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 رابعة عشرالمحتوى المحاضرة 

 

 
ُالفَاِعلُ 

ُتعريفهُ،ُوحكمهُُُُُُُُُُُ
ُ

ِذى َكَمْرفُـوَعْى أَتَى         َزْيـٌد ُمنـيراً َوْجُههُ نِْعَم الفَتَى .  الفَاِعُل الَـّ
ُ

 عّرف الفاعل ، وما حكمه ؟ -
ُالفاعلُ،ُهوُ:ُاالسمُالمسندُإليهُفعٌلُعلىُطريقةُفَعََلُ،ُأوُشبههُ.ُُ-

ُ.ُوحكمه ُ:ُالّرفعُ،ُنحوُ:ُأتَىُزيٌدُ،ُوجاءُعليٌّ
 ما مراد الشارح بقوله : فِْعل على طريقة فَعََل ؟ وما المراد بقوله : أو شبهه ؟ -
لمعلههومُ،ُفيجههرلُبههنل ُالفعههلُالمبنههيُقولهههُ:ُفِع ههلُعلههىُطريقههةُفَعَههَلُ،ُي ريههدُبههنل ُالفعههلُالمبنههيُلُ-

ُللمجهول؛ُألنهُيطلبُنائبُالفاعل،ُنحوُ:ُض ِرَبُزيٌدُ.ُفزيدُ:ُنائبُفاعلُ.
هبِهُالفعهلُالمعلهومُ.ُ ُبالفعهلُالتهامُالمعلهومُ،ُأوُي رفهعُبمهاُي ش  فَهع  ُالفاعهلُي ر  والمرادُبقولهُ:ُأوُشبههُ:ُأنَّ

ُ:ُوالمراد بشبه الفعل ما يلي
ُ؟ُفالزيدانُ:ُفاعلُ،ُرافعهُاسمُالفاعلُالزيدانحوُ:ُأقائمُ،ُنُاسم الفاعلُ-1
نيراًُوجه هُ.ُ ُ)ُقائمُ(،ُونحوُ:ُأتىُزيٌدُم 
فة المَشبَّهةُ-2 ُوجه هُ.،ُنحوُ:ُزيٌدَُحَسٌنُُالّصِ
ِبُالمصدر ُ-3 بُ:ُمصدرُأ ضهي ُإلهىُفاعلههُ)ُزيهدُ(َُزيدُ ،ُنحوُ:ُعجبتُمنَُضر  ، أو َعمراًُ.ُفَضر 

جِلُامرأتَهُالوضوء ُ.،ُنحوُُاسم المصدر لَِةُالرَّ ُق ب  ُ:ُِمن 
ُفق ب لَةُ:ُاسمُمصدرُأضي ُإلىُفاعلهُ)ُالرجلُ(ُ.ُ
 .ُُُُالعَِقيقُ ،ُُنحوُ:ُهيهاتُاسم الفعل ُ-4
،ُونحههوُ:ُفههيُالههدارُ. مهها ُ.ُفههمبو ُ،ُو. مهها ُ:ُفههاع نُُأبههو ،ُنحههوُ:ُزيههٌدُعنههد ُُشبببه الجملببةُ-5

.ُ)ُ ستَِقرُ،ُأوُاستقَرَّ  عاملهماُمحنو ُوجوباًُ.ُوالتقديرُ)ُم 
ُباألفضِلُُأفعل التفضيلُ-6 ُ.ُفمبو ُمرفوعُباألفضلُ.ُُأبو ،ُنحوُ:ُمررت 
ُوهنانُالنوعانُ:ُالفعلُالمبنيُللمعلومُوشبههُ،ُهماُ:ُمرادُالناظمُبقولهُ:ُُُ

ُ"ُكمرفوعيُأتىُزيٌدُمنيراًُوجههُنعمُالفتىُ"ُ.
 والمراد بالمرفوعين : ُ
ماُكانُمرفوعهاًُبالفعهلُسهواءُكهانُالفعهلُمتصهرفاًُ،ُنحهوُ:ُأتهىُزيهٌدُ،ُأوُ.يهرُمتصهر ُ)جامهد(ُ -1

 نحو:ُنِعمُالفتىُ.ُوي شترطُأنُيكونُالفعلُ)تاما(ُ.يرُناقصُ.
َُمثَّلُلهُبقولهُ:ُمنيراًُوجه ه.ُماُكانُمرفوعاُبشبهُالفعلُكماُتقّدمُ،ُوُ-2ُ
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،ُُقهام.ُأبهو ،ُونحهوُ:ُزيهٌدُُأجهو فإناُلمُي سندُإلىُاالسمُفعلُ،ُأوُشبهُفعلُفليسُبفاعهلُ،ُنحهوُ:ُزيهدُ
ُ،ُونحوُ:ُقائٌمُ. مه،ُونحوُ:ُزيٌدُُقامونحوُ:ُزيٌدُ

ُ.قائمُزيدُُ
األولُ،ُأمُجملهةُ،ُكمهاُفهيُُفكلُماُتحتهُجطُمماُسبقُُ)ُجبرُ(ُسهواءُأكهانُمفهرداًُ،ُكمهاُفهيُالمثهالُ

ُالمثالينُالثانيُوالثالثُ،ُأمُماُهوُفيُقّوةُالجملةُ،ُكماُفيُالمثالينُاألجيرينُ.
 
