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 احملاضرة األوىل :

ْعَراُب اْلف ْعلإ    

 أوالً : رَْفُع الفعل  املضارع  
ٍب َوَجاز ٍم َكـ َتْسَعدُ   اْرفَـْع ُمَضـار عاً إ َذا ُُيَـرَُّد          م ْن ََنص 

 ( .مل ُيسبق حبرف انصب، أو حرف جازم : إذاالنصب، وعامل اجلزم، )أيإذا جترَّد من عامل يكون الفعل املضارع مرفوعاً     
 عامل الرفع يف الفعل املضارع 

 اْخُتِلَف فيه على النحو اآليت :  
 : ذهبا إىل أّن العامل يف الرفع هو التَّجرُّد من النواصب، واجلوازم . واختار الناظم هذا الرأي ., واألخفشالفّراء -1
: الطالررررب وعللرررروا ذلررررم ين ا  ررررم يفررررع خرررر ا ، وِصرررر ة، وحررررا ،  ررررو ؛ن أن العامررررل هررررو وعوعرررره موعررررع ا  ررررم: يرررررو البصــــريون -2

 ( .)حالمسرعا  :  جاء الطالُب انجح)ص ة(و و اجملتهدُ : الطالُب خب(و و)جمتهد  
جررررراء الطالرررررب  :)صررررر ة(و و جيرررررري:  جررررراء  الرررررب  )خ (ونحجيتهرررررد: الطالرررررُب وكرررررذلم ال عرررررل يفرررررع خررررر ا ، وصررررر ة، وحرررررا ،  رررررو

 فوعوعه موعع ا  م كما ترى هو العامل يف الرفع .)حال(جيري

 : العامل هو أحرف املضارعة .الكسائي -3* 

ََاتهته لسا م: ذهبا إىل, والزَّجَّاجثعلب -4  * ( . أّن العامل هو ُمَضارعته لسا م)أي: ُم

 : َنْصُب الفعل  املضـارع  اثنياً 
 ,وَأنْ َلْن, وَكي

 املخفَّفة من الثقيلة الواقع بعد َأنْ وحكم الفعل 
ْبُه وَكَ  ْن بـَْعد  َظنّْ  يتَكـَذا  بـ َأْن          ال بـَْعَد ع ْلٍم َوالَّ   يَوب لَـْن اْنص   م 

ْن َأنَّ فـَْهَو ُمطَـّر دْ  َا َوالرَّْفَع  َصحَّْح َواْعَتق ْد         ََتْف يَفَهـا م  ْب ِب   فَاْنص 
 ، وِإَذْن .َلْن، وكي، وأْن املصدريّة ، هي:نواصب الفعل املضارع

 : لن أترَك الصساَة أبدا  .مثال لن
 : جئت كي أتعلََّم .مثال كي
 : جيب أَْن جتتهَد يف درو م .مثال أَنْ 

 :  أزورك غدا  إن شاء هللا .مثال إذن: إذن أُكرَمم، يف جواب من عال لم
 

َ، َ َفَّررقَّ، إىل أنّرره ِإْن وعنــاظم بقولــه: عال بعــد ع ْلــٍمعأشــار ال )أي: يرردّل علررى اليفرر (  ررو: َعلِررَم، تَربَررر َّ عت)أَْن(بعررد فعررلل يرردل علررى ِعْلررمل
، مثررال خّ  رة مرن الثفيلة)أَنَّ(وليسررت هري أَْن املصردريّة الناصربةاملرََأى مبعر  َعلِرَم، وجرب رفررع ال عرل بعردها؛ ئذرا حينئررذ ت رون ) أَْن (

لوعوعهرررررا بعررررد فعرررررل يرررردّل علرررررى ؛ هنررررا هررررري املخ  ررررة مرررررن الثفيلررررةفرررررَأْن        ذلررررم عولررررره تعرررراىل: 
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      : علرررم أنَّررره  ررري وُن . ومنررره عولررره تعررراىل:رُفِرررع ال عرررل بعررردها، وا هرررا حمرررذوف، والتفررردير( ولرررذا اليفررر )َعِلم

