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 كلمة شكر وتقدير
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

صحة وعافية يف اجلسد، والصالة والسالم و احلمد هللا الذي يرزقين فهما يف العلم 
بـإحسان إىل يوم  مآله وأصحابه ومن تبعه وعلى على نبينا حممد خامت األنبياء واملرسلني

 املعهود. 
كتب هذه الرسالة الستيفاء أن أتعاىل وهدايته حىت أستطـيع فبعناية اهللا سبحانه و 

اإلسالمية  عالء الدين بعض الشـروط املطلوبة للحصول على درجة املاجستري جبامعة
 احلكومية مكاسر. 

 من العـلوم واليقـني وأرشدين تاينعلى ما أ شـكر اهللا تعاىلأ أن هذا علىنبغي يمما 
سورة النساء دراسة تحليلية نحوية األمر في إرشـادا ىف كتابة هذه الرسالة الىت عنوا�ا "

ستطيع كتابة هذه الرسالة على وجه الكمال بدون مسـاعدات من أنين ال أ وأعتقد بالغية".
جاء إىل مجـيع قراء هذه كل الر   فيها نقصانا، فلذلك أرجـو القراءاجلهات. وسـوف جيد 

 إىل الصواب. يرشـدوينن الرسالة أ
هلا فضـل  كافة اجلهات الىت كان  فر الشـكر علىاوو ه بفائق التقـدير توجأوألجل ذلك 

 خص : حتقـيق هذه الرسالة وأيف  عليّ 
، وال إلمتام دراسيت اين صغريا ودعواينرمحو صاحلا  تربية ذين ربياينل الالكرميني والديّ  .١

 ميدان أيديهما بالعون اللذين كبرية وزوجها بالشكر اجلزيلال يتقدم ألخ أن أيفوت مين
وميّتعهم الصحة والعافـية ويثبت  رهمعم ن يطولسأل اهللا أ. وأدراسيت طوال أيام يف

 اىل الصـراط املستـقـيم. أقدامهم
 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. رئيسمسافر فبّباري،  األستاذ الدكتور. ٢
امعة عالء الدين جب ، مدير كلية الدراسات العليانيور احلاج صربي مس. األستاذ الدكت٣

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.



 ه 
 

الاليت  تاناحلاجة هنيئة، املشـرف لةاضفال احلاجة عمرة قاسم، والدكتورة الدكتورة الفاضـلة. ٤
ن وأسـأل اهللا أ حفظـهما اهللا دائمتنيحىت تتم هذه الرسالة.  النصح واإلرشاد ينتدفع

 عليهما.يعـطيهما رزقا حسنا وعمال مقبـوال ويتم نعـمته 
وسعادة  رشدي خالد وسعادة الدكتور منري سعادة األستاذ الدكتور جلنة املناقشة . أعضاء٥

بقبول تقدمي  على تفضلهم الدكتورة احلاجة هنيئة وسعادة الدكتورة احلاجة عمرة قاسم،
  به من توجيهات سديدة. ل، وأرجوا أن أستفيد مما سيتفضلونهذا العم

يف  ما دمت يل فكارهمجهودهم وأ قد بذلوا ن ال أذكرهمالذي واحملاضرين . مجيع األساتذة٦
 اإلسـالمية احلكومية مكاسر. عالء الدين جامعة

وا املراجع حسنوا املعاملة مع الزائرين ونصبأالذين قد ها . رئيس مكتبة اجلامعة وموظفي٧
 يسريا أعلى المتام هذه الرسالة.املتعلقة بالبحث ويسروا ت

عـلقة بكتابة ما عندهم من كتب مت ينعارو وأ صدقاء واإلخوان الذين ساعـدويناألمجيع . ٨
رزاقهم . وسـعهم اهللا عـلومهم وأفكارهم ىف تأليفهامبا لديهم من أ ويندّ مهذه الرسالة و 

 ىف الدنيا واألخرة. اهللا همجنحو 
 ه١٤٣٨  والش  ٢٤   

 م ٢٠١٧  يوليو   ١٩       
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 : فتوجو  العنوان
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ا بعنوان: األمر يف سورة النساء دراسة حتليلية حنوية هتبأن هذه الرسالة اليت أحضر  أقر

أن هذه  بعد تأليف اآلخر. إن ثبت فيماأو  ي وما زورهتا من إبداع غرييبنفسها تبالغية كتب

غري شرعيتني وكلتامها ال غيتان  اوالدرجة للحصول عليهفهي  أليفيغري تمن  الرسالة مستقبال
 للقانون طبعا.
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 تجريد

 : شمس الدين     اسم الباحث
 ٨٠٤٠٠٢١٥٠٣٢:     رقم التسجيل
 : األمر في سورة النساء دراسة تحليلية نحوية بالغية    عنوان الرسالة

 ،يف ســورة النســـاء إىل وصـــف صــور األمـــر النحويــة والبالغيـــة فهــدهلـــا هــذه الرســالة 
 ل املعاين يف معاجلة األمر يف سورة النساء.يلوحت

 الطريقة الوصفيةأما املناهج الىت استخدمها الباحث يف معاجلة هذا البحث فهي 
نها بالبحث عن بيانات نوعية تكون على املراد التعبري ع ، هي حماولة تصوير األشياءالنوعية

الطريقة التحليلية، بعد ما جيمعها الباحث  .عن املسائل املتعلقة باملوضوع شكل املوصوف
الطريقة االستقرائية وهي املنهج الذي يبدأ بالبحث عن  واملصادر مث يطلعها هبا.من املراجع 

 عامة.الاصة مث خترج منها اخلالصة اخلاألحوال واألمور 
صيغ  من صيغ األمر يف سورة النساء هي ذكر معظم ما ونتائج البحث تدل على

ل اآليات وإما أن يكون قد وقع يف سورة النساء األمر إما أن يكون يف أوائ فعل أمر صريح.
الدعاء، واإلرشاد، هي كو ه انيقع فيها معوت بعد النداء وإما أن يكون جلواب الشرط.

 .نذار، والتسخريوالتخيري، التعجب، والتحقري، واإلكرام، والتهديد، واإلباحة، واإلهانة، واإل 
 اليتتاج إىل اآلالت حت القرآن مضمون يف معرفةأن  ا البحثمن هذ واملستفاد 

بحث عن القرآن فهما صحيحا. فأهم األمر يف هذه الرسالة أن ت هيف فهم ستعني هبات
اإلسالمية  باستخدام علم البالغة وعلم النحو. وألجل ذلك ينبغي جلامعة عالء الدين

هبذا العلم ال سيما يف كلية اللغة العربية حىت احلكومية مكاسر أن تعطي أكثر أمهيتها 
النحو والبالغة أن يستقي  كل باحث يفوأوصي   أن يتفوق يف ختصصه. امنه يستطيع اخلريج



 ط   
 

يوما دراسة حنوية وآمل أن أجد . أصول هذا الفن من نبعه الصايف العذب "القرآن الكرمي"
. وأحسب من حيث اإلعجاز املعاىن والبياين ملة لكل سور القرآن الكرمياكبالغية جادة مت

وقوته يف الدنيا واآلخرة. فهذا اجلهد وعليه  مثاره النافعة حبول اهللا تعاىل أن هذا اجلهد له
 الّتكالن. وما توفيقي إال باهللا. آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث
ملا العرب  وقد عجب .بلسانه العريب الفصيح أنزل على حممد القرآن هو كتاب اهللا

من  هم زعموا أنه  جيدوا مثل ما قرأ النيب من قبل.مرة، وملرأه النيب عليهم مسعوا القرآن ق
هو كتاب اهللا املنـزل على نبيه حممد  . فالقرآنسبحانه وتعاىل صناعة النيب بل هو من عند اهللا

صلى اهللا عليه وسلم باللفظ العريب، املكتوب باملصاحف، املتعبد بتالوته، املنقول بالتواتر، 
  ١املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس.

 على املسلمني أن ا باللغة العربية، فيجبجيدر بنا أن نفهم القرآن ملفوظ ومن هذا
عن العلوم املتعلقة به من النحو  ويتعلموه أو يبحثوامنه  لتدبر باجلهد والنشاطيطلبوه من ا

. كما قال تعاىل: يائي وغري ذلكوالبالغة والسيم            

يشمل القرآن هو الكتاب الصاحل لكل زمان ومكان وهبه اهللا على كل اإلنسان ألنه 
الشريعة. ففيه القواعد الكلية وكثري من التفصيالت هلا، ولذا قال عبد اهللا بن عمر: من مجع 

. وبيان القرآن لألحكام الشرعية خمتلف يف صيغه، ٣أي حفظ القرآن فقد محل أمرا عظيما
فهو ليس كتاب قانون يلتزم منها منهاجا بيانيا واحدا بل هو كتاب عظة وعربة، وفيه أسلوب 

 معرفة أساليبه. وفيه أسلوب من أساليبه البليغة يستعملها يف فهم القرآن حباجة إىل ٤م،حكي
 ئص نظم القرآن وأساليبه البليغة.خصاالقرآن منها األمر، وهي من 

                                                             
  .١٣م)، ص. ١٩٩١هـ/ ١٤١١، (بريوت: دار الفكر املعاصر، التفسري املنريوهبة الزحيلي، ١
  .١٢: ١٢يوسف/سورة ٢
  .٩١(القاهرة: دار الفكر العريب، د.ت)، ص.  أصول الفقه حممد أبو زهرة،٣
 .٩٢، ص. أصول الفقه حممد أبو زهرة،٤
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 كثرية ومتعددة يف القرآن عامة ويف سورة النساء خاصةومن املعلوم أن أساليب القرآن  
داللته، فتارة تكون مبنية بصيغة األمر وأحيانا بصيغة ولذلك اختلفت األساليب البيانية يف 

النهي وتارة بإثبات أن الفعل مكتوب مفروض وأحيانا يذكر املنهي عنه بنهي اخلري فيه 
أو تنصرف إىل معىن  ٥ة من الثواب والعقاب.فوأحيانا أيضا يكون األمر ببيان نتيجة املخال

ف ذلك ليساعد الناس عرَ آخر أو ذهب من معناه األصلي إيل بعض معاين البالغية. ويُ 
يفهمون فهما عميقا عن معاين األمر املتنوعة يدل عليه القرآن. وعلي هذا، األمة تقدر 

 أو للندب أو لإلباحة أو غري ذلك.التفريق بني األمر للوجوب 
اللغة الىت شرفها اهللا سبحانه وتعاىل وجعلها لغة  ب وهيوقد نزل القرآن بلغة العر 

ة ال يستطيع ، واللغة العربيالبليغة اللغة العربية ال ميكن فصلها عن القرآن أل�ا لغته القرآن.
احلارس للغة القرآن. تعلم  وهوالنحو يف الكالم كامللح يف الطعام ألن فصلها من النحو أيضا 

اللغة العربية واتقا�ا يرجع إىل أسباب عديدة، منها: سبب ديين لفهم النص القرآين 
  ٦واألحاديث الشريفة.

لكل لغة من اللغات األخرى حتتاج إىل قواعد، كاللغة العربية هلا قواعد يسمى هبا 
ة من مسائل الفقه، إال أجبت عنها حنوا، وقال اإلمام الشافعي رمحه اهللا: ال ُأسَأُل عن مسأل

والقواعد النحوية ليست غاية يف حد ذاهتا، ولكنها وسيلة لسالمة النطق  ٧من قواعد النحو.
من قواعدها صيغ األمر هي حتمل إىل املعاىن  ٨والتحدث والقراءة وصحة الكتابة واملعرفة.

 ٩حوال واملواقع.املقصودة الىت حيتاج إليها إلفادة السامع، حبسب االختالف واأل
                                                             

  .٩٣، ص. أصول الفقهحممد أبو زهرة، ٥
  .٥م)، ص. ٢٠٠٨هـ/١٤٢٨(القاهرة: دار اآلفاق العربية، املدخل إىل تعلم العربية رجب عبد اجلواد، ٦
  .٢٣١(بريوت: دار ابن كثري، د. ت)، ص.  شذرات الذهبشهاب الدين أيب فالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشقي، ٧
  .٥(القاهرة: دار الدالئع)، ص.  اإلعراب امليسرحممد علي أبو العباس، ٨
  .١هـ)، ص.  ١٤١٤؛ بريوت: دار صادر، ٣(ط.  لسان العربمجال الدين ابن منظور األنصاري، ٩
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األمر صيغة من الصيغ يف النحو جيدر بنا أن نعرفها إهتماما، هو يفيده للطلب 
واملستقبل أبدا ألنه مطلوب به حصول ما مل حيصل أو دوام من حيصل. ولفعل األمر عدة 

غة كوزن إِفْـَعْل مثال ِإْعَمْل، والصييأيت فعل األمر بصيغته املعروفة   صيغ وهي الصيغة األوىل أن
الثانية أن تقرتن الم األمر بالفعل املضارع أي لِيـُْفِعْل مثال فليكرم ضيفه، والصيغة الثالثة أن 
تأيت صيغة األمر علي اسم فعل كآمني مبعىن استجب أو أن يأيت املصدر نيابة عن فعل األمر 

 ١٠احملذوف مثال صربا أو إحسانا أي إصرب أو أحسن.
يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم د ورد يف قوله تعايل: مما سبق جتلى األمر، بأن األمر ق

" أي اْعُبُدواْ  األمر يف هذه اآلية " ١١.الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
 اللباب يف علوميدل على الوجوب لنعبد اهللا. وقال أبو حفص عمر بن علي يف  ١٢وحدوا

ألنه ال أحد معبود حبق  إال اهللا الذي خلق اإلنسان  ١٣إن األمر لكل واحد بالعبادة الكتاب
 خليفة يف األرض.

البالغة، هي عظيم هي إىل فهم القرآن جيدا  من الوسيلة الىت يستطيع الوصولو 
 ١٤البالغة ففي إحدى تعريفاته هو كل ما أدى إىل قضاء احلاجة فهو بالغيةأما  اإلتصال.

وف أن البالغة عبارة عن خروج الكالم مطابقا ملقتضى احلال. فلو كان املقام بل من املعر 
مقتضيا للتأكيد أو اإلطالق، وذكر املسند واملسند إليه أو حذفها، واإلجياز أو اإلطناب 

 وغري ذلك، جاء الكالم مطابقا له.
 نقسم إىل ثالثة أقسام:التصريح، فمباحث علم البالغة توألجل 

                                                             
 .١٥م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢١؛ القاهرة: الناشر مكتبة اخلاجنى، ٥(ط. األساليب اإلنشائية يف حنو العريب عبد السالم حممد هارون، ١٠
  .٢/٢١سورة البقرة: ١١
  .٤وربايا: اهلداية، د. ت)، ص. (س ١، ج. تفسري القرآن العظيمجالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ١٢
  .٤٠٩(بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت)، ص.  اللباب يف علوم الكتابأبو حفص عمر بن علي، ١٣
  .٥٥، ص. أثر النحاة يف البحث البالغىعبد القادر حسني، ١٤



٤ 
 

العلم الذي يقدرنا على التعبري عن املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح علم البيان هو  .١
الداللة عليه، فالوفاء والكرم والشجاعة واجلمال ميكن التعبري عن كل منها بأكثر من 

 ١٥تعبري واحد، وعلم البيان هو الذى جيعلنا نستطيع ذلك.
هبا من اإلستحسان علم املعاين هو تتبع خواص تراكيب الكالم يف الكالم وما يتصل  .٢

  ١٦.ق الكالم على ما يقتضى احلالوغريه ليحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبي
علم البديع هو العلم الذى يعرف األديب به وجوه حتسني كالمه بعد رعاية املطابقة 

 ١٧ملقتضى احلال. ورعاية وضوح الداللة على ما يريد التعبري عنه.
وتطورها حيث كان هو املعجزة الكربى  أيضا  البالغةوقد أثر القرآن تأثريا كبريا يف

الىت حتدى هبا الرسول العرب أن يأتوا مبثله أو بأقصر سورة منه، على ما اشتهروا به من 
فصاحة وبالغة ودعاهم هذا التحدى إىل املقارنة بني أسلوب القرآن وما يزحر به من صور 

النظم وروعة يف التعبري وبني أساليبهم الراقية بيانية، وألوان بديعية فوق ما عليه من مجال يف 
األخاذة من شعر ونثر. وقد كان التأمل يف أسلوب القرآن وتفهم أسراره البيانية دافعا لظهور 

فبالغة القرآن ال تزال بكرا يف حاجة إىل جهود الباحثني للكشف عن  ١٨الدراسات القرآنية.
لماءنا السابقني قد أفاضوا يف احلديث عن خصائص نظم القرآن وأساليبه البليغة. ومع أن ع

 القرآن تفسريا وتأويال وبالغة ظل القرآن نبعا ال ينضب وكنـزا ال يفىن.
قال بكري شيخ أمني يف أراء بالغيته ليست املهمة مبباحث األمر ملعرفة صيغها فقط 

 ١٩اته.بل من األهم علينا أن نعرف معانيه اليت حرجت من املعىن األصلي إيل معىن تصرف
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، وله املعاين األخرى يشتمل عليها األمر طلب الفعل على وجه اإلستعالء واإللزاماملراد به 
 األمر

وال شك أن األمر يف القرآن كثري ومتعدد وصور بالغته تتعدد بتعدد تلك األساليب 
مباشرة بالنفس اإلنسانية اقتضتها مواقف الدعوة رغبا أو رهبا، إهانة أو تكرميا إيل  هلا عالقة

 غري ذلك من الدواعي واألغراض.
كما زعمنا بدليل األصل   الطلب على سبيل اجلزم لألمر تدل علىأساليب  إن هناك

وجوب يف األمر للوجوب لكن هذه أساليب األمر إذا جتردت عن القرائن الصارفة هلا عن ال
  منها. األمر البالغييستفاد ف

َوِإن ُكنُتْم ِيف رَْيٍب ممَِّّا نـَزَّْلنَا َعَلى َعْبِدنَا َفْأُتوْا ِبُسورٍَة مِّن مِّْثِلِه َواْدُعوْا {كما قال تعاىل: 
األمر يف هذه اآلية ال يدل على الطلب أو  ٢٠.}ُشَهَداءُكم مِّن ُدوِن الّلِه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

اإللزام لفعله بل قد يأيت للتعجيز. هذا هو التحدي هلم الذين يشّكون حول القرآن. قد 
حتداهم بأن يأتوا بعشر سور منه فلم يستجيبوا حيت حتداهم يف املرحلة األخري بأن يأتوا 

ه معجزة النيب صلى اهللا عليه بسورة واحدة فقط، ومع ذلك مل يستجيبوا إلتيان مبثلها ألن
 وسلم.

وهو ينقسم إىل  ،البحث سيبحث عن علم البالغة باعتبار علم املعاىنهذا ويف 
يب ما  قسمني أيضا وهو طليب وغري طليب. فالطلقسمني اخلرب واإلنشاء. واإلنشاء ينقسم إىل

مىن يستدعى مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، يتضمن باألمر والنهي واإلستفهام والت
والندى. وغري الطليب ما ال يستدعى مطلوبا، وله صيغ كثرية منها التعجب واملدح والذم 
والَقَسم وأفعال الرجاء وصيغ العقود أيضا، لكن يركز الباحث تركيزا مهما من طليب يعىن 

 األمر فقط. 
                                                             

  ٢/٢٣سورة البقرة: ٢٠
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 وبناء على ما ذكر منه سابقا، وجد الباحث األمر كثريا ومتعددا يف سورة النساء،
أسباب اختيار الباحث على هذه السورة يعىن "سورة النساء" أل�ا سورة من السور  ومن

املشكالت النحوية يف احملل واإلعراب يؤدي  الطويلة قد اشتملت على كثرة ما ورد فيها من
إىل اختالف ما يتغري به املعىن، كما قال تعاىل:                 

                             

                                

                             

                              

   .٢١ 
وقال أيضا:                      

                          .٢٢ 
اليت يتعلق هبا األمر حيتاج إىل بيان ما وقع عليه تصرف املعىن أم ال أو  والبالغية

 .من األمثلة ج األمر عن مطابقة الكالم ملقتضى احلال، كما ذكر ما قبلهاو خر 
 ال ميكن لنا أن نفهم كتاب اهللا إذْ  وسيلة لفهم كتاب اهللا عز وجل إن دراسة األمر

وخباصة علمي النحو  وعلومها وأساليبها للغة العربيةأن يكون على دراية ومعرفة با إال
ال سيما املؤمن لفهم  مبعرفتها دراسة األمر مهّما غاية األمهية ومن هنا قد جاءت .والبالغة

 ه اهللا سبحانه وتعاىل منه.ما يقصد
العديدة منها وألجل ذلك، أراد الباحث أن يرفع البحث عن مادة األمر من ناحية 

معانيها مع التحليل من حيث النحوية والبالغية يف سورة النساء. وهذا البحث مهم ليستغرق 

                                                             
  ٥/٦: ائدةسورة امل٢١
 ١٧/٢٣سورة اإلسرى: ٢٢
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مقاصدها يف سورة النساء هبذا املوضوع املبارك "األمر يف سورة النساء دراسة حتليلية حنوية 
 بالغية".

ثالثة ية، و أما سورة النساء فهي سورة من سور القرآن، وهي مائة وست تسعون آ
ربعون كلمة، وستة عشر ألفا وثالثة وثالثون حرفا. وهذا هو جعل آالف وسبعمائة ومخس وأ

اهللا سورة من سوره هلا الصدرة على اخلطاب. هذه السورة مليئة باألحكام التشريعية تنظم 
شريع كما هو احلال يف السور الشؤون الداخلية واخلارجية للمسلمني وهي تعين جبانب الت

 ة.يناملد
الكرمية عن أمور هامة تتعلق بكثرة ما ورد فيها البيان  قد حتدثت هذه السورةلو 

املتعلق بأمور النساء واألسرة والدولة واجملتمع وأحوال الشخصية يقارن مع السور مل توجد يف 
كانت تبحث حول   غريها من السور األخرى. ولكن معظم األحكام الىت وردت فيها

{عاىل:قال اهللا ت موضوع النساء،              { .٢٣ 
وهي سورة مدنية، نزلت بعد اهلجرة وما نزلت هذه السورة إال كانت عنده عائشة. 

وأما  ٢٤كما أخرج البخاري عن عائشة قالت: ما نزلت سورة (البقرة والنساء) إال وأنا عنده.
شيبة يف (املصنف) عن ابن عباس قال: من قرأ سورة النساء  فضلها فثبت مبا أخرجه ابن أىب

  ٢٥فعلم ما حيجب مما ال حيجب علم الفرائض.
كتاب اهللا، وأن أرتبط به من خالل   د يسر اهللا يل أن أحظى بشرف خدمةوأخريا ق

 هذا املوضوع املبارك.
 الفصل الثاني: مشكالت البحث
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البحث حيتاج إىل التوضيح على تعيني ىف هذ فبناء على خلفية البحث ملا قبلها، 
قدر  . ولذلك، فقام الباحث علىاملشكلة الىت توجد يف هذه الرسالة ليسهل على القارئني

 ستطاع بالبحث عن هذا املوضوع لكي ال يؤدي إىل سوء التفاهم بيننا يعين مما يلي:اال
 صور األمر النحوية والبالغية يف سورة النساء ؟ تكيف كان .١
 حتليل معاىن األمر النحوية والبالغية يف سورة النساء ؟كيف كان  .٢

 الفصل الثالث: توضيح موضوع البحث وحدوده
قبل أن يدخل الباحث يف مادة البحث فمن األحسن أن يعرض الكلمات املوجودة 

 حتت العنوان: (األمر يف سورة النساء درسة حتليلية حنوية بالغية).يف هذا املوضوع وهي 
ليسري القراء يفهمون األهداف املقصودة فيها  يف هذا املوضوع الرسالة اجتاه الباحث يوضح

وخيشون من اقتباس القارئ للتفسري اخلاطئ على موضوع البحث. ولذلك، الباحث يريد أن 
 يعطي توضيح األلفاظ فيها:

هو طلب حصول الشيء على وجه اإلستعالء واإللزام، فإن كان  نقيض النهي: األمر .١
وهو الذي  ٢٦ألعلى مسي دعاء، وإن كان من مساٍو إىل نظريه مسي إلتماساً.من أدىن 

ينقسم إىل نوعي احلقيقي وهو ما توافرت فيه صفتا اإلستعالء واإللزام، واألمر غري 
وقول ينبئ عن استدعاء الفعل  ٢٧احلقيقي وهو ما مل تتوافر فيه صفتا اإلستعالء واإللزام.

وطلب إجياد الفعل إذا مل يفعله املأمور به مسي  من جهة الغري علي جهة اإلستعالء
 املأمور به عاصيا.

السورة يف اللغة: املنـزلة املستقلة من البناء، واجلمع سور، ويف اإلصطالح: السورة قطعة  .٢
 ٢٨مستقلة من القرآن تتألف من الفقرات هي اآليات مفردها آية.
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ليت عدد آياهتا مائة وست تسعون النساء: هي السورة اليت ترتيبها الرابعة يف املصحف وا .٣
 آية، وهي اليت تقع يف ثالثة أجزاء يعين الرابع واخلامس والسادس، وهي سورة املدنية.

 هي طريقة سلكها الباحث للقيام بالوصف عن حتليل علم النحو، ة حنوية:يدراسة حتليل .٤
طريقة هذا  فعن يراد منه أن يعرف هبا أحوال الكلمات العربية بعد تنظيمها يف اجلملة.

العلم أيضا يستطيع الباحث أن يعرف ما ينبغي هلا أن تكون عليها الكلمة من رفع أو 
 على خالصة واضحة من البحث الذي يبحث فيه. نصب أو جر أو جزم مث للحصول

دراسة حتليلية بالغية: معناه أن البحث سيبحث حول معاجلة األمر يف سورة النساء حبثا  .٥
 يني من حيث علم املعاين يف هذا البحث.مطابقا مع منهج البالغ

 أما احلدود فسيقوم الباحث بالرتكيز على القضايا املتعلقة باألمر كما يلى:
 الرتكيز على صور األمر النحوية والبالغية يف سورة النساء. .١
 الرتكيز على حتليل معاىن األمر النحوية والبالغية يف سورة النساء مع استنتاجها. .٢

حتليليا من حيث الرتكيز بدراسة األمر د سابقا، إن أساس املسألة حلدو وبناء على ا
يات هي كيف استخدام األمر وصوره ومكانته يف اآلو النحو والبالغة يف هذه الرسالة بالوضع 

 القرآنية.
 الفصل الرابع: الدراسات السابقة

هبذا ويف هذه الدراسة، أراد الباحث أن يعرض الرسائل اجلامعية والكتب املتعلقة 
 سورة معاجلة األمر يف هابحث عنحث، مل جيد الباحث الرسائل اليت تالبحث. ويف هذا الب

النساء خاصة بل كان هناك الرسائل املتعلقة باملوضوع املختار عليه، وهي تتعلق باألمر. 
 وهذه الرسائل تكون مما يلي:

رسالة دكتوراه  : وهي أساليب األمر والنهي في سورة المائدة دراسة بالغية لغويا .١
كليات الدراسات العليا جبامعة عالء الدين اإلسالمية من   كتبها حممد لطفي أوما

م. وهذا البحث تناول عن أساليب األمر ٢٠١٥احلكومية مكاسر وذلك يف العام 
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والنهي دراسة بالغية لغويا يف سورة املائدة، احملتويات فيها منها تعريف أساليب األمر 
عند البالغيني واللغويني وأسرار البالغية واللغوية ألساليب األمر  والنهي ودالالهتما

والنهي يف سورة املائدة، ومن أهم ما ذكر فيها هي األوامر والنواهي يف سورة املائدة يف 
ويف هذه  بناء وإصالح قضايا العصر بني األمة اإلسالمية خاصة واألمة البشرية عامة.

ختلو من حتليل الكلمة لكن  خرج معناه أصليا أو جمازيايركز عن األمر لغويا مث  الرسالة
 يركزها الباحث.كما   وتركيبها

درجة  علمي للحصول على: هذا حبث قيمة التعليم لصيغ األمر في سورة البقرة .٢
 يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية الىت كتبها رياملاجست

البحث أيا ما كان صيغ األمر ومعانيه يف سورة  م. وقد عرض٢٠١٥اع اهللا يف العام مط
مر عن قيمة صيغه من جهة الرتبية البقرة بل تناول البحث مسألة مهمة من مسائل األ

 .إلميان، والعبادة واألخالقيف سورة البقرة. ونتائج البحث أن فيه قيمة األمر منها ا
درجة  الرسالة للحصول على: هذا صيغ األمر والنهي في تفسير الزمخشري .٣

م. يف هذا البحث عن الدراسة على ٢٠٠٣ الىت كتبها نصري عقيب يف العام رياملاجست
جيعل  مر والنهي يف تفسري الزخمشري. وهوتفسري الكشاف بالرتكيز من جهة صيغ األ

الدراسة البالغية مبقياسها. التحليل على تفسري الزخمشري يبدو أن ينظر إىل املعىن الىت 
اشتملت عليه صيغ األمر والنهي. ولذلك، يفسرمها الزخمشري غري ما ينظر إىل الصيغ 
قط بل من املهمة أن يتصرف من املعىن األصلى إىل معىن آخر. وعلى هذا، حىت 

 يشمل املعىن يف صيغهما للوجوب أم ال، فصاعدا من ذلك.
بة خدجية حممد أمحد هذه الرسالة مقدمة من الطلسورة النساء دراسة بالغية تحليلية.  .٤

م للحصول على درجة التخصص، الدكتوراه يف قسم اللغة ٢٠٠١البّناين يف العام 
عرض سورة النساء من جهة البالغة، وهو ينقسم بية وآداهبا (قسم البالغة). وهو العر 

أوال: كان عن نظم املفردة القرآنية، ممثلة يف مفردات  إىل مخسة فصول يف رسالته يعين
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ثانيا: كان يف نظم اجلملة وقد احتوى مبحثني يعين اجلملة اخلربية واجلملة  اء.سورة النس
اإلنشائية، ويف هذا املبحث احتوى على مطالب مخسة أحدها األمر. ثالثا: كان يف 

 .نظم اجلمل واألفكار، رابعا: عاجل الصور البيانية، وخامسا: الفنون البديعية
رسالة ماجسرت يف جامعة األمر في القرآن الكريم، أساليبه، ومجاالته، وثمراته.  .٥

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه، إعداد: 
يوسف بن عبد العزيز الشبل. هذه الرسالة جاءت على وفق رسالة عبد احلميد عالء 

ة، إال أن جماهلا يف األمر وأساليبه، وما قيل يف الدين سفانتون من حيث املنهج والدراس
 تلك الرسالة يقال فيها.

أما الرتكيز  ا يبحث الباحث فيها.مبختتلف  سابقا، الباحث هالدراسة الذي قدم ومن
عن صيغ  ابيانألمر املوجودة يف سورة النساء عن معاجلة ا علمي من هذا البحث فهو حبث

من الكالم  يف اجلملة وأساليبها كيبها وتر  حوال الكلمةمن حيث أ ومعانيه وتطبيقه األمر
  وهذا هو ختتلف به الدراسة اليت ذكرناها سابقا. بواسطة علم النحو والبالغة.

 الفصل الخامس: الهيكل الفكري للبحث
 افهمهكرمي فهي أسلوب من أساليبه الىت ييعرف األمر بأنه مشمول يف القرآن ال

وجد فيها األمر. جند من علم البالغة والنحو فرعا يبحث عن على أ�ا وقعت اآليات الىت 
 صيغه وبيانه يف الكالم اإلنشائي. وما إىل اآليات املتعلقة باألمر جنده يف علم املعاين.

