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 : التنازع-8
 التنازع ھو أن یتقدم عامالن على معمول كل منھما طالب لھ مثل :تعریف التنازع -1
مفعولیة، وعرف أیضا بأنھ فكل من لقیت وأكرمت یطلب زیدا بال) لقیُت وأكرمُت زیدا(

توجھ عاملین إلى معمول واحد، وعرف أیضا تعریفا أشمل وأدق بأنھ أن یتقدم عامالن 
 .أو أكثر، ویتأخر معمول أو أكثر، ویكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر

ل آتوني فعل وفاعل ومفعو) آُتوِني ُأْفِرْغ علیھ ِقْطرا(مثال تنازع العاملین معموال واحدا 
أول وھو یحتاج إلى مفعول ثان، وأفرغ فعل وفاعل، وھو یحتاج إلى مفعول، وكلمة 

 .قطرا متأخرة عن الفعلین وكل منھما یطلبھا مفعوال لھ
فمحمد ) َأْحَضَر وَقَرَأ محمٌد الكتاَب(ومثال تنازع العاملین أكثر من معمول واحد 

من عاملین معموال واحدا والكتاب كل منھما مطلوب ألحضر وقرأ ومثال تنازع أكثر 
فعلى إبراھیم مطلوب لكل من العوامل ) كما صلیَت وسلمَت وباركَت على إبراھیَم(

 .الثالثة
 ُتَسبُِّحون وُتَحمُِّدون وُتَكبِّرون ُدُبَر كلِّ (ومثال تنازع أكثر من عاملین أكثر من معمول 

وثالثین منصوب على فكلمة دبر منصوبة على الظرفیة، وثالثا ) صالٍة ثالثا وثالثین
أنھ نائب مفعول مطلق وقد تنازع ھذین المعمولین كل من العوامل الثالثة السابقة 

 .علیھما
 

 للعاملین أحوال عبر عنھا بعض النحویین بالشروط : أحوال العاملین أو شروطھما-2
 :منھا

َمْن (في جواب من سأل ) َعْمًرا( أن یكونا مذكورین فال تنازع بین محذوفین مثل  -1
فعمرا المذكور یكون على نمط السؤال جوابا للفعل األول لقیت ویكون ) لقیَت وأكرمَت؟

الجواب عن الفعل الثاني محذوفا یعلم من األول والتقدیر لقیت عمرا وأكرمت عمرا 
 .ولیس ذلك من باب التنازع بل من باب الحذف من أحدھما لداللة اآلخر علیھ

 ).أكرمُت َعْمًرا(ما إذا قیل في جواب السؤال السابق وال تنازع بین مذكور ومحذوف ك
 : أن یكون بینھما ارتباط ویكون االرتباط بأحد أمور ثالثة-2

 العاطف أي أن یعطف ثانیھما على أولھما بأحد حروف العطف وعلیھ فال یجوز :أولھا
 .قام قعد أخوك إذ ال ارتباط بین الفعلین

) وأنَّھم َظنُّوا كما َظَنْنُتم أن لن یبعَث اُهللا أحدا( عمل أولھما في ثانیھما مثل :ثانیھا
، وكما ظننتم )أن لن یبعَث اُهللا أحدا(فالعامالن ظنوا وظننتم، والمعمول المتنازع علیھ 

 .معمول لظنوا، ألنھ صفة لمفعول مطلق ناصبھ ظنوا وتقدیره ظنا مثل ظنكم
َیْسَتْفتونك قل اُهللا ُیفتیُكم (ط مثل  كون ثانیھما جوابا لألول جواب السؤال أو الشر:ثالثھا

فھو كجواب الشرط )آُتوني ُأْفِرُغ علیھ ِقْطرا(فھو كجواب السؤال، ومثل ) في الَكاللِة
 .وكأنھ قیل فإن آتیتموني أفرغ علیھ

 أن یتوجھ العامالن إلى المعمول من غیر فساد في اللفظ أو المعنى، فمثال فساد -3
فالفعل أتاك الثاني توكید لألول ولیس ھذا ) الحقون احبِس احبِسأتاِك أتاِك ال(اللفظ قولھ 

من باب التنازع ألنھ لو كان من باب التنازع لكان یلزم اإلضمار في أحدھما ولكان 
بإعمال الثاني واإلضمار في األول على رأي ) َأَتْوِك أتاِك الالحقون(یجب أن یقول 

