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  الشعار

  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذْيَن يـَْعَلُمْوَن َوالَِّذْيَن َاليـَْعَلُمْونَ 

  )١١:(الزمر

  )٤٣َفْسأَُلْوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َالتـَْعَلُمْوَن (النحل: 

  
 

رُُكْم َمْن تـََعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّمُه (رواه بخاري)   َخيـْ

  

  اإلهداء

  إلى:أهدي هذا البحث خصوصا 

  والدّي أبي تاسمين سوغهارتونو وأّمي عاتيني

  وأخاني الكبيران سورنطا وعبد الكريم

  







ABSTRAKSI 

 

Skripsi ini berjudul Qiṣṣah Ṣāhib al-Jannatain fi Surah al-Kahf (Dirāsah 
Tahliliyyah Tadāwuliyyah). Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi banyak ditemukan 
kalimat, dengan asumsi bahwa kalimat itu tidak berfungsi seperti aslinya. Namun 
dalam suasana lain sebagian kalimat mempunyai fungsi lain yang dapat dipahami 
melalui konteks disaat ujaran itu diujarkan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
mengkaji dan meneliti kisah sahib al-jannatain dalam surah al-kahf dengan 
mengajukan dua rumusan pertanyaan, pertama, ungkapan apa yang mengandung 
kalimat tindak tutur  pada kisah sahib al-jannatain dalam surah al kahf?; kedua, apa 
saja makna tindak lokusi, ilokusi dan perlokusi pada kisah sahib al-jannatain dalam 
surah al-kahf? Adapun tujuannya untuk mengetahui kalimat-kalimat yang tidak 
dimaknai secara konvensional. 

Teori yang peneliti gunakan dan ajukan adalah teori pragmatik yang diusung 
oleh Austin dengan tindak tutur karena teori ini mampu membedah satu sisi lain 
dalam al quran dan mendeskripsikan fungsi atau maksud terkandung dalam kalimat 
yang mengandung tindak tutur difungsikan sebagaimana semestinya. Penelitian ini 
merupakan penelitian pustaka (library research) dengan bahan-bahan atau sumber 
referensi yang didapat dari perpustakaan. Adapun analisis data dilakukan dengan 
metode kualitatif dan disajikan dengan metode deskriptif analisis, sehingga dapat 
diketahui hasil akhir dalam penelitian. 

Hasil dari penelusuran dari data primer didapati  5 ungkapan yang 
mengandung tindak tutur, dengan menggunakan berita bentuk verbal sentence, uslub 
larangan, uslub perintah, berita bentuk nominal sentence, dan permintaan. Adapun 

fungsi dari ungkapan-ungkapan tersebut adalah kesombongan dan inkar ) التكرب

) keheranan dan teguran ,(واإلنكار والتوبيخالتعجب  ),kecemasan dan nasihat   فزع)

)املتكلم ونصح  kebencian ( الكرهة,(   kesedihan dan penyesalan )التحسر والندم( . 

  

 



 ز
 

  

  

  كلمة شكر وتقدير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

ى نعمه، ونستعينه على طاعته، ونستنصره على أعدائه، لاحلمد هللا حنمده ع

ونؤمن به حّقا، ونتوكل عليه مفوضني إليه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 

وإدبار من الدنيا، ورسوله بعثه على فرتة من الرسل ودروس العلم  وأشهد أّن حممد عبده

ونصح  ،نذيرا بني يدي عذاب أليم. فبّلغ الرسالةوإقبال من اآلخرة بشريا بالنعيم املقيم، و 

األمة وجاهد يف اهللا، فأد عن اهللا وعده ووعيده حىت أتاه اليقني، فعلى النيب صالة ورمحة 

  وسالم.

نفسي طرفة فقد مّن اهللا علّي بإمتام هذا البحث، ومنه أرجو أن ال يكلين إىل 

مي. مباركا فيه ونافعا إنه جّواد  كر عني وأن ميّدين بروح من عنده وتوفيق وأن جيعل عملي 

الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كانو لديهم فضل يف إمتام وحتقيق ويسرين أن اقدام 

هذا البحث ومل يبخل أحدهم بشيء طلبت ومل يكونوا يعطون إال العمل اجلاد 

  واملخلص. 

بعض الشروط للحصول على  إمتامفقدمت هذا البحث ألجل خدمة العلم و 

ا يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان  الدرجة العاملّية  يف علم اللغة العربية وأد

كليجاكا اإلسالمية احلكومية  جبوكجاكرتا حتت املوضوع "قصة صاحب اجلنتني يف سورة 



 ز
 

ية)". عسى أن يكون هذا البحث نفعا مباركا للبحث الكهف (دراسة حتليلية التداول

  من يقرأه. ولكل

يعتقد الباحث أّن هذا البحث بعيد عن الكمال والتمام بدون توفيق اهللا وعنايته 

وبدون إرشاد املشرفني املخلصني وبدون دعاء والدّي وتشجيعهما ومساعدة األخرين. 

  روحيًة كانت أم ماديًة. فمنهم:  واعتمدا على ذلك يقدم شكرا جزيال إىل من يساعدين

، كعيد اجلامعة املاجستري وحيود الفضيل األستاذ الدكتور احلاج يوديان .١

 سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

، كعميد كلية ألوان خريي املاجستري احلاج الدكتوراألستاذ الفضيل  .٢

اإلسالمية احلكومية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا 

 جوكجاكرتا.

املاجستري، كرئيس قسم اللغة العربية الدكتوراندوس مصطفى الفضيل  .٣

ا بكلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية  وأد

 احلكومية جوكجاكرتا.

، كمشرف الفضيل األستاذ الدكتور احلاج شهاب الدين قليوّيب املاجستري .٤

ذل جهده على القيام بإشرايف ومراقيب يف إمتام هذا البحث الذي ب

 البحث.

ة املاجستري،  مسنيمرية التتاتيك ة احلاجالسيدة الدكتورة الفضيلة  .٥

كمشرفة األكادمي اليت قد أرشدت الباحث طوال الدراسة يف قسم 

ا.  اللغة العربية وأد
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بذلوا  مجيع املدرسني واملدرسات الذين قد علموين ما مل أعلم، الذين قد .٦

 جهدهم يف تعليم الطلبة ذوي علم وثقافة ومعرفة.

والدّي، امّي عاتيين وأيب تامسني سوغهارتونو. اللهم اغفرهلما وارمحهما   .٧

 كما ربياين صغريا. أمني...

