
 

 

 

 

 صيغ األمر ودالالهتا امُلختلفة يف ُخطب هنج البالغة
 

 *2سيد مرتضى صباغ جعفري، 1محّمد صالح شريف عسكري
 خوارزميجبامعة اللغة العربية وآداهبا ، قسم أستاذ مشار  .1

 خوارزمي، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طالب دكتورا . 2
 

 (11/3/2017؛ تاريخ القبول:  8/11/2016)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

إذا كان األمر يف اللغة مُخصّصاا لتحصيل الفعل على وج  االستعالء وااللـزام، وهـو الداللـة احلقيقيّـة لـ ، فـإّن األمـر        

كغري  من األساليب اإلنشائيّة األخرى كثرياا ما تتولّد من  دالالت جمازيّة مبعونة قرائن األحوال. وهتدف هـذ  املقالـة   

  البالغة، ودراستها دراسة حنويّة، بالغيّـة، والكشـف عـن الـدالالت البالغيّـة      معرفة صي  األمر الواردة يف خُطب هن

املختلفة الكامنة وراء هذا األسلوب، لذلك تقوم باستقرائها يف نصوص اخل طب وتقوميها دالليّاا وفـق املنـه  الوصـفيّ    

ملختلفـة، وبنسـبة كـبرية مقارنـة     التحليلّي. ظَهر من خـالل هـذ  املقالـة أّن األمـر ورد يف خطـب هنـ  البالغـة بصـيغ  ا        

باجلمل الطلبيّة األخرى، وأّن لصي  األمر يف ُخطب هن  البالغة دالالت خمتلفة منـها مـا يـدّل علـى طلـب الفعـل علـى        

عمّـا اخـتل     وج  االستعالء مع اللزوم، وهو األمر احلقيقي، ومنها ما خيرج إىل دالالت بالغيّة ليعبّر هبا اإلمـام  

ــات صــدر    مــن مشــاعر وأفكــار، وأّن هنــا   ــالث دالالت تــرد بكثــرة، وهــي: النــدب، والنصــح واإلرشــاد،          يف مكنون

والدعاء. وقد جاءت دالالت أخرى، ولكنّها مل تكثر كثرة هذ  الدالالت، وهذا اخلروج ينمّ عن قيمـة القضـيّة الدالليّـة    

 .يف تفكري اإلمام البالغيّ
 

 ةكلمات الرئيسال

 .الداللة احلقيقيّة، الداللة اجملازيّة صي  األمر، هن  البالغة،
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 ةمقدم

ــة      ــن روافــد البالغــة التطبيقيّ ــل تَتجلــّ إنّ هنــ  البالغــة مك ــا    ى الّ ــ  مباحــف البالغــة مجيعه في

ــاىل     ــد كــالم اهلل تع ــنيبّ  وأســاليب الفصــاحة بع ــك كــان هنــ      ،  وكــالم ال ومــن أجــل ذل

فهــو أرض خصــبة للدارســني؛ وذلــك لســعة   ، ومــا يــزال يفــتح أبوابــاا كــثرية للدراســة  ، البالغــة

ومع هذا فهنا  جوانب ، ف  الشروح الكثريةاضيع . وقد كث رت الدراسات، وأ لّمادّت  وتنوّع مو

مكن هذ  اجلوانب اخلصبة الل تستحقّ الدراسـة مـن وجهـة نظـر     ، الدراسة كثرية ب حاجة إىل

لَـأنّ اسـتعماهلا يف خُطـب     "صي  األمر ودالالهتا املختلفة يف خُطـب هنـ  البالغـة"؛    خمتلفة هي

عن أسرار  هو اتّبـاع  ولعلّ خري وسيلة للوصول إىل فهم الكالم والكشف ، هن  البالغة قد كث رَ

 وخاصّة يف األوامر والنواهي.، ومعرفة داللتها، نظام األساليب النحوية

، واالسـتفهام ، هـي النـهي  ى ومـن أسـاليب  األخـر   ، يُعتش األمر من أساليب اإلنشـاء الطلـيبّ  

يها من وملا ف، البالغيّونَ هبذ  األساليب؛ لكثرة األغراض املتعلّقة هبا والتمنّي. ويُعىن، والنداء

أنّ األمـر هـو   ى تفنُّن يف القول. ولقد اتّفق الباحثون يف دراساهتم ألساليب اإلنشاء الطلـيبّ علـ  

؛ 106-88م: 1985)علـوان،   .واالستفهام األسلوب الثالـف ، والنهي األسلوب الثاين، األسلوب األوّل

 (95-62م: 2004وعتيق، 

 : أمهّيّة البحف

بيـان مجاليّـة أسـلوب     واجملازيّـة اخلبيةـة لألمـر رغبـة إىل    يف دراسة الـدالالت احلقيقيّـة    تكمن

لصـي  األمـر مـن خـالل النظـر يف الـدالالت اإلفراديّـة         وحسـن توظيفـ    ، اإلمـام علـي   

 وما يقتضي  مقام اخلطاب.، والتركيبيّة

 : أسةلة البحف

 : يُحاول هذا البحف اإلجابة عن هذين  السؤالني 

ــة إىل    كيــف عامــل اإلمــام علــيّ   . 1 دالالت  بظــاهرة خــروج األمــر عــن داللتــ  احلقيقيّ

 جمازيّة يف خطب هن  البالغة؟

 ما الدالالت اجملازيّة والسياقيّة الّل خرج  إليها مجلة األمر يف خطب هن  البالغة؟ .2
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 : فرضيّات البحف

 مجلة األمر كثرية االستعمال يف خُطب هن  البالغة.. 1

  وردت في  أنـواع االسـتخدامات والصـور التركيبيّـة النحويّـة      هن  البالغة نص أديبّ بلي. 2

 والبالغيّة جلملة األمر.

 : خلفيّة البحف

ـالشــكّ أنّ هنــ  البالغــة قــد حَ    تناولتــ  بالبحــف والدراســة مــن زوايــا     ، بدراســات كــثرية   يظـك

القول إنّ  ميكن ، ما قامَ ب  الكاتب من البحف يف الكتُب واجمللّاتى مُختلفة. ولكنّ  اعتماداا عل

، البالغــة هنــ  خُطــب يف املختلفــة ودالالهتــا األمــر ال يُوجــد حبــف علمــيّ أكــادميّ يتنــاول صــي  

 .ــ اهلل أعلمــ واملوضوع من هذا املنظور جديد مل يسبق أحد 

 ألمر وصيغه يف خُطَب هنج البالغةا

فـأمترَ أي قبـل   ، أمـراا أمَرَ  يـأمر    ...أمر ب ، ووأمر ، نقيض النهي، األمر معروف»: األمر لغة

 (.125: د.ت، ابن منظور) «أمر 

الطلـب  ى كلمـة دَلّـ  علـ   »، فحـدّ  هـو:   أمّـا يف االصـطالح عنـد النحـويّني    : األمر اصـطالحاا 

ــذاهتا ــر معنـــا  »: وقـــال "ابـــن يعـــيش"  ، (101م: 1993)الفـــاكهي،  «بـ طلـــب الفعـــل بصـــيغة   : األمـ

وهـو صـيغة يطلـب هبـا الفعـل مـن       »: وقـال "الرضـي"   .(289: 4جم، 2001)ابن يعـيش،   «خمصوصة

 .(267: 2ج ،م1985)الرضي،  «الفاعل املخاطب حبذف حرف املضارع

فهــو صــيغة »، جهــة االســتعالءى طلــب فعــل طلبــاا جازمــاا علــ، واألمــر كمــا عرّفــ  البالغيّــونَ

)العلويّ،  «جهة االستعالءى أو قول ينب  عن استدعاء الفعل من جهة الغري عل، تستدعي الفعل

، االســتعالءى فــالبالغيّون كانــ  هلــم عنايــة يف حبــف داللــة األمــر علــ    ، (282-281: 3ج ،م1914

، األمر يف لغـة العـرب عبـارة عـن اسـتعماهلا     »: فـ"السكاكي" يقول، وضعو  يف باب علم املعاينو

 .(318م: 1987)السكاكيّ،  «سبيل االستعالءى عل أعي استعمال"ليتر " و"اكنزل" و"نزال"و"ص "

لوب األمر صي  كـثرية يفضـي معناهـا إىل األمـر سـواء أكانـ  تلـك الصـي  حقيقيّـة أم          ألس

 : وهذ  الصي  هي، جمازيّة

 . فعل األمر 1

 . الفعل املضارع املقترن بالم األمر2
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 . اسم فعل األمر3

 . املصدر النائب عن فعل األمر4

 . األمر بصيغة املاضي5

ــر اســتعمال صــي  األمــر يف هنــ  البالغــة   ــة للخطيــب يف   ، وكث  ــل تــوحي بــالروح القياديّ والّ

ــهم      ، املواضــيع الــل يتناوهلــا يف خطبتــ    فــإذا كــان هــذا اخلطيــب هــو إمــام املســلمنيَ وخليفت

األمـر   وموجِّههم يف أمور احليـاة مجيعهـا؛ فإنّـ  رُبّمـا حيتـاج إىل     ، وقائدهم يف احلرب والسلم

هنـــ  البالغـــة مخســـمائة وتســـع  يف خطبـــ  أكثـــر مـــن أيّ أســـلوب آخـــر .ورد األمـــر يف خطـــب  

مـن   واحتلّ بـذلك املرتبـة األوىل  ، من جمموع اجل مل الطلبيّة53( مرّة بنسبة %559) ومخسونَ

كمـا هـو   ، كان هـذا الـورود بطـرق خمتلفـة ونسـب متفاوتـة      ، حيف نسبة تواتر األساليب الطلبيّة

 : (1) معيّن يف اجلدول رقم

 نسبة أساليب األمر: (1) اجلدول

 النسبة املةويّة التقريبيّة مرّات ورودها عدد األمر

 75/84% 474 فعل األمر

 7% 39 املضارع املقترن بالم األمر

 1% 6 اسم فعل األمر

 2% 10 املصدر النائب عن فعل األمر

 25/5% 30 األمر بصيغة املاضي

 100% 559 اجملموع

 

ــاا   ى هــذا وال خيفــ قــد أكثــر مــن اســتخدام   مــن خــالل اجلــدول الســابق أنّ اإلمــام عليّ

، مـا يريـد اإلمـام     وهذا مـن بـاب الوصـول املباشـر إىل    ، صيغة فعل األمر عن بقيّة الصي 

وخاصّـتهم  ، واألسلوب األكثر دوراناا بـني عامّـة النّـاس   ، حيف إنّ صيغة األمر هي أمّ باب األمر

م مـا يـروج   بطبيعة احلال واحـد مـن النّـاس يسـتخد     واإلمام ، يف تعيني طلب ما حيتاجون

