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 بمعزؿ مضيو عف كاف إف ... العمؿ في فاعؿ اسـ كفعمو
 عمؿ عمؿ مجردا كاف فإف مجردا أو بأؿ معرفا يكوف أف مف الفاعؿ اسـ يخمو ال

 غدا أو اآلف زيدا ضارب ىذا نحو حاال أو مستقبال كاف إف والنصب الرفع مف فعمو
نما  عميو جريانو ومعنى المضارع وىو بمعناه ىو الذي الفعؿ عمى انولجري عمؿ وا 
 لمفعؿ مشبو فيو يضرب ؿ ضارب لموافقة والسكنات الحركات في لو موافؽ أنو

ف ومعنى لفظا بمعناه ىو الذي  عمى جريانو لعدـ يعمؿ لـ الماضي بمعنى كاف وا 
 أمس زيدا ضارب ىذا تقوؿ فال لفظا ال معنى لو مشبو فيو بمعناه ىو الذي الفعؿ
 منو وجعؿ إعمالو الكسائي وأجاز أمس زيد ضارب ىذا فتقوؿ إضافتو يجب بؿ

 وىو باسط ب منصوب ذراعيو إؼ {ِباْلَوِصيدِ  ِذَراَعْيوِ  َباِسط   َوَكْمُبُيـْ : }تعالى قولو
 .ماضية حاؿ حكاية أنو عمى غيره وخرجو ماض
 مسندا أو صفة جا أو نفيا أو ... ندا حرؼ أو استفياما وولى
 كأف قبمو شيء عمى اعتمد إذا إال يعمؿ ال الفاعؿ اسـ أف إلى البيت بيذا أشار
 أو جبال طالعا يا نحو النداء حرؼ أو عمرا زيد أضارب نحو االستفياـ بعد يقع

 حاال أو زيدا ضارب برجؿ مررت نحو نعتا يقع أو عمرا زيد ضارب ما نحو النفي
 مسندا أو وقولو صفة جا أو قولو النوعيف يفىذ ويشمؿ فرسا راكبا زيد جاء نحو
 وخبر عمرا ضارب زيد نحو المبتدأ خبر يشمؿ وىذا خبرا وقع إذا يعمؿ أنو معناه
ف عمرا ضاربا زيد كاف نحو مفعولو أو ناسخو  زيدا وظننت عمرا ضارب زيدا وا 
 ... عرؼ محذوؼ نعت يكوف وقد .بكرا ضاربا عمرا زيدا وأعممت عمرا ضاربا

 وصؼ الذي العمؿ فيستحؽ
 عمى اعتمد لو كما فعمو عمؿ فيعمؿ مقدر موصوؼ عمى الفاعؿ اسـ يعتمد قد

 :قولو ومنو مذكور



 فػ كالدمى البيض الجمرة نحو راح إذا ... غيره شيء مف عينيو مالئ وكـ - 652
 شخص وكـ وتقديره محذوؼ لموصوؼ صفة ومالئ" مالئ" بػ منصوب" عينيو"

 :قولو ومثمو مالئ
 الوعؿ قرنو وأوىى يضرىا فمـ ... ليوىنيا يوما صخرة كناطح - 652
ف .صخرة ناطح كوعؿ التقدير  قد إعمالو وغيره ... المضى ففي أؿ صمة يكف وا 
 ارتضى

 حينئذ لوقوعو وحاال ومستقبال ماضيا عمؿ والالـ لأللؼ صمة الفاعؿ اسـ وقع إذا
 أو غدا أو اآلف زيدا ربالضا ىذا فتقوؿ جممة تكوف أف الصمة حؽ إذ الفعؿ موقع
 منيـ النحوييف مف جماعة وزعـ النحوييف قوؿ مف المشيور ىو ىذا أمس

 وزعـ حاؿ وال مستقبال يعمؿ وال ماضيا إال يعمؿ ال ألؿ صمة وقع إذا أنو الرماني
 أف والعجب فعؿ بإضمار منصوب بعده المنصوب وأف مطمقا يعمؿ ال أنو بعضيـ
 أف شرحو في الديف بدر ابنو وزعـ التسييؿ في ؼالمصن ذكرىما المذىبيف ىذيف
 والالـ لأللؼ صمة وقع إذا الفاعؿ اسـ
 النحوييف جميع ارتضى أيضا ىذا بعد وقاؿ باتفاؽ وحاال ومستقبال ماضيا عمؿ

 .ألؿ صمة كاف إذا يعني إعمالو
 بديؿ فاعؿ عف كثرة في ... فعوؿ أو مفعاؿ أو فعاؿ

 وفعؿ ذا قؿ ؿفعي وفي ... عمؿ مف مالو فيستحؽ
 اسـ حد عمى الفعؿ عمؿ فيعمؿ وفعؿ وفعيؿ وفعوؿ ومفعاؿ فعاؿ لمكثرة يصاغ
عماؿ الفاعؿ عماؿ وفعؿ فعيؿ إعماؿ مف أكثر األوؿ الثالثة وا   مف أكثر فعيؿ وا 
 فأنا العسؿ أما: بعضيـ قوؿ مف سيبويو سمعو ما فعاؿ إعماؿ فمف فعؿ إعماؿ
 شراب
 الخوالؼ بوالج وليس ... جالليا إلييا لباسا الحرب أخا - 652 :الشاعر وقوؿ
 أعقال