بإعمال األول واإلضمار في الثاني على ) قونأتاِك َأَتْوِك الالح(البصریین، أو أن یقول 
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فلما ورد الفعالن دون إضمار كان الثاني تأكیدا لألول ولیس ھناك . رأي الكوفیین
 :ومثال فساد المعنى قول امرئ القیس. تنازع

 )كفاني ولم َأْطُلْب قلیٌل من الماِل  ولو أنَّ ما َأْسَعى ألدَنى َمعیشٍة(
إذ لو ) قلیٌل من الماِل(ل ولكنھما لیسا متوجھین إلى فإن كال من كفاني وأطلب عام

توجھا إلیھ لكان المعنى كفاني قلیل من المال ولم أطلب ھذا القلیل من المال، وذلك 
یتناقض مع قولھ في أول البیت ولو أن ما أسعى ألدنى معیشة إذ االمتناع یفید النفي 

 بل یطلب الملك كما جاء في فھو ال یسعى ألدنى معیشة، وال یطلب قلیال من المال،
 :بیت بعد ھذا البیت

 )وقد ُیدرُك المجَد الُمَؤثََّل أمثالي   ولكنَّما أسَعى ِلمجٍد ُمَؤثٍَّل(
فقلیل فاعل كفاني، . فیكون تقدیر البیت األول كفاني قلیل من المال ولم أطلب الملك

عمول واحد فلیس فالعامالن إذا غیر متوجھین لم. ومفعول أطلب محذوف تقدیره الملك
 .ھناك تنازع في البیت

 أن یكون العامالن متقدمین على المعمول، فإن تقدم المعمول فلیس من باب التنازع -4
فھو مبتدأ وال عمل ألحد العاملین فیھ، وإن ) زیٌد قام وقعد(ألنھ إن كان مرفوعا مثل 

نھما وللثاني كان مفعوال بھ مقدما لألول م) زیدا ضربُت وأھنُت(كان منصوبا مثل 
مفعول محذوف یدل علیھ المذكور، وإن كان المعمول متوسطا بین عاملین مثل 

فھو مفعول بھ للفعل السابق علیھ،  وللفعل المتأخر مفعول بھ ) ضربُت زیدا وأھنُت(
 .محذوف یدل علیھ المذكور

،أو اسمین )سمعُت وحفظُت الدرَس( أن یكون العامالن فعلین متصرفین مثل -5
نھما أي یعمالن عمل الفعلین وھما اسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل یشبھا

فكل من مغیثا ومغنیا اسم ) َعِھْدُت ُمِغیثا ُمْغِنیا َمْن َأَجْرَتُھ(والمصدر مثال اسم الفاعل 
 فاعل وكل منھما یطلب المعمول من أجرتھ، ومثال اسم المفعول 

 ) وَعزَُّة ممطوٌل ُمَعنى غریُمھا  َقَضى كلُّ ذي َدْیٍن َفَوفَّى َغریَمُھ(
 فممطول وُمَعنى كل منھما اسم مفعول وھما یتنازعان معموال واحدا ھو غریمھا، 

فكل من حبك وتقدیرك مصدر ) عجبُت من ُحبَِّك وتقدیِرَك ھشاما(ومثال المصدرین 
مُعھم عليٌّ أضبُط الناِس وأج(وھما یتنازعان المعمول ھشاما، ومثال اسمي التفضیل 

فأضبط وأجمع اسما تفضیل وھما یطلبان المعمول للعلم، ومثال الصفتین ) للعلِم
فحذر وكریم صفتان مشبھتان وھما یطلبان المعمول ) زیٌد َحِذٌر وكریٌم أبوه(المشبھتین 

فالفعل لقیتھ ) لقیُتھ ولم َأنُكل عن الضرِب ِمْسَمعا(أبوه، ومثال المصدر والفعل 
ھما یطلب المعمول وھو ِمْسَمعا، ومسمع اسم رجل، ومثال والمصدر الضرب كل من

فھاؤم اسم فعل والفعل اقرءوا كل منھما یطلب ) ھاُؤُم اقرءوا كتاِبَیْھ(اسم الفعل والفعل 
 .المعمول كتابیھ

وال تنازع بین حرفین، وال بین حرف وغیره، وال بین فعلین جامدین، وقد أجاز المبرد 
َأْحِسَن بھ (و) ما أحسَن وأجمَل زیدا(وز عنده أن یقال التنازع في فعل التعجب فیج

