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 ة الرسالةالصأالتصريح ب

الة هي نتيجة من عملها ه الرسحثة املواقعة أدناها بتمام الواعي أن هذاصرحت الب

إذا كانت يف يوم آت مربهن أو مثبت بدليل على أهنا نتيجة تقليد أو انتحال بالنفس، و 

الشهادة اليت حصلت الرسالة و  أو مساعدة الشخص األخرى كلها أو بعضها، فهذه
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 كلمة التمهيدي

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الواحد القهار العزيز ومكور الليل على النهار تذكرة ألويل القلوب 

واألبصار، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت سيدنا وحبيبنا حممد وعلى آلو 

 وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.

فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، ىو الذي قد أنعم عليها نعما كثَتة وتوفيقا وىداية 

الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط ومعرفة وفهما حىت متكنت إلهناء كتابة ىذه 

ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية الًتبية قسم تدريس اللغة 

 الء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.العربية جبامعة ع

شكالت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة لكن برمحة وإذن اهلل لقد واجهت الكاتبة م

جلودة. تعاىل، وبفضل وخدمة خمتلف األقوام، متكنت الكاتبة لتخليص كتابة ىذه الرسالة با

جزيل الشكر، ودت الكاتبة أن تشكر ىؤالء ادلساعدين وادلشرفُت وادلشجعُت ولذالك، 

 ومنهم:
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 (األب "عبد احلليم" واألم "أمسَتة")والدي الكارمُت العزيزين احملبوبُت مها  .1

ري إىل سن الرشد وساعداين صغ د رباين تربية حسنة صاحلة منذالذين ق

بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرىا وأن يرزق ذلما 

 سويا.والعافية ويهديهما صراطا الصحة 

الدكتور مسافر فبباري، م.أ.غ. مدير جامعة عالء األستاذ السيد الفاضل  .2

 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

كلية و  عميد، الدكتور احلاج حممد أمرى، ل س.،م.أ.غ.السيد الفاضل  .3

مشكت مالك  الدكتورةغ، الدكتور ملجونوا داموفليئ، م.أ.: نوابوو الًتبية 

كتور احلاج شهر الدين عثمان د الاألستاذ الثانية، و  م.س.إ. كنائبة العميد

رىم يف توجيو  م.ف.د. كنائب العميد الثالث الذين قد بذلوا جهودىم وأفكا

 كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

الدكتور محكا، م.تو.إ، رئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة الفاضل  .4

قسم تدريس اللغة العربية  يةخالق، س.أ.غ، م.ف.د. سكريًت سيت عائشة 

 بتقدمي بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة. يف كلية الًتبية ومها اللذان ساعداين
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 الدكتوراندوس، كادلشرف األول، ادلكرم  منَت،م. أ.غ.الدكتور  ادلكرم .5

حيت انتهيت من  ساعداين وأرشداين كادلشرف الثاين الذان   ىادينج، م. أ.غ.

 أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل.كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل 

جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما  او كل األساتذة وادلدرسُت الذين بذلاحملًتم   .6

  ة. يية إىل ادلرحلة اجلامعادلرحلة اإلبتدائعندي من أفكار منذ 

اللغة العربية بوجو  والصديقات من طالب قسم تدريس مجيع األصدقاء .7

 طالب كلية الًتبية وشؤون التدريس والطالب اآلخرين منخاص ومن 

 الكليات األخرى بوجو عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب ادلتعلقة هبذه

 الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف تأليف ىذه الرسالة. 

زيزة الىت مسحت يل إين ال أنسى أيضا أن أتوجو خبالص شكري ألسريت الع .8

عن طيب خاطر باالستئثار بوقيت كلو ىف أثناء قيامي هبذا العمل، وأجدىا 

ار الدين، ، أسر ىمناسبة ىنا أن أىدي ىذا العمل إليها. منهم: ، مروية ألف

 زا أكيل.َت ، ممولدية، نور أفٍت
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سجل ىف العمل  فقٍت دائما إىل مرضاتو، وأن جيعل ىذاأسأل اهلل أن يو وىف اخلتام 

األعمال الصاحلة وادلربات الكرمية وادلآثر العلمية اخلالدة، وأن يكتبٌت ويكتبو عنده من 

 ادلقبولُت، فهو حسبىاهلل ونعم الوكيل.
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 تجريد البحث

 : منورة اسم الباحثة 

 02022000202:  رقم التسجيل 

 الفاعل وأنواعه في سورة النسآء )دراسة تحليلية نحوية(:  عنوان الرسالة 

. ىذه الفاعل وأنواعو يف سورة النسآء )دراسة حتليلية حنوية(ىذه الرسالة تبحث عن 
الباحثة  ها. واملشكالت اليت ستقدموأنواعوالرسالة تبني عن املرفوعات خصوصا عن الفاعل 

كيف يكون و  الفاعل وأنواعو املوجودة يف سورة النسآء؟ وما ى الرسالة فهي: حبث ىذهيف 
 .إعراب الفاعل يف سورة النسآء؟

يف إجراء البحث عن املواد املطلوبة للرسالة انتهجت الباحثة عددا من الطرق 
الباحثة  هاتنتهج مجع املواديف  وطريقة تنظيم املواد وحتليلها.طريقة مجع املواد منها ، البحثية

الطريقة املكتبية، وىي طريقة مجع املواد الىت تقدم على عناصر الكتب مبطالب الرسالة من 
يف ىذه  املواد واملعطيات وعلى مهارة اإلقتباس من ىذه املصادر األمينة مباشرة وغري مباشرة.

الطريقة و  الطريقة القياسية: تستخدم الباحثة الطرق اآلتيةيلها بتنظيم املواد وحتلالطريقة 
 .الطريقة املقارنةو  الطريقة االستقرائيةو  التحليلية

الذي يقع بعد  سماإلىو ، و الفاعل تركيبات اجلملة العربية منها سورة النسآءيف 
أما حتليل  الفعل إن كان فاعلو ظاىرا، وإن كان فاعلو يتكون من املضمر فهو يوافق فعلو.

الفاعل يف سورة النسآء فقد وافق مع أحوال الفاعل عامة من ناحية إعراب الكلمات 
 . وإعرابو يكون ظاىرا ويكون مضمرا.سورة النسآءاملوجودة يف 
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 الباب األول
 مقدمةال

 ة البحثخلفي: الفصل األول
هبا العرب عن اغراضهم. وقد  لىت يعربمن ادلعروف أن اللغة العربية ىى الكلمات او  

الشريفة، وما رواه ن طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن واالحاديث عوصلت إلينا 
علوم متنوعة حتفظنا من اخلطأ  ىي كانت اللغة العربيةو  1.منظومهمالثقات من منثور العرب و 
 باللغة العربية. هبا ىف فهم الكتابات ادلكتوبة

العربية  ويةقواعد اللغال ىذه إنواللغة العربية ذلا قواعد سلصوصة لفهم الكلمات، و 
إهنا تتعلق  كافيا، حيث لنا ان نتعلم هبا تعلما الىت ال بد دراسة اللغة العربيةمن أىم رلال 

ة سالمة مفتاح دلعرف سلوب العر ي صياغة صييية. وىيكيفية صياغة األلكلمات العربية و با
عراهبا خر الكلمات وكيفية إل اجلملة وضبط أواظيفة كل منها داخحتديد و صياغة الكلمات و 

     2تغيَت.ما يطرأ عليها من وكيفية بنائها و 
خر يعرف هبا أحوال أواىو قواعد و ة. ة العربيلغعلوم الفهو علم من  أما النيوو 

فيو  3ما يتبعهما.بًتكيب بعضها مع بعض من اعراب وبناء و  الكلمات العربية الىت حصلت
فاعل قضية من قضايا النيو، اىتم هبا القدماء من كتاب سيبويو  .مباحث سلتلفة منها فاعل

الفاعل اسٌم أو ما يف  .السيوطي ومن بعده، وذلم يف حبثها مصطليات اتفقت كثَتاً حىت 
: ل والصيغة. قال ابن ناظم الفاعلتأويلو أسند إليو فعل أو ما يف تأويلو مقدم عليو أصلي احمل

                                                           
 -ىـ1414، ادلكتبة العصرية: بَتوت الطبعة الثالثون؛) اجلزء األول ،جامع الدروس العربية، يٍتالغاليالشيخ مصطفى 1

 .7. (، صمـ1994
 .3 سالمية، بدون سنة(، ص.الثقافة اإل: دار بَتوت ؛)الطبعة التاسعة اللغة العربية قواعد ملخصفؤاد نعمة، 2
 2007سنة الطباعة: بَتوت: دار الكتب العلمية، -لبنان ؛الطبعة الثالثة) ساسية للغة العربيةالقواعد األ، محد اذلامشيأالسيد 3

 . 6 (، ص .ـم
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 الفاعل ىو 4.ىو االسم ادلسند إليو فعل مقدم على طريقة فعل أو يفعل، أو اسم يشبهو
اسم مرفوع يأيت بعد الفعل ادلبٍت وىو  5اإلسم ادلرفوع ادلذكور قبلو فعل أو ما يف تأويل الفعل.

دّل قام بو أو فعلو، ومن ادلمكن أن ي ويدّل ىذا االسم على فاعل الفعل أي من م.للمعلو 
على من اّتصف هبذا الفعل، قد يأيت الفاعل على شكل االسم الظاىر، أو ادلستًت، أو 
الضمَت ادلستًت، أو الضمَت الظاىر، وشلا ميتاز بو الفاعل أنّو ال يغَّت من صورة الفعل سواء  
كان الفاعل مثًٌت أم مجعاً، حيث يبقى الفعل على حالتو األصلية كما لو أّن الفاعل كان 

: وبعد فعل لوادلضمر كما قي لنا أن الفاعل ينقسم اىل قسمُت الظاىرومن ىنا يتضح . مفرداً 
  6.فاعل، فإن ظهر  فهو، وإال فضمَت استًت

ة إىل أخرى حبسب شكل الفاعل مرفوع دائمًا إال أّن عالمة الرفع ختتلف من حال
 ،رفع باأللففإنو ب مثٌتً  كان  إذا وأما ،فإنو رفع بالضمة الفاعل مفرداً كان   إذاالفاعل، فأما 

 سامل أو مجع تكسَتالؤنث ادلع مج كان  إذا وأما ،فرفعو بالواو ساملالذكر ادلمجع  كان  إذا وأما
   .وكان الفاعل من اجلملة االمسية .فإهنما رفعا بالضمة

ويف اللغة العربية تركيبات تتعلق بالفاعل بالضبط. وتلك الًتكيبات تستعمل الصياغة 
لو سر من األسرار بالضبط، سواء عليها لفظية  كانت أم معنوية.  وويف استعمالادلختلفة. 

وانطالقا من ىذه احلقيقة فتقوم الباحثة بالوقوف على جانب واحد من أساليب مرفوعات 
 األمساء أال وىو الفاعل.

