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املرفوعات من األسماء
 هي كل كلمة تقع جزءاً أساسياً في التركيب وال يصح االستغناء عنها، ويكون حقها الرفع بالضمة أو ما ينوب عنها.

املرفوعات َعَشرَةٌ هي :

الفاعل:  الفاعل هو: اسم مرفوع تقدمه فعل ، وَدلَّ على الذي فعل الفعل ، مثل : قام زيٌد.1.

 نائب الفاعل: نائب الفاعل هو: اسم مرفوع َحلَّ محل الفاعل بعد حذفه ، مثل: نُزَِعِت الرحمُة.2.

 املـبتدأ: اسـم مـرفـوع يـأتـي فـي أول الجـملة، مـثل : الـتلميذُ مجتهـٌد، والـخبر هـو: اسـم مـرفـوع يُـكّون مـع املـبتدأ 3.
جملة مفيدة.

الخبر: هو الجزء املتم الفائدة ، مثل : املَْدرََسُة نظيفٌة.4.

اســم كــان وأخــواتــها: تـــدخـــل كـــان وأخـــواتـــها عـــلى املـــبتدأ والـــخبر ، فـــترفـــع األول ويـــسمى اســـمها، وتـــنصب 5.
الثاني ويسمى خبرها. مثل: كاَن القمُر بدراً.

اســم أفــعال املــقاربــة والــرجــاء والشــروع: (كــاد وأخــواتــها) وهــي أفــعال تــعمل عــمل كــان وأخــواتــها فــترفــع 6.
االسم وتنصب الخبر . مثل: عسى املخطئُ أن يتوَب.

اسـم الحـروف املشـبهة بـليس: وهــي (إْن، ومــا، وال، والَت) عــمل لــيس، فــترفــع االســم وتــنصب الــخبر، مــثل: 7.
إِِن القصوُر شاهقًة.

خـبر إن وأخـواتـها: تـدخـل إن وأخـواتـها عـلى املـبتدأ والـخبر، فـتنصب األول ويـسمى اسـمها، وتـرفـع الـثانـي 8.
ويسمى خبرها، مثل:  إنَّ الطفَل نشيٌط.
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خـبر ال الـنافـية لـلجنس: تـعمل ال الـنافـية لـلجنس عـمل إّن وأخـواتـها فـتنصب املـبتدأ ويـسمى اسـمها، وتـرفـع الـخبر 9.
ويسمى خبرها. ال طالَب علمٍ ُمْهِمٌل ، وال مؤمَن محروٌم. 

 توابع املرفوع: النعت –والعطف – و التوكيد – و البدل.10.

مثال تابع املرفوع (النعت) : جاء الطالُب الكسوُل .

مثال تابع املرفوع (العطف) : نِضج التنُي والعنُب .

مثال تابع املرفوع (البدل) : حَضَر أخوَك أحمُد.

مثال تابع املرفوع (التوكيد) : قابََلِنيْ الوزيُر نفُسُه.

الـفاعـل  

هــو اســم مــرفــوع أُســند إلــى فــعل تــام مــبني لــلمعلوم ويــدّل عــلى مــن قــام بــالــفعل، أي: هــو الــذي عــمل الــعمل ويــقع عــليه الــفعل، 
ونـسأل عـنه بـأداة االسـتفهام مـثل: أكـل الـولـُد الـتفاحـة، فـنسأل: مَـن أكـل الـتفاحـة ؟ أي الـذي قـام بـفعل األكـل، فـالـولـد هـو الـذي 
وقـع عـليه الـجواب، أي هـو مَـن قـام بـفعل األكـل ويـكون الـفاعـل فـي الجـملة، مـثل: قـرأت كـتابـاً، فـنسأل مَـن قـرأ الـكتاب؟ والـتقديـر 

هنا ضمير املتكلم "أنا" أي: أنا َمن قام بفعل القراءة ، وعليّ وقع فعل القراءة.

أنواع الفاعل: 
اسم ظاهر، مثل: (نجحَ الطالُب).•

)، أو • اسـم مـبني، ضـمير مـتَّصل، مـثل: (حـفظُت الـدرَس)، أو مسـتتر: (الـعصفور طـار)، أو اسـم إشـارة: (نـجح هـذا الـتلميذُ
اسم موصول: (نجح الذي اجتهد).