 .، وال بین فعل جامد ووصف)وَأْجِمْل بعمٍرو
 

 : للمعمول أحوال یعبر عنھا بالشروط وھي ما یلي: أحوال المعمول أو شروطھ-3
 . أال یكون ضمیرا مستترا بل اسما ظاھرا-1
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 . أال یكون ضمیرا متصال بعاملھ مثل لقیُت وأكرمُتَك-2
 أن یكون متأخرا عن العاملین فإن تقدم وكان مرفوعا فھو مبتدأ، وإن كان منصوبا -3

فھو معمول لألول منھما، وإن توسط فھو معمول لسابقھ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك 
 .في شروط العاملین

 أن یكون قابال لإلضمار أي ألن یعبر عنھ بضمیر، فال تنازع في الحال وال في -4
 .ألن كال منھما ال یكون إال نكرةالتمییز؛ 

 

 : أي العاملین یعمل في المعمول؟ وأیھما یھمل عنھ؟-4
 ال خالف بین النحاة في أن العاملین ال یعمالن في المعمول في وقت واحد بل یعمل -1

أحدھما ویھمل اآلخر ویجوز إعمال أي منھما في االسم الظاھر،  ولكن الخالف بینھم 
 . بالعمل في المعمولفي أي العاملین أولى

 : البصریون یرون أن المتأخر من العاملین ھو األولى في العمل وذلك ألسباب ثالثة-2
أن العامل الثاني أو العامل المتأخر إذا تنازع أكثر من عامل ھو األقرب إلى : األول

 .المعمول
معمولھ وھو أنھ یلزم على إعمال العامل األول الفصل بین العامل وھو المتقدم و: الثاني

االسم الظاھر بأجبني عنھ، وھو العامل الثاني، والفصل بین العامل والمعمول مغتفر 
 .في ھذا الباب للضرورة التي ألجأت إلیھ، ولكن ما ال فصل فیھ أولى

أنھ یلزم على إعمال العامل األول في لفظ المعمول العطف على الجملة األولى : الثالث
عمولھ قبل تمامھا، والعطف قبل تمام المعطوف علیھ وھي جملة العامل األول مع م

 .خالف األصل
 الكوفیون یرون أن العامل المتقدم من العاملین أو العوامل ھو األولى في العمل؛ -3

 :وذلك للسببین اآلتیین
 .أنھ أسبق وأقدم ذكرا: األول
 في أنھ یترتب على إعمال العامل الثاني في لفظ المعمول أن یضمر ضمیر: الثاني

العامل األول منھما، فیكون في الكالم إضمار قبل الذكر، وھو غیر جائز عند الكوفیین 
. وقد سمع من كالم العرب ما یؤید كال من الرأیین. وخالف األصل عند البصریین

فالفعل یسيء الذي ھو ) ُیْحِسناِن وُیسيُء اْبناكا(مثال إعمال الثاني على رأي البصریین 
ن ھو الذي عمل في ابناكا وقد أضمر في األول الذي لم یعمل وھو الثاني من العاملی

فقد عمل ) قد َبَغى واْعَتَدیا عبداك(ومثال إعمال األول على رأي الكوفیین . یحسنان
 .الفعل األول بغى في المعمول عبداك، وأضمر في الثاني الذي أھمل وھو اعتدیا

 : ملحوظتان
جوز إعمال أي من العوامل المتقدم أو المتأخر  ھناك قول ثالث للنحاة بأنھ ی:األولى

 . على السواء دون ترجیح ألحدھما على اآلخر
 محل الخالف ما لم یوجد مرجح ألحدھما، فقد یوجد في الكالم ما یوجب إعمال :الثانیة

وقد یوجد ما یوجب إعمال ). ضربُت بل أكرمُت عمرا(الثاني مثل الحرف بل في قولنا 
 ). ضربُت ال أكرمُت زیدا( في قولنا األول مثل الحرف ال

 

  : ماذا یجب في العامل المھمل؟-5
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 العامل الذي یھمل سواء أكان ھو األول أم الثاني یضمر فیھ ضمیر یعود على -1
المعمول المتنازع علیھ، ویجب ذكر الضمیر إذا كان مرفوعا على الفاعلیة ألن الفاعل 

اعل، ویكون الضمیر مطابقا للمعمول عددا عمدة فال یصح حذفھ وكذلك إذا كان نائب ف
ففي ھذا المثال إذا أعمل الفعل الثاني یجد فال بد من ) َیْدُرُس وَیِجدُّ الولدان(ونوعا مثل 

، وإذا أعمل الفعل األول ال بد من )یدرسان ویجدُّ الولدان(اإلضمار في األول فیقال 
 وال یصح أن یتسلط الفعالن على )یدرُس وَیِجدَّان الولدان(اإلضمار في الثاني فیقال 