القرآن الكرًن واللغة العربية مها أساسان مهمان ال ميكن كما ىو معروف لدينا أن 
ودراسة  الكرًن، دراسة اللغة العربية وتعمقها ىي شرط الئق لفهم القرآنفإن دمها، فصل أح

 ينبغي لو أنلذا من أراد فهم تعليم االسالم  ،ىي دراسة اللغة العربية بالطبع الكرًن القرآن
 تعمقو.من اآلالت األساسية لدراستو واتقانو و يتعلم اللغة العربية ألهنا آلة 

                                                           
، دون دار الكتب العلمية بَتوت:-لبنان ؛)الطبعة الثانية ألفيّة ابن مالكبن النّاظم على ا شرحبدر الدين زلمد ابن مالك، 4

 .158، ص. (سنة
   .122. (، صدون سنة: باندونج ؛الطبعة الرابعة) متممة اجلروميةمشس الدين زلمد الراعُت، 5
 . 22ادلكتبة العصرية، دون سنة(، ص.  –)بَتوت  اجلزء األول ،شرح ابن عقيلزلمد زلي الدين عبد احلميد، 6
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سورة لبيث القواعد النيوية.  سورة من السور اليت تكون مراجعة يف القرآن الكرًن
الباحثة.  ستبيث  فيها مادة النيو كما السور ادلقصودة اليت تتضمنالنسآء مثال ىي إحدى 

 ورة األخرى. وىذا يكون أساسا قويايف سورة النسآء أحوال الفاعل ما ليس يف غَتىا من الس
 الختار ىذا ادلوضوع.

 المشكالت :الفصل الثانى
نظرا إىل اخللفية السابقة فيمكن للباحثة ان حتدد ادلشكالت وتركز لكي تستطيع ان 

 تكتب حتليلها. وأما ادلشكالت الىت ستجعلها الباحثة أساس البيث ىف الرسالة ففيما يلي:
 ؟يف سورة النسآءادلوجودة وأنواعو  الفاعل وما ى .1
 ؟يف سورة النسآءالفاعل  إعراب ن حتليلكيف يكو  .2

 معنى الموضوع : توضيحالثالثالفصل 
ذلا أن تشرح كان من األحسن    ىف جوىر البيث ىف ىذه الرسالة الباحثة قبل ان تدخل

. يف سورة النسآءالفاعل وأنواعو : معاىن الكلمات ادلوجودة من موضوع ىذه الرسالة وىي
  :يف فهم معٌت موضوع ىذه الرسالةخيطى القارى  لكي ال
فهو فاعل. وقيل الفاعل اسٌم  –يفعل  –: فعل وزن اسم فاعلالفاعل ىو اسم من " 

يقول ابن و  7.أو ما يف تأويلو أسند إليو فعل أو ما يف تأويلو مقدم عليو أصلي احملل والصيغة
أن  لباحثةوكما ىو معروف ل 8.كور قبلو فعلو: ىو االسم ادلرفوع ادلذ الفاعل :آجروم رمحو اهلل

إن كان فاعلو يتكون من . و السم الذي يقع بعد الفعل إن كان فاعلو ظاىراىو ا لالفاع
 ادلضمر فهو يوافق فعلو.

 
    

                                                           
 . 113، ص. (ـم 2009ه 1430ادلملكة العربية السعودية،  ؛الطبعة االوىل) هتذيب التوضيحأمحد مصطفى ادلراغي، 7
  .208، ص. (10597/2011القاىرة،   –دار التوفيقية للًتاث ) الكاىف ىف شرح اآلجرومية، دتام حسان8
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 : الدراسة السابقةالفصل الرابع
كمة حتيط لمية زلاالطالع فيما كتب يف ىذا ادلوضوع، مل اجد رسالة عبعد البيث و 

متخصصة. وال أدعي خلو جبميع جوانب ىذا ادلوضوع يف إطار دراسة علمية تطبيقية 
صنفات ذات جدت بعض ادلمن بعض ىذه الدراسة حيث و  ادلؤلفات أو الرسائل العلمية

 :الصلة بادلوضوع منها
امعة جبكلية األداب   .ينارومسأحكامهما ىف سورة القمر، ب الفاعل و الفاعل ونائ .1

ىذه الرسالة تضمنت بيان ، ـم 2002عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 
 الفاعل وأمثلتو. ولكن بيانو سلتلف دلا أرادت الباحثة أن تبيث يف ىذه الرسالة.

الكتاب يبيث  عبد الرمحن، يف ىذا قواعد اللغة العربية )علم النيو(، أنوار .2
 بيث عن الفاعل. ذي يالكاتب كل ما يتعلق بو من مواد النيو وقلة الكاتب ال

، أ.د. منصور علي عبد السميع، يف ىذا الكتاب اجمللد الثاين احملرر يف النيو .3
 . 553عن الفاعل يف صفية يبيث الكاتب 

بد اهلل بن ىشام األنصاري، يف ىذا شرح قطر الندى وبل الصدى، مجل الدين ع .4
 .239عن الفاعل يف صفية  الكتاب يبيث الكاتب

عن  السهل يف النيو والصرف، كامل عويضة، يف ىذا الكتاب يبيث الكاتب .5
 .90 فاعل يف صفيةال

يف سورة نواعو الفاعل وأ بالذكر ىنا أن ىذه الدراسات و غَتىا مل تتناول جديرو 
  ، كما ىو موضوع دراسة الباحثة، بل يغلب عليها اجلانب اللغوي التخصصي.  النسآء

 : أغراض البحث وفوائدهالفصل الخامس
 :كما يلىف متعددة، وفوائد اأغراضالدراسة إن لكل 

 .يف سورة النسآء ادلوجودة الفاعل وأنواعو. دلعرفة 1
 حتليل إعراب الفاعل يف سورة النسآء عرفةدل. 2
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 يلي:  فكما د ادلرجوة من كتابة ىذه الرسالةأما الفوائ
 يف علم النيو.    طاء ادلنفعة على الكتاب والقراء يف فهم الفاعلعإل. 1
ربية خاصة والعلوم أن يفهموا اللغة العالذين يريدون ادلسلمُت والطالب  ةساعد. دل2

  .اإلسالمية
على القارئُت اآلخرين الذين يريدون أن يكتبوا كتابة علمية متعلقة هبذا  ادلراجعكون ل. 3

 البيث.
 : أساس ترتيب الرسالةدسالفصل السا

تتكون ىذه الرسالة من عدة أبواب. يف كل باب يشتمل على فصول، يف الباب 
ستعملة تتيدث الباحثة فيو ادلشكالت وتوضيح ادلعاين ادلوضوع وادلناىج ادلاألول ىو مقدمة 

 ن ادلراجع السابقة واألغراض والفوائد ومضمون الرسالة باإلمجال. عيف تنظيم الرسالة ودراسة 
كون من ثالثة فصول. تيتعلق بو و الفاعل وما يتبيث الباحثة عن يف الباب الثاىن و  

الفاعل، والفصل الثاين أنواع الفاعل، والفصل الثالث  تعريفالفصل األول يبيث عن 
 أحوال الفاعل.

 .ُتاثن فصلُت منويتكون مناىج البيث  تبيث الباحثة عن الباب الثالثيف و   
 تنظيم ادلواد وحتليلها. ةقيالفصل الثاين طر و مجع ادلواد، ةقيطر يبيث عن الفصل األول 

ويتكون من  يف سورة النسآء إعراب الفاعل حتليل تبيث الباحثة عن الباب الرابع
يف سورة  الفاعل استعمال الفصل الثاينو  سورة النسآء،ب التعريف. الفصل األول ولفصثالثة 
 .يف سورة النسآء الفاعل إعراب حتليل الفصل الثالثو ، النسآء

الفصل لفصل األول اخلالصة و ا :ومها. يتكون من فصلُتوىو خادتة و  اخلامسالباب  
 قًتاحات.  الثاين اال
  

 
 



 
 

6 

 

 الباب الثانى
 الدراسة المكتبية

 تعريف الفاعلالفصل األول: 
الفاعل اسٌم أك ما  :كقاؿ أٛتد ظفر .عريفات تكوف أساسا مهما من الفاعلىناؾ ت

: اسم الفاعل 1يف تأكيلو، أسند إليو فعل أك ما يف تأكيلو مقدـ عليو أصلي احملل كالصيغة.
، كدؿ على من  ، أك من قاـ بو يعل فعل الفعل، مثل: كتبمرفوع تقدمو فعل مبٍت للمعلـو

 2.: إنكسر الكوبالفعل، مثل

كالفاعل إما أف يكوف اٝتا ظاىرا، كإما أف يكوف ضمَتا متصال، كإما أف يكوف 
مؤكال بعد ثالث  ضمَتا مستًتا يعود على اسم ظاىرا سبق الفعل، كإما أف يكوف مصدرا

ك تؤنثو، أك تأتى بو مفردا أك مثٌت أك : أف، أّف، ما. كلك أف تذكره أأدكات مصدرية ىى
 3ٚتعا.

أف كمعموليها كما ىف  ك٣تيئو اٝتا مؤكال أل مصدرا مؤكال من أف كمعموليها أك من
: )أمل يأف للذين كقولو تعاىل 4.: )أكمل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم(قولو تعايل

 5.آمنوا أف ٗتشع قلوهبم لذكر اهلل كما نزؿ من اٟتق(

بقة، كإما اكالفاعل كما بينا يف التعريف إما أف يسند إليو فعل كما يف الشواىد الس
كما ىف أف يسند إليو ما يعمل عمل الفعل كا١تصدر كالوصف كاسم الفعل كالظرؼ كشبهو.  

                                                           
 .184 مػ(، ص.1998 –ق 1418مكة ا١تكرمة،  -)الطبعة الثانية؛ مكتبة ا١تلك النحو القرآين قواعد كشواىد ٚتيل أٛتد ظفر،  1
 .108(، ص. 1995)الطبعة االكىل؛ مركز األىراـ للًتٚتة كالنشر، النحو العصرم دليل مبسط لقوا عد اللغة العربية سليماف فياض،  2
 .109. ص. لقوا عد اللغة العربيةالنحو العصرم دليل مبسط سليماف فياض،  3
 .51العنكبوت :  4
 .16اٟتديد :  5
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فألواهنا  6،: )أمل تر أف اهلل أنزؿ من السماء ماء فأخرجنابو ٙترات ٥تتلفا ألواهنا(قولو تعايل
 7م الفاعل كىو لفظ )٥تتلفا(.فاعل الس

و إما : ىو الركن الثاين يف اٞتملة الفعلية، كيأتى بعد الفعل مرفوعا، كىكقيل الفاعل
: ))جاء ٤تمد، كمرض خالد(( فمحمد كقع منو اجملئ، كخالد قاـ يقع منو، كإما يقـو بو مثل

: ))حضر كسَت مثلا أك تبو ا١ترض. كيكوف مفردا أك مثٌت أك ٚتع مذكر سا١تا أك مؤنث سا١ت
٤تمد كاحملمداف كاحملمداف، كالفاطمات كالرجاؿ(( كيبقى الفعل على حالة كاحدة مع الفاعل 

التثنية كاجملمع مع الفعل  السابق، إال أف ىناؾ لغة من لغات العرب تثبت عالمة تدؿ على
تكوف : ))قابلوىن الطالب، كيقابلوىن الطالب، كقاما الطالباف، كقمن ا٢تندات(( ففتقوؿ

األلف كالواك كالنوف حركفا تدؿ على التثنية كاٞتمع، كما كانت التاء ىف ))قامت ىند(( حرفا 
  8تدؿ على التأنيث، كاالسم  الذل بعد ا١تذكور فاعل مرفوع بو.

