
 نصب الفعل المضارع
 )إذن كي، لن، أْن،)ينصب الفعل المضارع إذا سبقو أحد حروف النصب 

ىي أّم النواصب، لكثرة استعماليا، وألنَّيا اختصت من  و،حرف مصدري ونصب واستقبال (أنْ ) :الناصب األول
بين أخواتيا بأنَّيا تنصب ظاىرة ومضمرة، وىي تؤول مع الفعل بمصدر يعرب حسب موقعو من الجممة، فمن 

، ومن وقوعو (237/البقرة من اآلية)(َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى): وقوع المصدر المؤول في موضع الرفع قولو تعالى
َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَن َيْعَمُموَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم ): في موضع النصب قولو تعالى
َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقَناُكْم ِمْن ): ، ومن وقوعو في موضع الجر قولو تعالى(79/الكيف)(َمِمٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا

اِلِحينَ  دََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّ ْرَتِني ِإَل  َأَ ٍل َقِريٍب َفَأصَّ (. 10/المنافقون)(َقْبِل َأْن َيْأِتَي َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل َربِّب َلْوَ  َأخَّ
: مالحظة

، فإن (...َعِمَم، رأى، َوَجَد، َدرى،)يشترط أّّل تقع  بعد فعل من أفعال اليقين  (أنْ )لنصب الفعل المضارع بعد  (1)
َعِمَم َأْن َسَيُكوُن ): وقعت فيي مخففة من الثقيمة، تفيد التوكيد، والفعل بعدىا يكون مرفوًعا، من ذلك قولو تعالى

 (. 89/ من اآليةطو)(َأَفاَل َيَرْوَن َأ َّ َيْرِ ُ  ِإَلْيِهْم َقْوً  ): ، وقولو تعالى(20/ من اآليةالمّزمل)(ِمْنُكْم َمْرَض 
جاز في الفعل المضارع  (...ظّن، خاَل، َحِسَب، َزَعَم،)بعد فعل من أفعال الظن أو الرجحان  (أنْ )إذا وقعت  (2)

َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا ): النصب وىو األكثر أو الرفع، ومن األمثمة الفرآنية عمى ذلك قولو تعالى
َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَ َدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَمْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ ): ، وقولو تعالى(2/العنكبوت)( َمنَّا َوُهْم َ  ُيْفَتُنونَ 

 .  عمى قراءة برفع يتم (233/البقرة من اآلية)(الرََّضاَعةَ 
المضمرة  (أنْ )النصب بـ 

. جائز وواجب: الناصبة عمى ضربين (أنْ )يكون إضمار 
:  واًزا بعد ستة أحرف وعم  النحو اآلتي (أنْ )تقّدر :  واًزا (أنْ )إضمار : أوً  

َل ِإَلْيِهْم َوَلَعمَُّهْم َيَتَفكَُّرونَ ): ّلم التعميل، كقولو تعالى (1) النحل من )(َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّبْكَر ِلتَُبيِّبَن ِلمنَّاِس َما ُنزِّب
ّنما يجوز إضمار (44/اآلية ، فإن اقترنت بإحداىما وجب (ّل الزائدة)أو  (ّل النافية)بعدىا إذا لم تقترن بـ  (أنْ )، وا 

ٌة ِإ َّ الَِّذيَن َظَمُموا ِمْنُهْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني): إظيارىا كما في قولو تعالى البقرة )(ِلَئالَّ َيُكوَن ِلمنَّاِس َعَمْيُكْم ُح َّ
الحديد من )(ِلَئالَّ َيْعَمَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأ َّ َيْقِدُروَن َعَم  َشْيٍء ِمْن َفْضِل المَّ ِ ): ، وقولو تعالى(150/من اآلية

 (29/اآلية
َفاْلَتَقَطُ   ُل ): نحو قولو تعالى (الالم الجاّرة التي يكون ما بعدىا عاقبة لما قبميا ونتيجة لو)، وىي ّلم العاقبة (2)

 (.8/ من اآليةالقصص)(ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوًّوا َوَحَزًنا ِإنَّ ِفْرَعْونَ 
نما ُينصب الفعل بعدىّن بـ( الواو، الفاء، ثَُم، أو)(3،4،5،6) أن مضمرة إذا لزم عطفو عمى اسم )العاطفات، وا 