ا وأخاين الكبرياين سورانطا  أخيت الكبري الجنار فروانعسيح .٨ مع األسر

 وعبد الكرمي، الذي قد دعوا يل ألكون إنسانا نافعا لغريه.

 .نور ليلى سافيرتي تذّكر وحتّثين كل يوم إلمتام هذا البحثمن اليت  .٩

احملبوبني الذين هلم مزية خاص الميلكها  غينغ كوجنلوك أصدقائي .١٠

 السالم، وديتا نورفيتا.مبّني  حممد دي،و إال أنفسهم، فرحان مقص

ا الذين قد حّهد كل اجلهد  .١١ أصحايب يف قسم اللغة العربية وأد

  يف الدراسة معي. نفعنا اهللا لكم بعلومكم.

 ”PMII“مجيع أصحايب يف حركة الطلبة اإلسالمية اإلندونسية  .١٢

صاحيب أفنوزا، خريان فوائد،  ”Korp Taruna“خاصة يف كرف تارونا 

 وغري ذلك. عريف باسكورا، ملتزم،

 كل من ال أذكر أمسائهم، فلكل منهم جزاء خري اجلزاء. .١٣

د الباحث بقدر الكد والتعب حسب طاقته الفريدة إلمتام هذا وقد إجته

البحث. والخيلو هذا البحث من األخطاء والنقصان، فريجو الباحث اإلصالحات من 

  ألتقانه وإلمتامه. القراء

  

  وأخريا، ندعو اهللا لعل هذا البحث نافعا مباركا لكل من يقرأه. 



 ز
 

  علما نافعا يف أمور الدنيا والدين حىت األخرية. آمني...اللهم اجعل علومنا  

  

  

 

 

  ٢٠١٧ مايو ٢٢جوكجاكرتا، 
  الباحث،

  
  

  وحي حممد فردوس
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 الباب األول

 مقدمة

 ثة البحيفخل . أ
القرأن ىو معجزة كربى وىب اهلل للّنيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم. 
وادلعجزة الىت وىبها اهلل حملمد صلى اهلل عليو وسلم ىي شليزة ٔتا وىبها اهلل لسائر 

دة القرآن ىو وسائل االتصال بُت اخلالق وسللوقاتو. واألو  ٔالنبيُت السابقُت.
رغم أّن القرآن أنزل باللغة العربية ولكن  ٕادلستخدمة يف التعامل ىي اللغة العربية.

 .اليعٍت أن القرآن للعربيُت فقط
 ٖقال اهلل تعاىل يف سورة يوسف: ) ِإنَّآ أَنْ َزْلَناُه قُ ْرءنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن(

دلفردات باللسان القوم من ا ادلراد هبا أّن اهلل الينزل الكتاب اىل قوم ااّل 
اىل أساليب  نظموادلصطلحات والصيغة واللهجة والّذوق. بذلك أن القرآن ي

الكلمات وبعضها ببعض تتكون ادلراد وادلعٍت ادلعُت الذي قد عرف يف اللغة 
                                                            

قال قريش الشهاب أن ادلعجزة إٚتاليا يقسم إىل نوعنب اساسيُت، مها ادلعجزة ادلادية احلساسية ىو معجزة فنائة،  ٔ
ا من انجن  األول يعٍت مادية أهنالدىر. أجاعب النبيُت السابقُت كوادلعجزة الروحية ىو معجزة معقولة و٘تكن من ان تضبط طول 

ىدىا اجملتمع اينما كان النيب يسكن ويبلغ رسالتو. والعك ، كانت معجزة رسول اهلل صلى شاي وحساسيا وىذا ادلعجزة ديكن من ان
اهلل صلى اهلل عليو وسلم غَت ادلادية واحلساسية، ولكن تستطيع ان يفهمها العقل. بناء على ذلك، فكانت ادلعجزة مل حيددىا مكان 

وصل إىل من يستعملون عقوذلم أينما كانو وحيثما كانو وكيفما كانو. معُت وعصر معُت. وامنا ادلعجزة القرآن الكرًن يستطيع ان يت
 Quraisy Syihab, Mukjizat al-Qur’an : Ditinjau dari aspek kebahasaan, isyarat danأنظر : 

Pemberitaan ghaib ( Bandung:Mizan, 2004), hlm.34-35.  

(: ٙٔالقرآن قد وجد يف بعض أيات القرآن كما يلي: سورة النحل )تأكيد اهلل عن استخدام اللغة العربية باعتباره لغة  ٕ
(: ٕٗ، سورة الشورى )ٖٚ(: األية ٖٔ، سورة الرعد )ٕ(: األية ٕٔ، سورة يوسف )ٜٓٔ(: األية ٕٙ، سورة الشعراء )ٖٓٔاألية 
 .ٕٔ(: األية ٙٗ، وسور األحقاف )ٖ(: األية ٖٗ، سورة الزحرف )ٚاألية 
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اإلنشاء. قسم الكالم إىل قسمُت: اخلرب و  العربية باسم "كالم". على جار
طليب ينقسم اىل  يب واإلنشاء غَت الطليب. واإلنشاءطلال واإلنشاء نوعان: اإلنشاء

 مخسة أنواع: األمر، النهي، اإلستفهام، التمٍت، والنداء.
يف القرآن الكرًن قد توجد انجملة اليت ذلا وظيفة أخرى تستطيع أن تفهم 

 من خالل مقتضى احلال. كما يف قولو تعاىل:
     َيٌة آَمُنوا ِبَرب ِهْم َوِزْدنَاُىْم ُىًدى َنْحُن نَ ُقصُّ َعَلْيَك نَ َبَأُىْم بِالَحق  4ِإن َُّهْم ِفت ْ

، مكونة من اإلسمية الجملةإذا نظر بنظرية أفعال الكالم، فكانت 
زلمول اإلسم )ضلن( وموضوعو الفاعل ادلستًت )ضلن( الدال على الذات اإلذلية 
يعٍت للفعل )تقص( ومن اللواحق مثل انجار واجملرور )عليك( تدور كما ىي 

ب الكهف. ولكن كان ادلراد ما اسرد اهلل عز وجل لتفاصل قصة أصح لتمثيل يف
 اختصاص اهلل عز وجل وحده ال شريك لويريده القائل بل كانت األية ىي 

 ث بتفاصيلهاكما وقعت، دون زيادة والنقصان.ابسرد األحد
ومعٌت اآلية : أن اهلل عز وجل ىو من يقص أحداث القصة بكل 