 استخدام  عندهم.
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 فعل األمر

 ﴾تَ   فَاْساَتِقْم كَماا أُِمارْ ﴿: وال تكون هذ  الصيغة إلّا للمخاطب كقول  تعاىل، وهو أحد صي  األمر

املراد بفعل األمر هو كلّ لفظ يشتقّ على غرار "افعلْ" للداللة علـى طلـب احلـدث    . »(112/)هود

، الثال يّ مثل كلمة "استقمْ" فإنّها على وزن "استفلْ"فيشمل غري ، الذي تشتقّ من  هذ  الصيغة

ومثل كلمة "انتظرْ" فإنّها مصوغة على غرار "افعلْ" ولكنّها علـى وزن "افتعـلْ" ومثـل كلمـة "أقـمْ"      

«فإنّهــا ليســ  علــى وزن "افعــلْ" ولكنّهــا علــى غرارهــا يف االشــتقاق   
 

. ولــ  (25م: 2001)اايمــد، 

 .(16م: 2001)ابن هشام،  قبول  "ياء املخاطبة": والثانية، الطلبى داللت  عل: األوىل، عالمتانك

هـذا  »: وقـال "سـيبوي "  ، إذا كـان يف سـياق التحـذير واإلغـراء    ، قد يأيت فعل األمـر مُضـمراا  

، (273: 1ج ،م1983سـيبوي ،  ) «إضمار الفعل املتـرو  إظهـار  اسـتغناء عنـ     ى باب ما ينتصب عل

ــب     ، حلــالفيحــذف الفعــل اســتغناء بشــواهد ا   »  «وذلــك عنــدما يكــون ســياق الكــالم ســياق طل

( 21)  طــي اإلغــراء والتحــذير يف ا ــنني وعشــرينَ   ى . جــاء األمــر علــ  (132م: 1988)األوســي، 

( مـرّات وهـي قـد    4) وأمّا التحذير فـوَردت لفظـة "إيّـا " أربـع    ، مَوضعاا يف خُطب هن  البالغة

املشــاركة؛ ألنّ الفاعــل   معــىنمصــدر صــريح حبــرف العطــف "الــواو" الــذي فيــ      ى عطفــ  علــ 

ــاك مْ »: مثــل قولــ  ، وهــو التحــذير، ولكــي يؤكــد هــذا املعــىن، يُشــار  الفعــل يف األداء   ــم  إي 

ــي دكيـــن  اهللِ »: وقولـــ  ، (177)اخلطبـــة:  «وَتَهْز يـــعَ األخْـــالَق  وَتَصْـــر يفَهَا ــاك مْ وَالت لَـــوُّنَ فـك  «فَإ يـ 

مثـل قولـ    ، ( موضـعاا 17) د يف صورة التكرار يف سـبعة عشـر  وأمّا اإلغراء فور، (177اخلطبة: )

م  النِّهَايَــةَ النِّهَايَـةَ  ، الْعَمَـلَ الْعَمَــلَ »:  بْرَ الص ــبْرَ ، وَاالسْــتَقَامَةَ االسْـتكقَامَةَ ،  ـ  وَالْــوَرَعَ ،   ــم  الصـ 

 .(177)اخلطبة:  «الْوَرَعَ 

 الفعل املضارع املقترن بالم األمر

"الم" يطلـب بـ  الفعـل املضـارع الـداخل       تعمل يف أمـر الغائـب و"الم األمـر" وهـو    هذ  "الالم" تسـ 

ْْ ُذو َساَعةى ِمااْن َساَعِته﴿: وقــد وردت يف القـران الكــرمي يف قولـ  تعــاىل  ، عليـ   . (7/)الطــالق ﴾لِيُاْنِفا

مْ  مْ ق ـ : حنو قول القائل، ولكلّ من كان غري خماطب، الالم يف األمر للغائب»: يقول املبّرد وألقـ 

وإن كـان يف  ، ولـو كانـ  للمخاطـب لكـان جيـداا علـى األصـل       ، فالالم جازمة لفعل املتكلّم، معك

 .(44-43: 2ج ،م1999املشّد، ) «"اكفْعَلْ" عن "لكتَفْعَلْ"ائهم بقوهلم: ذلك أكثر الستغن

صيغة " ليفعْل" مل تـرد يف خطـب هنـ  البالغـة إلّـا يف أمـر الغائـب.        : وصيغة األمر هذ  أي
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يف شـأن "الـزبري" بعـدما نكـف      ومن ذلك قول اإلمـام  ، ( مرّة39) وقد وردت تسع و ال ني

وَادَ.عَى الوَلكيجَةَ، فَقَدْ أَقَرَ. ب البَيْعَةك»: بيعت 
(1)

دخُلْ فكيَما خَـرَجَ  وَإ الَ. فَلْيَ، فَلْيَأْتك عَلَيْهَا ب أَمْر يُعْرَفُ، 

ــ ُ ــة: ) «مكنْ ــدخول"الم     : فــالفعالنك، (8اخلطب ــدخلْ" فعــالنك مضــارعانك جمزومــانك ل ــأتك" و"فَلْي "فلي

 ومها مسندانك إىل الغائب.، األمر" عليهما

 اسم فعل األمر

ابن ) «ألفاظ تقوم مقام األفعال يف الداللة على معناها ويف عملها»: أناء األفعال اصطالحاا

 .(302: 3ج ،م1980 عقيل،

ــم النحويــون أنــاء األفعــال علــى  ال ــة أزمنــة وهــي     واســم فعــل  ، اســم فعــل مــاضو : وقسّ

 .(249-248-242-241: 1ج ،م1983)سيبوي ،  اسم فعل أمر، ومضارع

ويف هــذ  الكلــم املســمّى هبــا  »: وقــال "ابــن اخلشــاب"، وهــي  ال ــة أنــواع مــن حيــف أصــلها  

واملشـتقّ كمـا يف   ، واملنقـول ، املوضـوع : منـها أنّ فيهـا  ، األفعالأحكام كثرية من أحكام ، األفعال

واملشـــتقّ كــــ"ترا ك" ، واملنقـــول كــــ"عليك" و"إليـــك" و"دونـــك"، و"مـــ ْ"، "صـــ ْ": األفعـــال فاملوضـــوع

 .(252-251م: 1972)ابن اخلشّاب،  « و"نزال "

ــعني      ــوع أو املرجتـــل يف موضـ ــم الفعـــل املوضـ ــتعمال اسـ ــ  ( يف خطـــب 2) وقـــد ورد اسـ هنـ

 "إي ٍ" و"هَل م ".: ومها، البالغة

إ ي ٍ أَبَا وَذَحَةَ»: وَرد "إي " يف قول  : إي 
 (2)

معنـا  "ز دْ مـن احلـديف أو    ، وهو اسـم فعـل  « 

ــدي،  الفعــل" ــنكري   ،(103: 4ج ،م2003)الفراهي ــوّن فللت ــل  ،(298م: 2009)العكــشيّ،  وهــو إذ ين وقي

ــل ــيبوي ،  للوصـ ــو ، (309: 3ج، م1983)سـ ــدّوهـ ــا   ى الزم ال يتعـ ــذي مبعنـ ــل "ز دْ" الـ ــدادي،  مثـ )البغـ

 .(210: 6ج ،م1967

 ومن "هَل" و"أ م " عند "الكوفيّنيَ، وهو مركّب من"ها" يف التنبي  و"ملّ" عند "البصريّنيَ": هلم 

ــيش،   ــن يعـ ــهم  (29: 3ج ،م2001)ابـ ــال بعضـ ــمّ" فقـ ــاة يف "هلـ ــل  ، . واختلـــف النحـ ــة أهـ ــا يف لغـ إنّهـ

تتصـرّف بـ  الضـمائر مبزنلـة     ، ويف لغة "بي متيم" فعل صحيح متصـرّف ، ل"احلجاز" اسم فع

                                                      

 (.577صبحي الصا : ، حتقيق )هن  البالغةالوليجة: الدخيلة، وما يُضمر يف القلب ويكتم.  .1

صـبحي  ، حتقيـق  هن  البالغة" )اجاحلجّ"ب  إىل   وماخل نْف سَاء . وهذا القول يُ: الْوَذَحَة شريف: قال ال .2

 (.174: الصا 
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ــمَ. »: يف قولــ   ورد منــها يف خطـــب اإلمــام   و .(3/163جم: 1999)املــشّد،   ســائر األفعــال   وَهَلـ 

 .(163)اخلطبة:  «الْخَطْبَ فكي ابْن  أَب ي سُفْيَانَ

ــيكم" يف     وورد يف خُطــب أمــري املــؤمننيَ   اســم الفعــل املنقــول مــن اجلــارّ واجملــرور "عل

ــ   ، ( مواضــع4) أربعــة ــها قول ــ ك  »: ومكن ـــاب  اللّ ـــ مْ بـِكـِت ــ  ، (156)اخلطبــة:  «عـهلَيـْك : وقول

، وإنّـ  يتّصــل بـ  ضـمري املخاطـب وضـمري الغائــب     ، (225)اخلطبـة:   «فَعَلَـيْك مْ ب الْجَـدك. وَااَلكجْتكهَـادك   »

ــاء ودوهنــا  مفعو إىلى ويتعــدّ ــ  بالب ، جتــرّ ضــمري خماطــب كــثرياا   »: يقــول "الرضــي"يف ذلــك  ، ل

 .(105: 3ج ،م1985)الرضي،  «علي  شخصاا ليسي: حنو وضمري غائب شاذّاا قليالا

 املصدر النائب عن فعل األمر

والّذي يهمّنا يف هذا اجملال إقامة املصدر مقام فعـل األمـر   ، هو أحد أساليب األمر يف العربيّة

وسّـا أ جـري مُجــرى   »: يقــول "سـيبوي " ، ويـؤدّي مـا يؤدّيــ  مـن معـىن األمـر     ، جيـري جمـرا   وأن 

 : الفعل من املصادر قول الشاعر

 فَنَداْلا زُرَيْقُ املال نَدْلَ الثّعالب   على حنيَ أهلى الناسَ جلُّ أمور هم

ــ  قــال ــي" ، (116-115: 1ج ،م1983)ســيبوي ،  «"انــدلْ": كأنّ ذا وحنــو  مل فهــ»: ويقــول "ابــن جنّ

 ،ون تـا )ابـن جنّـي، د   «ومـؤدٍ. تأديتـ   ، يرفض ناصب  لثقل  بل ألنّ ما ناب عن  جار عندهم جمرا 

 .(264: 1ج

، ( مواضــع10) وورد يف ُخطــب هنــ  البالغــة املصــدر النائــب عــن فعــل األمــر يف عشــرة       