 فأما اهليكل الفكري التوضيحي للبحث كما يلي:
 
 
 
  

   

 القرآن الكرمي

 سورة النساء

 الوصف والتحليل دراسة حنوية دراسة بالغية

 بني الدراستني
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 الفصل السادس : المناهج المستخدمة في البحث
كما يف العادة لكل طالب أو طالبة من الطالب أن يكتبوا الرسالة العلمية كتابة 

 املناهج املستخدمة يف رسالته العلمية.
 ها الباحث يف تنظيم هذه الرسالة فقد أداها علي مرحلتني :يأما املناهج اليت يؤد

 البياناتمرحلة مجع  . أ
على البيانات املتصلة هبذا املوضوع فالباحث يستعمل مرحلة أصلية  رو وألجل العث

أي الطريقة املكتبة وهي البيانات واملعلومات جيمعها الباحث بواسطة اإلستقراء يستعملها 
باملسألة يبحثها. مجع البيانات هي املرتبة أو  ابقراءة الكتب والوثائق والسجالت اليت ارتبطه

 الدرجة األوىل للحصول على البيانات املتعلقة مبوضوع البحث. 
 :من مجع البيانات هذه الرسالةتأليف ني يف تالباحث يؤدي املرحلة اإلثن

 املقتطفة املباشرة وهي بالنقل من الكتب بدون تغيري التحرير. .١
 النقل من الكتب يغري التحرير بدون معناه.املقتطفة بغري املباشرة وهي ب .٢

 مرحلة تنظيم البيانات . ب

تعريف األمر والصيغ 
األصلية وغريها واملعاين  

 تعريف األمر والصيغ ومعانيه 

وصف األمر بني النحو والبالغة ومعرفة صيغه يف سورة  -
 النساء

 الكشف عن صور األمر يف سورة النساء -
 سورة النساءالكشف عن معاين األمر يف  -
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بعد ما جيمع البيانات اليت تتصل باملوضوع بدأ الباحث تنظيمها معتمدا بواسطة هذا 
 البحث علي الطرق اآلتية :

الطريقة الوصفية، هي حماولة تصوير األشياء املراد التعبري عنها بأسلوب فىن، أو  .١
 تقريب حالة وشكل املوصوف.بأساليب خمتلفة، ل

 الطريقة التحليلية، بعد ما جيمعها الباحث من املراجع واملصادر مث يطلعها هبا. .٢
الطريقة االستقرائية وهي املنهج الذي يبدأ بالبحث عن األحوال واألمور خاصة مث خترج  .٣

 منها اخلالصة عامة.
 ئد من البحثالفصل السابع : األهداف والفوا

 تضم األمور اآلتية:ف كتابة هذه الرسالةف من  اهداألأما 
 صور األمر النحوية والبالغية يف سورة النساء. لكشف .١
 املعاين يف معاجلة األمر يف سورة النساء. لتحليل .٢

 :فهيأما الفوائد 
 زيادة فهم معاين القرآن عن طرق فهم أسلوب األمر وفوائده يف سورة النساء. .١
 اإلسالمية وهي اللغة العربية خاصة.تطور علوم ام لخدستإىل االأن يقدم  .٢
مفهوم على معاىن األمر. وأن تكون هذه الرسالة مراجع ملن أراد أن للدائرة التوسيع  .٣

يطلع على دراسة حتليلية عن معاىن األمر حنويا وبالغيا وكل من يقرأها يستطيع أن 
 فهما على معانيه جيدا وعميقا. ايفهمه

 البحث الفصل الثامن: نظام
ى مخسة أبواب، وكل أبواب هلا عل نظام هذا البحث، يتضمن هذا البحثلفهم 

 منها بيانا من البحث إىل غريه. فصول
الباب األول: هو مقدمة، له مثانية فصول؛ الفصل األول: تتألف من خلفية البحث، 

، موضوع البحث وحدوده توضيحوالفصل الثاين: مشكالت البحث، والفصل الثالث: 
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لدراسة السابقة، الفصل اخلامس: اهليكل الفكري للبحث، الفصل السادس: الفصل الرابع: ا
املناهج املستخدمة يف البحث، الفصل السابع: األهداف والفوائد من البحث، وأخريا الفصل 

 الثامن: نظام البحث.
. الفصل وهذا الباب حيتوى على ثالثة فصول، األمر عند النحوينيما الباب الثاين: أ

عند النحويني، الفصل الثالث: التعريف باألمر لغة، الفصل الثاىن: األول: التعريف باألمر 
 .صيغ األمر عند النحويني

وأما الباب الثالث: األمر عند البالغيني، وله ثالثة فصول، الفصل األول: التعريف 
والفصل الثالث: معاين  باألمر عند البالغيني، الفصل الثاين: أساليب األمر عند البالغيني،

 األمر عند البالغيني.
. الفصل األول: صور األمر ر يف سورة النساء، وله فصالن وأما الباب الرابع: األم

لنحوية والبالغية يف النحوية والبالغية يف سورة النساء، الفصل الثاين: حتليل معاين األمر ا
 سورة النساء.

صة البحث، والفصل الفصل األول: خال وأما الباب اخلامس: اخلامتة وله فصالن.
 .الثاين: الوصية
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 الباب الثانى
 األمر عند النحويين

خصص الباحث هلذا الباب بالدراسة النظرية عن األمر ألن معرفة كل شيء ال بد له 
إذ أن معرفة كل شيء متمكن للطالب أن يطلبه.  ،يتصور تلك الصور حىت تكون صرحيةأن 

لفصل وقد جعل الباحث هذا الباب يف ثالثة فصول. الفصل األول: مفهوم األمر لغة، وا
 .والفصل الثالث: صيغ األمر عند النحويني، النحويني عند الثاىن: مفهوم األمر

 الفصل األول: مفهوم األمر لغة
قبل الدخول إىل معىن األمر ال بد لإلشارة إىل أن األمر ينتمى إىل نظام أمشل هو  

 الطلب.
يقال: واحد  ١.ر واإلميار بكسرمهااألمر يف اللغة معروف وهو ضد النهي كاإلما

 كثره األوامر وأَمره أيضا واجلمع بكذا وأَمره ٢مستقيمة وأموره مستقيم فالن أْمر األمور أي
كثرية  مهرة أي مأبورة} سكة أو) مأمورة( ُمْهرَة اْلَمالِ  احلديث: {َخيـْرُ  ومنه. نَصر وباهبما
يقال: أمر به، وأمره، وأمره إياه على حذف  ٣أي كّثره. باملد أيضا وآمره والنسل النتاج

 ٤احلرف أي حرف اجلر، يأمره أمرا وأمارا فائتمر أي قبل أمره.
 من أمرت وإذا. الّناس أمور من واحد واألمر النهي، نقيض: األمرويف معجم العني، 

 ٥بالصالة. أهلك وأمر: قرأ فيمن هذا، يا اؤمر: قلت األمر
                                                             

 .٦٨، د. ت)، ص. اهلداية (دار القاموس جواهر من العروس تاج ،الزَّبيدي١
)، ص. م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧للماليني،  العلم ؛ بريوت: دار٤(ط.  العربية وصحاح اللغة تاج الصحاحالفارايب،  اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو٢

 .١٠٣)، ص. م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦،الرسالة مؤسسة :؛ بريوت٢(ط.  اللغة جممل، احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد. وانظر ٥٨٠
)، ص. م١٩٩٩/  هـ١٤٢٠، العصرية املكتبة: ؛ بريوت٥ط. ( الصحاح خمتار، الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الدين ينز ٣

٢١. 
 .١٢٥، ص. لسان العربابن منظور، ٤
  .٢٩٧ومكتبة، د. ت)، ص.  دار( العني كتابالبصري،  الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أبو٥
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 كل أيضا واألمر النهي نقيض بالفتح املعاين: األمر وافرتاق املباين قال صاحب اتفاق
 تعاىل اهللا قال ٦كثرته. إذا الشيء أمرت مصدر أيضا واألمر تقع قصة وكل حيدث حدث

}                             

  {.أما التعريف االصطالحي له فهو: طلب إجياد الفعل أو قول القائل ملن دونه كما  ٧
 قال اجلرجاين.

 فيما يلي: متنوعة معانمفردة ذات  األمرالكرمي كلمة  القرآن يف تجاءقد و 
{ تعاىل كقوله القضاء به يراد الذي األمر فمنها            

                      {.معناه املفسرون قال ٨ 
  { تعاىل قوله يف قالوا وكذلك ٩القضاء يف اخللق مبا يشاء يقضي   {.١٠ 

 { كقوله ١١الدين به يراد الذي األمر ومنها             

       {.تعاىل وقوله ١٢ }                    

               {.١٣  
{ تعاىل كقوله الذنب به يراد الذي األمر ومنها         

   {١٥ذنبها جزاء أي ١٤ 
                                                             

 ٢٣٢ ، ص.)م١٩٨٥ هـ١٤٠٥ العمار، ؛ د. م: دار١(ط.  املعاين وافرتاق املباين اتفاق عوض، بن خلف بن بنني بن الدين سليمان تقيّ ٦
 .١٧/١٦: سورة اإلسراء٧
 .٣٢/٥ سورة السجدة:٨
 .٢٢)، ص. ٢٠٠٧-٢٠٠٦؛ دمشق: دار احملبة، ١(ط.  األمر عند األصولينيرافع بن طه الرفاعي العاين، ٩

 .٧/٥٤ سورة األعراف:١٠
 .١٩، ص. األمر عند األصولينيرافع بن طه الرفاعي العاين، ١١
 .٢٣/٥٣ سورة املؤمنون:١٢
 .٩/٤٨ سورة التوبة:١٣
 .٦٥/٩ ورة الطالق:س١٤
 .٢٣٣)، ص. م١٩٨٥ هـ١٤٠٥،عمار دار :؛ األردن١(ط.  املعاين وافرتاق املباين اتفاق، عوض بن خلف بن بنني بن الدين سليمان تقيّ ١٥
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 { :تعاىل كقوله العذاب به يراد الذي األمر ومنها        

               {.وجب معناه املفسرون قال ١٦ 
 ١٧العذاب ألهل النار.

    : {تعاىل كقوله القيامة به يراد األمر الذي ومنها      

         {.رتاب الساعة بصيغة املاضي الدال خيرب تعاىل عن اق ١٨
 والوقوع ال حمالة.على التحقيق 
 { تعاىل كقوله الوحي به يراد الذي األمر ومنها      

                         {.إشارة إىل بني  ١٩
     ٢٠وبني السماء السابعة.هذه األرض الىت هي أدناها 

األمر مبعىن القتل كما يف قوله تعاىل: {                  

                          .{٢١ 
يعىن قتل كفار مكة ببدر وكما يف قوله تعاىل: {           

    .{٢٢ 
األمر مبعىن الفتح، كما يف قوله تعاىل: {              

           .{يعىن فتح مكة. ٢٣ 
                                                             

 .٤٥/٣٥ سورة اجلاثية:١٦
  .٢٠، ص. األمر عند األصولينيرافع بن طه الرفاعي العاين، ١٧
 .١٤/١ سورة النحل:١٨
 . ٦٥/١٢ سورة الطالق:١٩
 .٢٨٣م)، ص. ١٩٩٤هـ/١٤١٣، بريوت: دار الكتب العلمية، ٨؛ ج. ١(ط.  تفسري البحر احمليطحممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلوسي، ٢٠
 .٨/٤٤ سورة األنفال:٢١
 .٤٠/٧٨ فر أو املؤمن:سورة عا٢٢
 .٩/٢٤ سورة التوبة:٢٣
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    كما يف قوله تعاىل: {  ٢٤األمر يعىن عيسى بن مرمي       

                 .{هذا اكتفاء بإبطال قول النصاري  ٢٥
 أن عيسى ابن اهللا.

والقتل، كما يف قوله تعاىل: {األمر مبعىن اجلالء            
              .{ة وإجالء بىن النضري.يعىن قتل بىن قريظ ٢٦ 

كما يف قوله تعاىل: {  ٢٧مبعىن املوت األمر             

        .{أي حىت جاء قضاء اهللا مبناياكم. ٢٨ 
 كما يف قوله تعاىل: {  ٢٩األمر مبعىن الغرق          

                 .{٣٠ 
األمر مبعىن الشأن واحلال، كما يف قوله تعاىل: {           

          .{أرسل اهللا موسى إىل فرعون وأكابر أتباعه  ٣١
وليس يف أمر فرعون أي وأشراف قومه فكفر فرعون وأمر قومه أن يتبعوه وخالفوا أمر موسى 

 شأنه وحاله رشد وال هدي، وإمنا هو جهل وضالل وكفر وعناد.
األمر يعىن النصر، كما يف قوله تعاىل: {              

     .{أي شأن اخلروج من القتال. ٣٢ 
                                                             

 .٢٠، ص. األمر عند األصولينيرافع بن طه الرفاعي العاين، ٢٤
 .١٩/٣٥ سورة مرمي:٢٥
 .٢/١٠٩ سورة البقرة:٢٦

 .٢١، ص. األمر عند األصولينيرافع بن طه الرفاعي العاين،  ٢٧
 .٥٧/١٤ سورة احلديد:٢٨
 .٢١ص. ، األمر عند األصولينيرافع بن طه الرفاعي العاين، ٢٩
 .١١/٤٣ سورة هود:٣٠
 .١١/٩٧ سورة هود:٣١
 .٣/١٥٤ سورة آل عمران:٣٢
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تعاىل: {األمر مبعىن القول، كما يف قوله             

                    .{وكما يف قوله  ٣٣
تعاىل: {             .{وكما يف  ٣٤} :قوله تعاىل      

      .{٣٥ } :وكما يف قوله تعاىل         .{٣٦ 
{كما يف قوله تعاىل:   ٣٧األمر مبعىن احلذر،              

             .{إىل لمنافقني ال يريدون هلم أن يذهبواحذرا ل ٣٨ 
 القتال.

  األمر مبعىن استدعاء الفعل، كما يف قوله تعاىل: {          

                    .{٣٩  
كما يف قوله تعاىل:   ٤٠.ما نقله ابن اجلوزي عن بعضهم من أن األمر مبعىن الكثرة

}                               

  .{٤١ 
   تعاىل: {األمر مبعىن املشورة، كما يف قوله         

 .{٤٢ 
                                                             

 .١٨/٢١ سورة الكهف:٣٣
 .٢٠/٦٢ سورة طه:٣٤
 .١١/٤٠ سورة هود:٣٥
 .١١/٥٨ سورة هود:٣٦
 .٢٢ص. ، األمر عند األصولينيرافع بن طه الرفاعي العاين، ٣٧
 .٩/٥٠ سورة التوبة:٣٨
 .١٦/٩٠ سورة النحل:٣٩
 .٢٤، ص. األمر عند األصولينيرافع بن طه الرفاعي العاين، ٤٠
 .١٧/١٦ سورة اإلسراء:٤١
 .٧/١١٠ سورة األعراف:٤٢
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وهذا املعاين من الباحث،  امما ذكره يف القرآن الكرمي األمر ومشتقاهتا اظلفأوردت 
 تُفَهم معانيها من سياق الكالم.أهل التفسري 

الباحث هي ما   عرف العلماء األمر بتعاريف كثرية، التعاريف باألمر الذي قدمها
كان فيها اختالفات كثرية عند العلماء اللغويني. هم يدلون هبا على أن األمر إشارة إىل 

أما تعريف األمر باالصطالح هو صيغة تستدعى الفعل أو قول ينبئ  سبيل الوجوب عليه.
 عن استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة اإلستعالء. 

 ينالنحوي دعن الفصل الثانى: مفهوم األمر
قال  ٤٣األمر ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم وهو فعل مل حيدث بعد.

عالمته أن يقبل نون و  ٤٤،على ما جيزم به مضارعه مغىن اللبيب إن األمر مبينصاحب 
التوكيد مع داللته على األمر حنو: قومّن. فإن قبلت كلمة النوَن ومل تدل على األمر فعل 

وهو  ٤٥إن دلت على األمر ومل تقبل النون فهي اسم كنـزال ودراك.مضارع حنو: ليسجنّن. و 
ألنه اسم يدل على ما يدل عليه الفعل، وينوب عنه يف معناه نون التوكيد قبل ال ي

  حنو: صربا. أيضا اال يقبلهفهو املصدر أما و واستعماله. 
أن يفهم الطلب، ويقبل نون التوكيد. فإن أفهمته كلمة  خاصة األمر قال السيوطي

واألمر مستقبل أبدا،  ومل تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، أو قبلتها ومل تفهمه ففعل مضارع.
{ألنه مطلوب به حصول ما مل حيصل أو دوام ما حصل، حنو:           {قال  ٤٦

  ٤٧اخلرب: ارم وال حرج، فإنه مبعىن رميت واحلالة هذه.ابن هشام: إال أن يراد به 
                                                             

 ٤١(مركز األهرام للرتمجة والنشر، د. ت)، ص.  العربيةالنحو العصري دليل مبسط لقواعد اللغة سليمان فياض، ٤٣
 .٧٤٣؛ دمشق، دار الفكر، د. ت)، ص. ٦(ط. األعاريب  مغين اللبيب عن كتبمجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن هشام األنصاري، ٤٤
 .٢٨؛ بريوت: املكتبة العصرية، د. ت)، ص. ١(ج.  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكحممد حمي الدين عبد اجمليد، ٤٥
 .٣٣/١سورة األحزاب: ٤٦
، بريوت: دار الكتب العلمية، ١؛ ط. ١(ج.  ١، ج. مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ٤٧

 .٣٠م)، ص. ١٩٩٨هـ/١٤١٨
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: جمتمعني أمرين على بنفسها تدل كلمةأما قول عباس حسن يف تعريف األمر فهو  
 الَبلد هذا اْجعلْ  َربِّ : {تعاىل كقوله: مستقبل زمن ىف حتقيقه مطلوب املعىن وهذا معىن،

 صيغته، على زيادة غري من الطلب على مباشرة بنفسه يدل أن األمر فعل ىف بد وال ،}آِمًنا
 ىف ليحصل شيء طلب على يدل أنه مع مضارع، فعل هو بل أمر فعل ليس ،لتخرج فمثل

 الفعل صيغة من ال أوله، ىف الىت األمر الم من جاءت الطلب على الداللة ألن املستقبل
 فليست عالمته تقبل مل ولكنها األمر فعل عليه يدل ما على الكلمة دلت فإن ٤٨.نفسها
  ٤٩.أمر فعل اسم هي وإمنا ،أمر بفعل

 املعىن األمرين، على واحدة كل دلت ،ساِفر ،افهم: فقلنا باألمر الصيغة غرينا وإذا
 هنا والزمن. الطلب فيه يتحقق الذى والزمن السفر، طلب: أو الفهم، طلب: وهو" احلَدث"

 إال يقع وال حيصل ال آخر من إنسان يطلبه الذى الشىء ألن وحده، املستقبل على مقصور
 ٥٠.املستقبل ىف إال يقع ال: أى الكالم، وانتهاء الطلب بعد

ومن التعاريف قدمناه سابقا نستطيع أن نقول األمر طلب إجياد الفعل يف املستقبل 
 باستعمال صيغة األمر.

فلن جند حبثا مستقال بأسلوب األمر جيمع  ٥١حنن إذا رجعنا إىل كتب النحو املتأخرة
. وإمنا جند النحاة قد تناولوا مباحثة يف أبواب متفرقة. فتناولوا صيغة األمر وتراكيبهصيغه 

للمخاطب (افعْل) ضمن موضوع املعرب واملبين. وتناولوا صيغة أمر غري املخاطب (ليفعْل) 
. ر ضمن موضوع إعمال املصدرضمن موضوع عوامل اجلزم. وتناولوا صيغة األمر باملصد

أطلق النحاة عليه أمساء األفعال ضمن موضوع خاص  كما  وتناولوا األلفاظ الدالة على األمر
  هبا.

                                                             
 .٤٨، د. م: دار املعارف، د. ت)، ص. ١٥؛ ط. ١(ج.  النحو الوايفعباس حسن، ٤٨
 ، د. م: دار املعارف، د. ت)، ص.١٥؛ ط. ١(ج.  النحو الوايفعباس حسن، ٤٩
 .٤٦، ص. النحو الوايفعباس حسن، ٥٠
 بن مالك.مغىن اللبيب عن كتب األعاريب، النحو الوايف، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، املقتضب، أوضح املسالك إىل ألفية ٥١
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جند قد أفرد بابا خاصا لألمر والنهي بعنوان  ولكننا إذا رجعنا إىل كتاب سيبويه،
فقد أوضح فيه أنه أحاط فيه بأدق األمور املتعلقة بأسلوب األمر.  ٥٢"باب األمر والنهي".

 األمر ألن ،الفعل على ويـُبـَْىن  الفعلُ  عليه يـُبـَْىن  الذى االسم ىف النصب فيه تارخي األمرقال: 
 ٥٣.مضمرا أو مظهراً  بالفعل، إال يقع ال ألنه ،للفعل مها إمنا

 اضربْ  وخالدا به، أمُررْ  وعمرا اضرْبه، زيدا: قولك وذلك ،بفعل إال يكون ال واألمر
 فال خالدا اوأم ،ثوبا له فاشرتِ  عمرا اوأم ْله،فاقت زيدا اأم: ذلك ومثل. ثوبا له اشرتِ  وزيدا أباه،
 ْمرأ هألن بكر، أباه ليقتل وبشراً  عمرو، ليضربه يداز : ومنه. به مترر فال بكرا اوأم أباه، ِتمْ تش

 .بللمخاط افَعلْ  زلةـمبن للغائب
 اضرْبه، اهللا عبدُ : قولك وذلك االسم، على الفعل يـُبـَْىن  أن األمر ىف يكون وقد

 كما عليه الفعلَ  بنيتَ  مث بامسه، هلتعرف له املخاطب هتَ ونبّ  باالبتداء، فرفعته اهللا عبد تَ ابتدأ
  ٥٤.فاقْتله زيد اأم: ذلك ومثل. اخلرب ىف ذلك فعلت

ال يبىن للمفعول وال يؤمر به غري املخاطب  خيتض بالفعل املخاطب ألنه فعل األمر
ألنه خيتص بالفاعل املخاطب نفسه. إذا أريد شيء غري الفاعل املخاطب زيدت الم 

 ٥٥مكسورة على الفعل املضارع. وذاك يقال له األمر بالصيغة وهذا األمر بالالم.
 فقط ينقسم إىل قسمني بالصيغة أن األمر تصر صاحب احملرر يف النحو بالصريحواق

وهو  وأمر للغائبوال يقال معرب وال جمزوم  وهو مبين على السكون وهو أمر للمخاطب
ويقسم األمر أيضا إىل ثالثة أقسام باعتبار معاىن األمر  ومل يدخل على غريه. ،بالم الطلب

مر ملن هو أالىت يؤديها أسلوب األمر عامة هو أمر ملن هو دونك، وأمر ملن هو فوقك، و 
 مثلك.

                                                             
 .١٣١الكتب، د. ت)، ص.  ، بريوت: عامل٢(ج.  املقتضبباملربد،  األزدي املعروف الثماىل األكرب عبد بن يزيد بن أنظر أيضا حممد٥٢
  .١٣٨-١٣٧م)، ص. ١٩٨٨ هـ/ ١٤٠٨اخلاجني،  ، القاهرة: مكتبة٣؛ ط. ١(ج.  الكتاب لسيبويه، بالوالء احلارثي قنرب بن عثمان بن عمرو٥٣
 .١٣٨، ص. الكتاب لسيبويه، بالوالء احلارثي قنرب بن عثمان بن عمرو٥٤

 ٢٦م)، ص. ١٩٩٩هـ/١٤٢٠؛ بريوت: دار الكتب العلمية، ١حممد أمني ضناوي، املعجم امليسر يف القواعد والبالغة واإلنشاء والعروض (ط.  ٥٥
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ألمر ملن هو دونك، أن تأمر عليه، فتقول له: قم، واقعد، واخرج، وافعل، فمثال ا
 واصنع ألنه خرج على وجه القهر والغلبة، وهو األمر احلقيقي.

مثال األمر ملن هو مثلك، قولك: قم معي يا فالن، وأعطين يا صديقي. فهذا لفطه و 
  قد يكون على املثل أيضا.لفظ األمر ومعناه االستدعاء والسؤال. وإن كان األمر احلقيقي 

ومثال األمر ملن هو فوقك، مثال: اللهم اغفر يل واهدين وتب علي. كل هذا لفظه 
  ٥٦لفظ األمر معناه الدعاء.
 قول: الفاعل إذا كان خماطبا يف أمره وجهان:بوأورد السيوطي 

. اعل بناء خمصوصا باألمر وهو بناء (افعل) وما هو مبعناهفأحدمها أن يبىن فعل ال
الثاين أن يدخل (الم) الطلب على فعله املضارع. وهذا ما قال به أيضا الزجاجى وأبو حيان 

 ٥٧واملرادي وابن عصفور.
كما   أي نزال وصهصيغة دالة عليه  أو قول ينىبء وال تدخل يف كالم استدعاء الفعل

من  كنعلى استدعاء من غري صيغة الفعل ل. أما نزال وصه فإ�ا كلها دالة ذكرناه سابقا
جهة الغري، حترتز به عن أمر اإلنسان نفسه، إن ذلك إمنا يكون أمرا على جهة اجملاز، وعلى 

 ٥٨.ز به عن الرتبةجهة اإلستعالء حترت 
 ينالنحوي عند الفصل الثالث: صيغ األمر

الصيغ مجع التكسري من صيغة، وهي مصدر ومأخوذ من صوغ إبدال الواو باأللف 
 والغني والواو الصاد وصيغة وصيغوغة. قال ابن فارس تكون صاغ يصوغ صوغا وصياغة

 يصوغه احللي صاغ: قوهلم ذلك من. مستقيم مثال على شيء على هتيئة وهو صحيح، أصل
                                                             

انظر أيضا جالل  .١٠٥٦م)، ص. ٢٠٠٥هـ/١٤٢٦دار السالم، ؛ القاهرة: ١(ط.  ٣، ج. احملرر يف النحوعمر بن عيسى بن إمساعيل بن اهلرمّي، ٥٦
 .٥٨١م)، ص. ٢٠٠٩هـ/١٤٢٩؛ بريوت: مجيع احلقوق حمفوظة، ١(ط. االتقان يف علوم القرآنالدين السيوطي، 
 .١٢٣، ص. عند النحويني والبالغينيأساليب الطلب  قيس إمساعيل األوسى،٥٧
 .٤١م)، ص. ٢٠٠٩-٢٠٠٨(جامعة اجلزائر، جواب الشرط وجواب األمر يف اللغة العربية دراسة تركيبية بالغية مقارنة عبد الرؤوف عباس، الرسالة: ٥٨

 .٨٣)، ص. ١٩٨٨انظر أيضا قيس امساعيل األوسي، أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني (بغداد: بيت احلكمة، 
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 صاغ: للكّذاب ويقال. اآلَخر هيئة على منهما واحد كان كل إذا صوغان، ومها. صوغا
 ٥٩.اختلقه إذا صوغا، الكذب

 كما يلي:ولألمر أربع صيغ معيارية. وهي  
فعل األمر، وهو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل بغري الم األمر مثل: جىْء  . أ

وهي أم الصيغة آللية األمر يف اللغة، وهي الصيغة األشهر وقد دارت  ٦٠واجتهْد وتعلْم.
 يف القرآن الكرمي كثريا، كما ورد يف قوله تعاىل: {            

                  .{ومن كالم الرسول: ارض  ٦١
  ٦٢مبا قسم اهللا لك تكن أغىن الناس.

يقول األشنوي: أما األمر بالصيغة يعىن أمر املخاطب فإن كان ما بعد حرف 
 ٦٣بصورة الباقي جمزوم.املضارعة متحركا فيسقط حرف املضارعة ويأيت 

يصاغ األمر من املضارع املعلوم حبذف حرف املضارعة من أوله وبناء آخره على 
 السكون أو ما ينوب عنه:

-فإذا كان أوله بعد احلذف متحركا ترك على حاله وكان هو األمر حنو: يتعلمُ -
 دحرْج.-تعلْم، يدحرج

 أما إذا كان ساكنا فزيدت عليه مهزة:-
 أحسن، وتكون مفتوحة.-تكون مهزة قطع يف الرباعي حنو: حيسن )١
 .ادرسْ -حنو: يدرسوتكون مهزة وصل يف الثالثي وما فوق الرباعي  )٢

                                                             
وانظر أيضا جمد الدين أبو ظاهر حممد بن يعقوب الفريوز  .٣٢١، ص. معجم مقاييس اللغةاحلسني،  أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد٥٩

. وانظر أيضا حممد بن مكرم بن علي ابن منظور، ٧٨٦هـ)، ص. ١٤٢٦لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، -؛ بريوت٨(ط.  القاموس احمليطآبادى، 
 .٤٤٢هـ)، ص. ١٤١٤: دار الصادر، ؛ بريوت٣(ط.  ٨، ج. لسان العرب

 .٢٣م)، ص. ٢٠٠٦؛ بريوت: دار الفكر، ١(ط.  جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، ٦٠
 .١٧/٧٨ سورة اإلسرى: ٦١
 .١١٠)، ١٩٨٥(دار الكتب،  النحو املصفى من النحو والصرفحممد عيد، ٦٢
 .٧٠-٦٩هـ)، ١٣٥٤(القاهرة: مطبعة السعادة،  تصريف العالمة األشنويعلي بن شيخ حامد األشنوى، ٦٣
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ادرس، -يدرس-ملضموم العني حنو: درسهذه اهلمزة تكون مضمومة يف املضارع ا-
 انظر.-ينظر-نظر

-، جلسزلان-ينـزل-اشرب، نزل-يشرب-وتكون مكسورة يف غريه حنو: شرب-
 ٦٤اجلس.-جيلس

وقد اختلف النحاة يف أصل فعل األمر، فذهب الكوفيون إيل أنه مقتطع من املضارع. 
وذهب البصريون إىل أنه أصل برأسه. ذهب الكوفيون إىل أن أصول الفعل املاضي واملضارع 
فقط، وأن األمر مقتطع من املضارع إذ أصل (افعل) هو (لتفعل). والبصريون على أنه أصل 

 رأسه.ب
وترتب على خالفهم يف أصل فعل األمر، خالفهم فيه أمعرب هو أم مبين؟ ذهب  

  ٦٥الكوفيون إىل أنه معرب جمزوم ألن أصل (افعل) عندهم، (لتفعل).
ومما يؤيد عندهم كون فعل األمر معربا جمزوما كذلك أنه قد جاء عن العرب حذف 

 املضارع. يف شواهد كثرية كقول الشاعر:الالم يف الشعر وبقاء عملها اجلزم يف الفعل 
 لك الويُل حّر الوجه أو يبِك من بكى.   #  على مثل أصحاب البعوضة فامخشي

أراد (ليبك) فحذف (الم األمر) وأبقى عملها (اجلزم) يف الفعل. فقالوا: إذا جاز أن 
مع  يعمل حرف اجلزم مع احلذف يف هذا املوضع. جاز أن يعمل مع صيغة األمر (افعل)

أما البصريون أمجع على أن هذا فعل األمر إذ كان بغري الالم  ٦٦احلذف لكثرة االستعمال.
فهو غري معرب. ودليلهم على أنه ال بد من معرب من عامل يدخل عليه فيعربه، ألن الشيء 

 ٦٧ال يعرب نفسه.
                                                             

 .١٧م)، ص. ١٩٩٢هـ/١٤١٣؛ بريوت: دار الكتاب العاملي، ٣(ط.  قواعد اللغة العربيةمبارك مبارك، ٦٤
األنصاري،  اهللا عبيد بن حممد بن الرمحن عبدانظر أيضا  .١١٤، ص. أساليب الطلب عند النحويني والبالغينيقيس إمساعيل األوسي، ٦٥

  .٤٢٧) ص. م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤، العصرية املكتبة، ٢؛ ج. ١ط. ( والكوفيني البصريني: النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف
 .١١٤، ص. أساليب الطلب عند النحويني والبالغينيإمساعيل األوسي، ٦٦

 .١١٧، ص. أساليب الطلب عند النحويني والبالغينيقيس إمساعيل األوسي،  ٦٧
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 . بناء األمر١
اجعل لنفسك يبىن على السكون: إذا كان صحيح اآلخر، ومل يتصل به شيء، مثل:  )أ 

مثال أعلى ترتمسه. أو اتصلت به نون النسوة، مثل: أيتها الطالبات اشرتكن يف مجاعات 
  ٦٨النشاط املدرسّىت.

