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فعل أالمر فعال لغوY قصدY؛ فقد يعد 

يطلقه املتلكم ويقصد به معىن آخر غري معناه 
احلقيقي، dعتبار ٔان املعىن املبارش لفعل أالمر، 
هو طلب القيام dلفعل عىل وجه gسـتعالء، 

 فعل أالمر فعال oميا n معانٍ  دl وبذj يع
  .متعددة، تفهم من السـياق وقرائن أالحوال

ق يسعى هذا املقال من هذا املنطل
ٕاىل البحث يف املعاين غري املبارشة لفعل أالمر 

ٔاليب " املسـتصفى من عمل أالصول"يف كتاب 
  .حامد الغزايل

 
 
 
 

 

 

Résumé:  

L’impératif est un acte 

intentionnel provenant de 

l’interlocuteur pour déterminer  

un sens ou un autre qui n’est  

pas l’initial, sachant que le sens 

direct de l’impératif  est de faire 

un acte tout en tenant compte  

du contexte et des indices. 

De ce fait, cet article tend à 

déterminer les sens indirects de 

l’impératif, objets de recherche  

chez AL-GHAZALI. 



 العدد الثاين والعرشون                                                          جم� لكية االٓداب و اللغات

 2018جانفي                                               390                                    غاتلكية االٓداب و الل

  
                ::::توطـئـةتوطـئـةتوطـئـةتوطـئـة

شك فيه ٔان فعل أالمر من منظور تداويل هو فعل اجنازي، وظيفته املبارشة يه طلب مما ال 
القيام dلفعل، وهذا متفق عليه ٔايضا عند علامء أالصول، dعتبار ٔان فعل أالمر عندمه هو طلب الفعل 

  .واقتضاؤه، ولكنه قد خيرج يف مقامات معينة ٕاىل معان ٔاخرى مضنية
جمهودا غري يسري يف سبيل البحث عن هذه ا"الالت، مفا مفهوم ونظرا �j بذل علامء أالصول 

املسـتصفى من عمل " أالمر؟ وما يه ا"الالت غري املبارشة لفعل أالمر، واليت ذكرها الغزايل يف كتابه
  ؟"أالصول
حىت عد عندمه من ٔاعظم املقاصد، ٕاذ «لقد ٔاوىل أالصوليون فعل أالمر dلغ عنايهتم،    ::::مفهوم أالمرمفهوم أالمرمفهوم أالمرمفهوم أالمر: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
  .)1(»لثواب والعقاب مبنيان عليه، وثبوت ٔاكرث أالحاكم بها

، ٔاما )2( »اسـتدعاء الفعل dلقول ممن هو دونه«وذهب مجهور أالصوليني ٕاىل ٔان أالمر هو
، [...]ٔانه القول املقتيض طاعة املأمور بفعل املأمور به«فٕانه يعرف أالمر) ه505ت " (إالمام الغزايل"

لفعل واقتضاؤه عىل غري وجه املسأ°، وممن هو دون االٓمر يف ا"رجة وقيل يف حد أالمر، ٕانه طلب ا
n3(»اللهم اغفر يل، وعن سؤال العبد من سـيده، و الو" من وا"ه: احرتازا عن قو(.  

مكعطى «يقوم عىل معطيات سـياقية" الغزايل"ٔان مفهوم أالمر عند  نلمح من خالل هذا القول
، وهذا يسمح dلقول ٔان علامء )4( »)املأمور به(موضوع أالمر القول، والطاعة، واالٓمر واملأمور، و 

أالصول اكن هلم وعي معيق  مبفهوم السـياق، ودوره يف الكشف عن املعاين الضمنية اليت تفيدها صيغة 
  .أالمر يف النص الرشعي

                ::::ا"الالت غري املبارشة لفعل أالمرا"الالت غري املبارشة لفعل أالمرا"الالت غري املبارشة لفعل أالمرا"الالت غري املبارشة لفعل أالمر: : : : ÁنياÁنياÁنياÁنيا
، وقد اختلف "الغزايل"حسب رٔاي ) افعل(أالمر وهو من ا"الالت gسـتعاملية لصيغة  ::::الوجوبالوجوبالوجوبالوجوب----1111

اختلفوا يف حد الواجب، فقيل ما «يف هذا الشأن " الغزايل"مجهور العلامء يف حتديد مفهومه، ٕاذ يقول 
يثاب عىل فعÆ ويعاقب عىل تركه، وقيل ما جيب برتكه العقاب، وقيل ماال جيوز العزم عىل تركه، وقيل 

  .)5(»وقيل ما يالم Çركه رشعاما يصري امللكف برتكه عاصيا، 
يف مسـتصفاه Èمل تعريفات علامء أالصول للواجب، ٔاقر بأن " الغزايل"وبعد ٔان ٔاشار 

فٕان قلت مفا معىن قوj ٔاشعر؟ مفعناه ٔانه [...] ٔامر يقرتن به إالشعار بعقاب عىل الرتك «الواجب هو 
ل، ٔاو ٕاشارة، فإالشعار يعم مجيع ُعرف بدال° من خطاب رصحي، ٔاو قرينة، ٔاو معىن مسـتنبط، ٔاو فع

  .)6(»معناه ٔانه ٔاخرب ٔانه سبب العقاب يف االٓخرة: املدارك، فٕان قلت مفا معىن قوj عليه عقاب؟ قلنا
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قد ربط الواجب مبعيار ٕاجناز الفعل ٔاو الرتك؛ ٔاي ٔان " الغزايل"وحري بنا ٔان نشري ٕاىل ٔان 
ه، وحينئذ يكون عاصيا Õالفة خطاب الشارع املَلكف يثاب ٕاذا قام dٕجناز الفعل، ويعاقب عىل ترك

  .املوجه ٕاليه، وا�ي حيمل معىن الوجوب وإاللزام
فدال° الوجوب «: يف كتابه املسـتصفى الصيغ اليت تدل عىل الوجوب قائال" الغزايل"مث يذكر إالمام   

  .)7(»ٔاوجبت، وحمتت، وفرضت، ؤالزمت: قوهلم
وب، يوà ٕاىل ٔان اÕاطب ال ميÞ اخليار، ؤانه جمبور وهذا يعين ٔان أالمر ا�ي يدل عىل الوج

 n تعاىل" الغزايل"عىل تنفيذ هذا أالمر املوجه ٕاليه، وقد مثل nبقو:﴿ ÉΟ Ï% r& nο 4θn= ¢Á9 $# ∩⊇∠∪ ﴾ 

  ).17/لقامن(
ا"ال° الرصحية، ويشلكها : ٕاذا تأملنا هذا اخلطاب ٔامكننا القول مبارشة ٔانه حيمل داللتني

، وقوهتا إالجنازية احلرفية، ويه قوة أالمر، مبوجب ٔاسلوب أالمر املؤرش d nلفعل حمتواها القضوي
  .، وا"ال° الضمنية املمتث� يف وجوب ٕاقامة الصالة)ٔامق(الèيم 

املوجه من اخلالق ا�ي هو ٔاعىل سلطة ٕاىل اÕلوق ا�ي هو ) ٔامق(ومن ّمث فٕان فعل أالمر 
مر dٕقامة الصالة، بل يتعداه ٕاىل دال° وجوب ٕاقامة الصالة؛ ٔالن ٔادىن سلطة، مل يتوقف عند دال° االٔ 