لى سيد زلمد صلى اهلل عليو وسلم لتكون جوابا عن استفسار تفاصيلها ع
ادلشرقُت وسؤاذلم عنها: إهنم يا زلمد ٚتاعة من الشبان آمنوا باهلل فثبتناىم على 
دين احلق وزدناىم يقينا حيت صربوا على ىجران قومهم، وفراق ما كانوا فيو من 

ن عاشور" إىل أن ويشَت "اب ٘خفض العيش ولينو إىل خشونو البقاء يف الكهف.
 .         ٙافتتاح انجملة )إهنم فتية( حرف التأكيد ىو جملرد االىتمام ال لرد اإلنكار

النظرية اليت تكاشف وظائف انجملة مشهورا باسم فعل الكالم الذي قد 
 (.ٕٜٓٔ-ٜٔٔٔ)  John Austinقد تقدمو جون أستُت

                                                            
4
  13سورة الكهف:  
5
، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي جامع البيان عن تأويل أي القرآنأبو جعفر بن جرير )الطبري(،  

    202(، ص. 1661الحلي وأوالده، 
6
، )تونس: دار سحنون للنشر 15الجزء  ،2محمد الطاهر )ابن عاشور(: تفسير التحرير والتنوير، المجلد   

 221(، ص.1662والتوزيع، 
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اليت عرضت يف القرآن الكرًن ىناك كثَت القصص عن األمم السابقة  
باللغة العربية اليت تكون متعجب للقراء وادلستمعُت. البد يف القصص من ان ٕتد 
احلوارات الىت تصَت القصص أكثر إثارة للمالحظة. من القصص السلفية ىو 
قصة صاحب انجنتُت اليت تتضمن يف سورة الكهف. للتفهم مراد ىذه القصة، 

 كالمية.الزم ببحث الذي يستخدم النظرية األفعال ال
يف ىذا البحث، الباحث سيبحث وحيلل قصة صاحب انجنتُت بنظرية األفعال 

 الكالمية اليت ىي من رلال تدرس فيو التداولية.   
   

 تحديد البحث ب.

  يلى: بناء على ماسبق بيانو ىف خلفية البحث حدد الكاتب ادلسألة ادلقتصرة فيما
يف سورة  ادلكونة الكالمية يف قصة صاحب انجنتُت األفعال ما ىي صيغ .ٔ

 (؟ٗٗ-ٕٖالكهف )اآلية 
واألفعال  (locutionary act) األفعال القولية ما معاىن .2

يف   (perlocutionary act)واألفعال التأثَتية (Illocutionary act)اإلصلازية
 (؟ٗٗ-ٕٖيف سورة الكهف )اآلية  ادلكونة  قصة صاحب انجنتُت

 

 ج. أغراض البحث وفوائده 

أغرض البحث ٖتتوى تصوير أغرض البحث الىت يريد ان يصلها  البحث 
دقيقة. علما بأن اغراض البحث مهمة، فكانت أغرض ىذا البحث ىى كما 

 ياىل :
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تعريف صيغ األفعال الكالمية يف قصة صاحب انجنتُت يف سورة الكهف   .ٔ
 (.ٗٗ-ٕٖ)اآلية 

ة واألفعال اإلصلازية قصة صاحب انجنتُت يف تعريف معاين األفعال القولي .ٕ
 (ٗٗ-ٕٖسورة الكهف )اآلية 

 

 أما فوائد ىذا البحث ىى :  

نظريا، زاد ىذا البحث حزينة العلم ىف نقد األدب بُت طالب اللغة  .ٔ
 العربية وادهبا خصوصا ٔتا يتعلق براغمتكية .

الكهف ا البحث يستطيع ان يفّهم عن طريقة ٖتليلية القرآن يف سورة ىذ .ٕ
 بالنظرية التداولية.

 د. التحقيق المكتببي  

على  دلكتيب مهمة جدا ىف البحث، فلذلك ال بد من قيامإن التحقيق ا
إىل حد االن  م ال.ىناك البحث ادلستوى ىف ادلوضوع أ الباحث لكى يعرف ىل

الكالمية يف قصة صاحب انجنتُت ىف  األفعال ،مل جيد الباحث ْتوثا تبحث عن
سورة الكهف .ولكن وجد الباحث البحوث الىت تستخدم ىف موضوعها الدراسة 

 التحليلية التداولية  االفعال الكالمية، كاالتى:

البحث الذى كتبو زين احملاسن، طالب شعبة اللغة العرابية وادهبا كلية 
ا اإلسالمية احلكومية يوجياكارتا األداب والعلوم الثقافية ّتامعة سونان كاليجاك

ٔتوضوع " قصة موسى وحضر ىف سورة الكهف )الدراسة ٖتليلية  ٜٕٓٓسنة 
تداولية (". ىف ىذا البحث، استخدم الباحث علم الرباٚتاتيك ىف  تقدمو 

 األفعال الكالمية للعبارات ادلستخدمة هبا ىف القصة موسى وحضر.
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لب شعبة اللغة العربية وأدهبا  البحث الذى كتبو حبيب زلمد منصور، طا
كلية اآلداب والعلوم الثقافية ّتامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

ٔتوضوع "إنشاء طلىب ىف سورة الكهف". ىف ىذا  ٜٕٓٓيوجياكرتا سنة 
البحث، استخدم الباحث إنشاء طلىب يف سورة الكهف على أسلوب االمر، 

 ادلنعة، رجاء، ودعوة.

تبو ْتر الرازقُت، طالب شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية البحث الذى ك
اآلداب والعلوم الثقافية ّتامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوجياكرتا 

ٔتوضوع "األفعال الكالم سورة ادلطففُت )دراسة ٖتليلية  ٕٔٔٓسنة 
دمتو الرباٚتاتيكية(". ىف ىذا البحث، استخدم الباحث علم الرباٚتاتيك ىف تق

 األفعال الكالمية لبحث االيات الىت كما ىي ىف سىورة ادلطففيىن.

