
 الفاعل نائب

 

  

 

 : تعريفه

 

 . حذفه بعد الفاعل محل ويحل ،( 1) شبهه أو ، للمجهول مبني فعل بعد يأتي اسم

 

 . 2{ الخراصون قتل: }  تعالى قوله ومنه.  األعداء جيش حوصر:  نحو

 

 : الشاعر قول ومنه

 

 مذكورا بالخير يكن من يمت ولم     خصائله مذموما عاش من ماعاش     

 

 . خلقه يعربيا رجال صادق:  ونحو

 

 وفعال ، للفاعال نائباا وقا  منهماا كل ، األولين المثالين في"  والخراصون ، فجيش" 

 ، الثالاا  المثااال فااي"  خصااائله"  أماا" .  قُِتاال"  الثانياا  وفعاال ،"  ُحوِصاار"   األولاى

 فاعال نائب الراب  المثال في"  خلقه"  و ،"  مذموما"  المفعول السم فاعل نائب فهي

 منساوبا رجال صادق:  والتقدير ، المفعول اسم تأويل في إليه المنسوب ألن ؛ ليعربي

 . يعرب إلى خلقه

 

 ـ:  الفاعل حذف أسباب

 



 . لفظي لغرض نائبه محله ليحل الفاعل يترك ـ 1

 

 . 3{  القتال عليكم ُكتب: }  تعالى قوله نحو ـ 133

 

 .4{ المجالس في تفسحوا لكم قيل إذا: }  تعالى قوله نحو.  معنوي لغرض ـ 2

 

 . 5{  ضعيفا اإلنسان وخلق: }  تعالى قوله نحو ـ 134.  به للعلم ـ 3

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 . إليه المنسوب واالسم ، للمجهول المبني الفعل عمل يعمل ألنه ؛ المفعول كاسم ـ 1

 

 . النساء 28 ـ 5.  المجادل  11 ـ 4.  البقرة 216 ـ 3.  الذاريات 10  ـ 2

 

  

 

 " . القاذورات بهذه منكم ُبلي من"  الكريم الرسول قول نحو ، للتعظيم أو ـ 4

 

 أو عّظام إذا.  محماد أذي:  نخاو ، مقارنتاه عان المفعاول اسام فيصاان للتحقير أو ـ 5

 . آذاه من حقّر

 

 الماتكلم ماراد يتعلاق ال باأن إبهاماه قصاد أو.  ذكاره فيستر ، عليه أو منه للخوف ـ 6

 . بتعّينه



 

 . 1{ الهدي من استيسر فما أحصرتم فإن: }  تعالى قوله نحو ـ 135

 

 . 2{  منها بأحسن فحيوا بتح  حييتم وإذا: }  تعالى وقوله

 

 : عنترة كقول ـ 65.  الشعر وزن إلقام  ـ 7

 

 ُيكلم لم وافر وعرضي مالي     مستهلك فإنني شربت وإذا       

 

 " . سيرته ُحمدت سريرته طابت من: "  نحو.  السج  إلصالح ـ 8

 

 . اإليجاز بقصد ـ 9

 

 . 4{  عليه ُبِغي ثم به ُعوقب ما بمثل عاقب ومن: }  تعالى قوله نحو ـ 136

 

 . المتاع وُسرق ، الزجاج ُكسر:  نحو به للجهل أو ـ 10

 

 . محددة ليس عوامل أحدثته الفعل كون ـ 11

 

 : األعشى كقول ـ 66

 

 الرجل غيرها أخرى وعلق غيري    رجال وُعلِّقت عرضا ُعلِّقتها    



 

  

 

 : حكمه

 

   مرفوعااا لفظااا مجاارورا فيكااون ، زائااد جاار بحاارف يجاار قااد أنااه غياار ، دائمااا الرفاا 

 . جديد شيء من ُيَقرر لم:  نحو.  محال

 

 ــــــــــــــــ

 

 . النساء 86 ـ 2.  البقرة 196 ـ 1

 

 . الحج 60 ـ 4.  المجادل  11 ـ 3

 

  

 

 : أنواعه

 

 . السابق  األمثل  في معنا مر كما ظاهرا اسما الفاعل نائب يأتي ـ 1

 

 . 1{ عجل من اإلنسان خلق: }  تعالى قوله ومنه

 

 . 2{ األمر وقضي الماء وغيض: }  تعالى وقوله



 

 . 3{ زمرا جهنم إلى كفروا الذين وسيق: }  تعالى وقوله

 

 . 4{  يسجدون ال القرآن عليهم قرئ وإذا: }  تعالى وقوله ـ 137

 

 : لبيد قول ومنه

 

 الودائ  ُترد   أن يوما بد وال     ودائ  إال واألهلون المال وما      

 

 . مستترا أو ، منفصال أو ، متصال ضميرا ويأتي ـ 2

 

 . إهمالي على البارح  ُعوقبت:  المتصل مثال

 

 . 5{  به ُعوقبتم ما بمثل فعاقبوا: }  تعالى قوله ومنه

 

 6{  حافظين عليهم أرسلوا وما: }  تعالى وقوله ـ 138

 

 . 7{  ترجعون إليه ثم: }  تعالى وقوله

 

م ما:  المنفصل مثال  . أنت إال ُحرم وما.  هو إال ُيكر 

 

 . أُهَزم لن:  المستتر ومثال



 

 . 8{  حشرت الوحوش وإذا: }  تعالى قوله ومنه ـ 139

 

 . 9{  مدت األرض وإذا: }  تعالى وقوله

 

 . 10{  كورت لشمس وإذا: }  تعالى وقوله

 

 ـــــــــــــــــ

 

 . هود 44 ـ 2.  األنبياء 27 ـ 1

 

 . االنشقاق 21 ـ 4.  الزمر 71 ـ 3

 

 . المطففين 33 ـ 6.  النحل 126 ـ 5

 

 . التكوير 5 ـ 8.  البقرة 28 ـ 7

 

 . التكوير 1 ـ 10.  االنشقاق 3 ـ 9

 