للصالة يف إالسالم مزن° ال تعدلها مزن° ٔاية عبادة ٔاخرى، فهـي عامد ا"ين  ا�ي ال يقوم ٕاال به، ويه «
ٔاول ما ٔاوجبه هللا تعاىل من العبادات، ؤاول ما حياسب عليه العبد، قال رسول هللا صىل هللا عليه 

ٔاول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة الصالة، فٕان صلحت صلُح سائر معÆ، وٕان فسدت فسد ":وسمل
Æ8(»"سائر مع.(  

ونظرا لهذه  أالمهية مل يأمر هللا سـبحانه وتعاىل عباده بفعل ٕاقامة الصالة فقط، بل ٔاوجهبا 
قيام dلفعل امللكف به، حىت علهيم مبا فهيا من خري ومنفعة هلم، وعىل اÕلوق ٔان ميتثل لطاعة خالقه dل 

≅× ﴿:ينال الثواب وأالجر، وٕان امتنع فسينال العقاب، ٕاذ يقول هللا جال وعال ÷ƒuθsù š, Íj# |Áßϑ ù= Ïj9 ∩⊆∪   

tÏ% ©!$# öΝ èδ tã öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθèδ$y™ ∩∈∪  ﴾)4،5املاعون.(  

ومعىن غري مبارش  حامل ملعنيني، معىن مبارش وهو أالمر،) ٔامق(وصفوة القول ٕان الفعل الèيم 
  :øشئ عن السـياق اللغوي، وهو الوجوب، وميكننا المتثيل �Õd jطط االٓيت
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    السـياق

    

        

الفعل املقتىض «بأنه " اجلويين"وهو من ا"الالت gسـتعاملية لفعل أالمر ٔايضا، وقد عرفه : : : : الندبالندبالندبالندب----2222
 حده ٔانه املأمور به ا�ي ال يلحق ا�م يف«:فقد قال" الغزايل"، ٔاما )9(»رشعا من غري لوم عىل تركه

  .)10(»برتكه من حيث هو ترك n من غري حاجة ٕاىل بدل احرتازا عن الواجب اÕري واملوسع

يتضح لنا ٔان فعل الوجوب يمتزي عن املندوب بأن يف تركه عقاب ولوم، وليس يف ترك 
ه ٕالزام وٕاجبار من طرف االٓمر، املندوب عقاب ٔاو ذم، dعتبار ٔانه مراد عىل سبيل التفضيل وليس في

اÕالف للمندوب ٕاليه من و�ة نظر االٓمر خمالفا لٔالفضل، وهو عند  -يف الندب - ولهذا يعد املأمور
  .)11(الشارع غري مسـتوجب للعقاب
ٔانمت مثابون عىل فعل كذا، ولسـمت : ولو قال« :صيغة الندب قائال" الغزايل"وقد ذكر إالمام 

öΝ﴿ : ، ومثل n بقوn تعاىل)12(»يغة دا° عىل الندبمعاقبني عىل تركه، فهو ص  èδθç7 Ï?%s3sù 

حيمل معنيني، معىن ظاهر؛ وهو أالمر املشار d nلفعل ) اكتبومه(؛ ٔالن الفعل الèيم )33/النور(﴾

خروج فعل أالمر خروج فعل أالمر خروج فعل أالمر خروج فعل أالمر ): ): ): ): 01010101((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 ٔامق الصالة

 الفعل الèيم

 ٔامق

 ا"ال° غري املبارشة ا"ال° املبارشة

 مناملؤ  الوجوب أالمر
 هللا جال ثناؤه
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ٕاذا طلب عبيدمه مهنم الكتابة ٔان ياكتبومه، برشط «، وهذا أالمر موجه من هللا تعاىل للسادة )اكتبومه(
  .)13(»للعبد حي� وكسب يؤدي ٕاىل سـيده املال ا�ي شارطه عىل ٔادائه ٔان يكون

وغريه من علامء أالصول ذهبوا  ٕاىل ٔان هذا أالمر هو ٔامر ندب " الغزايل"والالفت لالنتباه ٔان 
واسـتحباب، ال ٔامر حتمت وٕاجياب، والضابط يف ذj هو السـياق اللغوي ا�ي وردت فيه االٓية؛ ٔاي ٔان 

ٔان السـيد خمَري ٕاذا طلب منه عبده الكتابة، « " اكتبومه"الرشعي الوارد بصيغة أالمراملراد من اخلطاب 
، ومن ّمث فٕان ماكتبة املامليك ليست واجبة، وٕامنا يه مندوبة بقرينة )14(»ٕان شاء اكتبه وٕان شاء مل ياكتبه
  .)15(ٔان املاj حر الترصف يف ملكه

رصحية، وتمتثل يف : داللتني؛ أالوىل حيمل) اكتبومه(خنلص ٕاىل القول ٕان الفعل الèيم 
أالمر، وحيدد هذه ا"ال° احلرفية احملتوى القضوي للجم�، وقوهتا إالجنازية احلرفية، ٔاما ا"ال° الثانية 
فضمنية، وتتجىل يف الندب، والسـياق اللغوي ا�ي يمكل االٓية يدل عىل ذj ويدمعه، وذj يف بقية 

βÎ) öΝ÷﴿ االٓية  çG ôϑÎ= tæ öΝÍκ� Ïù # Z�ö� yz ﴾)طط التوضيحي ). 33/النورÕوميكننا تلخيص ما سـبق ذكره يف ا

 :االٓيت

  

 

 

 

 

  

  

  

        
وكون املصلحة «هو تقدمي النصيحة للمأمور من خالل ٕاجناز فعل معني يعود عليه dملصلحة،: : : : إالرشادإالرشادإالرشادإالرشاد    ----3333

شاد من الشارع ندب، للمأمور يؤثر عىل هيئة النطق، فيتخلف إاللزام واجلزم، ٔاو تقل درجته، وإالر 
        .)16( »ذj ٔان الشارع ٔاحرص عىل مصلحة املأمور

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 )فاكتبومه(الفعل الèيم 

ا"ال° غري  ا"ال° املبارشة
 املبارشة

 الندب أالمر هللا تعاىل السادة

        ....خروج فعل أالمر ٕاىل دال° الندبخروج فعل أالمر ٕاىل دال° الندبخروج فعل أالمر ٕاىل دال° الندبخروج فعل أالمر ٕاىل دال° الندب): ): ): ): 02020202((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
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ٕان إالرشاد «:يف مسـتصفاه فرق بني الندب وإالرشاد بقوn" الغزايل"وحري dلبيان ٔان إالمام 
يرحج فعÆ عىل تركه ملصلحة العبد يف ا"نيا، والندب ملصلحته يف االٓخرة،  والوجوب لنجاته يف 

 .)17(»االٓخرة
يرى ٔانه ال فرق بني إالرشاد والندب؛ ٕاال ٔان الندب لثواب االٓخرة " الغزايل"ٕان ومن مثة ف

ρß‰Îη#)﴿ :وإالرشاد للتنبيه عىل املصلحة ا"نيوية، ومث�ل n بقوn تعاىل ô±tFó™$# uρ ﴾ )282/البقرة(.  