، فَمَهْالا»: قول اإلمام : حنو قول اإلمام ، واملصدر يف أكثرها متّفق مع فعل  يف اللفظ

. ومن نصب املصدر نائباا عن (186)اخلطبة:  «فَإ نَ.مَا نَفَفَ الشَ.يْطَان  عَلَى لكسَان كَ ، الَ تعُدْ لكمكثْلكهَا

ومن الـدعاء "عليـ " قـول أمـري املـؤمننيَ      ، هو ما وقع موقع الدعاء "علي " أو "ل "، فعل  ااذوف

سُـقياا مكنـك مُحي يَـةا    »و: حن، ومن الدعاء "ل "، (182)اخلطبة:  «بُعْداا لَهُمْ كَمَا بَعكدَتْ  َمُودُ»: 

ومن النـادر ورود املصـدر النائـب عـن فعـل األمـر        .(114)اخلطبة:  ...«مُرْو يةا تامّةا عَام ةا طَيِّبَةا 

بَباا لَــا وَيْحَــكَ إ نَ. لكك ــل . أَجَــلو وَقْتــاا لَــا يَعْــدُو ُ وَســَ »: غــري متّفــق مــع فعلــ  يف اللفــظ يف كالمــ  هــذا 

وهــو مــن املصــادر الّــل مل  ، فـــ"وَيْحَكَ" مصــدر نــاب عــن فعــل األمــر ، (186)اخلطبــة:  «يَتَجَــاوَزُ ُ

وعلّل "ابن جنّيّ" عدم ورود فعل مـن "ويـح" جتنّبـاا الجتمـاع إعاللـني يف الفـاء       ، تستعمل أفعاهلا

 (392: 1ج ،اتون )ابن جنّي، د .والعني
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 األمر بصيغة املاضي

ــاا مــا يكــون يف الــدعاء فقــال         يــأيت الفعــل   ــب واإلنشــاء ال اخلــش وغالب ــ  الطل املاضــي ويــراد ب

أمر : وإنّما قيل دعاء؛ ألنّ  استُعظكم أن يقال، واعلمْ أنّ الدعاء مبزنلة األمر والنهي»: "سيبوي "

 خـرياا "  لكيَجْـز  ك اهلل  "اللّهمّ زيداا فاغْفرْ ذنب " و"زيداا فأصلكحْ شأن " و"عمـراا : وذلك قولك، وهني

 .(142: 1ج ،م1983)ســيبوي ،  «زيــداا ليقطــع اهلل يــد : "زيــداا قطــع اهلل يــد " ...ألنّ معنـا  وتقـول:  

و"رَحـمَ  ، اهلل زيداا" "غَفَرَ: فَأما قولك ...والنهي واعلمْ أنّ الدعاء مبزنلة األمر»: ويقول "املشّد"

وإنّمـا ذلـك لـيعلم السـامع أنّـك      ، لـب فَإنري لفظ  لفظ اخلـش ومعنـا  الط  ، وحنو ذلك، اهلل زيداا"

واعلـمْ أنّ  »: . ويقول "الرضـيّ" (132: 2ج ،م1999)املشّد،  «وإنّما تسأل ، التُخش عن اهلل عزّ وجلّ

ــا أمــراا، و"رَحكمَــك اهلل : حنــو، إمّــا دعــاءب: امل ســتقبل باإلنشــاء الطلــيبّ املاضــي ينصــرف إىل ، إمّ

 ،م1985لرضـيّ،  )ا «أَخَـا ُ ب نَفسِـ ك"  ى "أَجـزَأَ امـرُى  قكرنَـ ُ وَآسـَ    : كقول عليّ رضي اهلل عنـ  يف النـه   

ــني      (12: 4ج ويف ، ( موضــعاا30) . جــاء األمــر بصــيغة املاضــي يف خطــب هنــ  البالغــة يف  ال 

ويف غـري الـدعاء مثـل قـول     ، (4)اخلطبـة:   «وُقكرَ سَمْع  لَمْ يَفْقَـ ك الوَاعكيَـةَ  »: الدعاء حنو قول  

 .(63خلطبة: )ا «غَلَبَ شَهْوَتَ ُ، قَد مَ تَوْبَتَ ُ، نَصَحَ نَفْسَ ُ، ت قَىْ عَبْد  رَبِّ ُفَا»: اإلمام 

 الفروق الدالليّة يف صي  األمر

إّن األمـر بصـيغة "اكفْعَـْل" ... أشـّد مـن األمـر بصـيغة "لكيفعـْل"؛ ألّن املـتكلّم يلقـي يف           : فعل األمـر 

ولـيس يف الثانيـة مـا يُشـري إىل األمـر      ، إيّا  بإيقاع الفعل األوىل مبادّة الفعل إىل املخاطب أمراا

فمعنـا   ، . واستعمل العرب صيغة "اكفعلْ" بكثرة يف كالمهـم (42م: 1941)ابن خالوي ،  سوى الالم

ى لـذلك نـر  ، (153م: 1987)السـكاكيّ،   وهذا شأن الطلب يف اجلملة، "اكفعلْ فوراا" وعدم التراخي

شيوعاا واستعماالا يف خُطَب هن  البالغة من غري  من أ اط األمر هذا النمط من األمر أكثر 

ــق بالــدعوة إىل  ى، األخــر ــة فيمــا يتعلّ ــذ وا »: مثــل قولــ   ، اجلهــاد واالســتعداد لــ   خاصّ فَخُ

ــا ــرْب  أ هْبَتَهَ ــد تَهَا ، لكلْحَ ــا عُ ــدُّوا لَهَ ــزُوك مْ »: وقولــ  ، (26بطــة: اخل) «وَأعك ــلَ أَنْ يَغْ ــزُوهُمْ قَبْ  «ا غْ

هم أخـذوا مـن كـالم    التحريض على اجلهاد قد قال في  الناس فأكثروا وكلّ نّإ»، (27بطة: اخل)

 .(433: ـه1435)فائز، «  املؤمنني أمري

ذهــب "الزخمشـريّ" إىل أنّ إقامــة املصـدر مقــام الفعـل فيــ  اختصـار مــع     : صـيغة املصـدر  

"فاضـربوا  : أصـل  »و (4/)حممّـد  الرِّقَااِب﴾﴿َفَضاْرَب : يقول يف قول  تعاىل، إعطاء معىن التوكيد

وفي  "اختصار" ، وق دّم املصدر فأ نيب مناب  مضاف إىل املفعول، الرقاب ضرباا" فحُذف الفعل
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ــد"؛   ــاء معىن"التوكيـ ــع إعطـ ــ         مـ ــل فيـ ــبة الـ ــل بالنصـ ــى الفعـ ــدّل علـ ــدر وتـ ــذكر املصـ ــك تـ  «ألنّـ

ن املبالغـة والتّوكيـد     وإنّما يُف»: . ويقول "ابن أ ري"(1017م: 2009)الزخمشريّ،  عل ذلك لضـرب مـك

)ابـن   «التوكيـد املصـدريّ   ويف ذلك اختصـار مـع إعطـاء معـىن     ﴿َفَضْرَب الرِّقَاِب﴾: كقول  تعاىل

ى    »: حنـو قـول اإلمـام علـي     ، (289: 2ج ا،تون األ ري، د لَكـمْ عَمُـودُ    يَنْجَلكـ يَفَصَـمْداا صَـمْداا حَتَـ.

مثّ أنّ املصـدر هـو   ، واملصـدر أقـوى وأ بـ  مـن الفعـل     ، مصدر"فصمداا" ، (208)اخلطبة:  «اَلْحَق .

الـدوام   حني أمر باملصدر أراد احلدث اجملرّد والفعل هو احلدث املقترن بالزمن فاإلمام 

إمّا إبانة لقصـد الـدوام واللـزوم حبـذف     ، فاستحسنَ حذف الفعل يف بعض املواضع»، واللزوم

ــا يُستحســن الفــراال مكنــ    أي الفعــل ، التجــدُّدو مــا هــو موضــوع للحــدوث  .. أو لكــون الكــالم سّ

 .  (307-306: 1ج ،م1996)الرضي،  «بالسرعة

قال "ابن ، ونوع من املبالغة واالختصار، إنّ أهمّ داللة السم الفعل هي اإلجياز: اسم الفعل

لكان  األفعال الل ، ولوال ذلك، ونوع من املبالغة، والغرض منها اإلجياز واالختصار»: يعيش"

، ووجــ  االختصــار فيهــا جميةهــا للواحــد والواحــدة  ، مبوضــعها ذ  األلفــاظ أنــاء هلــا أوىل هــ

مـا قلنـا  مـن قصـد اإلجيـاز      ى دليـل علـ   ]فهـذا [ والتثنية واجلمع بلفظ واحد وصورة واحـدة... 

 ، "ص ": وأمّا املبالغة فإنّ قولنا، واالختصار

مثـل قـول أمـري     (4-3: 3ج ،م2001يعـيش،  )ابـن   «كـذلك البـواقي  و مـن "ا سْـك ْ"   أبل  يف املعىن

ــدك. »: املــؤمنني  ــيْك مْ ب الْج  ــتكعْدادك ، الْاكجْتكهــادكو فَعَلَ ــب  وَالْاكسْ ــزَ.ادك  ، وَالتَ.أَهُ. ــز ل  ال ــى مَنْ ــزَوُ.دك فك  «وَالتَ.