ويبىن على الفتح آخره: إذا اتصلت به نون التوكيد اخلفيفة، مثل: صاحنب كرمي  )ب 
 مثل: اصربّن على الشدائد، فإ�ا صانعة الرجال. ٦٩األخالق أو الثقيلة،

فاسع: اآلخر، مثل: اسع يف اخلري دائما. ويبىن على حذف حرف العلة إذا كان معتل  )ج 
{قوله تعاىل: و . فعل أمر، مبين على حذف األلف ألن أصله (اسعى)     

                              

              {.ادع: فعل أمر مبين على حذف  ٧٠
واقض بينهم باحلق.. واقض: فعل أمر مبين على حذف  الواو، ألن أصله (ادعو). 

  ٧١الياء ألن أصله (اقضى).
والياء، ويتعني بناء األمر على وعند تأكيد فعل األمر بالنون يبقى حرف العلة الواو 

الفتحة الظاهرة على احلرفني السالفني. فإن كان حرف العلة ألفا وجب قلبها ياء تظهر 
عليها فتحة البناء، ألن األمر يكون مبنيا على هذه الفتحة، حنو: اسعني يف اخلري، وادعون 

   ٧٢له، واقضني باحلق.
 ويبىن على حذف النون:  )د 

                                                             
؛ كويت، دار السالسل للطباعة والنشر، ٤(ط.  النحو األساسى، عمر، مصطغى النحاس زهران وحممد محاسة عبد اللطيفمحد خمتار أ٦٨

 .١٨٤م)، ص. ١٩٩٤هـ/١٤١٤
 .٨٠مصر: دار املعارف، د. ت)، ص. ؛ ٣ط. ( النحو الوايفعباس حسن، ٦٩
 ١٦/١٢٥ ورة النحل:س٧٠
 .٨١، ص. النحو الوايفعباس حسن، ٧١
 .٨١، ص. النحو الوايفعباس حسن، ٧٢
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 اإلثنني، مثل:إذا اتصلت به ألف -
 اذكرا يل الصبا وأيام أنسى   #   اختالف النهار والليل ينسى

{ إذا اتصلت به واو اجلماعة، مثل:-          {.٧٣  
 إذا اتصلت به ياء املخاطبة، مثل: ثقفى نفسِك بالقراءة احلرة.-

عند تأكيد الفعل بنون التوكيد، مثل: اكتنب ما حتذف واو اجلماعة وياء املخاطبة 
 .ميلى عليكم، اكتنب ميلى عليك

 ٧٤وال حتذف ألف االثنني عند التوكيد، مثل: اكتباّن ما ميلى عليكما.
 عالمة فعل األمر: .٢

فإذا  ٧٥عالمته أن يقبل نون التوكيد مع داللته على الطلب كاقرأّن وافهمّن.فعل أمر 
داللته على الطلب  ٧٦ماض، مثل: علّي صاحب األخياَر.نتقل إىل حدث مت حدث ا

َنا}. بصيغته مع قبوله ياء املخاطبة، مثل: وإذا دلت الكلمة على  ٧٧{َفُكِلْي َواْشَرِيبْ َوقـَرِّي َعيـْ
 األمر ومل تقبل ياء املخاطبة، مثل: صه، مه.

ترتيب شيوع  الفعل املضارع دخلت عليه الم األمر أو الم الطلب، هذه الصيغة الثانية يف . ب
ودوران االستعمال، وهي تستعمل للحث واحلض على القيام بفعل ما، وذلك مثل 

كما قال تعاىل: {  ٧٨قولك: لنذهب أو ليذهب.               

          .{٧٩ 
                                                             

 .١٠٣ /٣سورة آل عمران:٧٣
 .١٨٤، ص. النحو األساسى، محد خمتار عمر، مصطغى النحاس زهران وحممد محاسة عبد اللطيفأ٧٤
انظر أيضا حممد حمي الدين  .١٦-١٥م)، ١٩٨٣هـ/١٤٠٣؛ دمشق: دار الفكر، ١(ط.  اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدبحممد علي السراج، ٧٥

 .٢٨؛ بريوت: املكتبة العصرية، د. ت)، ص. ١(ج.  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالكعبد اجمليد، 
 ٤١، ص. النحو العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربيةسليمان فياض، ٧٦
 .٢٦سورة مرمي: اآلية ٧٧
 .٣٢م)، ص. ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢؛ القاهرة: الدار املصرية البيانية، ١(ط.  اللغة العربيةاألسس النحوية واإلمالئية يف الطاهر خليفة القراضي، ٧٨
 .٣/١٠٤ سورة آل عمران:٧٩
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الشاهد قوله تعاىل:      . 
واألصل يف الم اجلزم أن تكون مكسورة على األصل ولكنها قد تأيت ساكنة بعد الفاء 
َعِة أَْن يـُْؤُتوْا أُوِىل  والواو ختفيفا حنو يف قوله تعاىل: {َوَال يَأَتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ

ْعُفوْا َولَْيْصَفُحوْا َأَال حتُِبـُّْوَن َأْن يـَْغِفَر اهللاُ اْلُقْرىب َواْلَمَساِكْنيَ َواْلُمَهاِجرِْيَن ِيفْ َسِبْيِل اِهللا َوْليَـ 
وتسمي أيضا الم األمر بالم الطلب. وهي املسماة بالم  ٨٠َلُكْم َواُهللا َغُفْوٌر رَِّحْيٌم}.

 الطلب ليشمل األمر والدعاء والتهديد وااللتماس وغريها من بقية أقسام الطلب.
 يف حاالت: الفعل املضارع جمزوما يقعقد يكون  

وجزمه، وكالمها حسن واجلواب مضارعا جاء رفع للجزاء  إذا كان الشرط ماضيا .١
وجواب الشرط يكون  واجلزم أحسن، حنو: إن قام حممد يقم علي أو يقوم علي.

فإن كانا مضارعني وجب جزمهما،  ٨١جمزوما إن كان مضارعا أو مقرون بالفاء.
واب جبفاملضارع جيزم  ٨٢ع اجلواب ضعيف.إن ينتهوا يُغَفر هلم ما قد سلف، ورف

 يف اللفظ. اخرب  وإن كان طلب يف املعىن
بأن توسط بني الشرط -إن جاء بعد الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو .٢

أي تأْمث  ٨٣، حنو: إن حتلف وتكذب تأمث.جيوز فيه وجهان: اجلزم والنصب-واجلواب
 أو تأمثَ.

بعد أمر و�ي، أو اجلزم بالطلب، إذا وقع املضارع جوابا بعد الطلب ُجيَْزم، كأن يقع   .٣
استفهام أو عرض، أو ختصيص، حنو: َتعلْم تـََفْر، ال تكسل تُسْد، هل تفعل خريا؟ 

 ٨٤، أال تزورُنا تكن مسرورا.رؤجَ تُ 
                                                             

 .٢٤/٢٢سورة النور: ٨٠
 .٣٧٠م)، ص, ١٩٩١هـ/ ١٤١١؛ القاهرة: مطبعة األمانة، ١(ط.  شرح الدروس يف النحوأبو حممد سعيد بن املبارك بن الّدهان النحوى، ٨١
 .١٩٩م)، ص. ١٩٩٣هـ/١٤١٤؛ بريوت: املكتبة العصرية، ٢٨(ط.  جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، ٨٢
 .٣٧١، ص, شرح الدروس يف النحوأبو حممد سعيد بن املبارك بن الّدهان النحوى، ٨٣
 .١٩٧، ص. جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن، ٨٤
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 :وقد يكون جواب الشرط حمذوف إما أن يكون جوازا وإما أن يكون جوابا
احلذف وجوبا فذلك إذا تقدم عليه أو اكتنفه ما يدل عليه، وكان فعل الشرط أما 

وقال  ٨٥ماضيا، حنو: أزورك إن زرتين، أو أنت مفلح إن صدقت، أو أنت إن صدقت مفلح.
تعاىل: {          .{أي وإنا ملهتدون إن شاء اهللا. ٨٦ 

 هو على ضربني:واحلذف جوازا 
{حيذف اختضارا حنو قوله تعاىل: أوال:                   

    .{أي تطريمت بدليل قوله تعاىل: {قالوا إنا طرينا}. وحنو قوله تعاىل:  ٨٧
}                      .{٨٩أي أعرضوا. ٨٨ 

 ثانيا: للداللة على التفخيم والتعظيم، كقوله تعاىل: {          

                            

    .{وهو التعظيم على اجلزاء للذين اتقوا أي فوجدوا األبواب مفتوحة،  ٩٠
 رهبم.

املصدر النائب عن فعل أمر، وهذه الصيغة هي صيغة املصدر وتسمى هذه الصيغة  ج
وقد يأيت مصدر به  باملفعول املطلق أو بنائب عن املفعول املطلق عند النحاس يف إعرابه.
 لتأكيد عامله أو بيان نوعه أو عدده. وهذا ينقسم إىل ثالثة أقسام:

مؤكد للعامل حنو: { )١         .{٩١ 
                                                             

 .١٢٠م)، ص. ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠عّمان: دار الفكر،  ،٤؛ ج. ١(ط.  معاين النحوصاحل السامرائي، ٨٥
 .٢/٧٠سورة البقرة: ٨٦
 .٣٦/١٩سورة يس: ٨٧
 .٣٦/٤٥سورة يس: ٨٨
  .١٢٣، ص. معاين النحوصاحل السامرائي، ٨٩
 .٣٩/٧٣سورة الزمر: ٩٠
 .٤/١٦٤ سورة النساء:٩١
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 مبني للنوع حنو: التفت التفاتة األسد )٢
 مبني للعدد حنو: تدور األرض دورة واحدة يف اليوم. )٣

 وينوب عن املصدر يف تأدية معناه وإعرابه مفعوال مطلقا:
 مرادفه يف املعىن حنو: قمت وقوفا أو وقوفا طويال )١
 اسم املصدر حنو: تكلم كالما أو كالما مجيال )٢
 املصدر املشارك له يف اللفظ دون الصيغة حنو: اصطربت صربا )٣
 صفة حنو: سرت أحسن السري ومثله هيئته ووقته  )٤
ال  ضمريه العائد إليه حنو: اجتهدُت اجتهادا مل جيتهده غريي، وجاملتك جماملة )٥

 أجاملها أحدا، وأحب اجملتهد حمبة ال أحبها لغريه.
 ما يدل على عدده، حنو: ضربته ثالث ضربات )٦
 ما يدل على نوعه، حنو: ال ختبط خبط عشواء )٧
 ما يدل على آلته، حنو: ضربته عصا )٨
أي وما اإلستفهاميتان، حنو: أي عيش تعيش؟ وما أكرمت ضيفك أي أّي إكرام  )٩

 أكرمت ضيفك؟
 وما جتلس أجلس، ومهما تقف أقف. الشرطيات، حنو:ما أي وما ومه )١٠
 اسم اإلشارة مشارا به إىل املصدر، حنو: ضربته ذلك الضرب )١١
لفظ كل وبعض وأي الكمالية مضافات إىل املصدر، حنو: ال متيلوا كل امليل،  )١٢

 ٩٢وسعيت بعض السعي، وقاتل أي قتال.
ه بدال من الفعل، أكثر النحاة ال يرون يف استعمال املصدر يف األمر، سوى كون

. وابن فارس يرى يف إقامة املصدر مقام مستعمال يف موضعه ومنـزلته، داًال على ما يدل عليه
األمر، داللة على األمر واإلغراء بالفعل. وذهب الزخمشري إىل أن إنابة املصدر مناب الفعل 

                                                             
 .١٩٩-١٩٨هـ)، ص. ١٣٥٤لبنان: دار الفكر، -(بريوت القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشى، ٩٢
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مضافا إىل فيه إختصارا مع إعطاء معىن التوكيد حبذف الفعل وقدم املصدر فأنيب منابه 
ومن النحاة املتأخرين ابن الناظم الذي ذهب إىل أن املصدر يف حنو (ضربا زيدا)  ٩٣ املفعول.

  ٩٤يفيد تأكيد األمر ألنه فيها نائب مناب الفعل، دال على ما يدل عليه وهو عوض منه.
أمساء أفعال األمر، وهي الفاظ خمصوصة تقوم مقام األفعال يف الداللة على معناها ويف  . د

  .عملها، وتكون مبعىن األمر
أمساء األفعال: اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معىن واستعماال، لكنه ال يقبل 

 عالمة الفعل وال يتقدم معموله عليه. وهو على ثالثة أضرب:
األول: ينقسم من حيث الزمن إىل ثالثة أقسام: اسم فعل ماض كهيهات، واسم 

لكن ورده مبعىن األمر كثري، ومبعىن املاضى واملضارع فعل مضارع كأّف واسم فعل أمر كصه. 
 قليل.

الثاىن: ينقسم من حيث الوضع إىل قسمني: مرَجتل ومنقول. فاملرجتل ما وضع من 
أول أمره اسم فعل كشتان وأّف. واملنقول ما نقل عن الظرف واجلار واجملرور واملصدر  

 كدونك الكتاب، وعليك نفسك ورويد أخاك.
 ٩٥على وزن فعال من كل فعل ثالثي متصرف كنـزال ومساع وحذار.الثالث: يصاغ 
 أما بناءه فهو:

 منه ما يبىن على السكون، مثل: صه، ومه. .١
 منه ما يبىن على الفتح، مثل: هيهات، وشّتان، وشرعان .٢
 ٩٦منه ما يبىن على الكسرة، مثل: إيه، وآِه، وحذار. .٣

                                                             
 .١٦٣، ص. أساليب الطلب عند النحووين والبالغينيقيس إمساعيل األوسى، ٩٣
 .١٦٤، ص. أساليب الطلب عند النحويني والبالغينيقيس إمساعيل األوسى، ٩٤
 .١٦-١٥، اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدبحممد علي السراج، ٩٥
(القاهرة: مجهورية مصر العربية وزارة الرتبية والتعليم،  القواعد األساسية يف النحو والصرفيوسف احلمادى، حممد حممد الشناوى وحممد شفيق عطا، ٩٦

 .٣٤م)، ص. ١٩٩٤هـ/١٤١٥
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 أما اسم فعل أمر، وهو األكثر وهو:
 ٩٧آمني مبعىن استجب، و مه مبعىن اكفف، و حنو صه يا عليصه مبعىن أسكت  .١
 أو حي مبعىن أقبل كما قال املؤذن: حي على الصالة ٩٨حّيهلْ  .٢
 ايه مبعىن حّدث أو زد.، و هلّم مبعىن قّرب أو اقرتب .٣
 : {فهي يف قوله تعاىل مبعىن أسرع، أما ٩٩هّي وهيت وهّيه .٤           

                             

          .{هيت هنا مبعىن بادر أو هلم وأقبل وتعال. ١٠٠ 
 ومن هذا النوع ما أصله اجلار واجملرور أو ظرف، وهو:

الزم)، كما يف قوله تعاىل: {عليك الصدق (مبعىن  .١          

  .{أي الزموا أنفسكم. ١٠١ 
 إليك مبعىن ابتعد .٢
 وراءك مبعىن تأخر، أمامك مبعىن تقدم .٣
 مكانك مبعىن اثبت .٤
وزاد  ١٠٢عندك ودونك مبعىن خذ، كما قول الشاعر: يا أيها املائح دلوي دونكا. .٥

السيوطى على (ها) القصر واملّد مبعىن واحد، كما قال تعاىل: {      

           .{١٠٣ 
                                                             

م)، ١٩٩٨هـ/١٤١٨لكتب العلمية، ، بريوت: دار ا٣؛ ج. ١(ط.  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطى، ٩٧
 .٨٢ص. 

 .٥٣هـ)، ص. ١٤١٤(املكتبة التجارية،  ٤، ج. أوضح املسالك إل ألفية بن مالكمجال الدين عبد اهللا األنصاري ابن هشام، ٩٨
 بفتح اهلاء وكسرها مع تشديد الياء فيهما.٩٩

 .١٢/٢٣سورة يوسف: ١٠٠
 .٥/١٠٥سورة املائدة: ١٠١
  .٨٢، ص. مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطى، ١٠٢
 .٦٨/١٩سورة احلاقة: اآلية ١٠٣
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ومن هذا النوع أيضا ما يصاغ على وزن فعال من كل فعل ثالثي، تام متصرف 
 يعىن:

 حذار مبعىن احذر .١
 انزلنزال مبعىن  .٢
 كتاب مبعىن اكتب والقياس على ذلك. .٣

مبعىن متهل أو أمهل، فتقول:  ١٠٤ومنه كذلك ما أصله مصدر مثل: رويد وتْيد
 ١٠٥رويدك.

هي ألفاظ تقوم مقام األفعال يف الداللة وأمثاهلا ليست بأفعال صرحية مع تأديتها 
فعال اشرتكا يف معاىن األفعال وعملها. وهذا بأن املصدر املوضوع موضع الفعل وأمساء األ

 النيابة مناب الفعل لكن املصدر مأثرة بالعامل وأمساء األفعال غري مأثرة بالعامل.

                                                             
   .٨٣، ص. مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطى، ١٠٤
 ملخص قواعد اللغة العربيةانظر فواد نعمة  .٥٧م)، ص. ١٩٩٢اجلامعية،  (إسكندرية: دار املعرفة يف التطبيق النحوي والصريفعبده الراجحي، ١٠٥

 .١٢٩؛ القاهرة: املكتبة العلمى للتأليف والرتمجة، د. ت)، ص. ١٩(ط. 
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 الباب الثالث
يناألمر عند البالغي  

األمر عند البالغيين الفصل األول: صيغ  
 أن يدخل يف مادة الفصل هذا، يريد الباحث أن يشرح معىن صيغ األمر هنا. قبل 

 .أسلوب األمرا فهي أ�ا يراد هبأما ما 
 بين الصيغة واألسلوب

 هو واألسلوب .اليت بين عليها اهليئةأو  األصلية اللفظية هي الصورةف الصيغة أما 
 الطريقة الكالمية الىت يسلكها املتكلم يف تأليف كالمه واختيار الفاظه.

 وأما ١.معنويّ  أو ماّديّ  ما، شيء حتقيق طلبيف كتابه أن يقول:  ذكر حامد عوين
  ٢األمر فهو طلب الفعل على وجه اإلستعالء واإللزام.بفون عند البالغيني يعرّ 

  ٣مصطفى املراغي إن األمر هو طلب حصول الفعل على وجه اإلستعالء.قال أمحد 
وقد جاء أيضا يف التلخيص يف علوم البالغة: استعمال صيغة دالة على طلب من املخاطب 

دون مع اإللزام. وهذا يسميه البالغيون احلقيقي ويسميه األصوليون  ٤.على طريق اإلستعالء
  الواجب.األمر على سبيل الوجوب أو األمر 

وأيضا يعرفه العلوي من البالغيني بقوله: األمر هو صيغة تستدعي الفعل، أو قول 
 ينىبء عن استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة االستعالء.

لطلب الفعل استعالء،  ويىن قال إن األمر موضوعويف نفس التعريف باألمر عند القز 
 أو قاله يف التخليص ٥واه على القرينة.لتبادر الذهن عند مساعها إىل ذلك، وتوقف ما س

                                                             
 .٢٢٨، ص. ١، ج. املنهج الواضح للبالغةحامد عوين، ١

 .١٢٣م)، ص. ١٩٨٢هـ/١٤٠٢؛ مطبعة مديرية: دار الكتب للطباعة والنشر، ١(ط.  البالغة والتطبيقأمحد مطلوب وكامل حسن البصري، ٢
 .٧٥)، ص. ١٩٩٣الكتب العلمية،  ؛ بريوت: دار٣أمحد مصطفى املراغي، علم البالغة (ط. ٣
 .١٦٩م)، ١٩٣٢هـ/١٣٥٠؛ دار الفكر العرىب، ٢(ط.  التلخيص يف علوم البالغةجالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويىن اخلطيب، ٤
 .١١٦م)، ص. ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤؛ بريوت: دار الكتب العلمية، ١(ط.  والبديع اإليضاح يف علوم البالغة املعاىن والبياناخلطيب القزويىن، ٥
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ن األمر يف لغة ويتواقف على ما قاله السكاكى إ ٦لتبادر الفهم عند مساعها إىل ذلك املعىن.
 ٧ستعالء.استعماهلا على سبيل اال العرب عبارة عن

على وجه االستعالء  على أنه يف تعريف األمر قد اتفق مجهور العلماء من البالغيني
حية البالغة اإلصطال اله صاحبا قمب خالف فيما ذكر لكن ذلك ذكرناه آنفا كما وااللزام

اكى والقزويىن ستعالء كما قال السكّ دون على وجه اال ٨إن األمر هو طلب حصول الفعل
 قوله إن األمر هو طلب حصول الفعلاقتصر على  هو بلقدماء واحملدثني السائر البالغيني و 

  .فقط
ىن األمر البالغي واألمر احلقيقي، ذلك من وجهة نظر هو ينقسم إىل األمرين يع

سبيل واألمر البالغي أكثر من األمر احلقيقى، مث إنه أن يقصر يف حق األمر على البالغة. 
ل اإلستعالء فقط، بل على يكون على سبي ال أنستعالء بل سيبدأ به. األمر احلقيقى هو اال

  كان األمر حقيقيا، أما إذا اختلف  شرطانستعالء واإللزام. وإذا حتقق هذان السبيل اال
 ٩كالمها أو أحدمها فإن األمر حينئذ خيرج من معناه احلقيقى ويكون أمرا بالغيا.

 :اخلالصة هنا عن التعريف مبا قدمه الباحث فهي ومن
 إذا كان الطلب على وجه اإلستعالء واإللزام فهو أمر حقيقي جيب عليه أن ينفذه. .أ 
أو يعد األمر نفسه عاليا ملن  أن اآلمر أعلى منـزلة من املأمور املقصود باإلستعالء هو .ب 

كمثل: من اهللا للعبد، من األب البنه، من املدير للعامل، من الضابط   هو أقل منه شأنا
 للجندي، من املعلم للتلميذ.

 واملقصود باإللزام هو أن املأمور ملزم بتنفيذ األمر أو يعاقب. .ج 
                                                             

  .١٦٩ ،التلخيص يف علوم البالغةجالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويىن اخلطيب، ٦
هـ)، ١٤٢٦؛ بريوت: دار كتب مكتبة اآلداب، ٢(ط.  مفتاح العلوميوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي اخلوارزمي احلنفي السكاكي أبو يعقوب، ٧

 .٢٦٩ص. 
 .١٥١، ص. اإلصطالحيةالبالغة عبد العزيز القلقيلة، ٨
 .١٥١، ص. البالغة اإلصطالحيةعبد العزيز القلقيلة، ٩
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أمر غري حقيقي يدل على غرض أديب بالغي يستفاد  وإذا مل تتوفر هذه الشروط فهو .د 
 من سياق الكالم واحلالة النفسية لصاحبه.

: فالن أسلوب مجع من أسلوب وهو مشتق من سلب. وسلكتفهو األساليب أما 
 مستلب وهو واستلبه، وعقله فؤاده سلبه: اجملاز ومن .حسنة أساليب على وكالمه. طريقته
 على أي القوم أساليب من أسلوب على وهو والفن الطريق اهلمزة بضم واألسلوب ١٠.العقل
يف لغة العرب إطالقات خمتلفة: فيقال للطريق بني يطلق األسلوب  ١١.طرقهم من طريق

األشجار، وللفن، وللوجه، وللمذهب، وللشموخ باألنف، ولعنق األسد، ويقال: هو طريقة 
 املتكلم يف كالمه أيضا.

هو املذهب  علماء العربية على أن األسلوببون و أما يف االصطالح فتواضع املتأد
الكالمى الذي انفرد به املتكلم يف تأدية معانيه ومقاصده من كالمه أو هو طابع الكالم أو 

 ١٢فنه الذي انفرد به املتكلم كذلك.
 :إن الصيغ الىت تودي معىن األمر هي

يعاً  إِلَْيُكمْ  اهللا َرُسولُ  ِإينِّ  الناس ياأيها ُقلْ { :، ومن أمثلةاألمر فعل صيغة .١  ١٣.}مجَِ
 ١٤.}الراكعني َمعَ  واركعوا الزكاوة َوآتُواْ  الصالوة َوأَِقيُمواْ {

 :املتنّيب  الطّيب أيب وقول
 ١٥ودبُنال وخفق االَقن نٍ طع نيب   # كرمي   وأنت مت أو عزيزا عش

                                                             
م)،  ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ العلمية، الكتب لبنان: دار – ؛ بريوت١(ط.  البالغة أساساهللا،  جار الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو١٠

 .٤٦٨ص. 
 .٢٨٤العلمية. د. ت)، ص.  بريوت: املكتبة( الكبري الشرح غريب يف املنري املصباحالعباس،  أبو احلموي، مث الفيومي علي بن حممد بن أمحد١١
 .٢٥٣م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢٢، القاهرة: دار احلديث، ٢(ج.  مناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين، ١٢
 ٧/١٥٨سورة األعراف: ١٣
 .٢/٤٣سورة البقرة: ١٤
 .٢٢٩، ص. البالغة العربيةعبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداين الدمشقي، ١٥
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 ١٦.تشاء ام عنفاص يِ تستح ومل    #    اللَّيايل ةباقع شخت مل اإذ :الشاعر وقول
ال صاحب املنهج الواضح قوتراخيا ؟  فورية كان مما اختلف عندهم يف أن األمر

 أو فورًا، االمتثال تقتضي هل ،القرائن من جتردها عند األمر صيغة يف اختلفواكان   للبالغة
 منهما؟ أعم هو ما أو الرتاخي، على

 قيد عن مطلًقا الفعل حصول طلب هو األمر صيغة مدلول أن على فاجلمهور
 فورًا، به أتى سواء به املأمور بالفعل باإلتيان لآلمر ممّثال يكون فاملأمور ،الرتاخي أو الفورية؟

 .الراجح هو وهذا بقرينة، إال أحدمها يتعني وال ،مهلة بعد أو
 إذ بالصيغة، النطق فور الفعل حصول طلب األمر مدلول إن: السكاكي وقال

 ١٧.مطلوبًا الشيء كون يف الطبع مقتضى
 َيْدُعونَ  أُمَّةٌ  مِّْنُكمْ  َوْلَتُكن{، ومن أمثلته: راألم الم عليه دخلت الذي املضارع صيغة .٢

  ١٨.}املفلحون ُهمُ  ئكوأول املنكر َعنِ  َويـَنـَْهْونَ  باملعروف َويَْأُمُرونَ  اخلري ِإَىل 
 :البحرتي وقول

 املطالب مجيع عن نداكم كفاين   #  فليُجد  شاء ومن بخليفل شاء نفم
 :الدولة سيف مدح يف املتنيب وقول

 بُ الطال فليكن سراك لَ ومث   #   ياألعاد طلب من رِ فليس اذك
 :الشاعر وقول
 ١٩يتم ِعّزك فإن ميوت مبن ْزتَ اعتز  افإذ   #   ويثبت يستقرّ  كعزّ  لُّ ك بربك ليكن

ولكنها قد تأيت ساكنة بعد  على األصل واألصل يف الم اجلزم أن تكون مكسورة
َعِة َأْن يـُْؤُتوْا أُوِىل حنو  ختفيفا الفاء والواو  يف قوله تعاىل: {َوَال يَأَتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسَّ

                                                             
 .٢٣٠، ص. املنهج الواضح للبالغةحامد عوىن،  ١٦
 .٩٠، ص. املنهج الواضح للبالغةحامد عوين، ١٧
 .٣/١٠٤ عمران: آل سورة١٨
 .٩١، ص. املنهج الواضح للبالغةحامد عوين، ١٩
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 مْ كُ لَ  اهللاُ  رَ فِ غْ يَـ  نْ أَ  نَ وْ بـُّ حتُِ  الَ أَ  واْ حُ فَ صْ يَ لْ وَ  واْ فُ عْ يَـ لْ وَ  اهللاِ  لِ يْ بِ سَ  ِيفْ  نَ يْ رِ اجِ هَ مُ الْ وَ  ْنيَ اكِ سَ مَ الْ ىب وَ رْ قُ الْ 
  ٢٠.}مٌ يْ حِ رَّ  رٌ وْ فُ غَ  اهللاُ وَ 

وتسمي أيضا الم األمر بالم الطلب. وهي املسماة بالم الطلب ليشمل األمر 
 والدعاء والتهديد وااللتماس وغريها من بقية أقسام الطلب.

  ، ومن أمثلته:راألم فعل اسم صيغة .٣
}                  .{والشاهد هنا هو ها  ٢١

 مبعىن خذ.
 ٢٢.}السعري َألْصَحابِ  َفُسْحقاً {، ومن أمثلته: األمر فعل عن النائب املصدر صيغة .٤

 عن ناب وقد د،عبال أشد بعد: مبعىن" َسُحقَ " رمصد وهو ،شديدا بعداف أي: فسحقا
كمثلك أيضا أن تقول: ضربا   .شديدا ابتعادا دواابتع: أي" اْسُحُقوا: "واملعىن ،األمر فعل

منه، فتقيم زيدا، ال على أن جتعل (ضربا) توكيدا للفعل الناصب لزيد بل على أن تبدله 
 ٢٣، ويؤدي ما يؤديه من معىن األمر.جمرى الفعل مقامه، فيجرى

ع. ا مبستط اخللود نيل افم    #صربا    املوت جمال يف فصربا :ةالفجاء بن يّ قطر  قول
 ٢٤.فاصِرب : أي: فصربا

 جميء األمر يف صورة اخلرب .٥
يأيت األمر يف صورة اخلرب، كما يف قوله تعاىل: {            

   {فقوله: يرتبصن لفظه خرب ومعناه أمر أي ليرتبصن. وكما يف قوله تعاىل:  ٢٥
                                                             

 .٢٤/٢٢سورة النور: ٢٠
 .١٩/٦٩سورة احلاقة: ٢١
 .٦٧/١١ :سورة امللك٢٢

 .١٥٨، ص. عند النحويني والبالغيني أساليب الطلبقيس إمساعيل األوسى،  ٢٣
 .٢٣٠، ص. ١، ج. املنهج الواضح للبالغةحامد عوين، ٢٤
 .٢٢٨سورة البقرة: اآلية ٢٥
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}                      {أي  ٢٦
لريضعن، وجميء األمر يف صورة األمر تأكيد لألمر وإشعار بأنه مما جيب أن يسارع إىل 

خيرب عنه امتثاله فإن املطلقات والوالدات املرضعات امتثلن األمر بالرتبص واإلرضاع فهو 
مر وهو أمر يف على صيغة املضارع املقرتن بالم األ جودا. ونلحظ يف اآليتني أن األمرمو 

 ٢٧.املعىن
 جميء اخلرب يف صورة األمر .٦

  يف صورة األمر كما يف قوله تعاىل: { يأيت اخلرب         

   {يذانا بوجوب ذلك وأنه أخرج على لفظ األمر إل الزخمشري: قا ٢٨
مفعول ال حمالة، وقال أبو حيان: حيتمل أن يكون خربا يف املعىن وصورته صورة األمر  

من كان ضاال من األمم فعادة اهللا له أن ميد له وال يعاجله حىت يفضي  كأن يقول:
 ٢٩ذلك إىل عذابه يف اآلخرة.