 اذكر أنواع الفاعل . -
ُالفاعلُث ثةُأنواعُ،ُهيُ:ُ-
ُ.ُزيدٌُ،ُنحوُ:ُقامُُاسم صريحُ-1
:ُتقهدير .ُفالمصهدرُالمهلولُ)أنُتقهوم(ُفهيُمحهلُرفهعُفاعهل،ُأنُتقومَُ:ُيعجبنىُ،ُنحومصدر مؤولُ-2

 قيام  ُ.
ُ،ُوقامواُ؛ُأوُمنفص ُ،ُنحوُ:ُماُقامُإالضمير ُ-3 ُ.ُأناُ،ُسواءُكانُمتص ُ،ُنحوُ:ُقمت 
 
 هل يقع الفاعل مجروراً لفظاً ؟ -
ُنعمُ.ُيقعُالفاعلُمجروراًُلفظاًُفيُالمواضعُاآلتيةُ:ُ-

(ُُُُُُُُلهههُ،ُنحههوُقولهههُتعههالىُ:أنُيضهها ُالمصههدرُإلههىُفاعُ-1 ههع  فالمصههدرُ)دف 

ُأ ضي ُإلىُفاعلهُ)هللا(ُفمصبحُالفاعلُمجروراًُلفظاًُمرفوعاًُمح ًُ.
ُ(ُالزائدةُ،ُونل ُبشهرطُأنُيكهونُنكهرةُ،ُوأنُي سهبقُُبنفهيُ،ُأوُنههيُ،ُُ-2 أنُيكونُمجروراًُبـُ)ُِمن 

ُفبشيرُ:ُفاعلُمجرورُلفظاًُمرفوعُمح ًُ.ُُُُُُُُأوُاستفهامُ،ُنحوُقولهُتعالىُ:

 أنُيكونُمجروراًُبالباءُالزائدةُ،ُوهوُفيُنل ُث ثةُأنواعُ:ُ-3
واجههبُالجههّرُلفظههاًُ،ُونلهه ُفههيُالفعههلُالماضههيُ)ُأَف عَههَلُ(ُالههنرُجههاءُعلههىُصههورةُاألمههرُفههيُبههابُُ-أُ

رُبحهر ُُالجهرُفالضهميرُ)ههم(ُمحلّههُالقريهبُالجهُُُُُُالتّعجبُ،ُنحوُقولههُتعهالىُ:

ُالزائدُ)ُالباءُ(ُومحلّهُالبعيدُفاعلُ.

فلفظُالج لةُ)ُهللاُ(ُفاعلُمجهرورُُُُُُُجّر ُكثيرُ.البُ،ُنحوُقولهُتعالىُ:ُ-ب

ُلفظاًُمرفوعُمح ُ.
بُ،وفَاعلُكفى،ونل ُنحوُقولُالشاعر:ُ-ل ُشانٌُّ،ونل ُفيماُعداُفاعلُالتَّعجُّ

 تَْنِمـى           بَِما الَقَْت لَبُـوُن بَنِى ِزيَـادِ أَلَْم يأْتِيَك واألَْنبـَاُء 
ُفالباءُفيُ)بِما(ُزائدةُ،ُوماُُاسمُموصولُفيُمحلُرفعُفاعلُ)يمتي(.ُُ
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 هل ورد عن العرب نصب الفاعل ، ورفع المفعول به ؟ وضح ذلك . -
ُقدُي نصبُالفاعلُ،ُويرفعُالمفعهولُبههُإناُأ ِمهنُاللَّهبسُ،ُوقهدُوردُعهنُُ- العهربُقهولهمُ:ُجهرَاُالثهوب 

ُالحجَرُ.ُومنُنل ُقولُالشاعرُُ: ُالمسماَرُ،ُوقولهمُ:ُكسرُالزجال 
 ِمثُْل القََنافِِذ َهدَّاُجوَن قد بَلَغَْت            نَْجَراُن أو بَلَغَْت َسْوآِتِهْم َهَجرُ 

،ُ ُ(ُونصبُ)ُسوآتِهمُ(ُمعُأنهاُهيُالفاعلُ،ُونجران  ُ،ُوَهَجر  ُ:ُالمفعهولُ.ُوقهدُُبرفعُ)ُنجران  وهجر 
ُس ِمعُكنل ُنصبهماُمعاًُ،ُكماُفيُقولُالراجزُُ:

 قَـْد َسالََم الحيَّاِت ِمْنهُ القَـَدَما            األَْفعُـَواَن والشَُّجاَع الشَّْجعََما
ُالحياِتُ:ُمفعولُبهُمنصوبُ،ُوالقدَماُ:ُفاعلُمنصوبُ.ُ

ُوس ِمعُرفعهماُ،ُكماُفيُقولُالشاعرُ:
ْقعَقَـاِن وبُومُ  وإِنَّ  ََ  َمْن َصـاَد َعْقعَـقاً لََمُشـوُم           كيَف َمْن َصاَد َع

ُالفاعلُ:ُضميرُمستترُتقدير ُ)ُهوُ(ُفيُ)ُصادُ(ُ،ُوعقعقانُ:ُمفعولُبهُمرفوعُباألل ُ.
مُالمعنىُوعدمُاإِللباسُ.ُوهمُالُيجعلونُنل ُقياساًُ،ُوالُيَطَّردونههُفهيُ ك مههمُ،ُوالمبيحُلنل ُكلِّهُفَه 

ُوالُيستبيحونهُفيُحالُالسَّعةُوالتَّمكنُمنُالقولُ.
ُ

ُ
ُحكمُتمجيرُالفاعلُعنُرافعه

ُ
 َوبَْعـَد فِْعٍل فَاِعٌل فَِإْن َظَهـْر          فَْهـَو َوإِالّ فََضِمـيٌر اْسـتَتَرْ 

ُ
 ما حكم تأخير الفاعل عن رافعه ؟ وما مذهب البصريين ، والكوفيين في هذه المسألة ؟ -
يجبُتمجيرُالفاعلُعنُرافعهُسواءُكانُرافعههُفعه ُ،ُأوُشهبههُ،ُنحهوُ:ُقهامُزيهٌدُ،ُوقهامُالزيهدانُ،ُُ-

وزيٌدُقائٌمُ. ما ُ.ُوالُيجوزُتقديمهُعلىُرافعهُ؛ُف ُيقالُ:ُزيٌدُقامُ،ُعلىُاعتبارُُأّنُ)ُزيٌدُ(ُفاعهلُ
مُ(ُضهميرُمسهتترُتقهدير ُ)ُههوُ(ُمقّدمُ،ُبلُهوُفيُههناُالمثهالُمبتهدأٌُجبهر ُجملهةُ)ُقهامُ(ُوفاعهلُ)ُقها

