
  : تعریف الفاعل
 أو ، على طریقة َفَعَل،  المسند إلیھ فعٌل،االسُم: ((عرف النحویون الفاعل بأنھ 

  )) وحكمھ الرفعھ، بُھِش
الفاعل الصریح ، وھو الذي ال : أن الفاعل نوعان ، أحدھما : وقصدوا باالسم 

فالمؤمن فاعل صریح مرفوع بالضمة ، ) فاز المؤمُن : (نحو  تأویل إلىیحتاج 
:  تقدیر وتأویل لكي یقع فاعال ، نحو  إلىالفاعل المؤول ، وھو الذي یحتاج : واآلخر 

جملة مؤولة ) أن الناصبة والفعل المضارع وفاعلھ المحذوف( فـ ) یعجبني أْن تصدَق
 إلىأن الفاعل یستند : والمقصود بالمسند إلیھ فعل . بمصدر یقع في موقع الفاعل 
:( ین ، فإن تقدم الفاعل على الفعل أعرب مبتدأ نحو الفعل قبلھ وھو رأي البصری

  ) .المؤمُن فاَز
أن الفعل الذي یستند إلیھ الفاعل یجب أن ) على طریقة َفَعَل( ویقصدون بـ 

لھ من نائب الفاعل الذي یستند إلى فعل مبني للمجھول یكون مبنیًا للمعلوم ، تمییزا 
ویقصدون بشبھ الفعل الذي یستند إلیھ ) . ُكِتَب الدرُس: نحو) ُفِعَل( على طریقة 

 (فـ ، )محمٌد  حسٌن وجُھھ(   : المشتقات والمصدر واسم الفعل وغیرھا نحو: الفاعل 
أ : ( ونحو، ) حسن(  أسند إلى شبھ الفعل التام المعلوم وھو الصفة المشبھة )وجھھ

ھا ترفع الفاعل كلف). قائٌم الزیدان، وعجبُت من قراءة محمٍد القصیدَة، وھیھات الكذُب 
  .كالفعل المعلوم 

  
  :أحكام الفاعل

  :للفاعل أحكام متعددة ومن ھذه األحكام 
:( وجوب رفعھ ألنھ مسند إلیھ ، وقد یجر لفظا بإضافتھ إلى المصدر نحو : األول

مبتدأ مرفوع بالضمة الظاھرة وھو مصدر ) إكرام(فـ  )إكراُم الطالِب األستاَذ واجٌب
ف إلیھ مجرور لفظا مرفوع محال على أنھ فاعل ، أو مضا) الطالِب( مضاف ،

) سالم( ، فـ) سلِّْم على الفقیِر سالَمَك على الغني: ( بإضافتھ إلى اسم المصدر نحو
اسم مصدر مضاف إلى فاعلھ لفظا،  أو یكون الفاعل مجرورا بحرف الجر الزائد 

فاعل مجرور لفظا ) أحٍد و سعیٍد( فـ ).ما جاءنا من أحٍد، وكفى بسعیٍد أخًا: (نحو
  .مرفوع محال

وجوب وقوعھ بعد المسند عند البصریین وجوز الكوفیون تقدیمھ على الفعل : الثاني
  :أو شبھھ ، واستدلوا بقول الّزباء

    ما للجماِل مشُیھا وئیدا              أ جندالً  َیحمْلَن أم حدیدا
وھو ) شبھ الفعل وھو وئیدا( قد تقدم على المسند ) مشیھا( أن الفاعل: والشاھد فیھ 

جائز عند الكوفیین ممتنع عند البصریین ولذلك  خّرجوا البیت الشعري  على غیر ما 
  .استدل بھ البصریون 

بیِّن أدلة البصریین والكوفیین في مسألة تقدم الفاعل على الفعل من / سؤال للطالب
  البیت الشعري المذكور؟خالل 
أنھ ال بد من ذكر الفاعل في الكالم فإن ظھر في الفظ فذاك وإال فھو ضمیر : الثالث

( ففي ینجح ضمیر مستتر یعود على ) المجتھُد ینجح: ( راجع إلى المذكور قبلھ نحو
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المتقدم وھذا الضمیر یعرب فاعال ، وھو رأي البصریین أما الكوفیون ) المجتھد
، وھذه المسألة تختص بأصل من أصول ) المجتھد( یكون الفاعل ھو فجوزوا أن 

النحو تمسك بھ البصریون وأقیمت علیھ قواعدھم وثبت حكمھ في تدریس النحو قدیما 
وحدیثا  ، وھو أن الفاعل ال بد أن یتأخر عن فعلھ  وقد  نظمھ ابن مالك في أرجوزتھ 

  :األلفیة فقال
                  َفْھَو وإال فضمیٌر اسَتتْر    وبعَد فعٍل فاعٌل فإْن َظَھْر

أن الفعل  یجب أن یبقى معھ بصیغة الواحد وإن كان الفاعل مثنى أو مجموعا : الرابع
إال ) .اجتھد التلمیذان واجتھد  التالمیُذ: ( فكذلك تقول) اجتھد التلمیُذ: ( ،فكما تقول

لغة ( ماھا آخرون وس) أكلوني البراغیُث( على لغة لبعض العرب  تسمى لغة 
وفي ھذه اللغة یطابق الفعل الفاعل في التثنیة والجمع كما ) یتعاقبون فیكم مالئكٌة

، ) اجتھد التلمیذ ، واجتھدا التلمیذان ، واجتھدوا التالمیذ:( یطابقھ في المفرد، فیقال
وقد وردت علھا شواھد  متعددة  من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف  و كالم 

عرب شعرا ونثرا، ومع كثرة ما ورد من شواھد ھذه اللغة عّدھا النحویون لغة ال
ضعیفة وھذا االستعمال شاذ ، وعده بعض المتأخرین من بقایا اللغات الجزریة 

  .القدیمة ، على أننا ما زلنا نستعملھ في عامیتنا 
ین وضح أدلة النحویین  وتخریجاتھم في مسألة جواز اجتماع فاعل/ سؤال للطالب

  على فعل واحد ؟
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