البحث الذى كتبو زلمد زاكي ادلباراك، طالب شعبة تربية الدين 
اإلسالمي، كلية الًتبية ّتامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوجياكرتا 

 ٓٙ-ٕٛ،  ٔتوضوع "القيم الًتبية ىف سورة الكهف، ألية ٕ٘ٓٓسنة 
وتطبيقهاىف تعليم العلوم الدينية "ىذا البحث، تركز على تطبيق القيم األخالقية 

ىف رلال تعليم العلوم الدينية الىت  ٕٛ-ٓٙادلتضمة ىف سورة الكهف االية 
تتحدث عن قصة موسى عليو السالم ىف طالب العب نيب حضر. تلك القصة 

فق ادلتعلم على التعليم الذى ذلا القيم األخالقية ادلتعلقة بكيف موفق العامل، ومو 
 ىو مهم ىف علمية الدراسة.

 

إنطالقا من حواصل االستطالع على البحوث ادلاضية، مل جيد البحوث 
الىت تبحث دقيقا عن قصة صاحب انجنتُت ىف سورة الكهف بنظرية األفعال 



6 
 

يف ان ييحث ىذه ادلسألة ويصبها  الكالمية. انطالقا من ذلك، الباحث يرغب 
 لف العلمي. ىف ادلؤ 

 

 

 ه. اإلطار النظري 

نظام علمي أو علم منظوم حيدد منط اإلدارة ادلراد بالنظرية ىي  عامة،
ادلنظومة ومنط  العالقة بُت الظواىر ادلالحظة. النظرية ٖتتوى الفكرة عن األحكام 
العامة أو موضوع العلوم ٓتالل نظر معُت. النظرية تستطيع ان تستنبط معقولة 

ها )التدقيق( أو تعرض صحيحها ىف ادلواضع أو الظواىر وتضبط حقيقت
 ٚادلالحضة.

 ال الكالمية فى التراث اللساني العربيعفاأله.أ.    

الكالم اىل خرب و إنشاء، وعرفوا اخلرب بأنو ما  قسم البالغّيون
األصل يف اخلرب أن يلقي  ٛحيتمل الّصدق والكذب، و إنشاء ما لي  كذالك.

( إفادة ادلخاطب احلكم الذي تضمنتو انجملة، ويسمى ٔألحد غرضُت : )
( إفادة ادلخاطب ان ادلتكلم عامل باحلكم، ويسم ذالك ٕذالك احلكم اخلرب؛ )

الزم الفائدة. قد يلقى اخلرب ألغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأيت: 

                                                            
 ،(0222 ،ىبن : داس انفكش)ثٍشود نج ،جالغخ فً انمعبن وانجٍبن وانجذٌعجىاهش ان ،انغٍذ أحمذ انهبمشً 2   

   36-36ص. 
ص.  ،(0222،)انقبهشح : مكتجخ اَدة ،جىاهش انجالغخ فً انمعبن وانجٍبن وانجذٌع ،انغٍذ أحمذ انهبمشً  1

22 - 32 
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( ٘( الفخر؛ )ٗ( إظهار التحسر؛ )ٖف؛)( إظهار الظعٕ( اإلسًتحام؛ )ٔ)
 ٜاحلت على السمى وانجد.

اإلنشاء إّما طليّب أو غَت طليّب، اإلنشاء الطّليب ىو الكالم الذى 
ال يصح أن يقال لقائلو إنو صادق او كاذب ويستدعى مطلوبا غَت حاصل وقت 
الطّلب. وأما اإلنشاء غَت الطليب فما اليستدعى مطلوبا غَت حاصل وقت 

طلب، ويكون بصيغ ادلدح والذم وصيغ العقود والقسم والتعجب والرجاء، ال
ويكون برّب ولعل و كم اخلربية، وذىب كثَت من البلغاء أنو لي  من مباحث 

 وأما أقسام اإلنشاء الطليب كما يلي :  ٓٔعلم البالغة.

األمر= األمر طلب الفعل على وجو االستعالء. واألمر لو أربع صيغ  (ٔ)
األمر، كقول تعاىل: يَاحَيَِْت ُخِذ اْلِكَتاب ِبُقّوٍة. )مرًن :  ( فعلٔوىي :)
( فعل ادلضارع اجملزوم بالم األمر، كقولو تعاىل : لِيُ ْنِفَق ُذْو َسَعٍة ٕ(؛ )ٕٔ

( إسم فعل األمر، مثل : َحيَّ َعلى ٖ(؛ )ٚمِّْن َسَعِتِو ) الّطالق: 
: َسْعًيا ىِف َسبيِل اهلل ) ( ادلصدر النائب عن الفعل األمر مثل ٖالَفاَلِح؛ )
(. وقد ٗترج صيغ األمر عن معناىا األصلي إىل معان أخرى  ٛ٘الّنساء 

الّدعاء،  ٔٔتستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال وىي كما يلي :
اإللتماس، األرشاد، التهديد، اإلباحة الّتسوية، اإلكرام، اإلمتنان، 

 لّتكوين، اإلذن، الّتخبَت، الّتعّجب.اإلىانة، الّدوام، الّتمٌت، اإلعتبار، ا
الّنهي: ىو طلب الكف او الًتك، ألن األشاعرة يقولون : إن مقتضى  (ٕ)

الّنهي كف الناس عن الفعل باالشتغال بأحد أضداده، وادلعتزلة يقولون : 
وقد ٗترج سيغتو عن معناىا األصلي إىل معان  ٕٔإن الّنهي ترك الفعل.

                                                            
ص.  ،ثذون انغىخ( ،إعكىذاسٌخ: انمعبسف) ،انّطجعخ انّثبوٍخ ،انتقىٍخ وانتطىٌشفخ انجالغخ ثٍه فهغ ،سجبء عٍذ  6

200 
 36ص.،... جىاهش انجالغخ ،انغٍذ أحمذ انهبمشً  10
 انهمضح ٌطهت همضح أحذ األمشٌه مه انتّصىس وانتصذٌق.  11
12
  هم: ٌطهت ة "هم" انتّصذٌق نٍظ غٍش وٌمتىع معهب ركش انمعبدل. 
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الّدعاء؛  ٖٔرائن األحوال، منها:أخرى تستفاد من سياق الكالم وق
االلتماس، اإلرشاد، الّدوام، بيان العاقبة، الّتسئي ، الّتمٌّت، الّتهديد؛ 

 الّتوبيخ، الكراىة، اإلئتناس، والّتحقَت. 
اإلستفهام = ىو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل بأدة   (ٖ)

، ٙٔماذا، و ٘ٔ، وىلٗٔخاصة.و أداوة االستفهام كثَتة منها، وىي: اذلمزة
 ٕٓ.، وأيّ ٜٔ، وكمٛٔ، وأيتٚٔومن، ومىت، وأيان، وكيف، وأين

