
  ِلالناِئب عِن الفَاِع
  لنيابة املفعول به عن الفاعل ، وإعطاء املفعول حكم الفع

  
نـيم فْوبِهولٌ ِبعع ِل   اِع فَن      ِفيمكَِنيلَ خ ـا لَهاِئين ِلـر  

  
   مب يسمّيه بعض النحاة ؟نائب الفاعل ، وعرّف 

أُكْـِرم  : ، حنـو     ه ، أو ِشبهِ    للمجهول االسم الواقع بعد فعل مبين    : ، هو    نائب الفاعل 
تهدوحنو  ا ، :خلُقُه ممدوح فاملثال األول نائب الفاعل .احملمود   

 )  تهدونائب الفاعل يف املثال الثاين  واقع بعد فعل مبين للمجهول) ا ،  
  .  شبهه:  وهو املراد  بقولنا  ،)حممود (واقع بعد اسم املفعول ) خلُقُه ( 
يه بعض النحاة  ويّمفاعلُه     : س مسنائب الفاعل أحسن  :  ، ولكن تسميته   املفعول الذي مل ي 
أو ،  ، كـالظرف     ، وقد ال يكون مفعوال      ألن نائب الفاعل قد يكون يف أصله مفعوالً        ؛

  .  ، كما سيأيت أو اجلار وارور، املصدر 
: أو يـسمونه     ،  مل يسم فاعلُه   الفعل الذي  :  للمجهول وبعض النحاة يسمون الفعل املبين    

  .   الفعل املبين للمفعول
  

  لفاعل؟ احذفه؟وهل يعطى النائب حكم ماالذي ينوب عن الفاعل بعد
ى حكـم   ويعط. النائب عن الفاعل   :إذا حِذف الفاعل ناب عنه املفعول به ويسمى حينئذ          

  ،وتأنيث ه، ووجوب التأخر عن رافع يف لزوم الرفعالفاعل 
  
  

  . نه عألنه أصبح عمدة ال يستغىن ؛ الفعل إن كان مؤنثا،وعدم جواز حذفه
 نال زيد خري  :  نائب فاعل، وهو يف األصل مفعول به          : فخري  .ِنيلَ خري نائلٍ  :  ذلك مثال

الفاعل     ٍلاِئن ِذفقامه   ) زيد( ، فَح؛  وال جيوز تقدميه على رافعه الفعل      ،   وأُقيم املفعول به م 
، وإمنا جيوز ذلك على اعتبار       ، على اعتبار أنه نائب فاعل مقدم       خري نائٍل ِنيلَ  : ل  فال تقو 

 ) هو (  ضمري مستتر تقديره :ونائب الفاعل ) ِنيلَ ( مبتدأ خربه مجلة ) خري. (    



  .  ، بدون نائب الفاعلنيلَ:  فال تقول  ؛وال جيوز حذف نائب الفاعل
  
  ذف الفاعل ؟ما األسباب الداعية إىل ح) م ( 

  :، نوعان  األسباب الداعية إىل حذف الفاعل
  .  أسباب معنوية- ٢          أسباب لفظية                    -١
  : ، منها  ، كثريةسباب اللفظية  األ-١

  .       : اإلجياز يف العبارة،كما يف قوله تعاىل-أ
  سريتهحِمدت سِريرته   من طابت : قوهلم   ، حنو    ر احملافظة على السجع يف الكالم املنثو      -ب

  .حِمد الناس سريرته ، الختلف السجع : ؛ إذ لو قال 
  :، كما يف قول األعشى   احملافظة على الوزن يف الشّعر-ج

جها الرررى غَيأُخ لَّقـالً         غريى وعجر لِّقَـتضاً وعرا عهلِّقْتلُ ع                                     
فالشاعر بلّق ( ى الفعل ن؛ ألنه لو ذَكَر الفاعل يف  للمجهول ثالث مرات) ع  

  
  

  . أويف بعضها ما استقام له وزن البيت ، كلَّ مرة منها
  :، منها  ، كثرية أيضاًاألسباب املعنوية  -٢
  : تعاىل، حنو قوله   أنّ الفاعل معلوم للمخاطب فال حاجة إىل ذكره-أ

       .  
  : حنو ، كونُ الفاعل جمهوالً للمتكلم نفِسه فال ميكن تعيينه للمخاطب-ب
 . تاِعيمسِرق  
سـرق  : فال فائدة من قولـك . سِرق متاعي :  إذامل تتعلَّق فائدةٌ ِبِذكْره ، حنو قولك   -ج

  : ىلله تعاومن ذلك قو . إذا مل تكن تعرف هذا اللص ، اللص متاعي

،   فَِذكْر الذي يحيّي ال فائدة منه                
وجوب ر وإمنا الغرضّيةدالتح  .   



  .  ديناٍرتصدق بألِف: ، كقولك   رغبة املتكلّم يف اإلام على السامع-د
  :  حنو ، أو حتقرياً له ، حفظاً لشرفه،  رغبة املتكلم يف إخفاء الفاعل -هـ

 ل عِمعلٌم م كَنمعِته         ؛ تقول ذلك     رإذا عرفت الفاعل فلم تذكره حفاظا على شرِفه وس  ،
  . أو مل تذكره حتقرياً له على عمله املنكر

ذا عرفت الضارب فلم تذكره خوفـاً       ، إ  ضِرب زيد :  ، حنو     خوفاً عليه  الفاعل إخفاء   -و
   . عليه
 عرفت السارق فلم تذكره خوفاً منه، إذا   سِرق البيت : ، حنو     إخفاء الفاعل خوفاً منه    -ز
 .  
  
