
@ه :الفاعل اسمتِنيوأَب - لُهموع:  

  :الفاعل اسِم تعريف 1-

 يف حِقيقةٌ العاِهل وسم "مساِفٍر" و "مكِْرم" و "ذاهٍب" كـ وفاِعله احلُدوث و احلَدث على دلَّ ما هو
  .واملَاِضي االسِتقْبال يف مجاز احلال،

  :الفَاعل اسِم أبِنيةُ 2-

  .الثالثي غري من تأيتَ أو املُجرد، الثالثِّي الفعِل من تأيتَ أنْ إما اعلالفَ اسِم أبِنيةُ

 "فاِعل" وزن على منه الفاعِل فاسم جمرداً ثالثياً الِفعل كان فإنْ :املُجرد الثالثي ِمن الفاِعِل اسِم ِبناُء أما

 أو "ناِصر" فهو "نصره" و "ضاِرب" فهو "بهضر" كـ كأن متعدياً العني، مفتوح "فَعل" يف بكثرٍة

  . "غاٍذ" فهو سال مبعىن "غذَا" و "ذَاِهب" فهو "ذَهب" كـ الزماً

 سِلم" كـ الالزم يف ويقل "شاِرب فهو شربه" و "آِمن فهو أَِمنه" كـ متعدياً بالكسر، "فَِعل" ويف

  ."فَاِره فهو فَره" كـ "فَعل" وف "ساِلم فهو

 املَد حرِف بقلب "باِئع" و "قَاِئل" :الوسط معتلَّ كان ِمما "باع" و "قَال" حنو ن الفاعل سموا

  .همزةً

 على ِمنه الفاعل فوزنُ اآلخر؛ مهموز فهو الوسط معاَّل هو مما "شاَء" و "جاَء" وزن على كان وما

  .سيبويه تعبري على مجيل حسن القَولَين وِكال "شاِئي" و "جاِئي" قلت ِشئت وإنْ "شاٍء" و "جاٍء"

 و "غَاٍز" منه الفاعل فاسم ."حِشيت" و "زميت" و "غَزوت" حنو اآلِخر معتلُّ الثُّالثي من كانَ وما
  ."خاٍش" و "راٍم"

  .األصل على ِبِهه جاُءوا افإمن .وصِيد وحِول عِور من "صِيد" و "حاِولٌ" و "عاِور" :قوهلم وأما

"ِعريبيد وى "صقَه لَونقَالُ .به ِعلٍَّة من عوي ركَبتد :للميأص.  

  ."أِشٍر" و "فَِرٍح" كـ األعراض يف "فَِعلٌ" فيه الفاعِل ِاسِم فِقياس الالِزم "فَِعلَ" يف أما

 دلَّ فيما ."فعالَن" و "وأَعور أعمى" و ."وأَكْحلَ دوأَسو أَخضر" كـ واِخللَق األلوان يف "أفْعل" و

  ."عطْشانَ" و "وريانَ شبعانَ" كـ الباِطن وحرارِة االمِتالِء، على

ف وقياسصن الولَ" مِريف ظَِريف" كـ "فَِعيل" - بالضم - واالستقبال املاضي يف "فَعه ."وشوندو 

 كـ "فعٍل" و الكُدرِة إىل أحمر كان إذا "أخطَب" كـ "أَفْعلَ" ودونهما "ضخمو شهم" كـ "فَعل"

 "فعل" و "جنب" كـ "وفُعل "شجاع" كـ "فعال" و "جبان" كـ "فعال" و "وحسن بطَل"

 والفرق) "فاعل" وزن إال والدوام، الثُّبوت ا قُِصد إنْ كلُّها الصفات وهذه ماِكر، شجاع أي "ِعفْر" كـ

 غري أما طارئ، الثُبوت وقصد احلُدوث، قصد فاعل يف األصل أن الصفات تلك من وغريه "فاعل" بني

 على ودلَّ مرفُوِعه إىل أُِضيف إذا إالّ فاعل اسم فإنه .(والثبوت احلُدوث بني األصل يف فمشترك "فاعل"

