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 هزا انبحج هى بحج نغىي وصفً كٍفً انزي ٌهذف نًعشفت عذد األيش و  :جتريد البحث

تحهٍم َىعها فً سىسة انكهف دساست تحهٍهٍت َحىٌت صشفٍت ويا يىقع إعشابـها وبُاءها. و 
يشحهت جًع انبٍاَاث تكىٌ بطشٌقت أسهىب انخّطً وأيا يشحهت تحهٍم انبٍاَاث وهً تكىٌ 

( تسعت وعششوٌ 92و طشٌقت تقسًٍٍت. بعذ جًع عذد األيش ُوجذث )( أAgihبطشٌقت أغٍه )
( تسع عششة آٌت. ويٍ تسع عششة آٌت انًىجىدة، قذ تكشس ركش 92كهًت يٍ األيش فً )

انكهًاث بعضها. تىجذ عالياث انبُاء يٍ عذة أفعال األيش انًىجىدة فً سىسة انكهف، وهً:  
( حالث كهًاث. وحاٍَاً، بُاء عهى انسكىٌ : 3أوالً، بُاء عهى حزف حشف انعهّت : وجذث )

( حًاًَ 8( احُتا عششة كهًت. وحانخاً، بُاء عهى حزف حشف انُىٌ : وجذث )99وجذث )
 .كهًاث

 
 كهًاث يفتاحٍت : األيش، دساست َحىٌت صشفٍت، سىسة انكهف

 

Abstrak: Artikel ini membahas tentang linguistik deskriptif kualitatif yang bertujuan 

untuk mengetahui jumlah dari kata Amr (Perintah) dan menganalisis bentuk-bentuknya 

di dalam Quran Surah Al-Kahfi dalam tinjauan pengkajian sintaksis (I’rab/Nahwu) dan 
morfologi (Shorof).  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik catat. pada teknik 

analisis data menggunakan metode Agih atau metode distribusional. Setelah dilakukan 

pengumpulan data, telah didapatkan jumlah kata Amr (perintah) dalam Quran Surah Al-

Kahfi sebanyak 29 kata di dalam 19 ayat. Dari 19 ayat tersebut, ditemukan pengulangan 

kata Amr (perintah) yang sama di sebagian ayat yang ada. Dalam surah al-Kahfi 

terdapat beberapa tanda-tanda al-Bina’ dari sebagian kata-kata kerja bentuk Amr 

(perintah) dalam Quran Surah Al-Kahfi yaitu terhapusnya huruf ‘Ilah (vocal 
panjang/bukan huruf asli) dengan jumlah sebanyak 3 kata. Kemudian Kata-kerja Amr 

(perintah) yang berakhiran Sukun   ــ )  ( dengan jumlah sebanyak 12 kata. Dan tanda yang 

terakhir adalah terhapusnya huruf ( ٌ ) karena asal kata tersebut merupakan kata kerja 

yang lima (Af’ālul Khomsah) dengan jumlahnya sebanyak 8 kata. 

 

Kata Kunci: Kata Amr (Perintah), Tinjauan Pengkajian Nahwu Shorof, Quran Surah 

Al-Kahfi.  
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 املقّدمة
كالتفاىم بٌن أبناء  لغة ىي أداة اإلتصاؿال

البشر كآلة للتفكًن كنظاـ للتعبًن كىي آية من 
تتكوف اللغة من كلمات أك  آايت هللا العظمى.

رلموعات من الكلمات. اللغة ىي ادليزة ادلميزة 
ع كل رلموعة اجتماعية األكثر متييزان ألٌف اللغة م

سلتلف عن رلموعة أخرل. تشعر أنٌػها كياف 
رلموعة اجتماعية لػها لغتها كابلتايل، فإٌف كل 

اخلاٌصة. كقد اىتٌم الباحثوف ابللغة منذ أقدـ 
العصور، ألنػها من أبرز الظواىر اإلنسانية اليت 
يتطٌور بػها فكره ادلؤثٌر. كإٌف اللغة العربية ظلت كال 
تزاؿ لػها شأف عظيم كمكانة سامية بٌن لغات 

طان . فاللغة العربية كما نعرؼ مرتبطة ارتبا1العامل
  .مصًناين كحتميان أببنائها

كالقرآف الكرمي ىو يعٌم الناس عربيا أـ غًن  
كرساالتو  عريب. كختم هللا تعاىل بو مجيع كتبو

السماكية. كقد اختار هللا سبحانو كتعاىل اللغة 
العربية من بٌن لغات العامل لتكوف لغة كتابو ادلبٌن 

. كقد 2الكرمي لينذر بو العادلٌنؤسولو  ادلنٌزؿ على
أنزلو هللا تعاىل إىل دمحم صلى هللا عليو كسٌلم بلساف 
عريب مبٌن اليت كانت يتكلمها كيفهمها أصحابو 
كقومو مجيع ادلسلمٌن. كحفظها لنا القرآف العزيز 
كاألحاديث الشريفة كما ركاه الثقات من منثور 

. قاؿ هللا تعاىل: }إٌّن أىنزلناه 3العرب كمنظومها

                                                           
1 Dihyatun Masqon. (2018). Dawur al-

Lugah al-Arabiyah fi< ‘Asr al-‘Ulu>mah wa 
Tat{bi<qiha> fi< Tat{wi<r al-‘Ulu>m, Izdihar (Journal of 
Arabic Language Teaching, Linguistics, and 
Literature), Vol.1 No. 1, 2018, hlm. 33. 

2
Mohammad Syairozi Dimyathi, 

Urgensi Bahasa Arab dalam Pembangunan 
Peradaban Dunia dan Eksistensinya di Sekolah-
sekolah di Indonesia, Jurnal Alfaz, Vol.4, No.1. 
Januari-Juni 2016, Page 43-56. 