خروج اإلستفام عن أصل داللتو إىل معٌت أخري كثَتا ما خيرج اإلستفهام 
عن إلرادة طاب اإلفهام واإلعالم اىل معان أخرى أشار اليها بو، 
ويستدل عليها من قرائن احلال أو قراءن ادلقال، إذ يستعٍت البلغاء 

الستفهام عن ذكر األلفاظ الّدالة داللة صرحية على ما يربدون بعبارات ا
التعبَت عنو مع ادلعاين،  وبالغة الداللة على ىذه ادلعاين بأسلوب 
االستفهام آتية من التغيَت عنها بصورة غَت مباشرة وىي دالالت تصّيد 
بالذكاء. قال مش  الدين ابن الشائغ ىف كتابو "روض األفهام ىف أقسام 

ام": " وقد توسعت العرب، فأخرجت االستفهام عن حقيقتو استفه
دلعان، أو أشربتو تلك ادلعاين". وقد أحصى البالغّيون معاين كثَتة خرج 
اليو اإلستفهام عن حقيقتو، أذ تنبهوا إليها لدى دراسة سلتلف النصوص، 

التعّجب أو  -ٗالتقرير  -ٖالتوبيح  -ٕاإلنكار  -ٔوىي ما يلي: " 
التفخيم والتعظيم  -ٛاالفتخار  -ٚالتذكَت  -ٙالعتاب  -٘التعجيب 

                                                            
 وتعٍٍه انعبقم ٌحصم ثبنعهم أي ثزكش اعم انمغئىل نعقالءٌطهت ثهب تعٍٍه ا  13
 ٌطهت ثهب تعٍٍه صمبن مبضٍب كبن او مغتقٍال  14
ضع انتفخٍم أي فى انمىاضع اوأكثش مب تكىن مه مى ،طهت ثهب تعٍٍه صمبن مغتقجال خبصخٌ  15

 انتً ٌقصذ فٍهب تعظٍم انمغئىل عىه وانتهىٌم ثشأوه
 ٌطهت ثهب تعٍٍه انحبل  16
 ٌطهت ثهب تعٍٍه انمكبن  12
 ومتى. ،مه أٌه ،أوى ثمعىى كٍف  11
 ٌطهت ثهب تعٍٍه انعذد  16
 .60-36,ص. جىاهش ،انغٍذ أحمذ انهبشمً  20
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التهديد والوعيد  -ٔٔالتسهيل والتخفيف -ٓٔالتهويل والتخويف  -ٜ
الًتغيب  -ٙٔالتنبيو  -٘ٔاألمر  -ٗٔالتسوية  -ٖٔالتكثَت  -ٕٔ
 -ٕٔاّلمٍّت والًّتّجي  -ٕٓاإلسًتشاد -ٜٔالدعاء  -ٛٔالنهي  -ٚٔ

 -ٕ٘التجاىل  -ٕٗضيض التح -ٖٕالغرض  -ٕٕاالستبطاء 
االستبعاد  -ٕٛاالكتفاء  -ٕٚادلدح والذم  -ٕٙالتحقَت واالستهانة 

التأكيد"  -ٕٖاإلخبار  -ٖٔالتهّكم والسخرية  -ٖٓاإليناس  -ٜٕ
 ٕٔإىل غَت ذالك من معادن.

التمٌت ىو طلب األملر احملبوب الذي اليرجى حصولو. إما لكونو  (ٗ)
يف نيلو. ضلو : أال ليت الشباب  مستحيال وإما لكونو شلكنا غَت مطموع
وللتمٍّت أربع أدوات : واحد  ٕٕيعود يوما # فأخربه ٔتا فعل ادلشيب.

أصلية وىي "ليت"، وثالث غَت اصلّية وىي "ىل"، ضلو : فهل لّنامن 
(، و "لو" ضلو : فلو أن لنا كرة ٕ٘شفعاء فيشفعولنا ) األعراف: 

أسرب القطا، ىل ما يعَت غنكون من ادلؤمنُت. ولعّل كقولو الّشاعر : 
وإذا كان األمر احملبوب شلا  ٖٕجناحو # لعّلى اىل من قد ىويت أطَت؟

يرجى حصولو كان طلبو تراجيا، وألفاظ الرجاء الىت يطلوب هبا األمر 
احملبوب ادلطموع فيو وادلمكن حصولو، ىي "لعّل" و "عسى"، ومن أمثلة 

ان يأتى بالفتح أو أمر ذلك لعّل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا، فعسى اهلل 
 من عنده.

النداء، وىو طلب ادلتكلم إقبال ادلخاطب عليو ْترف ينيب مناب أدعو  (٘)
لفظا أو تقديرا، مثل قولو تعاىل: ياحيي خذ الكتاب بالقوة. وأدوات 

                                                            
 022ص. ،انجالغخ انعشٌخ أعغهب وعهىمهب وفىىوهب ،عجذ انشحمه انمٍذاوً  21

 
 ،انجشكخ) سمجبوج: ،حغه انصٍبغٍخ ششح دسوط انجالغخ ،عهم انذٌه محمذ ٌبعٍه  22

 66-60ص.،(0222
 62-66ص. ،جىاهش ،انغٍذ أحمذ انهبشمً  23
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النداء ٙتانية: اذلمزة، وأي، ويا، وآ، وآى، وأيا، وىّيا، ووا. وقد خيرج 
ن أخرى تستفاد من سياق الكالم النداء عن معناه األصلي إيل معا

اإلغراء، اإلستغاثة ٕٗوقرائن األحوال وتلك ادلعاين، ةمن أىم ذلك: 
 الندية، الّتعّجب، التحسروالتوجيع، الّتحَّت والّتضّجر، اإلختصاص. 