  ."الدار شاِحِط" و "القلِب طَاهِر" كـ الثبوت

 ما وكسر مضمومةً، ميماً املُضارعِة حرف بإبداِل مضاِرِعِه بلفِظ فتكون :الثُّالثي غري من الفاِعل اسِم ِبناُء وأما
 و "متعلِّم" كـ مفتوحاً أو "مستخِرج" و "منطَِلق" كـ املضارع يف مكسوراً أكان سواٌء أخِره، قبل
  ."متدحِرج"

  :الفاعل اسم عمل 3-

  .واللُّزوم التعدي يف املُضارع الِفعل عملَ الفاعل اسم يعملُ



  :قسمان وهو

  .املوصولة (موصول اسم :العاملني واملفعول الفاعل اسم يف "أل") "ألْ" فيه ما 1-

-2 درألْ" من وا".  

  :التفصيل وهاك

  :الفاعل اسم من أل فيه ما

 معتنداً أي) معتمداً غريه، أو كانَ ماضياً مطْلقاً، فَيعملُ الفاعل أمساء من املوصولةُ "أل" فيه كان ما أما

 مجيع يف يعملُ والِفعلُ الِفعل، حملَّ حالٌّ ألنه معتمد، غري أو (قريباً سيأيت كما . إخل استفهام أو نفي على

 قوله ومثله أخاك، أكْرم الذي حضر :معناه فصار "غداً أو اآلنَ أو أمِس أخاك املُكِرم حضر" حنو األحواِل

 أيب بن تميم وقال ( "4"النساء  سورة من "162"اآلية ) {الزكَاةَ واملُؤتون الصالَةَ واملُِقيِمني} :تعاىل

  :مقِْبل

 الدبِر عورِة يف القَنا الكَاِسِرين * حيهم رأِْس حنيفاً بَكَّي عين يا

 ."الرجِل الضارب هذا" :عرِبيتهم ترضى قوم قال وقد املوصولة، أل وجوِد مع الفاعل اسم يضاف دوق

  :اَألسدي املَرار قال .املَعىن يف مثْلَه لَيس كان وإنْ الوجِه، باحلَسن شبهوه

 وقُوعاً قُبهتر الطَّير علَيه * ِبشٍر البكْري التاِرِك ابن أنا

كْرياَِرك، مفعولٌ :فالبرب بعِض إنشاد ذلك ومن ختفيفاً، إليه فأضيف ِللتاألعشى قولَ الع:  

اِن اِملائِة الواهبِدها اِهلجبوذاً * وعي عجزأطفالَها بينها ت 

ِد الفاِعِل اسمرأل من ا.  

  :شروط بثالثة فيعملُ "أل" من ارد وأما

 وكلبهم} :تعاىل قوله يف له حجة وال للكسائي، خالف) للماضي ال االستقبال أو للحال كونه (أحدها)

 يقل ومل ونقلبهم بدليل؛ ذراعيه يبسط :واملعىن املاضية، احلال حكاية إرادة على ألنه {بالوصيد ذراعيه باِسطٌ

  .(وقلبناهم

  .احلال ومنه موصوٍف، أو عنه، مخبٍر أو نفٍي أو اسِتفهاٍم، على اعِتماده (الثاين)

  :الشاعر قول ومنه "اإلنصاف قَدر أنت أعارف" االستفهام فمثال

"نِجرأَم مداً أنتعو به وِثقت" 
  ."غِريمها ضر أخواك طاِلب ما " :النفي ومثال

  :القيس امرؤ قاله ما عنه املُخبر ومثالُ

 نبِلي راِئش نبِلك وِبريِش * حبِلي واِصلٌ ِبحبلك إين

  :الرياحي األخوص وقال

شاِئيموا مسِلحني لَيصِشريةً مال * عاِعباً وٍني إال نها ِببابغُر 

  ."وجهه مستبِشراً أَخوك أَقْبلَ" :احلال ومثال ."تعلَّمه من أَثَره زاِئٍن ِعلٍْم إىل اركُن" :النعت ومثال

 بدليل) أَمعٍط أي "ماِنعه أم ضيفَه خالد مِعٍط " حنو به امللفوِظ على كاالعتماد منها املقدر على مادواالعِت

  :األعشى قول وحنو .(النفي بسياق إال تأيت ال فإا املتصلة "أم" وجود

 الوِعلُ قَرنه وأَوهى يضرها فَلم * ِليوِهنها يوماً صخرةً كَناِطٍح

  .ناِطٍح كَوعٍل أَي



 أما الظاهر، يف الفاِعِل وِلرفِْع النصِب، ِلعمِل هو إمنا املضي، وعدم االعتماد، شرطَ أنَّ هنا يذْكر أنْ ويجب

فْعمري راملستتر الض ط بال فجائزرش.  