  
 فلـم   اخلرتيـر،   خِلق  : حنو ، يقترن امسه باملفعول به يف الذِّكر       الفاعل عن أن     نُو ص -ح

  .  امسه عن أن يقترن باملفعولتعظيماً له بصون يذكر الفاعل 
  
  

  ولبناء الفعل املاضي ، واملضارع للمجه
  

  لَ الِفعـفَأَو نممِل اض اوتِضِصلْ   لْمىف م ِصلْ       ِباآلِخِر اكِْسركَو ّى  
   وعِمـاج ضاِرـلْهم نفَِتحنِحى ا          ـاٍع متنكَيى  ِهيوِل ِفـقُلْمحتني  
  
بينبكيف ي ى الفعل املاضي ، واملضارع للمجهول ؟ن  

ـ   : وصل  :  ، حنو     ما قبل آخِره   له ويكْسر يضم أَو : إذا كان الفعل ماضياً      عِصلَ ، دا  و :
ـ  سِئلَ : لَأَأُِخذَ ، س:  ، أَخذ فُِهم: ، فَِهم  ضِرب: ، ضرب  رِمي: دِعي ، رمى      : أَر، قَ

قُِرئ .  



ترد ( يوصلُ : يِصلُ : ، حنو   له ويفتح ما قبل آخره    فيضم أو : أما إذا كان الفعل مضارعاً      
ينتحـى ،  : مى ،  ينتِحـي  ير: ي  ، يرمِ  يدعى: يدعو   )  لَصواحملذوفة من املاضي    لواو  ا

  .  يقْرأُ: يسأَلُ ، يقْرأُ : ، يسأَلُ  يؤخذُ: أْخذُ يفْهم ، ي: ، يفْهم  يضرب : بيضِر
  
  
  

عطَاواُء الفعِل املبدوء بتاء الْمةِبن ،  
  . ولواملبدوء مزة الوصل للمجه

  
الثَّاِنو اِلىالتىا اـ تطَلْم هعـاو          عِل اجـكاألولْهنـ ِبالَ مهعاز  
ىِذثَاِلثَ الَّومـ ِبهصاَأل كَ       ِل  ـِز الوعِل ِاجـوهلَنحتِلىـ كَاس  

  
  ما معىن املطاوعة ؟

:  فالفعـل تعلَّـم يفيـد         .تعلَّم الطالب : ، حنو     الفعلِ  أَثَر  الفاعلِ قبولُ: معىن املطاوعة   
،  علَّم املدرس الطالب  : ؛ ألن الطالب يف األصل كان مفعوال به للفعل علَّم، حنو             املطاوعة

واملطاوعة بذلك   . وذلك عندما نقل إىل باب تفَعل     ) علَّم  ( فأصبح فاعال بقبول أثر الفعل      
  .كَلَّمت الرجلَ ، تكَلَّم الرجلُ : فعولَ فاعالً ، وجتعل املتعدي الزماً ، حنو جتعل امل

  
 الفعل   للمجهول كيف يبىن الفعل املاضي املبدوء بالتاء الزائدة للمجهول ؟ وكيف يبىن          

  املبدوء مزة وصل ؟ املاضي
،  وثانيه   يضم أوله    : ، أم لغريها    سواء كانت للمطاوعة   الفعل املاضي املبدوء بتاء زائدة    

:  تغافَلَ  ؛تدحِرج: ، تدحرج  تكُسر: تعلِّم ، تكَسر  : تعلَّم  : ، حنو    ويكْسر ما قبل آخره   
  . تبوِعد: ، تباعد  تغوِفلَ

  
  



 : ، حنو    ، ويكسر ما قبل آخره      فيضم أوله وثالثه    :أما الفعل املاضي املبدوء مزة وصل     
 رصتان :ِصرتاُن طُِلقاُن ، طَلَقلَى  ، انحتاس ، :ِليحتاُس .  

 يتعلَّم:   يتعلَّم       : يف مجيع أحواله ، حنو       أما املضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره        *
  * .يستحلَى:  يستحِلي يتغافَلُ ،:  يتغافَلُ ،

  
  

  ولاملعتلّ العني للمجهبناُء الفعل 
  

فَو ِممأَِو اش أُِعا ثُالَِثـاكِْسر لّى      ناً ويا   عج مكـض  "وعِملْفَا" بتح  
  

بكيف يى الفعل املعتلّ العني للمجهول ؟ن  
هول جيـوز  ، فعند بنائه للمج باع وقال :  ، حنو إذا كان الفعل املاضي ثالثيا معتل العني    

  :، هي  ثالثة أوجه) أوله ( يف فائه 
  . ِقيلَ و ِبيع :  ، حنو، وحينئذ ينقلب حرف العلّة ياء الكسر اخلالص -١

     :رومنه قول الشاع
  .اكعلَى ِنرييِن ِإذْ تحـاك    تختِبـطُ الشوك وال تشت ِحيكَ

على الـضم   فتكون بذلك شاهداً    ) حوكت  ( لمة اليت حتتها خط بالضم      وقد رويت الك  
  . اخلالص

