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  النائب عن الفاعل -5
النائب عن الفاعل ھو اسم یحل محل الفاعل المحذوف :  تعریف النائب عن الفاعل-1

وبعض مؤلفي كتب النحو یسمونھ نائب الفاعل، وبعضھم یسمیھ المفعول .ویأخذ أحكامھ
وتسمیتھ النائب ) ِغیَض الماُء)  (ُقضي األمُر) (ُأنِزَل الكتاُب(الذي لم یسم فاعلھ ومثالھ 
لفاعل أخصر من تسمیتھ المفعول الذي لم یسم فاعلھ وأبعد من عن الفاعل أو نائب ا

االعتراض إذ یسمى المفعول الثاني أو الثالث مفعوال وال یسمى نائب فاعل إذا حذف 
فاعلھ وناب عنھ المفعول األول، وبناء علیھ فلیس كل مفعول حذف فاعلھ ینوب عن 

 .الفاعل
 

 :ھا أسباب لفظیة وأسباب معنویةیحذف الفاعل ألسباب من:  أسباب حذف الفاعل-2
 : األسباب اللفظیة لحذف الفاعل منھا-أ

عوقبتم فیھا إیجاز بدل ) وإن عاَقْبُتم فعاِقبوا بمثِل ما ُعوِقْبُتْم بھ( قصد اإلیجاز مثل -1
 .أن یقال بمثل ما عاقبكم المعتدون بھ

)  ُحِمَدْت سیرُتھمن طاَبْت سریَرُتھ( المحافظة على السجع في الكالم المنثور مثل -2
فلو ذكر الفاعل وقیل حمد الناس سیرتھ الختلف لفظ الفاصلتین في الجملة واختلف 

 .إعرابھما
 : المحافظة على الوزن في النظم الشعري مثل قول األعشى-3
 ) َغیري وُعلَِّق ُأْخَرى َغیَرھا الرجُل  ُعلِّْقُتھا َعَرًضا وُعلَِّقْت َرُجال(

مرات للمجھول لیستقیم الوزن ولو ذكر الفاعل في كل مرة لما فالفعل علق بني ثالث 
 .استقام وزن البیت

 : األسباب المعنویة لحذف الفاعل منھا-ب
) وُخِلَق اإلنساُن ضعیفا( كون الفاعل معلوما للمخاطب فال یحتاج إلى ذكره لھ مثل -1
 ).ُخِلَق اإلنساُن من َعَجل(
) ُسِرَق الَمتاُع(یستطیع تعیینھ للمخاطب مثل  كون الفاعل مجھوال للمتكلم فھو ال -2
وقد . إذا لم یعلم السارق ولم یعلم الراوي) ُرِوَي عن رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علیِھ وَسلَّم(

َسَرَق ساِرٌق، (قیل في ھذا السبب إنھ غیر كاف لحذف الفاعل إذ یمكن أن یقال 



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 270

وقول ) َأَل ساِئٌل بعذاٍب واقعَس(فیكون للفعل فاعل ومنھ قولھ تعالى ) وَرَوى راٍو
ویجاب عن ھذا بأن اإلتیان بلفظ عام مثل ) ُھَرْیَرَة َودِّْعھا وإن الَم الِئٌم(الشاعر األعشى 

، ) ُسِرَق َمتاِعي(لیس لھ فائدة زائدة في اإلفھام على القول ) َسَرَق اللِّصُّ َمتاِعي(
تق من مصدره مثل جاء ویجاب كذلك بأن كل فعل یصح أن یسند إلى اسم فاعل مش

جاء وأتى آت وقال قائل، وكل ذلك ال یفید في معرفة ذات الفاعل أو تعیینھ سارقا أو 
 .راویا كما في المثالین األولین

یأیُّھا الذین آَمنوا إذا قیَل لكم َتَفسَّحوا في ( كون الفاعل ال یتعلق بذكره غرض مثل -3
فلیس المھم في موقف طلب ) ذا قیَل اْنُشُزوا فاْنُشُزواالمجالِس فاْفَسُحوا َیْفَسِح اُهللا لكم وإ

التفسح في المجالس أو النشوز منھا معرفة من طلب ذلك أو تحدیده ولكن المھم ھو أن 
 .ینفذ األمر بالتفسح أو النشوز، ولذلك حذف الفاعل إذ لم یتعلق بذكره غرض