ينعقد من لو عامل على جهة كقوعو منو، أك قيامو بو. ١تا كاف الكالـ  الفاعل ا١تفرغ
احنصرت  –كمن فعل كفاعل، كينشأ عنو النائب عن الفاعل  مبتدأ كخرب، كينشأ عنو نواسخ.

ين. فالفاعل العمد يف ذلك. كقد مت الكالـ على النوع األكؿ ٔتا ينشأ عنو كىذا ىو النوع الثا
: قاـ يامو بو. فالعامل يشمل الفعل حنوإليو عامل مفرغ على جهة كقوعو منو، أك قما أسند 

لفاعل كالصفة ا١تشبهة، كاألمثلة، كاسم الفعل، زيد، كما ضمن معناه كا١تصدر، كاسم ا
 كاجملركر.  ،كالظرؼ

ناه للفاعل أف عاملو البد أف يكوف مقدما عليو كىو كقد تضمن التعريف الذل اخًت 
: )كإف فيو متأخر عنو كما يف قولو تعاىلمذىب أكثر النحاة، فإف كرد ما ظاىره اف العامل 

كقولو تعاىل: )إذا السماء  9.(مع كالـ اهلله حىت يسأحد من ا١تشركُت استجارؾ فأجر 

                                                           
  27فاطر  6
 .185 ص. النحو القرآين قواعد كشواىد.ٚتيل أٛتد ظفر،  7
ىػ 1417ىرة، مدينة نصر القا –)دار الطالئع  اإلعراب ا١تيسر دراسة ىف القواعد كا١تعاىن كاإلعراب ٕتمع بُت األصالة كا١تعاصرة٤تمد على أبو العباس،  8

 . 63مػ(، ص.1996 -
  6التوبة  9
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قدر العامل يف الفاعل فعال ٤تذكفا يفسره ا١تذكور كالتقدير كاف استجارؾ أحد  10انفطرت(.
دأ استجارؾ، كإذا انفطرت السماء انفطرت كاألخفش يعرب كال من )أحد( ك)السماء( مبت

كالفاعل كما بينا يف التعريف إما أف  11ىو األظهر.-عندل-خربه اٞتملة بعده. كىذا القوؿ 
يسند إليو فعل كما يف الشواىد السبقة، كإما أف يسند إليو ما يعمل عمل الفعل كا١تصدر 

 كالوصف اسم الفعل كالظرؼ كشبهو. 

 أنواع الفاعلالفصل الثانى: 
كقاؿ عماد أف انواع الفاعل ىى اسم  12: صريح كضمَت كمؤكؿ.الفاعل ثالثة أنواع

 ا موجزا:حفكما يلي شر  13مبٌت كمصدر مؤكؿ. معرب كاسم

ىو اسم معرب كظاىر يقع كيكتب يف تركيبات الكلمات من اٞتملة الصريح. أكال 
 ((. : ))جاء ا١تدرسمثل 14الفعلية.

كالياء من  الضمَت، إما متصل كالتاء من )قمت( كالواك من )قاموا( كاأللف من )قاما(ثانيا 
، كإدنا قاـ حنن( كإما مستًت كحنن من قولك )ما قاـ إال أنا: كأنا )تقومُت(، كإما منفصل

، حنو ، كنقـو ، كتقـو ، كسعاد تقـو: )أقـو : مستًت جوازا. كا١تستًت على ضربُت .(كسعيد يقـو
كيكوف يف ا١تاضي كا١تضارع ا١تسندين إىل الواحد الغائب كالواحدة الغائبة، كمستًت كجوبا. 

إىل الواحد ا١تخاطب، كيف ا١تضارع ا١تسند إىل ا١تتكلم،  ا١تسندين كيكوف يف ا١تضارع كاألمر
: ))كصة(( كيف فعل م: كأؼ أك ٥تاطبل. كيف اسم الفعل ا١تسند إىل متكمفردا أك ٚتعا

أحسن العلم. كيف أفعاؿ االستثناء: كخال كعدا : ما ف )ما أفعل( حنوالتعجب، الذم على كز 
 : ))جاء القـو ما خال سعيدا((.كحاشا، كحنو

                                                           
  1االنفطار  10
 . 187 ص.النحو القرآين قواعد كشواىد. ٚتيل أٛتد ظفر،  11
 -ىػ  1414، 1993بَتكت: ا١تكتبة العصرية، الطبعة :  –اٞتزء األكؿ )الطبعة الثامنة؛ صيدا  جامع الدركس العربية، غالييٍت،الالشيخ مصطفى  12

 .244مػ(، ص.  1993
مػ(،  2006-ىػ  1427مكة ا١تكرمة،  –)الطبعة األكىل؛ فهرسة مكتبة ا١تلك فهد  قواعد اللغة العربية : النحو كالصرؼ ا١تيسعماد على ٚتعة،  13

 .  34ص. 
 .    244ص.  جامع الدركس العربية. غالييٍت،ال الشيخ مصطفى 14
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دير ضمَت ا١تستًت يف أفعاؿ االستثناء يعود إىل البغض ا١تفهـو من الكالـ. فتقكال
: ))جاءكا ما خال البعض سعيدا((. ك))ما(( إما مصدرية قولك جاء القـو ما خال سعيدا

: ))جاؤ كا زمن ىل الوقت ا١تفهـو منها. كالتقديرمصدر مضاؼ إظرفية، كما بعدىا يف تأكيل 
  15كا خالُت من سعيدا((. : ))جاؤسعيد(( كالتقدير خلوىم من

: ))زنسن مصدرا مفهوما من الفعل بعده، حنو: ىو أف يأيت الفعل، كيكوف فاعلو ا١تؤكؿ ثالثا
بعد ))أف(( فالفاعل ىنا ىو ا١تصدر ا١تفهـو من ٕتتهد. ك١تا كاف الفعل الذم ) أف ٕتتهد((.

  16مؤكال( . يف تأكيل ا١تصدر الذم ىو الفاعل، ٝتي الفعل

 كيتأكؿ الفعل با١تصدر بعد ٜتسة أحرؼ، كىي ))أف إف ككي كما كلو ا١تصدريتُت((. 

 : ))يعجبٍت اجتهادؾ((. : ))يعجبٍت أف ٕتتهد((، كالتقديراألكؿ ؿاثا١ت

 : ))بلغٍت فضلك((. الثاين: ))بلغٍت أنك فاضل((، كالتقديرؿ اثا١ت

كاٞتملة ا١تؤلفة من دىا با١ترفوع كا١تنصوب كاجملركر. كالثالثة األكؿ يتأكؿ الفعل بع
               17.الفاعل كمرفوعة تدعى ٚتلة فعلية

كما ذكره أٛتد ٥تتار عمر يف كتابو   حثة تبينا لكل أنواع الفاعل مع األمثلةاستبُت الب
  : فيما يلي

 : صورهأوال 
 سنشع ا١تؤمنوف يف صالهتم.  -

 ٘تحو الصلوات ا٠تطايا. -

 يسرين أف ٖتافظوا على الصالة. -
                                                           

 .   244ص.  جامع الدركس العربية. غالييٍت،الالشيخ مصطفى  15
 .   245ص.  جامع الدركس العربية. غالييٍت،الالشيخ مصطفى  16
 .   245. ص. جامع الدركس العربية الشيخ مصطفى غالييٍت، 17
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 بلغٍت أنك مريض.  -

 :وبيان. 1

(، قدـ عليو فعل 2( أك مؤكؿ بالصريح )أمثلة رقم 1: اسم صريح )أمثلة رقم الفاعل
 (3(، أك شبهو )مثاؿ رقم 1،2تاـ )أمثلة رقم 

  :حكمو. 2

(، أك 4رقم الرفع، كقد يأيت الفاعل ٣تركرا ْترؼ اٞتر الزائد يف بعض ا١تواضع )أمثلة  
 (.5ة )أمثلة رقم ٣تركرا باإلضاف

 : والجمع ثانيأ تجريد فعلو من ضمير المثنى
 : الفاعل اٝتا ظاىرا مثٌت أك ٚتعا كذلك إذا كاف 

 يتعاكف الوالداف يف تربية األكالد.  -
 ينهض ا١تعلموف بأعباء الًتبية.  -

 :وتأنيثو ثالثا تذكير فعلو
 زاٛتت الفتاة الفىت يف ميادين العمل.  -1
 سطعت مشس اٟترية يف كل مكاف.  -2
 اٞتامعات ازدٛتت بالطالبات.  -3
 األـ ا١تثالية ٕتعل من أبنائها قادة.  -4
 تسهر األمهات على راحة األبناء. -5
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 : البياف. 1

( أك  2، 1: ا حقيقي التأنيث أك ٣تازيو )مثاؿيؤنث الفعل إذا كاف الفاعل اٝتا ظاىر  (1
( أك كاف ٚتع مؤنث 4 ،3: د على مؤنث ٣تازم أك حقيقي )مثاؿضمَتا يعو  كاف

 . من الفعل بفاصل غَت " إال" ( أك علما ١تؤنث مفصوال5: سا١تا )مثاؿ
أك كاف علما ١تؤنث  ،ا مذكرا أك ٚتع مذكر سا١تايذكر الفعل إذا كاف الفاعل مفرد (2

ؤنث سا١تا مفصوال ٚتع مأك كاف  ،ػ "إال" أك "غَت" أك "سول"مفصوال من الفعل ب
 . ك كاف نوف النسوة للغائباتأ ،من الفعل

 . اعل اسم ٚتع أك ٚتع تكسَترنوز تذكَت الفعل كتأنيثو إذا كاف الف (3

 : افتنبيه. 2

تأنيث الفعل يكوف بالتاء الساكنة يف آخره إف كاف ماضيا، كبالتاء يف أكلو إف كاف  (1
 مضارعا. 