  
  
ومنه قـول   . قُولَ و بوع     : ، حنو  ، وحينئذ ينقلب حرف العله واواً      الضم اخلالص  -٢

  :رالشاع
يئاً  لَيش فَـعنـلْ يهو تلَي    لَ         تبابـيش اً تـب وعيرتفَاشت  

  . يف البيت السابق) حوكت ( ومنه رواية 
  . د وبين فَقْعس ومها من فُصحاء بين أَس، دِبري  لغة بين: والضم اخلالص 



 ، ولغة اإلمشام إىل ضعف هذه اللغة بالنسبة للغة الكسر) فاحتمل ( وأشار ابن مالك بقوله     
.  
وال يظهـر ذلـك إال يف    . اإلتيان بالفاء حبركة بني الضم والكسر  :  ، وهو    ِإلشمام ا -٣

 :  يف السبعة قوله تعاىل ، وقد قرئ يف اخلط ، وال يظهر اللفظ

   باإلمشام يف          
  "  .قيل ، وغيض " 

   *. يباع: ، يِبيع  يقَالُ : يقُولُ: ، حنو   ألفا )والياء ، الواو( أما الفعل املضارع فَتقلب  *
  
  
  
  
  
  
  

  نياجتناب اللَّبِس يف الفعل املعتل الع
  اءبعد بنائه للمجهول ، وكيفية بن

  ولالفعل الثالثي املضعف للمجه
  

  ا ِلباع قَد يرى ِلنحِو حبْوم        لَبس يجتنب   يفوِإنْ ِبشكٍْل ِخ
  

  ؟ " إن بشكٍل ِخيف لَبس يجتنبو "  :قول الناظمبما املراد 
 بشرط أَمِن   )مشام، واإل  ، والضم  الكسر ( أنّ الفعل املعتل العني إنما جيوز يف فائه         :مراده
 فإذا ِخيف اللَّبس يف حالة من احلاالت الثالث وجب اجتناا إىل إحدى احلالتني               .اللَّبس

  :، فمثال  األخريني وذلك الجتناب اللّبس
 ، أو املخاطب ،  إذا أُسند الفعل الثالثي املعتل العني بعد بنائه للمجهول إىل ضمري املتكلم             

      :، أو يائيا فإما أن يكون واوياً) نون النسوة ( الغائب أو 



 كسر الفاء ، أو اإلمشام وجب عند ابن مالك   ) من الصوم (صام  : ، حنو    فإذا كان واويا   -
؛ لئال يلْتِبس بالفعـل      صمت:  فال تقول     ؛ وال جيوز الضم  . وِصمن  ،  ِصمتَِ  : ؛ فتقول   

  . ، وصمن نَ رمضاصمت:  ، حنو مضموم فإنه املبين للمعلوم
ء ، أواإلمشام ؛    وجب عند ابن مالك ضم الفا     ) من البيع   ( باع  : ، حنو    وإذا كان يائيا   -

ين ؛ لئال يلتبس بالفعل املـب      ِبعت:  ؛ فال تقول      وال جيوز الكسر    .وبعنبعتَِ ،   : فتقول  
  . وِبعن،  الثوب ِبعت: للمعلوم فإنه مكسور ، حنو 

زوا األوجه الثالثة   ، بل جو   مل يلْتفت إليه عند غريه      الذي ذكره ابن مالك    وهذا الوجوب 
  ، ومع ذلك فإن اجتناب االلتباس  ومل يلتفت إىل االلتباسمطلقاً ، 

  
  

  . هو اَألوىل واألرجح
بكيف يف للمجهول ؟نى الفعل الثالثي املضع  

املعتل العني، فيجوز يف فائـه  عل الثالثي كما يبىن الف الفعل الثالثي املضعف يبىن للمجهول   
   .  أَشممتوإن شئت وِحب ، حب) حب (كسر ، واإلمشام ؛ تقول يف وال، الضم 

  
  

  يبناء الفعل املعتل العني غري الثالث
  لَلذي على وزن ِانفَعلَ ، أَِو افْتعا

  ولللمجه
  

  ىِشبٍه ينجِل وقَادان اختار وىف        اع ِلما العين تِلى  ـا بـوما ِلفَ
  

كيف يبالعني ى للمجهول الفعل املعتل نفَغري الثالثي الذي على وزن انأو افْلَع ، ت؟لَع   



اختار و  : ، حنو    ، أو افتعل   وكان على وزن انفعل   ،  عتل العني غري ثالثي     املإذا كان الفعل    
 :حنو  ،  ، واإلمشام    ، والكسر  من الضم ) باع(ا جيوز يف فاء     يف حرفه الثالث م   انقَاد ، جاز    

ِتريِقِاخوان ، قُود  يدور ، واُنتواُخ ،.  
  
