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 ظن وأخواتها

 قال ابن مالك:

 انصب بفعِل الَقلب جزَئي ابتدا ... أعني: رأى، خال، علمُت، وجدا

 ظّن، حسبُت، وزعـــمت، مع عد ... حجا، درى، وجعل اّللذ كاعتقد 

 وهــــــــْب، َتَعّلم، والتي كصيَّرا ... أيًضا بها انــــصب مبتًدا وخبَرا 

الناسخة لالبتداء وهو )ظنَّ وأخواتها( وعملها نصب المبتدأ والخبر مفعولين لها، ومنها  هذا هو القسم الثالث من األفعال
المتصّرف الذي يعمل في صيغة الماضي والمضارع واألمر، ومنها غير المتصّرف )الجامد( وعمله مقصور على صيغته 

 الخاّصة به، وتنقسم إلى قسمين:

 والعلم، أو على الّرجحان، والثاني: أفعال التحويل. أحدهما: أفعال القلوب، وقد تدّل على اليقين 

 أمثلة هذه األفعال:

 القسم األول، أفعال القلوب، وهي نوعان:

 أواًل: األفعال الدالة على اليقين:

 . رأى، مثالها قول الشاعر:1

 رأيُت هللَا أكبَر كلِّ شيٍء ... محاولًة وأكثَرهم ُجُنودا

ما لف  فيه دالًة على اليقين، وقد نصبت مفعولين، أحدهُ )رأى( ووجه االستشهاد به، مجيء  أكبَر((الشاهد فيه قوله: ))رأيت هللَا 
، كقوله تعالى: }إنهم يرونه بعيدا{ أي يظنُّونه.، الجاللة، والثاني قوله: أكبر  وقد تستعمل رأى بمعنى ظنَّ

ي تنصب مفعولين أيًضا، ومثالها قوله تعالى: }ِإنِّي َأَرانِ و وتأتي )رأى( كذلك بمعنى َحُلم، أي رأى في منامه، وتسمى: الُحلمية، 
 ا جملة في موضع المفعول الثاني، ومثالها أيًضا قول الّشاعر: وأعصر خمرً  ،أَْعِصُر َخْمرًا{ فالياء مفعول أول

 أثاال ةً ــــــــــــــوآون ،ار  ... وعمّ  ني وطلق  قُ يؤرّ  أبو حنشٍ 

 وانخزل انخزاال ،تجافى الليلتي حتى إذا ما ... م رفقَ راهُ أَ 

 الالدرك بَ ـــــــــفلم ي ... إلى آلٍ  ذي يجري لوردٍ إذا أنا كالّ 

الشاهد فيه قوله: أراهم رفقتي، حيث أعَمل )أرى( في مفعولين، أحدهما الّضمير البارز المتصل به، والثاني قوله: رفقتي، ورأى 
لرؤيا ا في اإلعمال، وإّنما عملت مثل عملها ألّن بينهما تشابًها؛ ألنّ  بمعنى حلم: أي رأى في منامه، وقد أجريت مجرى )علم(

 إدراك بالحّس الباطن، فلذا أجريت مجراه.
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ته، د، نحو: رأى أبو حنيفة حلَّ كذا، وتأتي قلياًل بمعنى: أصاب رئر نحو: رأيُت الكواكَب، وبمعنى: اعتقَ بمعنى أبَص  )رأى( وتأتي
  تتعدى لمفعول واحد.ه فأصبت رئته، وهي بهذه المعاني ضربتوتقول " رأيت محمدا " تريد 

 .علم، ومثالها: علمُت زيًدا أخاك، وقول الشاعر:2

 علمُتَك الباذَل المعروَف فانبعثْت ... إليَك بي واِجفاُت الّشوِق واأَلملِ 

الثاني قوله ه مفعولين: أحدهما الكاف، و ، وعلم في هذه العبارة فعل دال على اليقين، وقد نصب بالشاهد فيه قوله: علمتك الباذلَ 
 الباذل.

وقد تأتي )علم( بمعنى ظّن، ويمثل لها العلماء بقوله تعالى: )فإن علمُتُموُهنَّ مؤمناًت َفال ُتْرِجُعوهّن إلى الُكفَّار(، وتنصب  
فعول م بمعنى عرف تعدت إلى موإذا كانت عل مفعولين أيًضا، وقد تأتي بمعنى: عرف، فتتعدى الواحد، مثل: هل علمَت الخبَر؟

َهاِتُكْم ال َتْعَلُموَن َشْيئاً  ل ابن {، وفي ذلك يقو واحد، كقولك: علمُت زيًدا، أي: عرفته، ومنه قوله تعالى: }َوهللُا َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ
 ملتزَمه لعلم عرفان وظنِّ تهمْه ... تعدية لواحٍد                                  مالك:

 . وجد، ومثالها قوله تعالى: }َوِإْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقيَن{.3

 . درى، ومثالها قول الّشاعر:4

 يا َعْرُو فاغتبط ... فإن اغتباطًا بالوفاِء حميدُ  ُدِريَت الَوفيَّ العهدَ 

في  وقد نصب به مفعولين، أحدهما: التاء التي وقعتالشاهد فيه قوله: )ُدِريَت الوِفَي العهَد( فإن درى فعل داّل على اليقين، 
 نائب فاعل، والثاني هو قوله: الوفي.  محّل رفع

واعلم أّن )درى( يستعمل على طريقين، أحدهما: أن يتعدى لواحد بالباء نحو قولك: دريت بكذا، فإن دخلت عليه همزة تعدى بها 
 يل.اكم به( والثاني: أن ينصب مفعولين بنفسه كما في بيت الشاهد، ولكنه قللواحد، وللثاني بالباء، كما في قوله تعالى: )وال أدر 

 . تعّلم وهي التي بمعنى ِاعلم، ومثالها قوله:5

 تعلَّم شفاَء النَّفِس قهَر عدوِّها ... فبالْغ بلطٍف في التَّحّيل والَمْكرِ 

نفس، بمعنى اعلم، ونصب به مفعولين، األّول: شفاَء الالشاهد فيه قوله: )تعلم شفاَء النفس قهَر عدوِّها( حيث ورد فيه تعلم 
 والثاني: قهَر عدوها.

أحدها: أنَّ  ، والفرق بينهما من ثالثة أوجه:ْم الّنحوَ التي في نحو قولك: تعلّ  واحترز ابن مالك بقوله: )وهي التي بمعنى اعلم( عن
( فإّن معناه اعلقولك )تعلم النحو( أمر بتحصيل العلم في المستقبل، وذلك بتحصيل  م نجاحك أسبابه، وأما قولك: )تعلْم أّنك ناجح 

في المستقبل، وثانيهما: أّن التي من أخوات ظّن تتعدى إلى مفعولين، واالخرى تتعدى إلى مفعول واحد، وثالثها: أن التي من 
 ه أنت.ه، وتعلَّمْ الحساَب، يتعلمُ  جامدة غير متصرفة، وتلك متصرفة، تامة التصرف، تقول: تعّلمَ  أخوات ظنّ 

 ثانًيا: األفعال الداّلة على الّرجحان:

 .خاَل، ومثالها قولك: خلُت زيًدا أخاك، وقد تستعمل لليقين كقوله:1
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 دعى به وهو أّولي ... لَي اسم  فال أُ نِ تُ لْ دعاني الغواني عمَّهن وخِ 

ّن أن لنفسه اسما، ، ألنه ال يظيس هو بمعنى فعل الظنّ " فيه بمعنى فعل اليقين، ولخال" الشاهد فيه قوله: وخلتني لَي اسم ، فإنّ 
م، وهو الياء، وثانيهما جملة: لي اسم ، من بل هو على يقين من ذلك، وقد نصب بهذا الفعل مفعولين، أولهما ضمير المتكلّ 

 المبتدأ والخبر.

