
 الفاعل ونائب الفاعل

اسػ مرفؽع، يأتي بعد الفعل الذي أحدثو، أو اترف بو، والفعل السذكؽر  الفاعل:
 فاعمو يدسى مبشيًا لمسعمؽم. نحؽ: قام زيٌد ،  حقق السعمُػ إنجازًا رائعًا ، أثسر الزرُع ، 
وكلُّ فعل البدَّ لو مؼ فاعل إذ ال فعل بال فاعل، والفاعل متشؽعًا يأتي ظاىرًا، 
وضسيرًا مدتترًا أو بارزًا والعاىر قد يكؽن مفردًا وقد يكؽن مثشى أو جسعًا وفيسا يأتي 

 بيان ألنؽاع الفاعل:

وعالمة رفعو الزسة نحؽ يأتي الفاعل صحيح اآلخر مفردًا ويكؽن مرفؽعًا ــــ 1
 :ابؼ الرومي قؽل

 هللف كيف اختار واسطة العقدِ  صبيتي      تؽخى ِحساُم السؽت أوسطَ 

 دعمى عس القمؽبِ  مؼ القؽم حباتِ      السشايا ورمييا  للاُ  أال قاتلَ         

يأتي الفاعل مثشى أو جسعًا مذكرًا سالسًا أو مؼ األسساء الخسدة ويعرب  -2
نحؽ: َقِدَم الطالباِن، وأما عالمة رفع جسع بالحروف فالسثشى عالمة رفعو األلف 

َثاًل َأْصَحاَب اْلَقْرَيِة ِإْذ َجاءَىا  السذكر الدالػ فالؽاو نحؽ قؽلو تعالى: ))َواْضِرْب َلُيػ مَّ
 اْلُسْرَسُمؽَن(( وكذلغ ترفع األسساء الخسدة بالؽاو نحؽ: جاء أبؽك، وتحدث أخؽك

مقرؽرًا، ويرفع بالزسة السقدرة عمى يأتي الفاعل معتل اآلخر باأللف ويدسى  -3
 آخره لتعذر ظيؽرىا نحؽ قؽل الذاعر:

 إذا اعتاد الفتى خؽض السشايا      فأىؽن ما تسرُّ بو الؽحؽلُ 

ويأتي معتل اآلخر بالياء ويدسى مشقؽصًا ويرفع بالزسة السقدرة عمى الياء لثقل 
 ظيؽرىا نحؽ قؽل الذاعر: 



 غداة دعا داعي الفراق فأسَسَعا     بأكبر مؼ وجٍد َبِرّيا وجدتو    

ويأتي الفاعل مزافًا إلى ياء الستكمػ فيتعذر ظيؽر الزسة أيزًا النذغال محميا 
 بالكدرة السشاسبة لياء الستكمػ  نحؽ قؽل الذاعر:

 بكت عيِشي اليسشى فمسا زجرتيا        عؼ الجيل بعد الحمػ أسبمتشا معا 

لزسة السقدرة عمى الشؽن وسبب عدم ظيؽرىا أن فـ)عيؼ( فاعل مرفؽع وعالمة رفعو ا
الشؽن قد كدرت لؽجؽد الياء بعدىا )عيشي( وىذا ىؽ االشتغال بالحركة وىؽ أيزا 

 .تعذر ولكشو بدبب وجؽد حركة أخرى 

 يأتي الفاعل ضسيرًا وىؽ نؽعان بارز ومدتتر فالبارز نحؽ قؽل الذاعر: -4

 الجيل بعد الحمػ أْسَبَمَتا معابكت عيِشي اليسشى فمسا زجرُتيا        عؼ   

 بأكبر مؼ وجٍد َبِرّيا وجدُتُو              غداة دعا داعي الفراق فأسَسَعا  

فالتاء في )زجرتيا( و)وجدتو( فاعل لػ تعير الحركة عميو ألنو ضسير مبشي عمى 
الزػ أصاًل وكذا الزسائر السترمة البارزة نحؽ: )سسعشا وأطعشا( و)كتْبَؼ( و)قسَت( 
و)تقؽليؼ( و)أسبمتا( و)يقؽمان( و)يقؽمؽن( فيي ضسائر مبشية في محل رفع فاعل 
وأما الزسائر السدتترة في الفعل فتكؽن فاعال أيزًا نحؽ: )قرأ كتابًا( ففاعمو ضسير 
مدتتر تقديره )ىؽ( ونحؽ: )اضرب زيدًا( وفاعمو ضسير مدتتر تقديره )أنت( ونحؽ: 

 قديره )أنا()أخذى للا( وفاعمو ضسير مدتتر ت

قد يكؽن الفاعل مردرًا مشدبكًا مؼ )أن والفعل( و)ما والفعل( نحؽ: )يدرني  -5
أْن تشجَح( فـ)أن والفعل( مردر فاعل في محل رفع تقديره: )يدرني نجاُحَغ( ونحؽ: 

 )يعجبشي ما قسَت( فـ) ما قست( مردر في محل رفع فاعل تقديره: )يعجبشي قيامغ(    



 مؼ الجسمة فال نرى لو أثرًا ويحل حيشئِذ محمو السفعؽل بو قد يختفي الفاعل -6
ي الفعل الستعدي فيؽ اسػ مرفؽع يحل محل الفاعل ف. الفاعلنائب عن وسسى 

 ويأخذ إعرابو بأنؽاعو نحؽ قؽل الذاعر:  عشدما يكؽن الفاعل مجيؽال،

 ال يدمُػ الذرُف الرفيُع مؼ األذى           حتى ُيراَق عمى جؽانبو الدمُ 

أي بزػ أولو وكدر ما قبل اآلخر في  رُكدِ  كدر: . نحؽ :ويبشى الفعل لمسجيؽل
 .الفعل الساضي، أما الفعل السزارع فيزّػ أولو، ويفتح الحرف الذي قبل اآلخر

 نحؽ: تدتعيد: ُتدتعاد. وكذلغ في األمثمة اآلتية:

 وقؽل الذاعر:

 لشا وعقؽلُ ييؽُن عميشا أْن ُتَراَب جدؽًمشا             وتدمَػ أعراٌض 

وىؽ في األصل مفعؽل بو فمؽ قال قائل: )يريق العالُػ الدَم(  نائب عن الفاعلفالدم 
ألعربشا الدم مفعؽاًل بو فمسا بشي الفعل لمسجيؽل اختفى الفاعل فجاء لفظ )الدم( 
مرفؽعًا نائبًا عؼ الفاعل وىكذا القؽل في )جدؽمشا(فمؽ قمشا: )يريب الديف جدؽَمشا( 

( مفعؽاًل بو مشرؽبًا غير أن الذاعر أخفى الفاعل حيؼ بشى الفعل كانت )جدؽمشا
فكان السفعؽل بو نائبًا  -أي جعل السفعؽل بو يأخذ  محمو وحكسو  -لمسجيؽل    

 .لفاعل مرفؽعًا وعالمة رفعو الزسةعؼ ا

 الخالصة:

ويكؽن  ،والفاعل ىؽ الذي يقؽم بالفعل أو يترف بو، كل فعل البدَّ لو مؼ فاعل
فإن كان غير ذلغ  ،عًا وعالمة رفع الفاعل الزسة إذا كان مفردًا صحيح اآلخرمرفؽ 



جاء إعرابو مقدرًا أو بالحروف، أو بالسحل وقد يختفي الفاعل فيحل السفعؽل بو محمو 
 .ويعرب حيشئٍذ نائبًا عؼ الفاعل ويأخذ إعرابو ويسكؼ أن يحل السردر محل الفاعل

 