حیث حذف الفاعل )  دیناٍرُتُصدِّق بألِف( رغبة المتكلم في اإلبھام على السامع مثل -4
 .للرغبة في عدم ذكره

 تعظیم الفاعل بصون اسمھ عن أن یجري على لسان المتكلم، أو بصونھ عن أن -5
) ُأصِدر المرسوُم الرِّئاِسيُّ) (ُأقیَل الوزیُر الُفالِنيُّ(یقترن ذكره بذكر المفعول بھ مثل 

 . ذكره في ھذه األمثلةفالتعظیم للفاعل كان السبب في عدم) ُخِلق الِخنزیُر(
ُشِربت الخمُر في ( تحقیر الفاعل بصون لسان المتكلم عن أن یجرى بذكره مثل -6

فالمتكلم یترفع في ھذین المثالین ) ُألِقَیْت ِنكاٌت سخیفٌة في حفلِة السََّمر) (مجلِس الفرِح
 .عن ذكر الفاعل تحقیرا لھ

ُفِتَحِت الَخْزَنُة وُسرقت (نھ مكروه مثل  خوف المتكلم من الفاعل فال یذكر لئال ینالھ م-7
 .وھو یعلم الفاعل ویخشى من ذكره) منھا النقوُد

ُكسَر زجاُج ( خوف المتكلم على الفاعل فال یذكر حتى ال یمسھ أحد بمكروه مثل -8
وھو ال یرید أن یذكر الفاعل حتى ال یعاقبوه بشدة ) ُألقَي الحجُر على المنزِل(أو ) النافذِة
 .هأو یؤذو

 

 : والصریح یكون معربا أو مبنیا النائب عن الفاعل یكون اسما صریحا أو مؤوال بھ-3
ومثل الذكر في ) ُقتل اإلنساُن ما َأْكَفَره( االسم الصریح المعرب مثل اإلنسان في -أ
 ) .َأُؤْلِقَي الِذكُر علیھ من بیِننا؟(
م إشارة أو اسما  االسم الصریح المبني یكون ضمیرا متصال أو مستترا أو اس-ب

 :موصوال
نائب ) ُتم(الضمیر المتصل ) وما ُأوتیُتم من العلِم إال قلیال( الضمیر المتصل مثل -1

 قالوا ُأوِذینا من قبِل (فاعل مبني على الضم في محل رفع والمیم عالمة الجمع، ومثل 
 .ل رفعالضمیر المتصل نا في أوذینا نائب فاعل مبني على السكون في مح) أن تأِتَینا

الفعل ) َأَفَمْن ُیْلَقى في الناِر خیٌر أمَّْن یأتي آمنا یوَم القیامة؟( الضمیر المستتر مثل -2
 .یلقى مبني للمجھول، نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على من

أوحي فعل ماض ) وُأوِحَي إلّي ھذا القرآُن ألْنِذَرُكْم بھ ومن َبَلغ( اسم اإلشارة مثل -3
للمجھول، ھذا نائب فاعل وھو اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، مبني 

 .القرآن بدل من ھذا مرفوع
ومن جاء بالسیئِة فال ُیْجَزى الذین َعِملوا السیئاِت إال ما كانوا ( االسم الموصول مثل -4



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 271

یجزى فعل مضارع مبني للمجھول، الذین نائب فاعل وھو اسم موصول مبني ) یعملون
 .تح في محل رفععلى الف

 االسم المؤول ھو مصدر ینسبك من حرف مصدري وما بعده، ویكون المصدر -ج
المؤول في محل رفع نائب فاعل، والحروف التي تسبك مع ما بعدھا بمصدر یصلح 

 :للنیابة عن الفاعل ھي
 فقالوا إنا قل ُأوِحَي إليَّ أنَُّھ استمَع َنَفٌر من الِجنَّ( أنَّ المشددة واسمھا وخبرھا مثل -1

أوحي فعل ماض مبني للمجھول، نائب الفاعل المصدر من أنَّ وما ) سمعنا ُقرآنا َعَجبا
دخلت علیھ، أو من أنَّ واسمھا وخبرھا، وتقدیره استماع قل أوحي إلى استماع نفر، 
وقبل تقدیر المصدر تعرب أن وما بعدھا إعرابھا الجزئي العادي، أن حرف توكید 