معىن -حسب رٔاي الغزايل-الحظنا ٔانه يتضمن معنيني» واستشهدوا«ٕاذا تأملنا اخلطاب القرآين
، ا�ي يدل dلنظر حملتواه القضوي عىل أالمر بفعل )استشهدوا(رش ين� عنه الفعل الèيممبا

  .الشهادة، ومعىن غري مبارش وهو املقصود؛ ويمتثل يف إالرشاد
، حيث )استشهدوا(واجلدير �dكر ٔان السـياق هو ا�ي حدد املعىن احلقيقي من فعل أالمر 

لللكمة الواحدة يه ا"ال° اليت يفرضها السـياق، واليت متثلت يف يوجد "ينا دامئا دال° واحدة حمددة 
  .إالرشاد

ُحيمل عىل ) واستشهدوا(من خالل ما تقدم يتضح لنا ٔان فعل أالمر يف خطاب الشارع  
 jٔالمثان املؤج� من غري «إالرشاد، وا"ليل عىل ذd ر إالسالم يبيعونYٔان مجهور املسلمني يف مجيع د

د، وذj ٕاجامع عىل عدم وجوهبا؛ ؤالن يف ٕاجياهبام ٔاعظم التشديد عىل املسلمني، والنيب كتابة وال ٕاشها
، وكذj مل ينقل عن الصحابة والتابعني "بعثت dحلنفية  السه� السمحة: "صىل هللا عليه وسمل يقول

غري كتابة وال  وفقهاء أالنصار ٔاهنم اكنوا يتشددون فهيام، بل اكنت تقع املداينات  واملباعيات بيهنم من
  .)18(»ٕاشهاد، ومل يقع نكري مهنم

 :وميكننا المتثيل �Õd jطط التايل
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، )19(يه يف اصطالح أالصوليني خطاب الشارع ا"ال عىل ختيري امللكف بني الفعل الرتكوووو::::إالdحةإالdحةإالdحةإالdحة----4444
nبقو �ثواب يف فعÆ وال عقاب يف تركه من املباح ما ثبت من �ة الرشع ٔان ال «:وقد عرفها البا

حد املباح ٔانه ا�ي ورد إالذن من «:فقد عرفها بقوn" الغزايل"،ٔاما )20(»حيث هو ترك n عىل وجه ما
Æركه ومدحه ،هللا تعاىل بفعÇ ومدحه، وال بذم Æ21(»وتركه غري مقرون بذم فاع(.  

 امللك�ف بصيغة المتيزي بني الفعل يه ٔامر موجه من هللا تعاىل ٕاىل" الغزايل"فإالdحة ٕاذن عند 
ال رضر عليه يف تركه وال فعÆ، وال نفع من «والرتك، فمل يطلب منه ٕاجناز الفعل وال الكف عنه؛ ٔالنه

ρßŠ$sÜ#)﴿ :، وقد مثل n بقوn تعاىل)22(»حيث فعÆ وتركه ô¹ $$sù﴾)2/املائدة .(  

وقد ورد بصيغة أالمر، ا�ي يدل عليه  فهذا اخلطاب يرصح فيه الشارع dلتخيري بني الفعل والرتك،
  ).فاصطادوا(الفعل

حامل معنيني؛ معىن " إالمام الغزايل"عند ) فاصطادوا(والالفت لالنتباه ٔان الفعل الèيم 
ٕاذا « حريف تدل عليه صيغة امللفوظ ذاهتا، ويه أالمر dلصيد، ومعىن غري مبارش ويه إالdحة ٔاي

  .)23(»باح لمكحتللهتم من ٕاحرام احلج، فالصيد م 
 nحة، كام يف قوdٕاذا نسـتطيع ٔان نقول ٕان فعل أالمر قد يدل يف سـياقات معينة عىل فعل إال

، فيكون أالمر بذj قوة ٕاجنازية ٔاوىل ظاهرة بصيغهتا ا"ا° علهيا، وإالdحة قوة ٕاجنازية )فاصطادوا(تعاىل
  :اÕطط االٓيتوميكننا تلخيص ما سـبق ذكره يف . Áنية øشـئة عن السـياق اللغوي

السـياق

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 )واستشهدوا(الفعل الèيم 

 املعىن غري املبارش املعىن املبارش

 هللا تعاىل أالمر إالرشاد املؤمن

        ....خروج فعل أالمر ٕاىل دال° إالرشادخروج فعل أالمر ٕاىل دال° إالرشادخروج فعل أالمر ٕاىل دال° إالرشادخروج فعل أالمر ٕاىل دال° إالرشاد) ) ) ) 03030303((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
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ويكون يف مقام النصيحة، بأن يطلب االٓمر من املأمور القيام بفعل معني يعود عليه dخلري : : : : التأديبالتأديبالتأديبالتأديب- - - - 5555
التأديب داخل يف الندب، واالٓداب مندوب «والفائدة، ويشري إالمام يف كتابه املسـتصفى ٕاىل ٔان

فعل املأمور به، فٕان يف فعÆ ثواd ومدحا، وليس يف تركه ، فٕاذا امتثل املأمور، وقام dٕجناز ال)24(»ٕالهيا
ٔان الندب خاص dمللكفني، ٔاما التأديب فهو عام للملكفني «عقاب، وذم، غري ٔان الفرق بيهنام يمكن يف

  .)26(»لك مما يليك«بقول الرسول صىل هللا عليه وسمل البن عباس" الغزايل"، وقد مثل n )25(»وغريمه
طايب يف بنية لغوية تتضمن فعال طلبيا جاء يف بداية اخلطاب يف قوn يتجىل هذا املنجز اخل

، وهو يفيد أالمر dٔاللك، ذj ٔان الرسول صىل هللا عليه وسمل حبمك ماكنته »لك«صىل هللا عليه وسمل
  .اخلاصة ختوn ٔان ميارس فعل أالمر عىل من هو ٔادىن منه مزن°

وسمل ٕاىل ابن عباس، يأمره dلقيام بفعل  ٕاذن فاخلطاب موجه من الرسول صىل هللا عليه 
االٔلك بطريقة خمصوصة، غري ٔان الوقوف عند املعىن احلريف للقول، يعد ٕاغفاال ملقتضيات السـياق؛ ٔالن 

بني الشلك، (البنية اخلطابية وحدها غري اكفية ل&ال° عىل قصد املتلكم، للتفاوت املوجود بيهنام 
  .)والقصد

يتضح ٔان الرسول صىل هللا عليه وسمل مل يكن يقصد ا"ال°  فبالنظر ٕاىل عنارص السـياق
  .، بل هو يريم ٕاىل معىن آخر، ٔاال وهو التأديب)لك(احلرفية للملفوظ 

السـياق

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 )فاصطادوا(الفعل الèيم 

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 هللا تعاىل أالمر إالdحة احملِرم

        ....معىن إالdحةمعىن إالdحةمعىن إالdحةمعىن إالdحةخروج فعل أالمر ٕاىل خروج فعل أالمر ٕاىل خروج فعل أالمر ٕاىل خروج فعل أالمر ٕاىل ): ): ): ): 04040404((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
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التأديب، وتقدمي النصيحة للمأمور، رمغ ) لك(خنلص ٕاىل القول ٕان املراد من الفعل الèيم 
، والتأديب )لك(ة، يدل علهيا الفعل اللغوي ٔانه ورد بصيغة أالمر، وبذj يكون أالمر قوة ٕاجنازية رصحي

  : وميكننا تلخيص ما سـبق ذكره يف اÕطط االٓيت قوة ٕاجنازية مضنية øشـئة عن املقام التواصيل،
 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