  

 

 : الفرزدق قول ومنه



 

 يبتسم حين إال ُيكل م فال     مهابته من وُيغضى حياء ُيغضي    

 

 ـ:  اآلتي من بالصريح مؤوال مصدرا ويكون ـ 3

 

 . إثمار:  والتقدير.  عملنا يثمر أن ُينَتظر:  نحو.  المضارع والفعل أن ـ أ

 

 . تهاونك:  والتقدير.  متهاون أن ك عليك يؤخذ:  نحو.  ومعموليها أن ـ ب

 

 إعراباه وأعارب ، الفاعال نائاب موقا  وقا "  وتهااون ، إثماار"  المصدرين من فكل

 . صريحا اسما كان لو كما

 

 : ومعموليها أن شواهد ومن

 

 . 1{  الجن من نفر استم  أنه إلي   أوحي قل: }  تعالى قوله ـ 140

 

 . 2{  واحد إله إلهكم انما إلي   يوحى إنما قل: }  تعالى وقوله

 

 . واجباتكم تهملوا ال قيل:  نحو.  جمل  الفاعل نائب ويأتي ـ 4

 

 . 3{  األرض في تفسدوا ال لهم قيل وإذا: }  تعالى قوله ومنه

 

 . 4{  ماءك ابلعي أرض يا وقيل: }  تعالى وقوله



 

 . 5{  الظالمين للقوم بعدا وقيل: }  تعالى وقوله

 

 : جمل  شبه ويأتي ـ 5

 

 . الغرف  في ُجلس:  نحو.  ومجرور جار ـ أ

 

 . 6{  أيديهم في سقط ولما: }  تعالى وقوله ـ 141

 

 . الخميس يم سوفر:  نحو زمان وظرف.  عندنا أُقيم:  نحو مكان ظرف ـ ب

 

 . طالب من كوفئ ما:  نحو.  زائد جر بحرف مسبوقا يأتي كما

 

 ـــــــــــــــ

 

 . األنبياء 108 ـ 2.  الجن 1 ـ 1

 

 . هود 44 ـ 4.  البقرة 11 ـ 3

 

 . األعراف 149 ـ 6.  هود 44 ـ 5

 

  



 

 ـ:  للمجهول بنائه عند الفعل على يطرأ ما

 

 ـ:  التالي  التغييرات عليه يطرأ للمجهول الفعل بناء عند

 

 . قُِتل ، ُكِتب:  نحو.  آخره قبل ما وكسر ، أوله ضم ماضيا الفعل كان إذا ـ 1

 

 ثالثي غير أو ، ونام ، وباع ، قال:  نحو الوسط معتل ثالثيا كان فإن ـ 2

 

 . ياء األلف وقلبت ، اآلخر قبل ما كسر.  وانحاز ، وانقاد ، اختار:  نحو

 

 . انحيز ، انقيد ، اختير ، نيم ، بي  ، قيل:  نحو

 

 . 1{ هللا سبيل في قاتلوا تعالوا لهم وقيل: }  تعالى قوله ومنه

 

 : العجاج بن رؤب  قول ومنه ـ 67

 

 ُتشاك وال الشوك تختبط     ُتحاك إذ نْيرين على ِحكت        

 

 عناد الفعلاين كاال وفاي ،"  حياك"  العال البيات وفاي ،"  قيل"  الفعل اآلي  في الشاهد

 . باأللف الوسط معتل ألنه ؛ ياء ألفه وقلبت ، آخره قبل ما كسر للمجهول بنائه

 



 ، الضاام إغااالض باااأللف الوسااط المعتلاا  الماضااي  األفعااال فااي النحويااون أجاااز وقااد

 . إلخ...  واختور ، وبوع ، قول:  فنقول واوا األلف تقلب وعندئذ

 

 : الشاعر قول ومنه ـ 68

 

 فاشتريت بوع شبابا ليت    ليت شيئا ينف  وهل ليت        

 

 ، آخاره قبل ما بضم للمجهول باأللف الوسط المعتل الفعل ببناء"  بوع"  قوله الشاهد

 . رديئ  حال  وهي ، واوا ألفه وقلب

 

 األتياان وهاو"  الاروم"  باـ القاراء عناد يعارف ماا أو ، باإلشامام قاال مان النحااة ومن

 قارئ وقاد ، الكتاب  دون اللفظ في إال هذا يظهر وال ، والكسر الضم بين بحرك  بالفم

 : السبع  في

 

 .   2{ الماء وغيض أقلعي سماء ويا ماءك ابلغي أرض يا وقيل:}  تعالى قوله ـ 142

 

 ـــــــــــــ

 

 . هود 44 ـ 2.  عمران آل 167 ـ 1

 

  

 

 { .1" } وغيض ، قيل"  في باإلشمام

 



 وقلبات ، أولاه ضام فاَعال وزن علاى األلاف بحارف مزيادا ثالثياا الفعال كان وإن ـ 3

 . بوي  ـ باي  ، قوتل ـ قاتل:  نحو.  اآلخر قبل ما وكسر ، واوا ألفه

 

 . 2{ لننصرنكم قوتلتم وإن: }  تعالى قوله ومنه.  الخلف  بوي :  نقول

 

 . وثانيه أوله ضم المطاوع  بتاء مبدوءا العل كان وإن ـ 4

 

 . ُتُزلِزل ـ تزلزل ، ُتُحِطم ـ تحطم ، ُتُدحِرج ـ تدحرج:  نحو

 

 . وثالثه أوله ضم وصل بهمزة مبدوءا الفعل كان إذا أما ـ 5

 

 . اُسُتعمل ـ استعمل ، اُْنُتصر ـ انتصر ، اُْنُطلق ـ انطلق:  نحو

 

  

 

 ـ:  حذفه بعد الفاعل عن ينوب ما

 

 ناااب ، مفعااول ماان ألكثاار تعاادى فااإن ، لواحااد متعااديا الفعاال كااان إذا بااه المفعااول ـاا 1

