه، أو 

 0٦الذي أخرجنا من قبورَّن الِت كنا فيها؟
 .اْلُمْجرُِمونَ  أَي َُّهاَواْمَتاُزوا اْليَ ْوَم  (.ه

تكلم أي يراعي امل اْلغراء معىن هذه اَلية أبدٍ النداء "أيها" يدل على معىن
وموقفه، أي َي معشر الكفٍر اجملرمني عن عبادي  هنا حال املخاطب

 0٧املؤمنني، انفردوا عنهم وكونوا جانبا. 

 .ْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ آَدَم َأن َلَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَنِۖ ِإنَُّه َلكُ  ََيَبِّن أَلَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم  (.و
 0٨ى ألسنة رسلي.اجملرمني أي أَل أوصكم وامركم َي بّن أدم عل

                                  
 ١١...صفٍو التفاسَّي،ُممد علي الصابوِن،  0٤
 ١١جع، نفس املر  0٥
 ١٨جع، نفس املر  0٦
 ٢١جع، نفس املر  0٧
 ٢١جع، نفس املر  0٨



٤٥ 
 

ومن تلك البحث وضع الباحث النتيجة ان ليس النداء ِعىن الطلب 
تفهم  ىر خأُ  عن معناها اْلصلي إَل معانٍ  صياغ النداء وقد َّترج، حصول املنادى

َمِديَنِة َوَجاءَ ِمْن أَْقَصى الْ " :، املثال ِف هذه اَليةق الكَلم وقرائن اْلحوالامن سي
وم(منادى منصوب )َي( حرف نداء و )ق". اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنيَ  ََيقَ ْومِ َرُجٌل َيْسَعٰى قَاَل 

َبلفتحة املقدٍر َليتغال احملل َبلكسٍر املناسبة، معىن هذه اَلية أبدٍ النداء "َي" 
 يدل على معىن التذكَّي أي لتذكَّي قومه أن يتبع الرسوله.

 
 اْلَيت من سوٍر يس الذي وردت فيها معاِن التمّن .د

 .قَ ْوِمي يَ ْعَلُمونَ  لَْيتَ اْدُخِل اْْلَنََّةِۖ قَاَل َيَ  ِقيلَ  (.أ
 0٩أن يعلموا حباله، ِعىن اْلقيقي.متىن 

 .ُكْم تُ ْرَحُونَ َلَعلَّ َوِإَذا ِقيَل ََلُُم ات َُّقوا َما َبنْيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَفُكْم  (.ب
متىن يدل على معىن اْلقيقي أي إذا أصررُت على الكفر حَّت املوت، لعل 

 ٤3هللا يرحكم  َبلتقائكم ذلك، وَيميكم من عذابه، ويغفرلكم.
 .ْم يُنَصُرونَ لََّعلَّهُ َواَّتََُّذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ آَِلًَة  (.ج

من ال  ملشركون اَلةوعبد امتىن يدل على معىن اْلقيقي أي حرف ترج و 
ي صماءبكماء، َل تسمع الدعاء  أن ينصروا ّبا وه اَلحجار رجاء

 ٤١اء.تجيب للندوَلتس
قي لكل ِعىن اْلقيالتمّن ِعىن  البحث وضع الباحث النتيجة ان ومن تلك

حرف  ."ْم يُنَصُرونَ هُ لََّعلَّ َواَّتََُّذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ آَِلًَة " ، املثال ِف هذه اَلية:ترجي

                                  
 ١١جع، نفس املر  0٩
 ٢٦،... التفسَّي املنَّي، وهبة ٤3
 ٥٥جع، نفس املر  ٤١
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ار رجاء أن اَلحج قيقي أي وعبد املشركون اَلة منترج ومتىن يدل على معىن اْل
 ماء، َل تسمع الدعاء وَلتستجيب للنداء. بك صماءي وهينصروا ّبا 

 

