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ممخص البحث

أف األمر مف أساليب األداء في المغة اتخذىا القرآف الكريـ مع غيرىا مف األساليب لتثبيت منيجو في الدعوة
الشؾ ّ
إلى ا﵀ تعالى والى طريقو المستقيـ في الحث عمى الخير والترغيب فيو ,وا ّف اسموب األمر الذي ورد في القرآف الكريـ جاء
عمى صيغ مختمفة وطرائؽ متنوعة منيا ما ىو صريح ومنيا ما ىو غير صريح ,وىذا ما دعانا إلى البحث في جوانب

(اسموب األمر غير الصريح وطرائقو في القرآف الكريـ)  ,وقد اشتمؿ البحث عمى مقدمة وتمييد ومبحثيف ,تضمف المبحث
األوؿ عمى األمر غير الصرح في اسموب االنشاء :كاألمر في االستفياـ وفي النيي وفي الدعاء وفي العرض والتحضيض
وغير ذلؾ ,واحتوى المبحث الثاني عمى األمر غير الصريح في أسموب الخبر :كاألمر في الجممة االسمية وفي الفعؿ
المضارع وفي الشرط وفي المصدر ,وجاءت بعدىا الخاتمة التي ذكرت فييا أىـ النتائج التي منيا:

 1ػ يعد أسموب األمر غير الصريح مف األساليب الميمة في المغة العربية وقد ورد بكثرة في القرآف الكريـ ,كما كاف أحد
عناصر اإلببلغ ،والببلغة ،واإليحاء ،واإلثارة اليادفة إلى تحريؾ النفوس ,والتأثر فييا ,واشراكيا في عممية اإلقناع.
تأدبا مف
3ػ ػ لؤلمر غير الصريح فوائد كثير منياّ :إنو أبمغ مف الصريح ,ويبيف أىمية المأمور واالىتماـ بو ,و يكوف أكثر ً
الصريح ,وقد يراد بو التفاؤؿ بالفعؿ وغيرىا مف الفوائد .
الكممات المفتاحية :صيغة األـ ,غير الصريح ,االستفياـ  ,العرض والتحضيض  ,المصدر ,الشرط
ABSTRACT
There is no doubt that the methods of performance in the language taken by the
Koran with other methods to install method in the call to God and to his right way in the
urge to good and carve in it , and the style of command that was mentioned in the
Koran came on different formulas and methods , And this is what is not explicit , and this
is what led us to research aspects (the style of the matter is not explicit and its methods in
the Holy Quran), and the research included the introduction and the preface and two
sections, the first section included the command is not the edifice in the method of
construction: like the question in question, And in the presentation and the reduction and so
on, and contained the subject For the second command it is not explicit in the style of the
news: in the nominal sentence such as ordering and in the present tense and in the
. that the most important

condition and in the source, and then came the conclusion
results of which stated :

1-The method of explicit command is one of the most important methods in . the Arabic
language and has been mentioned frequently in the Holy Qur'an. It was also one of the
. excitement aimed at moving

elements of reporting, eloquence, inspiration , and
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the souls, influencing them and engaging them in the process of persuasion .
3-of the frank command the
benefits of many of them: it is informed frank, and shows the importance of the manager
and attention to him, and be more polite than frank, and may be meant by optimism and
other benefits.
keyword: imperative , Indirect , Question , Width and spindle , Source , the condition
التمهيد

األمر الصريح واألمر غير الصريح

األمر :ىو طمب حصوؿ الفعؿ مف المخاطب عمى وجو االستعبلء( ,)1أو ىو" صيغة تستدعى الفعؿ ،أو قوؿ ينبئ

()2
ذكر
عف استدعاء الفعؿ مف جية المخاطب عمى جية االستعبلء"  ,و األمر إما أف يكوف صر ً
غير صريح ,وقد َ
يحا أو َ
أف األوامر الواجبة ترد عمى وجييف أحدىما بمفظ افعؿ أو افعموا والثاني بمفظ الخبر إما
ابف حزـ األندلسي (ت 456ىػ) ّ

بجممة فعؿ وما يقتضيو مف فاعؿ أو مفعوؿ واما بجممة ابتداء وخبر  ,فأما الذي يرد بمفظ افعؿ أو افعموا فكثير واضح مثؿ
ِ
الزكاةَ وارَكعوا مع َّ ِ ِ
يف﴾ [ سورة البقرة آية  ,]43وما أشبو ذلؾ ,وأما الذي يرد بمفظ
الراكع َ
يموا الصَّبلةَ َوآتُوا َّ َ ْ ُ َ َ
كقولو تعالىَ ﴿ :وأَق ُ
َف تُؤُّدوا األ ِ
ِ
عاـ
َىمِيا﴾ [ سورة النِ َساء آية  ,]57وكقولو تعالى﴿ :فَ َكفَّ َارتُوُ إِ ْ
َمانات إِلى أ ْ
ْم ُرُك ْـ أ ْ َ
الخبر كقولو تعالى﴿ :إ َّف ا﵀َ َيأ ُ
ط ُ
ط ِعموف أ ْ ِ
ِ
ساك ِ
ع َشرِة م ِ
المائدة آية .)3(]88
يف م ْف أ َْو َسط ما تُ ْ ُ َ
َ
َىمي ُك ْـ﴾ [ سورة َ
َ َ َ
اضحا في قوة الحسـ ,ويفيـ منو البت في الطمب والتشدد
ًا
فاألمر الصريح :ىو األمر الحقيقي ,وىو ما كاف
مباشر و ً

أىـ الصيغ التي ُي َّ
ؤدى بوساطتيا
فيو ,ولو أربع صيغ معروفة ىي :صيغة فعؿ األمر أو صيغة" افعؿ" وىذه الصيغةَ ىي ُّ
األمر في العربيَّة ،وأكثرىا شيوعا ،وال تُسن ُد ىذه الصيغة إال إلى المخاطب كقولو تعالىْ ﴿:ابتَ ُغوا ِع ْن َد ِ
ا﵀ ّْ
الرْز َ
ؽ َو ْ
َ
ً
اعُب ُدوهُ
ُ
ُ
ِ
ِ
العنكبوت آية  ,]17و كقولو تعالى ﴿:فَ ُكمِي َوا ْش َربِي َوقَّْري َع ْينا﴾ [ سورة مريـ آية ,]25
ة
ر
سو
[
﴾
وف
ع
ج
ر
ت
و
ي
ل
إ
و
ل
ا
و
ر
ك
َوا ْش ُ ُ َ ُ َْ ُْ َ ُ َ
َ
ؼ ىذه الصيغةُ ِم ْف ٍ
فعؿ ُمضارٍع مسبو ٍ
سمى
ؽ بػ"الـ" تُ َّ
وصيغة الفعؿ المضارع المقترف ببلـ األمر أو صيغة" ليفعؿ" وتؤلَّ ُ
لمغائب و ّْ
ِ
ب بيا الفعؿ ،وىذه الصيغة ُمستعممةٌ
الـ ُيطمَ ُ
"الـ األمر" ،أو "الـ الطمب" ،وىي ٌ
المتكمـ كقولو تعالىَ ﴿:ف ْمَيتَّقُوا ا﵀َ
ُ
َِِّ
َِّ
ِ
آمُنوا اتَّبِ ُعوا َس ِبيمَنا َوْلَن ْح ِم ْؿ َخطايا ُك ْـ﴾
يف َكفَُروا لمذ َ
َوْلَيقُولُوا قَ ْوالً َسديداً﴾ [ سورة النساء آية  ,]9و كقولو تعالىَ ﴿:وقا َؿ الذ َ
يف َ
مقاـ األفعاؿ في الداللة عمى معناىا وفي
العنكبوت آية  ,]11وصيغة اسـ فعؿ األمر ,و ُ
[ سورة َ
تقوـ َ
أسماء األفعاؿ" ألفاظٌ ُ
()4
َِّ
اىتَ َد ْيتُ ْـ﴾ [ سورة المائدة آية ,]104
ض َّؿ ِإ َذا ْ
ضُّرُك ْـ َم ْف َ
آمُنوا َعمَْي ُك ْـ أ َْنفُ َس ُك ْـ ال َي ُ
عمميا" نحو قولو تعالى ﴿:يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
اد بيا
وصيغة المصدر النائب عف فعؿ األمر المحذوؼ
وجوبا ,وتستعمؿ المصادر المنصوبة في الداللة عمى األمرُ ،فير ُ
ً
اد مف ِ
المصدر مجرى فعؿ األمر في طمب الفعؿ نحو قولو تعالىَ ﴿:وقالُوا َس ِم ْعنا
ُخر ،فيجري
الفعؿ كما ُير ُ
الصَيغ األ َ
ُ
ؾ ا ْلم ِ
ص ُير﴾ [ سورة البقرة آية  ,]285وقولو تعالىَ ﴿:وبِا ْلوالِ َد ْي ِف إِ ْحساناً﴾ [ سورة النساء آية .)5(]35
َوأَ َ
ط ْعنا ُغ ْفرَان َ
ؾ َربَّنا َوِالَْي َ َ
يح و ما نتناولو في بحثنا ىذا ,فيو ما خرج عف معاني األساليب المختمفة إلى أسموب األمر,
غير صر ٍ
وقد يكوف األمر َ
مكونيف ىما التنغيـ والصيغة ،وقد تغيب ىذه األخيرة ويبقى التنغيـ داال عمى إنشاء األمر ،فيصدر
إذ ُي َ
نشأ األمر بتوفّر ّ

