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، كاخػتفؼ الـ األمػر اداززمػا دعل ػؿ ادمعػزرعتغىيٍَّت هػذ  اددراةػا ادف ػؼ  ػف 
ؿ األكؿ فوػر تػدكر حػكؿ محػكريف تم َّػػ، دنحػكييف حػكؿ اداػـز  وػز كهػر معػمرةا

ادحقيقػػر إدػػا م نػػا ز  كخركاػػع  ػػف م نػػ ،م نػػا األمػػر فػػر ادف ػػؼ  ػػفمنومػػز 
كمػػػز يت عػػػؽ  وػػػز مػػػف ر الـ األمػػػ، ك صػػػيأل األمػػػر األر  ػػػا  نػػػد ادنحػػػكييفك ، آخػػػر
 ،كقعػان  ف ػرةن فأ زنت  ف تةميتوز كدالدتوز، كدخكدوز  عا ادل ؿ ادمعزرع  ،أحفزـ

 . كحمؿ " ـ"  عيومز، اد طؼ ادكاك كادلزء ة قت  حرفرإذا  تةفينوزك ، كتحريفوز
ادف ػػػؼ  ػػػف اخػػػتفؼ ادنحػػػكييف حػػػكؿ اداػػػـز  وػػػز ؿ ادمحػػػكر اد ػػػزنر فػػػر كتم َّػػػ

، فتكصػػعتٍ اددراةػػا أقػػكاؿ ادنحػػكييف  ، فتت  ػػتٍ معػػمرةن  ػػفن  كمػػز اةت ػػودكا  ػػع ملصَّ
، مػػػدكنزت ادنحػػػكفػػػر  ذفرهػػػز ا ػػػتور  ف ػػػان ، إدػػػا أف فػػػر ادمةػػػأدا أقػػػكاالن خمةػػػا

خعصت اددراةا إدػا تػرايم مػذهب  كادتحعيؿ ، ك  د اد رضندر ذفرهمز قكدىٍيفك 
زدحزاػػػا  كصػػػت اددراةػػا ، كأكييف مػػػك ذفػػر أددػػػا ادتػػرايمادنحػػ كاموػػػكرةػػي كيا 
  كرد مف  كاهد ةمز يا. تكايوزت ادنحكييف دمزددراةا 

، ادنحػػػػك، ادل ػػػػؿ ادمعػػػػزرع، معػػػػمرة، اداػػػـز، الـ األمػػػػر:فالكمماااالمفالميةل  اااا 
 .حةيف، أحمد
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Abstract: This study changes the disclosure of the 

affirmative imperative of the present tense verb, and the 

grammatical disagreement about asserting it and it is 

implicit. It revolves around two axes, the first of which is 

the disclosure of the meaning of the command, and its 

departure from its true meaning to another meaning, and 

the four imperative forms of the grammarians, the blame of 

the matter and what is related It has rulings, so it indicated 

its name and its connotation, its entry into the present tense 

verb in abundance and a few, its movement, and its 

sedation if it was preceded by the two letters of sympathy 

and waw and wala, and then carrying "then" on them. 

The second axis was to reveal the difference of 

grammarians about the assertion of it in its entirety, and the 

study followed up the sayings of the grammarians and what 

they cited in detail, so it came to the conclusion that there 

are five sayings in the matter, three of which are well 

known in the grammar codes, and two sayings that are 

rarely mentioned. And the majority of grammarians with 

mention of the evidence of weighting, and the study 

recommended the need to study the directions of the 

grammarians because of the aural evidence. 

Key words: imperative imperative, assertive, implicit, 

present tense, grammar, Ahmad, Hussain. 
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كح يػب ادحػؽ، محمػد  ػف  ادخعػؽ،حمدنا ، كصفة كةفمنز  عا رةػكدع أ ػرؼ 
   د هللا، ك عا آدع كصح ع كمف كاال ، أمز   د :

ممػػز  ؛الةػػيمز فػػر ادقػػرآف ادفػػريـ ا،ا كن ػػرن  ػػ رن  كارده  ف ػػرة ـ األمػػراةػػت مزؿ ال فػػ ف
كادكقػػكؼ  نػػد يةػػتد ر مػػف اد زحػػث فػػر اد ر يػػا ادنظػػر كادتأمػػؿ فػػر أحفزموػػز، 

ػػػػٍت ك قػػػػد ،  ػػػػكاهدهز ػػػػزفػػػػر   ػػػػض فتػػػػب ادنحػػػػك   أحفزموػػػػز يًرعى ، مػػػػكازنا  رعن
 -فيمػػز أ عػػـ  -ٍؼ دراةػػاه دراةػػا ال تامػػك  ػػتزتوز، فعػػـ تيكقىػػ فػػر   عػػوزدرةػػت ك 

ٍمػكى ًن زرهػز، كادمؤادلػاى  ػيف أحفزموػزتنزكدت اميك اكان وز  عيوز كحدهز  ، فرأيت اى
ػػػ ، كعػػػ طز دفةػػػت مزؿ دعقػػػرآف ادفػػػريـ خدمػػػان ؛ ادحزاػػػاي  س  هػػػدفنز ييػػػد ا إديػػػع، كتمى

تم ػؿ األكؿ فػر ادف ػؼ : فة ت اددراةا دإل زنػا  ػف ذدػؾ فػر محػكريف اد ر ر،
فزدػػػد زء  كخركاػػػع  ػػػف م نػػػز  ادحقيقػػػر إدػػػا م نػػػا آخػػػر ،  ػػػف م نػػػا األمػػػر

كأكعػػحت ، كادلػػرؽ  ينوػػز صػػيأل األمػػر األر  ػػا  نػػد ادنحػػكييفت يػػيف ، ك كادتوديػػد
كدالدتوػػز،  ػػف تةػػميتوز  أ زنػػتحيػػث ، اددراةػػا مػػز يت عػػؽ  ػػفـ األمػػر مػػف أحفػػزـ

،  زدفةػر كادلػتم تحريفوػزك  كًقعَّػان،  ف ػرةن  ادل ؿ ادمعزرعأنكاع دخكدوز  عا حفـ ك 
ػػ تةػػفينوز ك  ادخػػفؼ  ػػيف ادنحػػكييف فػػر قت  حرفػػر اد طػػؼ ادػػكاك كادلػػزء، ك  ً إذا ةي

 . أختيوزحٍمفن  عا  " َـّ "  ي حرؼ اد طؼ إةفزنوز   د 
كتم ػػػؿ ادمحػػػكر اد ػػػزنر فػػػر ادف ػػػؼ  ػػػف اخػػػتفؼ ادنحػػػكييف حػػػكؿ اداػػػـز  وػػػز 

، فتكصػعٍت  معمرةن،  ػفن فتت  ػٍت اددراةػا أقػكاؿ ادنحػكييف كمػز اةت ػودكا  ػع ملصَّ
إدػػػا أف فػػػر ادمةػػػأدا أقػػػكاالن خمةػػػا،  ف ػػػان ا ػػػتور ذفرهػػػز فػػػر مػػػدكنزت ادنحػػػك، 

خعصػػػت اددراةػػػا إدػػػا كقػػكدىٍيف نػػػدر ذفرهمػػػز، ك  ػػد اد ػػػرض، كادتحعيػػػؿ، كادتػػدديؿ 
ترايم مذهب ةي كيا كاموكر ادنحكييف مك ذفر أددا ادترايم، كمز ريدَّ  ع  عا 

 .    ادمذاهب األخرل

كا  راز ، تنزكدوزديةوؿ  ؛يودؼ اد حث  إدا دراةا أحفزـ الـ األمر دراةا  زمعا
مػػػف فػػػفـ   ػػػعمػػػز اةت ػػػودكا مػػػف اداػػػـز  وػػػز معػػػمرة،  كا  زنػػػا مكقػػػؼ ادنحػػػكييف 
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فمػػػػز  ، كادكقػػػػكؼ  عػػػػا أراػػػػم الراءادنحكيػػػػا دعمةػػػػز ؿ ادخففيػػػػا حكدوػػػػز ،اد ػػػػرب
   ػػػزرة   وػػػـ  ػػػرض آراك يوػػػدؼ إدػػػا اةػػػتافب رؤل دعنحػػػكييف اليمفػػػف إ لزدوػػػز، 

 ةوعا كاعحا.

مت ػػددة؛ حيػػث  أهميػػا اد حػث إدػػا دراةػا  الـ األمػػر مػف اوػػزت مختعلػا تراػك 
ف دراةػا  ػزمعا –فيمز أ عـ  –دـ تتنزكدوز دراةا  تنزكدتوػز   ػض فتػب ادنحػك ، كا 

مػز زادػت فػر حزاػا  وػزكادانػا ادػدانر دعمػرادم، كدفن، مغنر ادع يب ال ف ه ػزـف
ز دراةػػػان  أحفزموػػػزإدػػػا امػػػك  ك ػػػرض آراء ادنحػػػكييف حكدوػػػز اختففنػػػز ، كتكعػػػيحن

 ادمػػػذاهب حػػػكؿ  ال تػػػراض  عػػػا   ػػضمػػػك ذفػػر اداوػػػزت ادتػػػر يػػدخؿ ا، كاتلزقنػػز
 مةز عوز كأحفزموز مف اوتوز، كصكالن دعراام منوز .

 ، كمعػمرةن   وػز مظوػرةن  كاداػزـى ، ادنحكيكف  زددراةا فػر فتػ وـ وز تنزكدالـ األمر 
ك ػػرض   عػػوـ دػػ  ض ادمةػػز ؿ ادخففيػػا دكف ادػػ  ض، ففزنػػت ادحزاػػاي دامػػك 
الراء كتلصيعوز، كقد تت  ت مز أمفننػر أف أتت  ػع مػف دراةػزت ةػز قا، فكاػدت 

" حذؼ ادازـز مك  قزء  معع " دعدفتكر : ادم ت ر منوز دراةا كاحدة فقط   نكاف
دعغا اد ر يا  زدقػزهرة، خزدد  مر   د ادرحمف اددةكقر،  ن رت فر ماعا فعيا ا

كهػك  حػث ، ـ َُِٔاد دد ادرا ك كاد ف يف، ادازء اد زنر دةػنا ، ازم ا األزهر
طكيؿ ازء فر  مزنيف صلحا، قةمع  ف ا م زحث؛ ارت ط اد زنر منوز   ح ر ؛ 
حيث ازء   نكاف  "حذؼ الـ األمر ك قزء  معوز "، كقػد أفػدت منػع ف يػرنا، كهػك 

كهػك مػزدـ تتنزكدػع ، أف  ح ػر تميػز  دراةػا أحفػزـ الـ األمػر حث قػيًٌـه مليػد، إال 
اددراةػػػا ادةػػػز قا، فمػػػز اػػػزءت دراةػػػتر خزصػػػا  ػػػفـ األمػػػر، كام ػػػت اددراةػػػا 

، ، ادةػػػػػز قا  ػػػػػيف الـ األمػػػػػر ك يرهػػػػػز ػػػػػز، كاةػػػػػتدالن فعػػػػػفن  ػػػػػف االخػػػػػتفؼ  رعن
ٍمعا حزكدتي فر دراةتر إ طزء صكرة  زمعا حكؿ ال، كاةتن زطنز ، ك زداي ـ كتحعيفن

 األمر، كديس دراةا ازن نز مف اكان وز .
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 مػػػك االةػػػت زنا ادغزدػػػب،فػػػر   عػػػا ادمػػػنوف ادكصػػػلرفػػػر هػػػذا اد حػػػث  ا تمػػػدت
 حيث ام ت أقكاؿادتحعيعر؛  زدمنوف 

 ػػػـ تنزكدػػػت أددػػػتوـ ادةػػػمز يا كادقيزةػػػيا  ػػػزد رض ك ػػػرء مػػػف ، كأددػػػتوـ ادنحػػػزة 
 ادتحعيؿ .

كت ق ومػػز خزتمػا، كفوػػرس فنػػر ، تةػػ قومز مقدمػا، م ح ػػيف مػفاد حػػث  يتفػكف   
ف عا ادنحك اادتزدر  :

، ، كاددراةػػػػػزت ادةػػػػػز قا، كأهميتػػػػػععأهدافػػػػػك  نػػػػػكاف اد حػػػػػث، فيوػػػػػز ك  :المقدمااااا فف
   عيوز،كمنوايتع،  كادخطا ادتر ةزر 

 كمز ت تمؿ  عيع مف م زحث. ف
 كفيع مطع زف : ، كاألحفزـ ادمت عقا  فـ األمر ،صيأل األمر المب ثفاألول:
 كييف، كخركاع  ف م نا اإليازب .صيأل األمر  ند ادنح المطمبفاألول:
 األحفزـ ادمت عقا  فـ األمر . المطمبفالثلني:

، كاداػػػـز  ػػػػفـ األمػػػر معػػػػمرة  ػػػػيف عػػػػ ؼ  كامػػػؿ األف ػػػػزؿ المب اااثفالثاااالني:
 كفيع مطع زف :، ادنحكييف

ف.فع ؼ  كامؿ األف زؿ:فالمطمبفاألول
 اداـز  فـ األمر معمرة  يف ادنحكييف .: الثلنيالمطمبف
 كادتكصيزت ادتر تكصؿ إديوز اد حث . ، كت تمؿ  عا أهـ ادنتز ف:فالخلةم 

 . ادمصزدر كادمرااك   ى ىتي كي مؿ : اليهرسفاليني
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 املبحث األول
 صيغ األير واألحكاو املتعهقت بالو األير

 املطهب األول
 عند اننحوينيصيغ األير 

مػزرا فػأتمر كمنػع أمػر   ػع، كأمػر  إيَّػز  يػأمر   األمر فر ادعغا نقيض ادنوػر، أمػرنا كا 
تمػػرت مػػز أمرتنػػر  ػػع: كا ، (ُ)، كاألميػػر المػػركاألميػػر ذك األمػػر، ق ػػؿ أمػػر  أم:

فػػزألمر  (ِ)كففنػػا مطي ػػا ألميرهػػز أم دزكاوػػز كفػػفف مػػؤتمر: مةػػت د، امت عػػت،
اةػتد زء ادل ػؿ مػف اوػا ادغيػر  عػا صيغا تةتد ا ادل ؿ، أك قكؿ ين ػ   ػف 

دمخزطػب: اوا االةت فء قزؿ ادوز مر:" األمر: هك طعب حصكؿ ادل ؿ مػف ا
حػػػدد ادنحكيػػػكف صػػيأل األمػػػر  ػػػأر ك كقػػد ،ف(ّ)" دػػػزاـ عػػا كاػػػع االةػػت فء مػػػك اإل

 ،كصػعٍ ، هػزتً : م ؿاةـ ف ؿ األمر  كافتٍب،، قـٍ : ف ؿ األمر م ؿ: هر(ْ)صيأل 
 (ٓ)ادمصدر ادمنصكب م ؿ قكؿ قطرل ا ف ادلازءة :