3 Aidillah Suja .(2019).  أهًٍت دساست انهغت
انفعم انعشبً انعشبٍت فً فهى يعاًَ انقشآٌ )دساست عٍ ). 

. القرآف ىو الكتاب 4كم تعقلوف{قرآان عربٌيان لعلٌ 
الصاحل لكل زماف كمكاف، كىبو هللا على كل 
اإلنساف ألنٌو يشمل الشريعة. ففيو القواعد الكٌلية 
ككثًن من التفصيالت لػها، ال يعرفها اإلنساف إاٌل 

 بػهذه اللغة العظيمة. 
ال جداؿ فيو أٌف اللغة العربية نشأت يف 

خالصة، ككاف العرب أحضاف اجلزيرة العربية نقٌية 
قبل اإلسالـ يتحٌدثوف ابلعربٌية الفصحىة كال 
حيتاجوف إىل إعماؿ فكر طويل كركاية كال تتأثٌر 
ألسنتهم. فبدأ ظهور اللحن يف أكؿ األمر يسًنا، 
مث أخذت نتيجة يف اختالط العرب ابألعاجم بعد 
مركر الزمن. كمن أجل ذلك، حاكؿ علماء اللغة 

ناس كي جيتنبوه كيعودكا إىل ببياف ما يلحن فيو ال
السداد كالصواب، ككضعوا علم النحو ألداء 
نصوص الشرعٌية أداءن سليمان، كلفهمو إىل أبعد 
حدكد السالمة كالفصاحة خوفان من شيوع األحلاف 

  على األلساف. 
لكٌل لغة من اللغات حتتاج إىل قواعد.  

ففي اللغة العربية لػها قواعد تسٌمى بػها النحو 
. كلكن يف ىذا البحث، رؼ كالبالغةكالص

سييحىٌلل حوؿ الدراسة النحوية الصرفية. قاؿ 
أيسأؿ عن  "ال : -رمحو هللا–اإلماـ الشافعي 

مسائل الفقو, إاٌل أجبت عنها من قواعد 
. كالقواعد النحوية الصرفية ليست غاية 5النحو."

يف حٌد ذاتػها، كلكنها كسيلة لسالمة النطق 
. 6ة كٌصحة الكتابة كادلعرفةكالتحٌدث كالقراء

الغربية، ىي الصرؼ  اللفةاألفضل من علـو 
كالنحو كمعرفتها ضركرية لفهم القرآف. النحو ىو 
                                                                                

Perada ( Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu ), 
200. 

 21/1قرآف سورة يوسف  4
ق(. شذرات الذىاب يف أخبار من 2431الفالح. )أبو  5

 132ص. .ذىب. بًنكت: دار ابن كاثر
 :القاىرة .اإلعراب ادليسر كالنحو .ـ(2443) .دمحم علي 6

 5ص.  .دار الطالئع



JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality –Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2021 

74 

 

علم يبحث يف نفس الكلمة كاشتقاقها كتصريفها 
للكلمة إىل صيغ سلتلفة ألداء ضركب من ادلعاين 
ادلقصودة كالتصغًن، كالتثنية، كاجلمع، كأخذ 

 .   7ادلشتٌقات، كبناء الفعل للمجهوؿ كغربىا
ة، كلمة تنقسم إىل ثالثة ابلنسبة إىل الكيفيٌ   

ككلمة  (Declarative)اخلرب أقساـ كىي كلمة 
ككلمة األمر   (Interrogrative) اإلستفهاـ

(Imperative)
يف ىذا ادلبحث, كلمة األمر دخل . 8
. من دركس علم النحو (Linguistic)إىل علم اللغة 

األمر ىي صيغة من الصياغ كالصرؼ، صيغة 
جيدر بنا أف نعرفها النحوية الصرفية الذم 

إىتمامان, كىي تفيد للطلب كادلستقبل أبدا ألنٌػها 
مطلوب بو حصوؿ ما مل حيصل أك دكاـ من 
حيصل. كلفعل األمر عٌدة صيغ. األكىل أتيت بفعل 
ٍل، كالثانية تقرتف الـ  األمر كوزف ًإفٍػعىٍل مثالن إٍعمى
 األمر ابلفعل ادلضارع كوزف لًيػيٍفًعٍل مثالن فػىٍلييٍكًرـٍ 
ضىيػٍفىوي، كالثالثة أتيت صيغة األمر على اسم الفعل 
مثالن  "آًمٌٍنه!" مبعىن "اٍستىًجٍب!". كالرابعة أتيت 
ابدلصدر نيابة عن فعل األمر احملذكؼ مثالن "صىرٍبان" 

أك "حسنان" أم مبعىن "ًإٍصربٍ!" أك "أىٍحًسٍن!"
9 . 

أٌما سورة الكهف فهي سورة من سور  
السورة الثمانية عشرة يف القرآف الكرمي، كىي 

القرآف. تتكٌوف من مائة كعشر آية، كألف 
كمخسمائة كتسع كمثانٌن كلمة، كسٌتة آآلؼ 
كمخسمائة كمخسٌن حرؼ. كىكذا جعلو هللا سورة 

. كىذه السورة من سوره لػها الصدرة على اخلطاب
عندىا ثالث قصص مهٌمة كىي ال توجد يف سور 
                                                           

قواعد النحو الوظيفي : (. 1005انيف زلمود معركؼ. ) 7
لبناف: دار بًنكت  -بًنكت  دراسة كتطبيق.

 احملركسة.
8 Chaer. (1995). Sosiolinguistik : 

Perkenalan Awal. Jakarta: Rineka Cipta. 
األساليب اإلنشائية يف حنو (. 1002عبد السالـ. ) 9

 25القاىرة: مكتبة اخلنجى. ص. العريب.