    

        

وهو طلب يتضمن تقدمي الشكر، كون هذا الطلب خارجا عن ٕارادة املأمور، وغري قادر  ::::gمتنانgمتنانgمتنانgمتنان----6666
هو يف ٔاشد احلاجة ٕاليه، وعىل هذا أالساس يكون gمتنان يف مقام الشكر، ملن ٔانعم عىل إالتيان به، و 

‰ô﴿علينا بنعمة كبرية، ولهذا جاء يف ا�كر احلكمي s)s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) y]yèt/ öΝÍκ� Ïù Zωθß™u‘ 

ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡à�Ρ r&  ﴾)164/آل معران.(  

جعل gمتنان قسام من ٔاقسام إالdحة، ٕاذ  "السـبيك"ٕاىل ٔان  ٔان نشري حري بناو 
، ٕاال ٔان الفرق بني إالdحة و gمتنان يمكن )27(»الظاهر ٔانه  قسم من إالdحة، لكن معه امتنان«:يقول

السـياق

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 لك مما يليك

 الفعل الèيم

 لك

 معىن غري مبارش معىن مبارش

الرسول صىل  أالمر التأديب ابن عباس
 هللا عليه وسمل  

        ....خروج فعل أالمر ٕاىل معىن التأديبخروج فعل أالمر ٕاىل معىن التأديبخروج فعل أالمر ٕاىل معىن التأديبخروج فعل أالمر ٕاىل معىن التأديب): ): ): ): 05050505((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
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ٔان إالdحة جمرد ٕاذن، ٔاما gمتنان فالبد من اقرتانه بذكر احتياج اخللق ٕاليه ٔاو عدم قدرهتم «يف 

=θè#)﴿ :بقوn تعاىل" الغزايل إالمام"، وقد مثل n )28(»عليه à2 $£ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª!   ).88/ املائدة( ﴾$

، )ولكوا(واملالحظ يف هذا اخلطاب القرآين ٔانه جاء بصيغة أالمر املؤرش ٕاليه dلفعل الèيم 
وهو موجه من هللا تعاىل ٕاىل هؤالء املؤمنني ا�ين هنامه ٔان حيّرِموا طيبات ما ٔاحل هللا هلم، بأن يألكوا 

  .)29(من رزق هللا ا�ي رزقهم، ؤاح�Æ هلم
nٔان يألك إالنسان من احلالل الطيب وقد خص أاللك ) ولكوا: (يتضح ٔان املعىن الظاهر لقو

" الغزايل"�dكر، ٔالنه ٔاعظم املقصود ؤاخص gنتفاعات dٕالنسان، غري ٔان املعىن املقصود وا�ي رحجه 
 . سـياق بذكر ما حيتاج ٕاليه، وهو رزق هللاهو gمتنان، لكون أالمر اقرتن يف هذا ال 
خرج عن معناه أالصيل، ا�ي هو أالمر dالٔلك، ٕاىل ) ولكوا(وصفوة القول ٕان فعل أالمر 

معىن آخر يفهم من السـياق ا�ي وردت فيه االٓية وهو gمتنان، والقرينة اليت رصفت هذا أالمر ٕاىل 

=θè#) ﴿:ىلدال° gمتنان تمتة االٓية نفسها، ويه قوn تعا ä. uρ $£ϑ ÏΒ ãΝ ä3x% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹sÛ 4(﴾  )
، فهو ٕاذن ٔامر ليس عىل سبيل إاللزام، وٕامنا هو دعوة ٕاىل  محد هللا تعاىل، وشكره عىل )88/ املائدة

حيمل معنيني؛ معىن مبارش وهو أالمر، ) ولكوا(وبذj نقول ٕان الفعل الèيم . نعمه اليت ال حتىص
  : رش، وهو gمتنان، وميكننا توضيح ذj يف اÕطط االٓيتومعىن غري مبا
  

  

  

  

  

  

  

    

أالمر ٕاىل أالمر ٕاىل أالمر ٕاىل أالمر ٕاىل خروج فعل خروج فعل خروج فعل خروج فعل ) ) ) ) 06060606((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق         

 هللا تبارك وتعاىل

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 ولكوا مما رزقمك هللا

 )لكوا(الفعل الèيم 

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 املؤمنون gمتنان أالمر
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وهو أالمر من أالعىل ماكنة مبا فيه مصلحة للمأمور مع مشاركة االٓمر يف تنفيذ أالمر Çdٕحة : : : : إالكرامإالكرامإالكرامإالكرام----7777
ٕالمام ا"، وقد مثل n )30(املفعول به، ومن مث ينتفي التلكيف، وما يرتبط به من مشقة dلنسـبة للمأمور

=yδθè$﴿ :يف كتابه املسـتصفى بقوn تعاىل" الغزايل äz ÷Š $# AΟ≈ n= |¡Î0 tÏΖ ÏΒ#u ﴾ )46/احلجر.(  

و هو موجه هنا ) ٔادخلوها(فاخلطاب كام يظهر لنا يتضمن فعال طلبيا ٔامرY، جاء بصيغة امجلع 
 ٓ فة، وآمنني من املوت من املالئكة ٕاىل املت�قني، والطلب مهنم ا"خول ٕاىل اجلنة ساملني، من لك داء وا

  .)31(والعذاب، والعزل والزوال
وبذj يكون املعىن الظاهر لهذا اخلطاب هو وجوب دخول املتقني ٕاىل اجلنة، و ا�ي ٔاكد 

  .، ا�ي يدل يف ظاهره عىل الوجوب وإاللزام)ٔادخلوها(هذا املعىن اسـتعامل فعل أالمر 
، و السالم )سالم آمنني(جبم�) دخلوهاأ (والالفت لالنتباه ٔان هللا جّل وعال ربط فعل أالمر

هو جناة من عقاب هللا تبارك وتعاىل، والفوز dجلنة، وهبذه ا"ال° ال يكون املعىن -كام هو معلوم- وأالمن
وغريه من " الغزايل"املراد هو اجلزم وإاللزام، وٕامنا يكون املعىن املقصود من هذا اخلطاب، وا�ي رحجه 

عىل إالكرام ا�ي سـيحظى به املتقون من جنات وعيون، و القرينة اليت  علامء أالصول؛ هو التأكيد
رصفت هذا الفعل ٕاىل إالكرام، يه االYٓت السابقة والالحقة لهذه االٓية، ٕاذ لكها تتحدث عن  اجلنة 

  .ؤاهلها، واجلنة كام هو معلوم؛ يه دار جزاء وٕاكرام للمؤمنني، وليست دار تلكيف وحمنة
حام° ملعنيني؛ معىن مبارش، وهو » ٔادخلوها بسالما آمنني«امجل� الطلبية ويف اخلتام نقول ٕان 

، ومعىن غري مبارش وهو ٕاكرام هللا تعاىل للمؤمنني، )ٔادخلوها(أالمر ا�ي يدل عليه املؤرش اللساين
مبنحهم اجلنة يف االٓخرة، وهذا املعىن مسـتو2 من السـياق وتتبع الرتاكيب، فعىل ٔاساسهام يتوصل ٕاىل 

