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 أسلوب األمر أمنوذجا ، دراسة داللية أساليب الطلب يف سورة يونس )عليه السالم(  

  

  

 امللخص
وسّرها مكنون فيه حفظها هللا سبحانه وتعالى من التغيير والتحريف ومن األساليب المهمة في هذه    اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ،       

وقد  اللغة المباركة أساليب الطلب التي كان لها دور في تشكيل  صورة المعنى القرآني  التي هي االستفهام و األمر والنهي والتمني والنداء  
اقتضت طبيعة البحث أن يتألف من مقدمة وتمهيد ثم   السالم( ، إذ وجدنا فيه بعدا دالليا واضحا . رصدنا أسلوب األمر في سورة يونس )عليه  

 مبحثين : 
 المبحث األول يتعلق بأسلوب األمر ، 

 و المبحث الثاني يمثل الدراسة التطبيقية .  
أخضعت عدد من آيات السورة  للتحليل فتوزعت اآليات على صيغ فعل األمر الصريح ثم اسم فعل األمر ثم الفعل المقترن بالم األمر ، و 

 تلت هذه خاتمة اشتملت على نتائج البحث .  
Abstract 

      The Arabic language is the language of the Noble Quran , and its secret is hidden in it . May God 

Almighty preserve it from change and distortion.One of the important methods in this blessed language is 

the methods of demand that had a role in shaping the image of Quranic meaning, which is the questioning , 

the command , the prohibition , and the whish . And the call , and we have observed the method of the 

command in Surat Yunus , peace be upon him , as we found in it a clear semantic dimension .  The nature of 

the research required that it consist of an introduction and a preface , and then two chapters : 

The first topic concerns the method of the matter . 

The second topic represents  the  applied study .  

A  number of the verses of the surah were subjected to analysis , so the verses were divided into the explicit 

command verb forms , then the noun of the command verbs , then the verb associated with the command , 

followed by a conclusion that included the results of the research .  

 املقدمة
ي أحصينا أثرها في تشكيل صورة المعنى القرآني أساليب الطلب في سورة يونس ) عليه السالم (  وقد ُرصد  من األساليب المهمة الت         

ليلي ، وقد  أسلوب األمر الذي وجدنا فيه ُبعدًا  دالليًا واضحًا مما دفعنا إلى دراسة هذا األسلوب وفق المناهج اللغوية الحديثة في المستوى التح
مل خطته على مقدمة وتمهيد اشتمل على مطلبين : األول : مفهوم أساليب الطلب ، والثاني : التعريف بسورة  اقتضت طبيعة البحث أن تشت 

 يونس ، ثم قام البحث على مبحثين :  
 األول : األمر في اللغة واالصطالح ، أنواع األمر و ألفاظ صيغه مع إحصائية بما جاء من أسلوب األمر في السورة المباركة  ،  

 الدراسة التطبيقية ، ثم كانت الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج التي انتهى إليها البحث .والثاني: 
 التمهيد 

 أساليب الطلب :  -أ
ذلك أّن ) علم المعاني ( موضوع  مادته نحوية بخالف   (1) هــ( أّن ) النظم هو توخي معاني النحو(    471أشار عبد القاهر )ت            

د  علمي )البيان و البديع( ، إذن النظم هو روح النحو ألّن ) دراسة تراكيب الكالم تستند إليه و إن كانت المصادر النحوية قد خلت من وجو 
و ال نغفل كتب النحاة القدامى    (2)قد اللغوي أيضا(  أبواب مستقلة بدراسة أساليب الطلب وذلك لخضوعها للمنهج المنطقي الذي يعد منهجا للن

 التي تضمنت إشارات متناثرة  في بطونها تتعلق بأساليب الطلب و أدواتها والمعاني الدقيقة الناتجة عنها ، في حين استقلت أساليب الطلب
هــ(،  إذ  يتحدث    395اللغة( البن فارس )ت  بأبواب خاصة في البالغة العربية ضمن مبحث اإلنشاء  الطلبي مثل كتاب )الصاحبي في فقه

 . (3)في باب معاني الكالم عن األساليب واالستخبار والعرض والتحضيض والتمني مشيرًا إلى المعنى االصطالحي لهذه األساليب  
 أساليب الطلب في اللغة العربية على قسمين : 

