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  ن الكريمآ يف القروألفاظه األمر داللة 
  هاتف بريهي شياع الثويني . د. م.أ

  الكلية الرتبوية املفتوحة يف الديوانية 
 

 :ملخص البحث
 من النحـویني واللغـویني      ، باهتمام الدارسني  األمرلقد حظي موضوع    

، فاحتل مساحات واسعة يف مباحثهم ملا له مـن          واألصولینيوالبالغیني  
 كونه موضـوعا خـصبا ميـد الـدرس اللغـوي والنحـوي              ،ة كبري أمهیة

 جدیـدة يف هـذا      إضـافات  ویقدم   ، مبعني من الداللة   واألصويلوالبالغي  
 تتسع لتشمل جوانـب     )األمر(من ذلك اخذت دائرة البحث يف       . اال  
   .  واجتاهات متعددة هلذا املوضوع ،خمتلفة

 القران الكـرمي     يف وألفاظه األمرهتدف هذه الدراسة استقراء دالالت      
 - جل وعـال     - هللا   اإلرادة كالقضاء ومضي احلكم ونفاذ      - وهي كثرية    -

 فقد  ، فیه األمرفضال عن ذكر ورود صیغ      . وامللك وامللكوت واملشیئة    
 علـى صـیغة     األمر بفعل   ): يف القران الكرمي   األمرصیغ ورود   (جاءت  

ى صـیغة    املكـسورة علـ    األمر وبالفعل املضارع املقرتن بالم      ،)افعل(
 وهـو خـرب یـراد بـه معـىن           ،األمـر  واملضارع املراد بـه      ،)لیفعل(

 األمـر و ،األمـر  واملصدر النائب عن فعل      ،األمر واسم فعل    ،االنشاء
 يف صورة االسـتفهام     األمرو ، على لفظ الغیبة   )اال یفعل (على صیغة   

 على  - يف القران الكرمي     األمروعرجت الدراسة على بعض معاني      ... 
 وهـو مـا جـاء علـى         ،واألصولیون مما ذكره البالغیون     -از  جهة ا 
 كاإلباحـة  ، طلب به الفعل او مل یطلب بـه الفعـل          - افعل   -صیغة  

 هذه الصیغة   وأغراضغري ذلك من حمامل     أو   ....والتعجري والتسلیم 
    .األحوالاليت تستقرى من السیاق وقرائن 

  :املقدمة
 مبباحث األمرلقد استأثر موضوع 

 من النحویني والبالغیني كثري
جاء يف التعریفات . واالصولیني 
 قول القائل ،األمر((للجرجاني 
معناه (( و)١()) افعل:ملن دونه

 وله ،طلب الفعل بصیغة خمصوصة
 ، حبسب اضافاته،ولصیغته امساء
 ، اىل دونهاألعلىفان كان من 
 وان كان من ،قیل له امر

 ،النظري اىل النظري قیل له طلب
  األعلى إىل األدىنن من وان كا

وقال ابن  .)٢())قیل له دعاء
 صیغة :األمرمثال ( (:احلاجب

یطلب هبا الفعل من الفاعل 
 طلب اجياد أي )٣() )املخاطب

 -الفعل على سبیل االستعالء 
یورث (( الذي -استعالء الطالب 

اجياد االتیان به على املطلوب 
 )٤(.))منه
 يف لغة العرب عبارة األمر((الن 

 اعين استعمال -عن استعماهلا 
 -حنو لینزل وانزل ونزال وصه 

و  )٥())على سبیل االستعالء
 ،خاصته ان یفهم الطلب((

 فان ،ویقبل نون التوكید
 ومل تقبل النون ،افهمته كلمة

 وان ، صه:فهي اسم فعل حنو
 ففعل ،قبلتها ومل تفهمه

هو مستقبل ((و  )٦())مضارع
  النه مطلوب به حصول ما،ابدا

مل حيصل او دوام ما حصل حنو 
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 -یا ایها النيب اتق اهللا ((
اذ ان تقوى  )٧( ))١ - األحزاب
 )صلى اهللا علیه واله(النيب 

الن النيب ال ((دائمة مستمرة 
 امر فإذایرتك التقوى مطلقا 

هبا كان املراد االستمرار 
 .  )٨( ))علیها

 
 :األمريف مادة * 

ــة  ــر(ان كلم ــن )ام ــة م  مؤلف
. م  . أ  (ملیم والراء   اهلمزة وا 

لفظ مشرتك بني الطلـب     (( وهي   )ر
وغــريه ممــا تــستعمل فیــه هــذه 

 كاحلادثــة والــشأن  ،الكلمــة
جئت المـر   ( : كما تقول  ،والفعل

اتـى  ( او   )شغلين امر ( او   )كذا

ویبدو ان   )٩() ))فالن بامر عجیب  
ــل - ــشأن والفع ــة وال  - احلادث

 )الـشيء (جيمعها معىن واحد هـو      
ــن ا((او  ــد مـ ــورالواحـ  ،المـ

 وامـر   ، هذا امر رضیته   :فقوهلم
 امـر مـا     : ويف املثـل   ،ال ارضاه 
 ألمـر مـا     : ويف املثـل   ،اتى بـك  

ــسود  ــن ی ــسود م ــه  )١٠())ی وعلی
 مـشرتكا بـني     األمـر یكون لفظ   ((

ــط  ــیني فقـ ــب( :معنـ  و )الطلـ
وميكـن التمییـز     )١١() ))الشيء(

 األمـر  و ، مبعـىن الطلـب    األمربني  
 ان االول جيمع علـى      ،مبعىن الشيء 

 )امـور ( والثاني على    )اوامر(
وميكــن توضــیح ذلــك بــاملخطط . 

   :االتي
 

 األمر 
 

         

 الطلب                                                  
  الشيء                          

 
                                    اوامر        
 امور 

 
              الداني اىل العايلاىل الداني    من من العايل 

                           شأن                   حادثة   بني املتساویني 
 فعل 
                       )دعاء(        )امر وجوب(    

               )التماس(
 يف القران األمرصیغ ورود ((

 ))الكرمي
 يف اللغة األمریرد   

ء  وقد جا،العربیة بصیغ عدة
  :منها يف القران الكرمي

      :األمر فعل - ١
 إذا - إفعل -على صیغة   

 وهو ،كان املأمور خماطبا
 ويف ،الغالب يف القران الكرمي

 اضرب واعتصم :كالم العرب حنو
كما يف قوله ...  )١٢(وخذ وقل 

)) واضرب لهم مَثلا ((:تعاىل

واعتِصموا  ((:ويف قوله تعاىل )١٣(
 ويف )١٤()) ل اللِه جِمیعابحب

خْذ ِمن َأمواِلهم  ((:قوله تعاىل
ويف  )١٥( ))صدقًة تطهرهم وتزكیهم

 .غري ذلك من اآلیات
 األمـر  املضارع املقـرتن بـالم       - ٢

 تـسكن بعـد     األمر الم   -املكسورة  
 - علـى صـیغة      :-الفاء والواو   

 وهي اليت یؤمر هبا عنـد       -لیفعل  
قد وردت قلیال   ((و   )١٦(املغایبة  

ــل يف   ــان االص ــب ف ــر املخاط يف ام
 ال  ،األمـر املخاطب أن یؤمر بفعل     
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صـلى  ( وذلك حنو قوله     ،بالالم
ــه ــه وال ــزره ( ():اهللا علی لت

     . )١٧( ))ولو بشوكة
     

وان الداللــة علــى الطلــب   
 - يف هذه الـصیغة      -یة  األمرو

 الداخلة  األمرمستمدة من الم    
 ال مـن    ،ملـضارع على الفعـل ا   

 )١٨(صـــیغة الفعـــل نفـــسها 

 األمـر واملضارع املقـرتن بـالم      
  :خيرج إىل دالالت عدة

ــوب-أ        ــا يف : الوج  كم
ِلینِفق ُذو سعٍة    ((:قوله تعاىل 

امر ((وفیه    . )١٩())ِمن سعِتهِ 
 أهل التوسعة أن    - سبحانه   -

یوسعوا على نسائهم املرضعات    
 )٢٠( ))أوالدهن على قدر سعتهم   

. 
     : الدعاء-ب      
كمــا يف قولــه        

ــك ((تعــاىل  ونــادوا یــا ماِل
 أي.  )٢١( ))ِلیقض علینا ربـك   

 ،إن ارمني یدعون خازن جهنم    
ــضرعون ــوت ،ویت ــون امل  ویطلب

ــن  ــسرتحيوا مـ ــصوا ویـ لیتخلـ
  . )٢٢(العذاب 

        :  اخلرب-ج   
قـل   ((:كما يف قوله تعاىل     

ن ِفي الضلالِة فلیمـدد     من كا 
 ،)٢٣()) لـــه الـــرحمن مـــدا

مد (( مبعىن ميد او     أي :فلیمدد
فـأخرج علـى    ... له الـرمحن    

 إیــذانا بوجــوب األمــرلفــظ 
 وانـه مفعـول ال حمالـة        ،ذلك

كاملأمور به املمتثـل لتقطـع      
 وذلـك   ،)٢٤( ))معاذیر الـضال  

 مبعىن اخلرب ابلغ من     األمر((الن  
 ،)٢٥( ))لتـضمنه اللـزوم   اخلرب  

ــاىل  ــه تعـ ــه يف قولـ  :ومثلـ
فلیضحكوا قِلیلا ولیبكـوا    ((

 يف معـىن    األمـر جاء   )٢٦())كِثريا
إم سیضحكون قلیال   ( (أياخلرب  

    .)٢٧( ))ویبكون كثريا

     : التهدید-د     
       

ِلیكفروا بما   ((:يف قوله تعاىل  
وا فـــسوف َآتینـــاهم وِلیتمتعـــ

 - دل الفعـــالن ،)٢٨( ))یعلمـــون
 األمر على   - لیتمتعوا   ،لیكفروا

 كیف جـاز أن یـأمر       :فان قلت ((
 وبـأن یعمـل     ،اهللا تعاىل بـالكفر   
 وهو نـاه عـن      ،العصاة ما شاؤا  

 هـو   :ذلك ومتوعد علیـه ؟ قلـت      
 ،)٢٩())جماز عن اخلذالن والتخلیـة     

ويف قوله .  )٣٠(والسخط والتهدید 
فمن َشاَء فلیـؤِمن ومـن      ( (:تعاىل

ــر ــاَء فلیكف ــذا (( و ،)٣١( ))َش ه
ــن اهللا  ــد مـ ــبحانه -وعیـ  - سـ

جــاء علــى لفــظ  )٣٢( ) )وإنــذار
 ومعناه التهدید والوعید    ،األمر

نقل عن علـي بـن ابـي        ((و   )٣٣(
 ، انه قال  - رضي اهللا عنه     -طالب  

 هتدید ووعید ولیست    ،هذه الصیغة 
 . )٣٤()) بتخیري

   :  االلتماس واإلرشادهـ
 األمـر ویكون          

 و - لیفعــل -فیــه علــى صــیغة 
فیه شيء من اللـني والتلطیـف       ((

یكـــاد یقربـــه مـــن الرجـــاء 
ــاس ــه  )٣٥( ))وااللتم ــا يف قول كم

یا َأیها الِذین َآمنـوا      ((:تعاىل
إَذا تــداینتم بــدین إلــى َأجــل 

ب بیـنكم   مسمى فـاكتبوه ولیكتـ    
ــدل  ــب بالع ــاء  )٣٦( ))كاِت إذ ج

ــر ــبیل  األم ــى س ــة عل  بالكتاب
.  )٣٧(اإلرشاد ال على سبیل االجياب 

 او ، كــالفرض علــى الكفایــةأي
 وان مل تكــن ،كالــصالة النافلــة
 فقد جيب على    ،واجبة على فاعلها  

العامل تبیینها إذا أتاه مستفٍت     
ا وإَذ ((:ويف قوله تعاىل )٣٨(فیها 

كنت ِفیهم فَأقمـت لهـم الـصلاة        
فلـــتقم طاِئفـــٌة ِمـــنهم معـــك 
ولیْأخُذوا َأسِلحتهم فإَذا سـجدوا     
فلیكونــوا ِمــن وراِئكــم ولتــْأِت 
طاِئفٌة ُأخرى لم یصلوا فلیـصلوا      
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ــْذرهم   ــُذوا ِحـ ــك ولیْأخـ معـ
 وال ریـب يف     ،)٣٩( ))سِلحتهم  وَأ

 يف اآلیة الكرمية جاء     األمرأن  
علــى جهــة التلطــف والرفــق 

 يف حني ذهب األكثرون     ،واإلرشاد
ــتحباب  ــذ  )٤٠(إىل االســ بأخــ

ــاىل ــه تعـ ــلحة يف قولـ  :األسـ
 ) .)ولیأخذوا أسلحتهم((
 :األمر املضارع املراد به     - ٣

ــرب           ــو خ وه
 األمر و ،یراد به معىن اإلنشاء   

 يف  األمـر إمنا خيرج   ((املؤكد و   
صورة اخلرب للمبالغة يف إجيـاب      

 فیجعــل ،اجنــاز املــأمور بــه
 ،)٤١( ))كأنه وجد فهو خيرب عنه    

والمطلقات  ((:حنو قوله تعاىل  
یتربــصن بَأنفــِسهن َثلاَثــَة   

هـو  ( (: یرتبـصن و   )٤٢( ))قروٍء
ــىن   ــرب يف مع ــرخ ــل ،األم  واص

 ،بـصن املطلقـات    ولیرت ،الكالم
 يف صـورة اخلـرب      األمـر وإخراج  

تأكید لالمر وإشعار بأنه مما     
جيب أن یتلقى باملسارعة علـى      

ــه ــثلن  ،امتثال ــأن امت  فك
 ويف قوله   ،)٤٣( )) بالرتبص األمر
قـال تزرعـون سـبع       ((:تعاىل

 وهو امـر يف     ،)٤٤()) ِسِنني دَأبا 
 جـاء يف صـورة اخلـرب و         ،املعىن

 ازرعـوا سـبع سـنني       :املعىن((
فـذروه يف   ( :متوالیات بدلیل 

 : ويف قوله تعـاىل    ،)٤٥( )سنبله
والواِلدات یرِضعن َأولادهن   ((

حولین كاِملین ِلمـن َأراد َأن      
جاء الفعل   )٤٦())یِتم الرضاعةَ 

 األمر مبعىن   - یرضعن   -املضارع  
مبالغة يف احلـث علیـه حـىت        ((

 )٤٧()) وقــع واخــرب عنــهكأنــه
ــك  ــاخلرب  ((وذل ــاطق ب الن الن

 كأنـه نـزل     ،األمرمریدا به   
 ))املأمور به منزلة الواقـع    

 والطلـب   األمـر  وان جميء     )٤٨(
بصیغة اإلخبـار ینطـوي علـى       

الرتغیب والتزیني والتحـسني    ((

ویشتمل على اكثر من مقـصد      ... 
 يف تلطـف    األمـر  فهو یلقي    ،بالغي

 املخاطـب   ورفق وترفق لیشعر معه   
   . كان بشعور املأمور أیا

ــیقا وال     ــسه ض ــد يف نف وال جي
 ، ویزیـد يف لطفـه ورفقـه       ،حرجا

انه صادر من لدن اخلالق القادر      
 وأمره  ،الذي طاعته واجبة الزمة   

كمـا يف قولـه      )٤٩( ))ممتثل مطـاع  
ــاىل ــِذین  ((:تع ــاِدي ال ــل ِلِعب ق

 ويف   )٥٠( ))َآمنوا یِقیموا الصلاة  
ــاىلق ــه تع ــاِدي  ((:ول ــل ِلِعب وق

ويف  )٥١( ))یقولوا الِتي ِهي َأحـسن    
ــاىل ــه تع ــؤِمِنني  ((:قول ــل ِللم ق

یغــضوا ِمــن َأبــصارِهم ویحفظــوا 
 ويف غـري ذلـك مـن         )٥٢( ))فروجهم
 ....اآلیات 

     :األمر اسم فعل - ٤
سم ا ب ،األمریتحصل معىن       
هـي  ( (األفعالامساء   و ،األمرفعل  