                

 ه.ب.األفعال الكالمية في التراث الغربي 

ىف  Charless Morrisمصطالح التداولية أوال يستخدمو جارلي  موري  
ْتث نظام العالمة. يف علم الراموس قال موري  أن ىناك ثالثة أفكار أساسية 
ىي النحو، والداللة و التداولية. النحو يدرس فيو العالقة بُت العالمات اللغوية؛ 
والداللة تدرس فيها العالقة بُت العالمة والقصد؛ والتداولية تدرس فيها العالمات 

 Pragmatics is theأن  ”Pragmatics“قال ليفينسان ىف كتابو  ٕ٘سر.اللغوية بادلف

study of relation between language and contexs that are basic to an account of 

language understanding.ٕٙ 

ز على  ية اليت فيها عمالية التكّلم تركّ ولية ىي نوع من العلوم اللغو اوالتد
وكما سبق ذكره  ٕٚة التكّلمية حيققها ادلتكلم وادلخاطب.كيف ادلعٌت أم الرسال

أن التداولية فيها تعليم اللغة كما تستخدم هبا للتكّلم. وادلرتبط هبذه النشاطات 
. وىذا النشاط قال ان التكلم نشاط رلتمعي باألخر Alanألُت   يعٌت التكلم أن

                                                            
 22ص. ،جىاهش ،انغٍذ أحمذ انهبشمً  24
25  Aminuddin. Semantik : Pengantar Studi tentang Makna, (Malang: Sinar Baru 

Algensindo),hlm.36 
26  Levinson,Pragmatics, ( Cambridge University Press), hlm. 21 

22 A.Chaer Al-Wasilah, Pengantar Pengajaran Linguistik Terapan ( Jakarta: Pusat 

Bahasa,2005), halm. 19 
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البد عليو التعاون ديكن القيام بو لو كان احلزب األخر مشاركا. وكّل احلزب 
 ٕٛبينهم ويقومون بصورة ادلخاطب.

. Sosiopragmaticو Pragmalinguisticوالتداولّية عامة تنقسم 
ىو ْتث عن أحوال عامة استخدام اللغة التكّلمية.   pragmalinguisticو
فهو  sosiopragmaticواما  ٜٕالعالقة الوثيقة بقواعد اللغة. pragmalinguisticو

ادلكان أم الوالية الىت فيها استخدمة اللغة. ويف اجملتمع يعٌت ْتث عن أحوال 
مستخدم اللغة يبدو أن مبادئ التعاون ومبادئ الكياسة جيريان تغَتا يف الثقافة 
ادلتنوعة، منها الطبقة اإلجتماعية وغَت ذالك. وذلذا، كان العالقة بُت 

sosiopragmatic  وعلم اإلجتماعي(sosiology) .وثيقة 

الفهم ادلتنوع عن التداولية ديكن أن نأخذ اخلالصة منو إىل أن ومن 
التداولية ىي الدراسة اللغوية يف استخدام اللغة يعٍت ْتسب العناصر اليت تشملها 

 قواعد اللغة وعلم الداللة.

الفرق األساسي بُت التداولية بوصفها وظيفي وعلم اللغة بوصفو شكلي 
ف لو ادلعٍت سلتلفة، أما نظر وظيفي ىو يتوده ىو نظر الرمسى، وكل اللسان ادلختل

أن الفرق بُت التداولية والداللة ىو يقع يف  Leechاىل الغرض.  يف رأي ليج 
 what does mean x (ٔ. أما الداللة ىي ٕتب األسئلة )verb to meanاستخدام 

 . ? what did you mean by x( ٕ.  أما التداولية ٕتب األسئلة ) ?

لتداولية اليت تستطيع ان تصَت العالمة يف كشف أغراض من ظواىر ا
 Johnالكلمات يف القرآن ىي نظرية الفعل الكالمى اليت قد تقدمها جون أستُت 

Austin (2122-2132) . 
                                                            

21  Kunjana Rahardi, Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia (Jakarta 

Penerbit Erlangga), hlm.52 
26  Henry  Taringqn Guntur ,”Pengajaran Pragmatik”.cet 1 (Bandung: 

Angkasa,1984),hlm.45 
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، (locution)أوستُت صّنف فعل الكالم اىل ثالثة أنواع فهي الفعل القويل
. وحياول "أوستُت" يف (perlocution)، الفعل التأثَتي(illocution)الفعل اإلصلازي

ىذه ادلرحلة أن دييز كل فعل عن األخر بغض النظر عن ماىية التصنيف أو 
 an، أن الفعل القويل ىو  wijayaقال وجيايا  ٖٓالتداخل بُت ىذا األفعال الثالثة.

act of saying something  يعٍت فعل لتعبَت األشياء. واإلصلاز ىوan act of doing 

something  أو عبارة عن فعل ينجز بواسطة القول. وفعل التأثَت ىو تأثَت القول
 ٖٔللمخاطب.

عن الفعل الكالمي، أوال أن الفعل القويل ىو  Gunawanشرح كوناوان 
اللفظة أو الكلمة وافقا دلعنها نفسها يف ادلعجم  فعل الكالمي، حينما كان معٌت

يف ىذه ادلعرفة، ال يبحث عن ادلراد أو الغرض الذي ىو تطويل أو توسيع من 
ادلعٌت احلريف، ثانيا، الفعل اإلصلازي ىو فعل يعمل األشياء، يف ىذا ادلراد أنو 

وستُت أنو حييل يبحث ادلراد  أو الغرض أو قّوة القول. ثالثا، الفعل التأثَت، قال أ
 ٕٖإىل تأثَت الذي ينتجو القائل ٔتا يقول.

بذالك، أن الفعل القويل يتعلق ٔتعٌت القول كما يتضمن ىف القول نفسو. 
و الفعل اإلصلاز كما يتعلق بفعل يعمل األشياء بالغرض ادلعُت. وأما فعل التأثَتي 

ىذه ادلعرفة، أن  يتعلق بالتأثَت الذي يتأثر بو القول نفسو للمخاطب. إنطالقا من
الفعل الكالمي مل يطلب الغرض األصلي ولكن األغراض األخرى ادلوافقة 

  احلال. بالسياق

                                                            
نجىبن: داس )ثٍشود  ،اعتشاتٍجٍبد انخطبة : مقبسثخ نغىٌخ تذاونٍخ ،اثه انظبفشانشهشي(عجذ انهذي )   30

 222ص. ،(0226 ،انكتت انجذٌذ انمتحذح
31  Zaka Al-Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab-Indonesia, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2011),hlm. 114 
32  Asim Gunawan, Kajian Sosiopragmatik dalam PELLIBA 7, Analisis Klausa, Pragatik Wacana, 

Pengkomputeran Bahasa, (Jakarta: Lembaga Bahasa Unika ATMAJAYA,1994), hlm.84 
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يرى أصحاب النظريات السياقية أن الطريق إىل ادلعٌت لي  رؤية ادلشار 
إليو أو وصفو أو تعريفو وإمنا من خالل السياق اللغوي الذي وردت فيو، وادلوقف 

فيو، وعليو فدراسة ادلعٌت تتطلب ٖتليال للسياقات اللغوية  احلايّل الذي استعملت
وغَت اللغوية. والسياق ىو البيئة اللغوية اليت ٖتيط باخلطاب وتكشف معناه. 