 . (4) لب ليحصل ، ألن الحاصل ال يطلب اإلنشاء الطلبي : وهو ما يستدعي مطلوب غير حاصل وقت الط -1
ها بحسب و أنواعه االستفهام  و األمر والنهي والدعاء والنداء والتمني , واذا كان المطلوب حاصال امتنع إجراؤها على معناها الحقيقي وتولد من

  (5) القرائي معان تناسب المقام 
 .  (6) وهو ما ال يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ، و أنواعه ، المدح والذم والقسم والتعجب وصيغ العقود    اإلنشاء غير الطلبي :  -2
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 سورة يونس ) عليه السالم ( :   -ب
، ُسميت في كتب  (7) آية ، ترتيبها في النزول هو الحادي والخمسون إذ نزلت بعد سورة اإلسراء ،  وقبل سورة هود   109مكية ، عدد آياتها  

آمنوا  التفسير والسنة سورة يونس ألنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس ، أّنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم  بالعذاب ، فعفا هللا عنهم لما  
 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلكما جاء في قوله تعالى  

يه على إعجاز القرآن ، وقد تعجب الناس أن يوحى لرجل منهم وكان ابتدأت السورة بحروف ) ا ل ر( تنب  9٨يونس:   حي جي يه  ىه
ثم استوى    عليهم أال يعجبوا  و يفتروا ألّن الوحي من عند هللا وبذلك تتوالى اآليات في بيان قدرة هللا الذي خلق السماوات و األرض في ستة أيام 

ختمت السورة بتلقين الرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( مما يعذر به ألهل    .(٨)على العرش وله الملك وحده و ال شفيع عنده إال من بعد إذنه 
ويبدو أن الترابط في سياق السورة يوجد بين مطلعها وختامها ، إذ أّن    .  (9) الشك في دين اإلسالم و أّن من اهتدى فلنفسه ومن ظل فعليها   

 . (10) الحديث في المطلع عن قضية الوحي هو نفسه في الختام 
 حث األولاملب

 مفهوم األمر لغًة :  
ْم ،  قال ابن فارس : ) الهمزة والميم والراء ، أصول خمسة ( ، األمر من األمور ، و األمر ضد النهي  ،  و األمر النماء والبركة ، والَمعلَ     

رة و والعجب ،  فأما الواحد من األمور ففي المثل )أمٌر ما أتى بك(  ، و األمر الذي هو ضد النهي ، نحو:  ) قم إلى عملك ( و قيل اإلم
األمارة اإلمارة وصاحبها أمير ،  يقال  ُأّمر فالن على قومه ، أي : صار أميرًا ، و أما النماء فنحو :  األمر والنماء والبركة ، وكذلك تلد  

أما في االصطالح فهو )طلب على وجه اإللزام    71َّ الكهف:    َّ خف حف جف مغ جغ ُّٱفقوله تعالى    (11) بمعنى الَمعَلْم ، و أما العجب  
غير أّنه لم يحدد الوجه الذي يأتي عليه أسلوب   (13)هــ( ) األمر اللفظ الدال على الطلب (    1206قال األشموني )ت    .    (12) ستعالء (  واال

 .  (14)األمر ، و األمر مستقبٌل أبدًا ، ألنه مطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل 
 األمر على ثالثة أنواع :  أنواع األمر : 

بار، وعادة يكون من هللا إلى العبد  أمر من األعلى إلى األدنى ، وهو الصادر من جهة أعلى من المأمور على وجه االستعالء و اإلج  -1
 وفائدة األمر هنا حقيقة .

 لل  أمر من األدنى إلى األعلى ، يكون معناه الدعاء أو الرجاء فتقول : ربي اغفر وارحم ، فقولك : اغفر أمر يراد به الرجاء والدعاء والتذ -2
 االلتماس .أمر من المقارن ، أي الذي يعد قرينًا يعني في نفس الطبقة فمعناه  -3
 .  (15)هذه فضال عن معاٍن مجازية أخرى أضافها البالغيون كالتمني والتهديد والتعجيز والتحقير  

 أسلوب األمر منه ما هو صريح بصيغه المعروفة : صيغ األمر  : 
 و هي التي تدل على األمر في الوضع ، أي طلب حدوث الفعل في المستقبل على وجه االستعالء وهو مبني دائما صيغة فعل األمر ، -1
صيغة اسم الفعل : وهو الذي يدل على معنى فعل األمر  و ال يقبل عالمة من عالماته كياء المخاطبة أو نون التوكيد ومنه ) عليكم     -2

