
 

 ( االمر فعل  عن  النائب ) المحاضرة عنوان 

 . الفعل  عن  النائب  المصدر

 :والدعاء  األمر فعل عن  النائب 

  والنهي   األمر  في  مقيس وهو  فعله، من  بدال  المصدر وقع إذا وجوبا  المصدر فعل يحذف  أنه النحاة  يذكر

  جميال،  صبرا   واصبر واقدم،  تقعد  ال  قم  بمعنى  لك، وسقيا   جميال، وصبرا قعودا، ال   قياما مثل والدعاء،

 . للا  وسقاك 

 جميال؟  صبرا  واصبر  إقداما وأقدم  قياما قم : يقال أنه  يصح  ال  أنه  وهو   سؤال يعرض   قد  وهنا

{  جميال هجرا  واهجرهم : } وقال  ،[5: المعارج{ ]جميال صبرا  فاصبر : }تعالى  قال  شك، بال  جائز  إنه

 جائز؟   نرى   كما وهو  وجوبا، الفعل محذوف  هذا  إن : النحاة يقول  فلماذا إذن ، [10:  المزمل]

  كما( المعركة في  إقداما) ويقال ( جميال صبرا اصبر) يقال  كما( جميال صبرا)  يقال أن  يمكن أنه  والحقيقة 

  أقدم) وقولنا ( إقداما) قولنا  بين  فرق  فهناك واحد، بمعنى   القوالن ليس  ولكن (  إقداما المعركة في  أقدم) يقال 

  معنى  فيه  صدرم ال معنى ( فالن يا  إقداما: )قولنا إن ( جميال صبرا   اصبر)  و(  جميال صبرا )  و( إقداما

  إذا وكذلك األمر،  على  داال وليس   للفعل، مؤكدا  المصدر كان( فالن يا  إقداما أقدم ) قلنا إذا ولكن األمر،

  مبينا  المصدر كان( جميال  صبرا اصبر )  قلنا إذا لكن ( إصبر) فيه المصدر معنى كان( جميال صبرا) قلنا

  بمعنى،  كال  ولكن العبارتين،  تقول  أن  لك  يحق  فإنه  معناه،  يؤدي وال  األمر، فعل عن   نائبا   وليس للنوع، 

  يكون  أن  أردت  وإنما  ذلك ترد   لم وإذا فقط، بالمصدر جئت  األمر  فعل  عن المصدر ينوب  أن أردت  فإذا

 . بعامله  اتيت  مبينا أو  مؤكدا الصدر

  رعيا، للا  ورعاك  سقيا للا  سقاك : وتقول  له،  ورعيا لك  سقيا: تقول  الدعاء، في  جار  نفسه   األمر وهذا

  المصدر يكون   أن أردت  فإذا للفعل،  مؤكد  هو وإنما الدعاء،  به يراد   ال  األخيرين التعبيرين  في فالمصدر

 . فعل بال  بالمصدر   جئت   للدعاء نفسه 

  في  مختلفة  ووظيفتها معنى، يؤدي   كل  عن فعل االمر  النائب  المصدر غير  المؤكد  المصدر أن  بهذا  فاتضح 

 . الجملة

 : قولنا بين   الفرق وما :  تقول  وقد 

 خالد   يا   وصبرا..   خالد  يا   اصبر

 لك  وسقيا..   للا  سقاك

  هو   المصدر أن  ثم :  الفعل  من  وأثبت  أقوى  والمصدر  فعل، واصبر   مصدر صبرا  أن ذلك عن  والجواب 

  المجرد، بالحدث  امرت  فقد  بالمصدر  تأمر   حين فأنت  بالزمن، المقترن  الحدث  هو  والفعل المجرد، الحدث 

  ال  الغرض  يكون   قد  أنه  غير   فاعل، من له البد   الفعل  أن ثم. وحده بالحدث  لمجيئنا  الفعل من  آكد  وهو

  وسقاك   لك، سقيا نحو المصدر، وهو   به،  المدعو أو  به،   المأمور بالحدث  يتعلق وإنما  الفاعل  بذكر يتعلق 



  قلت  إذا ونحوه  بذكره،  غرض   تعلق  ألنه  الفاعل، ذكرت  فقد  الغوادي،  وسقتك للا  سقاك :  قلت  فإذا للا،

 . به   تأتي  فال  بذكره، غرض  يتعلق   لم  وربما  وقمن،  وقوموا،  قوما

  بفاعل وال   بزمن، مقيد  غير  بالتعس  دعاء فهو  ، [8:  محمد { ]لهم فتعسا كفروا والذين : } تعالى قوله  نحو 

  بالهالك دعاء فهذا  ،[44:  هود { ] الظالمين للقوم  بعدا  وقيل : }تعالى   قوله ونحو  عام، تعس   هو بل  معين، 

 . بفاعل  وال بزمن  مقيد  غير 
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