من أساليب الطلب  :اسلوب االمر يف اللغة العربية ______
األمر  :وهو طلب فعل شئ (ويكون بفعل األمر يف الغالب  ،قال تعاىلِ ( :
خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن
اجلاهلني)  ،واألم ـ ـ ـ ــر :وهو طلب حدوث الفعل بصيغة اإللزام واالستعالء وأييت خبمسة صيغ:
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صيغة فعل األمر :وأييت دائما مبين على اآليت :

أ) مبين على السكون إذا اتصل بنون النسوة ( َن ) وكان صحيح اآلخر
ب) مبين على الفتح إذا اتصل بنوين التوكيد الثقيلة أو اخلفيفة
ج) مبين على حذف حرف العلة إذا كان معتل اآلخر بـ( األلف أو الواو أو الياء)
ء) مبين على حذف النون إذا اتصل بـ(ألف االثنني -ايء املخاطبة  -واو اجلماعة)
ِ ِ
اب بُِق َّوة)) خ ْذ  :فعل أمر مبين على السكون( ألنه صحيح اآلخر)
األمثلة //قال تعاىل( َاي ََْي ََي ُخذ الْكتَ َ
ِ
ِ
قم  :فعل أمر مبين على السكون( ألنه صحيح اآلخر)
قال تعاىلَ (( :اي أَيـُّ َها ال ُْم َّدث ُر قُ ْم فَأَنذ ْر)) ْ
ِ
قر َن  :فعل أمر مبين على السكون التصاله بنون النسوة .
قال تعاىلَ (( :وقَـ ْر َن ِيف بـُيُوت ُك َّن )) َو ْ
وأطع َن هللا )) أطعن  :فعل أمر مبين على السكون التصاله بنون النسوة.
وآتني الزكا َة ْ
قال تعاىل( ْ َ
ِ
َّم ُك َّل َك َّفا ٍر َعنِي ٍد)) القيا :فعل أمر مبين على حذف النون التصاله أبلف االثنني
قال تعاىل(أَلْقيَا ِيف َج َهن َ
قال تعاىل(( :و ُه ِزي إِلَْي ِ
ك ِ ِِب ْذ ِع النَّ ْخلَ ِة)) هزي :فعل أمر مبين على حذف النون التصاله بياء املخاطبة
َ
ِ
آمنواْ ِاب ِ
َّ ِ
لل)) امنوا:فعل أمر مبين على حذف النون التصاله بواو اجلماعة
آمنُواْ ُ
ين َ
قال تعاىلَ (( :اي أَيـُّ َها الذ َ
قال تعاىل(ا ْدعُ إِ َىل َسبِ ِ
ك ِاب ْْلِ ْك َم ِة )) ادعُ  :فعل أمر مبين على حذف حرف العلة ألنه معتل األخر
يل َربِ َ
قولنا [ اتقِ صحبت األشرار ] اتقِ  :فعل أمر مبين على حذف حرف العلة ألنه معتل األخر

احرصن على إغاثة الفقري ] احرصن  :فعل أمر مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد
[* َ
اكتَب الدرس ] اكتَب  :فعل أمر مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد
[* َ
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صيغة الم األمر والفعل املضارع اجملزوم:

ِ
سا ُن إِ َىل طَ َع ِام ِه)) جمزوم وعالمة جزمه السكون ألنه صحيح اآلخر
األمثلة //قال تعاىل(فَـ ْليَـ ْنظُ ِر ْاألنْ َ
قولنا  :لِنساعد الفقراء ولْنعمل وفق الشريعة.
قال تعاىل(ولْي ْخ َّ ِ
ين لَ ْو تَـ َرُكوا ِم ْن َخل ِْف ِه ْم ذُ ِريَّة)) عالمة جزمه حذف حرف العلة ألنه معتل اآلخر
ََ َ
ش الذ َ
قال تعاىل( فَـ ْليَـتَّـ ُقوا َّ
اللَ َولْيَـ ُقولُوا قَـ ْوال َس ِديدا)) عالمة جزمه حذف النون التصاله بواو اجلماعة
مالحظة :1اعلم أن الم األمر جازمة للفعل املضارع  ،وعليك التميز بني الم األمر وبني أنواع الالم األخرى
وهي [ الم التعليل  ،الالم الفارقة  ،الم اجلحود  ،الم التوكيد  ،الم األمر
األمثلة //أذهب إىل املدرسة ألتعلم ( للتعليل)
((ما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم )) ( اجلحود )
ك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظ ٍيم)) ( التوكيد)
(( َوإِنَّ َ
إن دمحما ملسافر ( الفارقة)
مالحظة :2حركة الم األمر األصلية هي( الكسر ) ولكن عندما تسبقها حروف العطف فتصبح حركتها
(السكون) كما يف األمثلة