فالفاعلُيجبُأنُيتمجرُسواءُكانُظاهراًُ،ُأمُضميراًُمستتراًُ؛ُألّنُتقديمُالفاعلُي وقعُفهيُاللَّهب سُبينههُ
وبينُالمبتدأُ،ُف ُيَدررُالسَّامعُأردتُاالبتداءُبهـُ)زيهد(ُواإلجبهارُعنههُبهـُ)قهام(ُأمُأردتُإسهنادُ)قهام(ُ

تقدَّمُأحهدهماُعلهىُإلىُزيدُعلىُأنّهُفاعلُ؟ُأض ُ إلىُنل ُأّنُالفعلُ،ُوالفاعلُكجزأينُلكلمةُواحدةُم 
عاًُ. ُاآلجرَُوض 

وهناُهوُمنهبُالبصريينُفيُهن ُالمسملةُ.ُأّماُالكوفيونُفمجازواُالتقديمُفهيُنله ُكلّههُ،ُواستشههدواُُ
ُعلىُجوازُتقديمُالفاعلُعلىُرافعهُبقولُالشاعر:ُ

 اً            أََجْنَدالً يَْحِمْلَن أَْم َحـِديداَما ِلْلِجَماِل َمْشيُهـا َوئِيـد
ُفمشي ها:ُفاعلُتقدمُعلىُعاملهُ)وئيداً(ُوماُ:ُمبتدأُجبر ُالجارُوالمجرورُ)للِجمال(ُ.

ورّدُالبصريونُعلىُهناُالبيتُبمنُُالبيتُيحتملُوجهاُآجرُ.يرُماُنكر ُالكوفيونُومتىُكهانُالبيهتُ
البصريونُيرونُجوازُأنُيكونُ)ُمشهيُ(ُمبتهدأُ،ُووئيهداًُ:ُحهالُمحتم ُلوجهُآجرُلمُيصلحُدلي ُ،ُف

ُ.منُفاعلُفعلُمحنو ُ.ُوالتقديرُ)مشهيهاُيظههرُوئيهداً(ُوجملهةُالفعهلُالمحهنو ُوفاعلههُجبهرُللمبتهدأ
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وبناءُعلىُهناُالج  ُفإنّ ُعلىُمنهبُالكوفيينُتقول:ُالزيدانُقَاَمُ،ُوالزيدونُقاَمُ،ُأّماُعلىُمنهبُ
البصههريينُفيجههبُأنُتقههولُ:ُالزيههدانُقامههاُ،ُوالزيههدونُقههامواُ؛ُفيكههونُألهه ُاالثنههينُ،ُوواوُالجماعههةُ

ُفاعلُ".ُ ُفَاِعلَي نُ.ُوهناُهوُمعنىُقولُالناظمُ:ُ"وبعدُفعل 
 لناظم بقوله : " فإن ظهر " ؟ما مراد ا -
يريدُبنل ُأنُالفعلُ،ُوشبههُالُب دَُّلههُمهنُمرفهوعُسهواءُكهانُظهاهراًُ،ُنحهوُ:ُقهامُزيهٌدُ،ُأمُضهميراًُُ-

ُمستتراًُ،ُنحوُ:ُزيدُقامُ،ُأرُهوُ.ُ
 هل يحتاج كل فعل إلى فاعل ؟ -
ُبعضُاألفعالُالُتحتالُإلىُفاعلُ،ُمنهاُ:ُ-
د ُ،ُكماُفيُ-1 ُالملّكِ بُِقولُالشاعرُ:ُأَتَاِ ُأَتَُُالفعل  بِِسُاح  ُِسُ.اِ ُال َِّحق وَنُاح 

دُللفعلُاألولُتوِكيداًُلفظيهاًُ؛ُفه ُيحتهالُلفاعهلُمهعُوجهودُالفاعهلُالسهابقُ فالفعلُالثانيُ)ُاحب ِسُ(ُمَلّكِ
ُللفعلُاألولُ.

ُللمجهوِلُ،كماُفهيُقولههُتعهالى:ُ-2 ُالمبنيُّ ُُوقولههُتعهالى:ُُُُُُالفعل 
ُ

ُ

ُفالفعلُالمبنيُللمجهولُيحتالُإلىُنائبُفاعلُالُإلىُفاعل.
،ُكماُفيُقولُالشاعرُ:-3ُ  كانُالزائدةُ 

ِ َدرُّ أَنُـو َشْرَواَن ِمْن َرُجـٍل             بالدُّوِن والسَِّفِل. ما كان أَْعَرفَهُ ّلِِلَّ
إلهىُفاعهلُعلهىُالهراجحُعنهدُفكانُزائدةُوقعتُبينُ)ُماُ(ُالتعجبيّةُ،ُوفِعلُالتعجبُ،ُوههيُالُتحتهالُ

ُالمحققينُ.
ُعنُالعملُبـُ)ُماُ(ُالكافّةُ،ُنحوُ:ُقَلََّماُ،َطالََماُ،َكث َرُماُ،ُونل ُبناًءُعلهىُمهاُنههبُُ-4 ف و   ُالمك  الفعل 

إليهُسيبويهُ.ُومنُالعلماءُمنُقال:ُإّنُ)ما(ُفيُنحوُهن ُاألفعالُمصدريّةُفيكونُالمصدرُالملولُمهنُ
يُمحلُرفعُفاعلُللفعهلُالماضهيُالواقهعُقبلههاُ،ُنحهوُ:ُطالمهاُنََهي تَنِهيُ،ُوالتقهديرُ:ُ)ُماُ(ُوماُبعدهاُف
ُطاَلُنهي  ُإيارُ.