 يقصد با١تؤنث اٟتقيقي كل ما يبيض أك يلد من اإلنساف كاٟتيواف كالطَت.  (2

 : توسط المفعول بينو وبين الفعل –رابعا 

 : جائز .1
 يقرأ اجملالت األدبية كثَت من الطالب.  (1
 زنب القاىرة كثَت من الناس.  (2
 : كاجب .2
 )يفدم كل كطن أىلو(. -)يعرؼ الفضل من الناس ذككه(  (1
 )إدنا يقدر العلم العلماء(.-باده العلماء( ا سنشى اهلل من ع)إدن (2
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 : ٦تتنع .3
 )إدنا زنب الطفل اللعب(. -)إدنا سناؼ ا١تؤمن اهلل كحده(  (1
 )زنًـت أساتذيت زمالئي(.-)زنب أخي صديقي(  (2

 :البياف -
يكن ىناؾ ما يوجب ذلك أك  رنوز توسط ا١تفعوؿ بُت الفعل كالفاعل إذا مل .1

 شننعو.
: إذا اتصل بالفاعل ضمَت يعود عليو، أك إذا كاف كرنب توسط ا١تفعوؿ .2

 الفاعل ٤تصورا بإدنا، أك إذا كاف ا١تفعوؿ ضمَتا متصال بالفعل. 
كشنتنع التوسط إذا كاف ا١تفعوؿ ٤تصورا بإدنا، أك إذا مل يظهر اإلعراب على   .3

كل من الفاعل كا١تفعوؿ فيحفظ الًتتيب خوؼ اللبس، ككذا إذا كاف 
 18بالفعل. الفاعل ضمَتا متصال

 أحوال الفاعلالفصل الثالث: 
 حكم الفاعل 

الفاعل حكمو الرفع اما بضمة ظاىرة يف ا١تفرد كٚتع التكسَت كٚتع من ا١تعلـو أف 
ا١تؤنث السامل، كاما بضمة مقدرة على األلف كعلى الياء يف ا١تقصور كا١تنقوص، كاما باأللف 

كىذه قاعدة عامة  19السامل كاالٝتاء الستة.نيابة عن الضمة يف ا١تثٌت، كالواك يف ٚتع ا١تذكر 
 يف الكتب ا١تعتربة.   

 :ذلكىا شواىدأمثلة مع كفيما يلي 

 20.: )كقاؿ رجل مؤمن آؿ فرعوف يكتم إشنانو(فا١تفرد: كما ىف قولو تعايل

 
                                                           

 . 435 -431مػ(، ص. 1994 -ىػ 1414الكويت،  –)الطبعة الرابعة؛ لدار السالؿ  النحو األساسيأٛتد ٥تتار عمر،  18
 .185 . ص.النحو القرآين قواعد كشواىدٚتيل أٛتد ظفر، 19

 . 28غافر :  20
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 21.: )إذ أكل الفتية إىل الكهف(كٚتع التكسَت: كما ىف قولو تعايل

 22.)ككذب بو قومك كىو اٟتق(: كاسم اٞتمع: كما ىف قولو تعايل

 23.: )فلينظر اإلنساف مم خلق(كاسم اٞتنس: كما ىف قولو تعايل

 24.: )إليو يصعد الكلم الطيب(كاسم اٞتنس اٞتمعى: كما ىف قولو تعايل

 25.: )إذا جاءكم ا١تؤمنات مهاجرات(كٚتع ا١تؤنث السامل: كما ىف قولو تعايل

 26.يذكر فتنفعو الذكرل.(: )أك السم ا١تقصور: كما ىف قولو تعايلكا

 27.: )فتوؿ عنهم يـو يدع الداع إىل شيء نكر.(كاالسم ا١تنقوص: كما ىف قولو تعايل

 28.: )قاؿ رجالف من الذين سنافوف(كا١تثٌت: كما ىف قولو تعايل

 29.: )قد أفلح ا١تؤمنوف.(كٚتع ا١تذكر السامل: كما ىف قولو تعايل

 30.)ك١تا دخلوا من حيث أمرىم أبوىم(: ٝتاء الستة: كما ىف قولو تعايلكاال

 : ال بد أف تتحقق فيو ٣تتمعة لو أحكاـلفاعل كقاؿ عباس حسن يف كتابو أف ا

: أف يكوف مرفوعا. كاألمثلة ا١تتقدمة. كرنوز أف يكوف الفاعل ٣تركرا ىف لفظو، أك٢تا
لغٌت الزكاة؛ يسرىن إخراج ا: إضافة ا١تصدر إىل فاعلو؛ ىف حنو كلكنو ىف ٤تل رفع. كمن أمثلة

: ر؛ إذ ا١تصدر ىنا يعمل عمل فعلو: ))الغٌت(( مضاؼ إليو ٣تركر. كىى فاعل ا١تصدفكلمة
                                                           

 . 10الكهف :  21
 . 66االنعاـ :  22
 . 5الطارؽ : 23
 . 10فاطر : 24
 . 10ا١تمتحنة : 25
 . 4عبس : 26
 . 6القمر : 27
 .23ا١تائدة : 28
 . 1ا١تؤمنوف : 29
 . 66يوسف : 30
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: يعجبٌت إخراج الغٌت كينصب مفعوال بو ... كأصل الكالـ))أخرج(( فَتفع مثلو فاعال، 
الزكاة؛ مث صار ا١تصدر مضافا، كصار فاعلو مضافا إليو ٣تركر ىف اللفظ، كلكنو مرفوع ىف 

ل ْتسب أصلو، كما قلنا؛ فيجوز ىف تابعو )كالنعت، أك غَته من التوابع األربعة(، أف احمل
الغٌت ا١تقتدر : يعجبٌت إخراج ظو، أكمرفوعا مراعاة للمحل، تقوؿيكوف ٣تركرا؛ مراعاة للف

 : ))ا١تقتدر(( أك جرىا .. الزكاة؛ برفع كلمة

يغلب أف يكوف حرؼ اٞتر ك  كمن أمثلة ذلك أيضا الفاعل اجملركر ْترؼ جر زائد.  
كفى -: ما بقي من أنصار للظا١تُت (، أك: ))الالـ((. حنو: ))الباء(الزائد ىو: ))من((، أك

ركرة : ))أنصار(( ٣تاألمل بغَت اٞتهد الصادؽ. فكلمة ىيهات لتحقيق-باٟتق ناصرا كمعينا 
اٟتق((، ٣تركرة )): ، كلكنها ىف ٤تل رفع فاعل، ككلمة: ))من((ىف اللفظ ْترؼ اٞتر الزائد

: ))ٖتقيق(( ٣تركرة ٤تل رفع؛ ألهنا ))فاعل((. ككذلك: كلمة : ))الباء(( ىفْترؼ اٞتر الزائد
 : ))ىيهات((.٤تل رفع؛ ألهنا فاعل السم الفعل بالالـ الزائدة ىف

فالفاعل ىف األمثلة الثالثة كأشباىها ٣تركر اللفظ، مرفوع احملل؛ ْتيث لو جاء بعده  
ففى -كما أسلفنا -الرفع كاٞتر؛ ، أك غَته من التوابع األربعة( ٞتاز ىف تابعو تابع )كالعطف

: ))أعواف(( للظا١تُت؛ باٞتر كالرفع ىف كلمة من أنصار كأعواف: ما بقي نقوؿا١تثاؿ األكؿ 
: ))األخالؽ(( كفى باٟتق كاألخالؽ ... رنر كلمة: ١تعطوفة. كىف ا١تثاؿ الثاىن نقوؿا

 ىيهات لتحقيق األمل كالفوز ... رنر كلمة: ))الفوز(( كرفعها.كرفعها. كىف الثالث 

ألنو جزء أساسى ىف ٚتلتو؛ ال بد -ظاىرا، أك مستًتا -: أف يكوف موجودا ثانيها
 منو، كال تستغٌت اٞتملة عنو لتكملة معناىا األصيل مع عاملو؛ ك٢تذا اليصبح حذفو.

-لفاعل، كلكنو قد زنذؼ كيستثٌت من ىذا اٟتكم أربعة أشياء كل منها زنتاج ل
 :لداع يقتضى اٟتذؼ؛ كىى-كجوبا، أك جوازا 

: )يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصياـ كما  ف يكوف عاملو مبنيا للمجهوؿ، حنوأ ( أ)
: كتب اهلل إف القول سناؼ بأسو. كأصل الكالـ: ب على الذين من قبلكم ...(، كمثلكت
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مث بٌت الفعل للمجهوؿ، فحذؼ الفاعل إف القول سناؼ الناس بأسو ... -عليكم الصياـ 
 كجوبا، كحل مكانو نائب لو.

أف يكوف الفاعل كاك ٚتاعة أك ياء ٥تاطبة، كفعلو مؤكد بنوف التوكيد؛ كالذل ىف  ( ب)
 خطبة أحد القواد... 

))أيها األبطاؿ، لتهزمن أعداءكم، كلًتفعن راية بالدكم خفاقة بُت رايات األمم اٟترة 
بالدل؛ فواهلل لتسمعن أخبار النصر ا١تؤزر، كلتفرحن ٔتا كتب اهلل  العظيمة ... فأبثمرل يا

 لك من عزة، كقوة، كارتقاء((.
حذفت نوف الرفع لتواىل -تفرحينن -تسمعينن -ترفعونن -: هتزمونن )كأصل الكالـ

 األمثاؿ. مث حذفت كجوبا كاك اٞتماعة، كياء ا١تخاطبة؛ اللتقاء الساكنُت(.
 : إكراـ الوالد مطلوب. كاٟتذؼ ىنا جائز.لأف يكوف عاملو مصدرا؛ مث ( ح)
ى بشرط كجود دليل يدؿ عليهما مثل: من أف زنذؼ جوازا مع عاملو لداع بالغ ( د)

 : قابلت صديقا.قابلت؟ فتقوؿ: صديقا. أل

كىف بعض األساليب القدشنة الىت حناكيها اليـو ما قد يوىم أف الفاعل ٤تذكؼ ىف غَت 
: أف يتكلم اثناف ىف ألمثلة ٢تذاليس ٔتحذكؼ. كمن ا ا١تواضع السالفة، لكن اٟتقيقة أنو

لكالـ إىل أف يقوؿ أحدذنا مسألة، سنتلفا ىف تقديرىا، كاٟتكم عليها، مث ينتهى هبما ا
: ))يناسب(( ليس عل ما تشاء. ففاعل الفعل ا١تضارع: إف كاف ال يناسبك فافلصاحبو

: إف كاف اـ. ألمفهـو من ا١تق : ))ىو(( يعود إىل شىء٤تذكفا، كلكنو ضمَت مستًت تقديره
 نصحى، أك اٟتاؿ الذل أنت فيو. ال يناسبك رأٌن، أك

من كجود الفاعل اٝتا ظاىرا، أك ضمَتا -ىف أكثر اٟتالت -: ال بد كقصارل القوؿ
مستًتا أك بارزا. كقد زنذؼ أحيانا؛ كما ىف تلك ا١تسائل األربعة. كحذفو ىف ا١تسألتُت األكلُت 

 كاجب، أما ىف األخَتتُت فجائز. 
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 : زيادة كتفضيل

: ))كاف(( الزائدة؛ مثل : إىل فاعل مذكورّ أك ٤تذكؼ؛ منها ىناؾ أفعاؿ ال ٖتتاج
 عماد للمشركعات العمرانية. -كاف  –ا١تاؿ 

 -اقًتب  –: )اقًتب ل آخر؛ ليؤكده توكيدا لفظيا؛ مثلكمنها الفعل التاىل لفع
لو(. فالفعل الثاىن منهما مؤكد لألكؿ توكيدا لفظيا؛ فال زنتاج لفاعل -هتيأ -القطار(؛ )فتهيأ 

 مع كجود الفاعل السابق. 