 يف األفعــال تقــوم مقــام ألفــاظ
ــا  ــى معناهـ ــة علـ  ويف ،الداللـ

 اسـتعماهلا يف     ویأتي )٥٣())عملها
ــة  ــام -اللغ ــا مق ــيت أفعاهل  ال
 وحني  ، لالتساع يف اللغة   -مبعناها  

از واالختـصار   یقتضي املقام االجيـ   
ــد  ــة والتأكی ــع ،)٥٤(واملبالغ  م

معــاني امســاء (وفــاء املعــىن الن 
 غـريه،   أوامـرا كانـت       األفعال

 األفعـال ابلغ وآكد مـن معـاني       
ــاء     ــذه االمس ــال ان ه ــيت یق ال

اكثر امسـاء   ((وان   )٥٥())مبعناها
 األمــر اذ ،األمــر مبعــىن األفعــال

 عن  باإلشارةكثريا ما یكتفى فیه     
 فكیـف ال یكتفـي      ،النطق بلفظـه  

وقـسم  .  )٥٦())بلفظ قائم مقامه   
 باعتبـار   األفعـال النحاة امساء   

 ، املرجتلة :أقسام ثالثة   إىل أصلها
 علمـا ان    ، واملنقولة ،واملعدولة

 املنقولة واملعدولة   األفعالامساء  
 امـا امسـاء     ،یـة األمركلها مبعىن   

 فتــأتي مبعــىن ، املرجتلــةاألفعــال
ومن  . )٥٧( واملاضي واملضارع األمر
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 املرجتلـة يف    األمر أفعالامساء  
يف ) )هلـم ( (:القران الكـرمي  
ــاىل  ــه تع ــل ((:قول ــم ق  هل

ــهداَءكم ــاه((و  )٥٨()) ُش  :معن
اقبلوا الینا وهذه لغة اهل     

ــاز ــاتوا((و  )٥٩())احلج يف ) )ه
وقـالوا لـن     ((:قوله تعـاىل  

یدخل الجنـَة إلـا مـن كـان         
هودا َأو نصارى ِتلك َأماِنیهم     
قل هاتوا برهانكم إن كنـتم      

وهو اسم فعل امر     )٦٠())صاِدِقني
ــىن  ــوا(مبعــ و .  )٦١( )اعطــ

 :يف قولــه تعــاىل ) )هیــت((
وغلقِت الَأبواب وقالت هیت    ((
مبعـىن اسـرع وبـادر       )٦٢()) لك

 )٦٣(واقبل اىل ما ادعوك الیه      

 - األمـر  افعال   ،ومن امساء . 
ــرمي  ــران الكـ ــن -يف القـ  مـ

املنقــول عــن اجلــار واــرور 
ــیكم(( ــاىل))عل ــه تع  : يف قول

یــا َأیهــا الــِذین َآمنــوا ((
علیكم َأنفسكم لا یضركم مـن      

وهـو   )٦٤( ))ضل إَذا اهتـدیتم   
ــىن ــوا:مبع ــوا والزم  )٦٥( احفظ

ــىن   ــراء ان معـ ــر الفـ وذكـ
 هـذا امـر     ،علیكم انفسكم ((

والعـرب  ... من اهللا عز وجـل      
 ، ودونك ، وعندك ،تأمر بعلیك 

ومن املنقول عن    . )٦٦())لیكوا
ــرف  ــانكم((ظ ــه ) )مك يف قول
ــم نقــول ِللــِذین  ((:تعــاىل ُث

ــتم   ــانكم َأنـ ــركوا مكـ َأْشـ
ــركاؤكم  وهــو مبعــىن ،)٦٧()) وُش

ومـا   . )٦٨(الزموا واثبتـوا    
 مـن   األفعـال جاء مـن امسـاء      

 - يف القران الكرمي     -املعدول  
ــزام(( ــاىل ) )ِل ــه تع  :يف قول

قل ما یعبُأ بكم ربي لولا      ((
دعــاؤكم فقــد كــذَّبتم فــسوف 

و قــريء  )٦٩()) یكــون ِلزامــا
قــد ((و  )٧٠(لزامــا بــالفتح 

 الضـربنك ضـربة     :تقول العرب 
 ختفــض كمــا ،ِلــزام یــا هــذا

ويف كالم   )٧١()) دراك ونظار  :تقول
 ودراك ابلك   ، ضراب زیدا  :العرب

 ، اضرب زیـدا   أي ،األمرعلى معىن   
ومـن املعـدول   .  )٧٢(وادرك ابلـك 

فـإن   ((:يف قوله تعاىل  ) )مساس((
لــك ِفــي الحیــاِة َأن تقــول لــا 

هـو علـى صـورة    ((و  )٧٣())ِمـساس 
 األفعـال نزال ونظار مـن امسـاء       

وتقدیره ال  ... مبعىن انزل وانظر    
وظاهر هـذا   ... یكون منك مساس    
 .   )٧٤( ))ان مساس اسم فعل

ــل  - ٥ ــن فع ــب ع ــصدر النائ  امل
 :حنــو قولــه تعــاىل     :األمر

فــإذا لِقیــتم الــِذین كفــروا ((
فقـد نـصب    )٧٥()) فـضرب الرقـاب  

 والذي نـصب    ،األمرعلى  ( ()ضرب(
 اضـربوا ضـرب     أي )٧٦( ))به مضمر 

فإمـا   ((:وحنو قولـه تعـاىل     ...
نـصب   )٧٧( ))ًءمنا بعد وإما ِفـدا    

ایضا علـى فعـل     ( ()منا وفداء (
 وامـا ان    ، فاما ان متنوا   ،مضمر

 .     )٧٨( ))تفدوا
 اال یفعل   - على صیغة    األمر -  ٦
كمـا يف    :)٧٩( على لفظ الغیبة     -

َألا یسجدوا ِللـِه     ((:قوله تعاىل 
الِذي یخرج الخبَء ِفي الـسماواِت      

قرأها ابـو    ( (فقد )٨٠())والَأرض
عبد الرمحن السلمي واحلسن ومحیـد      

 علـى   )اال یـسجدوا  (االعرج خمففة   
وعن ... معىن اال یاهوالء اسجدوا     

 مـا كنـت     : قـال  ،عیسى اهلمداني 
ــا اال   ــشیخة یقرووـ ــع املـ امسـ

 .  )٨١())األمربالتخفیف على نیة 
):فعـال ( علـى صـیغة      األمر - ٧

 - األمر یأتي        
 )فعال( وزن    على -يف كالم العرب    

ــدوال ــدا و   ،مع ــراب زی ــو ض  حن
تعامل معاملة الفعل الذي هي     ((

 : فتقول ،مبعناه يف التعدي وتركه   
 وتـراك   ، اترك : كما تقول  ،تراك
 )) اترك عمـرا   : كما تقول  ،عمرا

)٨٢( . 
   : باالستفهاماألمر - ٨
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 يف صــورة األمــر إیــرادان 
االستفهام فیه من اللـني مـا       

 ،ستجابةیدعو اىل القبول واال   
 فكأنـك   ، الزام أودومنا فرض   

تــرتك خماطبــك خمتــارا بــني ان 
 إىل وتـدعوه    ،یفعل وأال یفعل  
 األمر - أسلوباستكناه ما يف    

 مــن -يف صــورة االســتفهام  
 ،مبالغة يف التلطف يف الطلـب     

 ، وهتدید خفي  ،واثارة للتفكري 
. وحث غري مباشر على الفعـل       

  : ذلك بصور عدةویأتي
مسیة املـسبوقة    باجلملة اال  -أ  

      :باالستفهام
إنمـا   ((:كما يف قوله تعـاىل    

یریــد الــشَّیطان َأن یوِقــع   
بینكم العداوة والبغضاَء ِفي    
الخمر والمیِسر ویـصدكم عـن      
ِذكر اللِه وعن الـصلاِة فهـل       

ــون ــتم منته ــه  )٨٣( ))َأن فقول
) )فهل انتم منتهون  ( (:ىلتعا

 ،األمرهو استفهام تضمن معىن     
 )٨٤( فانتهوا عما حـرم اهللا       أي

ــة((و  ــة امسیـ ــل اجلملـ  ،جعـ
 ابلـغ   ، بانتم ،واملواجهة هلم 

ــة ــها فعلی ــن جعل ويف  )٨٥( ))م
وعلمناه صنعَة   ((:قوله تعاىل 

لبوس لكم ِلتحِصنكم ِمن بْأِسكم     
جـاء   )٨٦())  َشاِكرون فهل َأنتم 

ــر ــتفهام يف األم ــورة االس  يف ص
فهــل انــتم ( (:قولــه تعــاىل

باجلملة االمسیة وهو   ) )شاكرون
 أي :األمـر استفهام یتضمن   ((

اشكروا اهللا على ما انعم بـه       
ــیكم ــة  )٨٧( ))عل ــاء باجلمل وج

االمسیة املـسبوقة باالسـتفهام     
ادل على طلـب الـشكر      ((النه  

ومن  ، فهل تشكرون  :من قولنا 
 ، فهل انـتم تـشكرون     :قولنا

 وهـو   ،الن ابراز ما سـیتجدد    
ــت  ــب الثابـ ــل يف قالـ الفعـ

 حبیـث تكـون اجلملـة       ،املستقر
 واملبتدأ واخلـرب فیهـا      ،امسیة

 ادل على كمـال العنایـة       ،امسان
 مع ابقائه على اصله من      ،حبصوله

  .  )٨٨( ))االتیان بالفعل
    
 باجلملة الفعلیة املسبوقة -ب 

    :باالستفهام
فإن حاجوك   ((:كما يف قوله تعاىل   

فقل َأسلمت وجهي ِللِه ومن اتبعن      
ــاب    ــوا الِكت ــِذین ُأوت ــل ِلل وق
والُأمیني َأَأسلمتم فـإن َأسـلموا      
فقِد اهتدوا وإن تولـوا فإنمـا       

ــه    ــاُغ والل ــك البل ــِصري علی ب
ــاِد ــه  )٨٩( ))بالِعبـ ــاء قولـ جـ

ــلمتم(( ــىن ) )أأس ــرمبع  :أي األم
اسـتفهام يف   ((وهو  . )٩٠(اسلموا  

معــرض التقریــر واملقــصود منــه 
 امنا جـاء    : قال النحویون  ،األمر

 يف صورة االسـتفهام، النـه       األمرب
مبنزلته يف طلب الفعل واالستدعاء     
الیه اال ان يف التعبري عـن معـىن         

 االســتفهام فائــدة  بلفــظاألمــر
ــدة ــون  ،زائ ــبري بك ــي التع  وه

ــن    ــدا ع ــدا بعی ــب معان املخاط
 . )٩١( ))االنصاف

ــ ــه- ـج ــتدعاء والتنبی  : باالس
         

ــتفكري   ــارة ال ــذلك اث ــراد ب وی
والتأمل والتنبیـه اىل القـدرة      

 ، وما هلا من غلبة ومتكـن      ،االهلیة
ويف ابراز معامل اجلمال يف االبداع      

 : ففــي قولــه تعــاىل،والتكــوین
َألم تر إلى ربك كیف مد الظل       ((

ولو َشاَء لجعله ساِكنا ُثم جعلنا      
حـصل   )٩٢()) الشَّمس علیِه دِلیلـا    

 : باالستفهام يف قوله تعـاىل     األمر
 انظر  أي) )...امل تر اىل ربك     ((

الن املقصود من االیة (( )٩٣(وتنبه 
 ومجیع  ، بالظل بیان نعم اهللا تعاىل   

ــب    ــه جي ــشرتكون يف ان ــني م املكلف
تنبههم هلذه النعمة ومتكنهم مـن      

) )االستدالل هبا على وجود الصانع    
 وهـو اسـتفهام     - جل وعال    - )٩٤(

ــب   ــه والتعج ــه التنبی ــراد ب ی
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ــرو ــسمى األم ــتفهام (( وی االس
 وهو الذي یطلـب     ،االستدعائي

بــه اجيــاد الفعــل املــستفهم 
 أي(() )امل تر ((و   )٩٥() )عنه

او امل ینتــه ... امل تعلــم 
اخلطاب يف حنـو    ((و   )٩٦() )علمك

هذا یوجه اىل كـل مـن بلغـه         
ــه ــب ،ومسع ــتفهام للتعج  واالس

ولفت النظـر    )٩٧() )واالعتبار
ــه  ــال  -اىل فعل ــل وع  أي - ج

امل تر اىل فعل ربك مث حـذف        ((
 وذكـر ان هـذا       )٩٨() )املضاف

 امل تر   : وتقدیره ،على القلب 
 او  ،مـده ربـك   اىل الظل كیف    

 . )٩٩(امل تر اىل مد ربك الظل 
  : بالعرض والتحضیض-د 

 العـرض   ،قد یقصد باالستفهام  
ــضیض ــت أي ،او التح  اذا دخل

 )ال(مهــزة االســتفهام علــى   
ــار   ــة صـ ــلوبالنافیـ  األسـ

ــشائیا  ــرض ((و  )١٠٠(انـ العـ
ــان اال ان  ــضیض متقارب والتح
ــضیض  ــق والتحـ ــرض ارفـ العـ

 )١٠٢( األمرومهـا كـ    )١٠١( ))اعزم

 الرتغیب يف فعل    :هو((فالعرض  
 ، ترغیبــا،شــيء او تركــه 

ــة ــالعطف واملالین ــا ب  ،مقرون
ــار   ــذا يف اختیـ ــر هـ ویظهـ

) ) ويف نغـم الـصوت     ،الكلمات
َألا  ((:كما يف قوله تعاىل )١٠٣(

)) تِحبون َأن یغِفر الله لكـم     
 واالیة الكرمية ، احبواأي )١٠٤(

... نزلت يف ابي بكر ومـسطح       
 الحـب وقال ابو بكر واهللا اني      

ملا يف  ...  )١٠٥( یغفر اهللا يل     ان
ذلك من حث بلني علـى مكـارم        

 وترغیــب عظــیم يف  ،االخــالق
اما التحضیض    .)١٠٦( ))العفو

ــو((-ف ــوي يف :ه ــب الق  الرتغی
 وتظهـر   ،فعل شـيء او تركـه     

ــات  ــار الكلم ــوة يف اختی الق
ــة  ــة القوی ــربات ،اجلزل  ويف ن

ــصوت ــا يف  )١٠٧() )ال ــه كم قول

َأن ائِت القوم الظاِلِمني     ((:تعاىل
 )١٠٨() ) قوم ِفرعون َألا یتقون *

.  )١٠٩( مـرهم باالتقـاء      :ومعناه
ــاىل   ــه تعـ ــاء قولـ اال ((اذ جـ

على احلـث والتحـضیض و      ) )یتقون
 فجمـع يف هـذه      ، قل هلم  :معناه((

ــاني  ــن املع ــارة م ــي ،العب  نف
 وامــــرهم ،التقــــوى عنــــهم

    )١١٠() )وىبالتق

 وكشف دخیلـة    ،لفضح سریرهتم   
َألا  ((:ويف قوله تعاىل  . انفسهم  

تقاِتلون قوما نكُثـوا َأیمـانهم      
ــم   ــول وه ــإخراج الرس ــوا ب وهم

ــرٍة ــدُءوكم َأول مـ  :اي )١١١( ))بـ
ــاتلوهم  ــه  )١١٢(ق ــن قول اال ((م
ومعنــاه احلــض علــى ) )تقــاتلون

 املركبة من مهزة    )اال( من   ،قتاهلم
 فصار  ، النافیة )ال(االستفهام و   

وكـان   )١١٣(فیها معـىن التحـضیض      
 )ال تقاتلون (اهلمزة على   ((دخول  

ــة   ــاء املقاتل ــرا بانتف  ،تقری
 احلض علیها علـى سـبیل       :ومعناه

 جل وعـال    -وذكر   )١١٤( ))املبالغة
 كل واحـد منـها      ، ثالثة اسباب  -

. یوجــب مقاتلتــهم لــو انفــرد 
 : وثانیهـا  ،احدها نكثهم العهد  
 : وثالثهـا  ،مههم باخراج الرسول  

ام هم بدأوا بالقتال اول مرة      
)١١٥( . 
: بالتحـذیر واالغـراء    األمر - ٩

 ، باسلوب األمرحيصل        
ــراء  ــذیر واالغ ــل -التح  بالفع

 يف  )احذر وحنـوه  (-احملذوف املقدر ب  
 )الزم وحنوه (ـاسلوب التحذیر وب  

وان ( ( ومهــا،اإلغــراءيف اســلوب 
ــىن  ــان مع ــا مفرتق ــساویا حكم  ،ت
 ،فاالغراء التسلیط علـى الـشيء     