 مفعول ثم ، به مفعول على الجمل  اشتملت إذا وكذلك ، الفاعل عن األول به المفعول

 . مقدما مادام به المفعول اإلناب  لزمت ، مطلق

 

:  للمجهااول بنائهااا بعااد نقااول( .  للمعلااوم مبنااي الفعاال)  الزجاااج المهماال كساار:  نحااو

 . الزجاج ُكِسر

 



 . األمر هللا قضى:  وأصله.  3{ األمر قضي: }  تعالى قوله ومنه  ـ 143

 

 .    ناجحا محمدا علمت:  ونحو

 

 . ناجحا محمد   ُعلِم:  للمجهول بنائها بعد نقول

 

 ــــــــــــــــ

 

 الفعاال فاااء بكساار تنحااو أن:  اإلشاامام ومعنااى.  505ص ، 1ج عقياال اباان شاارح ـاا 1

 الاواو وجااء ، أولاه ضام فياه األصال باأن إذاناا الاواو نحاو اليااء فتميال ، الضم  نحو

 اليااء وتقلاب ، العاين كسار فيحاذف ، وغايض قاول واألصل ، وغوض ، قول:  فقيل

 .   240 ص هامش اإلعراب لباب انظر.  قبلها ما وضم ، واوالسكونها

 

 . البقرة 210 ـ 3.  الحشر 11 ـ 2

 

  

 

 باه المفعاول فنااب ، ثاان باه مفعاول وناجحا ، أول به مفعول األصل في"  محمد"  فـ

 اشاتملت إذا وكاذلك ، حاله عل  الثاني به المفعول وبقي ، حذفه بعد الفاعل عن األول

 . مفعولين من أكثر على الجمل 

 

 : نقول للمجهول البناء بعد.  قادما عليا والدي أخبرت:  نحو

 

 . قادما عليا والدي أخبر



 

 : مطلق ومفعول ، به مفعول على الجمل  اشتمال ومثال

 

 : للمجهول بنائها بعد نقول.  حارة مصافح  الضيف صافحت

 

ة مصافح    الضيفُ  صوفح  . حار 

 

 المفعاول فنااب ، مطلاق مفعاول"  مصافح " و ، به مفعول األصل في"  الضيف"  فـ

 . الجمل  في المطلق المفعول على مقدم ألنه ؛ الفاعل عن به

 

 . للمجهول مبني ماض فعل:  صوفح

 

 . بالضم  مرفوع فاعل نائب:  الضيف

 

 . بالفتح  منصوب مطلق مفعول:  مصافح 

 

 . بالفتح  منصوب  صف :  حارة

 

 ـ:  اآلتي من كل الفاعل عن ناب الزما الفعل كان وإن ـ 2

 

 { .1} المتصرف المختص المصدر ـ أ

 

 . السهم انطالقُ  اُْنُطلِقَ :  نحو



 

 . 2{ واحدة نفخ  الصور في نفخ فإذا: }  تعالى قوله ومنه ـ 144

 

 وعادم ، المصادري  لمالزمتهاا الفاعال عان تناوب أن المصاادر لابعض يصح ال لذلك

 . وسبحان ، معاذ:  مثل.  تصرفها

 

 ـــــــــــــ

 

 أو ، بوصااافه وذلاااك ، الناااوع أو ، العااادد علاااى دل ماااا المصاااادر مااان المخاااتص ـااا 1

 بالعوامال تاأثر إذا المصدري  على النصب عن يخرج ما منها والمتصرف.  بإضافته

 . اللفظي 

 

 . الحاق  13 ـ 2

 

  

 

 أن مان ماؤوال يكون أن الفاعل مناب سينوب الذي مصدره لزم متعديا الفعل كان فإن

 . المناقش  تحضر أن ُيستحسن:  نحو.  والفعل المصدري 

 

 " . حضورك"  بالصريح المؤول المصدر:  هو الفاعل فنائب

 

 { .1} المتصرفان المختصان والزمان المكان ظرفا ـ ب

 

 .  الجمع  ليل  وُسهرتْ .  الخميس يومُ  صيم:  ونحو.  المنزل أمامُ  ُجلِس:  نحو



 

 مناااب تنااوب أن صااح لااذلك متصاارف  مختصاا  ظااروف"  وليلاا  ، ويااوم ، أمااام"  فااـ

 . الرف  وأهمها أحكامه وتأخذ ، له نائبا وتصبح ، حذفه بعد الفاعل

 

 الظاروف ومان ، الفاعال عان يناب لام متصارف وال ، مختص غير الظرف كان فإن

 . وغيرها ، وإذ ، ولدى ، عند:  للظرفي  المالزم 

 

 ـ:  شروط ثالث  لنياب  ويشترط ، والمجرور الجار ـ ج

 

 . نكرة ال معرف  مجروره يكون أن:  أي ، مختصا يكون أن ـ 1

 

 . المال من اقتط :  نقول للمجهول الجمل  بناء بعد.  المال من اقتطعت:  نحو

 

 مناب والمجرور الجار فناب ، مختصا الجر حرف كان لذلك معرف "  المال"  فكلم 

 . المحذوف الفاعل

 

 لجاار المالزمتااين ومنااذ ، كمااذ ، واحاادة لطريقاا  مالزمااا الجاار حاارف يكااون أال ـاا 2

 . والباء ، والتاء ، الواو:  مثل القسم لجر المالزم  القسم وكحروف ، الزمان

 

 . ومن ، والباء ، كالالم.  التعليل على داال الجر حرف يكون أال ـ 3

 

 . التعليل على الدالل  في إحداها استعملت إذا

 

 : فيه السابق  الشروط لتوفر الفاعل عن النائب والمجرور الجار ومثال



 

 . الكماليات عن يستغنى األزمات أوقات وفي ، بمحمد وُمر   ، الجاني على قبض

 

 . 2{ منها يؤخذ ال عدل كل تعدل وإن: }  تعالى قوله ومنه ـ 145

 

 ــــــــــــــ

 