قٌصة نيب  أخرل. كىي قٌصة أصحاب الكهف مث
قٌصة ذك  مث -عليهما السالـ-موس كخيدير 

 ك يعجوج كمعجوج. -عليو السالـ-القرنٌن

كإىل ذلك، يف بعض ىذه السورة ركيت  
-عن قٌصة البستٌن الذاف يشمالف قصة بٌن آدـ 

، فهذه  -لعنة هللا عليو-كإبليس  -عليو السالـ
كٌلها أىٌم ادلوضوعات يف حبث سورة الكهف. 
فأما ادلباحث األخرل يف ىذه السورة منها بياف 
كتصوير مبدإ احلياة كمعادىا كالتوحيد كنزكؿ 
القرآف يرادؼ إصالح اجملتمع، التصوير عن حقيقة 
الدنيا كقيمتها كعن الصحبة مع الصاحلٌن كادلتقٌن 

رة ىي إحدل كىذه السو  كادلستضعفوف ادلؤمنوف.
 سور اليت حتتوم على األسلوب اللغوية الطلبية. 

كيف ىذه الدراسة، تعرض الدراسات  
كتب   10ـ(2017السابقة منها مشس الدين )

األمر يف سورة النساء دراسة حتليلة حنوية رسالة "
.كىذه الرسالة تناكؿ عن أساليب األمر بالغية"

 يف سورة النساء دراسة حتليلية حنوية بالغية.
كاحملتوايت فيها منها تعريف األمر عند النحويٌن 
كصيغها، كتعريف األمر عند بالغيٌن، كمعاين 
األمر عند البالغيٌن، صور األمر كحتليل معانيو 
النحوية كالبالغية يف سورة النساء. مث مطاع هللا 

قيمة التعليم لصيغ كتب رسالة "  11ـ(2015)
أم ما   . قد عرضت الرسالة"األمر يف سورة البقرة

كاف صيغ األمر كمعانيو يف سورة البقرة بل تناكؿ 
البحث مسألة مهمة من مسائل األمر عن قيمة 
صيغو من جهة الرتبية يف سورة البقرة. كنتائج 
البحث أف فيو قيمة األمر منها اإلمياف، كالعبادة 

                                                           
(. األمر يف سورة النساء دراسة النحوية 1022مشس الدين. )10

 Doctoral Dissertation, Universitas Islam. بالغية
negeri Alauddin Makassar ،12 ,32 - 31. 

(. قيمة التعليم لصيغ األمر يف 1025مطاع هللا. ) 11
 Jurnal Doctoral Dissertationسورة البقرة. 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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كتب   12ـ(2015كاألخالؽ. ككذلك أبريليا )
ثٌن من "صيغ األمر كالنهي يف جزء الثالرسالة 

أسئلة القرأف الكرمي : دراسة حتليلية بالغية". 
البحث من ىذا البحث ما صيغ األمر كالنهي 
الذم يتضمنها جزء الثالثٌن من القرآف الكرمي كما 
معىن صيغ األمر كالنهي الذم يتضمنها جزء 
الثالثٌن من القرآف الكرمي. يهدؼ ىذا البحث 

ٌن من دلعرفة صيغ األمر كالنهي يف جزء الثالث
القرآف الكرمي كدلعرفة معناىػما يف ىذا جزء. 

"الكالـ كتبت الرسالة    13ـ(2015كادلخالدة )
اإلنشائي الطليب يف سورة الكهف )دراسة حتليلية 

عرضت فيها تعريف كمفهـو كالـ بالغية( ". 
اإلنشاءم الطليب كأحوالػها أبٌف فيها األمر كالنهي 

ين كلماتػها يف كاإلستفهاـ كالنداء كالتمىن ، كمعا
 سورة الكهف.

    
 منهجية البحث

نوع ىذا البحث ىو حتليل اللغوية الوصفي 
الكيفي. منهج حتليل اللغوية ىو الطريقة 
ادلستخدمة حلصوؿ على فهم ك بياف أحواؿ اللغة 
أـ طريقة التقريب كالتئامل كالتحليل كالتبيٌن على 

. يف ىذا البحث، 14مسألة حوؿ أحواؿ اللغة
البياانت اجملوموعة ليست بشكل األرقاـ، بل 

 جتمع على شكل الكلمات.
زلوار ىذا البحث ىو مرفوسينتكسيس 

(Morfosintaksis) ،تتكوف من الكلمتٌن .

                                                           
12 Nurul Fitria Aprilia. (2015) صٍغ األيش . 

 وانُهً فً جزء انخالحٍٍ يٍ انقشآٌ انكشٌى: دساست تحهٍهٍت بالغٍت
 .Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim,  

(. الكالـ االنشائي 1025فطرة ادلخالدة. ) 13
 Digital حتليلية بالغية(.الطليب يف سورة الكهف )دراسة 

Library ،digilib.uinsby.ac.id. 
14 Harimurti Kridaleksana. (2001). 

Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia. Hal. 
102 

كسينتكسيس  (Morfologi)مرفولغي 
(Sintaksis) . مرفولغي ىو التحليل يبحث عن

أسلوب تشكيل الكلمة. كأما سينتكسيس ىو 
سلوب تشكيل اجلملة. التحليل يبحث عن أ

ألجل ذلك، كلمات األمر يف سورة الكهف 
ستحلل أسلوب تشكيلها كمواقف إعرابػها 

 كبناءىا.
. 15البياانت ىي ادلواد األصلية للبحث

البياانت ىي كحدة اللغوية اليت تقع يف موقف 
. البياانت 16أعلى من أغراض البحث درجة

مكاف يوجد فيو أغراض البحث. من أجلو، يكوف 
أغراض البحث معركفان. مصادر البياانت يف ىذا 

. 110-1البحث ىي قرآف سورة الكهف اآلية 
كأغراض حبثها ىي كلمات األمر اليت توجد يف 

 سورة الكهف.
طريقة مجع البياانت ىي طريقة تصنيف 
البياانت مكٌونة بعد ترتيب خطة البحث عرب 