الكبلـ في صيغة أخرى غير الصيغ المذكورة آنفًا ,وىي طريقة مغايرة مف زاوية التركيب ،وذلؾ التنغيـ الذي يحممو يجعؿ
وتكمؿ ذلؾ
منو إنشاء لؤلمر ،فاستعماؿ التنغيـ في الجممة ّ
يعبر عف الحاالت النفسية المختمفة ،وعف المشاعر واالنفعاالتّ ،
أف الطمب كثي ار ما
عناصر أخرى تتعمؽ بالمقاـ وموقؼ المتكمّـ ،وىو ما نسميو بالسياؽ أو إرادة المتكمـ ,وىذا يد ّؿ عمى ّ
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يخرج ال عمى مقتضى الظاىر وكذلؾ الخبر ،فيذكر أحدىما في موضع اآلخر( ,)6وقد تناولو بعض عمماء العربية وأطمقوا
عميو تسمية " األمر بصيغة الخبر" ,وىذا األمر قد يكوف بطريقة االستفياـ أو النيي أو الدعاء أو الشرط أو بطريقة الخبر

أف األمر غير الصريح
أو غير ذلؾ ,وىو ال يختمؼ في بعض داللتو عف األمر الصريح فكبلىما يدالف عمى األمر ,إال ّ
فيو داللة عمى األمر وزيادة ,وبحسب األسموب الذي خرج منو ,فاالستفياـ الداؿ عمى األمر يتضمف معنى األمر الذي

أف األمر غير الصريح قد يكوف أبمغ أو أأكد مف الصريح ,وكما
يشوبو االستفياـ ,وىكذا الحاؿ بالنسبة لباقي االساليب ,كما ّ
سيأتي ذكره في فوائد األمر غير الصريح.
فوائد األمر غير الصريح:

نوعا مف المجاز( ,)7و أنو ال يخمو
إف استعماؿ الكبلـ في غير ما
وضع لو أو إقامة صيغة مقاـ صيغة أخرى يعد ً
ّ
َ
مف فائدة ,وقد أشار بعض العمماء إلى الفوائد واألغراض التي تدفع المتكمـ إلى استعماؿ األمر غير الصريح بدالً مف
الصريح ,ومنيا:

َجمع الجميعُ عمى أف الكنايةَ أَْبمَغُ
1ػ ػ ّ
إف األمر غير الصريح أبمغ مف الصريح ,قاؿ عبد القاىر الجرجاني (ت 471ىػ)" قد أ َ
يض أ َْوقَعُ مف التَّصريح"( )8وسبب ذلؾ؛ ألنو يفيد تأكيد األمر والمبالغة في الحث عميو ,قاؿ الزمخشري
مف
ِ
اإلفصاح ،والتعر َ
َ
َّص َف بِأ َْنفُ ِس ِي َّف ثَبلثَةَ قُُروٍء﴾[ سورة البقرة آية  ": ,]228ىو خبر في
(ت 538ىػ) في تفسير قولو تعالىَ ﴿:وا ْل ُمطَمَّ ُ
قات َيتََرب ْ
معنى األمر ,وأصؿ الكبلـ :وليتربص المطمقات ،واخراج األمر في صورة الخبر تأكيد لؤلمر ،واشعار بأنو مما يجب أف
يتمقى بالمسارعة إلى امتثالو ،فكأنيف امتثمف األمر بالتربص"( ,)9وقاؿ في موضع آخر ":وانما يخرج األمر في صورة الخبر
لممبالغة في إيجاب إيجاد المأمور بو ،فيجعؿ كأنو يوجد ،فيو يخبر عنو"(.)10

ِ
األمر عمى صورة
اد
2ػ ػ يرد األمر غير الصريح لبياف أىمية المأمور واالىتماـ بو ,قاؿ ابو السعود (ت 982ىػ) ":إير ُ
الد ِ
االمتثاؿ بو و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللة عمى االعتناء بشأنو"(.)11
وجوب
وتأكيد
اإلخبار مف الفخامة,
إف التعبير باالستفياـ عف األمر
إف األمر غير الصريح فيو ٌ
لوف مف اإلثارة والتشويؽ ,قاؿ الدكتور صباح عبيد درازّ ":
3ػ ػ ّ
لونا مف اإلثرة والتشويؽ وسياسة النفوس والتأثر فييا ,واشراكيا في عممية اإلقناع؛ ولذا كانت لو مقاماتو الخاصة
يعطي ً
المثيرة لموجداف(.)12

األوؿ
4ػ ػ ىناؾ فرؽ داللي بيف التعبير باألمر الذي ىو طمب الفعؿ ،بصيغة األمر ،وبيف التعبير بالمعنى عف األمر ،ففي ّ
داللة عمى طمب حصوؿ الفعؿ فقط ،وفي الثاني ،ال يريد طمب الفعؿ باألصؿ واّنما يريد أف يخبر عف امتثاؿ المأمور بو
وكأنو أمر موجود حاصؿ ،وىذا فرؽ كبير بيف التعبيريف ,و أف التعبير باألساليب المختمفة وارادة األمر ،ال
لؤلمرّ ،

نستشؼ منو صورة الطمب التي قد تثير استصغار المأمور ،أو تقمّؿ مف شأنو ،بؿ ىو أمر برقّة بالغة ،وبرفؽ وليف وتودد,
ّ
ونفسيتو.
واىتماـ كبير بالمأمور ،فمذلؾ يمكف لنا أف نقوؿّ ،أنو أمر بأسموب راؽ ،يراعي حاؿ المخاطب
ّ
5ػ ػ وىناؾ بعض الفوائد التي ذكرىا الببلغيوف منيا :قصد التفاؤؿ بالفعؿ كقولنا في الدعاء "غفر ا﵀ لؾ" فالتفاؤؿ بالفعؿ
الماضي يعد مف األمور الحاصمة ,ومنيا  :حمؿ المخاطب عمى المطموب كقوؿ الرجؿ لصاحبو الذي ال يحب تكذيبو":
كاذبا مف حيث الظاىر لكوف كبلمو
غدا" مقاـ "أئتني" ,تحممو بألطؼ وجو عمى اإلتياف؛ ألنو إف لـ يأتو ً
تأتني ً
غدا صار ً
()13
في صورة الخبر .
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المبحث األول

األمر غير الصريح في الجمل االنشائية

لقد ورد األمر في القرآف الكريـ بصيغو المختمفة وطرائقو المتنوعة؛ لخدمة أغراض معينة ،وابراز دالالت خفية تخدـ

المعنى ،وما ىذه النماذج التي سنباشر دراستيا في ىذا البحث إال غيض مف فيض ,فقد ورد أسموب األمر غير الصريح
في القرآف الكريـ بنسبة كبيرة ،سواء أ إنشائية كانت أـ خبرية ,ومف طرائؽ األمر غير الصريح االنشائية ما يأتي:
أوالً :داللة االستفهام عمى األمر

االستفياـ ىو " استخبار ،واالستخبار ىو طمب مف المخاطب أف يخبرؾ "

()14

 ،أو ىو ":أسموب لغوي أساسو طمػب

الفيػػـ "( ,)15ويخػػرج االسػػتفياـ عػػف المعنػػى الحقيقػػي الػػذي وضػػع لػػو إلػػى مع ػ ٍ
اف مجازيػػة كثي ػرة تفيػػـ مػػف السػػياؽ ،ومػػف ىػػذه
عنػا ،وتقػوؿ لمرجػؿ :أ َْي َػف أ َْي َػفه أي :أقػـ وال
المعاني ىي الداللة عمى األمػر ,نحػو قولنػاَ :ى ْػؿ أنػت كػاؼ عنػاه ومعنػاه :اكفػؼ ّ
تبرح( ,)16ومف الجدير بالذكر أف االستفياـ الصادر مػف ا﵀ سػبحانو وتعػالى كمّػو مجػازي؛ ألف الحقيقػي يسػتمزـ الجيػؿ وىػو