( : الىت تكف غَتىا عن العمل)أل .: ))ما(( الكافةكمنها أفعاؿ اتصلت بآخرىا
فعال ماضيا  : )طا١تا أكفيت بوعدؾ( كيعرب كل كاحدكثر ما قليما، حنو  –: طا١تا مثل

: يقاؿ ىف اإلعراب : ٦تنوعا( بسبب كجود ))ما(( الىت كفتو. كقدمكفوفا عن العمل )أل
االثنتُت كفت  : أف كل كلمة من))كافة كمكفوفة(( ٔتعٌت –: قلما أك –: كثر ما أك –طا١تا 

 األخرل، كمنعتها من العمل، فهى كافة لغَتىا، كمكفوفة بغَتىا.

كىناؾ رأل أفضل؛ يعرب الفعل ماضيا، كيعرب ))ما(( مصدرية، كا١تصدر ا١تنسبك 
ككثر -: طاؿ إيفاؤؾ بوعدؾ رفع فاعل الفعل ا١تاضى؛ فالتقديرمنها كمن صلتها ىف ٤تل 

كعده. كإدنا كاف ىذا الرأل أفضل ألنو يوافق األصل كقل إخالؼ النبيل -ٛتدل لك الوافاء 
العاـ الذل يقضى بأف يكوف لكل فعل أصلى فاعل؛ فال داعى إلخراج ىذه األفعاؿ من 

 نطاؽ ذلك األصل.

ال يليها -ىف الرأل األحسن اٞتدير باالتباع -: إف تلك األفعاؿ ىذا كيقوؿ اللغويوف
 إال ٚتلة فعلية؛ كاألمثلة السابقة.

: كجوب تأخَته عن عاملو، كاألمثلة السالفة. كقد يوجد ىف بعض األساليب ثالثها
: بفاعل ىف الرأل األرجح؛ ففى مثل الفصحى ما يوىم أف الفاعل متقدـ. كالواقع أنو ليس

عل الفعل بعده : ))ا٠تَت(( فاعال مقدما، كإدنا ىى مبتدأ. كفاتعرب كلمة))ا٠تَت زاد((، ال 
: إف لة الفعلية خرب ا١تبتدأ. كىف مثل))ىو(( يعود على ا٠تَت، كاٞتم :ضمَت مستًت تقديره
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ذكؼ يفسره الفعل : ))ملهوؼ(( فاعال بفعل ٤توؼ استعاف بك فعاكنو، تعريف كلمةمله
استغاث : إف أحد فعاكنو. كمثلو-استعاف بك -: إف استعاف بك ملهوؼ بعدىا؛ كالتقدير

١تشركُت استجارؾ فأجره( فالفاعل ال يكوف : )كإف أحد من ابك فأغثو ... كقولو تعاىل
متقدما. أما االسم ا١تتقدـ على الفعل ىف تلك األمثلة كأشباىها فقد يعرب حينا، مبتدأ، 
كفاعل الفعل الذل بعده ضمَت مستًت يعود على ذلك االسم، كقد يعرب ىف حاالت أخرل 

العرابية الصحيحة الىت فاعال لفعل ٤تذكؼ يفسره ا١تذكور بعده، أك غَت ىذا من األكجو ا
 تبعده عن أف يكوف فاعال متقدما.

: الشائع أف يتجرد عاملو )فعال كاف، أك شبو فعل( من عالمة ىف آخره تدؿ رابعها
 –: طلع النَتاف عل اٝتا ظاىرا مثٌت أك ٚتعا، حنوعلى التثنية أك على اٞتمع حُت يكوف الفا

-ة. فال يصح ىف األمثلة السابقة كأشباىها برعت الفتيات ىف اٟترؼ ا١تنزلي-أقبل ا١تهنئوف 
ك ٚتاعة، كال نوف نسوة؛ فال أف يتصل بآخر الفعل ألف تثنية، كال كا-طبقا للرأل الشائع 

برعن الفتيات ... إال على لغة تزيد ىذه العالمات مع -وا ا١تهنئوف أقبل-: طلعا النَتاف يقاؿ
مل تبلغ من درجة الشيوع كاٞترل  كجود الفاعل الظاىر بعدىا. كىى لغة فصيحة، كلكنها

، كاالقتصار عليها؛ إيثارا  على ألسنة الفصحاء ما بلغتة األكىل الىت زنسن االكتفاء هبا اليـو
 . -مع صحة األخرل -لألشهر، كتوجيدا للبياف 

لعمل، فال يقاؿ ىف اللغة الشائعة: ىل كمثل الفعل ىف اٟتكم السابق ما يشبهو ىف ا
: ))غريباف(( ك ))غريبوف(( فاعال ل ا١تتكموف غريبوف، بإعراب كلمىت؟ ىا١تتكلماف غريباف

 للوصف، كرنوز على اللغة األخرل.

 : فظ( جوازا أك كجوبا: ٤تذكؼ اللها: أف عاملو قد يكوف مضمرا )ألخامس

: ٤تذكؼ لفظو( جوازا إذا كقع جواب استفهاـ فيكوف العامل مضمرا )أل ( أ)
 العامل احملذكؼ. تو على نظَتظاىر األداة، تشتمل ٚتل
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ن غَت تصريح بأداتو أف يكوف ىف جواب استفهاـ ضمٌت مفهـو من السياؽ م
: فرح العلماء أل-اٞتنود -القادة -: ظهر ا١تصلح فاشتد الفرح بو ...؛ العلماء كداللتو؛ حنو

: العلماء.. ... فكأف سائال سأؿ: من فرح بو؟ فكاف اٞتواب -فرح اٞتنود-فرح القادة -
: ازدحم الطريق؛ كنو مفهـو من مضموف الكالـ. كمثلفاالستفهاـ غَت صريح، كلك.، 
: زٛتو األكالد، زٛتتو ا١تسيارات ... زٛتتو الدراجات الد، السيارات، الدراجات .... ألاألك 

يفهم من السياؽ؛ ... فليس ىف الكالـ استفهاـ صريح، كإدنا فيو استفهاـ ضمٌت، أك مقدر 
العيد هبجة : مثل: زٛتو األكالد ...، ك كالد، أل: األزٛتو؟ فأجيب فكأف أصل الكالـ: من
فى الكالـ سؤاؿ ضمٌت أك : الكبار، األطفاؿ، الرجاؿ، النساء... فمأمولة، كفرحة مشًتكة

: مقدر؛ ىو: من يشًتؾ فيها؟ فأجيب: الكبار .. ك. أل: يشًتؾ فيها الكبار .. ك.، كمثل
بل أعظم اٟتزف. فكأف أصل الكالـ: ىذا  :فتقوؿ ا٠تزف قلبك ١توت فالف ...،مل يدخل 

 : بل دخلو أعظم اٟتزف ... كىكذا. أصحيح؟ فأجبت: أعظم اٟتزف، أل

كيكوف العامل مضمرا كجوبا إذا كقع مفسرا ٔتا بعد فاعلو من فعل آخر )أك  ( ب)
ما يشبو( يعمل ىف ضمَت يعود على الفاعل الظاىر السابق، أك ىف اسم مضاؼ إىل ضمَت 

ضر كالده فأحسن إف صديق ح-: إف ضعيف استنصرؾ فاصره ذلك الفاعل؛ حنولى يعود ع
: إف فسر للفعل احملذكؼ. كأصل الكالـ: ))استنصر(( ك))حضر(( ىو ا١تاستقبالو. فالفعل

: ))ىو(( يعود على الفعل ا١تفسر ضمَت مستًت تقديره استنصرؾ ضعيف استنصرؾ، كفاعل
: ( فإنو مفسر لفعل ٤تذكؼ كالتقدير: ))حضر(عللففاعل الفعل احملذكؼ. ككذلك فاعل ا

ده(( مضاؼ إليو، : ))كالفأحسن استقبالو؛ فالضمَت ىف كلمةإف البس صديق، حضر كالده 
: ))حضر((. كىف ىذين ا١تثالُت ا١تفسر: ))الوالد(( ا١تعمولة للفعل كا١تضاؼ ىو كلمة

لى األكؿ، كيغٌت عنو؛ فهو  كأشبهاىها ال رنوز اٞتمع بُت ا١تفسر كا١تفسر، ألف ىنا يدؿ ع
 كالعوض، كالرنوز اٞتمع بُت العوض كا١تعوض عنو.

: على تأنيث الفاعل عالمة تأنيث تدؿ على تأنيثو )أل : أف يتصل بعاملوسادسها
 : ائبو(. كزيادهتا على الوجو اآلتىحُت يكوف مؤنثا، ىو، أك ن
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 إف كاف العامل فعال ماضيا ٟتقت آخره تاء التأنيثالساكنة.  ( أ)
أك  إف كاف العامل مضارعا فاعلو ا١تؤنث اسم ظاىر، للمفردة، أك ١تثناىا ( ب)

تتعلم العائشات. -: تتعلم عائشة، تتعلم العائشتاف ٚتعها، ٟتقت أكلو تاء متحركة: مثل
العائشتاف -: عائشة تتعلم للغائبة ا١تفردة أك ١تثناىا، مثلككذلك إف كاف فاعلو ضمَتا متصال 

اه، كىو يعلم أف عُت اهلل عجبت للباغى كيف هتدأ نفسو، كتناـ عين: . كمثل قو٢تمتتعلماف
 ؟ ككا١تضارع ))٘تأل(( ك))هتزأ(( ىف البيت السالف.التناـ

كليس -نوف النسوة( فاألحسن  :و ضمَتا متصال ٞتمع الغائبات )ألفإف كاف فاعل
لوالدات يىذلن : اوة ىف آخره؛ حنوتصديره بالياء، ال بالتاء؛ استغناء بنوف النس-بالواجب 

: تبذلن، تسهوف ... كلكن الياء كيسهرف اللياىل ىف كعايتهم. كيصحالطاقة ىف ٛتاية األكالد، 
 كما تقدًن.-أحسن 

 إف كاف العامل كصفا ٟتقت آخره تاء التأنيث ا١تربوطة.  ( ح)

حػ( غَت -ب-كحكم زيادهتا تاء التأنيث عاـ ينطبق على ا١تواضع الثالثة السالفة )أ
 : كقد تكوف جائزة. فتجب ىف ذحالتُتقد تكوف كاجبة، أف زيادهتا 

: أف يكوف الفاعل اٝتا ظاىرا، حقيقى التأنيث، متصال بعاملو مباشرة، اٟتالة األكىل
: سعدت امرأة عرفت رهبا حق كقو٢تم-كما رنرل ٣تراه -غَت مراد منو اٞتنس، كغَت ٚتع 

 : علن. كيالحظ التفصيل اآلتىسر كالا١تعرفة؛ فأطاعتو. كشقيت امرأة مل تراقبو ىف ال

ز إف كاف الفاعل اٝتا ظاىرا مؤنثا حقيقيا كلكنو مفصوؿ من عاملو بفاصل جا -1
: ما صاح مهندسة بارعة. أك نسقت ... كمثل : نسق الزىرتأنيث العامل كعدـ تأنيثو؛ حنو

: ))إال((  يكوف الفاصل كلمةإال طفلة صغَتة، أك صاحت، كعدـ التأنيث ىو األفصح حُت
 كاألفصح مع غَت التأنيث.