الن  )١١٦()) االبعاد عنه  ،والتحذیر
التحذیر تنبیه املخاطـب علـى      ((

 واالغراء  ، لیتجنبه  *امر مكروه 
) )تنبیهه على امر حممود لیفعله    

 :وقد اجتمعا يف قوله تعـاىل      )١١٧(
فقال لهم رسـول اللـِه ناقـَة        ((
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ــقیاها ا ــِه وس ــ )١١٨()) لل  ـف
نـــصبت الناقـــة علـــى   ((

ــذیر ــا،التح ــذرهم ایاه ) ) ح
ناقة اهللا فاحـذروا    ( (أي )١١٩(

 وسقیاها  ،وذروه )١٢٠())اذاها
  )١٢١(اغراء بتقدیر الزموا 

ــى  - ١٠ ــدل عل ــا ی ــر م  األم
    :بصیغته

یا َأیهـا    :كما يف قوله تعاىل   
ــب علــیكم  الــِذین َآمنــوا كِت

الصیام كما كِتب على الـِذین      
 ، صـوموا  أي )١٢٢( ))ِمن قـبِلكم  

 املـبين   )كتـب (صیغة الفعل    من
ــة  ــیاق االیـ ــول يف سـ للمجهـ

ــة  ــاىل .الكرمي ــه تع  :ويف قول
إن الله یْأمركم َأن تؤدوا     ((

 )١٢٣( ))الَأماناِت إلى َأهِلهـا   

ر  وهو امـ   ، ادوا االمانات  أي
ــن اهللا  ــبحانه -م ــاداء - س  ب
امر املؤمنني يف   (( )١٢٤(االمانة  

هذه االیة باداء االمانـات يف      
ــور ــع االم ان (( و  )١٢٥() )مجی

اخلطاب عام لكـل احـد يف كـل         
وال ریـب يف ان     . )١٢٦() )امانة
 يف االیــتني الكــرميتني  األمــر
 عنه الصیغة فـضال عـن       أفصحت

 . السیاق 
  :األصوات بامساء األمر - ١١

 ،األصـوات امساء        
 او  ،هي كل لفظ حكي به صـوت      

عنـد  (( )١٢٧(صوت به للبهائم    
 امـا اـيء     :طلب شيء منـها   

 ، جـوت  :كالفاظ الـدعاء حنـو    
 ، واما الذهاب  ، وحنومها ،وقوس
 واما امر   ، وحنومها ، وهج ،كهال

ــشراب  ــسأ لل ــر ك ــدع ،اخ  وه
كان اصلها  ((و   )١٢٨( ))للتسكني

 ان الشخص كان یقصد انقیـاد     
بعض احلیوانات لشيء من هـذه      

 فیصوت هلا اما بصوت     ،االفعال
غري مركب من احلـروف كالـصفري       

 ،للدابة عند ایرادها املـاء    
 وامـا بـصوت معـني       ،وغري ذلك 

 ال معـىن    ،مركب من حـروف معینـة     
 مقارنــا لــذلك ، مث حيرضــه،حتتــه

 امـا   ،األمـر  على ذلك    ،التصویت
 بإیناسـه  واما   ،بضربه وتأدیبه 

 .)١٢٩())وإطعامه
 يف القران األمرمن معاني (   (

  ))الكرمي
 عند النحـویني    - األمرعلمنا ان   

 هو صیغة یطلب هبا الفعـل مـن         -
 اإلجيـاب الفاعل املخاطب على وجه     

 اذا كان من العايل اىل      ،واإللزام
 وان كان   ، امرا : ویسمى ،الداني

ــمي  ــايل س ــداني اىل الع ــن ال  :م
 ، وان كان بـني املتـساویني      ،دعاًء

 يف حني ذهـب     ،ي طلبا والتماسا  سم
البالغیـــون واالصـــولیون اىل ان 

 - هو ما جـاء علـى صـیغة          األمر
 طلــب بــه الفعــل او مل -افعــل 

ــل  ــه الفع ــب ب ــة ،یطل  كاالباح
والتهدید والتعجیـز والتـسلیم     

او غري ذلك من حمامل واغراض      ... 
 تـستقرى مـن   )١٣٠(هـذه الـصیغة   

 علـى   -السیاق وقرائن االحـوال     
 نورد بعضا منـها      -از  جهة ا - 

  : استكماال للبحث-وهي كثرية 
        : لالباحة- ١

وإَذا  ((:حنو قوله تعاىل      
 -جـاء    )١٣١()) حللتم فاصـطادوا  

 وان  ،األمـر ظـاهر   ( (-اصطادوا  
كــان للوجــوب اال انــه ال یفیــد 

   .  )١٣٢( ))ههنا اال باالباحة
   : للتهدید والوعید- ٢

       
اعملـوا مـا     ((:عـاىل حنو قوله ت  

 - اعملــوا -جــاء  )١٣٣()) ِشــئتم
ــد    ــد والوعی ــذار والتهدی لالن

لیس املراد  ((و   )١٣٤(والتخویف      
 )١٣٥( )) بكــل عمــل شــاؤوااألمــر

ــاىل ــه تع ــه يف قول ــل  ((:ومثل ق
)) تمتعوا فإن مِصريكم إلى النار    

)١٣٦(  . 
       : للتعجیز- ٣
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ــ ــه تع ــْأتوا  ((:اىل  يف قول ف
جـاء   )١٣٧( ))بسورٍة ِمـن ِمْثِلـهِ    

 يف االیة الكرمية تعجیزا     األمر
ــم  ــاز   -هل ــة ا ــى جه  - عل

ولــیس املــراد بــه امــرهم ((
حقیقة على كل وجه التكلیـف      

) )باالتیان بسورة مـن مثلـه     
ــاىل )١٣٨( ــه تع ــه يف قول  :ومثل

فانفُذوا لا تنفـُذون إلـا      ((
 - األمــرجــاء  )١٣٩( ))بــسلطان

 ))امـر تعجیـز   ( (-فانفذوا  
)١٤٠( . 
       : للتسلیم- ٤

   
فاقض مـا    ((:  يف قوله تعاىل  

ذكر ابن فارس  )١٤١()) َأنت قاض
 يف االیة الكرمية جاء     األمران  

 وارى ان ،)١٤٢(للتــــــسلیم 
السیاق هنـا ال یؤیـد خـروج        

ــر ــسلیماألم ــو  ، للت ــل ه  ب
ــدي ــرار والتح ــدى ،لالص  اذ حت

السحرة هتدید فرعـون قـائلني      
فاصنع ما انت صانعه علـى      ((

 معنـاه   : وقیل ،امتام واحكام 
 ولـیس   ،فاحكم ما انت حـاكم    
ــهم   ــامر من ــذا ب ــن ،ه  ولك

 شيء صنعت فانا ال     أي :معناه
وال شك   )١٤٣() )نرجع عن االميان  

 ،يف ان حتدي الـسحرة لفرعـون      
ــسیاق  ــب يف ال ــة ،غال  وبدالل

قــالوا لــن  ((:قولــه تعــاىل
نؤِثرك علـى مـا جاَءنـا ِمـن         
البیناِت والِذي فطرنا فـاقض     
ما َأنت قاض إنما تقِضي هـِذِه       

إنا َآمنـا   * الحیاة الدنیا   
بربنا ِلیغِفر لنـا خطایانـا      
وما َأكرهتنا علیِه ِمن السحر     

   . )١٤٤()) ر وَأبقىوالله خی
     : الظهار القدرة- ٥

 األمـــرخيـــرج       
 ويف  ،الظهار القدرة والـتمكن   

هذا یكون املخاطب غري مـأمور      
حنـو قولـه     )١٤٥(بان حيدث فعال    

قـل كونـوا ِحجـارة َأو        ((:تعاىل
لــیس املــراد ((-ف )١٤٦()) حِدیــدا

 بل املـراد انكـم لـو        األمرمنه  
زمت اهللا تعـاىل    كنتم كذلك ملا اعجـ    

بداللـة قولـه     )١٤٧( ))عن االعادة 
َأو خلقا ِمما یكبر ِفـي       ((:تعاىل

صدوركم فسیقولون من یِعیدنا قل     
الِذي فطركم َأول مرٍة فسینِغـضون      
إلیك رُءوسهم ویقولون متـى هـو       

 . )١٤٨( ))قریباقل عسى َأن یكون     
 ملـا   ، ظاهرة - سبحانه   -فقدرته  

ــق   ــن يف اخلل ــة ومتك ــن غلب ــا م هل
ــوین    ــداع والتك ــاد واالب واالجي

وهنا جنتـزئ مبـا     ..... واالعادة  
 يف القـران    األمـر ذكر من معاني    

 كوـا مستفیـضة يف كتـب        ،الكرمي
البالغة والنحو والصرف واالصـول     

      ...والتفسري 
 يف  ألمـر اداللة الفاظ   ((      

   ) )القران الكرمي
ــاظ  ــرج الف ــرخت ــران األم  يف الق

 - )ر. م . أ ( مــادة -الكــرمي 
 ، ومعان متعـددة   ،اىل دالالت كثرية  

مت استقراؤها يف كتاب اهللا العزیز      
مؤیدة مبـا جـاء يف كتـب اللغـة          
والتفـــسري والبالغـــة والنحـــو 

 فضال عن االسـتنتاج مـن       ،واالصول
من خالل السیاق وقرائن االحوال و    

. خالل الربط واملوازنة والرتجیح     
  :وهي

     : الدین وامللة- ١
 :يف قولـــه تعـــاىل      
حتــى جــاَء الحــق وظهــر َأمــر ((

 يف االیـة    األمـر  دل   ،)١٤٩( ))اللِه
 )١٥٠(الكرمية على الدین وامللـة       

ــامر اهللا  ــرهم  ((ف ــوا َأم فتقطع
 ،ووصـفه بـالظهور    )١٥١( ))بینهم

ــار    أي ــى الكف ــال عل ــب وع  غل
واملشركني واملنافقني علـى رغمهـم      

فتقطعـوا  ( (:ويف قوله تعاىل   )١٥٢(
 -جــاء  )١٥٣( ))امــرهم بینــهم 

ــرهم  ــهم -ام ــىن دین  أي )١٥٤( مبع
فرقوا دینهم االسالم فتفرقوا اىل     
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كنایة عن  )١٥٥(یهود ونصارى   
عدم قبوهلم ويف نفارهم عـن      ((

 )١٥٦( ))توحیــد اهللا وعبادتــه 

ــاىل ــه تعـ ــها يف قولـ  :ومثلـ
وتقطعوا َأمرهم بینهم كـل     ((

ــون  ــا راجعـ  أي )١٥٧( ))إلینـ
فرقوا دینهم فیما بینـهم     ((

یلعــن بعــضهم بعــضا ویتــربأ 
 . )١٥٨( ))بعضهم من بعض

 املــــــــشیئة واالرادة - ٢
  :والتدبري

والـشَّمس   ((:  يف قوله تعـاىل   
ــوم  ــر والنج ــسخراٍت والقم  م

 األمـر بَأمرِه َألا له الخلق و    
)) تبارك اللـه رب العـالِمني     

 يف االیــة  األمــر  جــاء ،)١٥٩(
الكرمية مبعىن املـشیئة ونفـاذ      

ــدرة  ــیم الق  )١٦٠(االرادة وعظ

 مـذلالت   أي((ومسخرات بامره   
ــدبريه  ــاریهن بت ــات يف جم جاری

ني امنا فصل ب((و  )١٦١() )وصنعه
ــق و ــراخلل ــدهتما األم  الن فائ

خمتلفة النه یریـد بـاخللق ان       
 ان لـه    األمر وبـ  ،له االخرتاع 

ان یــأمر يف خلقــه مبــا احــب 
 )١٦٢() )ویفعــل هبــم مــا شــاء

ــاىل ــه تعـ ــها يف قولـ  :ومثلـ
وسخر لكم اللیل والنهـار     ((

ــوم   ــر والنج ــشَّمس والقم وال
وحيمــل  )١٦٣( ))مــسخرات بــَأمرِه

ــظ  ــرلف ــشیئة  األم ــى امل  عل
واالرادة والتدبري اذا اقـرتن     

 . بلفظ التسخري 
     : امللك وامللكوت- ٣

ــدانا        هـــــــ
 األمـر االستقراء اىل ان لفـظ      

 )امللك وامللكوت (خيرج اىل معىن    
ــدبري  ــل الت ــرتن بفع  ،اذا اق

 اذ ان ،وبالـــــسماء واالرض
تدبري امللك وامللكوت میدانـه     

ــسماء واال ــا ال ــا فیهم رض وم
 بداللـة قولـه     ،وما بینـهما  

إن اللـه لـه ملـك        ((:تعاىل

 وقوله  )١٦٤()) السماواِت والَأرض 
وكـَذِلك نـري إبـراِهیم       ((:تعاىل

ملكوت السماواِت والَأرض وِلیكون    
 وقولــه ،)١٦٥( ))ِمــن المــوِقِنني 

لــِذي بیــِدِه فــسبحان ا ((:تعــاىل
)) ملكوت كل َشيٍء وإلیِه ترجعـون     

إن ربكم   ((:ففي قوله تعاىل   )١٦٦(
ــسماواِت    ــق ال ــِذي خل ــه ال الل
والَأرض ِفي ِستِة َأیام ُثم اسـتوى       

  )١٦٧()) األمـر على العرش یـدبر      
كلـه   على اخللـق     )األمر(دل لفظ   

وعلى احـوال ملكـوت الـسماوات       
ــرش  ويف ....  )١٦٨(واالرض والعـــ

قل من یرزقكم ِمن     ((:قوله تعاىل 
السماِء والَأرض َأمن یمِلك السمع     
والَأبصار ومن یخـرج الحـي ِمـن        
المیِت ویخرج المیـت ِمـن الحـي        

 فسیقولون اللـه    األمرر  ومن یدب 
مشل لفـظ    )١٦٩()) فقل َأفلا تتقون  

 ملكوت الـسماوات واالرض     )األمر(
ذلـك الن   ((و   )١٧٠(والعوامل كافة   

اقسام تدبري اهللا تعـاىل يف العـامل        
العلــوي ويف العــامل الــسفلي ويف 
عاملي االرواح واالجـساد امـور ال       

 : تعـاىل  ويف قوله  )١٧١( ))ایة هلا 
 ِمـن الـسماِء إلـى       األمریدبر  ((

الَأرض ُثم یعرج إلیـِه ِفـي یـوم         
كان ِمقداره َألف سنٍة ِمما تعدون      

 َذِلك عـاِلم الغیـب والـشَّهادِة        *
 الِذي َأحسن كل    *العزیز الرِحیم   
 خلق الإنسان ِمن    َشيٍء خلقه وبدأَ  

 مبعـىن   األمـر جاء لفـظ     )١٧٢()) ِطني
ملكوت الدنیا كلها من الـسماء      

 مـن   ،اىل االرض مبا فیها من خلـق      
االنس واجلـن واملالئكـة واحلیـوان       
ــار   ــب والبح ــوم والكواك والنج

ــاح   ــال والری و  .... )١٧٣(واجلب
 هنا یعـين الـوحي      األمر ان   :قیل

اللــه ( (: ويف قولــه تعــاىل )١٧٤(
الِذي رفع السماواِت بغیـر عمـٍد       
ترونها ُثم اسـتوى علـى العـرش        
وسخر الشَّمس والقمـر كـل یجـري        

 یفـصل   األمـر ِلَأجل مـسمى یـدبر      
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الَآیاِت لعلكم بِلقـاِء ربكـم      
ــون ــل ل )١٧٥()) توِقن ــظ یحم ف