ُ
 حكم تجريد الفعل من عالمتي التثنية ، والجمع

 إذا أسند إلى ظاهر
ُ

ِد الِفْعـَل إَِذا َمـا أُْسـنَِدا    اِلثْنَْيِن أَْو َجْمعٍ َكـ                        "َ فَاَز الشَُّهَدا "َوَجـّرِ
 َوقَـْد  يُقَـاُل َسـِعَدا َوَسِعـُدوا    َوالِفْعـُل للظَّاِهـِر بَْعـُد ُمْسنَـدُ 

ُ
 ما حكم تجريد الفعل من عالمتي التثنية ، والجمع إذا أُسند إلى فاعل ظاهر؟ -
ُ:ُأَنَّهُإناُأسندُالفعلُإلىُظاهرُمثنًىُكانُ،ُأوُجمعاًُُمذهب جمهور العربُ-
َُجَبُتجريد ُمنُع مةُتدّلُعلىُالتثنيةُ،ُأوُالجمعُفيكونُحال هُكحاِلهُوَُ

ُ،ُكماُتقولُفيُالمفردُ:ُقهامُ إناُأ سندُإلىُمفردُ؛ُفتقولُ:ُقامُالزيدانُ،ُوقامُالزيدونُ،ُوقامتُالهندات 
ُتقهههولُعلهههىُههههناُالمهههنهبُ:ُقامهههاُالزيهههدانُ،ُوالُ:ُقهههامواُالزيهههدونُ،ُوالُ:ُق ُ هههَنُزيهههٌدُ،ُوالُيجهههوزُأَن  م 

،ُعلىُأّنُاألل ُ،ُوالواوُ،ُوالنونُ:ُأحهر ُتهدلُعلهىُالتثنيهةُ،ُوالجمهعُ،ُومهاُبعهدهاُفاعهلُ.ُ الهندات 
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والصحيحُفيُإعرابهاُ:ُأنُتكونُاألل ُ،ُوالواوُ،ُوالنونُ:ُفاعلُ،ُوالجملةُمنُالفعهلُ،ُوالفاعهلُفهيُ
ُمحلُرفعُجبرُمقّدمُ،ُواألسماءُالتيُبعدهاُ:ُمبتدأُملجرُ.ُ

ةَُ وجهٌُآجرُ،ُوهوُ:ُأنُتكونُاألل ُ،ُوالواوُ،ُوالنونُ:ُفاعلُكماُتقهّدم،ُوأنُتكهونُاألسهماءُالتهيُُوثَمَّ
ُبعدهاُبدلُمنهاُ،ُأرُ:ُمنُالضمائرُاألل ُ،ُوالواوُ،ُوالنونُ.

هُاإلعرابُفيُقولهُتعالىُ:ُ ُُوعلىُأحدُهنينُالوجهينُي وجَّ
ُ

ُُُُ.ُ

ُالفعلُإناُأسندُإلىُظاهرُمثنىُ،ُأوُمجموعُأ تِيُفيههُبع مهةُتهدلُعلهىُُومذهب طائفة من العرب :ُأنَّ
ُ؛ُفتكهونُاألله ُ،ُوالهواوُ،ُ َنُالهندات  التثنيةُ،ُأوُالجمعُ؛ُفتقولُ:ُقاماُالزيدانُ،ُوقامواُالزيدون،ُوق م 

اللغهةُقليلهةُ،ُُوالنونُأحرفاًُتدلُعلىُالتثنيةُ،ُوالجمهعُ،ُواألسهماءُالتهيُبعهدهاُت عهربُ)ُفهاع ُ(ُوههن 
دَُشن وَءةُ،ُوي سميهاُالنحويونُلغةُ)ُأكلونيُالبرا.يهثُ(ُوي سهميهاُ قيلُهيُلغةُطيءُ،ُوقيلُهيُلغةُأَز 
ابنُمال ُ:ُ"ُل غَةُيَتَعَاقَب وَنُفِيك مَُم َئَِكةُ"ُ.ُوإلىُهن ُاللغهةُأشهارُالمصهنّ ُبقولههُ:ُ"ُوقهدُي قهالُسهعَدُ،ُ

ُدُي قالُ"ُبمنهاُلغةُقليلةُ.وسعد وا...."ُُفمَش عرُقولهُ:ُ"ُوق
ئَكةٌُبِاللَّيِلَُوَم َئَِكةٌُبِالنََّهارُِ ِِ َُم َ ُوقدَُحَملُعليهاُابنُمال ُقولهُعليهُالص ةُوالس مُ:ُ"ُيَتَعَاقَب وَنُفِيك م 

ُ"ُعلىُاعتبارُأّنُ)م ئكة(ُفاعلُيتعاقبونُ،ُوالواوُفيُيتعاقبونُع مةُعلىُالجمعُ.ُ
ُوهناُالحديثُليسُمنُهن ُاللغةُفهوُحديثُمطولُفيُالموطمُ،ُأصلهُ:ُ

َُم َئَِكههةٌُبِاللَّيههِلَُوَم َئَِكههةٌُبِالنََّهههاِرُ"ُونلهه ُعلههىُاعتبههارُأّنُالههواو ُهللَُِم َئَِكههةًُيَتَعَههاقَب وَنُفِههيك م  فههيُُ"ُإِنَّ
دَُعبَّههرُابههنُعقيههلُعههنُيتعههاقبون:ُضههميرُفههيُمحههلُرفههعُفاعههلُ،ُوم ئكههةٌ:ُجبههرُلمبتههدأُمحههنو ُ.ُوقهه

ُ.زعمُالمصنَّ ُ"مجالفتهُلرأرُابنُمال ُ،ُبقولهُ:ُُ"ُهكناُ
 
هل يجب اإلتيان بعالمتي التثنية ، والجمع في الفعبل إذا كبان الفاعبل مثنبى ، أو مجموعباً عنبد َمبْن  -

 يُجيزون ذلك ؟
ُأجازُنل ُ،ُبلُإنّهمُقدُينكرونُالع مةُوقدُ- ُيتركونهاُ.ُُالُ.ُالُيجبُنل ُفيُلغةَُمن 
 
 ما الفرق بين تاء التأنيث ، وعالمتي التثنية ، والجمع من حيث اتصالها بالفعل ؟ -
ُالفراُمنُث ثةُأوجهُ:ُ-
إنُاتصالُع متيُالتثنيةُ،ُوالجمعُبالفعلُلغةُلجماعةُمهنُالعهربُبمعيهانهمُ،ُقِيهـلُ:ُههـمُطهيءُ،ُُ-1

