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 الجملة الفعلیة
الجملة الفعلیة ھي النوع الثاني من الجمل في اللغة العربیة، وھي تبدأ بفعل تام غیر 

اقص، والفعل التام یدل على الحدث، والحدث ال بد لھ من محدث والمحدث ھو ن
 .الفاعل

 فالجملة الفعلیة لھا ركنان أساسیان ھما الفعل والفاعل،  وقد یحذف الفاعل وینوب عنھ
 .ما یقوم مقامھ ویسمى نائب الفاعل

 مع والفعل كما سبق ماض ومضارع وأمر، والماضي واألمر مبنیان والمضارع یبنى
 .نون التوكید ونون النسوة ویعرب فیما عدا ذلك

 

 :إعراب الفعل المضارع
 یرفع الفعل المضارع إذا لم یسبقھ ناصب وال جازم مثل : رفع الفعل المضارع-1
وقد اتفق النحاة على ذلك بال خالف، ولكنھم اختلفوا في تحدید ) ینصُر اُهللا من ینصُره(
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ھو تجرده من الناصب والجازم وھو عامل معنوي عامل الرفع لھ، وأصح األقوال فیھ 
وھو الجاري على ألسنة المعربین یقولون في إعراب المضارع المجرد إنھ مرفوع 

 .لتجرده من الناصب والجازم
ویضرُب اُهللا األمثاَل (والرفع یكون بضمة ظاھرة إن كان المضارع صحیح اآلخر مثل 

واُهللا یھدي من یشاُء إلى (ر بالیاء مثل وبضمة مقدرة للثقل إن كان معتل اآلخ) للناس
 وللتعذر إن كان)  واُهللا یدعو إلى داِر السالم(أو بالواو مثل ) صراٍط مستقیم

وبثبوت النون إن كان من ) نوُرھم َیسَعى بیَن أیدیھم وبأیماِنھم(معتال باأللف مثل 
 في باب وقد سبق ذكر ذلك) یرجون رحمَتھ ویخافون عذاَبھ(األفعال الخمسة مثل 

 .اإلعراب والبناء
 

 : نصب الفعل المضارع-2
 : ینصب الفعل المضارع إذا سبقھ حرف ناصب، ویكون نصبھ كما یلي-1
 أنا آتیَك بھ قبَل أن تقوَم من(  ینصب بالفتحة الظاھرة إذا كان صحیح اآلخر مثل  -أ

 إذا كان وكذلك. تقوم فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة)  مقاِمك
إن الذین كفروا لن تغنَي عنھم أمواُلھم وال أوالُدھم من اِهللا (معتل اآلخر بالیاء مثل 

أو . تغنَي فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على الیاء) شیئا
ندعَو فعل مضارع ) لن ندعَو من دوِنھ إلھا لقد قلنا إذا شططا(كان معتال بالواو مثل 

عالمة نصبھ الفتحة الظاھرة على الواو وذلك لخفة الفتحة مع الیاء منصوب بلن و
 .والواو

ولن ترَضى عنك الیھوُد ( ینصب بالفتحة المقدرة إذا كان معتل اآلخر باأللف مثل -ب
ترضى فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبھ الفتحة ) وال النصارى حتى تتبَع ملَتھم

 .المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
 وحظَُّك موفوٌر وِعْرُضك َصیُِّن  إذا ِشْئَت أن تحیا سلیما من األَذى(

 )فكلَُّك عوراٌت وللناِس َأْلُسُن  لساَنك ال تذكْر بھ عورَة امِرٍئ
تحیا فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة المقدرة على األلف الممدودة 

 .للتعذر
إن اهللا ُیمسُك السمواِت (سة مثل  ینصب بحذف النون إذا كان من األفعال الخم-ج

 ).وأن تصوموا خیٌر لكم(ومثل ) واألرَض أن تزوال
 یكون مبنیا في محل نصب إذا كان متصال بنون النسوة حیث یبنى على السكون مثل -د
 یستعففن فعل مضارع مبني على السكون التصالھ بنون) وأن یستعفْفَن خیٌر لھن(

ال ( كان متصال بنون التوكید یبنى على الفتح مثل النسوة وھو في محل نصب بأن، وإذا
تبیتن فعل مضارع مبني على الفتح ) تجِر وراَء الدنیا ومغریاِتھا كي تبیَتنَّ خالَي الباِل
 .التصالھ بنون النوكید وھو في محل نصب بكي

 الحروف التي ینصب بعدھا الفعل المضارع عشرة حروف ھي أن ولن وكي وإذن -2
. والم الجحود وحتى وأو التي بمعنى إلى أو إال وفاء السببیة وواو المعیةوالم التعلیل 

