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 ))أدلوب األمر يف دورة وودف 

درادة بالغوة 

 امحد حممود عزو صاحل.د.م.                       أامحد ػتحي رمضان. د.م.أ

 17/8/2009: تاروخ الؼبول 25/5/2009: تاروخ التؼدوم

ادلؼدمة  

طالبي المعرفًة لقضيةو ما، إذ ىك يجيؿي حقيقتيا أك بعض صفاتيا، يدفعيوي 
ليساؿ أىؿ العمـ بيا، فاف لـ يجٍد بحثى عنيا في بطكف أٌميات الكتب ليفيد نفسىوي 

. كاآلخريف عندما يحقؽ الغاية المرجٌكة مف بحثو
))اخترتي أسمكب األمر في سكرة يكسؼ 

 لما فييا مف عالقات (*)
دااٌلت عمى معارؼ مفيدة لممتفكريف كالمتدبريف الباحثيف عف المعرفة، فكانت اآلية 

ٌثمٍت أحسفى ( (ٌَّمَذْ وَبَْ فِِ ٌُّعُفَ ًَإِخٌَْرِوِ آَّبدٌ ٌٍِّغَّبئٍِِنيَ))الكريمة  جكاب الرؤيا الحقيقية مى
. القصص لتناكليا مجمؿ ظكاىر الحياة

الحقيقي كالمجازم الذم أثار اىتماـ أىؿ : فكرد فييا أسمكب األمر بنكعية
فكتبكا ما يفيد القارئ . العمـ النحكييف  كاألصكلييف كالبالغييف منذ أقدـ العصكر

كيعٌزز طرؽ البحث كالكتابة لمف أراد أف يتدٌبر معاني ىذا األسمكب البالغي المثير 
لكف .  كما اعتراىا مف ىمـك كعقبات))العجيب لمكشؼ عف سيرة يكسؼ 

. فضؿ اهلل جعؿ الثبات كالعزيمة، فكانت العاقبة لممتقيف

                                                 

( )جامعة المكصؿ/ بكمية اآلدا/ قسـ المغة العربية .
()جامعة المكصػؿ/ كميػة التربية/ قسـ المغة العربية .
قاسـ  (المعاني الثكاني-أسمكب األمر في القراف الكريـ)ىناؾ أطركحة دكتكراه منجزة بعنكاف  (*)

كلكف بعد اطالعي عمييا لـ . 1995جامعة المكصؿ سنة / فتحي سميماف في كمية اآلداب
أجد الباحث الكريـ قد استكفى أسمكب األمر في السكرة الكريمة، مما سكغ لي تناكؿ أسمكب 

 .األمر في سكرة يكسؼ في بحث مفصؿ مستقؿ
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تضمف بحثي المتكاضع تمييدان لمفيكـ األسمكب بيف المغة كاالصطالح، 
كمفيـك األمر بيف المغة كاالصطالح، كحد األمر عند البالغييف، كأسمكب األمر 

عند البالغيف كاحتكل المبحث األكؿ أسمكب األمر الحقيقي بصيغو األربع كاآليات 
. التي كرد فييا

في  (بمعانيو الثكاني)أما المبحث الثاني فتناكؿ أسمكب األمر المجازم 
. آيات عديدة كلمعاني متنكعة

كانحصر المبحث الثالث في أسمكب الخبر الذم يراد بو األمر، كقد كرد 
. في آيتيف اثنتيف فقط

ٌفٍقتي بجيدم المتكاضع، كما أتكجو بشكرم  أممي باهلل كبير أٌني قىٍد كي
كعظيـ امتناني لكؿ مف أبدل لي نصيحة كمشكرة كاف ليا الفضؿ في إخراج 

. البحث بيذه الصكرة المبٌسطة
ومن اهلل التوفيق 
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متهود  

 مػهوم األدلوب بني اللغة واالصطالح

فيك في داللتو : إحداىما لغكية، كاألخرل اصطالحية: لألسمكب داللتاف
أسمكب، ككؿ : المغكية ييشعري باالستقامة كاالمتداد، إذ ييقاؿ لمسطر مف النخيؿ

انتـ في : الطريؽ كالكجو كالمذىب، يقاؿ: كىك أيضان )) .(1)طريؽ ممتد فيك أسمكب
أخذى فالفه في أساليبو : كىك كذلؾ الفف، ييقاؿ. كيجمع عمى أساليب. أسمكب سكء

.  (2)((أفانيف منو: مف القكؿ، أم
كاألسمكب في االصطالح المغكم مأخكذ مف المعنييف األخيريف، أم مف 
الطريؽ كالكجو كالمذىب، كمف أفانيف القكؿ ككجكىيا المتباينة المتعددة، كىك الذم 
ييفيـ اليكـ عند إطالقو، كقد عيرؼى بيذه الداللة أيضان لدل القدامى، مف ذلؾ تعريؼ 

لكممة األسمكب كىك يتحدث عف فضؿ القرآف، إذ يقكؿ  (ىػ276ت )ابف قتيبة 
ـى مذاىبى العرب ) نما يىعرؼي فضؿ القرآف مف كىثيرى نظرهي فيو، كاٌتسىعى عمميوي، كفىًي كا 

  .(3)(كافتنانيا باألساليب
بالٌنظـ جعمت األسمكب يتعمؽ  (ىػ471ت )كعناية عبد القاىر الجرجاني

، (األسمكب ضربه مف النظـً كالطريقة فيو)بطريقة النظـ عنده، فيك يرل أف 
: فيما يبدك مف كالمو تعميقان عمى اآلية الكريمة (ىػ749ت )ككذلؾ ىك لدل العمكم 

فانظر إلى ىذا )إذ يقكؿ . 32: الشكرل( (ًَِِْٓ آَّبرِوِ اٌْجٌََاسِ فِِ اٌْجَذْشِ وَبٌْإَػٍَْبَِ))

                                                 

، دار (ىػ538ت )جار اهلل أبي القاسـ محمد بف عمر الزمخشرم، :  ينظر، أساس البالغة(1)
. (سمب) 304/ـ، بيركت1979- ىػ 1399صادر 

- ىػ 1374جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر، دار صادر، بيركت، :  لساف العرب(2)
. (سمب) 1/471ـ، 1955

، تحقيؽ احمد (ىػ276ت )تاكيؿ مشكؿ القراف، أبك عبد محمد بف مسمـ بف قتيبة ( 3)
. 12/ ـ 1981، المكتبة العممية، بيركت 3ط/صقر
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فأطمؽ اسـ . (4)(األسمكب، ما ألطؼ مجراهي، كما أحسفي بالغتوي كأدٌؽ مغزاهي 
. األسمكب عمى نظـ اآلية كطريقة التعبير فييا

: أكالىما)كذكر احمد الشايب الذم أكقؼى قارئو عمى محصمتيف لألسمكب 
طريقة : انو الفف األدبي الذم يتخذه األديب كسيمة لإلقناع كالتأثير، كثانييما

حيث يعنينا في بحثنا  .(5)(التعبير، كىك الذم يعنينا مف كجية النظر البالغية
. ))أسمكب األمر في سكرة يكسؼ 

: مػهوم األمر بني اللغة واالصطالح

، كمىصدري أمرتوي : الشأفي كجمعيوي )األمري في المغة  إذ كمٍَّفتيوي أٍف يفعؿى : أمكره
كاألمر نقيض النيي، كمف أظير . (6)(شيئان، كىك لفظه عاـه لألفعاؿ كاألقكاؿ كيٌمييا

ىك صيغة )حيث قاؿ  (ىػ749ت )التعاريؼ لدل البالغييف ما جاء بكالـ العمكم 
تستدعي الفعؿ، أك قكؿ ينبئ عف استدعاء الفعؿ مف جية التغيير عمى جية 

كيبدك أف نظرة العمكم بالغية كىي كذلؾ أصكلية حيث يستعممكف  .(7)(االستعالء
.  مما يدؿ عمى تقارب مابيف عمـ األصكؿ كالبالغة". االستعالء " كممة 

كاألمر مستقبؿ أبدان ألنو مطمكب بو حصكؿ ما لـ يحصؿ، أك دكاـ ما )
قاؿ ابف ىشاـ إال انو يراد بو الخبر . (1:األحزاب "  َّب ؤَُّّيَب اٌنَّجُِِّ ارَّكِ اٌٍَّوَ"حصؿ نحك 

رج)نحك  فانو بمعنى رميت كالحالة ىذه، كااٌل لكاف أمران بتجديد الرمي  (إـر كال حى
يتبٌيف أف زمف فعؿ األمر االستقباؿ، كقد ييراد بو دكاـ ما حصؿ، كقد . كليس كذلؾ

                                                 

السيد محمد رشيد رضا، دار  (ىػ471ت )عبد القاىر الجرجاني : ينظر  دالئؿ اإلعجاز(4)
. 361/ ـ 1978- ىػ1398 بيركت، –المعرفة 

، مكتبة 6احمد الشايب، ط. دراسة بالغية تحميمية ألصكؿ األساليب األدبية، د: األسمكب(5)
. 40ـ، 1966النيضة مصر، 

المفردات في غيرب القراف أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ الراغب األصفياني (6)
. (أمر) 24/ىػ 1324تحقيؽ سيد كيالني، دار المعرفة،  (ىػ502ت)

ت )يحيى بف حمزة العمكم :  الطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمـ الحقائؽ اإلعجاز(7)
. 282، 3/281ـ، 1964مطبعة المقتضب، مصر  (ىػ749
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كقد يككف . يككف داالن عمى االستقباؿ المطمؽ سكاءن كاف االستقباؿ قريبان أـ بعيدان 
.  (8)[82:التكبة( (فٍََْْعْذَىٌُاْ لٍَِْالً ًٌََْْجْىٌُاْ وَثِرياً))]داالن عمى الحاؿ 

: حد األمر عند البالغوني

لألمر حرؼ كاحد كىك )تحدث عنو عدد مف البالغييف، قاؿ السٌكاكي  
ًليٍفعىٍؿ، كصيىغه مخصكصة في عمـ الٌصرؼ، كعدة أسماء : الالـ الجاـز في قكلؾ
أما القزكيني فمـ يخرج عف الذم حده السٌكاكي ، فنراه  .(9)(ذيكرٍت في عمـ النحك

كاأل ظير أف صيغتوي المقترنة بالالـ نحك، )يمخىص ما قالو السٌكاكي  بقكلو 
ليحضٍر زيده كغيرىا، نحك أكرـٍ عمران كركيدى بكران، مكضكعة لطمب الفعؿ استعالءن، 

  .(10)(ليتبادر الذىف عند سماعيا إلى ذلؾ، كتكٌقٍؼ ما سكاه عمى القرينة
: أدلوب األمر عند البالغوني

في ضكء إعجاز القرآف الكريـ، كفي ضكء نظرية الٌنظـ كنشأتيا 
كتطكرىا، تكضح أسمكب األمر عند البالغييف كمف خالؿ المعاني الثكاني التي 

كذركة ما كصمت إليو نظرية النظـ لدل عبد القاىر . كردت بطريقة المجاز
الذم ابتكره كنٌص عميو في كتابو " المعاني الثكاني " الجرجاني إيجاده مصطمح 

أف شرط البالغة، أف يككف المعنى )في أكثر مف مكضع بقكلو   (دالئؿ اإلعجاز)
األكؿ الذم تجعمو دليالن عمى المعنى الثاني، ككسيطان بينؾى كبينىٍو، ميتمٌكنان في 