عىن املقصود، وهنا تصبح البنية اللغوية ممرا ومعربا للوصول ٕاىل املعىن املسـتلزم ا�ي يقصد ٕاليه امل
  :، وميكننا تلخيص ما سـبق ذكره يف اÕطط االٓيت)32(املتلكم
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مل أالمر عندما تنعكس إالرادة فيسـتع«وهو من املعاين اليت يدل علهيا فعل أالمر، وذj  ::::الهتديدالهتديدالهتديدالهتديد----8888
" إالمام الغزايل"، وقد مثل d«)33( nلفعل ل&ال° عىل أالمر dالمتناع عن طريق الهتديد عىل الفعل

=θè#)﴿  : بقوn تعاىل uΗ ùå $# $tΒ ôΜçG ø⁄Ï©  ﴾ )40/فصلت.(  

ودعوهتم ٕاىل القيام بلك أالعامل اليت رغبوا يف ) الكفرة(ففي هذا اخلطاب أالمر موجه ٕاىل 
يقتيض إالطالق يف العمل، وكام ) امعلوا ما شئمت(ذا يشمل ٔافعال اخلري والرش؛ ٔالن قوn القيام هبا، وه

يرحج ٔان املراد من " الغزايل"هو معلوم ٔان أالمر بأفعال الرش يسـتحيل عىل هللا تعاىل، وهذا ما جعل 
  .هو الهتديد، وليس أالمر عىل سبيل إاللزام) امعلوا(الفعل الèيم 

، )امعلوا(ق يتضح ٔان هللا عز وجل، مل يكن يقصد ا"ال° احلرفية للملفوظ فبالنظر ٕاىل السـيا

nواحضا من خالل قو jبدا ذ:﴿ … çµ̄ΡÎ) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? î��ÅÁt/ ٔاي ٔانه عامل بمك، وبصري بأعاملمك،  ﴾؛

  .)34(خريها ورشها عىل سبيل الهتديد والوعيد
 حرفية غري مقصودة، تمتثل يف طلب حيمل داللتني؛ دال°) امعلوا ما شئمت(فاخلطاب ٕاذن 

القيام بلك أالعامل مبا فهيا الرشيرة، ودال° غري مبارشة ومقصودة تمتثل يف الهتديد بعاقبة القيام هبذه 
  .أالعامل

  :وميكننا تلخيص ذj يف اÕطط التوضيحي االٓيت

 املالئكة

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 ٔادخلوها بسالم آمنني

 )ٔادخلوها( الفعل الèيم

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 املتقون إالكرام أالمر

        ....خروج  فعل أالمر ٕاىل دال° إالكرامخروج  فعل أالمر ٕاىل دال° إالكرامخروج  فعل أالمر ٕاىل دال° إالكرامخروج  فعل أالمر ٕاىل دال° إالكرام): ): ): ): 07070707((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
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 2018جانفي                               401                                - بسكرة-جامعة محمد خيرض

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

خارج عن ٕارادته، ويعد نوعا من ٔانواع وهو ٔامر اÕاطب وٕاجباره عىل القيام بفعل  ::::الالالالتتتتسسسسخخخخريريريري----9999

↔θçΡθä. ¸οyŠt%Ï% tÏ#)﴿: بقوn تعاىل" الغزايل"، ومثل n )35(إالكراه Å¡≈ yz ∩∉∈∪  ﴾ )65/البقرة.(  

يتضمن هذا اخلطاب فعال طلبيا ٔامرY، مفاده ٔان هللا تعاىل طلب من ا�ين خالفوا ٔاوامره، 
ب اعتدادمه يف يوم السبت وحتايلهم عىل اسـتحالل ٔان يصبحوا قردة ٔاذالء صغارا، وهذه العقوبة بسب

  .)36(حمارم هللا تعاىل
بيد ٔان هؤالء ا�ين اجرتؤوا عىل خمالفة ٔاوامر هللا ليس dسـتطاعهتم ٔان يكونوا كذj، ٕاذ ٕاّن 
أالمر املطلوب وهو فعل الكون، ٕامنا هو فعل 5 تبارك و تعاىل وحده، فيفعل مبن يشاء كام يشاء، 

ليس طلب القيام ) كونوا(، ونظرا �j يكون املعىن املقصود من الفعل الèيم )37(ءوحيوn كام شا
dلفعل، وٕامنا هو التسخري من هؤالء القوم ا�ين انقادوا ٔالمر رهبم، ؤاصبحوا قردة مبجرد توجيه هذا 

  .اخلطاب ٕالهيم، وبذj جعلهم عربة ملن عارصمه، وملن ٔاىت بعدمه

حيمل معنيني؛ معىن حريف مبارش، وهو ) كونوا قردة خاسـئني:(ىلخنلص ٕاىل القول ٕان قوn تعا
، ومعىن غري مبارش وهو التسخري، والضابط يف ذj هو املقام )كونوا(أالمر ا�ي ين� عنه امللفوظ 
  .ا�ي ورد فيه هذا اخلطاب

 هللا تبارك وتعاىل

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 امعلوا ما شئمت

 )امعلوا(الفعل الèيم 

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 الكفار الهتديد أالمر

        .... الهتديد الهتديد الهتديد الهتديدخروج فعل أالمر ٕاىل دال°خروج فعل أالمر ٕاىل دال°خروج فعل أالمر ٕاىل دال°خروج فعل أالمر ٕاىل دال°): ): ): ): 08080808((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
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  :وميكننا تلخيص ما سـبق ذكره يف اÕطط االٓيت

  

  

  

  

  

  

  

  

        

؛ ٔاي ٔان يقصد اÕاِطب حتقري وٕاهانة )38(ويه ٔان يؤىت بلفظ دال عىل إالكرام، و املراد ضده ::::إالهانةإالهانةإالهانةإالهانة- - - - 10101010

 n اَطب من خالل أالمر املوجه ٕاليه، وقد مثلÕتعاىل" إالمام الغزايل"ا nبقو:﴿ø−èŒ š�̈Ρ Î) |MΡr& 

â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÌ% x6 ø9$# ∩⊆∪ ﴾)49/ا"خان.(  

مر، ويظهر ذj من خالل اسـتعامل الفعل الèيم يبدو ٔان الغرض من هذا اخلطاب هو االٔ 

øš�̈Ρ﴿، غري ٔان هذا أالمر ليس ٔامرا حقيقيا، ويتضح ذj من خالل ربطه dلقول )ذق( Î) |MΡr& 

â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÌ% x6 ø9 كام هو ) العزيز الكرمي(ا�ي ٔانتج معىن غري مبارش، وهو إالهانة؛ ٔالن مج�  ﴾، #$

  .واملدح، غري ٔاهنا اسـتعملت يف هذا املقام لوصف الكفار ٕاهانة هلم معلوم تسـتعمل يف سـياق إالكرام
رحجوا ٔان املراد من هذه العبارة، هو إالهانة " الغزايل"و�j فٕان أالصوليني، ومن بيهنم 

وليس أالمر؛ ٔالن اخلطاب نزل يف الكفار، وdلتحديد يف ٔايب �ل ا�ي اكن يصف نفسه dلعزة 

ø−èŒ š�̈Ρ﴿ٔان مصريه ٕاىل النار ؤان خزنة �من سـيقولون n  والكرامة جفاءت االٓية تبني Î) |MΡ r& â“ƒÍ“ yèø9 $# 

ãΛqÌ% x6 ø9$# ∩⊆∪﴾ )39(، عىل سبيل إالهانة والهتمك)49/ا"خان(.  