 سكت . بمعنى : الزموا (  و صه  بمعنى :  ا
 4َّ محمد:  َّ رث يت ىت نت مت زت ُّٱالمصدر النائب عن فعل األمر ،  -3

 ، إذ جاء المصدر ضرب نائب عن فعل األمر بمعنى : اضربوا . 
 المضارع المقرون بالم األمر وذلك أن تدخل الم األمر على الفعل المضارع فتجزمه ، كقوله تعالى ) فليفرحوا ( .  -4

ل بغير الصيغ المشار إليها آنفًا مثل ما يرد ضمن مادة أمر، ومادة كتب ، ومادة وصى ، ومادة فرض ،  وهناك أمر يفيد طلب حصول الفع
 وهكذا . و هناك    ١٨٣البقرة:    َّ مي خي   حي  ٹٱٹٱُّٱ  5٨َّ النساء:    َّ خس  حس جس مخ  جخ مح جح  مج حج ُّٱ

 ٢٣٣البقرة:  َّ خبمب حب  جب هئ مئ خئ ٹٱٹٱُّٱ  من الجمل الخبرية ما يدل على الطلب أيضًا  

 صيغ فعل األمر يف سورة يونس ) عليه السالم (
( موضعًا اختلف نوع األمر فيها بين أمر حقيقي من هللا سبحانه 52وردت صيغة فعل األمر في السورة المباركة بأشكال متعددة في  )    

له ) صلى هللا عليه وسلم ( ويتمثل في تردد فعل األمر : قل ، أنذر، بشر ، اتبع ، وبّين األنبياء و أقوامهم كما في اعبدوه ،  وتعالى لرسو 
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الزموا   ، بمعنى :  2٨َّ يونس:  َّ يف ُّٱ( في قوله تعالى 2٨انتظروا . أما صيغة اسم فعل األمر فلم ترد إال في موضع واحد في اآلية ) 
َّ يونس:    َّ مل ُّٱٱ( بقوله تعالى5٨أو اثبتوا ، ولم ترد صيغة الفعل المضارع المقترن بالم األمر إال في موضع واحد أيضًا وهو في اآلية )

 فليفرحوا     5٨
 الدراسة التطبيقية املبحث الثاني

  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قال تعالى -1

 15يونس:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي
يؤمنون ورد تفسير اآلية عند اإلمام الطبري بقوله )إذا قرأ هؤالء على المشركين آيات أنزلت إليك يا محمد قال الذين ال يخافون عقابنا  و ال      

ائت  يا محمد بقرآن غير هذا أو غيره فقل لهم يا محمد ما يكون لي أن أبدله من عندي ، فأمر هللا نبّيه   بالمعاد إلينا و ال يصدقون بالبعث ،
.  نرى في اآلية المباركة تنوع الجمل الفعلية واالسمية وهذا يعود إلى جمالية التعبير    (16) أن يخبرهم بان ذلك بيد هللا فأما هو فرسول مبلغ(  

فيه داللة على التجدد والحدوث واالستمرار تتوالى الجمل الفعلية وهذا ما وجدناه في اآلية فتناسب إصرارهم وجدلهم    القرآني فحين يكون المقام
مع داللة الفعل وجاء الفعالن ) ائت ، بدل( داالن على المعنى المجازي الذي هو السخرية واالستهزاء ففعل األمر هنا يشير إلى غطرسة  

وا من تالوة القرآن وذم عبادة األوثان والوعيد لمن عبدها فطلبوا  من الرسول )صلى هللا عليه وسلم( إما أن يأتي الضالين وعنادهم فقد اغتاظ
لصرفية  لهم بغير هذا القرآن أو يبدله بما يتوافق مع هواهم و يالئم غرضهم مع علمهم انه ال يستطيع أن يأتي بشيء من عنده كما أن ) الداللة ا

 ، (17) المبالغة في الفعل بدل الذي جاء مضعف العين فالسياق سياق مبالغة في شناعة الطلب وهو طلب تبديل القرآن( أخذت حيز التكثير و 
إثبات  ويتضح في اآلية المباركة االلتفات من ضمير إلى آخر ففي قوله تعالى ) و إذا تتلى عليهم آياتنا ( التفات من الغيبة إلى التكلم و هذا