 يينمعانى األمر عند البالغالفصل الثاني: 
 فاألمر من جهة البالغية وضمن علم املعاىن حصرا يؤدي إىل أحد معنيني:

 األمر الحقيقي .١
وتوصيف األمر باحلقيقي هنا ألنه يعطى معناه الذي وضع له، فاآلمر أعلى مرتبة من 

، وهي أن األمر احلقيقي لعقاب. وتكون ملحوظة مهمة جدااملأمور ويلزمه بتنفيذ األمر أو ا
 األمر املعروف (افعل).يكوون بصيغة 

اكى أن األمر بالالم يستعمل أيضا يف هذه قد قال أيضا اجلرجاىن: توهم السكّ 
املعاىن، وذلك احتج على كون الصيغتني يعىن افعل، لتتفعل حقيقة يف األمر دون املعاىن 

                                                             
 .٢٣٣سورة البقرة: اآلية ٢٦
 .١٢، ص. النحو القرآين قواعد وشواهدمجيل أمحد ظفر، ٢٧
 .٧٥اآلية  سورة مرمي:٢٨
 .١٣، ص. النحو القرآين قواعد وشواهدمجيل أمحد ظفر، ٢٩
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ء يف هذا املعىن احلقيقي يشرتط  باستعال ٣٠الباقية بإطباق أئمة اللغة على إضافته إىل األمر.
 الداللة.

 هو إذ الوجوب جهة على الطلب هو اجلمهور إليه ذهب ما على الصيغة مدلول
 سياق من تستفاد به، حتف قرائن إىل حيتاج املعاين من عداه وما ،اإلطالق عند منها املفهوم
 ٣١.الكالم

  األمر البالغي أو المجازي .٢
عىن أنه يستدعى الفعل مب يفعله املأمور به مسي عاصيا. األمر عند العرب ما إذا مل

لألدىن قد خترج صيغ األمر عن معناها احلقيقي وهو طلب الفعل من األعلى لكنه و وجوبا. 
وإمنا يدل على معان أخرى يدركها السامع من السياق وقرائن  على وجه اإلجياب واإللزام.

 ٣٢األحوال.
 ي كاآليت:واملعاىن البالغية الىت خترج عن معناها األصلى كثرية ومتعددة، وه

 لربّه العبد من عادة يكون الدعاء .أ 
ومن أمثلته قوله تعاىل: {       .{وهذا يدل على سبيل  ٣٣

أدىن إىل األعلى خماطبا ربه وهو طلب العبد طلبا تضرعا وتواضعا إىل ربه شيئا يعىن العفو 
 العبد من اخلطإ والسيئات يف حياته.واملغفرة عنه وكشف العيب على ما يعمل 

 األمر الصادر من جهتني متساويتني. اإللتماس وهو .ب 
تماس اليت وردت يف قصة يوسف عليه السالم وهو يف لإللاألمر  أفادت بعض صيغ

{فتيني اللذين كانا معه يف السجن لك قوله تعايل علي لسان المن ذ ،السجن    

                                                             
م)، ص. ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣؛ بريوت: دار الكتب العلمية، ١(ط.  البالغة اإلشارات والتنبيهات يف علمركن الدين حممد بن علي بن حممد اجلرجاىن، ٣٠

٩٨. 
 .٩٠، ص. ٢، ج. للبالغة الواضح املنهاجعوىن،  حامد٣١
 .١١٧(بريوت: املزرعة بناية اإلميان، د. ت)، ص.  فن البالغةعبد القادر حسني، ٣٢
 .٢/٢٨٦ سورة البقرة:٣٣
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                 {.فاألمر يف قوله " نبئنا " لإللتماس ٣٤. 
 ومنه قوله تعايل : {               فاألمر {

 .أذكرين" مستعمل يف اإللتماس كما هو واضح من السياقيف قوله "
أسبوع. واألمر ها  قبل أعيده أن حترجين وال كتابك أعرين: لصديقه وكقول الصديق

 هنا يدل على معىن اإللتماس على قوله: أعرىن.
من شخص أعلى منـزلة ويتضمن معىن وعظي النصح واإلرشاد، إذا كان اخلطاب موجه  .ج 

 . يف اللغة هو اهلدى.وإرشادي
قال عز وجل: {                      

              .{٣٥ } :وقوله        
  .{٣٦ 

الشاهد  ٣٧.األزواج عليها تعدد من تتزوج وال بكرا تزوج: نصيحته يف املستشار وقول
 هنا هو تزوج.

 التمىن وهو الطلب الذي ال يرجى وقوعه .د 
وقوله جل وعال: {                     

                                

 .{٣٨  
                                                             

 .١٢/٣٦سورة يوسف: ٣٤
 .٢/٢٨٢ سورة البقرة:٣٥
  .٢/٢٨٢ سورة البقرة:٣٦
م)، ص.  ١٩٩٦هـ/ ١٤١٦ القلم، دار: بريوت؛ ١(ط.  العربية أسسها وعلومها وفنو�ا البالغةالدمشقي،  امليداين حبنكة حسن بن الرمحن عبد٣٧

٢٣٢. 
 ١٠٠-٢٣/٩٩ سورة املؤمنون:٣٨
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فاملراد باألمر يف اآلية الكرمية طلب الكافر إىل ربه لريجعوا إىل األرض يعمل عمال 
 تركوه فيه مل يستجب اهللا طلبهم ولن يقع ذلك.صاحلا فيما 

 وقول امرى القيس:
 ٣٩بصبح وما اإلصباح منك بأمثل    #   أال أيها الليل الطويل أال اجنلى

 وقول املعرى:
 ويا نفس جدى إن دهرك هازل   #   زر إن احلياة ذميمةفيا موت 

 والشاهد ىف هذين البيتني هو اجنلى وزر وجدى.
كقوله تعاىل: {  عليه مبحظور ليس أنهاإلباحة،  .ه                

            .{٤٠ } :وقوله تعاىل       .{٤١ 
تعاىل: {التعجيز والتحدى وهو الطلب مبا ال يقدر عليه املخاطب كقوله  .و    

                       

   .{وقوله تعاىل:  ٤٢}                       

   .{فاملراد باألمر يف هذه اآلية الكرمية إظهار عجز املخلوقات عن النفاذ من  ٤٣
Fأقطار السموات واألرض.

٤٤ 
 وقول الشاعر:

 ٤٥وهاتوا كرميا مات من كثرة البدل   #أروىن خبيال طال عمره ببخله   
                                                             

 الرمحن عبد وانظر أيضا .١١٣م)، ص. ١٩٨٠-١٩٧٩املطبوعات،  ؛ كويت: وكالة١(ط. أساليب بالغية الفصاحة البالغة املعاىنمحد مطلوب، أ٣٩
 وهو يدخل هذا البيت من معاىن األمر مبعىن للرتجى. .٢٣٣ص. العربية أسسها وعلومها وفنو�ا،  البالغةالدمشقي،  امليداين حبنكة حسن بن

 .٢/١٨٧ سورة البقرة:٤٠
 .٥/٢ سورة املائدة:٤١
 .٥٥/٣٣سورة الرمحن: ٤٢
 .٢/٢٣ سورة البقرة:٤٣
 .١٨م)، ص. ١٩٧٨هـ/١٣٩٩، القاهرة: دار الطباعة احملمدية، ١(ط.  يف علم املعاىنمحزة الدمرواش زغلول، ٤٤
 .١١٤، ص. أساليب بالغية الفصاحة البالغة املعاىنأمحد مطلوب، وانظر أيضا  .١٨، ص. علم املعاىن يفمحزة الدمرواش زغلول، ٤٥
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الطلب بشيء الذي التهديد لغة مبعىن التخويف أو التوعد بالعقوبة، ويف االصطالح فهو  .ز 
 حيتمل فيه معىن الوعيد، كقوله تعاىل: {            .{٤٦ 

 ٤٧ومل تستحى فاصنع ما تشاء   #    إذا مل ختش عاقبة اللياىل وقول الشاعر:
 واألمر الذى معناه التهديد قوله فاصنع.

يتوهم رجحان أحد الشيئني على اآلخر كقوله التسوية وهو إذا كان املخاطب بصيغة األمر  .ح 
 تعاىل: {                        .{٤٨ 

تعاىل: {سبحانه و وقوله                       

 .{٤٩ 
  وكقول املتنىب:

 ٥٠بني طعن الفتا وخفق البنود   #   عش عزيزا أو مت وأنت كرمي
وهي تتحقق باستعمال صيغة األمر يف مقام عدم االعتداد بشأن املأمور وبدون  ٥١اإلهانة .ط 

قصد من األمر إىل فعل ما أمر به. واملأمور به يف اإلهانة يكون خسيسا أوال، وغري مقدور 
 عليه ثانيا. كقوله تعاىل: {       .{٥٢ } :وقوله تعاىل    

      .{يدل على اإلهانة يعىن كونوا وذق،  اآليتني يف هاتني األمر هنا ٥٣
 ألنه أراد اهللا الكفار أن يؤمنوا باآلخرة حىت جاء األمر للتأكيد على أن البعثة حق.

                                                             
 .١٤/٣٠ سورة إبراهيم:٤٦
 ،البديع املعاين البيان البالغة علوماملراغي،  مصطفى بن أمحدانظر أيضا  .١١٤، ص. أساليب بالغية الفصاحة البالغة املعاىنأمحد مطلوب، ٤٧

 .٧٦ ص.
 .٩/٥٣ التوبة:ورة س٤٨
 .٥٢/١٦ سورة الطور:٤٩
 هذا البيت يدخل املراغي على معاىن األمر للتخيري  .٧٦ ص. ،البديع املعاين البيان البالغة علوماملراغي،  مصطفى بن أمحدنظر أيضا ا٥٠
 العداوة. على تدل واإلهانة عقابا إال اإلهانة تكون ال فكذلك ثوابا إال اهللا من يكون هو ال اإلكرام. اإلهانة نقيض٥١
 .١٧/٥٠: سورة اإلسراء٥٢
 .٤٤/٤٩ سورة الدخان:٥٣
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قيل هو  هو أن يستصغر شخص شخصا آخر أو هدية يعطيها. التصغري، هو ٥٤التحقري .ي 
 قريب من اإلهانة، وقيل مها مبعىن واحد، كقوله تعاىل: {          

        .{وحنوه: أهذا الذي كنت تطنب يف مدحه.  ٥٥ 
كقوله ول دون إرادة منه إىل ما أمر به.  وهو يتحقق إذا وجد املأمور نفسه قد حت ٥٦التسخري .ك 

تعاىل: {           .{قد كانت قصة مجاعة من اليهود يف هذه اآلية  ٥٧
تتعلق بطلبه أن جيعل هلم يوما فيه يعتكفون ويتقربون إليه. فجعل اهللا يوما من األيام فرضا 
عليهم وهو يوم اجلمعة الذي هم يعملون فيه لكن خالفوه وعصوه وأقاموا مبا أرادوا أن يفعلوه 

 قردة لعصيا�م.  فيه وتركوا ما أمرهم اهللا به فقد صريهم اهللا
  التسليم وهو يتحقق إذا جاء صيغة األمر مبعىن التفويض، كقول اهللا تعاىل: { .ل   

.{٥٨ } :أي افعل ما تشاء. وقوله تعاىل       .{أي اعملوا  ٥٩
 ما أنتم بصدده.

 كقول اهللا تعاىل: {  .الشيءِ  عن الشيء كْشط هو التحسري، .م      .{وهذا ٦٠ 
نبه اهللا حممدا ملا قال له: يا حممد هلؤالء اهلود الذين وضعت لك صفتهم، وأخرب اهللا حممدا 
أن اليهود إذا لقوا أصحابك فقالوا آمّنا به وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ أي 

 املؤمنني الجتماع كلمتهم وائتالف مجاعتهم.موتوا بالغيظ الذي بكم على 
                                                             

 ء.حقر الشيء أي قلل من شأنه ونسبه إىل احلقارة وهو مأخوذ من مادة (ح ق ر) الىت تدل على معىن واحد هو استصغر الشي٥٤
 .١٠/٨٠ سورة يونس:٥٥
 اللغوية الفروقالعسكري،  مهران بن حيىي بن سعيد بن سهل بن اهللا عبد بن احلسن هالل أبو. انظر أيضا سياقة إىل الغرض املختصة به قهرا٥٦

 ِمْنه. املسخور من يْسبق فعل على التسخري يدل .٢٥٤العلم، د. ت)، ص.  ، القاهرة: دار١(ج. 
 .٢/٦٥سورة البقرة: ٥٧
 .٢٠/٧٢ سورة طه:٥٨
 .١٠/٧١ سورة يونس:٥٩
 .٣/١١٩ سورة آل عمران:٦٠
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وهو يتحقق إذا كان األمر مقصودا به ختيري املخاطب بني شيئني أو أكثر مع عدم  ٦١التخيري .ن 
السماح له باجلمع بني هذين األمرين أو بني هذه األمور، كقول البنه: تزوج عائشة أو 

 ٦٢أختها، وكقول األب إىل ابنه لعاقبة جناحه: اخرت هدية أو رحلة أو مبلغا من املال.
الندب: حنو: { .س                    .{٦٣ 
 هو استعمال الصيغة يف مقام االمتنان على املأمور به مبا منحه من النعيم واالالء، االمتنان .ع 

حنو: {                        

                        .{٦٤ 
 {اإلنذار حنو:  .ف             .{٦٥ 
اإلكرام حنو: { .ص       .{٦٦ 
حنو: { يف صنع كل شيء،هو اظهار قدرة اهللا  ،التكوين .ق           

            .{٦٧ 
اإلنعام أي تذكري النعمة، حنو: { .ر                

                  .{٦٨ 
 التكذيب حنو: { .ش               .{٦٩ 

                                                             
اإلباحة إذن يف الفعل وإذن غي الرتك فهي إذنان معا. أما التخيري فهو إذن يف أحدمها من غري تعيني، ولذا الفرق بني اإلباحة والتخيري هو أن ٦١

 فالتخيري ال جيوز له أن جيتمع بني الشيئني واإلباحة جتوزه.
 .١٥٧، ص. البالغة اإلصطالحيةعبده عبد العزيز القلقيلة، ٦٢
 .٢٠٤: ٧سورة األعراف/٦٣
 .١٤١: ٦سورة األنعام/٦٤
 .٣٠: ١٤سورة إبراهيم/٦٥
 .٤٦: ١٥سورة احلجر/٦٦
 .١١٧: ٢سورة البقرة/٦٧
 .١٤٢: ٦سورة األنعام/٦٨
 .٩٣: ٣سورة آل عمران/٦٩
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 {وقوله تعاىل:                 .{٧٠ 
املشورة حنو: { .ت                           

 .{٧١ 
حنو: {هو استعمال الصيغة ليس املراد مبجرد األمر لكنه مبوصول إىل اخلرب، االعتبار  .ث   

                       .{٧٢ 
 التعجب حنو: { .خ                      .{٧٣ 

                                                             
 .١٥٠: ٦سورة األنعام/٧٠
 .١٠٢: ٣٧سورة الصافات/٧١
 .٩٩: ٦سورة األنعام/٧٢
 .٣٨: ١٩سورة مرمي/٧٣
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 الباب الرابع

في سورة النساء األمر  

يف سورة  البالغيةو  صور األمر النحوية، فالفصل األول: نالويف هذا الباب فص
 يف سورة النساء. والبالغية النحويةحتليل معاىن األمر ، والفصل الثاىن: النساء

والبالغيني على أن صيغة األمر تنقسم إىل قسمني مها فعل  النحاة علماء منالاتفق 
أمر صريح والفعل املضارع الذي تقرتن به الم األمر. ويف هذه السورة جيد الباحث أن فيها  

صور ذكر فيها يقوم الباحث بتقدمي اآليات الىت تس كثرة من فعل أمر صريح، وألجل ذلك
 لي:النحوية والبالغية يف هذه سورة كما ي األمر

 في سورة النساء والبالغية صور األمر النحويةالفصل األول: 
 النحوية األمرصور ذكر فيها يقوم الباحث بتقدمي اآليات الىت تويف هذا الفصل، س

 يف سورة النساء، وذلك مما يلي:
 المبحث األول: فعل أمر صريح

              { .أ 

                

.{ 
على حذف النون ألن  مبنيان مها اتقوا. تان يف هذه اآلية مهااألمر املذكور صيغتا 

 .فعال اخلمسةاألمن  مامضارعه
أسلوب األمر قوله تعاىل:                  :وقوله تعاىل

                . 
برتاب من أصل  الذي خلق آدم وزوجه رهبمي أن يتق وجب على كل إنسان هذا أمر

إىل أن الثمرة من اإلميان وهو يذكر اهللا تعاىل يف هذه اآلية بالتقوي، ذلك مؤشر  .واحد
يف هذه اآلية استخدام القرآن بكلميت اهللا والرب ذ ال تقوي إال قبل اإلميان باهللا، التقوي إ
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باألمور الكونية كاخللق، واإلحياء، واإلماتة،  ةللتقوي، هذا هو املعىن أن الربوبية متعلق
على أن  وهذا يدلواأللوهية متعلقة باألوامر والنواهي من الواجب واحملرم واملكروه. وحنوها. 

 صلة الرحم واجب على كل اإلنسان.
               { .ب 

        .{ 
مبىن على حذف النون ألن  هو آتْوا.ملذكور يف هذه اآلية واحد يعىن: األمر ا

 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 
أسلوب األمر قوله عز وجل:          . 

املراد إعطاء األموال من بلغوا سن الرشد بعد أن كانوا يتامى تكون كلمة إذا كان 
كأن ما يقال هلم: يا أيها الناس أي   ١.ن(يتامى) هنا جماز مرسل أل�ا استعملت يف الراشدي

 أو من كان يتيما. وا اليتامى أمواهلم إذا بلغوا احلُُلمأعط أو األولياء معشر األوصياء
                { .ج 

                         .{ 
مبىن على حذف النون ألن هو  انكحوا.املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو األمر 
 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 

          أسلوب األمر قوله جل ثناءه:

          .  قوله تعاىل: و         .  
               { .د 

.{ 

                                                             
 .٢٤١ ص. ،)م١٩٩٥هـ/١٤١٥؛ بريوت: دار الرشيد، ٢(ط.  ٢، ج. اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامةحممود صايف، ١

 .١٥٠م)، ص. ١٩٩٢هـ/١٤١٢؛ سورية: دار اإلرشاد، ٣(ط.  ٢، ج. إعراب القرآن الكرمي وبيانهوانظر أيضا حمي الدين الدرويش، 
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على حذف النون  مبنيانومها  كلوه.يف هذه اآلية اثنان، ومها: آتوا و  اناملذكور  اناألمر 
 .فعال اخلمسةاألمن  ماألن مضارعه

أسلوب األمر قوله جل وعال:             :وقوله تعاىل أيضا  

             .  
هذه اآلية يدل على أن  . استخدم القرآن لفظ النكاح يفهذه اآلية فن التغليب ويف

، إمنا النكاح جماز وهي ليس مبعىن الوطء ومل يستخدم القرآن كلمة الوطء للداللة على الزواج
استخدم معىن جمازيا غري موضوع للوطء أصال. أما النكاح معناه املخالطة بني الشيئني وقد 

ر يف استعمال (من) ويف هذه اآلية أيضا مل يقل (من) كما هو املتباد حيدث بينهما انفصال.
 ٢للعاقل و(ما) لغري العاقل تغليبا، ألن (ما) تأيت لصفات من يعقل، وقد وصفهن بالطيب.

د شبه الصداق بطعام يؤكل. مث استعار هلا ما وذكر فيه أكل من الصداق للنساء فق
 ٣ز خصائص الطعام وهو األكل.هو من أبر 

             { .ه 

     .{ 
على  هي مبنية ارزقوهم واكسوهم وقولوا.عىن: يف هذه اآلية ثالث ت ةمر املذكور وااأل

 .فعال اخلمسةاألمن  احذف النون ألن مضارعه
أسلوب األمر قوله تعاىل:                

}             { .و 
 .}          {و

                                                             
 .١٥٥-١٥٤م)، ص. ١٩٩٢هـ/١٤١٢؛ سورية: دار اإلرشاد، ٣(ط.  ٢، ج. إعراب القرآن الكرمي وبيانهدرويش، لحمي الدين ا٢
 .١٥٠، ص. إعراب القرآن الكرمي وبيانهدرويش، لحمي الدين ا٣
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على  وهي مبنية أشهدوا.عىن: ابتلوا، وادفعوا، و ت ةيف هذه اآلية ثالث ةمر املذكور وااأل
 .فعال اخلمسةاألمن  احذف النون ألن مضارعه

 :وقوله تعاىل .     أسلوب األمر قوله جل ثناءه: 
                :وقوله تعاىل .             . 

م القرآن لالبتالء يدل على املكاره واملشاّق. ملا كان أوصياء مال اليتيم هم اخداست
يف  ترشيد حمجوره بتسليم ماله إليهم. بل قد ينسون لعطاء ماله إذا متتعوا بهقد يتولون عليه 

 على اختباره. واويشتاق واحىت يكره استتعماله
            { .ز 

 .{ 
على حذف  مها مبنيان ارزقوهم وقولوا.يف هذه اآلية اثنان يعىن:  اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه
أسلوب األمر قوله عز وجل:       حىت            

. 
دل القرآن على أن يستعمل كلمة من الرزق تتضمن على أن معناه املال واملرياث وغري 

 ٤ذلك، فذكر على ذلك املعىن.
{ .ح                                    

                               

                          

                              

                 .{ 

                                                             
 .٢٤٧م)، ص. ١٩٩٠هـ/١٤١١، القاهرة: مكتبة اخلاجنى، ١؛ ط.١(ج.  كتاب معاىن القرآنأبو احلسن سعيد بن مسعدة األخفش، ٤
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يف  أي ليوصكم اهللا يف أوالدكم، ياق اخلرب،دالة على األمر بس تأيت يف هذه اآلية قد
  ٥مبا هو العدل واملصلحة.شأن مرياثهم 

            { .ط 

           {. 
على  مها مبنيان أمسكوهن.يف هذه اآلية اثنان يعىن: استشهدوا و  اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماحذف النون ألن مضارعه
أسلوب األمر يف قوله تعاىل:                     

 وقوله تعاىل:         
معىن القرآن فيها من  ومل يقليذكر يف هذه اآلية ما بني االستشهاد والشهادة معا. 

واحد وهو نظر أو بصر أو رأى. أما املستفاد من الشهادة هو الذي يشهد مبا رأى بعينه أو 
علم، فيخرج ما رآه أو مسعه أو علمه من السر إىل العلن، ومن اخلفاء إىل الظهور، مسع أو 

 واالستشهاد معناه للطلب.
             { .ي 

     .{ 
على حذف  مها مبنيان أعرضوا.يف هذه اآلية اثنان، ومها: آذومها و  اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه
أسلوب األمر يف قوله تعاىل:           :وقوله أيضا .

        . 

                                                             
، الرياض: مكتبة ١؛ ط. ٢أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل (ج. ٥

 .٣٢م)، ص. ١٩٩٨هـ/١٤١٨العبيكان، 



٥۲ 
 

{ .ك                             

             

               .{ 
مبىن على حذف النون ألن هو  عاشروهن.حد يعىن: األمر املذكور يف هذه اآلية وا

 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 
 أسلوب األمر يف قوله تعاىل:   

{ .ل                           

                                  

               

       .{ 
مبىن على حذف النون ألن مضارعه  آتوهن.املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو األمر 

 .فعال اخلمسةاألمن 
أسلوب األمر يف قوله تعاىل:        . 

قد وجدنا أن فيه كلمة اإلتيان واجمليء يف موضع آخر. إذا نظرنا يف  يف قوله تعاىل
وال اسم فاعل  القرآن كله جند أنه مل تستعمل صيغة املضارع للفعل جاء مطلقا يف القرآن كله

مفعول وإمنا استعمل دائما بصيغة املاضي. وأتى قد اسخدم القرآن كله من املاضى، وال اسم 
واملضارع، وأمر. أما جاء فتستعمل ملا فيه مشقة، وأتى تستعمل للمجيء بسهولة ويسر على 

 الطريق املسلوكة.
 { .م                        
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 .{ 
على  مها مبنيان انكحوهن وآتوهن.يف هذه اآلية اثنان يعىن:  اناملذكور  اناألمر 

 فعال اخلمسة.األحذف النون ألن مضارعهما من 
أسلوب األمر يف قوله عز وجل:        .  :وقوله تعاىل

        . 
        فقد استعار لفظ األجور للمهر، واألجور مجع أجر وهو

 ٦يتقاضاه املرء على عمل.
 { .ن                          

                

.{ 
مبىن على حذف النون ألن مضارعه  سئلوا.املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو ااألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن 
أسلوب األمر يف قوله جل ثناءه:        

{ .س                          

          .{ 
مبىن على حذف النون ألن هو  آتوهم.املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو األمر 
 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 

أسلوب األمر يف قوله عز وجل:              

                                                             
 .١٩٥، ص. إعراب القرآن الكرمي وبيانهحمي الدين الدرويش، ٦
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{ .ع                            

                          

           

          .{ 
هي  عظوهن، واهجروهن، واضربوهن.عىن: يف هذه اآلية ثالث ت ةمر املذكور وااأل

 .فعال اخلمسةاألمن  اعلى حذف النون ألن مضارعه مبنية
 أسلوب األمر يف قوله جل وعال:           

       . 
: شوزالنّ و  والّنْشز. املرتفع العايل املكان: والّنَشز. وعلوّ  اعٍ فتار  ىعل النشز يدل

 اجفاه: ابعُله زَ نش وكذلك ا،بعله ىعل اسَتصعَبت: املرأة نشزت فقيل عريتاس مث ،تفاعر اال
 ٧.اوضرهبَ 

 ٨أما اهلجر يف املضاجع فهو كناية يف قوله تعاىل. والكالم كناية عن ترك مجاعهن.
              { .ف 

                .{ 
مبىن على حذف النون ألن وهو  ابعثوا.املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو األمر 
 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 

أسلوب األمر يف قوله تعاىل:            
 }.     { .ص 

مبىن على حذف النون ألن هو  اعبدوا.ملذكور يف هذه اآلية واحد يعىن: األمر ا
 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 

                                                             
 .٤٣١ص.  م)،١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الفكر: د. م، ؛ دار٥(ج.  معجم مقاييس اللغة، الرازي القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد٧
 .٣٠ص.  ،اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامةحممود صايف، ٨
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أسلوب األمر يف قوله تعاىل:   . 
{ .ق                             

                             

            

              .{ 
على حذف  مها مبنيان امسحوا.ن، ومها تيمموا، و يف هذه اآلية اثنا اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه
أسلوب األمر يف قوله عز وجل:      حىت    :وقوله تعاىل    

       
            { .ر 

               

                        .{ 
على  هي مبنية ، وراعنا، وانظرنا.مرتني امسع يف هذه اآلية اربع، وهي ةمر املذكور وااأل
 السكون.

 أسلوب األمر يف قوله جل وعال:    حىت        

      :وقوله تعاىل        . 
خري. واحتماله للشر بأن حيمل على كالم ذو وجهني وهو حمتمل للشر وللوهذا  

. واحتماله للخري معىن امسع مدعوا عليك بأال مسعت، أو امسع غري جماب إىل ما تدعو إليه
وراعنا أيضا كالم ذو وجهني كسابقه  بأن حيمل علي معىن امسع منا غري مسمع مكروها.

فاحتماله للخري على معىن أمهلنا وانظر إلينا أو انتظرنا نكلمك. واحتماله للشر حبمله على 
 ٩السب.

                                                             
 .٥٤، ص. مع فوائد حنوية هامة اجلدول إعراب القرآن وصرفه وبيانهحممود الصايف، ٩
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              { .ش 

                                

.{ 
مبىن على حذف النون ألن هو  األمر املذكور يف هذه اآلية واحد يعىن آمنوا.

 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 
أسلوب األمر يف قوله جل ثناءه:       

 }.           { .ت 
 ى السكون.مبىن علهو  األمر املذكور يف هذه اآلية واحد يعىن انظر.

أسلوب األمر يف قوله تعاىل:             
               { .ث 

               

.{ 
على حذف  مبنية هي وفردوا. مرتني عىن أطيعواة يف هذه اآلية ثالث تمر املذكور وااأل

 .فعال اخلمسةاألمن  االنون ألن مضارعه
أسلوب األمر يف قوله تعاىل:              وقوله

 تعاىل:                
{ .خ                               

  .{ 
 عثر الباحث على األمر يف هذه اآلية يعىن تعالوا.

أسلوب األمر يف قوله جل وعال: {                 

  .{ 
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              { .ذ 

    .{ 
ى عل هي مبنية أعرض، وعظهم، وقل.عىن يف هذه اآلية ثالث ت ةمر املذكور وااأل
 السكون.

أسلوب األمر يف قوله عز وجل:                

    
                 { .ض 

                          .{ 
على حذف  مها مبنيان يف هذه اآلية اثنان، ومها اقتلوا واخرجوا. اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه
 .        أسلوب األمر يف قوله تعاىل: 

 }.          { .غ 
على  هي مبنية .خذوا، وانفروا مرتنيعىن: ة يف هذه اآلية ثالث تمر املذكور وااأل

 .فعال اخلمسةاألمن  احذف النون ألن مضارعه
 أسلوب األمر يف قوله جل وعال:          

. 
 ذكر يف القرآن ما فيه احلذر يشبه بالسالح وآلة الوقاية ليحرتز عما خياف.

   { .ظ                         

              

      .{ 
ى عل هي مبنية .مرتني عىن: أخرجنا، واجعلة يف هذه اآلية ثالث تمر املذكور وااأل
 السكون.
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 أسلوب األمر يف قوله جل ثناءه:             

                
              { .أ أ 

                  .{ 
مبىن على حذف النون ألن هو  قاتلوا.املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو األمر 
 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 

أسلوب األمر يف قوله جل وعال:         
               { .ب ب 

                                

                                 

     .{ 
على  هي مبنية عىن: كفوا، وأقيموا، وآتوا.ة يف هذه اآلية ثالث تمر املذكور وااأل

 .فعال اخلمسةاألمن  احذف النون ألن مضارعه
أسلوب األمر يف قوله عز وجل:                    

{ .ج ج                                   

                   

                  .{ 
مبىن على حذف النون ألن مضارعه هو  األمر املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو قل.

 .فعال اخلمسةاألمن 
{ .د د                                 

            .{ 
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على حذف  مها مبنيان أعرض وتوكل.يف هذه اآلية اثنان يعىن  اناملذكور  اناألمر 
 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه

أسلوب األمر يف قوله تعاىل:              . يف مقام إظهار اجلاللة
 ١٠اإلضمار لإلشعار بعلة احلكم.