 مااا منهااا والمتصاارف ، وصااف أو ، بإضاااف  خااص مااا الظااروف ماان المخااتص ـاا 1

 2.  علياه الداخلا  بالعوامال التأثر إلى بمن والجر ، الظرفي  على النصب عن يخرج

 . األنعام 70 ـ

 

  

 

 : الفاعل نائب أحكام

 

 : باختصار وهذه.  بالتفصيل بابها في انظرها ، الفاعل أحكام الفاعل لنائب

 

 . واجب أو ، جائز إما حذفه ويكون ، لقرين  إال عامله يحذف ال ـ 1

 

"  اللاص"  فاـ ، للساؤال جواباا ، اللاص:  فنقاول ؟ ُجلاد مان:  نحاو الجاائز الحاذف ـ أ

 . ُجلد:  وتقديره للمجهول المبني المحذوف للفعل فاعل نائب

 

 . يفسره فعل عنه يتأخر أن وهو:  الواجب الحذف ـ ب



 

 . 1{ مدت األرض وإذا: }  تعالى قوله نحو

 

 . المتأخر مدت الفعل يفسره محذوف لفعل فاعل نائب"  األرض"  فـ

 

 . ُيشنق القاتلُ  فإذا خرجت:  نحو.  الفجائي  إذا بعد جاء أو

 

 . الفجائي  إذا بعد محذوف لفعل فاعل نائب"  القاتل"  فـ

 

 بعاض سانذكر وللزياادة(  الفاعال بااب فاي انظاره: )  مؤنثاا كان إذا عامله تأني  ـ 2

 : القرآني  الشواهد

 

 . 2{  شفاع  منها يقبل وال: }  تعالى قوله ـ 146 نحو التأني  جواز ـ أ

 

 . 3{  األولين أساطير قال آياتنا عليه تتلى إذا: }  تعالى وقوله

 

 . 4{  زلزالها األرض زلزلت إذا: }  تعالى وقوله

 

 : التأني  وجوب ـ ب

 

 . 5{  إليهم ردت بضاعتهم وجدوا: }  تعالى قوله نحو ـ 147

 

 . 6{  نشرت الصحف وإذا: }  تعالى وقوله



 

 . 7{  بعثرت القبور وإذا: }  تعالى وقوله

 

 .  الجم  أو ، المثنى الفاعل نائب م  يجم  وال العامل يثنى ال ـ 3

 

 ـــــــــــ

 

 . البقرة 48  ـ 2.  االنشقاق 3 ـ 1

 

 . الزلزل  1 ـ 4.  المطففين 13 ـ 3

 

 . التكوير 10 ـ 6.  يوسف 65 ـ 5

 

 . االنفطار 4 ـ 7

 

  

 

 :   الفاعل نائب في العامل

 

 ـ:  قسمين إلى الفاعل نائب في العامل ينقسم

 

 األمثلا  جميا  فاي موضاح هاو كماا ، للمجهاول المبناي الفعال وهاو صريح عامل ـ 1

 . السابق 



 

 فااي لهمااا مثلنااا وقااد ، إليااه والمنسااوب ، المفعااول اساام:  ويشاامل مااؤول عاماال ـاا 2

 : األمثل  بعض نذكر ولالستزادة ، أيضا موضعه

 

 . عواقبه محمود والتأني.  أبناؤها مهذب أسرة هذه:  المفعول اسم مثال

 

 . لغتها هندي  فتاة وهذه.  طبعه ريفي رجل هذا:  إليه المنسوب ومثال

 

  

 

 وتنبيهات فوائد

 

  

 

 مان مفعاولين تنصاب التاي األفعاال مان للمجهاول بنائاه ياراد الاذي الفعال كان إذا ـ 1

 للفائدة نستعرضها أقوال األول دون الفاعل عن الثاني المفعول أقام  ففي أعطى باب

. 

 

 . اللبس أمن إذا الجواز:  الجمهور وعليه األقوال هذه أصح ـ أ

 

 . األول به المفعول إقام  واألحسن.  الفقيرَ  مال   أُْعِطيَ :  نحو

 

 . ماال الفقير الغني أعطى:  الجمل  وأصل



 

 . المحذوف الفاعل محل ليحل األول على الثاني به المفعول تقديم من  ـ ب

 

 قياساا باالرف  أولاى المعرفا  لان ، معرفا  واألول نكارة كاان إذا الثااني تقديم من  ـ ج

 . كان باب على

 

 وإذا ، قبايح األول فتقاديم معرفا  واألول نكارة الثااني كاان إذا فقاالوا الكوفيون أما ـ د

 . سواء الحسن في كانا التعريف في تساويا

 

 ثالثا  ينصاب الاذي أعلام أو ، ظان باب من مفعولين ينصب الذي الفعل كان وإن ـ 2

 النحاو علاى وهاي أقاوال الفاعال محال ليحال تقادم إذا الثااني باه المفعاول ففاي مفاعيل

 : التالي

 

 إقاماا  األحساان أن ما  ، ظرفااا وال جملا  يكاان ولاام ، اللابس أماان إذا التقاديم جااواز ـا أ

 . األول

 

 . خالدا مسافر   ظن  :  نحو

 

 . مسافرا خالدا ظننتُ :  واألصل

 

 . المحذوف الفاعل محل ليحل الثاني المفعول فقدم

 

ُ  أُعلم:  ونحو  صحيحا أحمدَ  النبأ

 



 . صحيحا النبأَ  أحمدَ  محمد   أعلم:  واألصل

 

 . اللبس وق  إذا التقديم امتناع ـ ب

 

 . زيدا صديقك ظنّ 

 

 . مسافرا الرجلُ  عليا وأعلم

 

 . كتابا المكتب فوق ظن:  نحو.  ظرفا أو ، جمل  كان أو

 

 . مسافر أخوه عليا وطن

 

 . المنزل في صديقه أخاك أُعلم:  ونحو

 

 . مسافر أخوه صديقك محمدا أُعلم:  ونحو

 

 وهاو ، األصال في مبتدأ ألنه ، األول وتقديم ، مطلقا الثاني به المفعول تقديم من  ـ ج

 . أولى عنه بالنياب  فكان ، بالفاعل أشبه

 

 . نكرة يكون إال وبشرط ، السابق  بالشروط الجواز ـ د

 

 . الرجلَ  قائم   ظن:  نحو يجوز فال

 



 : هما قوالن الثاني مفعوله تقديم ففي اختار باب من الفعل كان وإذا ـ 3

 

 بنفساه إلياه تعدى ما وهو ، الجمهور وعليه حيان أبو به وقال ، األول تقديم تعيين ـ أ

. 

