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Abstract
As all of know that start of the revelation of Holy Qur’ān started with
imperative form of the verb as it is ended with like that. This shows that the
imperative mood is one of the most magnificent topic of an Arabic
language، particularly in the Qur’ānic context. According to the opinion of
the major scholars، both the commencement and conclusion of the Holy
Qur’ān were in the imperative mood. Thereupon، the scholars of Arabic
language took a keen interest in study of meanings of the imperative mood
whether literal or figurative. From the abovementioned point of view the
following article attempts to study the meanings of imperative mood،
whether they are literal or figurative، and also it endeavors along with its
connotations in the light of what is stated in the Holy Qur’ān and Sunn’ah
as well as in the sources of Arabic language، to lead those who recite the
Holy Qur’ān to the right way، guide them to the truth and to help them in
understanding of the secret meanings of Qur’ān.

………………………………………………...
:الملخص
كهُا َعهى أٌ بداية انفسقاٌ انحًيد كاَث بصيغة األيس كًا كاَث
 ٔإذا دنث ْرِ انبداية ٔانُٓاية فإًَا جدل،َٓايحّ بّ كرنك عُد أكثس انعهًاء
 ٔيٍ ُْا اعحُى عهًاء،عهى أًْية األيس فى كحاب هللا انعزيز انًجيد
انصسف ٔانُحٕ ٔانبالغة ٔانحفسيس بدزاسة صيغ االيس ٔدالالجّ بكم جد
.ٔعُاية
،ٔاَطالقا يٍ ذنك أزاد ْرا انبحث أٌ يقٕو بدزاسة صيغ األيس انصسيحة
ٔأٌ يحعسض ندالالجّ فى ضٕء يا ٔزد فى انكحاب ٔانسُة ٔيصادز انهغة
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انعسبية ٔيساجعٓا َدعٕ هللا جعانى أٌ يكٌٕ ْرا عَٕا نًٍ يسيد فٓى دالالت
صيغ األيس.
ال ريب أف أساليب اللغة العربية متعددة ومتنوعة ؛ وكيف ال وىي لغة شعاراإلسالـ
ولغة كتاب اهلل العزيز ،ولغة خامت النبيٌن ١نمد صلى اهلل عليو وسلم والوسيلة الراقية إىل الوصوؿ
إىل أسرارمها وفهم دقائقهما.
وال نبالغ إذا قلنا :إنّو لوال اإلسالـ ولوال القرآف ،مل يكن ىناؾ عربيّةٌ كما نرى ،أو
لبقيت العربيةُ لغةَ ٍ
فئة معزو ٍلة عن العا َمل  ،تعيش يف صحرائها  ،يزىد فيها العا َمل  ،ويرغب عنها
َْ ّ
إىل غًنىا ،غًن َّ
مي ،وجعل ٟنا الصدارةَ.
أف اإلسالـ نقلها إىل بػُ ْؤرةِ االىتماـ العالَ ّْ
ِ
ئات من ٢نتلف األعراؽ ،وصار يف اعتقاد ُك ّْل مسلم أ ّف
وتفرغ للعناية ّٔا وخدمتها ف ٌ
ّ
العربيّة  -ألهنا ٘نلت كتاب اهلل  -أفضل اللغات  ،وأفصحها  ،وأكملها ،وإَٔنّْها ،وأعذّٔا،
وأبينها ،وىي األقدر على التعبًن عن معاين القرآف.
السياسي ،وال لسبقها
صًن ىذا القرآف العربيَّةَ لغة مرغوباً فيها ،ال لنفوذىا
فقد َّ
ّْ
ضاري ،وإّّنا ٞنكانتها الدينيّة؛ إذ تسامى اٞنسلموف إىل درس العربيّة  ،والعناية ّٔا  ،من أجل
اٜن ّ
ٓنقيق العبادة  ،ومن أجل تالوة القرآف ،ومن أجل فهم النصوص الشرعية.
العريب ،وجعل رسولو
ويف ذلك يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية « :إف اهلل لَ ّما أنزؿ كتابو باللساف ّ
مبلّغا عنو للكتاب واٜنكمة بلسانو العريب ،وجعل السابقٌن إىل ىذا الدين متكلمٌن بو؛ مل يكن
سبيل إىل ضبط الدين ومعرفتو إالَّ بضبط اللساف ،وصارت معرفتو من الدين ،وصار اعتبار
التكلم بو أسهل على أىل الدين يف معرفة دين اهلل ،وأقرب إىل إقامة شعائر الدين.1 » .
القرآف قد استعمل أسلوب األمر بصيغ و بألفاظ ٢نتلفة ،فمثال :تارة يأيت باألمر يف صيغ صرحية
ك ولِْلم ْؤِمنٌِن والْم ْؤِمنَ ِ
اعلَم أَنَّوُ َال إِلَوَ إَِّال اللَّوُ و ْ ِ ِ ِ
ات ،2
وحقيقية لألمر ٥نو قولو تعاىل :فَ ْ ْ
استَػ ْغفْر ل َذنْب َ َ ُ َ َ ُ
َ
وقولو تعاىل  :لِيُ ِنف ْق ذُو َس َع ٍة ِم ْن َس َعتِ ِو  ،3وتارة يعدؿ عن أسلوب اإلنشاء إىل أسلوب اٝنرب يف
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ْم ّْ
ب َعلَى الذ َ
مثل قولو تعاىل :يَاأَيػُّ َها الذ َ
الصيَ ُاـ َك َما ُكت َ
ين َآمنُوا ُكت َ
4
ِ
َل أََّّنَا إِ َٟنُ ُك ْم
وحى إِ ََّ
تَػتَّػ ُقو َف  ،وأحيانا يكوف األمر بلفظ االستفهاـ مثل قوؿ اهلل تعاىل :قُ ْل إَّّنَا يُ َ
إِلَو و ِ
اح ٌد فَػ َه ْل أَنْػتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َف  ،5وغًنىا من األلفاظ اٞنتنوعة الدالة على األمر ،لذلك أردت أف
ٌَ
أبٌن وأوضح ىذه الصيغ واأللفاظ ؛ ألستفيد ّٔا.
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والشك أف األوامر من أىم اٞنباحث القرآنية؛ ألف معظم ابتالء اإلنساف ّٔا ،وعليها معظم مدار
اإلسالـ ،وكذلك أف أركاف اإلسالـ السامية تندرج ٓنت ىذه األوامر ،ومن أخذ ّٔذه األوامر فاز
و ظفر يف الدنيا واآلخرة ،ومن تركها فقد ضل سواء السبيل.
ك الَّ ِذي
اس ِم َربّْ َ
ومن اٞنعروؼ أف بداية الذكر اٜنكيم كانت بأسلوب األمر ،قولو تعاىل :اقْػَرأْ بِ ْ
َخلَ َق  ،6وكذلك آخرمانزؿ بو الروح األمٌن على قلب خًنالبشر -عند أكثر العلماء  -كاف
بأسلوب األمر ،قو لو تعاىلَ :واتػَّ ُقوا يَػ ْوًما تُػْر َج ُعو َف فِ ِيو إِ َىل اللَّ ِو ُُثَّ تُػ َو ََّّف ُك ُّل نػَ ْف ٍ
ت َوُى ْم َال
س َما َك َسبَ ْ
يُظْلَ ُمو َف .7
وىذا إّنا يدؿ على أمهية األمر يف الكالـ الربّاين ،لتوجيو البشر ،وإرشادىم إىل صراط
العزيز اٜنميد.
التمهيد:
قبل أف أدخل يف اٞنقصود ،أود أف أمهد لو بتعريف األمر لغة واصطالحاً ،واألمر لغة:
تعريف األمر عند اللغويين:

«األمر لغة :واحد األمور.يقاؿ :أمر ٍ
فالف مستقيم ،وأمورهُ مستقيمةٌ.وقوٟنم :لك َعلَ َّي
ُ
أمرةٌ مطاعةٌ ،معناه لك ع ِ
اٞنرة الواحدة من األمر… و َأمْرتُو بكذا ْأمًرا
َّ
لي أمَرةٌ أطيعك فيها ،وىي ّ
امر» .8
واٛنمع األو ُ
ِ
ت
فعلت ما أمْر َ
ت أمراً ،و ُ
قػاؿ ابن فػارس« :األمر :الواحد من األمػور.و َأمْر ُ
ائتمرت ،إذا َ
بو.وائتمرت أيضاً ،إذا فعْلت فعالً من ِ
تلقاء ِ
نفسك» .9
َْ ُ
َ
ػأمُره أم ػ ػراً وإم ػػاراً ف ػػإٔنر ،أي :قَبِػ ػ َػل
وق ػػاؿ اب ػػن منظ ػػور« :األمػ ػػر… نق ػػين النه ػػي ،يقػ ػػاؿَ :أم ػ َػرهُ ي ػ ُ
ِ
ِ
أمػَػره…..وأمرتُػػو بكػػذا أمػراً ،واٛنمػػع األوامػ ُػر ،ويف التنزيػػل العزيػػزُ :خػ ْذ الْ َع ْفػ َػو َوأُْمػ ْػر بِػػالْ ُعْرؼ َوأ َْعػ ِر ْ
ِ ِ 10
ِ ِ ِ
ور .12،11
َع ْن ْ
اٛنَاىل َ
ٌن  ،واألمر :اٜنادثة ،واٛنمع ٌ
أمور ،ويف التنزيل :أََال إ َىل اللَّو تَص ًُن ْاأل ُُم ُ
إذف  :لفظ األمر يطلق يف اللغة إطالقٌن:
ؼ وأَع ِر عن ْ ِ ِ
ِ ِ
ٌن ،13
اٛنَاىل َ
األول :على طلب الفعل كقولو تعاىلُ :خ ْذ الْ َع ْف َو َوأْ ُمْر بالْ ُعْر َ ْ ْ َ ْ
وىذا األمر جيمع على أوامر .

ت
والثاني :يطلق على الفعل ،واٜناؿ والشأف ،كقولو تعاىلَ :و َشا ِوْرُى ْم ِيف ْاأل َْم ِر فَِإ َذا َعَزْم َ
ِ
ٌن  ،14وىذا جيمع على أمور.
فَػتَػ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِو إِ َّف اللَّوَ ُِحي ُّ
ب الْ ُمتَػ َوّْكل َ
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يتصرؼ إىل أربعة عشر وجهاً:
و أما يف القرآف فإف لفظ األمر َّ
اٜنَ ُّق َوظَ َهَر أ َْمُر اللَّ ِو َوُى ْم َكا ِرُىو َف  15يعين :دينو.
األول :الدين؛ قاؿ اهلل تعاىلَ :ح ََّّت َجاءَ ْ
َّج َوى  16يعين قوٟنم .
َسُّروا الن ْ
الثاني :القوؿ؛ قاؿ تعاىل :فَػتَػنَ َازعُوا أ َْمَرُى ْم بَػْيػنَػ ُه ْم َوأ َ
الثالث :العذاب؛ قاؿ تعاىل :لَ َّما قُ ِ
ض َي ْاأل َْمُر  17يعين لَ َّما وجب العذاب بأىل النّار .
الرابع :عيسى عليو الصالة والسالـ ،قاؿ اهلل :ما َكا َف لِلَّ ِو أَ ْف يػت ِ
َّخ َذ ِم ْن َولَ ٍد ُسْب َحانَوُ إِذَا
َ
َ
وؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف  18يعين :عيسى عليو الصالة والسالـ .
ضى أ َْمًرا فَِإَّّنَا يَػ ُق ُ
قَ َ
الخامس :القتل بػ «بدر» ،قاؿ تعاىل :ولَ ِكن لِيػ ْق ِ
ض َي اللَّوُ أ َْمًرا َكا َف َم ْف ُع ًوال  19يعين قتل
َ ْ َ
كفار «مكة».
صوا َح ََّّت يَأِْيتَ اللَّوُ بِأ َْم ِرِه  20يعين فتح مكة.
السادس :فتح «مكة»؛ قاؿ تعاىل :فَػتَػَربَّ ُ
السابع :قتل قريضة وجالء «بين النضًن»؛ قاؿ اهلل تعاىل :فَ ْ
اع ُفوا َو ْ
اص َف ُحوا َح ََّّت يَأِْيتَ اللَّوُ
بِأ َْم ِرهِ إِ َّف اللَّوَ َعلَى ُك ّْل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير .21
اىل َع َّما يُ ْش ِرُكو َف .22
الثامن :القيامة؛ قاؿ تعاىل :أَتَى أ َْمُر اللَّ ِو فَ َال تَ ْستَػ ْع ِجلُوهُ ُسْب َحانَوُ َوتَػ َع َ
صل اآلي ِ
ِ
ات
َج ٍل ُم َس ِّمى يُ َدبّْػُر ْاأل َْمَر يػُ َف ّْ ُ َ
التاسع :القضاء؛ قاؿ اهلل تعاىلُ :كلّّ َْجي ِري أل َ
لَ َعلَّ ُك ْم بِلِ َق ِاء َربّْ ُك ْم تُوقِنُو َف  23يعين القضاء .
الس َم ِاء إِ َىل ْاأل َْر ِ ُُثَّ يَػ ْعُر ُج إِلَْي ِو ِيف يَػ ْوٍـ
العاشر :الوحي :قاؿ اهلل تعاىل :يُ َدبّْػُر ْاأل َْمَر ِم ْن َّ
ِ
ف َسنَ ٍة ِ٣نَّا تَػ ُعدُّو َف  24يعين الوحي .
َكا َف م ْق َد ُارهُ أَلْ َ
25
ِ ِ ِ
ور.
الحادي عشر :أمر اٝنلق؛ قاؿ اهلل  :أََال إ َىل اللَّو تَص ًُن ْاأل ُُم ُ
الثاني عشر :النصر؛ قاؿ اهلل يػَ ُقولُو َف َى ْل لَنَا ِم ْن ْاأل َْم ِر ِم ْن َش ْي ٍء  26يعنوف :النصر ،قُ ْل
إِ َّف ْاأل َْمَر ُكلَّوُ لِلَّ ِو  27يعين النصر.
اؿ أ َْم ِرَىا َوَكا َف َعاقِبَةُ أ َْم ِرَىا ُخ ْسًرا  28يعين
ت َوبَ َ
الثالث عشر :الذنب؛ قاؿ اهلل تعاىل :فَ َذاقَ ْ
جزاء ذنبها.
الرابع عشر :الشأف والفعل؛ قاؿ اهلل تعاىل :إِ َىل فِْر َع ْو َف َوَملَئِ ِو فَاتَّػبَػ ُعوا أ َْمَر فِْر َع ْو َف َوَما أ َْمُر
فِرعو َف بِرِش ٍ
يد  29لعلو :وشأنو .30
ْ َْ َ
ُّ
حد األمر عند النحويين
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مل يتحدث سيبويو عن األمر من حيث معانيو اللغوية ،بل ٓندث عنو من حيث بنائو ،أو
إعرابِو.31
َّهي ،أٚناه «ىذا باب األمر والنَّهي»  ،32تناوؿ فيو القضايا
خاصاً باألمر والنػ ْ
وقد أفرد باباً ّ
اٞنتعلقة بأسلوب األمر والنهي ،والصيغ اٞنختلفة ،كصيغة" :اِفْػ َع ْل" و "لِيَػ ْف َع ْل" ،واستعماؿ اٝنرب
اىد من القرآف الكرمي ،وكالـ العرب الفصيح.
ّنعىن األمر.معتمداً يف ذلك على شو َ
انب أخرى ،وذلك كاٜنديث
وكذلك اٞنربد أيضاً مل يضع تعريفاً لألمر ،وإّنا ُنثو من جو َ
عن التفريق بينو وبٌن الطلب ،و٠نيء اٝنرب ّنعىن األمر .33
السراج قد ٓن ّدث عن األمر ،وىو يف معر كالمو على الدعاء ،حيث
ونرى ابن ّ
أمر ،واألمر ٞنن
قاؿ«:اعلم أف أصل الدعاء أف يكوف على لفظ األمر ،وإّنا استعظم أف يقاؿ ٌ
دونَك ،والدعاء ٞنن فوقَك ،وإذا قلت :اللهم اغفر َل فهو كلفظك إذا أمرت»  34لكنو مل حي ّده
جين فقد ٓن ّدث عن فعل األمر ضمن حديثو عن األفعاؿ فلم حي ّده بل
حداً كامالً ،وكذلك ابن ّ
تكلم على زمنو .35
وكذلك الز٢نشري فهو أيضا سار على هنج السابقٌن عليو يف عدـ حد األمر  36وإّنا
ٓندث عن فعل األمر خالؿ حديثو عن أقساـ الفعل.37
ٍ
٢نصوصة»..
طلب الفعل بصيغة
وأما ابن يعيش ّ
فعرؼ األمر بقولو«:اعلم أف األمر معناه ُ
.38
ويقوؿ ابن اٜناجب « :صيغة يطلب ّٔا الفعل من الفاعل اٞنخاطب ُنذؼ حرؼ اٞنضارعة»
.39
ويوضح الرضي كالـ ابن اٜناجب مبيناً وجو الصواب ضمن ما يراه فيقوؿ « :لو قاؿ:
الفعل ،لكاف أصر َح يف عمومو لكل ما يسميو النّحاة أمراً ،وذلك إهنم
يصح أف يُطلب ّٔا
صيغة ُّ
ُ
يصح أف يطلب بو الفعل من الفاعل اٞنخاطب» .40
كل ما ّ
ّ
يسموف بو ّ
وابن مالك أيضاً مل حي ّد األمر بل تكلم على زمنو مباشرة حيث قاؿ« :واألمر مستقبل
أبداًٞ ،نا كاف األمر مطلوباً بو حصوؿ ما مل حيصل كقولو تعاىل :قُم فَأ ِ
َنذ ْر .42 ،41
ْ
يبدو وجيهاً من ىذا كلو أف النحاة األوائل مل يضعوا ح ّداً صرحياً لألمر ،وإّنا كاف
حديثهم يتجو دائماً إىل صيغة ٢نصوصة من صيغ األمر وىي (فعل األمر) ،واهلل أعلم.
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ويتضح ذلك من خالؿ تعريف ابن ىشاـ لو إذ يقوؿ« :وعالمة األمر ٠نموع شيئٌن الب ّد
منهما ،أحدمها :أف يدؿ على الطلب ،والثاين :أف يقبل ياء اٞنخاطبة ،كقولو تعاىل :فَ ُكلِي َوا ْشَرِيب
.43
وأما احملدثوف من النحويٌن ،فقد أعطوا لألمر ح ّداً صرحياً ،أو مشتمالً على ٗنيع صيغ
حدوث ٍ
شئ يف االستقباؿ٥ ،نو:
طلب بو
ُ
األمر ما يُ ُ
األمر (الصرحية وغًن الصرحية) ،حيث قالواُ « :
"اِ ْٚنع" ،و"ى ِ
عاؿ"» .44
ات" ،و"تَ َ
َ
َْ
قد ٓندثت – آنفاً  -أف النحاة األوائل مل حي ّدوا األمر حداً صرحياً ،ألف موضوع دراستهم
يتصل بفعل األمر وحده فتح ّدثوا عن بنائو وإعرابو وزمنو وداللتو ،إال أ ّف البالغيٌن القدامى أعطوا
لألمر تعريفاً صرحياً ،فنرى الز٢نشري يف كتابو الكشاؼ يعرت على نفسو حوؿ مفهوـ األمر ُث
ِِ
وص َل
يعرفو -،وذلك يف صدد اٜنديث عن ٓنليل اآلية الكردية َويَػ ْقطَ ُعو َف َما أ ََمَر اللَّوُ بو أَ ْف يُ َ
ّ
45
اٝن ِ
اسُرو َف  ،حيث يقوؿ« :فإف قلػت :ما األمر؟ قلت :ىو
َويػُ ْف ِس ُدو َف ِيف ْاأل َْر ِ أ ُْولَئِ َ
ك ُى ْم َْ
طلب الفعل ٣نن ىو دونك وُنثو عليو» .46
وىذا اٜند أخذ بو ٗنيع علماء البالغة العربية الذين جاءوا بعده إىل يومنا ىذا ،على
اختالؼ كل منهم يف األسلوب أو التعبًن عن ىذا اٞنعىن لألمر.
وح ّده السكاكي بقولو« :واألمر يف لغة العرب عبارة عن استعماٟنا أعين استعماؿ ٥نو:
ِ
ِ
ِ
ص ْو" على سبيل االستعالء» .47
"ليَػْن ِزْؿ" ،و"انْ ِزْؿ" ،و"نَزاؿ" ،و" َ
ويوضح األمر أكثر من وجهة نظره البالغية أف ىذه الصيغ (صيغ األمر) موضوعة
لتستعمل على سبيل االستعالء حقيقة لتبادر الفهم عند ٚناعها إىل ذلك اٞنعىن أي :إىل جانب
األمر ،وتوقف ما سواه من الدعاء وااللتماس والندب… على اعتبار القرائن .48
وأما القزويين :فنراه يلخص ما قالو السكاكي ،ومل خيرج عن ح ّده لألمر ،حيث
يقوؿ …«:واألظهر أف صيغتو من اٞنقرتنة بالالـ ٥نو :ليحضر زي ٌد ،وغًنىا ٥نو :أكرـ عمراً،
ورويداً بكراً ،موضوعةٌ لطلب الفعل استعالءً ،لتبادر الذىن عند ٚناعها إىل ذلك ،وتوقف ما
ُ
49
سواه على القرينة » .
قوؿ ينبئ عن
أما اإلماـ العلوي اليمين فقد عرفو بقولو« :وىو صيغة تستدعي الفعل ،أو ٌ
قوؿ ينبئ  ،ومل
استدعاء الفعل من جهة الغًن على جهة االستعالء ،فقولنا صيغة نستدعي ،أو ٌ
نقل "افْػ َع ْل ،ولْتَػ ْف َعل" كما يقولو اٞنتكلموف واألصوليوف لتدخل ٗنيع األقواؿ الدالة على استدعاء
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الفعل يف ٥نو الفاَرسيّة ،والرتكيّة ،والرومية ،فإهنا كلها دالة على االستدعاء من غًن صيغة افعل،
ِ
وص ْو ،فإّنا داالف على االستدعاء من غًن صيغة "افعل"» .50
ولتفعل ،و٥نو قولنا :نَػَزاؿَ ،
ىذا عن السلف وأما عن اٝنلف فإهنم أعطوا نفس التعريفات مل يزيدوا عليها ومل ينقصوا
تلخيص لكتب السابقٌن وإما شرح أو ٗنع ٟنا .51
عنها ،وكتبهم إما
ٌ
يفهم ٣ناسبق الفرؽ بٌن تعريف النحويٌن لألمر وبٌن تعريف البالغيٌن لو ،أف النحويٌن
يريدوف باألمر ٠نرد طلب الفعل يف اٞنستقبل ،ولو مل يكن على جهة اإلستعالء ،ألهنم يضعوف
األمر يف مقابلة اٞناضي واٞنضارع.
وأما البالغيوف فإهنم يشرتطوف علو اآلمر ،سواء كاف عاليا يف الواقع أو ال.وبدا لنا ٣نا سبق
أف صيغ األمر تنقسم اىل قسمٌن الصيغ الصرحية والصيغ غًن الصرحية.
الصيغ الصريحة