ػر فػي القػرآف الكػريـ ,وعمػى الػرغـ
عمى ا﵀ محاؿ( ,)17وما يعنينا مف ىذا األسموب ما خرج منو إلى داللة األمر ,فقد ورد كثي ًا
مف ّأنو يدؿ عمى األمر إال أنو قد يتضمف دالالت مجازيو أخػرى كػالتعجيز ,والػتيكـ ,والتقريػر ,والتشػويؽ ,وغيػر ذلػؾ ,فمػف
ِ
َِّ ِ
َسػمَ ْمتُ ْـ﴾[ سػورة آؿ ِعم َػراف آيػة  ,]20أي :أسػمموا ,قػاؿ الفخػر الػرازي
يف أُوتُػوا ا ْلكت َ
ػيف أَ أ ْ
ػاب َواأل ُّْمّْي َ
ذلؾ قولػو تعػالىَ ﴿:وقُ ْػؿ لمػذ َ
ِ
ير ،وا ْلم ْقص ُ ِ
(ت 606ىػ) ":أَأَسمَمتُـ فَيو ِ
اـ ِفي َم ْع ِر ِ
األم ُػر ,قَػا َؿ َّ
ػورِة
الن ْح ِوُّي َ
ْ ْ ْ َُ ْ
ػاء بِػاأل َْم ِر فػي ُ
ػوف :إَِّن َمػا َج َ
ض التَّ ْق ِر ِ َ َ ُ
ود م ْنوُ ْ
ص َ
است ْفيَ ٌ
َف ِفػػي التَّعبِيػ ِػر عػ ْػف معَنػى األَمػ ِػر بِمَ ْفػ ِ
اء إِلَْيػ ِ
ػب ا ْلِفعػ ِػؿ واالسػػتِ ْدع ِ
ِ
ِ
َّ
االسػػتِ ْفيَ ِاـ فَائِػ َػدةٌ َزائِػ َػدةٌ،
ػظ
أ
ال
إ
ػو
ػ
م
االسػػتِ ْفيَ ِاـ ،ألََّنػػوُ بِ َم ْن ِزلَتِػ ِػو ِفػػي َ
طَ
ْ َ ْ َ
ْ
َ َْ
ْ
ْ
ْ
ألف ا ْلم ْن ِ
اإلن ِ
ػؼ َب ْػؿ ِفػي ا ْل َح ِ
ػاؿ َي ْقَبػ ُؿ
ؼ إِ َذا َ
َوِى َي التَّ ْعبِ ُير بِ َك ْو ِف ا ْل ُم َخا َ
ت لَوُ ا ْل ُح َّجةُ لَ ْـ َيتَ َوقَّ ْ
ظيَ َر ْ
ص َ
ط ِب ُم َعانِ ًدا َب ِع ً
يدا َع ِف ْ َ
صاؼُ َّ ،
افَ ,ى ْؿ فَ ِيمتَيا ه فَِإ َّف ِف ِ
يص وا ْل َك ْش ِ
وَن ِظيره قَولُ َ ِ
يو ِ
ت لَوُ ا ْل َم ْسأَلَةَ ِفي َغ َاي ِة التَّْم ِخ ِ
ؼ َوا ْلَبَي ِ
ط ِب
اإل َشا َرةَ إِلَى َك ْو ِف ا ْل ُم َخا َ
صَ
ؾ ل َم ْف لَ َّخ ْ
ْ َ
َ ُُ ْ
َ
)
18
(
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ِ ِ
ِ
صػ ْػن َعةَ لَُبػ ٍ
وف ﴾ [ سػػورة
ػوس لَ ُكػ ْػـ لتُ ْحصػ َػن ُك ْـ مػ ْػف َبأْسػ ُك ْـ فَيَػ ْػؿ أ َْنػػتُ ْـ شػػاك ُر َ
َبميػ ًػدا َقمي ػ َؿ ا ْلفَ ْيػػـ"  ،ونحػػو قولػػو تعػػالىَ ﴿ :و َعم ْمنػػاهُ َ
ػاكروفِ :
ِ
َي:
ضػ َّػم ُف األَ ْمػ َػر أ ِ
اـ َيتَ َ
َ
األنبيػػاء آيػػة ,]80بمعنػػى اشػػكروا ,قػػاؿ أبػػو حيػػاف األندلسػػي (ت 745ىػػ) ":فَيَػ ْػؿ أ َْنػػتُ ْـ شػ ُ َ ْ
اسػػت ْفيَ ٌ
)
19
(
ونيُ ْـ بِما فَػتَ َح ا﵀ُ َعمَ ْػي ُك ْـ لُِي َحػاجُّو ُك ْـ بِ ِػو ِع ْن َػد َرّْب ُك ْػـ أَ فَػبل
ا ْش ُك ُروا المَّوَ َعمَى َما أ َْن َع َـ بِ ِو َعمَْي ُك ْـ"  ,وكقولو تعالى ﴿ :قالُوا أَ تُ َح ّْدثُ َ
ؾب ِ
تَعِقمُوف﴾ [ سورة البقَرة آية  ,]76أي :اتقػوا ,وقولػو تعػالى ﴿ :وجع ْمنػا بعضػ ُكـ ِلػبع ٍ ِ
صػي اًر ﴾ [
ػاف َرُّبػ َ َ
َ
وف َوك َ
صػبُِر َ
ض فتَْنػةً أَ تَ ْ
َ ََ َْ َ ْ َْ
ْ َ
ػر مػػف أسػػاليب االسػػتفياـ تػػدؿ
إف كثيػ ًا
سػػورة الفرقػػاف آيػػة  ,]20والمعنػػى ابصػػروا ,وغيػػر ذلػػؾ مػػف اآليػػات القرآنيػػة التػػي توضػػح ّ
عمى األمر بمعونة السياؽ والمقاـ.

موجودا في ىذه المعاني واألغراض
أف االستفياـ الذي يخرج إلى األساليب المختمفة يبقى معناه
ً
ويرى بعض العمماء ّ
()20
اضحا بيف قولو
أمر
كميا وال سيما األمر ,فميس ىنالؾ استفياـ يفيد األمر ويكوف ًا
أف ىناؾ فرقًا و ً
محضا  ,فبل شؾ ّ
ً
ِ
ِ
مراف آية  ,]20و"
وف﴾ [ سورة َ
البقَرة آية  ,]76و" اعقموا" وبيف قولو تعالى ﴿ :أَ أ ْ
تعالى ﴿ :أَ فَبل تَ ْعقمُ َ
َسمَ ْمتُ ْـ﴾ [ سورة آؿ ع َ
موجود في اآليتيف الكريمتيف وانظـ لو معنى األمر ,فاألمر ىنا
إف معنى االستفياـ
ٌ
أسمموا" ,وا ّف سبب ىذا الفرؽ يعود إلى ّ
أمر يشوبو االستفياـ ,وا﵀ أعمـ.
أمر
ليس ًا
ً
محضا بؿ ىو ٌ
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ثانيا :داللة العرض والتحضيض عمى األمر
ً

()21

توكيدا مف العرض ,قاؿ
أف التحضيض اقوى
ً
العرض :ىو" طمب بميف ورفؽ ،والتحضيض طمب بحث وازعاج"  ،إال ّ
المرادي ":ولكف التحضيض أشد توكيداً مف العرض ,والفرؽ بينيما أنؾ في العرض تعرض عميو الشيء ،لينظر فيو ,وفي
التحضيض تقوؿ :األولى لؾ أف تفعؿ ،فبل يفوتنؾ"(.)22

أف العرض والتحضيض يدالف عمى ما تدؿ عميو صيغة " افعؿ" وىي الداللة عمى األمر ,قاؿ
ويرى النحويوف ّ
()23
تقولف ،وأالَّ
سيبويو(ت 180ىػ) ":أنؾ تقوؿ :ىبلَّ
أيضا ":واذا قاؿ :لو نزلت َّ
تقولفَّ ... .
َّ
َّ
فكأنو
فكأنؾ قمت :افعؿ"  ,وقاؿ ً
()24
الحث والتحضيض كاألمر"( ,)25وقاؿ ابف يعيش (ت 643ىػ) ":فإذا قمت:
قاؿ انزؿ"  ,وقاؿ ابف فارس (ت 395ىػ) ":و ّ
()26
لوال تُعطيني ،فمعناهِ ْ :
إف
حكمو حكـ جواب األمر إذ كاف في معناه"  ,والحقيقة ّ
أعطني ،فإذا أُتي ليا بجواب ،كاف ُ
ٍ
متأدب وبرفؽ وليف ,واف كانا متفاوتيف في قوة الداللة عمى األمر ,قاؿ
العرض والتحضيض يدالف عمى األمر بأسموب
قصدت أف ال تأتي بمجرد األمر,
قمت لو :افعؿ كذا ,غير ّأنؾ
الجرجاني (ت 471ىػ) ":قولؾ :لوال
َ
فعمت كذا ,فكأنؾ َ
َ
فجنحت إلى جانب الحث والتحضيض"(.)27
َ

وف﴾ [
ولمعرض والتحضيض أدوات ّ
بت ز ً
عدة منيا " :لوال" مثؿ" لوال ضر َ
ص ّْدقُ َ
يدا" ,وكقولو تعالىَ ﴿ :ن ْح ُف َخمَ ْقنا ُك ْـ َفمَ ْوال تُ َ
()28
ِ
ألف
أف لوال في حكـ األمر؛ ّ
سورة الواق َعة آية  ,]57أي :تصدقوا ,فيو تحضيض عمى التصديؽ  ،فالزمخشري يرى ّ
األمر باعث عمى الفعؿ ,والباعث والم ِ
حضض مف و ٍاد واحد( ,)29وكقولو تعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد َعِم ْمتُُـ َّ
الن ْشأَةَ األُولى َفمَ ْوال
ُ
ِ
ض َعمَى التَّ ْذك ِ
وف﴾[ سورة الو ِاق َعة آية  ,]62أي :تذكروا ,قاؿ ابو حياف ":فموال تذكروفَ :ح ّّ
ير المؤدي إِلَى اإليماف
تَ َذ َّك ُر َ
()30
ت ِم َف
واالقرار بالنشأة اآلخرة"  ,و" لوما" كقولنا ":لوما تكرـ ضيف َ
ؾ" ,ونحو قولو تعالى ﴿ :لَ ْو ما تَأْتِينا بِا ْل َمبلئِ َك ِة ِإ ْف ُك ْن َ
الص ِاد ِقيف﴾ [ سورة ِ
الح ْجر آية  ,] 7فموما ىنا أفادت التحضيض ومعناىا" ىبل تأتينا بالمبلئكة يشيدوف بصدقؾ
َّ َ
ِ
وف
سمعت قوؿ الحؽ" ,و"أال" نحو" أال تفعؿ ًا
ويعضدونؾ عمى إنذارؾ"( ،)31و"لو" كقولنا" لو
َ
خير" ,قاؿ تعالى﴿ :أال تُقاتمُ َ
وبة آية  ,]13أي :قاتموا قوماً نكثوا إيمانيـ ,ومعناه :الحض عمى القتاؿ عمى سبيؿ
قَ ْوماً َن َكثُوا أ َْي َ
مانيُ ْـ﴾ [سورة التّ َ
()32
سجدوف ﵀" بدؿ قولو تعالى ﴿ :أَالَّ َي ْس ُج ُدوا
لت عندنا" ,وفي قراءة عبدا﵀ بف مسعود " َىبل تَ
المبالغة  ,و"ىبل" نحو" ىبل نز َ
َ
ِ
﵀﴾ [ سورة َّ
َف تََزَّكى﴾ [ سورة
النمؿ آية  ,]25و" ىؿ" كما في قولنا" ىؿ لؾ أف تجالسنا" ,وقولو تعالىَ ﴿ :ى ْؿ لَ َ
ؾ إِلى أ ْ
َي تََزَّكى وتَطَيََّر ِم َف الشرؾ(،)33
ّ
الن ِازَعات آية  ,]18أ ْ