 يف هــذه االیــة علــى )األمــر(
 ملكـوت الـسماوات     أي ،الكل

ــق ــه ،واالرض واخلل ــدخل فی  وی
 ،انزال الوحي وارسال الرسل   

 واملــوت ،وتكلیــف العبــاد 
 واالغنـاء واالفقـار     ،واحلیاة

)١٧٦( . 
         : الوحي- ٤

   
 الذي  - األمرغالبا ما یقرتن    

 بالـسماء   -هو مبعـىن الـوحي      
 ،واالرض وبأفعــال التنزیــل 

اللــه  ((:ي قولــه تعــاىلففــ
الِذي خلق سـبع سـمواٍت وِمـن        

 األمـر الَأرض ِمـْثلهن یتنـزل      
 يف األمــر جــاء ،)١٧٧( ))بیــنهن

 )١٧٨(االیة الكرمية مبعىن الوحي     

 یرید الـوحي    :قال عطاء ((و  
بینهن اىل خلقه يف كل ارض ويف       

 یعـين   : وقال مقاتـل   ،كل مساء 
ن السماء العلیا اىل    الوحي م 

  )١٧٩() )االرض السفلى
    : القضاء ومضي احلكم- ٥

إنما َأمـره    ((:يف قوله تعاىل  
إَذا َأراد َشیئا َأن یقول لـه       

 أي ، امـره  ،)١٨٠()) كن فیكون 
قــضاؤه ومــضي حكمــه ونفــاذ 

ان (( و   - جل وعـال     -ارادته  
هذا بیان لعدم ختلـف الـشيء       

ــق   ــن تعل ــهع  ،)١٨١( ))ارادت
ــل ــره:وقی ــه أي ، ام  حقیقت

ويف    . )١٨٢(وفعله وشأنه 
وقـال الـِذي     ((:قوله تعـاىل  

ــِه  ــصر ِلامرَأِت ــن ِم ــتراه ِم اْش
َأكرِمي مْثواه عسى َأن ینفعنا     
َأو نتِخَذه ولدا وكَذِلك مكنـا      

ه ِمن  ِلیوسف ِفي الَأرض وِلنعلم   
تْأویل الَأحاِدیِث والله غاِلب    
على َأمرِه ولِكن َأكَثر النـاس      

 )امره(جاء  )١٨٣()) لا یعلمون
يف االیة الكرمية مبعىن القـضاء      

 - جل شأنه    - انه   أيومضي احلكم   
غالب على امر نفسه النه فعال      ((

ملــا یریــد ال دافــع لقــضائه وال 
) )مه يف ارضه ومسائـه    مانع عن حك  

واهللا غالب على امـر     ((وقیل   )١٨٤(
 یعـين ان انتظـام امـوره        ،یوسف

 :ويف قوله تعاىل   )١٨٥() )كان اهلیا 
ومن یتوكـل علـى اللـِه فهـو         ((

حسبه إن الله بـاِلغ َأمـرِه قـد         
 )١٨٦()) جعل الله ِلكل َشيٍء قدرا     

ما اراد من قـضایاه     یبلغ  ( (أي
وتدابريه على ما ارداه وال یقدر      

 ))احد علـى منعـه عمـا یریـده        
)١٨٧(. 
     : العلم والفعل- ٦

 :يف قولـــــه تعـــــاىل    
ویسَألونك عن الروح قل الروح     ((

ِمن َأمر ربـي ومـا ُأوِتیـتم ِمـن          
 مـن   ،)١٨٨()) الِعلم إلـا قِلیلـا    

مــن علــم ربــي ( (أيامــر ربــي 
 بداللة  )١٨٩() )فانكم ال تعلمونه  

وما ( :قوله تعاىل يف االیة نفسها    
) )اوتیتم مـن العلـم اال قلـیال       

 يف  األمروذهب الرازي اىل ان لفظ      
االیة الكرمية قد جاء مبعىن الفعل      

يف حني ذهب ابو حیان اىل معىن        )١٩٠(
ــم  ــل والعل ــه  )١٩١(الفع ويف قول

بني ِمن َأمـر    قالوا َأتعج  ((:تعاىل
 مبعـىن   )األمـر ( جاء   ،)١٩٢()) اللِه

 أتعجـبني   أي(( )١٩٣(قدرته وفعله   
من ان یفعل اهللا تعـاىل ذلـك بـك          

  .)١٩٤() )ولزوجك
   : العذاب واحلساب- ٧

قال سَآوي إلـى     ((:يف قوله تعاىل  
جبل یعِصمِني ِمن الماِء قـال لـا        

مر اللـِه إلـا     عاِصم الیوم ِمن أَ   
من رِحـم وحـال بینهمـا المـوج         

امـر  ( ،)١٩٥( ))فكان ِمن المغرِقني  
ــا)اهللا ــاغراق : هنـ ــه بـ  عذابـ

 ال دافـع    أي ،الكافرین واهالكهم 
الیــوم وال عاصــم مــن عــذاب اهللا 

وغالبا مـا یـأتي       . )١٩٦(تعاىل  
 الذي هو مبعىن احلساب     - األمرلفظ  
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 نائـب   -ة والعـذاب    والعقوب
 - قـضي    -فاعل للفعل املاضي    

 للداللة علـى    ،املبين للمجهول 
االجيــاز وســرعةاالخذ دومنــا   

 وان  األمـر امهال وعلى مـضي     
احلساب والعـذاب وجـب ووقـع       
علــى الكــافرین ففــي قولــه 

وِقیل یا َأرض ابلِعي     ((:تعاىل
ماَءِك ویا سماُء َأقِلِعي وِغـیض      

 واسـتوت   األمـر قـِضي   الماُء و 
ــدا   ــل بع ــوِدي وِقی ــى الج عل

 قـضي   ،)١٩٧( ))ِللقوم الظاِلِمني   
 وقع اهالك الكفـار     أي :األمر

على التمـام بـاوجز مـدة يف        
ــارة  ــصر عب ــه  )١٩٨(اق ويف قول

وقال الشَّیطان لمـا     ((:تعاىل
 إن اللـه وعـدكم      األمـر قِضي  

ــد ــدتكم وعــ ــق ووعــ  الحــ
 هنا - األمر ،)١٩٩()) فَأخلفتكم

احلساب وتـصادر   (( یراد به    -
 ودخــول احــدمها  ،الفــریقني

 ))اجلنة، ودخول االخر النـار    
ــاىل )٢٠٠( ــه تع ــل  ((:ويف قول ه

ینظرون إلا َأن یْأِتیهم الله     
ــام   ــن الغمـ ــل ِمـ ــي ظلـ ِفـ

 ،)٢٠١( ))األمر وقِضي   والملاِئكُة
ــاء  ــرج ــبة  األم ــىن احملاس  مبع

والعقوبـــــة والعـــــذاب  
ــذلك يف  .  )٢٠٢(واالستئصال  وكـ
وَأنِذرهم یـوم    ((:قوله تعاىل 

 وهم ِفي   األمرالحسرِة إْذ قِضي    
 )٢٠٣( ))غفلٍة وهم لا یؤِمنـون    

 يف القـران    األمـر وخيرج لفـظ    
ــىن  ــرمي اىل معـ ــذاب الكـ العـ

واالهالك ایضا اذا اسند الیه     
كما يف قولـه     . )جاء(الفعل  

حتى إَذا جاَء َأمرنا     ((:تعاىل
 واملراد  ،)٢٠٤()) وفار التنور 

ويف  )٢٠٥( عذابنا أي )امرنا(-ب
ولمــا جــاَء  ((:قولــه تعــاىل

َأمرنا نجینا هـودا والـِذین      
       )٢٠٦())َآمنوا معه

ــاء أي        جــــــ

عذابنا وذلك هو ما نـزل هبـم        ((
من الریح والعقیم عّذهبم اهللا هبـا       

 )٢٠٧() )سبع لیال   ومثانیة ایام

یـا إبـراِهیم     ((:ويف قوله تعاىل  
َأعرض عن هَذا إنه قد جـاَء َأمـر         
ربك وإنهـم َآِتـیهم عـَذاب غیـر         

 عذاب  أي ربك    امر ،)٢٠٨( ))مردوٍد
ــك  ــه   .  )٢٠٩(رب ــذلك يف قول وك
فلما جاَء َأمرنا جعلنا     ((:تعاىل

 ويف قوله   ،)٢١٠( ))عاِلیها ساِفلها 
ولما جاَء َأمرنا نجینا     ((:تعاىل

ُشعیبا والِذین َآمنوا معه برحمٍة     
ــا ــاىل  )٢١١()) ِمن ــه تع  :ويف قول

 َأغنت عنهم َآِلهتهم الِتـي      فما((
یدعون ِمن دون اللِه ِمن َشيٍء لما       

 ويف قولـه    ،)٢١٢()) جاَء َأمر ربـك   
فلما جاَء َأمرنا نجینا     ((:تعاىل

 )٢١٣()) صاِلحا والِذین َآمنوا معه

ات مبعـىن    يف هـذه االیـ     األمـر جاء  
 . )٢١٤(لعقاب واحلسابالعذاب وا

  : النصر والغلبة- ٨
یقولون هل لنا    ((:يف قوله تعاىل  

 األمـر  ِمن َشـيٍء قـل إن        األمرِمن  
ذهـب كـثريون اىل      )٢١٥()) كله ِللهِ 

 يف املوضــعني مــن االیــة األمــران 
الكرمية یراد به النصر والقـوة      

 ،والغلبة واالظهار علـى العـدو     
 - جـل وعـال      - وحـده    والغلبة هللا 

 من الـراي والتـدبري      :وقیل )٢١٦(
صـلى  ( من دین حممـد      :وقیل.... 

ويف قوله    . )٢١٧( )اهللا علیه واله
 َشـيٌء   األمـر لیس لك ِمن     ((:تعاىل

ــذِّبهم    ــیهم َأو یع ــوب عل َأو یت
 األمر جاء    )٢١٨()) فإنهم ظاِلمون 

ال االیـة   مبعىن النصر بداللة اتـص    
ومــا  ((:الكرميــة بقولــه تعــاىل

النصر إلا ِمن ِعنِد اللِه العزیز      
 ،فیكون معنـاه  (( )٢١٩()) الحِكیم

نصركم اهللا لیقطـع طرفـا منـهما        
ویكبتهم ولیس لك وال لغـريك مـن        

) ) عن ابي مسلم   ،هذا النصر شيء  
ــاىل   . )٢٢٠( ــه تع إْذ  ((:ويف قول

ــد ــتم بالع ــم َأن ــدنیا وه وِة ال
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ــب   ــصوى والرك ــدوِة الق بالع
ــنكم ولــو تواعــدتم  َأســفل ِم
لاختلفتم ِفي الِمیعاِد ولِكـن     
ــان    ــرا ك ــه َأم ــِضي الل ِلیق

ــا ــضي اهللا  )٢٢١()) مفعولـ لیقـ
ــرا ــصرا أي ،ام ــضي اهللا ن  لیق

 ، )٢٢٢(الولیائه على اعدائـه     
ــاىل ــه تعــ وإْذ  ((:ويف قولــ

ــي  ــتم ِف ــوهم إِذ التقی یریكم
َأعیِنكم قِلیلا ویقللكـم ِفـي      
َأعیِنهم ِلیقـِضي اللـه َأمـرا       

 يف  األمـر  ،)٢٢٣()) كان مفعولا 
ــة  ــة الكرمي ــد   االی ــو الوع ه

 ،بالنصر یـوم بـدر اذ قـضي       
وقطع به بكسر شوكة الكفـار      

 -هلم واعـزاز كلمـة اهللا       واذال
 . )٢٢٤( -عز وجل 

    : التهدید والوعید- ٩
یـا َأیهـا     ((:يف قوله تعـاىل   

الِذین ُأوتوا الِكتاب َآِمنـوا     
بما نزلنا مصدقا ِلما معكـم      
ــا   ــس وجوه ــل َأن نطِم ــن قب ِم
ــا َأو   ــى َأدباره ــا عل فنرده

م كمــا لعنــا َأصــحاب نلعــنه
ــِه    ــر الل ــان َأم ــسبِت وك ال

ــا ــر،)٢٢٥()) مفعول ــىن ،األم  مبع
 كـان   أي ،التهدید والوعیـد  

 يف االمم   - جل وعال    -وعید اهللا   
 . )٢٢٦(السالفة واقعا ال حمالة 

    :  احلل والعقد- ١٠ 
 األمـر خيرج لفظ         

 اذا  )احلـل والعقـد   (اىل معىن   
ــظ  ــرتن بلف ــا يف )اويل( اق  كم
ــاىل ــه تع ــا (( :قول ــا َأیه ی

الِذین َآمنوا َأِطیعـوا اللـه      
 األمروَأِطیعوا الرسول وُأوِلي    

 أي األمـر  فاويل   ،)٢٢٧() )ِمنكم
 ،)٢٢٨(اهل احلل والعقد واحلكم     

ولـو   ((:وكذلك يف قوله تعاىل   
ردوه إلى الرسول وإلى ُأوِلي     

ــنهم لعِلمــه الــِذین األمــر  ِم
 . )٢٢٩()) یستنبطونه

  : التشاور- ١١

قال یـا موسـى      ((:يف قوله تعاىل  
 ،)٢٣٠()) إن الملَأ یـْأتِمرون بـك     

 یتــــشاورون الن أي :یــــأمترون
 : یقـال  ،االئتمار هـو التـشاور    

الرجالن یتآمران ویأمتران الن كل     
واحد منهما یأمر صـاحبه بـشيء       

وكذلك  )٢٣١() )او یشري علیه بأمر   
وْأتِمروا بینكم   ((:يف قوله تعاىل  

ــروٍف ــن ،)٢٣٢()) بمع ــروا م  ائتم
 ، التـــآمر:االئتمـــار مبعـــىن((

 ، التـــشاور:كاالشـــتوار مبعـــىن
 ائتمر القـوم اذا امـر       :ویقال

ويف قوله    . )٢٣٣( ))بعضهم بعضا
یریـد َأن یخـرجكم ِمـن        ((:تعاىل

 ويف  ،)٢٣٤( ))َأرِضكم فماَذا تْأمرون  
یرید َأن یخـرجكم     ((:قوله تعاىل 

ِمـــن َأرِضـــكم بـــِسحرِه فمـــاَذا 
 يف  )تامرون( جاء   ،)٢٣٥()) تْأمرون

االیتني الكـرميینت مبعـىن التـشاور       
 . )٢٣٦(ة من املؤآمرة واملشاور

    : التوصیة واالرشاد- ١٢
ولما دخلوا ِمن  ((:يف قوله تعاىل

 ،)٢٣٧()) حیُث َأمرهم َأبوهم
وصاهم ان  ارشدهم وأي :امرهم

 .  )٢٣٨(یدخلوا من ابواب متفرقة
   : الرأي- ١٣

قالت یا َأیهـا    : ((يف قوله تعاىل  
ي َأمري ما كنـت     الملُأ َأفتوِني فِ  

ــْشهدون   ــى ت ــرا حت ــًة َأم  *قاِطع
قالوا نحن ُأولو قوٍة وُأولو بْأس      

 إلیِك فانظري مـاَذا     األمرَشِدیٍد و 
ما كنـت قاطعـة     ( )٢٣٩( ))تْأمرین

 ، ما كنت قاطعة رأیا    أي ):امرا
ــرو( ــاذا األم ــانظري م ــك ف  الی

الیـــك  والـــراي أي )تـــأمرین
فأنظري ماذا ترین من رأي نتبع      

ــاىل   . )٢٤٠(رأیك  ــه تع  :ويف قول
َذِلك ِمن َأنباِء الغیـب نوِحیـِه       ((

إلیك وما كنت لدیهم إْذ َأجمعوا      
ــرون   ــم یمك ــرهم وه  ،)٢٤١()) َأم

 آراؤهم الـيت امجعـوا      أي :امرهم
 . )٢٤٢(علیها 

   : إقامة او حصول- ١٤
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ومـا َأمـر     ((:يف قوله تعـاىل   
الساعِة إلا كلمح البـصر َأو      
هو َأقرب إن اللـه علـى كـل         

 : امر الساعة،)٢٤٣())َشيٍء قِدیر
 حصول الـساعة او اقامـة       أي

    . )٢٤٤(الساعة 
   : اخلري والرزق والربكة- ١٥

ــاىل ــه تعـ ــزل  ((:يف قولـ تنـ
كُة والروح ِفیها بإْذن    الملاِئ

 مـن   ،)٢٤٥()) ربهم ِمن كل َأمر   
 او  ، من كـل خـري     أي :كل امر 

بكل خري وبركـة ورزق وسـالمة       
ويف    . )٢٤٦(وفضیلة ومنفعة 

ــاىل ــه تع ــسماِت  ((:قول فالمق
 ،املالئكة(( وهي   ،)٢٤٧()) َأمرا

الا تقـسم االمطـار واالرزاق      
 . ) ))٢٤٨(....وغريها 

ِفیها یفرق   ((:ويف قوله تعاىل  
 يف األمر ، )٢٤٩()) كل َأمر حِكیم

 أي ،االیة الكرمية مبعىن الرزق   
ــة   ــدبريف اللیلـ ــضي ویـ یقـ
املباركة وهـي لیلـة القـدر       
یقضى فیها امـر الـسنة مـن        