وإذا كانت ظنَّ  ، إليه{ال ملجأ من هللا إاّل  أنْ وا . ظّن، ومثالها: ظننُت زيًدا صاحَبك، وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى: }وظنُّ 2
ي قراءة فبمعنى )اتهم( تعدَّت إلى مفعول واحد، كقولَك: ظننُت زيًدا، أي: اّتهمته، ومنه قوله تعالى: }َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبظِنيٍن{ 

 بعض المّكيين والبصرّيين، أي: بمّتهم.

 ك، وقد تستعمل لليقين كقوله:بُت زيًدا صاحبَ َب، ومثالها: حسِ . حسِ 3 

 قى والجوَد خيَر تجارٍة ... رباًحا إذا ما المرُء أصبَح ثاقالالتُّ  بتُ حسِ 

تجارة، حيث استعمل الشاعر فيه )حسبت( بمعنى )علمت(، ونصب به مفعولين، أولهما  الشاهد فيه قوله: حسبت التقى خيرَ 
 قوله: التقى، وثانيهما قوله: خيَر تجارة. 

 ومثالها قوله:. زعم، 4

 فإْن َتزُعميِني كنُت أجهُل فيُكم ... فإّني َشريُت الحلَم بعَدك بالجهلِ 

الشاهد فيه قوله: تزعميني كنت أجهل، حيث استعمل المضارع من )زعم( بمعنى فعل الرجحان، ونصب به مفعولين، أحدهما ياء 
 المتكلم، والثاني جملة كان ومعموليها.

إلى معموليها بواسطة )أْن( المؤكِّدة، سواًء أكانت مخففة من الثقيلة نحو قوله تعالى: )زعم الذين كفروا  كثر في زعم أن تتعّدىواأل
 لكم موعًدا( أم كانت مشددة، كما في قول كثير عّزة: نجعلَ  لنْ  أْن لن يبعثوا(، وقوله سبحانه: )بل زعمتم أنْ 

 أنِّي تغيرُت بعَدها ... ومن ذا الذي يا عزُّ ال يتغيَّر؟ وقد زعَمْت 

وهذا االستعمال مع كثرته ليس الزًما، بل قد تتعّدى زعم إلى المفعولين بغير توّسط أن بينهما، فمن ذلك بيت الشاهد السابق،  
 ومنه قول أبي أمية الحنفي:

 ًبازعمتني شيًخا، ولسُت بشيٍخ ... إنَّما الشيُخ من يدبُّ دبي

 . عّد، ومثالها قوله:5

 ما المولى شريكك في العدمك في الغنى ... ولكنّ د المولى شريكَ فال تعدُ 

هما قوله: دبمعنى تظن، ونصب به مفعولين، أح (عدَّ ، حيث استعمل المضارع من )كَ المولى شريكَ  دْ فال تعدُ  :الشاهد فيه قوله
  : )شريَك(.والثاني قوله )المولى(

 قوله:. حجا، ومثالها 6

 اتُ ا ملمَّ بنا يومً  ْت ى ألمّ ... حتّ  و أخا ثقةٍ أبا عمرٍ  أحجو قد كنتُ 
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، ونصب به مفعولين، أحدهما )أبا عمرو( بمعنى ظنَّ  : )أحجو أبا عمٍرو أخا( حيث استعمل المضارع من )حجا(الشاهد فيه قوله
 .والثاني )أخا ثقٍة(

ا ها بمعنى اعتقد احترازً بكون (جعل) د ابن مالكوقيّ  اْلَمالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمِن ِإَناثًا{قوله تعالى: }َوَجَعُلوا ، ومثالها جعل .7
 .ال من أفعال القلوب ،ها من أفعال التحويلفإنّ  (رصيَّ )التي بمعنى )جعل( من 

و مالزم لصيغة األمر، فإن كان من . هْب، بمعنى ظّن، وهو فعل جامد ال يتصرف، فال يجيء منه ماٍض وال مضارع، بل ه8
الهبة، وهي التفضل بما ينفع الموهوَب له؛ كان متصرًفا تاّم التصّرف، قال هللا تعالى: )ووهبنا له إسحاق( وقال سبحانه: )يهب 

 لمن يشاء إناًثا( وقال: )هْب لي حكًما(.

والغالب على فعل )هب( القلبي أن يتعدى إلى مفعولين صريحين كما في البيت، وقد يدخل على )أّن( المؤكِّدة ومعموليها، فزعم 
ابن سيده والجرمي أّنه لحن، وقال األثباُت من العلماء المحققين: ليس لحًنا؛ ألنه واقع في فصيح العربّية، وقد ُروي حديث عمر: 

 اَ؟ وهو مع فصاحته قليل.هب أّن أبانا كان حمارً 

وأفعاُل القلوب متصّرفة، ماعدا تعلْم بمعنى: اعلم، وهْب، فيستعمل منها الماضي، نحو: ظننت زيًدا قائًما، والمضارع، نحو: أظنُّ 
قائًما،  مظنون  أبوه زيًدا قائًما، واألمر، نحو: ُظّن زيًدا قائًما، واسم الفاعل، نحو: أنا ظانٌّ زيًدا قائًما، واسم المفعول، نحو: زيد

فأبوه هو المفعول األول، وارتفع لقيامه مقام الفاعل، وقائًما المفعول الثاني، والمصدر، نحو: عجبت من ظنِّك زيًدا قائًما، ويثبت 
 لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي.

 القسم الثاني: أفعال الّتحويل:

 :ها بعضهم سبعةوعدّ  ،المبتدأ والخبر ا إلى مفعولين أصلهماأيًض  تتعّدى هذه األفعال

 ، وهذا الفعل يختلف عن )صار( التي من أخوات كان.االطين خزفً  رتُ صيَّ  :نحو ،رصيّ  .1

 َجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثورًا{.نحو قوله تعالى: }َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل فَ  ،جعل. 2

 .أي صيرنيفداَك،  ي هللاُ نِ بَ وهَ  :كقولهم ،هب. و 3

  في قراءة. ْذَت َعَلْيِه َأْجرًا{خِ َلتَ  } :كقوله تعالى ،ذَ خِ تَ . 4 

 َذ هللُا ِإْبَراِهيَم َخِلياًل{.كقوله تعالى: }َواتَّخَ  ،خذاتّ .5

 كقوله تعالى: }َوَتَرْكَنا َبْعَضُهْم َيْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي َبْعٍض{ وقول الشاعر: ،ترك. 6

 شاربه واستغنى عن المسحِ  ه ... أخا القومِ كتُ رَ ما تَ يته حتى إذا وربّ 

هي ا الهاء التي صيير، أحدهمه في معنى فعل التّ نّ مفعولين، أل الفعل )ترك(ب ه أخا القوم( حيث نصب: )تركتُ الشاهد فيه قوله
 ضمير الغائب، وثانيهما قوله: أخا القوم.