ثالثًا :داللة الدعاء عمى األمر:
الفعؿ مف المدع ّْو عمى سبيؿ االستغاثة والعوف والتضرع وما أشبو ذلؾ( ,)34وىو بمنز ِ
ِ
ِ
األمر والنيي,
لة
طمب
َ ُ
الدعاء :ىو ُ
أمر أو َن ْي ٌى ,وذلؾ قولُؾ:
الدعاء بمنزلة األمر والنيى ،وانما قيؿ" :
َف
دعاء " ألنو استُ ْع ِظ َـ أ ْ
قاؿ سيبويو ":واعمـ أ ّ
ٌ
َ
َف يقاؿٌ :
ِ
العيش"
َمَّر ا﵀ُ عميو
َّ
الميـ زيداً
طع ا﵀ُ َ
َ
ذنبو ،وزيدا فأ ْ
َصمح َ
شأنوَ ،
فاغفر َ
ْ
يده ،وزيداً أ َ
وع ْم اًر لَي ْج ِزه ا﵀ُ خي اًر ,وتقوؿ :زيداً قَ َ
ِ
ِ
( ،)35و ُّ
أف بعض افعاؿ األمر المجازي تدؿ عمى
عاء مف
األساليب اإلنشائيَّة الطمبيَّة ،التي تدؿ بعضيا عمى األمر ،كما ّ
الد ُ
ِ ٍ
ِ
يدا ،ونحو ذلؾَّ ،
كاف
الدعاء ,قاؿ َّ
فإف لفظَوُ لفظُ
ورِح َـ ا﵀ُ ز ً
الخبر ومعناهُ الطمب ،وِاَّنما َ
المبرد (ت 285ىػ)" :غفََر ا﵀ُ ل َزيد َ
()36
ؾ ال تُخبِر عف ِ
كذلؾ لِ ِ
ا﵀ َّ
ؾ" ,و" أعزؾ ا﵀" لفظو لفظ
عمـ
ِ
عز وج ّؿ وِاَّنما تسألوُ"  ,فقولنا ":بارؾ ا﵀ في مال َ
السامع أََّن َ
َ
ُ
أف ا﵀
أف المتكمـ ال يخبر ّ
الفعؿ الماضي ومعناه األمر ,أي :ليبارؾ ا﵀ في مالؾ ,وليعزؾ ا﵀ ,وانما جاء ذلؾ لعمـ السامع ّ
فبلنا ,أو بارؾ في مالو ,وانما يسألو أف يعزه أو يبارؾ في مالو ,قاؿ ابف جني (ت392ىػ) ":مف ذلؾ لفظ الدعاء
قد ّ
أعز ً
ومجيؤه عمى صورة الماضي الواقع ,نحو أيدؾ ا﵀ ،وحرسؾ ا﵀ ،إنما كاف ذلؾ تحقيقا لو وتفاؤالً أف ىذا ثابت بإذف ا﵀،

وىو واقع غير ذي شؾ ,وعمى ذلؾ يقوؿ السامع لمدعاء إذا كاف مريدا لمعناه وقع إف شاء ا﵀ ووجب ال محالة أف يقع
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مهند ناصر حسين

اسوب األمر غير الصريح وطرائقه ػي القرآن الكريم

حسين علي ناجي

()37
مقصودا؛ ألنو ال
أف ىذا المعنى
ً
ويجب"  ,فبقاء المعنى عمى صيغة الماضي يشعر بقوة األمؿ في االستجابة ,وال شؾ ّ
ؾ ا﵀ ,ولعف
يمتنع عمى قائؿ أف ينقمو إلى صيغة المضارع إذا شاء ,وقد يأتي الدعاء داالً عمى الخير أو الشر مثؿ :حما َ

َّت َيدا أَبِي لَيَ ٍب َوتَ َّ
الم َسد آية ,]1
فبلنا ,وقد ورد الدعاء بمفظ الماضي في القرآف الكريـ ,كقولو تعالى ﴿:تَب ْ
ا﵀ ً
ب﴾[ سورة َ
ألف الفع ُؿ الماضي إذا أُخبِ َر بو
فيذا دعاء ,والمعنى :ىمكت يداه أو خسرت ,إذ جاء الفعؿ بصيغة الماضي ومعناه األمر؛ ّ
ِ
أبمغ ،وأو َك َد في تحقي ِ
وو ِج َد ،وِاَّنما
ؽ
كاف َ
ذلؾ َ
الفعؿ ,وىو ُيعطي مف المعنى أََّنوُ قد َ
عف المستقبؿ الذي لـ يوجد بعدَ ،
كافُ ،
()38
وجودىا .
كاف الفع ُؿ المستقبؿ مف األشياء العظيمة التي ُيستَعظَ ُـ
ُيفَع ُؿ َ
ُ
ذلؾ إذا َ

ابعا :داللة النهي عمى األمر:
رً
أف النيي
النيي :طمب ترؾ الفعؿ أو
ّ
الكؼ عنو عمى جية االستعبلء  ,ويرى السيّْد محمد باقر الصدر (ت1400ىػ) ّ
()40
ألف طمب ترؾ الشيء معناه "أترؾ" ,فقولنا :ال
ليس طمب
ّ
الكؼ ،وال طمب الترؾ وانما ىو زجر  ,فيو بمعنى األمر؛ ّ
()41
ؾ ال تَع ِ
صي ا﵀ معناىا أطع ا﵀  ,كما أف األمر قد يؤدي معنى
أف قول َ
المبرد ّ
ْ
تتكمّـ معناه أسكت أو أترؾ الكبلـ ,ويرى ّ
النيي ،فتكوف صيغتو التصريفية صيغة أمر ،وداللتو النيي ،وذلؾ بأفعاؿ معينة تنتج داللة طمب الكؼ بذاتيا ،نحو:
ِ
صاب واأل َْزالـ ِر ْج ٌس ِم ْف َعم ِؿ َّ
ِ
الش ْي ِ
اجتَنُِبوهُ لَ َعمَّ ُك ْـ
طاف فَ ْ
َ
ُ
اجتنب  ،ودع  ،واترؾ ،قاؿ تعالى ﴿:إَّن َما ا ْل َخ ْم ُر َوا ْل َم ْيس ُر َواأل َْن ُ َ
ِ
وف ﴾[ سورة المائدة أية  ,]90أي "ال تقربوا" أو " ال تشربوا" ,وانما جاء بصيغة األمر؛ الشتمالو عمى المحرمات
تُْفم ُح َ
()39

مفيوما أبعد ،إذ إف االجتناب يعني
جميعا ,قاؿ العبلمة ناصر الشيرازي " :ال بد مف التنويو بأف لتعبير"فاجتنبوه"
المذكورة
ً
ً
()42
مما يكوف أشد وأقطع مف مجرد النيي عف شرب الخمر "  ,فالفرؽ بيف األمر والنيي
االبتعاد واالنفصاؿ وعدـ االقترابّ ،

طمب مف َّ
يج ِري عمى
المبرد أَف ال ّ
الن ْيي بِ َم ْن ِزلَتو مف األَمر ْ
طمب في السمب ,واألمر ٌ
أف النيي ٌ
ّ
طمب في اإليجاب ,ويرى ّ
()43
ِ
معَنى ُم ْختَمؼ  ,فرأي المبرد يبيف تقارب األمر والنيي في الداللة,
لَفظو َك َما يجري عمى لفظ األَمر ,فالمخرج َواحد َوا ْل ْ
اعتَ ِ
ص ُموا
يؤيد ذلؾ ّأنيما إذا جاءا في جممة واحدة وتقاربا في الداللة يكوف األخير
َ
توكيدا لؤلوؿ ,نحو قولو تعالىَ ﴿:و ْ
وما ّ
بِحْب ِؿ ِ
توكيدا لؤلمر باالعتصاـ بحبؿ ا﵀ ,ونحو
ا﵀ َج ِميعاً َوال تَفََّرقُوا﴾[ سورة آؿ عمراف  ,]103فالنيي في ىذه اآلية جاء
ً
َ
ساء ِفي ا ْل َم ِح ِ
اعتَ ِزلُوا ّْ
طيُ ْرَف﴾[ سورة البقرة آية  ,]222فالنيي بقولو" ال تقربوىف"
وى َّف َحتَّى َي ْ
قولو تعالى ﴿:فَ ْ
يض َوال تَ ْق َرُب ُ
الن َ
أف
اىتماما بخطوة ىذا الشأف الخاص( ,)44ولو لـ يكونا كذلؾ لما كاف
توكيدا لؤلمر "اعتزلوا"
جاء
ً
ً
توكيدا ,وىذا دليؿ عمى ّ
ً
النيي فيو داللة عمى األمر.
المبحث الثاني
األمر غير الصريح في الجمل الخبرية

مف طرائؽ األمر في لغتنا العربية أف تأتي الجممة فيو خبرية المفظ طمبية المعنى ،فيو عدوؿ بألفاظ الخبر إلى
الحث عميو ,وليست البنية
ألنوُ يفيد تأكيد األمر والمبالغة في
ّ
اإلنشاء ،والعدوؿ مف الخبر إلى األمر أبمغ مف صريح األمر؛ ّ
انشاء بالمعنى فيو انشاء,
خبر بالمفظ
فيصبل بيف الخبر واالنشاء بؿ الميـ المعنى ,فإذا كاف االسموب ًا
المفظية أو الشكمية
ً
ً

عدة تأتي فييا الجمؿ الخبرية والمراد فييا الداللة عمى األمر ,وكما يأتي:
والعكس صحيح ,وىنالؾ طرائؽ ّ
أوالً :داللة الفعل المضارع عمى األمر:

أف أصؿ
يد ّؿ الفعؿ المضارع ًا
أف بعض عمماء النحو يروف ّ
كثير عمى األمر؛ ذلؾ ألنو يقاربو في الداللة الزمنية ,حتى ّ
فعؿ األمر ىو المضارع المقترف ببلـ األمر( ,)45يقوؿ الدكتور حسيف جمعة ":رأى العمماء في دراستيـ لؤلسموب القرآني,
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شائعا عند العرب ,وورود الجمع ويراد بو المثنى ,وربما يقع المفظ
ورود المفظ بصيغة المثنى ,ويراد بو الواحد ,وىو ما كاف ً
أمر أو العكس"( ,)46فقوؿ
ماضيا أو ًا
وجمعا مرة أخرى ,أو يستعمؿ الفعؿ المضارع ,ومقتضى الظاىر أف يكوف
مفردا مرة,
ً
ً
ً