قسم ینصب بنفسھ وھو أن ولن وكي وإذن وتسمى حروف : وھذه الحروف قسمان
وقسم ینصب بأن المضمرة بعده جوازا أو وجوبا وھو الحروف الستة . النصب األصلیة

 .الباقیة
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 :والھا مفصلة فیما یلي الحروف التي تنصب بنفسھا ومعانیھا وأح-3
ویقال في إعرابھا أن حرف مصدري ونصب أي  أن وھي حرف ناصب ومصدري -1

أنھا تنصب الفعل المضارع وتؤول ھي والفعل المضارع بعدھا بمصدر، ویقدر 
المصدر من الفعل المضارع ویضاف إلى فاعل الفعل ویكون موقع المصدر من 

أن حرف ) یسرُّني أن تنجَح( فاعال مثل اإلعراب بحسب موقعھ في الجملة فقد یأتي
مصدري ونصب، تنجح فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ الفتحة، والفاعل 
ضمیر مستتر تقدیره أنت، والمصدر المؤول من أن وما دخلت علیھ في محل رفع 

) ُأِحبُّ أن تنجَح(فاعل الفعل یسرني والتقدیر یسرني نجاحك، وقد تأتي مفعوال بھ مثل 
 در المؤول في محل نصب مفعول بھ والتقدیر أحب نجاحك، وقد یأتي مبتدأ مثلالمص

  )ولیس علیھ إدراُك النجاِح   على المرِء أن َیْسَعى(
المصدر المؤول من أن وما دخلت علیھ في محل رفع مبتدأ مؤخر والتقدیر على المرء 

ؤول من أن وما المصدر الم) غایُة الشعِب أن یتحرَر(السعي، وقد یأتي خبرا مثل 
وقد یأتي . دخلت علیھ في محل رفع خبر والتقدیر غایة الشعب تحرره أو التحرر

) إن اَهللا یأمُركم أن تؤدوا األماناِت إلى أھِلھا(مجرورا بحرف الجر المقدر الباء مثل 
والذي أطمُع أن (التقدیر إن اهللا یأمركم بأداء األمانات، أو بحرف الجر المقدر في مثل 

 .التقدیر أطمع في غفرانھ خطیئتي) لي خطیئتي یوَم الدینیغفَر 
وتكون أن المصدریة ناصبة للمضارع إذا لم یسبقھا فعل من أفعال القلوب فإن سبقھا 

 :فعل من أفعال القلوب فلھا حالتان
 إذا سبقھا ما یدل على الیقین مثل علم فإنھ یتعین أال تنصب المضارع وتكون حینئذ -1

 ).علم أْن سیكوُن منكم مرضى(ة مثل مخففة من الثقیل
فإنھ یجوز أن تكون ناصبة للمضارع مثل ) الظن( إذا سبقھا ما یدل على الرجحان -2
 وھو األرجح ویجوز أن) أَحِسَب الناُس أن ُیتَركوا أن یقولوا آمنا وھم ال ُیفَتنون(

ِسبوا أن ال وَح(تكون غیر ناصبة ومخففة من الثقیلة، ولذلك قرئ بالوجھین قولھ تعالى 
 ).وَحِسبوا أن ال تكوُن فتنٌة) (تكوَن فتنٌة
 تستعمل أن ثالثة استعماالت ال تكون فیھا ناصبة للمضارع وذلك في :ملحوظة

 :الحاالت اآلتیة
 : أن تكون مفسرة بمعنى أي وذلك إذا سبقت بما فیھ معنى القول دون حروفھ مثل

أبرقُت (ومثل )  اصنِع الفلَك بأعیِننا ووحِینافأوحینا إلیھ أِن(ومثل ) أشرُت إلیھ أْن ُقم(
 ).كتبُت إلیھ أِن احفِظ العھَد(ومثل ) إلیھ أِن احُضر

 : أن تكون زائدة أو حشوا مثل التي تزاد بین القسم ولو الشرطیة مثل-2
 )لكان لكم یوٌم من الشرِّ مظلُم   وأقسُم أْن لِو التقینا وأنتُم(

 )ولما أْن جاءت رسُلنا لوطا(، )البشیُرولما أْن جاء (أو بعد لما مثل 
 . أن تكون مخففة من الثقیلة وھذه سبق بیانھا في الحروف الناسخة إن وأخواتھا-3
 وھي : لن وھي حرف نصب ونفي للمستقبل أو حرف نصب ونفي واستقبال-2