 :، كقول الّشاعرردَّ . 7

 ودامُ دن له سُ سمَ  ... بمقدارٍ  حربٍ  آلِ  نسوةَ  انُ دثَ رمى الحِ 
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 سودا هن البيَض ا ... ورد وجوهَ بيًض  السودَ  هنّ شعورَ  فردَّ 

حويل، ونصب به صيير والتّ في معنى التّ ( ردّ إلخ، حيث استعمل الفعل ) ورد وجوههنّ  شعورهّن...، وقوله: فردّ : الشاهد فيه قوله
 كال الموضعين.في مفعولين 

 :لّتعليق واإللغاءا

 مالك:قال ابن 

 لزماقد أُ  هْب  واألمرَ  ،قبل هْب  نْ مِ عليق واإللغاء ما...بالتّ  صَّ وخُ 

 نْ كِ ماله زُ  ... سواهما اجعل كلَّ  منْ  ولغير الماضِ  ،مكذا تعلّ 

أن أو الَم ابتدا  وجّوِز اإللغاَء ال في االبِتدا ... وانِو ضميَر الشَّ

ما ... والتزم   التعليق قبل نفي مافي موهٍم إلـــــــــــغاَء ما تقدَّ

 وإْن، وال، الم ابتداء، أو قسْم ... كذا، واالستفهام ذا له انحتمْ 

ا دون معنى فظً ل ترك العمل :هوالتعليق ف التعليق واإللغاء، يحكمب من ظّن وأخواتها فةة المتصرّ القلبيّ  األفعال تصَّ اختُ        
ه في ولكنّ  لمعّلقة،ا وهو الالم ،ا ألجل المانع لها من ذلكلم تعمل فيه ظننت لفظً  ،قائم   لزيد   :فقولك ،قائم   لزيد   ظننتُ  :نحو ،لمانع

ائم ( في المعنى )لزيد  قفهي عاملة في  ،اا منطلقً وعمرً  قائم   ظننت لزيد   :نحو ،ك لو عطفت عليه لنصبتبدليل أنَّ  ،موضع نصب
 لم يصّح اإلعمال.وجب الّتعليق، و  دون اللف ، ومتى ما ُوجد المانع من العمل لفًظا

 إنْ  علمتُ  :نحو ،افيةالنَّ  أو إنْ  ،قائمُ  ما زيد   ظننتُ  :نحو ،ما النافيةيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل أحد المعلِّقات، وهي: و        
و، أو الم االبتداء، نحو: ظننت لزيد  قائم   زيد   علمت  :حون ،أو الم القسم ،قائم   ، وال الّنافية، نحو: ظننُت ال زيد  قائم  وال عمر 

.زيد   ليقومنَّ   ، أو االستفهام، نحو: علمُت أيَن زيد  مسافر 

ى وال في  في المعنال (زيد قائم)فليس لظننت عمل في  ،ظننت قائم   زيد   :نحو ،ا ومعنى ال لمانعهو: ترك العمل لفظً  واإللغاء
االبتداء، كما إذا وقعت وسًطا، نحو: زيد  ظننت قائم ، أو آخًرا، ويجوز إلغاء هذه األفعال المتصرفة إذا وقعت في غير اللف ، 

نحو: زيد  قائم  ظننُت، وإذا توسطت، قيل: اإلعمال واإللغاء سّيان، وقيل: اإلعمال أحسن من اإللغاء، وإن تأخرت فاإللغاء 
ا، وذهب اإلعمال، فتقول: ظننت زيًدا قائمً أحسن، وإن تقّدمت امتنع اإللغاء عند البصرّيين، فال تقول: ظننت زيد  قائم ، بل يجب 

 الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم.

غير المتصرفة ال و وأخواتها،  ،قائم   أظنُّ  وزيد   ،قائم   زيد  ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو: أظن ل 
 .أفعال التحويل، وهي صير وأخواتها وكذلك ،يكون فيها تعليق وال إلغاء

 حذف مفعولّي ظّن وأخواتها:

 قال ابن مالك:

 يل ... سقوط مفعولين أو مفعولوال تجز هنا بال دل
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هل  :فمثال حذف المفعولين للداللة أن يقالإذا دل دليل على ذلك، ال يجوز في هذا الباب سقوط المفعولين وال سقوط أحدهما إال 
 له:ومنه قو  ،المفعولين لداللة ما قبلهما عليهما ا، تحذفا قائمً ظننت زيدً  :التقدير: ظننت. فتقولا؟ قائمً ا ظننت زيدً 

 وتحسب ا عليَّ ة سنة ... ترى حبهم عارً بأي كتاب أم بأيّ 

 ،المفعولينذف فح ،ا عليّ وتحسب حبهم عارً  :أي ،حيث حذف المفعولين لداللة سابق الكالم عليهماالشاهد فيه قوله: )وتحسُب( 
 لداللة ما قبلهما عليهما. ا عليّ هم وعارً حبّ  :وهما

لداللة فتحذف الثاني ل ،اا قائمً زيدً  ظننتُ  :أي ،ازيدً  ظننتُ  :فتقولا، ا قائمً هل ظننت أحدً  :ومثال حذف أحدهما للداللة أن يقال
 عليه ومنه قوله:

 مالمكرَ  المحبِّ  ي بمنزلةِ ه ... منّ ي غيرَ فال تظنّ  ولقد نزلتِ 

ألول، أي فال تظني غيَره واقًعا، فـغيره هو المفعول اا، حيث حذف المفعول الثاني اختصارً  الشاهد فيه قوله: فال تظّني غيره،
 ا البن ملكون.حاة، خالفً وذلك جائز عند جمهرة النّ وواقًعا هو المفعول الثاني، 

ظننت  :تريد، اوال ظننت قائمً  ،اوال ظننت زيدً  ،ظننت :تقول فال ،وال في أحدهما ،ال فيهما ،دليل على الحذف لم يجز فإن لم يدلّ 
 .اا قائمً زيدً 

 إجراء القول مجرى الظّن:

 قال ابن مالك:

 ا به ولم ينفصلِ ي ... مستفهمً ولِ  إنوكتظّن اجعل: تقوُل، 

 لحتمِ يَ  ل ... وإن ببعض ذي فصلتَ أو كظرف أو عم ،بغير ظرف

وضع بعده في م الجملة لكنّ  ،منطلق   زيد   :وتقول ،و منطلق  عمر   :قال زيد :نحوشأنه إذا وقعت بعده جملة أن ُتحكى، القول 
 ب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن.فينِص  ،ويجوز إجراؤه مجرى الظنّ نصب على المفعولية، 

 :والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين

 عند عامة النحويين: ،إال بشروط أربعة جرى القول مجرى الظنّ ه ال يُ أنّ  ،العربوهو مذهب عامة أحدهما،  

 ا.مضارعً  الظنّ  علاألول: أن يكون ف

 .الثاني: أن يكون للمخاطب

 .الشرط الثالث: أن يكون مسبوقا باستفهام

 ،ا لم يضرالفعل فإن فصل بأحدهأي بين االستفهام والفعل بغير ظرف وال مجرور وال معمول الشرط الرابع: أال يفصل بينهما، 
 ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. :وهذا هو المراد بقوله