 فما نيل اخللود مبستطاع    ا يف جمال املوت صبافصبر 
 خب حب جب ُّٱ ادل ػػػؿ ادمعػػػزرع ادمقػػػركف  ػػػفـ األمػػػر م ػػػؿ قكدػػػع ت ػػػزدا

َّ َّ خت حت جت هب مب
كادل ػؿ ادمعػػزرع يػػدؿ ، (ٔ )

م نػز  مػف ادخ ػر إدػا م نػا  حيػث حكدػت عا األمػر  ػفـ األمػر ادداخعػا  عيػع 
فػزألمر فعمػػا تػدؿ  نلةػوز  عػػا أمػريف ماتم ػيف: م نػػا، كهػذا ادم نػػا  ،إن ػز ر

                                                           

"  تصرؼ  ُ  .  َِْ – َِّ/   ُ. ادعةزف ال ف منظكر  " أمىرى
 .  ّّ ُ. أةزس اد ف ا دعزمخ رم  " أمر "  ِ
 .  ُٕ/ُ. اكاهر اد ف ا  ّ
 .  ُْٓ/   ِادصكؿ ، ُٕ – ُّ/ ُادفتزب : . ينظر ْ
كهػك مػف ، . مف  حر ادكافر مف مقطك ػا دقطػرم  ػف ادلاػزءة ادخػزرار، كهػر فػر ادقتػزؿ كادتحمػيس دػع ٓ

/  ُاأل ػػػػمكنر ، ك ُِّ/ ُرح ادفزفيػػػػا اد ػػػػزفيا  ك ػػػػ، ُٕٖ/   ِ ػػػػكاهد  ػػػػرح ادتةػػػػويؿ ال ػػػػف مزدػػػػؾ 
 .   َُٓ/ ُادتصريم  معمكف ادتكعيم فر ادنحك  ، ْْٕ

 .  ِٗ. ادحف، اليا :  ٔ



 الم األمر واجلزم هبا مضمرة بني النحويني )دراسة وصفية(
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  ﴿ِْْٔ﴾  

  

مطعكب تحقيقع فا زمػف مةػتق ؿ، كال  ػد فػا ف ػؿ األمػر أف يػدؿ  نلةػع م ز ػرة 
 عػػا ادطعػػب مػػف  يػػر زيػػزدة  عػػا صػػيغتع؛ فم ػػؿ "ًدتٍخػػرٍج"، دػػيس ف ػػؿ أمػػر؛  ػػؿ 

طعػػب  ػػرء ديحصػػؿ فػػا ادمةػػتق ؿ؛ ألف  هػػك ف ػػؿ معػػزرع، مػػك أنػػع يػػدؿ  عػػا
اددالدػا  عػػا ادطعػػب اػػزءت مػػف الـ األمػػر ادتػػا فػػا أكدػػع، ال مػػف صػػيغا ادل ػػؿ 

كيةػػػما أمػػػرا فػػػا  كاةػػػـ ادل ػػػؿ ال يةػػػما أمػػػرا فػػػا اصػػػطفح ادنحػػػزة،، (ُ) نلةػػػوز
ف(2)فاصطفح أهؿ ادم زنا، كقد  د  صزحب ادملصؿ أمرا

 
دػػػزاـ( إدػػػا م ػػػزف ف م نػػػز  األصػػػعر كهػػػك )اإلياػػػزب كاإلتخػػػرج صػػػيأل األمػػػر  ػػػ 

فقكدنػػز فػػر ادػػد زء "  تةػػتلزد مػػف ةػػيزؽ ادفػػفـ، كقػػرا ف األحػػكاؿ فزدػػد زء: أخػػرل
ر ػػزد كاإل أ طنػػر ادقعػـ أيوػز األخ، -دمػف يةػزكيؾ  االدتمػػزس ك ،رب ا لػر دػر "

 خن حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ُّٱٱفقكدػػػػػػػػػػػػع ت ػػػػػػػػػػػػػزدا -

 ىت نت مت زت رت يب ٱُّٱٱكادتوديػػػػػد فقكدػػػػػع ت ػػػػػزدا ،( ّ )َّىن من

 ، كاإل زحػػػا(ٓ)َّ جغ مع جع مظ ُّٱٱكادت ايػػػز فقكدػػػع ت ػػػزدا (ْ)َّيت
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ٱُّٱٱفقكدع ت زدا

كنحػك: ااعػػس فمػز ت ػػزء، ( ٔ)ٱَّىت نت مت زت رت ىبيب نب مب
 ، كاإلفػػػػػػػراـ(ٕ)َّمن خن حن جن يم ىم ُّٱٱكادتةػػػػػػػكيا فقكدػػػػػػػع ت ػػػػػػػزدا

                                                           

 .  ْٖ/ ُك ادكافر : ادنح. ينظر  ُ
 . ْٓٔ/ ُ:  ركس األفراح دعة فر . ينظر ِ
 .  ِِٖمف اليا : ، . اد قرة ّ
 .  َْ: . فصعت، مف اليا ْ
 . ِّ: . اد قرة، مف اليا ٓ
 .  ُٕٖ: . اد قرة، مف اليا ٔ
 .  ُٔ: . ادطكر، مف اليا ٕ



 الم األمر واجلزم هبا مضمرة بني النحويني )دراسة وصفية(

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْٔٓ﴾  

  

، كادتمنػػػػػػر  فقػػػػػػكؿ امػػػػػػرلء (ُ)ٱَّ جس مخ جخ مح ُّٱفقكدػػػػػػع ت ػػػػػػزدا 
 (ِ)ادقيس

 بصبح وما االصباح منك بأمثل    أالَ أيها الليل الطويل أال اجنلي
 منزدا كا عـ أىٌف ادد زءى قزؿ ةي كيع: " (ّ)نحك: تزكج هندان أك أختوز -كادتخيير  

نمز قيؿ:" د زءه " ، األمر كادنوا، كا  ـى أىٍف يقزؿ: أمره أك نىٍواه كذدػؾ  ؛ ألنع اةتيٍ ًظ
قكديؾ: ادعوَـّ زيدان فز لٍر ذن ىع، كزيدا فأىصعٍم  أنىع، ك ىٍمران ًديىٍاًز  هللاي خيران "
(ْ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                                           

 .  ْٔ. ادحار، مف اليا :  ُ
؛ كةػر ِّٕ، ِّٔ/ ِ،  كخزانػا األدب ْٗ/ُادقػيس فػر ديكانػع  . مف ادطكيؿ، المػرمء ِ

 .  ْٓٔ/ ُ،  ك ركس األفراح ُُٕ/ ِصنز ا اإل راب 
 .  ِٕ – ُٕ/  ُ.  ينظر: اكاهر اد ف ا دعوز مر  ّ
 .  ُِْ/ ُ. ادفتزب  ْ



 الم األمر واجلزم هبا مضمرة بني النحويني )دراسة وصفية(

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْٔٔ﴾  

  

 انثانياملطهب 
 األحكاو املتعهقت بالو األير

 يمفف إيازز األحفزـ ادمت عقا  فـ األمر فيمز يعر:  

ادػػػفـ، كم نػػػا فػػػؿ نػػػكع منوػػػز فوػػػر  نػػػد ادزاػػػزار إحػػػدل ذفػػػر ادنحكيػػػكف أنػػػكاع 
كالـ ادت اػػػب، كالـ اداحػػػكد، كقػػػد ذفػػػر ذدػػػؾ ، الـ ادت ريػػػؼ: منوػػػز(ُ)ك ف ػػػكف المػػػز

مةتقصا ممز ال دا ر دذفر ، ك مف تعؾ األنكاع الـ األمر كهر ادمفةكرة ادداخعػا 
ؿ  عػػػا ادل ػػػؿ ادمعػػػزرع فػػػر مقػػػزـ األمػػػر كادػػػد زء، ك تخػػػتص  زدػػػدخكؿ  عػػػا ادل ػػػ

ادمعػػزرع، ادمكعػػك ا أصػػزدا دطعػػب ادل ػػؿ، كةػػمزهز   ػػض ادنحػػكييف  ػػفـ األمػػر 
دعنظر إدا مز يدؿ  عيع ظزهر ادل ػؿ مػف األمػر، ك  عػوـ  ػفـ ادطعػب؛ ألنوػز قػد 

 كدعػػد زء فقكدػػع ت ػػزدا، (ِ)َّيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ تفػػكف درمػػر فقكدػػع ت ػػزدا

 ، كدعتوديػػد فقكدػػػع ت ػػػزدا(ّ)َّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حيٱُّٱ
، ك يػػػر ذدػػػؾ مػػػف ادم ػػػزنر ادمػػػذفكرة (ْ)َّمب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ

،  قػػزؿ األ ػػذم   " كاداػػكازـي : آنلػػز ممػػز يخػػرج  وػػز األمػػر  ػػف م نػػا اإلياػػزب كادعػػزـك
ػػز، الـ األمػػر،  ، أدمَّ ـٍ ػػز، أىدىػػ ، كدىمَّ ـٍ  عػػا قةػػميف: منوػػز مػػز ياػػزـي ف ػػفن كاحػػدان، كهػػر: دىػػ

 (ٓ)إف إدػا آخرهػز" : عػيف )كهػر( زء، كمنوػز مػز ياػزـي فكادد زء، كال فر ادنوػر كادػد
 ،(ٔ)الـ" األمر؛ ففقكدؾ: ديخرج زيد، كديعرب  مرك  فرا" "كأٌمز": كقزؿ ا ف األ ير

                                                           

 .   ِْ،  ِِمنززؿ ادحركؼ دعرمزنر  ، ّّ – ِّ. ينظر : ادفمزت دعزازار   ُ
 .  ٕ: . ادطفؽ، مف اليا ِ
 .  ٕٕ.  ادزخرؼ، مف اليا : ّ
 .  ِٗ. ادفوؼ، مف اليا :  ْ
 .  ْٔٔ. ادحدكد فر  عـ ادنحك  ٓ
،  كقػػد اختػػرت ادتةػػميا  ػػفـ األمػػر فػػر  نػػكاف اد حػػث  ُِٔ/ ُ. اد ػػديك فػػر  عػػـ اد ر يػػا  ٔ

 مرا زة دعم نا ادظزهر.  
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، كقػزؿ ا ػف (ُ)كادنحكيكف يةمكنوز الـ األمر، ألنػع األصػؿ فيوػز "": كقزؿ ا ف مزدؾ
" كال تاـز إال ف فن كاحدان، كيةميوز األف ركف الـ األمر، دف رة كركدهز فيع، :  قيؿ

كهك األصؿ فيوز نحك: ديقـ زيد، كادطعب أ ـ ددخكؿ ادد زء نحك: ديغلػر هللا دزيػد" 
 زئ ُّٱ" كاألكدػا أف يقػزؿ: الـ ادطعػب، دي ػمؿ: األمػر نحػك : ، كقزؿ ادمرادم(ِ)
، قيػؿ: كاالدتمػزس، (ْ)َّٰذيي ىي مي ُّ، كادد زء نحػك(ّ) َّيئ ىئ نئ مئ

فقكدػػؾ دمػػػف يةػػػزكيؾ: دتل ػػػؿ، مػػػف  يػػر اةػػػت فء؛ كذدػػػؾ ألف ادطعػػػب إذا كرد مػػػف 
ذا كرد مػػػف األدنػػػا فوػػػك د ػػػزء،  ذا كرد مػػػف ادمةػػػزكم فوػػػك األ عػػػا فوػػػك أمػػػر، كا  كا 

 وػػز كمصػػحك وز ادخ ػػر  ، كقػػد تخػػرج  ػػف ادطعػػب إدػػا  يػػر  فمػػز أف يػػراد(ٓ)ادتمػػزس"
، فزدامعػػػػػا (ٔ)ٱَّمض خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ: فقكدػػػػع ت ػػػػػزدا

كادم نا مدَّ دع ادرحمف أم أموعع، كمػدَّ ، حين ذ إن ز يا فر ادعلظ خ ريا فر ادم نا
فأمٍ : "دػػػع فػػػر اد مػػػر، فػػػأخرج  عػػػا دلػػػظ األمػػػر إيػػػذانز  كاػػػكب ذدػػػؾ قػػػزؿ ادقرط ػػػر

مف فزف فػر : أم، فعٍلظع دٍلظ اأٍلٍمر كمٍ نز  اٍدخ ر، فٍعيدٍ ع فر طٍغيزف اٍوعع كفٍلر 
كقػػزؿ ، (ٕ)" اٍ تػػرار  فيفػػكف ذدػػؾ أ ػػدَّ د قز ػػعادعػػفدا مػػدَّ  ادػػرٍحمف مػػدطا حتػػا يطػػكؿ 

 " كيحتمؿ أف يفكف خ را فر ادم نا كصػكرتع صػكرة األمػر، فأنػع يقػكؿ:: أ كحيزف
يلعػػر ذدػػؾ  مػػف فػػزف عػػزال مػػف األمػػـ ف ػػزدة هللا دػػع أنػػع يمػػدد دػػع كال ي زاعػػع حتػػا

 . ؛ ألنع ادظزهر كاألف رفـ األمركدذدؾ آ رنز ادتةميا   ،(ٖ)إدا  ذا ع فر الخرة "

                                                           

 .   ٖٓ/  ْ.  رح ادتةويؿ  ُ
 . ُُِ/ ّ. ادمةز د  ِ
 .  ٕ: مف اليا، . ادطفؽ  ّ
 .  ٕٕ.  ادزخرؼ، مف اليا :  ْ
 .  ُِٕ/  ّكانظر: مغنر ادع يب  َُُ. ادانا اددانر ص  ٓ
 .  ٕٓمف اليا : ، .مريـ ٔ
 .  ُْْ/  ُُ. ادازمك ألحفزـ ادقرآف  ٕ
 .  ُِٗ/  ٕ. اد حر ادمحيط  ٖ
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 ، كتقتعػػػر ازمػػػع كتخعيصػػػع دفةػػػتق زؿ، تخػػػتص الـ األمػػػر  زدل ػػػؿ ادمعػػػزرع
مػػػف حيػػػث نػػػكع ادل ػػػؿ  دفػػػف دخكدوػػػز  عػػػا ادل ػػػؿ ادمعػػػزرع يختعػػػؼ قعػػػا كف ػػػرة

 : ادتزدركيمفف  يزف ذدؾ  عا ادنحك ، ادمعزرع
أوًلف

يف ػػػػر دخػػػػكؿ الـ األمػػػػر  عػػػػا ادل ػػػػؿ ادمعػػػػزرع ادم نػػػػر دعمل ػػػػكؿ مطعقػػػػز  نػػػػد 
ـٍ : ادنحػػػػكييف ةػػػػكاء أفػػػػزف دمػػػػتفعـ أـ مخزطػػػػب أـ  ز ػػػػب نحػػػػك ـٍ  ،أًليٍفػػػػرى ، ك ًدتيٍفػػػػرى

