
درس دوم و 
سوم مبادی

حاالت اعرابی
فعل مضارع

مرفوع می شود

منصوب می شود

مجزوم می شود 

1زمانی که
2

عوامل نصب یا جزم مذکور یا مقدر بر سر فعل مضارع نباشد

چیزی که باعث مبنی شدن است در فعل مضارع نباشد

زمانی که  
یکی از این 
حروف بر 

سرش بیاید

اَن ناصبه 1

لن ناصبه 2

اذن ناصبه3

کی ناصبه 4

احکام خاص به اَن ناصبه 

اگر اَن بعد ازافعالی قرار 1
گیرد که 

بر یقین داللت می کنند 

2
بر چیزی غیر از این دو مورد داللت کنند یا قبلش فعل نباشد

نصب نمیدهد و باید بگوییم اَن مخففه از مثقله هست

حتما ناصبه است و فعل را نصب می دهد

ذکرکردن اَن ناصبه چند 
حالت دارد 

جایز 
است

حَسِّن سیرَتَک لِتُحمَدَ یا لِاَن تُحمَدَمثلدر صورتی که الم جر  و اَن  و فعل مضارع بیاید 

جایز 
نیست

بعد از الم تاکید نفی یا همان الم جحد1

2
ما کُنتُ لِاَنقُضَ العَهدَمثل

اِضرِبِ المُذنِبَ حتّی یَتوبمثلبعد از حتی جاره که معنای استثناء یا تعلیل یا غایت باشد

ما اَنا بمُسیئٍ فَاَخافَمثلبعد از فاء سببیتی باشد که قبل از نفی یا طلب محض باشد3

بعد از واو به معنای معیت و  قبل از نفی یا طلب محض باشد 4

5
ال اَزورُکَ و تَهجُرَنیمثل

و لُبسُ عَباءَهٍ و َ تَقَرَّ عینیمثلبعد از حروف عطفی که به اسم جامد عطف می کنند

در کتاب حکمی برای لَن ذکر نشدهلَن یَجودَ البخیلَمثل

احکام خاص به اِذَن
عمل کردن اِذَن سه شرط دارد1

1
2
3

در آغاز جمله جواب باشد

اِذَن به فعل مضارع بچسبد

معنای آن فعل آینده باشد

فاصله شدن بین اِذَن و فعل 2
1مضارع جایز نیست مگر با

2

اِذَن تَبلُغَ القَصدَ مثل

به وسیله الی ناهیه

جمله قسم 

اِذَن ال یَلبِثوا خَلفَکمثل

اِذن وَ اهللِ نَرمیهم بِحَربٍمثل

یَنزِلُ المَطَرُ مثل

اُدرُس کَی تَحفَظَمثل

اِضرِبهُ اَویُطیعَمثلبعد از حرف اَو به شرطی که بتوان بجای آن اِلّا یا الی بگذاریم6

عَلِمتُ اَن ال یَرجِعُ اَخوکَمثل

اُریدُ اَن اَتَعَلَّمَ

زمانی که 
یکی از این 
حروف بر 

سر مضارع 
بیاید

در کتاب حکمی برای کی ذکر نشده

همه حروف ناصبه بل استثناء 
معنای فعل مضارع را مختص 

به اینده می کند و نباید 
حالی معنا کرد

جازم یک فعل

جازم دو فعل

1
2
3
4

الم امر

الی 
نهی

لَم 
لَمّا

لِتَطِب نَفسُکمثل

ال تَیاَس مِن رَحمهِ اهللِمثل

لَم یَذهَب  اَحَدٌمثل

تَعَلَّمَ  اخی القراءه و لَمّایَکتُبمثل

الم امر و ال نهی معنای فعل مضارع را 
مختص به آینده می کند

1ویژگی های لَم و لَمّا
2

لَم و لَمّا  معنای فعل مضارع را به گذشته می برند لذا 
گول ظاهر مضارع را نخوردید 

لَم بعد از ادات شرط واقع می شود بخلف لَمّا 

مجزوم به لَمّا را میتوان حذف کرد ولی مجزوم لَم را 3
نمیتوان حذف کرد اِن تَکسِل تَخسِرمثلاِن 1