 

 . الطالبَ  محمد   اختير:  نحو يجوز فال ، الثاني تقديم امتناع ـ ب

 

 أقاوال ففياه الفاعال محال ليحال وجاوده ما  باه المفعاول غيار تقاديم فاي القول أما ـ 4

 : أيضا

 

 بهااذا وقااال ، الفاعاال شااريك ألنااه موجااودا كااان إذا بااه المفعااول غياار تقااديم يمتناا  ـاا أ

 . البصريون الرأي

 

 جعفار أباي قاراءة في لوروده التقديم يمنعوا لم مالك وابن ، واألخفش والكوفيون ـ ب

 . 1{ يكِسبون كانوا بما أقواما لُيْجزى}  تعالى لقوله

 

ى: }  تعالى لقوله عاصم وقراءة  . 2{ المؤمنين ُنجِّ

 

 : جرير قول ومنه

 

 الكالبا الجروِ  بذلك لَسُسب      كلب جرو فقيرة ولدت ولو       

 

 حارف بغيار إلياه يتعدى ألنه ، الكالب إلى(  سب)  الفعل يسند أن الشاعر حق وكان

 وقاد ،"  باذلك"  وهاو باالخرف إلياه المتعادى للفعال الثاني المعمول قدم ولكنه ، الجر



 فاي جناي ابان عناه وقاال ، الشاواذ مان البيات هاذا اإلعاراب لبااب كتااب صاحاب عد

 ( .3) الضرورات أقبح من ضرورة إنه خصائصه

 

 مقاام األول أقيم ثالث  أو مفعولين ينصب كأن به مفعول من أكثر الفعل نصب إذا ـ 5

 نصاب وفاي ، آنفاا أوضاحنا كماا أحادها أو ، الصاحيح الوجاه علاى المحاذوف الفاعل

 . نذكرها وجوه الباقيه المفاعيل

 

 ــــــــــــ

 

 . األنبياء 88 ـ 2.  الجاثي  14 ـ 1

 

 . 241 ص لإلسفراييني اإلعراب لباب ـ 3

 

  

 

 وجمهاور سايبويه ذكار كماا للمجهاول المبناي الفعال هو الباقي  المفاعيل ناصب أن ـ أ

 .  النحاة

 

 مبنياا الفعال كاان عنادما الفاعال بفعال أصالها علاى منصاوب  الباقيا  المفاعيال أن ـ ب

 . الزمخشري الرأي بهذا وقال ، للمعلوم

 

 . مقدر بفعل منصوب  المفاعيل هذه أن على كيسان وابن الفراء وذهب ـ ج

 

 . وأخذ ، وَقِبل:  أي



 

 كاان:  فاي كماا فاعلهاا يساما لام ماا أخباار أنهاا علاى انتصبت أنها الزجاجي وقال ـ د

 .  واقفا علي  

 

 : أيضا وجهان ففيه ألجله المفعول أما ـ 6

 

 . النحويين جمهور باتفاق منصوبا كان إذا الفاعل عن نيابته يجوز ال ـ أ

 

 : قوال في بالحرف مجرورا ألجله المفعول كان فإذا ـ ب

 

 يكاون ال وذلاك ، الشايء لعلا  بياان وألناه ، يقام ال المجرور ألن تقديمه يصح ال ـ 1

 . بمرفوعه الفعل ثبوت بعد إال

 

 . المجرور إقام  جواز على بناء تقديمه بجواز قيل ـ 2

 

 وهشاام ، الكساائي جاوزه وقد ، المحذوف الفاعل مقام التمييز إقام  يجوز ال كما ـ 7

 . رجاال الدار امتألت:  نحو في فيقال. 

 

 ٌ  . رجال اُْمُتلِئ

 

 : حيان أبو ذكر كما القول ومجمل

 

 ، تميياز وال ، حاال وال ، معاه مفعاول وال ،(  ألجله) له مفعول الباب هذا في يقام ال

 . المصدر بخالف فيها يتس  ال ألنها



 

   

 

 اإلعراب من نماذج

 

  

 

 { . القتال عليكم كتب: }  تعالى قال ـ 133

 

 . للمجهول مبني وهو ، الفتح على مبني ماض فعل:  كتب

 

 . بالضم  مرفوع فاعل نائب:  القتال.  كتب بالفعل متعلقان ومجرور جار:  عليكم

 

  

 

 { . ضعيفا اإلنسان خلق: }  تعالى قال ـ 134

 

 . للمجهول مبني وهو ، الفتح على مبني ماض فعل خلق ، لالستئناف الواو:  وخلق

 

 . الظاهرة بالضم  مرفوع فاعل نائب:  اإلنسان

 

 . بالفتح  منصوب  حال:  ضعيفا



 

  

 

 { .الهدي من استيسر فما أحصرتم فإن: }  تعالى قال ـ 135

 

 . جازم شرط حرف وإن ، الفصيح  الفاء:  فإن 

 

 فعاال جاازم محاال فااي السااكون علااى مبنااي ، للمجهااول مبنااي ماااض فعاال:  أحصاارتم

 . الجم  عالم  والميم ، فاعل نائب رف  محل في متصل ضمير والتاء ، الشرط

 

 محال فاي الساكون على مبني موصول اسم وما ، الشرط جواب في واقع  الفاء:  فما

 . استيسر ما فعليكم:  والتقدير ، محذوف والخبر ، مبتدأ رف 

 

 . الشرط جواب جزم محل في ما وجمل 

 