ـٍ  فًدييٍفػًرـٍ محمػده : إدػا ادغز ػب نحػكك عا ادمعزرع ادم نر دعلز ؿ إذا أةػند ، كًدييٍفرى
" الـ األمػػػر اززمػػػا دعل ػػػؿ ادمةػػػتق ؿ دعمػػػأمكر ادغز ػػػب : قػػػزؿ ادزاػػػزار، عػػػيلع

كدينطعػػؽ أخػػكؾ قػػزؿ  ،كديرفػػب  مػػرك ،فػػذدؾ أصػػؿ دخكدوػػز فقكدػػؾ: ديػػذهب زيػػد
 جت هب مبٱُّٱ: كقػػػػػػػػػػزؿ ،(ُ)َّيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ :هللا 

ادن ر ف ؿ  ير ادلز ػؿ : " كتعـز الـ األمر فر كقزؿ ا ف مزدؾ، (ّ) "(ِ)َّ حت
كهػػك ف ػػؿ ادلز ػػؿ ادغز ػػب أك ادمػػتفعـ كحػػد  أك م ػػزرفز، كف ػػؿ مػػز دػػـ  ادمخزطػػب

ػػػؿًٌ دفػػػـ"-  _ يةػػػـ فز عػػػع مطعقػػػز، فقكدػػػؾ: دػػػيقـ زيػػػد، كقكدػػػع  (ْ): "قكمػػػكا فىريصى

كقػكدوـ: دػتيٍ فى  حػػزاتر، كدييػٍز ى زيػده  عينػػز، فػزدفـ فػر فػػؿ هػذا كاا ػا ادػػذفر "
ف،(ٓ)

"كا عػػـ أف ف ػػؿ ادمل ػػكؿ ال طريػػؽ درمػػر فيػػع، إال  ػػزدفـ، ةػػكاء : كقػػزؿ ادمػػرادم
 حػػػزاتر، أـ  فى  ٍ تي  حزاتػػػؾ، أـ دعمخزطػػػب، نحػػػك: ًدػػػ فى ٍ ػػػأفػػػزف دعمػػػتفعـ، نحػػػك: ألي 

 زئُّٱ كأمز ف ؿ ادلز ؿ ف ف فزف دغز ب نحك زيد  زألمر، فى  ٍ يي دعغز ب، نحك: دً 

                                                           

 .  ٕ: ادطفؽ، مف اليا.  ُ
 .  ٖٓكر، مف اليا : . ادن ِ
 .  ِٗ. ادفمزت دعزازار  ص  ّ
 .  ُِ، . اد نف كت،  مف اليا ْ
 .  ٗٓ/ ْ.  رح ادتةويؿ  ٓ
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، أك مػػتفعـ ملػػرد، نحػػك قكدػػع فػػر ادحػػديث قكمػػكا فرصػػؿ دفػػـ، أك (ُ)َّ نئ مئ
 (ْ)ك ػدَّ   ػض ادنحػكييف، (ّ )ففػذدؾ " (ِ) َّمب خب ُّٱم زرؾ، نحك 

دخػػكؿ ادػػفـ فػػر أمػػر ادمػػتفعـ قعػػيف ألف ادمػػتفعـ ال يػػأمر نلةػػع إال  عػػا ةػػ يؿ 
  . ادمازز

-  
ك عػػا ادمعػػزرع  ،دعمل ػػكؿر  عػػا ادمعػػزرع ادم نػػر  عػػا ف ػػرة دخػػكؿ الـ األمػػ

: قػػزؿ ا ػػف ه ػػزـ ؛نػػر دعلز ػػؿ إذا أةػػند إدػػا ادغز ػػب اخػػتفؼ المػػر كادمػػأمكرادم 
دػػيقـ : أك ادخطػػزب نحػػك، ًدػػتيٍ فى  حػػزاتر: نحػػك كتاػػب ادػػفـ إف انتلػػت ادلز عيػػا"

 .(ٓ)":ًدييٍ فى زيد  حزاتر: زيد أك ففهمز نحك

ذدػػػؾ  ا ػػػف ه ػػػزـ ك عػػػؿ ، نػػػد ادنحػػػكييف دخػػػكؿ ادػػػفـ فػػػر ف ػػػؿ ادمخزطػػػب قعيػػػؿ
ذا فزف مرفكع ف ؿ ادطعب فز ف مخزط ػز اةػتغنر  ػف ادػفـ  صػيغا "  :" قكدع كا 

ػػػٍؿ "  زد ػػػز، نحػػػك ـٍ ك اٍق يػػػٍد " : اٍف ى قػػػ
، كمػػػف  يػػػر ادغزدػػػب قػػػراءة زيػػػد  ػػػف  ز ػػػت (ٔ)
 يك ىك مك لك اك ُّٱ- -كادفةػػػػػػػز ر فيمػػػػػػػز ركم  ػػػػػػػف ادن ػػػػػػػر 

دعمخزطب، كقراءة اداموػكر  زديػزء أمػرا  أمرا  زدتزء (ٖ)" فعتلرحكا "(ٕ) َّ مل
                                                           

 .  ُِ، مف اليا، . اد نف كت ُ
 .  ُِ. اد نف كت، مف اليا :  ِ
 .  ُُُ – َُُ. ادانا اددانر  ّ
 .  ِِٓ/ ِ. ينظر: مغنر ادع يب ال ف ه زـ  ْ
 .  ِِٓ.  ِِْ/ ِ. مغنر ادع يب  ٓ
 .  ِِْ/  ِ. مغنر ادع يب  ٔ
 .  ٖٓمف اليا :  ، . يكنس ٕ
اػػزمك اد يػػزف ، ِٗ، ادفمػػزت دعزاػػزار صُُّ/ ِ.  ينظػػر ادقػػراءة  ادمقتعػػب دعم ػػرد   ٖ

 ػػػػرح ادتةػػػػويؿ ال ػػػػف ، ِِٔ/  ِكمغنػػػػر ادع يػػػػب ، ٕٔ/  ٔ، اد حػػػػر َُٗ/  ُٓدعط ػػػرم 
 . ِْٗ/  ُطي ا ادن ر دعازرم ، ِِٔ/ ُاأل ير اد ديك ال ف ، َٔ/ ْمزدؾ 
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" فوذا مازكـ ازمتع ادفـ كازءت هذ  ادقراءة  عػا أصػؿ : قزؿ ادم رددعغز ب، 
" فػػػػزدفـ فػػػػر األمػػػػر دعغز ػػػػب كدفػػػػؿ مػػػػف فػػػػزف  يػػػػر : كقػػػػزؿ أيعػػػػز، (ُ)"  األمػػػػر

فػزدفـ اززمػا دل ػؿ ادمػتفعـ كدػك فزنػت ، مخزطب نحك قكؿ ادقز ؿ قـ كألقػـ م ػؾ
ف فزف فػر ذدػؾ أف ػر الةػتغنز وـ  قػكدوـ، دعمخزطب دفزف ايدا  عا األصؿ : كا 

 ،(ِ)كركم أف رةػػكؿ هللا قػػرأ " ف ػػذدؾ فعتلرحػػكا"  زدتػػزء" ، " دتل ػػؿٍ "  ػػف  " اف ػػؿ" 
كأٌمػز إذا فػزف ادمػأمكر حزعػرنا، دػـ ييٍحػتىٍف إدػا ادػفـ مػف ق ػؿ  ": كقزؿ ا ػف ي ػيش

كقػزؿ ا ػف ، (ّ) أف ادمكااوا تيغنر  نوز، كرٌ مز ازءت ادفـ مػك ف ػؿ ادمخزطػب"
" كادغزدػػػػب فػػػػر أمػػػػر ادلز ػػػػؿ ادمخزطػػػػب خعػػػػك  مػػػػف ادػػػػفـ كمػػػػف حػػػػرؼ : مزدػػػػؾ

(ْ)ادمعزر ا، كقد ال يخعك منومز فقراءة   مزف كأنس كأ ٌر: )ف ذدؾ فٍعتىٍلرحكا( 
 ،

ادف يػػر ادم ػػركؼ ك " كهػػك قعيػػؿ، كفقكدػع صػػعا هللا  عيػػع كةػػعـ: "ًدتأخػػذكا مىصػػزفَّفـ
فػػػػر ففموػػػػـ ماػػػػرء أمػػػػر ادلز ػػػػؿ ادمخزطػػػػب ماػػػػردا مػػػػف ادػػػػفـ كمػػػػف حػػػػػرؼ 

" ادمعػػػزر ا "كىأىقػػػؿ ًمٍنػػػعي : كقػػػزؿ ا ػػػف ه ػػػزـ ،(ٓ)ما ػػػكال آخػػػر  فػػػوخر ادماػػػزـك
(ٔ) 

زطػػب " كدوىػػز ًفػػر ف ػػؿ اٍدلىزً ػػؿ اٍدميخى ديخي
كقػػد  ػػدَّ األخلػػش إدخػػزؿ ادػػفـ فػػر أمػػر  (ٕ)

ألف هػذ  ادػفـ ،  ػرب ردي ػاكهر دغا دع" : ك عؿ ذدؾ  قكدعادمخزطب دغا ردي ا 
ٍيده" ألنؾ  إنمز تدخؿ فر ادمكعك ادذم ال يقدر فيع  عا "اٍف ىؿ"؛ يقكدكف: "ًديىقيٍؿ زى

"قيػػٍؿ" كدػػـ تحػػتف  : كال تػػدخؿ ادػػفـ إذا فعمػػت ادراػػؿ فقعػػت ،ال تقػػدر  عػػا "اٍف ىػػؿ"
 .ف(8)إدا ادفـ "

                                                           

 . ُُّ/  ِ. ادمقتعب  ُ
 .  ْٓ/ ِ. ادمقتعب  ِ
 .  ِْٔ/  ْ.  رح ادملصؿ  ّ
 . ٖٓ. يكنس،  مف اليا :  ْ
 .  َٔ/ ْ.  رح ادتةويؿ  ٓ
 . أم:  مف دخكدوز  عا ف ؿ ادمتفعـ .  ٔ
 .  ِِٔ.  ِِٓ/ ِ. مغنر ادع يب  ٕ
 .  ّٕٓ/ ُ. م زنر ادقرآف  ٖ
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"كا عـ أف هذ  : ك عؿ ا ف انر تحريفوز  زدفةر  قكدع ،حرفا الـ األمر ادفةر
ػػػػز حػػػػرؼ ملػػػػرد اػػػػزء دم نػػػػا فػػػػكاك اد طػػػػؼ، كفز ػػػػع، كهمػػػػزة  ادػػػػفـ اداززمػػػػا أيعن
االةتلوزـ، كالـ اال تػداء، كقػد فػزف ين غػر أف تلػتم فمػز فػتحف؛ إال أف اد عػا فػر 

، أال تػرل أف فػؿ كاحػدة فةرهز أنوز فر األف زؿ نظيػرة حػرؼ اداػر فػر األةػمزء
منومػز مختصػا مػف اد مػؿ  مػز يخػص ادق يػػؿ ادػذم هػر فيػع؛ فػف يت ػدا  إدػا مػػز 
ةػػكا ، فمػػف حيػػث كاػػب فةػػر الـ اداػػر فػػر نحػػك: دزيػػد مػػزؿ، كدا لػػر، دعلػػرؽ 
ػػز كاػػب فةػػر هػػذ  ادػػفـ، ألنوػػز فػػر األف ػػزؿ   ينوػػز ك ػػيف الـ ال تػػداء، فػػذدؾ أيعن

إنمز فةرت الـ األمر دعلرؽ  ينوػز ك ػيف الـ نظيرة تعؾ األةمزء، كدك قزؿ قز ؿ: 
اال تداء ادتر تدخؿ  عػا األف ػزؿ ادمعػزر ا ألةػمزء ادلػز عيف؛ دفػزف قػكالن قكينػز، 

"، أم: دعػػػزرب، ففرهػػػكا أف يقكدػػػكا فػػػر يعػػػربي أال تػػػرل أنػػػؾ تقػػػكؿ: "إف زيػػػدنا دى 
، فػػ ف قيػػؿ: فوػػؿ "، فيعتػػ س  قكدػػؾ: "إف زيػػدنا دعػػزربيعػػربٍ األمػػر: "إف زيػػدنا دً 

" أمػػرنا حتػػا تخػػزؼ ادت زةػػع ؛ فتا ػػؿ خ ػػر "إفَّ يعػػربٍ ياػػكز أف تقػػكؿ: إف زيػػدنا دً 
، كفتحوػػز (ُ)"فػػزداكاب: أف ذدػػؾ اػػز ز ، "؟ ػػزدخ ر فػػر قكدػػؾ: "إف زيػػدنا ديعػػربي 

" ك نػػك ةػػعيـ قػػزؿ ادلػػراء: ،، ك نػػع أيعػػز تلػػتم  لتحػػا تزديوػػز ػػف ادلػػراء دغػػا ةػػعيـ
ـٍ  ، كقزؿ ا ػف انػر :" فمػز أف الـ (ِ)زيد" يلتحكف ادفـ إذا اةتؤنلت فيقكدكف دىيىقي

 يف ٱُّٱمػػػف قػػػراءة ةػػػ يد  ػػػف ا يػػػر: اداػػػر قػػػد تلػػػتم مػػػك ادمظوػػػر فيمػػػز حفينػػػز 
ك ير ذدؾ، ففػذدؾ قػد فتحػت ، (ّ)َّ مك لك اك يق ىق

كاد عػا فػر فػتم هػزتيف  ،زيػد" الـ األمر فيمػز حفينػز   ػف ادلػراء مػف قػكدوـ: "دىػيىقيـٍ 
فػػر هػػذ  ادمكاعػػك ادقعيعػػا أف أصػػؿ حرفتومػػز ادلػػتم، فر مػػز خراتػػز  عػػا  ادفمػػيف

                                                           

 .  ٔٔ/ ِ. ةر صنز ا اإل راب  ُ
 .  ِٖٓ/ُ. م زنر ادقرآف دعلراء  ِ
  لتم ادفـ مف " دتزكؿ " . ، ْٔمف اليا : ، . إ راهيـ ّ
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الـ األمػػر  فػػزدلتم فػػر ادػػفـ دلتحػػا تزديوػػز؛ ديفػػكف االنتقػػزؿ مػػف فػػتم، (ُ)أصػػعومز"
"كز ـ ادلراء  :ا ف انر  عا قكؿ ادلراء  قكدع ، ك قبإدا فتم حرؼ ادمعزر ا

كهذا ففـ يةتلزد منػع أنػع  أف مف اد رب مف يلتم هذ  ادفـ دلتحا اديزء   دهز،
إف انفةػػػر حػػػرؼ ادمعػػػزر ا أك انعػػػـ أف ال تفػػػكف هػػػذ  ادػػػفـ ملتكحػػػا، نحػػػك: 