الشأن مبني على الضم في محل نصب اسم أن، استمع فعل ونصب، الھاء ضمیر 
ماض، نفر فاعل، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت 

 .علیھ في تأویل مصدر نائب فاعل أوحي
یؤمل مبني ) ُیَؤمَُّل أْن َتْنَجَح( أن المصدریة التي تنصب الفعل المضارع مثل -2

نصب، تنجح فعل مضارع منصوب بأن، الفاعل ضمیر للمجھول، أن حرف مصدري و
مستتر تقدیره أنت، المصدر المؤول من أن وما دخلت علیھ في محل رفع نائب فاعل 

 تقدیره ) ُیْرَجى أن تقوَم بما علیك(ومثل .  للفعل یؤمل تقدیره یؤمل نجاحك
 .یرجى قیامك بما علیك

إنَك اآلَن َتْلَقى َجزاَءَك فقد ُدوِّن ( ما المصدریة التي تدخل على الفعل الماضي مثل -3
دون فعل ماض مبني للمجھول، ما حرف مصدري ال محل لھ من ) ما َعِمْلَت

اإلعراب، عملت فعل ماض والتاء فاعلھ، والمصدر المؤول من ما وما دخلت علیھ في 
 ُكْن َحِذرا في كالِمَك فقد(ومثل . محل رفع نائب فاعل لدون والتقدیر فقد دون عملك

ینقل مضارع مبني للمجھول، ما حرف مصدري، تقول ) ُیْنَقُل ما َتقوُل نقال غیَر دقیق
فعل مضارع، فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنت، المصدر المؤول من ما والفعل في محل 

 .رفع نائب فاعل والتقدیر فقد ینقل قولك
 

 :لفاعل وھيیثبت للنائب عن الفاعل من األحكام ما ثبت ل:  أحكام نائب الفاعل-4
ُأوِتَي ) (ُأخِبر القاِضي بالحقیقِة(أو مقدرا مثل ) وُوِضَع الكتاُب( الرفع ظاھرا مثل -1

 ) .موسى وعیسى
وقد یجر لفظا بحرف جر زائد ویكون مرفوعا محال أو تقدیرا، وحرف الجر الزائد من 

عمر فعل مضارع مبني ی) وما ُیَعمَّر من ُمَعمٍَّر وال ُیْنَقُص من ُعُمِرِه إال في كتاب(مثل 
للمجھول، من حرف جر زائد، معمر نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا 

ما َیَودُّ الذین كفروا من أھِل الكتاِب (اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومثل 
 ) .وال المشركین أن ُیَنزََّل علیكم من خیٍر من ربِّكم

وِسیَق الذین اتََّقْوا َربَُّھْم إلى الجنِة ( فالفعل مثل  التأخر عن عاملھ الفعل أو شبھھ-2
 ) .ُمَفتََّحًة لھُم األبواُب) (الصبُر محموٌد عواِقُبھ(وشبھ الفعل اسم المفعول مثل ) ُزَمرا

 : عدم جواز حذفھ ألنھ أصبح عمدة ویستثنى من ذلك مواضع یجب حذفھ فیھا منھا-3
 الجماعة أو یاء المخاطبة ومؤكدا بنون التوكید  إذا كان فعلھ مضارعا مسندا إلى واو-1

لتبعثن ) قل َبَلى وَرّبشي َلُتْبَعُثنَّ ثم َلُتَنبَُّؤنَّ بما َعِملُتم وذلك على اهللا یسیر(الثقیلة مثل 
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الالم الم القسم، تبعثن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي األمثال ألنھ 
لمجھول، واو الجماعة المحذوفة اللتقاء الساكنین نائب من األفعال الخمسة، وھو مبني ل

فاعل، أصلھ لتبعثونن حذفت نون الرفع لتوالي األمثال فالتقى ساكنان واو الجماعة 
ومثلھ  . والنون األولى الساكنة من النون المشددة فحذفت واو الجماعة اللتقاء الساكنین