                 { .ه ه 

                .{ 
 ى السكون.عل مها مبنيان قاتل، وحرض.يف هذه اآلية اثنان، ومها  اناملذكور  اناألمر 

أسلوب األمر يف قوله تعاىل:       جل وعال مث قوله :   

     
                { .و و 

.{ 
على حذف  مها مبنيان حيوا وردوها.يف هذه اآلية اثنان يعىن:  اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه
أسلوب األمر يف قوله عز وجل:                      

{ .ز ز                              

               

  .{ 
على حذف  . مها مبنيانخذوهم واقتلوهم يف هذه اآلية اثنان ومها اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه
 أسلوب األمر يف قوله جل ثناءه:                

                                                             
 .١١٠، ص. القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامةاجلدول يف إعراب حممود الصايف،  ١٠
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{ .ح ح                                  

             

                {. 
على حذف  مها مبنيان .خذوهم واقتلوهم يف هذه اآلية اثنان ومها اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه

  أسلوب األمر يف قوله جل ثناءه:               

                 

              { .ط ط 

                          

              

  .{ 
على حذف النون  مها مبنيان .مرتني وانتبييف هذه اآلية اثنان يعىن  اناملذكور  اناألمر 
 .فعال اخلمسةاألمن  ماألن مضارعه

 أسلوب األمر يف قوله جل وعال:            :وقوله تعاىل
        

 }.         { .ي ي 
مبىن على حذف النون ألن هو  خذوا.ل األمر يف هذه اآلية واحد، وهو وفع

 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 
  أسلوب األمر يف قوله تعاىل:   

ختييال حذرهم أي احرتازهم شبهه مبا يتحصن به من اآلالت ولذا أثبت له األخذ 
 ١١وإال فهو أمر معنوي ال يتصف باألخذ.

                                                             
 .١٥٤، ص. اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامةحممود الصايف،  ١١
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            { .ك ك 

          .{ 
على حذف  مها مبنيان أقيموا.يف هذه اآلية اثنان يعىن اذكروا، و  اناملذكور  اناألمر 

 .فعال اخلمسةاألمن  ماالنون ألن مضارعه
أسلوب األمر يف قوله تعاىل:             :وقوله تعاىل  

           
 }.        { .ل ل 

 ى السكون.مبىن علهو  .استغفركور يف هذه اآلية واحد يعىن املذ  ااألمر 
أسلوب األمر يف قوله سبحانه وتعاىل:    . 

               { .م م 

                                

                               

{. 
ى السكون ال حمل له من مبىن علهو  كور يف هذه اآلية واحد وهو قل.األمر املذ 

 اإلعراب.
   { .ن ن                          

                   

  .{ 
مبىن على حذف النون ألن مضارعه  األمر املذكور يف هذه اآلية واحد يعىن اتقوا.

 .فعال اخلمسةاألمن 
أسلوب األمر يف قوله جل وعال:      



٦۲ 
 

             { .س س 

                                  

              .{ 
مبىن على حذف النون ألن هو  األمر املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو كونوا.

 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 
أسلوب األمر يف قوله عز وجل:          

            { .ع ع 

                             

  .{ 
مبىن على حذف النون ألن مضارعه من وهو  األمر يف هذه اآلية واحد يعىن آمنوا.

 .فعال اخلمسةاأل
أسلوب األمر يف قوله جل ثناءه:                 

        
 }.      { .ف ف 

 ى السكون.مبىن علهو  األمر املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو بشر.
أسلوب األمر يف قوله تعاىل:       

{ .ص ص                                

               

                        .{ 
 ى حذف حرف اآلخر.مبىن علهو  األمر املذكور يف هذه اآلية واحد يعىن أرنا.

أسلوب األمر يف قوله عز وجل:      
              { .ق ق 

         .{ 
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مبىن على حذف النون ألن هو  األمر املذكور يف هذه اآلية واحد، وهو ادخلوا.
 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 

أسلوب األمر يف قوله جل وعال:        
               { .ر ر 

                  .{ 
مبىن على حذف النون ألن هو  آمنوا.املذكور يف هذه اآلية واحد يعىن األمر 
 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 

عز وجل: أسلوب األمر يف قوله                  

 .   
{ .ش ش                                 

              

                                

                       .{ 
مبىن على حذف النون ألن هو  آمنوا. ر املذكور يف هذه اآلية واحد وهواألم

 .فعال اخلمسةاألمضارعه من 
أسلوب األمر يف قوله تعاىل:       

                 { .ت ت 

                                    

                                 

    {. 
 ى السكون.مبىن علهو  األمر يف هذه اآلية واحد وهو قل.
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ما  وجدنا أن فيها قد جاءت بأكثر تقدمها الباحث ذا تأملنا اآليات املذكورة اليت إ
 حذف النون وبناءها قد تأيت بكثرة من .مجعا كانت أو مفردة من صيغ األمر الصرحيةهي 
 . يف إعرابه وحذف حرف اآلخرالسكون على 

 المبحث الثانى: الفعل المضارع الذي تقترن به الم األمر
                { .أ 

 .{  
مها: ليستعفف يف هذا اآلية يتضمن الفعل املضارع تقرتن به الم األمر اثنان، و 

 ليأكل.و 
 قوله تعاىل: يف  الفعل املضارع تقرتن به الم األمريف هذا اآلية يتضمن سلوب األ

        :وقوله عز وجل .           . 
يف هذه اآلية نوع من أنواع البيان الطريف يطلق عليه اسم (قوة اللفظ لقوة املعىن) 

وذلك يف قوله (     من نفسه ). فإن استعف أبلغ من عّف، كأنه يطلب زيادة العفة
 ١٢هضما هلا ومحال على النـزاهة.

             { .ب 

    .{ 
ليتقوا، و  ذكورة يف هذه اآلية ثالث، وهم: ليخش،الفعل املضارع تقرن به الم األمر امل

 وليقولوا.
قوله جل وقع يف  األمر املذكورة يف هذه اآليةالفعل املضارع تقرن به الم  أسلوب

وعال: {                 :وقوله .    .:مث قوله 
       . 

                                                             
 .٤٤٢، ص. اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامةحممود الصايف، ١٢
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عن اخلوف. أما اخلوف فيجوز أن حيدث عن تسلط بالقهر واإلرهاب تفرتق اخلشية 
حىت ابتعد الشخص عن الشيء، واخلشية ال تكون إال هللا وحده دون أي خملوق. وتستند 
خشية اهللا يف القرآن إىل الذين يبلغون رساالت رهبم ومن اتبع الذكر، واملؤمنون والعلماء 

 والذين رضي اهللا عنهم ورضوا عنه.
              { .ج 

                 .{ 
 ليقاتل.ي تقرتن به الم األمر واحد، وهو الفعل املضارع الذ

قوله جل وقع يف  األمر املذكورة يف هذه اآليةالفعل املضارع تقرن به الم  أسلوب
: وعال      

             { .د 

           

            

                           

        .{ 
، وهم لتقم، وليأخذوا، تقرتن به الم األمر املذكورة ست الفعل املضارع الذي

 .ليصلواكونوا، ولتأت، و ليو 
يف قوله تعاىل:  تقرتن به الم األمر املذكورة الفعل املضارع الذي أسلوب    

                :وقوله تعاىل       وقوله تعاىل :  

         وقوله تعاىل:        وقوله تعاىل :    
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هتا ومن الفصاحة يف يف اآلية عطف احلقيقة على اجملازي، وهو من البالغة يف ذرو 
شدهتا. فاألسلحة حقيقة، واحلذر جماز ألنه أراد به آلة من اآلالت اليت يستعملها الغازون يف 

 ١٣فلذلك مجع بينه وبني األسلحة يف األخذ، جعلهما معا كاملأخوذين.حروهبم، 
 المبحث الثالث: اسم فعل أمر

             { . أ

                        .{ 
 المبحث الرابع: المصدر النائب عن الفعل المحذوف

           { .أ 

                          

   .{ 
 .ر النائب عن الفعلاملصد وردت يف هذه اآلية صيغة دالة على

 وجد فيها أن أسلوب املصدر النائب عن الفعل يف قوله تعاىل:       
 :وهي يف القائمة التالية األمر يف سورة النساء فق الباحثخالصة القول قد دومن 

 بناء األمر/معرب الصيغة الكلمة الرقم

 

١  مرتني    السكونمبين على  فعل األمر 

مرتني  ٢   السكونمبين  على  فعل األمر 

مرتني  ٣  مبين على السكون فعل األمر 

٤    مبين على السكون فعل األمر 

 مبين على السكون فعل األمر  أربع مرات ٥

                                                             
 .٣١١حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ص.  ١٣
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٦  مبين على السكون فعل األمر أ 

مرتني  ٧   مبين على السكون فعل األمر 

٨    مبين على السكون فعل األمر 

٩  مبين على السكون فعل األمر 

١٠    مبين على السكون األمرفعل 

١١    مبين على السكون فعل األمر 

١٢   مبين على السكون فعل األمر  
١٣     مبين على حذف النون فعل األمر ثالث مرات 

ست مرات  ١٤   مبين على حذف النون فعل األمر 

مرتني  ١٥    مبين على حذف النون فعل األمر 

١٦     مبين على حذف النون فعل األمر 
١٧     مبين على حذف النون فعل األمر 
١٨    مبين على حذف النون فعل األمر مرتني 

١٩    مبين على حذف النون فعل األمر 

٢٠    مبين على حذف النون فعل األمر 

٢١      مبين على حذف النون األمرفعل 

٢٢     مبين على حذف النون فعل األمر 

٢٣     مبين على حذف النون فعل األمر 
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٢٤    مبين على حذف النون فعل األمر 

٢٥ مبين على حذف النون فعل األمر ءا 

٢٦   النونمبين على حذف  فعل األمر 

٢٧  مبين على حذف النون فعل األمر 

٢٨  مبين على حذف النون فعل األمر ا 

٢٩    مبين على حذف النون فعل األمر 

٣٠    مبين على حذف النون فعل األمر  

٣١   مبين على حذف النون فعل األمر 

٣٢    مبين على حذف النون األمرفعل 

٣٣   مبين على حذف النون فعل األمر 

٣٤   مبين على حذف النون فعل األمر 

٣٥    مبين على حذف النون فعل األمر 

مرتني  ٣٦    مبين على حذف النون فعل األمر 

٣٧   مبين على حذف النون فعل األمر 

٣٨     مبين على حذف النون فعل األمر 

٣٩    مبين على حذف النون فعل األمر 

 أربع مرات ٤٠  مبين على حذف النون فعل األمر 
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 مرتني ٤١  مبين على حذف النون فعل األمر 

٤٢   مبين على حذف النون فعل األمر 

٤٣    مبين على حذف النون فعل األمر 

مرتني  ٤٤   مبين على حذف النون فعل األمر 

٤٥    مبين على حذف النون فعل األمر 

٤٦   مبين على حذف النون فعل األمر 

مرتني  ٤٧    مبين على حذف النون فعل األمر 

مرتني  ٤٨   مبين على حذف النون فعل األمر 

٤٩    مبين على حذف النون فعل األمر 

٥٠    مبين على حذف النون فعل األمر 

اوْ الَ عَ تَـ  ٥١  مبين على حذف النون فعل األمر 

 مبين على حذف النون فعل األمر  أربع مرات ٥٢

٥٣    مبين على حذف النون فعل األمر 

٥٤   مبين على حذف حرف العلة فعل األمر 

٥٥  مبين على حذف حرف العلة فعل األمر 

٥٦     جمزوم بالسكون الفعل املضارع بالم األمر 

٥٧      جمزوم بالسكون الفعل املضارع بالم األمر 

٥٨   جمزوم بالسكون الفعل املضارع بالم األمر 
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٥٩    جمزوم بالسكون الفعل املضارع بالم األمر 

٦٠    جمزوم حبذف حرف العلة الفعل املضارع بالم األمر 

٦١    جمزوم حبذف حرف العلة الفعل املضارع بالم األمر 
٦٢     جمزوم حبذف النون الفعل املضارع بالم األمر 
٦٣    جمزوم حبذف النون األمر الفعل املضارع بالم 
٦٤    جمزوم حبذف النون الفعل املضارع بالم األمر 
٦٥    جمزوم حبذف النون الفعل املضارع بالم األمر 
٦٦     جمزوم حبذف النون الفعل املضارع بالم األمر 
٦٧    حبذف النونجمزوم  الفعل املضارع بالم األمر 
 مبين على السكون اسم فعل َعَلْيِهنَّ  ٦٨
٦٩  إ نصوب على املصدرامل املصدر النائب عن الفعل 

فيها بفعل أمر مبين على السكون وهو معظم ما ذكر فيها أو مبين  قد تأيت اآليات
املقرتن بالم سورة بالفعل املضارع القد تأيت اآليات يف هذه على حذف النون يف إعرابه. و 

نون للجمع وهو أو حذف ال ذف حرف اآلخر أو السكون للمفردحب جيزم األمر الذي
 واحد كما رأينا يف القائمة.ا مهُ ِكالفَ  واسم فعل النائب عن الفعلاألغلب. أما املصدر 

 تحليل معانى األمر النحوية والبالغية في سورة النساءالفصل الثانى: 

 أيت:ما فهي كما تمعانيهاآليات الىت تذكر فيها  أما
              { .أ 

                

.{ 
 وقع يف اإلعرابامل
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ل يف حمل رفع فاعل، والواو ضمري متص، اتقوا: ا: الواو معطوف على ما قبله
 واأللف فارقة، ال حمل له من اإلعراب.

، بينكم اتقوا ربكم الذي وصل يف هذه اآلية تفيد معىن األمر احلقيقي مبعىناّتقوا  
حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة. فيما جيب على بعضكم لبعض، فحافظوا 

ن اهللا تعاىل أمر به على الناس أن يتقوا اهللا حبقه يف أمره و�يه وإ ١٤عليه وال تغفلوا عنه.
وكرر األمر بتقوى اهللا يف هذه اآلية للتأكيد على ذلك  ١٥ويسأل بعضكم من بعض بالرحم.

نصبت ن العدوي تذكر فيها أيضا كلمة األرحام مجعه من رحم. قال ابو  ١٦يه.والتنبيه عل
 األرحام على تأويلني:

تساءلون به، واتقوا األرحام الىت تساءلون به ل األول: أن املراد: واتقوا اهللا الذي التأوي
 أيضا. أما التساءل باألرحام كقول الرجل: أناشدك اهللا والرحم أو أسألك باهللا وبالرحم.

وزاد يف  .ال تقطعوها أو وصلوا األرحام ١٧،م أن تقطعوهااالتأويل الثاىن: واتقوا األرح
له أن يكون  وجيوز ١٨م فصلوها.ا، أنه قال: واتقوا اهللا يف األرحالتفسري الصحيح على تأويله

وصلوها كقولك: األسد األسد، وهذا يدل على حترمي  األرحام ااحفظو منصوبا لإلغراء، أي 
واألرحام معطوفة على اآلية السابقة وهو واّتقوا اهللا الذي  .١٩م ووجوب صلتهاقطيعة الرح

   صلة بالرحم.ى األمر احلقيقي ألنه واجب على تساءلون به حىت هذه اآلية تدل أيضا عل

                                                             
؛ الرياض: مكتبة ١(ط.  ٢، ج. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، ١٤

 .٦م)، ص. ١٩٩٨هـ/١٤١٨العبيكان، 
  .٤-٣م)، ص. ٢٠٠٥العلمية، لبنان: دار الكتب -؛ بريوت١(ط.  ٣، ج. تأويالت أهل السنة: تفسري املاتريدىأبو منصور املاتريدى، ١٥
 .١٥م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢٢مكتية مكة ،  (مصر: ١، ج. التسهيل لتأويل التنزيل: التفسري يف سؤال وجوابأيب عبد اهللا مصطفى بن العدوي، ١٦
  .١٧، ص. التسهيل لتأويل التنزيل: التفسري يف سؤال وجوابأيب عبد اهللا مصطفى بن العدوي، ١٧
؛ املدينة املنورة: دار املآثر، ١(ط.  ٢، ج. التفسري الصحيح: موسوعة الصحيح املبسور من التفسري باملأثورحكمت بن بشري بن ياسن، ١٨

 .٤م)، ص. ١٩٩٩هـ/١٤٢٠
 .١٤٤، ص. ٦ج. ، اللباب يف علوم الكتابعمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي، ١٩
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وأخرج عبد بن محيد، وابن جرير، عن قتادة يف اآلية قال: ذكر لنا أن رسول اهللا 
اتقوا اهللا وصلوا األرحام فإنه أبقى لكم يف الدنيا وخري لكم صلى اهللا عليه وسلم كان يقول: 

 ٢٠يف اآلخرة.
(واألرحاِم) باخلفض، عطفا  أما قراءة اخلفض على هذا التأويل قرأ بعض قراءة قوله:

باألرحام على اهلاء الىت يف قوله: (به). كأنه أراد: واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحاِم. 
 خمفوض. فعطف بظاهر على مكِىنٍّ 

وهذا فثبت األخبار مبا أخرجه عبد بن محيد عن إبراهيم أنه قال: (تساءلون به 
   ٢١قول الرجل: أسألك باهللا وبالرحم. واألرحام) خفض. قال: هو

لراجح من بينهما؟ قبل أن أجيب أن فيهما قولني خمتلفني لقراءهتا، أي ا تبني مما سبق
أن يعطف اسم الظاهر بالضمري؟ قال  ازإىل اجلو  من األهم أوال بأن ننظر هذا، السؤال عن

و ان نقله من مذهب ابن مالك إن الواصاحب أساليب اإلنشائية يف النحو العريب ملا ك
العاطفة عطفت مجلة حذف بعضها على مجلة صرح جبميعها. فالتقدير يف النحو: ما قام 

رسول اهللا. وعلة ذلك زيد لكن عمرو: ولكن قام عمرو. ويف: ولكن رسول اهللا: ولكن كان 
أن الواو ال تعطف مفردا على مفرد خمالف له يف اإلجياب والسلب، خبالف اجلملتني 

 تذكر  كما وقع ذلك يف اآلية  ٢٢املتعاطفتني فيجوز ختالفه فيه، حنو: قام زيد ومل يقم عمرو.
فالتقدير: واتقوا اهللا الذي تساءلون به       عىن: ا تقبله

 واتقوا األرحام فصلوها ألنه غري خمالف يف اجلملتني املتعاطفني. 

                                                             
؛ ١(ط.  ٦، وأنظر تفسري جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربى، ج. ٢١٢، ص. ٤، ج. لفسري باملأثورالدر املنثور يف اجالل الدين السيوطى، ٢٠

 . وهذا احلديث والذى بعده عن قتادة مرسل.٣٤٧م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢٢مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار هجر: القاهرة، 
  .٢١٠، ص. ٤، ج. الفسري باملأثورالدر املنثور يف جالل الدين السيوطى، ۲۱
 .١٢٥، ص. أساليب اإلنشائية يف النحو العريبعبد السالم حممد هارون، ٢٢
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وضحه الطربى يف كتابه "جامع البيان عن تأويل آي بالنسبة لتعريف هذا أمنا و 
بظاهر  ٢٣ث طويال، وذلك غري فصيح من الكالم عند العرب، أل�ا ال تنسقتحدّ القرآن" بال

على مكىن يف اخلفض إال يف ضرورة شعر، وذلك لضيق الشعر. وأما الكالم فال شيء 
يضطر املتكلم إىل اختيار املكروه من املنطق والردىء يف اإلعراب منه، ومما جاء يف الشعر 

 من رد ظاهر على مكىن يف حال اخلفض قول الشاعر:
 عب غوط نفانفوما بينها والك   #   نعلق يف مثل السواري سيوفنا

 ٢٤فعطف بالكعَب وهو ظاهر على اهلاء واأللف يف قوله: (بينها)، وهي مكنية.
عطف بظاهر من األمساء على الضمري يف حال رأي الطربي ال ي واختيار الباحث

أي واتقوا اهللا  عادة اجلراخلفض إال بضرورة الشعر وال جيوز له أن تعطف اهلاء يف (به) إال بإ
 الذى تساءلون به وباألرحام.

               { .ب 
        .{ 

 املوقع يف اإلعراب:
 : الواو معطوفة بواو العطف على (اتقوا) وجيوز له أن يكون يف اآلية الكرمية

والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، واأللف فارقة ئنافية. السابقة أو يصح أن تكون است
 وهو ال حمل له من اإلعراب.

ة فكلمة آتوا يف هذه اآلية تفيد معىن األمر احلقيقي، ألن أمر اهللا تعاىل يف هذه اآلي
تركها غري متعرض هلا بسوء فهو جماز مستعمل يف الزم معناه  ٢٥الكرمية بإيتاء اليتامى أمواهلم.

                                                             
 تنسق أي تعطف، فالنسق أو الرد: العطف، واملكىن أي الضمري.٢٣
البيان يف لربكات بن األنبارى، وانظر أيضا أبو ا. ٣٤٦، ص. تفسري الطربى: جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر حممد بن جرير الطربى، ٢٤

. زاد على من قال: إنه جمرور بباء مقدرة لداللة األوىل عليها. ٢٤٠م)، ص. ١٩٨٠هـ/١٤٠٠؛ د.م: اهليئة املصرية العامة للكتب، ١، (ج. غريب إعراب القرآن
توقد بالليل نارا. أريد به وكل نار، فحذف كلمة كل لداللة األوىل عليها. وهو يذكر أيضا أن هناك  ونارٍ    #أُكلَّ امرٍئ حتسبني امرًأ   والدليل عليه قول الشاعر: 

   (مهما منهم من قال: أن األرحام جمرور بالكالم احملذوف، تقديره: أقسم باإلرحام وجوابه      (.  ،وانظر أيضا أبو البقاء عبد اهللا احلسني العكربى

 . قد كان هناك قراءة شاذ بالرفع، وهو مبتدأ واخلرب حمذوف تقديره: واألرحام حمرتمة أو واجب حرمتها.٣٢٧التبيان يف إعراب القرآن، ص. 



۷٤ 
 

أل�ا ال تؤتى إال إذا كانت كذلك. والنكتة يف هذا التعبري اإلشارة إىل أنه ينبغى أن يكون 
الغرض من ترك التعرض إيصال األموال إىل من ذكر ال جمرد ترك التعرض هلا. وعلى هذا 

ح أن يراد باليتامى الصغار على ما هو املتبادر، واألمر خاص مبن يتوىل أمرهم من أولياء يص
 واألوصياء.

                { .ج 

                         .{ 
 املوقع يف اإلعراب:

والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل،  ، انكحوا:: الفاء رابطة للجواب
 واأللف للتفريق. اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جزم جواب الشرط.   : مفعول به

 بفعل حمذوف. 
أما من قرأها بالنصب فألن التقدير فيه، فانكحوا أو واحدة تقرأ بالنصب والرفع، 

 ، وهو جواب الشرط يف قوله: (واحدة  أو فتزوجوافالتزموا        .( 
أحدها أن يكون خرب مبتدأ حمذوف وتقديره: فهي  ومن قرأ بالرفع فيه وجهان:

فامرأة واحدة الثاىن أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب وتقديره: و  فحسبكم واحدة. واحدة أو 
 ٢٦.تُقِنع

كقوله    ٢٧وزاد الطربي على أنه جيوز الرفع لذلك أي فواحدة كافية أو فواحدة جمزئة.
 قراءة الرفع ال يدل على الطلب. ٢٨فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان.

                                                                                                                                                                              
 .٣٥٧(دار عامل الفوائد: د. ت)، ص.  ١ج. ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن حممد أمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي،٢٥
 .٢٤٢، اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامةحممود صايف، ٢٦
 بتصرف من الباحث .٣٧٣، ص. ٦انظر التفسري للطربى، ج. ٢٧
 .٨، بريوت: دار املعرفة، د. ت)، ص. ٣(ج.  جممع البيان يف تفسري القرآنأبو علي الفضل بن احلسن الّطربسى، ٢٨
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يف هذه اآلية أسلوب األمر. ذلك هل من دليل على أنه من األمر الذي هو كان 
على غري وجه اإللزام واإلجياب؟ فأجيب عنه، قال: نعم، ألنه بقرينة األحوال من السياق 

 وقوله تعاىل: (          ( . 
ن النكاح واجب بدليل على "فانكحوا" اآلية فقد قال إهذه من متسك بظاهر  أما

  .سياق الكالمو  ال ينظر إىل األمر بقرينة األحوالاألصل يف األمر للوجوب إذ 
اختلف العلماء يف أن معىن األمر الذي هو موجود يف اآلية وعلى هذا معىن األمر، 

 ل العلماء فيه.اأقو  قدممتنوع. حناول أن ن
 الطربى: .أ 

 وهو رأي أن األمر هنا داللة على النهي أو التهديد عن نكاح ما خاف :
الناكح اجلور فيه من عدد النساء. وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فتحرجتم فيهم، 
وكذلك فتحرجوا يف النساء، فال تنكحوا إال ما أمنتم اجلور فيه منهن، ما أحللته لكم من 

 النهي عن نكاحها اجلور يف حقوقها.  ٢٩األربع.الواحد إىل 
 فخر الرازى . ب

 ا قال الشافعي يف بيان أنه ليس مب: أمر مبعىن التخيري، ومتسك الرازي
 بواجب بقوله تعاىل: {                  

     {. 
فحكم تعاىل بأن ترك النكاح يف هذه الصورة خري من فعله، وذلك يدل على أنه 

وهو حيتج هبذه اآلية يف بيان أن اإلشتغال  ٣٠ليس مبندوب، فضال عن أن يقال إنه واجب.
 ٣١.افل العبادات أفضل من النكاحبنو 

                                                             
؛ الرياض: مركز تفسري ١(ط.  األساليب العربية الواردة يف القرآن الكرمي أثرها يف التفسري من خالل جامع البيان للطربىفواز منصر سامل الشاووش، ٢٩

  .٤٨٦)، ص. ٢٠١٥هـ/١٤٣٦للدراسات القرآنية، 
انظر أيضا أبو إمساعيل بن حممد  .١٧٨م)، ص. ١٩٨١هـ/١٤٠١بريوت: دار الفكر،  ؛٩ج.  ؛١(ط.  الغيبالتفسري الكبري ومفاتيح فخر الرازي، ٣٠

 .٨٨م)، ص. ١٩٩٥هـ/١٤١٥(الرياض: مكتبة امللك،  اعراب القرآنبن فضل القرشي األصبهاىن، 
 .٢٥٩)، ص. (جاكرتا، دار الكتب اإلسالمية، د. ت ١انظر أيضا حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، ج. ٣١
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 ابن عطية . ج
املراد بالنكاح هو ندب قال ابن عطية نقال عن القاضى أبو حممد، يقال: هذا األمر 

والنكاح يف اجلملة واألغلب مندوب إليه، بناء  لقوم، وإباحة لقوم آخرين، حبسب قرائن املرء.
 ٣٢على قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج.

 الطاهر ابن عاشورد. 
مر فيها معلق على ليست املثبتة ملشروعية النكاح، ألن األهي ف السابقة اآليةأما 

حالة اخلوف من اجلور يف اليتامى، فالظاهر أن األمر فيها لإلرشاد، وأن النكاح شرع بالتقرير 
لإلباحة األصلية ملا عليه الناس قبل اإلسالم مع إبطال ما ال يرضاه الدين كالزيادة على 

 ٣٣األربع، وكنكاح املقت، واحملرمات من الرضاعة، وحنو ذلك.
 ابن عادل الدمشقي احلنبلي عمر بن عليه. 

على ما هو أمر إباحة، فلو كان املراد ما حل  األمر تضمني أنه قال صاحب اللباب،
 ٣٤لكم لنـزلت اآلية منـزلة قوله: أحبنا لكم نكاح من يكون نكاحها مباحا لكم.

يل الباحث إىل أنه بدالة على معان متنوعة، مي أن انكحوا ومما قال العلماء يف أقواهلم
 . حىت واحدة التخيري ألن قرينة االحوال بعده بالنكاح مثىن وثالث ورباع ل علىيد

 }.              { .د 
 املوقع يف اإلعراب

والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل،  ية. آتوا:: الواو عاطفة أو استئناف
 واأللف للتفريق.

                                                             
، بريوت: دار الكتب العلمية، ٢؛ ج. ١(ط. احملرر الوجري يف تفسري الكتاب العزيزأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلوسى، ٣٢

 .٧م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢٢
 .٢٢٤م)، ص. ١٩٨٤؛ تونس: الدار التونسية للنشر، ٤(ج.  تفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر ابن عاشور، ٣٣
، بريوت: دار الكتب ٣؛ ج. ١(ط.  ٢، ج. تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقاننظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي النيسابوري، ٣٤

 .٩٩١م)، ص. ١٩٩٩هـ/١٤١٩ ،؛ القاهرة: دار السالم٥(ط.  ٢، ج. األساس يف التفسريسعيد حّوى، . وانظر أيضا ٣٤٥م)، ص. ١٩٩٦هـ/١٤١٦العلمية، 
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والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل،  ب الشرط، كلوه:: الفاء رابطة جلوا
اهلاء: ضمري متصل مبين على الضمة يف حمل نصب مفعول به. اجلملة من الفعل والفاعل يف 

 حمل جزم جواب الشرط.
هذا  ٣٥احلقيقي. هذا داللة على وجوب الصداق للمرأة.وآتوا تدل على املعىن 

 ٣٦خطاب لألزواج أمروا بإيتاء نساءهم الصداق، ألن اخلطاب فيما قبل مع الناكحني.
واألمر هذه اآلية أيضا إما أن يكون لألزواج ألنه يدل على أن املرأة صارت زوجة الرجل 

ا تزوجها مبهر يف ذمته يؤديه هلا فصار الرجل ملزما بالصداق، ومن املمكن أن يكون دينا إذ
عند يساره. وإما أن يكون األمر لويل أمرها فالذي كان يزوجونه أخته مثال، كان يأخذ املهر 

وفكلوه يدل على أمر إباحة، واملعىن فانتفعوا به، وعرب  ٣٧له ويرتكها دون أن يعطيها مهرها.
ال إمث  ٣٩شيئا من الصدقات، أو فكلوا ما وهبنه لكم أكال ٣٨باألكل ألنه معظم االنتفاع،

 لكم.
             { .ه 

     .{ 
 املوقع يف اإلعراب

 :  الواو تؤتوا، ارزقوهم واكسوهم: الواو حرف عطف على
ضمري متصل يف حمل رفع فاعل، هم: ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب 

 مفعول به.
: .الواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة وهو معطوف عليه 

                                                             
 .١٧٤م)، ص. ١٩٩٣هـ/١٤١٣، بريوت: دار الكتب العلمية، ٣؛ ج. ١(ط.  تفسري البحر احمليطبأيب حيان األندلوسي،  بن يوسف الشهريحممد ٣٥
 .١٦٣هـ)، ص. ١٤٠٩(الرياض: دار الطيبة،  ٢، ج. تفسري البغوي معامل النزيلحميي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، ٣٦
 .٢٠٠٩م)، ص. ١٩٩١(القاهرة: ادارة العامة،  ٤، ج. ري الشعرويتفسحممد متويل الشعروي، ٣٧
  .١٧٥، ص. ٣، ج. تفسري البحر احمليطبأيب حيان األندلوسي،  حممد بن يوسف الشهري٣٨
 .٩٩٠، ص. األساس يف التفسريسعيد حّوى، ٣٩
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وارزقوهم واكسوهم يف هذه اآلية تفيد معىن احلقيقي، أي أمر اهللا سبحانه وتعاىل 
وهنا أمر اهللا سبحانه وتعاىل أوصياء اليتامى  ٤٠أولياء باطعامهم وكسوهتم وجعلهم نصيبا.

بإيتائهم أمواهلم، وهذا يتضمن بعموم عدم اإلقرتاب من أموال األيتام باألكل منها أو بالزواج 
 ٤١منها أو بابتذاذها وادخارها ألبناء الوصي وذريته، أو بشراء اللباس منها أو بغري ذلك.