. طريقة مجع البياانت 17احلوار كاالستماع كالقراءة
 ىذا البحث تستخدـ أسلوب اخلٌطي. أسلوب يف

اخلٌطي ىي طريقة مجع البياانت بتدكين نتائج 
ادلالحظات بعد قراءة الكتب ادلراجع مث تقاـ 

 برتتيبها يف جدكؿ ادلالحظة.
طريقة حتليل البياانت يف ىذا البحث 

( أـ طريقة التقسيمية. Agihتستخدـ طريقة أغيو )
اليت توجد يف  طريقة أغيو ىي طريقة التحليل

                                                           
15 Sudaryanto.(1995) .Linguistik : 

Identitasnya, Cara Penanganan Objeknya dan 
Hasil Kajiannya . Yogyakarta: Yayasan 
Ekalawya - Duta Wacana University Press. Hal. 
9. 

16 Sudaryanto.(1998) .Metode 
Linguistik Bagian Kedua : Metode dan Aneka 
Teknik Pengumpulan Data . Yogyakarta: Gadjah 
Mada University Press. Hal. 12 

17 Tri Mastoyo Jati Kesuma.(2007) .
Pengantar Metode Penelitian Bahasa . 
Yogyakarta: Carasvatibooks. 



JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality –Volume 6, Nomor 1, Januari – Juni 2021 

76 

 

18نفسها آلة تعيينها كىي جزء من اللغة ادلبحوثة
. 
طريقة أغيو تتكوف من أسلوب اإلبتدائية كأسلوب 
ادلتابعة. كألسلوب اإلبتدائية ستستخدـ أسلوب 

( Bagi Unsur Langsungالتوزيع الفورم )
كإلسلوب ادلتابعة ستستخدـ أسلوب ابج مركى 

(Baca Markah .)ورم ىي أسلوب التوزيع الف
طريقة حتليل البياانت بتقسيم بناء اجلملة إىل عدة 
العناصر احلالية حيث كانت عائدة إىل تلك 

 .19اجلملة أصلها

 التالية اليت يوجد فيها األمر : مثال يف اجلملة

 

ْنُو ِذْكًرا ... ُقلْ "...   "(88) -َساَتْ ُلْو َعَلْيُكْم مِّ

 

ْنوُ  َعَلْيُكمْ  َساَتْ ُلوْ  ُقلْ   ِذْكًرا مِّ
 

فعل أمر مبين على السكوف كحذفت كاكه ُقْل : 
للتقاء الساكنٌن كالفاعل ضمًن مسترت فيو كجوابن 

: يف زلل نصب بػهدىا  تقديره أنت. كاجلملة
السٌن حرؼ َساَتْ ُلْو َعَلْيُكْم : مفعوؿ بو. 
للقرب. أتلو : فعل  -تسويف–االستقباؿ 

مضارع مرفوع ابلضمة ادلقدرة على الواك للثقاؿ. 
كالفاعل ضمًن مسترت فيو كجوابن تقديره أان. 
عليكم : جار كرلركر متعلق أبتلو كادليم عالمة 

جار كرلركر متعلق منو ذكرًا : مجع الذكور. 
 أبتلو. ذكران : مفعوؿ بو منصوب ابلفتحة.

كأما أسلوب ابج مركى ىي أسلوب حتليل 
البياانت بقراءة الرمز اإلضايف التوضيحي يف 
                                                           

18 Sudaryanto. (1985). Metode dan 
Aneka Teknik Analisis Bahasa. Yogyakarta: 
Masyarakat Linguistik Komisariat Universitas 
Gadjah Mada. Hal. 5. 

19 Sudaryanto .(1993) .Metode dan 
Aneka Teknik Analisis Bahasa : Pengantar 
Penelitian Wahana Kebudayaan secara 
Linguistis . Yogyakarta: Duta Wacana 
University Press. Hal. 31 

. مثالن : بعد تعيٌن كلمة األمر، ستقاـ 20اجلملة
 بتأكيدىا، ليدؿ على أنػها من كلمات األمر.

 مثل جدول حتليل البياانت لكلمة "ُقْل"

 
 لَ  عَ  فَ   كزف فعل ادلاض

 لَ  وَ  قَ   فعل ادلاض األصلي
 لَ  ا قَ   فعل ادلاض بعد اإلعالؿ

 لُ  عُ  فْ  يَ  كزف فعل ادلضارع
 لُ  وُ  قْ  يَ  فعل ادلضارع األصلي
فعل ادلضارع بعد 

 اإلعالؿ
 لُ  وْ  قُ  يَ 

 لْ  عُ  فْ  ا كزف فعل األمر
 لْ  وُ  قْ  ا فعل األمر األصلي

 لْ  X قُ  X فعل األمر بعد اإلعالؿ
 X [Qu] X [L] 

 

دخلت على نوع "فعل األمر"  قل"كلمة "
كىي  ُقْل" –يَ ُقْوُل  –"قَاَل ألف أصلها من كلمة 

فعل ادلعتل األجوؼ أم عٌن فعلها حرؼ من 
حركؼ العٌلة. يف القاعدة العامة، األجوؼ يف 

. يف قاعدة 21األمر إذا سكن آخره حيذؼ كسطو
فَ َعَل. على كزف قَ َوَل أصلو قَاَل اإلعالؿ، كلمة 
ؿ، إذا حتركت الواك كالياء كانفت  يف قاعدة االعال
. يرل أف يف اجلدكؿ، يف كلمة 22قبلهػما قلبتا ألفان 

يَ ُقْوُل صارت كلمة يَ ْقُوُل فعل ادلضارع األصلي 
 قاعدة الرسم، كيتب األلف كاكان إذا  يف بعد إعاللو.