 ومنه قوله: ،ا مفعول ثانومنطلقً  ،ا مفعول أولفعمرً  ،اا منطلقً أتقول عمرً  :فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك
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 امً اسِ وقَ  قاسمٍ  أمَّ  لنَ مِ ا ... يحْ مَ واسِ الرَّ  القلُص  متى تقولُ 

: جملة الثانيو  ل قوله: القلص،وّ : األ، فنصب به مفعولينجرى تقول مجرى تظنّ حيث أَ  : )تقول القلص يحملن(فيه قولهالشاهد 
ري مجرى تظن، )تقول( يج وذلك الستيفائه الشروط، ويرويه بعضهم متى تظن..إلخ فال شاهد فيه، ولكنه دليل على أنّ يحملن، 

 ذلك على أنّ  ءت كلمة في إحدى الروايتين مكان كلمة في الرواية االخرى، دلّ ه إذا وردت روايتان في بيت واحد، وجاألنّ 
نى عالكلمتين بمعنى واحد، إذ لو اختلف معناهما لم يسغ لراو وال لشاعر آخر أن يضع إحداهما مكان االخرى، لئال يفسد الم

 ن شرط الرواية بالمعنى أال تغير المراد.الذي قصد إليه قائل البيت، أل

 ،غير تاءا بلم ينصب القول مفعولين عند هؤالء وكذا إن كان مضارعً  ،و منطلق  عمر   قال زيد   :نحون الفعل غير مضارع، ولو كا
ل بغير أو سبق باستفهام ولكن فص ،أنت تقول عمرو منطلق :نحو ،باستفهام أو لم يكن مسبوقاً  ،و منطلق  عمر   يقول زيد   :نحو

 اأعندك تقول زيدً ) :نحو ،فإن فصل بأحدها لم يضر ،منطلق   زيد   أأنت تقولُ  :نحو ،ظرف وال جار ومجرور وال معمول له
 ومنه قوله : (اا تقول منطلقً أعمرً )و (،ا جالًساأفي الدار تقول زيدً )و ،(امنطلقً 

 أبيك أم متجاهلينا ... لعمرُ  أجهاال تقول بني لؤيّ 

: الثاني قولهو  تقول بني لؤي( حيث أعمل: تقول عمل: تظن، فنصب به مفعولين، أحدهما قوله: جهاالً  : )أجهاالالشاهد فيه قوله
ن ألعمال، وهذا الفصل ال يمنع اال - جهاالً  :وهو قوله- بفاصل وهي الهمزة والفعل-مع أنه فصل بين أداة االستفهام بني لؤي، 

 الفاصل معمول للفعل، إذ هو مفعول ثان له.

لحكاية وجاز رفعهما على ا ،ا منطلقاأتقول زيدً  :نحو ،جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول ،عت الشروط المذكورةوإذا اجتم
 .: أتقول زيد منطلقنحو

 إجراء القول مجرى الظّن عند بني سليم:

 قال ابن مالك: 

 : قل ذا مشفًقانحو، ليمٍ ا ... عند سُ مطلقً  وأجري القول كظنَّ 

فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين  ،وهو مذهب سليم مجر الظّن، القولإجراء أشار إلى المذهب الثاني للعرب في 
عول فذا مف ،اذا مشفقً وذلك نحو: قل  ،المذكورة أم لم توجد جدت فيه الشروطوُ  ،ا أم غير مضارعأي سواء كان مضارعً  ،امطلقً 
 ومن ذلك قوله: ،ا مفعول ثانومشفقً  ،أول

 ا ... هذا لعمر هللا إسرائينافطينً  قالت وكنت رجالً 

ه مفعولين، أحدهما: اسم اإلشارة، وهو: ذا من فنصب ب الشاهد فيه قوله: قالت...هذا ...إسرائينا، حيث أعمل قال عمل ظّن،
 هذا، والثاني: إسرائينا.
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 تدريبات عاّمة في باب ظّن وأخواتها

 ه من مفعوالت:تما نصباألفعال النّاصبة لمفعولين، وبيّني نوعها، واستخرجي . 1س

 ا((ه فرآه حسن  ل  م  ع   وء  س   له   ن  ي   ن ز  فم))أ :قوله تعالى. 1 

اب ه وابٌل فترك ه  صْلد ا((قوله تعالى. 2  : ))فأ ص 

يَّته  هم  الباقين((قوله تعالى. 3 ع ْلن ا ذ ر    : ))وج 

 ((قائمة   الساعة   وما أظن  : ))قوله تعالى. 4

 . قوله تعالى: ))فات خذ  سبيل ه في البحر  سرب ا((5

6))  . قوله تعالى: ))وسيعلم  ال ذين  ظلموا أيَّ منقلٍب ينقلبون 

 ا((سكن   يل  الل   وجعل  ))قوله تعالى: . 7

 ((م كافرينك  إيمان   كم بعد  ويرد  ))قوله تعالى: . 8

 

 بيّني معاني األفعال التي تحتها خّط، واذكري مفعوالتها:. 2س

 ا((كوكب   رأى فلما جن عليه الليل: ))قوله تعالى. 1

 ((همب  مشر   أناٍس  كل   مل  ع  قد : ))تعالىقوله . 2 

 الدراهم حس بت. 3

. دريت  . 4  بالخبر  الس ار  

. هبْ . 5  بعض  المال  ألعمال الخير 

ع لت  . 6 ا. ج   للحارس  أجر 

 

 بيّني سبب تعليق الفعل القلبّي عن العمل فيما يأتي:. 3س

1:))  . ))وتظن ون  إْن لبثت م إّل  قليًل 

2:  . علمت  متى الس فر 

 

ا؟أبعد  ب عٍد تقول  الدَّار  جامعة  ... . 4س  شملي بهم، أْم تقول  البعد  محتوم 

 بي ني معنى القول في البيت الس ابق، وبي ني معموله.

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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  أعلم وأرى

 )األفعال المتعديَة إلى ثالثة مفاعيل(

:  قال ابُن مالٍك

وا إذا صاَرا أرى وأعلمارأى وعلما  إلى ثالثةٍ   ... عّد

قا ّق ا ُح لثالث أيًض اِن وا لّث ا ... ل ًق ولّي علمُت مطل ُع ْف  وما لَم

كر ذ، و وأرى  ،مَ أعلَ فذكر سبعة أفعال منها:  ،ما يتعدى من األفعال إلى ثالثة مفاعيل ابُن مالك إلى أشار 
عديةوأنهما ب ،م ورأىعلِ  :أصلهما أنّ  لّت مزة هما قبل دخول الهألنّ  ؛يتعديان إلى ثالثة مفاعيل عد دخول همزة ا

هما فلما دخلت علي ،ا أخاكبكرً  ورأى خالد   ،اا منطلقً عمرً  زيد   علمَ  :نحو ،عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين
ثً ال  ،اقً ا منطلا عمرً زيدً  أعلمتُ  :وذلك نحو ، قبل دخول الهمزةا وهو الذي كان فاعاًل همزة زادتهما مفعوال ثال

 ،ورأى خالد   ،علم زيد   :وهو الذي كان فاعال حين قلتَ  ،ا مفعول أولا وخالدً فزيدً  ،ا أخاكا بكرً خالدً  وأريتُ 
د ا صار بعال فإن كان الفعل قبل دخولها الزمً  مفعوً ر ما كان فاعاًل ها تصيّ وهو أنَّ  ،وهذا هو شأن الهمزة

 اا إلى واحد صار بعد دخولها متعديً وإن كان متعديً  ،اوأخرجت زيدً  ،خرج زيد   :إلى واحد نحو دخولها متعدياً 
إلى ثالثة  ااثنين صار متعديً ا إلى وإن كان متعديً  ،ا جبةً فتقول ألبست زيدً  ،جبةً  نحو لبس زيد   ،إلى اثنين

 كما تقدم في أعلم وأرى.

