
 

 



 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
اِت  يَِّئ نح َس ا َوِم َن ِس ُف ن ح ُروِر َأ نح ُش وُذ ابهلل ِم ُع ُرُه ، َونَ  غحِف تَ  سح ُه َوَن يُن ِع َت سح ُه َوَن ُد َم هلل ََنح َد  إنَّ اْلحَمح

نح  ُد َأ َه شح ُه ، وَأ َي َل اِد ََل َه لح َف ِل ضح نح ُي ُه َوَم لَّ َل ِض ََل ُم ِه هللا َف ِد هح نح يَ  ا ، َم َن اِل َم عح ََل إله إَل َأ
ُه . وُل ُه َوَرُس ُد بح ا َع ًد نَّ ُُمَمَّ ُد َأ َه شح ُه ، َوَأ ِريَك َل ُه ََل َش َد  هللا َوحح

َا ،  ُُت ََث وِر ُُمحَد ُُم رَّ اْلح ٍد ، َوَش ى ُُمَمَّ َد ى ُه َُد َ اْلح ْيح هللا ، َوَخ َلُم  َق الحكَلِم َك َد صح أََل وإنَّ َأ
ةٍ  َع دح لَّ ِب ٌة ، وَُك َع دح ٍة ِب َث لَّ ُُمحَد ٍة ِِف النَّار .وَُك َل ََل لَّ َض ٌة ، وَُك َل ََل   َض

 أما بعُد :

؛ حيث ذكر  ِف بيان الفاعل وما يتعلق به –رمحه هللا تعاىل  –قول املصنف فقد توقفنا إىل 
 أن املرفوعات سبعة ؛ فذكر لنا الفاعل . –رمحه هللا تعاىل  –

ه ؛ فهذا هو الفاعل . والف   اعلُ   قالوا ِف تعريفه : اَلسُم املرفوع املذكور قبله فعُل

 ِف تعريف الفاعل : –رمحه هللا تعاىل  – ابن آجرومفقال 
ه "  عُل ه ِف  " اَلسم املرفوع املذكور قبَل

 قالوا من أوجد الفعَل . والفاعل لغًة :

" ؛ اَلسم املرفوع املذكور قبله فعله ؛ فقوله :  ابن آجروم فما ذكره وأما ِف اَلصطَلح :
 اعًَل .خيرج الفعل واْلرف ؛ فليس الفعل فاعًَل وَل اْلرف ف اَلسم "

ا يشمل اَلسم  قام زيٌد ، قالوا : يشمل اَلسم الصريح ، مثل :   " اَلسم"وقوله :   وأيًض
 يعجبين أن تقوَم .املؤول ابلصريح ، مثل : 

 فعل مضارع . :فيعجُب 

أن  -يعجبين  -ضمْي متصل ِف ُمل نصب مفعول به  " الياء " :للوقاية ، و " النون " :و
 تقوم



 

 حرف نصب  أن :

ضمْي مسترت  تقومفعل مضارع منصوب أبن وعَلمة نصبه الفتحة ، والفاعل ِف  وتقوَم :
 وجواب تقديره أنَت .

 أين الفاعل ِف يعجبين ؟،  يعجبينقالوا 

َول من أن والفعل . فالفاعلقالوا قيامك ؛  ؤَّ  هنا اسم ُم

ستخرج منه فاعل ل   " أن تقوَم "ِف   . يعجبين قيامك: ؛ فيكون التقدير  ) يعجبين (ُي

 هل هذا الفاعل صريح ؛ يعين مذكور ؟لكن 

لحنا أن والفعل إىل تقدير فاعٍل .  َل ؛ وإمنا أوَّ
 

؛ فأخرج َللة على أن الفاعل دائما مرفوع " " املرفوع دِ :  -رمحه هللا تعاىل  -وقوله : 
 املنصوب واجملرور ، وقوله : 

، أو  قام الزيدان: ك  ، أو املرفوع ابْللف   قام زيدٌ يشمل املرفوع ابلضمة ك  :  " املرفوع "
 ؛ فيشمل املرفوع هذه كلها . قام أبوكاملرفوع ابلواو ك  : 