:  تقاديره جاوازا فياه مساتتر ضامير والفاعال ، الفاتح علاى مبني ماض فعل:  استيسر

 . الموصول صل  اإلعراب من لها محل ال والجمل  ، هو

 

 كاناا:  والتقادير ، حاال نصاب محال في بمحذوف متعلقان ومجرور جار:  الهدي من

 . الهدي من

 

  

 

 : الشاعر قال ـ 65



 

 ُيكلم لم وافر وعرضي مالي     مستهلك فإنني شربت فإذا        

 

 معنااى متضاامن الزمااان ماان يسااتقبل لمااا ظاارف وإذا ، اسااتئناف حاارف الفاااء:  فااإذا

 . نصب محل في السكون على مبني ، بجوابه منصوب ، لشرطه خافض الشرط

 

 . محذوف به والمفعول ، وفاعل فعل:  شربت

 

 . إليها إذا بإضاف  جر محل في الفعلي  والجمل 

 

 ، للوقايا  والناون ، ونصاب توكيد حرف وإن ، الشرط جواب في واقع  الفاء:  فإنني

 . اسمها نصب محل في المتصل والضمير

 

 أناا:  تقاديره وجوباا فياه مساتتر ضامير وفاعلاه ، بالضام  مرفاوع إن خبر:  مستهلك

 . للمعلوم المبني فعله عمل يعمل فاعل اسم ألنه

 

 . جازم غير شرط جواب اإلعراب من لها محل ال مستهلك إنني وجمل 

 

 . مستأنف  اإلعراب من لها محل ال حيزها في وما إذا وجمل 

 

 منا  الماتكلم يااء قبال ماا علاى مقادرة فتحا  نصبه وعالم  لمستهلك به مفعول:  مالي

 ضامير الماتكلم وياء ، مضاف ومال ،  المناسب  بالحرك  المحل اشتغال ظهورها من

 . إليه مضاف جر محل في متصل

 



 قبال ماا علاى المقادرة بالضام  مرفاوع مبتادأ وعارض ، الحاال واو الواو:  وعرضي

 . باإلضاف  جر محل في المتكلم وياء ، مضاف وهو ، المتكلم ياء

 

 الضامير مان حاال نصاب محال فاي االسامي  والجملا  ، بالضام  مرفاوع خبار:  وافر

 . والضمير الواو والرابط ، بمالي المتصل  المتكلم ياء من أو ، مستهلك في المستتر

 

 ، مجازوم للمجهاول مبناي مضاارع فعال ويكلام ، وقلب وجزم نفي حرف لم:  يكلم لم

 ضاامير الفاعاال ونائااب ، الااروي لمناسااب  بالكساار وحاارك ، السااكون جزمااه وعالماا 

 . عرض على يعود هو:  تقديره جوازا فيه مستتر

 

 خبار رفا  محال فاي هاي أو ن لوافر مفسرة اإلعراب من لها محل ال الفعلي  والجمل 

 . عرضي للمبتدأ ثان

 

  

 

 { . عليه ُبِغي ثم به ُعوقب ما بمثل عاقب ومن: }  تعالى قال ـ 136

 

 فاي موصاول اسام أو ، جاازم شارط اسام ومان ، اساتئناف حارف الواو:  عاقب ومن

 . مبتدأ رف  محل

 

 من صل  اإلعراب من له محل ال أو ، الشرط فعل جزم محل في ماض فعل:  عاقب

 . هو:  تقديره جوازا مستتر ضمير والفاعل. 

 

 . مضاف ومثل ، بعاقب متعلقان ومجرور جار:  بمثل

 



 . إليه مضاف جر محل في موصول اسم:  ما

 

 هاو:  تقاديره جوازا مستتر ضمير فاعله ونائب ، للمجهول مبني ماض فعل:  عوقب

 . بعوقب متعلقان:  ومجرور جار:  به. 

 

 . ما صل  اإلعراب من لها محل ال عوقب وجمل 

 

 . للمجهول مبني ماض فعل وبغي ، الفتح على مبني عطف حرف ثم:  بغي ثم

 

 . فاعل نائب رف  محل في بمحذوف متعلقان ومجرور جار عليه

 

 .   اإلعراب من محلها ولها عاقب جمل  على عطف والجمل 

 

  

 

 : األعشى قال ـ 66

 

 الرجل غيرها أخرى وعلق غيري    رجال وُعلِّقت عرضا ُعلِّقتها    

 

 ، الفاعال بتااء التصاله السكون على وبني ، للمجهول مبني ماض فعل علق:  علقتها

 الغائااب وهاااء ، فاعاال نائااب رفاا  محاال فااي الضاام علااى مبنااي متصاال ضاامير والتاااء

 نصاب محال فاي أو ، ثاان باه مفعاول نصاب محل في الفتح على مبني متصل ضمير

 . بها علقت:  الكالم تقدير كان إذا الخافض نزع على

 



 . بالفتح  منصوب  حال:  عرضا

 

 . ابتدائي  اإلعراب من لها محل ال والجمل 

 

 مبني الفتح على مبني ماض فعل وعلق ، عطف حرف الواو:  وعلقت

 

 . هي:  تقديره جوازا مستتر ضمير الفاعل ونائب ، للتأني  والتاء ، للمجهول

 

 . الخافض نزع على منصوب هو أو ، منصوب ثان به مفعول:  رجال

 

 . اإلعراب من لها محل ال قبلها ما على عطف والجمل 

 

 منا  الماتكلم يااء قبل ما على المقدرة الفتح  نصبها وعالم  ، منصوب  صف :  غيري

 محال فاي المتكلم وياء ، مضاف وغير ، المناسب  بحرك  المحل اشتغال ظهورها من

 . إليه مضاف جر

 

 .للمجهول مبني الفتح على مبني ماض فعل وعلق ، عطف حرف الواو:  وعلق

 

 ظهورهاا مان منا  األلاف علاى المقادرة بالفتح  منصوب مقدم ثان به مفعول:  أخرى

 . الخافض نوع على منصوب أو ، التعذر

 