 ،في األصل امن كونهما مبتدأ وخبرً  ،والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى ،يثبت للمفعول الثانيو 
 يل.ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دلاإللغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز 

 بقيّة األفعال المتعّدية إلى ثالثة مفاعيل:

 قال ابن مالك:

 راكذاك خبَّ  ،أنبأ ،ثأخبرا ... حدَّ  ب أ  وكأرى السابق ن

وسبق ذكر أعلم وأرى وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية ، المتعدية إلى ثًلثة مفاعيل سبعة تقدم أن المصنف عد األفعال

 :وهي

 ومنه قوله: ،اا قائم  عمر  ا نبأت زيد   :كقولك ،أنب   .3

 غرائب األشعار يَّ ... يهدي إل -كاسمها والسفاهة   -زرعة   نبئت  

في مفاعيل ثًلثة، أحدها النائب عن الفاعل وهو التاء،  أنبَّ الفعل: " حيث أعمل يهدي زرعة   : " نبئت  قوله لشاهد فيها

 والثالث جملة يهدي مع فاعله ومفعوله. ،زرعة :والثاني

 ومنه قوله: ،اا أخاك منطلق  زيد   أخبرت   :كقولك ،أخبر  .4

 تعوديني ؟! ا أنْ يوم   ك  ا ... وغاب بعل  ي دنف  ن  رت  خب  وما عليك إذا أ  

ني ياء افي ثًلثة مفاعيل: أحدها نائب الفاعل وهو تاء المخاطبة، والث رخب  أ  ا " حيث أعمل ي دنف  ن  رت  خب  أ  قوله: " الشاهد فيه

 .ادنف  : المتكلم، والثالث قوله

 ومنه قوله: ،اا مقيم  ا بكر  ثت زيد  حدَّ  :كقولك ،ثحدَّ . 5

 وه له علينا الوّلء؟م  ت  ... ثْ  د   أو منعتم ما تسألون فمن ح  
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ث " في ثًلثة مفاعيل: أحدها نائب الفاعل، وهو ضمير د   له علينا الوّلء " حيث أعمل " ح   "حدثتموه: قوله الشاهد فيه

 .له علينا الوّلء: الغائب، والثالث جملةالمخاطبين، والثاني هاء 

 ومنه قوله: ،اا مسافر  هللا زيد   أنبأت عبد   :كقولك ،أنبأ.6

 ه ... كما زعموا خير أهل اليمنسا ولم أبل  يق ئت  ب  نْ وأ  

ائب فاعل، الواقعة نول تاء المتكلم أ في مفاعيل ثًلثة، األنب  أهل اليمن " حيث أعمل أ   خير  ...اوأنبئت قيس   ":قوله الشاهد فيه

 والثاني قوله " قيسا "، والثالث قوله " خير أهل اليمن ".

 ومنه قوله: ،اا غائب  ا عمر  زيد   رت  بَّ خ   :كقولك ،ربَّ خ  . 7

 ... فأقبلت من أهلي بمصر أعودها مريضة   الغميم   رت سوداء  ب   وخ  

ثًلثة مفاعيل، أحدها تاء المتكلم الواقعة نائب  " فيسوداء الغميم مريضة " حيث أعمل "خبروخبرت ": قوله الشاهد فيه

 .سوداء الغميم "، والثالث قوله "مريضة " فاعل، والثاني قوله "

******************** 

 

 تعريفه: ،الفاعلباب 

 قال ابُن مالك:

 م الفتىعْ نِ ه، ا وجهُ منيرً ، زيد   ... أتىي ذي كمرفوعَ الفاعل الّ 

 وحكمه الرفع. ،أو شبهه ،لَ عَ ريقة فَ على ط إليه فعل   االسم المسندُ  هو :تعريف الفاعل

 .كي قيامُ أ بواجبَك، يعجبني أن تقومَ  :نحو ،به والمؤول ،قام زيد   :نحو ،المراد باالسم ما يشمل الصريح شرح التعريف: 
قوة  ، أو ما هو فيقامَ  أو زيد   ،أبوه قامَ  زيد   :نحو ،أو جملة ،أخوك نحو زيد   يه فعل ما أسند إليه اسم،المسند إلخرج بو 

 .أي هو ،قائم   زيد   :أوه، غالمُ  قائم   زيد   :نحوالجملة، 
 .ب زيد  رِ وهو النائب عن الفاعل نحو: ُض  ،لعِ ل ما أسند إليه فعل على طريقة فُ عَ وخرج بقولنا على طريقة فَ 

 زيد   :نحو ،والصفة المشبهة ،الزيدان أقائم   :نحو ،اسم الفاعل األسماء العاملة عمل الفعل، وهي: والمراد بشبه الفعل:
 ،روالظرف والجار والمجرو  ،هيهات العقيقُ  :نحو ،واسم الفعل ،اعمرً  زيدٍ  عجبت من ضربِ  :نحو ،والمصدره، وجهُ  حسن  
 .فأبوه مرفوع باألفضل ،مررت باألفضل أبوه :نحو ،وأفعل التفضيل ،ار غالماهأو في الدَّ  ،عندك أبوه زيد   :نحو

ن أحدهما ما ل للمرفوع بالفعل بمثاليومثّ  ،م ذكرهكما تقدّ  ،أو بما يشبه الفعل ،ما كان مرفوعا بالفعل رفوعي أتى:والمراد بم
 :به الفعل بقولهومثل للمرفوع بش ،الفتى نحو نعمَ  :والثاني ما رفع بفعل غير متصرف ،أتى زيد   :نحو ،فرفع بفعل متصرّ 

 .ها وجهُ منيرً 

 حكم الفاعل مع رافعه:

 ابُن مالك:قال 

  استتر  فضمير  وإالَّ  ،فهو ... فإن ظهرْ  ،وبعد فعل فاعل  
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قديمه على وال يجوز ت ،وقام زيد   ،قائم غالماه وزيد   ،قام الزيدان :نحو ،وهو الفعل أو شبهه، ر عن رافعهحكم الفاعل التأخّ 
مبتدأ  بل على أن يكون  ،ا مقدمً على أن يكون زيد فاعاًل  ،قام وال زيد   ،غالماه قائم وال زيد   ،الزيدان قام :رافعه فال تقول

  .ي ذلك كلهوأما الكوفيون فأجازوا التقديم ف ،زيد قام هو وهذا مذهب البصريين :والتقدير ،والفعل بعده رافع لضمير مستتر

 :مع فاعله المثنى والمجموع اّتصال الفعل بعالمات التثنية والجمع

 قال ابُن مالك:

  االشهدَ  كفازَ  ،الثنين أو جمع ... إذا ما أسنداوجرد الفعل 
 مسندُ  اهر بعدُ والفعل للظّ  ... وادُ عِ ا وسَ دَ عِ سَ  :وقد يقال

وجب تجريده من عالمة تدل على التثنية أو  ،ى أو مجموعظاهر مثنّ اسم ه إذا أسند الفعل إلى مذهب جمهور العرب أنّ 
 .قام زيد   :كما تقول ،وقامت الهنداتُ  ،وقام الزيدون  ،قام الزيدان :فتقول ،فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد ،الجمع

من يلحق عالمات التثنية والجمع بالفعل إذا  -، وقيل: طييء، وقيل: أزد شنوءةوهم بنو الحارث بن كعب-ومن العرب 
األلف والواو والنون حروًفا فتكون  ،قمن الهندات، و الزيدون  قامواو ، قاما الزيدان كان الفاعل مثّنى أو مجموًعا، فيقولون:

 تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في: قامت هند  حرفا يدل على التأنيث عند جميع العرب، وللّنحويين وجهان في
األول: أّن األلف والواو والنون ضمائر مّتصلة في محّل رفع فاعل، وهي مع الفعل في محّل رفع خبر هذه اللغة: إعراب 

وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من األسماء  به، ما اتصل بالفعل مرفوع   نّ ا، واآلخر: أمبتدأ مؤخرً سم الظاهر مقّدم، واال
  ومن أمثلة هذه اللغة  قول الّشاعر:، والنون  ،والواو ،أعني األلف ،المضمرة

 وحميمُ  وقد أسلماه مبعد   ... المارقين بنفسه ى قتالَ تولّ 

اس على وكان القي، حيث وصل بالفعل ألف التثنية مع أن الفاعل اسم ظاهر مبعد وحميم، وقد أسلماه: قوله الشاهد فيه
 وقد أسلمه مبعد وحميم، وقول اآلخر:ى أن يقول: الفصح

 ... ــل أهلي؛ فكّلهم يعذل يلومونني في اشتراِء النَّخيـ

 :وقوله، اعل اسم ظاهر مذكور بعد الفعلحيث وصل واو الجماعة بالفعل، مع أن الف أهلي، ...يلومونني لشاهد فيه قوله:ا

 رواِض النَّ  عني بالخدودِ  فأعرضنَ  ... الح بعارضي الغواني الشيبَ  رأينَ 

ر بعده، مع ذكر الفاعل الظاهوصل الفعل بنون النسوة في قوله: رأيَن، فإن الشاعر قد  الشاهد فيه قوله: رأين الغواني،
 : الغواني.وهو قوله

يتعاقبون فيكم  ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة ،أكلوني البراغيث :ر عنها النحويون بلغةالتي يعبّ هي و  ،قليلةوهذه اللغة 
 كة فاعل يتعاقبون.ومالئ ،فالبراغيث فاعل أكلوني الئكة بالليل ومالئكة بالنهار،م
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 رفع الفاعل بفعل محذوف:

 ؟ن قرامَ  :في جواب ،زيد   :كمثل ... أضمرا فعل   الفاعلَ  ويرفعُ 

يحذف الفعل  وقد، قرأ زيد :التقدير ،زيد   :فتقول ؟من قرأ :كما إذا قيل لك ،دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله إذا دلّ 
 ك أحد  ارَ وإن استج :والتقدير ،افاعل بفعل محذوف وجوبً  فأحد   من المشركين استجارك(( وإن أحد  ا كقوله تعالى: ))وجوبً 

ي إذا لك فومثال ذ ،اه مرفوع بفعل محذوف وجوبً فإنّ الّشرطّيتان،  (إذا)أو  (،إن)وقع بعد  اسم مرفوع وكذلك كلُّ  ،استجارك
وهذا مذهب جمهور  ، والتقدير إذا انشقت السماُء،فالسماء فاعل بفعل محذوف انشقت(( إذا السماءُ قوله تعالى: ))

 النحويين.

 تأنيث الفعل الماضي:

 قال ابُن مالك:

  ذى.األ هندُ  كأبْت  ألنثى، كانَ  ... إذاوتاء تأنيث تلي الماضي 

، لة جوازوحا ،حالة لزوم ت،، ولها حاالاعلى كون الفاعل مؤنثً  تدلّ ل ،إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة
 .وحالة يمتنع فيها الّتأنيث

 أواًل: حالة وجوب تأنيث الفعل الماضي، قال ابن مالك:

 مّتصٍل أو مفهٍم ذاِت حرٍ  ... وإّنما تلزُم فعَل مضمرٍ  

 :تلزم تاء التأنيث الساكنة الفعل الماضي في موضعينف
والشمس  ،متهند قا :وال فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي فتقول ضمير مؤنث مستتر،أن يسند الفعل إلى  .1

 .هند ما قام إال هي :نحو ،لم يؤت بالتاء ، فإذا ظهر الّضمير وانفصلوال تقول قام وال طلع ،طلعت

أو  :ولهوهو المراد بق ،قامت هند   :نحومفرًدا، غير مفصول عن عامله،  ،التأنيث حقيقيَّ  ،اظاهرً اسًما أن يكون الفاعل  .2
، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جًدا، حكى سيبويه: قال مفهم ذات حر

 :من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله فالنة، وقد تحذف التاء

 وال أرَض أبقَل إبقاَلها ... فال مزنَة وَدَقْت وْدَقها

هو و  ضمير المؤنث، وهذا الفعل هو أبقل، حيث حذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى وال أرض أبقل،الشاهد فيه قوله: 
حركة الهمزة  ، بنقلابقالها االرض، وهي مؤنثة مجازية التأنيث، ويروى: وال أرض أبقلتِ مسند إلى ضمير مستتر يعود إلى 
 .وحينئذ ال شاهد فيهمن إبقالها إلى التاء في أبقلت، 

 ، قال ابن مالك:ثانًيا: حالة جواز تأنيث الفعل الماضي

 نحو أتى القاضي بنت الواقف ... وقد يبيح الفصل ترك التاء في

 ك ما زكا إال فتاة ابن العال ... بإال فضال والحذف مع فصل 
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  مذكر كالتاء مع إحدى اللبن ... والتاء مع جمع سوى السالم من
 ألّن قصد الجنس فيه بّينُ  ... والحذف في "نعم الفتاة" استحسنوا

 يجوز تأنيث الفعل، وعدم تأنيثه في المواضع التالية: 
 أتى القاضيَ  :فتقول ،واألجود اإلثبات ،بغير إال جاز إثبات التاء وحذفها إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي. 1

 .قامت :واألجود ،هند   قام اليومَ  :وتقول ،أتت :واألجود ،الواقفِ  بنتُ 

أو  ،أو لمؤنث كالهنود ،جمع تكسير لمذكر كالرجال بأن كان ،لم يكن جمع سالمة لمذكرو  ،إذا أسند الفعل إلى جمع. 2
 ،ودوقامت الهن ،وقام الهنود ،وقامت الرجال ،قام الرجال :فتقول ،جاز إثبات التاء وحذفها ،جمع سالمة لمؤنث كالهندات