قال اهللا وارزقوا أيها الناس سفهاءكم من نسائكم وأمهاهتم وأوالدكم الصغار من  كأن
ووقولوا يدل على معىن االكرام، أموالكم طعامهم وما ال بد هلم منه من مؤنتهم وكسوهتم 

يف الرب  ولينا هلم أوصيائهم بأن يقول هلم قوال معروفاألن اهللا تعاىل دعا وأدب أوليائهم أو 
 .الصلة

               { .و 

               

            {. 
 املوقع يف اإلعراب

،اجلملة من الفعل والفاعل ال حمل له من  : الواو عاطفة والكالم معطوف
  اإلعراب ألنه جواب الشرط غري جازم.

: على  ن مبنيانمتصال انضمري  وقعتا فيهما ، والواوالفاء رابطة للجواب
السكون يف حمل رفع فاعل، واأللف للتفريق. اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جزم جواب 

 الشرط.
 :غري  الفعل والفاعل ال حمل هلا من االعراب أل�ا جواب الشرطمن  اجلملة

 جازم.
                                                             

 .١٧٨، ص. تفسري البحر احمليطحممد بن يوسف الشهيد بأيب حيان األندلوسي، ٤٠
، ص. صفوة التفاسريانظر أيضا حممد علي الصابوين،  .٣٧، ص. ١، ج. السهيل لتأويل التنزيل التفسري يف سؤال وجوابمصطفى بن العدوي، ٤١

٣٤٥. 
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 و: الفعل ويأكل الفاء رابطة للجواب والالم الم األمر. يستعفف :
املضارع جمزوم بالم األمر وعالمة جزمه السكون وفاعله ضمري مسترت جوازا تقديره هو يعود 

 اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جزم جواب الشرط.إىل من. 

ادعوا تفيد معىن األمر احلقيقي، ال بد هلم أ�م اختبارهم يف رأيهم ويف فكلمة وابتلوا و 
عقلهم كيف هم. إذا ُعرُِفوا أ�م قد أُِنُس منهم رشد دفعوا إليهم امواهلم. قال: وذلك بعد 

 قبل إختبارهم وايناس الرشد.  وال جيوز اإلعطاء من ماهلم إال ٤٢اإلحتالم.
فليستعفف تفيد معىن األمر احلقيقي أيضا، هذا يدل على أنه تقسيم حلال الوصي 
على اليتيم، فأمره تعاىل باالستعفاف عن ماله إن كان غنيا، واقتناعه مبا رزقه اهللا تعاىل من 

  ٤٣الغىن.
ل اليتيم إن كان غنيا فليأكل تفيد معىن األمر االباحة بعد ما امتنع له األكل من ما

  فاجاز األكل باملعروف إن كان فقريا حبيث هي تأخذ ما يكفيها يف تقديرها.
الوصي غنيا وبني أن يكون فقريا. فالغين قال الزخمشري أن قسم األمر بني أن يكون 

يستعف من أكلها وال يطمع، ويقتنع مبا رزقه اهللا من الغىن إشفاقا على اليتيم، وإبقاء على 
. ةالفقري يأكل قوتا مقدرا حمتاطا يف تقديره على وجه األجرة أو استقراضا على ما يف ماله

ذلك من االختالف ولفظ األكل باملعروف واالستعفاف مما يدل على أن للوصى حقا 
 ٤٤لقيامه عليها.

وهذا ما نقله الطربي قال: حدثين حممد بن سعد قال، حدثىن أيب قال، حدثين عمي 
        عن أبيه، عن ابن عباس: {قال، حدثين أيب، 

                                                             
ن ؛ القاهرة: مكتبة اب٢(ط.  ٧، حتقيق: حممود حممد شاكر، ج. تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر حممد بن جرير الطربي، ٤٢

 .٥٧٤هـ)، ص. ١٣٧٤تيمية، 
  .١٨١، ص. تفسري البحر احمليطبأيب حيان األندلوسي،  حممد بن يوسف الشهري٤٣

، الرياض: مكتبة ١؛ ط. ٢(ج.  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري،  ٤٤
 . ٢٤م)، ص. ١٩٩٨هــ/١٤١٨العبيكان، 
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   يقول: إن كان غنيا فال حيل له من مال اليتيم أن يأكل منه شيئا، وإن ،{
كان فقريا فليستقرض منه، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه، فذلك أكله 

 لكن ال جيب عليه أن يعيده إليه، هذا اصح كما قال ابن كثري. ٤٥باملعروف.
وقيل:  هو فرض، منهم من قاله ابن  ٤٦فاشهدوا هو أمر بالتحرز واحلرز فهو ندب.

كثري، يقال: هذا أمر من اهللا تعاىل لألولياء أن يشهدوا على األيتام إذا بلغوا احللم وسلموا 
 ٤٧إليهم امواهلم.

            { .ز 

 .{ 
 املوقع يف اإلعراب

والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع  طة للجواب،: الفاء راب
اجلملة من الفعل  فاعل. هم ضمري متصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.

الواو عاطفة على  :و عراب أل�ا جواب الشرط غري جازم.والفاعل ال حمل من اال
 . قولوا معطوف عليه.فارزقوهم

على معىن أمر للندب عند ابن عباس وابن جبري  فكلمة فارزقوهم يف هذه اآلية تدل
واحلسن، وبه قال مجاعة منهم جماهد وعطاء والزهري إنه أمر حقيقي. واستدلوا بذلك على  

معىن اإلكرام، ألن اهللا تعاىل أمر بأن وكلمة وقولوا يدل على  ٤٨كون ذلك يف الورثة واجبا.
 قرابات عن اإلرث.حيضر عند تقسيمها حمبوب من ال ٤٩يقول هلم قوال حسنا.

                                                             
  .٥٨٣ر، ص. ، حتقيق: حممود حممد شاكتفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآنبو جعفر حممد بن جرير الطربي، أ٤٥
 .١٧٥م)، ص. ١٩٩٥هـ/١٤١٥، بريوت: دار الكتب العلمية، ١؛ج. ١، (ط. التسهيل لعلوم التنزيلأبو القاسم حممد بن أمحد بن جزّي الكليب، ٤٦
وانظر أيضا  .٣٥٤م)، ص. ١٩٨٩هـ/١٤١٠(الرياض: مكتبة املعارف،  ١، ج. سري العلي القدير إلختصار تفسري ابن كثرييتحممد نسيب الوفاعى، ٤٧

. ذهب الشافعية ٢٠٨، بريوت: دار احياء الرتاث العريب، د. ت)، ص. ٤(ج.  روح املعاىن يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاىنحممود شكري األلوسي البغدادي، 
 عندنا. كية يف هذا األمر إىل أنه أمر للوجوب، واستدلوا بذلك على أن القيم ال يصدق بقوله يف الدفع بدون بينة. لكن قال األلوسي: هو أمر ندبواملال

  .١٨٤، ص. تفسري البحر احمليطبأيب حيان األندلوسي،  حممد بن يوسف الشهري٤٨
 .٣٣، ص. تريديتأويالت أهل السنة: تفسري املاأبو منصور املاتريدي،ن ٤٩
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    .{ 
 املوقع يف اإلعراب

الالم الم األمر. خيش: فعل مضارع جمزوما: الواو حرف عطف ملا قبله ، 
بالم األمر وعالمة جزمه حذف حرف العلة والذين اسم موصول مبين على الفتحة يف حمل 

 رفع فاعل.
 : جمزوم بالم األمر وعالمة جزمه  ة جلواب، الالم الم األمر. هوالفاء رابط

حذف النون الواو ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة. اجلملة من 
 الفعل والفاعل ال حمل من اإلعراب أل�ا جواب الشرط غري جازم.

: الم األمر وجمزوم أيضا وهو معطوف عليه الواو عاطفة على فليتقوا الالم. 
 ٥٠فكلمة وليخش وفليتقوا هي مبعىن احلقيقي ألنه يدل على أمر خبشية اهللا واتقانه

وكان هناك أيضا قول آخر، فيه من الكالم تعريض بالتهديد بأن  ٥١على اليتامى من الضياع.
، ألن اهللا �ى يقولوا تدل على معىن االكرامول  ٥٢نصيب أبنائهم مثل ما فعلوه بأبناء غريهم.

اليتامى ويكلموهم كما يكلمون اوالدهم باألدب احلسن والرتحيب ويدعوهم بـ(يا عن ايذاء 
  ٥٣بين ويا ولدي).

وانظر إىل حسن ترتيب األوامر حيث بدأ باخلشية الىت حملها القلب، وهي االحرتاز 
من الشيء مبقتضى العلم، وهي احلاملة على التقوى مث أمر التقوى ثانيا وهي متسببة عن 

جعل املرء نفسه يف وقاية مما خيشاه مث أمر بالقول السديد وهو ما يظهر من  اخلشية إذ هي
                                                             

 .١٨٥، ص. تفسري البحر احمليطبأيب حيان األندلوسي،  حممد بن يوسف الشهري٥٠
، الرياض: مكتبة العبيكان، ٢؛ ج. ١(ط.  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويلأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، ٥١

 .٣٠م)،ص. ١٩٩٨هـ/١٤١٨
 .٢٥٢التحرير والتنوير، ص. حممد الطاهر ابن عاشور، تفسري ٥٢
 .٣٠، ص. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويلأبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، ٥٣
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الفعل الناشىء من التقوى الناشئة عن اخلشية وال يراد ختضيض القول السديد فقط، بل 
املعىن الفعل والقول السديدين، وإمنا اقتصر على القول السديد لسهولة ذلك على 

 ٥٤اإلنسان.
            { .ط 

           {. 
 املوقع يف اإلعراب

 الواو ضمري استشهدوا:  للجواب وجيوز هلا أن تكون زائدة،: الفاء رابطة
متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب 

َمْن، هو اسم املوصول مبين على السكون يف  املبتدأ أل�ا جواب الشرط غري جازم، الىت مبعىن
 حمل رفع مبتدأ.

 الواو ضمري متصل مبين شهدوا، امسكو:  عن رابطة للجواب: الفاء
، هن ضمري متصل مبين على الفتحة يف حمل نصب مفعول حمل رفع فاعلعلى السكون يف 

 به. اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جزم جواب الشرط.
استشهدوا وفامسكوهن يف هذه اآلية يدل على معىن األمر لالرشاد. واملعىن فكلمة 

فإن شهد األربعة بفعلها فاحبسوهن   ٥٥ممن قذفهن أربعة من الرجال تشهد عليهن. اطلبوا
 .وهذا عقوبة ملن زىن يف أول اإلسالم ٥٦يف بيوهتن وامنعوهن اخلروج منها عقوبة هلن،

             { .ي 

     .{ 
 املوقع يف اإلعراب

                                                             
  .١٨٦، ص. تفسري البحر احمليطبأيب حيان األندلوسي،  حممد بن يوسف الشهري٥٤
؛ بريوت: دار الكتب العلمية، ١(ط.  ٢، ج. طنطاوي جوهرياجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي املسمى تفسري طنطاوي جوهري املصري، ٥٥

  .٣٠م)، ص. ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥
 .٢٠٥م)، ص. ١٩٤٦مصر: شركة مكبة ومطبعة البايب احلليب وأوالده، هـ/١٣٦٥، ٤؛ ج. ١(ط.  تفسري املراغىأمحد مصطفى املراغى، ٥٦
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والواو ضمري متصل  دة، آذوا:: الفاء رابطة للجواب وجيوز هلا أن تكون زائ
مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، ومها ضمري متصل مبىن على السكون يف حمل نصب 

 .مفعول به  اجلملة من الفعل مبين على الكسرة يف حمل رفع مبتدأ مبنـزلة الشرط .
 على فإن تابا، أعرضوا: : الفاء رابطة للجواب ملبتدأ.والفاعل يف حمل رفع خرب ا

والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل. اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل 
 جزم ألنه جواب الشرط.

كلمتني يف هذه اآلية تفيد معىن األمر التحقري. هذا جزاء ملن يعمل وجد الباحث  
 الفاحشة بالتأنيب والتوبيخ بالفعل واليد بسبب املعصية املتقدمة.

فآذومها بالتوبيخ والتقريع وأعرضوا باإلغماض والسرت. علة باإلعراض وترك املذمة 
 ٥٧والسرت بعد الفضيحة.

{ .ك                             

                        

               .{ 
 املوقع يف اإلعراب

 : الواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، هن ضمري
 متصل مبىن على السكون يف حمل نصب مفعول به.

عاشروهن يف هذه اآلية يدل على معىن األمر احلقيقي، �ى اهللا عن سوء املعاشرة، 
وعليكم أن حتسنوا معاشرة نسائكم  ٥٨سبب سوء املعاشرة وهو الكراهيةفإن وجد 

واملعاشرة جيب أن يكون كل  ٥٩وختالطوهن مبا تألفه طباعهن وال يستنكره الشرع وال العرف.
 من الزوجني مدعاة لسرور اآلخرة وهنائته وسعادته يف معيشته ومنـزله. 

                                                             
   .٣٠، ص. طنطاوي جوهري اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي املسمى تفسريطنطاوي جوهري املصري، ٥٧
 .٢٨٧، ص. تفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر ابن عاشور، ٥٨
 .٢١٣، ص. تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي، ٥٩
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       .{ 
 املوقع يف اإلعراب

 الواو ضمري متصل مبين على السكون ط، آتو: : الفاء رابطة جلواب الشر
اجلملة ل به. يف حمل رفع فاعل، هن ضمري متصل مبىن على السكون يف حمل نصب مفعو 

 وما مبنـزلة الشرط. .زماج غري ألنه جواب الشرط من اإلعراب حمل من الفعل والفاعل ال
األمر يف هذه اآلية تفيد معىن األمر احلقيقي، أمر اهللا اإلعطاء هلا األجر أي املهر، ومسي 

 ٦٠املهر أجرا ألنه يف مقابلة اإلستمتاع، وهذا احلكم مفروض من اهللا فريضة.
  { .م                      

              

          

             

                         .{ 
 املوقع يف اإلعراب

،الفاء عاطفة على ما قبلها :  انكحوا: الواو عاطفة على: 
والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، هن ضمري متصل مبىن على 

 السكون يف حمل نصب مفعول به.
فتياتكم املؤمنات فهي تدل على جواب  من أميانكمأما اآلية يعىن فمن ما ملكت 

 ارا.صالشرط احملذوف من "فانكحوا"، واحلذف من ذلك اخت
                                                             

 .٩م)، ص. ٢٠٠٩هـ/١٤٣٠، دمشق: دار الفكر، ٥؛ ج. ١٠(ط. ٣، ج. تفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجوهبة الزحيلى، ٦٠
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انكحوا يف هذه اآلية تفيد معىن األمر اإلباحة وهو دل على أن السيد هو فكلمة 
وأما كلمة  ٦١ويل األمة ال تتزوج األمة إال بإذنه واتفق العلماء األمة بغري إذن سيدها باطل.

 تفيد معىن األمر احلقيقي.فآتوا يف هذه اآلية 
 { .ن                          

                

.{ 
 املوقع يف اإلعراب

: سئلوا: مبين على حذف النون وهو معطوف عليه، الواو استئنافية. 
، اسئلوه وهو عليم مبا حيقق املصلحة لكل لدعاءوا يف هذه اآلية تفيد معىن اوسئل

 ٦٢إنسان، فال جيوز أن يتمىن أحد زوال ما لدى اآلخرين من نعمة.
{ .س                          

          .{ 
 املوقع يف اإلعراب

متصل مبين على السكون الواو ضمري شرط، آتو: : الفاء رابطة جلواب ال
يف حمل رفع فاعل، هم ضمري متصل مبىن على السكون يف حمل نصب مفعول به. اجلملة 

والذين ينـزل مبنـزلة  من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب جواب الشرط غري جازم
 .الشرط

فآتوهم يف هذه اآلية تدل على معىن األمر احلقيقي. هذا يدل على املراد بقوله 
 ٦٣فآتوهم يعىن من النصرة والنصيحة واملوافاة واملصافاة وحنو ذلك.

                                                             
؛ بريوت: دار طوق ١(ط.  ٦١، ج.تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآنحممد األمني بن عبد اهللا األرمي العلوي اهلرري الشافعي، ٦١

 .١٧م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢١النجاة، 
 .٣١٤م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢٢، دمشق: دار الفكر، ١؛ ج. ١(ط.  التفسري الوسيطوهبة زحيلي، ٦٢
 .٣٦، ص. تفسري القرآن اجلليل املسمى لباب التأويل يف معاىن التنزيلالدين على بن حممد بن إبراهيم البغدادى الصويف املعروف،  حمي السنة عالء٦٣
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          .{ 
 املوقع يف اإلعراب

  : عن الاليت ينـزل  الفاء رابطة جلواب الشرط
الواو ضمري متصل مبين هن، واضربو  هنواهجر  .هنعظو على ف، الواو عاطفة منـزلة الشرط

على السكون يف حمل رفع فاعل، هن ضمري متصل مبىن على الفتحة يف حمل نصب مفعول 
 .غري جازمط جواب الشر اجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألنه  به.

، خوفوهم بالقول كمثل قولك هلا إن فعظوهن على أن األمر فيه التهديد نص
واهجروهن واضربوهن يف هذه  ٦٤طاعتك يل فرض عليك واحذري عقاب اهللا يف عصاين.

اآلية تفيد معىن اإلباحة إن مل ينفع العظة والنصيحة اضربوهن. إن مل ينجع ما فعلتم من 
والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديبا يزجرها به عن  ٦٥العظة واهلجر اضرهبا غري مربح.

 ٦٦ا وضرهبا.النشوز. جعل اهللا تعاىل معاقبتها على النشوز ثالثة أشياء: وعظها وهجره
              { .ف 

                .{ 
 املوقع يف اإلعراب

: ،الواو ضمري متصل مبين على السكون يف ابعثوا:  الفاء رابطة جلواب الشرط
  حمل رفع فاعل، واأللف فارقة. اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جزم جواب الشرط.

                                                             
 .١٢٢٠م)، ص. ١٩٥٧هـ/١٣٧٦، مجع احلقوق حمفوظة، ٥؛ ج. ١(ط.  تفسري القامسي املسمى حماسن التأويلحممد مجال الدين القامسي، ٦٤
  .١٢٢١، ص. تفسري القامسي املسمى حماسن التأويلحممد مجال الدين القامسي، ٦٥
 .٣٥؛ بريوت: دار الكتب العلمية، د. ت)، ص. ١(ج.  والنكت والعيون تفسري املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري٦٦
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فابعثوا يف هذه اآلية يذكر فيها مرتان تقديرا أي فابعثوا حكما من أهله وابعثوا حكما 
االرشاد، إمنا بعثت احلكمان من الزوج والزوجة ليصلحا ما وهي تفيد معىن األمر  من أهلها.

 ٦٧بينهما.
            { .ص 

                        

                    .{ 
 املوقع يف اإلعراب

: ،الواو ضمري متصل مبين على اعبدوا:  الواو عاطفة على كالم ما قبله
وهو  لفظ اجلاللة منصوب بالفتحة مفعول به. فارقة.السكون يف حمل رفع فاعل، واأللف 

 معطوف عليه على ما قبلها.
نص اعبدوا يف هذه اآلية يفيد معىن األمر احلقيقي، يعىن العبادة أو التذلل 

تقديره أحسنوا بالوالدين  عن الفعلإحسانا يف هذه اآلية هي املصدر النائب  ٦٨بالطاعة.
وبالوالدين إحسان وهو مبتدأ وخرب وفيه ما يف املنصوب من . وجيوز قراءة الرفع أي إحسانا

 يدل على الطلب. ٦٩معىن األمر.
{ .ق                             

                             

            

              .{ 
 املوقع يف اإلعراب

                                                             
 .٣٧٩م)، ص. ١٩٩٠، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ١؛ ج.١(ط.  تفسري كتاب اهللا العزيزهود بن حمكم اهلواري، ٦٧
، بريوت: دار احياء ٢؛ ج. ١(ط.  القرآن تفسري الثعاليب املسمى جبواهر احلسان يف تفسريعبد الرمحن بن حممد بن خملوف بن زيد الثعاليب املالكي، ٦٨
 .٢٣٢م)، ص. ١٩٩٧هـ/١٤١٨الرتاث العريب، 

 .٢٥٤حيان األندلوسي، تفسري البحر احمليط، ص. بأيب  حممد بن يوسف الشهري٦٩
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،الواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل  : الفاء رابطة جلواب الشرط
 اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جزم جواب الشرط. رفع فاعل، واأللف فارقة.

: .الفاء عاطفة على فتيمموا، وهو  معطوف عليه 
مرتان أي فامسحوا بوجوهكم وامسحوا بأيديكم يف هذه اآلية يذكر فيها امسحوا 

فتيمموا تدل على املراد مبعىن اإلباحة إذامل جيد  التيمم.ه على تقديرا، ليس املعطوف ب
تغوط والمس النساء املاء فيه فأجاز له أن يتيمم عوضا عن الطهارة املريض و املسافر و امل

اد، جعل اهللا التيمم قاصرا على مسح وفامسحوا يف هذه اآلية تفيد معىن األمر لالرش .باملاء
 الوجه واليدين.

            { .ر 

               

                        .{ 
 املوقع يف اإلعراب

 ،تقديره أنت.الفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا امسع: : الواو حالية أو استئنافية 

 الواو عاطفة على وامسع.أي ارقبنا ،   :اعنا: ر  الواو عاطفة على
الفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت ونا ضمري متصل مبىن على السكون يف حمل 

 نصب مفعول به.
وانظرنا يف هذه اآلية فهي يدل على معىن التسخري وامسع وراعنا  ٧٠أما كلمة وامسع،

 ثانيا يدل على معىن اإلكرام.
إن هذه الكلمة كانت معروفة اإلطالق بني العرب يف معىن الكرامة والتلطف إطالقا 
متعارفا ولكنهم ملا قالوها أي اليهود للرسول أرادوا هبا معىن آخر انتحلوه هلا من شيء يسمح 

                                                             
، بريوت: دار الكتب العلمية، ٢؛ ج. ١(ط.  اجلاللني حاشية الصاوي على تفسريأمحد بن حممد الصاوي املصري اخللويت املالكي، ٧٠

 وامسع غري مسمع حال مبعىن الدعاء أي ال مسعت. .٣٣ م)، ص.١٩٩٥هـ/١٤١٥
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أو أن ال يستجاب  به تركيبها الوضعي أي أن ال يسمع صوتا من متكلم بأن يصري أصم
 دعاؤه.

آتوا بلفظ ظاهره طلب املراعاة أي الرفق ولكن وهم يريدون  يعىن وقوهلم راعنا
ولذلك �ى اهللا  ٧١بـ(راعنا) كلمة يف العربانية تدل على ما تدل عليه كلمة الرعونة يف العربية.

 عن املسلمني أن يتابعوهم يف ذلك اغرتارا. 
              { .ش 

                                

.{ 
 املوقع يف اإلعراب

 :.الواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، واأللف فارقة 
األمر يف هذه اآلية تفيد معىن األمر احلقيقي، أمر اهللا الذين أوتوا الكتاب بإميا�م به 
الذي أنزله اهللا عليهم من قبلهم. إذا ما كنتم إميانا به فعذبكم اهللا كما عذب اهللا أصحاب 

 السبت.
 }.           { .ت 

 املوقع يف اإلعراب
 :.الفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت 

فكلمة انظر يف هذه اآلية تفيد معىن التعجب أي التعجب من ضالالت اليهود 
ر هؤالء الذي أعطوا أيها الرسول من أم زيادة يف التقبيح والتشنيع عليهم، أي أال تعجب يا

 ٧٢وراة، يكفرون بالرمحن ويؤمنون بالشيطان وبكل ما ُعبد من دون اهللا.حظا من علم الت
                                                             

، ج. تفسري القرآن العزيز. وانظر أيضا تفسري أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب زمنني، ٧٦، ص. التحرير والتنويرتفسري حممد الطاهر ابن عاشور، ٧١
 .١٦٧م)، ص. ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣؛ القاهرة: الفازوق احلديثة للطباعة والنشر، ١(ط.  ١

أمحد بن حممد الصاوي وانظر أيضا  .١٩٢م)، ص. ٢٠٠٧هـ/١٤٢٨؛ بريوت: املكتبة العصرية، ٨(ط.  التفسري الواضح امليسرحممد على الصابوىن، ٧٢
 .٣٥ ص. ،اجلاللني حاشية الصاوي على تفسرياملصري اخللويت املالكي، 
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               { .ث 

               

.{ 
 املوقع يف اإلعراب

 :.الواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، واأللف فارقة 
  اجلاللة منصوب بالفتحة مفعول به، ال حما له من اإلعراب. لفظ

إذا نظرنا إىل هذه اآلية جند فيها أن أطيعوا تكرار. وعلى هذا، يدل على اإليطاع 
هللا. لكن مل باهللا ورسوله مطلقا أي كتابه وسننه. وظاهر اآلية من أطاع الرسول فقد أطاع ا

 ا إشارة إىل أنه ال يفعل ما يؤمر به مطلقا.ولو األمر، هذأاملقرتن ب أطيعوايذكر فيها 
أطيعوا يف هذه اآلية تفيد معىن األمر احلقيقي، أي ال بد لإلنسان طاعة على اهللا أوال 
يف فريضته وأوامره ونواهيه فيما شرع والرسول يف سنته فيما شرح واألمراء فيما أمر. وفردوا 

اختالفا بينكم وبني األمراء رجعوا إىل  مبعىن االرشاد، أي إذا كنتم يف شيء من أمور الدين
 الكتاب والسنة.

              { .خ 
  .{ 

 املوقع يف اإلعراب
 :تعالوا يف هذه اآلية  رفع فاعل. الواو ضمري متصل مبىن على الضمة يف حمل

يعىن تعالوا إىل  ٧٣املذكورة وهي لفظة مأخوذة من العلو وسيقت من العلو حتسينا لألدب.
 ٧٤القرآن من األحكام.

                                                             
 .٧٣، ص. احملرر الوجيزأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلوسى، ٧٣
م)، ١٩٩٤هـ/١٤١٥، بريوت: دار الكتب العلمية، ٢؛ ج. ١النيسابوري، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد (ط. أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي ٧٤

 .٧٤ص. 
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              { .ذ 

    .{ 
 املوقع يف اإلعراب

،الفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت : الفاء استئنافية.  :
 أعرض.الواو عاطفة على  الفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت.

وعظهم  .ومعاملتهم بالرفق واألناة ٧٥فأعرض مبعىن للتأديب أعرض عن قبول األعذار
حىت  ٧٦وقل يف هذه اآلية تفيد معىن التهديد، أي التخويف من عذاب اهللا بالزجر واإلنكار

ال يعودوا إىل مثل ما فعلوه. وقال اآلخر إن األمر يف وعظهم يدل على املراد باإلرشاد ألن 
 ٧٧فيها الوعظ بفعل اخلري وترك الشر بطريقة.

                 { .ض 

                          .{ 
 املوقع يف اإلعراب

، : .اقتلوا  واخرجوا معطوف عليه. أن: حرف نصب ومصدري
أن وما دخلت عليها بتأويل  يف حمل رفع فاعل، األلف فارقة. مبىن على السكون واخرجوا:

  املصدر يف حمل نصب مفعول به أي ولو أنا كتبنا عليهم قتلهم أوخروجهم من ديارهم.
متثال صيغتا األمر يف هذه اآلية تفيدان مبعىن األمر التهديد، أي الوعد جبزاء اإل

 وهذا إمتحان ونتائج ملن فعل ذلك. ٧٨والوعيد ملن صد عنه.
                                                             

(جامعة أم القرى،  ١يوسف حممد رمحة الشامي، تفسري القرآن العظيم لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمى "رسالة الدكتوراه"، ج. ۷٥
 .٥٣٠م)، ص. ١٩٩٨هـ/١٤١٨

وانظر أيضا  .٥٣٠، ص. ١يوسف حممد رمحة الشامي، تفسري القرآن العظيم لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم السلمى "رسالة الدكتوراه"، ج. ٧٦
ؤسسة الرسالة، ، بريوت: م٦؛ ج. ١أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان (ط. 

 .٤٣٨م)، ص. ٢٠٠٦هـ/١٤٢٧
 .١٠٨، ص. تفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر ابن عاشور، ٧٧
  .٩٥٦، املكتب املصرى احلديث، د. ت)، ص. ٤(ج.  ١، ج. يف رحاب التفسري، عبد احلميد كشك٧٨
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 }.          { .غ 
 املوقع يف اإلعراب

 و وا ألن : الفاء عاطفة، فعل أمر مبىن على حذف النون
مضارعه من األفعال اخلمسة. الواو ضمري متصل مبىن على الضمة يف حمل رفع فاعل، األلف 

 فارقة.
انفروا يفيد مبعىن اإلرشاد، هذا بيان مر يف هذه اآلية هي اللفظ خذوا و صيغ األ

وانفروا، هو يفيد مبعىن ا الء كلمة اهللا وأحياء دين اهللا.الدعوة إىل األمة اإلسالمية إلع
 للتخيري، التقدم إىل مجاعات أو اجليش الكثيف.

              { .ظ 

                 .{ 
 املوقع يف اإلعراب

 الفاء استئنافية، الالم الم األمر. يقاتل: فعل مضارع جمزوم بالم األمر :
فليقاتل مبعىن األمر احلقيقي، هذا أمر من اهللا ترغيبا يف اجلهاد يف  وعالمة جزمه السكون.
 سبيل اهللا على املؤمنني.

   { .أ أ                         

              

      .{ 
 املوقع يف اإلعراب

  : والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره أنت. ونا ضمري مسترت
 مبىن على السكون يف حمل نصب مفعول به.

 معونة يطلبون ال يدل على املراد باألمر احلقيقي إال تفيد مبعىن الدعاء، يف هذه اآلية
 .إليه والضراعة الدعاء إال قوة هلم جيدون الواستنصاره  وتعاىل وإمدادهم سبحانه اهللا
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              { .ب ب 

                  .{ 
 املوقع يف اإلعراب

،فعل أمر مبىن على حذف النون ألن مضارعه من األفعال  : الفاء استئنافية
ة يف حمل رفع فاعل، األلف فارقة. اجلملة من اخلمسة. الواو ضمري متصل مبىن على الضم

 . والذين مبوقع الشرط.أل�ا جواب الشرط غري جازم الفعل والفاعل ال حمل له من اإلعراب
ىن األمر احلقيقي، حث اهللا للمؤمنني األمر يف هذه اآلية، وهو فقاتلوا تفيد مع كلمة 

 حضا على اجلهاد هللوك من يعبد األصنام وجيزي اهللا على من يقاتل يف سبيله.
               { .ج ج 

                                

                                 

     .{ 
 املوقع يف اإلعراب

 ، ، الواو الىت اقرتنت بأقيموا وآتوا عاطفة على كفوا، ذلك فعل :
أمر مبىن على حذف النون ألن مضارعه من األفعال اخلمسة. الواو ضمري متصل مبىن على 

 الضمة يف حمل رفع فاعل، األلف فارقة.
املذكور يف هذه اآلية تفيد مبعىن األمر احلقيقي، هذا نص على أن اجياب األمر 

ألن الصالة هو تصوير بتعظيم أمر اهللا والزكاة  ٧٩الصالة والزكاة على اجياب اجلهاد مقدما.
 هو تصوير بالشفقة من بيننا من خملوق اهللا. 

{ .د د                                 

            .{ 
                                                             

 .٣٠٩، ص. تفسري البحر احمليطبأيب حيان األندلوسى،  حممد بن يوسف الشهري٧٩
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 املوقع يف اإلعراب
  الفاء استئنافية والواو عاطفة، مها: فعال أمر مبنيان على السكون :

 وفاعاله ضمريان مسترتان وجوبان تقديرمها أنت.
األمر املذكور يف هذه اآلية مبعىن األمر لإلرشاد وتوكل يدل على معىن األمر  

لالرشاد، ألن اهللا �ى الرسول عن قتل املنافقني فاصفح عنهم. ، بعد ما �اه عن قتلهم مث 
 أمره اهللا باعتماده على أمر اهللا. 