ككذلك يصح األمراف إف كاف الفاعل ظاىرا، كمؤنثا حقيقيا غَت مفصوؿ، كلكن ال   -2
يراد بو فرد معُت، كإدنا يراد بو اٞتنس كلو ٦تثال ىف الفاعل، فكأف الفاعل رمز ٞتنس معناه، أك 
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أك أخواهتا. : ))نعم(( أك ))بئس(( لذل فعلومراد بو ذلك اٞتنس كلو. زمنو ))الفاعل(( ا
: نعم األـ، ترعى أكالدىا، كتشرؼ على ة التأنيث ىف العامل كحذفها. حنوفيجوز إثبات عالم

شئوف بيتها ... فكلمة ))األـ(( ىنا ال يراد هبا كاحدة معينة، كأدنا يرمز هبا إىل جنس األـ من 
ألـ، : نعم اؿ(( جنسية؛ فيجوز أف يقاؿغَت ٖتديد كال ٗتصيص. كىذا على اعتبار ))أ

 كنعمت األـ. 
تأنيث  ككذلك إف كاف الفاعل ظاىرا كلكنو ٚتع تكسَت لإلناث أك الذكور فيصح -3

: كاتبعت ا٢تنود سبل الرشاد. كيصح : عرفت الفواطم طريق السداد،العامل، كعدـ تأنيثو؛ حنو
 عرؼ ... كاتبع...؛ فالتأنيث على قصد تأكيل الفاعل باٞتماعة، أك الفئة، ... كعدـ التأنيث

: عرفت ٚتاعة الفواطم يق؛ فكأنك ىف اٟتالة األكىل تقوؿعلى قصد تأكيلو باٞتمع أك الفار 
: عرؼ ٚتع اد. ككأنك ىف اٟتالة الثانية تقوؿطريق السداد، كاتبعت ٚتاعة ا٢تنود سبل الرش

الفواطم ... كاتبع ٚتع ا٢تنود ... فالتأنيث مالحظ فيو معٌت ))اٞتماعة(( كالتذكَت مالحظ 
ٌت ))اٞتمع((. ككأف العامل مسند إىل ىذه أك تلك؛ كرنرل التأنيث أك التذكَت على فيو مع

 أحد االعتبارين. 
كبادر  كمثل قو٢تم؛ إذا دعا البدكل استجاب سكاف اٟتى لدعوتو؛ فأسرع الرجاؿ إليو،

  –بادرت؛ فيجرل التأنيث أك التذكَت ىنا -أسرعت -: استجابت الفتياف لنجدتو ... كرنوز
 على أحد االعتبارين.  –سابقتها  كما ىف

: ب، ما رنرل على ٚتع التكسَت؛ حنوكرنرل على اسم اٞتمع كاسم اٞتنس اٞتمعى ا١تعر 
 : ))قاؿ، كشرب((...دك. كحنو : شربت البقر ... كرنوزقالت طائفة ال تسا١توا الع

فحكمو كحكم -مستوفيا للشركط -كإف كاف الفاعل الظاىر ٚتع مؤنث سا١تا  -4
: بلغت األعرابيات ىف قوة البياف ىف الرأل األقول، كقو٢تم-يجب تأنيث عاملو مفرده؛ ف

كبالغة القوؿ مبلغ الرجاؿ، ككانت الشاعرات ٕتيد القريض كالشعراء، كرٔتا سبقت شاعرة  
 كثَتا من الفحوؿ ... 
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الطلحات السفر، أك أعلن ... : أعلنت حنوفإف مل يكن مستزفيا للشركط جاز األمراف؛ 
: )١تا ٘تت ))أذرعات(( بناء كعمرانا ىيأ ة، اسم رجل(؛ ككقوؿ بعض ا١تؤرخُتطلح :)ٚتع

: اٟتمد هلل، أقبل أكالت الفضل ر فإذا ٚتع من النساء مقبل؛ فقاؿكاليها طعاما للفقراء، كنظ
: ))مت هلل...( فيصح ىف الفعلُت٦تن عملن بأنفسهن، كساعدف بأكالدىن؛ ابتغاء مرضاة ا

 ( زيادة تاء التأنيث ىف آخرذنا، أك عدـ زيادهتا.))أقبل...(-...(( 
-كبديو أف الفاعل إذا كاف ٚتع مذكر سا١تا مستوفيا للشركط، ال رنوز ىف الرأل األصح 

))أسرع احملاربوف إىل لقاء العدك، فرحُت، ا زنكم لو ْتكم مفرده؛ كقو٢تم :تأنيث عاملو؛ كإدن
يتقهقر الواقفوف ىف الصفوؼ ا٠تلفية؛ حىت   كمل يتزحزح الوافقوف ىف الصفوؼ األمامية، كمل

 كتب اهلل ٢تم النصر، كفاز ا١تخلصوف ٔتا يتغوف((. 
ٌت اٞتمع أك )مع-فإف كاف غَت مستوؼ للشركط جاز األمراف على االعتبارين السالفُت 

: أظهر أكلو العلم ىف السنوات األخَتة عجائب؛ مل يشهد األرضوف : معٌت اٞتماعة( حنو
ا٠تليقة، كشاىد العا١توف من آثار العبقرية ما جعلهم يرفعوف العلم كالعلماء إىل  مثلها من بدء

ث ىها كما ىنا، أك أعلى الدرجات ...؛ فيصح ىف األفعاؿ ا١تذكورة عدـ إٟتاؽ عالمة التأني
 شاىدت... -تشهد - -زيادهتا فيقاؿ: أظهرت 

صح تأنيث عاملو : ا١تؤنث اجملازل( يقى )كىوقاعل الظاىر مؤنثا غَت حكإف كاف الف -5
: امتأل، ٘تتلئ اٟتديقة باألزىار. كيصح-كعدـ تأنيثو؛ حنو: امتألت اٟتديقة باألزىار 

 كشنمتلئ. 
: أف يكوف ال يصح أف يؤنث فيها عاملو، منهاىناؾ صور للفاعل ا١تؤنث اٟتقيقى  -6

ما، أك الىت معها نوف النسوة؛ أك ١تثناىا؛ حنو كتبت-: كتبت اء الىت للمفردة؛ مثلالفاعل ىو الت
نا(( الىت ٞتماعة ا١تتكلمات؛ حنو: كتبنا. أك نوف : ))مثل كتبنت ... أك يكوف الفاعل ىو

 : كتنب... النسوة، حنو
رؼ جر زائد، : أف يكوف الفاعل ا١تؤنث اٟتقيقى ٣تركرا ىف اللفظ بالباء الىت ىى حكمنها

 عرة((.: ))كفى هبند شاكفعلو ىو: كلمة؛ ))كفى(( مثل
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لى مؤنث ٣تازل، أك حقيقى؛  : أف يكوف الفاعل ضمَتا متصال عائدا عاٟتالة الثانية
 : بالدؾ أحسنت إليك طفال، كأفاءت عليك ا٠تَت يافعا؛ فمن حقها أف تسًتدكقو٢تم

أف بالدىا... : األـ ا١تتعلمة ٖتسن رعاية أبنائها؛ فًتفع شجزاءىا منك شابا ككهال. ككقو٢تم
ى : ))ىى((، يعود علتسًتد ...( ضمَت مستًت تقديره-أفاء -: أحسن )كىىففاعل األفعاؿ 

: ))ىى((، يعود ترفع...( فضمَت مستًت تقديره –: )ٖتسن مؤنث ٣تازل، كأما فاعل الفعلُت
 على مؤنث حقيقى... 

ألساليب العالية عدـ فإف كاف الفاعل ضمَتا بارزا منفصال كاف األفصح الشائع ىف ا
)إدنا فاز أنت -)الفتاة ما فاز إال ىى( -: )ما فاز إال أنت يا فتاة اٟتى( وتأنيث عاملو: حن

إدنا فاز ىى(، ك... كأشباه ىذه الصور ٦تا يقاؿ عند إرادة اٟتصر. كمع أف التأنيث جائز -
 فإف الفصحاء يفركف منو. 

 :تفصيلزيادة ك 

كقع مفرده ىذا  إذا-اسم اٞتنس اٞتمعى الذل يفرؽ بينو كبُت كاحده بالتاء ا١تربوطة  ( أ)
: سواء أكاف من ا١تمكن ٘تيز مذكره من مؤنثو، كبقرة اعال كجب تأنيث عاملو مطلقا؛ )ألف

دأبت دنلة على العمل -أكلت شاة -: سارت بقرة أـ مل شنكن؛ كنملة كدكدة(؛ فيقاؿكشاة، 
 ماتت دكدة. -

َت مؤنثو فيجب تذكأما اسم اٞتنس ا١تفرد اٟتاىل من التاء الذل ال شنمكن ٘تييز مذكره من 
غرد بلبل، ...فإف أمكن ٘تييز مذكره من -: صاح ىدىد عاملو، كلو أريد بو مؤنث؛ مثل

مؤنثو ركعى ىف تأنيث العامل كعدـ تأنيثو ما يدؿ عليو التمييز. فا١تعوؿ عليو ىف تأنيث عامل 
 تمييز.ىو مراعاة اللفظ عند عدـ ال-اسم اٞتنس ا١تفرد اٟتاىل من التاء، أك عدـ تأنيثو 

إذا كاف الفاعل ٚتعا رنوز ىف عاملو التذكَت كالتأنيث )كجمع التكسَت( فإف الضمَت  ( ب)
أك قاـ -: قامت الرجاؿ كلهم فيو أيضا التذكَت كالتأنيث؛ حنو العائد على ذلك الفاعل رنوز

: َت للعامل ىف التذكَت كعدمو؛ حنوالرجاؿ كلها ... كاألحسن لدل البلغاء موافقة الضم
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: حضر األبطاؿ  م، كحنو: حضرت األبطاؿ كلها، أكجاؿ كلها، أك قاـ الرجاؿ كلهقامت الر 
 كلهم، كذلك ليسَت الكالـ على نسق متماثل. 