 .وحذفها لتأوله بالجمع ،فإثبات التاء لتأوله بالجماعة ،وقامت الهندات ،وقام الهندات
نعم  :قولفت ،اا حقيقي  ا مؤنثً وإن كان مفردً  ،لتاء وحذفهاإثبات ا، جاز مع فاعلها المؤّنث نعم وأخواتها . إذا كان العامل3

 فعومل معاملة جمع التكسير في ،فاعلها مقصود به استغراق الجنس ذلك ألنّ  وإنما جازَ  ،ونعمت المرأة هند ،المرأة هند  
 .جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد

 ثالًثا: حالة امتناع الّتأنيث:

بأداة االستثناء )إال( لم يجز إثبات التاء عند الجمهور، -الحقيقي أو المجازي –إذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث . 1
، وال ما طلعت إال الشمُس، وقد جاء في الشعر  فتقول: ما قام إال هند، وما طلع إال الشمس، وال يجوز ما قامت إال هند 

  :كقول

 وما بقيت إال الضلوع الجراشع

ْوق، والسير في االرض  مور والُهَزال مما أصابها من توالي السَّ ّمة، يصف فيه ناقته بالَكالل والضُّ وهو عجز بيت لذي الرُّ
حيث أدخل  ،فما بقيت إال الضلوعالصلبة، حتى دق ما تحت غرضها، ولم يبق إال ضلوعها المنتفخة، والشاهد فيه قوله: 

مما ال -مهورعند الج-ث مجازي، مع كونه قد فصل بين الفعل والفاعل بإال، وذلك ؤنّ فاعله م تاء التأنيث على الفعل، ألنّ 
 يجوز في غير الشعر.

 .جمع سالمة لمذكر، لم يجز اقتران الفعل بالتاء، فتقول: قام الزيدون، وال يجوز قامت الزيدون  . إذا أسند الفعل إلى2

 تقديم المفعول به وتأخير الفاعل )مخالفة الترتيب(:

 ل ابن مالك:قا

  واألصل في المفعول أن ينفصال ... صالواألصل في الفاعل أن يتّ 
 المفعول قبل الفعل وقد يجيء ... جاء بخالف األصلوقد يُ 

ه آخر الفعل إن ن لولذلك يسكّ  ،ه كالجزء منهألنّ  ،األصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل
ذلك في  وهم إنما يكرهون  ،نوه كراهة توالي أربع متحركاتوإنما سكّ  ،وضربتِ  ضربتَ  :ب نحوأو مخاطَ  ،مكان ضمير متكلّ 
أّخر عول أن ينفصل من الفعل بأن يتواألصل في المف، الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة ذلك على أنّ  فدلّ  ،الكلمة الواحدة
 :وتحت هذا قسمان ،علاالمفعول قد يتقدم على الف أنَّ ، أي وقد يجاء بخالف األصل ،عن الفاعل
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، والمفعول به هنا خاٍل من موجبات ضرب زيد  عمًرا، فتقول: عمًرا ضرَب زيد   :األول: ما يجوز تقديمه وتأخيره، نحو
 الّتقديم التالية الّذكر.

 : ما يجب تقديمه، وذلك في الحاالت التالية:ثانيال

 اءسم، وأأضرْب  ا تضرْب أي   :نحو ،شرطال اءسمالتي لها الّصدارة في الجملة، كأمن األسماء  إذا كان المفعول .1
 : ))إيَّاك نعبُد((.نحو والّضمير المنفصل، ؟ضربَت  رجلٍ  أيَّ  :نحو ،ستفهاماال

،  وجب تأخيره وتقديم المفعول به،بإال . فإن كان الفاعل محصوًرا 2 سواًء كان اسًما ظاهًرا، نحو: ما ضرب عمًرا إال زيد 
 ، ومنه قوله:ما ضرب زيًدا إالَّ أناأو ضميًرا، نحو: 

 عشية آناء الديار وشامها ... فلم يدر إال هللُا ما هيَّجْت لنا

ما نحو: أكرَم زيًدا صديُقه، وإنّ  . إذا اشتمَل الفاعل على ضمير عائد على المفعول به، وجب تقديمه وتأخير الفاعل،5
ول المشتمل لسان العرب تقديم المفع في وجب تقديم المفعول به هنا حّتى ال يعود الّضمير على متأخر لفًظا ورتبًة، وشاع

على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو: خاف ربَّه عمُر، فربَّه مفعول به، وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى 
و الفاعل، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر لفًظا؛ ألّن الفاعل منويُّ التقديم على المفعول عمر، وه

ر لفًظا   .ألنَّ األصل في الفاعل أن يّتصل بالفعل، فهو متقدم رتبًة وإن تأخَّ

  :ب(تي)التزام التر  وجوب تأخير المفعول به وتقديم الفاعل

 في حاالت: المفعوليجب تقديم الفاعل على 

 :نحو ،إذا خفي اإلعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول به، وذلك 1
ن فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل م، وهذا مذهب الجمهور،  وعيسى مفعواًل فيجب كون موسى فاعاًل  ،موسى عيسى ضربَ 

ر المفعول أخّ و  :معنى قوله، وأكل الكمثرى موسى، وهذا أكل موسى الكمثرى  :فتقول ،تأخيرهالمفعول جاز تقديم المفعول و 
 .إن لبس حذر

  .ازيدً  ضربتُ  :نحو مّتصاًل بالفعل،ا إذا كان الفاعل ضميرً . 2

 

************************ 

 النائب عن الفاعل

 قال ابن مالك:  

 به عن فاعل ...فيما له كنيل خير نائل ينوب مفعول

به مقامه فيعطى ما كان للفاعل من أحكام، وهي: لزوم الرفع، ووجوب التأخر عن رافعه، يحذف الفاعل ويقام المفعول   
ذف ، فحلنائ خيرَ  نال زيد   :واألصل ،: مفعول قائم مقام الفاعلنائل، فخير نائل خيرُ  نيلَ  ، وذلك نحو:وعدم جواز حذفه

 أن يكون مفعواًل  على ،يلنِ  نائلِ  خيرَ  :وال يجوز تقديمه فال تقول ، وهو خير نائل،وأقيم المفعول به مقامه، وهو زيد فاعلال



33 
 

نيل  :قديروالت ،الفاعل ضمير مستتر والنائب عن ،نيل :وهي ،وخبره الجملة التي بعده، بل على أن يكون مبتدأ، امقدمً 
  .نيل :قولوكذلك ال يجوز حذف خير نائل فت ،هو

 صياغة الفعل للمجهول:

 قال ابن مالك:

 لَ كوَص  يّ ُض ر في مُ والمتصل ... باآلخر اكسِ  ،نّ مَ اضمُ  ل الفعلِ فأوّ 

 . كَيْنتحى الَمُقوُل فيه ُيْنَتحىا ..منفتحً  واجعله من مضارعٍ 

  والثاني التالي تا المطاوعه ... كاألول اجعله بال منازعه 
 كاألول اجعلنه كاستحلي  وثالث الذي بهمز الوصل ... 