  

الثالث  احلرف  كان وتكسر إنْ  ، إن كان احلرف الثالث مضموماً      أما حركة اهلمزة فتضم   
واضـحاً يف  كما ترى ذلـك   ،، وياًء مع الكسر مع الضم اً ، وتقلب األلف واو    مكسوراً

    .األمثلة السابقة
  . *ُ يختار: يختار : ، حنو  ؛ ألن ما قبلها مفتوح أما املضارع فيضم أوله وتبقى ألفه *
  

  ؟ " ىِلجنٍه يبِش: " وقوله،  " ىِل تا العنيِلم: " قولهبما مراد الناظم 
يف ون كالتاء، والقـاف     يك ) افتعل ، أو   انفعل  (احلرف الثالث من  :  القول األول بمراده  

  ) . تقع بعده: أي (تليه ) األلف(فالعني  . اختار، وانقاد: حنو
له فمن باب انفعل ) انقاد( ومن باب افتعل ،    ) اختار(كل ما أشبه     : القول الثاين بومراده  

أو ،   وقلب األلف واواً     ،    ،وحركة اهلمزة  واإلمشامحكمهما من حيث الضم ، والكسر ،        
  . ياء

  
  
  
  
  
  
  
  

  لأنواع النائب عن الفاع



  وعوشرط كل ن
  

   حِرىٍةِبِنيابـر رِف جـ حوأَ          ِمن مصدِر  ووقَاِبلٌ ِمن ظَرٍف أَ
  

  .اذكر أنواع النائب عن الفاعل 
املفعول به ، : ي  للمجهول واحد من أربعةأشياء، ه   بعد حذفه وبناء فعله   ينوب عن الفاعل    
  .  ، أو اجلار وارور ، أو املصدر رففإن مل يوجد فالظ

  
  ما شروط نيابة الظرف عن الفاعل ؟

  :ان عن الفاعل شرطيشترط يف الظرف لكي يكون نائبا 
 ، الذي ال يالزم النصب على الظرفية: واملراد بالظرف املتصرف  ،  أن يكون متصرفاً -١

زمن ، ووقْت ،    ، و   يوم :،حنو لةوجمروراً حسب موقعه يف اجلم    ،  ومنصوبا  فيأيت مرفوعاً ،    
) بالنصب  ( سعيداً   يوماً   وقضيت) بالرفع  ( مجيل  اليوم  : ؛ تقول    نيوِحوساعة ، ودهر ،     

سمّي غـري    كان الظرف مالزماً للنصب على الظرفية     فإن  ) باجلر   (  يومٍ أقرأ القرآن كلَّ  و
  ف ، وال يصلح للنيابة عن متصر

  : وهو نوعان  ، النصب يف كالم العربمألنه لَِزالفاعل ؛ 
 -، وسـحر   ، وإذا ، وِعوض ، وقَطُّ  مع: ، حنو     نوع يلزم النصب على الظرفية فقط      -أ

  . -يوم بعينه  إذا أُريد به سحر
  
  

 مِعند ، وثَ  : ، حنو   ) ِمن(جلر بـ   ، أو ا   النصب على الظرفية  :  نوع يلزم أحد أمرين      -ب
 . وهذان النوعان غري متصرفني فال يصلحان للنيابة عن الفاعل. د ، وبع وقَبلُ،  
،  ، أو اإلضافة    ما كان مفيداً بسبب الوصف      :، واملراد باملختص   أن يكون مختصاً   -٢

كلٌ مما حتته  ف . رمضانُ، وِصيم  اجلمعِةميو، وِسير    قمراءُ  ليلةٌ سِهرت: ، حنو    أو ألنه علَم  
ألول ، وخمتص   ؛ ألنه ظرف متصرف وخمتص بالوصف يف املثال ا         للفاعل خط يعرب نائبا  



يـصلح أن  مل فإذا مل يكن الظرف خمتصا .  يف املثال األخريوعلَم ، الثاينباإلضافة يف املثال    
؛ وذلك لعدم الفائدة ألن الظرف        يوم  ، وِسري   ليلةٌ سِهرت:  حنو    ، الفاعليكون نائبا عن    

  . غري خمتص
  

  .وط نيابة املصدر عن الفاعل ؟ ما شر
  :      يشترط له شرطان 

  .  أن يكون خمتصا-٢                       أن يكون متصرفاً    -١
ة ، بل يأيت مرفوعا ،      الذي ال يلزم النصب على املصدري     :  ، هو    فرّص فاملصدر الْمت  -١

 ؛  لْم ، واسِتغفار ، وضرب    فَهم ، وعِ  : موقعه يف اجلملة ، حنو      وجمروراً حسب   ومنصوبا ،   
 أثر  اجلملة ِلفَهِم،  اجلملِة ضروري إلعراا    م  هفَ إنّ   ،ضروري إلعراا    اجلملِة   فَهم: تقول  

  . يف إعراا 
اِهللا، ومعاذَ اِهللا   سبحانَ  : ، حنو    املصدر النصب على املصدرية سمي غري متصرف      فإذا لِزم   

  . ل مطلق الفاعل فهو ال يقع إال منصوباً على أنه مفعوللنيابة عن ، وال يصلح 
ـ        املفيد إما بسبب    : هو ، واملصدر املختص    -٢  : والوصف ، أو اإلضافة ، أو العدد، حن

ِكعر كُ ر  جِ  طويلٌوعوس ،د جس   اخلاشعنيود  ِربلٌ مما حتتـه خـط       فك  . ضربتان ، وض
، وباإلضافة يف  الوصف يف املثال األول   وخمتص ب  ؛ ألنه مصدر متصرف    للفاعليعرب نائبا   

   .العدد يف املثال الثالث ، ودالّ على الثاين

  .         : ومن ذلك قوله تعاىل 
ـ   :  ، حنو    مل يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل      فإذا مل يكن املصدر خمتصا     ض ـِربضرب  ،

ِجدوسس ج؛ وذلك لعدم الفائدة ألن املصدر غري خمتص ود  .  
  