 .المعمول الظاھر فیقال یدرس الولدان ویجد الولدان ألنھ تكرار وھو ال یصح
 العامل الذي یھمل إن كان طالبا لمرفوع كما سبق فال بد من اإلضمار معھ، وكذلك -2

یضمر مع مفعول ظن وأخواتھا ألنھ في األصل عمدة مبتدأ أو خبر فال یصح حذفھ فإن 
) َظنَِّني وَظَنْنُت زیدا قائما إیاه(الطالب لھ ھو األول وجب إضماره مؤخرا مثل كان 

َظَنْنُت وَظنَِّنیِھ زیدا (وإن كان الطالب لھ ھو الثاني أضمر متصال كان أو منفصال مثل 
 ).ظننُت وظنَِّني إیاه زیدا قائما(و) قائما

غیر مرفوع وھو  العامل الذي یھمل إن كان ھو األول لم یؤت معھ بضمیر -3
وال یقال ضربتھ وضربني ویقال ) ضربُت وضربني زیٌد(المنصوب والمجرور فیقال 

 :وما ورد مضمرا في األول مثل. وال یقال مررت بھ ومر بي) مررُت ومر بي زیٌد(
فضرورة، ) إذا كنَت ُتْرِضیِھ وُیْرِضیَك صاِحٌب     ِجھارا فكن في الغیِب َأْحَفَظ ِلْلَعْھِد(

ن العامل المھمل ھو الثاني أتي معھ بالضمیر مطلقا مرفوعا كان أو منصوبا أو وإن كا
مر بي (و ) ضربِني وضربُتُھ زیٌد(مجرورا عمدة في األصل أو غیر عمدة مثل 

 ومما ورد منھ قولھ) ومررُت بھ زیٌد
 )ُتُنحِّل فاستاكت بھ عوُد إْسَحِل  إذا ھي لم َتْسَتْك بعوِد أراكٍة (

فقد .  اختیر عود إسحل، واإلسَحل شجر یستاك بھ، وھو غیر األراكتنحل معناھا 
 .أعمل األول في البیت تنحل وأضمر في الثاني وھو استاكت بھ

 : وما ورد مخالفا لذلك مثل
 ) إذا ُھُم َلَمُحوا ُشعاَعھ   ِبُعكاَظ ُیْعِشى الناظریَن(

 .فقد حذف من الثاني وكان ال بد أن یقول لمحوه، فھو للضرورة
 تطبیق

)1( 
بین المعمول أو . فیما یأتي جمل تنازع في كل منھا عامالن أو أكثر معموال أو أكثر

 :المعموالت المتنازع علیھا، والعوامل المتنازعة
 لغیر جمیل من خلیلي مھمل   جفوني ولم أجف األخالء إنني-1
 أن شبت فانصرفت عنھن آمالي   ھوینني وھویت الغانیات إلى -2
 قعدت ولم أبغ الندى عند سائب  م أدرك بوجھي فلیتني طلبت فل-3
 أخ لك یعطیك الجزیل وناصر   كساك ولم تستكسھ فاشكرن لھ-4
 لمن أجاروا ذوو عز بال ھون   جئ ثم حالف وقف بالقوم إنھم-5
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)2( 
في جمل التنازع التالیة بین أي العوامل أعمل وأیھا أھمل، وبین ما إذا كان الذي أھمل 

 :لمعمول أوال مع بیان األسبابمعھ ضمیر ا
 . حفظ القرآن وجودوه المرتلون-2 . زرعوا وسقى األرض أصحابھا-1
 . بنوا العمارات وأقام الطرق المھندسون-3
  . أعجبت وأعجب بي صدیقي-5   . علمني واحترمتھ المعلم-4
 . ینجزان عملھما ویتقنھ المخلصان-7  . أكرمت وقدرني الضیف-6

)3( 
 :من عندك لما یأتيمثل في جمل 

 . تنازع أعمل فیھ العامل األول وأضمر في الثاني-1
 . تنازع أعمل فیھ العامل الثاني وأضمر في األول-2
 . تنازع بین ثالثة عوامل لمعمول واحد-3
 . تنازع عاماله فعل واسم فاعل-4

)4( 
 :أعرب ما یأتي

 .كما تلقاك دون الخلد رضوان   جرى وصفق یلقانا بھا بردى-1
 .  زارني وزرتھ الذي كنت أود أن ألقاه-2
 
 