ُوقِيلُ:ُهمُأَزدُشنوءةُ.ُ
ُبالفعلُفلغةُجميعُالعربُ.وأماُاتصالُتاءُالتمنيثُ

ُيصلهاُجائزُفيُجميعُاألحوالُ،ُوليسُبواجهب.ُوأّمهاُُ-2 إنُاتصالُع متيُالتثنيةُ،ُوالجمعُعندَُمن 
اتصالُتاءُالتمنيهثُبالفعهلُفيكهونُواجبهاُإناُكهانُالفاعهلُاسهماُظهاهراًُحقيقهيُالتمنيهثُ،ُنحهوُ:ُجهاءتُ

ُفاطمههةُ،ُأوُإناُكههانُالفاعههلُضههميراًُمتصهه ُيعههودُإلههىُ ُ،ُوالشههمس  ملنههثُمطلقههاُ،ُنحههوُ:ُهنههٌدُقامههت 
.ُ  طلعت 

ُإنُاحتيالُالفعلُإلىُع مةُالتمنيثُأقوىُمنُاحتياجهُإلىُع مةُالتثنيةُ،ُأوُُ-3
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الجمعُ؛ألنُالفاعلُإناُكانُلفظهُمنكرُومعنا ُملنث،ُنحو:ُ)هند(ُونكرُالفعلُقبلهُبدونُع مةُتمنيهثُ
ُ ُالبدُمنُنكرُع مةُالتمنيثُلي علمُأنّهُملنثُ.لمُي علمُأملنثُالفاعلُ،ُأمُمنكرُ؛ُولنل

اُالمثنىُ،ُوالجمعُ،ُنحوُ:ُيقومانُ،ُويقومونُف ُيشتبهانُبالمفردُ)ُيقومُ(ُ.ُ ُأمَّ
ُ
ُ

 حكم حذف الفعل ، وإبقاء الفاعل
ُ

 َويَْرفَـُع الفَاِعَل فِْعـٌل أُْضِمـَرا         َكِمثِْل  َزْيـٌد  في جواب َمْن قََرا
 
 حذف الفعل ، وإبقاء الفاعل ؟ما حكم  -
ُُقرأُ؟ُفتقولُ:ُزيٌدُ،ُوالتقديرُ:ُقرأُزيٌد.ُ- ُيجوزُحن ُالفعلُإناُدّلُعليهُدليل،ُكماُإناُقيلُل ُ:ُمن 

فاعههلُبفعههلُُفمََحههٌد:ُُُُُُُوقههدُي حههن ُالفعههلُوجوبههاًُ،ُكقولهههُتعههالىُ:ُ

ر ُالفعلُالمنكورُ،والتقدير:ُوإنُاستجار  ُ،ُُمحنو ُوجوباُيفّسِ أحٌدُ.ُفكلُاسمُمرفوعُوقعُبعهدُ)ُإِن 
ههر ُالفعههلُالمههنكورُبعههد ُ،ُكمههاُفههيُقههوُلهههُ أوُإناُ(ُالشههرطيتينُفإنهههُمرفههوعُبفعههلُمحههنو ُوجوبههاًُيفّسِ

فالسههماءُ:ُفاعههلُبفعههلُمحههنو ُ،ُوالتقههدير:ُإناُانشههقتُالسَّههماءُانشههقتُ.ُُُُُُُتعههالى:

ُوهناُهوُمنهبُجمهورُالبصريينُ.
ُ
 في حكم حذف الفعل وجوباً بعد ) إِْن ، وإذا ( وما سبب هذا االختالف ؟اذكر الخالف  -
ُهن ُالمسملةُفيهاُث ثةُمناهبُ:ُُ-
ُوإناُالشههرطيتينُفاعههلُبفعههلُمحههنو ُوجوبههاُُ-1 مههنهبُجمهههورُالبصههريينُ:ُاالسههمُالمرفههوعُبعههدُإن 

ر ُالفعلُالمنكورُبعد ُ. ُيفّسِ
2-ُُ وإناُالشرطيتينُفاعهلُبهنفسُالفعهلُالمهنكورُبعهد ُ،ُولهيسُمنهبُجمهورُالكوفيينُ:ُاالسمُبعدُإن 

ر ُ. ُفيُالك مُمحنو ُيفّسِ
ُوإناُالشرطيتينُمبتهدأُ،ُوالفعهلُالمهنكورُبعهد ُُ-3 منهبُأبىُالحسنُاألجفشُ:ُاالسمُالمرفوعُبعدُإن 

سندُإلهىُضهميرُعائهدُعلهىُنله ُاالسهمُ،ُوالجملهةُمهنُالفعهلُوفاعلههُالضهميرُ:ُفهيُمحهلُرفهعُجبهرُ م 
ُبتدأُ،ُوليسُفيُالك مُحن ُ،ُوالُتقديمُ،ُوالُتمجيرُ.الم

ُوسببُهناُاالجت  ُيرجعُإلىُأمرينُ:
ُهلُيجوزُأنُتقعُالجملةُاالسميةُبعدُأدواتُالشرطُ؟ُ-1
فالجمهورُمنُالبصريينُ،ُوالكوفيينُعلىُأنهُالُيجوزُنل ُ،ُوإناُوقعُفيُالك مُماُظاهر ُنل ُفههوُُ

ألداةُ،ُ.يهرُأنُالبصهريينُقهالواُ:ُالفعهلُالمقهّدرُاتصهالهُبهاألداةُههوُفعهلُملولُبتقديرُالفعلُمتص ُبها
ر ُويدلُعليهُالفعلُالمنكورُبعد ُ. ُمحنو ُيفّسِ

ُوأماُالكوفيونُفقالواُ:ُالفعلُالمقّدرُاتّصالهُباألداةُهوُنفسُالفعلُالمنكورُبعدُاالسمُ.ُ
ُ
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ُ
ُوإناُُ دونُ.يرهمهاُمهنُسهائرُأدواتُُ-جاّصهةُوأماُأبوُالحسهنُاألجفهشُفهنهبُإلهىُأنههُيجهوزُفهيُإِن 