: ، فمثال العطف بالواو قول الشاعر(جامد غير مشتق وليس في تأويل الفعل: أي)محض 
  َوُلْبُس َعبَاَءةٍة َوتََقرَّ َعْيِني          أَحبُّب إليَّ ِمْن ُلْبِس الشِّشفوفِ 

َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُيَكمِّبَمُ  المَُّ  ِإ َّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَ اٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوً  ): ومثال العطف بالفاء قولو تعالى
 (.51/الشورى)(َفُيوِحَي ِبِ ْذِنِ  َما َيَشاُء ِإنَُّ  َعِميٌّي َحِكيمٌ 

: ومثال العطف بثُمَّ قول الشاعر
 إّني َوَقْتِمي ُسَمْيًكا ثُمَّ أْعِقَمُو          كالثَّْوِر ُيْضَرُب َلّما عاَفِت الَبَقُر 

: قول الشاعر (الفاء) ومثال العطف بـ 
 لوّل َتَوقُع ُمْعترًّ َفُأْرِضَيُو           َما ُكْنُت أْوِتُر إتراًبا عمى َتَرِب 



: و وًبا بعد خمسة أحرف وعم  النحو اآلتي (أنْ )تقّدر : و وًبا (أنْ )إضمار : ثانًيا
ما كان، )المقصود بالجحود ىنا النفي المطمق، وىي ّلم جّر تقع بعد كون منفي : (ّلم النفي)ّلم الجحود  (1)

َما َكاَن المَُّ  ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَم  َما َأْنتُْم َعَمْيِ  َحتَّ  َيِميَز اْلَخِبيَث ِمَن ): ، من ذلك قولو تعالى(...ماكنُت، لم يُكنْ 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَظَمُموا َلْم َيُكِن المَُّ  ِلَيْغِفَر َلُهْم َوَ  ِلَيْهِدَيُهْم ): ، وقولو تعالى(179/آل عمران من اآلية)(الطَّيِّببِ 
 :، ومنو أيًضا قول الشاعر(168/النساء)(َطِريًقا

 : حتى، ومنو قول الشاعر: ، أي(إلى أنْ )إذا كانت بمعنى : أو (2)
ْعَب أْو أْدِرَك الُمَنى          َفَما اْنَقاَدِت اآلَمُل إّّل لَصِبِر   ألْسَتْسِيَمنَّ الصَّ

: ، ومنو قول الشاعر(إّّل أنْ )أو بمعنى 
  َوُكْنُت إَذا َغَمْزُت َقَناَة َقْومٍة          َكَسْرُت ُكُعوَبَيا أْو َتْستَِقيَما

َقاُلوا َلْن َنْبَرَح َعَمْيِ  ): ويشترط لعمميا أن يكون الفعل بعدىا داًّل عمى المستقبل، من ذلك قولو تعالى: حتى (3)
الحجرات )(َفَقاِتُموا الَِّتي َتْبِغي َحتَّ  َتِفيَء ِإَل  َأْمِر المَّ ِ ): ، وقولو تعالى(91/طو)(َعاِكِفيَن َحتَّ  َيْرِ َ  ِإَلْيَنا ُموَس 

 (.9/من اآلية
األمر، النيي، الدعاء، اّلستفيام،العرض، )وُيشترط لعمميا أن تسبق بنفي محض أو طمب محض : فاء السببية (4)

َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم َناُر َ َهنََّم َ  ُيْقَض  َعَمْيِهْم َفَيُموُتوا ): ، ومن أمثمتيا قولو تعالى(التحضيض، التمني، الترجي
َقاَل َلُهْم ُموَس  َوْيَمُكْم َ  َتْفَتُروا َعَم  المَِّ  َكِذًبا ): ، وقولو تعالى(36/فاطر من اآلية)(َوَ  ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن َعَذاِبَها

 (.61/طو)(َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن اْفَتَرى
َأْم َحِسْبتُْم َأْن َتْدُخُموا ): ويشترط لعمميا ما يشترط لعمل الفاء السببية، ومن األمثمة عمييا قولو تعالى: واو المعية (5)

اِبِرينَ  َوَلْو َتَرى ِإْذ ُوِقُفوا ): ، وقولو تعالى(142/آل عمران)(اْلَ نََّة َوَلمَّا َيْعَمِم المَُّ  الَِّذيَن َ اَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعَمَم الصَّ
 (.27/األنعام)(َعَم  النَّاِر َفَقاُلوا َياَلْيَتَنا ُنَردُّد َوَ  ُنَكذِّبَب ِب َياِت َربِّبَنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