اِذما تَتَعَلَّم تَتَقَدَّممثلاِذما2

مَن یَطلُب یَجِدمثلمَن3

مثلما4
ما تَتَعَلَّم فی الصَِِرِ 

یَنفَعک فی الکِبَر

مَهما تَامر بِالخَیر اَفعَلهمثلمَهما5

6

8

10
11

9

کَیفَما7

اَنّی

اَینَما
مَتی

حَیثُما

اَیّانَ

اَیّاً تُکرِم اَکرِممثلاَیُّ

کَیفَما تَتَوَجَّه اَتَوَجَّهمثل

مثل
مَتی یَصلُح باطِنُک 

یَصلُح ظاهِرُک

اَینَما تَذهَب تَنجَحمثل

اَیّانَ تَساَلنی اَجِبکمثل

نّی یَذهَب صاحِب المال یُکرَممثل اَ

حَیثُما تَسقُط تَثبُتمثل12

معرفی آن

احکام آن

ِان  حرف است

بقیه اسم هستند

2
2
1

5

4
3

الحاق ما زائده در ادوات جازمه  1

فعل اولی که این ادوات جزم می دهند فعل شرط و 
فعل دوم هم فعل جواب شرط یا جزاء نامیده میشود 

در اِن،اَیّ،متی،اَیّانَ،اَینَ ما باشد 
میتوانیم جزم بدهیم یا ندهیم

واجب است 

در بقیه ادوات ما زائده اصل 
نمی اید  

در حیث و اذ اگر ما نباشد از ادات 
شرط خارج شده و جزم نمی دهد

به ادوات جازم دو 
فعل 

ط هم  ادوات شر
میگویند

ط  البته هر شر
جازم نیست هر 
ط  جازم هم شر

نیست

جایز است 

ممتنع است 

شرط باید فعل متصرف خبری مقدم باشد ولی جمله 
جواب شرط هیچ قیدی ندارد

برخی از حالتهای مختلف شرط و جزاء و حکم آنها 

شرط مضارع و جواب مضارع در نتیجه  هردو لفظا مجزوم می شود  

شرط ماضی و جواب هم ماضی هردو محل مجزوم می شود

ّی معرر 
َ
فقط ا

است

10

7

9

1

11

8

2

6

2

4
3

1

اَیُّ دائم االضافه است و نقش آن بستگی به مضاف الیه آن دارد مثل اگر مضاف الیه آن مصدر 
تَضرِب اَضرِب باشد مفعول مطلق می شود مثل اَیَّ ضَربٍ 

ترکیب اسماء شرط  

فقط مضاف و حرف جر که قبل از اسماء شرط قرار میگیرند میتواند در 
آن عمل کند

شرط ماضی و جواب مضارع در نتیجه شرط محل مجزوم می شود و 
جواب شرط جایز است مجزوم شود یا اینکه مرفوع شود  

شرط مضارع و جواب ماضی در نتیجه شرط لفظا و جواب محل 
منصوب میگردد  

فعل الزم قرار گرفت ،اسماء شرط محل مرفوع بنا برمبتدا می شوند و 
خبرش کل جمله شرط و جواب شرط می شود مثل مَن یَذهَب اَذهَب مَعَه

نقش بقیه اسماء شرط بستگی به فعل بعد از خود دارد به این شکل که اگر بعد از اسماء شرط 

اگر اسم شرط معنی زمان داشته باشد محل منصوب می شود بنا بر ظرف بودن برای فعل شرط  
یعنی متعلق به فعل شرط می شود مَتی تَقُم اَقُم و اَینَما تَکونوا یُدرِککم الموتُ

اگر چیزی غیر از موارد باال از عوامل متقدم در اسماء شرط عمل کند
از شرطیت خارج شده و فعل مضارع بعد ازآن مجزوم نمی شود بلکه 

مرفوع می شود مثل اِنَّ مَن یَطلُبُ یَجِدُ

همه اسماء شرط صدارت طلب هستند لذا چیزی که 
قبل از آنها واقع شده نمیتواند در آن عمل کند و 

دانستن دو نکته الزم است

اگر جواب شرط جمله اسمیه باشد مثل مَهما اَرَدت فَانّی مُستَعِدّ لِقَضائِه 
 

اگر فعل امر یا نهی یا دعاء یا استفهام باشد مثل اِن سقَطَ عَدُوُّک 
فَل تَشمُت

اِن -اگر فعل منفی به ما یا لَن باشد مثل اِن جائَنی ضَیفٌ فَما اَطرُدُه
جائَنی ضَیفٌ فَلَن اَطرُدَه