كحرف نصب تمتاز عن بقیة حروف النصب بأنھا مالزمة للنصب أي ال تأتي إال 
إفادتھا النفي واالستقبال أن انتفاء الحدث الذي یدل علیھ الفعل الذي ناصبة، ومعنى 

ینتفي : فإن معنى ذلك) لن أحضَر لزیارِتك(بعدھا حاصل في الزمان المستقبل فإذا قلت 
لن نبرَح علیھ عاكفین حتى : (ومن أمثلتھا. حضوري لزیارتك في الزمان المستقبل
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قبال، نبرح فعل مضارع منصوب بلن لن حرف نصب ونفي واست) یرجَع إلینا موسى
تنالوا فعل مضارع ) لن تنالوا البرَّ حتى ُتنفقوا مما ُتحبون(وعالمة نصبھ الفتحة، 

 .منصوب بلن، وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة
  وال بد لكي تكون ناصبة أن  كي وھي حرف مصدري ونصب وھي تفید التعلیل،-3

كي ) جئُت لكي أتعلَم(ن، وتدخل علیھا الالم لفظا أو تقدیرا مثل تكون مصدریة بمنزلة أ
حرف مصدري ونصب، أتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبھ الفتحة، 
والمصدر المؤول من كي وما دخلت علیھ في محل جر بالالم والتقدیر جئت للتعلم، 

وب كي حرف مصدري ونصب، تنجح فعل مضارع منص) اجتھْد كي تنجَح(ومثل 
بكي وفاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنت، والمصدر المؤول من كي وما دخلت علیھ في 

لكیال تأَسْوا (محل جر بالالم المقدرة والتقدیر اجتھد للنجاح، ومن أمثلتھا مع الالم لفظا 
ومن أمثلتھا وقد قدرت معھا الالم ) لكیال یكوَن على المؤمنین حرٌج(، )على ما فاتكم

 ).َك كي تقرَّ عیُنھا وال تحزَنفرددناك إلى أمِّ(
 : وتكون ناصبة بثالثة شروط: إذن وھي حرف جواب وجزاء ونصب-4
بنصب ) إذن ُأكرَمھ: (سیزوُرك زیٌد غًدا فتقول:  أن تكون في صدر جملتھا كأن یقال-1

 .أكرَمھ، فإذا قلت زیدا إذن أكرُمھ رفعت أكرُمھ لعدم صدارتھا
 فإذا حدثك شخص بحدیث فقلت إذن تصدُق فإن الفعل  أن یكون الفعل بعدھا مستقبال-2

جوابا لمن ) إذن أسافَر معك(یرفع ألن المراد بھ الحال ال االستقبال ومثال االستقبال 
 .قال أرید السفر بعد یومین

 أن ال یفصل بینھا وبین الفعل فاصل غیر القسم، وقد أجازوا الفصل بالقسم لوروده -3
 :في قول حسان

 )ُتشیُب الطفَل من ھوِل المشیِب   نرمَیھم بحرٍبإذن واِهللا(
بالرفع ) إذن یا زیُد أكرُمك(نرمیھم منصوب بإذن، فإن فصل بغیر القسم رفع مثل 

 .بالرفع) إذن یوَم الُجُمعِة أكرُمك(ومثل 
 :ملحوظتان

 اشترط بعض النحاة لعمل إذن النصب أن یكون ذلك في الشعر فقط، وذلك ألن :األولى
 .لتي وردت فیھا عاملة كانت كلھا شعرااألمثلة ا
 ما ذكر من أن إذن حرف جواب وجزاء ھو رأي كثیر من النحاة، حیث قالوا :الثانیة

إنھا حرف جواب وجزاء في كالم تقع فیھ، ومن النحاة من قال إنھا تكون كذلك في 
 مثل الغالب وإن ھناك حاالت تكون فیھا للجواب فقط وال یكون فیھا داللة على الجزاء

إذن ُأَصدُِّقك أو إذن أظنَُّك صادقا فإن ھذا : إني أحبُّك فقال لھ: ما إذا قال قائل لشخص
 جواب لكالمھ ولیس فیھ جزاء، وذلك ألن تصدیق المتكلم أو ظن صدقھ واقع في 

 .الحال، والجزاء ال یكون في الحال
 : الحروف التي تنصب بأن المضمرة بعدھا قسمان-4
 لمضمرة بعده جوازا وھو الم الجر  ویسمیھا كثیر من النحویین قسم ینصب بأن ا-1

 الم التعلیل ولكن المدققین منھم یسمونھا الم الجر  ویقولون إنھا تشمل ثالثة أنواع من 
 :الالمات
) جئت ألتعلَم( الم التعلیل وھي التي یكون ما بعدھا سببا وعلة فیما قبلھا مثل :أولھا

