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 كلمة شكر وتقدير
 

أشهد . العملنعمة اإلميان واإلسالم والعلم واحلمد هللا الذي أنعم علينا ب
سيدنا اللهم صلّ وسلّم على . وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إله إال اهللا أن ال

واهلادي إىل صراطك باحلق احلق  ملا سبق والناصر حممد الفاتح ملا أغلق واخلامت
  .عظيماملستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره ال

فيسرين أن أتوجه بالشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له ، وبعد
  :منهم  هذا البحث، وأخص بالذكر فضل يف إمتام

 والعلوم الثقافية كلية اآلداب ةعميد سييت مرمي ةالدكتور فضيلة .١
 .جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا

رئيس شعبة  مد حبيب املاجستردكتورندوس حم صاحب الفضيلة .٢
كاليجاكا جبامعة سونن  والعلوم الثقافية اللغة العربية لكلية اآلداب

 .مية احلكومية جوكجاكرتااإلسال
أصحاب الفضائل من احملاضرين واحملاضرات يف كلية اآلداب الّذين  .٣

رفام واملعود العليجبالسلوك التعلّم و يف  احثالب واقد رب. 
يف  احثكمرشد الب املاجستري حبيب جااحل صاحب الفضيلة األستاذ .٤

 .هذا البحث
 الدينية نور خ يف املدرسةيساتيذ واملشايب الفضائل مجيع األأصحا .٥

 .األمة
ني احملبوب اإلخوانعلى تربييت و ة أيب وأمي اللذين قاما بالرعايةحضر .٦

 .واألختني احملبوبتني
  فصليف ة يف قسم اللغة العربية وأدا ووزمالئي الكرماء مجيع الطلب .٧

 .اجلامعة يف الذين يصاحبونين طوال تعلميواآلداب  الترمجةاللغة و
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     ،هم واحدا بعد واحدأذكر أمساء  ملاألمة و يف معهد نور ئيوزمال   .٨
 .ممجيع أصدقائي األعزاء الّذين دفعوين إىل إمتام هذا البحث جبهدهو

وأدعوا اهللا عسى أن . نيا واآلخرةفجزاهم اهللا خري اجلزاء يف الد
شاء  إن ثواا هلم رييكون ذلك يف صحائف أعماهلم الصاحلة اجلا

 .اهللا
أشكر لكم شكرا جزيال بقول جزاكم اهللا أحسن اجلزاء جزاكم اهللا 

آمني. و مع السعادة والسالمة يف الدنيا واآلخرة اخرياً كثري...  
ميع القرآء وراثة مين جلمن وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث 

 نتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه يف األياماألعزاء وأنتظر كل اال
  .ق واهللا أعلم بالصوابل احلواهللا اهلادي إىل سبي. القادمة
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ABSTRAKSI 

 

 Al-Qur’an merupakan mukjizat yang tidak akan habis keajaibannya. “Kalau sekiranya 
lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu 
sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak 
itu pula” (QS. Al-Kahfi: 109). Studi teks al-Qur’an, menurut Amin al-Khulii adalah bagian dari 
kajian sastra al-Qur’an. Studi ini tak terlepas dari studi bahasa dan sastra karena bahasa berperan 
sebagai mediumnya. Karena itulah pemahaman terhadap al-Qur’an baik dari sigi bahasa maupun 
isi kandungannya, merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh umat Islam. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka obyek pembahasan yang disajikan di sini 
adalah analisis gramatikal terhadap taukid yang terdapat dalam surat al-Kahfi. Taukid adalah 
gaya bahasa penegasan yang berfungsi untuk menguatkan ungkapan dang menghilangkan 
keraguan.  

 Sedangkan metode analisis yang digunakan penulis dalam menganalisis taukid dalam 
surat al-Kahfi , penulis menggunakan metode analisis gramatikal. Sebuah metode yang 
dilakukan dengan cara pendekatan sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Arab. Kemudian 
dianalisis sesuai dengan kaidah nahwu, khususnya pada lafaz-lafaz yang menyimpan makna 
taukid.  