 ) . عن النَّعیِمثم َلُتْسَأُلنَّ َیْوَمِئٍذ(لتنبؤن، ومثلھ كذلك 
َلُتذَكِرّن مع الصالحاِت إذا َحُسَن ُخُلُقِك (و ) َلُتكَرِمّن إذا كنِت من المتفوقات(ومثل 

لتكرمن الالم الم القسم تكرمن فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة ) وَأْرَضْیِت َربَِّك
 ة المحذوفة لتوالي األمثال ألنھ من األفعال الخمسة، وھو مبني للمجھول ویاء المخاطب

اللتقاء الساكنین نائب فاعل، أصلھ لتكرمینن حذفت نون الرفع لتوالي األمثال فالتقى 
ساكنان یاء المخاطبة والنون األولى الساكنة من النون المشددة فحذفت یاء المخاطبة 

 .اللتقاء الساكنین
) ِرم إال زینُبما ُأك( إذا كان في سیاق االستثناء المفرغ وكان ما بعد إال مؤنثا مثل -2

فنائب الفاعل ھنا محذوف تقدیره أحد أي ما أكرم أحد إال زینب وزینب بدل من نائب 
 .الفاعل المحذوف

وبعض النحاة یرى أن نائب الفاعل یحذف في ھذا السیاق ولو كان ما بعد إال غیر 
 كلمة ویرون أن نائب الفاعل محذوف تقدیره أحد، وأن) ما ُأْكِرَم إال ھاِشٌم(مؤنث مثل 

ھاشم بدل من نائب الفاعل المحذوف، وغیرھم یرى أن ما بعد إال وھو ھاشم ھو نائب 
 .الفاعل

ُیْعَرُف ( أنھ ال یلحق عاملھ عالمة تثنیة أو جمع إذا كان مثنى أو مجموعا مثل -4
المجرمون نائب فاعل مرفوع بالواو ) المجرمون ِبِسیماُھْم فُیؤَخُذ بالنَّواِصي واألقداِم

. جمع مذكر سالم وقد لزم عاملھ وھو الفعل یعرف اإلفراد فلم تلحقھ عالمة جمعألنھ 
الساعیان نائب فاعل مثنى وفعلھ یثاب لم ) ُیثاُب الساِعیاِن في الخیِر على ِفْعِلِھما(ومثل 

 .تلحقھ عالمة تثنیة
 أنھ تلحق عاملھ عالمة تأنیث إذا كان مؤنثا وھي تاء ساكنة في آخر الماضي مثل -5
األنفس نائب فاعل وھو جمع تكسیر ویعتبر جمع التكسیر ) وُأْحِضَرِت األْنُفُس الشَُّح(

وتاء متحركة . مؤنثا فیجوز تأنیث فعلھ، وقد لحقت الفعل أحضرت تاء التأنیث الساكنة
الفعل تتلى مبني للمجھول، نائب ) َیْسَمُع آیاِت اِهللا ُتْتَلى علیھ(في أول المضارع مثل 

مستتر تقدیره ھي یعود على اآلیات وھي مؤنث مجازي و قد وجب الفاعل ضمیر 
. تأنیث الفعل ألن نائب الفاعل ضمیر مستتر وھو مؤنث بالتاء في أولھ ألنھ مضارع

) الصدُق محمودٌة عواِقُبھ(وتاء في آخر اسم المفعول إذا كان العامل اسم مفعول مثل 
كسیر فجاز تأنیث عاملھ بالتاء في عواقبھ نائب فاعل السم المفعول محمودة وھو جمع ت

 ).الصدُق محموٌد عواِقُبھ(آخره، ویجوز عدم تأنیثھ فیقال 
 أنھ یتقدم على المفعول الثاني أو الثالث إذا كان عاملھ ینصب مفعولین أو ثالثة مثل -6
 فعلي نائب فاعل، ودرھما مفعول ثان ویجوز تقدم المفعول ) ُأْعِطَي عليُّ ِدْرَھما(

فدرھما مفعول ثان وعلي نائب ) ُأْعِطَي ِدْرَھما عليٌّ(لى نائب الفاعل فیقال الثاني ع
فاعل، وھذا إنما جاز ألنھ یؤمن التباس أحدھما باآلخر، فإذا خیف اللبس لم یجز التقدیم 