داللتو، مستقالن بكساطتو ييسفيري بينؾى كبينىوي أحسفى سفارةن، كيشير لؾ أٍبيىفي إشارة، 
   ".(11)حتى ييخيَّؿي إليؾ إنؾ فىًيمتىوي مف حذاؽ المفظ، كذلؾ لقٌمة الكمفة فيو عميؾ

                                                 

 ىػ 423، 2 األردف، ط–فاضؿ السامرائي، دار الفكر، عماف .  معاني النحك، د(8)
. 4/26/ـ2003

مطبعة البابي، مصر،  (ىػ626ت )مفتاح العمـك أبك يعقكب ابف أبي بكر السٌكاكي :  ينظر(9)
. 3/174، 1 ـ، ط1937- ىػ 1356

محمد عبد المنعـ .  اإليضاح في عمـك البالغة، لإلماـ الخطيب القزكيني، شرح كتعميؽ، د(10)
. 1989،241الخفاجي، الشركة العامة لمكتاب، بيركت، 

. 207/  دالئؿ اإلعجاز(11)
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فدعكة عبد القاىر إلى لمح الصمة بيف المعنى األكلى، كالمعنى الثاني، 
" مف حيث أف األكؿ داؿٌّ عمى الثاني، إنٌما ىك لمح لمترابط بيف األصؿ، كىك 

كنراه يشير في ". المجازم" ، كبيف ما أخذى منو كىذا المعنى "المعنى الحقيقي
مكضع آخر إلى ما يدٌؿ عمى براعة  كبالغةن في آف كاحد، كىك ا لحديث عف 

كاف ينظر إلى " معافو ثكافو " المعنى، كمعنى المعنى، فيذاف الميسمَّياف ييشيراف إلى 
الكممة قبؿ دخكليا في التأليؼ، كقبؿ أف تصير إلى الصكرة التي بيا يككف الكمـ 
أخباران كأمران كنييان كاستخباران كتعجبان، كتؤدم في الجممة معنى مف المعاني،التي ال 

. سبيؿ إلى إفادتيا إال بضَـّ كممةن إلى كممةو، كبناء لفظةن عمى لفظةو 
إف المعنى الظاىرم كثيرا ما يؤدم إلى معنىن آخر ييغايري ذلؾ المعنى 

كىذا مف قبيؿ ما يسمى في . في داللتو، مف دكف أف ينفصؿ عنو انفصاالن تامان 
دالئؿ " تفسير القرآف الكريـ بالظاىر كالمؤكؿ أك التفسير كالتأكيؿ، كالناظر في 

لمجرجاني يتضح لو أف ىذا الكتاب يبرز أف القرآف معجز بمفظو " اإلعجاز 
فيتجمى . كنراه يشير إلى الترابط المعنكم بيف ألفاظ اآلية القرآنية كالكثيؽ. كمعناه

  .(12)مف ذلؾ اإلعجاز
 كثيرة كذات ))إف إضافات المفسريف كتأكيالتيـ في سكرة يكسؼ 

فكائد جمة، كىي معاف مضافة لألمر، أك ثكاف األمر،تثرم البحث كتؤكد أف 
كقد ترد صيغة األمر في ). منطمقنا الرئيس ىك أسمكب األمر كالمعاني الثكاني

سياؽ النيي كالعكس في عدد مف اآليات، كنحف نعمـ أف النيي أمرن في عدـ 
الفعؿ، كلكف األمر في نظر البالغييف شيء آخر، فاألمر يرد بصيغًو المعركفة، 

، إاٌل أىٌنو كرد بأسمكبو آخر. كالنيي ىك ترؾ الفعؿ إذ األصؿ . كىك في حقيقتو أٍمره
 . (13)(في النيي أف يككف لطمب الكؼ عمى سبيؿ النيي

                                                 

. 203، 35/ ينظر المصدر نفسو (12)
. 275/ ينظر تأكيؿ مشكؿ القراف (13)
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ادلبحث األول 

أدلوب األمر احلؼوؼي يف السورة 

تككف أسمكب األمر في التنزيؿ،فكاف صنكفان متعددة، كاألصؿ في األمر 
. (14)ىك إنشاء طمبي يستدعي مطمكبان غير حاصؿ في اعتقاد المتكمـ كقت الطمب

فاألمر ىك طمب تحقيؽ شيء ما، مادم أك معنكم، كتدؿ عميو صيغ كالمية أربع 
 – كاسـ فعؿ األمر – كالمضارع الذم دخمت عميو الـ األمر –فعؿ األمر : " ىي

كاألصؿ في األمر أف يراد بو الحقيقة أم حقيقة ". كالمصدر النائب عف فعؿ األمر
كذلؾ بأداء ما  .(15)(يككف لطمب الفعؿ عمى سبيؿ االستعالء اإليجاب)الداللة باف 

،الف أصؿ الكالـ يبنى عمى  تضمنو األمر قطعان مف غير تأكيؿ بمعنى ثافو
الظاىر، باف يفيـ عمى ظاىره، كذلؾ أف الظكاىر حجج إال أف تدؿ القرائف 

المختمفة مف سياقية كحالية كعقمية عمى خالفو بحيث يحتاج الكالـ إلى التأكيؿ 
. بمعنى ثاف غير ذلؾ المعنى الظاىر

فكؿ أمر ينبغي أف يحمؿ ابتداء عمى ظاىرًه إال ما دؿ الدليؿ عمى 
خالفو أف لو معنى آخر غير ذلؾ المعنى الظاىر المتبادر، كمف ىنا قالكا بالتبادر 

فاف قاؿ . في المعنى كىي المعاني األكؿ التي تطرأ عمى الذىف عند إطالؽ المفظ
أما العرب فميس بحفظ : فما حاؿ األمر في كجكبو كغير كجكبو ؟ قيؿ لو: قائؿ

عنيـ في ذلؾ شيء، غير أف العادة جارية باف أمر خادمو بسقيو ماء، فمـ يفعؿ، 
كعند البالغييف أف األمر ىك طمب الفعؿ، . ففف خادمة عاص كاف األمر معصيٌ 

كالمراد باالستعالء ىنا عَّد األمر نفسو . غير الكؼ عمى جية االستعالء مع اإللزاـ
  .(16)سكاء كاف عاليا في نفسو أـ ال. عاليان 

                                                 

 – جكاىر البالغة في المعاني كالبياف البديع، احمد ىاشـ دار إحياء التراث العربي (14)
. 77-76/ لبناف - بيركت

فضؿ حسف عباس، دار الفرقاف، عماف . عمـ المعاني، د/ البالغة فنكنيا كأفنانيا:  ينظر(15)
. 153ـ، 2000- ىػ1421، 7 األردف، ط–

، 1معجـ البالغة العربية، بدكم طبانة، منشكرات جامعة طرابمس، كمية التربية، ط:  ينظر(16)
. 1/49ـ، 1975-ىػ1395
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كاألمر كالنيي في أف كؿ كاحد منيما البد فيو مف اعتبار االستعالء، )
كأنيما جميعان يتعمقاف بالغير، فال يمكف أف يككف اإلنساف أمر لنفسو، أك ناىيان ليا، 
كأنيما جميعان البد مف اعتبار حاؿ فاعميما في ككنو مريدان ليما إلى غير ذلؾ مف 

  .(17)(كاف األمر البد فيو مف إرادة مأمكرة. الكجكه االتفاقية، كيختمفاف في الصيغة
: أدلوب األمر احلؼوؼي

  ػعل األمر: أواًل
ًَلَبيَ اٌَّزُِ اشْزَشَاهُ ِِٓ ِِّصْشَ الِِْشَؤَرِوِ ؤَوْشِِِِ َِثٌَْاهُ ػَغََ ؤَْ َّنفَؼَنَب ؤًَْ  ])):قال تعالى

َٔزَّخِزَهُ ًٌََذاً ًَوَزٌَِهَ َِىَّنِّب ٌٌُِْعُفَ فِِ األَسْضِ ًٌَِنُؼٍََِّّوُ ِِٓ رَإًًِِّْ األَدَبدِّثِ ًَاٌٍّوُ غَبٌِتٌ ػٍَََ ؤَِْشِهِ 
   [.21:سكرة يكسؼ( ( اٌنَّبطِ الَ َّؼٌٍََُّْْ ًٌََـىَِّٓ ؤَوْثَشَ

خاطب زكجتو بأسمكب أمر حقيقي يستدعي الكجكب باف تجعؿ إقامتو 
عندىا كريمة، أم كاممة م نكعيا، كأراد أف يجعؿ اإلحساف إليو سببان في اجتالب 
. محبتو إياىما، كنصحو ليما فينفعيما، أك ليتخذانو كلدان فيبر بيما كذلؾ اشد تقريبان 

 صفاتو مؤذنة ))كلعمو كاف آيسان مف كالدة زكجتو، كفراسة تعبيره باف يكسؼ 
  .(18)بالكماؿ ككيؼ ال يككف العزيز كذلؾ كقد جعمو الممؾ رئيسان لشرطتو ألنو كفكء

  ٌَيَُّٓ ُِزَّىَإً ًَآرَذْ وًَُّ ًَادِذَحٍ  ًَؤَػْزَذَدْ فٍَََّّب عَِّؼَذْ ثَِّىْشِىَِّٓ ؤَسْعٍََذْ إٌَِْْيَِّٓ ]))
 ِِّنْيَُّٓ عِىِّْنبً ًَلَبٌَذِ اخْشُجْ ػٍََْْيَِّٓ فٍَََّّب سَؤَّْنَوُ ؤَوْجَشَْٔوُ ًَلَطَّؼَْٓ ؤَّْذَِّيَُّٓ ًَلٍَُْٓ دَبػَ ٌٍِّوِ َِب ىَـزَا ثَشَشاً إِْْ 

[. 31: سكرة يكسؼ( (ىَـزَا إِالَّ ٍََِهٌ وَشٌُِّ
" اخرج عمييف"كقالت ". إٍفعىٍؿ " أسمكب أمر حقيقي بصيغة فعؿ األمر 

يفيـ انو كاف في غرفتو الخاصة بو، كخركجو يدؿ عمى . ))خطاب يكسؼ 
كالظاىر إنيا لـ . فخرج عمييف: طكاعيتيا فيما ال يعصي اهلل فيو، كتقدير الكالـ

كيقتضي ( )(اخْشُجْ ػٍََْْيَِّٓ))تأمره بالخركج إال لمجرد أف يرينو فيحصؿ مراميا كقكليا 

                                                 

. 3/282 الطراز المتضمف ألسرار البالغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، (17)
محمد الطاىر بف عاشكر، مؤسسة التاريخ العربي، بيركت :  ينظر تفسير التحرير كالتنكير(18)

. 12/42ـ، 2000-ىػ1420، 1 لبناف، ط–
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 كالظاىر انو ال يخرج (19)(انو كاف في بيت آخر ككاف ال يدخؿ عمييا إال بفذنيا
إال إذا كاف في أحسف زينة الشباب المكتمؿ، فمما رأينو أعظمنو كديًىشفى مف فىرًط 

. (20)حسنو، كجرل تجريح أيدييف كىف ال يشعرف مف شدة دىشتيف بما رأيفى 
ًَلَبيَ اٌٍَِّْهُ إِِِّٔ ؤَسٍَ عَجْغَ ثَمَشَادٍ عَِّبٍْ َّإْوٍُُيَُّٓ عَجْغٌ ػِجَبفٌ ًَعَجْغَ عُنجُالَدٍ خُعْشٍ ]))

[. 43: سكرة يكسؼ( ( إِْ وُنزُُْ ٌٍِشُّئَّْب رَؼْجُشًَُْ ًَؤُخَشَ َّبثِغَبدٍ َّب ؤَُّّيَب اٌَّْألُ ؤَفْزٌُِِٔ فِِ سُئَّْبَُ
التعبير عنو بالممؾ دكف التعبير بفرعكف مع انو عبر عف ممؾ مصر )

