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 اسم الفاعل
هو ما اْشُتقَّ من المصدر المبنى للفاعل، لمن وقع منه الفعل، أو تعلق 

 به. 
على وزن فاِعل غالًبا، نحو نَاِصر، وَضاِرب، وقَاِبل،  يالثالث وهو من

 . ، وطاو، وبائع. فإن كان فعله أجوف ُمَعالَّ قلبت ألفه همزة وَماّد وراق
على زِنَة مضارعه، بإبدال حرف المضارعة ميما  يومن غير الثالث

مضمومة، وَكسر ما قبل اآلخر، كُمَدْحِرج وُمْنَطِلق وُمْسَتْخِرج، وقد َشّذ 
من ذلك ثالثة ألفاظ، وهى أْسَهب فهو ُمْسَهب، وأْحَصن فهو ُمْحَصن، 

وألفج بمعنى أفلس فهم ُمْلَفج، بفتح ما قبل اآلخر فيها. وقد جاء من 
فاِعل، نحو أعشب المكان فهو عاِشب، وأوَرس فهو وارس، أفعل على 

 وأيفع الغالم فهو يافع، وال يقال فيها ُمَفِعل.
ل صيغة فاعل للداللة على الكثرة والمبالغة ف الَحَدث، إلى  يوقد ُتحوَّ

ى ِصيغ المبالغة، وهى فَ عَّال: بتشديد  أوزان خمسة مشهورة، ُتَسمَّ
ال وشرَّاب. وِمف عال: كِمنحار. وفَ ُعول: كَغُفور. وَفِعيل:  العين، كَأكَّ

 كسميع. وَفِعل: بفتح الفاء وكسر العين كحِذٌر.
وقد ُسِمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، منها ِفعِّيل: بكسر الفاء 

ير. وِمْفعيل: بكسر فسكون كِمْعطير،  وتشديد العين مكسورة كِسكِّ
ول: كفاروق. وفُعال: بضم وفُ َعلة: بضم ففتح، كُهَمَزة، وُلَمزة. وفاعُ 

الفاء وتخفيف العين أو تشديدها، كُطّوال وُكّبار، بالتشديد أو 
 [ .22التخفيف، وبهما قرئ قوله تعالى: }َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّارًا{ ]نوح: 



فاعل مراًدا به اسم المفعول قلياًل، كقوله تعالى: }ِفي ِعيَشٍة  يوقد يأت
 َمْرضية، وكقول الشاعر: ي:[ أ21رَاِضَيٍة{ ]الحاقة: 

 واقعْد فإنك أنت الطاعُم الكاسي ...دِع المكارَم ال ترحْل ِلبْغيتها 

 . ُمراًدا به النسب ي، كما أنه قد يأتيّ المطعوم المكس ي:أ
فعيل مراًدا به فاِعل، كقدير بمعنى قادر. وكذا فَ ُعول بفتح  يوقد يأت

 الفاء، كغفور بمعنى غافر.
 

 :اسم المفعول
 ما اْشُتق من مصدر المبنى للمجهول، لمن وقع عليه الفعل.هو 

على زنة َمْفُعول كَمْنصور، وموعود، وَمُقول، وَمبيع،  يوهو من الثالث
ُيوع،  وَمْرِمّي، وَمْوِقّي، وَمْطِوي. أصل ما عدا األولين َمْقُوْول، وَمب ْ

 . ْطُوويوَمْرُموي، ومَ 
وقد يجيء مفعول مراًدا به وقد يكون على وزن َفعيل كَقتيل وجريح. 

َعْقل  ي:ما عنده َمعلوم: أالمصدر، كقولهم: ليس لفالن َمْعُقول، و 
 وِعلم.

، فيكون كاسم فاعله ولكن بفتح ما قبل اآلِخر،  وأما من غير الثالثيِّ
 نحو ُمْكَرم، وُمَعظَّم، وُمْستعان به.

 يح السمَ وُمَحاب وُمَتَحاب، فصال وأما نحو ُمْختار وُمْعَتد وُمْنَصب
 الفاعل والمفعول، بحسب التقدير.



ر أو وال يصاغ اسم المفعول من الالزم إال َمَع الظرف أو الجار والمجرو 
 المبنّى للمجهول. يالمصدر، بالشروط المتقدمة ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المصادر
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 طه شالش .

 