 الِت حتتوي من كَلم اَلنشاء الطليب قائمة معاِن اَلية .٢
 اْلية َيتوي معّن اْلمر .أ

 املعىن اْلملة رقم

١ 
َي الرَّحَْٰ  َن ِإَّن   ََّا تُن   ِذُر َمِن ات ََّبَع ال   ذ ِْكَر َوَخش              ِ

ْرهُ َِبْلَغْيبِِۖ  َْغِفَرٍٍ َوَأجْ  فَ َبشِ   اْلقيقي .ٍر َكرميٍ ِِ

ِربْ وَ  ٢ َحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ جَ  اض   ْ اَءَها ََلُم مََّثًَل َأص   ْ
 .اْلُمْرَسُلونَ 

اْلرياد )معىن غَّي 
 اْلقيقي(

َعٰى قَالَ  0 ى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيس       ْ  َوَجاَء ِمْن أَْقص       َ
 .اْلُمْرَسِلنيَ  اتَِّبُعواََيقَ ْوِم 

 غَّيالتذكَّي)معىن 
 اْلقيقي(

 اْلقيقي .ُدونَ َمن َلَّ َيْسأَُلُكْم َأْجرًا َوُهم مُّْهتَ  اتَِّبُعوا ٤

اْلرياد )معىن غَّي  .اْْسَُعونِ ِإِن ِ آَمنُت ِبَربِ ُكْم فَ  ٥
 اْلقيقي(

 اْلقيقي .ْعَلُمونَ اْْلَنََّةِۖ قَاَل ََيلَْيَت قَ ْوِمي ي َ  اْدُخلِ ِقيَل  ٦

٧ 
ِدي ات َُّقواَوِإَذا ِقي      َل ََلُُم  ا َبنْيَ أَي      ْ ا م      َ ُكْم َوم      َ

 اْلقيقي .َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُونَ 

٨ 
ُ َقاَل الَِّذيَن  ِمَّا َرَزَقُكُم ا أَنِفُقواَوِإَذا ِقيَل ََلُْم  َّللَّ

اُء ا ُ َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمن لَّْو َيش             َ َّللَّ
 .َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ ِف َضََلٍل مُِّبنيٍ 

 اْلقيقي

 اْلقيقي .اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلُمْجرُِمونَ  َواْمَتاُزوا ٩



٤٧ 
 

ذَ  اْعُبُدوِنْۚ َوَأِن  ١3  اْلقيقي .ا ِصرَاٌط مُّْسَتِقيمٌ هَٰ
َا ُكنُتْم َتْكُفُرونَ  اْصَلْوَها ١١  اْلقيقي .اْليَ ْوَم ِِ

َنا َعَلٰى أَْعيُِنِهْم فَ  ١٢ اُء َلَطَمس       ْ تَ بَ ُقوااَوَلْو َنش       َ  س       ْ
 اْلقيقي .الصِ رَاَط َفَأَّنَّٰ يُ ْبِصُرونَ 

١0 
ٍٍِۖ َوُهوَ  ُقلْ 

َأَها َأوََّل َمرَّ  ِبُكلِ  َُيِْييَها الَِّذي أَنش        َ
 اْلقيقي .َخْلٍق َعِليمٌ 

ُه   ١٤ ا َأن يَ ُقوَل ل   َ ئ   ً ي ْ ا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد ي              َ  نكُ ِإَّن   ََّ
 اْلقيقي .فَ َيُكونُ 

 
 اْلية الِت َيتوى اْلستفهم .ب

 املعىن اْلملة رقم

١ 
َواٌء َعَلْيِهْم  ن     ِذْرُهْم ََل أَْم َلَْ تُ  أَأَن     َذْرََتُمْ َوس              َ

 .يُ ْؤِمُنونَ 
التس              وي ة )معىن غَّي 

 اْلقيقي(

ائِرُُكم مََّعُكْم  ٢ اُلوا ط   َ ْرُُتْۚ ب   َ  أَِئنق   َ ْل أَنُتْم قَ ْوٌم ذُكِ 
 .مُّْسرُِفونَ 