 م حرف جر یفید التعلیل مبني على الكسر ال محل لھ منویقال في إعرابھ ألتعلم الال
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  اإلعراب، أتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد الم التعلیل، ویجوز 
إنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفَر (جئت ألن أتعلم، أتعلم فعل مضارع منصوب بأن ومثل  

 ).لك اُهللا ما تقدم من ذنِبك وما تأخر
ل الذي تدخل علیھ الم التعلیل بال وجب إظھار أن سواء أكانت ال نافیة وإذا اقترن الفع

الالم حرف جر یفید ) لئال یكوَن للناِس على اِهللا حجٌة بعَد الرسِل(أو زائدة، فالنافیة مثل 
التعلیل مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب، أن حرف مصدري ونصب، ال 

ن اإلعراب، یكون فعل مضارع منصوب حرف نفي مبني على السكون ال محل لھ م
 .إذ تقدیره لیعلم) لئال یعلَم أھُل الكتاب(بأن وعالمة نصبھ الفتحة، والزائدة مثل 

الم العاقبة وتسمى أیًضا الم الصیرورة والم األول وھي التي ال یكون ما قبلھا : ثانیھا
ْرعون لیكوَن لھم فالتقطھ آُل ِف(علة لحصول ما بعدھا، ولكنھ یحدث بعده اتفاًقا مثل 

فإنھم لم یلتقطوه لیكون لھم عدوا بل لیكون قرة عین لھم، ولكن آل أمره ) عدوا وحزنا
 .إلى أن یكون لھم عدوا

الالم الزائدة وھي الواقعة بعد فعل متعد، وفائدتھا توكید تعدیتھ إلى مدخول الالم : ثالثھا
فالالم ھنا على القول المشھور عند ) إنما یریُد اُهللا لیذھَب عنكم الرجَس أھَل البیِت(مثل 

النحویین الم التعلیل، وعلى رأي المدققین منھم الم زائدة وھي حرف جر زائد ینصب 
 .المضارع بعده بأن المضمرة جوازا، یذھب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة

 : قسم ینصب بأن المضمرة بعده وجوبا وھو خمسة حروف-2
تي سبق ذكرھا ولكنھا تذكر ھنا كنوع مستقل ألن لھا  وھي الم الجر ال الم الجحود-1

شرًطا وھو أن یسبقھا كون منفي أي كان المنفیة بما أو یكن المنفیة بلم وھي بذلك تفید 
تأكید النفي واإلنكار، ومن أجل ذلك تسمى الم الجحود، ویجب إضمار أن بعدھا وال 

لیعذبھم الالم الم الجحود حرف ) وما كان اُهللا لیعذَبھم وأنت فیھم(یجوز إظھارھا مثل 
مبني على الكسر ال محل لھ من اإلعراب، یعذبھم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة 

إن الذین كفروا وظلموا لم یكِن اُهللا (وجوًبا بعد الم الجحود وعالمة نصبھ الفتحة، ومثل 
وبا لیغفر الالم الم الجحود، یغفر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وج) لیغفَر لھم

 .بعد الم الجحود
التعلیل إذا كان ما قبلھا علة لما بعدھا : وھي حرف یفید أحد معنیین األول  حتى-2

، والثاني الغایة إذا كان ما بعدھا غایة )َأْسَلْم حتى تدخَل الجنَة(فتكون بمعنى كي مثل 
، وقد تفید أي إلى أن تطلع) ألسیَرنَّ حتى تطُلَع الشمُس(لما قبلھا فتكون بمعنى إلى مثل 

فإنھ یحتمل أن یكون ) فقاتلوا التي َتبِغي حتى تفيَء إلى أمِر اهللا(المعنیین معا مثل 
 .المعنى كي تفيء أو إلى أن تفيء

وینصب الفعل بعد حتى بأن المضمرة وجوًبا ال بحتى نفسھا ألنھا تعمل في األسماء 
 تعمل في األفعال فال) فتربصوا بھ حتى حیٍن(ومثل ) حتى مطلِع الفجر(الجر مثل 

 .النصب حتى ال یكون ھناك عامل واحد یعمل تارة في األسماء وتارة في األفعال
وشرط النصب بعد حتى أن یكون الفعل مستقبال بالنسبة إلى ما قبلھا سواء أكان مستقبال 

لن نبرَح علیھ عاكفین (بالنسبة إلى زمن التكلم أم ال، فالمستقبل بالنسبة لألمرین مثل 
فإن رجوع موسى مستقبل بالنسبة لبقائھم عاكفین علیھ، ) رجَع إلینا موسىحتى ی