: مالحظة
أو اّلستئناف، جاز في الفعل  (العطف)إفادة صريحة، واحتممت معنى التشريك  (مع)إذا لم تفد الواو مفيوم 

: بعدىا ثالثة أوجو وعمى النحو اآلتي
مضمرة وجوًبا،  (أنْ )عمى معنى النيي عن الجمع بين الفعمين، والواو لممعية والفعل بعدىا منصوب بـ : النصب (1)

 .ّل تأكْل السمًك و تشرَب المبنً : كقوليم
ّل تأكْل : الجزم عمى معنى النيي عن الفعمين مًعا، والواو عاطفة، والنيي قد أشرك الفعمين، ووقع عمييما، كقوليم (2)

 . السمَك وتشرْب المبنَ 
، كقوليم (3) باحة الثاني، والواو استئنافية حينئذٍة  .ّل تأكْل السمَك وتشرُب المبنَ : الرفع عمى معنى النيي عن األول وا 

حرف ينصب المضارع بنفسو ويخمص زمنو لممستقبل، ومعناه النفي المؤكد بغير دوام  (لن) :الناصب الثاني
َفِ مَّا ): ، وقولو تعالى(92/آل عمران من اآلية)(َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ  تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّدونَ ): ، ومنو قولو تعالى(تأبيد)

: ، وقولو تعالى(26/مريم من اآلية)(َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقوِلي ِإنِّبي َنَذْرُت ِلمرَّْحَمِن َصْوًما َفَمْن أَُكمِّبَم اْلَيْوَم ِإْنِسيًّوا
معنى التأبيد، من ذلك قولو ( لن)قد تفد . (17/القصص)(َقاَل َربِّب ِبَما َأْنَعْمَت َعَميَّ َفَمْن َأُكوَن َظِهيًرا ِلْمُمْ ِرِمينَ )

ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ): ، وقولو تعالى(95/البقرة)(َوَلْن َيَتَمنَّْوُ  َأَبًدا ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِهْم َوالمَُّ  َعِميٌم ِبالظَّاِلِمينَ ): تعالى
 (.73/الحج من اآلية)(ِمْن ُدوِن المَِّ  َلْن َيْخُمُقوا ُذَباًبا َوَلِو اْ َتَمُعوا َل ُ 

، من (ّلم مقّدرة)حرف ينصب المضارع لالستقبال، ويؤول مع الفعل بمصدر مجرور بـ (كي) :الناصب الثالث
(. 40/من اآلية/ طو)(َفَرَ ْعَناَك ِإَل  ُأمِّبَك َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَ  َتْحَزنَ ): ذلك قولو تعالى



: مالحظة
َمْن ُيَردُّد ِإَل  َأْرَذِل اْلُعُمِر ): ، نحو قولو تعالى(ّلم كي)الغالب أن تسبقيا ّلم الجر المفيدة لمتعميل والتي تسمى 

 (.70/النحل من اآلية)(ِلَكْي َ  َيْعَمَم َبْعَد ِعْمٍم َشْيًئا
: حرف يدل عمى الجواب والجزاء، يخمص المضارع لالستقبال وينصب بشروط (إَذن) :الناصب الراب 

 .الصدارة في الكالم (إَذن)أن يكون لـ  (1)
 .أن يكون الفعل المضارع بعدىا مستقباًل  (2)
 .النافية (ّل)أن ّل يفصل بينيا وبين الفعل فاصل، ويستثنى من ذلك الَقَسم و  (3)

. إَذْن واا أكرَمك، إَذْن ّل أغادرَ : إَذْن أنتظَرك، أو تقول: سأزورك، فتقول: ومن األمثمة عمى ذلك يقال لك
:  مالحظة
: إذا ُفِقَد واحد من ىذه الشروط، ويرفع الفعل بعدىا، نحو (إَذنْ )تيمل 

اجتيْدُت           أنا إَذْن أنجُح             لم يتحقق شرط الصدارة 
سأزوُرَكم          إَذْن نحُن ننتظُركم         وجود فاصل 

أحترُمًكم          إذن أظنُّبك صادًقا          الفعل دال عمى الحال     
 