اٞنراد بالصيغ الصرحية ىي اليت وضعت لطلب الفعل من الفاعل اٞنخاطب أو الغائب
بصورة مباشرة ،وىي أربع وإليك البياف:
أ .صيغة فعل األمر:
ىذه الصيغة أكثر صيغ األمر استخداما واستعماال يف اللغة ،ويف نصوص القرآف الكرمي،
واٜنديث الشريف دوف سائر صيغ األمر؛ وذلك ٝن ّفتها ،وأصل وضعها لألمر.
وٟنذا أوىل النحاة ىذه الصيغة عناية خاصة دوف سائر صيغ األمر ،فبحثوا عن تصريفها،
وعالماهتا ،واتصاٟنا بالضمائر ،ونوين التوكيد.
تصريف صيغة فعل األمر:

اتفق ٥ناة البصرة والكوفة على أف األمر يؤخذ من اٞنضارع اٞنبين للمعلوـ بعد حذؼ
حرؼ اٞنضارعة من أولو مع مراعاة ما يلي:
 إف كاف ما بعد حذؼ حرؼ اٞنضارعة متحركا٥ ،نو" :تَعلم" ،و"تَعِ ُد" ،ترؾ على
حالو ،وبين آخره على ما جيزـ بو مضارعو ٥ ،52نو" :علم"ِ ،
و"ع ْد".
ب" ،أعيدت إليو مهزة "أفعل"؛
ب ُِحي ُّ
َح َّ
 فإف كاف من "أفعل" ٥نو" :أَ ْكَرَـ يُ ْك ِرُـ"" ،أ َ
كسر ما قبل آخره ،سواء يف ذلك ُس ّْكن ما بعد حرؼ
رفعا لتوىم كوف األمر من ثالثي ،و ّ
ب"،
اٞنضارعة منو كػ"يُكْرـ" أو ٓنرؾ كػ" ُِحي ُّ
ب" فيقاؿ" :أَ ْك ِرْـ"" ،أَ ْحبِ ْ
واٟنمزة فيهما مهزة قط ٍع ال ٍ
وصل .53
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وإف كاف ما بعد حرؼ اٞنضارعة ساكنا مثل" :تذىب ،تض ِربٕ ،ن ِشئ ،نرج ،تكتب،
أدب" ،اجتلبت مهزة وصل للتوصل إىل النطق بالساكن ،وىذه اٟنمزة تُكسر كػ"اذىب،
تغزو ،ت ُ
اض ِرب ،اِ ِ
فع ُل ،وفَػ ُع َل
مش" ،إال يف الفعل الثالثي اٞنضموـ العٌن يف اٞنضارع (أي من باب فَػ َع َل يَ ُ
فع ُل) فإهنا تُضم اتباعا لضمة العٌن وكراىية اٝنروج من كسر إىل ضم ،وذلك مستثقل ٥ ،54نو:
يَ ُ
ب".
ب ،أ ْغُزْ ،أؤُد ْ
أخر ْج ،أ ْكتُ ْ
" ُ
والكوفيوف يذىبوف إىل أف مهزة الوصل يف األمر تابعة لعٌن الفعل إف كاف مضموما
كسرت ،وال يفعلوف ذلك يف اٞنفتوحة لئال يلتبس األمر بإخبار اٞنتكلم
ُ
ض َّمت ،وإف كاف مكسورا ّ
56
55
عن نفسو٥ ،نو" :اِ ْعلَ ْم" ،و"أ َْعلَ ُم" إال أف ىناؾ ٙنسة أفعاؿ مهموزة ٓنذؼ اٟنمزة منها
يف صيغة األمر قصدا إىل التخفيف ،وذلك لكثرة الدوراف يف الكالـ ،وىي:
"أَ َخ َذ" و"أ َك َل"  :كاف القياس أف يقاؿ يف صيغو األمر منهما؛ " ْأؤ ُخ ْذ" ،و

ُخ ْذ،
"أؤُك ْل" ،ولكن الفصحاء حذفوا اٟنمزة الساكنة اليت ىي فاء الفعل ٔنفيفا ،فصار الفعالف" :أ ُ
أُ ُك ْل" ،فلما مل يكن أوؿ الفعل ساكنا ،مل يعد ضرورة ٟنمزة الوصل اليت جيء ّٔا يف األصل
"خ ْذ" ،و" ُك ْل".
للتخلص من االبتداء بالساكن ،فحذفوىا ،فأصبح الفعالف يف صيغة األمر ُ
" َأمَر" و" َسأ ََؿ"ٓ :نذؼ مهزهتما من صيغة األمر ،كما ٓنذؼ مهزة الوصل لعدـ

اٜناجة إليها؛ وذلك إذا وقعا ابتداءً ،أي إذا مل يتصال بواو أو فاء قبلهما ،فيقاؿ يف "أََمَر"
" ُمْر".أما إذا مل يقع ىذا الفعل ابتداءً واتصل بواو أو فاء قبلو فاألكثر استعماال فيو إثبات اٟنمزة
٥نو قولو تعاىل :وأْمر أَىلَك بِ َّ ِ
ك َوالْ َعاقِبَةُ لِلتَّػ ْق َوى
ك ِرْزقًا َْ٥ن ُن نَػْرُزقُ َ
اصطَِ ْرب َعلَْيػ َها َال نَ ْسأَلُ َ
َ ُْ ْ َ
الص َالة َو ْ
57
"أومْر فالنا" ،ولكن ليس ّنستعمل.
 ،وجيوز ُ
وأما "سأؿ يسأؿ" فاألوىل حذؼ اٟنمزة منو إذا مل يتصل بواو أو فاء ،ألنو كتبت كذلك
ِ ِ
اى ْم ِم ْن آيٍَة بَػيّْػنَ ٍة  58وجيوز:
يل َك ْم آتَػْيػنَ ُ
يف اٞنصحف بال ألف قبلها ،كقولو تعاىلَ :س ْل بَِين إ ْسَرائ َ
"اسأؿ فالنا عن كذا" باأللف قبلو ،ولكنو قليل.وإف اتصل بواو أو فاء؛ فاألفضل إٜناؽ األلف
ِ
ِ
"و َس ِل اهلل ،فَ َس ِل اهلل" .59
يف أولو و إثبات اٟنمزة فيو مثل" :واسأؿ اهلل ،فاسأؿ اهلل" ،وجيوزَ :
" َرأَى" ٓ :نذؼ اٟنمزة منو يف صيغة األمر واٞنضارع لكثرة االستعماؿ ،وتنقل

"ر" ،إذ
حركة اٟنمزة إىل الفاء ،فيصبح الفعل يف صيغة اٞنضارع ىو "يَػَرى" ،ويف صيغة األمر أنت َ
كاف األصل يف تصريفو أف يقاؿَ " :رأَى"" ،يَػْرأَى"" ،اِْرأَ".كما يقاؿ" :نَأَى"" ،يَػْنأَى"" ،اِنْأَ" .60
إسناد فعل األمر إلى الضمائر:
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يتصرؼ فعل األمر مسندا إىل ضمائر الرفع ولو ستة أوجو للمخاطب فقط ،منها ثالثة
للمذكر ىي" :افعل ،افعال ،افعلوا" ،وثالثة للمؤنث ىي" :افعلي ،افعال ،افعلن" ،وال يكوف
يتجوُز يف التعبًن ،ألف اٞنخاطب
فاعلها إال مضمراً ،وحينما يقاؿ" :فاعل صيغة فعل األمر" فإنو ّ
ال يقع منو الفعل ،ولكن يطلب منو القياـ ّٔذا الفعل.
وفاعلها ّإما أف يكوف ضمًنا مسترتا ،وذلك إذا كاف مفردا مذكرا ،مثل "اكتب" و"اقرأْ"،
أو ضمًنا ظاىرا ،وذلك إذا كاف مفردا مؤنثا ،أو مثىن ،أو ٗنعا ،مثل" :اكتيب" ،و"اكتبا"،
اكتب".
و"اكتبوا" ،و" ْ
وأما ضمًن اٝنطاب الذي يرد بعد فعل األمر للمفرد اٞنذكر ،فهو للتوكيد كقولو تعاىل:
اٛنَنَّةَ .61
ك ْ
ت َوَزْو ُج َ
َوقُػْلنَا يَ َ
اس ُك ْن أَنْ َ
اآد ُـ ْ
صيت مواضعها فكانت
ُح ْ
مالحظة :أفعاؿ األمر كثًنة جدا يف القرآف الكرمي ،قد أ ْ
( )8181موضع ،ولكن جاءت أفعاؿ األمر يف كل ىذه اٞنواضع غًن مؤكدة بالنوف ،ال يف رواية
حفص فحسب ،وإّنا جاءت كذلك يف ٗنيع القرءات اٞنتواترة واٞنشهورة ،وىي ظاىرة لغوية
جديدة بالذكر ،وجديرة بالدرس والتسجيل.62
فعل األمر من حيث البناء واإلعراب:
كما ذكرت – سابقاً  -أف النحويٌن البصريٌن والكوفيٌن اتفقوا على أف فعل األمر يؤخذ
من اٞنضارع ،إال أف البصريٌن يقولوف :إنو بعد اشتقاقو يصبح صيغةً قائمةً بذاهتا.أما الكوفيوف
فًنوف أ ّف فعل األمر ال أصل لو بٌن تقسيمات األفعاؿ ،ألنو مقتطع من اٞنضارع و ليس صيغةً
مستقلة بذاهتا.
بناءً على ذلك اختلفوا فيو من حيث البناء واإلعراب؛ فذىب البصريوف إىل أف فعل األمر
مبين على السكوف ،ألف صيغة "افْػ َع ْل" قائمة بذاهتا ،ومرْنلة ال مقتطعة من اٞنضارع.63
ّّ
وذىب الكوفيوف إىل أنو معرب ٠نزوـ بػ"الـ" ١نذوفة وىي الـ األمر ،ألف اصلو مقتطع
من الفعل اٞنضارع فػ"افْػ َع ْل" أصلها "لِتَػ ْف َع ْل"٠.نزوـ بالـ مقدرة .64
وأما البصريوف فًنوف أف صيغة فعل األمر أصل بذاهتا وىي صيغة مرْنلة وليست مقتطعة
من "لتفعل" كما أهنا مبنية دائماً ،فاحتجوا بأف قالوا :إ ّف فعل األمر مبينّّ على السكوف ألف
األصل يف األفعاؿ كلها أف تكوف مبنية موقوفة ِ
اآلخر ،وإّنا أعرب الفعل اٞنضارع ٞنشأّتو األٚناء،
وال مشأّة بوجو ّما بٌن فعل األمر واألٚناء؛ فكاف باقياً على أصلو يف البناء.
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ومنهم من ٕنسك بأف قاؿ :فعل األمر مبين ألنو ما كاف على وزف فعاؿ من أٚناء األفعاؿ
كػ"نزاؿ ،وتراؾ ،وحذار… وغًنىا" مبين؛ ألنو ناب عن فعل األمر "ان ِزؿ ،واترؾ ،واح َذ ْر" فلو مل
يكن فعل األمر مبنياً ٞنا بىن ما ناب منابَوُ .65
ولكن ابن ىشاـ خيالف البصريٌن يف أصل فعل األمر ،حيث يرى أنو معرب ٠نزوـ إذ
يقوؿ“ :وزعم الكوفيوف وأبو اٜنسن أف الـ الطلب حذفت حذفاً مستمراً يف ٥نو :قم ،واقعد،
لتقعد ،فحذفت الالـ للتخفيف وتبعنا حرؼ اٞنضارعة.وبقوٟنم أقوؿ؛ ألف
وأف األصل :لتَػ ُقم ،و ُ
معىن حقُّو أف يػُ َؤَّدى باٜنرؼ ،وألنو أخو النّهي ومل يُ َد َّؿ عليو إال باٜنرؼ… وألهنم قد
األمر ً
نطقوا بذلك األصل كقولو [ :66اٝنفيف]
67
يش َكي لِتَػ ْق ِ
ابن خ ًِن قُر ٍ
ائج اٞنسلمينَا»
ضي حو
أنت يا
لِتَػ ُقم
َ
َ
َ
ُ
يرجح قوؿ البصريٌن بأصالة بناء فعل األمر ىو بناءُ الفعل اٞنضارع إذا اتّصلت بو
والذي ّ
نوف اإلناث ونوف التوكيد اتصاالً مباشراً ،وذلك ألهنما من خصائص األفعاؿ ،ومها ال يتصالف
فلما اتصال باٞنضارع عاد ىذا الفعل إىل أصلو فبين ،ولو مل يكن األصل يف الفعل
باألٚناءَّ ،
البناءٞ ،نا بين الفعل اٞنضارع عند اتصالو ّٔذه العالمات اٝناصة باألفعاؿ .68
صيغة فعل األمرواستخدامها فى القرآن
ىذه الصيغة -كما سبق -أكثر صيغ األمر استخداماً يف اللغة عامة ،ويف نصوص القرآف
الكرمي خاصة ،وذلك ٝن ّفتها ،وأصل وضعها لألمر ،فقد أُح ِ
صيَت مواضعها يف القرآف الكرمي
ْ
69
فكانت تبلغ ( )8181موضعاً ،سواء يف ذلك فعل صحيح أو معتل ،ومن الثالثي أو غًنه .
ولصيغة فعل األمر ستة أوجو ،وىي للمخاطب  ،ثالثة للمذكر ،وثالثة للمؤنث ،وقد
جاءت كلها يف القرآف الكرمي ،وإليك بياف ذلك:
فعل األمر للواحد المذكر:

قوله تعالى  :واعب ْد ربَّك ح ََّّت يأْتِي ِ
ٌن .70
َ ُْ َ َ َ َ َ َ
ك الْيَق ُ

أي :اعبد ربّك  -يا ١نمد  -حَّت يأتيك اٞنوتُٚ ،نّْي اٞنوت يقيناً ألنو أمر متيقن من
نزولو ال مفر منو ،ىذا وإف كاف اٝنطاب أو األمر لنبينا ١نمد صلى اهلل عليو وسلم ،فقد دخل فيو
ٗنيع اٞنسلمٌن ألف اٜنكم عاـ ،واهلل أعلم . 71
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مبين على السكوف ،وفاعلو ضمًن مسترت تقديره "أنت" ،وىو
فالفعل "اعبُ ْد" فعل أمر ّّ
يفع ُل" ،وأصل أُعبُد "تَػ ْعبُ ُد" حذفت حرؼ اٞنضارعة من
"فع َل ُ
فعل صحيح ثالثي سامل ،من باب َ
أولو ،واجتلبت مهزة وصل للتوصل إىل النطق بالساكن ،فصار الفعل "أُعبُد".
وقوله تعالى :و ِ
اح ُّ
صغِ ًًنا .72
الر ْ٘نَِة َوقُ ْل َّر ّْ
الذ ّْؿ ِم ْن َّ
َ ْ
اخف ْ
ب ْار٘نَْ ُه َما َك َما َربػَّيَ ِاين َ
ن َٟنَُما َجنَ َ
73
أي :ألن جانبك ،وتواضع ٟنما بفعلك ،وكن ٟنما ذليالً ر٘نةً ّٔما  ،واٞنقصود من ىذا
األمر اٞنبالغة يف التواضع للوالدين.وذكر ابن اٝنطيب أف يف تقرير ىذه اآلية وجهٌن:
ضم فرخو إليو للرتبية خفن لو جناحو ،فلهذا صار خفن
 -8أ ّف الطائر ،إذا أراد َّ
تضمهما إىل نفسك ،كما
اٛنناح كناية عن حسن الرتبية ،فكأنّو قاؿ للولد :اكفل والديك؛ بأف َّ
فَعال ذلك بك حاؿ صغرؾ.
 -2أ ّف الطائر ،إذا أراد الطًّناف واالرتفاع ،نَ َشَر جناحيو ،ورفعهما؛ لًنتفع ،وإذا أراد
ترؾ الطًناف واالرتفاع ،خفن جناحيو ،فجعل خفن اٛنناح كناية عن فعل التواضع واللٌّْن .74
الذؿ؟ قلت :فيو وجهاف:
وقاؿ الز٢نشري« :فإف قلت :ما معىن ّ
أحدمها :أف يكوف اٞنعىن :واخفن ٟنما جناحك ،كما قاؿ :واخ ِفن جنَاح َ ِ ِ ِ
ٌن
ك ل ْل ُم ْؤمن َ
َ ْ ْ َ َ
 ،75فأضافو إىل ُّ
الذ ّْؿ [أو ّْ
الذ ّْؿ] ،كما أضيف حامت إىل اٛنود على معىن :واخفن ٟنما جناحك
ال ّذليل َّ
الذلوؿ.
ِ
للقرة زماماً
والثاين :أف ْنعل ل ُذلّْو أو لذلّْو جناحاً خفيضاً؛ كما جعل لبيد للشَّماؿ يداً ،و ّ
 ،76مبالغة يف التذلُّل والتواضع ٟنما» .77
أو ىذا من االستعارات البليغةّ ،نعىن أنو شبَّو الذؿ بطائر لو جناح ،وحذؼ الطائر ورمز
لو بشيء من لوازمو وىو اٛنناح على سبيل االستعارة اٞنكنية .78
بالذؿُ ،ث استعار لو جناحاًُ ،ث رشَّح ىذه االستعارة بأف أمره
عرب عن اللٌن ّ
أو ّنعىن أنو َّ
ِنفن اٛنناح .79
ِ
ن" فعل أمر للواحد اٞنذكر ،مبين على السكوف ،وىو فعل صحيح ثالثي
و
ْ
الفعل"اخف ْ
ِ
"ضرب يض ِرب".
سامل من باب "فَػ َع َل يفعل" مثل َ
فعل األمر المسند إلى ألف االثنين:
قال تعالى :ا ْذ َىبَا إِ َىل فِْر َع ْو َف إِنَّوُ طَغَى .80
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وتكرب وبلغ النهاية يف العتو والطغياف
أي :إذىبا -موسى وىاروف -إىل فرعوف ،إنّو َّ
ْنرب ّ
ٕنرد يف ضاللو وغيّو .81
وّ
فقولو" :إذىبا" فعل أمر مسند إىل ضمًن االثنٌن ،مبين على حذؼ النوف ،ألف مضارعو
من األفعاؿ اٝنمسة ،وىو فعل صحيح سامل.
وقال تعالى :فَػ ُق َوال لَوُ قَػ ْوًال لَيّْػنًا لَ َعلَّوُ يَػتَ َذ َّكُر أ َْو خيَْ َشى .82
أي :فأبلغا  -يا موسى وىاروف -فرعوف رساليت ،وعظاه بأسلوب وكالـ لٌن سهل رقيق،
ليكوف أوقع يف نفسو وأبلغ وأ٤نع ،لعلّو يتذكر فًنجع عن غيّو وعما ىو فيو من الضالؿ واٟنلكة،
أو خياؼ عقابو فًنتدع عن طغيانو .83
والفعل "قوال" فعل أمر من الثالثي األجوؼ اٞنسند إىل ضمًن ساكن ،ألف االثنٌن ،مبين
على حذؼ النوف ألف مضارعو من األفعاؿ اٝنمسة .
ث ِشْئتُ َما .84
وقال تعالىَ :وُك َال ِمْنػ َها َر َغ ًدا َحْي ُ
أمر اهلل آدـ وحواء أف يأكال من اٛننة ما شاء أكالً واسعاً ىنيئاً ،طيباً ال عناء فيو وال
تعب ،إال شجرة معينة من أشجارىا .85
يف ىذه اآلية أتى فعل أمر " ُكال" اٞنسند إىل ألف االثنٌن .86

.87

فعل األمر لجماعة المذكر:
َّ ِ
اٝنَْيػَر لَ َعلَّ ُك ْم تُػ ْفلِ ُحو َف
اس ُج ُدوا َو ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْػ َعلُوا ْ
ين َآمنُوا ْارَك ُعوا َو ْ
قوله تعالى :يَاأَيػُّ َها الذ َ

خياطب اهلل اٞنؤمنٌن الذين صدَّقوا اهلل ورسولو آمراً :اركعوا اهلل يف صالتكم واسجدوا لو
فيها ،أي صلوا لربكم خاشعٌن ،وأفردوه بالعبادة وال تعبدوا غًنه ،وافعلوا اٝنًن الذي أمركم بو اهلل،
لتفلحوا بذلك وتفوزوا وتظفروا فتدركوا بو طلباتكم وأدعيتكم .88
يف ىذه اآلية الكردية استخدـ أربع صيغ لفعل األمر ،وٗنيعها ٛنماعة اٞنذكر ،وىي
"اركعوا" و"اسجدوا" و"اعبدوا" و"افعلوا" وكلها أفعاؿ ثالثية صحيحة ساٞنة ،ومبنية على حذؼ
النوف؛ الف مضارع كل منها من األفعاؿ اٝنمسة.
ِ
َّ ِ
اٜنِ َج َارةُ .89
َّاس َو ْ
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك ْم َوأ َْىلي ُك ْم نَ ًارا َوقُ ُ
وقال تعالى :يَاأَيػُّ َها الذ َ
ود َىا الن ُ
أي :يا أيها الذين ص ّدقوا اهلل ورسولو ،احفظوا أنفسكم وصونوا أزواجكم وأوالدكم من
نار ٍ
حامية مستعرة ،اليت حطبها جثث بين آدـ ،وحجارة الكربيت ،أو األصناـ اليت تعبد .90
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91
والمو ،أي من "وقي يقي وقاية"ّ ،أما
"قُػ ْوا" أمر من لفيف مفروؽ ٣ ،نّا ُح ِذ َ
ؼ منو فاؤه ُ
حذؼ فائو ،فباٜنَ ْمل على اٞنضارع ،لوقوع الواو بٌن فتحة وكسرة "يَػ ْوقِي" ،وأما حذؼ المو
ؼ حرؼ العلة ألنو حرؼ
وح ِذ َ
فإللتقاء الساكنٌن ألف أصلو "قْيػ ْوا" ياء العلة وواو اٛنماعةُ ،
ىجائي ،فصار الفعل "قِ ْوا" فقلبت الكسرة قبل الواو ضمة ،لتناسب الواو ،فصار الفعل "قُوا"
 ،92وىذا الفعل مبين على حذؼ النوف ألف مضارعو من األفعاؿ اٝنمسة ،والواو فاعلو.
الص َالةِ الْوسطَى وقُ ِ ِ ِِ
قال اهلل تعالى :حافِظُوا علَى َّ ِ
ٌن .93
َ
وموا للَّو قَانت َ
الصلَ َوات َو َّ ُ ْ َ ُ
َ
أمر اهلل سبحانو وتعاىل يف ىذه اآلية الكردية اٞنسلمٌن أف حيافظوا ويواظبوا ويداوموا على
أداء الصلوات يف أوقاهتا وخاصة الصالة والوسطى -واختلف العلماء يف الوسطى على مذاىب
شَّت ،ينظر تفاصيلها يف كتب التفسًن من أراد ذلك  ،-وجاء ىذا األمر للمواظبة على صيغة
"فاعل" صيغة فعل صحيح ثالثي ومزيدة باٜنرؼ  ،وٟنا ٍ
معاف ،94و ّأما ىنا ففي "فاعل" قوالف:
ِ
ضمن احملافظة معىن
ت اللُّ َّ
ص ،ولَ َّما َّ
َّع َل ،وعاقَػْب ُ
ت النػ ْ
أحدمها :أنو ّنعىن "فَع َل" ،كطارقْ ُ
ػ"علَى".
اٞنواظبة ،ع ّداىا ب َ
الثاين :أنو على بابو من كونو بٌن اثنٌن :فقيل :بٌن العبد وربّْو ،كأنو قيل :احفظ ىذه
ك من اٞنعاصي ،والباليا،
الصالة حيفظك اهللُ ،وقيل :بٌن العبد والصالة ،أي احفظها ٓنفظْ َ
واحملن.95...
وجوب تكرير اٜنفظ جارياً ٠نرى الفاعلٌن؛ إذ كاف الوجوب
وقاؿ أبو البقاء« :ويكوف
ُ
ِ
ٌن لَْيػلَةً
حاثّاً على الفعل ،فكأنو شريك الفاعل اٜنافظ ،كما قالوا يف قولوَ :وإِ ْذ َو َ
وسى أ َْربَع َ
اع ْدنَا ُم َ
فالوعد كاف من اهلل ،والقبوؿ من موسى ،وجعل القبوؿ كالوعد ،ويف "حافظوا" معىن ال يوجد
،96
ُ
يف احفظوا ،وىو تكرير اٜنفظ».97
ىذه الصيغ الثالثة لفعل األمر كانت للمذكر ،وأما الصيغ اٞنسندة إىل ضمائراٞنؤنث فهي
أيضاً ثالث ،مفرد اٞنؤنث ،تثنية اٞنؤنث ،وٗناعة اٞنؤنث.
ك واسج ِدي وارَكعِي مع َّ ِ ِ
ِ ِ
ٌن
الراكع َ
يامْرَميُ اقْػنُِيت لَربّْ َ ْ ُ َ ْ َ َ
فعل األمرللمفرد المؤنث :قوله تعالىَ :

 ،98ويقوؿ تعاىل ٢نرباً عن اٞنالئكة أهنم أمروا مرمي بكثرة العبادة والركوع والسجود ،أي قالوا ٟنا:
أطيلي الركود وأخلصي الطاعة لربك وحده والزمي عبادتو شكراً على اصطفائو إياؾ على نساء
العلمٌن .99
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استعمل يف ىذه اآلية الكردية ثالثة أوامر بصيغة فعل األمر "اقنيت" و"اسجدي" و"اركعي"
وٗنيع ىذه األفعاؿ أفعاؿ ثالثية صحيحة اٞنسندة إىل ياء اٞنخاطبة ،وىي مبنية ُنذؼ النوف ألف
مضارعيها من األفعاؿ اٝنمسة.
ِ ِ ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط َعلَي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيِّا .100
ْ
قال تعالىَ :وُىّْزي إلَْيك َن ْذ ِع الن ْ َ
وتتمسك ّٔا عند الوجع ناداىا
وجع الوالدة إىل جذع النخلة ،لتستند إليها،
لَ ّما ْ
َّ
أٛنأ مرميَ ُ
اٞننادي -اٞنلك أو عيسى -أف ال ٓنزين ٟنذا األمر قد جعل ربك جدوالً صغًناً جيري أمامك،
الطري.101
الرطب الشَّهي ُّ
و َأمَرىا أيضاً قائالً ٟنا :حركي جذع النخلة اليابسة ليتساقط عليك ُّ
"ىزي" فعل أمر للمفرد اٞنؤنث ،اٞنسند إىل ياء اٞنخاطبة ،وىو فعل ثالثي صحيح
ّْ
مضعف ،مبين على حذؼ النوف ألف مضارعو من األفعاؿ اٝنمسة.
فعل األمر لتثنية المؤنث:
ِِ
ِ
ٌن .102
َّار َم َع الدَّاخل َ
يل ْاد ُخ َال الن َ
قولو تعاىلَ :وق َ
زوجيهما ،نوح
أي :يأمر اهلل يوـ القيامة امرأة نوح ،وامرأة لوط-اٞنرأتٌن اللتٌن خانتا َ
ولوط -ادخال نار جهنم مع سائر الداخلٌن ،من الكفرة آّرمٌن.103
و"ادخال" فعل أمر لتثنية اٞنؤنث ،وىو فعل ثالثي صحيح ،مبين ُنذؼ النوف ألف
مضارعو من األفعاؿ اٝنمسة.
اؿ َٟنَا َولِ ْأل َْر ِ اِئْتِيَا طَْو ًعا أ َْو َكْرًىا قَالَتَا
الس َم ِاء َوِى َي ُد َخا ٌف فَػ َق َ
استَػ َوى إِ َىل َّ
قال تعالىُُ :ثَّ ْ
ِِ
ٌن  104يقوؿ جل شأنو« :للسماء واألر  :استجيبا ألمري ،أو افعال ما آمركهما بو
أَتَػْيػنَا طَائع َ
ِِ
ٌن أي :أتينا
وجيئا بو ،طائعتٌن أو ُمكرىتٌن -ومها مصدراف يف موضع اٜناؿ -قَالَتَا أَتَػْيػنَا طَائع َ
أمرؾ طائعٌن منقادين».
وقاؿ بعن اٞنفسرين« :قاؿ اهلل للسماء واألر أخرجا ما فيكما من اٞننافع ومصاحل
فيك من الشمس والقمر والنجوـ ،وأما ِ
العباد ،أما ِ
أنت يا ٚناء فأطلعي ما خلقت ِ
أنت يا أر
ِ
أشجارؾ وٖنارؾ ونباتك ،وشقّْقي أهنارؾ».105 ...
فأخرجي
يف ىذه اآلية الكردية "إئتيا" أمر لتثنية اٞنؤنث؛ ألف السماء واألر لفظاف مؤنثاف
ٚناعياف ،و"إئتيا" فعل ثالثي مهموز األوؿ معتل ناقص مبين ُنذؼ النوف.
فعل األمر لجماعة المؤنث:
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اٛن ِ
ِ
ِ
ٌن َّ
ُوىل َوأَقِ ْم َن َّ
اىلِيَّ ِة ْاأل َ
الزَكاةَ
الص َالةَ َوآت َ
قاؿ تعاىلَ :وقَػْر َف ِيف بػُيُوت ُك َّن َوَال تَػبَػَّر ْج َن تَػبَػُّر َج َْ
وأ ِ
َط ْع َن اللَّوَ َوَر ُسولَوُ .106
َ
ِ
و١ناسنكن لألجانب مثل ما
بيوتكن وال ٔنرجن لغًن حاجة ،وال تُربْزف زينتكن
الزْم َن
َّ
َّ
أيَ :
كاف نساء اٛناىلية يفعلن ،حيث كانت ٔنرج اٞنرأة إىل األسواؽ مظهرة حملاسنها ،كاشفة ما ال
يليق كشفو من بدهنا ،وحافظن على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ،وأطعن اهلل ورسولو يف ٗنيع
األوامر والنواىي لتنلن درجة أو مرتبة اٞنتقيات ،ىذا وإف كاف اٝنطاب لنساء النيب فقد دخلت
غًنىن فيو من نساء اٞنسلمٌن باٞنعىن.107
استُػ ْعملت أربعة ألفاظ لفعل األمر يف اآلية اٞنذكورة وكلها ٛنماعة اٞنؤنث وىي" :قرف"
و"أقمن" و"آتٌن" و"أطعن".
ِ
اٜنَيَا َة ُّ
ٌن
ُت تُ ِرْد َف ْ
ك إِ ْف ُكْن ُ َّ
َّيب قُ ْل ِأل َْزَواج َ
قاؿ اهلل تعاىل :يَاأَيػُّ َها النِ ُّ
الدنْػيَا َوِزينَتَػ َها فَػتَػ َعالَ ْ َ
أُمتػّْع ُك َّن وأُسّْرح ُك َّن سراحا َِ
ٗن ًيال .108
َ ْ َ َ ْ ََ ً
ىذا أمر من اهلل تبارؾ وتعاىل لرسولو بأف يقوؿ لزوجاتو :إف كنُت تردف اٜنياة الدنيا
إَل أدفع لَ ُك َّن اٞنتعة اليت أوجبها اهلل على الرجاؿ
وسعادهتا ونضارهتا ورفاىيتها والتنعم فيها فأقبلن ّ
للنساء ،وذلك عند فراقهم إياىن بالطالؽ ،وأطلقكن طالقاً من غًن ضرار على مقتضى السنة
.109
يف ىذه اآلية الكردية استخدـ فعالف من أفعاؿ األمر ،األوؿ "قل" وىو أمر من اهلل لرسولو
صلى اهلل عليو وسلم.
والفعل الثاين ىو أمر من الرسوؿ لزوجاتو رضي اهلل عنهن ،وىو "تعالٌن" وىذا الفعل فعل
أمر ٛنماعة نساء من "تعاىل يتعاىل" -كرتامى يرتامى -وىو فعل ثالثي ناقص مزيد ُنرفٌن ،وقد
ع ّده ٗناعة من النحويٌن يف أٚناء األفعاؿ.110
ب .صيغة الفعل المضارع المقترن بالم األمر:

ىذه ىي الصيغة الثانية لألمر ويُطلب ّٔا حصوؿ الفعل من الفاعل الغائب ،وىي صيغةٌ
مستقلة بذاهتا ،وىي أمر للغائب ّننزلة فعل األمر للمخاطب ،وقد تناوؿ سيبويو ىذه الصيغة يف
"افع ْل"
أمر للغائب ّننزلة َ
كتابو إذ يقوؿ« :ومنو :زيداً ليضربْوُ ٌ
بكر ،ألنو ٌ
ليقتل أباه ٌ
عمرو ،وبشراً ْ
للمخاطب» .111
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كما ٓندث عن الـ األمر يف "باب ما يعمل يف األفعاؿ فيجزمها" حيث قاؿ“ :واعلم أف
ىذه الالـ وال يف الدعاء ّننزلتهما يف األمر والنهي ،وذلك قولك :ال يقطع اهللُ ديينَك ،وليَ ْج ِزؾ اهللُ
خًناًؿ» .112
وىذه الالـ ْنزـ الفعل اٞنضارع وىي خاصة باألفعاؿ دوف األٚناء ،فبهذا تعمل عمال
يكوف خاصاً باألفعاؿ ،وىو اٛنزـ .113
وال طريق لألمر يف الفعل اٞنبين للمجهوؿ إال بالالـ ،سواءٌ أكاف للمتكلم أـ للمخاطب
عن زي ٌد باألمر" .114
ُعن ُناجتك""،لتُػ ْع َن بأمر دينك""،ليُ َ
أـ للغائب ٥نو":أل َ
وىذه الالـ تدخل على الفعل اٞنضارع اٞنسند للغائب غالباً ،ظاىراً كاف أـ مضمراً ،فتكوف
ّننزلة فعل األمر للمخاطب.وقد جاءت الشواىد من كالـ العرب الفصيح مستفيضة على دخوؿ
الالـ على الفعل اٞنسند للغائب.
ِ ِ ِ
ِ
ضْيػ َفو ،وَم ْن َكا َف يػُ ْؤِم ُن بِاللَّ ِو
منها قوؿ الرسوؿَ « :م ْن َكا َف يػُ ْؤم ُن بِاللَّو َوالْيَػ ْوـ اآلخ ِر فَػْليُ ْك ِرْـ َ
ِ
ِ ِ
ت» .115
ص ُم ْ
َوالْيَػ ْوـ اآلخ ِر فَػْليَػ ُق ْل َخْيػًرا أ َْو ليَ ْ
اٛنماعةَ وليَ ُك ْن
و٣نا ورد يف خطبة أليب بكر الصديق رضي اهلل عنو قولو …« :ألزموا
َ
َّش ُاور…»  .116وقوؿ زياد األعجم [ :الطويل]
اإلبراـ َ
بعد الت َ
ِ 117
ولو مل يكن يف ك ّفو غًن ِ
نفس ِو
َ
ٛناد ّٔا فليتّق اهلل سائلوُ
ْ
ُ
كما أف ىذه الالـ قد تدخل على الفعل اٞنضارع اٞنسند إىل اٞنتكلم وذلك كقوؿ النيب
ص ّْل بِ ُك ْم ،118 »...وكقوؿ القائل :قُ ْم وألقُ ْم معك ،إال أف دخوٟنا
وموا فَػْلنُ َ
عليو السالـ ...« :قُ ُ
على فعل اٞنتكلم قليل،وأقَ ُّل منو دخوٟنا على فعل اٞنخاطب٥ ،نو" :لِتَػ ُقم""،لتأخذا""،لتفرحوا"،
واألكثر االستغناءُ عن ىذا بفعل األمر ٥نو" :قُ ْم" ،و"خذا" ،و"افرحوا" ؛ ألف األصل يف
اٞنخاطب أف يؤمر بفعل األمر ال بالالـ؛ َّ
وألف أمر اٞنخاطب أكثر ،فاختصار الصيغة فيو أوىل،
واهلل أعلم.
َّ ِ
ين
أما حركة ىذه الالـ :فهي الكسر إذا كانت يف ابتداء الكالـ ٥نو قولو تعاىل :يَاأَيػُّ َها الذ َ
ِ ِ َّ ِ
ت أَْديَانُ ُك ْم .119
ين َملَ َك ْ
َآمنُوا ليَ ْستَأْذنْ ُك ْم الذ َ
فإف دخل عليها "الفاء ،أو الواو ،أو ُُثَّ" جاز إقرارىا على الكسر ،وجاز تسكينها ،إال أف
األفصح واألكثر أف تس ّكن مع "الفاء والواو" وتكسر مع "ُث" .120
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أي ،إسكاف الالـ بعد "الفاء والواو" أكثر من ٓنريكها ،وإسكاهنا بعد "ُث" قليل ،ومثاؿ
التسكٌن بعد "الفاء" قولو تعاىلَ :وَم ْن قُ ِد َر َعلَْي ِو ِرْزقُوُ فَػْليُ ِنف ْق ِ٣نَّا آتَاهُ اللَّوُ  .121وبعد "الواو" قولو
122
ِ
ضوا تَػ َفثَػ ُه ْم  ،123وقد
ب بِالْ َع ْد ِؿ  ،وبعد "ُث" قولو تعاىلُُ :ثَّ لْيَػ ْق ُ
تعاىلَ :ولْيَكْتُ ْ
ب بَػْيػنَ ُك ْم َكات ٌ
ٜنن  ،124مع أف من
سكنت الالـ ىنا بعد "ُث" إال أف اٞنربد يرى أف إسكاف الـ األمر بعد "ُث" ٌ
القراء السبعة أربعة قرؤوا بتسكٌن الالـ ،والباقي بتحريكها بالكسرة .125
وكذلك ابن يعيش ي ّْ
فأما قراءةُ
ضعف قراءة تسكٌن الالـ بعد "ُث" حيث يقوؿّ « :
126
"ُثَّ" حرؼ على ثالثة أحرؼ
ضوا تَػ َفثَػ ُه ْم .....فضعيفةٌ عند أصحابنا ،أل ّف ُ
الكسائيُُ :ثَّ لْيَػ ْق ُ
وقفت عليو تبتدئ بساك ٍن،
أسكنت ما بعده من الالـ ،لكنت إذا
ديكن الوقوؼ عليو ،فلو
َ
َ
وذلك ال جيوز» .127
ويف القرآف الكرمي جاءت الـ األمر من غًن عاطف يف ثالثة مواضع ،وسبقتها الفاء يف
( )55موضعا ،وسبقتها الواو يف ( )22موضعا ،وسبقتها "ُث" يف موضعٌن.128
وبنو ُسلَْيم  129يفتحوف الالـ يف كل حاؿ – يف ابتداء الكالـ ويف الوصل -طلبا للخفة
٥نو" :لَيَػ ُقم زي ٌد" ،و"لَتُ ْك ِرْـ زيداً"  ،130وذلك شريطة أف يفتح تاليها أو يُضم .131
وأما اٞنضارع اٞنقرتف بالـ األمر من حيث اتصالو بنوين التوكيد فإهنما يدخالف عليو بال
ِ
ِ
ض ٍ
عيف".
صَر َّف َعل ٌي ُك َّل َ
شرط ٞنا فيو معىن الطلب واالستقباؿ ٥نو" :ليَػْن ُ
وأما التغيًنات اليت تطرأ على آخر فعل اٞنضارع بعد اتصالو بنوين التوكيد فهي نفس
التغيًنات اليت تأيت على آخر فعل األمر اٞنؤكد بنوين التوكيد .132
ولكن مع كل ىذا جاء اٞنضارع آّزوـ بالـ األمر متعينا غًن ١نتمل يف ٖنانٌن موضعاً يف
القرآف الكرمي ،ومل يؤكد بالنوف وال يف موض ٍع واحد يف ٗنيع القراءات.133
ىذا عند النحاة عن دراسة صيغة اٞنضارع اٞنتصل بالـ األمر.
و ّأما عند البالغيٌن :فقد ٓن ّدثوا عنها حديثاً موجزاً ،و٣نن ٓندث عنها السكاكي حيث
قاؿ« :لألمر حرؼ واحد وىو الالـ اٛنازـ يف قولك :ليفعل…» ُ ،134ث قاؿ يف معر ِ حديثو
عن إضمار الالـ مع اٞنضارع آّزوـ يف جواب الطلب“ :ومنهم من يضمر الـ األمر مع :يقيموا،
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
الص َال َة وي ِنف ُقوا ِ٣نَّا رزقْػنَ ِ
ِ
ََ ُ
يموا َّ َ ُ
ين َآمنُوا يُق ُ
قاؿ تعاىل :قُ ْل لعبَادي الذ َ
اى ْم سِّرا َو َع َالنيَةً م ْن قَػْب ِل أَ ْف يَأْيتَ
يَػ ْوٌـ َال بَػْي ٌع فِ ِيو َوَال ِخ َال ٌؿ  ،136 ،135ومل يضف القزويين والعلوي شيئاً يُذكر على ما قالو
السكاكي .137
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صيغة األمر المقترنة بالم األمرواستخدامها فى القرآن:
وىي الصيغة الثانية الصرحية لألمر اليت استعملها القرآف ،وىي صيغة للغائب كما كاف
فعل األمر للمخاطب ،وىذه الالـ اليت تعطي معىن األمر وْنزـ اٞنضارع ،تدخل على فعل الغائب
أقل منو دخوٟنا على فعل
كثًناً ،وقد تدخل على فعل اٞنتكلم ،غًن أف دخوٟنا عليو قليل ،و ُّ
اٞنخاطب.
وأما يف القرآف الكرمي فقد جاءت ىذه الصيغة متعينة غًن ١نتملة يف ٖنانٌن موضعاً ،ومنو
يف آية واحدة دخلت الـ األمر على اٞنضارع اٞنتكلم يف قراءة ٗنهور القراء ،ويف قراءة شاذة يف
آية أخرى ،وىكذا اٞنخاطب فقد ورد اٞنضارع اٞنبدوء بتاء اٝنطاب مع الـ األمر يف آية واحدة
على قراءة عثماف بن عفاف وأيب وأنس وغًنىم رضي اهلل عنهم مروية عن رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،ويف قراءة شاذة يف آية أخرى ،والباقي يف ٗنيع مواضعها جاء الفعل الغائب آّزوـ
بالـ األمر .
وىذه الالـ تكوف مكسورة إذا وقعت يف أوؿ الكالـ ،أي إذا مل يتقدمها عاطف ،الواو أو
الفاء أو ُث ،وإذا سبقها عاطف جاز كسرىا على األصل وجاز تسكينها ٔنفيفاً.
وأما يف القرآف الكرمي من ٖنانٌن موضعاً ،جاءت الـ األمر من غًن عاطف يف ثالثة
مواضع ،وسبقتها الفاء يف ٙنسة وٙنسٌن موضعاً ،وسبقتها الواو يف عشرين موضعاً ،وسبقتها "ُث"
يف موضعٌن.138
ولفعل اٞنضارع الغائب اٞنقرتف بالـ األمر ستة أوجو فقط ،منها ثالثة للمذكر الواحد
واٞنثىن واٛنمع ٥نو" :ليفعل ،ليفعال ،ليفعلوا" ،وثالثة للمؤنث؛ الواحدة ،واٞنثىن ،وٗناعة نساء،
مثل" :لتفعل ،لتفعال ،ليفعلن" ،وٗنيع ىذه األوجو وردت يف القرآف الكرمي ،إال اٞنثىن للمذكر
واٞنؤنث.وإليك بياف كل ذلك:
الدنْػيَا و ْاآل ِخرةِ فَػْليَ ْم ُد ْد بِسبَ ٍ
قال اهلل تعالىَ :م ْن َكا َف يَظُ ُّن أَ ْف لَ ْن يَ ُ َّ ِ
الس َم ِاء ُُثَّ
ب إِ َىل َّ
نصَرهُ اللوُ يف ُّ َ َ
َ
ظ .139
لِيَػ ْقطَ ْع فَػْليَنظُْر َى ْل يُ ْذ ِى َ َّ
ب َكْي ُدهُ َما يَغِي ُ
أي :من كاف يظن أف لن ينصر اهلل نبيو ١نمداً يف الدنيا بإعالء كلمتو وإظهار دينو ،ويف
اآلخرة بإعالء درجتو ،واالنتقاـ ٣نن كذبو ،فليمدد ُنبل إىل سقف البيتُ ،ث ليختنق بو حَّت
كيده غيظَو من ١نمد؟ .140
صنيعو وحيلتُو و ُ
ديوت ،فلينظر ىل يُذىب ُ
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قوؿ ابن عباس ،وىو أظهر يف اٞنعىن وأبلغ يف التهكم ،ألف
وذكر ابن كثًنأف ىذا القوؿ ُ
اٞنعىن :من كاف يظن أ ّف اهلل ليس بناصر ١نمداً وكتابو ودينو فليذىب فليقتل نفسو إف كاف ذلك
غائظو فإف اهلل ناصره ال ١نالة .141
الدنْػيَا و ْاآل ِخرِة فَػْليَ ْم ُد ْد بِسبَ ٍ
قال اهلل تعالىَ :م ْن َكا َف يَظُ ُّن أَ ْف لَ ْن يَ ُ َّ ِ
الس َم ِاء ُُثَّ
ب إِ َىل َّ
نصَرهُ اللوُ يف ُّ َ َ
َ
ظ .142
لِيَػ ْقطَ ْع فَػْليَنظُْر َى ْل يُ ْذ ِى َ َّ
ب َكْي ُدهُ َما يَغِي ُ
أي :من كاف يظن أف لن ينصر اهلل نبيو ١نمداً يف الدنيا بإعالء كلمتو وإظهار دينو ،ويف
اآلخرة بإعالء درجتو ،واالنتقاـ ٣نن كذبو ،فليمدد ُنبل إىل سقف البيتُ ،ث ليختنق بو حَّت