من عند هللا و إقناع بأن ما نزل على سيدنا محمد هو كالم هللا لذا جاء االلتفات إلى التكلم بقوله ) آياتنا ( أي نحن أثابت  للمتلقي بأن اآليات
( صوتًا و ذلك  179( صوتًا في حين أن األصوات المهجورة كانت )20و رّد على اإلنكار . ونالحظ في اآلية أن األصوات المهموسة كانت )

المشهد الحجاجي الذي تتعالى فيه أصوات المشركين في طلب تبديل القرآن ، فجاءت أصوات األلف والواو والياء متكررة    يتناسب طرديًا مع
فكانت    أكثر من غيرها منبئ عن تمادي المشركين فلعلهم سألوا ذلك كيد وطمع في إجابته عليه الصالة والسالم ليتوسلوا إلى اإللزام و االستئزاء

.أما توالي األصوات المهموسة فجاء في رد الرسول )صلى هللا عليه وسلم(  (1٨) ظاهرة من خالل توظيف األصوات الجهرية  جرأتهم و وقاحتهم
ين  على المشركين إذ لم يجيبهم بالنبرة التي تحدثوا بها  وهذه يدل على أدب الرسول مع من يعاديه فهو لم يضمر األعداء بل هو المبشر بالد

َّ   َّ  خيمي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱيق المستقيم فلم يأتي بأسلوب شديد اللهجة إذ قال له هللا تعالى اإلسالمي الداعي للطر 
 159آل عمران:  

َّ   َّ رن مم ام يل ىل مل يك مكىك  لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث ٹٱٹٱُّٱ   -2
 2٨يونس: 

تشير اآلية الكريمة إلى يوم  الحساب يوم يجمع الخلق فتتولى أحكام الخالق بحشر البشر جميعا ثم يطلب منهم البقاء في مكانهم النتظار       
الحركة  نالحظ في اآلية الكريمة توالي الجمل الفعلية وهذا يتناسب مع الحدوث و   .  (19) الحساب والجزاء فيفرق بينهم وبين المعبودات من األوثان  

ل )  واضطراب حال المشركين وذهولهم من الموقف وفي الوقت نفسه يأمرهم هللا تعالى في المكوث في أماكنهم وااللتزام بها وجاء التعميم بالحا
جميعا ( ثم خص الخطاب بالمشركين حين عطف بـ )ثم ( التي تدل على الترتيب والتراخي في الزمن  .وعدل األسلوب القرآني عن صيغة  

،  وجاء أسلوب   (20)ل األمر الزموا إلى صيغة اسم الفعل ) مكانكم( وذلك لكشف اسم الفعل عن موقف انفعال مدهش يفصح عنه المخاطب  فع
،  يعزز ذلك أسلوب التوكيد ) بـ أنتم ( الذي أكد به الضمير في )مكانكم(   (21)األمر مجازي فيه تهديد و وعيد بما ينتظر أولئك المشركين  

قوله الزموا ثم جاءت الفاء لتفريق بين المشركين وشركائهم فقال تعالى  ) فزّينا ( بإسناد الفعل المضعف إلى ضمير المتكلمين    لينوب عن
في  للداللة على التكثير والمبالغة ، والشك أن كثرة عدد المشركين باهلل ناسب التضعيف بالفعل كما أن صيغة جمع التكسير الدال على الكثرة

وجاء تعدد االشتقاقات في ) أشركوا ، شركاءكم ، شركائهم ( دليل آخر على اتساع الشرك وكثرته     مناسبة الحال .  دليل آخر على  شركاء يعد
لمضاد  في ذلك الوقت كما يظهر لنا التضاد في الداللة بين لفظتي نحشرهم وما فيها من معنى الجمع ولفظة ) زّينا ( وما فيها من منع التفرقة ا

العدد على األصوات األخرى  فقوة الجهر تكمن في تبليغ هللا لعبادة و إنذارهم بما ينتظرهم يوم   للجمع ونجد األصوات الجهرية قد غلبت في
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الحساب ، وكان اإلفصاح بصوت األلف الذي يدل على انطالق عملية جمع البشر ومحاسبتهم ، في حين تتولى النونات والميمات و الغنن  
 ل يدل على جمع المتكلم ويظهر المنزل العليا للخالق الحاكم المسير لألمور عبادة. الواضحة في السمع فصوت النون عند التصاقه في الفع