 خيْتصان ألنهما موصوفاً وال صغراًم يكون أالَّ "أل" من ارد الفاعل اسِم إعماِل شروط من (الثالث)

  :قوله يف كما جاز مكبر له يحفَظْ مل إن املصغر :وقيل .ِبالِفعلية الشبِه عن الوصف فَيبِعداِن باالسم

"ققرردي يف تاألي ها كُميتفع فقد ."عصريت "عصريها" ريمالُهإع املوصوف يف جيوز وقيل له، فاعالً بكُم 

  .زيد وهو الفاعل اسم معموِل عن تأخر لضارب صفةٌ فَمتسلِّط "متسلط زيداً ضارب هذا" حنو الصفة، قبل

 (الفاعل اسم مبالغة = الفاعل اسم مبالغة عمل)

  :ومجِعه الفاعل اسم تثنية عملُ 4-

 "35"اآلية ) {كَِثرياً اللَّه والذَّاِكرين} :تعاىل هللا قال والشروط، العمل من ملُفْرِده ما ومجِعِه الفاعل اسِم لتثنيِة

 احلسن قراءة وهذه "39"الزمر  من "38"اآلية ) {ضره كاِشفَات هن هلْ} ( "33"األحزاب  من

 سورة من "7"اآلية ) {أبصارهم خشعاً} ( .اإلضافة على "ضره كاِشفَات" :حفص ورواية .وعاصم

  .("54"القمر 

  :العبسي عنترة قول التثنية الُومث

ِمياتضي الشما ومل ِعرهن * أشتمياِذرما لَم إذا والنمي الْقَهد 

  ."اللَّه بيت حواج هم" :قوهلُم ذلك من فَواِعل، على وكسروه جمعوه حيثُ "فاِعلَة" مجرى يجري وِمما

  :اهلُذَيل كَِبري أيب قولُ ومنه

نِمم لْنمبه ح نوه اِقدوع * كبطاِق حالن بفَش ِل غريبهم 

( كِبيك :واحده :احلُبطاق .الطرائق :حه ما :النقوها يف املرأة تشدل .حبوه :املُهتال الذي املَع 
  .(يتماسك

  ."احلَرام البلَد سكَّانُ" و "ةَمكَّ قُطَّانُ" :فقالوا فَواِعل مبرتلِة "فُعاالً" بعضهم جعل وقد

-5 الفاعل اسم معموِل تابع حكم:  

اِبع يف جيوزموِل تعوِر الفاعِل اسِم مرباِإلضافة املَج: اعاةً اجلررِللَّفْظ، م اعاةً والنصبرماِر أو ِللمحلّ، مبإض 

  :قوله ومنه دنيا، يبتغي أو دنيا، ومبتٍغ أي "ودنيا ديٍن مبتغي العاِقل" حنو ِفعل أو منون، وصٍف

 ِمخراق بِن عوِن أَخا رب عِبد أو * ِلحاجِتنا ِديناٍر باِعثُ أَنت هلْ

 عون أخو هو الذي رب عبد أو ديناراً حلاجِتنا باعثٌ أنت هل :واملعىن أعالم كلها خمراق بن وعون دينار)

  .(خمراق بن

 عاِمٍل غري الوصف كان فإن األرجح، هو بلْ جلاز، "رب عبد" جر ولو دينار، حمل على اًعطف عبد نصب

 ( "36"فاطر  سورة من "1"اآلية ) {رسالً املالِئكِة جاِعِل} :تعاىل قوِله حنو للمنصوِب فعٍل إضمار تعين

  .(مقدرة جلمل مفعول "رسالً" و املاضي مبعىن ألنه فاعل اسم وهو اآلية يف "جاعل" يعمل مل إمنا)

-6 وِل تقدميمععليه الفاعِل اسم م:  

جيوز وِل تقدميمعلَيه الفاعِل اسِم محنو ع "ا الكتابأَن كان إذا إالَّ "قارئ رناً الفاعل اسمألْ " بـ مقت" 

 هذا" و "الِكتاب املؤلف قَِدم" حنو املعمول تقدمي فيه جيوز فال زائد غري جر حبرِف أو بإضافٍة مجروراً أو

ابلِِّم ِكتعِب مو "اَألد "بِب أخي ذَهين مبؤداب".  