"ًدييفـر زيد  مرنا"، ك"دت عـ ذدؾ"
ػرى نىٍحػك (ِ) ػز ًإذا اٍنفىةى ؼ مى ، قزؿ ادةيكطر: " ً ًخفى

كنقػػؿ مػز حفػػز  ، كا ػػؿ ادزاػزج فػتم ادػػفـ خطػأ، (ّ ("  فػرـٍ أىك عػـ نىٍحػػك دتي  يػذفٍ دتً 
" كحفػػا ادلػػراء أف الـ األمػػر قػػد فتحوػػز   ػػض اد ػػرب فػػر قكدػػؾ  ادلػػراء  قكدػػع: 

فقزدكا دنٍاًعٍس فلتحكا، كهذا خطأ ال ياكز فتم الـ األمػر دػ ف ت ػ ع الـ  دياًعس،
 ، ٍيػػػدو ادتكفيػػػد، كقػػػد حفػػػا   ػػػض اد صػػػرييف فػػػتم الـ اداػػػر نحػػػك قكدػػػؾ: ادمػػػزؿ ًدزى

يػػدو كهػػذ  ادحفزيػػا فػػر اد ػػذك  ذ فػػزألكدا، ألف اإًلامػػزع كادركايػػزت تقػػكؿ: ادمػػزؿ دىزى
ادصػػػحيحا فةػػػر الـ اداػػػر كالـ األمػػػر، كال يعتلػػػت ًإدػػػا اد ػػػذكذ، خزصػػػا ًإذا دػػػـ 
يرك  ادنحكيكف ادقدىمىزءي ادذيف هـ أصؿ ادركايا، كاميك مف ذفرنز مف ادذيف ركىكا 

  (ْ)"  هذا اد زذ  ندنز صزدقكف فر ادركايا، ًإال أف ادذم ةمك منوـ مخط 

ك ػ وومز  ، إةػفزنوززدغزدػب إذا ة قت الـ األمر  حرفػر اد طػؼ ادػكاك كادلػزء ف 
فػر ك عػؿ ادتةػفيف  طعػب ادخلػا ، ةي كيع  زدعمير " هك، كهػر " فػر إةػفزنومز

كصػزرت تةػت مؿ ف يػران، فأةػفنت  ، " ف عكا ذدػؾ حيػث ف ػرت فػر ففموػـ: قكدع
يػػد كف ادوػزء فػػر هػذ  ادحػػركؼ  كف يػػر مػف اد ػرب فػر هػذ  ادحػػركؼ اةػتخلزفزن،

ألنوػػػز ف ػػػرت فػػػر  ؛ عػػػا حزدوػػػز، كف عػػػكا  ػػػفـ األمػػػر مػػػك ادلػػػزء كادػػػكاك م ػػػؿ ذدػػػؾ
ففموػػـ كصػػزرت  منزدػػا ادوػػزء فػػر أنوػػز ال يعلػػظ  وػػز إال مػػك مػػز   ػػدهز، كذدػػػؾ 

كمف ترؾ ادوزء  عا حزدوػز فػر هػر كهػك تػرؾ ادفةػرة ، قكدؾ: فعينظر كديعرب
                                                           

 .  ٖٔ/ ِ. ةر صنز ا اإل راب  ُ
 .  ّٔ/ِ. ةر صنز ا اإل راب  ِ
 .  َْٓ/ ِ. همك ادوكامك  ّ
 .  ٖٗ/ِ. م زنر ادقرآف كا  را ع  ْ



 الم األمر واجلزم هبا مضمرة بني النحويني )دراسة وصفية(

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّْٕ﴾  

  

"كمتا اتصؿ  وذ  ادفـ مف ق عوز كاك : قزؿ ا ف انرك ، (ُ)"فر ادفـ  عا حزدوز
اد طؼ أك فزؤ  ف ةفزنوز دعتخليؼ از ز، كذدؾ قكدؾ: كديقـ زيد؛ فعيق ػد ا لػر؛ 
نمػػز اػػزز إةػػفزنوز ألف ادػػكاك كادلػػزء فػػؿ كاحػػد منومػػز حػػرؼ منلػػرد عػػ يؼ ال  كا 

ع ، كاحتيزاػػالتصػػزدوز  مػػز ق عوػػز يمفػػف ادكقػػكؼ  عيػػع دكف ادػػفـ؛ فأ ػػ وت ادػػفـي 
ٍعػـ هللا ذاؾ؛ فػ ًعـ"، ففمز تقكؿ: فٍخذ، ك ى ذدؾ إديوز ادخزء مف "فىًخذ"، كادفـ مف " ى

( ك  فت ػػػ يووـ ،(ِ)" اػػػزز أف تقػػػكؿ: فعػػػيقـ، كديق ػػػد  )فٍعػػػيقـ(، )ك ٍديىق ػػػد(  ػػػػ )فىًخػػػذو
ـى  ًع ، كصػزرا م ومػز ر ادعلظ  فـ األمر كحرؼ ادمعػزرع( خعطكا ادلزء كادكاك ف) ى

( (ففعما كاحدة  عا كزف ) فىًخػذو أم ، فزدازء منومز ـى ًعػ ، فةػفنت ادػفـ  عػا ك) ى
ـى ) فىٍخػػذو  :حػػد ادتخليػػؼ فػػر أم زدوػػز مػػف ادمتصػػؿ ٍعػػ ، كينػػدرج تحػػت هػػذ ق (( ك) ى

اد عػػػا  عػػػا  زنيػػػا هػػػر ادتخليػػػؼ دعفةػػػرة   ةػػػفزنوز؛ فػػػ ف االنتقػػػزؿ مػػػف ادلػػػتم إدػػػا 
كر ادنحػزة دػذا فقػد قعػا اموػ، ادفةر أ قػؿ مػف االنتقػزؿ مػف ادلػتم إدػا ادةػفكف

ةػػفزنوز   ػػد اٍدلىػػزء كىاٍدػػكىاك أىف ػػر مػػف ب هػػك اإلةػػفزف قػػزؿ ا ػػف ه ػػزـ ػػأف ادغزدػػ : "كا 
 نػػػد  ، كمػػػك تعػػػؾ اد عػػؿ كمزقعػػػا  ػػػع اموػػكر ادنحػػػزة إال أف فةػػػرهز(ّ)"تحريفوػػز

، كقػػػزؿ ا ػػػف (ْ)  عػػػوـ   ػػػد كاك اد طػػػؼ كفز ػػػع اػػػز ز اٌيًػػػد، كهػػػك األصػػػؿ فيوػػػز 
األمػػر: أف تفػػكف مفةػػكرة، إال أنوػػـ أقػػركا " هػػذا د مػػرم األصػػؿ فػػر الـ : انػػر

" اد زطلػا قيزةػز  عػا أختيوػز دفكنوػز حػرؼ ، (ٓ)إةفزنوز تخليلنػز" َـّ ػفًٌنت   ػد "  ػ كةي
ف فزف ادفةر هك األف ر  ند أف ر ادنحكييف قػزؿ ادزاػزار: "  ، طؼ م عومز كا 

كيمفػف ، حػرؼ يقػـك  نلةػع " ـ"ألف ؛ ف ف ادكاع فةر ادفـ  " ـ"ف ذا فزف ق عوز 
 : كذدػؾ قكدػؾ، ادكقكؼ  عيع كاال تداء  مز   د  كادكاك كادلزء ال يمفػف ذدػؾ فيومػز

كادكاػػع فةػػر ادػػفـ  ػػؿ ال يايػػز اد صػػريكف ،  ػػـ ديرفػػب  مػػرك ،  ػػـ ديخػػرج زيػػد
                                                           

 .  ُُٓ – َُٓ/ ْادفتزب  ُ
 .  ّٔ/ِ. ةر صنز ا اإل راب  ِ
 .  ََّ/ ُ. مغنر ادع يب  ّ
 .   ِٕٔ/ّ. ينظر : م زنر ادقرآف دعزازج   ْ
 .  ّٗٓ/ ُ. ادمحتةب فر ت ييف كاك   كاذ ادقراءات   ٓ
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 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْْٕ﴾  

  

أيعػػػز حمػػػف  عػػػا ادػػػكاك "  ػػػـ " يػػػر ، كقػػػد أاػػػزز   ػػػض ادنحػػػكييف إةػػػفزنوز مػػػك 
 زإلةػػػػفزف  (ُ)َّخب حب جبُّٱ ك عػػػػا ذدػػػػؾ قػػػػرأ   ػػػػض ادقػػػػراء ،كادلػػػػزء

كمػػف ادنحػػكييف مػػف حفػػـ  عػػ ؼ  ،(ِ)كادفةػػر أاػػكد دمػػز ذفػػرت دػػؾ مػػف اد عػػا " 
فأمػز " :يكقػؼ  عيوػز كتنلػرد، قػزؿ ا ػف انػر حمؿ "  ـ "  عا ادكاك كادلزء ؛ ألنػع

فمػػػردكدة  (ْ)َّمب هئ ُّٱ (ّ)َّ خب حب جب ُّٱ قػػػراءة ادفةػػػز ر ك يػػػر 
ذا  ند أصحز نز؛ كذدؾ أف " ـ" حرؼ  عا  ف ا أحرؼ يمفف  ادكقػكؼ  عيػع، كا 

، فمف هنز دف ع  أمفف ادكقكؼ؛ دزمؾ اال تداء  زدةزفف، كهذا  ير از ز   امزعو
َـّ ، كقػػزؿ ا ػػف ي ػػيش(ٓ )"  أصػػحز نز كاةػػتنفرك ؛ فعػػـ يايػػزك  "  : " فػػ ف ا ػػتى  ػػػ " ػػ

" ينلصػػؿ  نلةػػع، كييٍةػػفىت  عيػػع "  َـّ ، (ٔ)مفػػزفى ادلػػزء أك ادػػكاك، دػػـ تةػػفف؛ ألٌف " يػػ

ف  يدَّ كاأل ز  عا ادكاك كادلزءكدا اكاز إةفزنوز مك "  ـ " كا  قزؿ ا ػف ، قعيف قيزةن
َـّ نىٍحػػػػػك: ه ػػػػػزـ قػػػػػد تةػػػػػفف   ػػػػػد  ػػػػػ ًفػػػػػر ًقػػػػػرىاءىة (ٕ) َّ خب حب جب ُّٱ "كى

ًفػػر ذىًدػػؾ رد  ، اٍدفيػػكًفٌييف كقػػزدكف كاد ػػػزم ػػزص  زد ػػػ ركى  (ٖ)" عػػػا مػػف قىػػزؿى ًإنَّػػػع خى
 كدػػػػيس  عػػػػ يؼ، كال مخصػػػػكص، " ػػػػـ"كياػػػػكز إةػػػػفزنوز   ػػػػد كقػػػػزؿ ادمػػػػرادم: "

  (ٗ)"قرأ ادفكفيكف، كقزدكف، كاد زم ك ع  زدعركرة، خففزن دزا ـ ذدؾ،
 
 

                                                           

 .  ِٗ. ادحف، مف اليا :  ُ
 . ّٗص ، . ادفمزت دعزازار ِ
 .ِٗ. ادحف، مف اليا :  ّ
 .  ٓادحف، مف اليا : .  ْ
 .  ّ/ ِ. ةر صنز ا اإل راب  ٓ
 .  ُِّ/ ٓ.  رح ادملصؿ  ٔ
 .ِٗ. ادحف، مف اليا :   ٕ
 .  ََّ/ُ. مغنر ادع يب  ٖ
 .  ُُِ. ادانا اددانر   ص   ٗ



 الم األمر واجلزم هبا مضمرة بني النحويني )دراسة وصفية(

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْٕٓ﴾  

  

 املبحث انثاني
 ضعف عوايم األفعال واجلزو بالو األير يضًرة بني اننحويني

 املطهب األول
 ضعف عوايم األفعال عند اننحويني

مػػف  كامػػؿ ممػػز اةػػتقر دػػدل ادنحػػكييف عػػ ؼ  كامػػؿ األف ػػزؿ، كأنوػػز أعػػ ؼ 
األةمزء ؛ ك نكا  عا ذدػؾ  ػدـ اػكاز ادلصػؿ  ينوػز ك ػيف ادل ػؿ، كفػذدؾ  معوػز 

: " إ ػػػػراب األف ػػػػزؿ محمػػػػكؿ  عػػػػا إ ػػػػراب األةػػػػمزء ، معػػػػمرة ، قػػػػزؿ ادزاػػػػزار 
، كقػزؿ (ُ)"أعػ ؼ مػف  كامػؿ األةػمزء -اداميػك   زتلزؽ مػف-ك كامؿ األف زؿ 

ػػػػػػٍزـ ًفػػػػػػر اأٍلىٍف ىػػػػػػزؿ ": ادم ػػػػػػرد ٍلػػػػػػض ًفػػػػػػر كأعػػػػػػ لوز اداززمػػػػػػا أًلىف اٍداى نىًظيػػػػػػر اٍدخى
هػذا ال ": ، ك قزؿ ادةيرافر م عفن منك اداـز   كامؿ األف ػزؿ معػمرة(ِ)"اأٍلىٍةمىزء

ال ياػكز حػذفوز نحػك: دػف، دػـ،  ياكز؛ مف ق ؿ أنز رأينز  كامػؿ األف ػزؿ عػ يلا
، كقػػزؿ ا ػػف (ّ)ز؛ دعػػ ؼ ذدػػؾ "كأ ػػ ز  ذدػػؾ، فعػػـ ياػػز أف نعػػمر ادػػفـ كن معوػػ
" كمحػػػزؿ تقػػػدـ ادماػػػزـك  عػػػا : انػػػر م عػػػف منػػػك تقػػػدـ ادماػػػزـك  عػػػا اززمػػػع

ألف  كامػػؿ األةػػمزء أقػػكل  -اززمػػع،  ػػؿ إذا فػػزف اداػػزر كهػػك أقػػكل مػػف اداػػزـز
ال ياػكز تقػديـ مػز اناػرَّ  ػع  عيػع،  فػزف أاٌل ياػكز تقػديـ   -مف  كامؿ األف ػزؿ 

قػػد قزةػػكا ذىًدػػؾ (ْ)اػػدر " ادماػػزـك  عػػا اززمػػع أحػػرل كأ ، ك قػػزؿ اد ف ػػرم  :" كى
 عا  كامؿ اأٍلىٍةػمىزء كىهيػكى قيػزسه فىزةػد أًلىنَّوىػز أقػكل مػف  كامػًؿ اأٍلىٍف ىػزؿ " 
ك ، (ٓ)