ج املبتدأ واسم إنَّ واسم كان وَنو ذلك ؛ فكان وإنح رِ خيُ  " املذكور قبله فعله "وقوله : 
اَن اللَّ ُه مسَِ ؛ ك   اعَلسم الذي بعدها يكون امسها َل ف إَل أنَّ اَلكانت فعًَل  ا ﴿ َك يًع

ْيًا ِص  ؛ فنقول : ﴾  َب
اَن :  فعل ماض انقص  َك

ا :اسم كان مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ،  لفظ اجلَللة ) هللا ( :  يًع  خرب كان منصوب  مسَِ
ْيًا :  ِص  صفة . َب

 – " وهوأقسام الفاعل ِف كَلم العرب ؛ فقال :   -رمحه هللا تعاىل  – ابن آجروممث ذكر  
يعين مذكور  - : ظاهريعين أييت ِف كَلم العرب على قسمني  - على قسمني -أي الفاعل 

 - قمتِ  ،قمَت  ،قمُت مثل :  متصل ا مضمر أي أنه ضمْيطبعً ومضمر ؛  – ؛ صريح



 

 -كما سيأيت  
وقاَم ،  الزيدان ويقومُ ، وقاَم الزيدان ، ويقوُم زيٌد ، " فالظاهر َنو قولك : قاَم زيٌد  قال :

ون  ، الزيدون وُم الرجالُ ، وقاَم الرجاُل ، ويقوُم الزيُد ، وتقوم هنٌد ، وقامت هنٌد  ، ويق
ت اْلندان  ت اْلندات ، وتقوُم اْلندان ، وقاَم ت اْلنوُد ، وتقوُم اْلندات ، وقاَم ، وقاَم

 ويقوُم غَلمي وما أشبه ذلك "، وقاَم غَلمي ، ويقوُم أخوك ، وقاَم أخوك ،  وتقوُم اْلنودُ 
 ينقسم إىل قسمني :ذكر أن الفاعل  –رمحه هللا تعاىل  - ابن آجرومفهنا 

الظاهر ؛ وقالوا ِف تعريف الظاهر ما يدل على معناه بدون حاجة إىل قرينة من  اْلول :
 خطاٍب أو تكلٍم أو غياٍب .

 نلحظ هنا اْلمور التالية :
 قاَم زيٌد ويقوُم زيدٌ ذكر ِف الفاعل الظاهر الفعل املاضي والفعل املضارع ؛ أنه فقط  أوَل :

وهذا للتنبيه على أن فعل اْلمر َل يذكر بعده فاعله ، أن فعل اْلمر َل يذكر بعده فاعله ؛ 
 ، قمح أنتَ   : ا فهو من ابب التوكيد  ؛ كقولك مثًَل ا ظاهرً ، فإن ذُكر بعد الفعل اْلمر امسً 

 هذا امللحظ اْلول .، فيكون هذا من ابب التوكيد ؛  قمح أنتَ 
 

وقد   -كما سبق   -نلحظ أن الفاعل يذكر بعد الفعل املاضي واملضارع   امللحظ الثاين :
 ؛ ِف اَلسم املفرد . قاَم زيٌد ويقوُم زيدٌ ،  زيدٌ ا ابلضمة  كيكون الفاعل مرفوعً 

 ؛ ِف املثىن خاصة .  قاَم الزيدان  ويقوُم الزيدانا  ابْللف ك  : فوعً وقد يكون الفاعل مر 
ا ابلواو ِف مثل قولك :   قام الزيدون ويقوُم الزيدون .وقد يكون مرفوًع

 . يقوُم الرجالُ و  قاَم الرجالُ : ا ابلضمة  ِف مجع التكسْي ا أيضً وقد يكون مرفوعً 
ضمة ؛  وقامت هندٌ ضمة ؛ اَلسم املفرد املذكر ،  قام زيدٌ  :ا ابلضمة و قد يكون مرفوعً 

قامتح هنٌد وتقوٌم هنٌد ا ، ا وقد يكون مؤنثً لَلسم املفرد املؤنث ، فقد يكون الفاعل مذكرً 
مجع مؤنث سامل  وقامت اْلنداتُ ؛ هنا فاعل مثىن مؤنث ،  اْلنداِن وتقوُم اْلندانِ وقامت 