اْلن   ك       ار)م   ع   ىن غ   َّي 
 اْلقيقي(

ىن غ    َّي ال    ت    ق    ري    ر)م    ع     .ْرَجُعونَ ِلَ ََل أَْعُبُد الَِّذي َفطََرِن َوإِلَْيِه ت ُ  َماوَ  0
 اْلقيقي(

ُذ ِمن ُدونِِه آَِلًَة ِإن يُرِْدِن الرَّْحَُٰن بِ  ٤ رٍ  َلَّ أََأَّتَِّ ض     ُ
ًئا َوََل يُنِقُذو   .نِ تُ ْغِن َعّنِ  َيَفاَعتُ ُهْم َيي ْ

اْلن   ك       ار)م   ع   ىن غ   َّي 
 اْلقيقي(

َا ٥ ال      ت      ع      ج       ب)م      ع      ىن  .نيَ َغَفَر ِل َرّبِ  َوَجَعَلِّن ِمَن اْلُمْكَرمِ  ِِ
 غَّياْلقيقي(

َلُهم مِ َن اْلُقُرونِ  أَلَْ  ٦ ا قَ ب ْ ُْم يَ َرْوا َكْم أَْهَلْكن      َ  َأَّنَّ
 .إِلَْيِهْم ََل يَ ْرِجُعونَ 

اْلم                 ر)م                 ع                 ىن 
 غَّياْلقيقي(



٤٨ 
 

ِديِهْمْۗ  ٧ ُه أَي     ْ ا َعِمَلت     ْ ْأُكُلوا ِمن ََثَرِِه َوم     َ  َفََل أَ لِي     َ
 .َيْشُكُرونَ 

اْلن          ك          ار)م          ع          ىن 
 غَّياْلقيقي(

٨ 
ُ قَ  اَل الَِّذيَن  َوِإَذا ِقيَل ََلُْم أَنِفُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم اَّللَّ

ُ َمن لَّ  أَنُْطِعمُ َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا  اُء اَّللَّ ْو َيش             َ
 .َأْطَعَمُه ِإْن أَنُتْم ِإَلَّ ِف َضََلٍل مُِّبنيٍ 

اْلن   ك       ار)م   ع   ىن غ   َّي 
 اْلقيقي(

٩ 
ا بَ َعثَ ن  َا ِمن مَّْرق َ ِدَّنَۜ  َمنق َ اُلوا ََيَويْ َلن  َا  َذا م  َ ْۗۗ ه  َٰ

 .َوَعَد الرَّْحَُٰن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ 
اْلن   ك       ار)م   ع   ىن غ   َّي 

 اْلقيقي(

ْد إِلَْيُكْم ََيَبِّن آَدَم َأن َلَّ تَ ْعب       ُ  أَلَْ  ١3 ُدوا أَْعه       َ
 .الشَّْيطَاَنِۖ ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ 

اْلم      ر )م      ع      ىن غ      َّي 
 اْلقيقي(

لَّ ِمنُكْم ِجِبَلًّ َكِثَّيًاِۖ وَ  ١١ ْد َأض                َ َتُكونُوا  فَ َلمْ أَ َلق  َ
 .تَ ْعِقُلونَ 

اْلم      ر )م      ع      ىن غ      َّي 
 اْلقيقي(

ْرُه نُ َنكِ ْسُه ِف اْْلَْلقِِۖ  ١٢ اْلم      ر )م      ع      ىن غ      َّي  .يَ ْعِقُلونَ  َفََل أَ َوَمن ن َُّعمِ 
 اْلقيقي(

ْت أَ  َأَوَلَْ  ١0 ا َعِمل    َ ا ََلُم ِم    ِ َّ ا يَ َرْوا َأَّنَّ َخَلْقن    َ ِدين    َ ي    ْ
 أَنْ َعاًما فَ ُهْم ََلَا َماِلُكوَن َماِلُكونَ 