، مثل :  يَ ُقْوُل.  -قَالَ كانت مضمومة بعد ضمٌو

                                                           
20 Harimurti Kridaleksana .(2001) 

.Kamus Linguistik . Jakarta: PT Gramedia. Hal. 
121 

. كاإلبداؿ اإلعالؿ تيسًن(. 2414. )إبراىيم العليم عبد 21
 27ص.  .غريب مكتب: القاىرة

22 A. Zakaria .(2016) .Al Kaafi fii 'Ilmish Shorfi . 
Garut: Ibn Azka Press. Hal. 72 
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مشٌددة كأال بشرط أال يكوف ىذا ادلضموف كاكان 
قاعدة فعل األمر، يؤخذ  .23تكوف ىي مكسورة

األمر من ادلضارع حبذؼ حرؼ ادلضارعة من 
أٌكلو، شلا يتحرؾ بعد حرؼ ادلضارعة؛ حبذؼ 

. فمن تلك 24حرؼ ادلضارعة كجـز اآلخر
ىي فعل األمر من "ُقْل" القاعدة، عيلم أبف كلمة 

 يَ ُقْوُل". -"قَالَ 
 

 حثتهاابنتائج البحث وم
حتليل البياانت تيصدر على  نتائج

ثٍت فيهاادلشكال . فأٌما ادلشكالت ت اليت حبي
ادلبحوثة ىي حتليل عدد األمر يف سورة الكهف 

يف سورة . أنواع األمر ادلستخدمة كأم نوعها من
الكهف كجدت عدة األمر ادلستعملة يف أسلوبػو 

، كجاء األمر فيها لتحسٌن الصرفية كفنيتو النحوية
 من جدكؿ واعد.كادلعاين كتصحي  القالكالـ 
، فويجد أٌف عدد األمر يف البياانت ادلضموف حتليل

( تسعة كعشركف كلمة 29سورة الكهف منها : )
( تسع عشرة آية. كمن تسع 19من األمر يف )

عشرة آية ادلوجودة، قد تكرر ذكر الكلمات 
بعضها. كالكلمات اليت كيجدت فيها ىي كلمة 

يًٌٍئ"، ككلمة "ٰاًت" ذيكرت مٌرات ف، ككلمة "ىى
"اٍؤكيكآ"، ككلمة "ابٍػعىثػيٍوآ"، ككلمة "ٍليػىٍنظيٍر"، ككلمة 
"ٍليىٍأًت"، ككلمة "ٍليػىتػىلىطٍَّف"، ككلمة "ابٍػنػيٍوا"، ككلمة 
"قيٍل" ذيكرت سبع مرٌات، ككلمة "اذٍكير"، ككلمة 
"اٍتلي"، ككلمة "اٍصرب"، ككلمة "ٍليػيٍؤًمٍن"، ككلمة 

مة "اٍضًرٍب" ذيكرت مٌراتف، ككلمة "ٍليىٍكفيٍر"، ككل
ديٍكا"، ككلمة "ٰاتػيٍوا" ذيكرت  "اٍسجيديٍكا"، ككلمة "انى
مٌراتف، ككلمة "انٍػفيخيٍوا"، ككلمة "ٍليػىٍعمىٍل".كمع 

                                                           
قواعد (. 1004مصطفى زلمود األزىرم. ) 23

 يف اإلمالع لفضيلة الشيخ العالمة دمحم بن صاحل العثيمٌن.
  مصر: مكتبة عباد الرمحن.

24 A. Zakaria. (2016).  Al Kaafi fii 
'Ilmish Shorfi. Garut: Ibn Azka Press. Hal. 97 

ذلك، عرفت أبٌف اجملموع اإلمجايل لعدد كلمات 
( عشركف 20األمر احلقيقة يف سورة الكهف ىو )

كىي ( سٌت عشرة كلمة 16كلمة تتضمن من )
يًٌٍئ"، ككلمة "اٍؤكيكآ"، ككلمة "ابٍػعىثػيٍوآ"،  كلمة "ىى
ككلمة "ٍليػىٍنظيٍر"، ككلمة "ٍليىٍأًت"، ككلمة 
"ٍليػىتػىلىطٍَّف"، ككلمة "ابٍػنػيٍوا"، ككلمة "اذٍكير"، ككلمة 
"اٍتلي"، ككلمة "اٍصرب"، ككلمة "ٍليػيٍؤًمٍن"، ككلمة 
ديكٍ  ا"، "ٍليىٍكفيٍر"، ككلمة "اٍسجيديٍكا"، ككلمة "انى

( أربع  4ككلمة "انٍػفيخيٍوا"، ككلمة "ٍليػىٍعمىٍل" ك)
كلمات اليت تكرر ذكرىا كىي كلمة "ٰاًت"، 
ككلمة "قيٍل"، ككلمة "اٍضًرٍب"، ككلمة "ٰاتػيٍوا". 
كأنواع األمر من جهة النحوية اليت كجدت يف 
سورة الكهف ىي نوعاف، كىػما فعل األمر بعدده 

ع دخلت ( أربع عشرة كلمة كفعل ادلضار 14)
 كلمات.( سٌت  6عليو الـ األمر بعدده )

 

كالتخليص من عالمات اإلعراب كالبناء عند صيغ 
 األمر يف سورة الكهف فيما يلي:

 

 جدول مجع البياانت من بناء األمر

 الكلمات بناء األمر املوجودة
اجملموع 
 اإلمجايل

بناء األمر على 
 حذؼ حرؼ العٌلة.

ذيكرت  "ٰاِت"كلمة 
مٌراتف، ككلمة (2)

 ."اْتُل"
 كلمات 8

بناء األمر على 
 السكوف.

، ككلمة "َىيِّْئ"كلمة 
سبع (7)ذيكرت  "ُقْل"

، "اذُْكر"مرٌات، ككلمة 
، ككلمة "اْصِِب"ككلمة 

ذيكرت  "اْضِرْب"
 مٌراتف(2)

 كلمة 22
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بناء األمر على 
حذؼ حرؼ 

 النوف.