ك .  بمقب فرعكف ىك مف دقائؽ إعجاز القرآف العممي))في زمف مكسى 
لمظرفية المجازية التي ىي بمعنى  (في)اإلفتاء اإلخبار بالفتكل ك  (أفتكني)

  .(21)(أم أفتكني إفتاءن مالبسان لرؤيام مالبسة البياف لممجمؿ: المالبسة
ككاف ذلؾ لكزرائو كشكرتو  (إٍفعىؿٍ )كرد األمر مخاطبان بصيغة فعؿ األمر 

شراؼ قكمو، أمرىـ باف أبينكا دالالت رمكز رؤيام أجاز الزمخشرم في ىذا ). كا 
 " ًَوَبٌُٔاْ فِْوِ َِِٓ اٌضَّاىِذَِّٓ]"كقكلو تعالى : كجكىان متكمفة، باف تككف الرؤيا لمبياف قاؿ

فتتعمؽ بمحذكؼ تقديره اعني فيو، كاف تككف الرؤيا خبر كاف، كما [ (20: يكسؼ
دؿ أسمكب األمر  .(22)تقكؿ كاف فالف ليذا األمر، إذا كاف مستقالن بو متمكنان منو

الحقيقي عمى مدل االىتماـ الذم شغؿ فكره كىكاجسو بضركرة معرفة الرؤيا كما 
. أسفرت عنو ألمكر تحص مممكتو

ًَلَبيَ اٌٍَِّْهُ ائْزٌُِِٔ ثِوِ فٍَََّّب جَبءهُ اٌشَّعٌُيُ لَبيَ اسْجِغْ إٌََِ سَثِّهَ فَبعْإٌَْوُ َِب ثَبيُ اٌنِّغٌَْحِ اٌالَّرِِ ]))
[. 50: يكسؼ( (لَطَّؼَْٓ ؤَّْذَِّيَُّٓ إَِّْ سَثِِّ ثِىَْْذِىَِّٓ ػٌٍَُِْ

                                                 

. 10/660:  المصدر نفسو(19)
- عبد الرحمف حبنكة الميداني، دار القمـ.  ينظر معارج التفكر كدقائؽ التدبر، د(20)

. 10/660ـ، 2004-ىػ1425، 1دمشؽ،ط
. 12/69 تفسير التحرير كالتنكير (21)
عبد الرزاؽ . د: ، تحقيؽ(ىػ754ت ) البحر المحيط، أثير الديف أبك حياف األندلسي (22)

. 405/ 5ـ،2002- ىػ 1423، 1الميدم، دار إحياء التراث العربي، ط
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لمرؤيا كما أشار بو مف تدبير  ())عمـ الممؾ بتعبير يكسؼ )
اقتصادم لحماية الشعب مف الجكع في سنكات الجدب كالقحط، فأعجبو التأكيؿ 

 مف ))فكجو األمر لحاشيتو كالعادة بطمب ائتكني بيكسؼ . كالتدبير
 ))فكجكب إحضار يكسؼ . بأسمكب أمر حقيقي لمف ىـ دكنو. (23)(السجف

خباره بما ال يعممو إال المطيؼ الخبير، عالـ الغيكب . أماـ الممؾ كاف لفضمو كا 
فكاف األمر بمثابة التيقف كاالعتراؼ . كعجز مف ىـ بمشكرتو كالسحرة كالكياف

 عمى )) كاالستجابة لكؿ ما يمميو يكسؼ ))كدفعو إلى اإلتياف بيكسؼ 
. الممؾ مستقبالن 
 ًَلَبيَ اٌٍَِّْهُ ائْزٌُِِٔ ثِوِ ؤَعْزَخٍِْصْوُ ٌِنَفْغِِ فٍَََّّب وٍَََّّوُ لَبيَ إَِّٔهَ اٌٌَََْْْ ٌَذَّْنَب ِِىِنيٌ]))

[ 54: يكسؼ( ( ؤَِِنيٌ
طمب الممؾ اإلتياف بو ليجعمو خالصان لنفسو كخاصان بو، في الكالـ 

إيجاز أم فاتكا بو كالحذؼ لإليذاف بسرعة األمر، فكأنو لـ يكف بينو كبيف األمر 
، كالخطاب معو زمنان أصالن جعؿ المراد مف ىذا األمر بأسمكب ))بفحضاره 

 سيخرج مف السجف ))كاإليذاف بأنو  .(24)حقيقي ىك الطمب باف يقربكه إليو
كيتقمد المنصب األكؿ بعد الممؾ في إدارة شؤكف مصر، كذك مكانة رفيعة عالية 

ثابتة، مأمكف عمى كؿ شيء بعد أف رأل صدقو كأمانتو كعفتو كفائؽ ذكائو 
كرجاحة عقمو، كؿ ذلؾ تمثؿ في ذكر النسكة معرضان عف ذكر امرأة العزيز التي 

 ))فتحقؽ أمر اإلتياف بو . كانت سببان في إظيار مكانتو كبراءتو مما الحؽ بو
. ليتكلى المسؤكلية عمى خزائف األرض في مصر

ًٌَََّّب جَيَّضَىُُ ثِجَيَبصِىُِْ لَبيَ ائْزٌُِِٔ ثِإَرٍ ٌَّىُُ ِِّْٓ ؤَثِْىُُْ ؤَالَ رَشًََْْ ؤَِِّٔ ؤًُفِِ ]))
اتضح األمر بأسمكب حقيقي أف يكسؼ . [59يكسؼ ( (اٌْىًََْْ ًَؤََٔبْ خَْْشُ اٌُّْنضٌِِنيَ

(( أصبح آمران ال احد يشاركو في اتخاذ التدابير التي تيـ عمكـ مصر 
                                                 

. 10/686 معارج التفكر كدقائؽ التدبر، (23)
 أبك الثناء شياب الديف :  ينظر ركح المعاني في تفسير القراف العظيـ كالسبع المثاني(24)

 لبناف، ط –محمد احمد ، دار إحياء التراث العربي، بيركت : محمكد االلكسي، تحقيؽ
. 13/8ـ، 2000- ىػ 1،1421
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كقد كاف استكضح منيـ أنيـ ليـ أخ قعد عند : كأطرافيا في الكالـ حذؼ تقديره
: أبييـ، ركم انو لما عرفيـ أراد أف يخبره بجميع أمرىـ ليتبيف لو أمر أخيو، قاؿ

كقكلو باخ لكـ مف أبيكـ، تنكر في أخ كلـ .فأتكني بيذا األخ حتى اعمـ حقيقة قكلكـ
يقؿ بأخيكـ، كاف كاف قد عرفو كعرفيـ مبالغة في ككنو ال يريد أف يتعرؼ ليـ، كال 

كىـ يسمعكف األمر  (إٍفعىؿٍ )فالخطاب بصيغة فعؿ األمر  .(25)انو يدرم مف ىك
كيتحقؽ ذلؾ بفقناع أبييـ لكي . مباشرة دكف غياب، كممزمكف باالستجابة كالتنفيذ

يعمـ صدقيـ، ككعدىـ باإليفاء ليـ كألخييـ، باني خير المنزليف في مصر لكؿ 
 (26 ).ضيكفي كليس لكـ فقط

ًَلَبيَ ٌِفِزَْْبِٔوِ اجْؼٌٍَُاْ ثِعَبػَزَيُُْ فِِ سِدَبٌِيُِْ ٌَؼٍََّيُُْ َّؼْشِفٌَُٔيَب إِرَا أمٍََجٌُاْ إٌََِ ؤَىٍِْيُِْ ٌَؼٍََّيُُْ ]))
لعميـ يرجعكف " كحممة )أسمكب األمر الحقيقي بمثابة افعمكا  [62:يكسؼ( (َّشْجِؼٌَُْ

ألنو لما أمرىـ بالرجكع " اجعمكا بضاعتيـ في رحاليـ " جكاب لألمر في قكلو " 
استشعر بنفاذ رأيو أنيـ قد  يككنكف غير كاجديف بضاعة ليبتاعكا بيا الميرة، ألنو 

  .(27)(رام مخايؿ الضيؽ عمييـ
ىك الخادـ كيطمؽ " فتى" فاألمر كاف لفتيانو، فتياف، كفتية، جمعاف لمفظ 

عمى العبد الرقيؽ ككاف نظاـ االسترقاؽ نظامان منتشران في األمـ، فكاف اإلخكة غير 
فاف كاف عمى سبيؿ الخطأ  " ٌَؼٍََّيُُْ َّؼْشِفٌَُٔيَب" يثبت ذلؾ قكلو تعالى . عالميف بالفعؿ

. ردكىا، كبيذا يظير أنيـ أمناء كاف كاف أمران مقصكدان، فالرجؿ اختصنا بمزيد إكراـ
 خاؼ أف ال يعكدكا اكتفاءن بما اخذكا، فتنقطع صمتو بأىمو ))كيظير أف يكسؼ 

في ارض كنعاف، كلـ يشأ أف يعرفيـ بنفسو قبؿ أف يستدرجيـ إلى معرفتو بحيمةو ما 
  .(28)يضغط بيا عمى نفكسيـ كمشاعرىـ

                                                 

. 5/415 ينظر البحر المحيط، (25)
. 10/695 ينظر معارج التفكر كدقائؽ التدبر، (26)
. 12/86 التحرير كالتنكير، (27)
. 10/697 ينظر معارج التفكير كرقائؽ التدبير، (28)
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َّب ثَنَِِّ ارْىَجٌُاْ فَزَذَغَّغٌُاْ ِِٓ ٌُّعُفَ ًَؤَخِْوِ ًَالَ رَْْإَعٌُاْ ِِٓ سًَّْحِ اٌٍّوِ إَِّٔوُ الَ َّْْإَطُ ِِٓ سًَّْحِ ]))
" ك " اذىبكا " أسمكب أمر حقيقي في . [87: يكسؼ( (اٌٍّوِ إِالَّ اٌْمٌََُْ اٌْىَبفِشًَُْ

فتعرفكا، كىك تفعؿ مف الحس، كىك في األصؿ اإلدراؾ بالحاسة، )أم " فَزَذَغَّغٌُاْ
ككذا أصؿ التحسس طمب اإلحساس، كقريب منو التجسس، في الجيـ كتقؿ عف 

نما يقاؿ تحسست عنو، كجكز أف تككف : االنبارم ال يقاؿ تحسست مف فالف، كا 
  .(29)( كأخيو))لمتبعيض عمى معنى تحسكا خبران مف أخبار يكسؼ 

نما خصيما الف الذم ))كالمعنى تحسسكا نبأ أمر يكسؼ   كأخيو، كا 
كضمف الفعؿ في . )، إنما أقاـ مختاران [ 80: يكسؼ( (فٍََْٓ ؤَثْشَحَ األَسْضَ))]: أقاـ كقاؿ

مف "كحذؼ المعمكؿ مف كمييما، كالتقدير " التقطكا" فتحسسكا معنى الفعؿ في 
 كأخيو بنياميف ))فتحسسكا ممتقطيف مف أخبار يكسؼ : فصار المعنى" أخبار

كلذلؾ طمب التحسس بشدة التطمب كالتعرؼ كىك في  .(30)(ما تستطيعكف التقاطو
الحقيقة اعـ مف التجسس بالجيـ، فيك التطمب مع اختفاء كتستر، ككالـ أبييـ فيو 