 3٨َّ يونس:  َّ  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت ٹٱٹٱُّٱ -3
الغير ، بعكس    في اآلية المباركة ثالث أفعال متتالية تدل على األمر ) قل ، اتوا ، ادعوا ( تسبقها جملة افتراه واالفتراء الكذب في حق      

ال   الكذب الذي قد يكون في حق المتكلم وهو العظيم من الكذب يقال لمن عمل عمل بالغ فيه أنه ليفري الفرى ، ومعنى افتراه افتعل واختلق ما
( في محل الجزم جواب شرط مقدر أي إن كنتم صادقين فأتوا وكذلك جملة )ادعوا( في محل الجزم ألنها . وجملة ) أتوا (22)يصح أن يكون  

والهمزة   معطوفة على جملة فأتوا ألنها معطوفة على جملة ) فأتوا ( ، و قوله تعالى ) أم يقولون افتراه( أي اختلقه محمد )صلى هللا عليه وسلم (
إنكار واستبعاد لقولهم خاصة بعدما تبين لهم من الدالئل صدق محمد )صلى هللا عليه وسلم ( و برائته من    هنا تقرير إللزام الحجة عليهم أو

 االفتراء 
 5٨َّ يونس:  َّ رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ٹٱٹٱُّٱ -4

فالمجيء يكون لألمر   نالحظ في اآلية المباركة توظيف بعض األسماء و األفعال دون غيرها فقال تعالى ) جاءتكم( ولم يقل )أتتكم(     
ي الصعب خالفًا لإلتيان فهو لكل ما سهل من األمور ، كما أن قولك ) جاء فالن( كالم تام ال يحتاج إلى صلة ، لكن قولك ) أتى فالن( يقتض

الم في الشيء  ، وهناك تعليل آخر وهو أن المجيء مستعمل  لإلع  (23) مجيء بشيء و لهذا يقال جاء فالن نفسه و ال يقال أتى فالن نفسه  
للصفات والخصائص التي وصف بها    (24)، إال أن البلوغ أشهر و أكثر فلهذا يقال بلغني خبر كذا ، لكن إطالق المجيء في اآليات أكثر عزا  

القرآن وهي أنه موعظة وشفاء لما في الصدور ورحمة .وجاء أسلوب األمر بصيغة المضارع المقترن بالم األمر ألن صيغة المضارع تدلل  
) ويجوز أن يكون   على االستمرارذكر ابن عاشور أن النداء موجه لجميع الناس لكن يردف كالمه هذا برأي آخر يقوم على التعليل فيقول :

جياًل الخطاب للمشركين بناًء على األكثر في خطاب القرآن يا أيها الناس فيكون ذكر الثناء على القرآن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين إدماجًا وتس
ت الفاء في )فليفرحوا(  جاء  (25)على المشركين بأنهم حرموا أنفسهم االنتفاع بموعظة القرآن وشفاءه لما في الصدور ، فانتفع المؤمنون بذلك (

دة القصر  للتفريع وبفضل هللا وبرحمته جار ومجرور متعلق بالفعل )فليفرحوا( قدم على متعلقه وهو الفعل )فليفرحوا( لالهتمام به للمسلمين و إلفا 
شركين الذين فرحوا بعرض  أي بفضل هللا وبرحمته دون سواه مما دل عليه قوله )هو خير مما يجمعون ( فهو قصر قلب تعريضي بالرد على الم

المال فقالوا نحن أكثر مال و أوالد  ، وتظهر بالغة االلتفات في هذه اآلية والتي قبلها  بشكل واضح  من ذلك االلتفات من الخطاب إلى  
لزمخشري إلى سبب الغيبة حين قال ) يا أيها الناس قد جاءتكم ( فجاء بالخطاب ثم عدل إلى الغيبة في قوله )مما يجمعون( أي هم ويشير ا

ونالحظ أيضا كثرة األصوات الجهرية قياسًا بالمهموسة كما أن    (26)هذا االلتفاف أن  فائدة صرف الكالم عن الخطاب إلى الغيبة  للمبالغة  
اليجابي كما أن  األصوات الرخوة تغلبت على الشدة وهذا لهو معنى القوة لما لجهر من ارتفاع في الصوت فهي نغمة تالئم التبشير واالنفعال ا