  ما شروط نيابة اجلار وارور عن الفاعل ؟
  :ي بة اجلار وارور ثالثة شروط، هيشترط لنيا

،  ، أو وصف   ، أو خمتصا بإضافة    ، وذلك بأن يكون معرفة     خمتصاً أن يكون ارور     -١
  .ِجيَء برجٍل كرٍمي :  و ،  يف الداروجِلس ، بزيٍد مر  :حنو



 ، وال جِلس يف داٍر    :  ، وال جيوز قولك            : قوله تعاىل    منه و
، وال  ، وغري خمتص ال بوصف ألن ارور ليس معرفة ؛ وذلك لعدم الفائدة   ِجيَء برجلٍ : 

  . بإضافة
؛ ألـا    ، فال تستعمل أحرف القـسم       يكون حرف اجلر مختصاً بشيء معين      الَّ أَ -٢

 ا خمتصة جبر ِم به ، وال تستعمل      قْلْمس )    دنذْ ، وموال  ، الختصاصهما جبـر الزمـان    ) م
  . ألنه خمتص جبر النكرات) رب ( يستعمل حرف اجلر 

  
  
إذا استعِملت ) ويف، وِمن ،  والباء  ،  كالالم  (  على التعليل  داال أال يكون حرف اجلر      -٣

وز استعمال هذه   جي و  .؛ وهلذا امتنعت نيابة املفعول ألجله عن الفاعل        التعليلللداللة على   
  .  ، كما مر بك يف أمثلة الشرط األول تدلّ على التعليلاألحرف إذا مل 

  
  

  ه إذاحكم نيابة غري املفعول ب
  هوِجد املفعول ب

  
الَوب وبني ِجعِذى ِإنْ وه ـض  ـ اللَّفْىف         دفِْظ مولٌ ِبعـقَِه وِردي د  

  
  ه يف حالة وجود املفعول به ؟ ما حكم نيابة غري املفعول ب

  :يف هذه املسألة خالف 
 به عن الفاعل مع وجود   أنه يتعين نيابة املفعول   :–  إالّ األخفَش  - مذهب البصريني    -١

ضرب الشرطي زيداً ضرباً شديداً يوم اجلمعِة       : ، حنو    ، واجلار وارور   والظرفاملصدر،  
ر واجلـا ،  والظـرف   ،  واملـصدر   املثال اجتمع املفعول ،     ففي هذا    . أمام األمري يف داِره   

فإنه يتعين عند البصريني أن يكون املفعول به         للمجهول) ضرب(وارور فعند بناء الفعل     



 ضرباً شديداً يوم اجلمعِة أمام األمِري       زيدضِرب  :  فتقول    ؛ هو النائب عن الفاعل   )  زيداً (
  .  يف داِره

  
أو غريه مع وجود املفعول بـه سـواء    ، أنه جيوز نيابة املفعول به :  مذهب الكوفيني -٢

يف هذا   . شديد زيداً  ضربضِرب  :  ، فيجوز عندهم أن تقول       أم تأخر  ،   تقدم املفعول به  
وجيـوز عنـدهم أن    ، وتأخره) زيداً(الفاعل مع وجود املفعول به  املثال ناب املصدر عن     

مـع وجـود     يف هذا املثال ناب املصدر عن الفاعـل  .شديد ضرب   ضِرب زيداً :  تقول

     :له تعـاىل  دلوا لذلك بقراءة أيب جعفر يف قو    واسته ،   املفعول به وتقدم  

   ببناء الفعل  
قوماً (  عن الفاعل مع وجود املفعول به        )ِبما( ، فناب اجلار وارور      للمجهول) زى  جي ( 
( .  

  :فيه تفصيل  :  مذهب األخفش-٣
 واحٍد منهما نائبـا عـن        إذا تقدم غري املفعول به على املفعول به جاز أن يكون كلُّ            -أ

ضـرب  : ملة  إنّ أصل اجل   ؛ إذ    ، بنيابة املفعول به    زيد ضِرب يف الدار  : الفاعل ؛ فتقول    
:  فتقـول   ؛ وجيوز كذلك أن يكون اجلار وارور نائبا عن الفاعل    . ً زيداالرجلُ يف الدار    

ِربـر      ، وجواز املثالني عند األخفش      زيداً الدار يف   ضور علـى   ؛ بسبب تقدم اجلار وا
  . ، أو املصدر على املفعول به إذا تقدم الظرفاملفعول به ، وكذلك احلال 

ضِرب زيد يف : ل ، حنو     إذا تقدم املفعول به على غريه تعين ِنيابة املفعول به عن الفاع            -ب
ضِرب زيداً يف : تقول  فال  ؛ة اجلار وارور عن الفاعل يف هذه احلالة  وال جيوز نياب  . الدار  

؛ وذلك ألن املفعـول بـه        ، بنيابة املصدر   ضِرب زيداً ضرب شديد   : الدار ، وال جيوز     
مّمتقد .   