الطالب ألستاذه :ينظر األستاذ لساعتو ,فيو داللة عمى األمر ,أي :لينظر ,وكقولؾ :تذىب إلى فبلف تقوؿ لو كذا ,أي
ذاب أَلِ ٍيـ * تُؤ ِمنوف بِ ِ
َِّ
يف آمُنوا َى ْؿ أ َُدلُّ ُكـ َعمى تِجارٍة تُْن ِجي ُكـ ِم ْف َع ٍ
ا﵀ َوَر ُسولِ ِو
ْ ُ َ
ْ
َ
ْ
اذىب ,ونحو قولو تعالى ﴿:يا أَيُّيَا الذ َ َ
جاى ُدوف ِفي سبِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
وتُ ِ
وف ﴾[ سورة الصَّؼ آية  ,]11 ,10فقولو " تؤمنوف"
يؿ ا﵀ بِأ َْموال ُك ْـ َوأ َْنفُس ُك ْـ ذل ُك ْـ َخ ْيٌر لَ ُك ْـ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ تَ ْعمَ ُم َ
َ
َ
َ
ِ
وب ُك ْـ َوُي ْد ِخ ْم ُك ْـ﴾[ سورة الصَّؼ آية
ن
ذ
ـ
ك
ل
ر
ف
غ
ي
﴿
تعالى:
قاؿ
ولذلؾ
األمر,
معنى
ومعناه
ع
المضار
لفظ
لفظو
"
تجاىدوف
"
و
َ ْ ْ َ ُ ْ ُُ َ
ألنو جواب األمر ,فيو محموؿ عمى المعنى ,وتدؿ عمى ذلؾ قراءة ابف مسعود :آمنوا با﵀ ورسولو وجاىدوا,
 ,]12بالجزـ ّ

وانما جيء بو عمى لفظ المضارع؛ لئليذاف بوجوب االمتثاؿ ﵀ تعالى في اإليماف والجياد( ,)47وبيف فاضؿ السامرائي قوة

داللة الفعؿ المضارع المسبوؽ بػ"ىؿ" فقاؿ ":فإف فييا مف شدة التشويؽ والرحمة بالمؤمنيف ،واألخذ بيدىـ ما ليس في
()48
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ِِ
وف﴾[
حاجة إلى بياف"
ونحو قولو تعالىَ ﴿:
ص ْدتُ ْـ فَ َذ ُروهُ في ُس ْنُبمو إِال َقميبلً م َّما تَْأ ُكمُ َ
وف َس ْب َع سن َ
قاؿ تَْزَرُع َ
يف َدأَباً فَما َح َ
وف
وف خبر في معنى األمر ،كقولو﴿ :تُ ْؤ ِمُن َ
سورة يوسؼ آية  ,] 47فمعنى "تزرعوف" أي " :ازرعوا" ,قاؿ الزمخشري ":تَْزَرُع َ
ِ
ِ
َّ ِ
وف﴾ وانما يخرج األمر في صورة الخبر لممبالغة في إيجاب المأمور بو ،فيجعؿ كأنو يوجد ،فيو يخبر
بِالمو َوَر ُسولِو َوتُجاى ُد َ
()49
َّص َف بِأ َْنفُ ِس ِي َّف ثَبلثَةَ
عنو ,والدليؿ عمى كونو في معنى األمر قولو فَ َذ ُروهُ ِفي ُس ْنُبمِ ِو"  ,وكقولو تعالىَ ﴿:وا ْل ُمطَمَّ ُ
قات َيتََرب ْ
قُُروٍء﴾[ سورة البقرة آية  ,]228قاؿ الزمخشري ":ىو خبر في معنى األمر .وأصؿ الكبلـ :وليتربص المطمقات ،واخراج
األمر في صورة الخبر تأكيد لؤلمر ،واشعار بأنو مما يجب أف يتمقى بالمسارعة إلى امتثالو ،فكأنيف امتثمف األمر
()50
دات ير ِ
ِ
الد ُى َّف َح ْولَْي ِف كامميف﴾ [ سورة البقرة آية  ,]233وغيرىا مف اآليات
ض ْع َف أ َْو َ
بالتربص"  ,وكقولو تعالىَ ﴿:وا ْلوال ُ ُ ْ
القرآنية التي تبيف ورود الفعؿ المضارع داالِّ عمى األمر ,وىناؾ فرؽ داللي بيف التعبير باألمر الذي ىو طمب الفعؿ،

األوؿ داللة عمى طمب حصوؿ الفعؿ فقط ،وفي الثاني ،ال
بصيغة األمر ،وبيف التعبير بالفعؿ المضارع عف األمر ،ففي ّ
وكأنو أمر موجود حاصؿ ،وىذا فرؽ كبير بيف
يريد طمب الفعؿ باألصؿ واّنما يريد أف يخبر عف امتثاؿ المأمور بو لؤلمرّ ،
التعبيريف.

وىنالؾ أفعاؿ مضارعة وماضية وردت في القرآف الكريـ ليا داللة األمر ,كأفعاؿ" يأمر ,قضىُ ,كتِب" وغيرىا ,نحو قولو
تعالى ﴿:إِ َّف ا﵀ َيأْم ُر بِا ْل َع ْد ِؿ و ِ
اإل ْح ِ
النحؿ آية  ,]90وقد يدؿ الفعؿ المضارع المسبوؽ بػ"أف" المصدرية الناصبة
ساف﴾ [سورة ّ
َ ُ
َ
َف
أحب أف تعم َؿ المعروؼ ,أي :اعمؿ المعروؼ ,وقولؾ :أف
خير لؾ ,قاؿ تعالىَ ﴿:وأ ْ
عمى األمر ,كقولؾُ :
تصبر ٌ
َ
البقَرة آية  ,] 184أي :كتب ا﵀ عميكـ أف تصوموا اياما معدودات( ,)51وقولو
وف﴾[ سورة َ
وموا َخ ْيٌر لَ ُك ْـ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ تَ ْعمَ ُم َ
تَ ُ
ص ُ
الن ِ
تعالىَ ﴿ :وِاذا َح َك ْمتُ ْـ َب ْي َف َّ
َف تَ ْح ُك ُموا بِا ْل َع ْد ِؿ﴾[ سورة النِ َساء آية  ,]58أي احكموا بالعدؿ ,وغيرىا مف اآليات القرآنية.
اس أ ْ
ثانيا :داللة اسموب الشرط عمى األمر:
ً
الشرط" :تعميؽ شيء بشيء بحيث إذا وجد األوؿ وجد الثاني ,وقيؿ الشرط ما يتوقؼ عميو وجود الشيء ويكوف

()52
أف ألسموب الشرط
خارجاً عف ماىيتو وال يكوف مؤث اًر في وجوده ,وقيؿ ما يتوقؼ ثبوت الحكـ عميو"  ,وىذا يعني ّ
داللتيف :أحداىما الداللة األصمية لو ,كاألثبات ,نحو" مف يزرع يحصد" أو النفي ,مثؿ" مف ال يزرع ال يحصد" أو األمر

احتَ ِرِـ الناس َي ْحتَ ِرموؾ" و"ال
والنيي واالستفياـ والتمني والعرض وغيرىا وىو ما يسميو العمماء بػ" جواب الطمب" ,نحو " ْ
نذىب إلَْييا" ,وغيرىا مف الدالالت ,واألخرى :وىو معنى الشرط ,فمف الدالالت التي
تسمـ" و" ْأي َف ا ْل َح ِديقَةُ
ْ
ْ
تعجؿ في أمورؾ ْ

تنجح" ,فيذا أمر وحث عمى الدراسة ,والدليؿ عمى ذلؾ قولنا
تدرس
قد يدؿ عمييا اسموب الشرط ىو معنى األمر ,نحو" إف
ْ
ْ
أف التركيبيف يدالف الداللة نفسيا ,ويؤدياف
تنجح" ,إذ إّننا نممس
أدرس
ْ
اعتباطيا مف غير محاولة لمتحميؿ ّ
ً
في جواب االمرْ ":
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مهند ناصر حسين

اسوب األمر غير الصريح وطرائقه ػي القرآن الكريم

حسين علي ناجي

الوظيفة نفسيا ,فالمضموف المادي متشابو والمضموف المعنوي متقارب ,فالجممتاف ليما نفس الداللة وىي :داللة الشرط,
والمعنى المتقارب وىو معنى األمر ,فاألمر يشبو الشرط لتضمنو معناه ولتعمؽ الجواب بو ,قاؿ سيبويو ":وزعـ الخميؿ أنؾ

إذا قمت :إف تأتني آتؾ ،فآتؾ ,انجزمت بإف تأتني ،كما تنجزـ إذا كانت جوابا لؤلمر حيف قمت :ائتني آتؾ"( ,)53وقاؿ
َّ
ٍ
أيضا ":واَّنما انجزـ ىذا الجواب كما انجزـ جواب إف تأتني ،بإف تأتنيَّ ،
مستغف عنو إذا
باألوؿ غير
ً
ألنيـ جعموه معمقاً ّ
()54
أرادوا الجزاء ،كما َّ
أف إف تأتني غير مستغنية عف آتؾ"  ,وقاؿ ابف عصفور( ت  669ىػ) ":وانما ُج ِزَـ جواب األمر
()55
ِ
أف التركيبيف متشابياف ,وقد
والنيي واالستفياـ والتمني والعرض والتحضيض لشبيو الشرط وفعمو"  ,وىذا يدؿ عمى ّ
سموب ٍ
سموب ٍ
يتساءؿ بعضيـ َّ
إف الشرط إذا تضمف معنى األمر
طمب فكيؼ توفؽ بينيماه نقوؿّ :
األمر أ ُ
أف الشرط أ ُ
خبر و َ

يحا ,فالخبر يبقى عمى حالو كما في داللة الفعؿ
ألف األمر ليس صر ً
فإنو ال يخرج الجممة مف الخبرية إلى الطمبية؛ ّ
ٍ
اختبلؼ في المعنى ,قمنا لو:
اختبلؼ في التعبير يقابمو
أي
إف َّ
ٌ
المضارع عمى األمر ,وكذلؾ الفعؿ الماضي ,واذا قاؿ قائ ٌؿّ :

أمر صريح ,وىو أقوى مف األمر غير الصريح ,فمراد المتكمـ
أدرس
ْ
االختبلؼ قميؿ بيف التركيبيف ,ففي قولؾْ ":
تنجح" ,فيو ٌ
تنجح" ,فاألمر غير صري ٍح ,واىتماـ المتكمـ ىنا عمى
تدرس
منصب عمى األمر أكثر مف الشرط ,بخبلؼ قولؾ " :إف
ىنا
ْ
ٌ
ْ
الشرط أكثر منو عمى األمر.