اْلن   ك       ار)م   ع   ىن غ   َّي 
 اْلقيقي(

اْلن   ك       ار)م   ع   ىن غ   َّي  َيْشُكُرونَ  ََل أَفَ َوََلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُبِۖ  ١٤
 اْلقيقي(

اُن َأَّنَّ َخَلْقَناُه َخَلْقَناهُ  َأَوَلَْ  ١٥ نس  َ ِمن نُّْطَفٍة  يَ َر اْْلِ
 فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم مُِّبنيٌ 

اْلري                  اد)معىن غَّي 
 اْلقيقي(

َي َخْلَقُهِۖ قَاَل  ١٦ َرَب لََنا َمَثًَل َوَنس    ِ َُيِْيي  نمَ َوض    َ
 .اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميم

اْلن   ك       ار)م   ع   ىن غ   َّي 
 اْلقيقي(



٤٩ 
 

١٧ 
ذِ  َأَولَْيسَ  اَواِت َواْْلَْرضَ ال     َّ م     َ  ي َخَلَق الس              َّ
ُق َعَلٰى َأن ََيُْلَق ِمثْ َلُهمْۚ بَ َلٰى َوُهَو اْلَْ  ِبَقاِدرٍ  َلَّ
 اْلَعِليمُ 

اْلن   ك       ار)م   ع   ىن غ   َّي 
 اْلقيقي(

 
 اْلية الِت َيتوى النداء  .ج

 املعىن اْلملة رقم
َعٰى قَالَ  ١ ى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيس       ْ  َوَجاَء ِمْن أَْقص       َ

 .اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنيَ  ََيقَ ْومِ 
ال       ت       ذك       َّي )م       ع       ىن 

 غَّياْلقيقي(
اَلث      ت      غ       اث       ة)م      ع      ىن  .ْوِمي يَ ْعَلُمونَ ق َ  ََيلَْيتَ ِقيَل اْدُخِل اْْلَنََّةِۖ قَاَل  ٢

 غَّياْلقيقي(
َرًٍ  0 وٍل ِإَلَّ  َعَلى اْلِعَبادِْۚ َما ََيْتِيِهم مِ ن رَّ  ََيَحس  ْ س  ُ

 .َكانُوا ِبِه َيْستَ ْهزُِئونَ 
اَلث      ت      غ       اث       ة)م      ع      ىن 

 غَّياْلقيقي(
اُلوا  ٤ اق   َ ِدَّنَۜ  ََيَويْ َلن   َ ا ِمن مَّْرق   َ ا َمن بَ َعثَ ن   َ َذا م   َ  ه   َٰ

 .َوَعَد الرَّْحَُٰن َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ 
اَلث      ت      غ       اث       ة)م      ع      ىن 

 غَّياْلقيقي(
اْلغ     راء )م     ع     ىن ف     َّي  .اْلُمْجرُِمونَ  أَي َُّهاَواْمَتاُزوا اْليَ ْوَم  ٥

 اْلقيقي(
ْد إِلَْيُكْم  ٦ ُدوا آَدَم َأن َلَّ  ََيَبِّن أَلَْ أَْعه       َ  تَ ْعب       ُ

 .الشَّْيطَاَنِۖ ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبنيٌ 
ال       ت       ذك       َّي )م       ع       ىن 

 غَّياْلقيقي(
 

 اْلية الِت َيتوى التمّن .د
 املعىن اْلملة رقم
 اْلقيقي .ْوِمي يَ ْعَلُمونَ ق َ  ْيتَ ِقيَل اْدُخِل اْْلَنََّةِۖ قَاَل ََيلَ  ١
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ِديُكْم َوم      َ  ٢ ا َبنْيَ أَي      ْ ا َوِإَذا ِقي      َل ََلُُم ات َُّقوا م      َ
 .ْم تُ ْرَحُونَ َلَعلَّكُ َخْلَفُكْم 