وبالنسبة لزمن قولھم ذلك، ومثال المستقبل بالنسبة لما قبلھا وغیر مستقبل بالنسبة لزمن 
فإن قول الرسول وإن كان ماضًیا بالنسبة إلى زمن ) وُزلزلوا حتى یقوَل الرسوُل(التكلم 
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 .النسبة إلى زلزالھماإلخبار إال أنھ مستقبل ب
 :ویجب رفع الفعل بعد حتى في ثالث حاالت

إذا قلت ذلك ) سرُت حتى أدخُل البلَد( أن یكون زمن الفعل الحال ال االستقبال مثل -1
إذا كان الدخول ) كنُت سرُت حتى أدخُل البلَد(وأنت تدخلھا، وقد یكون الحال مقدرا مثل 

 .قد وقع وقصد بھ حكایة الحال
فإن كان ناقصا مثل ) حدث َسْیِري حتى أدخُل البلَد(ون ما قبلھا تاما مثل  أن یك-2
فإن الفعل بعدھا ینصب ) كان َسْیِري حتى أدخَلھا(أو مثل ) َسْیِري حتى أدخَل البلد(

 .ویمتنع رفعھ
 ).مرض زیٌد حتى ال یرجونھ( أن تكون دالة على االبتداء أي االستئناف كالواو مثل -3
نى إلى أو إال فتكون بمعنى إلى إذا كان ما بعدھا غایة لما قبلھا مثل  وترد بمع أو-3
 أو حرف دال: أي إلى أن تقضیني حقي وتعرب كما یلي) ألْلَزمنََّك أو تقضَیني حقي(

على الغایة بمعنى إلى مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، تقضیني فعل 
 الفتحة الظاھرة على الیاء، ومثل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو وعالمة نصبھ 

 ) فما انقادِت اآلماُل إال لصابِر  ألستسھَلنَّ الصعَب أو أدرَك الُمَنى(
أي إلى أن أدرك المنى، ویعبر عن معنى أو في ھذه الحالة بأن ما بعدھا ینقضي شیئا 

سلم ویكون أي إال أن ی) ألقتَلنَّ الكافَر أو ُیسلَم(ومثال ما تكون فیھ بمعنى إال . فشیئا
اإلعراب أو حرف بمعنى إال مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، یسلم فعل 

 مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو، ومثل
 )َكَسْرُت ُكُعوَبھا أو تستقیَم  وكنُت إذا َغَمْزُت قناَة قوٍم(

عة واحدة أي إال أن تستقیم، ویعبر عن معنى أو ھنا بأن الفعل الذي بعدھا ینقضي دف
 .ویكون نصب الفعل المضارع بعد أو بأن المضمرة وجوًبا

 وھي التي یترتب ما بعدھا على ما قبلھا وینصب الفعل المضارع بعدھا  فاء السببیة-4
بأن المضمرة وجوًبا، وھي غیر فاء العطف أو االستئناف، ویشترط لنصب المضارع 

قصود بالنفي المحض أن بعدھا أن تكون مسبوقة بنفي محض أو طلب محض، والم
فتحدثنا الفاء فاء السببیة حرف مبني على ) ما تأتینا فتحدَثنا(یكون النفي بالحرف مثل 

الفتح ال محل لھ من اإلعراب، تحدث فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوًبا بعد 
ى فیموتوا الفاء فاء السببیة حرف مبني عل) ال ُیقَضى علیھم فیموتوا(فاء السببیة، ومثل 

السكون ال محل لھ من اإلعراب، یموتوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوًبا 
بعد فاء السببیة وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ من األفعال الخمسة، أو بالفعل مثل 

 ).أنت غیُر مِحٍب فتخلَص لنا(أو باالسم مثل ) لیس زیٌد مِحبا فیخلَص لك(
نصب بل یجب رفعھ، وذلك إذا انتقض النفي فإذا كان النفي غیر محض فإن الفعل ال ی

ما (وذلك ألن إال تنقض النفي فیكون كأنھ إثبات، ومثل ) ما تأتینا إال فتحدُثنا(بإال مثل 
ألن زال تدل على النفي ونفي النفي إثبات فیكون الفعل في الحالین ) تزاُل تأتینا فتحدُثنا

) صھ فیناُم الناُس(سم الفعل مثل مرفوعا، والمقصود بالطلب بالفعل أال یكون الطلب با
حسُبك (أو بالخبر مثل ) ضربا زیدا فیتأدُب(، أو بالمصدر مثل )َنزاِل فأكرُمك(أو مثل 