وقد ورد ىذا االسموب في القرآف الكريـ ,مف ذلؾ قولو تعالى ﴿:ومف ي ِط ِع ا﵀ ورسولَو ي ْد ِخ ْمو جَّن ٍ
ات تَ ْج ِري ِم ْف تَ ْحتِيَا
َ ََ ُ ُ ُ ُ َ
ََْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يعوا ا﵀َ َوَر ُسولَوُ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ
يف ِفييا َوذلِ َ
يار خالد َ
يـ﴾[ سورة الن َساء آية  ,]13فيي مقاربة لقولو تعالىَ ﴿:وأَط ُ
األ َْن ُ
ؾ ا ْلفَ ْوُز ا ْل َعظ ُ
ِ
يف﴾[ سورة األنفَاؿ آية  ,]1ويرى اآللوسي (ت 1270ىػ) في بياف النص األوؿ ,عمى اإلنساف أف ُي ِطيع المَّوَ باالنقياد
ُم ْؤ ِمن َ
الر ُسو َؿ المبمغ بما أوحي إليو منو ,باتباع شريعتو ،والرضا بحكمو( ,)56ونحو قولو تعالى ﴿:لَئِ ْف َش َك ْرتُ ْـ
ألمره ونييوَ ,و َّ
يدَّن ُك ْـ﴾[ سورة إبراىيـ آية  ,]7فداللة الشكر مقاربة لداللتيا في قولو تعالىُ ﴿:كمُوا ِم ْف ِرْز ِ
طيَّْبةٌ
ؽ َرّْب ُك ْـ َوا ْش ُك ُروا لَوُ َب ْم َدةٌ َ
أل َِز َ
َوَر ّّ
ور﴾[ سورة َسَبإ آية ,]15فا﵀ سبحانو وتعالى أنعـ عمينا بالرزؽ والخمؽ الحسف والصحة والماؿ والبنيف وغيرىا مف
ب َغفُ ٌ
َمرنا بالش ْكر ,باإليماف الخالص والعمؿ الصالح(.)57
النعـ ,وأ َ
ثالثُا :داللة اسموب القصر عمى األمر:

ّْ
ويشكؿ أسموب القصر إحدى وسائؿ
القصر :وىو تخصيص أمر بآخر ,أو إثبات الحكـ لشيء ونفيو عما عداه(،)58

اإلخبار فيو أسموب خبري المعنى والمبنى في األصؿ ،بيد أنو قد يتحوؿ عف داللة األصؿ إلى داللة جديدة ،وىي داللتو

تضمف معنى األمر ,وىو
ؾ إال االجتياد" أو" إنما عميؾ االجتياد" ,فيذا االسموب
عمى األمر ,فقوؿ المعمـ لتمميذه " :ما عمي َ
َ
غير صري ٍح ,فاألستاذ طمب مف تمميذه االجتياد بطريقة غير مباشرة ,وقد ورد ىذا االسموب في القرآف الكريـ ,قاؿ
أمر ُ
ِ
الرعد آية
ؾ إِالَّ ا ْلَببلغُ﴾ [ سورة ال ّشورى أية  ,]48وقاؿ تعالى ﴿:فَِإَّنما َعمَْي َ
تعالى ﴿:إِ ْف َعمَْي َ
ؾ ا ْلَببلغُ َو َعمَْيَنا ا ْلح ُ
ساب﴾[ سورة ّ
 ,]40أي بمّغ أحكاـ ما أنزلنا عميؾ وما تضمنو مف الوعد والوعيد ,وعمينا ال عميؾ محاسبة أعماليـ ( ,)59فجاء أسموب
النص داللة األمر
ومانحا
وقاصر إياىا عمى صفة اإلنذار،
ًا
محددا وظيفة الرسوؿ ( صمّى ا﵀ عميو وآلو وسمـ)
القصر
ً
ً
ّ
عمى االستمرار في ميمتؾ الرسالية ,فأنت منذر فحسب وغير مسؤوؿ عف عدـ استجابة مف ال يريد االستجابة ,ونحو قولو
َج اًر إِالَّ ا ْل َم َوَّدةَ ِفي ا ْلقُ ْربى﴾[ سورة ال ّشورى أية  ,]23فعمى الرغـ مف اختبلؼ العمماء في
َسَئمُ ُك ْـ َعمَْي ِو أ ْ
تعالىُ ﴿:ق ْؿ ال أ ْ
تأويؿ" في القربى" ,إال أننا ػ ومف دوف أدنى شؾ ػ ندرؾ أ َّف ا﵀ يأمر عباده بمودتيـ ,وقد روى ابف عباس(ت 78ىػ) فقاؿ":

لما نزلت "قؿ ال أسألكـ عميو أج ار إال المودة في القربى" قالوا :يا رسوؿ ا﵀ مف قرابتؾ الذيف وجبت عمينا مودتيـ قاؿ :عمي

وفاطمة وابناىما"( ,)60فا﵀ أمرنا بوجوب مودتيـ كما في الحديث الشريؼ ,ولكف عف طريؽ اسموب القصر ,وكقولو
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يؿ ِ
َّ ِ
ِِ
اء وا ْلم ِ
الص َد ُ ِ ِ
السبِ ِ
يف وِفي سبِ ِ
وبيـ وِفي ّْ ِ
ِ
ساك ِ
يؿ
ا﵀ َو ْاب ِف َّ
تعالى ﴿:إَِّن َما َّ
يف َوا ْلعامم َ
َ
قات ل ْمفُقَر َ َ
الرقاب َوا ْلغا ِرم َ َ
يف َعمَْييا َوا ْل ُم َؤلفَة ُقمُ ُ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
حث ا﵀ سبحانو وتعالى المسمميف عمى توجيو قسـ مف
وبة آية  , ]60فقد ّ
يـ ﴾[ سورة التّ َ
فَ ِر َ
يـ َحك ٌ
يضةً م َف ا﵀ َوا﵀ُ َعم ٌ
صدقاتيـ العامة مف األصناؼ الثمانية المستحقيف ليا  ،وقد أجمع أىؿ العمـ عمى أف الزكاة ال تصرؼ إال في المصارؼ
()61
ؾ
َىِم َ
اء َم ْف أَر َاد بِأ ْ
الثمانية المذكورة في اآلية الكريمة ,وال حؽ ألحد مف الناس سواىـ فييا ,ونحو قولو تعالى ﴿:ما َجز ُ
سوءاً إِالَّ أَف يسجف أَو ع ٌ ِ
يـ ﴾[ سورة يوسؼ أية ,]25أي اسجنو أو عذبو.
ْ ََُْ ْ َ
ُ
ذاب أَل ٌ

ابعا :داللة الجممة االسمية
رً
ٍ
اس ُموُ َي ْحيى لَ ْـ
ورد اسموب األمر غير الصريح في الجممة االسمية ,نحو قولو تعالى ﴿:يا َزَك ِريَّا إَِّنا ُنَب ّْش ُر َ
َ
ؾ بِ ُغبلـ ْ
َن ْج َع ْؿ لَوُ ِم ْف قَْب ُؿ َس ِميِّا﴾[ سورة َمرَيـ آية  ,]7فػ" اسمو يحيى" جممة اسمية مف مبتدأ وخبر ,ومعناىاَ :س ّْم ِو يحيى ,فالكبلـ
ِ
ِ
يسمي ابنو يحيى قبمؾ ( ,)62والمعنى نفسو
خبر مستعمؿ في األمر ,و"لَ ْـ َن ْج َع ْؿ لَوُ م ْف قَْب ُؿ َسميِّا" ،معناه لـ نأمر أحدا أف ّ
نجده في اآلية المباركة في قولو تعالىِ﴿:إ ْذ قالَ ِت ا ْلمبلئِ َكةُ يا مريـ إِ َّف ا﵀ يب ّْشرِؾ بِ َكمِم ٍة ِم ْنو اسمو ا ْلم ِس ِ
يسى ْاب ُف
ُ ُْ ُ َ ُ
يح ع َ
َ َُ ُ
َ
َ
َ ْ َُ
ِ
مراف آية  ,]45فيذه بشرى مف ا﵀ لعباده ,ومنيـ زكريا ومريـ "عمييما السبلـ" ,و إ ّف في تعييف االسـ
َم ْرَي َـ﴾[ سورة آؿ ع َ
يما وتشريفًا ليما ,وىو في الوقت نفسو أمر مف ا﵀ تعالى ,ويجب تنفيذه.
تكر ً
خامسا :داللة المصدر عمى األمر:
ً

أف المصدر قد يدؿ عمى االمر داللة صريحة إذا ناب مناب فعؿ األمر المضمر أو المحذوؼ وجوباً,
نعرؼ ّ
نحو" قياماً ال قعوداً" أي قـ قياماً وال تقعد قعوداً ,فكؿ مف" قيماً و قعوداً" مفعوؿ مطمؽ أو مصدر نائب عف فعؿ األمر