  
  :قال الشاعر 

 ّىفَى ذَا الغالَ شداً         وّـيــاِء ِإالَّ سلْيِبالْع ـنعي ـلَمىِإالَّ ذُو هد  
  ؟وجه االستشهاد يف البيت السابق ما عني الشاهد ، و



  .  بالعلياِء إال سيّداًمل يعن :الشاهد
عن الفاعل مع وجود املفعـول  ) بالعلِياِء ( أناب الشاعر اجلار وارور  : وجه االستشهاد 

 أما البصريون فـال     .فشواألخيت شاهد ملا ذهب إليه الكوفيون ،        وهذا الب  . )سيّداً  (به  
   .  الشعرية ويرون أنه من الضرورة يجيزون ذلك

  
  

  لجواز نيابة أحد املفعولني عن الفاع
  

  فَوّـاٍق قَـِبات  الثَّاِن ِمن وبين د        ـبا ِفيماِب كَسهاسا الِْتبأُِمن   
  ذَا القَصد ظَهر أَرى منعاً ِإالَو        نع اشتهر  الْمأَرى اِب ظَن و بىف  

  
ما الذي ينوب عن الفاعل إذا كان الفعل متعدياً إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب   

  ؟      
 وبين الفعل للمجهول جاز إنابة أحد املفعولني        )ا  سوكَ،  ى  طَعأَ( إذا كان الفعل من باب      

  وهذا هو مراد الناظم من  -عن الفاعل إذا أُِمن اللَّبس باتفاق 
  
  

  : فزيد ، وعمرو .  درمهاً عمرو جبةً ، وأُعِطي زيد تقول كُِسي  -األول البيت 
  . ، وأصلهما املفعول األول نائبان عن الفاعل 

أُعِطـي  و،  جبةٌُ كُِسي زيداً : فتقول ؛ وجيوز أن يكون املفعول الثاين هو النائب عن الفاعل        
   . درهم عمراً

   :أما إذا حصل لَبس وجب أن يكون املفعول األول هو النائـب عـن الفاعـل ، حنـو               
 ؛ نيابة املفعول الثاين عن الفاعل يد عمراً ، وال جيوز      أُِعطَي ز :  فتقول   ؛أَعطيت زيداً عمراً    

:  خبالف قولـك      ومأخوذاً ،  واحٍد منهما يصلح أن يكون آِخذاً      ألن كل    حلصول اللَّبس 



؛ ألن الدرهم ال يصلح ) الدرهم(واملأخوذ ) عمرو(ِخذ   ، فمعلوم أن اآل    عمراً درهم أُعطي  
  . أن يكون آِخذاً 

  
فيم اعترض الشارح على الناظم يف مسألة جواز إنابة أحد املفعولني عن الفاعل إذا أمن         

  اللبس ؟ 
اين عن الفاعل   يف جواز نيابة املفعول الث    ) االتفاق  ( اعترض ابن عقيل على الناظم يف نقله        

 ال  لكـوفيني  ا مذهبذلك ألن   ؛   مجيعاً   النحوينيلناظم أنه اتفاق    عند أَمن اللَّبس ِإنْ قَصد ا     
، ويتعني   نكرة   والثاينثاين عن الفاعل إذا كان املفعول األول معرفة ،          نيابة املفعول ال  يجيز  

ت زيداً درمها ؛    يأعط: ففي حنو   ،  ل  عندهم أن يكون املفعول األول هو النائب عن الفاع        
  .     عِطي درهم زيداً أُ: أُعِطي زيد درمهاً ، وال جيوز عند الكوفيني  قولك : تقول 

  
  

فعولني أصـلهما   مل لثالثة مفاعيل ، أو   ما الذي ينوب عن الفاعل إذا كان الفعل متعدياً          
  املبتدأ واخلرب ؟      

   لفعل للمجهولوبين ا) رى ، أو أَظن ( إذا كان الفعل من باب 
وميتنع نيابة املفعول الثاين نيابة املفعول األول عن الفاعل ،     فاملشهور عند النحويني أنه جيب      

كـأَعلَم :  ، ـا  وأخوا) أَرى(وكذلك ميتنع نيابة الثاين ، والثالث يف باب  ) ظن(يف باب   
عِلـم  أُ: ؛ وتقول   قائم  ظُن زيداً   :  قائماً ، وال جيوز      زيدظُن  :  تقول ؛   خلإ...ونبأَ  وأَنبأَ ،   

  جاً   زيدرسك مزيداً : ، وال جيوز نيابة املفعول الثاين ؛ فال تقول          فرس ِلمك أُعمسرجاً   فرس 
وهذا هو املشهور عنـد     . مسرج  أُعِلم زيداً فرسك    : وز نيابة الثالث ؛ فال تقول       ، وال جي  

  . النحويني 
  

   ، وأرى ؟ نوالثالث يف بايب ظ نيابة املفعول الثاين ،اذكر اخلالف يف مسألة 



 ،   االتفاق على منع نيابة املفعول الثالث يف باب أرى         نقل ابن أيب الربيع ، وابن املصنف      
شرط أَمِن اللّبس ، حنو      فقد نقل غريمها جواز نيابة املفعول الثالث ب        وليس األمر كما زعما   

  .   مسرجأُعِلم زيداً فرسك :  
  ال يف باِب يتعين نيابة املفعول األول  أنه ال:  وذهب قوم منهم املصنف إىل