 :والطلب یشمل ثمانیة أشیاء) فیستریُح الناس
 ) إلى ُسلیماَن فنستریحا  یا ناُق ِسیِري َعَنقا َفسیحا:   ( األمر مثل-1

. لیمان بن عبد الملك فیلقى عنده ما یستریح بھ من سفرهیأمر ناقتھ بالسیر السریع إلى س
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فنستریحا الفاء فاء السببیة حرف مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، نستریح فعل 
مضارع منصوب بأن المضمرة وجوًبا بعد فاء السببیة وعالمة نصبھ الفتحة، واأللف 

 ).كن َسِخيَّ الكِف فتسوَد(ومثل . لإلطالق
ال َتْطَغْوا فیھ فیحَل علیكم (ھو یعتبر طلبا ألن فیھ طلب ترك الفعل مثل  النھي و-2

 ).ال تدُن من الشرِّ فتقَع فیھ(ومثل ) غضبي
 ومثل ) ربِّ ھْب لي ماال فأصَّدََّق وُأحِسَن إلى البائسین( الدعاء مثل -3
 )َسَنِن الساعین في َخْیِر َسَنن   ربِّ وفقني فال أعدَل عن(
 مثل  االستفھام -4
 )ُتْقَضى فیرتَد بعُض الروِح للجسد  ھل تعرفون ُلباناِتي فأرجَو أن(
یا لیتني عصفوٌر فأطیَر (ومثل ) یا لیتني كنُت معھم فأفوَز فوزا عظیما( التمني مثل -5

 ).إلیك
ومثل ) لعلي أبلُغ األسباَب أسباَب السمواِت فأطَّلَع إلى إلِھ موسى( الترجي مثل -6
 ).غفَر لكملعلكم تتوبون فی(
 ومثل) أال تتعلُم فیسمَو مقاُمك( العرض مثل -7
 )قد َحدَُّثوك فما راٍء كمن َسِمعا  یا بَن الكراِم أال تدنو فتبصَر ما(
َھال بذلَت المعروَف (ومثل ) لوال أخرَتِني إلى أجٍل قریٍب فأصدَق( التحضیض مثل -8

 ).فتجَد جزاَءه
لمضمرة بعد فاء السببیة وھي النفي وقد جمع بعضھم شروط نصب المضارع بأن ا

 :المحض والطلب بالفعل في بیت شعر قال فیھ
 )تمنَّ وارُج كذاك النفُي قد كُمال  ُمْر وادُع وانَھ وَسْل واعِرْض لحضِّھُم(
 واو المعیة وھي التي تفید معنى المصاحبة أي مصاحبة ما بعدھا لما قبلھا ویصح -5

 المضارع بعدھا بأن المضمرة وجوبا ھي أن تضع مكانھا كلمة مع وشروط نصب
: مثال النفي المحض. شروط فاء السببیة نفسھا وھي النفي المحض والطلب بالفعل

ویعلم الواو واو المعیة حرف مبني ) ولمَّا یعلِم اُهللا الذین جاھدوا منكم ویعلَم الصابرین(
 مرة وجوباعلى الفتح ال محل لھ من اإلعراب، یعلم فعل مضارع منصوب بأن المض

 :وأمثلة الطلب فیما یلي) المنافُق ال ُیخلُص لك وُتْعِلَمھ ِسرَّك(المعیة ومثل  واو بعد
وأصافَحك الواو واو المعیة حرف مبني على ) اقتِرْب مني وأصافَحك( مثال األمر -1

الفتح ال محل لھ من اإلعراب، أصافحك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا 
وأكرمك الواو واو المعیة أكرمك منصوب بأن ) اْئِتني وأكرَمك(ومثل بعد واو المعیة، 
 .المضمرة وجوبا

وتسيَء الواو واو المعیة، تسيَء ) ال ُتھمْل واجَبك وتسيَء إلى اآلخرین( مثال النھي -2
 منصوب بأن المضمرة وجوًبا، ومثل 

 )عاٌر علیك إذا فعلَت عظیُم   ال َتْنَھ عن ُخُلٍق وتأتَي مثَلھ(
ال (وتأتَي الواو واو المعیة، تأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، ومثل 

وتشرب الواو واو المعیة، تشرب فعل مضارع منصوب ) تأكِل السمَك وتشرَب اللبَن
بأن المضمرة وجوبا والمعنى ال تأكل السمك مع شرب اللبن أي ال تجمع بینھما، فالنھي 