كما سبق -( كما تلحق تاء التأنيث الفعل ىف ا١تواضع السابقة تلحق أيضا الوصف )جػ
 ))فعوؿ((، ٔتعٌتإال إذا كاف الوصف ٦تا يغلب عليو أال تلحقو التاء ىف بعض حاالتو؛ مثل -

عٌت: مفعوؿ؛ كطريح كطريد، ٔتعٌت: : ))فعيل(( ٔت))فاعل((؛ كصبور، كجحود... كمثل
: أفعل النفضيل ىف بعض صوره. ككذلك ال تلحق آخر اسم الفعل؛  مطركح، كمطركد. كمثل

كهيهات. كال العامل إذا كاف شبو ٚتلة على الرأل الذل رنعل شبو اٞتملة رافعا فاعال 
.بشركط اشًت   طها كىو رأل زنسن إغفالو اليـو

رفا( جاز اعتبارىا مذكرة على إذا قصد لفظ كلمة ما؛ )اٝتا كانت، أك فعال، أك ح ( د)
األشهر؛ تقوؿ : ))كلمة((. ككذلك حركؼ ا٢تجاء ىف الرأل نية: ))لفظ(( أك مؤنثة على نية

 على إرادة: جبتٌت ا٢تواء. فاألكىل: أعىف كلمة ٝتعتها مثل: ))ىواء(( أعجبٌت ا٢تواء، أك
: مة: ))ا٢تواء((. كتقوؿ ىف إعراب: أعجبتٌت كلأعجبٌت لفظ: ))ا٢تواء(( كالثانية على إرادة

 ))أعجب(( إنو فعل ماض، أك إهنا فعل ماض... 
: ىى حرؼ تفيد التعريف أحيانا. حرؼ يفيد التعريف أحيانا. أك :كتقوؿ ))أؿ(( ىو

 كىكذا...
 : إنو ٚتيل ا١تنظر، أك إهنا ٚتيلة ا١تنظر... مثال فتقوؿرؼ ا٢تجائى ))ا١تيم(( كتنظر للح

يذكر أك يؤنث العامل -كعلى حسب التذكَت أك التأنيث ىف كل ما سبق، كنظائره 
 كالضمائر كغَتىا من كل ما يتصل با١تطابقة.

)ىػ( األحكاـ ا٠تاصة بالتذكَت كالتأنيث ا١تًتتبُت على كقوع الفاعل مفردا مؤنثا، تطبق 
كقوعو مثٌت مؤنثا، فيجرل على عامل الفاعل ا١تؤنث ا١تثٌت، كعلى الضمائر العائدة  أيضا حُت

- سبقكما يفهم ٦تا -عليو من التذكَت كالتأنيث، ما رنرل عليها مع الفاعل ا١تفرد ا١تؤنث 
 كما سبق حكم العامل مع الفاعل اجملموع.

 . على ا١تفعوؿ بو؛ كاألمثلة السابقة-أحيانا -: أف يتقدـ سابعها
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 : كتأخَت مفعولو ىف مواضع، أشهرىا فيجب الًتتيب بتقدًن الفاعل ( أ)
خوؼ اللبس الذل ال شنكن معو ٘تييز الفاعل من ا١تفعوؿ بو؛ كأف يكوف كل منهما   -1

اٝتا مقصورا. فلو تقدًن ا١تفعوؿ بو على الفاعل ٠تفيت حقيقة كل منهما، كفسد ا١تراد بسبب 
خفائها؛ لعدـ كجود قرينة تزيل ىذا الغموض كاللبس. فإف كجدت قرينة لفظية أك معنوية 

: أكرمت زنى سعدل، فوجود تاء  التأنيث ىف ب كاجبا. فمثاؿ اللفظيةكن الًتتيتزيلو مل ي
: كلم فتاه زنى؛ ألف عودة الضمَت ىو ا١تؤنث )سعدل(، كمثل الفعل دليل على أف الفاعل

على ))زنِت(( دليل على أنو الفاعل، كأنو متقدـ ىف الرتبة، برغم تأخره ىف اللفظ. )ك٢تذا 
فعوال بو لكيال يعود الضمَت على شىء متأخر ىف اللفظ يسمى ا١تتقدـ "حكما"(. كمل يكن م

كالرتبة؛ كىذا أمر ال يساير األساليب الصحيحة الىت تقضى بأف الضمَت ال بد أف يعود على 
 متقدـ ىف الرتبة، إال ىف بعض مواضع. معينة، ليس منها ىذا ا١توضع.

مى(( ىى الفاعل؛ : أتعبت نعمى اٟتمى. فا١تعٌت يقتضى أف تكوف ))اٟتكمثاؿ ا١تعنوية
 ألهنا ىى الىت تتعب ))نعمى((، ال العكس. 

: أتقنت العمل، كا١تفعوؿ بو اٝتا ظاىرا؛ حنوأف يكوف الفاعل ضمَتا متصال   -2
كأحكمت أمره. كال مانع ىف مثل ىذه الصورة من تقدـ ا١تفعوؿ بو على الفعل كالفاعل معا؛ 

 نو كبُت الفعل. ألف ا١تمنوع أف يتقدـ على الفاعل كحده، فيتوسط بي
أف يكوف كل منهما ضمَتا متصال كال حصر ىف آحدذنا؛ حنو عاكنتك كما   -3

 عاكنتٌت.
: )كالغالب أف تكوف أداة اٟتصر ىى أف يكوف ا١تفعوؿ بو قد كقع عليو اٟتصر.  -4

: ما أفاد الدكاء إال ك ))إال(( ا١تسبوقة بالنفى(، حنو: إدنا يفيد الدكاء ا١تريض، أك))إدنا(( أ
 ا١تريض. 

 كقد رنوز تقدًن ا١تفعوؿ بو على فاعلو إذا كاف ا١تفعوؿ ٤تصورا بإال ا١تسبوقة بالنفى،
الدكاء. كمع جواز ىذا التقدًن ال -إال ا١تريض -: ما أفاد بشرط أف تتقدـ معو ))إال((؛ حنو

 بار األدباء. شنيل أىل ا١تقدرة البالغية إىل اصطناعو؛ ١تخالفتو الشائع بُت ك
 : ا١تفعوؿ بو على الفاعل فيما يأتىكرنب إذناؿ الًتتيب، كتقدًن  ( ب)
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: صاف الثوب يعود على ذلك ا١تفعوؿ بو، حنو أف يكوف الفاعل مشتمال على ضمَت -1
صاحب( ضمَت يعود على -الكتاب صاحبو... ففى الفاعل )كىو: البس قرأ  –البسو 

لعاد ذلك الضمَت على متأخر لفظا كرتبة؛ كىو ا١تفعوؿ بو السابق. فلو تأخر ا١تفعوؿ بو 
كىو ا١تسمى با١تتقدـ حكما -مرفوض ىف ىذا ا١توضع. أما عوده على ا١تتأخر لفظا دكف رتبة 

: عود الضمَت من مفعوؿ بو متقدـ على فاعلو ا١تتأخر؛ حنو؛ ٛتلت فجائز. كمن أمثلتو-
لشجرة(( الىت ىى الفاعل ا١تتأخر فالضمَت ))ىا(( ىف ا١تفعوؿ عائد على ))ا-ٙتارىا الشجرة. 

: ا١تفعوؿ بو. كحنوىف اللفظ، دكف الرتبة؛ ألف ترتيب الفاعل ىف تكوف اٞتملة العربية يسبق 
 أركل حقلو الزارع...-أفادت صاحبها الرياضة 

٦تنوعة إال ىف بعض مواضع -أما عودة الضمَت على ا١تتأخر لفظا كرتبة فكما عرفنا 
دشنة عاد الضمَت فيها على متأخر لفظا كرتبة ىف غَت تلك ا١تواضع؛ ٤تددة. كقد كردت أمثلة ق

فحكم عليها بالشذكذ كبعدـ صحة ٤تاكاهتا، إال ىف الضركرة الشعرية، بشرط كضوح ا١تعٌت، 
 أرضى ابنو أباه.-: أطاع كلد ىا األـ ن ا١تفعوؿ بو؛ فمن ا٠تطأ أف نقوؿك٘تييز الفاعل م

بوقة ر )بأداة يغلب أف تكوف ))إال(( ا١تسأف يكوف الفاعل قد كقع عليو اٟتص -2
إدنا ينفع ا١ترء العمل اٟتميد. كقد -: ال ينفع ا١ترء إال العمل اٟتميد بالنفى، أك ))إدنا(( (. حنو

: ال ينفع إال لو إذا ىى تقدمت معو كسبقتو؛ حنورنوز تقدًن احملصور ))بإال(( على مفعو 
 العمل اٟتميد ا١ترء... 

مواضع رنب أف يتقدـ فيها ا١تفعوؿ بو على عاملو، فيكوف متقدما : ستأتى ))مالحظة((
 على فاعلو تبعا لذلك.

اعل على : ا، ب( رنوز الًتتيب كعدمو. كمن أمثلة تقدًن الف ما سبق )ىف)حػ( ىف غَت
 : ا١تفعوؿ جوزا قوؿ الشاعر

 طويت أتاح ٢تا لساف حسود  كإذا أراد اهلل نشر فضيلة
...، : اٞتهل ال يلد الضياء ظالموعلى فاعلو كحده-جوازا -بو  كمن أمثلة تقدًن ا١تفعوؿ

 : كالشطر األكؿ من قوؿ الشاعر
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 كقلب إذا سيم األذل شب كقده   أبت ىل ٛتل الضيم نفس أبية
ىى -كيفهم من األقساـ السالفة أف السالفة أف ا١تواضع الىت يتقدـ فيها الفاعل كجوبا 

ا١تفعوؿ بو كجوبا، فيمتنع تقدشنو على فاعلو. كالعكس صحيح  عينها ا١تواضع الىت يتأخر فيها 
كذلك؛ فا١تواضع الىت يتقدـ فيها ا١تفعوؿ بو على فاعلو كجوبا ىى عينها ا١تواضع الىت يتأخر 
فيها الفاعل كجوبا، كشنتنع تقدشنو عليو. كحيث ال كجوب ىف التقدًن أك التأخَت رنوز األمراف، 

 كال شنتنع تقدًن ىذا أك ذاؾ.
: أف الفاعل ال رنوز كبُت عاملهما. كملخص القوؿ فيها بقيت مسألة الًتتيب بينها

شنتنع ىف كأف ا١تفعوؿ بو رنب تقدشنو على عاملو ىف صور، ك -كما سبق -تقدشنو على عاملو 
 أخرل؛ كرنوز ىف غَتذنا.

 : فيجب تقدشنو ( أ)
شرط ، أك اسم إف كاف اٝتا لو الصدارة ىف ٚتلتو؛ كأف يكوف اسم استفهاـ -1

ة؛ أل نبيل تكـر أكـر ... ككذلك إف كاف مضافا السم لو الصدرا-...؛ حنو؛ من قابلت؟ 
...-حنو: صديق من قابلت؟   صاحب أل نبيل تكـر أكـر

عن عاملو لوجب كذلك رنب تقدشنو إف كاف ضمَتا منفصال لو تأخر  -2
.(( فلو تأخر البالد..: إياكم خناطب، كإياكم ترقب اتصالو بو؛ كقو٢تم: ))أيها األحرار

ع الغرض : خناطبكم ... ترقبكم ...؛ فيضيإيا( ال تصل بالفعل، كصار الكالـ: )ا١تفعوؿ بو
 : اٟتصر(.البالغى من التقدًن )كىو

ككذلك رنب تقدشنو إذا كاف عاملو مقركنا بفاء اٞتزاء ىف جواب ))أما((  -3
فيجب تقدًن ا١تفعوؿ بو الشرطية الظاىرة أك ا١تقدرة، كال اسم يفصل بُت ىذا العامل كأما. 