 )  ؤمن اللّبس ، حنو        ) أعلم  ( وال باب   ) ظنزيداً : لكن بشرط أن ي ظُن و   قائم ،   ِلـمأُع
  " . وال أرى منعاً إذا القَصد ظَهر : " قوله ب وهذا هو مراد الناظم  . مسرجاًفرسكزيداً 

  
ظَننـت  : ففي قولك   ) ظن ، و أرى   ( إذا حصل لَبس تعين نيابة املفعول األول يف بايب           أما

ظُـن  : ، ال جيوز عند البناء للمجهول أن تقول          زيداً عمراً ، وأَعلَمت زيداً عمراً منطلقاً      
  .منطلقاً  وعمرأُعِلم زيداً  :، وال  وعمرزيداً  

   *.م والديهِر يكْزيدظُن : ، حنو   تعين نيابة املفعول األولإذا كان املفعول الثاين مجلة *
  

  
  طالفعل املبين للمجهول ال يرفع إال نائب فاعٍل واحداً فق

  
ولِّما عاِئِب ِممى الناِفِب          اقَـا ِسولَـِع الر بصالنقَّقَاهحم   

  
  ذا البيت ؟ ما مراد الناظم 

 كان الفعل ناصباً  فلواً فقطلفعل املبين للمجهول ال يرفع إال نائب فاعل واحد     أن ا  : مراده
،  ظُن زيد قائمـاً : ، حنو  ، ونصبت الباقي  أَقمت واحداً منها مقَام الفاعل     مفعولني فأكثر 

  . وهكذا ... وأُعِلم زيد عمراً قائماً 
 فـاعالً   يرفـع إالَّ  ال  ،    للمعلوم فحكم الفعل املبين للمجهول يف ذلك كحكم الفعل املبين        

  . واحداً فقط 

  
  



  
ِتغالُاالش  

  ولاشتغال العامل عن املعم
  قتعريف االشتغال ، وحكم االسم الساب

  
  لّلْمح اِوِه أَ   ِإنْ مضمر اسٍم سابٍِِق ِفعالً شغلْ          عنـه ِبنصِب لَفِْظـ

  ِهراأُضِمـرا         حتماً مواِفٍق ِلما قَــد أُظْــٍل عفَالساِبق انِصبه ِبِف
  

  .عرف االشتغال ، ومثِّل له 
، أو يف    يف ضمري ذلك االسـم    قد عِملَ   ، ويتأخر عنه فعل      أن يتقدم اسم   : االشتغال هو 

 ،  زيداً ضربته  : فمثال املشتغل بالضمري   - وهو املضاف إىل ضمري االسم السابق        -سبِبيّه  
بالضمري العائد إىل   )  زيداً( اشتغل عن االسم السابق     )  ضرب ( فالفعل    .زيداً مررت ِبهِ  و
  .فنصب الضمري لفظاً ) زيد ( 

  بالضمري العائد إىل)  زيداً (فانشغل أيضاً عن االسم السابق ) مر (   أما الفعل
 توصـل إىل الـضمري    بل)ضربته(ل إىل الضمري بنفسه ، كما يف  ولكنه مل يتوص  ) زيد   ( 

جمـرور لفظـاً    : فالـضمري    عمل النصب فيه حمالً ال لفظاً ،         بواسطة حرف اجلر ؛ ولذا    
  .منصوب حمالً 

  بِبومثال املشتغل بالسي :   هغالم اشتغل عن االسم السابق    ) ضرب(فالفعل   . زيداً ضربت
  ؛   لالسم السابقسبيب؛ ألنه ) غالمه(باالسم الظاهر ) اً زيد( 
  
  

  .)  زيداً( يعود إىل  الشتماله على ضمري وذلك
،   ونصبه على أنه مفعول به متقدم      مل الفعل يف ذلك االسم املتقدم     ال ذلك االشتغال لع   ولو
مباشرة ) زيد  (  يف هذا املثال توصل الفعل إىل         .بزيٍد مررت : ، وحنو    زيداً ضربت : حنو  

  . يف حمل نصب ) زيد ب(  فيكون اجلار وارور حبرف اجلر



*  املراد بالسِببكلُّ شيٍء له ِصلَةٌ ، وعالقة بذلك االسم سواء كان ِصلَة قرابـة ، أم                : ي
  *. صداَقة ، أم عمل ، أم غري ذلك من أنواع الصالت 

  
  ما حكم نصب االسم املشتغل عنه ؟ وما العامل يف نصبه ؟ 

 األول فيجوز لك نـصب االسـم    يف السؤال  إذا وجد االسم والفعل على اهليئة املذكورة      
   .املشتغل عنه

  ) .ورفعه سيأيت بياا إن شاء اهللاذكر النحويون مخسة أوجه يف نصبه ، (  
  :  تلف النحويون فيه على النحو اآليتفاخ) العامل (  أما ناصبه 

    .ر وجوباً يفسره الفعل املذكور مضمه فعلٌ أنَّ ناصبإىل : ذهب اجلمهور -١
  : يجمع بني املفسر واملفسر ، وهذا الفعل احملذوف على نوعني ال؛ ألنه فيضمر وجوباً 

ن الفعل ناصـباً للـضمري   ، وذلك إذا كا  أن يكون مشاركاً للمذكور يف لفظه ومعناه         -أ
  . ضربت زيداً ضربته :  والتقدير ،زيداً ضربته : حنو ) لفظاً وحمالً(نفسه 

  
  