قال تعاىل (( :ولْيطوفوا ابلبيت العتيق )) حركتها السكون ألهنا مسبوقة حبرف عطف
اْلق حركتها الكسر ألهنا مل تسبق حبرف عطف
قولنا  :لِ َ
نقول َ
************** **************************************************
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املصدر النائب عن فعل األمر احملذوف وجواب :حنو األمثلة اآلتية

قال تعاىل( وابلوالدين إحساان)) التقدير ( أحسن إحساان)
قال الشاعر :عطفا أمري املؤمنني فأن يل قلبا يهيم حببكم خيتار
التقدير( اعطف عطفا)
قال الشاعر :فيا قلب صربا إن جزعت فرمبا جرت سنحا طري اْلوادث ابليمن
التقدير(اصرب صربا) 2
قال الشاعر :فقالت عد فقلت هلا رويدا مكانك أنين ثبت اجلنان
التقدير ( ارود رويدا)
مالحظة :1املصادر أعاله تعرب [ مفعول مطلق لفعل حمذوف وجواب منصوب وعالمة نصبه الفتحة{
مالحظة :2املصدر( املفعول املطلق) قد ال يظهر عليه التنوين وذلك إذا أضيفه إىل اسم بعده .حنو
(غفرانك ربنا واليك املصري) التقدير( اغفر غفرانك )
************** **************************************************
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صيغة اسم املصدر النائب عن فعل األمر احملذوف وجواب :

مالحظة :1املصدر [ هو ما يشارك فعله يف معناه  ،وحروفه موجودة يف الفعل بدون نقصان]

مالحظة :2اسم املصدر [ هو ما شارك فعله يف معناه  ،وخالفه خبلوه عن بعض حروفه]

األمثلة //يقولون مهال اي مجيل وإنين ألقسم ما يب عن بثينة من مهل
التقدير( متهل مهال)
مهال :مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو اسم مصدر للفعل ( متهل)
**************** **************************************************
 -5صيغة اسم فعل األمر :ويكون على ثالثة أنواع هي:
أ)القياسي :وهو املأخوذ على وزن( فعال) من الفعل الثالثي التام واملتصرف.
األمثلة //الفعل اسم فعل األمر معناه
َِس َع

ساع
ٍ

اسع
ْ

نزل
َ

نز ٍال

ْ
انزل

حذر حذا ٍر
َ

احذر
ْ

مثال  //قال الشاعر  :هي الدنيا تقول مبلء فيها حذار حذار من بطشي ومن فتكي

[حذار الثانية تعرب توكيد لفظي .
*نزال عن الفرس * ساع النصيحة * حذار النار

مالحظة :إعرابه يكون [ اسم فعل أمر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب].
******************** **************************************************
ب) السماعي :وهو ما سع عن العرب هبذا الشكل واالستعمال.
اسم فعل األمر يف مجلة ____ معناه من فعل األمر
مجلة  :ص ْه إذا قرأ القرآن .
ص ْه  ،مبعىن  :اسكت .
مجلة :آمني رب العاملني .
آمني ،مبعىن  :أستجب .
مجلة  :هاك الكتاب .
هاك  ،مبعىن  :خذ
حي على الصالة
مجلة َّ :
قبل .
َّ
حي  ،مبعىن  :أ ْ
هلم إىل العمل
هلم  ،مبعىن  :تعال