 .  )٢٥٠())االرزاق
    : البقاء على ُأحد- ١٦

ــاىل  ــه تع ــد  ((:  يف قول ولق
ــد ــده إْذ  صـ ــه وعـ قكم اللـ

ــى إَذا   ــِه حت ــسونهم بإْذِن تح
)) األمـر فِشلتم وتنازعتم ِفي    

ــص ،)٢٥١( ــر( خ ــة )األم  يف االی
 على سفح   )البقاء(-الكرمية ب 

 . )٢٥٢(احد 
    : احلرب- ١٧

فبما رحمـٍة   ( (:يف قوله تعاىل  
كنـت  ِمن اللِه ِلنت لهم ولـو       

فظا غِلیظ القلب لانفضوا ِمن     
حوِلك فـاعف عـنهم واسـتغِفر       

 ،)٢٥٣( ))األمرلهم وَشاورهم ِفي    
 )٢٥٤( احلـرب    : هنا األمریراد ب 

ــن   (( ــثري م ــيب وك ــال الكل ق
 خمـصوص   األمـر  هـذا    :العلماء

باملشاورة يف احلروب وحجته ان     
 )األمـر (االلف والالم يف لفـظ      

لیسا لالستغراق ملا بین ان الذي      
نزل فیه الوحي ال جتوز املـشاورة       

 فوجب محل االلف والالم ههنا      ،فیه
 واملعهـود   ،على املعهود الـسابق   

السابق يف هذه االیة امنا هو مـا        
) )یتعلق بـاحلرب ولقـاء العـدو      

 .يف واقعة احد  )٢٥٥(
    : الشأن واحلالة- ١٨

 مبعـىن    الذي مجعه امـور    األمریرد  
 فقـد   ،الشأن واحلالـة والطریـق    

 ألمر ما جـدع قـصري       :جاء يف املثل  
 ،)٢٥٦(....  لـشأن مـا      أي ،انفه

ومـا َأمـر     ((:ففي قولـه تعـاىل    
 شـأنه   أي ،)٢٥٧()) ِفرعون برِشـیدٍ  

وهــو عــام يف اقوالــه وافعالــه 
 األمــر وغالبــا مــا یــأتي ،)٢٥٨(

 ،الذي هو مبعـىن الـشأن واحلالـة       
ــ ــا بأح ــني مقرتن ــصري -د الفعل  ت

 للداللة على ان مصري كل      -وترجع  
 ،امر يف احلیاة الدنیا ويف االخرة     

 كمـا   - جل وعال    -ومرجعه اىل اهللا    
إلى اللِه تـِصري     ((:يف قوله تعاىل  

 ان مجیع امور    أي ،)٢٥٩()) الُأمور
اخللق وشؤوم واحواهلم ترد الیه     

 )٢٦٠( یوم القیامة    - جل شأنه    -

وإلـى   ((:يف قولـه تعـاىل    وكذلك  
 ويف  ،)٢٦١()) اللِه ترجـع الـُأمور    

ِفیهـا یفـرق كـل       ((:قوله تعاىل 
 كل امر حكـیم     ،)٢٦٢()) َأمر حِكیم 

ــة  ( (أي ــأن ذي حكم ــل ش  اي ،ك
 ،مفعول على ما تقتـضیه احلكمـة      

ــازي  ــناد ا ــن االس ــو م  الن ،وه
 علــى األمــراحلكــیم صــفة صــاحب 

 )) بـه جمـازا    األمر احلقیقة ووصف 
ولا تِطع   ((: ويف قوله تعاىل   ،)٢٦٣(

مــن َأغفلنــا قلبــه عــن ِذكرنــا 
)) واتبع هواه وكان َأمره فرطـا     

 كان شأنه وحاله سـرفا      أي ،)٢٦٤(
   .  )٢٦٥( وافراطا وهالكا 

       
  : القیامة- ١٩

َأتى َأمر اللـِه     ((:يف قوله تعاىل  
 - وامـره    ،)٢٦٦()) فلا تستعجلوه 
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یعــين یــوم  ( (-جــل وعــال  
) )القیامة على قول اجلمهـور    

 وذكر الزخمشري ان لفـظ      ،)٢٦٧(
 يف هذه االیة هـو قیـام        األمر

 وجاء الفعل باملـضي     ،الساعة
للداللة على حتقق وقوعه فهـو      
مبنزلة اآلتـي الواقـع لقـرب       

 :ويف قوله تعـاىل   . )٢٦٨(وقوعه  
بصتم وارتبتم وغـرتكم    وتر((

ــر    ــاَء َأم ــى ج ــاِني حت الَأم
 یعــين ، امــر اهللا،)٢٦٩( ))اللــِه

 .  )٢٧٠(القیامة او املوت 
    : فتح مكة- ٢٠

ــاىل ــه تع ــصوا  ((:يف قول فترب
 ،)٢٧١()) حتى یْأِتي الله بَأمرِه

ــصوا ــوا أي ،تربـــ  ترقبـــ
 - تعـاىل    - وانتظروا امر اهللا  

) )یعين فتح مكة  ((وامره هنا   
 وهو ، على سبیل البشارة،)٢٧٢(

ماذهب الیه اغلـب املفـسرین      
)٢٧٣( . 

    : القول واحلدیث- ٢١
إْذ  ((: يف قولــــه تعــــاىل 

ــرهم ــنهم َأم ــازعون بی )) یتن
ــر دل ،)٢٧٤( ــول األم ــى الق  عل

 هم  :فقال بعض (( )٢٧٥(واحلدیث  
ــوات ــض ،ام ــال بع ــم : وق  ه
 : ويف قوله تعاىل،)٢٧٦() )احیاء

)) فتنازعوا َأمرهم بیـنهم   ((
 قوهلم فیمـا    أي : امرهم ،)٢٧٧(

فقد جتاذبوا اهداب  )٢٧٨(بینهم 
القــول وتنــازعوا اطــراف   
احلدیث مع االخـتالف والفرقـة      

)٢٧٩( . 
     : الذنب والكفر- ٢٢

 األمرخيرج لفظ       
اىل معىن الذنب والكفر اذا 

ذاق و (رتن بالفعل اق
 للداللة على جترع )بالوبال

 ،العقوبة والعذاب والنكال
 النه األمرواضافة الوبال اىل 

 اىل األمر واضیف ،مسبب عنه
ضمري عائد على من اذنب وكفر 

 :كما يف قوله تعاىل. وزل وعصى 
كمَثل الِذین ِمن قبِلهم قریبا ((

ولهم عَذاب َذاقوا وبال َأمرِهم 
 ، عقوبة كفرهمأي ،)٢٨٠()) َأِلیم

وجزاء ذنبهم وعداوهتم للرسول 
 ويف ،)٢٨١( )صلى اهللا علیه واله(

فَذاقت وبال  ((:قوله تعاىل
 األمر جاء لفظ ،)٢٨٢()) َأمرها

مبعىن الذنب والكفر والعصیان 
ِلیُذوق : (( ويف قوله تعاىل،)٢٨٣(

 : وامره هنا،)٢٨٤( ))وبال َأمرِه
تكه حلرمة االحرام  وهو ه،ذنبه

 . )٢٨٥(بقتل الصید
علیه ( خلق النيب عیسى - ٢٣

  : واجياده)السالم
بِدیع السماواِت   ((:يف قوله تعاىل  

والَأرض وإَذا قضى َأمـرا فإنمـا       
 األمر ،)٢٨٦()) یقول له كن فیكون   

لـنيب عیـسى     خلـق ا   :يف هذه االیة  
 جل وعال   - اذ انه    )علیه السالم (
بین السبب يف كون عیسى مـن       ( (-

 : ويف قولـه تعـاىل     ،)٢٨٧() )غري اب 
سبحانه إَذا قضى َأمرا فإنمـا      ((

ــون  ــن فیك ــه ك ــول ل  ،)٢٨٨()) یق
 هـو خلـق الـنيب       - هنا   - األمرو

 من  ، واجياده )علیه السالم (عیسى  
 أي ،وسـبب النـزول   خالل السیاق   

 يف االیـة الكرميـة      األمـر ان لفظ   
           .عام خمصص 

جاء يف هامش بصائر ذوي التمییز      
 عام یـدخل فیـه اجيـاد        األمرو((

 ولكنـه یـسري يف      ،عیسى وال خيص به   
 ،هذه االبواب علـى هـذا النحـو       

فیأتي للعام فیخصـصه مبـا نـزل        
 ،)٢٨٩() )فیه او مـا سـیق الجلـه       
علیـه  ( وخص به خلق النيب عیـسى     

 بداللة الـسیاق يف سـورة       )السالم
 )٣٤ - ١(مرمي وخاصة االیات مـن      

 . 
   : احلكم والتكلیف- ٢٤

إن اللــه  ((:   يف قولــه تعــاىل
 ،)٢٩٠( ))یْأمر بالعدل والإحـسان   

 يف االیة الكرميـة مبعـىن       األمرجاء  
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احلكــم واســتدعاء الطاعــة   
 ،بالتكلیف والفـرض والطلـب    

ــب  الن ا ــو الواجـ ــدل هـ لعـ
مجع ((-ف. واالحسان هو الندب    

يف هــذه االیــة مــا یتــصل    
 ومـا   ،بالتكلیف فرضا ونفـال   

یتصل باالخالق واآلداب عمومـا     
مجعهما ((ويف  .  )٢٩١() )وخصوصا

 ان  ، ما یدل ملن قال    األمرحتت  
 اعين هذه املبنیة    :األمرصیغة  

 ال  )اهلمزة واملیم والراء  (من  
بیلني  تتناول الق  ،صیغة إفعل 

 وموضـوعها   ،بطریق التواطـؤ  
القــدر املــشرتك بینــهما مــن 

امنـا علـق    (( و   ،)٢٩٢( ))الطلب
امره هبمـا مجیعـا الن الفـرض        
ــریط   ــه تف ــع فی ــد ان یق الب

 . )٢٩٣() )فیجربه الندب
  : كّثر- ٢٥

وإَذا َأردنا   ((:يف قوله تعاىل  
ــا   ــًة َأمرنـ ــك قریـ َأن نهِلـ

 ِفیهـا فحـق     مترِفیها ففسقوا 
علیهــا القــول فــدمرناها   

 أمرنا مرتفیها   ،)٢٩٤()) تدِمريا
یقال (( )٢٩٥( كّثرنا مرتفیها أي

ــه  ــشيء وأمرت ــرت ال  أي ،أم
 ، تقدیر فعلت وافعلت   ،كّثرته

 ، مهـرة مـأمورة    :ومنه قوهلم 
 وذهب ،)٢٩٦() ) كثرية النتاجأي

 األمـر مـن   ((بعضهم اىل انـه     
 واختلـف   ، ضد النهي  الذي هو 

ــه ــرون ،يف متعلق ــذهب االكث  ف
 ،اىل ان التقــــــــدیر... 

ــصوا   ــة فع ــاهم بالطاع امرن
 وهو ما رجحه    ،)٢٩٧() )وفسقوا

اصح الوجـوه   ((الطربسي بانه   
واقرهبـــا اىل الـــصواب اذا  

 الـذي   األمرتأولت االیة على    
 يف حـني    ،)٢٩٨() )هو ضد النـهي   

 يف  األمـر ذهب الزخمشري اىل ان     
مية جاء على اـاز     االیة الكر 

ــسق أي(( ــاهم بالفــ  امرنــ
 جمــاز الن األمــر و،ففعلــوا

 ان یقـول    ،حقیقة امرهم بالفسق  
 فبقـي   ، وهذا الیكون  ،هلم افسقوا 

 ووجه ااز انـه     ،ان یكون جمازا  
صب علیهم النعمة صبا فجعلوهـا      
ذریعـــة اىل املعاصـــي واتبـــاع 
الشهوات فكأم مـأمورون بـذلك      

 ،)٢٩٩() )لتسبب ایالء النعمة فیه   
 بالتشدید على قراءة    )أمرنا(و  

ابن عباس وابي عثمـان النهـدي       
والــسدي وزیــد بــن علــي وابــي 

 مبعـــىن ســـلطنا ،)٣٠٠(العالیـــة 
ــريناهم   ــاهم وص ــا وولین جبابرهت

ــن   ــراء م ــرام ــارة األم ة واالم
ــة  ــن (( )٣٠١(والوالیـ ــال ابـ قـ

 جعلتـه   أياالعرابي أّمرت فالنـا     
  . )٣٠٢( ))امريا

 قریظة وبين النـضري      قتل بين  - ٢٦
  :واجالئهم

ــاىل  ــه تع ــاعفوا  ((:  يف قول ف
ــه     ــْأِتي الل ــى ی ــفحوا حت واص

 جل وعـال    - وامره   ،)٣٠٣()) بَأمرِه
 قتــل بــين ، يف االیــة الكرميــة -

 ويف  ،)٣٠٤(قریظة واجالء بين النضري     
هذه االیة غیا اهللا  تعاىل العفـو        
 والصفح عن الیهود اىل ان یـأتي      

ــأمره  ــة -اهللا ب ــذه موادع  - وه
وامر اهللا قد   اتى فعال مبقتل بين         
قریظة و اجالء بين النضري واذالهلم      

 .    )٣٠٥(باجلزیة 
 بأیـة   أي ،قیل بـأمره  ((و    

القتل والسيب لبين قریظة واجلـالء      
ــضري ــبين الن ــه ،)٣٠٦() )ل  ويف قول

فعـسى اللـه َأن یـْأِتي        ((:تعاىل
ــالفتح َأو ــِدِه   ب ــن ِعن ــر ِم  َأم

فیــصبحوا علــى مــا َأســروا ِفــي 
 وامر مـن    ،)٣٠٧( ))َأنفِسهم ناِدِمني 

ــده ــؤمنني ( (أي ،عن ــزاز للم اع
واذالل للمشركني وظهور االسالم عن     

 وقیل هـو اظهـار نفـاق        ،السدي
 بقتـاهلم عـن     األمـر املنافقني مع   
 وقیـل هـو امـر       ،احلسن والزجاج 

وقیل هـو   ... ظم  دون الفتح االع  
القتل وسيب الذراري لبين قریظـة      
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 ،)٣٠٨( ))واالجــالء لــبين النــضري
لقطع شأفة الیهود واجالئهـم     

 .  )٣٠٩(عن بالد املسلمني 
  : الضر واهللكة- ٢٧

له معقبـات    ((:يف قوله تعاىل  
ــِه  ِمــن بــین یدیــِه وِمــن خلِف

 ،)٣١٠()) یحفظونه ِمن َأمر اللِه
ــرج  ــرخ ــضر األم ــىن ال  اىل مع

واملهالك واملعاطب ومن اجلن    ((
ــوام ــس واهل  دون ،)٣١١() )واالن

 و لــذلك قــال ابــن ،املقــدر
حيفظونه ممـا مل یقـدر      ((عباس  

نزوله فاذا جاء املقدر بطـل      
ــظ ــه ،)٣١٢() )احلف ــة قول  بدالل

ــاىل  ــسها  -تع ــة نف  - يف االی
واذا اراد اهللا بقوم سـوءا      ((

ا هلم من دونـه     فال مرد له وم   
 ) .)من وال

    : الصنیع والعمل- ٢٨
      

فلمــا  ((: يف قولــه تعــاىل 
ــوا َأن  ــِه وَأجمعـ ــوا بـ َذهبـ
ــب   ــِة الج ــي غیاب ــوه ِف یجعل
ــنهم   ــِه لتنبئ ــا إلی وَأوحین
بـــَأمرِهم هـــَذا وهـــم لـــا 

 مبعـىن   : بأمرهم ،)٣١٣( ))یْشعرون
ــصنی ــك أيعهم ب ــربن اخوت  لتخ

بصنیعهم وبقبیح فعلهم وسوء    
 بداللة قوله   ،)٣١٤(عملهم معك   

قال هل عِلمـتم مـا       ((:تعاىل
فعلتم بیوسف وَأِخیِه إْذ َأنتم     

 . )٣١٥( ))جاِهلون
  : املنكر العظیم- ٢٩

ــاىل ــه تع ــا  ((:يف قول فانطلق
 فقتلـه   حتى إَذا لِقیا غلاما   

قال َأقتلت نفسا زِكیًة بغیـر      
) )نفس لقد جئت َشـیئا نكـرا      

 مبعـىن   - بالكسر   - إمرا   ،)٣١٦(
 جئت شـیئا عجبـا      أي ،املنكر

 .  )٣١٧(ومنكرا عظیما
  : الطاعة- ٣٠

وإْذ قلنـا    ((:يف قوله تعـاىل   
ِللملاِئكــِة اســجدوا ِلــَآدم   

دوا إلا إبِلیس كان ِمن الجن      فسج
 فـسق   ،)٣١٨( ))ففسق عن َأمر ربـهِ    

 خرج عـن طاعـة      أي :عن امر ربه  
 . )٣١٩(ربه 

    : بعینهاألمر - ٣١
ــاىل   ــه تع ــه  ((:يف قول إن الل

یْأمركم َأن تؤدوا الَأماناِت إلى     
 :ىل ويف قوله تعـا     ،)٣٢٠()) َأهِلها

َأمر َألا تعبـدوا إلـا إیـاه        ((
َذِلك الدین القـیم ولِكـن َأكَثـر        

 خـرج   ،)٣٢١( ))الناس لا یعلمـون   
 ،یأمركم( يف االیتني الكرمينت     األمر
 اىل معىن فرض والزم و اوجب       )أمر

)٣٢٢(    . 