 مجع تكسْي . وقامت اْلنودُ  مجع مؤنث سامل ، وتقوُم اْلندات
 



 

ا قد يكون الفاعل مرفوعً  ِف مجع التكسْي وِف مجع ا ابلضمة وذلك ِف اَلسم املفرد و إًذ
 قامت اْلندات .،  قاَم الرجالُ ،  قام زيدٌ املؤنث السامل : 

  
يقوُم ،  قاَم الزيدانا ابْللف ِف املثىن خاصة سواء كان ملذكر أو مؤنث : وقد يكون مرفوعً 

 قامت اْلندان وتقوم اْلنداِن  .،  الزيدان
، و ِف  قام الزيدون ويقوم الزيدونو قد يكون مرفوعا ابلواو ِف مجع املذكر السامل : 

 قاَم أخوك ويقوُم أخوك .اْلمساء اخلمسة : 
ضمة ِف اَلسم املفرد وِف مجع التكسْي وِف مجع املؤنث السامل ، واْللف ِف تثنية  ا ال فإًذ

 السامل وِف اْلمساء اخلمسة .املذكر اْلمساء خاصة ، والواو ِف مجع 
   ت النون ؟طيب ، ملاذا مل يقل يرفع بثبو 

 ْلنه هذا ِف اْلفعال ليس ِف اْلمساء .

ي ويقوم غُ ا قال : نلحظ أنه أيضً  ؛طيب ، نلحظ   َلِم وما أشبه ذلك ؛  ي "مِ ََل " وقاَم ُغ
ظاهرًة مثل :  -أن :  -رمحه هللا تعاىل  -املصنف هذا إشارة من   قام زيدٌ الضمة قد تكون 

 ؛ فهنا :
  فعل ماض قام :

 فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة الظاهرة . وزيٌد :
 

 : قام غَلمي وقد تكوُن الضمة مقدرًة مثل : تقديرها قبل ايء املتكلم  - 
  فعل ماض قام :

ي   -فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة املقدرة قبل ايء املتكلم  غَلُم : ِم ََل ، بضمة  -ُغ
ي  -مقدرة قبل ايء املتكلم منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة اْلكاية  ِم ََل    -ُغ

أفردها  -إن شاء هللا  -ي لِّ عَ مىت تظهر اْلركات ومىت تقدر لَ  -إن شاء هللا  -وسيأيت 
 لكَلم .اب



 

ا هنا  ِف الفاعل الظاهر ذكر لنا أنواعُه وصورُه للمفرد واملثىن واجلمع ؛ مجع  ابن آجرومإًذ
ث تكسْي ، مجع مؤنث سامل ، مجع مذكر سامل ، واملفرد أو املثىن أو اجلمع للمذكر وللمؤن

. 
؛ يعين الفاعل املضمر اثنا عشر َنو  " واملضمُر اثنا عشر " ابن آجروم :طيب ، مث قال  

َربحُت قولك :  ا  -َض َن َرب ح َربحَت  -َض ا  -َض َم َربُت َض َربحِت  م  -َض َربُت َرَب  -َض َربُُتَّ وَض َض
َربحن . وا وَض َرُب َراَب وَض تح وَض َرَب  وَض

ما َل يدل على املراد منه إَل بقرينة تكلٍم أو خطاب أو غيبة ؛  تعريف املضمر : قالوا ِف
لثاين وهو الضمْي ؛ واملراد الفاعل ِف القسم ا –رمحه هللا تعاىل  - ابن آجرومفهنا ذكر 

" ما َل يدل على املراد منه إَل كما عرفه بعض النحاة بقوْلم :   -كما سبق   -ابلضمْي 
 ؛ بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة "

َربحُت تكلم مثل :  ا . –َض َن َرب ح  َض

َربحَت :  خطاب َربحِت  -َض ا  -َض َم َربُت م  -َض َربُت َربُُتَّ  -َض  َض

َرَب غيبة :  تح  -َض َرَب َراَب  -َض وا  -َض َرُب َربحن . -َض  َض
 

َربحتُ فتاء الفاعل ِف   نقول : َض

َرَب :  فعل ماض مبين على السكون َلتصاله بتاء الفاعل ، َض

 ضمْي مبين متصل ِف ُمل رفع فاعل . اتء الفاعل :