 :  وأىم السياقات

سياق اللغوي : البيئة اللغوية اليت ٖتيط ّتزيئات الكالم من مفردات  . أ
 وٚتل وخطاب.

أن اللغة ليست صورة  معٌت ىذاسياق ادلوقف أو سياق احلال:   . ب
للواقع وليست معادال للواقع ألنو يستحيل أن يصف الشخص الواقع 
وليست ويطابقو باللغة، ألن اللغة نظام رمزي مؤلف من عالمات 

 زلدودة بزمن وظروف وأحوال سلتلفة.
سياق الثقايف اإلجتماعي : اجملال أو اإلطار اإلجتماعي أو الثقايف  . ت

 الذي ينتمي إليو الكالم.

إذا كان القائل يريد ان يعلم أن نفسو ظامئ  " " أنا عطشانادلثل : 
وخناقو جفاف، بدون الغرض األخر، فكان ىذا القائل يعمل الفعل القويل، 
ولكن اذا كان يريد ان يشرب، فكان يعمل الفعل اإلصلازي. وكان تأثَت من 

 اب للقائل.القول اإلصلازي ىي الفعل التأثَتي كما كان ادلخاطب يتناول الشر 

 ادلثل األخر الذى مرارل نسمع:

  " أشعر بأن ىذه الغرفة ىوائها حار جدا."  

العبارة السابقة باعتبارىا فعال قوليا أن تكون ىذه العبارة تتصور أن 
ادلتكلم يشعر اذلواء يف الفصل ىي حارة. ولكن كانت بوصفها فعال إصلازيا، إن 

اذلواء يف الفصل ىي حارة، وىذا القول تكون تقوذلا األستاذ للتلميذ، باحلال 
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يهدف لكي كان التلميذ يفتح النافذة أو يشغل مكيف اذلواء. أما التأثَت الذي 
 يرد إليها ادلتكلم يسمي باسم فعل التأثَت.

 أنظر ىذه األية : 

 ، كما يلي: ٗ(: ٜٔقول اهلل تعايل يف سورة مرًن )

ْشتَ َعَل الرأس َشْيًبا َوَلْم َأُكْن ِبُدَعاِئَك قَاَل رب  ِإن ي َوَىَن الَعْظُم ِمّني وا
 .َرب  َشِقيِّا

ىذه األية تتكلم عن مهة نيب زكريا عليو السالم حلضر الذرية بينما كان 
عمره قد ىرم وزوجتو عاقرة. مهة النيب زكريا قد قبلها اذلوأ. فأخربه اخلرب أنو 

 سيحوز الذرية، مث كان نيب زكريا يقول كما قال يف األية السابقة. 

د وىن ورأسو قد إذا كان ادلتكلم )نيب زكريا ( خيرب للمخاطب أن عظمو ق
اشتعل شيبا بدون الغرض األخر، فكان ادلتكلم يعمل الفعل القويل ولكن يريد 
إظهال الضعف للمخاطب، فكان يعمل الفعل اإلصلازي الذي ىي اذلم  حيل 

 ىذه ادلشكلة.

بناء على ذلك، يرغب الباحث يف ْتث األيات قصة صاحب انجنتُت يف 
 سورة الكهف بتقريب الفعل الكالمي.

 البحث   .منهجو

 وأما منهج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث فكما يلى:

 موضوع البحث .1
وىذا البحث ْتث مكتيب. وىذا البحث يقام ّتمع ادلعلومات، من 

 الكتب، واجمللة، وادلقالة وادلصادر ادلتعبق هبذا البحث.
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 وطريقة جمع البيانات .2
كالكتب، ويف ىذا البحث ٚتع الباحث ادلعلومات من مصادرىا  

 والصحيفة، وانجريدة، واجمللة.
 مصدر البيانات .3

وأما ادلصادر البيانات يف ىذا البحث تنقسم اىل نوعُت. األول، ادلصدر 
األول وىو قصة صاحب انجنتُت يف سورة الكهف. والكتب اليت تتعّلق 

، (Guntur Willy)بنظرية أوستُت، مثل كتاب الرباٚتاتيك على كونتور ويويل
التفسَت مثل تفسَت انجاللُت وكتاب احلديث مثل البخارى وادلسلم وكتاب 

وغَت ذلك. والثاين، البيانات الثنائية ادلأخوذة من ادلراجع ادلتعلقة بالبحث 
 بقرأة الكتابات، وادلقاالت، والصحيفة، والبحث، واألطروحة، وغَت ذلك.

 طريقة تحليل البيانات .ٗ
النوعي الوصف، تقام بوصف  طريقة ٖتليل البيانات ادلستعملة طريقة

     ٖٖالواقعية مع ٖتليلها.

 

 ز. نظام البحث

ويف تأليف ىذا البحث، قسمت ىذا الباحثة البحث إىل أربعة أبواب  
 كمايلي :

                                                            
33  Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra ( Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 

2003)hlm. 53 
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الباب األول، مقدمة زلتوية على خلفية البحث، ٖتديد البحث، أغراض 
 ونظام البحث.البحث وفوائده، التحقيق دلكتيب، اإلطار النظري، منهاج البحث 

الباب الثاين، يبحث عن حملة سورة الكهف من تعريف تسمية السورة 
 الكهف، وأسباب نزوذلا، ومضموهنا، وفضائلها.

على أستُت،  الباب الثالث، بُّت على وجو الرباٚتتيك ) أفعال الكالمية(
 وشرح التحليل األفعال الكالمية ىف قصة صاحب انجنتُت.

الباب الرابع، خالصة ىذا البحث واإلقًتاحات ادلهمة ذلذا البحث  
 والكلمة اإلختتام.   

 

         

        

        



 
 

٥٦ 
 

  باب الرابع

 إختتام

  

 الخالصة  . أ

خالصة هذا البحث  قبل انتهاء هذا البحث عزم الكاتب أن يطرح

  تلخيصا واختصارا وتسهيال للقراء لفهم ما كتبه الباحث، وهي كما يلي: 

الفعل الكالم عبارة عن كل األفعال عند التخاطب أو اإلتصال يف أي  .١

كالم، مثل التعبري واإلرشاد والوعظ والنقد. والفعل الكالم هو الوحدة 

الصغرى يف النشاط النطقي الذي له وظيفة. ووظيفة الكالم ميكن فهمها 

ما.  من العالقة بني اللغة والسياق احمليطة 

يت تتضمن الفعل الكالمي يف قصة صاحب املواضع أو الكلمات ال .٢

)، فقد عرض الباحث يف ٤٤- ٣٢اجلنتني املتضمنة يف سورة الكهف (

ويف هذه السورة قد ورد الكلمات الباب السابق (الباب الثالث). 