دػػػف "كاٍةػػػموز ال ياػػػكز  ػػػيف " إفَّ "" ففمػػػز ال ياػػػكز اٍدلصػػػؿ  ػػػيف : قػػػزؿ ادةػػػيكطر
 ػػػؿ اٍدلٍصػػػؿ  ػػػيف  كامػػػؿ اأٍلٍف ػػػزؿ كاأٍلٍف ػػػزؿ أقػػػ م مٍنػػػع  ػػػيف  ، كأخكاتوػػػز كاٍدلٍ ػػػؿ"

                                                           

 . ِٗ. ادفمزت دعزازار  ُ
 .   ُّّ/  ِ. ادمقتعب  ِ
 .   ّٗ/  ُ.  رح ادفتزب  ّ
 .   َّٗ/  ِ. ادخصز ص  ْ
 .   ِّ/ ِ. ادع زب دع ف رم  ٓ



 الم األمر واجلزم هبا مضمرة بني النحويني )دراسة وصفية(

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْٕٔ﴾  

  

، (ُ)أًلىف  كامؿ اأٍلىٍف ىزؿ أىٍع ىؼ مف  كامؿ اأٍلىٍةػمىزء" ؛ كامؿ اأٍلةمزء كاألةمزء
كقكدوـ: ًإنع مازكـ  فـ محذكفػا ي يش منك  معوز معمرة  قكدع: " ك يؤفد ا ف

وز كا  مزدوز، فمز دـ ياز ذدؾ ألٌف  كامؿ األف زؿ ع يلا، فف ياكز حذفي  ؛فزةده 
" ك"دىػػػػٍف" كنظز رهمػػػػز، كذدػػػػؾ ألٌف  كامػػػػؿ األف ػػػػزؿ أعػػػػ ؼ مػػػػف  كامػػػػؿ  ـٍ فػػػػر "دىػػػػ

ففزنػػػت األةػػػمزء   فر اإل ػػػراب،ألٌف األف ػػػزؿ محمكدػػػا  عػػػا األةػػػمزءاألةػػػمزء، 
أمفف، ك كامؿي األصؿ أقكل مف  كامؿ ادلرع " 
، كيؤفػد ذدػؾ  قكدػع :"  ففمػز (ِ)

كا  مزديع فػر األف ػر، دػـ ياػز ذدػؾ فػر األف ػزؿ؛ ألف  ال يةكغ حذؼي حرؼ ادار
 كامػػػؿ األف ػػػزؿ أعػػػ ؼي مػػػف  كامػػػؿ األةػػػمزء؛ ألف إ ػػػراب األف ػػػزؿ إنمػػػز فػػػزف 

هػػذا قػػكؿي أف ػػًر   طريػػؽ ادحمػػؿ  عػػا األةػػمزء، فوػػر فػػر اإل ػػراب أعػػ ؼي منوػػز
كادل ػػػؿ  ، إال أنػػػع كردت  ػػػكاهد اػػػزءت فيوػػػز الـ األمػػػر معػػػمرة  (ّ)ادنحػػػكييف "

ك ػػػرض أقػػػكادوـ ، ماػػػزـك  فزختعلػػػت آراء ادنحػػػكييف حكدوػػػز،  كيمفػػػف  يػػػزف ذدػػػؾ
 .كمز احتاكا  ع  فر ادمطعب ادتزدر ، كأددتوـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .   ّٕٔ/  ِ. همك ادوكامك  ُ
 .   ِْٗ/ ْ.  رح ادملصؿ  ِ
 .   ُْٓ/  ٓ.  رح ادملصؿ  ّ



 الم األمر واجلزم هبا مضمرة بني النحويني )دراسة وصفية(

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْٕٕ﴾  

  

 املطهب انثاني  
 اجلزو بالو األير يضًرة بني اننحويني

أوًلفف
ر إمزـ ادنحزة ةي كيع إ مزؿ الـ األمر معمرة  فر ادعػركرة اد ػ ريا فقػط، قىصى

" كا عـ أف هػذ  ادػفـ : كةيطر رأيع هذا  عا ففر اموكر ادنحكييف قزؿ ةي كيع
إذا أ معكهػز  "أفٍ ػ " قد ياكز حذفوز فػر اد ػ ر كت مػؿ معػمرةه، فػأنوـ  ػ وكهز  ػ

 (ُ)معمرةن، كقزؿ اد ز ر:
 إذا ما خفت من شئ تَباالَ      ُمحَمَّدح تَ ْفِد نفَسَك كلُّ نفس  
نمز أراد: دتلد،  كقزؿ متمـ  ف نكيرة   (ِ)كا 

 َلِك الويلح ححرَّ الوْجِه أو يَ ْبِك َمن َبَكى     على ِمْثِل َأْصَحاِب الَبعوضة فاْْخحِشي
 (ّ)أراد: دي ؾ، كقزؿ أحيحا  ف ادافح:
 (4) صنيعته َوََيَْهْد كحلَّ َجْهِد "     فمن نال الغىن فليصطنعه 

                                                           

. مف ادكافر، نةب دحةزف ا ػف  ز ػث كدػيس فػر ديكانػع، كنةػ ع   عػوـ أل ػر طزدػب  ػف   ػد ادمطعػب  ُ
ػػؾى (، كاألصػػؿ ،  كادت ػػزؿ ةػػكء اد زق ػػا، كأصػػعع ادك ػػزؿ أ ػػددت كاك  تػػزء، كا ػػـ ادن ػػر  د ػػزهد )تىٍلػػًد نلةى

، ُِّ/ ِ) دتٍلػًد نلةػػؾ ( أعػمرت  الـ األمػػر، كاػـز  وػػز ادل ػػؿ معػمرة، كهػػك مػف  ػػكاهد ادمقتعػػب 
، ك ُْ/  ُ،  ك ػػػػػرح ادةػػػػػيرافر ٔٗ، ك ادفمػػػػػزت دعزاػػػػػزار ص ُٕٓ/ ِكاألصػػػػػكؿ ال ػػػػػف ادةػػػػػراج 
/  ّ، كادمةػػػػز د ِٕٗ/  ُ،  كمغنػػػر ادع يػػػب َٔ/  ْ، ك ػػػرح ادتةػػػويؿ ُٓادملصػػػؿ دعزمخ ػػػرم ص

 .    ُُّ،  كادانا اددانر ُِِ
. مػف ادطكيػؿ، قػزؿ  ادةػيرافر : " اد  كعػا: مفػزف   ينػع، قتػؿ فيػع أخػك  مزدػؾ  ػف نػكيرٍة كامز ػا مػػف  ِ

مػػف فػػزف  زفيػػزن  عػػا مػػ عوـ "     نػػر ير ػػكع، يقػػكؿ دوػػز:  عػػا م ػػؿ هػػؤالء ادقػػكـ فزخد ػػر كاوػػؾ، كدي ػػؾ
، كخمػػػػػش كاوػػػػػع يخًم ػػػػػع خد ػػػػػع كارحػػػػػع، كاد يػػػػػت مػػػػػف  ػػػػػكاهد  َُٔ/  ِ ػػػػػرح ادفتػػػػػزب دعةػػػػػيرافر 

 .    ّّٗ/ ْ،  رح أ يزت مغنر ادع يب دعةيكطر ُٕٓ/ِ،  األصكؿ فر ادنحك ُِّ/ِادمقتعب 
،  ػػػرح ْْٕ/ ِ، ادم اػػػـ ادملصػػػؿ د / إميػػػؿ  ػػػديك ي قػػػكب َُِ/  ُ. مػػػف ادػػػكافر فػػػر األصػػػم يزت  ّ

 .   ّٖٔ/ُاد كاهد فر أموزت ادفتب ادنحكيا، محمد حةف  رَّاب 
 .   ٗ – ٖ/  ّ. ادفتزب  ْ
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كياػكز حػذؼ هػذ  ادػفـ فػر اد ػ ر كت مػؿ معػمرة،  قػزؿ " : كقزؿ ا ف ادةراج
 متمـ  ف نكيرة:

 َلِك الَوْيلح ححرَّ الَوْجِه أو يَ ْبِك َمْن َبَكى      عَلى ِمْثِل َأْصَحاِب البَ عحوَضِة فَاْخِِْشي
 (ُ)أراد: دي ًؾ " 

" اد ػػػز ر قػػػد يعػػػطر إدػػػا حػػػذؼ ادػػػفـ مػػػف ف ػػػؿ ادمػػػأمكر : كقػػػزؿ ادزاػػػزار 
مػػف يقػػكؿ: يػػز زيػػد دتػػذهٍب فيحػػذفوز كيعػػمرهز، كيتػػرؾ ادل ػػؿ ادمخزطػػب فػػر دغػػا 

 ك عا ذدؾ قكؿ اد ز ر أن د  ةي كيع ك ير   :،  عا  نز ع
 إذا ما خفت من أمر تباال          ك كل نفس سَ فْ ن َ  تفدِ  ُممدح 
 (ِ)كترؾ ادل ؿ  عا  نز ع فمز يكا ع ادقيزس" ، فأعمر ادفـ

" قػزؿ أ ػك اد  ػزس: حػد نر أ ػك   مػزف : ب ا ف انر هذا ادقكؿ دعلراء فقزؿكنة
قػػػزؿ: اعةػػػت فػػػر حعقػػػا ادلػػػراء، فةػػػم تع يقػػػكؿ ألصػػػحز ع: ال ياػػػكز حػػػذؼ الـ 

 (ّ(األمر إال فر   ر،  كأن د 

 مين تنهه املزاجر فيدنح      من كان ال يزعم أين شاعر
قػػزؿ: فقعػػػت دػػػع: دػػػـ اػػػزز فػػػر اد ػػ ر كدػػػـ ياػػػز فػػػر ادفػػػفـ؟ فقػػػزؿ: ألف اد ػػػ ر 

فيع اد ػز ر فيحػذؼ،  قػزؿ: فقعػت: كمػز ادػذل اعػطر  هنػز، كهػك يمفنػع  ر  يعطى 
أف يقػػكؿ: فعيػػدف منػػا؟ قػػزؿ: فةػػأؿ  نػػا، فقيػػؿ دػػع: ادمػػززنا، فأكةػػك دػػا،  قػػزؿ 
أ ػػك ادلػػتم: قػػد فػػزف يمفػػف ادلػػراء أف يقػػكؿ دػػع: إف اد ػػرب قػػد تعػػـز ادعػػركرة فػػر 

                                                           

 .   ُٕٓ/  ِ. األصكؿ  ُ
 .   ٓٗ/ُ. ادفمزت  ِ
، ك ػرح ادفزفيػا ّْْ/ِ، كاإلنصػزؼ َُٔ/ُ. مف م ػطكر ادراػز  ػف نةػ ا فػر م ػزنر ادقػرآف دعلػراء  ّ

دنز فػفف مػف فػفف يػدنك، تريػد قػرب يقػرب، كزاػر : من ػع،   َٔ/ْ، ك رح ادتةويؿ ُُٕٓ/ّاد زفيا 
كأراد  ػػزدمزاار األةػػ زب ادتػػر مػػف  ػػأنوز أف تمن ػػع كتنوػػر  كتنوػػز ،  كمحػػؿ االةت ػػوزد مػػف اد يػػت قكدػػع 
"فيػدف منػر"، فػ ف أصػػعع  :"فعيػدف منػر"  ػفـ أمػػر مقترنػا  ل ػؿ معػزرع ماػػزكـ  حػذؼ ادػكاك كادعػػما 

ز الـ األمػر كأ قػا ادل ػؿ ادمعػزرع  عػا ازمػع ادػذم فػزف  عيػع كادػفـ ق عوز دديؿ  عيوػز، فحػذؼ ادرااػ
 مقترنا  .
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ػػػز  وػػػز،  كا تيػػػزدنا دوػػػز" دػػػا ذدػػػؾ ذهػػػب ا ػػػف (ُ) اد ػػػ ر فػػػر حػػػزؿ ادةػػػ ا؛  أيٍنةن ، كا 
،  ( ٔ)، كا ػػف اد ػػارم(ٓ) ،  كا ػػف ي ػػيش(ْ)، كادزمخ ػػرم(ّ)، كادةػػيرافر (ِ)ادةػػراج 

، (ٗ)كاختػزر  ا ػف ه ػزـ، (ٖ)، كصػححع أ كحيػزف(ٕ)كا ف مزدؾ فر  ػرح  ادتةػويؿ 
" : كنػػػػص ادمػػػػرادم  عػػػػا أنػػػػع مػػػػذهب اموػػػػكر ادنحػػػػكييف  قكدػػػػع (َُ)كادةػػػػيكطر 

 كمػز كرد فػر  يػر  اد ػ ر، (ُُ)ر عػركرة " مذهب اداموكر أنع ال ياػكز إال فػ
 جئ  يي ىي ني ٱُّٱمػف قكدػع ت ػزدا :ٱَّٱَّ حئُّم ؿ ادل ؿ ادمعزرع 

ز  ػفـ فنقؿ  ف ةي كيع ازمع   رط مقدر  (ُِ)ٱَّ خئ حئ كديس مازكمن
 (ُّ)ادحع ر نص  عا ذدؾ ادةميف أمر مقدرة

كمػزكرد مػف ذدػؾ ، كادن رصرح ادم رد  منك اداـز  فـ األمر معمرة فػر اد ػ ر 
وػػػػع تكايوػػػػز انلػػػػرد  ػػػػع م عػػػػف ادمنػػػػك " ادنحكيػػػػكف : كيظوػػػػر ذدػػػػؾ فػػػػر قكدػػػػع ، فىكاَّ

                                                           

 .  ْْْ/ِ، كانظر ادركايا فر اإلنصزؼ درن زرم َّٔ/ّ. ادخصز ص  ُ
 .   ُٕٓ/ِ. ينظر: األصكؿ  ِ
 .   ُٕٗ/ ّ. ينظر:  رح ادةيرافر دعفتزب   ّ
 .ُ ْٓ. ينظر: ادملصؿ  ْ
 .   ِِٗ/ ْ. ينظر:  رح ادملصؿ  ٓ
 .ُ ُٓ/ِ. ينظر: األمزدر اد اريا  ٔ
 .   ٗٓ/ْ. ينظر:   رح ادتةويؿ ٕ
 .   ُٖٔٓ/ْ. ينظر: ارت زؼ ادعرب ٖ
 .   ِٕٗ/ُ. ينظر: مغنر ادع يب  ٗ

 .   ّٗٓ/ِ. ينظر: همك ادوكامك   َُ
 .  ُِٖٔ/ّ، كانظر تكعيم ادمقزصد َُُ. ينظر: ادانا اددانر  ُُ
 .ُ ّ. إ راهيـ، مف اليا :  ُِ
، ك اػزمك اد يػػزف فػػر تأكيػؿ ادقػػرآف دعط ػػرم َُْ/ ٕادػػدر ادمصػكف حيػػث أكرد رأم ةػػي كيع : . ينظػر ُّ