، معـاين أنـاء األفعـال   »لتوكيـد املعـىن؛ ألنّ    "عَلَيْكمْ"اسم الفعل  واستعمل  (225)اخلطبة: 

أمّـا مـا   ، ن  أو غري  أبل  وآكد مكن معاين األفعال الّل يقـال إنّ هـذ  األنـاء ب معناهـا    أمراا كا

وَجـب  : كانَ أصـل "عليـك زيـداا   ، كذاو ..اجلارّ واجملرورو .. وأمّا الظرفكانَ مصدراا يف األصل

تــأخ رْ : وراء  أي، وأي ضــم  رحلــك و قلــك إليــك واذهــبْ عنّــي: وإليــك عنّــي، عليــك أخــذ زيــد

 .(89: 3ج ،م1996)الرضيّ،  «يف كلّها االختصار لغرض التأكيدى فَجر، وراء 

ــة      : صــيغة املاضــي  ــها مــاضو مكــان اجلمل ــة الــل فعل ــة اخلشيّ قــد يســتخدم املــتكلّم اجلمل

إلدخـال  ، حتقيـق وقـوع مضـمون اجلملـة    ى للداللـة علـ  ، الدعاءى اإلنشائيّة الطلبيّة الل تدلّ عل

ن ذلـك   »: ويقول "ابن جنّي" (325-324م: 1987)السكاكيّ،  ،نفس املخاطب السرور إىل ، وحنـو مـك

إنّمـا كـان   ، و"حَرَسَـك اهلل" ، "أيّـدَ  اهلل" : حنـو ، صورة املاضي الواقعى لفظ الدعاء وجمية  عل

ذلـك  ى واقـع غـري ذي شـكّ. وعلـ    ، وأنّ هـذا  ابـ  ب ـإذن اهلل   ، وتفـاىالا بوقوعـ   ، ذلك حتقيقاا لـ  
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 «جيـب و وَجـبَ ال حمالـة أن يقـع   ، ووَقَعَ إنْ شاء اهلل: كان مُريداا ملعنا  يقول السامع للدعاء إذا

وهو يسـأل املغفـرة لنفسـ  وللنّـاس قبـل       . مثل قول اإلمام عليّ (856: 3ج ،اتون )ابن جنّي، د

ــمْ  »: موتــ  ــرَ اهلل  ي وَلَك  ــة:  «غَفَ ــاا    ، (149)اخلطب ــاملراد كــأنّ الغفــران قــد حصــل حقّ ــذلك ، ف ول

فَـرَحكمَ اللَـ. ُ امْـرَأا نَـزَعَ عَــنْ     »: التقريـر والتحقيــق. ومثـل قولـ    ى لفـظ الفعـل املاضـي علـ    اسـتعمل  

يف دعائـ    كقولـ   ، . وقد يستعمل يف الـدعاء عليـ   (177)اخلطبة:  «شَهْوَتك ك وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِ ك

 مصـقلة مثـل قولـ  يف شـأن "   و، (26اخلطبـة:  ) «وَخَز يَـ ْ أَمَانَـة  اَلْمُبْتَـاع    »: "عمرو بن العاص"ى عل

قَبَ.حَ اللَ. ُ مَصْقَلَةَ فَعَلَ فكعْلَ السَ.ادَةك وفَـرَ.  »: (77: 3ج ،م2007)ابن أيب احلديد،  بن هبرية الشيباين"

إظهــار ى الداللــة علــى وقــد يُســتعمل الفعــل املاضــي للحصــول علــ  ، (44)اخلطبــة:  «فكــرَارَ الْعَب يــدك

ــ ُ ب ه ــمْ »: حنــو قــول أمــري املــؤمنني  ، وحتقّقــ الرغبــة واحلــرص يف وقــوع الفعــل   ــدَلَن يَ اللَ. أَبْ

فكأنّ األمر املطلوب واقـع لديـ ؛ وهلـذا اسـتعمل     ، (69اخلطبة: ) «اَبْدَلَهُمْ شَرّاا مكنّيو خَيْراا مكنْهُمْ

  .وقوعو املاضي الذي يفيد  بوت احلدث

 الدالالت املختلفة لصيغ األمر يف خُطب هنج البالغة

 :لة احلقيقيّة لألمر يف خطب هن  البالغةالدال

مييلـون إىل الــدالالت  ، إنّ كـثرياا مـن اخلطبــاء واألدبـاء عنــد كتابتـهم عمّــا يـدور يف خــواطرهم     

ملا هلا من تأ ري يف النفس واملشاعر واألحاسيس والعدول هبا عمّا هو مـألوف  ، اجملازيّة لألمر

واألدبـاء يف موضـوعاهتم الداللـة احلقيقيّـة      ولكن ليس مـن املـانع أن ينـال اخلطبـاء    ، وتقريريّ

ــة وخطابــاهتم  ــ  األمــر مــن األعلــ  ، لألمــر يف نصوصــهم األدبيّ ى علــ األد  إىلى وهــي أن يتوجّ

 (335: 1ج ،م2008)السيوطي،  .سبيل اإلجياب

 وهـذا يشـكّل  ، ( أمـراا يف داللتـ  احلقيقيّـة   51) ورد يف خطب هن  البالغـة واحـد ومخسـني   

 : ومن  اذج ، األمر يف خُطب هن  البالغة( من جمموع %9)

فَـأَقكيمُوا عَلـى   »: حيـف يـأمر أصـحاب  مبواصـلة القتـال وعـدم تركـ         مثل قول اإلمام  -

 .  (121)اخلطبة:  «وَعَضُّوا عَلَى الْج هَادك ب نَوَاج ذكك مْ، وَالْزمُوا طَر يقَتَك مْ، شَأْن ك مْ

مثّ أمــرهم باغتنــام ، "ابــن عبّــاس" هــو احلكــم أصــحاب  بــأن جيعلــوا ،  ر وأيضــاا أمْــ -

ي   فَادْفَعُوا» (206: 7ج ،م2007)ابن أيب احلديد،  ةيّالفرص والدفاع عن أطراف البالد اإلسالم فـك
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ــاس  ــام  وَخُـــذ وا، صَـــدْر  عَمْـــر و بْـــن  الْعَـــاص  ب عَبْـــدك اهللِ بْـــن  الْعَبـ  ــيَ، مَهَـــلَ األيـ  ــوا قَوَاصـك وَحُوطـ 
 (1)

 

 .(242)اخلطبة:  «اإلسْالَم 

وَاد عَى الوَلكيجَةَ، فَقَدْ أَقَر  ب البَيْعَةك» -
 (2)

وَإ الري فَلْيَدخُلْ فكيَما خَرَجَ ، فَـلْيَأْتك عَلَيْهَا ب أَمْر يُعْرَفُ، 

)ابـــن أيب  .وإبطـــال نقضـــها، البيعـــة العـــودة إىلى "الزبري"علـــ أوجـــبَ : (8)اخلطبــة:   «مكنْـــ ُ

 (230: 1ج ،م2007احلديد، 

ب   ، وَعَلَيْك مْ ب هذَا الس وَادك األعْظَـم  »: وأمْر  مبهاجَمة "معاوية" - وَالـرِّوَاق  امل طَنـ 
 (3)

)اخلطبـة:   «

ــة" قــد أقــام خيمــة يف معركــة "صــفنّي" اجتمــع حوهلــا العســكر       : (65 ــأمر اإلمــام  ، كان"معاوي ف

 (110: 3ج، م2007)ابن أيب احلديد،  .باهلجوم علي 

 : لألمر يف خطب هن  البالغةالدالالت اجملازية 

كـثرياا مـا خيـرج عـن داللتـ  احلقيقيّـة       ى إنّ أسلوب األمر كغري  من األساليب اإلنشائيّة األخـر 

وتتولّـد  ، وجـ  اإلجيـاب واإللـزام   ى علـ  لـألد  ى وهو طلب الفعـل مـن األعلـ   ، الل أقرّها النحاة

ل؛ وهـي تعكـس مواقـف شـعوريّة     من  الدالالت اجملازيّة تُدر  من سياق الكـالم وقـرائن األحـوا   

ويعبّر القائل بذلك عن عواطف  وخواجل  الل تدور يف نفس  وتكشف خبايا ما يدور ، للمتكلّم

يف أحشائ  فيأيت تعبري  مُوحياا يدخل يف القلـوب وخياطـب العواطـف فيتـأ ّر السـامع وتتحقّـق       

 الفائدة املرجوّة من كالم .

ولعلّ صاحب"عروس األفراح" أكثر ، اكم فيها هو الذوقواحل، هذ  الدالالت اجملازيّة كثرية

)الســبكي،  ( داللــة25) مخــس وعشــرينَ وقــد أوصــل الــدالالت إىل، مــن حشــدوا تلــك الــدالالت 

 .(468-461: 1ج ،م2003

إنّمـا  ، إنّ الدالالت الل تدلّ عليها صي  األمر ال ميكن عزل بعضها عن بعض عزالا كـامالا 

فإّن أي أسـلوب إنشـائّي سـواء كـان أمـراا أم غـري  يُفيـد جمموعـة         ، هي معانٍ تتداخل وتتشارب

وهــي دالالت شــعوريّة أو ، مـن الــدالالت املتقاربــة املتداخلـة يثريهــا األســلوب يف الـنفس املتلقّيــة   

                                                      

 (.474فارس احلسّون: حتقيق )هن  البالغة،  أطراف : سالمقواصي اإل .1

 (.568)هن  البالغة، حتقيق صبحي الصا :  الدّخيلة وما يُضمر يف القلب ويكتم: الوَلي جة .2

 ـــ  تنيبضـمّ ـــ  طْنَـاب مجـع ط نُـب    املشدود باألب: وامل طَنّالرواق ككتاب وغراب: الفسطاط، : الرِّوَاق امل طَنّب. 3

 (.584)هن  البالغة، حتقيق صبحي الصا :  قُ البي دكوهو حبل يشدّ ب  سُرَا



660   1438شتاء ، الرابع، العدد الثانية عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ألنّهـا أمـور    تسـمية هـذا الـدالالت أو تعيينـها بـني العلمـاء؛      يف وهلذا فقد جند اختالفـاا  ، نفسيّة

 .(17-16م: 1986)دراز،  ةذوقيّة نفسيّة متقارب

 (2اجلدول )

 النسبة املةويّة التقريبيّة عدد األمر الداللة اجملازيّة

 36% 183 الندب

 25/19% 98 النصح واإلرشاد

 5/17% 89 الدعاء

 10% 51 التحذير

 25/8% 42 التنبي 

 75/4% 24 االعتبار

 25/1% 7 اإلهانة

 5/0% 3 اإلباحة

 5/0% 3 االلتماس

 5/0% 2 التخيري

 5/0% 2 التعجيز

 5/0% 2 اإلنذار

 25/0% 1 التهديد

 25/0% 1 التكوين

 100% 508 اجملموع

 

( مـرّات  508وياُلحَظ من اجلدول أنّ األمر ورد يف خطب هنـ  البالغـة مخسـمائة ومثـاين )    

( مـن جممـوع األمـر يف خطـب هنـ  البالغـة، مثّ إنّـ  قـد         91يف دالالتـ  اجملازيّـة، وهـذا يشـكّل )%    

نـوّع   ظهر بعد رصد مجيع الدالالت الل خرج إليها األمر يف خطب هن  البالغة أنّ اإلمـام  

( دالالت تـرد  3ع الدالالت، ومل يقتصر على داللة واحدة، بينما ياُلحَظ أنّ هنـا   ـالث )  يف أنوا

 بكثرة، وهي: الندب، والنصح واإلرشاد، والدعاء.  