املتضمنة باألفعال الكالمية يف مخسة موضيعا من قصة صاحب اجلنتني 

  كما يلي:  .)٣٤- ٣٢(املتضمنة يف سورة الكهف 

 "أَنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ نـََفرًابالكلمة " فعل الكالميوجد الباحث   . أ

الفعل اليت كانت مجلة اإلمسية باملوضع ا٣٦-٣٢يف األية  تقع

يتصّور صاحب الكافر خري من صاحب فيها  (Locution act)ولالق

فيها هو تبليغ   (Illocutionari act) وفعل اإلنجازي  املؤمن.
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وفعل التأثير  .صاحب الكافر أنه أكثر من صاحبه ماال

(perlocution act)   التكرب واإلنكار صاحب الكافر فيها هو

 .واخلوف صاحب املؤمن

-٣٧تقع يف األية  "َأَكَفْرتَ "بالكلمة  فعل الكالميوجد الباحث    . ب

 (Locution act)القول الفعلاليت كانت  اإلستفهامباملوضع  ٣٨

وفعل كلمة السؤال صاحب املؤمن إىل صاحب الكافر. فيها  

أن اليكفر  األمر والنصحفيها هو   (Illocutionari act) اإلنجازي

 التعجب فيها هو   (perlocution act)وفعل التأثير  .على نعمة اهللا

 .والتوبيخ للمتكلم

تقع يف  "ِإْذ َدَخْلتَ  وَوَلْوَال بالكلمة " فعل الكالميوجد الباحث   . ت

 Locution)الفعل القولاليت كانت  اجلملة الفعليةباملوضع  ٣٩األية 

act)  وفعل اإلنجازي. رجاء الصاحب املؤمن لربّهفيها 

(Illocutionari act)  وفعل التأثير  واألمر. توبيخفيها هو لل

(perlocution act)  .فيها هو فزع املتكلم ونصح 

تقع  " فـََعَسى َريبِّ َأْن يـُْؤِتَنيِ  "بالكلمة  الكالميفعل وجد الباحث    . ث

الفعل باملوضع الكلمة الرتجى اليت كانت  ٤١- ٤٠يف األية 

وفعل . رجاء الصاحب املؤمن لربّهفيها  (Locution act)القول

القريب  فيها هو طلب األمر  (Illocutionari act) اإلنجازي

فيها هو كره صاحب   (perlocution act)وفعل التأثير  احلصول.

 املؤمن على كفر صاحبه.
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تقع يف  " يَا لَْيَتِين ملَْ أُْشرِكْ  "بالكلمة  فعل الكالميوجد الباحث   . ج

الفعل اليت كانت التمىن باملوضع الكلمة  ٤٤- ٤٢األية 

. يتصور حال الصاحب الكافر مسكينافيها  (Locution act)القول

توبة صاحب فيها هو   (Illocutionari act) وفعل اإلنجازي

ندم املتكلم على فيها هو   (perlocution act)وفعل التأثير  .الكافر

 .اإلشراك

 

 اإلقتراح   . ب

بعد أن يقوم الباحث بتحليل الفعل الكالمي يف قصة صاحب اجلنتني 

 اإلملام ادعي ال فيمكن اقرتاحة فهي)، ٤٤-٣٢املتضمنة يف سورة الكهف (

ال ويبقى املوضوع ذا املتعلقة اجلوانب بكل واإلحاطة  واألفق دائما مفتوحا ا

  .بينها فيما واملتداخلة املتشعبة املنهج هذا حيثيات يف التغلغل أراد ملن أوسع فيه

  

وأخريا، أشكر اهللا تعاىل على مجيع نعمه وعونه، وأفّوض مجيع األمور إليه 

ألنه هواملستعان لكافة عبادة. والسعي إىل حصول هذا البحث على درجة 

الكمال قد بلغ إىل أقصاه من الطاقة. ولكن الباحث رحب الصدرأن يقول أن 

مرجوا إصالح األخطاء واملقرتحات البحث بعيد عن الكمال. لذا، كان 

 لتصحيحه وكماله يف املستقبل.
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  ثبت المراجع

  المراجع العربية .١
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 ر.الفك
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  طهران: مكتبة الصدوق. .القرآن العظيم والسبع املثاين

  . مؤسسة البعثة.تفسري الربهان هـ.  ١١٠٧البحراين، السيد هاشم. 

تفسري القرآن هـ.  ١٤٢٠الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي. 

  . دار طيبة للنشر وااتوزيع.العظيم

الدين الرازي خطيب  فخرب ، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسني التيمي امللقبالرازى

بريوت: دار إحياء الرتاث . التفسري الكبري مفاتيح الغيب:ه. ١٤٢٠الري. 

  العريب.

إسكندارية: .فلسفة البالغة بني التقنية والتطوير، الطّبعة الثّانية .رجاء عيد
  .املعارف
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. بريوت: مناهل العرفان يف علوم القرآنهـ.  ١٩٩٩الزرقاين، حممد عبد العظيم. 
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  .ثواب األعمالهـ.  ٣٨١٠الصدوقي، أبوجعفر بن حممد بن علي بن بابويه. 
. طهران: دار النهذيب هـ. ٣٨١٠الطوسي، أبو جعفر حممد بن احلسني. 

  ب اإلسالمية.الكت
. طهران: تفسري العباشيهـ.  ١٣٨٠العباشي ، أبو النضر حممد بن مسعود. 

  املكتبة العلمية اإلسالمية.
، اجلزء العاشر. دار تفسري القرآن العظيمعماد الدين، إمام جليل احلافظ. 

  األندلس: بريوت.
. العشراجلامع األحكام القرآن، اجلزء الثالث  .٦٧١.أيب عبد اهللا، القرطيب

  بريوت: مؤسسة الرسالة
لد. تفسري التحرير والتنوير. ١٩٩٧حممد الطاهر (ابن عاشور).  تونس:  ، ا

  دار سحنون للنشر والتوزيع.

  . أسباب نزول القرآن.الواحدى، اإلمام أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي
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