المحذوؼ وجوباً ,وىو أحد صيغ األمر التي ذكرناىا في التمييد ,وىذا ليس موضوع بحثنا ,وما يخص بحثنا ىو أف يدؿ

المصدر عمى األمر داللة غير صريحة ,وىو الذي ال ينوب عف فعؿ األمر ,وانما يأتي في الجممة مبتدأ أو ًا
خبر أو فاعبلً
أف المصدر إذا كاف وحده ُينصب ويؤدي معنى األمر ,واذا كاف موصوفًا ُيرفع
أو غير ذلؾ ,ويرى أبو عبيدة (ت 209ىػ) ّ
ِ
ص ْبٌر َج ِمي ٌؿ" مرفوعاف ألف
ص ْبٌر َجمي ٌؿ ﴾ [سورة يوسؼ آية " ",]18فَ َ
وال يؤدي معنى األمر ,يقوؿ في قولو تعالى﴿ :فَ َ

صبرا ،ألنو في موضع :اصبر ،واذا وصفوه رفعوه واستغنوا عف
"جميؿ" صفة لمصبر ولو كاف الصبر وحده لنصبوه كقولؾً :
()63
فصبر جمي ٌؿ",
أف"
موضع :اصبر"  ،ولكف كبلـ أبي عبيدة مردود مف بعض العمماء ,ومنيـ الجرجاني الذي يرى ّ
ٌ
صبر جمي ٌؿ" فقد قيؿ :اصبر( ,)64وقد
ُيستعمؿ بمعنى األمر ,ويمتزـ حذؼ المبتدأ في ىذا الموضع ,كأنو إذا قيؿ " :أمري ٌ
ورد المصدر المرفوع كثي اًر في القرآف الكريـ ,مف ذلؾ قولو تعالىَ ﴿ :و َم ْف قَتَ َؿ ُم ْؤ ِمناً َخطَأً فَتَ ْح ِر ُير َرَقَب ٍة﴾ [ سورة النِ َساء آية
 ,]92فالمصدر " تحرير" جاء داالً عمى األمر وقد ورد وحده مف غير أف يوصؼ ,ومعناه :فميحرر رقبةً ,وقولو تعالى ﴿:أ َْو
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ط ِ
البمَد آية  ,]15 ,14أي أطعموا يتيماً ,وقولو تعالى ﴿:فَ َم ْف لَ ْـ َي ِج ْد
عاـ في َي ْوٍـ ذي َم ْس َغَبة * َيتيماً ذا َم ْق َرَبة﴾ [سورة َ
إِ ْ ٌ
ؾ بِمعر ٍ
ِ
يح بِِإ ْح ٍ
ساف﴾ [سورة
وؼ أ َْو تَ ْس ِر ٌ
ياـ َش ْي َرْي ِف ُمتَتابِ َع ْي ِف ﴾ [سورة َ
المجادلة آية  ,]3أي فاليصـ ,وقولو تعالى﴿ فَِإ ْمسا ٌ َ ْ ُ
فَص ُ

البقَرة آية  , ]228أي لتمسؾ بالمعروؼ أو لتسرح بإحساف ,وقد كاف ذلؾ يؤخذ عند عقد النكاح فيقاؿ ":ا﵀ عميؾ لتمسكف
َ
()65
ِ
ؾ" عمى أحد
بمعروؼ أو لتسرحف بإحساف"  ،فيو مصدر داؿ عمى األمر مف غير نيابة عف فعؿ األمر ,واعراب "إ ْم َسا ٌ
ثبلثة ٍ
محذوؼ ّْ
ؾ ،أو ّْ
َح َس ُف ,والثاني:
إما مبتدأ وخبره
أوجوَّ :
متأخ اًر ،تقديره :فِإ ْم َسا ٌ
متقدماً ،تقديره  :فَ َعمَْي ُك ْـ إِ ْم َسا ٌ
ٌ
ؾ أ َْمثَ ُؿ أ َْو أ ْ
ٍ
ٍ
ٍ
بمعروؼ
ؾ
ؾ ,والثالث :أف يكوف فاعبلً لفعؿ
خبر لمبتدأ
أف يكوف ًا
محذوؼ ،أي :فميكف إمسا ٌ
محذوؼ ،أي :فالواجب إمسا ٌ
()67
()66
ِ
أف ىنالؾ فرؽ
لجاز ,قاؿ سيبويو ":و
النصب أكثر وأجود؛ ألنو يأمره"  ,كما ّ
ُ
صب المصدر في غير ا ْلقُ ْرآف َ
َ ,ولَو ُن َ
في قوة التعبير ,فالمصدر المرفوع أثبت وأقوى مف المصدر المنصوب ,قاؿ أبو البقاء الحنفي الكوفي (ت 1094ىػ)":
َّ ِ
و َّ ِ
َصميَا ّْ
النَي َابة َعف أفعاليا يدؿ عمى الثُُّبوت واالستقرار ,بِ ِخبلؼ النصب فَبل يدؿ عمى التجدد
الرْفع في َباب المصادر التي أ ْ
َ
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مهند ناصر حسين

اسوب األمر غير الصريح وطرائقه ػي القرآن الكريم

حسين علي ناجي

ِ ِ
ِ
َِّ
وعة لمداللة
ض َ
ضوع لمداللة َعمَْيو ,بِخبلؼ ا ْل ُج ْممَة اإلسمية فَِإَّنيَا َم ْو ُ
والحدوث ا ْل ُم ْستَفَاد مف َعاممو الذي ُى َو ا ْلف ْعؿ ,فَِإَّنوُ َم ْو ُ
ُّ
ب أَف ي ْقصد بيَا َّ
الد َواـ والثبات بِقَ ِر َينة ا ْلمقَاـ ومعونتو"( ,)68وكبلـ
اس َ
عمى ُم َجّرد الثُبوت ُم َجردا َعف قيد التجدد والحدوث ,فََن َ

أف بعض المصادر المرفوعة الدالة عمى األمر ليا داللة صريحة عميو ,فقولو تعالى:
أبي البقاء وغيره مف العمماء يدؿ عمى ّ
﴿ وِ
ِ
اس ِح ُّج ا ْلب ْي ِت م ِف استَ َ ِ
الن ِ
﵀ َعمَى َّ
مراف آية  ,]97فإف اآلية الكريمة دالة عمى األمر,
َ َ ْ
طاع إِلَْيو َسبِيبلً ﴾[ سورة آؿ ع َ
َ
والحج مبتدأ ،خبره في أحد المجروريف قبمو ,وىو مصدر مضاؼ إلى مفعولو الذي ىو البيت وقد جيء بعده بفاعمو وىو
قولو سبحانو مف استطاع( ,)69ىو خبر يراد بو األمر ،أي أف ا﵀ سبحانو ،قد فرض عمى المستطيعيف مف الناس أف يحجوا
إلى ىذا البيت ،وأف يذكروا ا﵀ فيو ،لينالوا حظيـ المقسوـ ليـ مف نفحاتو وبركاتو( ,)70وىذه اآلية دعوة ألىؿ الكتاب

لمدخوؿ في ديف ا﵀؛ ألف ىذه العبادة الوحيدة التي لـ تكف عندىـ ,فيـ كانوا يصمّوف ويصوموف ويزّكوف إال الحج فمـ يكونوا
الن ِ
يحجوف لمكة ,إذف قولو تعالى ﴿ َولِمّ ِو َعمَى َّ
اس ِح ُّج ا ْلَب ْي ِت" ىو دعوة لمدخوؿ في اإلسبلـ واقامة ىذه العبادة(,)71
فكثير مف اآليات القرآنية الكريمة ,التي وردت فييا بعض المصادر غير المنصوبة إذا ما أمعنا فييا النظر نجدىا قد دلت
عمى األمر أو تضمنت معناه .
الخاتمة

 1ػ يعد أسموب األمر غير الصريح مف األساليب الميمة في المغة العربية وقد ورد بكثرة في القرآف الكريـ ,كما كاف أحد

عناصر اإلببلغ ،والببلغة ،واإليحاء ،واإلثارة اليادفة إلى تحريؾ النفوس ,والتأثر فييا ,واشراكيا في عممية اإلقناع.

إف عناية المتكمـ بمعانيو تدفعو إلى أف يتخذ طريقة مناسبة في صياغة عباراتو الدالة عمى األمر ،فيناؾ صيغ تسيـ
2ػ ػ ّ
في إضفاء الداللة المح ّددة المطموب إيصاليا إلى المتمقي ،فاالختبلؼ في الصيغ وابداؿ صيغة مكاف أخرى أو أسموب بدؿ

مناسبا في كثير مف حاالتو ,كاستعماؿ االستفياـ أو الخبر لمداللة عمى األمر.
اسموب أخر قد يكوف
َ
تأدبا مف
3ػ ػ لؤلمر غير الصريح فوائد كثيرة منياّ :إنو أبمغ مف الصريح ,ويبيف أىمية المأمور واالىتماـ بو ,و يكوف أكثر ً
الصريح ,وقد يراد بو التفاؤؿ بالفعؿ وغيرىا مف الفوائد .
بالغا في
5ػ ػ اتضح أف الستعماؿ المصادر في سياؽ األمر غير الصريح ,أي :المصادر المرفوعة الدالة عمى األمرً ,ا
أثر ً
إضفاء القوة في الداللة  ،كما ىي الحاؿ في صيغة المصدر النائب عف فعؿ األمر.