 قوؿ مفعاؿ إعماؿ ومف "لباس" بػ منصوب" جالليا"و" شراب" بػ منصوب" العسؿ" فػ
 منحار ب منصوب بوائكيا ؼ بوائكيا لمنحار إنو: العرب بعض
 :الشاعر قوؿ فعوؿ إعماؿ ومف



 وحجيج دونو تجر بدومة لراىب ... تراءت لو سعدى عشية - 652
" إخواف" ىيوج فػ العزاء إخواف الشوؽ عمى ... إنيا لمشوؽ واىتاج دينو قمى

 مف دعاء سميع اهلل إف: العرب بعض قوؿ فعيؿ إعماؿ ومف" ىيوج" بػ منصوب
 :سيبويو أنشده ما فعؿ إعماؿ ومف" سميع" بػ منصوب" دعاء" فػ دعاه
 :قدار وقولواأل مف منجيو ليس ما ... وآمف تضير ال أمورا حذر - 622
 فديد ليا الكرمميف جحاش ... عرضى مزقوف أنيـ أتاني - 622

 جعؿ مثمو المفرد سوى وما ".مزؽ" بػ منصوب وعرضى" حذر" بػ منصوب" أمورا" فػ
 عمؿ حيثما والشروط الحكـ في ...
 والضاربيف والضاربتيف الضاربيف نحو والمجموع المثنى ىو المفرد سوى ما

 ذكره تقدـ ما وسائر العمؿ في المفرد حكـ فحكميا الضارباتو  والضوارب والضراب
 ومنو الباقي وكذلؾ بكرا القاتموف وىؤالء زيدا الضارباف ىذاف فتقوؿ الشروط مف
 :قولو
 الحمى ورؽ مف مكة أوالفا - 626
 وقولو الحماـ أصمو
 اإلعماؿ بذى فخر وانصب غير ذنبيـ غفر ... قوميـ في أنيـ زادوا ثـ - 622
 مقتضى سواه ما لنصب وىو ... واخفض تموا

 ىذا فتقوؿ لو ونصبو مفعوؿ مف يميو ما إلى إضافتو العامؿ الفاعؿ اسـ في يجوز
 نصب وجب أحدىما إلى وأضفتو مفعوالف لو كاف فإف زيدا وضارب زيد ضارب
 .زيدا درىـ ومعطى درىما زيد معطى ىذا فتقوؿ اآلخر
 "نيض مف وماال جاه مبتغى" كػ ... انخفض الذي تابع انصب أو واجرر
 والنصب الجر باإلضافة المجرور الفاعؿ اسـ معموؿ تابع في يجوز
 فعؿ إضمار عمى والنصب لمفظ مراعاة فالجر وعمرا وعمرو زيد ضارب ىذا :نحو
 وقد المشيور وىو المخفوض لمحؿ مراعاة أو عمرا ويضرب والتقدير الصحيح وىو
 :قولو بالوجييف روى
 أطفاليا بينيا تزجى عوذا وعبدىا ... اليجاف المائة الواىب - 622
 :اآلخر وقاؿ وجره عبد بنصب



 مخراؽ بف عوف أخا رب عبد أو ... لحاجتنا دينار باعث أنت ىؿ - 625
 .رب عبد تبعث أو والتقدير فعؿ إضمار عمى أو دينار محؿ عمى عطفا عبد بنصب
 ؿتفاض بال مفعوؿ اسـ يعطى ... فاعؿ ألسـ قرر ما وكؿ
 يكتفى كفافا المعطى ؾ معناه ... في لممفعوؿ صيغ كفعؿ فيو

 أو الحاؿ بمعنى كاف إف عمؿ مجردا كاف إف أنو مف الفاعؿ اسـ في تقدـ ما جميع
ف االعتماد بشرط االستقباؿ  المفعوؿ السـ يثبت مطمقا عمؿ والالـ باأللؼ كاف وا 

 أو غدا أو اآلف ماأبوى المضروب جاء أو غدا أو اآلف الزيداف أمضروب فتقوؿ
 كما المفعوؿ فيرفع لممفعوؿ المبني الفعؿ حكـ والعمؿ المعنى في وحكمو أمس
ف الزيداف أمضروب تقوؿ الزيداف ضرب تقوؿ فكما فعمو يرفعو  مفعوالف لو كاف وا 
 ضمير األوؿ فالمفعوؿ كفافا يكتفى المعطى: نحو اآلخر ونصب أحدىما رفع

 المفعوؿ وكفافا الفاعؿ مقاـ لقيامو مرفوع ووى والالـ األلؼ عمى عائد مستتر
 .الثاني
 "الورع المقاصد محمود" كػ معنى ... مرتفع اسـ إلى ذا يضاؼ وقد

 زيد قولؾ في فتقوؿ بو مرفوعا كاف ما إلى يضاؼ أف المفعوؿ اسـ في يجوز
 بو مرفوعا كاف ما إلى المفعوؿ اسـ فتضيؼ العبد مضروب زيد عبده مضروب
 اسـ في ذلؾ يجوز وال مقاصده محمود الورع واألصؿ المقاصد حمودم الورع ومثمو
 .زيدا أبوه ضارب تريد زيدا األب ضارب برجؿ مررت تقوؿ فال الفاعؿ