ناُفيُحاجةُإلىُتقديرُمحنو ُ.ُ-الشرطُ ُأَنُت قعُبعدهماُالجملةُاالسميةُ،ُوعلىُهناُفلَس 
ُهلُيجوزُأنُيتقّدمُالفاعلُعلىُفعلهُ؟ُ-2
رُ.ُُ ُوإناُفاع ُبنل ُالفعلُالمتهمّجِ الكوفيونُنهبواُإلىُجوازُنل ُ؛ُولهناُجعلواُاالسمُالمرفوعُبعدُإِن 

ونهبُجمهورُالبصريينُإلىُأنُالفاعلُالُيجوزُأنُيتقدمُعلىُرافعهُسواءُُكانُههناُالعامهلُفعه ُأمُ
ر ُالفعلُالمنكورُ. ُالُ؛ُولهناُاضطرواُإلىُتقديرُفعلُمحنو ُيفّسِ

ُ

ُ
 أنيُث الفعِل الماضي بتاٍء ساكنةٍ ت

ُ
 تَِلـى اْلَمـاِضى إَِذا    َكاَن ِألُْنثَى كـ " أَبَْت ِهْنُد األََذى ". أْنِيثٍ َوتَـاُء تَـ

ُ
 في أّي حالة يُؤنَُّث الفعُل الماضي ؟ وبَِم يَُؤنَّث ؟ -15س
كهانُملنثهاُتمنيثهاًُحقيقيهاًُ،ُي لنّثُالفعلُالماضيُبتاءُساكنةُفيُآجر ُإناُكانُفاعلهُملنثاُسهواءُُ-15ل

ُ.ُفهنههٌدُفههيُالمثههالُاألولُملنههثُحقيقههيُ،ُ س  ُهنههٌدُ،ُأوُملنثههاُمجازيههاُ،ُنحههو:ُطلعههِتُالشَّههم  نحههو:ُقامههت 
ُوالشمسُفيُالمثالُالثانيُملنثُمجازرُ.ُ

ُواألرض،ُوالّسماء.ُُكالّشمس،ُهو:ُماُالُيلدُوالُيَتَنَاَسل،ُوالمرادُبالملنثُالمجازر،
ُ

ُالشمسُ.ُ*ُ* ُفاطمةُ،ُوتطلع  ُوالفعلُالمضارعُي لنثُبتاءُمتحركةُفيُأّولهُ،ُنحوُ:ُتنهب 

ُ

ُ
 وجوب تأنيث الفعل الماضي

 
 َوإِنََّمـا تَْلـَزُم فِْعـَل ُمْضَمـِر          ُمتَِّصٍل أَْو ُمْفِهـٍم َذاَت ِحـرِ 

  
 ما المواضع التي يجب فيها تأنيث الفعل الماضي ؟ -
ُفيُالموضعينُاآلتيينُ:ُتأنيثه يجبُُ-
ُ،ُونحهوُ:ُُإذا كان الفاعل ضميراً مستتراً يعود إلى مؤنث حقيقي ، أو مجبازيُ-1 ،ُنحهو:ُهنهٌدُقامهت 

ُ،ُوالُيجوزُأنُتقولُ:ُهنٌدُقامُ،ُوالُ:ُالشمسُطلع، لمُي هلَتُُفإنُكانُالضميرُمنفص ًُُالشمسُطلعت 
ُبالتاءُ،ُنحو:ُهنٌدُماُقامُإالُهي.

ُهنٌدُ.ُُون الفاعل اسما ظاهراً حقيقي التأنيثأن يكُ-2 ُ،ُنحوُ:ُقامت 
ُالمرأةُ(ُ.ُ ل  ُ"ُ)ُوالِحِر:ُفَر  ُوهناُالمرادُمنُقولُالناظمُ:ُ"ُأوُمفهمُناَتُِحر 
ُويفهمُمنُك مُالناظمُأنُالفعلُالُيلنَّثُوجوباُفيُ.يرُهنينُالموضعينُ.
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 حكم تأنيث الفعل
 المؤنِث الحقيقّيِ إذا فُِصل بين الفعِل ، والفاعِل 

 
اِء فى           نَْحِو أَتَى القَاِضَى بِْنُت الَواقِفِ   َوقَْد يُبِيُح الفَْصُل تَْرَك التَـّ

ُ
 وفاعله المؤنث الحقيقي ؟ ما حكم تأنيث الفعل إذا فُِصل بين الفعل، -
(ُجههازُتمنيههثُالفعههلُ،ُوجههازُتههنكير ُ)ُُ- إناُفصههلُبههينُالفعههل،ُوفاعلهههُالملنههثُالحقيقههيُبغيههرُ)ُإاِلَُّ

ُ،ُونحهوُ:ُقهامُاليهومُ ُالواقهِ ُ،ُواألفصهحُأنُتقهولُ:ُأَتَهت  واألفصحُالتمنيثُ(ُنحوُ:ُأتهىُالقاِضهَيُبنهت 
ُُُ.ُ ُهنٌدُ،ُواألفصحُ:ُقامت 

ُ

 
 حكم تأنيث الفعل

 فاعله بـ ) إال (إذا فُِصل بين الفعل ، و
ُ

ـالَ     كـ " َما َزَكا ِإالَّ فَتَاةُ اْبِن اْلعَـالَ ".  واْلَحـْذُف َمْع فَْصـٍل بِِإالَّ فُّضِ
 
 ما حكم تأنيث الفعل إذا فُِصل بين الفعل ، والفاعل المؤنث بإال ؟ -
ُتنكيرُالفعلُ،ُنحوُ:ُُ- فاألحسن  ُإناُف صلُبينُالفعل،ُوفاعلهُالملنثُبإالَُّ