 اْلقيقي

 اْلقيقي .ْم يُنَصُرونَ هُ لََّعلَّ َواَّتََُّذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ آَِلًَة  0
 

 مادة كالم اإلنشاء الطليب عند تعليم البالغة تنفيذاملبحث الثالث:  .ج﴾﴿
جيد الباحث أن كَلم اَلنشاء الطليب ِف  الثاِن اَلول و مبحثكما نعرف ِف 

 سوٍر يس تتكون من اربعة صياغ وهي اَلمر، اَلستفهام، النداء والتمّن. وبعد ذلك،
احث ّبذه الب َيجر .الجرُجةالقواعد و مع طريقة  كَلم اَلنشاء الطليب وفق املادٍ هذه

 ويفرق من ل سوٍر يس، أن ليعرف بتحليالطريقة موافق بني املادٍ كَلم اَلنشاء الطَلّب
 .ااو معنيه للطَلب أن يعرف ترُجتهاينبغي  كَلم اَلنشاء الطَلّباغ  صي

 :ما يليواَّناط تعليم كَلم اَلنشاء الطليب ك
َلم ك  مقدمة، حتتوي على املس               ائل املتعلقة َبملواد الِت س              يتم تقدميها وهي .١

ش       اء كَلم اْلنرس بش       رح فهم  يبدأ املعلم الدمث  س.ي ٍس       ور و  اْلنش       اء الطليب
 اَلمر، النهي، النداء، اَلستفهام، والتمّن.ك اقسامهالطليب، و 

 .مث طلب ترُجة القراءٍ يس سوٍربعض اآلَيت من  طَلبيقرأ ال .٢
 مث ترُج   ة الكلم   ة أو ُجل   ة. س              وٍر يساملعلم يطل   ب من الطَلب فتح قراءٍ  .0

 .ةتصحيح املعلم الجرُجة اْلاطئة ويرح بعض جوانب النحوي
 الطليب ءمثلة على انشااْلشرح مدرس من الجرُجة الِت يقرأها املتعلمون واعطاء ي .٤

 سوٍر يس.من ترُجة عدٍ آَيت ِف 
 .فهمستَلاو  تمّنال نداء،النهي، ال، اَلمرن القراءات الِت تشمل و تصنيف املعلم .٥
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ز جزء ومتيي الس             وٍر يسيطلب املعلمون من الطَلب مواص             لة ترُجة اآلية ِف  .٦
كفعل اَلمر، فعل املضارع، َلم اَلمر   اَلمر صغة َيتوي منالكلمة أو اْلملة 

 وغَّي ذلك.
انواع كَلم من  تم العثور عليها وفقاتاملتعلمني واملعلمني تص              نيف النتائج الِت  .٧

 اَلنشاء الطليب
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 رابعالباب ال

 امةاخل

 النتائج .أ﴾﴿
 وبعد التحليل الباب السابقة حصل الباحث:

فهام، وهر االمر، اال اااات صاااايا شاااااط اليفلس ر  ااااربع     بب  جيد الباحث كالم اإلن .1
  من أقسم 04أن  ربع    حيمل من ومن ذلك التحليل جييد الباحث النداط والتمىن. 

 3النداط،  6، اال ااااااااااااتفهام 11األمر،  من نرع 10أتلف من  كالم اإلنشاااااااااااااط اليفلس
 التمين. 

