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 المحاضرة التاسعة
 .1الَفاعل

: هووا ذيووقو  بوواد  أي ووصث أا  البووأ  ووب اب ووص أد  كوو ا  اعوو  ا ووص   وواد ذياأ وو  الفاعللل
 ذكًمأ بر ً أ أا مبصًرذ مؤاًب أا ضم ًرذ ظأهر أا مكالالًرذ.

 

 أحكام الفاعل   
  اد ذياأ   مرفاً وأ صذمموأ أموأ  ع مول أبوه ل اهوة ذيضومل أا  ع مول فر  ول  وأ يأ فوة  .1

 مث : نى أا ذياذا فة ذ كمأء ذيخمكل اجمع ذيمق ر ذيكأيد.ذيمث
 نجَح م مٌص: م مٌص فأ   مرفاع  أيضمل. (1
 فأز ذي   أد: ذي   أد فأ   مرفاع  أ يأ  نب مثنى. (2
 أخاك: أخاك فأ   مرفاع  أياذا  نب مد ذ كمأء ذيخمكل.نجح  (3
 جمع مق ر كأيد.ذنجز ذيمهنصكاد ذيعم : ذيمهنصكاد فأ   مرفاع  أياذا  نب  (4
  البصد ذياع  صذممأ  هى ذياأ   ا ص  الأخر ذياأ    د ذيماعا   ب، مث : .2

 إ أك نع ص: إ أك ماعا   ب مبصد  هى ذياع  اذياأ  .
  ببُص ذي ع َل  جأٌج  ث راد: ذي ع ل ماعا   ب مبصد  هى ذياأ    جأجُ 

 مث :إقذ الأخر ذياع  االبصد ذياأ   ال اد ذيجمهل ذكم ل مد م الصأ اخ ر  .3
ذيطأيووُ   ووصرُس  جووص: ذيطأيوو  م الووصأ،  ووصرس فعوو  مضووأرع اذياأ وو  ضووم ر مكووالالر البووص ر  هووا 
 اذيجمهل مد ذياع  اذياأ   فة م   رفع خ ر يهم الصأ ذيطأيُ  ايا  هنأ ذيع س  صرس ذيطأي ُ 

 ال اد/  صرُس فع  مضأرع مرفاع، ذيطأيُ  فأ   مرفاع ا  مل رفعب ذيضمل
 ذيمببار( مث :ذبكد )فة ر البصر ذي ر ل  هى آخر  إقذ  أد ذياأ   معال  ذآلخ .4

 نجح مبطاى: مبطاى فأ   مرفاع  أيضمل ذيمبصرة  هى ذ يأ منع مد ظهارهأ )ذيالعقر(
 ذيمنباص( مث :   د ذيبأضة  أيعص .ذبكد )فة 

 ذيبأضة: فأ   مرفاع ا  مل رفعب ذيضمل ذيمبصرة  هى ذي أء منع مد ظهارهأ )ذيثب (
مبوصرة  هوى موأ   و  ذي وأء ب وال أ  أ   إيى  أء ذيمال هد   اد مرفاً أ  ضمل إقذ ُأض أ ذيا .5

 ذآلخر   ر ل ذي أء.
                                                           

 .ذيه ل ذيعر  ل ذيعأمل   كأد غ ر ذبخالبأص رح ذ د  ب  ؛  1
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 مث : كأفر بص بة
 بص بة: بص ا فأ   مرفاع  ضمل مبصرة  هى ذيبأأ  د ذيبأأ  كرت ياجاص  أء ذيمال هد.

 إقذ  أد ذياأ   مثنى أا جمًعأ   بى ذياع  مارًصذ ب  ه ا   مل الثن ل أا جمع مث : .6
  أص ذيمكأفرذد، اب  جاز أد نبا   أصذ ذيمكأفرذد

 أنجز ذيمهنصكاد  مههد، اب  جاز أد نبا  أنجزاذ ذيمهنصكاد
مً  ثوود  ووص  ووأالة ذياأ وو  مبووصًرذ مووؤاًب، افووة هووق  ذي أيوول العوور  ذيمبووصر ذيمووؤا  إ رذً ووأ  ووأ .7

نبووا  ذيمبووصر ذيمووؤا  فووة م وو  رفووع فأ وو   عووص البووص ر ذيمبووصر ذيمووؤا   مبووصر بوور ح. 
 مثً :

 كّرنة أد الباد. (1
  رأ مبصرو انب . -أد
 موود )أد اذياعوو  ذيمضووأرع(فعوو  مضووأرع منبووا   ووأد ذيمبووصر ل، اذيمبووصر ذيمووؤا   -البوواد

 البص ر    أُمك فة م   رفع فأ  .
 أ ج نة مأ أنابَت  هى ذياب ر. (2
اذيالوووأء  َت أناوووا فعووو  مأضوووة م نوووة  هوووى ذيكووو اد بالبوووأيب  الوووأء ذياأ ووو مبوووصر ل، ذناب ووو -أمووو

 فة م   رفع فأ  .ضم ر مالب  م نة  هى ذيضد 
االبوووص ر  -اذيمبوووصر ذيموووؤا  مووود )موووأ اذياعووو  ذيمأضوووة( البوووص ر  )ذناأ وووك( فوووة م ووو  رفوووع فأ ووو 

 .ذيجمهل أ ج نة ذناأُ ك  هى ذياب ر
 

 :مالحظة
 ذيمبصر ذيمؤا   أالة:

 (.1أد + ذياع  ذيمضأرع  مأ فة ذيمثأ  ر د ) .1
 (.2مأ + ذياع  ذيمأضة  مأ فة ذيمثأ  ر د ) .2
 ذيطأيو ُ ذياأ  ،  ص   اد ها ذيقو ا ع منب ذياع   مأ البصد فة ذيابرذت ذيكأ بل مثو   الو   .8

ايوود  بووع منووب ذياعوو  فعووً  مثوو   ذالبووأ  أياعوو صرَكووب،  وورث ذياوو ُح ذ رَ . أا  ووص   وواد 
 .ذيكرذ ُ ، يمَع ذيزهرُ الااَلَح  ،ذيه  ُ ك َد 
 