تح ما ويف ،ويكسر ما قبل آخر الماضي ،اأو مضارعً  ،ايضم أول الفعل الذي لم يسم فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيً  -
 ى.نتحَ يُ  :يحِ تَ نْ وفي المضارع قولك في يَ  ،لِص وُ  :لَص ومثال ذلك في الماضي قولك في وَ  ،قبل آخر المضارع

ر سَّ كَ وفي تَ  ،جرِ حْ دُ تُ  :جرَ حْ دَ وذلك كقولك في تَ  ،له وثانيهأوّ  مَّ ُض  :ا بتاء المطاوعةمفتتحً إذا كان الفعل المبنى للمفعول،  -
 .وفلغُ تُ  :افلغَ وفي تَ  ،رسِّ كُ تُ 

 :وفي انطلق ردتُ قْ اُ  :ردَ وفي اقتَ  ،يحلِ ستُ اُ  :يلَ حْ وذلك كقولك في استَ  ،ا بهمزة وصل ضم أوله وثالثهكان مفتتحً إذا  -
 .قلِ نطُ اُ 

 ما ينوب عن الفاعل بعد حذفه:

 قال ابن مالك:

 حرف جر بنيابة حري  وقابل من ظرف أو من مصدر ... أو

 وال ينوب بعُض هذي إْن ُوِجد ... في الَّلف  مفعول به، وقد يرد

وجد المفعول به ه إذا لم يوأشار في هذا البيت إلى أنَّ  ،ني لما لم يسم فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعلتقدم أن الفعل إذا بُ 
 .أو الجار والمجرور مقامه ،أو المصدر ،أقيم الظرف

ظرف الذي ال كال ،ا ال يصلح للنيابةواحترز بذلك ممَّ  ،ا لهاأي صالحً  ، للنيابةرط في كل واحد منها أن يكون قاباًل تشيو  
 :فال تقول (عندك) :ونحو ،إذا أريد به سحر يوم بعينه (سحرَ ) :نحو ،ما لزم النصب على الظرفية :والمراد به ،فيتصرَّ 
 وكالمصادر التي ال ،لئال تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب ،ب سحرُ كِ وال رُ  ،س عندكلِ جُ 

وكذلك ما ال فائدة فيه من الظرف والمصدر رف، ؛ لما تقدم في الظفال يجوز رفع معاذ هللا ،هللا معاذَ  :نحو ،فتتصرّ 
ابل من كل ومثال القه ال فائدة في ذلك، ألنَّ  ،لس في دارٍ وال جُ  ،ب  رْ ب َض رِ وال ُض  ،فال تقول سير وقت   ،والجار والمجرور

 .بزيدٍ  رَّ ومُ  ،شديد ب  رْ َض  بَ رِ وُض  ،الجمعةِ  سير يومُ  :منها قولك

 الفاعل إذا وجد في الجملة أكثر من شيء صالٍح للنيابة عنه، على النحو التالي:وقد اختلف الّنحويون فيما ينوب عن 
وجار  ،وظرف ،ومصدر ،أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسم فاعله مفعول به ،مذهب البصريين إال األخفش -1
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 وال ،ارهفي د ،األمير أمامَ  ،الجمعة يومَ  ،اا شديدً ضربً  ُضِرب زيد   :فتقول ،ن إقامة المفعول به مقام الفاعلومجرور تعيّ 
 يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده.

 ،ايدً ز  شديد   ُضِرب ضرب   :فتقول ،م أو تأخرتقدّ  ،وهو موجود ذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غير المفعول بهم -2
 ،(يكسبون  ا بما كانواى قومً زَ جْ ) ليُ  :ذلك بقراءة أبي جعفر، واستدلوا على وكذلك في الباقي، شديد   ا ضرب  ب زيدً رِ وُض 

 وقول الشاعر 

 وال شفى ذا الغيِّ إال ذو هدى ا ...بالعلياء إال سيدً  عنَ لم يُ 

ب رِ وُض  ،ار زيد  ب في الدَّ رِ ُض  :فتقول ،ومذهب األخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما-3
   .اري الدَّ ا فب زيدً رِ ُض  :فال يجوز ،ارفي الدَّ  ب زيد  رِ نحو ُض  ،المفعول بهن إقامة وإن لم يتقدم تعيَّ  ،افي الدار زيدً 

 تعّدد المفعوالت للفعل الواحد:

 قال ابن مالك:

 بالّرافع الّنصب له محّقَقا  وما سوى الّنائب مّما عّلقا ...

 عواًل كذلك ال يرفع الفعل إال مف ،اواحدً  ه ال يرفع الفعل إال فاعاًل فكما أنّ  ،حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل
 زيد   مَ علِ وأُ  ،ادرهمً  ي زيد  عطِ ، ونصبت الباقي فتقول: أُ ا منها مقام الفاعلفلو كان للفعل معموالن فأكثر أقمت واحدً  ،اواحدً 
 ه.في دارِ  األميرِ  الجمعة أمامَ  ا يومَ شديدً  ضرباً  ب زيد  رِ وُض ا، ا قائمً عمرً 

************************************************ 

 تدريبات على باب الفاعل ونائبه.

 استخرجي الفاعل وبيّني نوعه، وإعرابه:. 1س

 ((:ألم يأن  للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا. قال تعالى: ))1

 :قال تعالى: ))الذين يؤمنون بالغيب، ويقيمون  الصًلة((. 2

 :؟ الصحراء   دروب   الدليل   أعارفٌ  .3

 :مستتبٌ  أعجبني أنَّ النظام   .4

................................................... 

. بيّني األوجه اإلعرابية في الّضمير واالسم الظاهر في قوله صلى هللاُ عليه وسلّم: ))يتعاقبوَن فيكم مالئكةٌ، 2س

 بالّليل، ومالئكةٌ بالنّهار((:

 الوجه األول:

 

 الوجه الثاني:

 

................................. 

 . بيّني حكم تأنيث كّل فعل ماٍض فيما يأتي، مع تعليل الحكم:3س

 :إثرها لم يفد مكبول مٌ ي  ت  م       ولب  تْ م   بي اليوم  فقلْ  اد  ع  س   بانتْ . 1
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 :حضرت إلى القاضي امرأة. 2

 :نعمت المرأة عائشة  .3

 أجر  ما سقيت  لنا((:. قال تعالى: ))قالْت إن  أبي يدعوك  ليجزي ك  4

 :ة مبكراتجامعوصلت الطالبات إلى ال .5

 ((:انشقتْ  ماء  إذا السَّ . قال تعالى: ))6

............................................. 

 . بيّني حكم تقديم المفعول به فيما يأتي، مع تعليل الحكم:4س

 :أكرم أبي صديقي. 1

 :إّل المجتهد   ما كافأ المعلم  . 2

 :مصبحين(( أخذتهم الصيحة  قال تعالى: ))ف. 3

 ؟من اصطحبت في رحلتك . 4

 ((:ابتلى إبراهيم  رب ه   وإذ  . قال تعالى: ))5

 . قال تعالى: ))قل ادعو هللا  ...((:6

 ((:فله األسماء الحسنى اا ما تدعوأي  . قال تعالى: ))7

 ((:فرعون النذر   ولقد جاء آل  . قال تعالى: ))8

 

 أعربي:. 5س

((القتا عليكم   ب  ت  ك  قال تعالى: )). 3    نال  عم   يثمر   ي نت ظر أنْ  . 2((    لٍ ج  ع   منْ  ان  س  ق اإلنْ ل  خ  . قال تعالى: ))1  ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