 والتفدير: أنّه   يرجُع إليهم .   
 ، أما ) أَْن ( الناصبة فهي ثنائية يف الل ظ ويف الَوْضع .َوْضعا  ائِيَّة يف الل ظ ثساثية فَأْن املخّ  ة من الثفيلة ثُرنَ 

ـْب ِبـا والرَّفـع  واليت: عُيشري الناظم بقوله أَْن( بعرد فعرل يردّل علرى ال،َّرّن،  رو: ظَرنَّ، )إىل أنَّره ِإْن وععرت َصـحَّْحعمن بعد ظّن فاْنص 
 :َحِسَب، َخاَل( جاز يف ال عل بعدها وجهان

 .       كما يف عوله تعاىل:  -وهذا هو ائرجح -( مصدريّةتبار)أنْ ، على اعالنَّصب -1
 : ظننت أنّه يفوم . و: ظَنَرْنُت أن يفوُم زيد ، والتفدير ،، على اعتبارها خم  ة من الثفيلةالرفع -2

 إ ْْهَاُل ) َأْن (
 اْسَتَحقَّْت َعَمالَ َوبـَْعُضُهْم َأْْهََل َأْن ََحْاًل َعَلى          َما ُأْخت َها َحْيُث 

ة فلرم ينصرب ال عرل املضرارد بعردها، برل رفعره وإْن مل يتفردمها ( املصردريّ ل)أَنْ : أّن بعر  العررب أ رل عمرمراد الناظم ِبـذا البيـت    
: ، كمرا تفرولُ تفرومُ  : أريرد أَنْ ان يف أّذما يُرَفدَّران ابملصدر؛ فتفرول؛ ئذما يَرتكِعْلم، أو ظّن؛ وذلم محسا هلا على أختها)ما(املصدريّة

 .   ت علُ عجبت مما 
 (شروط النَّصب بـ)إ َذنْ 

َرْت َواْلف ْعُل بـَْعُد  ُموَصالَ   َوَنَصبُـوا  بـ إ َذْن اْلُمْستَـْقبَـاَل          إ ْن ُصدَّ
َعـا          إ َذا إ ذَ  ْب َواْرفـَ نُي َواْنص  َلُه الَيم  ْن بـَْعد  َعطْـٍف َوقـََعـاَأْو قـَبـْ  ْن م 

 ، هي :شروط النصب إب ذن  
 أن ي ون ال عل مستفبسا . -1
 أن ت ون ُمَصدَّرة يف مجلتها . -2
 ، و  النافية .ينها وب  ال عل ب اصل غري الفسمأن   يُرْ َصَل ب -3

 ؛ فتفول : إذن أُكرَمم .وذلم  و أن يُفال لم: أان آتِيم
ملسررتفبل ، وإذن متصرردرة اجلررواب ، ومل يُ صررل برر  إذن وبرر  ال عررل ب اصررل ، فال عررل ) أُكرررَم ( منصرروب بررر ) إذن ( ئنرره يرردّل علررى ا

 وجيوز النصب إذا كان ال اصل ) الَفَسُم ، أو   النافية ( فتفول : إذن وهللا أكرَمم ، إذن   أخرَج من البيت .
، فيجب الرفع إن كران ال عرل للحرال  رو : أن يُفرال : أحبُّرم ؛ فتفرول : إذن  وجب الرفعفإن مل يتحّفق شرط من الَروط السابفة 

 أظنُّم صادعا  ، برفع )أظنُّ( ئن ال،ّن للحال .
 اجلواب ،  و : أان إذن أكرُمم .وكذلم جيب الرفع إن مل تتصّدر 

معر  عولره : و وانصرب وارفعرا إذا إذن مرن  فإن كان املتفدَّم عليها حرف عطف جراز الرفرع ،والنصرب ، رو: وإذن أكررُمَ ك.   وهرذا 
 بعد عطف وععا و. 

ري الفسم ، و  النافية ،  و : إذن أان أكرُمم .وكذلم جيب الرفع إْن ُفِصل بينهما ب اصل غ  