. تصريح ليـ بشيء مما يعممو ككاشفيـ بما يحقؽ مف كذبيـ
(( ارْىَجٌُاْ ثِمَِّْصِِ ىَـزَا فَإٌَْمٌُهُ ػٍَََ ًَجْوِ ؤَثِِ َّإْدِ ثَصِرياً ًَؤْرٌُِِٔ ثِإَىٍِْىُُْ ؤَجَّْؼِنيَ]))

[. 93:يكسؼ
أعطاىـ قميصان، فمعمو جعؿ قيمصو عالمة ألبيو عمى حياتو، كأمرىـ 

بحمؿ القميص ألبييـ عالمة دالة عمى حياتو ككجكده في مصر،  (إٍفعىؿٍ )عمى كزف 
كأما . فال يظف الدعكة إلى قدكمو مكيدة مف ممؾ مصر، كلقصد تعجيؿ المسرة إليو

إلقاء القميص عمى كجو أبيو فمقصد المفاجأة بالبشرل ألنو كاف ال يبصر مف بعيد، 
 بالكحي فبشرىـ بو مف ذلؾ الحيف، ))كأما ككنو يصير بصيران فحصؿ ليكسؼ 

" يأت بصيران " إذ قاؿ . إدماجان بالغيان . كادمج األمر باإلتياف بابيو في ضمف تبشيره

                                                 

. 13/57 ركح المعاني في تفسير القراف العظيـ كالسبع المثاني (29)
. 10/725 معارج التفكير كرقائؽ التدبر، (30)
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(( َّإْدِ ثَصِرياً))ك  .(31)لقصد صمة أرحاـ عشيرتو( (ًَؤْرٌُِِٔ ثِإَىٍِْىُُْ ؤَجَّْؼِنيَ))ثـ قاؿ 
. (اذىبكا)بمعنى يصير، لتككف في مقابؿ  (يأت)حسف استعماؿ 

كاإليثاف في األكؿ مجاز عف الصيركرة، كلـ يذكر إتياف األب إال لككنو 
  .(32)داخالن في األىؿ فكاف اإللقاء لإلتياف بو كىك األرجح

اسم فعل األمر  :  ااياًا 
ًَسَاًَدَرْوُ اٌَّزِِ ىٌَُ فِِ ثَْْزِيَب ػَٓ َّٔفْغِوِ ًَغٍََّمَذِ األَثٌَْاةَ ًَلَبٌَذْ ىَْْذَ ٌَهَ لَبيَ َِؼَبرَ اٌٍّوِ إَِّٔوُ ]))

[. 23: يكسؼ( (سَثِِّ ؤَدْغََٓ َِثٌَْاَُ إَِّٔوُ الَ ُّفٍِْخُ اٌظَّبٌٌَُِّْ
رغـ " ىيت " كرد اسـ فعؿ األمر مرة كاحدة في ىذه اآلية الكريمة بمفظة 

" إلى أىؿ الحجاز، فتكممكا بيا كمعناىا " الكسائي كالفٌراء إنيا لغة حكرانية كقعت 
قباؿ، " أسرع كاقبؿ " أك "  تعاؿ كسكاءن كردت فييا حركات مختمفة فيي كممة حث كا 

كال يبعد اتفاؽ المغات في لفظ، فقد كجد ذلؾ في كالـ العرب مع لغات غيرىـ، كال 
يبعد أف يككف مشتقان مف اسـ الفعؿ كما اشتقكا مف الجمؿ، كلما كاف اسـ الفعؿ لـ 
يبرز فيو الضمير، بؿ يدؿ عمى رتبة الضمير بما يتصؿ بالالـ مف الخطاب نحك، 
،  ىيت لًؾ، كىيت لكما، كىيت لكـ، كىيت لكيفَّ كالتسع قراءات فييا اسـ  ىيت لؾى

كيظير إنيا طمبت منو أمران ). (33)مثؿ حييت" ىييت " الفعؿ إال قراءة ابف عباس 
تًو،  كاف غير ذم بدعو في قصكرىـ باف تستمتع المرأة بعبدىا كما يستمتع الرجؿ بأمى

  .(34)(ككذلؾ لـ تتقدـ إليو مف قبؿ بترغيب، بؿ ابتدأتو بالتمكف مف نفسيا
المصدر الاائب عن فعل األمر  :  ال ا

ًَجَأئًُا ػٍَََ لَِّْصِوِ ثِذٍََ وَزِةٍ لَبيَ ثًَْ عٌٌَََّذْ ٌَىُُْ ؤَٔفُغُىُُْ ؤَِْشاً فَصَجْشٌ ]))
[. 18: يكسؼ( (جًٌَِّْ ًَاٌٍّوُ اٌُّْغْزَؼَبُْ ػٍَََ َِب رَصِفٌَُْ

                                                 

. 12/115 التحرير كالتنكير، (31)
. 13/67 ركح المعاني،(32)
. 5/383 ينظر البحر المحيط، (33)
. 12/16 التحرير كالتنكير، (34)
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انفرد ابف عاشكر بيذه الصيغة في ىذه اآلية الكريمة، ذاكران باف اإلبياـ 
 مف قتؿو ))يحتمؿ عدة أشياء مما يمكف أف يؤذكا بو يكسؼ " أمران " في كممة 

فصبره " لمتيكيؿ، كفرع عمى ذلؾ إنشاء التصبر " أمران " كتنكير . أك بيع أك تغريب
نائب مناب اصبر صبران جميالن، عدؿ عف النصب الى الرفع لمداللة عمى " جميؿه 

. الثبات كالدكاـ
اصبر : " كيككف ذلؾ اعتراضان في أثناء خطاب أبنائو، أك يككف تقدير

خبر " فصبره جميؿه " عمى انو خطاب لنفسو كيجكز أف يككف "  صبران جميالن 
، أك مبتدأ خبره محذكؼ كتقدـ . مبتدأ محذكؼ دؿ عميو السياؽ، أم فأمرم صبره

فاعتبر ذلؾ كمو صيغة . [45: البقرة( (ًَاعْزَؼِْنٌُاْ ثِبٌصَّجْشِ ًَاٌصَّالَحِ))]الصبر في 
  .(35)"العامؿ عمؿ فعمو" المصدر 

                                                 

. 12/37 ينظر التحرير كالتنكير، (35)
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األمر اجملازي : ادلبحث الثاني

  ادلعاني الثواني

نما يدؿ عمى غيره بالقرائف، ) األصؿ في األمر أف يدؿ عمى الكجكب، كا 
كمف . مف األعمى لمف ىك أدنى منو: كمف ىنا البد أف يككف عمى جية العمك، أم

كاف كاف لمف يساكيؾ . األدنى إلى األعمى فيك الدعاء، مثؿ الميـ اغفر لنا كارحمنا
أعطني الكتاب كقد يخرج عف معنى األمر إلى : فيك التماس كقكلؾ لصاحبؾ

  .(36)(معافو أخرل تستفاد مف سياؽ الكالـ كليس معنىن حقيقيان 
كقد كردت في ىذه السكرة الكريمة المعاني كالثكاني التي تتجاكز المعنى 

كاف .إلى معافو أخرل تفيـ مف القرائف الداللية المختمفة" الحقيقي " األكؿ الظاىرم 
قد تنطبؽ عمى الغرض الذم سيؽ األسمكب مف اجمو، " المعاني الثكاني " تسميات 

نما ىي صفات أك ماىيات . كقد تقترب منو إذ ليس فيصؿ كاضح لمتسميات، كا 
تفيـ مف الصيغة كاألسمكب في ضكء قرائنيا الداللية في اآلية أك الجممة كىي أف 
ىذه المعاني كالثكاني ليست دائما حدية قطعية الداللة، كيحتمؿ أف يختمؼ المعنى 

كبمفظ . حسب ما يراه عالـ دكف غيره بحسب ما يفيـ مف سياؽ النص كبقية القرائف
مرادؼ لو دكف أف يخؿ فيو، كرد ذلؾ ألكثر مف كاحد مف القدامى مف ميفسريف 

  .(37)كبالغييف كأصكلييف
: المعاني الثواني في السورة الكريمة

 الْزٌٍُُاْ ٌُّعُفَ ؤًَِ اطْشَدٌُهُ ؤَسْظبً َّخًُْ ٌَىُُْ ًَجْوُ ؤَثِْىُُْ ًَرَىٌٌُُٔاْ ِِٓ ثَؼْذِهِ لٌَِْبً ]))
[. 9: يكسؼ( (صَبٌِذِنيَ

كرد أسمكب األمر المجازم بأنو يفيد التخيير بيف أمريف بداللة أداة 
فالتفاكض الكيدم . كاف يطمب مف المخاطب أف يختار بيف أمريف". أك" التخيير 

:  كاف بطرح احد االحتماليف))في الطريقة التي أرادكا بيا التخمص مف يكسؼ 
                                                 

- ىػ 1428 األردف، –فضؿ حسف عباس، دار النفائس، عماف .  أساليب البياف، د(36)
. 58/ 1ـ، ط2007

. 64/  ينظر المصدر نفسو (37)
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أك أف يطرحكه في ارض متاىة ال .أف يقتمكه كلك كف قتمو مف الكبائر العظمى
يستطيع كىك فييا أف ييتدم إلى الرجكع إلى أبيو، كدؿ الطرح في ارض التنكير 

َّخًُْ ٌَىُُْ )))كالغاية مف ذلؾ . (38)عمى إرادة ارض ميمكة أك متاىة يضؿ فييا
كقيؿ ىك استعارة عف شغمو بيـ، كصرؼ مكدتو إلييـ، الف مف ( (ًَجْوُ ؤَثِْىُُْ

اقبؿ عميؾ صرؼ كجيو إليؾ كصالحيـ أما صالح حاليـ عند أبييـ كىك قكؿ 
مقاتؿ، أك صالحيـ بالتكبة كالتنٌصؿ مف ىذا الفعؿ، كىذا اظير،كىذا قكؿ 

.  (39)(الجميكر منيـ
لَبيَ لَأئًٌِ َِّنْيُُْ الَ رَمْزٌٍُُاْ ٌُّعُفَ ًَؤٌَْمٌُهُ فِِ غََْبثَخِ اٌْجُتِّ ٍَّْزَمِطْوُ ثَؼْطُ اٌغََّّْبسَحِ إِْ وُنزُُْ ]))

[. 10: يكسؼ( (فَبػٍِِنيَ
تميز أسمكب النصح كاإلرشاد كىك طمب الذم ال تكميؼ كال إلزاـ عميو، 

نما ىك طمب يحمؿ بيف طياتو معنى النصيحة كالمكعظة كاإلرشاد كىك مف  كا 
أساليب التأثير النفسي كالفكرم في المخاطبيف ككركده في ىذه اآلية الكريمة عمى 
طريقة المقاكالت كالمحاكالت، كالعدكؿ عف اسـ العمـ إلى التنكير كالكصفية لعدـ 

نما الميـ انو مف جماعتيـ .  الجدكل مف معرفة شخصو، كا 
الميـ .كتجنبان لما في اسـ العمـ مف الثقؿ المفظي الذم ال داعي إلى ذكره

أف تمقكه : التقدير" القكه " أف القائؿ ىك احد اإلخكة كلذلؾ كصؼ بأنو منيـ ك 
يمتقطو كىي جكاب األمر، كالمقصكد مف التسبب الذم يفيده جكاب األمر إظيار 

  .(40)ما أشار بو القائؿ ىك امثؿ مما أشار بو اآلمركف بقتمو أك تركو بفيفاء ميمكة
، (41)إلقاء الشيء يأتي بمعنى طرحو: أم اطرحكه، أك كضعكه" القكه " ك 