، ككلمة "اْؤُووآ"كلمة 
، ككلمة "ابْ َعثُ ْوآ"

، ككلمة "ابْ نُ ْوا"
، ككلمة "اْسُجُدْوا"

 "ٰاتُ ْوا"، ككلمة "اَنُدْوا"
مٌراتف،  (2)ذيكرت 
 ."انْ ُفُخْوا"ككلمة 

 كلمة 8

 

 فأما الكلمات ادلتبقية فهٌن من أفعاؿ ادلضارع :
جدول مجع البياانت من أفعال املضارع دخلت 

 عليهّن الم األمر
موقع 
اجملموع  الكلمات إعراهبا

 اإلمجايل

رلزـك بالـ 
 األمر

، "ْليَ ْنظُْر"كلمة 
، "ْلَيْأِت"ككلمة 
، "ْليَ تَ َلطَّْف"ككلمة 
، "ْليُ ْؤِمْن"ككلمة 
، "ْلَيْكُفْر"ككلمة 
 ."ْليَ ْعَمْل"ككلمة 

 كلمات 6

 أمثلتهٌن يف اجلمل ادلفيدة اليومٌية. -
عرض األمثلة يف اجلملة ادلفيدة اليومية  

حيتاجها طالب اللغة العربية كتطبيقهم يف ارتفاع 
مهاراتػهم كفهمهم. فهذه ىي أمثلة اجلمل ادلفيدة 
 اليومية تصدر من كلمات األمر يف سورة الكهف: 

 –آًت ". مبعىن أعطى  -يػيٍؤيت  –. كلمة " آتىى1
 أعط. –يعطي 

 كيٍوابن ًمنى القىٍهوىًة !"  آِتِنْ ، فعل األمر : "ايى بػيينىٌ  -
فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر: " مىًن  -

اًؿ، 
ى
ًبًو  فَ ْليُ ْؤتِ اٍكتىسىبى أىحىديكيٍم رًٍزقنا ًمنى ادل

 أىٍىلىوي. "
طىعىامان  إتْ َياءً ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

عىلىى الفيقىرىاًء، ايى أىبٍػنىاًئي !"  ادلصدر انئب عن 
علو منصوب ابلفتحة ، كفاعلو ضمًن مسترت ف

فيو كجواب تقديره : أنت ، أك أنتم . كقد انب 
عن فعلو آتىى ، كال جيوز أف حتضره. ألنٌػو 

 سيتحٌوؿ إىل مفعوؿ مطلق.
 
ليو  –.كلمة " تىالى 2 يقرأ  –أيٍتلي " مبعىن قرأ  –يػىتػٍ
 اقرأ بصوت مرتفع. –
، ايى  الًكتىابى الًذمٍ  أُتلُ فعل األمر : "  - أىمىامىكى

 أىمٍحىدي ! ".
فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " مىٍن  -

ُلوُ أىرىادى أىٍف يػىٍفسى ى صىٍدريهي اًبلقيٍرآًف،  ميٍرتىًفعان  فَ ْليَ ت ْ
 تػىٍرتًٍيالن. "

 ِتََلَوةً ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -
  "! ا اخلىاًطبي  ًبصىٍوت ميٍرتىًفع، أىيػُّهى

يَّأى 3 يًٌئي  –.كلمة "ىى ٍء " مبعىن أصل   –يػيهى ىىيًٌ
 كيٌسر. 

ءْ فعل األمر : " ايى رىبػَّنىا،  - نٍػيىا  َىيِّ لىنىا أيميٍورىانى يف الدُّ
 كىاآلًخرىًة ! " 

فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " مىٍن   -
ٍيًو السٍُّلطىةي،  ا أًليميٍوًر  فَ ْليُ َهيِّئْ كىافى يفٍ يىدى بػًهى

يٍسًلًمٌٍنى."ا
 دل
ألمور  تَ ْهِيَئةً ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

 شعوبكم، اي كالة األمر!"

قيٍل " مبعىن خاطب  –يػىقيٍوؿي  -.كلمة " قاىؿى 4
 كتلٌفظ.

ٍسًلًم !" ُقلْ فعل األمر : "  -
ي
ًٍنان أًلىًخٍيكى ادل  خى

فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " مىٍن   -
يػٍرنا أىٍك  فَ ْليَ ُقلْ كىافى يػيٍؤًمني اًبهلًل كىاليػىٍوـً اآلًخًر  خى

 لًيىٍصميٍت. "
رىًحٍيمان  قَ ْوالً ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

نىكيٍم، ايى أىبٍػنىاًئي ! "  بػىيػٍ
اذٍكيٍر " مبعىن  –يىٍذكيري  –. كلمة " ذىكىرى 5
 حضر شيئان يف ذىنو.است
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يلٍ أىٍْساىءى زيمىالىًئكى يف  اذُْكرْ فعل األمر : "  -
 الفىٍصًل، ايى أىمٍحىدي ! "

فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " مىٍن  -
 فَ ْلَيْذُكرِ أىٍعرىضى عىًن هللًا أىٍك كىقىعى يفٍ الفىاًحشىًة، 

ًثًٍنان كىٍليػىتيٍب إًلىٍيًو. ٌ   هللاى ذًٍكران كى
دلصددر النائب عن فعل ادلضارع : " الى ا -

 .  حىسىنىاًت بػىٍيًنكيٍم !" ِذْكراً تىٍشتىًبكيٍوا ! ايى شىبىابي
 
اٍصربٍ " مبعىن ال  –يىٍصربي  –. كلمة " صىبػىرى 6

 ييٍظًهري شىكولن من أملو أك بلولن.
 عىلىى مىا أىصىابىكى ! " اْصِِبْ فعل األمر : "  -
فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " إذا  -

