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 نائب الفاعل 

 

هو المسند الٌه بعد الفعل المبنً للمجهول او شبهه ، والمراد بشبه الفعل المجهول : اسم : تعريفه           

   المفعول واالسم المنسوب الٌه .                 

ٌُكرُم المجتهد ُ  ..  الفعل مبنً للمجهول بضم اوله وفتح ماقبل اخره            مثال /   

           مثال /  المحمود خلُقهُ  محبوب ٌ 

خلُقُه : نائب فاعل السم المفعول ) المحموُد(              

           مثال /  صاحب رجال نبوٌا ُخلُقُه  

   ُخلُقُه  :  نائب فاعل لالسم المنسوب ) نبوٌا( النه فً تأوٌل اسم المفعول . والتقدٌر : صاحب رجال          

 الى االنبٌاء خلقُه منسوبٌ                 

 :  اسباب حذف الفاعل        

 ضعٌفا((  النسانٌحذف الفاعل للعلم به ، فال حاجه لذكره النه معروٌف ، مثل ))  و حلق ا -2     

 االنسان : نائب فاعل مرفوع للفعل ) ُخلَق( الن الفاعل معروف وهو هللا تعالى .          

   المال ٌُحذف الفاعل للجهل به فال ٌمكن تعٌٌنه مثل/  ُسرَق  -2     

 الماُل : نائب فاعل مرفوع للفعل المجهول ) ُسرق(          

  المصباحُ ٌحذف الفاعل للخوف علٌه ، الفاعل معروف ولكن القائل ٌخاف علٌه . مثل : ُكِسَر  -3     

 المصباح ُ : نائب فاعل مرفوع .          

   ٌحذف الفاعل خوفا منه : الفاعل معروف ولكن القائل ٌخاف منه لقوته وشدة بطشه . مثل : ُسِرقت  -4     

  السٌارة ُ             

 السٌارة : نائب فاعل مرفوع .        

 المنكر ُ ٌحذف الفاعل لشرفه : ُعِمَل  -5      

 المنكُر : نائب فاعل مرفوع وقد حذف الفاعل حفظاً لشرفه وسمعته.        

  ما ينوب عن الفاعل        

 واالصل : اصلح العامُل العطَل     لعطلُ المفعول به :  النه ٌشارك الفاعل فً الفعل مثل / أُِصلَح ا -1    



 العطل ُ : نائب فاعل مرفوع     

ًَ مالحظة     :  اذا كان الفعل متعدٌا لمفعولٌن او اكثر فال ٌقام مقام الفاعل اال المفعول به االول . مثل : اعط
  طعاما ً    ُالفقٌر

 الفقٌر ُ :  نائب فاعل مرفوع . واالصل : اعطى زٌٌد الفقٌر َ طعاماً      

 حانَ  قرٌبا  االمت لطالبُ مثال على الفغل المتعدي لثالثة مفاعٌل . مثل / اعلِم َ ا  

 الطالب ُ : نائب فاعل مرفوع . واالصل :  اعلم َ االستاُذ الطالب َ االمتحان َ قرٌبا ً      

  فً االمر ِالمجرور بحرف الجر : مثل / ُنظر َ  -2   

 فً االمر جار ومجرور فً محل رفع نائب فاعل . واالصل نظر َ المدٌُر فً االمر ِ    

 (( فً اٌدٌهم) فلما ُسقَط ومنه قوله تعالى : )    

   3-  ًَ  كامل ٌ   ٌوم ٌالظرف المتصرف المختص : مثل / ُمش

 ٌوم ٌ : نائب فاعل مرفوع واالصل مشى محمد ُ ٌوماً كامال ً      

 

ٌقصد بالظرف المتصرف ما ٌصح وقوعه مسندا الٌه ، وٌقبل الحركات ، اما غٌر ُ المتصرف فال فائدة /  
 ، عند َ ، لدى (ٌقع مسندا الٌه و الٌكونُ  اال ظرفا مثل / ) حٌُث ، قُط 

  

ان ٌكون مفٌدا غٌر مبهم ومختصا بالوصف او باالضافة ، فمثال المختص والمراد ُ باالختصاص      
ًَ ٌوم ٌ كامل ٌ( موصوف بالصفة ) كامٌل( بالوصف المث  ال السابق ) ُمش

 القدر(  لٌلةُ ومثال المختص باالضافة ) ُسهرت        

 لٌلة ُ : نائب فاعل مرفوع مضاف        

 القدر : مضاف الٌه مجرور        

  كبٌر ٌ  ٌاحتفالالمصدر المتصرف المختص : وهو ماٌقع مسندا الٌه مثل : أقٌم َ  -4  

 احتفاٌل : مصدر مرفوع نائب فاعل للفعل المجهول ) اقٌم(       

 اما غٌر المتصرف فال ٌصح ان ٌقع مستدا الٌه ولهذا الٌنوب عن الفاعل .       

 مثل : سبحان هللا   معاذ هللا . فسبحان ومعاذ مصادر غٌر متصرفه لهذا ال تأتً نائب فاعل .       

  واحدة ٌ((  ٌنفخة / قال تعالى : )) فاذا نفخ فً الصور مثال على المصدر المتصرف      

 نفخة ٌ : نائب فاعل مرفوع للفعل المجهول نفخ       

 



ان اذا حذف الفاعل وناب عنه نائبه فال ٌجوز ان ٌذكر فً الكالم ماٌدل على الفاعل ، اذ الٌصح : فائدة   
 نقول : عوقب الكسول من المعلم 

 

 : احكام نائب الفاعل  

 قائم مقامه فٌما تقدم من كالم وامثلة عن الفاعل فً المحاضرة السابقة ٌجب ان ٌراعى مع نائب الفاعل النه 
 وله احكامه االتٌة : 

 ٌجب رفع نائب الفاعل الن حكم الفاعل الرفع  -1     

 ان ٌأتً بعد المسند ) الفعل وشبهه(  -2     

 فهو ضمٌر مستتر ان ٌذكر فً الكالم فان لم ٌذكر  -3     

 ان ٌطاٌق الفعل جنس نائب الفاعل من حٌث التذكٌر والتأنٌث . نقول : ُكِرَم المجتهُد وُكِرمت المجتهدةُ  -4     

 ٌالزم الفعل حالة االفراد وان كان نائب الفاعل مثنى او جمعا مثل :  -5     

 لمجتهدوَن  ا ُكِرمَ المجتهداِن      ُكِرمَ المجتهُد       ُكِرم َ        

 

 اقسام نائب الفاعل     

 ٌقسم على ثالثة اقسام :        

 المقصرُ  صرٌح مثل / ُعوقبَ  -1      

 مثل / ُكِرمُت امِس التاء نائب فاعل فً محل رفع ضمٌر  -2      

  اجتهادك. والتقدٌر : ٌحمُد  ان تجتهدَ مؤول مثل / ٌحمُد  -3      

 

 

 : ال ٌصح ان تاتً االسماء االتٌة نائب فاعل :  مالحظة مهمة       

 خبر) كان ( المنصوب ، لعدم وجود الفاعلٌة ، النه فً االصل خبر للمبتدأ  -2       

 الحال :  النه ٌجوز حذفه من الكالم  -2        

 التمٌٌز : الن وجوده فً الجملة خاص برفع االبهام والغموض عما قبله .  -3        

 