،  ػػػػرح األدليػػػػا ِْٗ/  ُ،  ػػػػرح األدليػػػػا ال ػػػػف ادنػػػػزظـ َّْ/ّ، ك  ػػػػرح ادفتػػػػزب دعةػػػػيرافر ُُ/ ُٔ
 .  َٕ/ ٔدع زط ر 
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ًدػػػؾ  قػػػكؿ  ـ دع ػػػز ر ًإذا اٍعػػػطر، يةت ػػػودكف  عػػػا ذى يايػػػزكف ًإٍعػػػمىزر هىػػػًذ  ادػػػفَّ
ٍيرىة  : متمـ  ف نيكى

 لِك الَويلح ححرَّ الوجِه َأو يَ ْبِك َمْن َبكى      البعحوضِة فاْخحشيعلى ِمثِل أصحاِب 
قىكؿ آخر، أىك دي ؾ مف  ىفىا : ييًريد  : كى

 ِإذا َما ِخْفَت ِمْن شيء  تَباال     ُمحَْمدح تَ ْفِد نفَسك كلُّ نَ ْفس  
فف أرل ذدؾ  عا مػز قػزدكا؛ ألف  كامػؿ األف ػزؿ ال تعػمر كأعػ لوز اداززمػا؛ 

داـز فر األف زؿ نظير ادخلض فر األةمزء ؛ كدفف  يت متمـ حمؿ  عا ألف ا
ادم نػػػا ؛ ألنػػػع إذا قػػػزؿ فزخم ػػػر فوػػػك فػػػر مكعػػػك فعتخم ػػػر،  ف طػػػؼ اد ػػػزنر 
 عػػػا ادم نػػػا،  كأمػػػز هػػػذا اد يػػػت األخيػػػر فعػػػيس  م ػػػركؼ  عػػػا أنػػػع فػػػر فتػػػزب 

ٍمؿ ادم ػرد  يػت مػتمـ  ػف نػكيرة  عػا ادم نػا،  (ُ)ةي كيع  عا مز ذفرت دؾ"  فحى
، ف طػػؼ ادمعػػزرع  عػػا األمػػر فػػزناـز ادمعػػزرع، كمػػك أف (ِ)كهػػذا منػػع  ريػػب

، (ّ)ألمػػر مقػػدرة فيػػع إال  نػػد ادفػػكفييف نػػد  م نػػرم ال م ػػرب، كدػػيس الـ افاألمػػر
"  : كهػػك ملوػػـك مػػف قكدػػعكادحمػػؿ  عػػا ادم نػػا  نػػد ادم ػػرد مػػف ق يػػؿ ادعػػركرة  

زًدػػد،  :كتقػػكؿ يٍق ػػد خى دىػػك كينطعػػؽ   ػػد هللادػػيقـ زيػػد كى ـ كى ؛ أًلىنَّػػؾ  طلػػت  عػػا ادػػفَّ
ـ: قعػػت ػػٍزـ ًفػػر اٍدفىػػفى معػػع ، قيػػـ كيق ػػد زيػػد دػػـ ياػػز اٍداى ػػزً ر فىحى دىًفػػف دىػػك اٍعػػطر  ى كى

ـ فىزفى  عا مىز كصلت دىؾ قع ادفَّ فف. (ْ)"  عا مىكًعك األكؿ أًلىنَّعي ًممَّز فىزفى حى
 

نحزة ادفكفا يا عكف اميك أف ػزؿ األمػر م ر ػا، كيقػٌدركف الـ األمػر معػمرة   
،  فأصػػػػؿ " اذهػػػػب "  نػػػػدهـ " دتػػػػذهب"،  فحػػػػذفت ادػػػػفـ  نػػػػدهـ   زمعػػػػا دعاػػػػـز

ػػفن إدػػا ادنطػػؽ  ػػـ ااتع ػػت همػػزة ادكصػػؿ تك ، تخليلنػػز، كت  وػػز حػػرؼ ادمعػػزرع ص 
" قػػـ "  نػػدهـ فػػذدؾ إال أنوػػز ال حزاػػا إدػػا : كنحػػك، إذ ادػػذاؿ ةػػزفنا  زدةػػزفف؛

                                                           

 .   ُِّ/ِ. ادمقتعب  ُ
 .  ْٕٔ. ينظر: ادنحك اد ر ر د / محمكد محمكد اددرينر ص  ِ
 .   ِٕ، ـ ِّْ/  ِنظر ادمةأدا ملصعا  زدتلصيؿ: اإلنصزؼ . ي ّ
 .  ُِّ/ ِ. ادةز ؽ  ْ
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"اد ػػرب حػػذفت : همػػزة ادكصػػؿ د ػػدـ ادةػػفكف، قػػزؿ ادلػػراء م يننػػز مػػذه وـ ك عػػتوـ
ػػا ًفػػر ففموػػـ، فحػػذفكا ادػػفـ  ادػػفـ مػػف ف ػػؿ ادمػػأمكر ادمكااػػع دف ػػرة األمػػر خزصَّ
عىػا  فمز حذفكا ادتزء مف ادل ؿ، كأنت ت عـ أف ادازـز أك ادنزصب ال يق ػزف إال  ى
ػػذفت ادتػػزء ذه ػػت  ػػزدفـ ، ادل ػػؿ ادَّػػًذم أكدػػع اديػػزء كادتػػزء كادنػػكف كاألدػػؼ،  فعمػػز حي

ػزد ةػػزفنا فعػـ يةػػتقـ أف  كأحػد ت األدػؼ  ًفػػر قكدػؾ: اعػػرٍب،  كافػرح ؛ ألف ادعَّ
ييةػػػػتأنؼ  حػػػػرؼ ةػػػػزفف، فػػػػأدخعكا أدلنػػػػز خليلػػػػا يقػػػػك  وػػػػز اال تػػػػداء "
ك يلةػػػػر ، (ُ)

" ذهب ادفكفيكف إدا أف ف ؿ : وـ  قكدعاألن زرم مز اةتند  عيع ادفكفيكف فر قكد
ًع ادمي ىرَّل  ف حرؼ ادمعػزر ا  م ػربه ماػزكـه ...؛  -نحػك اف ػؿٍ -األمر دعميكىااى

ػػػٍؿ، فقػػػكدوـ فػػػر األمػػػر  ػػػٍؿ" ًدتىٍل ى ػػػًع فػػػر نحػػػك: "اٍف ى ألف األصػػػؿ فػػػر األمػػػر دعميكىااى
، وػػػـ.، إال أنػػػع دمػػػز ف ػػػر اةػػػت مزؿ األمػػػر دعمكااػػػع فػػػر ففم.دعغز ػػػب "ديىٍل ػػػٍؿ" .

كاػػػػرل  عػػػػا أدةػػػػنتوـ أف ػػػػر مػػػػف ادغز ػػػػب اةػػػػت قعكا ماػػػػرء ادػػػػفـ فيػػػػع مػػػػك ف ػػػػرة 
االةػػت مزؿ،  فحػػذفكهز مػػك حػػرؼ ادمعػػزر ا طع ػػز دعتخليػػؼ، ... ففػػذدؾ هونػػز: 
حػػذفكا ادػػفـ دف ػػرة االةػػت مزؿ؛ كذدػػؾ ال يفػػكف مػػزيف دوػػز  ػػف أصػػعوز كال مػػ طف 

ػعكا ادقػكؿ فيػع، ييفمػذهب ادفػكفكقد أ طؿ ا ػف األن ػزرم ك يػر  ، ،(ِ)د معوز"  كفصَّ
ف.ف(ّ)  مز يغنر  ف إ زدتع،  كادرد  عا أددتوـ تلصيفن 

كامز ػا مػف ادنحػكييف اداػـز  ػفـ األمػر معػمرة    ػد األمػر  ، أازز ادفةػز ر  
 جئ  يي ىي ني ٱُّٱٱ ػػزدقكؿ " قيػػٍؿ" فػػر اختيػػزر ادفػػفـ م ػػؿ قكدػػع ت ػػزدا:

 مازكمػػػػػز ألنػػػػػع   ػػػػػد َّ حئُّٱ ادػػػػػفـ، كتػػػػػرؾفأةػػػػػقط ، (ْ)َّ خئ حئ

كاكز منوز مػز نةػب دعفةػز ر، كيظوػر ، كذفر ادزازج أكاوز فر اليا ،َّنيُّ

                                                           

 .   ْٗٔ/ ُ. م زنر ادقرآف  ُ
 .   ِّْ/ ِ. اإلنصزؼ  ِ
 .   ِْٗ/ ْكمز   دهز، ك رح ادملصؿ ال ف ي يش  ِّْ/  ِ/  ِٕادمةأدا : . ينظر : اإلنصزؼ ّ
 .ُ ّ. إ راهيـ، مف اليا :  ْ
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" كفيػع  يػر كاػع...، كاػز ز أف يفػكف مازكمػزن  م نػا ادػفـ إال : ذدؾ فػر قكدػع
أنوػػػز أيٍةػػػًقطىٍت؛ ألف األمػػػر قػػػد دؿ  عػػػا ادغز ػػػب ً قيػػػٍؿ، تقػػػكؿ: قػػػؿ دزيػػػد ًديىٍعػػػرٍب 

ٍيػػد  مػػرا  مػػران،  ٍف  ػػ ت قعػػت: قػػؿ دزٍيػػًد يىٍعػػًرٍب  ىمػػرا، كال ياػػكز قػػؿ يعػػرب زى كىا 
هونز  ػزداـز حتػا تقػكؿ: ديعػرب؛ ألف الـ ادغز ػب دػيس هونػز منوػز  ػكض إذا 

" كاػكزكا أف يفػكف يقيمػكا : كنقؿ ادزمخ رم  ادتكايع فر اليا  قكدػع، (ُ)"حذفتوز
نمز ازز حذؼ :ديقيمكا كدينلقكا، كيفكف هذا ه كينلقكا،  م نا ك ادمقكؿ، قزدكا: كا 

ادػػفـ، ألٌف األمػػر ادػػذم هػػك قيػػٍؿ  ػػكض منػػع، كدػػك قيػػؿ: يقيمػػكا ادصػػفة كينلقػػكا 
، كذفػر ادلخػر ادػرازم، (ّ)، كنةػ ع ادرعػر دعلػراء(ِ)ا تداء  حذؼ ادفـ، دػـ ياػز"

، كاختػػزر ا ػػف مزدػػؾ مػػذهب (ْ)كادةػػميف ادحع ػػر هػػذا ادقػػكؿ مػػك تكايوػػزت أخػػرل 
ف يرنا مطردنا فر ففموـ دتقدـ األمر  زدقكؿادفةز ر كا عع 

(ٓ).  

تلةػػير قػػكدوـ:  "ألٌف األمػػر ادػػذم هػػك قيػػٍؿ  ػػكض منػػع "  نػػدم أف ادم نػػا أف 
ادمخزطػػػػػب  ادمػػػػػأمكر  ػػػػػػ " قػػػػػؿ " مطعػػػػػكب منػػػػػع أف يػػػػػأمر ادمخػػػػػزط يف  زدصػػػػػفة 

  يصعم ال األكؿ، فزدففـ   د ادل ؿ " قؿ"  المر كاإلنلزؽ فوك ينقؿ األمر  ف 
 أف يفكف اكا نز دوز  ندهـ ؛ دلةزد ادم نا  عيع . 

إذا فػزف ادفةػز ر  كمػف م ػػع قصػركا اػكاز إعػمزر الـ األمػػر فػر االختيػزر فػػر 
ا عع ا ف مزدؾ ف يرا مطػردنا، فقػد قد ك ، حزدا كاحدة كهر تقدـ أمر ادقكؿ خزصا

دفف ا عك  قعػيف  فر االختيزر  أمراكز   ض ادنحكييف ادحذؼ   د قكؿ  ير 

                                                           

 .   ُِٔ/ ّ. م زنر ادقرآف  ُ
 .   ٔٓٓ/ ِ. ادف زؼ  ِ
 .   ٖٓ/ ْ. ينظر :  رح ادفزفيا  ّ
 .   َُٕ/ُ،  كاددر ادمصكف ٓٗ/  ُٗ. ينظر:  ملزتيم ادغيب   ْ
 .ُٗٔٓ/ ّ رح ادفزفيا اد زفيا : . ينظر ٓ
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" كادقعيػػػػؿ اداػػػػز ز فػػػػر االختيػػػػزر   ػػػػد قػػػػكؿ  يػػػػر أمػػػػر فقػػػػكؿ : قػػػػزؿ ا ػػػػف مزدػػػػؾ
 (ُ)ادرااز:

ََْ فإيّنِ  نْ يذَ تِ     هاارح ه دَ يْ دَ لَ  اب  بوَّ لِ  لتح قح   هاها وجارح ؤح  
، كأ قػػا  معوػػز، كدػػيس معػػطرا دتمفنػػع مػػف أف يقػػكؿ: ذف فحػػذؼ ادػػفـأراد: دتيػػ

، كدػػيس دقز ػػؿ أف يقػػكؿ: هػػذا مػػف تةػػفيف ادمتحػػرؾ  عػػا أف يفػػكف ادل ػػؿ إيػػذف
مةتحقز دعرفك فةفف اعطرارنا؛ ألف ادرااز دك قصد ادرفػك دتكصػؿ إديػع مةػتغنيز 

، كتقةػيـ ا ػف مزدػؾ دعحػذؼ (ِ)" ف ادلزء، ففزف يقكؿ: تيػذف إنػر حمؤهػز كازرهػز
ق كؿ ظوػػػػػػر أنوػػػػػػـ تعقػػػػػػك   ػػػػػػزدي ف ػػػػػػا أعػػػػػػرب نقعػػػػػػع   ػػػػػػض ادنحػػػػػػكييف، ك  عػػػػػػا 

 .  (ٕ)، ك يرهـ(ٔ)، كادةيكطر(ٓ) ، كنزعر ادايش(ْ)ا ف  قيؿ ، ك (ّ)فزدمرادم

تقةيـ ا ف مزدؾ فر  رح ادفزفيا دعاـز  فـ األمر معػمرة  عػا  ف ػا أعػرب 
كقػػد امػػك فيػػع  ػػيف   –فيمػػز أ عػػـ  –ق عػػع  تقةػػيـه دػػـ يةػػ ؽ إديػػع ؛ فعػػـ يقػػؿ  ػػع أحػػد

مػذهب ةػي كيع كادفةػز ر، فا ػؿ مػػذهب ادفةػز ر ادف يػر ادمطػرد فػر االختيػػزر، 
فػػر االختيػػزر    ػػد قػػكؿ  يػػر أمػػر، كقعيػػؿ مخصػػكص  كحفػػـ  ػػزداكاز مػػك ادقعػػا

 زالعػػػػػػطرار  كهػػػػػػك مػػػػػػذهب ةػػػػػػي كيع، كقػػػػػػد أ اػػػػػػب مذه يػػػػػػع   ػػػػػػضى ادمحػػػػػػد يف 
؛ حيػث مػع  عػا ادةػمزعتمد فػر حفأنع ا  –فمز ي دك در  -؛ كادةر (ٖ)فز تمد 

                                                           

 ِادوكامػػك ، همػػك ّّْ/  ْ. مػػف ادراػػز قز عػػع منصػػكر  ػػف مر ػػد األةػػدم،  ػػرح أ يػػزت مغنػػر ادع يػػب  ُ
 ، كاد زهد ذفر  ا ف مزدؾ .   ّٕ ُٗ/ ْ، ادمقزصد ادنحكيا دع ينر َْٓ/ 

 .   َُٕٓ – ُٗٔٓ/ ّ.  رح ادفزفيا اد زفيا   ِ
 .   ُِٗٔ/ ّ. ينظر:  تكعيم ادمقزصد  ّ
 .   ُِّ/ ّ. ينظر : ادمةز د  ْ
 .   َِّْ/ ٗ. ينظر: تمويد ادقكا د  ٓ
 .   َْٓ/ ِ. ينظر: همك ادوكامك  ٔ
 .   َْٕ/ ْينظر: ادنحك ادكافر .  ٕ
 . َْٕ/ ْ. ينظر: ادنحك ادكافر  ٖ
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كردت آيزت قرآنيا ازء فيوز ادل ؿ ادمعزرع مازكمػز  ػفـ األمػر ادمحذكفػا   ػد 
كادنػكع اد ػزنر اةت ػود  عيػع  قػكؿ ادرااػز، كاد زدػث  مػػز ، فػر  ػكاهد قرآنيػا " قيػٍؿ"

كهػذا ادامػك  ػيف ادمػذاهب كا عوػز مػذه نز كاحػدا أ طػت  ، كرد مف  كاهد   ريا
دفػف ادغريػب ، يا كن ريػا فعػـ ينظػر دعتػأكؿ فيوػز أك يردهػزقيما دع ػكاهد فعوػز  ػ ر 

مف ا ف مزدؾ أنع ا تمد فر ادحفـ  عا ادعرب اد زنر كهك ادقعيؿ   يت  ػ رم 
فكاحد .