كيده غيظَو من ١نمد؟ ( ،)143قال اهلل تعالىَ :م ْن َكا َف
صنيعو وحيلتُو و ُ
ديوت ،فلينظر ىل يُذىب ُ
الدنْػيَا و ْاآل ِخرةِ فَػْليَ ْم ُد ْد بِسبَ ٍ
يَظُ ُّن أَ ْف لَ ْن يَ ُ َّ ِ
ب
الس َم ِاء ُُثَّ لِيَػ ْقطَ ْع فَػْليَنظُْر َى ْل يُ ْذ ِى َ َّ
ب إِ َىل َّ
نصَرهُ اللوُ يف ُّ َ َ
َ
ظ .144
َكْي ُدهُ َما يَغِي ُ
أي :من كاف يظن أف لن ينصر اهلل نبيو ١نمداً يف الدنيا بإعالء كلمتو وإظهار دينو ،ويف
اآلخرة بإعالء درجتو ،واالنتقاـ ٣نن كذبو ،فليمدد ُنبل إىل سقف البيتُ ،ث ليختنق بو حَّت
كيده غيظَو من ١نمد؟ .145
صنيعو وحيلتُو و ُ
ديوت ،فلينظر ىل يُذىب ُ
قوؿ ابن عباس ،وىو أظهر يف اٞنعىن وأبلغ يف التهكم ،ألف
وذكر ابن كثًنأف ىذا القوؿ ُ
اٞنعىن :من كاف يظن أ ّف اهلل ليس بناصر ١نمداً وكتابو ودينو فليذىب فليقتل نفسو إف كاف ذلك
غائظو فإف اهلل ناصره ال ١نالة.146
وىذا مثل ما يقاؿ للحاسد إذا مل تر ّٔذا فاحتنق ومت غيظاً.
قولو "فليمدد" و"ُث ليقطع" و"فلينظر" ثالثة أوامر اهلل سبحانو وتعاىل وردت على صيغة
فعل اٞنضارع آّزوـ بالـ األمر ،وكلها مسندة إىل ضمًن الغائب الواحد اٞنذكر ،و٠نزومة على
السكوف ألهنا أفعاؿ صحيحة األواخر ومل يتصل آخرىن بشيء.
ويف "فليمدد" و"فلينظر" سبقت الالـ بالفاء وس ّكنت ،ويف "ُث ليقطع" وقعت الالـ بعد
"ُث" وقد قرأ أربعة من القراء بتسكٌن الالـ والباقي بتحريكها  ،147فمن س ّكنها فقد شبو "ُث"
بالواو والفاء؛ لكوهنن عواطف ،ومن كسرىا فقد َّ
عد "ُث" كلمة مستقلة ليست مثل الواو والفاء،
وأهنا يوقف عليها وتنفرد .148
ِ ِ ِ ِ َّ ِ
اٜنَيَا َة ُّ
الدنْػيَا بِ ْاآل ِخَرةِ .149
ين يَ ْشُرو َف ْ
قاؿ تعاىل :فَػْليُػ َقات ْل يف َسب ِيل اللَّو الذ َ
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حن اهلل اٞنؤمنٌن على اٛنهاد يف سبيل اهلل آمرا ٟنم :فليقاتل اٞنؤمن
يف ىذه اآلية الكردية َّ
النافر يف سبيل اهلل؛ إلعالء كلمة اهلل ،ونصرة شريعتو ،الذين يبيعوف دينهم بعر قليل من الدنيا،
وما ذلك إال لكفرىم وعدـ إدياهنم.150
وقولو "فليقاتل" صيغة الفعل اٞنضارع آّزوـ بالـ األمر ،وعالمة جزمو السكوف الظاىر،
ألنو فعل صحيح اآلخر ،واٛنمهور على سكوف الـ األمر؛ ألهنا وقعت بعد الفاء ،وقرئ
بكسرىا ،وىو األصل ،وجيوز الوجهاف .151
قاؿ تعاىل :وإِ َذا ُك ِ
ك َولْيَأْ ُخ ُذوا
ت َٟنُ ْم َّ
الص َالةَ فَػْلتَػ ُق ْم طَائَِفةٌ ِمْنػ ُه ْم َم َع َ
نت في ِه ْم فَأَقَ ْم َ
َ
َ
أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ُّ
ك َولْيَأْ ُخ ُذوا
صلوا َم َع َ
َسل َحتَػ ُه ْم فَِإذَا َس َج ُدوا فَػْليَ ُكونُوا م ْن َوَرائ ُك ْم َولْتَأْت طَائ َفةٌ أ ْ
ْ
صلوا فَػْليُ َ
ُخَرى َملْ يُ َ
152
ِ
ِ
َسل َحتَػ ُه ْم ّ .بٌن اهلل سبحانو وتعاىل يف ىذه اآلية كيفيّة صالة اٝنوؼ وصفتها ،أي
ح ْذ َرُى ْم َوأ ْ
فلتصل فرقة من أصحابك معك ،وليحملوا أسلحتهم
إذا صليت ّٔم إماماً يا ١نمد يف اٜنرب
ّْ
حذراً من األعداء ،فإذا فرغت الطائفة األوىل من الصالة ،فليكونوا بعد الفراغ من بقية الصالة
تصل الركعة األوىل،
ورائكم ْناه ُ
العدو حيرسونكم ،ولتأت الطائفة اليت كانت ْناه العدو ،ومل ّ
فليصلّوا معك الركعة اليت بقيت عليك ،وليأخذوا حذرىم وأسلحتهم لقتاؿ العدو بعد الفراغ من
الصالة.وقد وردت كيفية صالة اٝنوؼ على أوجو كثًنة مذكورة يف كتب الفقو ،وىذا وجو منها
.153

وقد استعملت يف ىذه اآلية ستة أفعاؿ ٠نزومة بالـ األمر ،أربعة منها مسندة إىل واو
اٛنماعة للغائب وىي "وليأخذوا"-مرتٌن ،-و"فليكونوا" ،و"فليصلوا" ،وكلها ٠نزومة ُنذؼ النوف؛
"فلتقم"
ألهنا من األفعاؿ اٝنمسة.واثناف آخراف مسنداف إىل ضمًن مسترت للغائب اٞنؤنث ،ومها
ْ
وىو ٠نزوـ بالسكوف؛ ألنو صحيح اآلخر ،و"و ِ
لتأت" وىو ٠نزوـ ُنذؼ حرؼ العلة؛ ألنو معتل
اآلخر.
ض ِربْ َن ِِنُ ُم ِرِى َّن َعلَى ُجيُؤِِّ َّن .154
قال تعالىَ :ولْيَ ْ

ىذا أمر من اهلل تعاىل للنساء اٞنؤمنات ،ليلقٌن اٝنمار (وىو غطاء الرأس) على صدورىن،
ليسرتف بذلك شعورىن ،وأعناقهن ،ولئال يبدو شيء من النحر والصدر ،ويف ىذا دليل على
تغطية الوجو ألف اٝنمار ىو الذي تغطي بو اٞنرأة رأسها فإذا أنزلتو على صدرىا لتغطيو ،غطت ما
بينهما وىو الوجو ،ويف لفظ الضرب مبالغة يف الصيانة والتسرت .155
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قولو" :وليضربْن" فعل مضارع ٛنماعة نساء غائبات٠ ،نزوـ بالـ األمر وعالمة جزمو
السكوف الظاىر التصاؿ نوف النسوة بو.وقرأ اٛنمهور الالـ بالتسكٌن ،ألهنا وقعت بعد الواو،
وقُرأت بكسرىا ،وقد ذُكر لقراءة اٛنمهور توجيو آخر وىو :أهنم قرءوا "وليضربن" بتسكٌن الالـ
اليت ىي لألمر؛ وذلك كتسكٌن فخذ.156
ىذا عن فعل الغائب اٞنقرتف بالـ األمر وىو األصل واألكثر ،وقد تدخل الـ األمر على
فعل اٞنتكلم واٞنتكلمٌن أيضا ولكنو قليل ،وقد ورد ذلك يف آية واحدة على قراءة اٛنمهور يف قولو
ِِ
تعاىل :وقَ َ َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّبِ ُعوا َسبِيلَنَا َولْنَ ْح ِم ْل َخطَايَا ُك ْم .157
ين َك َفُروا للَّذ َ
اؿ الذ َ
َ
أي :وقاؿ الكفار للمؤمنٌن :ارجعوا عن دينكم إىل ديننا واتبعوا سبيلنا ،و٥نن ٥نمل
عنكم اإلُث والعقاب إف كاف ىناؾ عقاب ،أي نتحمل آثاـ خطاياكم يوـ القيامة.كما يقوؿ
القائل :افعل ىذا وخطيئتك يف رقبيت.158
والشاىد يف قولو "ولنحمل" حيث دخلت الـ األمر على فعل مضارع للمتكلمٌن ،قاؿ
العكربي عند إعراب "ولنحمل خطيكم"« :ىذه الـ األمر ،وكأهنم أمروا أنفسهم ،وإّنا عدؿ إىل
ذلك عن اٝنرب ٞنا فيو من اٞنبالغة يف االلتزاـ كما يف صيغة التعجب» .159
ج.

صيغة األمر باسم الفعل:

ناب عن فعل
اسم الفعل :ىو ما ناب عن الفعل معىن واستعماال كػ َ
اسمَ ،
"شتّا َف" فإنو ٌ
اسم،
ناب عن فعل مضارع وىو َّ
اسمَ ،
"أتوجع" ،و"صو" فإنو ٌ
ما ٍ وىو "افرتؽ" ،و"أوه" فإنو ٌ
ناب عن فعل أم ٍر وىو "اسكت" ،واٞنراد باٞنعىن كونو يفيد ما يفيده الفعل الذي ىو نائب عنو
من اٜندث والزماف ،واٞنراد باالستعماؿ كونو عامال ال معموال ،أي ىو ألفا ٌظ تقوـ مقاـ األفعاؿ
تصرؼ األفعاؿ ،ال يف نفسها ،وال يف
متصرفة ُّ
يف الدَّاللة على صيغها ومعانيها ،وىي غًن ّْ
َم ْعموٟنا ،من حيث التقدمي والتأخًن ،أي جيب أف يكوف اٞنعموؿ متأخرا عنها ،وال تتصرؼ
تصرؼ األٚناء من حيث ١نل إعرايب مثل اٞنبتدأ والفاعل وغًن ذلك .160
وىي تشبو األٚناء من حيث اللفظ ،وذلك لقبوٟنا عالمةً من عالماهتا وىي التنوين،
أي عالمة من عالمات الفعل.وتشبو الفعل من حيث النيابةُ عنو وذلك لداللتها على
وعدـ قبوٟنا َّ
تدؿ عليو األفعاؿ.
ما ّ
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161
ت ،و" َم ْو" أي:
اس ُك ْ
أيْ :
وأكثر ىذه األلفاظ قد ورد ّنعىن األمر  ،مثلَ " :
ص ْو" ْ
ف ،و" ُرويد زيداً" أي :أ َْرِوْدهُ و ْأم ِهْلوُ ،و" َىلُ َّم" أي :ىات أو أقبل ،و"بلوَ" أيَ :د ْع،
ا ْك ُف ْ
ِ
إليك" أي :تنَ َّح ،و"نز ِاؿ" أي:
و"دونك" ،و"ىاءَ" ،و"ىاءَؾ" أي :خذ ،و"عليك" أي :الَْزْـ ،و" َ
ان ِزْؿ ،و"مكانَك" أي :أثبت ،و" َوراءؾ" أي :تأخر ،و"أمامك" أي :تقدـ ،و"حيَّػ َه ِل الصالة"
أيِ :
ىيت" ،و" َىيَّاه" ،أي :أس ِرع ،و"آمٌن" أي:
ائت الصالة أو ّْ
عجل أو اقبل ،و"ىات" ،و" َ
استجب.162
وىذه األٚناء لألفعاؿ تلزـ صيغة واحدة للجميع فال تُثىن وال ُْنمع وال تؤنث  ،163مع
"ص ْو" للواحد واٞنثىن واٛنمع واٞنذ ّكر واٞنؤنّث ،إال ما
كوهنا أٚناء؛ ألهنا نابت مناب فعل فيقاؿَ :
عليك"ِ " ،
عليك"" ،عليكما"" ،عليكم"،
َٜنَِقْتو "كاؼ" اٞنخاطبةُ ،فًناعى فيو اٞنخاطب ،فيقاؿَ " :
عليكن".164
" َّ
و"ىلُ َّم"
ػ"ص ْو"َ ،
وىذه األٚناء تنقسم إىل قسمٌن :منها ما كاف على حالتو من أوؿ األمر ك َ
"ام ِ
ن يف حديثك" ،ومنها ما نُِق َل عن غًنه إليو ،وىو:
و"ىيّا" و"إيو" ّنعىن ْ
"جار و٠نرور"
أمامك ،دونك ،مكانك ،وإما عن ٍّ
"ظرؼ" ٥نو :وراءَؾَ ،
ّإما منقوؿ عن ْ
٥نو :عليك ،وإليك" وال يقاس على ىذه الظروؼ غًنىا ،وال تستعمل إال مت ِ
َّصلةً بضمًن
ُ
ُ
وجر باٜنرؼ مع اٞننقوؿ من
اٞنخاطب ال الغائب،
وموضع الضمًن َجّّر باإلضافة مع الظروؼُّ ،
ُ
ِ
ُّ
وجُّره توكيداً
رفع " ُكل" توكيداً للضمًن اٞنستك ّنَ ،
أنفس ُك ْم ،جاز ُ
اٜنروؼ ،فإذا قيل :علي ُكم ُكلكم َ
للمجرور.165
يد بكرا"ً،
منقوؿ عن مصد ٍر وىو على نوعٌن :األوؿ:
وإما ٌ
مصدر استعمل فعلُو٥ ،نوُ " :رَو َ
ٌ
صغَّروا اٞنصدر (اإلرواد) بعد
أي" :أ ْم ِهْلوُ" ،فإهنم قالواْ " :أرِو ْدهُ ْإروادا"ًّ ،نعىن ْ
"أم ِهْلوُ إمهاالً"ُ ،ث َ
حذؼ زوائده ،وأقاموه مقاـ فِعلو ،واستعملوه تارًة مضافاً إىل مفعولو ،فقالوا" :رويد ز ٍ
يد" ،كقولو
َ
ْ
الرقَ ِ
اب (١نمد ،)8وتارةً منوناً ناصباً للمفعوؿ ،فقالواُ " :رَويْداً زيداً" ،كما يقاؿ:
ب ّْ
تعاىل :فَ َ
ضْر َ
"ضرباً زيداً يف األمر" ُ ،166ث نقلوه من اٞنصدرية وٚنَّْوا بو فعلَو فقالوُ :رَويْ َد َزيداً .167
ثاين :مصدر أ ِ
ٍ
مصدر ٍ
ػ"د ْع"
ُمهل فعلُو ٥نو "بػَْلوَ" فإنو يف األصل
فعل ُم ْه َم ٍل مرادؼ ل َ
ٌ
ُ
وٚنَّوا بو فعلو فقالوا:
عليُ ،ث نقلوه َ
علي ،باإلضافة للمفعوؿ ،كما يقاؿ :تَػْرَؾ ٍّ
و"اتْػُرَؾ" يقاؿ :بَلوَ ٍّ
اسم فعل .168
بَػْلوَ عليّاً ،بنصب اٞنفعوؿ ،وبناء "بَػْلوَ" على الفتح على أنّو ُ
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وأما فائدة وضع ىذه األٚناء والغر الذي جيئت ألجلو ،فهو السعة يف اللغة ،واٞنبالغة،
فلما اجتمع يف تسمية ىذه األفعاؿ
واإلجياز ،واالختصار ،كما ذكر ذلك ابن جين حيث قاؿّ « :
ما ذكرناه من االتساع ومن اإلجياز ومن اٞنبالغة ،عدلوا إليها ّنا ذكرنا من حاٟنا….»169
صيغة األمر باسم الفعل واستخدامها فى القرآن:

اتضح ٣نا سبق أف أٚناء األفعاؿ ألفا ٌظ تقوـ مقاـ األفعاؿ يف الداللة على صيغها
ومعانيها ،واتضح أيضاً أهنا تنقسم إىل قسمٌن من حيث الداللة على األمر:
ىيت ،ىاء... ،وغًنىا.
أحدمها :ما يدؿ على األمر من أصل وضعو٥ ،نوَ :ىلُ ّمَ ،
والثاين :ما نقل عن غًنه إليو ،وىوّ :إما منقوؿ عن "ظرؼ" ٥نو :مكانك ،وإما
رويد زيداً.
عن ٍّ
"جار و٠نرور" ٥نو :عليك ،وإما عن مصدر٥ ،نوَ :
وأما القرآف الكرمي فقد جاء بقسميها اٞننقولة وغًنىا ،وىاؾ البياف:
َّ ِ
ين َآمنُوا َعلَْي ُك ْم أَن ُف َس ُك ْم .170
قال تعالى :يَاأَيػُّ َها الذ َ
أي :أصلحوا أنفسكم  ،واحفظوىا عن مالبسة اٞنعاصي واإلصرار على الذنوب .171
وقد جاء األمر يف ىذه اآلية الكردية على صيغة اسم فعل األمر وىو "عليكم" وبو انتصب
أنفسكم ،ألنو يتع ّدى إىل اٞنفعوؿ ،إذ التقدير :الزموا أنفسكم ،أي :ىدايتها ِ
وحفظَ َها ٣نّا يؤذيَها،
ُ
َ
َ
فػ"عليكم" ىنا يرفع فاعالً ،تقديره :عليكم أنتم؛ ولذلك ديكن أف يُعطف عليو مرفوع؛ ٥نو:
"عليكم أنتم وزي ٌد اٝنًن" .172
واختلف العلماء يف الضمًن اٞنتصل ّٔا وبأخواهتا٥ ،نو :إليك ولديك ومكانك ،فالصحيح
قبل أف تنقل الكلمة إىل اسم الفعل ،وىذا رأي سيبويو .173
أنو يف موضع ٍّ
جر؛ كما كاف َ
"رويدكم"« :-فإف
جر بػ"على" ِنالؼ ُ
وقاؿ أبو البقاء-بعد أف جعل " ُك ْم" يف موضع ّ
الكاؼ واٞنيم ىناؾ للخطاب فقط ،وال موضع ٟنما ،ألف "رويداً" قد استعملت اٚناً لألمر
للمواجو من غًن كاؼ اٝنطاب».174
وقاؿ ابن اٝنطيب« :قاؿ النحويوف" :عليك ،وعندؾ ،ودونك" من ٗنلة أٚناء
األفعاؿ...،فيعدوهنا إىل اٞنفعوؿ ،ويقيموهنا مقاـ الفعل ،وينصبوف ّٔا ،فيقاؿ" :عليك زيداً" ،كأنو
قاؿ :خذ زيداً فقد عالؾ ،أي أشرؼ عليك ،وعندؾ زيداً ،أي حضرؾ فَ ُخ ْذهُ ،و"دونك" ،أي
ب منك فخذه ،فهذه األحرؼ الثالثة ال اختالؼ بٌن النحويٌن يف إجازة النصب ّٔا» .175
قَػُر َ
َّ ِ
ين يَ ْش َه ُدو َف أ َّ
َف اللَّوَ َحَّرَـ َى َذا .176
وقاؿ تعاىل :قُ ْل َىلُ َّم ُش َه َداءَ ُك ْم الذ َ
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أي :قل يا ١نمد ٟنؤالء اٞنفرتين :أحضروا شهدائكم الذين يشهدوف أف اهلل تعاىل حرـ ىذا
١نرماً عليكم .177
الذي تزعمونو َّ
"ىلُ َّم" اسم فعل أمر ّنعىن "أحضروا" ،و"شهدائكم" مفعوؿ بو؛ ألف اسم الفعل
فقولوَ :
تعد ولزوـ ،كما سبق تفصيل ذلك .
مسماه من ٍّ
يعمل عمل ّ
وللعرب فيها لغتاف :لغة اٜنجاز ،ولغة ٕنيم:
"ىلُ َّم"،
فأما لغة اٜنجاز :فإهنا تلزـ يف ىذه الكلمة حالة واحدة ال تتغًن عنها ،فيقاؿَ :
سواء أسندت ٍ
ٞنفرد أـ مثىن أـ ٠نموع أـ مؤنث.وىي على ىذه اللغة عند النحاة اسم فعل.
وأما لغة ٕنيم :فتُػْل ِح ُقها الضمائر كما تلحقها سائر األفعاؿ ،فيقاؿَ :ىلُ َّمَ ،ىلُ َّماَ ،ىلُ ُّموا،
َىلُ ّْميَ ،ىْل ُم ْم َن.فعلى ىذه اللغة ىي فعل صريح ال يتصرؼ .178
ٗنيعا ُُثَّ نَػ ُق ُ ِ ِ
ِ
ين أَ ْشَرُكوا َم َكانَ ُك ْم أَنْػتُ ْم َو ُشَرَكا ُؤُك ْم
قاؿ اهلل تعاىلَ :ويَػ ْوَـ َْ٥ن ُشُرُى ْم َ ً
وؿ للَّذ َ
.179معىن اآلية :ويوـ ٤نمع اٝنلق ٞنوقف اٜنساب ٗنيعاًُ ،ث نقوؿ للذين أشركوا باهلل :امكثوا
مكانكم ،واثبتوا ،وقفوا يف موضعكم ،مع شركائكم الذين عبدٕنوىم من اآلٟنة واألوثاف.180...
اسم فعل أمر ،واقع موقع األمر تقديره "اُثْػبُتوا" عند
يف ىذه اآلية الكردية "مكانكم" ُ
البعن ،و"اِلَْزُموا"  ،ويف معىن "اثبتوا" قوؿ الشاعر[ :181الوافر]
ِ 182
مكانَ ِ
ك ُْٓن َمدي أو تَس ِرتْحيي
ت
وج َ
وقَػ ْوَِل كلَّما َج َشأ ْ
اش ْ
َ
َت َ
ػ"الزموا" أي :الزموا مكانكم ،183وكذلك أبو البقاء ،فقاؿ:
وقد فسره الز٢نشري :ب ُ
184
مبين؛ لوقوعو موقع األمر ،أي الزموا» .
«"مكانكم" ظرؼ ّّ
وأيَّد ابن عاشورىذا التفسًن كذلك حيث قاؿ"« :مكانكم" منصوب على اٞنفعولية بفعل
١نذوؼ تقديره" :الزموا مكانكم" واستعمالو ىذا شائع يف كالـ العرب يف األمر باٞنالزمة مع التزاـ
حذؼ العامل فيو حَّت صار ّننزلة أٚناء األفعاؿ اٞنوضوعة لألمر٥ ،نو :صو ،ويقرتف بضمًن
مناسب للمخاطب من افراد وغًنه» .185
ويرى أبو حياف :أف تقديره بػ"الزموا" ليس َنيد؛ ألف اسم الفعل يعمل عمل مسماه يف
التعدى واللزوـ ،ولكوف "مكانك" الزـ ،قدره النحويوف "اثبت" وىو الزـ أيضا؛ ولو كاف تقديره
"الزموا" لتع ّدى "مكانك" كما يتع ّدى "الزموا" .186
ِ
ف يف فتحة "النوف" يف "مكانكم" أىي حركة إعراب أو بناء ،منهم من ذىب إىل
واختُل َ
أهنا حركة بناء لقياـ "مكانكم" مقاـ فعل األمر .187ومنهم من ذىب إىل أ ّهنا حركة إعراب.188
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ِِ
ِ
ك
ت لَ َ
اب َوقَالَ ْ
وقاؿ اهلل تعاىلَ :وَر َاوَدتْوُ الَِّيت ُى َو ِيف بَػْيت َها َع ْن نػَ ْفسو َو َغلَّ َق ْ
ت َىْي َ
ت ْاألَبْػ َو َ

خيرب سبحانو وتعاىل عن امرأة العزيز اليت كاف يوسف يف بيتها ،وقد أوصاىا زوجها
بإكرامو ،فطلبت منو ٍ
برفق ولٌن أف يُواقعها ،ودعتو أف يضاجعها ،وذلك أهنا أحبتو ٛنمالو وشبابو
حباً شديداً ،إىل أف ْنملت لو وغلّقت أبواب البيوت ،وأمرتو بأف يسرع إليها.190...
يت قراءات كثًنة .191
يت" ىاىنا اسم لفعل أمر ّنعىن :تعاؿَ ،ىلُ َّم ،وأسرع ،ويف َى َ
"ى َ
َ
"ىلُ َّم" و"تعاؿ" وأقبل إىل ما أدعوؾ إليو ،ألهنا من
ومعىن "ىيت لك" على ٗنيع القراءت َ
أٚناء األفعاؿ .192
ِ
ِ
ورا .193
قال تعالىْ :ارج ُعوا َوَراءَ ُك ْم فَالْتَم ُسوا نُ ً
ٞنا يطلب اٞننافقوف واٞننافقات من اٞنؤمنٌن يوـ القيامة أف ينتظروىم ويستضيئوا بنورىم
ّ
لًنوف الطريق ،وذلك حٌن يطفأ نور اٞننافقٌن ،فيقوؿ ٟنم اٞنؤمنوف سخريةً واستهزاءً ّٔم ،ارجعوا
من حيث جئتم ،واطلبوا ألنفسكم ىناؾ نوراً . 194
فقولو" :وراءكم" يف ىذه اآلية الكردية اسم لفعل األمر" ،ارجعوا" وفيو ضمًن فاعل وليس
ظرفاً لػ"ارجعوا" قبلو.يقوؿ األنباري« :وراء -ىاىنا -اسم لػ"ارجعوا" وليس بظرؼ لػ"ارجعوا" قبلو،
للرجوع؛ ألف لفظ الرجوع يغين عنو ،ويقوـ مقامو»
وفيو ضمًن لقيامو مقاـ الفعل ،وال يكوف ظرفاً ُّ
.195
ويقوؿ أبو البقاء« :وراءكم اسم الفعل فيو ضمًن الفاعل ،أي" :ارجعوا ارجعوا" ،وليس
ّنعروؼ لقلة فائدتو ،ألف الرجوع ال يكوف إال إىل الوراء» .196
قال اهلل تعالى :فَأ ََّما َم ْن أ ِ
وؿ َى ُاؤْـ اقْػَرءُوا كِتَ ِايب .197
ُويتَ كِتَابَوُ بِيَ ِمينِ ِو فَػيَػ ُق ُ
خيرب اهلل سبحانو وتعاىل عن سعادة من يؤتى كتاب أعمالو يوـ القيامة بيمينو ،وإبتهاجو
وسروره بذلك ،وأنو من شدة فرحو يقوؿ لكل من لقيو :خذوا اقرءوا كتايب ،أو تعالوا اقرءوا
كتايب.198 ...
موضع الشاىد قولو" :ىاؤـ" وىو اسم فعل األمر ّنعىن "خذوا" ،وىو اٞنشهور ،وقيل:
"ىلُ َّم" .199
معناه "تعالوا" ،وقيل :معناه َ
وقيل :معناه "اقصدوا" ألنو مركب من ىاء التنبيو ،و"أموا" من األ َّـ ،وىو القصد  ،فصًنه
التخفيف واالستعماؿ إىل "ىاؤـ"  ،وقيل" :اٞنيم" ضمًن ٗناعة الذكور .200
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ويف ىذه الكلمة لغتاف :وذلك أهنا تكوف اسم فعل ،وتكوف فعالً صرحياً ،ومعناه يف
.201
اٜنالٌن" :خذ" ،فإف كانت اسم فعل ،وىو ١نل االستشهاد
صيغة المصدر النائب عن فعل األمر:
اٞنصدر يف اللغة :ىو ما يصدر عنو الشيء ،أو ىو اٞنوضع الذي تصدر عنو اإلبل وت ِرُده
.202
٠نرد اٜندث" ،أو بعبارة أخرى :اٞنصدر
ويف االصطالح" :اٞنصدر صيغة اٚنية تدؿ على ّ
اسم للحدث ،وليس لصيغتو وشكلو أية داللة .203
ومن أجل ذلك ،كاف اٞنصدر يدؿ على حدث ٠نرد من الزماف واٞنكاف والفاعل والعدد
ب) ال يدؿ على غًن اٜندث اٞنعروؼ ،ألنو ال يدؿ على زمن الضرب وال
واٛننس.فاٞنصدر َ
(ضْر ٌ
مكانو وال فاعلو وال عدد الضاربٌن وال على جنسو ،أمذكر ىو أـ مؤنثّ ،نعىن أف حدث اٞنصدر
ذىين ،أي ىو مفهوـ للضرب.
و إذا ذكر اٞنصدر األصلي يف اٛنملة باعتباره مصدراً صرحياً  ،204جاء لغر معنوي
خاص؛ كتأكيد معىن عاملو ،أو بياف عدده أو نوعو ،يكوف منصوباً بعامل قبلو ،سواءٌ كاف ىذا
ّ
205
العامل مذكوراً يف الرتكيب ٥نو :اضرب ضرباً-ويف ىذه اٜنالة يسميو النحاة مفعوالً مطلقاً -
أو ١نذوفاً ٥نو :ضرباً يا زيد ،أي اضرب ،ويف ىذه اٜنالة ينوب اٞنصدر الصريح عن عاملو
احملذوؼ فيحل ١نلو ،ويعمل عملو يف رفع الفاعل ونصب اٞنفعوؿ.
وقد يرفع ىذا اٞنصدر اٞننصوب بعامل ١نذوؼ إذا أريد زيادة اٞنبالغة يف الدواـ ٥نو :صربٌ
206
رفعو سيبويو على إضمار مبتدأ ،أي يكوف ىذا اٞنصدر خرباً ٞنبتدأ ١نذوؼ،
يا ز ُ
يد  ،وقد َ
ٗنيل .207
مثل :فصربٌ ٗنيل ،كأنو يقوؿ :األمر ٌ
صرب ٌ
208
ويقوؿ اٞنربد« :فمن اٞنصادر ما يكثر استعمالُو ،فيكوف بدالً من فعلو. »....
بفع ٍل،
حيسن اإلضمار ويطّرد يف موضع األمر؛ ألف األمر ال يكوف إال ْ
ُث يقوؿ« :وإّّنا ُ
ضرب زيد».209
٥نو قولك:ضرباً زيداً ،إّنا أردت :اضرب ضرباً ،وكذلك َ
صيغةالمصدر النائب عن فعل األمر واستخدامها فى القرآن:
اٞنصدر الذي يعنينا يف دراستنا ىذه ىو ما ناب عن فعل األمر ،وجرى ٠نراه.وقد جاء بو
القرآف الكرمي ،منها:
قال اهلل تعالى :وإِ ْذ أَخ ْذنَا ِميثَ َ ِ ِ
يل َال تَػ ْعبُ ُدو َف إَِّال اللَّوَ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا .210
َ َ
اؽ بَِين إ ْسَرائ َ
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يف ىذه اآلية يأمر اهلل سبحانو وتعاىل باإلحساف إىل الوالدين ،وبرمها ،وإكرامهما.
وموضع الشاىد ىو قولو َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا ،حيث جاء األمر بصيغة اٞنصدر النائب عن
فعل األمر -على القوؿ الراجح -وىو "إحساناً" وىو واقع موقع فعل األمر كأنو قاؿ :وأحسنوا
بالوالدين.
قاؿ تعاىلَ :ويْ ٌل لِ ُك ّْل ُمهََزةٍ لُ َمَزةٍ .211
أي :ىالؾ ودمار وعذاب شديد ،لكل من يغتاب الناس ويطعن يف أعراضهم ،ومن
يعيب الناس ويناؿ منهم باٜناجب والعٌن .212
و"مهَزة" صيغة مبالغة للهمز ،وىو يف اللغة الضرب باليد والعصا ،واٟنَُمزة :من يهمز أخاه
ُ
يف قفاه من خلفو بعيب ،فاٟنمز كالـ من وراء القفا ماالستهزاء .213
و"لُ َمَزة" صيغة مبالغة من اللمز ،وىو يف اللغة كالغمز يف الوجو ،تلمزه بفيك بكالـ
ورجل ُمهزة:يعيبك من
خفي ،ورجل لُمزة :يعيبك يف وجهك ال من خلفك ،وىو من اللَّ ْمز،
ٌ
ّ
214
خلفك ،ومعىن ُمهزةٌ لُ َمَزة ،أي :كثًن ىذين الفعلٌن .
"ويل" مبتدأ ،وجاز االبتداء بو ،وإف كاف نكرةً؛ ألف يف الكالـ معىن الدعاء،
قولوٌ :
"سالـ عليكم" أو دعاء عليو كهذه اآلية ،وما
والدعاء من اٞنسوغات ،سواء كاف دعاء لو ٥نو:
ٌ
بعده اٝنرب.
وجيوز أف ينتصب على اٞنصدر بفعل مق ّد ٍر٥ ،نو :ألزمهم اهلل ويالً ،أو أىلكو اهلل...ألف
و"ويْو" و"ويْب" من اٞنصادر اٞننصوبة بأفعاؿ من غًن
"ويالً" وأخواتو وىي" :ويح" و"ويس" َ
لفظها ،على حد قعدت جلوساً ،وتلك األفعاؿ واجبة االضمار ،مل يستعمل إظهارىا البتة؛ ألهنا
جعلت بدالً من اللفظ بالفعل ،وإذا فصل عن اإلضافة فاألحسن فيو الرفع ٥نو" :ويل لو" وإف
ويل أيب جهل ،ومل يستعمل العرب منو فعالً؛ ألف فاءهُ وعينَو من حروؼ
أضيف نصب ٥نوَ :
فاؤه وعينُو من حروؼ العلة إال مثل ىذه الكلمات اٞنعدودة .215
العلة ،ومل يأت يف كالمهم ما ُ
السخط ،وىي كلمة كل مكروب ،معناه :اٝنزي ،والعذاب ،واٟنلكة،
و"الويل" لفظ الذـ و ّ
،216
التفجع  ،217وقاؿ سيبويو" :ويل"
قاؿ اٝنليل« :الويل حلوؿ الشر»
وقاؿ األصمعي :الويل ُ
الشر واٟنلَكة»  .218وقيل :الويل :اٜنزف.وقيل" :ويل" دعاء عليو .219
«يقاؿ لصاحب ّ
220
ِ
نت
وقال تعالى :قَ َ
يل  ،أي :قاؿ بل زيّ ْ
اؿ بَ ْل َس َّولَ ْ
ت لَ ُك ْم أَن ُف ُس ُك ْم أ َْمًرا فَ َ
صْبػٌر َٗن ٌ
نت لكم أنفسكم أمراً يف يوسف ففعلتموه ،وليس األمر كما تقولونو ،أف الذئب أكلو،
َّ
وحس ْ
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فسأصرب صرباً ٗنيالً ،ال شكوى فيو وال جزع ،على ىذا األمر الذي اتفقتم عليو حَّت يفرجو اهلل
بعونو ولطفو .221
فصرب " مصدر نائب مناب فعل األمر ،تقديره" :اصرب صرباً" ،أو أف يكوف
قولوٌ " :
التقديرِ ْ :
نفس صرباً" ،فكأف يعقوب رجع إىل ٢ناطبة نفسو ،وأمرىا بصرب ٗنيل،
"اصربي يا ُ
وعدؿ عن النصب إىل الرفع للداللة على الثبات والدواـ .222
أمثل يب من
أما رفع " ٌ
فصرب" فيجوز أف يكوف مبتدأ ،وخربه ١نذوؼ ،وتقديره :صربٌ ٗنيل ُ
غًنه ،أو صرب ٗنيل أوىل يب ،أو صربٌ ٗنيل َل أو عندي.وجيوز أف يكوف خرباً ١نذوؼ اٞنبتدأ،
ُيب وعيسى ابن عمر" :فصرباً ٗنيالً"
ٗنيل ،أو أمري وشأين ٌ
تقديره :فصربي ٌ
صرب ٌ
صرب ٌ
ٗنيل.وقرأ أ َّ
ألصرب َّف صرباً  ،223وىذا التخريج
بالنصب ،ؤنرجيها على اٞنصدر اٝنربي ،أي :أصرب صرباً ،أو
َ
ضعيف عند سيبويو ،وال يصلح النصب يف مثل ىذا إال مع الطلب  ،224فكأف التقدير عنده:
اصربي يا نفس صرباً.
225
وقاؿ ابن عاشور« :واٞنعىن على اإلنشاء أوقع» .
الخاتمة
بدا لنا من دراسة ىذا البحث ما يلى:
 أف النحاة األوائل مل يضعوا ح ّداً صرحياً لألمر ،وإّنا كاف حديثهم يتجو دائماً إىل صيغة٢نصوصة من صيغ األمر وىي (فعل األمر) ،و أما احملدثوف من النحويٌن ،فقد أعطوا
لألمر ح ّداً صرحياً ،أو مشتمالً على ٗنيع صيغ األمر.
 لألمر صيغ صرحية متعددة :كاألمر بالفعل ،واألمر بالفعل اٞنضارع اٞنقرتف بالـ األمر،واألمر باسم الفعل ،واألمر باٞنصدر النائب عن فعل األمر.
 قد أُح ِت مواضع أفعاؿ األمر يف القرآف الكرمي فكانت تبلغ ( )8181موضع،
صيَ ْ
ْ
ولكن يف كل ىذه اٞنواضع جاءت غًن مؤكدة بالنوف ،يف ٗنيع القرءات اٞنتواترة
واٞنشهورة ،وكذلك جاء اٞنضارع آّزوـ بالـ األمر متعينا غًن ١نتمل يف ٖنانٌن موضعاً يف
القرآف الكرمي ،ومل يؤكد بالنوف وال يف موض ٍع واحد يف ٗنيع القراءات.
 ثبت من خالؿ استعماالت األمر يف القرآف الكرمي ،أنو يورد اٞنعىن الواحد بألفاظوبطرؽ ٢نتلفةّ ،نقدرة فائقة خارقة ،تنقطع يف حلبتها أنفاس اٞنوىوبٌن من الفصحاء
والبلغاء ،وىذا إّنا يدؿ على براعتو وتفوقو يف تصريف القوؿ ،وثروتو يف أفانٌن الكالـ،
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توسع يف ذلك
وسع استعماالت األمر كانت مل َّ
ومن ىذا يُفهم أف القرآف الكرمي ّ
النهضة العربية نفسها ،ويف اٝنتاـ أسأؿ اهلل تعاىل أف يوفقنا ٞنا حيبو ويرضاه.
الهوامش
 1اقتضاء الصراط اٞنستقيم ٞنخالفة أصحاب اٛنحيم لشيخ اإلسالـ أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السالـ
ابن تيمة ،صٓ ،852 - 884 :نقيق وتعليق :د.ناصر بن عبد الكرمي العقل ،توزيع :وزارة الشؤوف
اإلسالمية واألوقاؼ والدعوة واإلرشاد ،اٞنملكة العربية السعودية ،الطبعة السابعة 8884ىػ8444ـ.
١ 2نمد.84 :
 3الطالؽ.7 :
 4البقرة.811 :
 5األنبياء.821 :
 6العلق.8 :
 7البقرة.218 :
 8تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح أليب نصر إٚناعيل بن ٘نّاد اٛنوىري  ،525/2اٜنواشي :عبد
اهلل بن بري ،مكتب التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب ،بًنوت ،لبناف ،الطبعة األوىل 8884ىػ -
8444ـ.
٠ 9نمل اللغة ،ص ،54 :مادة "أمر"ٓ ،نقيق :الشيخ شهاب الدين أبو عمرو ،دار الفكر ،بًنوت ،سنة
8888ىػ8448-ـ.
 10األعراؼ.844 :
 11الشورى.51 :
 12لساف العرب  ،27/8مادة "أمر".
 13األعراؼ.844 :
 14آؿ عمراف.854 :
 15التوبة.81 :
 16طو.22 :
 17إبراىيم.22 :
 18مرمي.15 :
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 19األنفاؿ.82 :
 20التوبة.28 :
 21البقرة.824 :
 22النحل.8 :
 23الرعد.2 :
 24السجدة.5 :
 25الشورى.51 :
 26آؿ عمراف.858 :
 27آؿ عمراف.858 :
 28الطالؽ.4 :
 29ىود.47 :
 30انظر يف ىذه األوجو :اٛنامع ألحكاـ القرآف أليب عبد اهلل ١نمد بن أ٘ند األنصاري القرطيب،
 ، 11/2وما بعدىا ،مكتبة الغزاَل ،دمشق ،ومؤسسة مناىل العرفاف ،بًنوت-لبناف ،بال رقم الطبعة
وبال تارخيها ،و اللباب يف علوـ الكتاب أليب حفص عمر بن علي بن عادؿ الدمشقي اٜننبلي،828/2
معو  ،شارؾ يف ٓنقيقو
وما بعدىآ ،نقيق وتعليق :الشيخ عادؿ أ٘ند عبد اٞنوجود ،والشيخ علي ١نمد ّ
برسالتو اٛنامعية :الدكتور ١نمد سعد رمضاف حسن ،والدكتور ١نمد اٞنتوَل الدسوقي حرب ،دار الكتب
العلمية ،بًنوت-لبناف ،الطبعة األوىل 8884ىػ8441 -ـ.
 31الكتابٓ ،87 ،82/8نقيق وشرح  :عبد السالـ ١نمد ىاروف ،مكتبة اٝنا٤ني بالقاىرة ،الطبعة
الثالثة 8821ىػ8411-ـ.
 32اٞنصدر نفسو.817/8
 33اٞنقتضبٓ ،812/2نقيق١ :نمد عبد اٝنالق عضيمةٛ ،ننة إحياء الرتاث اإلسالمي ،القاىرة ،بال
رقم الطبعة ،سنة 8144ىػ.
 34األصوؿ يف النحوٓ ،872/2نقيق :د.عبد اٜنسٌن الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بًنوت-لبناف ،الطبعة
الثالثة 8821ىػ8411-ـ.
 35اللُّ َمع يف العربية ص ٓ ،824نقيق :الدكتور حسٌن ١نمد ١نمد شرؼ ،عامل الكتاب ،القاىرة،
الطبعة األوىل 8144ىػ8474-ـ.