        ....خروج فعل االٔمر ٕاىل دال° الخروج فعل االٔمر ٕاىل دال° الخروج فعل االٔمر ٕاىل دال° الخروج فعل االٔمر ٕاىل دال° التتتتسسسسخخخخريريريري): ): ): ): 09090909((((ششششلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 

هللا تبارك 

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 كونوا قردة خاسـئني

 )كونوا(الفعل الèيم 

 معىن غري مبارش معىن مبارش

ا�ين اعتدوا يف  التسخري أالمر
 يوم السبت
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يدل عىل معنيني، معىن مبارش وهو أالمر، ومعىن ) ذق(خنلص ٕاىل القول ٕان الفعل الèيم 
 jطط االٓيتغري مبارش وهو إالهانة، والضابط يف ذÕهو السـياق، وميكننا تلخيص ما سـبق يف ا:  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

ويه من ا"الالت السـياقية لفعل أالمر وذj عندما يتومه اÕاطب ٔان ٔاحد الفعلني ٔارحج  ::::الالالالتتتتسويةسويةسويةسوية- - - - 11111111

#) ﴿:من االٓخر، حنو قوn تعاىل ÿρç� É9 ô¹ $$sù ÷ρr& Ÿω (#ρç� É9 óÁs? ﴾)16/الطور .( 

اب ٔامكننا القول مبارشة ٔانه يتضمن مج� طلبية ٔامرية، مفادها ٔان هللا فٕاذا تأملنا هذا اخلط
 nلقيام هبذا الفعل املوجه ٕالهيم؛ ٔالن املعىن الظاهر لقوd لصرب، ويلز>مd فاصربوا(تعاىل يأمر الكفار( ،

  .)40(»اصربوا ٔاهيا الاكفرون عىل حر هذه النار، وعىل ٔاملها؛ ٔالنمك كنمت هبا تكذبون«هو 

#﴿ :يرى ٔان أالمر يف قوn تعاىل" الغزايل" يبد ٔان ÿρç� É9 ô¹ $$sù  ﴾ ليس ٔامرا حقيقيا، وال يراد به

gمتثال للفعل، وٕامنا جاء يف هذا السـياق ل&ال° عىل التسوية، وبذj يكون املعىن املقصود هو ٔان 
  .صرب الاكفرين عىل النار ٔاو عدمه سـيان dلنسـبة 5 تبارك وتعاىل

ٔامرا للتسوية بني صربمه عىل حرها، وبني عدم الصرب وهو ) اصربوا(ر يف  أالم«وهبذا يكون 
؛ ٔاي ٔان العقوبة واقعة هبم بغض النظر عن ذj، )41(»اجلزع؛ ٔالن لكهيام ال خيففان عهنم شيئا من العذاب

n42(كجم� مبنية مؤكدة ومبالغة يف احلرسة علهيم» سواء عليمك«:ولهذا جاءت بعدها قو(.  

هللا تبارك 
 تعاىلو 

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

ذق ٕانك ٔانت العزيز 

 )ذق(الفعل الèيم 

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 الكفار إالهانة أالمر

        ....خروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر ل&&&&ال° عىل إالهانةال° عىل إالهانةال° عىل إالهانةال° عىل إالهانة): ): ): ): 10101010((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
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حيمل داللتني، دال° ٔاوىل ويه ) فاصربوا(بنتيجة مفادها ٔان الفعل الèيم  خنرج مما تقدم
  .أالمر، ودال° Áنية øشـئة عن السـياق اللغوي ويه التسوية

  :وميكننا توضيح ذj يف اÕطط االٓيت

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

        

ومهنم من عده من «وهو التحذير من عواقب أالمر قبل وقوعه، وقد عرفه السـبيك بقوn  ::::إالنذارإالنذارإالنذارإالنذار- - - - 12121212
الهتديد التخويف، وإالنذار إالبالغ، فهام : الهتديد، ومهنم من جعÆ قسام آخر، ؤاهل اللغة قالوا

=θè#) ﴿:بقوn تعاىل" إالمام الغزايل"، وقد مثل n )43(»متقابالن ä. (#θãè−G yϑ s? uρ ¸ξ‹ Î= s% / ä3̄Ρ Î) tβθãΒ Ì% øg’Χ ﴾ 

  ).46/املرسالت(
رع يف هذا السـياق موجه للمكذبني بيوم ا"ين، ا�ين خوطبوا مما ال شك فيه ٔان خطاب الشا

، وهذه امجل� الطلبية تتضمن فعلني حيمالن »لكوا ومتتعوا«، فقيل هلم»ويل يومئذ للمكذبني«:بقوn تعاىل
قوة ٕاجنازية  ٔامرية، مفادها ٔان هللا تعاىل يأمر هؤالء املكذبني dلقيام بفعل أاللك املؤرش d nمللفوظ 

خروج فعل أالمر ٕاىل خروج فعل أالمر ٕاىل خروج فعل أالمر ٕاىل خروج فعل أالمر ٕاىل ): ): ): ): 11111111((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 

 ارك وتعاىلهللا تب

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 فاصربوا ٔاو ال تصربوا

 الفعل الèيم 

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 الكفار التسوية أالمر

 فاصربوا
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، وبذj يكون املعىن الظاهر لهذا اخلطاب هو )متتعوا(، والقيام بفعل المتتع املشار d nمللفوظ )الكو (
  .وجوب االٔلك والمتتع مبBات ا"نيا
ليس ٔامرا حقيقيا، وٕامنا » لكوا ومتتعوا«:يرى ٔان أالمر يف قوn" الغزايل"واجلدير �dكر ٔان 

، ل&ال° عىل معىن آخر وهو إالنذار، وبذj يكون خرج عن معناه أالصيل وهو وجوب القيام dلفعل
» nات ا"نيا بيشء؛ ) لكوا ومتتعوا(أالمر يف قوBمسـتعمال يف إال>ال وإالنذار؛ ٔاي ليس ٔالكهم ومتتعهم مب

، ولعل هذا املعىن املقصود ال يتجىل ٕاال dالتاكء عىل قرار )44(»ٔالنه متتع قليل، مث مأوامك العذاب أالبدي
  .السـياق ا�ي وردت فيه هذه العبارةمكني وهو 

حامل معنيني معىن مبارش، وهو أالمر » لكوا ومتتعوا«:نسـتخلص مما سـبق ٔان قوn تعاىل
  :dالٔلك والمتتع، ومعىن غري مبارش وهو إالنذار، وميكننا توضيح ذj يف اÕطط االٓيت

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

معىن من املعاين اليت يدل علهيا لفظ وهو الطلب مع التذلل واخلضوع، ويعد  ::::ا"عاءا"عاءا"عاءا"عاء- - - - 13131313
: ؛ ٔاي يكون املأمور فيه ٔاعىل مزن° من االٓمر، حنو قولنا)45(أالمر عندما يكون من أالدىن ٕاىل أالعىل 

   .)46( )اللهم اغفر يل(

نالحظ ٔان هذا املنجز الèيم قد ورد بصيغة أالمر، و يظهر ذj من خالل اسـتعامل املتلكم 
وبذj يكون املعىن الظاهر هو طلب املغفرة من هللا تعاىل؛ ٔالنه وحده القادر  ،)اغفر(للفعل الèيم 

  .عىل القيام هبذا الطلب وحتقيقه

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 لكوا ومتتعوا

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 إالنذار أالمر هللا تعاىل املكذبون