 . باإلضاف  جر محل في المتصل والضمير ، منصوب  صف :  غيرها

 



 . بالضم  مرفوع مؤخر فاعل نائب:  الرجل

 

 . قبلها ما على عطف والجمل 

 

  

 

 { . يسجدون ال القرآن عليهم قرئ وإذا: }  تعالى قال ـ 137

 

 الشارط معناى متضامن الزماان مان يستقبل لما ظرف وإذا ، العطف واو الواو:  وإذا

 . للمجهول مبني ماض فعل:  قرئ. بجوابه نصب محل في السكون على مبني

 

 . بقرئ متعلقان ومجرور جار عليهم

 

 . بالضم  مرفوع فاعل نائب القرآن

 

 . إليها إذا بإضاف  جر محل في قرئ وجمل 

 

 .  قبلها الحالي  الجمل  على عطف حيزها في وما إذا وجمل 

 

 ، الناون بثباوت مرفاوع مضاارع فعال ويساجدون ، لها عمل ال نافي  ال:  يسجدون ال

 اإلعراب من لها محل ال والجمل  ، فاعل رف  محل في متصل ضمير الجماع  وواو

 . جازم غير شرط جواب

 



  

 

 { . حافظين عليهم أرسلوا وما: }  تعالى قال ـ 138

 

 . لها عمل ال نافي  وما ، الحال واو الواو:  وما

 

 ، الجماعا  بواو التصاله الضم على مبني وهو ، للمجهول مبني ماض فعل:  أرسلوا

 . فاعله نائب رف  محل في متصل ضمير والواو

 

 . السابق  اآلي  في قالوا في الواو من حال نصب محل في والجمل 

 

 . بحافظين متعلقان ومجرور جار:  عليهم

 

 . بالياء منصوب  حال:  حافظين

 

  

 

 { . حشرت الوحوش وإذا: }  تعالى قال ـ 139

 

 الشارط معنى متضمن الزمان من يستقبل لما ظرف وإذا ، عطف حرف الواو:  وإذا

 : تعالى قوله وهو بجوابه نصب محل في السكون على مبني ،

 

 ( . أحضرت ما نفس علمت)  



 

.  الوحاوش حشارت:  والتقادير ، بعاده ما يفسره محذوف لفعل فاعل نائب:  الوحوش

 . إليها إذا بإضاف  جر محل في والجمل 

 

 مساتتر ضامير الفاعال ونائاب ، للتأنيا  والتاء ، للمجهول مبني ماض فعل:  حشرت

 . الوحوش على يعود هي:  تقديره جوازا فيه

 

  

 

 { . الجن من نفر استم  أنه إلي   أوحي قل: }  تعالى قال ـ 140

 

 . أنت:  تقديره وجوبا مستتر ضمير وفاعله ، السكون على مبني أمر فعل:  قل

 

 . للمجهول مبني ماض فعل:  أوحي

 

 . بأوحي متعلقان ومجرور جار:  إليّ 

 

 . واسمها ان:  أنه

 

 . الفتح على مبني ماض فعل:  استم 

 

 . بالضم  مرفوع فاعل:  نفر

 



 . فاعل نائب رف  محل في مؤول مصدر حيزها في وما أن وجمل 

 

 . لنفر صف  رف  محل في بمحذوف متعلقان ومجرور جار الجن من

 

 . القول مقول نصب محل في حيزها في وما أوحي وجمل 

 

  

 

ا: }  تعالى قال ـ 141  { . أيديهم في سقط ولم 

 

 الشارط معناى متضامن "  حاين"  بمعناى ظرفيا  ولماا ، استئناف حرف الواو:  ولما 

 . نصب محل في السكون على مبني  ، جازم  غير

 

 . للمجهول مبني ماض فعل:  سقط

 

 وأياادي ، فاعاال نائااب رفاا  محاال فااي بمحااذوف متعلقااان ومجاارور جااار:  أيااديهم فااي

 . إليه مضاف جر محل في المتصل والضمير مضاف

 

 . مستأنف  اإلعراب من لها محل ال حيزها في وما لما وجمل 

 

  

 

 :           الشاعر قال ـ 67



 

 ُتشاك وال الشوك تختبط    تحاك إذ ِنْيرين على حيكت         

 

 التأنياا  تاااء والتاااء ، للمجهااول مبنااي وهااو ، الفااتح علااى مبنااي ماااض فعاال:  حيكاات

 . هي تقديره جوازا مستتر ضمير الفاعل ونائب ، الساكن 

 

 فاي الضامير مان حاال نصب محل في بمحذوف متعلقان ومجرور جار:  نيرين على

 . الفاعل نائب من أي.  حيك الفعل

 

"  بالفعال متعلق نصب محل في السكون على مبني"  حين"  بمعنى زمان ظرف:  إذ

 . مضاف وهو ،"  حيك

 

 مساتتر ضامير فاعلاه ونائاب ، بالضام  مرفاوع للمجهاول مبني مضارع فعل:  تحاك

 . باإلضاف  جر محل في الفعلي  والجمل .  هي:  تقديره جوازا فيه

 

:  تقاديره جاوازا فياه مساتتر ضامير وفاعلاه ، بالضام  مرفاوع مضارع فعل:  تختبط

 . بالفتح  منصوب به مفعول:  الشوك.  هي

 

 مبنااي مضااارع فعاال تشاااك ، لهااا عماال ال نافياا  ال ، اللفااظ لتاازيين الااواو:  تشاااك وال

 . هي:  تقديره جوازا فيه مستتر ضمير الفاعل ونائب ، بالضم  مرفوع ، للمجهول

 

  

 

 : الشاعر قال ـ 68



 

 فاشتريت بوع شبابا ليت      ليت شيئا ينف  وهل ليت         

 

 . اإلعراب من له محل ال الفتح على مبني ونصب تمني حرف:  ليت

 

 ال الساكون علاى مبناي ، النفاي يفياد اساتفهام حارف هال ، اللفاظ لتازيين الاواو:  وهل