اإليضاح ( 29ديسمرب )2014

صيغ "األمر" الصرحية واستخدامها يف القرآف .......

327

36
عرؼ األمر يف كتابو "الكشاؼ" تعريفاً بالغياً ،سأذكره يف "حد البالغيٌن
أعين حداً ٥نوياً وإال فهو ّ
لألمر" إف شاء اهلل.
 37اٞنفصل يف صنعة اإلعراب ص ،124 :التقدمي :الدكتور إميل يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بًنوت-
لبناف ،الطبعة األوىل 8822ىػ8444 -ـ.
 38شرح اٞنفصل ،214/8التقدمي :د.إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بًنوت ،الطبعة األوىل
8822ىػ2228-ـ.
 39الكافية " ،227/2مع شرح الرضي عليها" دار الكتب العلمية ،بًنوت لبناف ،بال رقم الطبعة وبال
تارخيها.
 40شرح الرضي على الكافية 227/2
 41اٞندثر.2 :
42
السيّد ود١.نمد بدوي اٞنختوف ،ىجر ،جيزة ،أمبابة،
شرح التسهيلٓ ،87/8نقيق :د.عبد الر٘نن ّ
الطبعة األوىل 8882ىػ8442-ـ.
 43شرح شذور الذىب البن ىشاـ ،صٓ ،22 :نقيق ١نمد ١ني الدين عبد اٜنميد ،بال اسم الناشر،
والرقم الطبعة والتارخيها.
44
وي ،دار
القواعد األساسية للغة العربية للسيد أ٘ند اٟنامشي ص ،27 :تدقيق وتعليق :أنس بديْ ْ
اٞنعرفة ،بًنوت – لبناف ،الطبعة األوىل 8822ىػ2225-ـ.
 45البقرة.27 :
 46الكشاؼ عن حقائق غوامن التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويل ،828/8،دار الكتاب
العريب ،بًنوت-لبناف ،الطبعة الثالثة 8827ىػ8417-ـ.
 47مفتاح العلوـ ص ،821 :التحقيق :الدكتور عبد اٜنميد ىنداوي ،دار الكتب العلمية ،بًنوت-
لبناف ،الطبعة األوىل 8822ىػ2222 -ـ.
 48اٞنصدر السابق ص.852 :
 49اإليضاح يف علوـ البالغة صٓ ،821 :نقيق :غريد الشيخ ١نمد ،دار الكتاب العريب بًنوت،
الطبعة األوَل 8825ىػ2228-ـ.
 50كتاب الطراز اٞنتضمن ألسرار البالغة وعلوـ حقائق اإلعجاز ،ص ،512 :راجعو وضبطو١ :نمد
عبد السالـ شاىٌن ،دار الكتب العلمية ،بًنوت-لبناف ،الطبعة األوىل 8885ىػ8445-ـ.
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 51علوـ البالغة" البياف واٞنعاين والبديع" أل٘ند مصطفى اٞنراغي ،ص ،57 :دار الكتب العلمية،
بًنوت -لبناف ،الطبعة الرابعة 8822ىػ2222-ـ ،وجواىر البالغة يف اٞنعاين والبياف والبديع أل٘ند
بن إبراىيم اٟنامشي األزىري اٞنصري ص ،58 :اعتنت بو ٤نوى أنيس ضو ،لدار إحياء الرتاث العريب
بًنوت ،الطبعة األوىل 8881ىػ8441-ـ ،وعلم اٞنعاين-البياف-البديع للدكتور عبد العزيز عتيق ص:
 ، 78دار النهضة العربية ،بًنوت ،بال رقم الطبعة والتاريخ ،وبغية اإليضاح لتلخيص اٞنفتاح يف علوـ
البالغة لعبد اٞنتعاؿ الصعيدي  ،82/2مكتبة اآلداب ،القاىرة ،بال رقم الطبعة 8884ىػ8441-ـ،
واٞنعاين يف ضوء أساليب القراف للدكتور عبد الفتاح الشٌن ،ص ،828 :دار الفكر العريب ،القاىرة،
الطبعة الرابعة 8884ىػ8444-ـ.
 52معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف لعبد الغين الدقر ،ص ،815 :دار القلم ،دمشق ،الطبعة
الثانية 8888ىػ8441-ـ.
53
١نمد اٞنهدي عبد اٜني
إجياز التعريف يف علم التصريف البن مالك ،صٓ ،18 :نقيق ودراسة :دّ .
عمار سامل ،عمادة البحث العلمي للجامعة اإلسالمية باٞندينة اٞننورة ،الطبعة األوىل 8822ىػ-
ّ
2222ـ.
 54شرح اٞنفصل .242/8
 55اٞنصدر نفسو  ،242/8واإلنصاؼ يف مسائل اٝنالؼ بٌن النحويٌن :البصريٌن ،والكوفيٌن ،لإلمػاـ
كمػػاؿ الػػدين ،أيب الربكػػات األنبػػاري ،اٞنسػػألة السػػابعة بعػػد اٞنائػػةٓ ،788-717/2 ،نقيػػق١ :نمػػد ١نػػي
ال ػػدين عب ػػد اٜنمي ػػد ،دار إحي ػػاء ال ػ ػرتاث الع ػػريب ،اٞنكتب ػػة التجاري ػػة ّنص ػػر ،الطبع ػػة الرابع ػػة 8112ى ػ ػ-
8428ـ.
 56اٞنهمػػوز :ىػػو مػػا يكػػوف أحػػد أصػػولو ؼ ،ع ،ؿ مهػػزة ،انظػػر :اٞنغػػين اٛنديػػد يف علػػم الصػػرؼ ص:
.881
 57طو.812 :
 58البقرة.288 :
 59أدب الكاتب ص851 :
60
السػود ،ص،11 ،71 ،75 ،25 :
اٞنعجم ّ
اٞنفصػل يف تصػريف األفعػاؿ العربيػة حملمػد باسػل عيػوف ّ
دار الكتب العلمية ،بًنوت-لبناف ،الطبعة األوىل 8822ىػ2222-ـ.
 61البقرة.15 :
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 62دراسات ألسلوب القرآف الكرمي حملمد عبد اٝنالق عضيمة ،القسم األوؿ ،822/1دار اٜنديث
القاىرة بال رقم الطبعة وبال تارخيها.
 63األشػػباه والنظػػائر يف النحػػو للعالمػػة جػػالؿ الػػدين السػػيوطي ،181/2دار الكتػػب العلميػػة ،بػػًنوت-
لبناف ،الطبعة األوىل 8825ىػ8418-ـ.
 64أسرار العربية لألنباري ،صٓ ،221 :نقيق وتعليق :بركات يوسف َىبُّود ،شركة دار األرقم بن أيب
األرقم ،بًنوت-لبناف ،الطبعة األوىل 8822ىػ8444-ـ.
 65كتاب اإلنصاؼ لألنباري ،اٞنسألة الثانية والسبعٌن.524 ،528/2 ،
 66مل أىتد إىل قائل لو ،وىو بال نسبة يف مغين اللبيب.841/8
 67واالستشهاد بالبيت يف قولو "لتقم" حيث إف الشاعر استعمل أمر اٞنخاطب بالفعل اٞنضػارع اٞنقػروف
بػػالـ األمػػر ،قػػد احػػتج بػػو الكوفيػػوف علػػى أف فعػػل األمػػر معػػرب ال مبػػين ،وأف الـ األمػػر حػػذفت حػػذفا
مستمرا يف أمر اٞنخاطب ،وجاء ىنا على األصل .
 68األمر والنهي عند علماء العربية واألصوليٌن للدكتور ياسٌن جاسم احمليمد ،ص ،81 ،87 :مراجعة
وتقدمي :الشيخ ١نمد ّٔجة األثري ،دار إحياء الػرتاث العػريب ،بػًنوت-لبنػاف ،الطبعػة األوىل 8828ى ػ-
2228ـ.
 69دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ،القسم األوؿ.874/1 ،
 70اٜنجر.44 :
 71جامع البياف عن تأويل آي القرآف أليب جعفر ١نمد بن جرير الطربي ،78/88 ،دار الفكر،
بًنوت-لبناف ،بال رقم الطبعة8821 ،ىػ8411-ـ ،وتفسًن القرآف العظيم للحافظ عماد الدين أيب
الفداء إٚناعيل بن كثًنٗ ،712/2،نعية إحياء الرتاث اإلسالمي ،الضاحية-الكويت ،الطبعة األوىل
8884ىػ8441-ـ .
 72اإلسراء.28 :
 73تفسًن ابن كثًن.52/1
 74التفسًن الكبًن ،848/22دار الكتب العلمية ،بًنوت ،الطبعة األوىل 8888ىػ8442-ـ.
 75اٜنجر.11 :
76
ِ
وقرةٍ
زمامها
يف قولو :وغداةِ ريح قد كش ْفت َّ
أصبح ْ
ت بيد الشَّماؿ ُ
إذا َ
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هتب عن يسار القبلة ،انظر :كتاب العٌن ص ،845 :مادة "مشل".وال َقَّرة :الربد ،انظر:
الشماؿ :ريح ُّ
اٞنصدر نفسو ص ،775 :مادة "قر".يقوؿ :كم من غداة هتب فيها الشماؿ ،وبرد قد ملكت الشماؿ
زمامو ،قد كففت عادية الربد عن الناس بنحر اٛنزر ٟنم.
 77الكشاؼ.251/2
 78صفوة التفاسًن حملمد علي الصابوين ،822/2 ،دار القرآف الكرمي ،بًنوت-لبناف ،الطبعة الرابعة
8822ىػ8418-ـ.
 79اللباب يف علوـ الكتاب البن عادؿ اٜننبلي.254/82
 80طو.81 :
 81روح اٞنعاين يف تفسًن القرآف العظيم والسبع اٞنثاين ،للعالمة أيب الفضل شهاب الدين السيد ١نمود
اآللوسي البغدادي ،211/82،قراءة وتصحيح١ :نمد حسٌن العرب ،بإشراؼ ىيئة البحوث والدراسات
يف دار الفكر ،بال رقم الطبعة 8887ىػ8447-ـ.
 82طو.88 :
 83تفسًن الطربي .824/82
 84البقرة.15 :
 85تفسًن ابن كثًن.827/8
 86وردت ىنا صيغة فعل األمر لإلثنٌن ولكن ضمًن واحد للمذكر واآلخر للمؤنث؛ ألف اٝنطاب آلدـ
وحواء.
 87اٜنج.77 :
 88معامل التنزيل لإلماـ أيب ١نمد اٜنسٌن بن مسعود الفراء البغوي ٓ ،244/1نقيق :خالد عبد الر٘نن
العك ،ومرواف سوار ،دار اٞنعرفة ،بًنوت ،الطبعة األوىل 8822ىػ8412-ـ.
 89التحرمي.2 :
 90تفسًن ابن كثًن.812/8
لفيفا؛ الجتماع حريف علّة يف
 91ىو ما كانت فيو فاء الفعل والمو معتلَّتٌن٥ ،نو" :وعى ،وَل"ُٚ ،نّي ً
وٚنّي مفروقاً؛ ألف اٜنرؼ الصحيح ّفرؽ بٌن حريف العلة ،انظر :اٞنغين اٛنديد
ىذا النوع من األفعاؿُ ،
ص.851 :
 92اللباب يف علوـ الكتاب 44/87
 93البقرة.211 :
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 94شرح الشافية  ،42/8والكفاية يف النحو ص ،828 :واٞنغين اٛنديد يف علم الصرؼ ص.825 :
 95اللباب يف علوـ الكتاب.225 ،228/8
 96البقرة.58 :
97اإلمالء ص.48 :
 98آؿ عمراف.81 :
 99تفسًن الطربي .228/1
 100مرمي.25 :
 101روح اٞنعاين.822/82
 102التحرمي.82 :
 103تفسًن ابن كثًن .141/8
 104فصلت.88 :
 105يف تفسًن ىذه اآلية الكردية كالـ طويل للعلماء اٞنفسرين ،من أراد التفصيل فلينظر :تفسًن الطربي،
41/28واللباب يف علوـ الكتاب 821/87 ،وما بعدىا ،وروح اٞنعاين  ،857/28وتفسًن
القرطيب.181/85
 106األحزاب.12 :
 107تفسًن القرطيب ،871/88وما بعدىا ،وتفسًن ابن كثًن.218/1
 108األحزاب.21 :
 109فتح القدير اٛنامع بٌن فين الرواية والدراية من علم التفسًن ،حملمد بن علي الشوكاين-275/8 ،
 ،272دار الفكر ،بًنوت-لبناف8824 ،ىػ8414-ـ.
110
وبل الصدى.87-82
شرح قطر الندى ّ
 111الكتاب .811/8
 112اٞنصدر نفسو .1/1
113
اٞنفصل .888/5
شرح ّ
 114اٞنصدر نفسو ص.871 :
 115رواه البخاري ،يف كتاب األدب ،باب من كاف يؤمن باهلل واليوـ اآلخر فال يؤذ جاره ،رقم اٜنديث:
 ، 2281انظػػر :صػػحيح البخػػاري لإلمػػاـ أيب عبػػد اهلل ١نمػػد بػػن إٚناعيػػل البخػػاري ،ص ،8252 :دار
السالـ ،الريا  ،الطبعة الثانية 8884ىػ8444-ـ.
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 116عي ػ ػ ػػوف األخب ػ ػ ػػار الب ػ ػ ػػن قتيب ػ ػ ػػة  ،211/2مطبع ػ ػ ػػة دار الكت ػ ػ ػػب اٞنص ػ ػ ػرية بالق ػ ػ ػػاىرة ،الطبع ػ ػ ػػة األوىل
8182ىػ_8421ـ.
 117والشاىد فيو قولو" :فليتّق اهلل" حيث دخلت الـ األمر على اٞنضارع اٞنسند للغائب ،وىو الغالػب،
مل أعثػ ػػر علػ ػػى ديوانػ ػػو وىػ ػػو يف العمػ ػػدة يف ١ناسػ ػػن الشػ ػػعر وآدابػ ػػو ونقػ ػػده أليب علػ ػػي اٜنسػ ػػن بػ ػػن رشػ ػػيق