ك، أو مـن (أنَّ واسـمها وخـبرهـا)،مـثل :(سـرَّنـي • رُّنـي نـجاحُـ ) الـتأويـل: يسُـ رُّنـي أْن تـنَجحَ ْن (أْن والـفعل) (يسُـ املـصدر املـؤول مِـ
أنَّ خالداً حاضٌر) والتأويل: (سرَّني حضوُر خالٍد). 

الــفاعــل اســم ظــاهــر يــكون مــرفــوعــاً وعــالمــة رفــعه، إمــا الــضمة الــظاهــرة: جــاء ســعٌد _ يــقوم ســعيٌد، أو الــضمة املــقدرة: قــامــت 
ســــلمى، تــــقوم ســــلمى، أو مــــا يــــنوب عــــن الــــضمة: ألــــف الــــتثنية: قــــام الــــتلميذان ويــــقوم الــــتلميذان، أو الــــواو فــــي جــــمع املــــذكــــر 

السالم: قام الزيدون يقوم الزيدون، أو الواو في األسماء الخمسة: قام أخوك ويقوم أخوك.



إعداد/ األستاذ فؤاد حمدو الدقس 20/10/2021

3

نـائـب الـفاعـل 

نائب الفاعل هو اسٌم مرفوٌع جاء بعد فعٍل مبني للمجهوِل، وحّل محلَّ الفاعل الذي تّم حذفه، مثل:

تُْعَقُد املؤتمراُت لبحث تطورات األحداث.

تُرَْسُم الخطُط لبناِء األَُمم.

ُلّقبَت أسماُء بذاِت النطاقني.

كـــل األفـــعال فـــي الجـــمل الـــسابـــقة مـــبنية لـــلمجهول أي أنـــنا نـــعرف أن الـــفعل قـــد حـــدث لـــكن مَـــن قـــام بهـــذا الـــفعل مـــجهول غـــير 
َمل أسـماء مـرفـوعـة نـابـت عـن الـفاعـل املحـذوف، وكـانـت  مـعروف بـالنسـبة لـنا وغـير مـذكـور فـي الجـملة. تـلي األفـعال فـي هـذه الجُـ

تقوم بدور املفعول به في الجملة الكاملة وهو نائب الفاعل.

فـي الجـملة األولـي: الـفعل (تُـْعَقُد) فـعل مـضارع مـبني لـلمجهول مـرفـوع وعـالمـة الـرفـع هـي الـضمة لـذلـك نـائـب املـفعول بـه عـن 
الفاعل ورُِفعَ كنائب له وهو كلمة (املؤتمراُت).

طَُط) نــائــب فــاعــل  ُم) فــعل مــضارع مــبني لــلمجهول مــرفــوع وعــالمــة الــرفــع هــي الــضمة، (الخُــ فــي الجــملة الــثانــية: الــفعل (تُــرْسَــ
مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاهرة.

في الجملة الثالثة: الفعل (ُلقِّبَت) فعل ماض مبني على الفتح، و(أسماء) نابت عن الفاعل مرفوعة وعالمة الرفع الضمة.

ما هو الفعل املبني للمجهول ؟
الـفعل املـبني لـلمجهول هـو فـعل قـد يـكون فـعل مـاض، أو مـضارع يـفيد مـعناه عـدم مـعرفـة فـاعـله أو أن فـاعـله غـير مـعروف أو 

مجهول. مثل :َكتََب الطفُل الدرَس. (كتب: فعل مبني للمعلوم حيث أننا نعرف َمْن قام بالكتابة وهو الطفل).

ِتَب الـدرُس. (فـعل مـبني لـلمجهول ألنـنا ال نـعرف مـن قـام بـالـفعِل ولـذلـك تـحول املـفعول بـه فـي الجـملة الـسابـقة إلـى نـائـب فـاعـل  كُـ
تَب الـدرُس: (جـملة مـبنية لـلمجهول والـفاعـل مـجهول، لـذا تحـل كـلمة الـدرس محـل  وأخـذ عـالمـة إعـرابـه وهـي الـرفـع بـالـضمة). وكُـ

الفاعل وتصبح نائب فاعل).