في غيابة " بعبارة " في " كبمعنى كضعو كبمعنى قذفو كرميو، لكف استعماؿ حرؼ 

                                                 

. 10/622 ينظر، معارج التفكير كرقائؽ التدبر،(38)
. 5/370 البحر المحيط، (39)
. 12/26التحرير كالتنكير، :  ينظر(40)
ـ 1981- ىػ1401مختار الصحاح أبك بكر الرازم، دار الكتاب العربي، بيركت :  ينظر(41)

 603 /(لقي)مادة 
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يشعر باف صاحب االقتراح مف إخكتو أراد إنزالو برفؽ، ككضعو في أسفؿ " الجب 
.  (42)(الجب بمكاف صالح يتمكف كىك فيو مف الخركج مف رككب دلك ماءو 

[. 12: يكسؼ( (ؤَسْعٍِْوُ َِؼَنَب غَذاً َّشْرَغْ ًٍََّْؼَتْ ًَإَِّٔب ٌَوُ ٌَذَبفِظٌَُْ]))
التطمب مرة بعد أخرل كيعبر : الطمب كالتممس:  في المغةسااللتما)

. (43)(بااللتماس عف الطمب
الصيغ األمرية التي ال يراد بيا الكجكب، بؿ يراد : كمف الكجية البالغية

منيا معنى آخر ىك االلتماس الذم يككف عادة مف اإلنساف لمف ىك أعمى منو أك 
 يحب تطييب قمب يكسؼ ))مساكية، سألكا إياىـ أف يرسمو معيـ، كقد كاف 

((فاغتر بقكليـ كأرسمو معيـ  .
كقيؿ المراد مف المعب اإلقداـ عمى المباحات كىذا يكصؼ بو اإلنساف، 

يتسع في خصب " يرتع " التكجيو ألداء ميمة ما بترفؽ كأناة كتعقؿ، : كاإلرساؿ
المأكؿ كيؼ يشاء كيمارس رياضة نافعة في المراعي كاألرض الكاسعة، كالتأكيد 

كيقصد بو أيضان أسمكب أمر في التكجيو . (44)بالمحافظة عميو مف كؿ شيء مؤذم
. كالدعاء

((. ٌُّعُفُ ؤَػْشِضْ ػَْٓ ىَـزَا ًَاعْزَغْفِشُِ ٌِزَٔجِهِ إَِّٔهِ وُنذِ َِِٓ اٌْخَبطِئِنيَ))
عف ىذا األمر كاكتمو، كال تتحدث بو كفي ندائو باسمو تقريب لو : أم

كالظاىر باف المتكمـ بيذا (. (ًَاعْزَغْفِشُِ ٌِزَٔجِهِ)): كتمطيؼ ثـ اقبؿ عمييا كقاؿ
فأمر يكسؼ بكتماف ىذه الكاقعة كأمر . ))كىك طمب التماس يكسؼ . العزيز

الغاية في ذلؾ كمو حتى ال ينتشر خبرىا كيحؿ العار العظيـ . المرأة باالستغفار
.  (45)بسببيا، كىذا يدؿ أف القائؿ ىك الزكج

                                                 

. 12/622 معارج التفكر كرقائؽ التدبر، (42)
. (لمس) 454 المفردات في غريب القراف، (43)
 –فخر الديف محمد بف عمر الرازم، دار الكتب العممية، بيركت :  ينظر التفسير الكبير(44)

. 77 / 18ـ 2005- ىػ 1425، 2لبناف، منشكرات محمد عمي بيضكت، ط
 13/569ركح المعاني، :  ينظر(45)
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طمب ستر الذنب كيمـز منو عدـ المؤاخذة عميو، كالخاطئ : االستغفار)
كذكر انيا مف الخاطئيف كىك جمع مذكر سالـ لمداللة عمى . ىك المذنب عف عمدو 

أما النساء فيقتصرف عمى . أف جرأتيا في المراكدة الصريحة إنما يفعميا الرجاؿ
بداء المفاتف .  (46)(اإلغراءات كا 

ًَدَخًََ َِؼَوُ اٌغِّجَْٓ فَزََْبَْ لَبيَ ؤَدَذُىَُّب إِِِّٔ ؤَسَأِِ ؤَػْصِشُ خَّْشاً ًَلَبيَ آخَشُ إِِِّٔ ؤَسَأِِ ]))
[. 36:يكسؼ( (ؤَدًُِّْ فٌَْقَ سَؤْعِِ خُجْضاً رَإْوًُُ اٌطَّْْشُ ِِنْوُ َٔجِّئْنَب ثِزَإًٍِِّْوِ إَِّٔب َٔشَانَ َِِٓ اٌُّْذْغِنِنيَ

نما  عبر بااللتماس عف الطمب، كىك صيغة أمرية ال يراد بيا الكجكب، كا 
كرد ىنا لمف يساكيو كسجناء سكية دكف استعالء كبأسمكب مجازم بصيغة التمطؼ 

 الناس بحسف حديثو كفضمو كنبمو، ككاف ))فقد استماؿ يكسؼ . مع المخاطب
يسمي حزينيـ، كيعكد مريضيـ، كيساؿ فقيرىـ، كيند بيـ إلى الخير، فأحبو الفتياف، 

ككاف ييعرؼ  بيف السجناء بأنو ييعٌبر األحالـ، فاألمر المجازم طمب االلتماس 
يرجع أك يصير إليو، بحسب ما ترل مف : باألخبار بما يؤكؿ إليو ما رأينا،أم

  .(47)داللتو الرؤية، كككنو مثؿ أعمى مراتب السمكؾ اإلنساني االختيارم
ًَلَبيَ ٌٍَِّزُِ ظََّٓ ؤََّٔوُ َٔبجٍ ِِّنْيَُّب ارْوُشِِْٔ ػِنذَ سَثِّهَ فَإَٔغَبهُ اٌشَّْْطَبُْ رِوْشَ سَثِّوِ فٍََجِثَ فِِ ]))

[. 42: يكسؼ( (اٌغِّجِْٓ ثِعْغَ عِنِنيَ
 .أسمكب األمر المجازم خرج إلى معنى االلتماس كالتمطؼ أم  معناىما

 ))كلعؿ في إيراد ىذا الكالـ عمى ىذا التكجيو تمٌطفان في الخبر عف يكسؼ )
  .(48)(ألفَّ الكالـ المكجو في المعاني المكجية الطؼ مف الصريح

أنو مظمـك مف جية أخكتو لما " اذكرني "  أراد مف ))كلعؿ يكسؼ 
القكه كمف ثـ جاءه السيارة فأخرجكه كباعكه، ثـ انو مظمـك في ىذه الكاقعة التي 

. ألجميا ادخؿ السجف

                                                 

. 10/656 معارج التفكر كدقائؽ التدبر، (46)
. 10/667/  ينظر معارج التفكير كدقائؽ التدبر (47)
. 12/67/  التحرير كالتنكير (48)
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(( ًَلَبيَ اٌَّزُِ َٔجَب ِِنْيَُّب ًَادَّوَشَ ثَؼْذَ ؤَُِّخٍ ؤََٔبْ ؤَُٔجِّئُىُُ ثِزَإًٍِِّْوِ فَإَسْعٌٍُِِْ]))
[. 45:يكسؼ

أسمكب أمر مجازم في النصح كاإلرشاد، ككنو مف أساليب التأثير 
النفسي كالفكرم كما أصاب أصحاب مشكرة الممؾ مف عجز في تعبير الرؤيا 

كاالندىاش الذم حؿ بيـ،جعؿ ساقي الممؾ يستأذنو بالذىاب إلى حيث يريد ليأتي 
بنبأ التأكيؿ إذ ال يجكز لمثمو أف يغادر مجمس الممؾ دكف إذف، كقد جمب تعجب 

مخاطبان بيا الممؾ عمى كجو ( (فَإَسْعٌٍُِِْ((. ))ؤََٔبْ ؤَُٔجِّئُىُُ))الممؾ كأثار انتباىو في 
))كأراد أف يفاجئيـ بخبر يكسؼ . التعظيـ

(49) .
ٌُّعُفُ ؤَُّّيَب اٌصِّذِّّكُ ؤَفْزِنَب فِِ عَجْغِ ثَمَشَادٍ عَِّبٍْ َّإْوٍُُيَُّٓ عَجْغٌ ػِجَبفٌ ًَعَجْغِ عُنجُالَدٍ ]))

[. 46: يكسؼ( (خُعْشٍ ًَؤُخَشَ َّبثِغَبدٍ ٌَّؼٍَِِّ ؤَسْجِغُ إٌََِ اٌنَّبطِ ٌَؼٍََّيُُْ َّؼٌٍََُّْْ
في الكالـ حذؼ، أم فأرسمكه بأسمكب أمر مجازم قصد بو االلتماس، 
طمب مف يكسؼ عميو السالـ بعد المبالغة بكصفو بالصدؽ حسبما عممو كجرب 
أحكالو في مدة إقامتو معو في السجف، لككنو بصدد اغتناـ أثاره كاقتباس أنكاره، 

حيث عايف رتبتو . ))فيك مف باب براعة االستيالؿ، كفيو تفخيـ لشاف يكسؼ 
كالجممة عند ابف حياف عمى األكؿ كالتعميؿ لمرجكع كعمى الثاني . في الفضؿ

  .(50)كالتعميؿ الفتنا
كاف ساقي الممؾ عندما جاء إلى يكسؼ عميو السالـ اعتذر لو بأنو نسي 

. أف يذكره عند الممؾ كاف الممؾ رأل رؤيا أىمتو كعجز مف استفتاىـ بتأكيميا
. فالتمس منؾ التأكيؿ ليعمـ الناس بما ينبغي أف يعممكه في ضكء ىذه الرؤيا

(( لَبيَ رَضْسَػٌَُْ عَجْغَ عِنِنيَ دَؤَثبً فََّب دَصَذرُُّْ فَزَسًُهُ فِِ عُنجٍُِوِ إِالَّ لٍَِْالً َِِّّّب رَإْوٌٍَُُْ]))
[. 47:يكسؼ

                                                 

. 12/71/ التحرير كالتنكير : ينظر(49)
. 12/604ركح المعاني :  ينظر(50)
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خبر " تزرعكف " قكلو ). دؿ أسمكب األمر المجازم عمى التعميـ كاإلرشاد
العادة كاالستمرار عمييا كقد : عما يككف مف عمميـ، كذلؾ أف الزرع عادتيـ كالدأب

، ىنا انصب (51)(مزج تعبيره بفرشاد جميؿ ألحكاؿ التمكيف كاالدخار لمصمحة األمة
 ثالثة أنكاع مف ))قيؿ تضمف ىذا منو ). عمى تنظيـ شؤكف الحياة الدنيا

عرض رأم كأمر بو، كىك قكلو : احدىا تعبير بالمعنى، ال بالمفظ،كالثاني: القكؿ
. (52)(اإلعالـ بالغيب: فذركه في سنبمو، كالثالث

[ 55: يكسؼ( (لَبيَ اجْؼٍَْنِِ ػٍَََ خَضَآئِِٓ األَسْضِ إِِِّٔ دَفِْظٌ ػٌٍَُِْ]))
بأسمكب عمى سبيؿ االلتماس كالرجاء، كقد تعرض  ))طمب يكسؼ 

ليذا النكع عدد مف البالغييف، في مقدمتيـ السٌكاكي  مبينا ماىيتو كحدكده التي 
أف استعممت عمى سبيؿ التمطؼ، كقكؿ احد : يفترؽ بيا عف الغرض كالدعاء فقاؿ