 كثرة األصوات الرخوة يوحي بسالسة الحوار فهو مقام ترغيب وتحبيب بالقرآن الكريم  فضال عن التوجيه األخالقي في التعامل مع البشر .
َّ   َّ حض جض مص حصخص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت ٹٱٹٱُّٱ  -5

ورد فعل األمر ثالث مرات إذ جاء فعل األمر )تبوأ( مسندا إلى ألف االثنين وسبق بأداة النصب أن وجملة) تبوأ ( تفسيريًا ال محل    ٨7يونس:  
لجماعة  لها من اإلعراب أما الفعل الثاني فهو )بشر( وجملته معطوفة  على الجملة التفسيرية وفعل األمر الثالث هو ) اجعلوا( المسند إلى واو ا

نه  ملة أيضا معطوفة على الجملة التفسيرية أما )تبوأ( فيقال تبوأ المكان أي موطنه إذا اتخذ وطنا وبوأت له بيتا أي اتخذته ونقله أيضا اوالج
وذكر ابن عاشور أن الفعل تبوأ بمعنى تبوأ المكان أي اتخاذ مكان يسكنه وهو تفعل من البوء ، أي الرجوع   .  (27) فعل يتعدى إلى مفعولين  

عنى )تبوءا لقومكما( أي اجعال قومكما متبوئين بيوتا حيث اسند إلى  ضمير موسى وهارون ) عليهما السالم( على طريقة المجاز العقلي  فم
وهنا نّوع الخطاب فثنى أواًل ثم جمع ثم وحد فخوطب موسى وهارون بأن يتبوءا لقومهما بيوتًا ويخترها للعبادة والصالة ثم سقى الخطاب   .  (2٨)

وقد أضاف العكبري   .(29)ًا لهما أي موسى وهارون وقومهما ثم خص موسى بالبشارة التي هي الغرض وكان ذلك تعظيم لها وللمبشر به  عام
)أن تبوءا( يجوز أن تكون أن هي المفسرة أو أن تكون مصدرية فتكون بموضع نصب بـ ) أوحينا (أما ليقومكما فيجوز أن تكون الالم أصلية   

أو أن تكون الالم زائدة فتكون بوءا قومكما أي أنزالهم   (30)جوز أن يكون لقومكما أحد مفعولي تبوءا بل يكون  حااًل من البيوت وعلى هذه ال ي
(31)  . 
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 جل مك لك حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض ٹٱٹٱُّٱ   -  6
قال موسى علية السالم ربنا أعطيت فرعون ما يحب من   ٨٨َّ يونس:    َّ  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل

قاسية   ملذات الدنيا بما فيها األموال الكثيرة فلم يشكر نعمتك بل كان ذالك ليعرفوا الناس على الحق ربنا اهلك أموالهم وبددها واجعل قلوبهم
.وقد ورد فعل األمر في اآلية بلفظين مختلفين : )  (32) م  مختومة ل اتقبل الحق وال تنشرح لأليمان  حتى يزدادوا طغيانا وعنتا فيزداد عذابه

اطمس ( وهو فعل أمر دعائي وفاعل ضمير مستتر وجملة األطلس ال محل لها من األعراب جواب النداء وكذالك فعل األمر )أشدد( مع  
الشيء بالمحو وألزاله ويقال طمست فاعله وغير مصرح به وجملة اشدد ال محل لها معطوفة  على جملة اطمس وألطمس ) يعني أزاله اثر  

،وأما )اشدد( فهو من الشد وهو الضيق والعسر ومن الشدة للمصيب ، والشد هنا    (33) الريح أثار الديار والطمس تغير إلى الدثور و الدروس(  
أي انك أعطيتهم تلك األموال لتكون  ، و الالم في قوله تعالى ) ليضلوا عن سبيلك ( هي الم العاقبة    (34)استعارة عن تغليظ العقاب ومضاعفته  

هي عاقبة أمرك في إضالل الناس عن دينك . وكانت نسبة األصوات المجهورة  في الفعلين ) اطمس واشدد( أعلى من األصوات المهموسة 
و الجملة الثانية قوية  ولنفس تنوع االلتفاف من ضمير إلى آخر المتمثل في ) أتيت ، اطمس ، اشدد(.وجاءت الجمل الفعلية متتابعة بحيث تبد