ُ.ُ ابنُالع ُ،ُونحو:ُماُقامُإالُهنٌدُ،ُونحو:ُماُطلعُإالُالّشمس  ُماُزكاُإالُفتاةُ 
ُإالُ والجمهورُيوجبونُتنكيرُالفعلُ،ُويجهوزُتمنيهثُالفعهلُعنهدُ.يهرهمُولكنههُقليهلُ،ُنحهوُ:ُمهاُقامهت 

ُ.ُوعلىُالتمنيثُوردُقولُالشاعرُ:ُ ُإالُالّشمس  ُهنٌدُ،ُونحوُ:ُماُطلعت 
لُـوعُ َطَوى النَّْحُز واألْجَراُز ما فى ُغُروِضها      وما   اْلَجَراِشعُ  َبِقيَْت إال الضُّ

فقدُأدجلُالشاعرُتاءُالتمنيثُعلىُالفعلُ)ُبَِقَيُ(ُمهعُكونههُقهدُف ِصهلُبينههُوبهينُالفاعهلُالملنهثُبهإالُ،ُ
ُوهناُ.يرُجائزُعندُالجمهورُإالُفيُالشعرُ.

 
 م تأنيث الفعل إذا فُِصل بينه وبين فاعله المؤنث بإال .اذكر مذاهب العلماء في حك -
ُلهمُفيُنل ُمنهبانُمشهورانُ،ُهماُ:ُ-
،ُوالُيجوزُتمنيثهُإالُفيُضرورةُالشعرُ؛ُألنُالفاعهلُلهيسُههوُاالسهمُالواقهعُُوجوب تذكير الفعلُ-1

ٌدُ،ُفالفاعهلُ)ُأحهدُ(ُمهنكرُ،ُبعدُإالُّ،ُفإناُقلتُ:ُماُقامُإالُهنٌدُ،ُفإّنُأصلُالك مُ:ُماُقهامُأحهٌدُإالُهنه
ُوالُيجوزُتمنيثهُ.ُوهناُمنهبُالجمهورُ.

ُتنكيرُالفعلُ،ُوتمنيثهُ)ُوالتنكيرُأحسنُ(ُواجتارُهناُالمنهبُابنُمال ُ.ُجواز األمرينُ-2
ُ
ُ
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 حذف التاء من غير فصل
ُ

 ْعٍر َوقَعْ َواْلَحْذُف قَْد يَأْتِى بِالَ فَْصٍل َوَمْع          َضِميِر ِذى اْلَمَجاِز فى شِ 
ُ
 هل يجوز حذف تاء التأنيث من غير فصل بينها وبين الفاعل ؟ -
نعمُ.ُولكنّهُقليٌلُجّداًُفقدُت حن ُالتاءُمهنُالفعهلُالمسهندُإلهىُفاعهلُحقيقهيُالتمنيهثُمهنُ.يهرُفصهلُ،ُُ-

ُ.ُ" ُنحوُماُحكا ُسيبويهُ:ُ"ُقَاَلُف  َنَةُ 
ههعر،ُكقههولُُوقههدُتحههن ُالتههاءُمههنُالفعههلُالمسههندُإلههىُضههميرُالملنههث المجههازرُ،ُوهههوُمجصههوصُبالّشِ

ُالشاعرُ:
 ِإْبقَـاَلَهـا أَْبَقـلَ فَـالَ ُمـْزنَةٌ َوَدقَـْت َوْدقََهـا         َوالَ أَْرَض 

فقدُحن ُالشاعرُتهاءُالتمنيهثُمهنُالفعهلُ)ُأبقهَلُ(ُمهعُأنُفاعلههُضهميرُمسهتترُيعهودُإلهىُ)ُاألرضُ(ُ
ُإالُفيُالضرورةُالشعريةُ.ُوهيُملنثةُتمنيثاًُمجازياُ،ُوهناُالُيجوز

ُ
ُ

 حكم إثبات التاء ، وحذفها في الفعل
 المسند إلى جمع .

 وحكم إثبات التاء ، وحذفها في ) نِْعَم وبِئَْس (
 

 نْ بِ َوالتَّاُء َمْع َجْمعٍ ِسَوى السَّاِلِم ِمْن          ُمَذكٍَّر َكالتَّاِء َمْع إِْحَدى اللَّ 
نُ  َواْلَحْذَف فى                  نِْعَم اْلفَتَاةُ اْستَْحَسنُوا        ألَنَّ قَْصـَد اْلِجْنِس فِيِه بَيَـّ

ُ
 اذكر األشياء التي تدل على معنى الجمع . -
ُماُيدّلُعلىُمعنىُالجمعُستةُأشياءُ،ُهيُ:ُ-
مُ،ُوَره طُ،ُونِس وةُ،ُوَجيشُ،ُوَشع بُاسم الجمعُ-1 ُ.ُ،ُوهوُالنرُالُمفردُلهُمنُلفظهُ،ُنحوُ:ُقَو 
ُبينهُوبينُمفرد ُبالتهاءُ،ُأوُاليهاءُ،ُنحهوُ:ُشهجر،ُُوتمهرُ،ُُاسم الجنس الجمعيُ-2 ،ُوهوُالنرُي ف َرا 

ومُ.  وَكِلمُ؛ُوَعربُ،ُوت ر ُ،ُور 
ُ،ُنحوُ:ُرجالُ،ُوشعراءُ،ُوك تَّابُ.ُجمع التكسير لمذكرُ-3
 .ُ،ُنحو:ُه ن ودُ)جمعُِهن د(ُوشواعرُ،وكواتبُ،وفواطمُجمع التكسير لمؤنثُ-4
يدونُ،ُوالملمنونُ،ُوالبَن ونُ.ُجمع المذكر السالمُ-5  ،ُأوُالملحقُبهُ،ُنحوُ:ُالزَّ
ُ،ُنحوُ:ُالِهنداتُ،ُوالملمناتُ،ُوالبناتُ.ُجمع المؤنث السالمُ-6
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 ما حكم تأنيث الفعل ، وتذكيره إذا كان الفاعل جمعاً ؟ -
إناُكانُالفاعلُجمعُتكسيرُلمنكَّرُ،ُأوُلملنَّثُ،ُأوُكانُالفاعلُجمعُملنثُسالماُجازُإثباتُالتهاءُ،ُُ-