صور نائب الفاعل:
يأتي نائب الفاعل في أشكال متعددة، ومنها: 

اسم ظاهر، مثل: - ُشرَِب الشاُي. •
 نـائـب الـفاعـل فـي هـذه الجـملة هـو (الـشاُي) تُـْعرَب نـائـب فـاعـل مـرفـوع وعـالمـة رفـعه الـضمة الـظاهـرة، وهـو اسـم ظـاهـر فـي 

الجملة

ضمير بارز متِّصل، مثل: ُعلِّْمُت الكرَم - ُعلِّْمنَا الكرَم. •
لِّم) واتـصل بـه فـي كـل جـملة ضـمير بـارز مـتصل هـو مـن بُـِنيَ فـي محـل  األفـعال فـي الجـملتني الـسابـقتني مـبنية لـلمجهول (عُـ

رفع نائب فاعل في كل جملة.

في الجملة األولى: التاء ضمير متصل مبنى في محل رفع نائب فاعل.

وفي الجملة الثانية:(نا) الدالة على الفاعلني ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل.
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ضمير مستتر، مثل: العمُر يَُقاُس باإلنجازات. •
الــفعل (يُــقاُس) فــعل مــضارع مــبني لــلمجهول مــرفــوع وعــالمــة الــرفــع الــضمة الــظاهــرة، ونــائــب الــفاعــل فــي هــذه الجــملة هــو 

ضمير مستتر تقديره هو عائد على (العمُر).

ظرف أو جملة ظرفية، مثل: ُسِهرَْت ليلٌة ُمْمِتَعٌة مع األصدقاء. •
الظرف (ليلٌة) رُِفعَ كنائب فاعل بعد الفعل املبني للمجهول (ُسِهرَت).

 إعراب نائب الفاعل: 
نائب الفاعل مثل الفاعل في إعرابه، أي يكون مرفوعاً دائماً ولكن تختلف عالمة اإلعراب حسب نوع الكلمة. 

فـيُرفـع نـائـب الـفاعـل بـالـضمة إذا كـان مـفرداً مـثل: يُـعاقَـُب املـهمُل، (املـهمُل) :نـائـب فـاعـل مـرفـوع وعـالمـة رفـعه الـضمة الـظاهـرة 
على آخره.

وفئ الـفائـزون، (الـفائـزون): نـائـب فـاعـل مـرفـوع وعـالمـة رفـعه الـواو ألنـه جـمع   ويُـرفـع بـالـواو إذا كـان جـمع مـذكـر سـالـم مـثل : كُـ
رَِم أبــوَك ، (أبــوك): نــائــب فــاعــل مــرفــوع بــالــواو ألنــه مــن  مــذكــر ســالــم. أو كــان مــن األســماء الخــمسة (أب، أخ، ذو، فــو، حــم) أُكْــ

األسماء الخمسة. 

ويُرفع باأللف إذا كان مثنى، مثل: ُقرئِت القصتان  (القصتان): نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى).

الـمبتدأ 

هو اسم مرفوع يقع أول الجملة غالباً. وقد يكون املبتدأ:

اسماً ظاهراً ، مثل: خالٌد عظيٌم.•

ضميراً منفصالً ، مثل : أنَت كريٌم.•

مصدراً مؤوالً ، مثل : أْن تتعلََّم خيٌر لك.•

مجروَر رُّب ، مثل: رُّب ليٍل كأنه الصبح.•

مجروراً بِمْن الزائدة ، مثل: هل عندك من كتاٍب.•

مجروراً بالباء الزائدة ، مثل : ِبَحْسِبَك درهٌم أي: حْسبَُك درهٌم.•

هل املبتدأ نكرة أم معرفة ؟
املبتدأ معرفة ، والخبر نكرة ، وقد يأتي املبتدأ نكرة في مواضع منها:

إذا سبق بحرف استفهام، مثل: أقلٌم على الطاولة؟•

إذا سبق بحرف نفي، مثل: ال مجتهٌد في صفّنا.•

إذا كان الخبر جارَّاً  ومجروراً مقدماً على النكرة، مثل: في املعركة جيٌش قوٌي.•
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إذا كان الخبر ظرفاً مقدماً على النكرة، مثل: عندك ماٌل.•