 .ھو عن الجمع بینھما
ذا المثال أن یرفع الفعل تشرب وتكون الواو حینئذ لالستئناف ویكون ھناك ویجوز في ھ
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 مبتدأ محذوف والتقدیر وأنت تشرب اللبن أو یكون ھناك خبر محذوف والتقدیر 
 .ولك شرب اللبن، ویكون النھي عن أكل السمك مع إباحة شرب اللبن

ن الفعل تشرب ویجوز أیضا أن یجزم الفعل تشرب وتكون الواو حینئذ للعطف ویكو
معطوًفا على الفعل تأكل ومجزوما مثلھ، ویكون المنھي عنھ كال من الفعلین أي أكل 

 .السمك وشرب اللبن
 ).اللھم اھدني وأعیَش سعیدا(ومثل ) ربِّ وفِّْقني وتصُلَح أموري( مثال الدعاء -3
 ومثل ) ھل تقصُر في دراسِتك وتطلَب النجاَح؟( مثال االستفھام -4
 )وبینكم المودُة واإلخاُء؟   جاَركم ویكوَن بینيألم أُك (
لیت لي (ومثل ) یا لیتنا ُنَردُّ وال نكذَب بآیاِت ربِّنا ونكوَن من المؤمنین( مثال التمني -5

 ).ماال وأجوَد بھ
لعلك تقرُأ الشعَر وتسِمَعنا من (ومثل ) لعلكم تعودون ونشاھَدكم( مثال الترجي -6

 ).جیِده
 ).أال ُتْحِصي أخطاَءك وتقلَل منھا(ومثل )  ُتَؤدِّي الواجَب وتحمَدأال( مثال العرض -7
ھال (ومثل ) َھال تواظبین على الدراسِة وتستوعبي الدروَس( مثال التحضیض -8

 ).عودَت نفَسك التقشَف وتحتمَل قسوَة الحیاِة
 ینصب المضارع بأن المضمرة جوازا إذا جاء بعد عاطف مسبوق باسم خالص من -5
دیر بالفعل أي غیر مقصود بھ معنى الفعل والعاطف المقصود ھنا ھو أحد أربعة التق

 :حروف وھي الواو وأو والفاء وثم وأمثلتھا فیما یلي
  مثال إضمار أن بعد الواو-1
  )َأَحبُّ إليَّ من ُلبسِ الُشفوِف  وُلْبُس عباءٍة وتقَر عیني(

اإلعراب، تقر فعل مضارع وتقر الواو حرف عطف مبني على الفتح ال محل لھ من 
 منصوب بأن المضمرة بعد الواو العاطفة وعالمة نصبھ الفتحة، وتقدیره ولبس عباءة

 وأن تقر عیني، ویجوز إظھار أن، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع 
 .معطوف على لبس وھو اسم خالص من التقدیر بالفعل

م یجز نصب المضارع الواقع بعد الواو، وإذا كان االسم المعطوف علیھ مقدرا بالفعل ل
 الطائُر (ویكون االسم مقدرا بالفعل إذا كان صفة صریحة واقعة صلة ألل مثل 

أي ) الحاضُر فیحصُل لي السروُر أبي(أي الذي یطیر، ومثل ) فیغضُب زیٌد الذباُب
 .الذي یحضر، وفي ھذین المثالین یجب رفع المضارع وال یجوز نصبھ

وما كان لبشٍر أن یكلَمھ اُهللا إال وحیا أو من وراِء حجاٍب أو (أن بعد أو  مثال إضمار -2
أو حرف عطف مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب، یرسل فعل ) یرسَل رسوال

مضارع منصوب بأن المضمرة بعد أو العاطفة والتقدیر أو أن یرسل رسوال، وتكون 
 . وحیا أو إرساالأن والفعل في تأویل مصدر معطوف على وحًیا أي

  مثال إضمار أن بعد الفاء-3
 فأرضیھ الفاء  )ما كنُت أوِثُر إترابا على َتَرِب  لوال َتَوقُُّع ُمْعَترٍّ فُأرضَیھ(

حرف عطف مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، أرضیھ فعل مضارع منصوب 
 .هبأن المضمرة بعد العاطف والتقدیر فأن أرضیھ أي توقع معتر فإرضاؤ

  مثال إضمار أن بعد ثم -4
ثم أعقلھ ثم  )كالثوِر ُیْضَرُب لما عاَفِت البقُر  إني وقتِلي ُسَلْیكا ثم أعقَلھ(
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حرف عطف مبني على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، أعقلھ فعل مضارع منصوب 
 .بأن المضمرة بعد العاطف والتقدیر ثم أن أعقلھ أي قتلي سلیكا ثم عقلھ