َربحتُ  َربحتُ   أقول الذيأان  ؛ هذا املتكلم ْلين َض  َض

ا :" ان "  َن رب ح ه ؛ فامللك مثَل يقول أمران َنن " ان "الدالة على الفاعلني أوَض عظِّم نفَس  للُم
ه .  " ان "بكذا وكذا وكذا، فقد تكون  ُعظِّم نفَس  ِف لغة العرب مبعىن املتكلم امل

ني فتكون مجاعة ل " ان "وقد تكون  ا .؛  هم الذين ضربوالفاعِل َن َرب ح  َض



 

َرَب فَ   : فعل ماض مبين على السكون َلتصاله بنا الدالة على الفاعلني .َض

 : ضمْي مبين متصل ِف ُمل رفع فاعل . -الدالة على الفاعلني  - وان

َربحتَ  َربحتَ كذلك للمخاطب ؛ التاء اتء الفاعل للمخاطب ؛   َض نحَت .  َض  أي َأ
َربحتِ نفس اإلعراب  َربحِت ، َض  للمخاطبة املؤنثة ، َض

او  َم ُت َرب ح ؛ للمخاطبني املؤنثني أو املذكرين ْلنه ِف التثنية يطلق على املذكر وعلى املؤنث  َض
ا ،سواء :  َم ُت َرب ح مح :لف ؛ فللذكور جلمع خيتالكن ِف  َض ُت َرب ح  أي معشر الذكور ، َض

َربحُُتَّ :  أي معشر النساء . وَض

 كذلك نقول :
 ضمْي مبين متصل ِف ُمل رفع فاعل . عل :اتء الفا 

 فهذا كله للمخاطب .

َربَ أما الغائب فنحو قولك :   أي هو . َض

َرَب :فَ   فعل ماض والفاعل ضمْي مسترت تقديره هو . َض

تح : َرَب هند ا من اإلعراب ، ليست اتء فاعل ؛ التاء هنا اتء التأنيث حرف َل ُمل ْل وَض
ةَ  َل تح الطِّفح َرَب  ؛ فنقول : َض

 مبتدأ . هنٌد :

ر  ا فعل ماض مبين على الفتح والتاء اتء التأنيث ، والفاعل ضمْي مسترت جوازً  تح :بَ وَض
 تقديره هي .

 مفعول به منصوب . الطِّفلة :

َربَ و فهنا ضمْي غائب ؛  َربتح طبعا هنا ضمْي غائب للمفردة املؤنثة ؛  تح َض  َض



 

َربَ و  َرابَ ضمْي غائب  للمفرد املذكر ، و  َض ضمْي غائب لَلثنني مذكرين  كاان أو أنثيني  َض
َرابَ ؛  َراَب َزيدً ؛ فيصح أن تقول  :  َض ةَ  أو االطَّالباِن َض َل ا الطِّفح َت َربَ  اِن َض نَد  ، لكن مثًَل  اِْل

ا أنيت بتاء التأنيث :  االفاعل مؤنثنلحظ هنا أنه إذا كان  َت َربَ  وا، وكذا : َض َرُب جلمع  َض
َربحنَ املذكر السامل ، و   جلمع املؤنث السامل . َض

ومفهنا ذكر   ما يتعلق ابلفاعل . -رمحه هللا تعاىل  - ابن آجرِّ

ه ، وأنَّ  أن ؛أن الفاعل اسم مرفوع  خَلصة الدرس : ر بعد فعِل ذَك الفاعل اسم مرفوع ُي
ا أو مثىًن   ،  ا أو مجعً الفاعل يرفع ابلضمة أو ابْللف أو ابلواو ، وأن الفاعل قد يكون مفرًد

 وقد يكون ملذكر وقد يكون ملؤنث ، 
ظاهًرا وقد يكون ضمْيًا .  وأن الفاعل قد يكون 

طال الكَلم من   وموإمنا   لألمثلة َل للقواعد ؛ فإن مرجع كَلمه كله ملا سبق . ابن آجرِّ

: " ابب  –رمحه هللا تعاىل  -، ذكر انئَب الفاعل فقال  الفاعل انئببعد الفاعل مث 
سم فاعله " " النائب عن ضا بعض النحاة هكذا مساه ،  ويسميه أي املفعول الذي مل ُي