ــدالالت    ى، وقــد جــاءت دالالت أخــر   ــرة هــذ  ال ــر كث ــل ، ولكنّهــا مل تكث ــك مث ، التحــذير: وتل

، التهديــد، واإلنــذار، والتعجيــز، والتخــيري، االلتمــاس، واإلباحــة، واإلهانــة، واالعتبــار، والتنبيــ 

بنسـبة عاليـة مـن حيـف ورود     ، والنصـح واإلرشـاد  ، النـدب ى ومـن الطبيعـيّ أن حيظـ   ، والتكوين
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أّن هاتني  الداللتني  مـن أكثـر الـدالالت تطرُّقـاا عنـد اإلمـام علـّي         ويرجع ذلك إىل، األمر فيهما

وخاصّة فيما يتعلّق بالزهـد  ، نيا والعقىب؛ حيف إنّ  إمام املسلمني وموجِّههم يف شوىن الد

ويف خُطَبـ   ، الزهـد  وإنّـ  مل يـأل  جهـداا يف دعـوة النـاس إىل     ، وتر  الدنيا واالستعداد لآلخـرة 

 الشريفة قد استخدم صي  األمر املختلفة هلذ  الدعوة وغريها.

فاشـتمل  علـى   لقد اختلف  تراكيب الدعاء الل استعمل  يف األدعية الواردة يف هن  البالغـة،  

صي  خمتلفة، منها األمر اخلارج إىل الدعاء جمازاا، لعلّ كثرة هذا اخلـروج راجعـة إىل أنّ الـدعاء    

قد شكّل وسيلة ناجحة لتوجي  األمّة وتبليغها مبا ينبغـي أن تكـون عليـ  مـن تصـفية القلـوب وصـالح        

 ملؤ ّر أكثر يف التبلي .األعمال، فهو أسلوب غري مباشر، ولكنّ نتائج  فعّالة، وهو املفضّل وا

ومن خالل هذا العرض يتّضـح لنـا أّن األمـر بدالالتـ  اجملازيّـة كـان شـائعاا يف خطـب هنـ           

 : وسأبدأ بتحليل أكثرها شيوعاا فيها، البالغة

 : الندب. 1

 نَدَبَ  لألمر فانتدَبَ لَ : دعاهم وحثريهم .. اجلوهري: األمر يندهبم ندباا وَنَدَبَ القوم إىل»: لغة

 .(4380: اتون )ابن منظور، د «أي دَعا  لَ  فَأجابَ

  وا اهللَ رُ ُكاا﴿اُْذ : كقولــ ، ولــيسَ يف تركــ  عقــاب ، والنــدب كــلّ مــا يف فعلــ   ــواب  »: اصــطالحاا
 .(411-410: 1ج ،م1992)احلسيّ العلويّ،  «(41)األحزاب:  يرا ﴾ثِ كَ 

غـري أنّ النـدب   ، املصـلحة وهو قريب مكن النصـح واإلرشـاد؛ الشـتراكهما يف طلـب حتصـيل      

 .(153م: 1997)عبّاس،  واإلرشاد ملصلحة دنيويّة، ملصلحة أخرويّة

 مائــة و ــالث ومثــانني   -حســب مــا فهمتــ   -األمــر يف داللــة النــدب   اســتخدم اإلمــام  

، ومن الطبيعّي أن حتظـي هـذ  الداللـة بنسـبة عاليـة مـن حيـف ورود األمـر فيهـا         ، ( مرّة183)

مــن أكثــر الــدالالت تطرّقــاا عنــد اإلمــام إذ هــو مُرشــدهم يف حتصــيل النــدب  ويرجــع ذلــك إىل

 املصلحة األخرويّة.

 : قول اإلمام : ومن أمثلة هذ  الداللة

فيــدعوهم ، (28)اخلطبــة:  «تَــزَو دُوا فكــي الــدُّنْيَا مكــنَ الــدُّنْيَا مَــا تَحُــوزُونَ ب ــ ك أَنْف سَــك مْ غَــداا » -

وحيفظـوا  ، مبا فيها بأن يتصَـدّق وا مبـا أعطـاهم اللّـ  منـها      أن يتّخذوا زاداا يف الدنيا إىل 

 هبذ  وأمثاهلا أنفسهم من النّار. 
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: (192)اخلطبــة:  «وَتَقَر بُــوا ب هَــا، وَاسْــتَكْثكرُوا مكنْهَــا، وَحَــافكظ وا عَلَيْهَــا، تَعَاهَــدُوا أَمْــرَ الص ــالَةك»

 اللّ . رُّب هبا إىلوالتق، وامل حافَظة عليها، لتعاهُد أمر الصالة عا دَ

، قَبْـلَ إ رْهَـاق  أَجَلـك ك   ، فَلْيَعْمَل  الْعَامكل  مكنْك مْ فكي أَي ام  مَهَلك ك»: وقول  يف اغتنام فرصة احلياة -

ــغُلك ك  ــلَ أَوَانك شُ ــ ك قَبْ ــي فَرَاغك ــ ك  ، وَفك ــذَ ب كَظَمك ــلَ أَنْ يُؤْخَ ــ ك قَبْ ــحَ  (85اخلطبــة: ) «وَفكــي مُتَنَفريسِ  نَصَ

 بالعمل للقادر مكنّا يف أيّام احلياة ومدّة البقاء.

دك. »: االستعداد للموت يف الدعوة إىل وأيضاا قول   - ب  ، والْاكجْتكهـادك و فَعَلَيْك مْ ب الْجـ   التَ.أَهُـ.

، باإلعــداد للمــوت عُدّتــ  نَصَــحَهم ( 225)اخلطبــة:  «التَ.ــزَوُ.دك فكــى مَنْــز ل  الــزَ.ادك، والْاكسْــتكعْدادكو

 وأوصاهم ب ما ينفعهم بأن يُشمّروا عن سواعد اجلدّ يف العمل الصا .

 : واإلرشاد . النصح2

)ابــن  الرشــاد هــدا  وسَــدّدَ  إىل: وأرشــد  غــري ، هــدا : األمــر ورَشّــد  أرشــد  اهلل وأرشــد  إىل

وإنّمـا هـو طلـب حيمـل بـني      »، وهـو الطلـب الـذي ال تكليـف وال إلـزام فيـ       ، (1649: اتون منظور، د

 . (34م: 2000)عبداهلل،  «طيّات  معىن النصيحة واملوعظة واإلرشاد

ــة إىل داللــة النصــح واإلرشــاد حــني يُســتعمل      يف ســياق »وقــد خيــرج األمــر عــن داللتــ  احلقيقيّ

، كقولـــ  تعـــاىل يف شـــأن كتابـــة الـــدين (257: 1ج ،م1993)العـــاكوب، « التعلـــيم وبيـــان مـــا ينبغـــي فعلـــ 

َنُكْم َكاِتِب بِاْلَعْدِل﴾ واإلشهاد:   .(282/)البقرة﴿ِإَذا تََدايَاْنُتْم بَِدْينى إَِلى َأَجلى ُمَسمًّى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بَاياْ

( مرّة98) اإلرشاد مثانية وتسعنيَو ورد األمر لداللة النصح
 

 : يف خطب هن  البالغة

)ابـن  فيّة" ملّا أعطا  الراية يـوم اجلمـل   كإرشادات  وتعليمات  احلربيّة إىل ابن  "حممّد بن احلن -

ر  اَللَـ. َ     »، وهي خشة طويلة يف احلروب املختلفة: (241: 1ج ،م1996أيب احلديد،  ذك َ أَعـك عَضَ. عَلَـى نَاجـ 

 .  (11)اخلطبة: « جُمْجُمَتَكَ تكدْ فكي اَلْأَرْض  قَدَمَكَ اكرْم  ب بَصَر  َ أَقْصَى اَلْقَوْم  وغ ضَ. بَصَرَ َ

يف ى ملّـا استشـار  يف الشُّـخُوص للقكتـال بـأن يبقـ       -بن اخلطّـاب"   "عمر ومثل إشارت  إىل -

ــد،   املعركــة ويبعــف اجلــيش إىل ، مكانــ  ــن أيب احلدي ــاا »: (68: 5ج ،م1996)اب ــنْ ق طْب ــتَدكر  ، فَك  وَاسْ

 .(146)اخلطبة:  «وَأَصْلكه مْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْب ، الر حَا ب الْعَرَب 

)اخلطبـة:   «وَلْيَخْزُنك الرَ.جُل  لكسَانَ ُ فَإ نَ. هَذَا اللك.سَانَ جَمُوح  ب صَاحكب  ك»: صائح  أيضااومن ن -

ــ  علــ     فأَرشــدَ ، (177 ــاس أن حيفظــوا لســاهنم عــن التعــدّي ب وحيفظــو  عــن  ، الغــريى النّ

 وكلّ ما يُؤذي.، الثر رة
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 : الدعاء .3

. (785: 1ج ،م1996)التــهانوي،  «ويســم ى ســؤاالاوهــو كــالم إنشــائيّ دالّ علــى الطلــب مــع خضــوع  »

"دعاء"؛ألنّـــ  : اكعلـــمْ إنّ الـــدعاء مبزنلـــة "األمـــر" و"النـــهي" وإنّمـــا قيـــل »: حبثـــ  "ســـيبوي " فقـــال

م: 1983)ســـيبوي ،  «"أمر"و"هنـــي" وذلـــك قولـــك" اللّهـــمّ زيـــداا فـــاغفرْ ذنبـــ " : اســـتعظم أن يقـــال

طلـب الفعـل   »وإنّـ :   (298م: 1997)ابن فـارس،   سألة. ونّا  "ابن قتيبة" و"ابن فارس" امل(1/142

ون )التفتـازاين، د  «يكـون مـن األد  إىل األعلـى   »و. (117م: 2003)القـزويي،   «على سبيل التضّـرع 

 .﴿َربِّ اْغِفْر لي﴾، حنو قول  تعاىل: (320: 2ج ،ات

ويكون مجلةا ، البالغة( مَرّة يف خُطَب هن  89) وقد وَرَدَ األمر لكداللة الدعاء تسع ومثانني

 : مكن العبد لكربّ 

ــكَ  »: مثــل دعــاء  يف االستســقاء  - ــكَ وَبَرَكَتَ ــا غَيْثَ ــرْ عَلَيْنَ ــم  انْشُ ــقكنَا غَيْثَــكَ. اللريهُ ــم  فَاسْ ، اللريهُ

ــكَ ــبَةا ، وَر زْقَــكَ وَرَحْمَتَ ــةا مُعْشك ــةا مُرْو يَ ــقْيَا نَافكعَ ــقكنَا سُ ــ   فســألَ ، (143)اخلطبــة:  «وَاسْ ــن اللّ مك

 الوج  الذي ينبغي. ى طلب أنواع ما يطلب مكن  سبحان  ب أمتّ ما ينبغي عل   مّ عَادَ إىل، املطر

ــز  ك ، اللريهُــم  اقْسِــمْ لَــ ُ مَقْسَــماا مكــنْ عَــدْلككَ »: ومــن أمثلــة دعــاء  مــا وَرد يف حــقّ الــنيبّ  - وَاجْ