إذا كان مجرور رُّب، مثل : رُبَّ أخٍ لك لم تلده أمك.•

إذا كان اسم املضاف، مثل: سوُر الصنيِ طويٌل.•

إذا كان اسم االستفهام، مثل : َمْن أعطاك؟•

إذا كان نكرة موصوفة، مثل: طريٌق طويٌل مشينا فيه.•

إذا سبق بما التعجبية، مثل: ما أجمَل الطبيعة!•

حـذف املـبتدأ: يحـذف املـبتدأ إذا دل عـليه دلـيل، ولـم يـتأثـر املـعنى، مـثل:  كـيف حـال محـمد؟ بـخير، أي : حـال 
محمد بخير.  كما يحذف املبتدأ من العنوان، مثل: بيت الحكمة، أي: هذا بيت الحكمة.

الـخبر 

هــو الجــزء الــذي يــكمل الجــملة مــع املــبتدأ ويــتمم مــعناهــا ويــحصل بــه مــع املــبتدأ تــمام الــفائــدة. وتــسمى الجــملة الــتي تجــمع 
املبتدأ والخبر بالجملة االسمية . وقد يكون الخبر:

اسماً ظاهراً، مثل: التلميذُ نشيٌط.•

جملة اسمية، مثل: الطالُب دروُسُه كثيرةٌ.•

جملة فعلية، مثل: الالعُب يذهُب إلى امللعب.•

مصدراً مؤوالً، مثل: النجاُح أن تستمَر في الدراسة.•

محذوفاً متعلقاً بجار ومجرور، مثل : في البيِت رجٌل.•

محذوفاً متعلقاً بظرف، مثل: الكتُب فوَق الطاولِة.•

مجموع جملتني املبتدأ فيهما اسم شرط، مثل : َمْن يزرُع يحُصُد. •

اسم استفهام إذا كان ما بعده اسماً مرفوعاً، مثل: من أبوك؟•

إعراب املبتدأ والخبر

إذا كانا صحيحي اآلخر فيرفعان بالضمة الظاهرة.•

إذا كانا معتلي اآلخر فيرفعان بالضمة املقدرة•

إذا كانا مثنيني فيرفعان باأللف .•

إذا كانا جمع مذكر سالم فيرفعان بالواو .•

إذا كانا من األسماء الخمسة فيرفعان بالواو.•



إعداد/ األستاذ فؤاد حمدو الدقس 20/10/2021

6

حذف الخبر وجوباً و جوازاً:
يحذف الخبر وجوباً في الحاالت التالية: 

إذا جاء املبتدأ بعد لوال االمتناعية، مثل: لوال عليٌّ لهلك عمُر.•

إذا جاء املبتدأ في صورة القسم، مثل: َلُعمري ألدرسّن.•

إذا جاء الخبر بعد واو املعية، مثل: ُكلُّ إنساٍن وعمُلُه.•

إذا وقع املبتدأ قبل حال ال تصلح أن تكون خبراً، مثل : ضربُك الولَد مخطئاً.•

ويحــذف الــخبر جــوازاً إذا دلَّ عــليه دلــيل ولــم يــتأثــر املــعنى بحــذفــه، مــثل: مَــْن عــندك؟ فــتقول: محــمد، وتــقديــرهــا: محــمٌد عــندنــا، 
حيث حذف الخبر هنا وهو: عندنا ألنه مذكور في السؤال.

تقديم الخبر على املبتدأ وجوباً و جوازاً:
 يجوز تقديم الخبر على املبتدأ في حالتني :

إذا كان الخبر شبه جملة واملبتدأ معرفة، مثل : في التأني السالمُة.•

إذا كانت الصدارة ملعنى الخبر، مثل : ممنوع التدخني.•

ويجب تقديم الخبر على املبتدأ في الحاالت التالية: 

إذا كان الخبر شبه جملة واملبتدأ نكرة، مثل: في بيتنا ضيٌف.•

إذا كان الخبر كلمة لها الصدارة كأسماء االستفهام، مثل: أين كتابك؟•

إذا اتصل باملبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر ، مثل : للنصِر حالوتُُه.•

إذا كان الخبر محصوراً بـ (إالّ أو إنما)، مثل : ما معي إال درهٌم  - إنما في الداِر محمٌد.•