 Dalam penelitian ini, penulis menemukan sedikitnya enam puluh dua taukid yang 
terdapat dalam lima puluh tiga ayat. Dan tidak jarang dalam satu ayat ditemukan taukid lebih 
dari satu. Dari keenam puluh dua jenis taukid yang ditemukan, terdapat empat puluh tujuh taukid 
menggunakan huruf, delapan taukid menggunakan qosr, satu taukid menggunakan masdar 
(maf’ul mutlaq), satu taukid jenis taukid maknawi, satu taukid termasuk taukid lafzi, tiga taukid 
dengan nun taukid, dan satu taukid dengan menggunakan lafaz tertentu yang berfaidah taukid.      
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  الباب األول

  مقدمة

  

  سألةخلفية امل  .أ 

وطريق مـن طـرق اإلقنـاع     صلة ووسيلة تفاهم بني الناس،اللغة هى أداة 

 .إلفهام السامع له ،ما جيول خباطرهإليها املتحدث عند إرادة التعبري عيلجأ  قتناع،واإل

 ،ألسلوب هوفا ،أسلوب يعرب به عن مراده ولكلالتوكيد من توع األسلوب اللغوي :

وتدعم املعىن الذي  مع أو القارئ،يف نفس الساالكلمات ونظمها لتؤثر  يقة الختيارطر

مة وذلك ختتلف قي. يف قوة يريده الكاتب أو املتكلم ونقله إىل نفس السامع أو القارئ

   ١.هميلبختالف أساتبعا الأقوال الشعراء والكتاب 

حبيث تفيد  ه،د له من استعمال ألفاظ يفهمها غريفال ب وإذا كان األمر كذلك،

 مـا وهذا . لفاظ الصحيحةهذه األلفاظ معىن مرادا حياول املتكلم التعبري عنه ده األ

ة معنـى تامـا   املفيداجلملة : فالكالم عندهم هو يسمى بالكالم يف اصطالح النحاة،

ن من امسني تكو وال يكون الكالم كالما يف اصطالح النحاة إال إذا ٢.بنفسه  مكتفيا

وحاصل هـذا أن  . ليتأتى اإلسناد بني الطرفني الذي حتصل الفائدة ،فعلأو من اسم و

                                  
١
ص ، ١٩٩٥ ،)لبنانمكتبة : بريوت(، أسلوب التوكيد يف القرأن الكرميحممد حسني أبوالفتوح،  

٧. 
، ٢٠٠٨، )ق الدوليةمكتبة الشرو: القاهرة( ،عربيةجامح الدروس اليين، يالشيخ مصطفى الغال ٢

 .٩ص  ١ج



    ٢ 

 

فاجلملة هي أساس التعبري وهي الـيت تنطـوي    املفيد حيصل من اجلملة املفيدة،الكالم 

  . على يف نفس قائلها أو كاتبها

واملخاطب  يهتمون ذه العالقة اليت هي بني املتكلم ذلك نرى علماء املعاينول

. عـاين امل كتب النحو ويفكثريا ظاهر احلال وجند هذه العبارة ويعربون عنها باحلال و

ركب الكندي املتفلسف إىل أيب العباس : جلرجاين عن ابن األنباري أنه قالفقد نقل ا

يف أي موضع حدث : فقال له أبو العباس العرب حشوا،إين ألجد يف كالم : هوقال ل

إن : مث يقولون ،إن عبد اهللا قائم: مث يقولون عبد اهللا قائم،: أجد العرب يقولونذلك؟ 

املعاىن خمتلفـة   بل: حد، فقال أبو العباسالفاظ متكررة، واملعىن وفاأل عبد اهللا لقائم،

إن عبد اهللا قائم، : وهلموق عن قيامه،إخبار : عبد اهللا قائم :ختالف األلفاظ، فقوهلمال

 جواب عن إنكار منكر قيامـه، : قائمإن عبد اهللا ل: وقوهلم جواب عن سؤال سائل،

  ٣.ىنفقد تكررت األلفاظ لتكرر املع

فهذا مثال من كالم العرب وصوره لغوية من صور الكالم العريب تناوله النحاة 

النجـاة  حاط بالقول من مناسبات عنـد  أوكان مراعاة ما  ،كما تناوله علماء املعاين

وع فال جند فرقا ألن موض كما كانت ذلك عند علماء املعاين، أساسا لصحة الكالم،

  .أال وهو اجلملةسة واحد، االدر

ىل الصناعة اللفظيـة ومل جيمـع   نحاة جبانب ذلك وجهوا اهتمامهم إأن ال بدا

 وميكن أن يقال هذا فيما يتصل بنـوع  ،دالتوكيد يف مكان واحل بكل ما يتصالنحاة 

، وهو التزام النحاة يف غرضـهم  ذاه االستفهام ، ومعروف سرمثل النفي و،  خرىأ

ومثال هذا يف مواضع متعددة، العلمية مبنهج العوامل، ومن هنا تفرقت البحوث للمادة 

مع أدوات ال تفيد توكيدا إال أـا  ها اليت للتوكيد جعلو) أن(دثوا عن أم حينما حت

                                  
" حممد حسني أبوا الفتوح يف كتابه ، اقتبسه ٢٤٢ص ، دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر اجلرجاين ٣