ال یجوز تقدیم عمرو وتأخیر زید ألنھ ال یعلم من نائب الفاعل، ) ُأْعِطَي زیٌد َعْمًرا(مثل 
 .مكن أن یعطى لآلخرإذ كل منھما ی
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مِن الذي ُأِھیَن باألمِس؟ ( أنھ یجوز حذف فعلھ إذا دل علیھ دلیل كأن یسأل مثال -7
ویكون حذف الفعل واجبا إذا كان نائب الفاعل واقعا بعد . أي الذي أھین زید) فیقاُل زیٌد

باُل وإذا الج(أداة تختص باألفعال، إذ ال بد من تقدیر فعل محذوف یفسره المذكور مثل 
وإذا ) (وإذا الِبحاُر ُسجَِّرْت) (وإذا الوحوُش ُحِشَرْت) (وإذا الِعشاُر ُعطَِّلْت) (ُسیَِّرْت

ففي كل ھذه األمثلة االسم الواقع بعد إذا ال بد ) وإذا الموءودُة ُسِئَلْت) (النُّفوُس ُزوَِّجْت
لذي یعرب أن یقدر لھ فعل مماثل للفعل المذكور ویكون ھو العامل في رفع االسم ا

 .نائب فاعل لفعل محذوف یفسره المذكور
وبعض النحویین أضاف حكما ثامنا وھو أن نائب الفاعل ال یتعدد كما أن الفاعل الذي 
یقوم النائب مقامھ ال یتعدد أي أن الفعل ال یرفع إال فاعال واحدا إذا كان مبنیا للفاعل، 

ا واحدا للفاعل إذا كان ھناك أكثر من وكذلك إذا كان مبنیا للمفعول فإنھ ال یرفع إال نائب
مفعول فیقوم األول منھا مقام الفاعل وتعرب بقیة المفاعیل منصوبة كما كانت قبل 

السائل نائب فاعل، وھو الذي كان مفعوال ) ُأْعِطَي السائَل َصَدَقًة(حذف الفاعل مثل 
ائب فاعل، بكرا عمرو ن) ُأْعِلَم عمٌرو َبْكرا ُمسافرا(ومثل . أول، صدقة مفعول ثان

 .مفعول ثان، مسافرا مفعول ثالث
 

 :  ما ینوب عن الفاعل-5
 ُأْنِزَل ) (ُوِضَع الكتاُب( ینوب عن الفاعل عند حذفھ المفعول بھ ویأخذ أحكامھ مثل -1

فإن لم یكن في الكالم مفعول ) ُأْسِدَل السِّتاُر) (ُأْجِرَي االختباُر) (ُسیَِّرِت الجباُل) (الذِّكُر
 .ب عن الفاعل الظرف أو الجار والمجرور أو المصدربھ نا

 الظرف ینوب عن الفاعل إذا كان یصلح للنیابة عنھ بأن كان متصرفا مختصا -2
والظرف المتصرف ھو ما ال یالزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن والظروف من 

 :حیث التصرف وعدمھ ثالثة أنواع
، وَعْوُض، وحیُث، وإذا، فھي ال تكون َقطُّ:  ما یالزم النصب على الظرفیة مثل-1

حیثما وردت إال في محل نصب، ولذلك فھي غیر متصرفة وال تصلح للنیابة عن 
 .الفاعل

عند، َثمَّ، وھذا النوع أیضا غیر :  ما یالزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن مثل-2
 .متصرف وال یصلح للنیابة عن الفاعل

: فیة أو الجر بمن، ویتأثر بالعوامل المختلفة مثل ما ال یالزم النصب على الظر-3
وقت، وزمن، وساعة، ویوم، وحین، ومكان، وأمام، ووراء ویمین، وشمال، وذات 
الیمین، وذات الشمال، وھذا النوع من الظروف متصرف ویصلح للنیابة عن الفاعل 
 بشرط آخر وھو أن یكون مختصا  ومعنى كون الظرف مختصا أنھ یكون مضافا مثل

یوٌم عسیٌر، ووقٌت طویٌل، ومكاٌن (أو موصوفا مثل ) یوُم الُجُمَعِة أو شھُر رمضاَن(
وباالختصاص باإلضافة أو الوصف یكون للظرف فائدة، ودون ذلك ال یكون ) واسٌع