بدكف االستعالء، كٌلدت السؤاؿ كااللتماس كيؼ " افعؿ"لمف يساكيو في المرتبة 
عبرت عنو، يريد بالسؤاؿ الطمب كىك األمر، كلكنو ليس الكجكبي الذم يككف مف 

. (53)األعمى إلى األدنى
حكاية جكابو لكالـ الممؾ، ( )(اجْؼٍَْنِِ ػٍَََ خَضَآئِِٓ األَسْضِ))قكلو تعالى 

ىنا لالستعالء المجازم، كىك " عمى" كلذلؾ فصمت عمى طريقة المحاكرات، ك 
كىذه اآلية أصؿ . التصرؼ كالتمكف، أم اجعمني متصرفا في خزائف األرض

لكجكب عرض المرء نفسو لكالية عمؿ مف أمكر الدكلة إذا عمـ انو ال يصمح لو 
 كثير الحفظ ككثير العمـ المؤىؿ ))كانو . (54)(غيره الف ذلؾ مف النصح لألمة

لمقياـ بيذا المنصب الخطير، فكاف طمب االلتماس كالرجاء بأمر ييـ مصمحة 
.  الناس كينعكس ذلؾ عمى الجمع بيف األب كاألبناء

فٍَََّّب سَجِؼٌُا إٌََِ ؤَثِْيُِْ لَبٌٌُاْ َّب ؤَثَبَٔب ُِنِغَ ِِنَّب اٌْىًَُْْ فَإَسْعًِْ َِؼَنَب ؤَخَبَٔب َٔىْزًَْ ًَإَِّٔب ٌَوُ ]))
[. 63: يكسؼ( (ٌَذَبفِظٌَُْ

                                                 

. 12/75 التحرير كالتنكير، (51)
. 408 /5 البحر المحيط، (52)
. 152 / 3، 2:  ينظر مفتاح العمـك(53)
. 12/81/  التحرير كالتنكير (54)
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السؤاؿ كمنو قكلو ): أسمكب األمر بمعنى الدعاء الذم يقصد بو ليغكيان 
. (55)(الحث عمى قصده: سمو، كالدعاء إلى الشيء: أم( (ادْعُ ٌَنَب سَثَّهَ))تعالى 

ذا كاف األمر مف األعمى إلى األدنى، . كالدعاء أيضان الرغبة إلى اهلل عز كجؿ كا 
فاف الدعاء، كما تقدـ عمى العكس منو، كليذا ال يصح أف يسمى الطمب دعاء 

. كىك كمف المعاني الثكاني لألمر. حتى يككف مف األدنى إلى األعمى
ٍنًعنا . عميو( (فَإَسْعًِْ َِؼَنَب ؤَخَبَٔب))كلذلؾ صٌح تفريع  فصار تقدير الكالـ مي

طالؽ المنع عمى ىذا المعنى مجاز، . مف أف نطمب الكيؿ إال إذا حضر أخكنا كا 
ًَإَِّٔب ٌَوُ ))كجممة . ألنيـ انذركا بالحرماف فصار طمبيـ ممنكعا منيـ الف طمبو عبث

كأكدكا حفظو بالجممة االسمية الدالة عمى ". فأرسؿ"عطؼ عمى جممة ( (ٌَذَبفِظٌَُْ
. (56)الثبات كبحرؼ التككيد

ًَلَبيَ َّب ثَنَِِّ الَ رَذْخٌٍُُاْ ِِٓ ثَبةٍ ًَادِذٍ ًَادْخٌٍُُاْ ِِْٓ ؤَثٌَْاةٍ ُِّزَفَشِّلَخٍ ًََِب ؤُغْنِِ ػَنىُُ َِِّٓ ]))
[ 67: يكسؼ( (اٌٍّوِ ِِٓ شَِْءٍ إِِْ اٌْذُىُُْ إِالَّ ٌٍِّوِ ػٍََْْوِ رٌََوٍَّْذُ ًَػٍََْْوِ فٍََْْزٌََوًَِّ اٌُّْزٌََوٌٍَُِّْ

يبقى الحرص . ))عمى الرغـ مما ابدكا مف الحسد ألخييـ يكسؼ 
كالنصح لألبناء مف قبؿ أبييـ، فكرد أسمكب األمر بمعانيو الثكاني بالنصح 

كاالعتبار كاالستبصار لتنبيو المخاطب عمى ما ينبغي كتبصيره فيو، فيي تأخذ 
فالنيي ىك مف خشية العيف ألنيـ . بالفكر لتكقفو عند شيء يستدعي الكقكؼ عنده

. كانكا ذكم بياء كشارة حسنة، فكانكا مظنة لطمكح األبصار إلييـ مف الكفكد
فخاؼ عمييـ أف يصيبيـ ما يسكءىـ، كلـ يكًصيـ بالتفرؽ في الدخكؿ في المرة 

. (57)األكلى، ألنيـ كانكا مجيكليف مغمكريف بيف الناس
(( لَبٌٌُاْ َّب ؤَُّّيَب اٌْؼَضِّضُ إَِّْ ٌَوُ ؤَثبً شَْْخبً وَجِرياً فَخُزْ ؤَدَذََٔب َِىَبَٔوُ إَِّٔب َٔشَانَ َِِٓ اٌُّْذْغِنِنيَ]))

[ 78: يكسؼ
                                                 

 (دعا) 170/   المفردات في غريب القراف (55)
. 87/ 12 ينظر التحرير كالتنكير، (56)
. 418 / 5/  ينظر البحر المحيط (57)
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األكؿ )أفاد طمب االستعطاؼ، كيفيدنا القزكيني عف االلتماس بممحظيف 
أف االلتماس يعني انو صفة تمطؼ مع المخاطب، كالثاني ألعمى سبيؿ 

. (58)االستعالء
يا أييا السيد الذم يممؾ مف مصر : نادكا العزيز نداء المتميؼ المستغيث

الذم ال يصبر عمى فراقو أبكنا " بنياميف"القكة الغالية مف بعد الممؾ، أعطنا أخانا 
ذا كاف البد . الشيخ الكبير فقمبو يتعمؽ بو تعمقا شديدا كقد ينزؿ بو حزف ميمؾ لو كا 

مف العقاب فخذ احدنا مكانو، انؾ مف المحسنيف أكفيت لنا الكيؿ مرتيف، كأحسنت 
استعطاؼ كرجاء متكٌسميف فيو الخير . (59)إلينا برد بضاعتنا مف الفضة إلينا

. كالعفك كما رأكا فيو مف بر الكالديف كصمة الرىًحـ بشكؿ يثير العجب
اسْجِؼٌُاْ إٌََِ ؤَثِْىُُْ فَمٌٌٌُُاْ َّب ؤَثَبَٔب إَِّْ اثْنَهَ عَشَقَ ًََِب شَيِذَْٔب إِالَّ ثَِّب ػٍَِّْنَب ًََِب وُنَّب ]))

[. 81: يكسؼ( (ٌٍِْغَْْتِ دَبفِظِنيَ
. فيو مف المعاني الثكاني ما يفيد أسمكب األمر بالتسميـ كالتفكيض

يكاؿ األمر إلى مف يكثؽ بو: التسميـ في المغة) كليذا . (60 )(الرضا، كاالنقياد، كا 
إذا خمص : يقاؿ سممت أمرم إلى اهلل، أم رضيت بقدره، كيقاؿ سمـ الشيء لفالف

. كالتفكيض أف ترد أمران مف األمكر إلى مف تفكضو إليو. لو
الظاىر أف ىذا القكؿ مف تتمة كالـ كبيرىـ، كقيؿ مف كالـ يكسؼ )

((كفيو بعد )( 61) .(كما شيدنا). كما أف الظاىر إنيـ أرادكا عمى انو سرؽ 
كما كنا لألمر الخفي حافظيف، اسرؽ بالصحة اـ . مف سرقتو( (إِالَّ ثَِّب ػٍَِّْنَب))عميو 

ًََِب وُنَّب ))كلفتيـ كبيرىـ ما يقكلكف ألبييـ . (62)دس الصكاع  في رحمو كلـ يشعر
احتراس مف تحقؽ ككنو سرؽ، كىك أما لقصد التمطؼ مع أبييـ في ( (ٌٍِْغَْْتِ دَبفِظِنيَ

                                                 

تكفيؽ الفيؿ، . د: ، تحقيؽ(ىػ774ت )شرؼ الديف الحسيف الطيبي /  التبياف في البياف (58)
. 137/ ـ 1986، دار ذات السالسؿ، الككيت، 1كعبد المطيؼ لطؼ اهلل، ط

. 719/ 10 ينظر معارج التفكر كدقائؽ التدبير (59)
. (سمـ) 125/  غريب القراف (60)
. 48/ 12 ركح المعاني، (61)
. 721/ 10 ينظر معارج التفكر كدقائؽ التدبر، (62)



                                   (        60) العدد –آداب الراػدون 

 م2011/هـ1432

 23 

ما ألنيـ عممكا أمانة أخييـ ما خالجيـ بو الشؾ في كقكع  نسبة ابنو إلى السرقة، كا 
. (63)السرقة منو

[ 82: يكسؼ( (ًَاعْإَيِ اٌْمَشَّْخَ اٌَّزِِ وُنَّب فِْيَب ًَاٌْؼِْْشَ اٌَّزِِ ؤَلْجٍَْنَب فِْيَب ًَإَِّٔب ٌَصَبدِلٌَُْ]))
أبدكا العجب كالتعجب الذم يقصد بو حالة تعرض لإلنساف عند الجيؿ 

ال : العجب ماال يعرؼ سببو، كليذا قيؿ: بسبب الشيء كليذا قاؿ بعض الحكماء
رغـ " افعؿ"كتمثؿ األسمكب بصيغة . يصح عمى اهلل التعجب، إذ ىك عالـ الغيكب

األكثركف اتفقكا عمى أف المراد مف ىذه ). كركده في مكاضع بأكثر مف صيغة
القرية مصر، كالمراد كاسأؿ أىؿ القرية، إال انو حذؼ المضاؼ لإليجاز 

: كاالختصار، كىذا النكع مف المجاز مشيكر في لغة العرب أبك بكر االنبارم قاؿ
المعنى اسأؿ القرية كالغير كالحيطاف ففنيا تجيبؾ كتذكر لؾ صحة ما ذكرناه 

تظير ألكاف بالغية كثيرة كأنكاع التشبيو، كاالستعارات، كالمجاز العقمي، . (64)(لؾ
كالمجاز المرسؿ، ألنيا قائمة عمى نقؿ األسماء أك الصفات مف مكاضعيا 

ضفائيا عمى غيرىا، كاف يتضمف النقؿ فكرة تثير اإلعجاب كاالرتياح النفسي . (65)كا 
. كىذه اآلية الكريمة غنية بيذا الكصؼ

فٍَََّّب دَخٌٍَُاْ ػٍََْْوِ لَبٌٌُاْ َّب ؤَُّّيَب اٌْؼَضِّضُ َِغَّنَب ًَؤَىٍَْنَب اٌعُّشُّ ًَجِئْنَب ثِجِعَبػَخٍ ُِّضْجَبحٍ فَإًَْفِ ٌَنَب ]))
[. 88: يكسؼ( (اٌْىًََْْ ًَرَصَذَّقْ ػٍََْْنَب إَِّْ اٌٍّوَ َّجْضُِ اٌُّْزَصَذِّلِنيَ

 فكت الطمب، كىك الحرماف ك )أصابتيـ الخيبة، كيقصد بيا في المغة 
يىبىوي تخيبان : الخسراف، يقاؿ  إذا لـ ينؿ منو ما كاف يبتغي، فرجع مف عنده بالمنع : خى