الق ػػًنواينٓ ،218/2نقي ػػق :د.عب ػػد اٜنمي ػػد ىن ػػداوي ،اٞنكتب ػػة العص ػ ػرية ،ص ػ ػيدا-ب ػػًنوت ،الطبع ػػة األوىل
8822ىػ2228-ـ.
 118رواه الرتمذي ،يف كتاب الصالة ،باب ما جاء يف الرجل يصلي ومعو رجاؿ ونساء ،رقػم اٜنػديث:
 ، 218وقاؿ :حديث حسن صػحيح ،انظػر :جػامع الرتمػذي لإلمػاـ اٜنفػظ أيب عيسػى ١نمػد بػن عيسػى
بن سورة بن موسى الرتمذي ،ص ،28 :اإلشراؼ واٞنراجعػة :صػاحل بػن عبػد العزيػز بػن ١نمػد بػن إبػراىيم
آؿ الشيخ ،دار السالـ ،الريا  ،الطبعة األوىل 8822ىػ8444-ـ.
 119النور.51 :
 120اٞنقتض ػػب  ،818/2وش ػػرح ُملح ػػة اإلعػ ػراب للقاس ػػم ب ػػن عل ػػي ب ػػن ١نم ػػد اٜنري ػػري البص ػػري ،ص:
ٓ ،828نقيػ ػ ػػق :غريػ ػ ػػد يوسػ ػ ػػف الشػ ػ ػػيخ ١نمػ ػ ػػد ،دار الكتػ ػ ػػاب العػ ػ ػػريب ،بػ ػ ػػًنوت-لبنػ ػ ػػاف ،الطبعػ ػ ػػة األوىل
8825ىػ2228-ـ.
 121الطالؽ.7 :
 122البقرة.212 :
 123اٜنج.24 :
 124اٞنقتضب812/2 ،
 125الػػذين قػػرءوا بالتسػػكٌن ىػػم :عاصػػم ،و٘نػػزة ،والكسػػائي ،و نػػافع يف قػراءة قػػالوف عنػػو ،والػػذين قػػرءوا
بالتحريك ىم :ابن كثًن وأبو عمر وابن عامر انظر :كتاب السبعة أليب بكر أ٘ند بن موسى بػن العبػاس
بن ٠ناىد التميمي البغدادي ،صٓ ،815 ،818 :نقيق :الدكتور شوقي ضيف ،دار اٞنعارؼ ،القاىرة،
الطبع ػػة الثاني ػػة 8822ىػ ػػ ،واٜنج ػػة ص ،871 :و الكش ػػف  ،887 ،882/2والنش ػػر يف القػ ػراءات
العشر للحافظ أيب اٝنًن ١نمد بن ١نمد الدمشقي الشػهًن بػابن اٛنػذري ،122/2 ،اإلشػراؼ واٞنراجعػة:
علػ ّػي ١نمػػد الضػػباع ،دار الكتػػاب العػػريب ،بػػال مكػػاف الطبعػػة و بالرقمهػػا وتارخيهػػا ،و دراسػػات ألسػػلوب
القرآف الكرمي ،القسم األوؿ .527/2
 126اٜنج.24 :
 127شرح اٞنفصل .885/5
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 128دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ،القسم األوؿ.527 /2
 129وىػػي قبيلػػة عظيم ػػة مشػػهورة مػػن ق ػػيس عػػيالف ،مػػن العدناني ػػة ،تُنتسػػب إىل ُسػػليم ب ػػن منصػػور ب ػػن
عكرمػػة ،انظػػر :الصػػحاح  ،8512/8مػػادة "سػػلم" ،ومعجػػم قبائػػل العػػرب القدديػػة واٜنديثػػة لعمػػر رضػػا
كحالة  ،251/8مؤسسة الرسالة ،بًنوت ،الطبعة اٝنامسة 8825ىػ8415-ـ.
 130معاين القرآف أليب ذكريا حيٍن بن زياد بن عبد اهلل الفػراء ،847/8 ،التعليػق :إبػراىيم مشػس الػدين،
دار الكتب العلمية ،بًنوت-لبناف ،الطبعة األوىل 8821ىػ2222-ـ.
 131حاشية الصباف على شرح األمشوين .8/8
 132معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف ص.552 :
 133دراسات ألسلوب القرآف الكرمي ،القسم األوؿ .821/1
 134مفتاح العلوـ ص.821 :
 135إبراىيم.18 :
 136اٞنصدر نفسو ص.812 :
 137اإليضاح يف علوـ البالغة ص ،821 :والطراز ص.518 ،512 :
 138دراسات يف أسلوب القرآف ،القسم األوؿ 527/2 ،وما بعدىا.
 139اٜنج.85 :
 140تفسًن القرطيب .28/82
 141تفسًن القرآف العظيم البن كثًن.212/1
 142اٜنج.85 :
 143تفسًن القرطيب .28/82
 144اٜنج.85 :
 145تفسًن القرطيب .28/82
 146تفسًن القرآف العظيم البن كثًن.212/1
147
حجة القراءات ص ،871 :والكشف  ،882/2والنشر .122/2
َّ
 148اإلمالء ص ،117 :وتفسًن القرطيب .22/82
 149النساء.78 :
 150تفسًن ابن كثًن .215/8
 151اللباب يف علوـ الكتاب.848/2
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 152النساء.822 :
 153اٞنصدر السابق.128/5
 154النور.18 :
 155تفسًن ابن كثًن.175/1
 156احملرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز ،للقاضي أيب ١نمد عبد اٜنق بن غالب بن عطية األندلسي
ٓ ،242/88نقيق :آّلس العلمي ّنكناس ،اٞنكتبة التجارية ،مصطفى أ٘ند الباز ،مكة اٞنكرمة ،بال
رقم الطبعة 8821ىػ8411-ـ.
 157العنكبوت.82 :
البغوي .822/1
 158تفسًن
ّ
 159اإلمالء ص.825 :
 160معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف ص.82 :
 161ألف ىن ػػاؾ ألف ػػاظ أخ ػػرى ق ػػد ي ػػرد ّنع ػػىن اٞناض ػػي واٞنض ػػارع ،ك ػػ"ىيهات" ّنع ػػىن بػَ ُع ػ َػد ،و"أ ٍّ
ُؼ" ّنع ػػىن
أتضجُر وىو قليل.انظر :شرح اٞنفصل  ،1/1وشرح الكافية الشافية .8118/1
َّ
 162الكتػػاب  ،251 - 288/8واٞنقتضػػب  222/1ومػػا بعػػدىا ،وشػػرح اٞنفصػػل  1/1ومػػا بعػػدىا،
وكشف اٞنشكل يف النحو ص ،258 :وشرح الكافية الشافية .8115/1
163
وىلُ َّمػػا،
"ىلُػ َّػم" فإنػػو ُجيعػػل يف لغػػة بػػين ٕنػػيم مثػػل الفعػػل يُراعػػى فيػػو اٞنخاطػػب ٥نػػو :ىلػ َّػمّْ ،
ىلمػػيَ ،
إال َ
لم ْم َن ،وأما يف اللغة اٜنجازية فيكوف للواحد ولالثنٌن واٛنَ ْمع على لفظ واحد.انظر :الكتاب
وىلُ ُّمواَ ،
َ
وى ُ
 ،252/8اٞنقتضب ص.221 ،222 :
 164الكتاب .252/8
 165الكتاب .252 ،258/8
" 166رويػػد" يف اٞنثػػالٌن :مصػػدر نائػػب عػػن "أرود" وفاعلػػو مسػػترت وجوب ػاً ،و"زيػ ٍػد" يف األوؿ مفعػػوؿ بػػو
٠نرور بإضافة اٞنصدر إىل مفعولو ،و"زيداً" يف الثاين مفعوؿ بو منصوب.
 167وال ػػدليل عل ػػى أف "روي ػػد" اس ػػم للفع ػػل ،ول ػػيس ّنص ػػدر كون ػػو مبنيػ ػاً ،ب ػػدليل كون ػػو غ ػػًن من ػػوف وغ ػػًن
متصرؼ .انظر :اٞنقتضب  ،224 ،221/1وأوضح اٞنسالك ص.511 :
ّ
 168أوضح اٞنسالك ص.511 :
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 169اٝنص ػػائص ٓ ،84/1نقي ػػق١ :نم ػػد عػ ػػي النج ػػار ،اٟنيئ ػػة اٞنص ػ ػرية العامػ ػػة لكت ػػاب ،ب ػػال رق ػػم طبعػ ػػة
8821ى ػ8411-ـ.وانظػػر أيض ػاً :حػػوؿ أغ ػرا ىػػذه األٚنػػاء ،كشػػف اٞنشػػكل يف النحػػو ص،252 :
.257
 170اٞنائدة.825 :
 171تفسًن الفخر الرازي.42/82
 172اللباب يف علوـ الكتاب .551/7
 173الكتاب . 252/8
 174اإلمالء ص.225 :
 175تفسًن الفخر الرازي 888/82
 176األنعاـ.852 :
 177معامل التنزيل للبغوي .882/2
 178اإلمالء ص ،212 :والتحرير والتنوير البن عاشور ،245-248/28دار التونسية للنشر ،تونس،
بال رقم الطبعة 8414ـ.
 179يونس.21 :
 180تفسًن القرطيب.111/1
 181البيت لقطري بن الفجاءة أو لعمرو بن اإلطناية ،انظر :الدرر  ،18/8والبحر احمليط .851/5
 182قولو :جشأت ،ارتفعت من ح ٍ
دارت للغثياف ،انظر٠ :نمل اللغة ص:
زف أو فزٍع ،وجاشتْ ،
َْ
ُ
 ،812مادة"جشا" ،واٞنعىن :يتحدث الشاعر عن ع ّفتو وبالئو يف اٜنروب ،والثبات يف اٞنكاره ،والسيطرة
كل ما يشينو ،وموطن الشاىد" :مكانك" ،حيث جاء اسم فعل
على ثورة النفس ،وٓنصٌن العِر عن ّْ
أمر ّنعىن "اثبتوا" وليس بػ"الزموا".
 183الكشاؼ .181/2
 184اإلمالء ص.211 :
 185التحرير والتنوير.852/88
 186البحر احمليط .851/5
 187البياف يف غريب إعراب القرآف .184/8
 188الكشاؼ  ،181/2واللباب يف علوـ الكتاب .188/82
 189يوسف.21 :
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 190تفسًن الطربي.871/82
 191انظر يف قراءات كلمة "ىيت" :حجة القراءات ص ،151:والكشف 1/2ومابعدىا،
والنشر ،241/2واحملرر الوجيز  ،212/1والبحر احمليط  ،248/5واإلمالء ص.128 :
 192البحر احمليط ،245/5وفتح القدير ،82/1وروح اٞنعاين .282/82
 193اٜنديد.81 :
 194تفسًن البغوي .242/8
 195البياف يف غريب إعراب القرآف .158/2
 196اإلمالء ص.841 :
 197اٜناقة.84 :
 198روح اٞنعاين.74/24
 199تفسًن الطربي ،28/24وتفسًنالقرطيب 875/81
 200اللباب يف علوـ الكتاب .112/84
 201اٞنصدر السابق  ،112-118/84وتفسًن القرطيب .224/81
 202اٞنعجػػم الوسػػيط لنخبػػة مػػن العلمػػاء :إبػراىيم مصػػطفى ،وأ٘نػػد حسػػن الزيػػات ،وحامػػد عبػػد القػػادر،
و١نمد علي النجار ،582/8،مادة "صدر" دار الدعوة استانبوؿ-تركية ،بال وقم الطبعة و التاريخ.
 203معج ػػم القواع ػػد العربي ػػة يف النح ػػو والتص ػ ػريف ص ،852 :واٞنغ ػػين اٛندي ػػد يف عل ػػم الص ػػرؼ ص:
.281
 204أي :غػػًن مػػؤوؿ ،واٞنػػؤوؿ ىػػو الػػذي ينشػػأ مػػن سػػبك اٞنوصػػوالت اٜنرفيػػة أ ْف ،أ ّف ،كػػي ،مػػا ،لػػو مػػع
صلتها ٥نو" :أريد أف تقوـ" أي قيامك ،انظر :معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف ص.828 :
 205أسرار العربية ص ،817 :والنحو الوايف.282/8 :
 206معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف ص ،871 :والنحو الوايف 222/2وما بعدىا.
 207الكتاب .128/8
 208اٞنقتضب .222/1
 209اٞنصػدر السػػابق  ،222/1وانظػػر أيضػاً حػػوؿ نيابػػة اٞنصػػدر عػػن فعػػل األمػػر :حاشػػية اٝنضػػري علػػى
شػػرح ابػػن عقيػػل علػػى ألفيػػة ابػػن مالػػك حملمػػد بػػن مصػػطفى بػػن حسػػٌن الػػدمياطي اٝنضػػري،112/8 ،
تشكيل وتصحيح :يوسف الشػيخ ١نمػد البقػاعي ،دار الفكػر ،بػًنوت-لبنػاف ،الطبعػة األوىل 8884ى ػ-
8441ـ ،والنحو الوايف.228/2
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 210البقرة.11 :
 211اٟنمزة.8 :
 212تفسًن البغوي .521/8
 213كتاب العٌن ص ،8222 :مادة"مهز".
 214اٞنصدر نفسو ص ،115 :مادة"ٞنز".
 215البياف يف غريب إعراب القرآف ،47/8اإلمالء ص ،87 :واللباب يف علوـ الكتاب.227/2
 216كتاب العٌن ص ،8278 :مادة"ويل".
 217مل أظفر على اٞنصدر األصلي ،نقلت ىذا القوؿ من تفسًن ابن كثًن.857/8
 218الكتاب.118/8
 219اللباب يف علوـ الكتاب ،227/2وتفسًن ابن كثًن.857/8
 220يوسف.81 :
 221تفسًن القرطيب .858/4
 222التحرير والتنوير ،214/82والبحر احمليط.242/5
 223البحر احمليط ،242/2واحملرر الوجيز ،225/4والبياف يف غريب إعراب القرآف ،24/2واإلمالء
ص ،121 :وفتح القدير ،88/1والتحرير والتنوير.214/82
 224الكتاب.128/8
 225التحرير والتنوير.214/82