فعل ناصباً للضمري حمالً،     ن مشاركاً له يف معناه دون لفظه ، وذلك إذا كان ال            أن يكو  -ب
 . جاوزت زيداً مررت به :  والتقدير ،زيداً مررت به : حنو 

  . هذا هو ما ذكره الناظم يف البيت الثاين ورأي اجلمهور 
  : ،واختلفوا يف ذلك  أنه منصوب بالفعل املذكور بعدهإىل: ذهب الكوفيون -٢
   ؛ ذهب قوم إىل أن الفعل املذكور عِمل يف الضمري ، ويف االسم السابق معاً -أ

 ونصب كذلك ) زيداً  ( قد نصب االسم السابق     ) ضربت  (  فإنّ   زيداً ضربته  : فإذا قلت 
وهذا املذهب مردود ؛ ألن العامل الواحد ال يعمل يف االسم الظـاهر ،              ) اهلاء  ( الضمري  

  .  ضمريه معاًيف و
  . مري ملْغى ، والض أن الفعل عاملٌ يف االسم الظاهر ب قوم إىل وذه-ب

  .  بالعواملاألمساء ال تلْغى بعد اتصاهلا أيضاً ؛ ألن وهذا املذهب مردود 
  



  ما أركان االشتغال ؟ وما شروط كل ركن ؟ ) م ( 
  : أركان االشتغال ثالثة هـي 

  . ملتقدموهو االسم ا) املشتغل عنه ( أو ،  املشغول عنه -١
 . املشغول ، وهو الفعل املتأخر -٢
  .  ، أو بالواسطة الذي تعدى إليه الفعل بنفسه املشغول به ، وهو الضمري -٣

  : ي  ، هأما شروط املشغول عنه فخمسة
زيداً ضربته ، أو يكـون      : ومعىن ، بل يكون امساً واحداً ، حنو        أالّ يكون متعددا لفظاً      -أ

  وذلك ألن ؛  ضربتهما  زيداً وعمراً: دون املعىن ، حنو عدداً يف اللفظمت
  

 زيداً درمهـاً : واملعىن ، حنو أما ِإنْ تعدد يف اللفظ    . لواحد  سم ا العطف جعل االمسني كاال   
  .أعطيته ، فال يصح 

فإنْ نصبت . شتغال، فليس من باب االضربته زيداً : تأخر، حنو  فإن   . أن يكون متقدماً   -ب
، واجلملة قبلـه  فهو مبتدأ) زيد ( فهو بدل من الضمري، وإن رفعته  ما يف املثال  ك) زيداً  ( 
   .خرب
 عن ارور   ، وال  ه اإلضمار ؛ ولذلك ال يصح االشتغال عن احلال ، وال التمييز            قبول -ج

حىت ، والكاف ، ومذ ، ومنذُ ، والتاء ، ورب ؛ ألـا ال               : هر ، مثل     خيتص بالظا  حبرف
  . ضمار تقبل اإل

من باب االشتغال ؛ ألن جاءك زيد فأكرمه ، ليس : ؛ فقولك أن يكون مفْتِقراً ملا بعده     -د
 بالفعل املتقدم عليه فَعِمـل فيـه   مكْتِفياً؛ لكونه مل يحتج للفعل الذي بعده      )زيد  ( االسم  

    .الرفع
 : ما يف قولـه تعـاىل      ،ك ،بأالّ يكون نكرة محضة    أن يكون صاحلاً لالبتداء به       -هـ

ــه           ــاىل فقول   : تع

 معطوف على ما قبله بالواو    ) رهبانيةً  ( ليس من باب االشتغال ؛ ألن          
 فهي يف حمل نصب صفة    ) ابتدعوها(، وأما مجلة    ) رهبانية(ال يصح االبتداء بـ     ولذلك  ؛  
.   



  : وأما شروط املشغول فاثنان مها 
   . باملشغول عنه أن يكون متصالً-أ

  
  
فليس  ، واالستفهام    شرطالكأدوات   ،   فإن انفصل منه بفاصل ال يعملُ ما بعده فيما قبله          

.  زيـد ِإنْ لَِقيتـه فأكرمـه   : م ، حنو املتقدب االشتغال ؛ ولذلك جيب رفع االسم    من با 
                                    .                                              وسيأيت توضيح هذا الشرط 

أو اسم فاعل ، أو اسـم  ،   أن يكون صاحلاً للعمل فيما قبله، بأن يكون فعالً متصرفاً -ب
، أو فعالً جامداً كفعل      ، أو صفة مشبهة    ، أو اسم فعل    كان املشغول حرفاً  فإن  . مفعول  

ى عوامل مجيعاً ضعيفة ال تقْو    مل يصح أن تعمل فيما قبلها ؛ ألن هذه ال          وعسى،  التعجب  
  . على العمل فيما تقدم عليها 

ولذلك صح   من املشغول عنه ؛    أَالَّ يكون أجنبيا     : فله شرط واحد هو       ، وأما املشغول به  
امساً ظاهراً مـضافاً إىل ضـمري        ، أو ه ضمرياً عائداً إىل املشغول عنه       أن يكون املشغولُ ب   

  .   زيداً أكرمت أخاه :،  وحنوزيداً مررت به  :أكرمته ، وحنو زيداً : ، حنو  املشغول عنه
  
  
  
  
  
  
  
  

 