                 { .ه ه 

                .{ 
 املوقع يف اإلعراب

  الفاء سببية والواو عاطفة، مها فعال أمر مبنيان على السكون :
 وفاعاله ضمريان مسترتان وجوبان تقديرمها أنت.

األمر يف هذه اآلية فقاتل مبعىن األمر احلقيقي، أمر اهللا النيب حممد مبجاهدة أعداء  
اهللا من أهل عبدة األصنام. وحرض تفيد مبعىن لإلرشاد، أرشد اهللا النيب حممدا حلثهم 

 وحضهم على من يقتلهم معك.
 }.               { .و و 

 املوقع يف اإلعراب
  ،اجلملة من  .الواو فاعل، األلف فارقة: الفاء رابطة جلواب الشرط

 أل�ا جواب الشرط غري جازم. الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب
يعلم  ٨٠األمر يف هذه اآلية فحيوا تفيد مبعىن اإلكرام وردوها مبعىن للتخيري أو للتنويع،

اهللا علينا أن التحية هو كلمة طيبة. و كلمة طيبة هو السالم، إن كان من عندك فاشي 
 السالم وجب عليك أن جتيب عنه مبثله أو بصاعد من ذلك وهو أحسن منك حتية.

                                                             
 .٣٢٣، ص. تفسري حبر احمليطبأيب حيان األندلوسى،  يوسف الشهريحممد بن ٨٠
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{.ز ز                              

               

  .{ 
 اإلعراباملوقع يف 
  الواو ضمري متصل مبىن على الضمة يف ، و : الفاء رابطة جلواب الشرط

اجلملة من  هم ضمري متصل مبىن على السكون يف حمل نصب مفعول به.حمل رفع فاعل، 
 جزم جواب الشرط. حمل يفالفعل والفاعل 

 :وهو معطوف  سابقا.ة على ما قبلها. وإعرابه كما ذكر به والواو عاطف
 عليه.

األمر يف هذه اآلية يعىن فخذوهم واقتلوهم يفيد مبعىن اإلنذار، أي أعرضوا عن 
املهاجرة، وهذا إنذار هلم قبل مؤاخذهتم. إذ املعىن: فأبلغوهم هذا احلكم فإن أعرضوا عنه ومل 

 ٨١يتقبلوه فخذوهم واقتلوهم.
{ .ح ح                                  

                                

                {. 
 املوقع يف اإلعراب
   : الواو ضمري متصل ة، و الفاء رابطة جلواب الشرط والواو عاطف

مبىن على الضمة يف حمل رفع فاعل، هم ضمري متصل مبىن على السكون يف حمل نصب 
 جزم جواب الشرط. حمل يفاجلملة من الفعل والفاعل  مفعول به.

األمر يدل على معىن  اإلباحة أي فإن مل يعتزلوكم ويرتكوكم وشأنكم ويلتزموا احلياد  
ويلقوا إليهم السلم: أي زمام املساملة على الطريق الىت ترو�ا نافعة لكم، ويكفوا أيديهم عن 

                                                             
 .١٥٢، ص. تفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر ابن عاشور، ٨١
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عالج هلم غري القتال مع املشركني أو عن الدسائس، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم فال 
 ٨٢ذلك كما ثبت بالتجارب واالختبار.

              { .ط ط 

                          

              

  .{ 
  املوقع يف اإلعراب

 :الواو ضمري متصل مبىن على الضمة يف حمل رفع  ،الفاء واقعة جلواب الشرط
 .غري جازم جواب الشرط فاعل، اجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألنه

األمر يف هذه اآلية يعىن فتبيوا تفيد مبعىن اإلرشاد، أي األول أمر من تقدمون على 
لبوا بيان األمر وثباته وال قال الزخمشري اط ٨٣قتله، والثاىن: نعمة اهللا عليكم باإلسالم.

 من دونهذا موعظة للمؤمنني ال يتقدموا برؤية عن شيء  ٨٤كوا فيه من غري رؤية.تتهّو 
 إيضاح. وقد تكرر هذا األمر بالتبني للتأكيد.

             { .ي ي 

           

            

                           

              .{ 
 املوقع يف اإلعراب

                                                             
 .١٩٢م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢١؛ بريوت: دار الفكر، ١(ط.  تفسري املراغيأمحد مصطفي املراغي، ٨٢
 .٣٤٤ ، ص.احمليطتفسري البحر بأيب حيان األندلوسى،  حممد بن يوسف الشهري٨٣
 ١٣١، ص. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون التأويل يف وجوه التأويل، ٢أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، ج. ٨٤
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،  الفاء واقعة جلواب الشرط، هو فعل مضارع جمزوم بالم األمر :
وفاعله ضمري مسترت جوازا تقديره هو، األلف للتفريق. اجلملة من  حذف النونوعالمة جزمه 

الفاء واقعة  : .غري جازمفاعل ال حمل هلا من اإلعراب ألنه جواب الشرط الفعل وال
 الواو ضمري متصل مبىن على السكون يف حمل رفع اسم يكون واأللف فارقةاب الشرط، جلو 

 .. ال حمل هلا من اإلعراب ألنه غري جازمتقديره كائنمتعلق خبرب حمذوف  وِمنْ 
 الفاء واقعة جلواب الشرط والالم الم األمر، هو فعل مضارع جمزوم بالم األمر :
جزمه السكون وحذفت الواو اللتقاء الساكنني. اجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا وعالمة 

 .غري جازم جواب الشرط من اإلعراب ألنه
وعالمة جزمه حذف حرف العلة.وجمزوم  ليكونواى عل : الواو عاظفة 
الواو ضمري متصل مبىن على الضمة يف حملعلى ما قبلها،  : الواو عاطفة 

 رفع فاعل، األلف فارقة.
فعل املضارع يف هذه اآلية، تفيد مبعىن األمر لالرشاد يدل على كيفية اإلقامة الو  

 بالصالة يف الغزوة. وليأخذوا لالرشاد أيضا ونظريه قوله تعاىل: {        
    واإلتصاف به بعد اخلروج من الكفر. } فإن تبوأ اإلميان الدخول فيه

وجاء بصيغة األمر دون أن يقال: وال جناح عليكم أن تأخذوا أسلحتكم. ألن أخذ السالح 
وجيوز لآلية معىن التناول حقيقة أو مبعىن التلبس بالشيء والثبات  ٨٥فيه مصلحة شرعية.

يض أو املطر يتبعه علية. وخذوا هنا مبعىن اإلنذار، هذا يدل على اإلباحة أن يضعوا للمر 
 أذى بل ليقلدوا أسلحتهم.

            { .ك ك 

          .{ 
 املوقع يف اإلعراب

                                                             
 .١٨٧-١٨٦، ص. تفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر ابن عاشور، ٨٥
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 و:الواو ضمري متصل مبىن على  لشرط،: الفاء واقعة جلواب ا
الضمة يف حمل رفع فاعل، األلف فارقة. اجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب 

  .غري جازم جواب الشرط ألنه
 كما هووهو يدل على الصالة   اإلباحة،اذكروا مبعىن األمر املذكور يف هذه اآلية فهو  

أي أمر بالصالة يف اخلوف بعد األمن، صلوا هللا يف حال صحتكم، ويف  السياق يدل عليه.
منني حال املرضى وعند اجلروح والزمانة. هذا نص يدل على أن ذكر اهللا افرتض على املؤ 

لصالة بأركا�ا وسننها أمتوا اأقيموا مبعىن األمر احلقيقي أي حيث ما كانوا وكيف حاهلم. و 
 لوها يف حال األمن.بعد هذا اخلوف، فص

 }.        { .ل ل 
 املوقع يف اإلعراب

ر هو كالم استئنايف: الواو استئنافية، استغف 
 لقلوهبم، واطمئنان هلم سكن واستغفارك فدعاؤكاألمر يف هذه اآلية مبعىن الدعاء،  

 اخلري فيه ومبا ونية، بكل قصد عليم عليه، وجماز قول لكل مسيع واهللا توبتهم قبول إىل وارتياح
 ٨٦.واملصلحة

   { .م م                          

                   

  .{ 
 املوقع يف اإلعراب

: أن: إما مة يف حمل رفع فاعل، األلف فارقةالواو ضمري متصل مبىن على الض .
هي  ٨٧وصيناكم بتقوى اهللا أو مبعىن أي. تكون حرف نصب ومصدري أو  تفسريية التقدير:

 والفعل وما بعدها يف تأويل املصدر منصوب بنـزع اخلافض أي بأن اتقوا.
                                                             

 .١٢، ص. )هـ ١٤١٣، اجلديد اجليل دار: بريوت، ٢ ؛ ج.١٠ط. ( الواضح التفسري حممود احلجازي، حممد٨٦
 .١٩٦، ص. اجلدول يف اعراب القرآن وصرفه وبيانه حممود الصايف،٨٧
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 الوصية أو اهللا لعباد األمر وهذاكلمة اتقوا يف هذه اآلية تفيد مبعىن األمر احلقيقي، 
 وجل، عز اهللا وىبتق العامل هذا يف واملؤمنني املسلمني مجيع بالتقوى. لقد أمر اهللا اإلهلية
 .عنه �ى ما وال يعصون به، أمر ما بطاعة

             { .ن ن 

                                  

              .{ 
 املوقع يف اإلعراب

: .الواو ضمري متصل مبىن على الضمة يف حمل رفع اسم كن، األلف فارقة 
 وقد وقع يف هذه اآلية لألمر تقديرا أي قومني بالقسط والوالدين واألقربني.  

صيغة األمر يف هذه اآلية تفيد مبعىن األمر احلقيقي، يف هذا اآلية أمر اهللا تعاىل  
املؤمنني كان بالعدل ، ال يتجزؤون وال حيملّنهم الرقة ألنفسهم ولوالديهم واألقربني والغين 

وا عصبية على ترك العدل. إن كانوا شهداء على أنفسهم فليكونوا شهداء والفقري، وال يكون
 هللا وليتكلموا مبلفوظ ال يصح ذلك.

            { .س س 

                             

  .{ 
 املوقع يف اإلعراب

 هو فعل أمر مبىن على حذف النون ألن مضارعه من األفعال اخلمسة. الواو :
 فاعل، األلف فارقة.ضمري متصل مبىن على الضمة يف حمل رفع 

األمر يف هذه اآلية تفيد مبعىن للتسخري، وهذا هتكم اهللا تعاىل للمنافقني بأن يثبتوا  
اإلميان باهللا وحده ال شريك له، وبرسوله داعيا إىل اهللا ومبشرا ونذيرا، وبالقرآن الذي نزل 

 قبل. على حممد كما أمرهم اهللا بأن يؤمنوا بالكتب الىت أنزل اهللا على رسله من
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 }.      { .ع ع 
 املوقع يف اإلعراب

 هو فعل أمر مبين على السكون حرك بالكسر اللتقاء الساكنني وفاعله ضمري :
 مسترت وجوبا تقديره أنت.

والسخرية األمر يف هذه اآلية وهو بشر يشتمل يف اإلصطالح البالغي هو االستهزاء  
 من املنافقني ملخاطبتهم. للعرب يف التهكم أساليب كقول شقيق ابن سليك األسدي:

 ٨٨فُسـّلى لغيـظة الضحاك جسمـي   #أتاين من أبـي أنـس وعيد   
{ .ف ف                                

               

                      .{ 
 اإلعراباملوقع يف 
 فعل أمر مبىن على حذف حرف العلة والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره :

اجلملة من الفعل  أنت ونا ضمري متصل مبىن على السكون يف حمل نصب مفعول به أول.
 والفاعل يف حمل نصب مقول قال.

األمر يف هذه اآلية يعىن أرنا تفيد مبعىن التعجيب، سأل اليهود موسى قالوا: إن كنت  
صادقا أنزل علينا من السماء كتابا مجلة واحدة كما جاء موسى بكتاب لكن ال يقفون ذلك 

 فهم يسألون موسى أكرب من ذلك هو سألوا معجزة أعظم من ذلك. 
              { .ص ص 

         .{ 
: فاعل،  رعه من األفعال اخلمسة. الواومبىن على حذف النون ألن مضا

 األلف فارقة. اجلملة من الفعل والفاعل يف حمل نصب مقول قال.
                                                             

 .٢٣٣ص. ، ٥ج.  ،تفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر ابن عاشور، ٨٨
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أي  سّجدا األمر يف هذه اآلية وهو ادخلوا يتضمن على معىن اإلكرام، دخوهلم الباب 
بالتنـزيه وتوبة عن  ٨٩ة أرحيا، حيتمل أنه باب املمّر بني اجلبال وحنوهانيأنه باب مدحيتمل 

 ذنوهبم وينبغي هلم أن يفعلوا ذلك باخلشوع واخلضوع.
               { .ق ق 

                  .{ 
 املوقع يف اإلعراب

 الفاء استتئنافية تفيد التعليل، هو فعل أمر مبىن على حذف النون ألن :
مضارعه من األفعال اخلمسة. الواو ضمري متصل مبىن على الضمة يف حمل رفع فاعل، األلف 

  فارقة.
أن ال تشركوا باهللا شيئا وباهلدى  ر احلقيقي، أياألمر يف هذه اآلية تفيد مبعىن األم

باهلدي ذلك خري  الرسول وألجل ذلك نؤمن مبا جاءنا را ونذيرا.ودين احلق وحيملكم مبش
 . لنا

{ .ر ر                                 

              

                                

                       .{ 
 املوقع يف اإلعراب

مبىن على حذف النون ألن مضارعه من  تئنافية تفيد التعليل، هو: الفاء است
 األفعال اخلمسة. الواو ضمري متصل مبىن على الضمة يف حمل رفع فاعل، األلف فارقة.

ال جتعلوه إهلا آخر لتعبدوه، هو األمر احلقيقي، أي  تفيد مبعىناألمر يف هذه اآلية 
 الذي خلقه وإياكم. إمنا هو اهللا إله واحد سبحان اهللا عما تشركون.

                                                             
 .١٥ص.  ،٦ج. ،تفسري التحرير والتنويرحممد الطاهر ابن عاشور، ٨٩
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فيها فعل أمر وقع بعد النداء ويف  إذا نظرنا إىل اآليات الىت استخدمها القرآن جند أن
لىت تكرر فيها استخدام الشرط، أول اآليات وجواب الشرط وهو أكثر منه. يف هذه السورة ا

وهو يستخدم يف احلاالت الىت فيها ترتيب شيء على غريه، وكثرتُه تعىن التفصيل، واستقصاء 
 املواريث.مثال يف تقسيم فنجده التفاصيل 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل األول: الخالصة
دراسة حتليلية (حتت العنوان األمر يف سورة النساء بعد ما متت كتابة هذا البحث 

 اخلالصات من تلك األبواب كما يلي:بالتقدمي على م الباحث )، فاآلن سيقو حنوية بالغية
أربع صيغ وهي فعل األمر، والفعل  اهل يف سورة النساء إن صور األمر النحوية والبالغية .١

 . املواضعواملصدر النائب عن فعل األمر ،واسم فعل أمر ،املضارع املقرتن بالم األمر
املختصرة فهي فيها األمر يف سورة النساء فقد عرضه الباحث. أما البيانات  الىت حيمل

 لي:فيما ي
 إما أن يكون بعد النداء )١
 ل اآلياتإما أن يكون يف أو  )٢
 وهو األغلب. جلواب الشرط يكونإما أن  )٣

سياق الكالم إىل معناها البالغي يستفاد من  وقد خترج صيغ األمر عن معناها األصلى .٢
كرام، الدعاء، واإلرشاد، والتهديد، واإلباحة، واإلهانة، واإل وقرائن األحوال فهي ك

أما الكلمات بأسلوب األمر  نذار، والتسخري.التعجب، والتحقري، واإلو والتخيري، 
 بالغية يعىن مما يلي:النساء فهي له أغراض املوجود يف سورة 

 من سورة النساء ١٠٦، ٧٥، ٣٢ الدعاء تقع يف اآلية )أ 
من  ١٠٢، ٨٤، ٨١، ٧١، ٥٩، ٤٣، ٣٥، ٣٤، ١٥رشاد تقع يف اآلية اإل )ب 

 سورة النساء
 اءمن سورة النس ١٥٤، ٨٦، ٤٦، ٩، ٨، ٥ كرام تقع يف اآليةاإل  )ج 
 من سورة النساء ١٠٣، ٤٣، ٣٤، ٢٥، ٦، ٤ باحة تقع يف اآليةاإل )د 
 من سورة النساء ٨٦، ٧١، ٦٦، ٣ التخيري تقع يف اآلية )ه 
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 من سورة النساء ١٦ التحقري تقع يف اآلية )و 
 من سورة النساء ٦٣، ٩ التهديد تقع يف اآلية )ز 
 من سورة النساء ١٠٢، ٨٩ نذار تقع يف اآليةاإل )ح 
 من سورة النساء ١٣٨، ١٢٦، ٤٦ التسخري تقع يف اآلية )ط 
 من سورة النساء ١٥٣، ٥٠ التعجب تقع يف اآلية )ي 
 من سورة النساء. ٦٣التأديب تقع يف اآلية  )ك 

 وصيةتالفصل الثاني: ال
 أما املستفاد من هذا البحث فهو:

حىت ال خيطئوا فهم  هبذا العلم من أن يهتمّ  ينبغي للمتعلم يف الدراسات اإلسالمية .١
 الكتب الدينية خاصة وعلى مجيع العلوم عامة.

علوم الدينية وجتديد كتب فيها من الاالهتمام بزيادة كتب يف املكتبة من كل جهات  .٢
 وما يتعلق هبا مستخدما للتسهيل يف حتفة كتابية علمية. ري والبالغةسالتف
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 – ؛ بريوت١ط. . البالغة أساس اهللا. جار الزخمشري عمرو بن حممود القاسم أبو أمحد، بن
 .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ العلمية، الكتب لبنان: دار

لبنان:  -؛ بريوت١ط. . ١. ج. املعجم املفصل يف علوم اللغة التوجني، حممد ورجي األمسر.
 م.١٩٩٣هـ/١٣١٣دار الكتب العلمية، 

؛ ١ط.  البالغة اإلشارات والتنبيهات يف علم .اجلرجاىن، ركن الدين حممد بن علي بن حممد
 .م٢٠٠٢هـ/١٤٢٣بريوت: دار الكتب العلمية، 

 العلمية، د. ت. الكتب لبنان: دار -بريوتكتاب التعريفات. اجلرجاين، علي بن حممد. 

القاهرة: دار اآلفاق العربية، املدخل إىل تعلم العربية. اجلواد، رجب عبد. 
 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٨



۱۰٦ 
 

 

، اجلديد اجليل بريوت: دار ،٢ ؛ ج.١٠ط. . الواضح التفسري .حممود حممد احلجازي،
 .هـ ١٤١٣

 .؛ مصر: دار املعارف، د. ت٣ط.  .النحو الوايف .حسن، عباس

 .١٩٩٨القاهرة: دار غريب، بحث البالغى. الأثر النحاة يف حسني، عبد القادر.  

؛ ٢ط. . التلخيص يف علوم البالغة .اخلطيب، جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويىن
 .م١٩٣٢هـ/١٣٥٠دار الفكر العرىب، 

اإلرشاد، ؛ سورية: دار ٣ط.  ٢. ج. إعراب القرآن الكرمي وبيانه .الدرويش، حمي الدين

 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢
شذرات الدمشقي، شهاب الدين أيب فالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي.  

 . بريوت: دار ابن كثري، د. ت.الذهب

 م.١٩٩٢املعرفة اجلامعية، إسكندرية: دار . يف التطبيق النحوي والصريف .الراجحي، عبده

 ،الرسالة مؤسسة :؛ بريوت٢ط.  .اللغة جممل .القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد، الرازي
 .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

ط.  .الصحاح خمتار .احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الدين زين، الرازي
 ).م١٩٩٩/  هـ١٤٢٠، العصرية املكتبة: ؛ بريوت٥

الفكر، بريوت: دار ؛ ٩؛ ج. ١ط. . التفسري الكبري ومفاتيح الغيب .الرازي، فخر
 م.١٩٨١هـ/١٤٠١

ض: مكتبة الريا ١. ج. تيسري العلي القدير إلختصار تفسري ابن كثري .فاعى، حممد نسيبالر 
 .٣٥٤ص.  م.١٩٨٩هـ/١٤١٠املعارف، 



۱۰۷ 
 

 

 ، د. ت.اهلداية دارد. م:  .القاموس جواهر من العروس تاج ،الزَّبيدي

، دمشق: ٥؛ ج. ١٠ط. ٣. ج. تفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج .الزحيلى، وهبة
 .م٢٠٠٩هـ/١٤٣٠دار الفكر، 

 م.١٩٩١هـ/ ١٤١١. بريوت: دار الفكر املعاصر، التفسري املنريالزحيلي، وهبة. 

، القاهرة: دار احلديث، ٢ج.  .مناهل العرفان يف علوم القرآن .الزرقاين، حممد عبد العظيم
 .م٢٠٠١هـ/١٤٢٢

زيل وعيون ـالكشاف عن حقائق غوامض التن .الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٨بة العبيكان، ، الرياض: مكت٢؛ ج. ١ط. . األقاويل

؛  ٤ط. . النحو األساسى .ى النحاس وحممد محاسة عبد اللطيفمصطفأمحد خمتار ، زهران
 م.١٩٩٤هـ/١٤١٤ل للطباعة والنشر، كويت، دار السالس

 .: دار الفكر العريب، د.ت. القاهرةأصول الفقهحممد أبو.  زهرة،

؛ دمشق: دار الفكر، ١ط.  .اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب .السراج، حممد علي
 .م١٩٨٣هـ/١٤٠٣

؛ ١ط. . مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع .السيوطى، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
 .م١٩٩٨هـ/١٤١٨، بريوت: دار الكتب العلمية، ٣ج. 

؛ القاهرة: دار ١. ط. ٤، ج. الدر املنثور يف التفسري باملأثورجالل الدين.  السيوطى،
 .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الصادر، 

 م.٢٠٠٩هـ/١٤٢٩، ؛ بريوت: د. م١ط.. االتقان يف علوم القرآن .السيوطي، جالل الدين



۱۰۸ 
 

 

 تفسري حدائق الروح والرحيان يف .اهلرريّ  الشافعي، حممد األمني بن عبد اهللا األرمي العلويّ 
 .م٢٠٠١هـ/١٤٢١؛ بريوت: دار طوق النجاة، ١ط.  ٦١. ج.روايب علوم القرآن

تفسري القرآن العظيم لعز الدين عبد العزيز بن رسالة الدكتوراه:  .الشامي، يوسف حممد رمحة
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٨جامعة أم القرى،  ١ج.  .عبد السالم السلمى

يف القرآن الكرمي أثرها يف التفسري من  األساليب العربية الواردة .الشاووش، فواز منصر سامل
للدراسات القرآنية، تفسري ال؛ الرياض: مركز ١ط. . خالل جامع البيان للطربى

 .م٢٠١٥هـ/١٤٣٦

 .م١٩٩١القاهرة: ادارة العامة،  ٤. ج. وياتفسري الشعر  .وي، حممد متويلاالشعر 

. النحو والصرفالقواعد األساسية يف  وحممد شفيق عطا.يوسف حممد حممد ، الشناوى
 م.١٩٩٤هـ/١٤١٥الرتبية والتعليم، القاهرة: مجهورية مصر العربية وزارة 

ج.  .أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .حممد أمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي،
 دار عامل الفوائد: د. ت. ١

العصرية، ؛ بريوت: املكتبة ٨ط. . التفسري الواضح امليسر حممد علي.الصابوىن، 
 .م٢٠٠٧هـ/١٤٢٨

 .جاكرتا، دار الكتب اإلسالمية، د. ت ١التفاسري. ج.  صفوة .الصابوين، حممد علي

؛ ٢ط.  ٢. ج. اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد حنوية هامة .صايف، حممود
 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥بريوت: دار الرشيد، 

، بريوت: دار ٣ج. . البيان يف تفسري القرآنجممع  .الّطربسى، أبو علي الفضل بن احلسن
 .املعرفة، د. ت



۱۰۹ 
 

 

؛ مركز البحوث والدراسات العربية ١ط.  ٦ن. ج. لطربى، جامع البيان عن تأويل آي القرآا
 .م٢٠٠١هـ/١٤٢٢واإلسالمية بدار هجر: القاهرة، 

 .تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل آي القرآن .الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير
 .هـ١٣٧٤؛ القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ٢ط.  ٧حتقيق: حممود حممد شاكر، ج. 

، ؛ مكة املكرمة: د. م٢ط. .النحو القرآين قواعد وشواهد .ظفر، مجيل أمحد
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٨

-٢٠٠٦؛ دمشق: دار احملبة، ١ط. . األمر عند األصوليني .العاين، رافع بن طه الرفاعي
 .م٢٠٠٧

جواب الشرط وجواب األمر يف اللغة العربية دراسة تركيبية لرسالة: ا .عباس، عبد الرؤوف
 م.٢٠٠٩-٢٠٠٨جامعة اجلزائر،  .بالغية مقارنة

؛ القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، ٣. ط. ٣. ج. القاموس اإلسالميعطية اهللا، أمحد. 
 م. ١٩٧٠هـ/ ١٣٩٠

 األزهرية للرتاث، د.ت. . القاهرة: املكتبة٢ج. املنهاج الواضح للبالغة. عوين، حامد. 

 .١٩٨٥دار الكتب، د. م، . النحو املصفى من النحو والصرف .عيد، حممد

 م.٢٠٠٦؛ بريوت: دار الفكر، ١. ط. جامع الدروس العربية .الغالييىن، مصطفى

؛ ٤ط.  .العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح .اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر الفارايب، أبو
 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧للماليني،  العلم بريوت: دار



۱۱۰ 
 

 

مركز األهرام للرتمجة . النحو العصري دليل مبسط لقواعد اللغة العربية .فياض، سليمان
 .والنشر، د. ت

، ، د. م٥؛ ج. ١ط. . تفسري القامسي املسمى حماسن التأويل .القامسي، حممد مجال الدين
 .م١٩٥٧هـ/١٣٧٦

؛ القاهرة: الدار ١ط.  .واإلمالئية يف اللغة العربيةاألسس النحوية  .القراضي، الطاهر خليفة
 .م٢٠٠٢هـ/١٤٢٢املصرية البيانية، 

اجلامع ألحكام القرآن واملبني ملا تضمنه  .القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر
، بريوت: مؤسسة الرسالة، ٦؛ ج. ١ط. . من السنة وآي الفرقان

 .م٢٠٠٦هـ/١٤٢٧

؛ بريوت: دار ١ط. . والبديع اإليضاح يف علوم البالغة املعاىن والبيان .القزويىن، اخلطيب
 .م٢٠٠٣هـ/١٤٢٤الكتب العلمية، 

؛ القاهرة: دار الفكر العريب، ٣ط.  البالغة اإلصطالحية.قلقيلة، عبد العزيز. 
 م.١٩٩٢هـ/١٤١٢

 .، املكتب املصرى احلديث، د. ت٤ج.  ١. ج. يف رحاب التفسري .، عبد احلميدكشك

، بريوت: ١ج.  ؛١ط. . زيلـالتسهيل لعلوم التن .الكليب، القاسم حممد بن أمحد بن جزيّ 
 .م١٩٩٥هـ/١٤١٥دار الكتب العلمية، 

كتب ؛ دار ال١ط. . ٣ج. . تأويالت أهل السنة: تفسري املاتريدى .املاتريدى، أبو منصور
 م.٢٠٠٥لبنان، -العلمية: بريوت



۱۱۱ 
 

 

ط. . اجلاللني حاشية الصاوي على تفسري .املصري اخللويتاملالكي، أمحد بن حممد الصاوي 
 م.١٩٩٥هـ/١٤١٥ب العلمية، ، بريوت: دار الكت٢؛ ج. ١

تفسري الثعاليب املسمى جبواهر  .املالكي، عبد الرمحن بن حممد بن خملوف بن زيد الثعاليب
اء الرتاث العريب، ، بريوت: دار احي٢؛ ج. ١ط. . القرآن احلسان يف تفسري

 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨

ر الكتاب العاملي، ؛ بريوت: دا٣ط. . قواعد اللغة العربية ، مبارك.مبارك
 م.١٩٩٢هـ/١٤١٣

تفسري  احمللي، جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي.
 . سوربايا: اهلداية، د. ت.١. ج. القرآن العظيم

؛ القاهرة: الناشر ٥ط. نحو العريب. الائية يف األساليب اإلنشحممد هارون، عبد السالم. 
 .م٢٠٠١هـ/١٤٢١مكتبة اخلاجنى، 

، مصر: شركة مكبة ومطبعة البايب ٤؛ ج. ١ط.  .تفسري املراغى .املراغى، أمحد مصطفى
 .م ١٩٤٦هـ/ ١٣٦٥احلليب وأوالده، 

 .١٩٩٣بريوت: دار الكتب العلمية، ؛ ٣ط. . علم البالغة .املراغي، أمحد مصطفى

اجلواهر يف تفسري القرآن الكرمي املسمى تفسري طنطاوي  .املصري، طنطاوي جوهري
 م.٢٠٠٤هـ/١٤٢٥ار الكتب العلمية، ؛ بريوت: د١ط.  ٢. ج. جوهري

؛ مطبعة مديرية: دار الكتب ١ط. . البالغة والتطبيق وكامل حسن البصري.أمحد ، مطلوب
 .م١٩٨٢هـ/١٤٠٢للطباعة والنشر، 
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؛ القاهرة: املكتبة العلمى للتأليف والرتمجة، ١٩ط.  .قواعد اللغة العربية ملخص .فوادنعمة،  
 .د. ت

؛ ١ط. . الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد .النيسابوري، أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي

 .م١٩٩٤هـ/١٤١٥، بريوت: دار الكتب العلمية، ٢ج. 

فسري غرائب القرآن ورغائب ت .النيسابوري، نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي
 .م١٩٩٦هـ/١٤١٦، بريوت: دار الكتب العلمية، ٣؛ ج. ١ط.  ٢. ج. الفرقان

 هـ.١٣٥٤لبنان: دار الفكر، -بريوت .القواعد األساسية للغة العربية .اهلامشى، أمحد

، بريوت: دار الغرب ١؛ ج.١ط. . تفسري كتاب اهللا العزيز .اهلواري، هود بن حمكم
 .م١٩٩٠اإلسالمي، 



 
۱ 
 

PROPOSAL TESIS 
 

 : شمس الدين   اإلسم
 ٨٠٤٠٠٢١٥٠٣٢:   رقم التسجيل

 : تعليم اللغة العربية   القسم
 نحوية بالغية تحليلية األمر في سورة النساء دراسة :  عنوان الرسالة

 

خلفية البحث الفصل األول:  
من املصادر اإلسالمية العليا وهدى لإلنسان  القرآن هو كتاب اهللا مصدر

النيب  ثر قوي على العرب مسعوا القرآن قرأهاآلخرة. للقرآن أيدا يف الدنيا و وحيمله سع

نيب ومثل املصاحف القدمية أو  صناعة ال القرآن ليس من يف احلقيقة، عليهم مرة.