ف: ادراام مز ذهب إديع ةي كيع د دة أمكر
، (ِ) ، كادزازار(ُ)ةيطرة رأيع  عا ففر ادنحزة فقزدكا  قكدع فز ف ادةراج:فاألول

، ( ٔ)، كا ف مزدؾ فر  ػرح ادتةػويؿ(ٓ) ،  كا ف ي يش(ْ)، كا ف انر (ّ)كادةيرافر
" كادصػػػحيم أنػػػع ال : ،قػػػزؿ أ كحيػػػزف(ٗ)، كادةػػػيكطر(ٖ)كا ػػػف ه ػػػزـ ، (ٕ)كأ كحيػػػزف

إذ منػػك ذدػػؾ أيعػػز فػػر  ؛ دعم ػػرد ياػػكز حػػذؼ الـ األمػػر إال فػػر اد ػػ ر خففػػز
 ني ٱُّٱ ت ػزدا:فإذ أازز حذفوز   د األمر  زدقكؿ فقكدع ؛كخففز دعفةز ر، اد  ر

ديقيمػػكا ادصػػفة، كخففػػز دمػػف : أم (َُ)َّ خئ حئ جئ  يي ىي

                                                           

 .  ُٕٓ/  ِ. ينظر: األصكؿ  ُ
 .  ٓٗ/ ُ. ينظر: ادفمزت  ِ
 .  ّٗ/  ُ. ينظر:  رح ادفتزب  ّ
 .  َّٔ/  ّ. ينظر: ادخصز ص  ْ
 .  ِّٓ/ ْ. ينظر:  رح ادملصؿ  ٓ
 .  َٔ/ ْ. ينظر :  رح ادتةويؿ  ٔ
 ُٖٔٓ/ْ. ينظر: ارت زؼ ادعرب     ٕ
 .  ِٕٓ/  ُ.  ينظر: مغنر ادع يب  ٖ
 .  َْٓ/ ِ. ينظر: همك ادوكامك  ٗ
 .ُ ّ. إ راهيـ، مف اليا :  َُ
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 ، (ُ)"ديعػربٍ : أازز ذدػؾ   ػد قػكؿ  يػر أمػر نحػك: قعػت دزيػد يعػرب  مػرا، أم
"  فىويػػكى ً ٍنػػد اٍد ىصػػًرييف مػػف : كنػػص ادحريػػرم  عػػا أنػػع مػػذهب اد صػػرييف  قكدػػع

ػا اٍدػكىٍزف،  كىأمػز قىٍكدػع تى ىػزدىا:عركرات ادٌ ٍ ر  قىزمى  ادمعا ا ًإدىا تىٍصًحيم ادػٌنظـ، كىاً 
ػػػػػػػػػػػز اػػػػػػػػػػػـز (ِ)َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٱُّٱ " يقيمػػػػػػػػػػػكا " ، فىً نَّمى

ٍحػػذيكؼ ادَّػػًذم تىٍقػػًدير  دىػػك ظوػػر: قػػؿ د  ػػزدم ادَّػػذيف  ػػكىاب اأٍلىمػػر اٍدمى قيك ػػع مكقػػك اى دكي
كىاب اأٍلى  ة يقيمكا كىاى فى ػز آمنيكا: أًقيميكا ادصَّ ػزىاء ًفيػًع، فىمى مر ماػزكـ دػتعمم م نػا اٍداى

زنىعي: ٍ حى ، كحفا أ ك اد رفزت األن زرم (ْ)"(ّ)َّ يي  ىي ني مي ُّٱقىزؿى ةي
أنع مذهب ادنحكييف  زإلامزع  قكدع :" هذا ادحذؼ إنمز يفكف فر اد  ر ال فر 

، ك نةػ ع ادمػرادم إدػا اموػكر ادنحػكييف  قكدػع :" (ٓ) اختيزر ادففـ،  زإلامزع" 
 . (ٔ)مذهب اداموكر أنع ال ياكز إال فر عركرة" 

أنع يرد   عا ادم رد  زد كاهد اد  ريا ادتر ترام مذهب ةي كيع كمف :فالثلني  
ٍيرىة  : ت  ع، أمز تخرياع دقكؿ متمـ  ف نيكى
 لِك الَويلح ححرَّ الوجِه َأو يَ ْبِك َمْن َبكى    على ِمثِل أصحاِب البعحوضِة فاْخحشي 

فيفػػكف قػػد خػػرج مػػف ،  ػػزد طؼ  عػػا ادم نػػا فوػػك ال ينفػػر أنػػع مػػف ادعػػركرة 
 : قكدع فر قكؿ الخركأمز ، عركرة إدا عركرة

 ِإذا َما ِخْفَت ِمْن شيء  تَباال    ُمحَْمدح تَ ْفِد نفَسك كلُّ نَ ْفس  

                                                           

 .  ُٖٔٓ/ْ. ارت زؼ ادعرب     ُ
 .ُ ّ. إ راهيـ، مف اليا :  ِ
 .ُ ٔ. اد قرة، مف اليا :  ّ
 .  ُّٔ: .درة ادغكاص ْ
 .   ْْْ/ ِ.  ينظر : اإلنصزؼ  ٓ
 .   ُُِ/ ُ. ينظر : ادانا اددانر  ٔ
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اد ينػػر:  " كدفػػف هػػك مػػف أ يػػزت ادفتػػزب،  قػػكؿ  عيػػع إنػػع  يػػر م ػػركؼ فػػريدَّ   
ػػػز  ػػػع دمػػػز أن ػػػد ، كفكنػػػع ماوػػػكالن  نػػػد أ ػػػر  أن ػػػد  ةػػػي كيع، كدػػػك دػػػـ يفػػػف محتاط

 (ُ)اد  زس ال يمنك أف يفكف م عكمنز  ند  ير " 
مػػز اةػػػتدؿ  ػػع ادفةػػػز ر كمػػف ت  ػػع  عػػػا اداػػكاز فػػر ادن ػػػر م ػػؿ قكدػػػع :فالثللااث
كم ر ػػك خراػػع ادنحػػزة (ِ)َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٱُّٱت ػػزدا 

  . (ّ)ادقرآف  عا كاك  أخرل  عأل  ددهز  ند ادةميف ادحع ر ة  ا أكاع
مػف ادقػكؿ  ػزداكاز مػك ادقعػا فػر االختيػزر    ػد  ذهب إديع ا ػف مزدػؾ مز:فالرابع

فػر  ػرح ادفزفيػا  دػـ يةت ػود  عيػع إال   ػزهد كاحػد يمفػف حمعػع  قكؿ  ير أمر
 عػػا اداػػكاز ةػػي كيع فػػر  ػػرح ادتةػػويؿ فقصػػر مػػذهب افػػؽ قػػد ك ك ،  عػػا اد ػػذكذ

 (ْ)"" كال ياكز فر  ير اد  ر حذؼ الـ األمر، خففػز دعفةػز رادعركرة  قكدع 
 .(ٓ)ليا مز ذهب إديع فر  رح ادفزفيافر  رح األد  در ادديف  ك ردَّ ا نع

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 . َُٔٗ/  ْ. ادمقزصد ادنحكيا  ُ
 . ُّ. إ راهيـ، مف اليا :  ِ
 .  َُٕ – َُْ/ ٕ. اددر ادمصكف  ّ
 .   َٔ/ ْ. ينظر :  رح ادتةويؿ  ْ
 .   ِْٗ. ينظر :  رح األدليا   ٓ
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  .اةت مزؿ الـ األمر كارده  ف رة   رنا كن رنا، الةيمز فر ادقرآف ادفريـ 
  اخػػتفؼ ادنحػػكييف حػػكؿ   ػػض األحفػػزـ ادمت عقػػا  ػػفـ األمػػر، ككعػػكح

 . األرام فر ف ير منوز 
 كادم نػر دعلز ػؿ ألمػر  عػا ادمعػزرع ادم نػر دعمل ػكؿ، ف رة دخكؿ الـ ا

كأقػػػػػؿ منػػػػػع أمػػػػػر  ،ـكقعػػػػػا دخكدوػػػػػز فػػػػػر أمػػػػػر ادمػػػػػتفع  ادمةػػػػػند دعغز ػػػػػب،
  ادمخزطب .

 كياػكز تةػفينوز ، كفتحوز دغا ةػعيـ  نػد ادلػراءحرفا الـ األمر ادفةر ،
كفةػػرهز   ػػد "  ػػـ " اد زطلػػا أف ػػر مػػف ، لػػزءادػػكاك كاد  ػػدحرفر اد طػػؼ 

  إةفزنوز .
  قصػػػر اداػػػـز  ػػػفـ األمػػػر معػػػمرة  عػػػا ادعػػػركرة دكف  يرهػػػز األراػػػم

 . كاموكر ادنحكييف ، ةي كيعذهب فمز
 اداػػـز  ػػفـ األمػػر معػػمرة اػػكاز اةت ػػود  ػػع   ػػض ادنحػػكييف  عػػا مػػز 

  ؛ فع ؼ ادتنظير  ع .مت ددةأكاع  فر االختيزر حمؿ  عا

 يكصر اد حث اددارةيف كادمختصيف  مز يعر : 
 ادتفزمػػػػؿ  ػػػػيف ادنحػػػػك ك يػػػػر  مػػػػف فػػػػركع ادعغػػػػا، ك تحعيػػػػؿ كحػػػػؿًٌ  عػػػركرة

اد ػػػزمعا فػػػر فػػػركع ادعغػػػا  عػػػا  ادم ػػػففت ادنحكيػػػا كادصػػػرفيا  ػػػزدنظرة
  اختففوز .

 ؛ دف ػرة  زكمز يت عؽ  وػز مػف أحفػزـ فومػز كتط يقنػ أهميا دراةا الـ األمر
 ، كاد كاهد ادن ريا . فر ادقرآف ادفريـ كركدهز

  األمػػر  صػػيأل ػػيف  مرا ػػزة ادلػػركؽ ادعغكيػػا، كاألةػػرار ادنحكيػػا كاد ف يػػا
ادمعػػزرع ادم نػػر دعمل ػػكؿ كدخػػكؿ ادػػفـ  عػػا أنػػكاع ، مػػف اوػػا األر  ػػا
 .  مف اوا أخرل  كتكايع األمر  وز دعمتفعـ كادمخزطب، ك ير 
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  تكاد اوزت يدخؿ اال تراض  عا ادكاك  ادمت ددة د ػكاهد اداػـز  ػفـ
ادصػحيم  دعتميز  ػيف ادم نػا ، مف اوتوز ياب م رفتوز األمر معمرة

 كادلزةد منوز . 
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   انقرآٌ انكريى : أولً 
ا
ً
  املصادر واملراجع: ثاني
  ارت ػػػػزؼ ادعػػػػرب مػػػػف دةػػػػزف اد ػػػػرب،  أ ػػػػك حيػػػػزف محمػػػػد  ػػػػف يكةػػػػؼ

ط  ، األنددةػػػػر، ت: راػػػػب   مػػػػزف محمػػػػد،  مفت ػػػػا ادخػػػػزنار  زدقػػػػزهرة
 ـ . ُٖٗٗ -هػ  ُُْٖاألكدا، 

  األصػػػػم يزت،  األصػػػػم ر أ ػػػػك ةػػػػ يد   ػػػػد ادمعػػػػؾ، ت:  أحمػػػػد محمػػػػد
مصػػػػػر،  ط  -  ػػػػػد ادةػػػػػفـ محمػػػػػد هػػػػػزركف، دار ادم ػػػػػزرؼ  - ػػػػػزفر 

 ـ.ُّٗٗادةز  ا، 
 ػد ادحةػيف : ت ، األصكؿ فر ادنحك،  محمد  ف ادةػرم ا ػف ادةػراج  

 ـ . ُٓٗٗ -هػ  ُُْٓ يركت،  –ادلتعر، مؤةةا ادرةزدا، د نزف 
 محمكد  : ت ، األمزدر اد اريا ال ف اد ارم  عر  ف محمد  ف حمزة

 ـ.ُِٗٗ -هػ ُُّْ،  مط  ا ادمدنر، ط األكدا محمد ادطنزحر
  اإلنصػػزؼ فػػر مةػػز ؿ ادخػػفؼ  ػػيف ادنحػػكييف،   ػػد ادػػرحمف  ػػف محمػػد

 ـ .ََِّ -هػُِْْاألن زرم، ط األكدا،  ادمفت ا اد صريا، 
  ،أكعم ادمةزدؾ إدػا أدليػا ا ػف مزدػؾ،   ػد هللا امػزؿ ادػديف ا ػف ه ػزـ

ق  ُُْْدعط ز ػا،  ت: يكةؼ اد ػي  محمػد اد قػز ر، ط  دار ادلفػر
 ـ . ُْٗٗ -

 صػػػدقر : ت، اد حػػػر ادمحػػػيط،  محمػػػد  ػػػف يكةػػػؼ  ػػػف  عػػػر أ ػػػك حيػػػزف
 هػ .َُِْ يركت،  -محمد اميؿ،  دار ادلفر 