وَشَـرِّفْ  ، وَأَكْـر مْ لَـدَيْكَ نُزُلَـ ُ   ، ل  عَلَـى بَنَـاءِ الْبَـان نيَ بَنَـاءه ُ    مُضَع فَاتك الْخَيْر  مكنْ فَضْلككَ. اللريهُم  أَعـْ 

يلَةَ  ، وَآتك ك الْوَسكيلَةَ، عكنْدَ َ مَنْز لَ ُ نَاءه وَالْفَضـك ي زُمْرَتـك ك   ، وَأَعْطك ك السـ  ، (105)اخلطبـة:   «وَاحْشُـرْنَا فـك

، اا مُضـاعفة فـوق مـا يسـتحقّ    أن يُضاعكف لَ  فضـل  وإحسـان  أضـعاف   ، للنيبّ  فدَعا 

ن األنبيـاء فَمـا دوهنـم      ، ويُكرمـ  أجـلّ كرامـة وأفضـلها    ، ويرفع شأنَ  فوق كلّ أصحاب الشـأن مـك

 ويُلحق  ب .، وجيعل  عند  يف أشرف املنازل

مْ   »: أصـحاب  امل ذبـذبنيَ بصـيغة األمـر واملاضـي     ى ومن هذ  الداللة دعاء  عل - فَأَبْـدكلن ي ب هـ 

ى  ، مكنْهُمْخَيْراا  ي الْمَـاِء        ، وأَبْدكل همْ ب ي شَـر اا مكنِـّ وَبهُْم كَمَـا يُمَـاث  الْمكلْـُح فـك ْف ق لـ  )اخلطبـة:   «اللريهُـم  مـك

ــنْهُمْ »: . وقولــ (25 ــراا ي مك ــدَلَن ي اهلل  ب هــمْ خَيْ ــي  ، أَبْ ــمْ مكنِّ ــرّاا لَهُ ــي شَ ــدَلَهُمْ ب  ، (69)اخلطبــة:  «وَأَبْ

كمـا دَعـا أن   ، ويسـتجيبوا لَـ   ، يبدلـ  ب هـم خـرياا مكمّـن يسـمعوا كالمـ        اللّـ  أن  إىل فتَضَر عَ 

 لَأَن هُم يعتشون  مصدر قلق لَهُم وإزعاج. يبعف بدل  قائداا أَشر  مكن  ب نظرهم؛

 : التحذير .4

، (37: 2ج ،م1979)ابـن فـارس،   « حذر" احلاء والذال والراء أصل واحد، وهو من التحرُّز والتقـيُّظ »"

صــاحب  ، والتهديــد بالشــرّ، ويقــول "الشــوكاين"(4332: اتــون )ابــن منظــور، د« التحـذير: التخويــف »و

 ﴾َواتا ُقاوْا الل اَه واْعَلُماوْا أَن ُكام مُّاَلقُاوهُ ﴿تفسري "فتح القدير" يف إظهار املعىن الثـاين لألمـر يف اآليـة:    
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)الشــوكاين، « يف شــيء مــن امل حرّمــات قولــ  "واتّقــوا اهلل" فيــ  حتــذير عــن الوقــوع   »، (223/)البقــرة

 ، فعَدّ "الشوكاين" التحذير غرضاا بالغيّاا خيرج إلي  األمر.  (312: 1ج ،م2007

 : يف خطب هن  البالغة، ( مرّة51) ومخسنيَى ورد األمر يف داللة التحذير إحد

يك مْ   »مثل قول :  - ي قَبْضَـتك ك    فَات ق وا اهلله الريذكي أَنْتُمْ ب عَيْنـ  ك، وَنَوَاصـك بُك مْ فـك )اخلطبـة:  « ب يَـدك ك، وَتَقَلُـّ

 من معصية اللّ  الّذي يراهم ويعلم تصرُّفاهتم، وقادرعليهم وقاهر هلم.  فحذّرهم  (،184

: باعتبــار مــا يعلــم اإلنســان مــن عيــب نفســ     ، مــن العيــب والغيبــة  وأيضــاا حتــذير    -

 .(140)اخلطبة:  « ك لكمَا يَعْلَمُ مكنْ عَيْب  نَفْسِ كفَلْيَكْف فْ مَنْ عَلكمَ مكنْك مْ عَيْبَ غَيْر »

 : .التنبي 5

نبّهـ  مـن   و التنبيـ  مثلـ ...  ، واسـتيقظَ : انتب  من نومـ  ، وانتب ، ووأنبه  من النوم فَتنبّ ، نَبّه »

)ابـن   «رفعتُ  مـن اخلمـول  : شَعَر ب ... ونَبّهتُ  أنا: األمرى تَنبّ  علو أيقظ .: الغفلة فانتب  وتَنبّ 

 .  (4332: اتون منظور، د

﴿َواْعَلُماواْ ورد فعل األمر "اعْلَمُوا" يف سياق  القرآين كثرياا حيمل هذ  الداللة، مثل قول  تعـاىل:  
اااأَن َماااا غَِنْماااُتم ِماااْن َشاااْيءى فَاااَأن  لِل ااا  بِيِل﴾ِه ُخُمَساااهُ َولِلر ُساااوِل َولِاااِذي اْلُقْربَاااى َواْليَتَااااَمى َواْلَمَسااااِكيِن َوابْاااِن الس 

، فالفعــل "اعْلَمُــوا" يف ســياق  حيمــل معــىن التنبيــ  علــى رعايــة العمــل واالهتمــام بشــأن  (41/)األنفــال

وهكــذا يكــون األمــر يف خُطَــب هنــ  البالغــة، ووَرَدَ  (107-106: 10ج ،م1984)ابــن عاشــور،  ،املنبّـ  عليــ  

 ( موضعاا، ويكون معظم  بـ"اعْلَمُوا":  42األمر فيها لكداللة التنبي  يف ا نني وأربعنيَ )

ــ  النّــاس علــ  مثــل قولــ   - ، مجــرة صــغريةى علــى أنّ هــذا اجللــد الرقيــق ال يقــو ى يُنبّ

وَاعْلَمُـوا  »: ا بتـر  املعاصـي وهجـر السـيّةات    فنَصَحَنا برحم نفوسـن ، فكيف يتَحم ل عذاب النار

ــار  َفــارْحَمُوا نُف وَســك ْم َفــإ َن.ك ْم َقــْد جََر.ْبتُمُوَهــا فكــ        ــدك الَر.قكيــق  َصــبْر  عََلــى الَن. ــْيَس لكَهــذَا الْج ْل ــُ  َل ي أََن.

 .(184)اخلطبة:  «مَصَائكب  الدُ.نْيَا

ــازَك مْ عَ » : ومنــها قولــ    - ــوا أَنري مَجَ ــ ك  وَاعْلَمُ ــق  دَحْضك ــراطك وَمَزَالك ــى الصِّ لَ
 (1)

وَأَهَاو يــل  ، 

ــ ك ــارَاتك، زَلَلك وَتَ
 (2)

ــ ك  ــة:  «أَهْوَالك ــأمر الصــراط    (82)اخلطب ــ  وتــذكري ب ــلّ  ، فهــذا تنبي ــ . وك وأهوال

 وإميان.ى تقو وإنّ  طريق حيتاج إىل، اجلنّة وهو طريق إىل، إنسان البدّ وأن ميرّ علي 

                                                      

 مزالق دحض : الدحض: هو انقالب الرجـل بغتـة، فيسـقط املـاّر، واملزالـق: مواضـع الزلـل واالنـزالق.         .1

 (  593صبحي الصا : حتقيق )هن  البالغة، 

 (593صبحي الصا : حتقيق التارات: النُوَب و الدفعات. )هن  البالغة، . 2
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 : . االعتبار6

 ﴿اُنظُُروا ِإَلٰى َثَمرِِه ِإَذا أَْثَمَر َويَاْنِعاِه﴾: كقول  تعاىل، تُستعمل صي  األمر يف سياق أخذ العشةحني 

ــار إىل   ، (336: 1ج ،م2008( )الســيوطي، 99/)األنعــام ــدعاهم ســبحان  بــأن ينظــروا نَظــر االعتب  فَ

 مكن قدرة اللّ  يف هذا الكون. ينع  إذا أينَعَ لَعلّهم يعتشون ب ما يشاهدون  مثر  إذا أَمثَرَ وإىل

وإنّ الدعوة إىل التدُّبر والتأمُّل، واالعتبار يف خُطَب هن  البالغـة جـاءت أكثرهـا مُوجِّهـة إىل     

التأمُّل والـتفكري واالعتبـار يف أحـوال األ مـم السـابقة، ويف أسـباب هالكهـم وفيمـا آلـوا إليـ  حيـف            

 ر واالعتبار يف آيات اللّ  املبثو ة يف الكانةات.حلّ ب هم سخط اللّ  وغضب . وقد يكون هذا التدبُّ

 ( مرّة ب صيغة فعل األمر:  24وقد وَرَدَت هذ  الداللة يف خُطب هن  البالغة أربع وعشرين )

ــاس إىل حنــو دعوتــ    - ــل يف أحــوال مــن مضــ   للنّ ــؤمننيَ قبلــهم ى التأمُّ ــن امل  ولَفــ َ ، مك

ــثريهُم أن ، أنظــار املخــاطبنيَ مكــن النّــاس ى املنــازل وأنــى ينظــروا كيــف حَقريــقَ الضــعفاء أعلــ وحَ

بعـد   وكيـف أنّهُـم  ، وَحـدة هـدف  ، واتّفاق كلمـة ى املراتب وصاروا حُكاماا وقادة؟ عندما كانوا عل

فَانْظ رُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْف  كَانَـ ك الْأَمْلَـاء    »: زال امللك عنهمو تلك املرتبة العالية تَهاووا وسَقَطوا

ــةا  ــائكرُ     مُجْتَمكعَ ــرَةا وَالْبَصَ ــيُوفُ مُتَنَاصك ــةا وَالسُّ ــدكي مُتَرَادكفَ ــةا وَالْأَيْ ــوبُ مُعْتَدكلَ ــةا وَالْق ل  ــأَهْوَاء  مُؤْتَلكفَ وَالْ

ــالَمك     ــاب  الْعَ ــى ر قَ ــنيَ وَمُل وكــاا عَلَ ــار  الْأَرَضك ــي أَقْطَ ــوا أَرْبَابــاا فك ــمْ يَك ونُ ــدَةا أَ لَ ــزَائكمُ وَاحك ــذَةا وَالْعَ نيَ نَافك

ــر  أ مُــور هكمْ حكــنيَ وَقَعَــ ك الْف رْقَــة  وَتَشَــت تَ ك الْأ لْفَــة  وَاخْتَلَفَــ ك   فَــا نْظ رُوا إ لَــى مَــا صَــارُوا إ لَيْــ ك فكــي آخك