 مبكِرم حممد ليس" واألصل ."مبكِرم خليالً حممد ليس" حنو التقَدمي جاز زاِئداً اجلر حرف كان فإنْ

  ."خليالً

  :الفاعل اسم معموِل إضافةُ 7-

 أي والنون لإلضافة املفرد، الفاعل اسِم من أي - التنِوين فيحِذفُون يستِخفُّون العرب أنَّ واعلَم :يهسيبو يقُولُ

 واحلال الفاعل ليخرج املفعول وخص) املفعول وينجر شيٌء، املَعنى ِمن يتغير وال - لإلضافَِة واجلَمع املُثَنى من

 إليه مضافاً املفعولُ يصري أي - اجلر فيه عمله فصار االسم، من التنوين لكف .(تضاف ال فإا والتمييز

  .للتنوين معاِقباً االسم ودخل املفعول ومعناه

 عز قولُه ذلك فمن معِرفةً يجعلُه وال املعىن، من شيئاً مستِخفّاً، حذَفْته إذا التنوين، كف يغير وليس :ويقول

اآلية ) {الناقِة مرِسلُو إنا}و ( "3"عمران  آل سورة من "158"اآلية ) {املَوِت ذاِئقَةُ نفٍْس لُّكُ} :وجل
 سورة من "12"اآلية ) {رؤوِسهم ناِكسو املُجِرمونَ إِذ ترى ولَو} .("54"القمر  سورة من "27"

 وأعملْناها بالتنوين أتينا ولو :وأقول ( "5"ئدة املا سورة من "1"اآلية ) {الصيِد مِحلِّي غَير}و (السجدة

 واحد، واملَعنى الصيد ومِحلِّني رؤوسهم، وناِكسون الناقَةَ، ومرِسلُونَ املوت، ذَاِئقَةٌ :القرآن عري يف لقلنا ظَاِهراً

ولكن وين حذفنوِن التوالن ،فى أَخِل على وأَتتعاىل قولُه اَألص: {الو نيآم تياحلَرام الب} ( من "2"اآلية 

  :النابغة قول منوٍن غري الشعر يف جاء ومما ( "5"املائدة  سورة

كُمكِْم احاِة كَحفَت إذْ احلَي ظَرتاٍم إىل * نماٍع حاِرِد ِشرِد والثَّم 

 أصابت كما والعدل للحق مصيباً املنذر بن عمانللن الشاعر ويقول .القليل املاء :الثمد للماء، واردة :شراع)

  .فأصابت احلمام حزرت حني اليمامة زرقاء وهي احلي فتاة

  .تقَدم كما تعريفاً تِفيد ال اإلضافَةَ هذه ألنَّ - حمام وهي - النكرةَ به وصف

  :األسدي املَرار وقال

 متعيِس صهبٍة مخاِلِط ناٍج * رأِْسه معِطي ِبكلِّ اهلُموم سلِّ

  .شقْرة ختالطه األبيض :متعيس .محرة إىل يضرب بياض :الصهبة سريع، :ناٍج ذلول، :رأِسه معطى)

 {راِضية ِعيشٍة يف فهو} :تعاىل قولُه ذلك من وجاَء بِقلٍَّة املفعول اسم ا مراداً فاعٍل" ِصيغة تأِْتي وقد :مفْعول مبعىن فَاِعل ِصيغةُ 8-
 أَنت فإنك واقْعد لبغيِتها ترحلْ ال املَكَاِرم دِع :الزبِرقَان يهجو احلُطَيئة قول ومنه .مرضية أي ("69"احلاقة  سورة من "21"اآلية )

وم أي الكَاِسي الطَّاِعمقْصوداً "فاعل" جييُء وقد املكْسي املَطْعب به مساِمٍر" و .لنب صاحب أي "ِبٍنال" كـ النمتر صاحِب "ت (= 
 .(النسب