                                                                                                 تف بریهي شیاع الثویينها. د.م . أ
    وألفاظه يف القرآن الكرمياألمرداللة 

 

 
  
  

٢٢)٨( )٣(٢٠٠٩ 

 ) )اخلامتة(  (
ع  باهتمام واس  األمرلقد حظي   

لــدى اللغــویني والنحــویني   
ــولیني ــیني واالص ــذا ،والبالغ  ل

 ابـواب   - عنـدهم    -بوبت له   
وسعى . واسعة يف معظم كتبهم     

ــتقراء دالالت  ــث اىل اسـ البحـ
 وميكن  ، يف القران الكرمي   األمر

امجال ما توصل الیـه البحـث       
  :مبا یأتي

ــیوع - ١ ــر ش ــران األم  يف الق
   .الكرمي بصیغه املتعددة 

 األمردالالت الفاظ    تعددت   - ٢
ــرمي  ــران الك ــه يف الق ومعانی
ــيت وردت   ــسیاقات ال ــسب ال ح

ــا ــال ،فیه ــسیاق املق  او ، ك
 او ما   ،سیاق املقام او احلال   

 - حسب تصنیف احملـدثني      -یسمى  
بسیاق الـنص اجلزئـي وسـیاق       
النص الكلي او سیاق املقـام      

       .او سیاق الثقافة 
 يف القــران األمــر ورد - ٣ 

 كـصیغة   ،تعددةالكرمي بصیغ م  
 باملـضارع   )ِلیفعل( و   )إفعل(

 ، املكـسورة  األمـر املقرتن بالم   
 واملــصدر ،األمــرواســم فعــل 

 ومـا   ،األمـر النائب عن فعل    
 .... بصیغته األمریدل على 

   
 ذهـــــب البالغیـــــون  - ٤

 هـو   األمـر واالصولیون اىل ان    
 )إفعـل (ما جاء علـى صـیغة       

طلب به الفعل او مل یطلب به       
ــة  ــل كاالباح ــد الفع والتهدی

 ....والعجیز 
 اهلوامش

ــاني- ١ ــات للجرج :  التعریف
٢٨         
 ٧:  شرح املفصل البن یعیش    - ٢

 /٥٨      
:  شرح الرضي على الكافة    - ٣
١٢٣ / ٤       

   ١٥٢:  مفتاح العلوم- ٤
        

       ١٥٢:  نفسه- ٥ 
     

   ٣٠ / ١:  مهع اهلوامع- ٦ 
      

     ٣٠ / ١:   نفسه- ٧ 
     

 ٦٥ / ١:  النحـــو الـــوايف- ٨ 
وینظر موسـوعة النحـو والـصرف       

      اهلامش ٤٨٩: واالعراب
 / ١:  اصول الفقـه للمظفـر     - ٩

٥٩       
 / ١:  معجم مقاییس اللغـة    - ١٠

ــرح  ١٣٧ ــاج يف شـ ــر االهبـ  وینظـ
         ٩ / ٢: املنهاج

 / ١:  اصول الفقه للمظفر   - ١١ 
٥٩        
 ١٣١ / ٢:  ینظــر املقتــضب- ١٢ 

ــصریف ــائق الت ــا٩٩: ودق ب  وكت
 - ١٣    ١٠٤٣ / ٢: املقتصد
  ٣٢: الكهف

     ١٠٣:  آل عمران- ١٤
      

     ١٠٣:  التوبة- ١٥ 
     

 ١٣١ / ٢:  ینظــر املقتــضب- ١٦ 
 وحنـــو ١١: ودقـــائق التـــصریف

     ١٥١: املعاني
 ٦ / ٤:  معـــاني النحـــو- ١٧ 

         
 / ١:  ینظر النحـو الـوايف     - ١٨
٦٤، ٤٨     
       ٧:  الطالق- ١٩

   
ــ - ٢٠ ــع البی  ٣٠٩ / ١٠: ان جمم

  ٣٣ / ٣٠: وینظر التفسري الكبري
      ٧٧:  الزخرف- ٢١

   
 ٥٧ / ٩:  ینظر جممع البیان   - ٢٢

   ٢٨ / ٨: و البحر احملیط
       ٢٥:  مرمي- ٢٣
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   ٥٢١ / ٢:  الكشاف- ٢٤
        
 ١٩٥ / ١:  معرتك االقران  - ٢٥

         
     ٨٢:  التوبة- ٢٦ 

     
     ١٨٦:  الصاحيب- ٢٧

      
     ٦٦: نكبوت الع- ٢٨ 

      
   ٢١٢ / ٣:  الكشاف- ٢٩ 

       
:  ینظر التفـسر الكـبري     - ٣٠
٨١ / ٢٥         
      ٢٩:  الكهف- ٣١ 

   
  ٤٦٦ / ٦:  جممع البیـان   - ٣٢

       
 / ٦:  ینظر البحر احملیط   - ٣٣

١١٥      
ــبري- ٣٤ ــسري الك  / ٢١:  التف

١١٠        
     ٥٨:  حنو الفعل- ٣٥

     
     ٢٨٢:  البقرة- ٣٦ 

     
 ٧: ظر التفسري الكبري   ین - ٣٧
 /١٠٩        
 / ٢:  ینظر البحر احملیط- ٣٨

٣٥٩      
     ١٠٢:  النساء- ٣٩

     
 ٣:  ینظر البحر احملیط- ٤٠ 

 /٣٥٤      
 ٣١٤ / ٥:  البحر احملیط- ٤١ 

       
    ٢٢٨:  البقرة- ٤٢  

   
 ٣٦٥ / ٤:  الكشاف- ٤٣

    ٣٠ / ١: وینظر مهع اهلوامع
       ٤٧:  یوسف- ٤٤ 

   

هان الكاشف عن اعجاز  الرب- ٤٥
   ٣٠٣: القران

     ٢٣٣:  البقرة- ٤٦
     
 ١٩٥ / ١:  معرتك االقران- ٤٧

        
 ٢:  االهباج يف شرح املنهاج- ٤٨ 

 / ٢:  وینظر عروس االفراح٢١/ 
٥٦٦          

 ١٥٥ - ١٥٤:  حنو املعاني- ٤٩ 
        

     ٣١:  ابراهیم- ٥٠ 
     
      ٥٣:  االسراء- ٥١  

     
        ٣٠:  النور- ٥٢

     
 ٣٠٢ / ٣::  شرح ابن عقیل- ٥٣ 

        
 ٤٩ - ٤٨:  ینظر اخلصائص- ٥٤ 

 والنحو ٢٥ / ٤: وشرح ابن یعیش
      ١٤٣ / ٤: الوايف

:  شرح الرضي على الكافیة- ٥٥ 
٨٩ / ٣      
     ٨٩ / ٣:  نفسه- ٥٦ 

     
 ینظر احملیط يف اللغة - ٥٧

     ٢١٨ / ١: لالنطاكي
     ١٥٠:  االنعام-  ٥٨ 

     
 ٢:  مشكل اعراب القران- ٥٩  
 /٥٧٥      
     ١١١:  البقرة- ٦٠ 

     
 ینظر تأویل مشكل - ٦١ 

      ٥٥٥: القرآن
     ٢٢:  یوسف - ٦٢  

     
 نزهة - ینظر غریب القرآن - ٦٣

  ١٤٦ / ١:  واملقرب٢٠٩: القلوب
 ٢٥٣ / ٣:  ومعرتك االقران  
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     ١٠٥:  املائدة- ٦٤
     
 ینظر اعراب القران - ٦٥

  ١٥٢ / ١: سوب اىل الزجاجاملن
 معاني القران - ٦٦ 

     ٣٢٢ / ١: للفراء
         ٢٨:  یونس- ٦٧

   
 ٢٣٥ / ٢:  ینظر الكشاف- ٦٨

    ١٥١ / ٥: والبحر احملیط
     ٧٧:  الفرقان- ٦٩

     
 ١٠٣ / ٣:  ینظر الكشاف- ٧٠

       
 معاني القران - ٧١ 

      ٢٧٥ / ٢: للفراء
:  ینظر دقائق التصریف- ٧٢ 

١٠٩         
       ٩٧:  طه- ٧٣ 

      
 ٢٧٥ / ٦:  البحر احملیط- ٧٤ 

         
        ٤:  حممد- ٧٥

     
 معــــاني القــــران  - ٧٦ 

 وینظر شـرح    ٥٧ / ٣: للفراء
ــات ــیبویهأبی ــع ٦٦:  س   وجمم
       ٩٦ / ٩: البیان

        ٤:  حممد- ٧٧
   
:  معاني القران للفراء- ٧٨
٥٧ / ٣       

:  ینظر دقائق التصریف- ٧٩
  ٢١٧ / ٧: البان وجممع ١٠٧
       ٢٥:  النمل- ٨٠

     
 ٢:  معين القران للفراء- ٨١
 /٢٩٠          
      ١٤٧ / ١:  املقرب- ٨٢

     
       ٩١:  املائدة- ٨٣

   

 / ٢:  ینظر جممع البیان- ٨٤ 
 ٢٠٨ / ٦:  والبحر احملیط٤٢٢

      ٩٣: وجواهر البالغة
ــیط - ٨٥ ــر احملـ  ١٨ / ٤:  البحـ

  ٨٢/  ٢٤: وینظر التفسري الكـبري   
.            
       ٨٠:  االنبیاء- ٨٦ 

:  البحر احملـیط   - ٨٧       
:  وینظر التفسري الكـبري    ٣٠٨ / ٦

١٩١/ ٢٢             
 ٥٢٧ / ٢:  عــروس االفــراح- ٨٨ 

          
      ٢٠:  آل عمران- ٨٩

      
 / ٢:  ینظر جممـع البیـان     - ٩٠ 

 ٤٢٩ / ٢:  والبحـــر احملـــیط٤٢٢
      ٢٠١ / ٤: ومعاني النحو

    
 ٢٠٦ / ٧:  التفسري الكـبري   - ٩١ 

          
        ٤٥:  الفرقان- ٩٢  

     
 ٩٥:  ینظر جواهر البالغة   - ٩٣  

         
 ٨٢ / ٢٤:  التفــسري الكــبري- ٩٤

          
   ١٥:  جواهر االدب- ٩٥  

     
 ٣٤٦ / ٢:  جممع البیـان   - ٩٦   
       
 ٢٠٧ / ٢:  تفسري املراغـي   - ٩٧  

      
ــان - ٩٨  ــع البی  ١٧٢ / ٧:  جمم

        
 / ٧:  ینظــر جممــع البیــان- ٩٩

  ٤٦٠ / ٦:  والبحر احملیط١٧٢
 / ١:  ینظر النحو الـوايف    - ١٠٠
٧٠٦         

     ١٨٧:  الصاحيب- ١٠١ 
     
 ١٨٧:  ینظـــر الـــصاحيب- ١٠٢  
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 / ٤:  النحو الـوايف   - ١٠٣  
       اهلامش ٥١٢
        ٢٢:  النور- ١٠٤
 ینظر جممع   - ١٠٥        

حــر  والب١٣٣ / ٧: البیــان
  ٤٠٤ / ٦: احملیط

:  ینظر تفسري املراغـي    - ١٠٦ 
٨٩ / ١٨        
 / ٤:  النحو الـوايف   - ١٠٧  

       اهلامش ٥١٢
     ١٠:  الشعراء- ١٠٨ 

     
   ١٨٨: ینظر الصاحيب: ١٠٩
     
  ٨ / ٧:  البحر احملیط- ١١٠
     
     ١٣:  التوبة- ١١١
     
 ٥:  ینظر جممع البیـان    - ١١٢
 /١١        

 ١٨ / ٥: ط البحر احملـی   - ١١٣
         
   ١٧٧ / ٢:  الكشاف- ١١٤  

     
:  ینظر التفسري الكـبري    - ١١٥
١٩٢ / ١٥     

ــى - ١١٦ ــصبان عل ــیة ال  حاش
   ٢٧٨ / ٣: شرح االمشوني

      ٢٧٨:  نفسه- ١١٧
   
     ١٣:  الشمس- ١١٨  

     
 معــــاني القــــران  - ١١٩

     ٢٦٨ / ٣: للفراء
 معاني القران - ١٢٠ 

 وینظر ٥٣٩ / ٢: لالخفش
عراب ثالثني سورة من ا

:  والبحر احملیط١٠٤: القران
٤٧٦ / ٨  
 / ٣:  ینظر االتقان- ١٢١ 

١٢٧         
     ١٨٣:  البقرة- ١٢٢
     

     ٥٨:  النساء- ١٢٣
     

 / ٣:  ینظر جممع البیان- ١٢٤ 
٦٣        
 / ١٠:  التفسري الكبري- ١٢٥ 

١٢٣         
 ٢٨٩ / ٣:  البحر احملیط- ١٢٦ 

        
ح الرضي على  ینظر شر١٢٧  

      ١١٧: الكافیة
     ١١٨:  نفسه- ١٢٨ 

      
     ١١٨:  نفسه- ١٢٩  

      
 ١٢٤ - ١٢٣ / ٤:  نفسه- ١٣٠
        

     ٢:  املائدة- ١٣١ 
   
 ١٠٩ / ١١:  التفسري الكبري- ١٣٢

 ٤٣٦ / ٣: وینظر البحر احملیط
           
       ٤٠:  فصلت- ١٣٣
   
 / ١:  ینظر مواهب الفتاح- ١٣٤
  ٥٤ / ١:  واالطول٥٠٢

 ٣٣٥ / ١:  معرتك االقران- ١٣٥ 
       
     ٣٠:  ابراهیم- ١٣٦
      
     ٢٣:  البقرة- ١٣٧  

   
 ٥٠٢ / ١:  مواهب الفتاح- ١٣٨
       
      ٣٣:  الرمحن- ١٣٩
   
 ١٩٣ / ٨:  البحر احملیط- ١٤٠
       
       ٧٢:  طه- ١٤١  

     
   ١٨٥:  ینظر الصاحيب- ١٤٢
     
 ٢١ / ٧:  جممــع البیــان- ١٤٣  
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    ٧٣ - ٧٢:  طه- ١٤٤  
     
د :  ینظر معاني النحو   - ١٤٥
  ٢٧ / ٤: فاضل السامراي. 
     ٥٠:  االسراء- ١٤٦  

      
 / ٢:  التفسري الكـبري   - ١٤٧ 

١٨٥         
      ٥١:  االسراء- ١٤٨
      

     ٤٨:  التوبة- ١٤٩ 
     
 / ٢:  ینظــر الكــشاف - ١٥٠
 ٢:  وبصائر ذوي التمییز   ١٩٤
 /٤٠  
ــع ال- ١٥١   ــان جمم  / ٥: بی
٣٦       