،ُونحوُ:ُقهالُالفهواطم ُ،ُوقالهتُالفهواطم ُ،ُونحهوُ:ُقهامُ ُ،ُوقالتُاألعراب  وحنفهاُ،ُنحو:ُقالُاألعراب 
ُ،ُوقامتُالهنداتُ.ُ ُالهندات 

َحن ِ ُا ُ)بالجمع(ُفيكونُمنكَّرُالمعنى؛ُولنل ُي لتىُبفعلهُجالياُمنُالتاء.ُ:ُأنُالفاعلُملوللتاءِعلَّةُ 
وعلَّةُإثباتُالتاءُ:ُأنُالفاعلُملولُ)ُبالجماعةُ(ُفيكونُملنثُفيُالمعنىُ؛ُولنل ُيلتىُبفعلهُمقترنهاُ

ُ.بتاءُالتمنيث
اءُمعُجمعُالتكسهيرُ،ُوأشارُالناظمُبقولهُ:ُ"ُوالتاءُمعُالجمعُ...ُكالتاءُمعُإحدىُاللَّبِنُ"ُإلىُأنُ:ُالت

وجمعُالملنثُالسالمُكالتاءُمعُالظاهرُالمجازرُالتمنيثُ،َُومثَّلُلهُبكلمةُ)ُلَبِنَةُ(ُفكماُتقولُ:ُك ِسَرتُ
ُنةُ؛ُتقولُكنل ُ:ُقامُالرجالُ،ُوقامتُالرجالُ،ُكماُتقدمُ.وك ِسَرُاللَّبُُِاللَّبِنةُ،

 
 لفاعل جمعاً .اذكر مذاهب العلماء في حكم تأنيث الفعل إذا كان ا -
:ُيجوزُفيُكلُفعلُأسندُإلىُشيءُمنُاألشياءُالستةُالسهابقةُالتهيُتهدلُُمذهب جمهور الكوفيينُ-1ُ-

ُيلتىُبهُمنكراًُ،ُونل ُعلىُالنحوُاآلتيُ: ُعلىُمعنىُالجمعُيجوزُأنُيلتىُبهُملنثاُ،ُوأن 

ُُُ:ُقامُالزيدون،ُوقامتُالزيدون؛ُأوُالملحهقُبهه،ُقهالُتعهالىُ:ُتقولجمعُالمنكرُالسالمُ،ُُ-أ

ُ.ُُ(آمنتُ و:ُملحقُبجمعُالمنكرُالسالم،ُووردُالفعلُقبلهُملنثاُ)فَبَن ُُُُُُُ

ُ.ُُُ:لُتعالى:ُقامُالهندات،ُوقامتُالهندات،ُقاتقولجمعُالملنثُالسالم،ُُ-ب

ُ،ُوقامتُالرجالُ.جمعُالتكسيرُلمنكرُ،ُتقولُ:ُقامُالرجالُُ-ل
ُجمعُالتكسيرُلملنثُ،ُتقولُ:ُقامُالفواطمُ،ُوقامتُالفواطمُ.ُ-د

ُ.ُُُُُُ:::ُجاءُالقوم،ُوجاءتُالقوم،ُقالُتعالىتقولاسمُالجمع،ُُ-هـ

وم ُ،ُوجاءتُالرومُ،ُقالُتعالى:تقولُاسمُالجنسُالجمعي،ُ-و ُ.ُُُُ  :ُجاءُالرُّ

:ُيجههوزُتمنيههثُالفعههل،ُوتههنكير ُفههيُجميههعُاألنههواعُالسههابقةُإالُنوعههاُُمببذهب أبببى علببي الفارسببيُ-2ُ
:ُجمعُالمنكرُالسالمُفإنهُالُيجوزُفهيُالفعهلُالمسهندُإليههُإالُالتهنكيرُ.ُوظهاهرُكه مُالنهاظمُ،ُهوواحداًُ

ُمطابقُلهناُالمنهبُ؛ُألنهُلمُيستثنُإالُالسَّالمُمنُجمعُالمنكرُ.
:ُيجههوزُتمنيههثُالفعههلُ،ُوتههنكير ُفههيُأربعههةُأنههواعُفقههط،ُوهههيُ:ُاسههمُُُمببذهب جمهببور البصببريينُ-3

الجمعُ،ُواسمُالجنسُالجمعهيُ،ُوجمهعُالتكسهيرُلمهنكرُ،ُوجمهعُالتكسهيرُلملنهثُ.ُوأّمهاُجمهعُالمهنكرُ
ُالسالمُف ُيجوزُفيُفعلهُإالُالتنكيرُ،ُوأماُجمعُالملنثُالسالمُف ُيجوزُفيُفعلهُإالُالتمنيثُ.
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 وبِئَْس( إذا كان فاعلهما مؤنثا؟ وحذفها في)نِْعم، إثبات التاء،ما حكم  -
ُكهانُمفهرداًُملنثهاُحقيقيهاُ،ُُ- يجوزُفيُنِع َمُ،ُوبِئ َسُُإثباتُالتاءُ،ُوحهنفهاُإناُكهانُفاعلهمهاُملنثهاًُوإِن 

هنٌدُ. هنٌدُ،ُونِع َمِتُالمرأةُ  ُنحوُ:ُنِع َمُالمرأةُ 
لهماُمقصودُبهُاستغرااُالجنسُ)ُأرُ:ُجميعُأفهرادُالجهنسُ(ُجوازُاإلثباتُ،ُوالحن ُ:ُأنُفاعُوعلَّة

ُ،ُوحنفهاُلشبههُبهُفيُأّنُالمقصودُبهُمتعدد.جمعُالتكسيرُفيُجوازُإثباتُالتاءولنل ُع وملُمعاملةُ
ُويرىُالناظمُأّنُالحن ُأحسنُ،ُأماُابنُعقيلُفيرىُأنُاإلثباتُأحسنُمنهُ.

 
 