ــاَس َك          ــْنهُْم لكَب ــُ  َع ــَع اللري ــْد خََل ــوا ُمتَحَــار ب نَي َوَق ــتَلكفكنَي وَتَفَر ق  ــع بُوا ُمْخ ــدَة  وَتََش ــة  وَاْلَأفْةك ــ ك رَامَالْكَلكَم تك

 .(238اخلطبة: ) «وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةَ ن عْمَتك ك وَبَقكيَ قَصَصُ أَخْبَار هكمْ فكيك مْ عكبَراا لكلْمُعْتَب ر ينَ

 : اإلهانة .7

ــ      ــة مصــدر"أهانَ " أي اســتَخف  ب ــة يف اللغ ــ  مهانــة أي ذ لّ   : واســتحقَرَ .ويقال، اإلهان رجــل في

. وهــي (489م: 1979الزخمشــري،  ؛4724: اتــون ابــن منظــور، د ؛21: 6ج ،م1979)ابــن فــارس،   وضــعف

وذلـك إذا ا سـتعمل  صـيغة األمـر يف مقـام عـدم       ، إظهار ما في  تصغري امل هان وقلّة املبـاالة بـ   

، (117م: 2003)القــزويي،  ر  "القــزويي"كــوذ .(706: اتــون )الدســوقي، د االعتــداد ب شــأن املــأمور 

 .(283: 3ج ،م1914)العلويّ،  و"العلويّ"

 : ( مواضع7) داللة اإلهانة يف سبعة ويف خُطَب هن  البالغة قد خرج األمر إىل
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ا سْك  ْ قَبَحَكَ اهلل  يَا أَ ْرَمُ»ومن هذ  الداللة:  -
(1)

؛ فهـذ  كلمـة استصـغار    (185)اخلطبة:  «

رهم يف مواجهة "الشج بن مسهر الطائي"شاعر مكن شعراء اخلوارج رَفَعَ شعا قال  اإلمام 

ــا اهلل" يف وجــ  اإلمــام فَعــدلَ عــن حــوار  إىل      ــ    "ال حُكــم إلّ ــدَ مفعولَ ــ  فَقَ ــ ؛ ألنّ ــن أيب  إهانت )اب

 .(389: 4ج ،م2007احلديد، 

 : . اإلباحة8

فَـأَمر  واسـع   ، أحلَلت  لك لـيسَ ب محظـور عليـك   : وأحبتك الشيء، اإلباحة يف اللغة مصدر"أَباحَ"

إذ  (384: ون تـا ابـن منظـور، د   ؛315: 1ج ،م1979)ابـن فـارس،    ؛غري مُضيّق. وامل باح خالف ااظور

 -نوعـاا مــا   -ويُشـب   ، ُيتْـر  لإلنسـان أن يفعـل مـا يشـاء. وهـو أسـلوب بالغـّي يـدخل يف األمـر          

بــل إنّ وجْــ َ األمــر يكــاد ، ولكنّــ  يتّجــ  اتّجاهـاا بالغيّــاا أكثــر حرّيّــة وتنوّعـاا  ، التفـويض والتســليم 

﴿وَُكلُاوْا َواْشاَربُوْا َحت اى يَاَتبَااي َن َلُكاُم : كقولـ  تعـاىل  ، نـا فنّيّـاا يف مجاليّتـ    وهـذا مـا يثري  ، يطمس في 
ويف خُطـب هنـ  البالغـة قـد ورد      .(187/)البقـرة  اْلَخْيُط األَبْاَيُض ِماَن اْلَخاْيِط اأَلْساَوِد ِماَن اْلَفْجاِر﴾

 : ( مرّات3) األمر يف داللة اإلباحة  الث

أاَلَ وَإ ن  ُ »: ذلك عندما أجلأهتم الضرورة إىل، سَب  الناس لَ  جائزاا بَعد  كما جَعَلَ  -

 .(56اخلطبة: ) «وَلَك مْ نَجَاةب، فَإ ن  ُ ي زَكَاةب، سَيَأْمُرُك مْ ب سَبِّي وَالْبَرَاءهةك مكنِّي; فَأَم ا الس بُّ فَسُبُّون ي

)البحـراين،   جـائزاا ى سـتبداد بـالرأ  مفارقة اجلماعـة واال  قتل من دعا إىل كما جعل  -

ــعَار  »: (127: 3ج ،م1999  «وَلَـــوْ كَـــانَ تَحْـــ َ عكمَـــامَتكي هـــذك ك ، فَـــاقْتُل و ُ، أَالَ مَـــنْ دَعَـــا إ لَـــى هـــذَا الشِـّ

 .(127)اخلطبة: 

 : االلتماس .9

 غـري أنّـ  مـن األجـدر     (466: 1ج ،م2003)السبكي،  ،ون األمر في  للمساويكوأصل االلتماس أن ي

، ني  يف البشــريّةكانـا مُشـتر  ك؛ إذا األد  إىلى فيشـمل الطلــب مـن األعلـ   ، أن يتوسّـع فيـ  قلـيالا   

ــكــو ــف. ى ان عل ــ  قول"هــود"   ســبيل التلطُّ ــا ورد من ــ     وسّ ــ  لقومــ  مُتلطّفــاا يف قول يف دعوت

 .(52/)هود اء َعَلْيُكم مِّْدرَار ا﴾﴿َويَا قَاْوِم اْستَاْغِفُروْا رَب ُكْم ثُم  ُتوبُوْا ِإلَْيِه يُاْرِسِل الس مَ : تعاىل

 : ( مرّات3) ويف خُطب هن  البالغة قد ورد األمر يف داللة االلتماس  الث

                                                      

 .(645: صبحي الصا حتقيق هن  البالغة، ) سنانساقط الثنيّة من األ: أ ْرَمُ .1
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معونتهم علـى   فطلبَ ( 136)اخلطبة: « اَيُ.ها النّاسُ أَعكيْنُوين عَلَي اَنف سِك مْ: »مثل قول  

 أنفسهم بأن يلتزموا احلدود، فيُقيموا احلق  والعدلَ ويطبّقوا الشريعة ب حمل أنفسهم عليها.

 : التخيري .10
: اتـ ون )ابـن منظـور، د  « خَيّرت  بني الشـيةني  أي: فوّضـ  إليـ  اخليـار وختيّـر الشـيء: اختـار        »لغة من: 

تقــول: "ك ــلْ خبــزاا أو ». وهــو الطلــب بــأن خيتــار املخاطــب بــني أمــرين أو أكثــر قــال "ســيبوي ":  (4157

، وهـو الـدعوة إىل اختيـار أمـر مـن ا ـنني  أو  ال ـة        (184: 3ج ،م1983)سيبوي ، « متراا" أي: ال جتمعهما

مـع امتنـاع   » رأمور، فقد خيرج األمر عن داللت  احلقيقيّة إىل داللـة جمازيّـة يـراد بـ  طلـب االختيـا      

 .(314-313: 2ج ،ون تا)التفتازاين، د« اجلمع بني األمرين أو األمور الل يطلب إلي  أن خيتار بينهما

 : ( ب صيغة فعل األمر2) وقد وَرَدَت هذ  الداللة يف خُطب هن  البالغة مرّتني 

قَدك اكسْتَطْعَمُوكمُ»كقول ، وهو خيّر أصحاب  بني أمرين :  -
 

الْقكتَالَ
(1)

فَأَقكرُ.وا عَلَى مَذَلَ.ةٍ وَتَـأْخكري    

يقول ألصـحاب :   ، فاإلمام (127اخلطبة: )« مَحَلَ.ةٍ أَوْ رَوُ.وا اَلسُ.يُوفَ مكنَ اَلدك.مَاءِ تَرْوَوْا مكنَ اَلْمَاءِ

ن ارتيـاد املَشـرعة       ،م2007)ابـن أيب احلديـد،    ،إنّ أهل الشام طَلَبُوا مكنكم القتال عنـدما مَنَعـوكم مـك

وأنتم بني خيارين ، إمّا أن تقبلوا ب ذلك فَترضون بالـذُّل واهلـوان، وتَتَـأخّرونَ عـن املقـام       (153: 2ج

 الكرمي، وإمّا أن تسقوا السيوف مكن دمائهم، عندها تسقون مكن املاء. 

 : . التعجيز11

)ابـن   جعلت  عـاجزاا ، وأعجزت فالناا وعاجزت ، العجز وذلك إذا نَسبت  إىل، التثبيط: التعجيز

هُـو الطلـب ب مـا ال    : . ويف اصـطالح البالغـيّنيَ  (884: 3جم، 1979ابـن فـارس،    ؛2817: اتون منظور، د

 (28م: 1986دراز،  ؛314: 2ج ون تا،)التفتازاين، د .يقدر علي  امل خاطب ليُظهر عجز 

ــاىل  ــ  تعـ ــا يف قولـ اااا نَاز ْلنَاااا َعلَاااى َعْباااِدنَا فَااا: كمـ  ْأُتوا ِبُساااورَةى ِماااْن ِمْثِلاااِه﴾﴿َوِإْن ُكْناااُتْم ِفاااي رَيْااابى ِمم 

راد بـاألمر يف هـذ  اآليـة األمـر علـ      ، (23/)البقرة ن      ى فَليسَ املـ  وجـ  التكليـف باإلتيـان ب سـورة مـك

 وإنّما امل راد إظهار عجزهم عن اإلتيان مبثلها.، مثل 

ــرْآن   ذَلكــكَ»(، مثــل هــذا األمــر:  2يف خُطَــب هنــ  البالغــة أفــاد األمــر داللــة التعجيــز مــرّتني  )    الْق 

هبـذا األمـر أن يظهـر عجـزهم      ، فـأرادَ  (159)اخلطبـة:  « فَاسْتَنْطكق و ُ وَلَنْ يَنْطكقَ ولَككنْ أ خْب رُك مْ عَنْ ُ

 ألنّ  ال لسان ل  ولكن ينطق عن  من خُوطبَ ب  وفهمَ أحكام . أن جيعلوا القرانَ ينطق ويَتَكلّم؛

                                                      

ــال: طلبــوا مــنكم أن تطعمــوهم القتــال، كمــا يقــال    .1 ــتَطْعَمُوك مُ القكتَ أي « فــالن يســتطعمي احلــديف »اسْ

 (.581صبحي الصا : حتقيق )هن  البالغة،  يستدعي  مي
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 : . اإلنذار12

، أعلَمــ ُ: اللحيــاينّ"و عن"كــراع، نُــذرااو وَأَنــذَرَ  بــاألمر إنــذاراا»أنــذَرَ ". اإلنــذار يف اللغــة مصــدر" 

: ون تـا )ابـن منظـور، د   «خَو فـ  وحَـذرير   : اإلنذار املصدر. وأنـذَر  أيضـاا  و والصحيح أنّ النُّذر االسم

وهـو  ، (414: 5ج ،م1979)ابـن فـارس،    «وال يكاد يكون إلّـا يف التخويـف  ، اإلبالال: اإلنذار»و، (4390

﴿قُاْل َتَمتا ُعاوا : ومنـ  قولـ  تعـاىل   ، يتحقّق حني تستعمل صيغة األمر يف مقام اإلعالم والتخويـف 
 .(30إبراهيم: ) فَِنن  َمِصيرَُكْم ِإَلى الن اِر﴾

أاَلَ فَتَوَقريعُـوا مَـا   : »(، ومنـهما 2ويف خُطَب هن  البالغة أفاد األمر داللـة اإلنـذار يف موضـعني  )   

غَار ك مْ     يَك ون  مكنْ   أنـذَرَهم  ف، (233اخلطبـة:  )« إ دْبَار  أ مُـور ك مْ، وَانْقكطَـاع  وُصَـلكك مْ، وَاسْـتكعْمَال  صـك

 األحوال الرديةة امل ستقبلة امل ضادّة ملصا  العامل الّل جيمعها سوء التدبري وتفرُّق الكلمة.