6ػ ػ ىنالؾ تقارب بيف األمر و الشرط ,فاألمر يشبو الشرط لتضمنو معناه ولتعمؽ الجواب بو ,والفرؽ بينيما أف معنى األمر
في جممة الشرط ّّ
داؿ عمى األمر وزيادة معنى آخر ىو معنى الشرط .
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المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ

 اإلتقاف في عموـ القرآف ,لجبلؿ الديف السيوطي (ت 911ىػ) ,تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ,الطبعة :الثانية ,الييئة
المصرية العامة لمكتاب1394 ,ىػ 1974 /ـ

 اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ ,إلبف حزـ األندلسي (ت 456ىػ) ,تحقيؽ :الشيخ أحمد محمد شاكر و األستاذ الدكتور
إحساف عباس ,دار اآلفاؽ الجديدة ،بيروت( ,د.ت) .
 األمثؿ في تفسير كتاب ا﵀ المنزؿ ،العبلمة الشيخ  :ناصر مكارـ الشيرازي ،الطبعة الثانية  ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ػ لبناف1426 ،ىػ ػ 2005ـ.
 اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحوييف الكوفييف والبصرييف ،لكماؿ الديف أبي البركات األنباري (ت577ىػ),
تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،الطبعة األولى ،المكتبة العصرية ,بيروت 2003 ,ـ .

 اإليضاح في عموـ الببلغة ,لجبلؿ الديف القزويني (ت 739ىػ) ,تحقيؽ :محمد عبد المنعـ خفاجي ,الطبعة :الثالثة ,دار
الجيؿ  ,بيروت( ,د.ت) .
 البرىاف في عموـ القرآف ,لعبد ا﵀ بف بيادر الزركشي (ت 794ىػ) ,تحقيؽ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ,الطبعة :األولى،
دار المعرفة ،بيروت ،لبناف 1376 ,ىػ  1957 -ـ

 البحر المحيط في التفسير ،ألبي حياف محمد بف يوسؼ األندلسي (ت745ىػ) ,تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد الموجود ،وعمي
زكريا عبد المجيد ,ود .أحمد النجولي الجمؿ ,الطبعة األولى ,دار الكتب العممية ،بيروت1993 ،ـ.
معوض ,ودّ .
محمد ّ
 التحرير والتنوير أو ما يسمى :تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد ,لمحمد الطاىر بف
عاشور (ت 1393ىػ) ,الطبعة األولى ,الدار التونسية لمنشر  ,تونس
 1984ىػ .
 التعريفات ،لعمي بف محمد الشريؼ الجرجاني (ت816ىػ) ،تحقيؽ :جماعة مف العمماء ،الطبعة األولى ,دار الكتب
العممية ،بيروت1983 ,ـ.
 التفسير القرآني لمقرآف ,لعبد الكريـ يونس الخطيب (ت 1390ىػ) ,الطبعة األولى ,دار الفكر العربي  ,القاىرة (,د.ت) .

 جمالية الخبر واإلنشاء  ،دراسة ببلغية جمالية نقدية  ،د.حسيف جمعة  ،منشورات اتحاد الكتّاب العرب ،دمشؽ،
2005ـ .
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 الجنى الداني في حروؼ المعاني ,لبدر الديف المرادي (ت 749ىػ) ,تحقيؽ الدكتور فخر الديف قباوة واألستاذ محمد نديـ
فاضؿ ,الطبعة :األولى ،دار الكتب العممية ،بيروت  -لبناف

 1413ىػ  1992 -ـ .
 جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ,ألحمد الياشمي (ت1362 :ىػ) ,تحقيؽ :الدكتور يوسؼ الصميمي ,المكتبة
العصرية ،بيروت( ,د.ت) .
النجار ،المكتبة العممية  ،د.ت.
 الخصائص ،ألبي الفتح عثماف بف جني (ت 392ىػ) ،تحقيؽ :محمد عمي ّ
 الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف ,ألبي العباس ،السميف الحمبي (ت 756ىػ) ,تحقيؽ :الدكتور أحمد محمد
الخراط ,الطبعة األولى ,دار القمـ ،دمشؽ( ,د.ت).
سره  ،الطبعة
 دروس في عمـ األصوؿ ،لمشييد آية ا﵀ العظمى السيّْد محمد باقر الصدر (ت1400ىػ) ػ ّ
قدس ا﵀ ّ
المشرفة 1418 ،ىػ .
الخامسة ،مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ
َّ

 دالئؿ اإلعجاز ,لعبد القاىر الجرجاني (ت 471ىػ) ,تحقيؽ :محمود محمد شاكر أبو فير ,الطبعة :الثالثة ,مطبعة
المدني بالقاىرة 1413 ,ىػ 1992 -ـ.

 روح المعاني في تفسير القرآف الكريـ والسبع المثاني ،لشياب الديف محمود بف عبدا﵀ لآللوسي (ت1270ىػ) ,تحقيؽ:
محمود شكري ,الطبعة الثانية ,دار إحياء التراث العربي ،بيروت( ,د.ت).

 شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ,البف عقيؿ ( ،ت 769ىػ) ,تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,الطبعة :
العشروف ,دار التراث – القاىرة 1400 ,ىػ  1980 -ـ
الشعار ,الطبعة األولى ,دار
 شرح جمؿ الزجاجي ,ألبي الحسف عمي بف عصفور اإلشبيمي( ت  669ىػ) ,تحقيؽ :فواز ّ
الكتب العممية ,بيروت 1998 ,ـ .
 شرح التصريح عمى التوضيح ,لمشيخ خالد بف عبد ا﵀ األزىري( ت  905ىػ ) ,تحقيؽ  :محمد باسؿ عيوف السود,
الطبعة األولى ,دار الكتب العممية ,بيروت 2000 ,ـ .

 شرح المفصؿ ،ألبي البقاء موفّؽ الديف بف يعيش الموصمي (ت643ىػ) ،تحقيؽ :د .أميؿ بديع يعقوب ،الطبعة األولى,
دار الكتب العممية ،بيروت2001 ,ـ.
 الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنف العرب في كبلميا ,ألحمد بف فارس (ت 395ىػ)
الطبعة األولى ,منشورات محمد عمي بيضوف1418 ,ىػ1997ـ

 الطراز ألسرار الببلغة وعموـ حقائؽ اإلعجاز ,ليحيى بف حمزة المؤيد بالمَّو (ت 745ىػ) ,الطبعة :األولى ،المكتبة
العنصرية – بيروت 1423 ,ىػ .
 عروس األفراح في شرح تمخيص المفتاح ,لبياء الديف السبكي (ت  773ىػ) ,تحقيؽ :الدكتور عبد الحميد ىنداوي,
الطبعة :األولى ,المكتبة العصرية لمطباعة والنشر ،بيروت  ,لبناف 1423 ,ىػ  2003 -ـ

 فضائؿ الصحابة ,ألبي عبد الرحمف النسائي (ت 303ىػ) ,الطبعة األولى ,دار الكتب العممية ,بيروت1405 ،ىػ .
 في النحو العربي نقد وتوجيو ،د .ميدي المخزومي ،الطبعة الثانية ،دار الشؤوف الثقافية ،بغداد العراؽ 2005 ،ـ.
 الكتاب ,ألبي بشر عمرو بف عثماف بف قنبر الممقب سيبويو (ت180ىػ) تحقيؽ :د .عبد السبلـ محمد ىاروف ,الطبعة
الثالثة ,مكتبة الخانجي ,القاىرة 1988 ,ـ .
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 الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ ،لجار ا﵀ الزمخشري (ت538ىػ) ،تحقيؽ :عادؿ
أحمد عبد الموجود ،وعمي محمد عوض ،الطبعة األولى ,مكتبة العبيكاف ،الرياض1988 ,ـ.

 الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية ،ألبي البقاء ّأيوب بف موسى الكفوي (ت1094ىػ) ,تحقيؽ :د .عدناف
درويش ،ومحمد المصري ،الطبعة الثانية ,مؤسسة الرسالة ،بيروت1998 ,ـ.
 مبادئ في المسانيات ،د .أحمد محمد قدور ،الطبعة األولى(,د.ط) ,دار الفكر ،دمشؽ (د.ت).
 المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر ,لضياء الديف بف األثير( ،ت 637ىػ) ,تحقيؽ :أحمد الحوفي و بدوي طبانة,
دار نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة ,القاىرة ( ,د.ت).

 مجاز القرآف ,ألبي عبيدة معمر بف المثنى (ت 209ىػ) ,تخقيؽ :محمد فواد سزگيف ,الطبعة الثانية  1381,ىػ .
 مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ ,ألبي البركات النسفي (ت 710ىػ) ,تحقيؽ :يوسؼ عمي بديوي و محيي الديف ديب
مستو ,الطبعة :األولى ،دار الكمـ الطيب ،بيروت 1419 ,ىػ  1998 -ـ .
 معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ,إلبف مسعود البغوي (ت 510ىػ) ,تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدي ,الطبعة  :األولى  ،دار
إحياء التراث العربي  ,بيروت 1420 ,ىػ

الناجي ,وعبد الفتاح إسماعيؿ الشمبي ,الطبعة األولى,
 معاني القرآف ,لمفراء ،تحقيؽ :محمد عمي النجار  ،وأحمد يوسؼ ّ
دار المصرية لمتأليؼ ،مصر( ،د.ت).
 معاني النحو ,لفاضؿ السامرائي ,الطبعة الثانية ,دار الفكر ,األردف 2003 ,ـ.

 مغني المبيب عف كتب األعاريب ,لجماؿ الديف ،ابف ىشاـ (ت 761ىػ) ,تحقيؽ :الدكتور مازف المبارؾ و محمد عمي
حمد ا﵀ ,الطبعة :السادسة ،دار الفكر – دمشؽ1985 ,ـ .

 المقتصد في شرح اإليضاح ،لعبد القاىر الجرجاني(ت471ىػ),تحقيؽ :الدكتور كاظـ بحر المرجاف ,منشورات و ازرة
الثقافة ,الجميورية العراقية( ,د.ط )( ,د.ت).

لممبرد ,تحقيؽ :د .محمد عبد الخالؽ عضيمة( ,د.ط) ,المجمس األعمى لمشؤف اإلسبلمية ,القاىرة 1994 ,ـ.
 المقتضبّ ,
 مفاتح الغيب ,لمحمد فخر الديف الرازي (ت  604ىػ) ,الطبعة الثالثة ,دار إحياء التراث العربي ،بيروت1420 ,ىػ.
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