ِسیَر یوُم (مثال نیابة الظرف عن الفاعل . مفیدا فال یقال ِصیَم شھٌر، وُجِلَس مكاٌن
ِصیَم ( مبني للمفعول، یوم الجمعة ظرف وھو نائب فاعل، سیر فعل ماض) الُجُمَعِة

أمام ظرف مكان وھو نائب فاعل مرفوع، الحدیقة ) ُجِلَس أماُم الحدیقِة) (شھُر رمضاَن
 .مضاف إلیھ

  المصدر ینوب عن الفاعل إذا كان متصرفا مختصا، والمصدر المتصرف ھو ما -3
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 المختلفة مثل ضرب وأكل وفھم ال یالزم النصب على المصدریة ویتأثر بالعوامل
ُسْبحاَن (أما المصدر غیر المتصرف فھو ما یالزم النصب على المصدریة مثل . وسیر

 .فمثل ھذا المصدر ال یصلح للنیابة عن الفاعل) اِهللا، وَمَعاذ اِهللا
ومعنى كون المصدر مختصا أنھ یكون مضافا أو موصوفا مثل جلوس األسد، وسیر 

 لھ فائدة، أما ما كان غیر مضاف و ال موصوف مثل ضرب سریع ألنھ بذلك یكون
وبعض المؤلفین یقولون .  وسیر وفھم فإنھ ال یؤدي فائدة وال یصلح للنیابة عن الفاعل

في توضیح معنى المختص إنھ ما یكون مبینا للنوع أو للعدد من المصادر، أما ما یكون 
 .مؤكدا فلیس مختصا وال یصلح للنیابة

سیر نائب فاعل، سریع ) ِسیَر َسْیٌر سریٌع(صدر المختص عن الفاعل مثال نیابة الم
ُفِھَم فھٌم (جلوس نائب فاعل، األمیر مضاف إلیھ، ) ُجِلَس ُجلوُس األمیِر(صفة لسیر، 

 ).عمیٌق
 الجار والمجرور ینوب عن الفاعل إذا كان یؤدي فائدة ویصلح للنیابة وذلك إذا -4

 :تحققت فیھ ثالثة شروط
ُنِظَر إلى (و) ُمرَّ ِبزیٍد(ون مختصا بأن یكون المجرور معرفة أو نحوھا مثل  أن یك-1

 .فإن لم یكن كذلك مثل ُجِلَس في داٍر وُنِظَر إلى َشْيٍء لم تصح نیابتھ عن الفاعل) َعِليٍّ
 أال یكون حرف الجر مالزما لطریقة واحدة كمذ ومنذ المالزمین لجر الزمان، -2

جر المقسم بھ، فمثل ھذه الحروف مع مجروراتھا ال تصلح وكحروف القسم المالزمة ل
 .للنیابة عن الفاعل

 أال یكون حرف الجر داال على التعلیل كالالم والباء ومن إذا استعملت أي منھا في -3
 .الداللة على التعلیل

) ُمرَّ بمحمٍد) (ُجِلَس في الداِر(مثال الجار والمجرور الذي یصلح للنیابة عن الفاعل 
مبني للمجھول، في الدار جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، مر مبني جلس 

 .للمجھول، بمحمد جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل
 :ملحوظتان

 إذا وجد في الجملة التي یحذف فیھا الفاعل مفعول بھ ومصدر أو ظرف أو :األولى
ب أي من جار ومجرور فإن المفعول بھ فقط ھو الذي ینوب عن الفاعل، وال ینو

فزید ) ُضِرَب زیٌد ضربا شدیدا یوَم الُجُمعِة أماَم األمیِر في داِره(األشیاء األخرى مثل 
الذي كان مفعوال بھ ھو نائب الفاعل، والمصدر والظرف والجار والمجرور بقیت كما 

وھذا ھو رأي جمھور النحاة من البصریین ویرون أن ما ورد مخالفا لذلك شاذ أو . ھي
 األخفش أنھ إذا وقع المفعول بھ مع أي من المصدر أو الظرف أو مؤول ویرى 
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الجار والمجرور فإن كان المفعول بھ متقدما تعین أن یكون ھو نائب الفاعل ولم یجز 
، وإن كان غیر المفعول بھ ھو المتقدم فإنھ ) ُضِرَب زیٌد في الداِر(أن ینوب غیره مثل 