 نفسىوي."  فَ ْلَيْصِِبْ أصاب أحدىكيم من مصيبةو، 
ًراادلصدر النائب عن فعل األمر : "  - أىؿى  َصب ْ

سو ! فلكم اجلٌنة. "  ايى
 
اٍضًرٍب مىثىالن "  –يىٍضًربي  –. كلمة " ضىرىبى 7

 اإلعطاء يف ادلثاؿ.
 لًلًَّذٍينى آمىنػيٍوا اٍمرىأىةن مىثىالن  اْضِربْ فعل األمر : "  -

 صىاحًلىةن ! " 
فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " من  -

ارحتل أحدكم إىل القدس كنظر إىل بيت 
مثال دلن مل يره عن صوره.  فَ ْلَيْضِربْ ادلقدس، 

 " 
لىػنىا  َضْربً ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

مثالن كيف كاف سلفينىا الصىاًل ي يىٍطليبي الًعٍلمى، 
 ايى أيٍستىاذيانى !

آًك " مبعىن انتقل  –َيىًٍكم  –. كلمة " أىكىل 8
 كذىب.

إىل غرفة نومك كىالى تػىنىٍم يف  آوِ فعل األمر : "  -
 الفىٍصًل، أىيػُّهىا النَّائًمي ! "

 فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " مىنٍ  -
 ،  ًإىلى مىٍنًزيلٍ. " فَ ْلَيْأوِ جىاءى ًإىلى أىحىدًكيمي العىديكُّ

اءي  - ادلصدر النائب عن فعل األمر : " األىٍعدى
ًإىلى الغىابىًة اآلًمنىًة. "  فَِإيْ َواءٌ سىيىٍأتػيٍوفى قىرًيٍػبنا، 

ادلصدر انئب عن فعلو مرفوع ابلضمة ، 
كفاعلو ضمًن مسترت فيو كجواب تقديره : أنت 

ك أنتم . كقد انب عن فعلو أىكىل ، كال جيوز ، أ
 أف حتضره. ألنٌػو سيتحٌوؿ إىل مفعوؿ مطلق.

ابٍػعىٍث " مبعىن  –يػىبػٍعىثي  –. كلمة " بػىعىثى 9
 أرسل إليو.

إيٌل الرسالة كأان أكتب  ابْ َعثْ فعل األمر : "  -
 فيها !"

فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " مىٍن  -
َعْثوُ أىرىادى أىٍف جيىٍعىلى ابٍػنىوي فىاًقهنا طىالًبان لًٍلًعٍلًم،   َفليَ ب ْ
زىمنا ًبعيلىمىاًءًه منذ صغره. "  ًإىلى الكيتًَّب ميالى

جيوش  بعثاادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -
ادلسلمٌن من بلدان إىل بلد القدس، اي أمًن 

 ادلسلمٌن ! "

 –اٍبًن " مبعىن أقاـ  –يػىٍبيًن  –. كلمة " بػىىنى 10
 يقيم.

 يل بيتنا مجيالن، اي عٌماؿ ! " اْبنِ فغل األمر : "  -
فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " من  -

رغب يف أف يتحٌصل على بيت يف اجلنة، 
 ابلعمل الصاحل يف الدنيا. " فَ ْليَ ْبِنوِ 

عمارة  بَِناءً ادلصدر النائب عن فعل األمر :  -
 سامية أيها العٌماؿ ! "

اٍسجيٍد " مبعىن  –يىٍسجيدي  –. كلمة " سىجىدى 11
ا.  كىضىعى جبحتو على األرض تعٌبدن

ًإىلى رىبًٌكيمي األىٍعلىى ،  اْسُجُدْوافعل األمر : "  -
 أيها ادلسلموف !"

دلضارع دخلت عليو الـ األمر : " إٌف هللا فعل ا -
نزؿ من ْساء الدنيا يف ثلث الليل. فمن أراد 

 حينئذ بكثًن. " فَ ْلَيْسُجدْ دعاءه مستجاابن، 
 ُسُجْوًداادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

 خاشعا إؿ رٌبكم األعلى !"
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دىل 12 ًد " مبعىن  –يػينىاًدم  –. كلمة " انى انى

 يدعو.-دعا
ابىكيٍم إىل الٌصالة، اي  اَنُدْوافعل األمر :"  - أىٍصحى

 طالب !"
فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " مىٍن  -

عى أىحىديكيمي األىذىافى،  ًة إىل  فَ ْليُ َنادِ ْسًى أىقٍػرىابىوي لًلصَّالى
ٍسًجًد. "

ى
 ادل
حىسىننا  فَِنَداءً ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

يػٍري لىػهيٍم. !"رىًحٍيمنا ًإىلى أى   بٍػنىاًئكيٍم فػىهيوى خى
انٍػفيٍخ " مبعىن أخرج  –يػىنػٍفيخي  –. كلمة " نػىفىخى 13

 من فمو الري .
يٍطفىأىةى يف  انْ ُفُخْوافعل األمر : "  -

ًذه النَّارى ادل ىى
 ىذا الكعك، اي إخواف!"

فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " من  -
ُفْخَهاتوقع أف شحوتو ادلشتعلةف  ًثًٍنو  فَ ْليَ ن ْ ًبكى
يىاـً كاإلستغفار. "   ًمنى الصًٌ

بًلىًطيفو  نَ ْفخٌ ادلصدر النائب عن فعل االمر : " -
، اي فهد!" ٍؤملًً

ي
 جًليٍرًحكى ادل

اٍنظيٍر " مبعىن  –يػىٍنظيري  –. كلمة " نىظىرى 14
 يبصر.-أبصر
كيف كاف يتعلم سلفنا   اُْنظُرْ فعل األمر : "  -

 الصاحلوف !"
فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " من  -

إىل من ىو  فَ ْليَ ْنظُرْ شعير أبٌف مالو ال يكفيو، 
 أسفل منو. "

خاضعنا  َنْظًراادلصدر النائب عن فعل األمر : " -
 إىل ما ىو حيرـٌ إليك!"