 ٥:  ینظر جممع البیـان    - ١٥٢
  ٥٢ / ٥:  والبحر احملیط٣٦/ 

      ٥٣:  املؤمنون- ١٥٣
     
ــشكل  - ١٥٤ ــل م ــر تأوی  ینظ

     ٢٧٦: القران
 ینظر معـاني القـران      - ١٥٥

      ٢٣٧ / ٢: للفراء
 ٣٧٧ / ٦:  البحر احملیط  - ١٥٦
        
      ٩٣:  االنبیاء- ١٥٧
     
 ٦٢/  ٧:  جممع البیـان   - ١٥٨
       
     ٥٤:  االعراف- ١٥٩  

      
 ٤: ینظر البحر احملـیط   : ١٦٠ 

 /٣١٤      
 / ٤:  جممــع البیــان - ١٦١ 

٤٢٨         
    ٤٢٨ / ٤:  نفسه- ١٦٢
      
       ١٢:  النحل- ١٦٣   
     
        :  التوبة- ١٦٤
     

     ٧٥:  االنعام- ١٦٥ 
     
       ٨٣:  یس- ١٦٦
     
       ٣:  یونس- ١٦٧
   
 ٢٢٥ / ٢: ف ینظــر الكــشا- ١٦٨

  ١٢٨ / ٥: والبحر احملیط
      ٣١:  یونس- ١٦٩ 

   
 / ٥:  ینظر جممـع البیـان     - ١٧٠
١٠٧          
 ٧٤ / ١٧:  التفسري الكبري- ١٧١
       
    ٧ - ٥:  السجدة- ١٧٢
      

 ٢٤١ / ٣:  ینظر الكـشاف   - ١٧٣ 
  ٣٢٦ / ٨: وجممع البیان

 ینظر الوجوه والنظـائر     - ١٧٤ 
  ١٩٥: هلارون بن موسى

     ٢:  الرعد- ١٧٥  
     
 ٣٤٩ / ٢:  ینظــر الكــشاف- ١٧٦

 ١٩٣ / ٨: والتفــــسري الكــــبري
   ٣٥٤ / ٥: والبحر احملیط

     
     ١٢:  الطالق- ١٧٧ 

      
 ینظـــر تأویـــل مـــشكل - ١٧٨ 

      ٢٧٧: القران
 ٣٦ / ٣٠:  التفسري الكبري  - ١٧٩ 

        
       ٨٢:  یس- ١٨٠ 

   
 ١٠٤ / ٢٦:  التفسري الكبري  - ١٨١
        

 ٣٣٢ / ٣:  ینظر الكـشاف   - ١٨٢ 
       
        ٢١:  یوسف- ١٨٣
 ٩٠ / ٩:  التفــسر الكــبري- ١٨٤
          

    ٩٠ / ٩:  نفسه- ١٨٥ 
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      ٣:  الطالق- ١٨٦
 / ١٠:  جممــع البیــان - ١٨٧
٣٠٦        
      ٨٥:  االسراء- ١٨٨
   

 تفسري غریـب القـران      - ١٨٩ 
     ١٤٠: اید
 / ٢١:  التفسري الكـبري   - ١٩٠
٣٥   
 ٧٤ / ٦:  البحر احملیط  - ١٩١ 

       
       ٧٣:  هود- ١٩٢
     
:  ینظر التفسري الكـبري    - ١٩٣
٢٣ / ١٨      

 ١٨٠ / ٥:  جممع البیان  - ١٩٤
       
       ٤٣:  هود- ١٩٥
     

 ٥:  ینظر جممع البیان   - ١٩٦ 
 / ١٧:  والتفسري الكبري  ١٦٤/ 

١٩٣            
       ٤٤:  هود- ١٩٧
     

 ٥:  ینظر جممع البیان   - ١٩٨ 
 وحـــسن التوســـل اىل  ١٦٥/ 

     ٣١٥: صناعة الرتسل
   
    ٢٢:  ابراهیم- ١٩٩
   ٣٧٤ / ٢:  الكشاف- ٢٠٠
     
    ٢١٠:  البقرة- ٢٠١
 ٢:  ینظر جممع البیـان    - ٢٠٢
 /٣٠٤        
       ٣٩:  مرمي-٢٠٣ 

   
       ٤٠:  هود-٢٠٤ 

     
:  ینظر التفسري الكبري   - ٢٠٥ 

١٨٧ / ١٧      
       ٥٨:  هود- ٢٠٦
     

 ١٢ / ١٨:  الكبري  التفسري - ٢٠٧ 
       

       ٧٦:  هود- ٢٠٨ 
   

 ٢٨٢ / ٢:  ینظر الكـشاف   - ٢٠٩ 
     
       ٨٢:  هود- ٢١٠
     

       ٩٤:  هود- ٢١١ 
   
        ١٠١:  هود- ٢١٢
       ٦٦ هود - ٢١٣
   
 ٢٩٢ / ٢:  ینظــر الكــشاف- ٢١٤

 والتفسري  ١٩١ / ٥: وجممع البیان 
        ٤٢ / ١٨: الكبري

    ١٥٤:  آل عمران- ٢١٥
     

 ینظر الوجوه والنظـائر     - ٢١٦ 
:  والكـشاف  ١٩٥: هلارون بن موسى  

 / ٩:  والتفــسري الكــبري٤٧٢ / ١
 ٩٤ / ٣:   و البحـــر احملـــیط٤١

           
 / ٣:  ینظر البحر احملـیط    - ٢١٧ 

٩٦     
    ١٢٨:  آل عمران- ٢١٨
     
    ١٢٦:  آل عمران- ٢١٩
     

 ٥٠٠ / ٢:  جممــع البیــان- ٢٢٠ 
ــیط  ــر احمل ــر البح   ٥٦ / ٣: وینظ

     ٤٢:  االنفال- ٢٢١
     

 ١٦٠ / ٢:  ینظر الكـشاف   - ٢٢٢ 
       

     ٤٤:  االنفال- ٢٢٣ 
     
 ینظر الوجـوه والنظـائر      - ٢٢٤

 ٤:  وجممع البیان  ٤١: للدامغاني
ــیط ،   ٥٤٦/  ــر احمل  / ٤: والبح

٤٩٦    
     ٤٧:  النساء- ٢٢٥
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:  ینظر التفسري الكـبري    - ٢٢٦
١١١ / ١٠       
    ١٥٩:  النساء- ٢٢٧ 
:  ینظر التفسري الكبري   - ٢٢٨ 

:  النساء - ٢٢٩   ١٢٩ / ١٠
٨٣         

      ٢٠:  القصص- ٢٣٠
   
 / ٣:  ینظــر الكــشاف - ٢٣١
ــب ١٧٠ ــن غریـ ــان عـ  والرتمجـ

:  والبحر احملـیط   ١١٧: القران
 ومعجــــم غریــــب  ١٠٦ / ٧

   . ٧: القران
       ٦:  الطالق- ٢٣٢
   
 الرتمجــان عــن غریــب   - ٢٣٣

     ١٦٩: القران
     ١١٠:  االعراف- ٢٣٤
   
  ٣٥:  الشعراء- ٢٣٥
 / ٣:  ینظــر الكــشاف - ٢٣٦
 ١٥، ٢١٩ / ٨:  واملیــزان١١١
 /٢٧٣           

   
       ٦٨:  یوسف- ٢٣٧
   
 ٥:  ینظر جممع البیـان    - ٢٣٨
  ٧٠ / ٧:  والبحر احملیط٢٤٨/ 

   ٣٣ - ٣٢:  النمل- ٢٣٩
        
 / ٣:  ینظــر الكــشاف - ٢٤٠
  ٧٠ / ٧:  والبحر احملیط١٤٧
       ١٠٢:  یوسف- ٢٤١
 ٥:  ینظر جممع البیـان    - ٢٤٢
 /٢٦٦    

       ٧٧: النحل- ٢٤٣
   

 ٥:  ینظر البحر احملیط   - ٢٤٤ 
 /٥٠٤      
      ٥:  القدر- ٢٤٥ 

   
:  ینظر جممـع البیـان     - ٢٤٦ 

٥٢١ - ٥٢٠ / ١٠    

    ٤:  الذاریات- ٢٤٧
     

ــب  - ٢٤٨  ــن غریـ ــان عـ  الرتمجـ
     ١٥١: القران

      :  الدخان- ٢٤٩
     
: یب القران اید   تفسري غر  - ٢٥٠
٢٣٠      
    ١٥٢:  آل عمران- ٢٥١
     
 ٤٧٠ / ١:  ینظــر الكــشاف- ٢٥٢

 والبحـر   ٥٢٠ / ٢: وجممع البیان 
       ٨٥ / ٣: احملیط
   
    ١٥٩:  آل عمران- ٢٥٣
      
 ٤٧٤ / ١:  ینظــر الكــشاف- ٢٥٤
       

 - ٥٧ / ٥:  البحر احملـیط   - ٢٥٥ 
٥٨     

 ینظر معجم مفردات الفاظ     - ٢٥٦
 ٥:  والتفسري الكـبري   ٢٠: نآالقر

 /١٩٣          
      ٩٧:  هود- ٢٥٧ 

     
 ینظر معجم مفردات الفاظ - ٢٥٨

    ٢١: القران
    ٥٣:  الشورى- ٢٥٩
 / ٧:  ینظر البحر احملیط- ٢٦٠
٥٠٥    
     ٢١٠:  البقرة- ٢٦١
     
       ٤:  الدخان- ٢٦٢
    ٥٠٠ / ٣:  الكشاف- ٢٦٣

      ٢٨:  الكهف- ٢٦٤ 
 / ٦: یان ینظر جممع الب- ٢٦٥ 

٤٦٥      
 ١:  النحل- ٢٦٦
ــیط - ٢٦٧ ــر احمل  ٤٥٨ / ٥:  البح
       

 ٤٠٠ / ٢:  ینظر الكـشاف   - ٢٦٨ 
 ٣٤٨ / ٦: وجممع البیان
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      ١٤:  احلدید- ٢٦٩
   
ــوه - ٢٧٠ ــر الوجـــ  ینظـــ

   ٤٢: والنظائر للدامغاني
   
     ٢٤:  التوبة- ٢٧١
     
ــائر - ٢٧٢ ــوه والنظـ  الوجـ

    ١٩٤: هلارون بن موسى
 / ٢: الكــشاف ینظــر - ٢٧٣
  ٢٤ / ٥:  والبحر احملیط١٨١
   ٢١:  الكهف- ٢٧٤
ــشكل  - ٢٧٥ ــل م ــر تأوی  ینظ

 وبــصائر ذوي ٢٧٧: القــران
      ٤٠ / ٢: التمییز

   
 ١٠٨ / ٦:  البحر احملیط  - ٢٧٦
       
       ٦٢:  طه- ٢٧٧
      
ــوه - ٢٧٨ ــر الوجـــ  ینظـــ

: والنظائر هلارون بـن موسـى     
١٩٣    
 / ٢:  ینظــر الكــشاف - ٢٧٩
 ٢٣٧ / ٦: ر احملـیط   والبح ٥٤٣
        ١٥:  احلشر- ٢٨٠
 ینظر الوجوه والنظائر    -٢٨١

 ٤:  والكـشاف  ٤٢: للدامغاني
٢٦٤ / ٩:  وجممع البیان  ٨٦/ 

   
       ٩:  الطالق- ٢٨٢
   
 ٩:  ینظر جممع البیـان    - ٢٨٣
 /٣٠٩        
     ٩٥:  املائدة- ٢٨٤ 

   
 / ١:  ینظــر الكــشاف - ٢٨٥
ــبري٦٤٥ ــسري الك  / ١٢:  والتف
   ٢٥ / ٤: احملیط والبحر ٨٤

     
      ١١٧:  البقرة- ٢٨٦
 ٥١٣ / ٦:  جممع البیان  - ٢٨٧
       

       ٣٥:  مرمي- ٢٨٨
   
ــز  - ٢٨٩ ــصائر ذوي التمیی  - ب

    ٤٠ / ٢: اهلامش
      ٩٠:  النحل- ٢٩٠
   
 ٨١ / ٢٠:  التفسري الكـبري   - ٢٩١
     
    ٤٢٥ / ٢:  الكشاف- ٢٩٢
ــسه- ٢٩٣  ٤٢٥ - ٤٢٤ / ٢:  نفــ
       
      ١٦ : االسراء- ٢٩٤
 ینظر تفسري غریب القـران      - ٢٩٥

 واحلجـة يف القـراءات      ١٣٥: اید
     ٢١٤: السبع

 ٢٥٣:  تفسري غریب القـران    - ٢٩٦
 / ١: وینظر معجم مقاییس اللغة   

 ٦٥ / ١:  واالفعال للسرقسطي  ١٣٨
   
 ١٥ / ٦:  البحر احملیط- ٢٩٧
   

 ٤٠٦ / ٦:  جممع البیان- ٢٩٨ 
   
    ٤٤٢ / ٢:  الكشااف- ٢٩٩
 / ٦:  ینظر البحر احملیط- ٣٠٠
١٧     

 ینظر احلجـة يف القـراءات       - ٣٠١
 والوجوه والنظـائر    ٢١٤: السبع

       ٤٣: للدامغاني
   
 / ١:  معجم مقاییس اللغة   - ٣٠٢
١٣٧    
    ١٠٩:  البقرة- ٣٠٣
 ینظر الوجـوه والنظـائر      - ٣٠٤

:  والكـشاف  ١٩٤: هلارون بن موسى  
٣٠٤ / ١          

 / ١:  ینظر البحـر احملـیط     - ٣٠٥
٥١٨      
ــان - ٣٠٦ ــع البی ١٨٥ / ١:  جمم
   
      ٥٢:  املادة- ٣٠٧
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 ٢٠٧ / ٣:  جممع البیان  - ٣٠٨
       
 / ١:  ینظــر الكــشاف - ٣٠٩
٦٢٠    
      ١١:  الرعد- ٣١٠
   

 / ٦:  جممــع البیــان - ٣١١ 
٢٨١        
    ٢٨١ / ٦:  نفسه- ٣١٢
     
    ١٥:  یوسف- ٣١٣
 ٥:  ینظر جممع البیـان    - ٣١٤
 / ٩: ري الكـبري   والتفس ٢١٧/ 
٨١  

    ٨٩:  یوسف- ٣١٥
      ٧١:  الكهف- ٣١٦
   
 ینظــر تفــسري غریــب   - ٣١٧

ــران ــوه ٢٦٩: القــ  والوجــ
 ٤٣: والنظــائر للــدامغاني 

: والرتمجان عن غریـب القـران     
  ٧:  ومعجم غریب القران٩٠

     
     ٥٠:  الكهف- ٣١٨
 ینظــر تفــسري غریــب   - ٣١٩

 ٦:  وجممع البیان  ٢٩: القران
 /٤٧٥           

   
     ٥٨:  النساء- ٣٢٠
     
       ٤٠:  یوسف- ٣٢١
   
ــال - ٣٢٢ ــر االفعـــ  ینظـــ

 والوجوه  ١٠٠ / ١: للسرقسطي
   ٤٢: والنظــائر للــدامغاني 

     
 املصادر واملراجع

   القران الكرمي * 
 : االهباج يف شـرح املنـهاج      - ١

على منهاج الوصـول اىل علـم       
ت (االصول للبیضاوي للـسبكي     

ـــ ٧٥٦ ــب - )هــ  دار الكتــ

ــ ــ-ة العلمی ــان -وت ري ب  - لبن
   . م ١٩٨٤ -الطبعة االوىل 

 : يف علــوم القــراناإلتقــان - ٢
الفه العالمة ابـو الفـضل جـالل        

 ٨٤٩(الــدین الــسیوطي املولــود 
 - حتقیق طه عبد الرؤوف سعد       )هـ

ــة   ــة التوفیقی ــاما -املكتب  م
 - سـیدنا احلـسني      -الباب االخضر   

  .  مصر 
 للـشیخ حممـد     : اصول الفقـه   - ٣

 - املكتبة الوطنیة    -ظفر  رضا امل 
       . م ١٩٧١العراق 

 االطول يف شرح تلخیص مفتـاح       - ٤
 تألیف العالمة ابراهیم    :العلوم

بن حممد بن عربشاه املتـوىف سـنة        
ـــ ٩٤٣ ــه - ه ــق علی ــه وعل  حقق

 -الدكتور عبد احلمیـد هنـداوي       
. م   ٢٠٠١ الطبعـة االوىل     -بريوت  
 اعراب ثالثني سـورة مـن       - ٥  