في الدار جار ) ُضِرَب في الداِر زیٌد(م علیھ مثل یجوز إقامة المفعول بھ أو إقامة المتقد
في الدار ) ُضِرَب في الداِر زیدا(ویجوز . ومجرور متعلق بضرب، زید نائب فاعل

 .جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل، زیدا مفعول بھ
 إذا كان في الجملة مفعوالن أو أكثر بأن كان المفعول ینصب مفعولین أو أكثر :الثانیة

 :ینوب عن الفاعل من المفاعیل یكون بحسب ما یليفإن ما 
 إن كان الفعل من باب ظن أي أنھ ینصب مفعولین أصلھما المبتدأ والخبر فإنھ یتعین -1

ُظنَّ زیٌد (أن یقام المفعول األول من المفعولین مقام الفاعل ویبقى الثاني منصوبا مثل 
یرى أنھ یجوز نیابة الثاني عن ومن النحاة من .  وھذا ھو رأي جمھور النحاة) مسافرا

ُظنَّ (الفاعل إذا أمن اللبس فإن لم یؤمن اللبس لم یجز فیجوز على رأي ھؤالء أن یقال 
 .فال یجوز) ُظنَّ زیٌد َعْمًرا(ألمن اللبس فإن لم یؤمن اللبس مثل ) زیًدا مسافٌر

یضا أن  إن كان الفعل من باب أعلم أي ینصب ثالثة مفاعیل فرأي جمھور النحاة أ-2
المفعول األول ھو الذي ینوب عن الفاعل ویبقى المفعوالن اآلخران منصوبین مثل 

ومن النحاة من یرى أنھ یجوز نیابة غیر األول إن أمن ) . ُأعِلم زیٌد َعْمًرا حاضرا(
فإذا لم ) ُأعِلم زیدا فرَسك ُمْسَرٌج(ویجوز أیضا ) . ُأعِلم زیًدا فرُسك ُمْسَرجا(اللبس مثل 
 ).ُأعِلم زیٌد خالدا منطلقا(للبس لم یجز مثل یؤمن ا

 إن كان الفعل من باب كسا أي ینصب مفعولین لیس أصلھما المبتدأ والخبر جاز -3
ُأْعِطَي (و) ُأْعِطَي زیٌد درھما(نیابة أي من المفعولین عن الفاعل بشرط أمن اللبس مثل 

 ) .ِطَي زیٌد َبْكراُأْع(فإن حصل اللبس لم یجز إقامة الثاني مثل ) زیدا درھٌم
 

 إذا حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول فإنھ تغیر : تغییر صورة الفعل مع نائب الفاعل-6
صورتھ بضم أولھ وكسر ما قبل آخره في الماضي، وبضم أولھ وفتح ما قبل آخره في 

وقد سبق . المضارع مع مراعاة صور التغییر األخرى بحسب أوزان األفعال وصیغھا
 .لك في الفعل المبني للفاعل والفعل المبني للمفعولتوضیح كل ذ

 تطبیق
)1( 

 :استخرج نائب الفاعل مما یأتي وبین عالمة إعرابھ و عامل رفعھ
 ) ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا (-2 ) ینبأ اإلنسان یومئذ بما قدم وأخر (-1
 )  عنھولو ردوا لعادوا لما نھوا (-4  ) إن ھؤالء متبر ما ھم فیھ (-3
 ) جنات عدن مفتحة لھم األبواب (-6 )وما أوتیتم من شيٍء فمتاع الحیاة الدنیا (-5
 ) فأولئك یدخلون الجنة وال یظلمون شیئا (-8   ) قتل اإلنسان ما أكفره (-7
إنما جزاء الذین یحاربون اهللا ورسولھ ویسعون في األرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو  (-9

 ) لھم من خالف أو ینفوا من األرضتقطع أیدیھم وأرج
 ولكن تؤخذ الدنیا غالبا   وما نیل المطالب بالتمني-10
 وآخر مخدوع لھا غیر مدرك   وما الناس إال خادع أدرك المنى-11
 وعدوي یظن فیھ الوفاء؟    أصدیقي یود أنى أساء-12