 . اإلعراب من له محل

 

 . بالضم  مرفوع مضارع فعل:  ينف 

 

 . بالفتح  منصوب به مفعول:  شيئا

 

 الشاااعر ألن ، معناااه دون لفظااه مقصااود وهااو ، لينفاا  بالضاام  مرفااوع فاعاال:  لياات

 . البيت أول في ليت الحرف يعني

 

 . لألولى توكيد ، ونصب تمني حرف:  ليت

 

 . بالفتح  منصوب األول ليت اسم:  شبابا

 

:  تقاديره جاوازا فياه مساتتر ضامير الفاعل ونائب ، للمجهول مبني ماض فعل:  بوع

 . األولى ليت خبر رف  محل في إلخ.. شبابا ليت"  والجمل .  شباب على يعود هو

 

 . وفاعل فعل اشتريت ، عطف حرف الفاء:  فاشتريت



 

 " . بوع"  جمل  على معطوف  والجمل 

 

  

 

 {. الماء وغيض أقلعي سماء ويا ماءك ابلعي أرض يا وقيل:}  تعالى قال ـ 142

 

 . للمجهول مبني ماض فعل قيل ، لالستئناف الواو:  وقيل

 

 مناادى أرض ، اإلعاراب من له محل ال السكون على مبني نداء حرف يا:  أرض يا

 . نصب محل في الضم على مبني

 

:  تقاديره وجوباا فياه مساتتر ضمير وفاعله ، النون حذف على مبني أمر فعل:  ابلعي

 . األرض على يعود ، أنتِ 

 

 متصاال ضاامير والكاااف ، مضاااف وهااو ، بالفتحاا  منصااوب بااه مفعااول ماااء:  ماااءك

 . إليه مضاف جر محل في الكسر على مبني

 

 . مستأنف  اإلعراب من لها محل ال حيزها في وما"  قيل"  وجمل 

 

 . فاعل نائب رف  محل في إلخ...  أرض يا وجمل 

 



 علاى مبناي مناادى أرض ، ناداء حارف وياا ، عطاف حارف الاواو:  أقلعي سماء ويا

 ضاامير وفاعلااه ، النااون حااذف علااى مبنااي أماار فعاال أقلعااي ، نصااب محاال فااي الضاام

 . السماء على يعود ، أنت:  تقديره وجوبا فيه مستتر

 

 .  اإلعراب من لها محل ال قبلها ما على معطوف  والجمل 

 

 . للمجهول مبني ماض فعل غيض ، عطف حرف الواو:  وغيض

 

 . بالضم  مرفوع فاعل نائب:  الماء

 

 . اإلعراب من لها محل ال ، قبلها ما على معطوف  والجمل 

 

  

 

 { األمر قضي: }  تعالى قوله ومنه  ـ 143

 

 وهاو ، التعاذر ظهاوره مان األلاف علاى المقادر الفاتح علاى مبناى مااض فعل:  قضى

 . للمجهول مبني

 

 . بالضم  مرفوع فاعل نائب:  األمر

 

  

 



 { . واحدة نفخ  الصور في نفخ فإذا: }  تعالى قال ـ 144

 

 لماا ظارف إذا ، اإلعاراب من له محل ال الفتح على مبني استئناف حرف الفاء:  فإذا

 . نصب محل في السكون على مبني ، الشرط معنى متضمن الزمان من يستقبل

 

 . للمجهول مبني ماض فعل:  نفخ

 

 . بنفخ متعلقان ومجرور جار:  الصور في

 

 . بالضم  مرفوع فاعل نائب:  نفخ 

 

 . بالضم  مرفوع  صف :  واحدة

 

 . إليها إذا بإضاف  جر محل في إلخ" ...  نفخ"  وجمل 

 

 . مستأنف  اإلعراب من لها محل ال إلخ" ...  نفخ إذا"  وجمل 

 

 { منها يؤخذ ال عدل كل تعدل وإن: }  تعالى قوله ومنه ـ 145

 

 . لفعلين جازم شرط حرف إن ، لالستئناف الواو:  وإن

 

 ضامير وفاعلاه ، الساكون جزماه وعالم  ، الشرط فعل مجزوم مضارع فعل:  تعدل

 . هي:  تقديره جوازا فيه مستتر



 

 وهااو ، الفتحاا  نصاابه وعالماا  منصااوب المطلااق المفعااول عاان نائااب كاال:  عاادل كاال

 . بالكسرة مجرور إليه مضاف وعدل ، مضاف

 

 وعالما  ، الشارط جواب مجزوم مضارع فعل يؤخذ ، لها عمل ال نافي  ال:  يؤخذ ال

 . للمجهول مبني وهو ، السكون جزمه

 

 . فاعل نائب رف  محل في بمحذوف متعلقان ومجرور جار:  منها

 

  

 

 { . شفاع  منها يقبل وال: }  تعالى قال ـ 146

 

 . لها عمل ال نافي  وال ، عطف حرف الواو:  وال

 

 . بالضم  مرفوع ، للمجهول مبني مضارع فعل يقبل

 

 . بيقبل متعلقان ومجرور جار:  منها

 

 . قبلها ما على معطوف  والجمل .  بالضم  مرفوع فاعل نائب:  شفالع 

 

  

 



 { . إليهم ردت بضاعتهم وجدوا: }  تعالى قوله نحو ـ 147

 

 . فاعله رف  محل في والواو ، الضم على مبني ماض فعل:  وجدوا

 

 المتصال والضامير ، مضاف وبضاع  ، بالفتح  منصوب أول به مفعول:  بضاعتهم

 . إليه مضاف جر محل في

 

 مسااتتر ضاامير الفاعاال ونائااب ، للتأنياا  والتاااء ، للمجهااول مبنااي ماااض فعاال:  ردت

 . بردت متعلقان ومجرور جار:  إليهم. بضاع  على يعود هي:  تقديره جوازا

 

 . لوجدوا ثان به مفعول نصب محل في ردت وجمل 