معىن االمر ر  اااربع    وت رن من ةالةة انراع وهع معىن اققيقع، معىن اإلب،اااا ، و  .5
ر، متة انراع وهع معىن اإلن اب، اال ااااااااااااا وت رن منمعىن التذكري. مث معىن اال اااااااااااااتفهم 

ذكري، ةالةة انراع وهع معىن الت وت رن من التقر ر. ومعىن النداطو اإلب،ااااااااااا ، التع  ، 
شااااااااهر  من موكل من ذلك  نرع وهع معىن اققيقع. اإلةتغاةة، واإلغراط. ومعىن التمين

 معانيه أو وفسريه.
   سااااااتطدم ةليفر قة القرارتد والتعة ر وعليمها وذلك املا ع أي كالم االنشاااااااط اليفالي .3

ال  طدم ر هذا البحث العلمع. خبألن هذا اليفر قة وفقا بتحليل  ربع    الذ  ست
أو  هذاليفر ق مرحد م  طر قة لني أ ضااااااا  عين  سااااااتيف رتن ذلك السااااااب  هذ اليفر قة 

 خر.منهاج أ
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 اإلقرتحات .ب﴾﴿

  القراط األحباط ذوى املعاب فتقصد الباحث ر هذا اخلتام بعض ال لمات، إىل 
واملعلرمات أن  فهمرا كالم اإلنشاط اليفلس وأقسامه م  معانيه والتعبريات املتنررتة  ر القرآن 
حىت ون شف اخلافيات.وأن  غر را ر نفرس األبناط ك يل هذه األمة لينشؤوا نشأع صاقة  

 في رنرا أصحاب األخالق الساميات.



 قائمة املراجع

 العربية  املراجع

 دار الكتب اإلسالميةجاكارات: ، قواعد اللغة العربية ، 5341حممود،  أفندي،
 اينروح املعاىن يف تفسري القرأن العظيم والسبع الث، ، شهاب الدين السيد حممودااللوسى

 بريوت: ادارة الطباعة املنريية، السنةاجلزء الثاين والعسرون، 

 ، كوايت: وكالة املتبوعاتأساليب بالغية ، 5191ونسره، جامعة بغداد

 دار ابن حزم: بريوت البالغة امليسرة، ، 5341 ،عبد العزيز على ،احلريب

 سورااباي: اهلدية ،خمتصرجدا، ، السيد أمحد زييندحالن

 مسارانج: كراي طه فوترا تفسري سورة يس،، ، شيخ محاميزاده

 دمشق: دار الفكر، املنري اجمللد الثاىن عشرالتفسري  ، 1004،، وهبةالزحيلي

 لينتيريا هايت: جاكاراتتفسري املصباح،  ، 1009 ،قريس ،شهاب

 ،السنةبريوت: دار القرأن الكرمي ،اجمللد الثالث صفوة التفاسري، ، حممد عليالصابوين

 مكتبة التوفيقيةمصرى: ، جامع الدروس العربية ،1053 ،، ألشيخ مصطفىالغال ييىن

 دار صادر: لبنان املعتمد، ، 5310،حممد عبد هللا ،قاسم

 غية، الكويت، وكالة املطبوعاتبالأساليب  ، 5190 ،أمحد ،مطلوب

 ، بالسنةكمةسورااباي: مكتبة احل قواعد اللغة العربية،،  فينح ،انصف

 ة: مكتبة األدابالقاهر  ،جواهر البالغة ، 1001 ،السيد أمحد ،اهلامشي



معجم املصطططططططططططططططلاات العربية يف اللغة و االدب،  ،5114جمدي و كمل حمنديس، ،وهبه
 مكتبة لبنان: بريوت

 نة، الساالسكندرية: داراملعرفة اجلامعة إعرب القرأن الكرمي، ،حممود سليمان يقوت،

 

 االجنبية املراجع
  ،Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ،5119 ،سطططططططططططططوهرسطططططططططططططيمي ،اريكونطا
 .رينيكا جيفتا: جاكارات

يوكياكارات:  ،Metodologi Pengajaran Bahasa arab ،1050 ومشس الدين، ،اشططططططططططططريف
 فريس.ادييا 