 .٨ص " مي أسلوب التوكيد يف القرآن الكر



    ٣ 

 

 بقية األدوات اليت ال تفيـد  يث العمل، وهو النصب، وهكذا يفاشتركت معها من ح

  . توكيدا

، وقصروا معاجلتهم هلذا املوضوع بالتوكيد خاصا فنجد النحاة قد عقدوا بابا

 هذا اجلانب أجل جوانبـه وال ، ومل يكن التوكيد التابع: من جوانبه وهو على جانب

، فهم عنوا ذا املوضوع ملا له من صلة بالعامل وبالتبعية للمعمول وتسلط العامل أمهها

   ٤.عليه

وأدواته مبثوثة يف كتب فنجد نوعه ، التوكيد جبميع جوانبهوضوع أما بالنسبة مل

يف  ، فلم جيمع هذا التوكيـد ن وأخوااإ: يف أبواب وموضوعات خمتلفة مثل النحو،

يف  البحث إىل كتابة باحثذي دفع الأحد األسباب ال التوكيد، وهذا هويسمى بباب 

  .هذا املوضوع

وعلماء النحو منذ نشأة علم النحو اهتموا جبانب الصناعة اللفظيـة باملعـاين   

األساليب ويعللون وعدمه، أما علماء املعاين فهم يتنولون وبينوا أوجه وجوب التوكيد 

وانصرف اهتمامهم إىل خر، استعماله يف مقام آ ب يف مقام دونسباب استعمال أسلو

ونة اآل، خصوصا يف ظهر اإلنفصال بني النحو واملعايناليت يؤديها األسلوب حىت املعاين 

، وهلذا جند علماء املعـاين  نحو بالصناعة اللفظيةاألخرية اليت ظهر فيها اهتمام علماء ال

  ٥.ب التوكيديلية أسلوبا من أساليعدون التعبري باجلملة االمسية بدال من اجلملة الفع

سواء عند النحويني أو البالغيني له طرق خمتلفـة،  وعلى هذا جند أن التوكيد 

، التوكيد بأن، وقد يكون حبرف من حروف الزيادة: ة، مثلاالتوكيد باألدفقد يكون 

القسـم، وقـد يكـون    التأخري، وبق التقدمي ويوقد يكون بغري أداة مثل التوكيد بطر

  .بالتكرار التوكيد

                                  
 ، ١٩٩٥ ،)مكتبة لبنان: بريوت (، ، أسلوب التوكيد يف القرأن الكرميحممد حسني أبوالفتوح ٤

 .٩ص 
    .٩ص  ،نفس املصدر ٥



    ٤ 

 

ن الكرمي جاء مطابقا للحال وللمناسبات الـيت  وجند أسلوب التوكيد يف القرآ

ا وقعها وأثرهـا يف النفـوس   وأمجل بيان يف ألفاظ متناسقة هلأنزل فيها بأروع صورة 

اإلجالل يف وضـوح  نفوس ووقوعه فيها موقع التقدير وفكان له تأثريه يف الن، واألذآ

ن الكـرمي  وهذا ألن القـرآ . إليه النفسظ حسب ما تتشوق لترتيب املعاين مع األلفا

ى اهللا عليـه وسـلم،   وتعاىل على رسوله صـل  هواهلداية، أنزله سبحانالدعوة كتاب 

الشرعة التامة واخللـق  و وخيرجهم من الظلمات إىل النور، ويسعدهم بالعقدة الصافية

 .الكرمي

تعرضـت  . الباحث أن حيلل التوكيد يف سورة الكهف خصويف هذا البحث        

فها األساسية يف سبيل تقرير أهدا ن،من روائع قصص القرآ اقصصة ميرالك سورةهذه ال

  .واإلميان بعظمة ذي اجلالل بيت العقيدة،لتث

اخلضـر   اهللا نـيب التوكيد الذي يستعمل يف تلك القصص هو قصة ومن أمثلة 

قـال  : وقال له . لتحاق رحلتهأول لقائه يف ا منذ اخلضر وقد شكموسى،  اهللا نيبو

وهـي حـرف    .ية لتوكيد املعىنيف تلك اآل )إنّ(وتقع  ٦اإنك لن تستطيع معي صرب

انب ذلك أكدت هذه وجب. توكيد مشبه بالفعل مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب

ـ ل، فينصبه وينفي عمله استقبالانفي وهي حرف نصب و) لن(اآلية بـ ه مـن  ويقلب

  . احلاضر إىل املستقبل

     

  

  حتديد املسألة  .ب 

. لية حنويةاسة حتليريف سورة الكهف بدالتوكيد عن  إن هذا البحث يتحدث

  :لق باألسئلة األتية وهي عيت أن حيلل ما وعلى هذا، أراد الباحث

   سورة الكهفالتوكيد يف لىيات احملتوية عاآلهي ما  .١

                                  
 .٢٧اآلية  سورة الكهف ٦



    ٥ 

 

  وما معانيها ؟ 

 ؟ما هي أنواع التوكيد اليت توجد يف سورة الكهف . ٢ 

    

 أعراض البحث  .ج 

  :ما يليسابقة فأغراض هذا البحث املسألة ال تحديدلنسبة الوب

  أدواتهالتوكيد وى على يات سورة الكهف الىت حتتومعرفة آ .١

  .و أحكامه

  .رفة أنواع التوكيد يف سورة الكهفمع .٢

  .معرفة معاىن التوكيد يف سورة الكهف .٣

  .تهلتيسري تفسري ايآملساعدة يف فهم مضمون القرآن و  .٤
  
   التحقيق املكتيب  . د

وجهوا   ماء النحاة منذ نشأة علم النحو،لالتوكيد قد عقدوا عإن دراسة 

 التوكيد يف مكان واحد جيمع النحاة كل ما يتصل ومل .فظيةصناعة اللالهتمامهم إىل ا

يف أبواب وموضوعات  النحو، ه وأدواته مبثوثة يف كتبفنجد نوع أو باب واحد،

نون التوكيد وغريها يف باب جيمع هذا التوكيد مع لن وفلم . اإن وأخواخمتلفة مثل 

   . يسمى بالتوكيد، مع أا تفيد التوكيد

يف كتابه الدين حممد بن عبد اهللا الزركشى  اإلمام بدر من قبل قد حبثو

الثاىن، ويبحث اإلمام عن أسلوب  اجلزءيف اجلزء األول و" نقرآالربهان يف علوم ال"

ويشرح أسلوب التوكيد يف . وفنون البالغة حبثا وافياب القران يالتوكيد يف حبث أسال

  .املوضوع األول

، مثل يف منت تأليفاميف  التوكيد مبسوطة علماء النحاة أيضا شرحولقد 

غريها من و والعمرطى وألفية ابن مالك وجامع الدروس يف اللغة العربيةة رومياآلج

      .النحوكتب 
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وجد من قبل عن التوكيد يف سورة الكهف ومل ي تبحث فيهافأما هذه الرسالة 

  .مثل هذه الرسالة
 
 
  

 ياإلطار النظر  . ه

لة الشكوك وإماطة االتوكيد هو متكني املعىن يف النفس وتقوية، وفائدته إز  

 )١: إيل قسمني من جهة أخرى التوكيدينقسم  ٧.الشبهات الىت ترد إىل الكالم

لكن خيص الباحث التوكيد عند علماء البالغة، و )٢، وكيد عند علماء النحوالت

  .التوكيد عند علماء النحو يف هذا البحث

ة، فقد أن التوكيد سواء عند النحويني أو البالغيني له طرق خمتلفوجد الباحث 

حروف الزيادة، وقد التوكيد بأن، وقد يكون حبرف من : ة، مثلايكون التوكيد باألد

التأخري، وبالقسم، وقد يكون التوكيد ق التقدمي وييكون بغري أداة مثل التوكيد بطر

  . بالتكرار

ن الكرمي وهذا ألن القرآ. يات القرآن الكرميلتيسري فهم آاسة هذه الدرإن 

 عليه وسلم، ولذا وتعاىل على رسوله صلى اهللا هكتاب الدعوة واهلداية، أنزله سبحان

  .هينواهالتوكيد يف أوامره ومل اهللا يستع

  

  

  

  

                                  
 ،١٩٩٥ ،)مكتبة لبنان: بريوت(، ،  أسلوب التوكيد يف القرأن الكرميحممد حسني أبوالفتوح. ٧