 االرتباط باألولى لوقوعها جوابًا عن سؤال يفهم من الجملة األولى وتتابع هذه الجمل يتناسب مع الحدوث والحركة واضطراب حال المشركين 
 اخلامتة

 وهكذا انتهينا من بحث أسلوب األمر في سورة يونس ) عليه السالم ( فقد وجد :  
 ( أية . 109أن سورة يونس علية السالم مكيه عدد آياتها ) -
 موضع .  36لفظ وجدت في  250وجد أن أسلوب األمر قد ورد في  -
ضا توزعت بين األمر الصريح الذي شكل نسبة عالية وأسم فعل األمر الذي وردة مرة واحدة والفعل المقترن بالم األمر الذي ورد مرة واحدة أي  -

 األساليب األخرى كاالستفهام والنهي والنداء في بحوث أخرى .  .أتمنى أن تدرس
 املصادر واملراجع

  -القرآن الكريم .  
  -.  19٨٨أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين : قيس إسماعيل األوسي ، بيت الحكمة بغداد ،  
 مجلة أبحاث كلية التربية األساسية ،   أساليب الطلب وتحوالتها البنائية : زاهدة عبد هللا محمد و مازن الخيرو ، -
 .  106أسماء األفعال ودالالتها في شعر البحتري : عبد القادر شارف ، الجزائر ، العدد   -
 هـ ( ، تحقيق : أبو الوفى األفغاني ، حيدر أباد .  490أصول السرخسي : ألبي سهل السرخسي ) ت  -
 إعراب القران الكريم .  -
 1979هـ ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  616ن ، العكبري ) إمالء ما من به الرحم -
 .  1997هـ ( ، دار حنون ، تونس ،  1393التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور )ت  -
 .  1هـ ( ، دار هجر ، ط   310تفسير الطبري : محمد بن جرير الطبري ) ت  -
 .  2006الرسالة ،    هـ ( ،  671الجامع ألحكام القران : القرطبي ) ت  -
 هـ ( ، المكتبه العصرية ، بيروت .   1362جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع : احمد الهاشمي ) ت  -
 .  1997هـ ( ، بيروت  1206حاشية الصبان على شرح األشموني : علي الصبان )ت   -
 .  1992الجرجاني ، تحقيق : محمود محمد شاكر ،  دار المدني ، جدة ،   دالئل اإلعجاز : -
 هـ ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت . 1342روح المعاني ألبي ثناء اآللوسي )  -
 (، دار الفكر العربي .1394هـ ( ) 394زهرة التفاصيل ألبي زهرة )ت   -
 هـ ( ، تحقيق : نصر هللا عبد الرحمن ، الرياض .  1351شذى العرف في فن الصرف : احمد الحمالوي )ت   -
  .     2019( ، 1العدد) . 1997صفوت التفاصيل : محمد على الصابوني ، دار الصابوني ، القاهرة  -
 . 2003هـ( ، تحقيق : عبد الحميد همداوي ، بيروت ،  773عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح : بهاء الدين السبكي )ت  -
 روق اللغوية :  الف -
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 .   1992هـ ( ، دار الشروق القاهرة ،  13٨5في ضالل القرآن : سيد قطب ) ت  -
 هـ ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت . 53٨الكشاف عن حقائق التنزيل : الزمخشري )ت  -
 جابر العلواني ،  هـ ( ، دراسة وتحقيق : طه   606المحصول : أبو عبد هللا محمد ابن عمر التيمي الرازي ) ت  -
 هـ .  1407هـ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  792المطول ) شرح تلخص المفتاح( : سعد الدين التفتازاني )ت  -
مؤسسة  الرسالة   1979هـ ( ، تحقيق : عبد السالم محمد هارون ، دار الفكر بيروت،   395احمد ابن فارس ) ت  معجم مقاييس اللغة :  -

  ،1997 
 الموسوعة القرآنية الميسرة : وهب الزحيلي و آخرون ، دار الفكر،  دمشق .  -
 1992 د هارون ، الرسالة ، بيروت ،هـ ( ، تحقيق : عبد السالم محم 911همع الهوامع في شرح الجوامع :  الصيوطي ) ت  -
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