 مالنج: مشكات ،Metodologi Pengajaran Bahasa arab ،1001،امحد فؤد ،ايفيندي

 : رينيكا جيفتاجاكارات ،Belajar mengajar diSekolah ،1009، ب. سورايسوبراات

اجلامعة اإلسططططططططططططططالمية  ماالنغ: مطبعة ،leksikologi bahasa arab ،1055توفيق الرمحن،
 .عاالناحلكومية مب

 جاكارات: كراميداي. ،Diksi Dan Gaya Bahasa، 1003 ،غريس ،خرياف

 اجلطططامعطططة، Media Pembelajaran Bahasa Arab، 1001  عبطططد الوهطططاب، ،رشطططططططططططططططططدي
 .النجاإلسالمية احلكومة مب

ديفوء: ، Metode Penelitian Pendidikan، 1052 ،موالين، اوجو جططططاهيططططاانروكططططايسططططططططططططططيططططه 
 .راجاوايل فريس



اجلامعة سططططططططوانن : فونوروجو ،Metode Analisis Kuantitatif ، 1050، مروان سططططططططله الدين،
 .غريي فريس

ابندوع:  Metode Memahami Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D ،1059سوغيونو, 
 .الفابيتا

اجلامعة : سورااباي , Kalam Insya’ Thalabi Dalam Surat Yasin، 1053، سيف االمريالدين
 .بسورااباي اإلسالمية احلكومة

ة ياجلامعة اإلسطططططططالمية احلكوم، .Menangkap Cahaya Al-Qur’an ،1009، مسس ،العلوم
 مبالنج

 .اجلامعة احلكومة كجاه مادارات، يوكياك  .Asas-asas linguistik Umum ،1005 فريهار،

  Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa Dan Sastra، 1000, كينااييت جوجو سطططوروطا
 .ايايسان نوانسا جندكييا: جاكارات

 .أنكاسا: ابندونج ،Pokok-pokok Ilmu Balaghah ،5115 ،وهاب حمسني،

 بندوع: رماجا روسدا كاراي.، metodologi penelitian kualitatif، 1009 ،ليكسي ،مولوع

 ندوع: ديفونكارااب ،Alquran dan terjemahnya ،1001 ،وزارة الدين االندونيسيية



: oL>)I t9_,ll \:,\ 

_r.:J.1 LL:..i,. J-..ul ~ : 
1
......, ?JI 

r , . o , o • Ar : ¥1 _f,) ~) 

~\ 

J ~l ~~i o_r=..i ~ tJ ~Lei JS' ~I ~I lh u)~I ..u ~~ Ji 

.~~\ lAJ)l..a,. t_yj:,1 {~\~!?-~I ~ 

J~ ~ .:.,t; ,_r--JI ~ if ~ ~\ \h J# .:ii Ley. ~ l~b 

.~l!--1 ~~ ~ Le ~ ~.:ilS'i ~~ ~i 

_;l.l 
a ?-/ / 

~ p .~r 
",. 1 r_~~~..UI ~ 

Y, •"'"'"" 



 ترمجة احلياة

بقرية فونوروجو واان اإلبن  7991يوليو  9إمسي سيف الدين مفتاح املنري ولدت يف 
 .9009نة سبكاراعلو اجلنوبية احلكومية املدرسة اإلبتدائية خرج من أ ،يتامن حممد و كافي

. و بعد 9079أخرج منها يف سنة و  كومان احلكوميةالدراسة يف املدرسة الثانوية  استمرت
 .9072حىت  9079 فونوروغوب الثانية احلكوميةالعالية تعلم ىف املدرسة أ ذالك

يف   خيّصصها و أخد 9072حلكومية فونوروغو سنة ابجلامعة اإلسالمية ا والتحق
 كلية الرتبية قسم تعليم اللغة العربية حيت األن.

األخرة و  و  الدين و الدنيايف طن، سامل سعيدللّدين والو  انفع كون مرأ صاحلوأملها أن ي
 يف املستقبل. آمني أن يكون انجح يف األمل وكل األمور و انجح
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