)2( 
 :، وحكمھ اإلعرابيفیما یأتي جمل فیھا نائب فاعل محذوف، اذكر تقدیره وبین سبب حذفھ
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 ) لتبلون في أموالكم وأنفسكم (-2 . لتسأِلن یا فتاة عن كل أعمالك-1
 . لتكرُمن إذا تفوقتم-4  . ال یحمد إال عائشة-3

)3( 
 :فیما یلي جمل فیھا نائب فاعل مؤنث بینھ وبین عاملھ وعالمة التأنیث التي لحقتھ

 ) وأوتیت من كل شيء ولھا عرش عظیم (-1
 ) رر مرفوعة وأكواب موضوعةفیھا س (-2
 ) حتى إذا جاءوھا فتحت أبوابھا (-3
 ) وإذا الجحیم سعرت وإذا الجنة أزلفت (-4
 ) ھذه بضاعتنا ردت إلینا (-5
 ) وأحلت لكم األنعام إال ما یتلى علیكم (-6
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)4( 
 :فیما یأتي جمل فیھا نائب فاعل مثنى أو مجموع بینھ وبین عالمة إعرابھ

    ) رة ساجدینوألقي السح (-1
 ) أولئك یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیھا تحیة وسالما (-2
 ) الذین أخرجوا من دیارھم بغیر حق (-3
 ) وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات (-4
 ) یحلون فیھا من أساور من ذھب (-5
 ) ال یسأل عما یفعل وھم یسألون (-6
 )  ساھونقتل الخراصون الذین ھم في غمرة (-7
 . یسأل الوالدان عن تربیة أبنائھما-8

)5( 
بین نوع النائب عن الفاعل فیما یأتي أھو المفعول بھ أم المصدر أم الظرف أم الجار 

 :والمجرور ، ثم بین إعرابھ
 ) یوم یكشف عن ساق ویدعون إلى السجود فال یستطیعون (-1
 ) نوبھم وظھورھمیوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى بھا جباھھم وج (-2
 ) ویطاف علیھم بآنیة من فضة وأكواب كانت قواریرا (-3
 ) ویسقون فیھا كأسا كان مزاجھا زنجبیال (-4
 ) وجيء بالنبیین والشھداء وقضي بینھم بالحق وھم ال یظلمون (-5
 . سھرت لیلة السفر-6
 . لعب وقت إضافي-7
 .  یزدحم ازدحام شدید في األسواق-8
 .وا في عملكم یراد أن تخلص-9

 . ھجم ھجوم عنیف-10
 . أعلن أن الھالل لم یر-11
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)6( 
 :حول الجمل اآلتیة من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول بحذف الفاعل وإنابة ما یصلح منابھ

 . أدبني ربي فأحسن تأدیبي-1
 . یكرم المرء الضیف وال یھینھ-2
 . یعیش الفقیر عیشة بسیطة قلیلة الكلفة-3
 .ال اإلنسان الغایة إال بالجد ال ین-4
 . سأل المحقق الشاھدین اللذین رأیا الحادث-5
 . لم تورد الصحیفة أخبارا جدیدة-6
 . یأخذون علیك أنك متشائم-7
 . ال یقصد الناس إال ذا الجاه-8
 . إذا أعطى الغني الفقیر من فضل مالھ صلح حال المجتمع-9

 .زمات یكتفي العاقل بالضروریات في أوقات األ-10
)7( 

 :مثل لما یأتي في جمل من عندك
 . نائب فاعل مؤنث-2   . نائب فاعل ضمیر متصل-1
 . نائب فاعل مصدر مؤول-4  . نائب فاعل حذف فعلھ وجوبا-3
 . نائب فاعل ظرف-6  . نائب فاعل بعده مفعول ثان-5
 . نائب فاعل جار ومجرور-8   . نائب فاعل اسم إشارة-7
 . نائب فاعل ضمیر مستتر-10  . اسم مفعول نائب فاعل عاملھ-9

)8( 
 :أعرب ما یأتي

 ) وإنما توفون أجوركم یوم القیامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز (-1
 ) ذلك یوم مجموع لھ الناس وذلك یوم مشھود (-2
 
 
 