اسـم كـان وأخـواتـها  

ملة االســمية فــترفــع املُــبتدأ ويُــسّمى اســمها، وتــنصب الــخبر  كــان وأخــواتــها: أفــعاٌل مــاضــيٌة نــاســخٌة نــاقــصٌة تــدخــل عــلى الجٌــ
كم املـُبتدأ والـخبر، فـبعد أن كـانـا مـبتدأً وخـبراً؛ صـارا اسـم كـان  ميّت تـلك األفـعال نـاسـخة؛ ألنّـها تـنسخ حُـ ويُـسّمى خـبرهـا، وسُـ
اَر، لَـيَْس،  مـا  ، أَمْـَسى، بَـات، صَـ َحى، ظـلَّ بَحَ، أَضْـ وخـبر كـان، وبـعد أن كـان الـخبر مـرفـوعـاً؛ صـار مـنصوبـاً، وهـي: كـان، أَصْـ

، ما فَِتئَ، ما َداَم. زَاَل، ما بَرَِح، ما انْفَكَّ

اسـم كـاد وأخـواتـها 

كــاد وأخــواتــها: أفــعال نــاقــصة نــاســخة تــعمل عــمل كــان فــتدخــل عــلى الجــملة االســمية فــترفــع املــبتدأ ويــسمى اســمها ، وتــكون 
َعل-  َلْولَـق - أَنْـَشأ - طَـِفق - جَـ َرى - ِاخْـ ك - عَـَسى- حَـ رَب - أَْوشَـ الجـملة الـفعلية بـعدهـا فـي محـل نـصب خـبرهـا، وهـي: كـاَد - كَـ

َهبَّ - َعَلَق - َهْلَهَل - أََخذَ - بََدأ.
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أنواع أخوات كاد:
َمَل «كــــان • ميت بــــذلــــك ألنــــها تــــفيد قــــرب وقــــوع الحــــدث، وهــــي ( كــــاد، كــــرب، أوشــــك) فــــتعمل فــــيها عَــــ أفــــعال املــــقاربــــة: وسُــــ

ى خبرها. ى اسمها، وتجعل الخبر في محل نصب ويُسمَّ الناسخة»؛ أي: تُبِقي املبتدأ مرفوعاً ويُسمَّ

أفعال الرجاء: وُسميت بذلك ألنها تفيد معنى الرجاء والتمني في حصول الخبر، وهي (عسى، حرى، ِاْخَلْوَلق).•

أفــعال الشــروع: وســميت أفــعال الشــروع؛ ألنــها تــفيد مــعنى الشــروع و الــبدء فــي الــخبر، وهــي كــثيرة مــنها: أَنْــَشأ، طَــِفق •
، َعَلَق، َهْلَهَل، أََخذَ، بََدأ انبرى، شرع. (بمعني أخذ يَفَْعُل َكذَا)، َجَعل، َهبَّ

أفعال املقاربة والرجاء والشروع:  
ك» • أفـعاٌل مـاضـيٌة جـامـدةٌ تـكون نـاسـخًة فـي املـاضـي فـقط، مـا عـدا «كـاد، أوشـك»؛ فـاملـضارع مـن كـلٍّ مـنهما «يـكاد، يُـوشِـ

يعمل َعَمَل املاضي.

 أفــعاٌل نــاقــصٌة؛ ألنــها ال تــكتفي بــمرفــوعــها إلتــمام مــعنى الجــملة، بــل تــحتاج إلــى خــبر مــنصوب يــكون جــملًة فــعليًة فِــعُلها •
مضارٌع.

ًة إذا اكتفت بمرفوعها، أو لم يأِت خبرها جملًة فعليًة.• قد تأتي تامَّ

حكم اقتران خبر كاد وأخواتها بأن:
يَِقلُّ اقتراُن خبر كلٍّ من الفعلني «كاد، َكرََب» بأْن، مثل: كاَد النهار ينتصُف أو أْن ينتصَف.•

يكثُُر أو يَغلُِب اقتراُن خبر كلٍّ من األفعال «أوشك، عسى، حرى» بأْن مثل: أوشَك الظلُم أْن ينتهيَ.•

يمتنع اقتراُن خبر كلٍّ من أفعال الشروع «شرع، بدأ، أخذ، جعل، أنشأ، هبَّ ، طَِفَق» بأْن.•