زل علي ـهللا املنهو كتاب ا فالقرآن من اليهود والنصارى بل هو من عند اهللا. كونه

عليه وسلم باللفظ العريب، املكتوب باملصاحف، املتعبد نبيه حممد صلى اهللا 

  ١بتالوته، املنقول بالتواتر، املبدوء بسورة الفاحتة، املختوم بسورة الناس.

ملفوظا باللغة العربية، فيجب  القرآن ن نفهمف جيدر بنا أومن هذا التعري

و بر باجلهد والنشيط منه ونتعلمها أيطلبوه من التدن سلمني أعلى امل نا أي علي

كما قال تعاىل:  بالعلوم املتعلقة هبا.            . ۲ 

                                                             
  .١٣م)، ص. ١٩٩١هـ/ ١٤١١، (بريوت: دار الفكر املعاصر، التفسري املنريهبة الزحيلي، و ١
  .١٢: ١٢سورة يوسف/٢



۲ 
 

نه أل ٣هو الكتاب الصاحل لكل زمان ومكان وهبه اهللا على كل اإلنسان القرآن

ذا قال عبد اهللا بن ففيه القواعد الكلية وكثري من التفصيالت هلا، ول .الشريعة يشمل

. وبيان القرآن لألحكام ٤ي حفظ القرآن فقد محل أمرا عظيماعمر: من مجع أ

الشرعية خمتلف يف صيغه، فهو ليس كتاب قانون يلتزم منها منهاجا بيانيا واحدا بل 

رآن حباجة إيل معرفة يف فهم الق هو كتاب عظة وعربة، وفيه أسلوب حكيم،
األمر، وهي عن خصائص بساليبه البليغة يستعملها منها وفيه أسلوب من أ أساليبه.

  نظم القرآن وأساليبه البليغة.

 ويف سورة النساء خاصة �ا كثرية ومتعددة يف القرآن عامةومن املعلوم أ

ولذلك اختلفت األساليب البيانية يف داللته، فتارة تكون مبنية بصيغة األمر وأحيانا 

نهي عنه بصيغة النهي وتارة بإثبات أن الفعل مكتوب مفروض وأحيانا يذكر امل

 ٥يضا يكون األمر ببيان نتيجة املخالة من الثواب والعقاب.بنهي اخلري فيه وأحيانا أ

. ب من معناه األصلي إيل بعض معاين البالغيةىل معىن آخر أو ذهنصرف إت أو

 فهمون فهما عميقا عن معاين األمر املتنوعة يدل عليهليساعد الناس ي ويعرف ذلك
مة تقدر التفريق بني األمر للوجوب أو للندب أو لإلباحة أو األوعلي هذا، . القرآن

  غري ذلك.

                                                             
  .٢١)، ص. ٢٠٠٣(بندوغ: ميزان، مبسط القرآن هاب، ش ٤قريش۳
  .٩١)، ص. ، د.ت(القاهرة: دار الفكر العريب أصول الفقه حممد أبو زهرة،٤
  .٩٣، ص. أصول الفقهحممد أبو زهرة، ٥
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ا فصلها عن القرآن أل�اللغة العربية ال ميكن  وقد نزل القرآن بلغة العرب.

النحو يف الكالم كامللح كما   أيضا ، واللغة العربية ال يستطيع فصلها من النحولغته

تعلم اللغة العربية واتقا�ا يرجع إىل أسباب  يف الطعام ألنه احلارس للغة القرآن.

لكل لغة من  ٦منها: سبب ديين لفهم النص القرآين واألحاديث الشريفة. ،عديدة

وقال  ،اللغة العربية هلا قواعد يسمى هبا حنوا، كىل قواعدتاج إى حتخر األاللغات 
اإلمام الشافعي رمحه اهللا: ال ُأسَأُل عن مسألة من مسائل الفقه، إال أجبت عنها 

والقواعد النحوية ليست غاية يف حد ذاهتا، ولكنها وسيلة  ٧من قواعد النحو.

األمر من قواعدها صيغ  ٨ة واملعرفة.لسالمة النطق والتحدث والقراءة وصحة الكتاب

ختالف اج إليها إلفادة السامع، حبسب االمل إىل املعاىن املقصودة الىت حيتهي حت

  ٩األحوال واملواقع.و 

، هو يفيده إهتماما نا أن نعرفهاجيدر ب صيغة من الصيغ يف النحواألمر 

 أو دوام من حيصل. ستقبل أبدا ألنه مطلوب به حصول ما مل حيصلاملللطلب و 

وزن ك  األوىل أن يأيت فعل األمر بصيغته املعروفة صيغةالهي و  عدة صيغ مرولفعل األ
 لْ ْفعِ أي لِيُـ قرتن الم األمر بالفعل املضارع تالصيغة الثانية أن و ِإفْـَعْل مثال ِإْعَمْل، 

ىن مبعكآمني  سم فعلالثالثة أن تأيت صيغة األمر علي االصيغة و فليكرم ضيفه، مثال 
                                                             

  .٥م)، ص. ٢٠٠٨هـ/١٤٢٨(القاهرة: دار اآلفاق العربية، املدخل إىل تعلم العربية رجب عبد اجلواد، ٦
  .٢٣١ريوت: دار ابن كثري، د. ت)، ص. (ب شذرات الذهبشهاب الدين أيب فالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري احلنبلي الدمشقي، ٧
  .٥(القاهرة: دار الدالئع)، ص.  اإلعراب امليسرحممد علي أبو العباس، ۸
  .١هـ)، ص.  ١٤١٤صادر،  ؛ بريوت: دار٣(ط.  العرب لساناألنصاري،  منظور ابن الدين مجال۹
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احملذوف مثال صربا أو إحسانا أي  عن فعل األمر ستجب أو أن يأيت املصدر نيابةا

 ١٠إصرب أو أحسن.

يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدواْ تعايل:  بأن األمر قد ورد يف قولهمما سبق جتلى األمر، 

 األمر يف هذه اآلية " ١١.تـَتـَُّقونَ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم 

الوجوب لنعبد اهللا. وقال أبو حفص عمر بن علي  يدل على ١٢" أي وحدوااْعُبُدواْ 
حبق   ألنه ال أحد معبود ١٣إن األمر لكل واحد بالعبادة اللباب يف علوم الكتابيف 

 إال اهللا الذي خلق اإلنسان خليفة يف األرض.

البالغة وتطورها حيث كان هو املعجزة الكربى وقد أثر القرآن تأثريا كبريا يف 

الىت حتدى هبا الرسول العرب أن يأتوا مبثله أو بأقصر سورة منه، على ما اشتهروا به 

من فصاحة وبالغة ودعاهم هذا التحدى إىل املقارنة بني أسلوب القرآن وما يزحر 

روعة يف التعبري به من صور بيانية، وألوان بديعية فوق ما عليه من مجال يف النظم و 

وبني أساليبهم الراقية األخاذة من شعر ونثر. وقد كان التأمل يف أسلوب القرآن 

فبالغة القرآن ال تزال بكرا  ١٤وتفهم أسراره البيانية دافعا لظهور الدراسات القرآنية.
يف حاجة إىل جهود الباحثني للكشف عن خصائص نظم القرآن وأساليبه البليغة. 

                                                             
 .١٥م)، ص. ٢٠٠١هـ/١٤٢١القاهرة: الناشر مكتبة اخلاجنى، ؛ ٥(ط. األساليب اإلنشائية يف حنو العريب عبد السالم حممد هارون،  ۱۰
  .٢/٢١سورة البقرة: ۱۱
  .٤(سوربايا: اهلداية، د. ت)، ص.  ١، ج. تفسري القرآن العظيمجالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، ۱۲
  .٤٠٩)، ص. ، د.ت(بريوت: دار الكتب العلمية اللباب يف علوم الكتابأبو حفص عمر بن علي، ۱۳
  .٤٢ ، ص.أثر النحاة يف حبث البالغىعبد القادر حسني، ۱٤
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السابقني قد أفاضوا يف احلديث عن القرآن تفسريا وتأويال وبالغة ومع أن علماءنا 

 ظل القرآن نبعا ال ينضب وكنـزا ال يفىن.

أما البالغة.  يه جيدا ستطيع الوصول إىل فهم القرآنمن الوسيلة الىت ي

ففي إحدى تعريفاته هو كل ما أدى إىل قضاء احلاجة فهو بالغية، فإن  البالغة

بل من املعروف أن  ١٥استطعت أن يكون لفظك ملعناك طبقا وتلك احلال وقفا
البالغة عبارة عن خروج الكالم مطابقا ملقتضى احلال. فلو كان املقام مقتضيا 

واإلجياز أو اإلطناب  وذكر املسند واملسند إليه أو حذفها،اإلطالق،  للتأكيد أو

 وغري ذلك، جاء الكالم مطابقا له.

 مباحث علم البالغة ينقسم إىل ثالثة أقسام:فوألجل التصريح، 

علم البيان هو العلم الذي يقدرنا على التعبري عن املعىن الواحد بطرق خمتلفة  .١

يف وضوح الداللة عليه، فالوفاء والكرم والشجاعة واجلمال ميكن التعبري عن  

طيع وعلم البيان هو الذى جيعلنا نست منها بأكثر من تعبري واحد،كل 

 ١٦ذلك.

                                                             
  .٥٥، ص. أثر النحاة يف حبث البالغىعبد القادر حسني، ۱٥
  .٣٥م)، ص. ١٩٩٢هـ/١٤١٢القاهرة: دار الفكر العريب، ؛ ٣ط. البالغة اإلصطالحية (عبد العزيز قلقيلة، ۱٦
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علم املعاين هو تتبع خواص تراكيب الكالم يف الكالم وما يتصل هبا من  .٢

اإلستحسان وغريه ليحرتز بالوقوف عليها عن اخلطأ يف تطبيق الكالم على 

  ١٧ما يقتضى احلال ذكره.

به وجوه حتسني كالمه بعد رعاية  علم البديع هو العلم الذى يعرف األديب .٣

 ١٨املطابقة ملقتضى احلال. ورعاية وضوح الداللة على ما يريد التعبري عنه.

علم البالغة باعتبار علم املعاىن وهو ينقسم إىل ويف البحث سيبحث عن 

قسمني اخلرب واإلنشاء. واإلنشاء ينقسم إىل قسمني أيضا وهو طليب وغري طليب، 

مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، يتضمن باألمر والنهي فالطبيب ما يستدعى 

واإلستفهام والتمىن والندى. وغري الطليب ما ال يستدعى مطلوبا، وله صيغ كثري 

وصيغ العقود أيضا، لكن يركز م وأفعال الرجاء سَ منها التعجب واملدح والذم والقَ 

  .يعىن األمر فقط من طليب مهماالباحث تركيزا 

أراء بالغيته تستحق التسجيل والتنويه، فهو ليس صاحب قال اخلليل يف 

عروض ولغة وحنو فحسب. وإمنا مجع إىل ذلك بعض املالحظات البالغية اليت 
بكري شيخ أمني ليست املهمة مبباحث األمر ملعرفة زاد  ١٩أحرز هبا قصب السبق.

ي حرجت من املعىن األصل صيغها فقط بل من األهم علينا أن نعرف معانيه اليت

                                                             
  .١٢٣ ، ص.البالغة اإلصطالحيةعبد العزيز قلقيلة، ۱۷
  .٢٨٨ ، ص.البالغة اإلصطالحيةعبد العزيز قلقيلة، ۱۸
  .٥٥)، ص. ١٩٩٨(القاهرة: دار غريب، أثر النحاة يف حبث البالغى عبد القادر حسني، ۱۹
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، األمر طلب الفعل على وجه اإلستعالء و اإللزامإيل معىن تصرفاته. املراد به حيثما 

  ٢٠وله املعاين املشتملة األخرى عليها األمر.

وال شك أن األمر يف القرآن كثري ومتعدد وصور بالغته تتعدد بتعدد تلك 

املباشرة بالنفس اإلنسانية اقتضتها مواقف الدعوة رغبا أو رهبا،  متعلقهلا األساليب 

َوِإن ُكنُتْم ِيف كما قال تعاىل:   إهانة أو تكرميا إيل غري ذلك من الدواعي واألغراض.
لّلِه ِإْن  َرْيٍب ممَِّّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوْا ِبُسوَرٍة مِّن مِّْثِلِه َواْدُعوْا ُشَهَداءُكم مِّن ُدوِن ا

دل على الطلب أو اإللزام لفعله بل قد األمر يف هذه اآلية ال ي ٢١.ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ 

يأيت للتعجيز. هذا هو التحدي هلم الذين يشّكون حول القرآن. قد حتداهم بأن 

يأتوا بعشر سور منه فلم يستجيبوا حيت حتداهم يف املرحلة األخري بأن يأتوا بسورة 

لك مل يستجيبوا إلتيان مبثلها ألنه معجزة النيب صلى اهللا عليه واحدة فقط، ومع ذ

 وسلم.

وجد الباحث األمر كثريا ومتعددا يف سورة  ،وبناء على ما ذكر منه سابقا

"سورة النساء" أل�ا  يعىن ومن أسباب اختيار الباحث على هذه السورة ،النساء
 املشكالت النحوية منملت على كثرة ما ورد فيها تقد اش طويلةال من السور سورة

يف احملل واإلعراب، كما قال تعاىل:               

                                                             
  .١٠٢)، ص. ١٩٨٩(بيريوت: دار الثقافة اإلسالمية،  البالغة العربية يف ثوهبى اجلديدشيخ أمني،  بكري۲۰
  ٢/٢٣البقرة: سورة ٢١
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               .٢٢ 

وقال أيضا:                           

                         

  .هبا األمر حيتاج إىل بيان ما وقع عليه تصرف املعىن اليت يتعلق  والبالغية ٢٣

 كما ذكر ما قبلها.  أو خرج األمر عن مطابقة الكالم ملقتضى احلال، أم ال

وجدنا فيها أن القرآن عامة وسورة النساء خاصة يستعمله بالتحرير من 

   جهة صيغه أو باللفظ نفسه كما قال تعاىل:           

                         

                                                             
  ٢/٦سورة البقرة: ٢٢
 ١٧/٢٣سورة اإلسرى: ۲۳
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     .دراسة األمر اهتمام كبري ليتعرف املتلقي ال سيما املؤمن وهذه  ٢٤

     على ما يريده اهللا سبحانه وتعاىل منه.

مادة األمر من ناحية أراد الباحث ان يرفع البحث عن وألجل ذلك، 

العديدة منها معانيها مع التحليل من حيث النحوية والبالغية يف سورة النساء. 

وهذا البحث مهم ليستغرق مقاصدها يف سورة النساء هبذا املوضوع املبارك "األمر 

 ة حنوية بالغية".ييف سورة النساء دراسة حتليل

ائة وست تسعون آية، ، وهي مهي سورة من سور القرآنفاء سورة النسأما 
وثالثة آالف وسبعمائة ومخس واربعون كلمة، وستة عشر ألفا وثالثة وثالثون 

هذه السورة  حرفا. وهذا هو جعل اهللا سورة من سوره هلا الصدرة على اخلطاب.

مليئة باألحكام التشريعية تنظم الشؤون الداخلية واخلارجية للمسلمني وهي تعين 

الكرمية  ال يف السور املدينة. وقد حتدثت هذه السورةجبانب التشريع كما هو احل

واألسرة والدولة  النساءأمور البيان املتعلق ب كثرة ما ورد فيهاب عن أمور هامة تتعلق

 . توجد يف غريها من السور األخرىمل مع السور يقارن خصيةوأحوال الش واجملتمع

 حول موضوع النساء، كما حثولكن معظم األحكام الىت وردت فيها كانت تب

قال اهللا تعاىل:                     

                                                             
 ٤/٥٨سورة النساء: ۲٤
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       .٢٥
 

وهي سورة مدنية، نزلت بعد اهلجرة وما نزلت هذه السورة إال كانت عنده   

عائشة. كما أخرج البخاري عن عائشة قالت: ما نزلت سورة (البقرة والنساء) إال 

 ٢٦وأنا عنده.

 فضلها فثبت مبا أخرجه ابن أىب شيبة يف (املصنف) عن ابن عباس قال: وأما

  ٢٧من قرأ سورة النساء فعلم ما حيجب مما ال حيجب علم الفرائض.

وأخريا قد يسر اهللا يل أن أحظى بشرف خدمة  كتاب اهللا، وأن أرتبط به من 

 خالل هذا املوضوع املبارك.

 مشكالت البحث الفصل الثاني:
ىف هذ البحث حيتاج إىل التوضيح على خلفية البحث ملا قبلها،  فبناء على

، فقام . ولذلكاملشكلة الىت توجد يف هذه الرسالة ليسهل على القارئنيتعيني 

هذا املوضوع لكي ال يؤدي إىل سوء  بحث عنالباحث علي قدر اإلستطاع بال
 بيننا يعين مما يلي:التفاهم 

 ؟ ما املراد باألمر يف النحو والبالغة .١
                                                             

  ٤/١سورة النساء: ۲٥
  .٢٠٧م)، ص. ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤؛ القاهرة: دار الصادر، ١(ط.  ٤، ج. الدر املنثور يف التفسري باملأثور جالل الدين السيوطى،۲٦
  .٢٨٩هـ)، ص.  ١٤٠٩الرشد،   ؛ الرياض: مكتبة١(ط.  ٦، ج. واآلثار األحاديث يف املصنف الكتاب شيبة، أيب بن بكر أبو۲۷



۱۱ 
 

 ؟سورة النساء كيف كان صور األمر النحوية والبالغية يف  .٢

 ؟ يف سورة النساء النحوية والبالغية األمر كان حتليل معاىن  كيف .٣

 وحدوده توضيح موضوع البحث الفصل الثالث:
الكلمات  مادة البحث فمن األحسن أن يعرض قبل أن يدخل الباحث يف

حتت العنوان: (األمر يف سورة النساء درسة حتليلية املوجودة يف هذا املوضوع وهي 

الرسالة ليسري القراء  وضوع، الباحث يوضح اجتاه الباحثامليف هذا حنوية بالغية). 

 اخلاطئ على يفهمون األهداف املقصودة فيها وخيشون من اقتباس القارئ للتفسري

 الباحث يريد أن يعطي توضيح األلفاظ فيها: موضوع البحث. ولذلك،
طلب حصول الشيء على وجه  ٢٨هو قول القائل ملن دونه.األمر :  .١

ألعلى مسي دعاء، وإن كان من مساٍو فإن كان من أدىن  اإلستعالء واإللزام،

وهو الذي ينقسم إىل نوعي احلقيقي وهو ما  ٢٩إىل نظريه مسي إلتماساً.

توافرت فيه صفتا اإلستعالء واإللزام، واألمر غري احلقيقي وهو ما مل تتوافر فيه 

 ،: األمرلسان العربىف كتابه  منظور ابنوقال  ٣٠.صفتا اإلستعالء واإللزام

 أمرا هيأمر  ،احلرف حذف على ياه،إ مرهوأ ،عن كراع خريةاأل ،وأمره هب هأمر 

                                                             
  ٣٧، د. ت)، ص. العلمية الكتب دار :لبنان -بريوت(كتاب التعريفات علي بن حممد اجلرجاين، ۲۸
  .١٠٣م)، ص. ١٩٩٣هـ/١٣١٣: دار الكتب العلمية، لبنان -بريوت؛ ١ط. ( ١ ، ج.املعجم املفصل يف علوم اللغة حممد التوجني ورجي األمسر،۲۹
  .٨٩القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، د.ت.)، ص. ( ٢ج. املنهاج الواضح للبالغة، حامد عوين، ۳۰
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قول ينبئ عن استدعاء  ٣١األمر هو نقيض النهي. ،هأمر  قبل يأ فأمتر وإمارا

جهة الغري علي جهة اإلستعالء وطلب إجياد الفعل إذا مل يفعله  الفعل من

 املأمور به مسي املأمور به عاصيا.

 يفيد الظرفية واملكانية ىف : حرف اجلر .٢

السورة يف اللغة: املنـزلة املستقلة من البناء، واجلمع سور، ويف اإلصطالح:  .٣
 السورة قطعة مستقلة من القرآن تتألف من الفقرات هي اآليات مفردها

ا صحف واليت عدد آياهتهي السورة اليت ترتيبها الرابعة يف املوالنساء:  ٣٢.آية

زاء يعين الرابع واخلامس ، وهي اليت تقع يف ثالثة أجمائة وست تسعون آية

 ملدنية.وهي سورة ا والسادس،

عن حتليل  قة سلكها الباحث للقيام بالوصفدراسة حتليلة حنوية: هي طري .٤

 علم النحو، حصوال على خالصة واضحة من البحث الذي يبحث فيه.

سيبحث حول معاجلة األمر يف سورة  بالغية: معناه أن البحث حتليلية دراسة .٥

 النساء حبثا مطابقا مع منهج البالغيني من حيث علم املعاين يف هذا البحث.
 أما احلدود فسيقوم الباحث بالرتكيز على القضايا املتعلقة باألمر كما يلى:

 الرتكيز على األمر عند النحو والبالغة. .١

                                                             
  .١٢٥ لسان العرب،  ص.علي ابن منطور، ۳۱
  .٥٥٩م)، ص.  ١٩٧٠هـ/ ١٣٩٠النهضة املصرية،  ؛ القاهرة: مكتبة٣(ط.  ٣،ج. القاموس اإلسالميأمحد عطية اهللا، ۳۲
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 النحوية والبالغية يف سورة النساء.مر الرتكيز على صور األ .٢

الرتكيز على حتليل معاىن األمر النحوية والبالغية يف سورة النساء مع  .٣

 استنتاجها.

وبناء على احلدود سابقا، إن أساس املسألة سوف الباحث الذي يركز 

حتليليا من حيث النحو والبالغة يف هذه الرسالة بالوضع هي كيف  بدراسته
راد باألمر وصوره ومكانته يف اآليات القرآنية. وخرج منه بدراسته استخدام األمر كامل

 يتضمن من داللة األمر. يركز الباحث الذي يتعلق باألمر من أصول الفقه

 الدراسات السابقة الفصل الرابع:
ويف هذه الدراسة، أراد الباحث أن يعرض الرسائل اجلامعية والكتب املتعلقة 

 مل جيد الباحث الرسائل اليت يبحث عن معاجلة ويف هذا البحث،هبذا البحث. 

الرسائل املتعلقة باملوضوع املختار عليه، وهي يف النساء خاصة بل كان هناك  األمر

 تتعلق باألمر. وهذه الرسائل تكون مما يلي:

وهي رسالة : أساليب األمر والنهي في سورة المائدة دراسة بالغية لغويا .١

مد لطفي أوما من كليات الدراسات العليا الباحث كتبها حم ادكتوراه قدمه

م. ٢٠١٥ جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر وذلك يف العام

لغويا يف سورة  تناول عن أساليب األمر والنهي دراسة بالغيةوهذا البحث 

املائدة، احملتويات فيها منها تعريف أساليب األمر والنهي ودالالهتما عند 
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 النهي يف سورةالبالغية واللغوية ألساليب األمر و وأسرار  واللغوينيالغيني الب

األوامر والنواهي يف سورة املائدة يف بناء  املائدة، ومن أهم ما ذكر فيها هي

 وإصالح قضايا العصر بني األمة اإلسالمية خاصة واألمة البشرية عامة.

ينال درجة : هذا حبث علمي لصيغ األمر في سورة البقرةل تعليمالقيمة  .٢

 العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية املاجسرت يف قسم تعليم اللغة

م. وقد يعرض البحث أيا ما كان صيغ ٢٠١٥اهللا يف العام  مطاعالىت كتبها 

تناول البحث مسألة مهمة من مسائل األمر األمر ومعانيه يف سورة البقرة بل 

 عن قيمة صيغه من جهة الرتبية.

: هذا الرسالة لينال درجة األمر والنهي في تفسير الزمخشريصيغ  .٣

م. يف هذا البحث عن ٢٠٠٣املاجسرت الىت كتبها نصري عقيب يف العام 

والنهي يف تفسري  الدراسة على تفسري الكشاف بالرتكيز من جهة صيغ األمر
 التحليل على تفسري الزخمشري مبقياسها. يةعل الدراسة البالغالزخمشري الىت جي

 ،ولذلك صيغ األمر والنهي.عليه  تاملعىن الىت اشتملإىل يبدو أن ينظر 

أن يتصرف من  قط بل من املهمة الصيغرمها الزخمشري غري ما ينظر إىل يفس

مل املعىن يف صيغهما يش ألصلى إىل معىن آخر. وعلى هذا، حىتاملعىن ا

 فصاعدا من ذلك. ،للوجوب أم ال
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من الطلبة خدجية  هذه الرسالة مقدمةة. يتحليلسورة النساء دراسة بالغية  .٤

م للحصول على درجة التخصص، ٢٠٠١حممد أمحد البّناين يف العام 

آداهبا (قسم البالغة). وهو يعرض سورة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية و 

يف رسالته يعين أوال:   النساء من جهة البالغة، وهو ينقسم إىل مخسة فصول

القرآنية، ممثلة يف مفردات سورة النساء. ثانيا: كان يف  كان عن نظم املفردة

نظم اجلملة وقد احتوى مبحثني يعين اجلملة اخلربية واجلملة اإلنشائية، ويف 

هذا املبحث احتوى على مطالب مخسة أحدها األمر. ثالثا: كان يف نظم 

 .بديعيةالفنون الاجلمل واألفكار، رابعا: عاجل الصور البيانية، وخامسا: 

 يف رسالة ماجسرتاألمر في القرآن الكريم، أساليبه، ومجاالته، وثمراته.  .٥

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسم القرآن 

وعلومه، إعداد: يوسف بن عبد العزيز الشبل. هذه الرسالة جاءت على وفق 

، إال أن سةوالدرارسالة عبد احلميد عالء الدين سفانتون من حيث املنهج 

 جماهلا يف األمر وأساليبه، وما قيل يف تلك الرسالة يقال فيها.

عن  البحث فهو حبث هذا لرتكيز منا أماالذي قدمناه سابقا،  الدراسةومن 
معاجلة األمر املوجودة يف سورة النساء بالبيان عن صيغ األمر ومعانيه وتطبيقه حىت 

 علم النحو والبالغة.رآن معجزة وعالية ومجيلة بواسطة يبدو أن الق

 لبحثل الفكري هيكلال الفصل الخامس:
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فهي أسلوب من أساليبه الىت  القرآن الكرمي يعرف األمر بأنه مشمول يف

 النحوو  علم البالغة جند من ه على أ�ا وقعت اآليات الىت وجدت فيه األمر.فهمن

اآليات املتعلقة باألمر  . وما إىلالكالم اإلنشائيبيانه يف ا يبحث عن صيغه و فرع

 علم املعاين.جنده يف 

 فأما اهليكل الفكري التوضيحي للبحث كما يلي:

  

   

 

     

    

 

  

 

 

  

 

 

 القرآن الكرمي

 سورة النساء

 دراسة حنوية دراسة بالغية
 الوصف والتحليل

 بني الدراستني

 واملعاينتعريف األمر والصيغ 

 األصلية وغريها
 تعريف األمر والصيغ ومعانيه 

األمر بني النحو والبالغة ومعرفة صيغه يف سورة  موصوف -

 النساء

 األمر يف سورة النساء الكشف عن صور -

 الكشف عن معاين األمر يف سورة النساء -
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 البحث: المناهج المستخدمة في  الفصل السادس

لكل طالب أو طالبة من الطالب أن يكتبوا الرسالة العلمية  كما يف العادة 

 كتابة املناهج املستخدمة يف رسالته العلمية.

أما املناهج اليت يؤدها الباحث يف تنظيم هذه الرسالة فقد أداها علي 
 مرحلتني :

 مرحلة مجع البيانات . أ

املتصلة هبذا املوضوع فالباحث يستعمل مرحلة  وألجل العصور على البيانات

بواسطة اإلستقراء  معها الباحثة وهي البيانات جيملكتبأصلية أي الطريقة ا

 يستعملها بقراءة الكتب اليت ارتبطه باملسألة يبحثها.  

 يف هذه الرسالة، الباحث يؤدي املرحلة اإلثنني :

 تغيري التحرير. . املقتطفة املباشرة وهي بالنقل من الكتب بدون١

 ة بغري املباشرة وهي بالنقل من الكتب يغري التحرير بدون معناه.ف. املقتط٢
 مرحلة تنظيم البيانات . ب
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تنظيمها معتمدا  اليت تتصل باملوضوع بدأ الباحث ع البياناتمبعد ما جي

 بواسطة هذا البحث علي الطرق اآلتية :

تصوير األشياء املراد التعبري عنها بأسلوب  حماولة الطريقة الوصفية، هي .١

 فىن، أو بأساليب خمتلفة، لتقريب حالة وشكل املوصوف.

معها الباحث من املراجع واملصادر مث الطريقة التحليلية، بعد ما جي .٢
 يطلعها هبا.

ستقرائية وهي املنهج الذي يبدأ بالبحث عن األحوال واألمور الطريقة اال .٣

 صة عامة.خاصة مث خترج منها اخلال

 والفوائد التى يريد الباحث الوصول إليها : األهداف الفصل السابع

من كتابة هذه الرسالة حىت يستعمل االستقراء املتعلق الذي  أما األهداف

 الفه باملوضوع تضم األمور اآلتية:

 .يف النحو والبالغة أن يعرف األمر .١

 .يف سورة النساء ةوالبالغي ةالنحوي األمر أن يعرف صور .٢

 .معاجلة األمر يف سورة النساءملفهوم معانيه يف  .٣

 أما الفوائد :
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سورة  ن طرق فهم أسلوب األمر وفوائده يفزيادة فهم معاين القرآن ع .١

 النساء.

 وهي اللغة العربية خاصة.لتطور علوم اإلسالمية  أن يقدم خدمة .٢

وأن تكون هذه الرسالة مراجع ملن  .مفهوم على معاىن األمر توسيع دائرة .٣

 كل منأراد أن يطلع على دراسة حتليلية عن معاىن األمر حنويا وبالغيا و 
 عميقا.و فهما على معانيه جيدا  يستطيع أن يفهمها يقرأه

 البحث نظام الفصل الثامن:
وى تهذا البحث، فالباحث يعرض اخلططات اآلنية: وهي حت لفهم نظام

 .هالبحث إىل غري هلا شعبة منها بيانا من مخسة أبواب، وكل أبواب  على

، له مثانية فصول؛ الفصل األول: تتألف من خلفية الباب األول: هو مقدمة

موضوع  توضيحالبحث، والفصل الثاين: مشكالت البحث، والفصل الثالث: 

يكل الفكري اهل، الفصل اخلامس: فصل الرابع: الدراسة السابقة، الوحدوده البحث

، الفصل السابع: املستخدمة يف البحثناهج للبحث، الفصل السادس: امل

 البحث. ، وأخريا الفصل الثامن: نظاموالفوائد من البحث األهداف

أربعة  ، ولهوالبالغيني مر عند النحاةالدراسة النظرية لألثاين: أما الباب ال

عند  ل الثاين: معاين األمر، والفص عند النحاة األول: صيغ األمر، الفصل فصول
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معاين األمر عند  ثالث: أسلوب األمر البالغيني، الفصل الرابع:، الفصل الالنحاة

 البالغيني. 

 حيتوى على ، وهذا الباباملنهج املستخدمة يف البحثلثالث: وأما الباب ا

 ، الفصل الثاين: . الفصل األول: اثنني فصلني

 األمر يف سورة النساء، وله ثالثة فصول. الفصل األول:الرابع:  الباب وأما
األمر يف سورة النساء، الفصل الثالث:  ه، الفصل الثاين: صوروأساليب األمر مفهوم

 حتليل معاين األمر النحوية والبالغية يف سورة النساء.

اخلامتة وله فصالن. الفصل األول: خالصة البحث، وأما الباب اخلامس: 

 والفصل الثاين: اإلقرتاحات.
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