  .٩ص 
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  البحث  منهج  . و

املطابق وخدام املنهج الصحيح ألن است ،دور عظيم يف البحث العلميله  املنهج

  : ق الىت اعتمدها الباحث فهييأما الطر. عني على الوصول إيل النتائج السديدةي

 نوع البحث  .١

كان نوع البحث الذي استخدمه الباحث ىف هذا البحث هو البحث املكتيب 

)(Library Research  أى البحث مقام على طريقة القراءة واملطالعة والدراسة أكثر

  ٨.من املصادر أو املراجع واملواد املكتيب املتصلة مبوضوع البحث

 صفة البحث  .٢

وتشرحها وحتليلها وفصلت ترتيبها تعين مجع احلقائق وهي وصفية نوعية 

   ٩.احلقائق النوعية على أجساا ألجل اخلالصة

 طريق مجع املواد  .٣

مجع كتب املراجع مع مصدره احث الطريقة البحيثية املكتبية وهي سلك الب

  .الكتب النحوية جبانب كتب التفسري وما يتعلق بهن الكرمي وهو القرآ األساسي

  

   

  نظام البحث   . ز

 ذهوه. ا البحث، أنه ينقسم اىل أبوابتابة هذالباحث يف ك أما نظام الذي يسلكه

  : يلها بالفصول كما يلياألبواب تفص

ينقسم هذا الباب إىل ستة فصول منها خلفية البحث املقدمة و: الباب األول

وحتديد البحث وأغراض البحث وفوائده ومنهج البحث والتحقيق املكتيب واإلطار 

  .النظري ونظام البحث

                                  
8 Dudung Abdur Rahman, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), hal.7. 
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta) cet. IX, hal 209. 
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ثالثة فصول  إىل وينقسم هذا البابنظرة العامة عن سورة الكهف : الثاينالباب 

  .هافضائلو ومضموا حملة عن سورة الكهف وهي

 الن مهافصإىل  وينقسم هذا الباب. التوكيد يف اللغة العربيةمفهوم : الباب الثالث

  .وأنواعهمعىن التوكيد 

هذا الباب إىل فصالن مها  وينقسم .التوكيد يف سورة الكهفحتليل : الباب الرابع

   . اآليات احملتوية على التوكيد يف سورة الكهف و أنواع التوكيد فيها

  .تم على اخلالصةخي وهذا الباب. ختتاماإل :الباب اخلامس
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  الباب اخلامس

  اخلامتة
  اخلالصة .١

تلخيصاً أن يطرح خالصة هذا البحث  م الباحثقبل انتهاء هذا البحث عز
  :واختصارا وتسهيال للقراء لفهم ما كتبه الباحث، وهي كما يلى

التوكيد هو أسلوب لتقوية املعىن من جهة املتكلم إىل املخاطب أو من جهة  .١
 .الكاتب إىل القارئ بالطرق املختلفة

ي التوكيد باحلروف، إن التوكيد يف سورة الكهف ينقسم إىل سبعة أقسام وه .٢
القصر، املصدر، املعنوينون التوكيد، وببعض األلفاظ، اللفظي ، . 

كان التوكيد يف سورة الكهف عدده اثنني وستني باملعاين املقصودة واألنواع  .٣
 . املختلفة

  
 
  االقترحات .٢

 وأخريا، أشكر اهللا تعاىل على مجيع نعمه وعونه، وأفوض مجيع األمور إليه ألنه
والسعي إىل حصول هذا البحث على درجة الكمال قد بلغ إىل . هو املستعان لكافة عباده

. ولكن الباحث رحب الصدر أن يقول أن البحث بعيد عن الكمال. أقصاه من الطاقة
  .ا لتصحيحه وكماله ىف املستقبل، كان إصالح األخطاء واملقترحات يرجولذا
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  .١٩٩٠. مكتبة لبنان: بريوت. أسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي حممد حسني،، أبوالفتوح

. ، الترغيب والترهيب من احلديث الشريفاإلمام احلافط زكي الدين عبد العظيم  ،بن عبد القوى

.٢٠١٠. دارالفكر: بريوت   

  .١٥الد  .دار إحياء .روح املعاين .األلوسي ،البغدادي

  .١٩٩٠. دار الكتب العلمية: بريوت. صحيح البخارى اإلمام أيب عبداهللا بن حممد، ،البخاري
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  .١٩٨٨. داراملشرق: بريوت .املنجد يف اللغة و األعالم. لويس ،معلوف
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  .جمهول السنة
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