يجب اقتراُن خبر فعل الرجاء «اخلولق» بأْن مثل: ِاْخَلْوَلَق الكرُب أَْن ينفرَج.•

 . ملحوظة: عسى وبعض أفعال الشروع قد تأتي تامة بمعنى أنها ترفع فاعالً وتنصب مفعوالً، مثل: شرَع اهللُ الحقَّ

 اسـم الحـروف المشـبهة بـليس

مـا الـعامـلة عـمل لـيس: ولـكي تـعمل عـمل لـيس يـجب أن يـتوفّـر فـيها أربـعة شـروط هـي: أاّل يـتقّدم خـبرهـا عـلى اسـمها، •
رط الـــثانـــي أاّل يـــتقّدم مـــعمول خـــبرهـــا عـــلى اســـمها، فـــإن تـــقّدم فـــقد بـــطَل عـــملها،  كـــقولـــهم: مـــا مُـــسيٌء مَـــن أعـــتَب،  والشّـــ
كـقولـهم: مـا أمـَر اهلل أنـا عـاٍص، ولـكن إن كـان مـعمول الـخبر ظـرفـاً أو اسـماً مجـروراً بحـرف الجـر فـعندهـا يـجوز، كـقولـهم: 
ط مـعمول الـخبر بـني اسـمها وخـبرهـا. والشـرط الـثالـث هـو أاّل تُـزاد بـعدهـا إن، فـإن  مـا عـندي أنـت مُـقيماً، ويـجوز ان يـتوسّـ
زيــدت فــقد بــطل عــملها، كــقول الــشاعــر: بــني غُــدانَــَة مــا إن أنــتُُم ذهــٌب وال صــريــٌف ولــكْن أنــتُُم الخــزَُف، والشــرط الــرابــع أالّ 
وٌل...) وإذا  ٌد إاِلَّ رَسُـــ يـــنتقض نـــفيها بـــإاّل، فـــإن انـــتقض فـــقد بـــطل عـــملها، كـــقولـــه تـــعالـــى فـــي ســـورة آل عـــمران: (َومَـــا ُمَحمَّ
كـانـت مـا ال تـعمل إاّل فـي املـنفي وال تـعمل فـي املـوجـب فـإنّـه يـجب رفـع مـا يـأتـي بـعد بـل ولـكن، كـقولـهم: مـا سـعيد كـسوالً، 

بل مجتهٌد وما خليٌل مسافراً، ولكن مقيٌم.



إعداد/ األستاذ فؤاد حمدو الدقس 20/10/2021

8

ال املشـبهة بـليس: وشـروط عـملها هـي شـروط عـمل مـا سـابـقة الـذكـر نـفسها، يُـضاُف إلـيها شـرط مـجيء اسـمها وخـبرهـا •
نكرتني، ويندر مجيء اسمها معرفة.

الت املشـبهة بـليس: وتــعمل الت عــمل لــيس بشــرطــني: األول أن يــكون اســمها وخــبرهــا مــن أســماء الــزمــان، والــثانــي هــو •
أن يكوَن أحدهما محذوفاً، والغالب أن يكون اسمها هو املحذوف، كقوله تعالى في سورة ص: (وَّاَلَت ِحنَي َمنَاٍص)

إْن املشـبهة بـليس: قـد تـعمل إْن عـمل لـيس، ولـكّن ذلـك قـليل، وهـو فـي لـغة الـعرب الـعالـية فـقط، كـقولـهم: إْن أحـد خـيراً مـن •
أحــٍد إالّ بــالــعافــية، وتــعمل إْن هــذه عــمل لــيس بشــرطــني: األّول هــو أاّل يــتقّدم خــبرهــا عــلى اســمها. والــثانــي هــو أاّل يــنتقض 
نــفيها بــإاّل، فــإن انــتقض بــطل عــملها، نــحو قــولــهم: إْن أنــت إالّ رجــٌل كــريــٌم. وانــتقاض نــفيها إنّــما هــو بــالنســبة لــلخبر، وأمّــا 

بالنسبة ملعمول الخبر فإنّه ال يضّر النفي، كقولهم: إن أنت آخذاً إالّ بيِد البائسنَي.