-اٍئًت " مبعىن جاء –َيىٍيت  –. كلمة " أىتىى 15
 جييء بشيء.

 السيارة، أيها السائق !" اْئتِ فعل األمر : "  -

فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " إذا  -
إىل  فَ ْلَيْأتِ كقع أحدكم رعونة يف مسألة، 

 أىلها كىٍليىٍستػىٍفًت عىنػٍهىا."
 فَِإتْ َياانً ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

دًكيٍم."  بػًهىًديَّةو إىل أىٍكالى
تػىلىطٍَّف "  –يػىتػىلىطَّفي  –. كلمة " تػىلىطَّفى 16

 مبعىن التػَّرىفُّقي بشيئ.
 اًبلوىلىًد، ايى رىجيلي ! " تَ َلطَّفْ فعل األمر : "  -
أىحىديكيٍم مبىٍن ىيوى  فَ ْليَ تَ َلطَّفْ فعل ادلضارع : " -

 أىٍضعىفي ًمٍنكيٍم ًسنِّا. "
كىالى  تَ َلطًُّفاادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

اًفينا !"  تىكيٍن جى
آًمٍن " مبعىن كىًثقى  –يػيٍؤًمني  –مىنى . كلمة " آ17

 بشيء كصٌدقو.
اًبهلًل الًَّذم خىلىقى  آِمنُ ْوافعل األمر : "  -

ا الكىاًفريٍكفى !" ، أىيػُّهى  السَّمىاكىاًت كىاألىٍرضى
فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : "  -

 مبىٍن ىيوى كىتىبى هللاي لىكيٍم أىٍك عىلىٍيكيٍم. " فَ ْليُ ْؤِمنُ ْوا
صىاًدقنا  ِإََياانً ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

 يف عبادة هللا كالى تيٍشرًٍكوي ًبشىٍيءو !"
 

 
اٍكفيٍر ! مبعىن نفى  –يىٍكفيري  –. كلمة " كىفىرى 18

 بوجود شيء.
 فعل األمر : "اٍكفيريٍكا مبىا شىرىكيٍوا اًبهلًل كىرىسيٍولًًو !" -
مر: " مىٍن كىقىعى فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األ -

ٍرًؾ،  . " فَ ْلَيْكُفْرهُ يف الشًٌ  كىٍليػىتيٍب ًإىلى هللًا عىاًجالن
فػىلىكيمي  ُكْفًراادلصدر النائب عن فعل األمر : " -

 البيٍشرىل ًمٍن دىاًر البػىوىاًر!"
اٍعمىٍل " مبعىن  –يػىٍعمىلي  –. كلمة " عىًملى 19

 فعل شيئنا.
تى فىإنَّكى سىتىميٍوتي مىا ًشئٍ  اْعَملْ فعل األمر : "  -

"! 
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فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر : " مىٍن  -
لىوي اًبجًلدًٌ كىاجليٍهًد.  فَ ْليَ ْعَملْ أىرىادى أىٍف يػىٍنجى ى،  عىمى

" 
عىمىالن  َعَمًَل ادلصدر النائب عن فعل األمر : "  -

 صىاحًلنا كىالى تػىٍقلىٍق ًمٍن رىمٍحىًة هللا، ايى بػيينىٌ !"
 اخلَلصة

بعد أف يقاـ ابلتحليل كالدراسة ابدلوضوع يف 
األبواب السابقة، قد كصل البحث يف آخر 

. كستعرض اخلالصةكىو ب من ىذه الرسالة األبوا
 عدة النقات عن اخلالصة كىي شلا يلي :

بعد حتليل عدد األمر كأنواعو يف سورة  (1
( تسعة كعشركف  29الكهف، فويجدت )
آية. ( تسع عشرة 19كلمة من األمر يف )

كمن تسع عشرة آية ادلوجودة، قد تكرر 
ذكر الكلمات بعضها. ككما عرضت 
البياانت يف اجلدكؿ كبعد أف يقاـ 
ابحتسابػها، عرفت أبٌف اجملموع اإلمجايل 
لعدد كلمات األمر األصلية يف سورة 

( عشركف كلمة تتضمن 20الكهف ىو )
( ست عشرة كلمة اليت ال يتكرر 16من )

لمات اليت تكرر ( أربع ك4ذكرىا ك)
 ذكرىا.

كبعد أف يقاـ بتحليلها، ال توجد أنواع  (2
األمر يف سورة الكهف إال النوعاف كىػما 

( أربع عشرة كلمة 14"فعل األمر" بعدد )
ك"فعل ادلضارع دخلت عليو الـ األمر" 

سٌت عشرة كلمة. كما كرد  (6)بعدد 
البياف يف الباب الثاين عيلم أبٌف فعل األمر 

فلذلك، توجد عالمات البناء مبين دائما. 
من عدة أفعاؿ األمر ادلوجودة، كىي: بناء 
على حذؼ حرؼ العٌلة : كجدت 

(ثالث كلمات. كبناء على السكوف : 3)
(اثنتا عشرة كلمة. كبناء على 12كجدت )

(مثاين كلمات. 8حذؼ حرؼ النوف : )
فأما الكلمات الباقية فموقعها رلزـك بالـ 

ادلضارع. كىي األمر ألنػهٌن من أفعاؿ 
 (سٌت الكلمات.6)

عرض األمثلة يف اجلملة ادلفيدة اليومية  (3
حيتاجها طالب اللغة العربية كتطبيقهم يف 
ارتفاع مهاراتػهم كلييسهل فهمهم يف ادلعاين 

 كتابة األسلوب خاصة يف صيغ األمر.ك 
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