        ....ىل إالنذارىل إالنذارىل إالنذارىل إالنذارخروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر ل&&&&ال° عال° عال° عال° ع): ): ): ): 12121212((((الشالشالشالشلكلكلكلك رمق  رمق  رمق  رمق 
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هو ا"عاء، والقرينة اليت رصفت ) اغفر(يرى ٔان املقصود dلفعل " الغزايل"والالفت لالنتباه ٔان 
من أالدىن ٕاىل أالعىل، ونظرا لهذا  هذا أالمر ٕاىل ا"عاء، كون هذا أالمر صادرا من العبد ٕاىل ربه؛  ٔاي

  .هو أالمر، وٕامنا هو ا"عاء) اغفر(التناقض مل يكن املعىن احلقيقي للفعل الèيم 
حيمل داللتني؛ ا"ال° أالوىل يه أالمر dلفعل، ) اغفر(وصفوة القول فE سـبق ٕان امللفوظ  

جنازية  احلرفية، ودال° Áنية تفهم من وحيدد هذه ا"ال° احلرفية احملتوى القضوي للجم�، وقوهتا االٕ 
  .السـياق ا�ي ورد فيه القول؛ ويه ا"عاء

  :وميكننا تلخيص ذj يف اÕطط التوضيحي االٓيت

  

 

 

 

 

  

  

  

 

        

ويكون يف مقام طلب ٔامر بعيد املنال، وال يتوقع االٓمر حدوثه، كونه قارصا عىل ٔان يأمر من  ::::المتينالمتينالمتينالمتين- - - - 14141414
  . )48(»ٔاال ٔاهيا الليل الطويل ٔاال اجنيل«: بقول امرئ القيس" إالمام الغزايل"ل n ، ولهذا مث)47(ال يعقل

ففي هذا املنجز الèيم خياطب الشاعر الليل، ويأمره dلقيام بفعل gجنالء، وذj من 
، بيد ٔان الليل كام هو معلوم ليس خشصا ميكن خماطبته، وهو بذj )اجنيل(خالل اسـتعامn لفعل أالمر 

، مما جعل أالمر يف هذا اخلطاب خيرج عن معناه )49(قد خاطب من ال يعقل خطاب من يعقليكون 
  .أالصيل، وهو طلب القيام dلفعل، ٕاىل معىن آخر يفهم من السـياق اللغوي وهو المتين

 العبد

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 اللهم اغفر يل

 )اغفر(الفعل الèيم 

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 هللا تعاىل ا"عاء أالمر

        ....خروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر لخروج فعل أالمر ل&&&&ال° عىل ا"عاءال° عىل ا"عاءال° عىل ا"عاءال° عىل ا"عاء): ): ): ): 13131313((((الشالشالشالشلكلكلكلك    
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املوجه من الشاعر ٕاىل الليل، مل يأت يف هذا السـياق عىل ) اجنيل(ومن ّمث فٕان فعل أالمر 
ه طلب gمتثال للفعل، وٕامنا جاء ل&ال° عىل معىن آخر هو المتين، ومت التوصل ٕاىل حقيقته وال يراد ب

  .هذا املعىن dلنظر ٕاىل طبيعة املأمور، وطبيعة أالمر املطلوب منه
حيمل معىن ظاهرا وهو أالمر، ومعىن خفيا وهو ) اجنيل(خنلص ٕاىل القول ٕان الفعل إالجنازي 

Õيف ا jطط االٓيتالمتين، وميكننا تلخيص ذ:  
  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 ﴿:ويكون يف مقام انقياد املأمور ملا ٔامر به مع عدم قدرته عىل القيام dلفعل، حنو قوn تعاىل ::::التكوينالتكوينالتكوينالتكوين- - - - 15

ä. ãβθä3uŠsù ∩⊇⊇∠∪ ﴾ ) 117البقرة .(  

يبدو ٔان الغرض من هذه االٓية هو أالمر، ويظهر ذj من خالل اسـتخدام اÕاِطب للفعل 
، غري ٔان املأمور ليس dسـتطاعته القيام هبذا الفعل املوجه ٕاليه، dعتبار ٔانه فعل مرتبط )كن(الèيم

  .dخلالق دون غريه؛ ٔاي هذا أالمر ا�ي ينجزه هو هللا تبارك وتعاىل
ليس أالمر، وٕامنا خرج يف هذا ) كن(ٕاىل ٔان املراد من امللفوظ " إالمام الغزايل"ومن مثة ذهب 
  .قيقي، وهو طلب القيام dلفعل ٕاىل معىن آخر هو التكوينالسـياق عن معناه احل 

السـياق  الشاعر امرئ القيس

 باÕاطَ  اخلطاب اÕاِطب

ٔاال  الطويل  ٔاال ٔاهيا الليل

 )اجنيل(الفعل الèيم 

 معىن غري مبارش معىن مبارش

 الليل المتين أالمر

        ....خروج فعل أالمر ٕاىل دال° المتينخروج فعل أالمر ٕاىل دال° المتينخروج فعل أالمر ٕاىل دال° المتينخروج فعل أالمر ٕاىل دال° المتين): ): ): ): 14141414((((الشالشالشالشلكلكلكلك    
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ليس ) كن(فبالنظر ٕاىل عنارص السـياق اتضح لنا ٔان املقصود احلقيقي من الفعل الèيم 
ويه أالمر، وٕامنا ا"ال° الضمنية ويه  التكوين؛ ٔاي ٔانه تعاىل ٕاذا ٔاحمك ) كن(ا"ال° احلرفية للملفوظ 
n 50(، فيكون موجودا كام ٔاراده وشاءه يف احلال من غري متانع)كن( ٔامرا، ؤاراد تكوينه، قال(.  

حيمل معنيني، معىن مبارش و هو أالمر، ومعىن ) كن فيكون(وصفوة احلديث ٕان قوn تعاىل 
  :غري مبارش ومقصود وهو التكوين، وميكننا توضيح ذj يف اÕطط االٓيت

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

فعل ٕانشايئ طليب، يدل يف ٔاصل وضعه اللغوي عىل طلب ن أالمر هو إ ويف اخلتام نقول 
القيام dلفعل طلبا ٕالزاميا، غري ٔانه يف سـياقات معينة قد يسـتعمل ل&ال° عىل معاين متعددة، حددها 

، غري ٔانه يرى ٔان بعضها يتداخل مع البعض االٓخر، ٕاذ ايف مخسة عرش معىن مسـتلزم" الغزايل" 
ها أالص«: يقول لك مما : وليون شغفا مهنم dلتكثري، وبعضها اكملتداخل؛ فٕان قوnوهذه أالوجه عد�

nلٕالنذار، متتعوا﴿:  يليك، جعل للتأديب، وهو داخل يف الندب، واالٓداب مندوب ٕالهيا، وقو ،﴾
n51( »﴾ ا�ي هو للهتديدامعلوا ما شئمت ﴿:قريب من قو(.  