خـبر إن وأخـواتـها  

إّن حرف توكيد ونصب، وأّما أخواتها فهي: (أّن، كأّن، لكّن، ليت، لعّل) وتدخل على الُجملة االسمية فتنصب املبتدأ 
ويُسّمى اسمها، وترفع الخبر ويُسّمى خبرها، وكّل حرف من تلك الحروف له معنى.  "إّن و أّن" يُفيدان التوكيد، والفرق 

بينهما أّن "إّن" تأتي في أّول الكالم، أّما "أّن"؛ فتأتي في ُمنتصفه. وكأّن تُفيد التشبيه، ولكّن تُفيد االستدراك، وليت تُفيد 
التمنّي، ولعّل تُفيد الترّجي.

خـبر ال الـنافـية لـلجنس 

سـميت ال الـنافـية لـلجنس بهـذا االسـم؛ ألنـها تـفيد نـفى خـبرهـا عـن جـنس اسـمها، بـمعنى أنـه إذا قـلنا: ال صـاحـَب حـٍق مهـزوٌم، 
فإننا نفيد نفى جنس الهزيمة عن كل صاحب حق.  

تـــدخـــل ال الـــنافـــية لـــلجنس عـــلى الجـــملة االســـمية وتـــعمل عـــمل إنَّ وأخـــواتـــها، فـــتنصب املـــبتدأ ويُـــسمى اســـمها، وتـــرفـــع الـــخبر 
ويُسمى خبرها ولكن بشروط: 

أن يـكون اسـمها وخـبرهـا نـكرتـني ، مـثل:ال مـؤمـَن كـاذٌب، ال مـاَء فـي الصحـراء. أمـا إذا جـاء اسـمها مـعرفـة فـال تـعمل ووجـب •
تكرارها، مثل :ال املاُء في الصحراء وال النباُت. 

 أالَّ يــفصل بــينها وبــني اســمها أي فــاصــل مــثل :ال خــائــَن بــينا. أمــا إذا فــصل بــينهما فــاصــل، ألــغي عــملها ووجــب تــكرارهــا •
مثل : ال بيننا خائٌن وال مخادٌع.

ِبَقْت بحـرف جـر فـإن عـملها يُـلغى، ويـعرب االسـم بـعدهـا اسـماً مجـروراً بـالـباء، مـثل: •   أال تُسـبق بحـرف جـر [الـباء]، فـإذا سُـ
دافعْ عْن حقوقك بال تهاوٍن.
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تـوابـع الـمرفـوع 

والــتوابــع هــي: الــنعت، والــبدل، والــتوكــيد، وعــطف الــبيان، والــتوابــع هــي األســماء الــتي تُــوافــق مــتبوعــها؛ إفــراداً وتــثنيًة وجــمعاً، 
وتذكيراً وتأنيثاً، وتعريفاً وتنكيراً، ورفعاً ونصباً وجرّاً.

مثال النّعت: الطالُب املهذُب متفوٌق.•

مثال البدل: أبو حفٍص عمُر أشجعُ النّاِس. •

مثال التوكيد: جاء الوزيُر نفُسه.•

مثال العطف: حفظ اهللُ خالَد بَن الوليِد سيَف اهللِ املسلوَل.•

وبما أن مرفوعات األفعال تتضمن فقط الفعل املضارع فإننا سنلحقها مع مرفوعات األسماء.  

الـفعل الـمضارع 

األفــعال كــلها مــبنية فــي األصــل، إال الــفعل املــضارع فــإنــه مــعرب، لــكنه يــبني عــلى الــفتح إذا لــحقت بــه: نــون الــتوكــيد الــثقيلة، 
َلْن. وإذا اتـــصلت بـــه نـــون الـــنسوة بُـــِنيَ عـــلى الـــسكون، مـــثل: الـــطبيباتُ  ، ونـــون الـــتوكـــيد الـــخفيفة، مـــثل: ال تـــأكُـــ َدنَّ مـــثل: ألجـــاهِـــ

يعالِْجَن املرَضى ويخدْمَن املجتمعَ.

ويـــتغير الـــفعل املـــضارع تـــبعاً لـــتغير الـــعوامـــل الـــداخـــلة عـــليه، ذلـــك أنـــه يـــرفـــع بـــالـــضمة إذا كـــان مـــفرداً مـــثل: يـــذهـــُب خـــالـــٌد إلـــى 
املدرسِة، وإذا كان من األفعال الخمسة يرفع بثبوت النون مثل: األطفال يُِحبُّوَن لعبهم.
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