ر معه فاعله " .؛ قال   الفاعل " ذَك  : " وهو اَلسم املرفوع الذي مل ُي

ا ولكن يشْيون إىل هذا  أقول : صًد ِف لغة العرب ومن أساليبها أهنم قد حيذفون الفاعل ق
ًرا : اْلذف بتغيْي صورة الفعل ؛ فحينما يذكرون الفاعل يقولون مثَل مح َرَب زيٌد َع ؛  َض

ِرَب عمرٌ ن : هنا يقولو  زيدٌ فهنا ذكروا الفاعل ، لكن إذا أرادوا أن حيذفوا الفاعل وهو   ُض
؛ فحذفوا الفاعل وأقاموا املفعول به مقامه ؛ فكان املفعول به كأنه انئب قائم عن الفاعل 

سمَّ ؛ لذ  أمرين :فاعله أو انئب الفاعل نلحظ  ا نلحظ ِف املفعول الذي مل ُي

 أننا حذفنا الفاعل . اْلمر اْلول :

ان صورة الفعل من املبين للمعلوم :  واْلمر الثاين : َرَب أننا غْيَّ إىل املبين للمجهول : َض
ِرَب  ف الفاعل ُض ِذ ملفعول به مقام الفاعل فإنه يعطى املفعول به حكم  ،؛ فإذا ُح وذُكر ا

ًرا؛ فَل تقل الفاعل من جهة الرفع  مح ِرَب َع رِ   وإمنا : ُض رٌ ُض مح  ابن آجروم؛ وقد أشار  َب َع



 

سرقال :  -عين تغْي صورة الفعل أ -إىل هذا املعىن  مَّ أوله وُك ا ُض  " فإن كان الفعل ماضًي
 :  آخره " ما قبل

َرَب  ر ما قبل آخره ؛ وكُ  ضُ : َض َرَب :ِس ِرَب ، قبل آخره الراء : ُض  َض ِرَب .ُض  ُض

َب  َت بَ   -َك ِت  ُك

اَم  يمَ  -َق  ِق

اَم  يمَ  -َص  ِص

َر  َض ضِ  -َح  .... وهكذا .َر ُح

م أولهقال :  ا ُض تح ما قبل آخره " " وإن كان مضارًع  وُف

ِربُ  ضح  فنقول : -يعين حيذف فاعله  -مبنيًّا للمجهول ؛ إذا أردان أن جنعله  َي

ِرُب : ضح مُّ أوله َي ِربُ ، ونفتح ما قبل آخره ؛ نفتح الراء  :  يُ  نُض ضح َرُب  - َي ضح  ُي

ُع  َط قح ُع  -يَ  َط قح  يُ 

ُب  ُت كح ُب  -َي َت كح  ُي

َرُأ  قح َرُأ  -يَ  قح  يُ 

ُمذوف ؛ فهذه قاعدة الفعل املبين للمجهول ؛ ومعىن قوْلم املبين للمجهول أي أن فاعله 
ف الفاعل ِف كَلم العرب له مقاصد ؛ تطلب هذه املقاصد ِف علم البَلغة ، ْلنه قد  وحذح

ف الفاعل للجهل به ؛ ما تعرف امسه فتحذف الفاعل وتذكر الفعل بصورة املبين  َذ حُي
، وقد يكون للخوف منه ؛ ما  هتذكر  ريدوقد يكون لتحقْيه ؛ ما تللمجهول للجهل به ، 

ا منه ، إىل آخر تريد أن تقول ف َلن هو الذي ضرب هو الذي فعل هو الذي كذا خوًف
 اْلغراض املذكورة ِف علم البَلغة .



 

انئب الفاعل أبنح بنيَّ أن انئب الفاعل يكون كالفاعل على قسمني :  ابن آجروممث ختم 
 ، هٌر ومضمر ظا

ما  وأما املضمر :أنه ما يدل على معناه بدون حاجٍة إىل قرينٍة ،  وقلنا ِف تعريف الظاهر :
 َل يدل على املراد منه إَل بقرينة تكلٍم أو خطاٍب أو غيبة .