    
    
    

 هللا تعاىل

 اÕاَطب اخلطاب اÕاِطب

 كن فيكون

 )كن(الفعل الèيم 

  غري مبارشمعىن معىن مبارش

ما ٔاراد هللا  التكوين أالمر

        ....خروج فعل أالمر ٕاىل دال° التكوينخروج فعل أالمر ٕاىل دال° التكوينخروج فعل أالمر ٕاىل دال° التكوينخروج فعل أالمر ٕاىل دال° التكوين): ): ): ): 15151515((((الشالشالشالشلكلكلكلك    



 سامية شودار /د -ط  ليىل اكدة /د.م                           ا"الالت غري املبارشة لفعل أالمر يف كتاب املسـتصفى من عمل أالصول 
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    ::::ادر ادر ادر ادر واملراجع واملصواملراجع واملصواملراجع واملصواملراجع واملص    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

، 2007، 1حيي رمضان، القراءة يف اخلطاب أالصويل، عامل الكتب احلديث، ٕاربد، أالردن، ط) 1( 
  .283ص
، 1991، 1ابن قدامة املقديس، روضة الناظر وجنة املناظر، ا"ار السلفية، اجلزائر، ط) 2( 

  . 189ص
، املسـتصفى من عمل أالصول، ٕاعداد محمد يوسف جنم، دار )ٔابو حامد محمد بن محمد(الغزايل) 3( 

  .300، ص1، ج2010، 2صادر، بريوت، لبنان، ط
، 2011، 1تداول اللساين، منشورات gختالف طالعيايش ٔادراوي، gسـتلزام احلواري يف ال ) 4( 

  .45ص
  .37الغزايل، املسـتصفى من عمل أالصول، ص) 5( 
  .38املصدر نفسه، ص) 6( 
  .308املصدر نفسه، ص) 7( 
  .56، ص1، ج2008سـيد سابق، فقه السـنة، دار الفكر، بريوت، لبنان، ) 8( 
، الربهان يف ٔاصول الفقه، خمطوط ينرش )فٔابو املعايل عبد هللا بن عبد هللا بن يوس(اجلويين ) 9( 

  .310، ص1هـ، ج 1399، 1ٔالول مرة، حتقيق عبد العظمي ا"يب، ط
  .81ص ،الغزايل، املسـتصفى من عمل أالًصول) 10( 
حسام ٔامحد قامس، حتويالت الطلب وحمددات ا"ال°، دار االٓفاق العربية، القاهرة، مرص، ) 11( 
  .69، ص2007، 1ط
  .303بق، صاملصدر السا) 12( 
، تفسري القرآن العظمي، حتقيق عبد الرزاق املهدي، دار )احلافظ ٔابو الفداء ٕاسامعيل(ابن كثري) 13( 

  .545، ص4، م2002، 2الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط
  .545ابن كثري، املصدر نفسه، ص) 14( 
، 1، ج1986، 1وهبة الزحييل، ٔاصول الفقه إالساليم، دار الفكر، دمشق، سورية، ط) 15( 

  .220ص
  .71حسام ٔامحد قامس، حتويالت الطلب وحمددات ا"ال°، ص) 16( 
  .305الغزايل، املسـتصفى من عمل أالصول، ص) 17( 
مصطفى سعيد اخلن، ٔاثر gختالف يف القواعد أالصولية يف اختالف الفقهاء، مؤسسة ) 18( 

  .304، 303، ص1998، 7الرسا°، بريوت، لبنان، ط
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، 1و، معجم مصطلحات ٔاصول الفقه، دار الفكر، دمشق سورY، طقطب مصطفى سان) 19( 
  .220، ص2000
 )20 ( �، كتاب احلدود يف أالصول، حتقيق نزيه حامدي، )احلافظ ٔابو الوليد سلEن ابن خلف(البا

  .55، ص1973، 1مؤسسة الزعيب، بريوت، لبنان، ط
  .80الغزايل، املسـتصفى، ص) 21( 
  .80املصدر نفسه، ص) 22( 
  .20، ص)دت(، )دط(ا" رمضان حسن، معجم ٔاصول الفقه، الروضة للنرش والتوزيع، خ)23( 
  .303ص ،الغزايل، املسـتصفى) 24( 
عبد الكرمي بن عيل بن محمد المن�، اجلامع ملسائل ٔاصول الفقه وتطبيقها عىل املذهب الراحج، ) 25( 

  .219، ص2000، 1مكتبة الرشد، الرYض، اململكة العربية السعودية، ط
  .303الغزايل، املسـتصفى، ص) 26( 
، )دط(ٔامحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، مطبعة اÈمع العلمي العرايق،) 27( 

  . 317، ص1983
عبد الكرمي بن عيل بن محمد المن�، املهذب يف عمل ٔاصول الفقه املقارن، مكتبة الرشد، ) 28( 

  .1331، ص1999، 1، ط3الرYض، اململكة العربية السعودية، م
، تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل اYٓت القرآن، حققه )ٔابو جعفر محمد بن جرير(الطربي) 29( 

  .182، ص12، ج )دت(، )دط(محمود محمد شاكر، دار املعارف، مرص،
  .60،73حسام ٔامحد قامس، حتويالت الطلب و حمددات ا"ال°، ص) 30( 
، خمترص تفسري القرطيب، اختصار وتعليق محمد )محد أالنصارئابو عبد هللا محمد بن أ (القرطيب ) 31( 

  .51، ص 3، ج1985، 1بريوت، لبنان، ط ،كرمي راحج، دار الكتاب العريب
عبد الهادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب ) 32( 

  .370، ص2004، 1اجلديد، بريوت، لبنان، ط
  .76قامس، حتويالت الطلب وحمددات ا"ال°، صحسام ٔامحد ) 33( 
  .383ابن كثري، تفسري القرآن العظمي، ص) 34( 
  .133قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات ٔاصول الفقه، ص ) 35( 
  .174،175، ص2الطربي، تفسري الطربي جامع البيان عن تأويل اYٓت القرآن، ج) 36( 
  .املصدر نفسه) 37( 
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د المن�، اجلامع ملسائل ٔاصول الفقه وتطبيقها عىل املذهب الراحج، عبد الكرمي بن عيل بن محم) 38( 
  .220ص
  .80، ص25تفسري الطربي، ج)  39( 
  .املصدر نفسه) 40( 
، تفسري التحرير والتنوير، ا"ار التونسـية، تونس، املؤسسة الوطنية )ابن عاشور(ابن عاشور ) 41( 

  .44، ص27، ج1984، 1للكتاب، اجلزائر، ط
  .1331لكرمي بن عيل بن محمد المن� املهذب يف عمل ٔاصول الفقه املقارن، صعبد ا) 42( 
ٕانعام فوال عاكوي، املعجم املفصل يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ) 43( 
  .223، ص1996، 2ط
  .445، ص29ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج) 44( 
  .200الفقه، صقطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات ٔاصول ) 45( 
  .200املرجع نفسه، ص) 46( 
خدجية محمد الصايف، نسخ الوظائف النحوية يف امجل� العربية، دار السالم، القاهرة، مرص، ) 47( 
  .75، وحسام ٔامحد قامس، حتويالت الطلب وحمددات ا"ال°، ص140، ص2008، 1ط
  .303الغزايل، املسـتصفى، ص)  48( 
  .140ص ،وظائف النحوية يف امجل� العربيةخدجية محمد الصايف، نسخ ال) 49( 
، 2محمد عيل الصابوين، صاحل ٔامحد رضا، خمترص تفسري الطربي، مكتبة رحاب، اجلزائر، ط) 50( 

 .41، ص1،م1987
  .303الغزايل، املسـتصفى، ص) 51( 


