
   الفاعل 
 هو االسم الظاهر بعد فعل تام معلوم او شبهه . وحكمه الرفع . مثل : فاَز المجتهُد . تعريفه : 

 فاعل مرفوع .  المجتهد ُ :

والمراد بشبه الفعل المعلوم اسم الفاعل ، المصدر ، اسم التفضٌل ، الصفة المشبهة ، صٌغة 
 المبالغة ، اسم الفاعل و االسم المستعار .

 فائٌز     فرسه : فاعل مرفوع السم الفاعل )السابُق(  فرُسهالسابُق  -1امثلة :  

 .   خلقه : فاعل مرفوع للصفة المشبه ) كرٌماً(  ُخلُقُهقابلت ُ رجالً كرٌما ً  -2         

 : احكام الفاعل   

 وجوب الرفع  -1

ن الفاعل ضمٌرا مستترا. مثل: وجوب وقوعه بعد المسند ، فان تقدم ماهو فاعل فً المعنى كا -2
 زٌٌد قام  .   قام َ : فعل ماض مبنً على الفتح وفاعله ضمٌر مستتر تقدٌره )هو( ٌعود على)زٌد( 

يجوز حذف الفعل من الكالم لقرينة دالة عليه ، كجوابنا لسائل يقول : اما فاَز احٌد فائدة : 
 بالجائزة ِ؟ 

 فنقول : بلى ، سعيٌد . والتقدير بلى فاز َ سعيٌد . 

 :  تذكير الفعل مع الفاعل بمتى يج

 اذا كان الفاعل مذكرا مفردا او مثنى ،او جمع مذكر سالماً مثل :  -1

 المجتهدون  ٌنجح ُالتلمٌذان ِ       ٌنجحُ  التلمٌُذ        ٌنجح ُ

 رجاٌل  جاءَ اذا كان جمع تكسٌر . مثل :   -2

   حمزاتاذا كان الفاعل مذكرا مجموعا بااللف والتاء )مؤنث لفظً( مثل : حضَر  -3

 حمزات: جمع حمزة )مؤنث لفظً( 

  فاطمةُ ٌجوز تذكٌر الفعل مع الفاعل المؤنث اذا فصل بٌنهما بـ )اال( مثل ما حضر َ اال  -4

 : متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل  

 له من دون فاصل مفردا او مثنى او جمع مؤنث سالما مثل : اذا كان الفاعل مؤنثا متصال بفع -1

 جاءت فاطمة ُ او فاطمتان  او فاطماٌت 

 اذا كان الفاعل ضمٌرا مستترا ٌعود على مؤنث حقٌقً او مجازي .  -2

 الى السوق ِ  ذهبتالمؤنث الحقٌقً مثل : فاطمُة 



  طلعتالمؤنث المجازي مثل : الشمس 

  جاءتاذا كان الفاعل ضمٌرا ٌعود على جمع مؤنث سالم او جمع تكسٌر مثل : البناُت  -3

 جاءت : فعل ماض مبنً على الفتح وفاعله ضمٌر مستتر تقدٌره )هً( ٌعود على ) البنات( 

 الفاعل :  اقسام

 ٌنقسم على ثالثة انواع : 

 صرٌح : مثل : جاء محمٌد  -1

 نَ ، ٌكتب او، قام ت ُضمٌر : مثل : جئ -2

 مؤول : وذلك بكونه مصدرا مؤوال من ) ان المصدرٌة وكً ( مثل :  -3

 : اجتهادك : فاعل .  اجتهاُدكالتقدٌر : ٌعجبنً    تجتهد ٌَعجبنً ان  -1

 2- مؤول من )ان واسمها وخبرها( مثل : بلغنً انك فاضل ٌ  والتقدٌر  بلغنً فضلُك 

فضلُك: فاعل             

مؤول من )ما والفعل المضارع( مثل : اعجبنً ما تجتهد ُ والتقدٌر : اعجبنً اجتهاُدك .  -3
اجتهاُدك : فاعل       

4- بعد اسم التفضٌل : مثل  ما احسن َ العلم َ : العلم َ :مفعول به  والفاعل : مستتر بعد اسم 
 التفضٌل ) احسَن( وتقدٌره )هو( او )شًُء(     

 