 اددفتكر فتحر أحمد : ت، اد ديك فر  عـ اد ر يا، ماد ادديف  ف األ ير
ادممعفػػػػػػا اد ر يػػػػػػا  - عػػػػػػر ادػػػػػػديف، ازم ػػػػػػا أـ ادقػػػػػػرل، مفػػػػػػا ادمفرمػػػػػػا 

 هػ . َُِْألكدا، ط ا، ادة كديا
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  :ادتػػذييؿ كادتفميػػؿ فػػر  ػػرح فتػػزب ادتةػػويؿ، أ ػػك حيػػزف األنددةػػر، ت
هػػ  ُُْٗدم ػؽ، ط األكدػا،  -اددفتكر حةف هنػداكم،  ط دار ادقعػـ 

 ـ .ُٖٗٗ -
  ادتصػػػريم  معػػػمكف ادتكعػػػيم، خزدػػػد  ػػػف   ػػػد هللا األزهػػػرم، دار ادفتػػػب

 ـ .َََِ-هػ ُُِْ، د نزف،  ط األكدا - يركت -اد عميا 
 ادحةف  ف أحمد  ف   ػد ادغلػزر ادلزرةػرٌ ، ادت عيقا  عا فتزب ةي كيع ،

 ـ .َُٗٗ-هػ َُُْط األكدا، ، اددفتكر  كض  ف حمد ادقكزم: ت
  تكعػػيم ادمقزصػػد كادمةػػزدؾ   ػػرح أدليػػا ا ػػف مزدػػؾ،  ػػدر ادػػديف حةػػف

اد ر ػر ادمرادم،  ت: ادػدفتكر   ػد ادػرحمف  عػر ةػعيمزف،  دار ادلفػر 
 .ـََِٖ -ػ هُِْٖط األكدا، 

 أحمػػد  : اػػزمك اد يػػزف فػػر تأكيػػؿ ادقػػرآف، محمػػد  ػػف اريػػر ادط ػػرم، ت
 ـ . َََِ -هػ  َُِْمحمد  زفر،  مؤةةا ادرةزدا،  ط األكدا، 

  ادانػػػػػا ادػػػػػدانر فػػػػػر حػػػػػركؼ ادم ػػػػػزنر،   ػػػػػدر ادػػػػػديف حةػػػػػف ادمػػػػػرادم
 األةتزذ محمد نديـ فزعؿ .-ت: اددفتكر فخر ادديف ق زكة ، ادمصرم

  اػػػػكاهر اد ف ػػػػا فػػػػر ادم ػػػػزنر كاد يػػػػزف كاد ػػػػديك، أحمػػػػد  ػػػػف إ ػػػػراهيـ  ػػػػف
، مصػػػػػطلا ادوز ػػػػػػمر،  عػػػػػ ط كتػػػػػػدقيؽ: ادػػػػػدفتكر يكةػػػػػػؼ ادصػػػػػػميعر

 ادنز ر: ادمفت ا اد صريا،  يركت .
  ت ( ادحدكد فر  عـ ادنحك، أحمد  ػف محمػد  ػف محمػد اد اػز ر األه َّػذمه

اإلةػفميا  زدمدينػا هػ (، ت: نازة حةػف   ػد هللا نػكدر، ادازم ػا َٖٔ
 ـ. ََُِ -هػ ُُِْادمنكرة، ط 

  ،خزانا األدب كدب د ػزب دةػزف اد ػرب،   ػد ادقػزدر  ػف  مػر اد غػدادم
 ت:   د ادةفـ محمد هزركف.

  ادخصػػػز ص، أ ػػػك ادلػػػتم   مػػػزف ا ػػػف انػػػر، ت:  ادػػػدفتكر محمػػػد  عػػػر
 ادنازر، ادمفت ا اد عميا  دكف .
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 ادحريػػرم اد صػػرم،  ت درة ادغػػكاص فػػر أكهػػزـ ادخػػكاص، أ ػػك محمػػد :
 يػػػػػػركت، ط  – رفػػػػػػزت مطراػػػػػػر، ادنز ػػػػػػر: مؤةةػػػػػػا ادفتػػػػػػب اد قزفيػػػػػػا 

 هػ .ُٖٗٗ-ُُْٖاألكدا، 
 دار ادم رفػػػػا ،   ػػػػد ادػػػػرحمف ادمصػػػػطزكم: ديػػػػكاف امػػػػًرئ ادقػػػػيس، ت– 

 ـ . ََِْ -هػ  ُِْٓ يركت، ط اد زنيا، 
 إ ػػػػػػػراهيـ : رةػػػػػػزدا منػػػػػػززؿ ادحػػػػػػركؼ،  عػػػػػػر  ػػػػػػف  يةػػػػػػا ادرمػػػػػػزنر، ت

  مزف . -ادلفر  دار، ادةزمرا ر
  ةػػػػػر صػػػػػنز ا اإل ػػػػػراب، أ ػػػػػك ادلػػػػػتم   مػػػػػزف ا ػػػػػف انػػػػػر، دار ادفتػػػػػب

 ـ .َََِ -هػُُِْط األكدر، ، د نزف - يركت -اد عميا
 ػػد :  ػػرح أ يػػزت مغنػػر ادع يػػب،   ػػد ادقػػزدر  ػػف  مػػر اد غػػدادم،  ت  

أحمػػػػد يكةػػػػؼ دقػػػػزؽ، ادنز ػػػػر: دار ادمػػػػأمكف دعتػػػػراث،  -اد زيػػػػز ر ػػػػزح 
 هػ . ُُْْ -ُّّٗ يركت، ط اد زنيا 

 عػػر  ػػف محمػػد  ػػف  يةػػا، ط ،  ػػرح األ ػػمكنر  عػػا أدليػػا ا ػػف مزدػػؾ 
 مػ .ُٖٗٗ -هػ ُُْٗ ، د نزف - يركت -األكدا، دار ادفتب اد عميا

  رح أدليا ا ػف مزدػؾ،  ػدر ادػديف محمػد ا ػف ادنػزظـ، ت:  محمػد  زةػؿ 
 ـ.َََِ -هػَُِْ يكف ادةكد، دار ادفتب اد عميا، ط األكدا،

 محمػػد محيػػر ادػػديف : ت، ف مزدػػؾ،  وػػزء ادػػديف ا ػػف  قيػػؿ ػػرح أدليػػا ا ػػ
، ط اد  ػركف، ادقػزهرة، دار مصػر دعط ز ػا -دار ادتراث ،   د ادحميد

 ـ .َُٖٗ -هػ  ََُْ
  ػػػرح ادتةػػػويؿ، محمػػػد  ػػػف يكةػػػؼ نػػػزظر اداػػػيش،  ت: ادػػػدفتكر  عػػػر 

 هػ.ُِْٖادقزهرة، ط األكدا،  -محمد فزخر كآخريف، دار ادةفـ 
 ت: ، محمػػد  ػػف   ػػد هللا امػػزؿ ادػػديف ا ػػف مزدػػؾ، د ػػرح تةػػويؿ ادلكا ػػ

دار هاػر ، اددفتكر   ػد ادػرحمف ادةػيد، ادػدفتكر محمػد  ػدكم ادمختػكف
 ـ .َُٗٗ -هػ َُُْط األكدا، ، دعط ز ا
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  ػػػرح  ػػػذكر ادػػػذهب فػػػر م رفػػػا فػػػفـ اد ػػػرب، محمػػػد  ػػػف   ػػػد ادمػػػن ـ 
رم ادقػػػزهرم اد ػػػزف ر )ادمتػػػكفا:  ػػػكاى نػػػكاؼ  ػػػف اػػػزاء : هػػػػ(،تٖٖٗاداى

ادحزر ر،  مزدة اد حث اد عمر  زدازم ا اإلةػفميا، ادمدينػا ادمنػكرة،ط 
 ـ.ََِْهػ/ُِّْاألكدا، 

  ػػػرح اد ػػػكاهد اد ػػػ ريا فػػػر أموػػػزت ادفتػػػب ادنحكيػػػا، محمػػػد  ػػػف محمػػػد 
رَّاب، مؤةةا ادرةزدا،  يركت   -هػػ ُِْٕد نزف، ط األكدا، -حةف  ي

 ـ . ََِٕ
  ،اد ػي  أنػس :  مس ادػديف اداػزرم، ت رح طي ا ادن ر فر ادقراءات

 ـ.َََِ -هػ  َُِْيركت، ط اد زنيا،   -مورة، دار ادفتب اد عميا 
 ت،  ػػرح ادفزفيػػا اد ػػزفيا، محمػػد  ػػف   ػػد هللا امػػزؿ ادػػديف ا ػػف مزدػػؾ :

ازم ػػا أـ ادقػػرل، مرفػػز اد حػػث اد عمػػر، ط ،   ػػد ادمػػن ـ أحمػػد هريػػدم
 ـ.ُِٖٗ -هػ َُِْاألكدا،

 ك ةػػػػ يد ادحةػػػػف ادةػػػػيرافر، ت: أحمػػػػد حةػػػػف  ػػػػرح فتػػػػزب ةػػػػي كيع، أ ػػػػ
د نػػػػزف، ط  – يػػػػركت  -موػػػػددر،  عػػػػر ةػػػػيد  عػػػػر، دار ادفتػػػػب اد عميػػػػا

 ـ. ََِٖاألكدا،  
 دار ادفتػب اد عميػا،  يػركت ، ي يش  ف  عػر  ػف ي ػيش،  رح ادملصؿ

 د نزف. -
 أحمػػػد  ػػػف  عػػػر  ػػػف   ػػػد ،  ػػػركس األفػػػراح فػػػر  ػػػرح تعخػػػيص ادملتػػػزح

،   ػد ادحميػد هنػداكم، ادمفت ػا اد صػرياادػدفتكر  : ت، ادفزفر ادة فر
 ـ . ََِّ -هػ  ُِّْ، ط األكدا

  ،ادفتػػػزب،  مػػػرك  ػػػف   مػػػزف ةػػػي كيع، ت:   ػػػد ادةػػػفـ محمػػػد هػػػزركف
 ـ. ُٖٖٗ -هػَُْٖمفت ا ادخزنار، ادقزهرة، ط اد زد ا، 

  ادف ػػزؼ  ػػف حقػػز ؽ  ػػكامض ادتنزيػػؿ، أ ػػك ادقزةػػـ محمػػكد  ػػف  مػػرك
  يركت،  ط أكدا . -دار ادفتزب اد ر ر ، ادزمخ رم
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  ادفمػزت،   ػػد ادػػرحمف  ػػف إةػحزؽ اد غػػدادم ادزاػػزار، ط اد زنيػػا، دار
 دم ؽ، ت: مززف ادم زرؾ  دكف .-ادلفر

  ادع ػػػػزب فػػػػر  عػػػػؿ اد نػػػػزء كاإل ػػػػراب   ػػػػد هللا  ػػػػف ادحةػػػػيف أ ػػػػك اد قػػػػزء
دم ػػػؽ،  ط  -اد ف ػػػرم، ت: ادػػػدفتكر   ػػػد اإلدػػػع ادن وػػػزف، دار ادلفػػػر 

 ـ.ُٓٗٗ -هػ  ُُْٔاألكدا
 زارة ، ادمحتةػػػب فػػػر ت يػػػيف كاػػػك   ػػػكاذ ادقػػػراءات، أ ػػػك ادلػػػتم  ػػػف انػػػر

 .ـُٗٗٗ -هػَُِْ  كف اإلةفميا، ط ادماعس األ عا دع -األكقزؼ
 ت: ادػػػػدفتكر ، ادمةػػػز د  عػػػػا تةػػػويؿ ادلكا ػػػػد،  وػػػزء ادػػػػديف ا ػػػف  قيػػػػؿ

دم ػؽ دار ادمػدنر، اػدة، ط األكدػا  -محمد فزمؿ  رفزت،  دار ادلفر
  دكف  .

 هػدل محمػكد قرا ػا،  : م زنا ادقرآف، أ ك ادحةف األخلش األكةط، ت
 ـ . َُٗٗ -هػ  ُُُْمفت ا ادخزنار، ادقزهرة،  ط األكدا، 

 أحمػػػػد يكةػػػػؼ : م ػػػػزنر ادقػػػػرآف، أ ػػػػك زفريػػػػز يحيػػػػا  ػػػػف زيػػػػزد ادلػػػػراء، ت
 .ط األكدا ادمصريا دعتأديؼ كادتراما  مصر، دار ادنازتر كآخريف،

 ػػد : ت،  ػػراهيـ  ػػف ادةػػرم  ػػف ةػػوؿ ادزاػػزجم ػػزنر ادقػػرآف كا  را ػػع، إ  
 -هػػ  َُْٖ،  يػركت،  ط األكدػا -اداعيؿ   د   ع ر،   زدـ ادفتب 

 .ـ ُٖٖٗ
  ادم اػػـ ادملصػػؿ فػػر  ػػكاهد اد ر يػػا، ادػػدفتكر إميػػؿ  ػػديك ي قػػكب، دار

 ـ.ُٔٗٗ -هػ ُُْٕادفتب اد عميا، ط األكدا، 
 ا ف ه زـ، ت   د هللا امزؿ ادديف، مغنر ادع يب  ف فتب األ زريب :

دم ػؽ،  -اددفتكر مززف ادم زرؾ،  ك محمػد  عػر حمػد هللا،  دار ادلفػر
 ـ .ُٖٓٗط ادةزدةا، 

 ادملصػػػؿ فػػػر صػػػن ا اإل ػػػراب،  أ ػػػك ادقزةػػػـ محمػػػكد ادزمخ ػػػرم ،ت :
 .ُّٗٗ يركت، ط األكدا،  -اددفتكر  عر  ك معحـ، مفت ا ادوفؿ 
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 ؽ اد ػزط ر، تأ ك إةح، ادمقزصد اد زفيا فر  رح ادخفصا ادفزفيا :
   د ادرحمف  ف ةعيمزف اد  يميف كآخريف،   دكف .

 ػػػرح : ادمقزصػػػد ادنحكيػػػا فػػػر  ػػػرح  ػػػكاهد  ػػػركح األدليػػػا ادم ػػػوكر  ػػػػ 
: ادػػدفتكر  عػػر محمػػد اد ينػػر، تاد ػػكاهد ادف ػػرل،  ػػدر ادػػديف محمػػكد 

-هػػػ  ُُّْط األكدػػا، ، ادقػػزهرة، ادنز ػػر: دار ادةػػفـ، فػػزخر كآخػػريف
 ـ . ََُِ

  ػد : ادوكامك فر  رح امك اداكامك، افؿ ادػديف ادةػيكطر، تهمك  
 مصر . -ادحميد هنداكم، ادنز ر: ادمفت ا ادتكفيقيا 
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