ِرَب َزيحٌد "فقال :   ؛ فنقول : " فالظاهر َنو قولك : ُض

ِرَب :  فعٌل ماٍض مبين للمجهول . ُض

ا أن تقول : إما أن تقول ِف إعرابه : انئب فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة ،  وَزيحٌد : وإمَّ
ه . سمَّ فاعُل  مفعول مل ُي

ضَربُ  ِرَب زيٌد وُي  ُض

ِرب : ر ما قبل آخره . ُض ِس مَّ أوله وُك  ُض

ِرَب : مَّ أ ُض ر ما قبل آخره ْلنه ماضٍ ُض ِس  . وله وُك

ضَرُب : ضارع . وُي ح ما قبل آخره ْلنه م ِت مَّ أوله وُف  ُض

ضَرب : ضارٌع مبينٌّ للمجهول . فُي  فعل م

 انئب فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة . وزيٌد :

كَرم عمٌرو كِرَم عمٌرو وُي  وُأ

ر "قال :  ضَم ا ِف الفاعل :  " وامُل ر سابًق ضَرُب هنٌد ،  يعين إىل آخر ذلك ممَّا ذُِك  -ُت
ِرَب أبوك  نداُت ، ُض ضَرب اِْل ضَرُب أبوك -وُت  ذلك . ، وَنو ُي

ر ضَم ربُت اثنا عشر َنو قولك  وامُل ِربنا  -:  ُض ِربحِت  -وُض ِربحَت  -وُض ما  -وُض ِربُت  -وُض
م  ُت ِرب ح ِربُُت  -وُض ِرَب  -َوُض تح  -وُض ِرَب ِراب  -َوُض وا  -وُض ِرُب ِربحنَ  -وُض ؛ كلها فعٌل   وُض

 ين متصل ِف ُمل رفع انئب الفاعل .ضمٌْي مب والتاء :مبينٌّ للمجهول ،  ماض



 

تكلِّم :  اوانئب الفاعل قد يكون للُم َن ِرب ح ِربُت ، ُض ب :  ُض ِربحتَ ، وقد يكون للمخاَط ،  ُض
ِربحِت أو املخاطبة :  ب املثىن : ُض خاَط ا؛  املفردين ، وقد يكون للُم َم ُت ِرب ح وقد يكون ،  ُض

ب اجلمع َط ا َخ ب اجلمع :  للُم خاَط م، وقد يكون للُم ُت ِرب ح ِربحُُتَّ ؛ املذكر ، وللمؤنث :  ُض  ُض
. 

ِربَ وقد يكون انئب الفاعل :   ُض

ِرَب : ِرب؛  " هو "فعل ماض مبين للمجهول ، والضمْي تقديره  ُض ضمْي مسترت  هو : ُض
 . " هو "تقديره 

تح : ِرَب تح : ُض ِرَب مبين للمجهول ، والتاء اتء التأنيث ؛ حرف َل ُمل ْلا من  فعل ماض وُض
تح ؛  " هي "اإلعراب ، والفاعل ضمْي مسترت تقديره  ِرَب  هي ، ِف ُمل رفع انئب فاعل . ُض

رَب : ِراَب : ُض ضمْي متصل ِف ُمل رفع انئب  واْللف :مبين للمجهول ،  ل ماضفع ُض
 فاعل .

وا : ِرُب وا : ُض ِرُب ضمْي مبين متصل ِف ُمل رفع  والواو : للمجهول ، مبين فعل ماض ُض
 انئب فاعل .

ِربحنَ  ضمْي متصل مبين ِف ُمل رفع انئب  والنون : مبين للمجهول ، كذلك : فعل ماض  ُض
 فاعل .

ا ؛ ذكر  وما يتعلق هبما . الفاعل وانئب الفاعلِ  –تعاىل  رمحه هللا – ابن آجروم فإًذ

أن ييسر لنا ما بقي  –عز وجل  -، وأسأل هللا  ابآلجروميةوأكتفي هبذا القدر مِمَّا يتعلق 
 من فصوْلا ودروسها .

د وعلى آله وصحبه وسلَّم أمجعني واْلمد هلل ربِّ العاملني .وصلَّى هللا وسلَّم على ن  بينا ُممَّ

 