كالمالحظ أف ىذه اآلية احتكت معاني ثكاني بأسمكب التخييب . (66)(كالخسراف

                                                 

. 106 / 12 ينظر التحرير كالتنكير، (63)
. 152 / 18 التفسير الكبير، (64)
عبد الرحمف حنبكة الميداني، دار .   ينظر البالغة العربية، أسسيا، كعمكميا، كفنكنيا، د(65)

. 93/ 1/ ـ 2007- ىػ 1428، 2 دمشؽ، ط–القمـ 
 القامكس المحيط، مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزم آبادم، دار الفكر،القاىرة، (66)

. (خاب) 1/64، (ت.د)
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كالقنكط، لكف اإلخكة اعتمدكا أسمكب االستعطاؼ كالترجي لما أصابيـ مف سكء 
كذكركا لو باف أباه ابيضت عيناه مف الحزف حتى . الحاؿ كشدة الحاجة إلى القكت

. فأعطنا كيال كافيا كما أكفيت لنا سابقا. كاد أف يككف أعمى
كأعطنا صدقة زائدة فضال مف عندؾ، ففي ىذا الطمب إشارة إلى إنيـ 

بالعتؽ مف االسترقاؽ الذم ظنكا انو " بنياميف" يطمبكف المىفَّ عمى أخييـ 
. كىـ عمى عمـ مف أف االسترقاؽ أمر معمكؿ فيو في مصر. ق(67)استحؽ

[. 97: يكسؼ( (لَبٌٌُاْ َّب ؤَثَبَٔب اعْزَغْفِشْ ٌَنَب رٌُُٔثَنَب إَِّٔب وُنَّب خَبطِئِنيَ]))
استعطفكا أباىـ كرجكه باالستغفار ليـ بعد اعترافيـ بكؿ ما اقترفكه مف 

فتمثؿ أسمكب المجاز . (بنياميف)ك  (عميو السالـ)أخطاء ضد أخكييـ يكسؼ 
كعممكا ذلؾ بقكليـ . بالرجاء كنادكه بعنكاف األبكة تحريكا لمشاعر العطؼ كالشفقة

أم كمف حؽ المعترؼ بذنبو أف يصفح عنو كيستغفر لو، (. (إَِّٔب وُنَّب خَبطِئِنيَ))
فكعدىـ . (68)ككأنيـ كانكا عمى ثقة مف عفكه كلذلؾ اقتصركا عمى طمب االستغفار

الف سكؼ ابمغ بالتنفيس مف السيف، كعف ابف مسعكد " سكؼ استغفر لكـ"بػ 
فاف الدعاء فييا " السحر"أف أباىـ أخر االستغفار ليـ إلى  (رضي اهلل عنو)

. يستجاب
(( فٍَََّّب دَخٌٍَُاْ ػٍَََ ٌُّعُفَ آًٍَ إٌَِْْوِ ؤَثٌََّْوِ ًَلَبيَ ادْخٌٍُُاْ ِِصْشَ إِْ شَبء اٌٍّوُ آِِنِنيَ]))

[. 99:يكسؼ
عمى أف " ادخمكا"مف أساليب األمر المجازية الدالة عمى التكريـ في قكلو 

كيبدك . كقد سبؽ ذلؾ بأنو أكل إليو أبكيو. المعاني الثكاني في ىذه الصيغة التكريـ
خكتو))أف يكسؼ  احتفاء .  أقاـ في قصره في مصر حفال تكريميا ألبيو كا 

ادْخٌٍُُاْ ِِصْشَ إِْ ))كقكلو . بتحقؽ جمع الكصاؿ كااللتقاء جميعا بعد شتات طالت مدتو
كالذم ( ادخمكا)، فاألمر في (إف شاء اهلل)جممة دعائية بقرينة قكلو ( (شَبء اٌٍّوُ آِِنِنيَ

 (ادْخٌٍُُاْ اٌْجَنَّخَ الَ خٌَْفٌ ػٍََْْىُُْ)في قكلو تعالى 
                                                 

. 726 / 10 ينظر معارج التفكر كدقائؽ التدبر، (67)
. 71 / 13 ينظر كرح المعاني، (68)
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تأدب مع اهلل كاالحتراس في الدعاء  (إف شاء اهلل)كجممة . (69)(49: األعراؼ)
كقدـ التعميؽ عمى مشيئة اهلل قبؿ الكعد ).الكارد بصيغة األمر كىك لمجرد التيمف

بتامينيـ في كؿ مصر، تشريفا لحؽ اهلل في التعميؽ عمى مشيئتو، ألنو إذا لـ يشأ 
. (70)(جؿ جاللو كعظـ سمطانو لـ يكف لمشيئات العباد أثار تطبيقية في الكاقع

سَةِّ لَذْ آرَْْزَنِِ َِِٓ اٌٍُّْْهِ ًَػٍََّّْزَنِِ ِِٓ رَإًًِِّْ األَدَبدِّثِ فَبطِشَ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْضِ ؤَٔذَ ]))
[. 101: يكسؼ( (ًٌَِِِّْ فِِ اٌذَُُّْٔب ًَآخِشَحِ رٌََفَّنِِ ُِغٍِّْبً ًَؤٌَْذِمْنِِ ثِبٌصَّبٌِذِنيَ

السؤاؿ كالدعاء الى الشيء، الحث عمى قصده، كالدعاء : في المغة)
فكرد األمر المجازم بأسمكب الدعاء حيث . (71)(الرغبة إلى اهلل جؿ جاللو: أيضان 

تناكلو العمماء لكثرة شكاىده في القرآف الكريـ، سكاءن كانت بمفظ الدعاء، لمتذلؿ 
كالتضرع طمبا لمحاجة أـ رجاء المغفرة، أـ بقصد االنتقاـ كاالنتصار لمداعي ممف 
ظممو  كبغى عميو، اـ بغير ذلؾ، لكف ىنا لمتذلؿ كرجاء المغفرة لما جناه يكسؼ 

(( مف التحمؿ كالصبر عمى المتاعب فكسب رضا اهلل أكالن كمنحو الصبر ثانيا 
حمد اهلل كاتبع الحمد ببياف ما يرجك مف ربو كسألو أف يتفضؿ . فكانت النتيجة ىذه

. عميو بااللتحاؽ بالصالحيف
ًَػٍََّّْزَنِِ ِِٓ رَإًًِِّْ ))ك ( (سَةِّ لَذْ آرَْْزَنِِ َِِٓ اٌٍُّْْهِ))تمٌثؿ الحمد بثالث عبارات 

، كىذا الحمد يستمـز عقالن لمثناء عمى اهلل ((فَبطِشَ اٌغََّّبًَادِ ًَاألَسْضِ))ك ( (األَدَبدِّثِ
بالصفات التي يقتضييا الخمؽ البديع، كمنيا القدرة العظيمة، كاإلرادة الحكيمة، 

، كتاله تحقؽ الرؤيا ))فكاف رضكاف اهلل عف يكسؼ . كالعمـ المحيط بكؿ شيء
(( إِِِّٔ سَؤَّْذُ ؤَدَذَ ػَشَشَ وٌَْوَجبً ًَاٌشَّّْظَ ًَاٌْمََّشَ سَؤَّْزُيُُْ ٌِِ عَبجِذَِّٓ))]في قكلو تعالى 

[. 4:يكسؼ
 

                                                 

. 118 / 12  ينظر التحرير كالتنكير، (69)
. 736/ 10 معارج التفكر كدقائؽ التدبر، (70)
. (دعا) 170/  المفردات في غريب القراف (71)
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ادلبحث الثالث 

 اخلرب ادلراد به األمر

إذا : خبرت باألمر، أم عممتو، كخبرت األمر اخبره): يقاؿ في المغة
ما أتاؾ مف نبأ عمف : كاحد األخبار، كالخبر: عرفتو عمى حقيقتو، كالخبر بالتحريؾ

. (72)(أنبأه: النبأ، كخبره بكذا كاخبره: تستخبر، كالخبر
كقد اختمؼ البالغيكف في مفيـك الخبر، فيـ عمى فريقيف كما يكضح 

اختمؼ الناس في انحصار الخبر في الصادؽ كالكاذب، )ذلؾ القزكيني بقكلو 
صدقو : فذىب الجميكر إلى انو منحصر فييما، ثـ اختمفكا فقاؿ األكثر منيـ

مطابقة حكمو لمكاقع، ككذبو عدـ مطابقة حكمو، كىذا المشيكر كعميو 
كالخبر المراد بو األمر، مف األساليب التي التفت إلييا البالغيكف . (73)(التعكيؿ

 صيغة خبرية المفظ، أمرية : كيراد بو اصطالحا. قديما كحديثا
نكارم(74)المعنى . ، كأقساـ الخبر ثالثة ابتدائي كطمبي كا 

: اماذج الخبر المراد به األمر في السورة
(( لَبيَ رَضْسَػٌَُْ عَجْغَ عِنِنيَ دَؤَثبً فََّب دَصَذرُُّْ فَزَسًُهُ فِِ عُنجٍُِوِ إِالَّ لٍَِْالً َِِّّّب رَإْوٌٍَُُْ]))

[. 47:يكسؼ
ًَاٌُّْطٍََّمَبدُ َّزَشَثَّصَْٓ ثِإَٔفُغِيَِّٓ ))]كىك خبر بمعنى األمر كقكلو تعالى " تزرعكف"

نما يخرج الخبر بمعنى األمر، كيخرج األمر في صكرة . [228: البقرة( (ثَالَثَخَ لُشًَُءٍ كا 
. الخبر لممبالغة في اإليجاب، فيجعؿ كأنو كجد فيك يخبر عنو

ًن )كقكلو ". فذركه في سنبمو"كالدليؿ عمى ككنو في معنى األمر قكلو  دأبان
. (75)(أىؿ المغة، الدأب استمرار الشيء عمى حالة كاحدة: قاؿ

                                                 

 (خبر) 17 / 2، كالقامكس المحيط، (خبر) 226 / 4 لساف العرب (72)
. 13/  اإليضاح (73)
. 99ـ، 2004- ىػ 1425، 2 ينظر عمـ المعاني، حسف طبؿ، ط(74)
 18/120،  9 التفسير الكبير، (75)
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يجب عمى الممؾ ككزرائو اف يكمفكا الشعب المصرم زراعة ما : أم، قاؿ
ينتج مف األقكات، كالقمح كالشعير طكاؿ سني الخصب، دائبيف، جاٌديف، مجتيديف 

بيمة كنشاط كما حصدكه ال يفصمكه حٌبو عف سنبمة، إال قميال مما يأكؿ الناس 
. مقتصديف

ادخؿ االستفياـ التقريرم عمى الجممة المؤكدة النيـ تطمبكا تاييده لعمميـ 
خبر مستعمؿ في " كىذا أخي"بو كالمراد الـز فائدة الخبر، أم عرفناؾ كقكلو 
بياف " قد مف اهلل عمينا" فجممة . التعجيب مف جمع اهلل بينيما بعد طكاؿ الفرقة

مف اهلل " تعميؿ لجممة " مف يتؽ كيصبر" كجممة"كىذا أخي" لممقصكد مف جممة 
.  اتقى اهلل كصبر، كبنياميف صبر كلـ يعًص اهلل فكاف تقيا))فيكسؼ ". عمينا

 كسائؿ التعرض إلى نعـ اهلل تعالى، كحثيـ عمى التقكل ))أراد بذلؾ يكسؼ 
خركج الخبر عف أصؿ معناه لمداللة عمى األمر، فقد يخرج . (76)كالتخمؽ بالصبر

