
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 ""فقهً الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 األمر فعل

 الزٌود الرحمن عبد إلى

 :السؤال

 حملك على هللا وأعانك وأقوٌائهم، المؤمنٌن بخلص ٌدكأو ورعاك، هللا حفظك أمٌرنا الكرٌم األخ

 لسمع والطاعة فً المنشط والمكره.ا على مباٌعٌن بٌدك ٌدٌناأ نصفق قرٌبا بك وجمعنا الثقٌل،

 عد،بو وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 وقفت اإللكترونٌة، النسخة 861 صفحة الفعل، موضوع فً الثالث الجزء الشخصٌة فً أحضر ناأو

 .غٌر( ال المضارعة حرف منه نزع فما مراأل فعل )وأما التالً النص على

 ماضٌا؟ فٌكون فعالا  ٌصبح الأ المضارعة حرف منه نزع ذاإ ٌفعل المضارع فعل: والسؤال

 أي لٌس فعل أمر.

 ً عبارتنا كالم ساقط من الطباعة؟ف ٌوجد فهل

 .هللا رعاٌة فً ودمتم بكم، هللا وبارك

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 .والسداد التوفٌق ولك لنا سبحانه هللا وأسأل الطٌب، دعائك على فٌك هللا بارك

 فما األمر فعل )وأما: األمر فعل حول الثالث الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة كتاب فً الوارد القول إن

 األحكام أصول فً اإلحكام فً ورد فمثالا  األصول، كتب فً موجود غٌر( ال المضارعة حرف منه نزع

 :(58 /1) لآلمدي

 المحصل والزمان الفعل اسم وهو المصدر والحدث محصل بزمان مقترن حدث على دل ما )والفعل

 .وقعد كقام منه فالماضً الزمان انقسام بحسب منقسم وهو والمستقبل والحال الماضً

: وهً األربع الزوائد إحدى أوله فً ما وهو المضارع وٌسمى واحد اللفظ فً والمستقبل والحاضر

 السٌن بدخول الحاضر عن المستقبل وتخلٌص وٌقوم ونقوم وتقوم أقوم: كقولك والٌاء والنون التاءو الهمزة

 فً كقولك غٌر ال المضارعة حرف منه نزع فما األمر فعل وأما ٌقوم وسوف سٌقوم: كقولك علٌه سوف أو

 انتهى (.ونحوه قم ٌقوم

 :آلٌا( الشاملة مبترقٌ ،88 /3) للعثٌمٌن مالك ابن ألفٌة شرح فً ورد ومثالا 

ا  وأعربوا بنٌا ومضً أمر )وفعل: تعالى هللا رحمه المؤلف ]قال  توكٌد نون من .عرٌا إن مضارعا

 مبنً، األمر فعل أن: أي بنٌا( ومضً أمر )وفعل: قال ثم فتن( من كٌرعن إناث نون ومن مباشر

 .اثنٌن على تعود ألنها للتثنٌة؛ )بنٌا(: قوله فً واأللف مبنً، والماضً
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 كان فإن ،مضارعه به ٌجزم ما على وٌبنى مبنً، أنه والصحٌح معرب،: وقٌل ،مبنً األمر ففعل

 حذف أو العلة حرف حذف على ٌبنى مضارعه كان وإن السكون، على مبنً فهو بالسكون ٌجزم مضارعه

 علف تصوغ أن أردت إذا: ٌقولون ولهذا. النون حذف أو العلة حرف حذف على مبنً كذلك فهو النون،

 )انتهى( [.الجازم والحرف المضارعة حرف منه انزع ثم مجزوم مضارع بفعل فأت األمر

 :التوفٌق وباهلل نقول مصادرها فً اللغة قواعد أبحاث إلى استنادا   ذلك ولتوضٌح

 فعل ألن ولكن المضارعة، حرف نزع بعد المضارع الفعل من الصٌغة حٌث من ٌؤخذ األمر فعل -8

 بعد وبالطبع المضارعة حرف نزع بعد المجزوم المضارع الفعل من تؤخذ صٌغته فإن مجزوم األمر

 المضارع الفعل من األمر فعل إلى تصل أن أردت فإذا الفعل، من جزءاا  لٌست ألنها الجزم أداة إسقاط

ا  فعالا  لٌصبح المضارع الفعل على "لم" مثل جزم حرف أوالا  فأدخل  أي "لم" الجزم حرف أسقط ثم مجزوما

 المضارع الفعل من المضارعة حرف انزع ثم الجزم، أداة دون المضارع للفعل المجزومة الصٌغة قأب

 ...األمر فعل لك فٌتمحض المجزوم

 حرف وبحذف "ٌَخْف"، ٌصبح لم وبإسقاط ٌَخْف"، "لم علٌه لم بإدخال ٌصبح "ٌخاف" الفعل فمثالا  -2

 )ٌنام، األفعال ومثله "خاف"، من األمر فعل هوو "َخْف"، ٌصبح الفعل أول فً الذي "الٌاء" المضارعة

 .(...ٌزور ٌقول، ٌقوم،

 حرف وبحذف "ٌِف"، ٌصبح لم وبإسقاط ٌِف"، "لم علٌه لم بإدخال ٌصبح "ٌفً" الفعل ومثالا  -3

 )وعى،: األفعال ومثله "وفى"، من األمر فعل وهو "ِف"، ٌصبح الفعل أول فً الذي "الٌاء" المضارعة

 .(...رأى وقى،

 وبحذف "ٌْضِرْب"، ٌصبح لم وبإسقاط ٌْضِرْب"، "لم علٌه لم بإدخال ٌصبح "ٌضرب" الفعل ومثالا  -4

 حرف الضاد وهو فٌه حرف أول لكن "ْضِرْب"، ٌصبح الفعل أول فً الذي "الٌاء" المضارعة حرف

 من األمر لفع وهو "اْضِرْب" فٌصبح الوصل بهمزة إال به النطق ابتداء ٌمكن ال الساكن والحرف ساكن،

 .(...بنى دعا، )عمل،: األفعال ومثله "ضرب"،

 األمر فعل منه ٌنتج المجزوم المضارع الفعل من المضارعة حرف نزع إذا أنه هً والخالصة -5

 صحٌح كالم هو الثالث الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة كتاب فً جاء ما فإن وعلٌه الماضً، الفعل ولٌس

 .الطباعة" من ساقط كالم" فٌه ولٌس األعلى فً المبٌن وفق

 .اآلن اتضح قد األمر ٌكون أن آمل

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ8441 شوال 84

 م81/16/2182 الموافق

 :الفٌسبوك على (هللا )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285554457819

 type=3&theater؟/2/1078832242313846

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1078832242313846/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/1078832242313846/?type=3&theater