اگر فعل همراه قد یا حروف تنفیس باشد مثل مَن مَدَحَک بِما لَیسَ فیک 
اِن فَعَلتَ السوءَ فَسَتُلحِقُکَ النَدامَه-فَقَد ذَمَّک 

جایز است در جایی 
که

واجب است در 
جایی که

دخول فاء در جواب شرط

فعل متعدی قرار گرفت که مفعولش بعدش نیامده ،اسماء شرط محل 
منصوب و مفعول به برای فعل شرط می شود مثل مَن تَضرِب اَضرِبه

بعدش فعل متعدی قرار گرفت که مفعولش بعدش آمده ، از باب اشتِال 
می شود که هم جایز است محل منصوب بگیریم که مفعول برای فعل 

میشود ، هم جایز است محل مرفوع بگیریم بنا بر مبتدا بودن مثل محذوف 
مَن یُکرِمه زیدٌ اُکرِمه

جواب شرط فعل ماضی متصرف خالی از قد باشد 
مثل مَن صَبَرَ ظَفَرَ

اگر فعل جامد باشد مثل اِن اَسائوا فَبِئسَ ما فَعَلوا

جواب شرط فعل مضارع مثبت باشد مثل َمن یَطلُب فَیَجِدُ
ممتنع است در 

جایی که

جواب شرط مضارع منفی به لَم باشد مثل مَن 
حَرَصَ لَم یَندَم  

جواب شرط مضارع منفی به ال باشد که معنای آن 
نفی مستقبل نباشد بلکه مطلق نفی قصد شده باشد

مثل اِن تَعُدّوا نِعمَه َ اهلل ال تُحصِروها

هرگاه جواب شرط جمله اسمیه باشد با چند شرط
جمله اسمیه   میتوان بجای فاء جواب شرط از اذا فجائیه  استفاده کرد

خبری باشد مثل برای دعا نباشد

مثبت باشد

غیر منسوخ باشد یعنی از ادوات ناسخه بر سرش نیامده باشد

ادات شرط یا 
اِن باشد  مثل اِن تَنزِل بِهم بَلیَّهٌ اِذا هم یَیئِسون

اِذا باشد مثل اِذا تَحَوَّلَ الخَبیثُ اِذا هو یُظهِرُ خُبسَه

اگر جمله شرطیه با جمله قسم باهم آمدند از آنجا 
که هردو طالب جوابند باید ببینیم که 

اگر اول شرط بیاید بعد قسم و بعد از فاء باشد در این صورت خود قسم جواب 
شرط است مثل اِن اَطَعتَ اهللَ فَوَاالنجیلِ لَیُِمِرَنَّک بِنِعَمِه

ط  اذا از ادات شر
هست ول ادات 

جزم نیست 

هرکدام اول آمده جواب برای اوست و دومی از جواب بی نیاز است به قرینه 
اول مثل اِن تُخلِص لی العَمَل وَاهللِ اُضاعِف له

هردو باهم آمدند ولی قبل از این دو چیزی واقع شده که خواهان خبر است 
شرط اول مثل مبتدا یا اسم نواسخ در اینصورت جانب شرط تقویت می شود چه 

باشد چه قسم اول قسم اول باشد

اگر جمله ای به جواب شرط عطف شد میتوانیم آن جمله را به سه وجه بخوانیم یعنی جزم و نصب و رفع
مثل اِن تُخفوا ما فی صُدورِکم اَو تُبدوه یَعلَمه اهللُ و یَعلم مافی السمواتِ و االرلِ 

شرط و جواب شرط اِن شرطیه حذف می شود در صورتی که هم شرط و هم جواب 
اگر شرط و جواب مثبت باشد حذف -منفی به ال باشد مثل اِن زُرتَنی اَزُرکَ و الّا فل 

آن کم است

حذف جواب شرط جایز است زمانی که قبل از آن چیزی بیاید که در معنا جواب 
است مخصوصا زمانی که شرط فعل ماضی یا مضارع مجزوم به لَم باشد مثل

هو ظالِمٌ اِن فَعَلَ

ارکان شرط از حیث وجوب ذکر 
یا جواز آن

حرف شرط اِن و جمله شرط حذف می شود بعد از فعل امر و جواب شرط آن یک 
فعل مضارع مجزوم است که باید بگوییم مجزوم به حرف محذوف است 

مثل اُطلُب تَجِد

احکام مضارع مرفوع

احکام مضارع منصوب

احکام مضارع مجزوم

مثل
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