أيه يف طلب املغفرة
أيه  ،مبعىن  :زد أو استمر
هات مما عندك للفقراء
هات  ،مبعىن  :أعط
هات العلم
هات  ،مبعىن  :خذ
هاء اْلكمة
هاء  ،مبعىن  :خذ
هيت لك
هيت  ،مبعىن  :تعال أو أسرع
هيت اي زيد
هيت  ،مبعىن  :اقبل
هيا إىل املدرسة
هيا  ،مبعىن  :أسرع
ال معا َذ َِّ
ِ
الل ))
ني ِِإل ْخ َواهنِِ ْم َهلُ َّم إِلَْيـنَا)) قال تعاىلَ (( :وقَالَ ْ
ت لَ َ
ت َه ْي َ
األمثلة //قال تعاىل( َوالْ َقائِل َ
ك قَ َ َ َ
قال تعاىل( فَأ ََّما َم ْن أ ِ
ول َها ُم ُم اقـ َْرأوا كِتَابِيَ ْه))
ُويتَ كِتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَـيَـ ُق ُ
مالحظة //هامم :اسم فعل أمر مبين والفاعل ضمري مسترت تقديره انتم 4 .

ج) املأخوذ من اجلار واجملرور أو الظرف :وهو اسم فعل األمر مأخوذ من اجلار واجملرور أو الظرف
ليعطي معىن األمر .

اسم فعل األمر
معناه
أمامك أيها املقاتل
تقدم
عليك اْلق
ألزم
وراءك
أتخر
مكانك أيها اجلندي
اثبت
دونك الكتاب
خذ
إليك عين
ابتعد

إيل
َّ
اقبل
رويدك
متهل
إليك الكتاب
خذ
بله الشر
اتركه
رويد أخاك
أمهله

مالحظة  ( : 1رويد ) اسم فعل أمر إذا
 )1اتصل بضمري مثل  //رويدك أيها القاضي.
 )2جاء بعده اسم منصوب مثل //رويد زيدا
وهنا نقول ( رويدك – رويد ) أسلوب أمر بصيغة اسم فعل األمر

مالحظة  ( // 2رويد ) إذا كانت منونة فهي مصدر وليس اسم فعل أمر.
مثل //قال الشاعر :فقالت عد فقلت هلا رويدا مكانك إنين ثبت اجلنان
نقول ( رويدا ) أسلوب أمر بصيغة املصدر النائب عن فعل األمر

سؤال //حول ( رويدا ) يف البيت السابق إىل صيغة اسم فعل األمر ؟
اجلواب  //نقول :رويدك ( فتصبح اسم فعل أمر)5 .
مالحظة :3إذا مل ينقل اجلار واجملرور والظرف إىل معىن اسم فعل األمر فال يعترب اسم فعل أمر بل يبقى على
وضعه األصلي وذلك حني يتعذر وضع فعل أمر من معناه بدله واليك األمثلة.

*قال الشاعر :تقدم أيها العريب شوطا فان أمامك العيش الرغيدا  ( .شبه مجلة خرب إن مقدم)
*قولنا  :أمامكم فان اْلياة عقيدة وجهاد ( اسم فعل أمر مبعىن تقدموا)
*قولنا  :عليكم مستقبلكم أيها الشباب [ اسم فعل أمر مبعىن ( ألزموا] )
*قولنا  :عليكم أيها الشباب مهمة صعبة [ شبه مجلة جار وجمرور ]

*********** **************************************************

أغراض األمر

)1اْلقيقي :وهو األمر الصادر من األعلى إىل األسفل وفيه استعالء .
ِ
ني ِابل ِْق ْس ِط))
حنو (( ُكونُوا قَـ َّوام َ

)2اجملازي :وهوان خيرج األمر من معناه اْلقيقي إىل معان أخرى هي

أ ) التماس :وهو األمر الصادر من جهتني متساويتني  .حنو
قال الشاعر :عش عزيزا أو مت وأنت كرمي بني طعن القنا وخفق البنود
قال الشاعر :بلغوها إذا أتيتم محاها إين ُّ
مت يف الغرام فداها

ب) الدعاء :وهو األمر الصادر من األدىن إىل األعلى .حنو
ال َر ِ
ص ْد ِري))
قال تعاىل(( :قَ َ
ب ا ْش َر ْح ِيل َ

ج) التمين :وهو األمر الصادر إىل غري العاقل .حنو
قال الشاعر :أ عيناي جودا وال جتمدا أال تبكيان لصخر الندى