 تطبیق
)1( 

 :رج مما یأتي كل فعل مضارع منصوب وبین الحرف الناصب لھ وعالمة نصبھاستخ
 )إن اهللا یأمركم أن تذبحوا بقرة (-1
ما كان اهللا لیذر المؤمنین على ما أنتم علیھ حتى یمیز الخبیث من الطیب وما كان اهللا  (-2

 )لیطلعكم على الغیب
 )لكیال یكون على المؤمنین حرج في أزواج أدعیائھم (-3
 )وفجرنا فیھا من العیون لیأكلوا من ثمره وما عملتھ أیدیھم أفال یشكرون (-4
 )وقضى ربك أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا (-5
 )وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا (-6
 فتعدل بي أقل من الھباء   وإن من العجائب أن تراني-7
 حتى یذلوا وإن عزوا ألقوام  لغ المجد أقوام وإن كرموا ال یب-8
 )قال ھم أوالء على أثري وعجلت إلیك رب لترضى (-9

 )الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عمال (-10
)2( 

فیما یأتي أفعال مضارعة یجب رفعھا وأفعال مضارعة یجب نصبھا بین كال منھا وبین 
 :صوبة وعالمة نصبھاعامل النصب في األفعال المن

 )قال لن أرسلھ معكم حتى تؤتون موثقا من اهللا لتأتنني بھ إال أن یحاط بكم (-1
 )یرید اهللا لیبین لكم ویھدیكم سنن الذین من قبلكم ویتوب علیكم واهللا علیم حكیم (-2
اهللا یتوفى األنفس حین موتھا والتي لم تمت في منامھا فیمسك التي قضى علیھا الموت  (-3
 )یرسل األخرى إلى أجل مسمىو
 )وأال تعلوا على اهللا إني آتیكم بسلطان مبین وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون (-4
 ویشرب غیرنا كدرا وطینا   ونشرب إن وردنا الماء صفوا-5
 . إًذا عند مجیئك أكرمك- سوف أزورك غدا -6
 )ثم إلى ربكم مرجعكم فینبئكم بما كنتم تعملون (-7
لرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل كي ال یكون دولة بین فللھ ول (-8

 )األغنیاء منكم
 )أیحسب أن لن یقدر علیھ أحد (-9

 . حسن استعداد وتجد في الدراسة یكفالن لك النجاح-10
 )فال تدع مع اهللا إلھا آخر فتكون من المعذبین (-11
 .  علمت أن سیكرم المتفوق-12

)3( 
 :غ فیما یأتي بما یناسبأكمل الفرا

 .مضارع منصوب بأن بعد الم الجحود .عن طریق الحق والخیر. …… ما كان مصلح -1
 .مضارع منصوب بلن   . إلى أخطائكما0000 تعھد أنكما -2
 .مضارع منصوب بعد حتى  . على حقك0000 الحق مدینك باستمرار -3
 .مضارع منصوب بأن  .0000 جلد الدب قبل 0000 یریدون -4
 .مضارع منصوب بعد الم التعلیل . المعاملة نفسھا0000 سأعامل الناس بالحسنى -5
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 .مضارع منصوب بإذن . سمعتك0000 سأبتعد عن معاشرة األشرار -6
 .مضارع منصوب بعد أو . عن الكسل0000سأعاقبك :  قال األب البنھ-7
 .سببیةمضارع منصوب بعد فاء ال  .0000 وال صلًبا 0000 ال تكن لیًنا -8
 .مضارع منصوب بعد واو المعیة   . سعیًدا0000 لیت مشكالتي تحل -9

 مضارع منصوب بأن المضمرة بعد  احتمالھ یساعدك 0000 صبرك على األلم -10
 .العاطف     .     على التغلب علیھ

)4( 
 :ھات أمثلة من عندك في جمل تامة لما یأتي

 .عد الم التعلیل مضارع منصوب بأن ب-2  . مضارع منصوب بكي-1
 . مضارع منصوب بعد أو التي بمعنى إال-4 . مضارع مرفوع بعد حتى-3
 . أن الناصبة واجبة اإلظھار بعد الم التعلیل-6  . مضارع منصوب بلن-5
 . مضارع منصوب بعد الم العاقبة-8. مضارع منصوب بعد الم الجحود-7
 . مضارع مرفوع بعد أن-10  . مضارع منصوب بإذن-9

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 ) الذین قالوا إن اهللا عھد إلینا أال نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأكلھ النار00 (-1
 ) ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شیوخا (-2
 ).لینذر من كان حیا ویحق القول على الكافرین (-3
 