الخبر عف أصؿ المعنى الذم كضعت لو صيغة، فيدؿ بو عمى األمر كالنيي 
حيث أف خركج الخبر عف أصؿ معناه لمداللة عمى ". يتؽ كيصبر"كالدعاء كما في 

. األمر كما في ىذه اآلية الكريمة

                                                 

. 113 / 12 ينظر التحرير كالتنكير، (76)
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خامتة  البحث ونتائج 

دٌلني البحث في التمييد أف النحاة كالمغكييف كالبالغييف قد عنكا ببياف األمر . 1
إال أف البالغييف استقرت لدييـ صيغ األمر األربع، . كأسمكبو كماىيتو كصكره

األمر، كاسـ الفعؿ،  (الـ)صيغة األمر بالفعؿ، كصيغة المضارع المجزكـ بػ: كىي
ككانكا األقرب بذلؾ مف غيرىـ، مف حيث التعريؼ ". العامؿ عمؿ فعمو"كصيغة 

كداللة األمر عمى االستعالء، كامتازكا مف حيث عرضيـ لتردد األمر بيف الحقيقة 
. كالمجاز

كردت كثيران في " إٍفعىٍؿ " تبيف مف البحث األكؿ أسمكب األمر الحقيقي، باف صيغة . 2
 بعد أف أبعدكهي ))السكرة الكريمة، كتناكلت األمر باإلكراـ لشخصية يكسؼ 

إخكتو ليضيع في فيفاء ميمكة، فقد كصؿ إلى منزلة عالية ابتدأت بالتكريـ ككاف 
فكاف اإللقاء في الجب كالتقاطو كبيعو عمى بيت العزيز . نتيجة لصبره كخمقو

ليحظى بالعناية الالزمة التي رافقيا الحب المفرط مف لدف امرأة العزيز التي راكدٍتوي 
عف نفسيا إليقاعو في الفاحشة كتجاكز ذلؾ كمو بالصبر كاإليماف كبأف الفرج 

. قريب مف اهلل تعالى
ثالث مرات بعد عرض اإلفتاء "  إٍفعىٍؿ " تكرر أسمكب األمر باإلتياف بصيغة . 3

لرؤيا الممؾ المثيرة إلعجابو كضركرة تفسيرىا،تالىا ضركرة اإلتياف بأخيو 
الذم " التحسس"ككاف لمفيـك . كؿ ذلؾ بأساليب أمر حقيقية كاجبة". بنياميف"

 كأخيو كما حؿ ))انصب عمى اإلدراؾ بالحاسة كالتعرؼ عمى مصير يكسؼ 
كأسمكب األمر بفلقاء القميص عبر فيو عف المفاجأة . بيما، كمف ثـ الجمع بينيما

كادمج اإللقاء كاإلتياف إدماجان بالغيا رائعا، . كالبشارة ألبييـ، كتحقؽ ذلؾ بكحيو 
. يرتد البصر كاإلتياف باألىؿ جميعا لتتحقؽ صمة الرىًحـ بعد بغض ككراىية كحسد

الصيغ الثالث األخرل عمى حاالت معينة كانصب عمى إبداؿ حالة القتؿ أك . 4
 باألمر باإللقاء في الجب برفؽ كبتأًف لضماف دكاـ حياتو ))الطرح ليكسؼ 

كعدـ التفريط بو مف قبؿ بعض إخكتو بأسمكب بالغي معجز، أخرجكه مف الجب 
كأعانكه عمى كربو فكاف اإليحاء مف البارم عز كجؿ كاضحا في فكر يكسؼ 

((بفيماف مطمؽ بعكف اهلل لو  .
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كبأنؾ ستنبأ أخكتؾ بكؿ ما فعمكه بؾ مف كيد، كقد يككف األمر إلياما مف اهلل 
 بما سيمقى مف مآرب امرأة العزيز لتمكينيا مف ))تعالى ألقاه في نفس يكسؼ 
صرار قباؿ كا  كالنفس كناية عف المكاقعة رغـ إنيا ىيأت بؿ . نفسو بحث كا 

رادة متيقنة، لكنو   قابميا بالزجر كالدفع ))كاستحضرت كقكع ىذا األمر بعـز كا 
كالحقيقة اف أسمكب الضرب مف قبمو كدفعيا بصالبة ال . بكؿ قكة عف نفسو العفيفة

 [ 24: يكسؼ( (وَزٌَِهَ ٌِنَصْشِفَ ػَنْوُ اٌغٌُّءَ ًَاٌْفَذْشَبء))]المكاقعة، بدليؿ قكلو تعالى 
القبيح، كىك خيانة مىف إئتمنو عكس الفحشاء التي تعني المعصية : بتقديـ السكء
. كىي الزنى

باختالفو  (المعاني الثكاني)تكضح في المبحث الثالث أسمكب األمر المجازم . 5
فمنو ما اقتصر عمى أسمكب . كتنكعو حسب السياؽ الذم كردت فيو اآلية الكريمة

التخيير، أك النصح كاإلرشاد باإللقاء في الجب كاثر ذلؾ  في تحقؽ إرادة فعؿ 
الخير كاإلحساف كالتكدد سكاء مف أبييـ، أك بطمب االلتماس منو لغرض كتماف 
ًً مؤذو كعدـ التمفظ بو خكفا مف الفضيحة لسمعة بيت العزيز، اك التكسـ  ًو ًو أمرو

 بأخالقو كعفتو بؿ كقدرتو عمى المجابية بعكف مف ))الحسف بشخصية يكسؼ 
.  اهلل تعالى جعؿ األمكر تجرم بالشكؿ الذم يعزز مف منزلتو كارتفاع شأنو

 بفيمانو كأخالقو، في تفسير الرؤيا كتعميـ السجناء الصبر ))تبمكر دكر يكسؼ . 6
األمر الذم جعميـ يتعمقكف فيو لتركو اآلثار المكجبة . بعنكاف التحدم كالمجابية

فقد رفض الخركج مف السجف عندما استقدمو الممؾ لرؤيا . لفعؿ الخير كالتسامح
فكاف أسمكب األمر المجازم بالتسميـ . إثارتو حتى يصبح بريئا مما الحؽ بو افتراءن 

كلكف يبقى أسمكب . كالتفكيض الف دكر الشيطاف يككف قكيان في عممية النسياف
 إلى ))النصح كاإلرشاد الغالب عمى ما تضمنتو المعاني الثكاني ليصؿ يكسؼ 

كتنكع األسمكب المجازم بيف الرجاء كالتعميـ . المكقع األكؿ في مصر بعد الممؾ
خكتو مف التشتيت كقطع صمة ))كالدعاء كااللتماس لمحرص عمى يكسؼ   كا 

بعد اليأس الذم أصاب اإلخكة، فتاله . الرىًحـ ككاف أسمكب التخييب كالقنكط كاضحا ن
أسمكب الرجاء، فالتكريـ عمى اثر تحقؽ صمة الرىًحـ كااللتئاـ بعد معاناة طكيمة 
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فكانت أساليب المجاز البالغية تشعر باألىمية . رافقيا الحسد عقكؽ الكالديف
. كالمكضكعية

تعد ىذه السكرة الكريمة مف السكر القرآنية التي سادىا أسمكب األمر بنكعيو . 7
تناكلت جكانب ميمة كحيكية مف حياة . الحقيقي كالمجازم كبصيغًو المعركفة

ٌب عمى التعميـ في إثارة  المجتمع كأقكؿ أف أسمكب الخبر المراد بو األمر إنصى
اليمة كاالستحضار كاالستعداد إلدارة أمكر مصر بعد الخبر المستعمؿ في التعجب 

ككاف األمر بالتقكل كالصبر خير . مف الجمع بيف األخكة كبعد التشتت كالضياع
. كسيمة لمجابية ذلؾ كمو

إِرْ لَبيَ ٌُّعُفُ ٌِإَثِْوِ َّب ؤَثذِ إِِِّٔ سَؤَّْذُ ))]كخالصة ما تقدـ فاف مقاصد اآلية الكريمة 
تحققت بعد سنيف  [4: يكسؼ( (ؤَدَذَ ػَشَشَ وٌَْوَجبً ًَاٌشَّّْظَ ًَاٌْمََّشَ سَؤَّْزُيُُْ ٌِِ عَبجِذَِّٓ

. كانت مميئة بالصعاب كمحاكلة جره إلى الفتنة كرافقيا التحمي بالتقكل كالصبر
كتضمف محتكاىا الكثير مف المفاجآت السارة كالضارة ككاف ألسمكب القرآف المعًجز 
بمغتو كبالغتو األثر الكاضح في تبمكر مغزل كاحد ميـ ىك اإليماف باهلل كالصبر 
عمى التحمؿ بشتى األساليب فالمعاني البالغية المتنكعة لتفسير رؤيا مثمت حقيقة 

. البد منيا رافقيا تضحيات لمجابية ىمكـ كادت أف تؤثر في صمة الرىًحـ سمبان 
ككانت المفاجأة باف الحسد نقيضو المحبة كتعزيز صمة الرىًحـ ليمكت كينقرض 
كتحيا المكدة كبر الكالديف لتجعؿ األخ المطركد كالمنبكذ مف بيف أخكتو يصبح 

.  صاحب الرأم األكؿ ليرفع عما أصاب أبيو مف حزفو ميمؾ
 .ىذه أىـ النتائج كأميزىا، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
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Abstract 
1- This search teach me that the writers of the language mean 

the important pictures, but the writers out four important 
notes, and these (a) ordering by verb. (b). The present Al 
Majzoom by ordering Lam. (c) The name of the verb. (d) 
The doing for it's verb. And they are nearer than others. 

2- We knew from the first search the way of true order, that 
the way of the word "Afa'al" wrote many times the Al sura 
Al kareema and took the order of the personal "Yousif" that 
his brothers put him in far bad place-After that he reached 
in high good place and began with respect and his patient 
was the result. When they put him in the "Al Jub" and took 
him and sold him to Al Azeez to take his good chance from 
the wife of Al-Azeez and she patient and faith and in the 
end success came from Allah. 

3- The ordering came more than once by the work "A fa'al" 
three times after the dreaming of the king and the important 
explaining that made him to bring his brother 
"Binwameen" al that came by true ordering. This 
information feeling to know where his brother Yousif was 
and in the end the meeting between them, and throwing his 
shirt explain the important happiness to their father and 
came true. 

4- The other three states came to change the state of killing 
Yousif by ordering to put him on "Al jub" in a good way 
and peace to continue his life. When they took him from 
Al-Jub and help him that came from "God" and it was in 
Yousif mind in faith. 
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5- We knew from the third way in ordaining way that it was 
different in ways of writing in the same way of writing in 
"Al-Aaaya". The way of writing this wrote in the way of 
choosing and teaching how toe throw him in "Al-Jub" and 
the true way to do the good doing or asking permission not 
to speak in this bad doing about Al-Azeez house. 

6- The summery way in his faith and his manner to explain his 
dreaming and teaching the prisoners the patient. This 
ordering made them to know to do the good when he 
refused to leave the prison and when he explain the king's 
dream he became honesty. This made the way of ordering 
to give the role of devil to become strong in forgetting 
operation. 

7- In this Al sura Al-kareema from Al-kuraan that the way of 
ordering in the tow kind's in a true way and Al-Majazee 
way and in knowing way. This took  important sides from 
the life of the society. I can speak that the tell way that 
means the ordering, that's enable him to rule Egypt and 
surprising to make friendly among the brothers after dislike 
among them. That's by patient and believe . This surprising 
the dislike against the lobe. In the end that made the diske 
brothers among his brothers and parents and become the 
ruler and relief his father after big sadness. 

 