 تألیف ابي عبـد     :القران الكرمي 
اهللا احلسني بن امحد املعـروف بـابن        

 - القـاهرة    )هـ ٣٧٠ت  (خالویه  
 ١٩٤١مطبعة دار الكتب املـصریة      

 .   م 
 اعراب القـران املنـسوب اىل       - ٦

 حتقیق ودراسة ابـراهیم     :الزجاج
ــاري  ــريوت -االبی ــة - ب  الطبع
  . م ١٩٨٦الثالثة 

 تألیف ابي عثمـان     : االفعال - ٧
املعافري السرقسطي  سعید بن حممد    

 -حسني حممد حممد شرف     .  حتقیق د    -
 القـاهرة   -مراجعة مهـدي عـالم      

   . م ١٩٧٥
 الربهان الكاشف عـن اعجـاز       - ٨

 )هـ ٦٥١ت  ( للزملكاني   :القرآن
. خدجيـة احلـدیثي و د       . حتقیق د   

 - الطبعــة االوىل -امحــد مطلــوب 
      . م ١٩٧٤بغداد 

 بـــصائر ذوي التمییـــز يف - ٩ 
 تـألیف   :كتاب العزیـز  ف ال ئلطا

جمد الدین الفريوز آبادي املتـوىف      
 حتقیق االستاذ حممد    - هـ ٨١٧سنة  
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ــار  ــى النجـ ــة -علـ  الطبعـ
 . م١٩٩٦ القاهرة -الثالثة 

 : تأویل مشكل القـران    - ١٠ 
تألیف ابي حممد عبـد اهللا بـن        
مسلم بـن قتیبـة الـدینوري       

 علـق علیـه     - هـ ٢٧٦املتوىف  
ووضح حواشـیه ابـراهیم مشـس       

 دار الكتب العلمیة    -دین  ال
 الطبعـة الثانیـة     - بريوت   -

     . م ٢٠٠٧
ــب - ١١ ــن غریـ ــان عـ  الرتمجـ

ــران ــام :القـ ــألیف االمـ  تـ
العالمة تاج الـدین القرشـي      

 - م   ٧٤٣الیماني املتوىف سنة    
 -تعلیق الدكتور حيیى مـراد      

 بـريوت   -دار الكتب العلمیة    
  . م ٢٠٠٤ الطبعة االوىل -

   
 حملمد  :یط تفسري البحر احمل   - ١٢

بن یوسف الشهري بـابي حیـان       
ــوىف  ــسي املت ـــ ٧٤٥االندل  - ه
عادل امحـد   . دراسة وحتقیق د    

عبود و الشیخ علي حممد عـوض       
 ٢٠٠١ الطبعة االوىل    - بريوت   -
      .م 
ــران- ١٣ ــب الق ــسري غری  : تف

تألیف ابي حممد عبـد اهللا بـن        
مسلم بـن قتیبـة الـدینوري       

 حتقیـق   - هــ  ٢٧٦املتوىف سنة   
 املكتبـة   - امحـد صـقر      السید

 . م ٢٠٠٧ بريوت -العلمیة 
ــران  - ١٤ ــب الق ــسري غری  تف

 لالمام ابي احلسن زیـد      :اید
بن علي بن ابي طالب املتـوىف       

ـــ ١٢٢ ــه - هـ ــه ورتبـ  حققـ
الدكتور حممـد یوسـف الـدین       
رئیس قسم الدراسات االسالمیة    
باجلامعة العثمانیـة سـابقا     

 . م ٢٠٠١
 التفـــسري الكـــبري او  - ١٥

 لالمـام فخـر     :تیح الغیب مفا
الــدین الــرازي الــشافعي   

 قــدم لــه - هـــ ٦٠٤املتــوىف 

 حققـه عمـاد زكـي       -هاني احلاج   
 املكتبة التوفیقیـة    -البارودي  

    . م ٢٠٠٣ القاهرة -
   
 تألیف صاحب   : تفسري املراغي  - ١٦

الفضیلة االستاذ الكبري املرحـوم     
 دار احیاء   -امحد مصطفى املراغي    

  .وت  بري-الرتاث العربي 
   
 جواهر االدب يف معرفة كـالم       - ١٧

 تألیف االمام عالء الدین     :العرب
بن علي االربلي قدم له العالمـة       
اجللیل السید حممد مهدي اخلرسـان      

ــة - ــة احلیدری ــف - املطبع  النج
     . م ١٩٧٠االشرف 

 جواهر البالغـة يف املعـاني       - ١٨
 تألیف السید   :والبیان والبدیع 

 ١٩٦٠ مـصر    -املرحوم امحد اهلامشي    
   . م 
 حاشیة الـصبان علـى شـرح        - ١٩

 للـشیخ حممـد بـن علـي         :االمشوني
الــصبان الــشافعي املتــوىف ســنة 

 بـريوت الطبعـة االوىل      - هـ ١٢٠٦
       . م ١٩٩٧

 : احلجة يف القراءات الـسبع     - ٢٠
 )هــ  ٣٧٠ت  (لالمام ابن خالویه    

 حتقیق  - م   ١٩٧٩الطبعة الثالثة   
م عبد العال سامل مكـر    . وشرح د   

       . دار الشروق -
ــناعة  - ٢١ ــل اىل ص ــسن التوس  ح

 شهاب الدین حممود احللـيب      :الرتسل
 حتقیق ودراسة اكـرم     )هـ ٧٢٥ت  (

ــف   ــان یوس ــید -عثم  دار الرش
 وزارة الثقافة واالعالم    -للنشر  

 صنعة ابي   : اخلصائص - ٢٢ .م١٩٨٠
 حتقیق حممد   -الفتح عثمان بن جين     

 الطبعة الرابعـة    -علي النجار   
ر الشؤون الثقافیة العامة     دا -
  . م ١٩٩٠ بغداد -
 للقاسـم   :ق التـصریف  ئ دقا - ٢٣

 من علماء   -حممد بن سعید املؤدب     
 حتقیـق د    -القرن الرابع اهلجري    

حـامت  . امحد ناجي القیسي و د      . 
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حــسني . صــاحل الــضامن و د  
 مطبعة امع العلمي    -تورال  

  . م ١٩٨٧العراقي 
ــیبویه- ٢٤ ــات س ــرح ابی  : ش

یف ابي جعفر امحد بن حممد      تأل
ــاس  ـــ ٣٣٨ت (النحـــ  )هـــ

ــق ــد  :حتقی ــازي زاه ــري غ  -زه
 - م ١٩٧٤الطبعــــــة االوىل 

 -مطبعــة الغــري احلدیثــة   
         .النجف 

 قاضـي   : شرح ابن عقیـل    - ٢٥
القضاة هباء الـدین عبـد اهللا       

 الطبعة العـشرون    -بن عقیل   
 - دار الــــــرتاث - م ١٩٨٠

   .القاهرة 
ــى  - ٢٦ ــي علـ ــرح الرضـ  شـ

ــةالكا ــق  :فی ــصحیح وتعلی  ت
 االســتاذ -یوســف حــسن عمــر 

ــة  ــة العربیـ ــة اللغـ بكلیـ
 جامعة  -والدراسات االسالمیة   

  . م ١٩٧٨قاربونس 
ــصل- ٢٧  ــرح املف ــألیف : ش  ت

الشیخ موفق الدین بن یعـیش      
 عامل الكتـب    )٦٤٣ت  (النحوي  

   . بريوت -
 يف فقه اللغـة     : الصاحيب - ٢٨

 حققـه   :وسنن العرب يف كالمها   
 -صطفى الـشوميي    وقدم لـه مـ    

 ابو احلسني امحـد     - ١٩٦٤بريوت  
     .)هـ ٣٩٥ت (بن فارس 

ــرح - ٢٩ ــراح يف ش ــروس االف  ع
 للـشیخ هبـاء     :تلخیص املفتاح 

 هـ ٧٧٣الدین السبكي املتوىف    
ــل - ــدكتور خلیـ ــق الـ  حتقیـ

ــل   ــراهیم خلی ــريوت -اب  - ب
 - ٣٠ . م   ٢٠٠١الطبعة االوىل   
 املـسمى نزهـة     :غریب القران 

م ابي بكر حممد     لالما :القلوب
 ٣٣٠ت  (بن عزیـز السجـستاني    

 - ١٩٨٢ الطبعة الثالثة    )هـ
 بريوت  -دار الرائد العربیي    

.     

 الـسید   : كتاب التعریفـات   - ٣١
 -الشریف علي بن حممد اجلرجـاني       

ــان  ــريوت لبن ــة االوىل -ب  الطبع
٢٠٠٣.    

 كتـــاب املقتـــصد يف شـــرح - ٣٢
 - عبد القاهر اجلرجاني     :االیضاح

 -اظم حبـر املرجـان      كـ . حتقیق د   
ــة   ــة العراقی  وزارة -اجلمهوری

 . م ١٩٨٢الثقافة واالعالم 
 الكشاف عن حقائق التنزیل     - ٣٣

ــل يف و  ــون االقاویـ ــوعیـ وه جـ
 تـألیف ابـي القاسـم       :التأویل

جار اهللا حممود بن عمـر الزخمـشري        
 - دار الفكــــر -اخلــــوارزمي 
  .م ١٩٧٧ -الطبعة االوىل 

     
ربیـة   احملیط يف اصـوات الع     - ٣٤ 

 - حممد االنطـاكي     :وحنوها وصرفها 
ــشرق  ــة دار ال ــريوت -مكتب  - ب

    .م ١٩٧٢الطبعة االوىل 
       
 جممـــع البیـــان يف تفـــسري - ٣٥

 ملؤلفه الشیخ ابي علـي      :القران
 دار  -الفضل بن احلـسن الطربسـي       

 - بـريوت    -احیاء الرتاث العربي    
       . م ١٩٧٩لبنان 

 البـي   : مشكل اعراب القران   - ٣٦
 ٣٥٥(ن ابي طالب القیـسي      حممد ب 

 دراسـة وحتقیـق حـامت       )هـ ٤٣٧ -
 وزارة الثقافـة    -صاحل الـضامن    

  . م ١٩٧٥واالعالم العراقیة 
 تألیف ابي   : معاني القران  - ٣٧

بكر زكریا حيیى بن زیاد الفراء      
ـــ ٢٠٧ت ( ــب - )ه ــامل الكت  - ع

 م  ١٩٨٠ الطبعة الثانیة    -بريوت  
.         

ــران - ٣٨ ــاني الق ــن: مع ة ع ص
 حتقیـق   )هـ ٢١٥ت  (فش االوسط   االخ
 الطبعـة االوىل    -فائز فارس   . د  

 ١٩٨١ الطبعة الثانیة    - م   ١٩٧٩
        .م 
ــو - ٣٩ ــاني النح ــألیف : مع  ت

 -الدكتور فاضل صاحل السامرائي     
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 االردن  - عمـان    -دار الفكر   
. م   ٢٠٠٣ الطبعة الثانیة    -

   
 معرتك االقران يف اعجـاز      - ٤٠

 ٩١١ت ( الــسیوطي :القــران
ضـبطه وصـححه امحـد مشـس         )هـ

 دار الكتب العلمیة    -الدین  
   . م ١٩٨٨ بريوت -
 البـي العبـاس     : املقتضب - ٤١

 ٢٨٥ت  (جممد بـن زیـد املـربد        
 حتقیق حممـد عبـد اخلـالق        )هـ

 بـريوت   - عامل الكتب    -عضیمة  
       . م ١٩٦٣

 معجــم غریــب الفــاظ   - ٤٢
 مستخرجا مـن صـحیح      :القران

 وضعه حممـد فـؤاد      -البخاري  
 - دار القلـم     -لباقي  عبد ا 
 .بريوت 

ــاظ - ٤٣ ــردات الف ــم مف  معج
ــران ــب  :الق ــة الراغ  للعالم

ــفهاني  ــ٥٠٣ت (االصـ  - )ـ هـ
 مطبعـة   -حتقیق ندمي مرعـشلي     

   م١٩٧٢ -التقدم العربي 
     
 املعجم املفهـرس اللفـاظ      - ٤٤

 وضعه فـؤاد    -القران الكرمي   
     .-حممد عبد الباقي 

     
 : معجم مقـاییس اللغـة     - ٤٥

حلسن امحد بن فـارس بـن       البي ا 
بط عبــد ضــ حتقیــق و-زكریــا 

ــارون   ــد ه ــسالم حمم  دار -ال
   . م ١٩٧٩الفكر 

 تـألیف   : مفتاح العلوم  - ٤٦
ابي یعقوب یوسف بن ابي بكر      

 الطبعــة )٦٢٦ت (الــسكاكي 
 - ٤٧.  مــــصر - ١٩٢٧االوىل 
 تألیف علي بن مـؤمن      :املقرب

 ٦٦٩ت  (املعروف بابن عـصفور     
عبـد  امحـد   .  حتقیـق د     - )هـ

عبـداهللا  . الستار اجلواري و د   
 - مطبعـة العـاني      -اجلبوري  
   . م ١٩٨٦بغداد 

ــرح   - ٤٨ ــاح يف ش ــب الفت  مواه
ــاح ــیص املفت ــي :تلخ ــألیف اب  ت

العباس امحد بن یعقـوب املغربـي       
 حتقیق الدكتور   - هـ ١١٢٨املتوىف  

 - بـريوت    -خلیل ابراهیم خلیـل     
    . م ٢٠٠٣الطبعة االوىل 

ــو و- ٤٩ ــوعة النح ــصرف  موس ال
 اعداد الدكتور امیـل     :واالعراب

 دار العلـــم -بـــدیع یعقـــوب 
 .٢٠٠٥للمالیني 

 : املیزان يف تفـسري القـران      - ٥٠
للعالمـــة الـــسید حممـــد حـــسني 

 منـشورات مؤسـسة     -الطباطبائي  
 الطبعـة االوىل    - بريوت   -االعلمي  
     . م ١٩٩٧احملققة 

امحـد عبـد    .  د   : حنو الفعل  - ٥١
 امـع    مطبعـة  - يالستار اجلوار 

بغــداد     -العلمــي العراقــي 
   .   م١٩٧٤

امحد عبـد   .  د   : حنو املعاني  - ٥٢
 مطبعـة امـع     -الستار اجلواري   

 ١٩٨٧ بغـداد    -العلمي العراقي   
  .م 
 تألیف عباس   : النحو الوايف  - ٥٣

 الطبعــة - دار املعــارف -حــسن 
         .السابعة 

ــع  - ٥٤ ــرح مج ــع يف ش ــع اهلوام  مه
ــع ــألیف اال:اجلوام ــالل  ت ــام ج م

 ٩١١الدین السیوطي املتوىف سـنة      
 - حتقیـق امحـد مشـس الـدین          - هـ

ــريوت  ــة االوىل -ب . م١٩٩٨ الطبع
        

ــائر يف  - ٥٥  ــوه والنظـ  الوجـ
القران الكـرمي عـن هـارون بـن         

ــى  ــق د-موس ــاحل  .  حتقی ــامت ص ح
وزارة الثقافــــة  -الــــضامن 

     .  م ١٩٨٨ واإلعالم
   
 الوجوه والنظـائر اللفـاظ      - ٥٦

یخ ش تألیف الـ   : اهللا العزیز  كتاب
ابي عبد اهللا الـدامغاني املتـوىف       

 تقدمي وحتقیق عزمي    - هـ ٤٧٨سنة  



                                                                                                 تف بریهي شیاع الثویينها. د.م . أ
    وألفاظه يف القرآن الكرمياألمرداللة 
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 - بـريوت    -عبد احلمیـد علـي      
   .  م ٢٠٠٣الطبعة االوىل 
 
 

Abstract 
 

Command has received a great deal of 
attention by grammarians, rhetoricians, 
and fundamentalists, so they dedicated a 
huge corpus of research for it. This paper 
is on attempt to explore the implications 
of command in the Holy Quran, the 
various forms in which it occurs and the 
way it functions in different contexts. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