 : . التهديد13

وذلـك يف اصـطالح البالغـيّنيَ     (4631: اتـ ون )ابـن منظـور، د   الوعيد.التهديد يف اللغة التخويف و

الصـعيدي،   ؛702: اتـ ون )الدسـوقي، د  ،إذا ا ستُعمل  صيغة األمر يف مَقام عدم الرضا باملـأمور بـ   

ر قـد أمـر ب مـا هـو غـري راضو          (75: 2ج ،م1984وعرفـ ،   ؛47: 2ج ،م1999 ُق إذا كـان اآلمـك فهو يتحقرـي

راد أمـرهم   »و، (40)فصل :  ِشْئُتْم ِإن ُه ِبَما تَاْعَمُلوَن َبِصيِر﴾﴿اْعَمُلوا َما : كقول  تعاىل، عن  ليس املـ 

وسرّ ، بدليل قول  سبحان  "إنّ  ب ما تعملون بصري"، ب كلّ عمل شاءوا بل األمر هنا يُفيد التهديد

ا كأنّ  يأمرهم ب مـ ، بالغة التعبري باألمر يف مقام التهديد أنّ اهلل سبحان  لكشدّة غضب  عليهم

 .  (75: 2ج ،م1984، ة)عرف «يُوجب عقابَهم لينكل ب هم أشدّ تنكيل

ن أفعـال األمـر يف خطـب هنـ  البالغـة دالّـاا علـ          وَاللرـي ك إ نري  »: التهديـد والتـنفري  ى جاء فعـل مـك

امْرَأا يُمَكِّنُ عَدُو  ُ مكنْ نَفْسِ ك يَعْرُقُ لَحْمَ ُ
(1)

وَيَهْشكمُ عَظْمَ ُ وَيَفْر ي ج لْدَ ُ 
(2)

لَعَظكيم  عَجْزُ ُ ضَـعكيف    

ــدْر  ك  ــوَان حُ صَ ــ ك جَ ــم  ْ عَلَيْ مَــا ضُ
(3)

ــةْ َ   ــ َ فـــهك نْ ذَا َ إ نْ شك أن  فــأمَرَهُم ، (34اخلطبــة: ) «أَنْ

 سبيل التهديد والتنفري.ى يكونوا ذلك املرء الّذي وَصَفَ  بالعجز والضعف أمام العدُوّ أمراا عل

                                                      

 (.578: صبحي الصا  حتقيقهن  البالغة، ) ى ال يبقى من  شيء على العظميَعْرُقُ لَحْمَ ُ: يأكل حتّ .1

 (.578: صبحي الصا  حتقيقهن  البالغة، ) فَرَا  يَفْري : مَزّقَ ُ ميزق  .2

حتـ  الترائـب،    عوعية الدموية، واجلـوانح: الضـلو  ن األوما يتبع  م، هو القلب:   علي  اجلوانحماضُمّ .3

 (.578: صبحي الصا  حتقيقهن  البالغة، ) ما يلي التّرْق وَتنَي  من عَظْم الصدر: والترائب
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 : . التكوين14

واهلل مُكـــوِّن األشـــياء ، أحدَ َـــ : وكـــو نَ اهلل الشـــيء، كـــانَ كونـــاا وكينونـــة وقـــد، احلـــدث: الكـــون

: ويف اصــطالح البالغــينيَ (3960-3959: اتــون )ابــن منظــور، د ،الوجــود يُخرجهــا مكــن العــدم إىل

 .(317: 2ج ،اتون )التفتازاين، د «التكوين إنشاء من عدم لكوجود»

ول  لكمَـنْ أَرَادَ كَوْنَـ ُ    »: ويف خُطَب هن  البالغة أفاد األمر داللة التكـوين يف موضـع واحـد     يَقـ 

 فهو أمر مكن اهلل إلجياد الكائنات مكن العدم فوراا.، (232)اخلطبة:  «ك نْ فَيَك ون

 

 ائجنتال

 : يُمكن إمجال أهمّ االستنتاجات الل متّ تأكيدها خالل هذا البحف

مـن أهـمّ اخلصـائص الشـكليّة     ـــ   خاصّـة األمـر  ــ اعتماد األساليب الطلبيّة  يل إىل.كان امل1

وجماالا واسعاا للتعبري واإلقنـاع  ، ذلك؛ ألنّها متنح املتكلّم حريّة، البارزة يف خُطب هن  البالغة

ــاللجوء إىل  ــة واجملــال مــا يُالحــظ يف تعــدُّد     ، اســتعمال هــذ  األســاليب   والتــأ ري ب وهــذ  احلريّ

( 559) دالالت جمازيّة. وقد ورد مخسمائة وتسعة ومخسونَ الت األمر من أمر حقيقيّ إىلدال

وكــان هــذا الــورود بطــرق خمتلفــة ونســب متفاوتــة بــني أســاليب  ، أمــراا يف خطــب هنــ  البالغــة

يف خطب . وأمّا فعـل األمـر الظـاهر املسـند إىل املخاطـب       األمر الل جاء هبا اإلمام علي 

، ( موضـعاا 474) وهو يف أربعمائة وأربعة وسـبعنيَ ، فهو األكثر استعماالا يف خُطب هن  البالغة

حيـف إنّ فعـل األمـر هـو أمّ     ، مـا يريـد اإلمـام     وهذ  الكثرة من بـاب الوصـول املباشـر إىل   

وخاصّتهم يف تعيني طلـب مـا حيتـاجون.    ، ني عامّة النّاسثر دوراناا بكواألسلوب األ، باب األمر

الدالّي أنّـ  أشـّد مـن املضـارع املقتـرن بــالم األمـر؛ ألّن املـتكلّم فيـ  يُلقـي           ى ومن ناحية املستو

امل خاطب أمراا إيّا  بإيقاع الفعل بينما ليس يف املضارع املقترن بـالم األمر مـا   مادّة الفعل إىل

( مـرّة.  39) ى الالم. وقد ورد املضارع املقترن بــ"الم األمـر" تكسـع و ال ـنيَ    يُشري إىل األمر سو

( 6) وأمّــا اســم الفعــل فقــد ورد اســتعمال بعــض أنــاء األفعــال يف خطــب هنــ  البالغــة ســ ّ  

يف كلّها االختصار لغرض التأكيد. وقد ورد فيهـا اسـتعمال املصـدر النائـب عـن      ى فَجر، مرّات

وذلـك لغـرض التاكيـد واالختصــار واإلغـراء بالفعـل. وقـد جــاء       ، تٍ( مــرّا8) فعـل األمـر مثـاين   

ويكون غالباا يف ، ( موضعاا29) األمر بصيغة املاضي يف خطب هن  البالغة يف تسعة وعشرينَ
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وسبب هذا االستعمال أنّ الفعل املاضي يعطي حتقيقاا بوقوع الطلـب  ، والدعاء علي ، الدعاء ل 

 عاء الذي يراد من  حتقيق املدعوّ ب .وهذا يف حقيقت  يناسب أسلوب الد

وهـو طلـب   ، ( أمـراا يف داللتـ  احلقيقيّـة   51) . ورد يف خطب هن  البالغـة تسـعة وأربعـون   2

ب للحـرب  كوي، حدوث الفعل على سبيل االستعالء واإللزام ، وإعـداد عـدّهتا  ، ون غالباا يف التأهُـّ

 ويف إ ر  غزو األعداء.

انــات األديــب يف  كآليــة تــشز إم كأقســام األمــر يف خُطَبــ    . اســتعمل أمــري املــؤمنني  3

ــة ال  لّ مــا فيهــا مــن  كــاملتلقّــي ب امنــة يف اللغــة إليصــال رســالت  إىل كاســتخدام الطاقــة التعبرييّ

ثرياا عن داللت  احلقيقيّة ليحقّق ما ينوي  من أغراض ودالالت كفيخرج األمر ، القيم اجلماليّة

( مــرّات يف دالالتــ  508) هنــ  البالغــة مخســمائة ومثــاين جمازيّــة. وقــد ورد األمــر يف خطــب

مثّ إنّــ  قــد ظهــر بعــد رصــد مجيــع الــدالالت الــل خــرج إليهــا األمــر يف خطــب هنــ     ، اجملازيّــة

اإلرشــاد والــدعاء. وقــد  و والنصــح، النــدب: البالغــة أنّ هنــا   ــالث دالالت تــرد بكثــرة وهــي  

، واالعتبـار ، والتنبيـ  ، التحذير: وهي، الدالالتولكنّها مل تكثر كثرة هذ  ى، جاءت دالالت أخر

ــة ــة، واإلهانـ ــاس، واإلباحـ ــيري، االلتمـ ــز، والتخـ ــذار، والتعجيـ ــد، واإلنـ ــن  ، التهديـ ــوين. ومـ والتكـ

، بنســبة عاليــة مــن حيــف ورود األمــر فيهمــا  ، والنصــح واإلرشــاد، النــدبى الطبيعــيّ أن حيظــ

؛ حيف إنّـ   ت تطرُّقاا عند اإلمام علي أنّ هاتني  الداللتني  من أكثر الدالال ويرجع ذلك إىل

ر األمـر اخلـارج إىل الـدعاء يف خطـب       .إمام املسلمني وموجِّههم يف شوىن الدنيا والعقـىب  وكثـ 

أنّ الـدعاء أسـلوب غـري مباشـر لتوجيـ  األمّـة        ثرة هذا اخلروج راجعـة إىل كلعلّ ، هن  البالغة

 ولكنّ نتائج  فعّالة.، وصالح األعمال وتبليغها مبا ينبغي أن تكون علي  من تصفية القلوب
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