لشرطية. كمن ال يلى ))أما(( ا-كخاصة ا١تقركف بفاء اٞتزء -ليكوف فاصال، ألف الفعل 
: )كربك فكرب، ر، كأما السائل فال تنهر(، كقولو: )فأما اليتيم، فال تقهاألمذثلة قولو تعاىل

تقدًن  : أما اليـو فساعد نفسك، حيث ال رنببك فطهر، كالرجز فاىجر(... ٓتالؼكثيا
 : الظرؼ. فعوؿ بو، لوجود الفاعل؛ كىو ىناا١ت
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: )كقد سبقت اإلشارة وؿ بو على عاملو ىف الصور اآلتيةك٘تنع تقدًن ا١تفع ( ب)
 لبعضها(. 

ف يكوف تقدشنو ٚتيع الصور الىت شنتنع فيها تقدمو على فاعلو. كقد سبقت؛ )كمنها أ -1
ال لتبس -من غَت قرينة -: ساعد زنِت عيسى. فلو تقدًن ا١تفعوؿ بو موقعا ىف لبس، حنو

با١تبتدأ، كمهمة ا١تبتدأ ا١تعنوية ٗتالف مهمة الفاعل. ككذلك بقية الصور األخرل، ما عدا 
 الثانية؛ فيجوز فيها األمراف(.

: ما أعجب قدرة اهلل الىت خلقت وال لفعل التعجب ))أفعل(( ىف مثلأف يكوف مفع  -2
 وف. ىذا الك
: ال ١تسبوقة بالنفى، أك ))إدنا(( حنو: ))إال(( اأف يكوف ٤تصورا بأداة حصر؛ ىى -3

 إدنا يقوؿ الشريف الصدؽ. -يقوؿ الشريف الصدؽ 
: عرؼ ة أك ا١تخففة(( مع معموليها؛ حنوأف يكوف مصدرا مؤكال من ))أف ا١تشدد  -4

الشبو باألرض. إال إف  الناس أف الكواكب تفوؽ اٟتصر، كأيقن العلماء أف بعض منها قريب 
: أما أنك فاضل فعرفت. و: ))أما((؛ حنمع معموليها مسبوقة بأداة الشرط كانت ))أف((

 ألف ))أما(( ال تدخل إال على االسم. 
: كى( ىف حنو  –: أف  صلة حرؼ مصدرل ينصب الفعل )كىوأف يكوف كاقعا ىف -5

ا ىف قدرؾ(. فإف كاف كاقع)سرىن أف تقرب القوؿ اٟتسن بالعمل األحسن؛ لكى يرفع الناس 
املو، ال على اٟترؼ تقدمو على ع-ىف رأل -صلة حرؼ مصدرل غَت ناصب جاز 

: أبتهج ما احًـت الصغَت الكبَت، ما الكبَت احًـت الصغَت. كاألصل : أبتهجا١تصدرل؛ حنو
تقدشنو على عاملو. كىذا الرأل أقول كأنسب ىف غَت صلة ))ما(( -ىف رأل آخر -كامتنع 
 ية. ا١تصدر 
أف يكوف مفعوال لعامل ٣تزـك ْترؼ جـز رنـز فعال كاحدا، فيجوز تقدمو على   -6

؛ تقوؿعاملو كعلى اٞتاـز معا، كال رنوز تق  أخلف، : كعدا ملدمو على العامل دكف اٞتاـز
 : مل كعدا أخلف، كمل إساءة أفعل. كإساءة مل أفعل. كال يصح
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فال رنوز أف يتقدـ على عاملو  : ))لن((كوف مفعوال بو لفعل منصوب باٟترؼأف ي  -7
 : ظلما لن أحاكؿ، كعدكانا لن أبدأ. ))لن((، حنو فقط، كإدنا رنوز أف يتقدـ عليو كعلى

 كىف غَت مواضع التقدًن الواجب، كالتأخَت الواجب، رنوز األمراف. 

 : زيادة كتفصيل

ف ىناؾ مواضع أخرل ال رنوز فيها تقدـ ا١تفعوؿ بو على عاملو. منها : أف يكو 
 مفعوال بو لفعل مؤكد بالنوف. حنو : حاربنت ىواؾ. 

ففى مثل: لينصر  أك مفعوال بو لفعل مسبوؽ بالـ االبتداء؛ كليس قبلها ))إف((؛
 : إف الشريف أىل اٟتق لينصر. الشريف أف يقاؿ

 : كاهلل لفى غد أقضى حق األىل. كوف فعلو مسبوقا بالـ القسم؛ حنوأك ي

: حنو: قد يدرؾ ا١تتأىن غايتو؛ أك: ))سوؼ((؛ حنو أك مسبوقا باٟترؼ: ))قد((
 سوؼ أعمل ا٠تَت جهدل. 

 : قلما أخرت زيارة كاجبة. أك مسبوقا باللفظ: ))قلما((؛ حنو

 : رٔتا أىلكت البعوضة الفيل.أك: ))رٔتا((، حنو

عل كشبهو إال فاعل كاحد. أما مثل: : عدـ تعددة؛ فال يصح أف يكوف للفثامنها
: تسابق حليم، ك٤تمود كسليم، ك... فإف الفاعل ىو األكؿ، كما ، كمثلتصافح على كأمُت

بعده معطوؼ عليو. كال يصح ىف االصطالح النحول إعراب ما بعده فاعال، برغم أثر الفعل 
 كمعناه متساك بُت األكؿ كغَته.

: أمتقن ١تبتدأ كصفا مستوفيا الشركط؛ مثل: إغناؤه عن ا٠ترب حُت يكوف اتاسعها
 ؟.الصانعاف
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 : زيادة كتفصيل

: ))االشتباه بُت الفاعل كا١تفعوؿ بو((، اة ١تا ٝتاه: عرض بعض النحمسألة أخَتة
: حُت يكوف أحدذنا اٝتا ناقصا )أل كصعوبة التمييز ىف بعض األساليب. كأف ذلك يكثر

... ك...( كاآلخر اٝتا ٤تتاجا لتكملة بعده تبُت معناه؛ كاسم ا١توصوؿ، ك))ما ا١توصوفة((
: ))أعجب الرجاؿ ما كره األخ((. ؛ ىو: ال زنتاج للتكملة(. كضرب لذلك مثالما؛ )ألتا

: ))ما(( الىت بعده؟ كما ؟ أىو كلمة: ))الرجل((، أـ كلمةفما الفاعل ىف اٞتملة السابقة
 : ا مستقال إلزالة االشتباه؛ ملخصو))ا١تفعوؿ بو(( ىف اٟتالتُت؟. كقد كضع ضابط

الفاعل؛ فنضع مكانو ضمَتا مرفوعا للمتكلم،  أف نفرض االسم التاـ ىو ( أ)
كنفرض االسم الناقص ىو ا١تفعوؿ بو، كنضع مكانو اٝتا ظاىرا، منصوبا، أل اسم، بشرط 
أف يكوف من جنسو؛ )حيوانا مثلو إف كاف ا١تراد من االسم الناقص حيوانا، كغَت حيواف إف  

ط األكؿ صحيح، على اعتبار كاف الناقص كذلك(، فإف استقاـ ا١تعٌت مع ىذا الفرض فالضب
أف االسم التاـ ىو الفاعل، كأف الناقص ىو ا١تفعوؿ بو، كإف مل يستقم ا١تعٌت مل يصح الضبط 

ال السابق. نقوؿ ىف ا١تثاؿ السالف أعجبت الثوب. فالتاء ضمَت للفاعل ا١تتكلم، جاءت بد
: ))ما(( كىى من ثوب(( جاءت بدال من االسم الناقص: ))المن االسم التاـ )الرجل( ككلمة

جنسو، باعتباره من جنس غَت حيواىن. كقد ظهر أف ا١تعٌت على ىذا الفرض غَت مستقيم؛ 
 كىذا ينتهى إىل أف الضبط الذل كاف قبلو غَت صحيح أيضا. 

هنا فردا من أفراد اإلنساف : ))ما(( إنسانا مثال، فوضعنا مكافإف كاف ا١تقصود من
 كصح الضبط الذل كاف قبلو. صح الفرض-: أعجبت ٤تمدا ... فقلنا

: ))الرجل(( ىف ا١تثاؿ السابق ىو ا١تفعوؿ بو. ))كما(( ىى السم التاـنفرض ا ( ب)
الفاعل؛ فنضع مكاف ا١تفعوؿ بو ضمَتا منصوبا للمتكلم، كنضع مكاف الناقص اٝتا ظاىرا، 

الضبط السابق كإال فال يصح؛ أل اسم، بشرط أف يكوف من جنسو؛ فإف استقاـ ا١تعٌت صح 
: أعجبٌت الثوب؛ إف كاف ا١تراد من ))ما(( شيئا غَت حيواىن، فيستقيم ا١تعٌت كيصح قوؿن

 الضبط األكؿ. 
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إذا مل يصلح ا١تعٌت على اعتبار االسم التاـ فاعال أجريت التجربة على  ( ح)
 اعتباره مفعوال بو، ككذلك العكس إىل أف يستقيم. 

))ا١تسافر((، كما يدؿ على ىذا : أمكن ا١تسافر السفر، بنصب: لسالفككا١تثاؿ ا
: أمكنت فاستطعتو، كال تقوؿ : مكننىىط السالفب؛ ألنك تقوؿ: أمكنٌت اسفر؛ ٔتعٌتالضاب

 السفر...
كاٟتق أف ىذه ا١تسألة الىت عرض ٢تا بعض النحاة ال تفهم بضابطهم، كال يزكؿ ما 

فاعل كا١تفعوؿ بو، كتفرؽ فيها من اشتباه إال بفهم مفركدهتا اللغوية، كقياـ قرينة تدؿ على ال
بينهما. أما ذلك الضابط كما زنتويو من فركض فال يزيل شبهة، كال يكشفها؛ ألنو قائم على 
أساس كضع اسم ظاىر مكاف الناقص بشرط أف يكوف من جنسو )حيوانا عاقال، كغَت عاقل 

ذلك أك غَت حيواف( فكيف خنتار ىذا البديل من جنس األصيل إذا كنا ال نعرؼ حقيقة -
األصيل كجنسو؟ فمعرفة البديل متوقفة على معرفة األصيل أكال. كحنن إذا اىتدينا إىل معرفة 
األصيل مل نكن بعده ىف حاجة إىل ذلك الضابط، كما يتطلبو من فرض ال ٕتدل شيئا؛ ذلك 
أف األصيل سيدؿ ٔتعناه ىف ٚتلتو على من فعل الفعل، فيعرؼ من كقع عليو الفعل تبعا 

ؿ االشتباه. كإذا ال حاجة إىل الضابط، كال فائدة من استخدامو؛ ألف الغرض لذلك، كيزك 
من استخدمو الكشف عن حقيقة االسم الناقص، كىذاذ الكشف يتطلب اختيار اسم من 
جنسو ليحل ٤تلو. فكيف شنكن االىتداء إىل اسم آخر من جنسو إذا كاف االسم الناقص 

 ٣تهوؿ اٞتنس لنا؟. 
ا١تسألة بضابطها، كفركضو، كالرجوع ىف فهم ا١تثالُت السابقُت  فمن ا٠تَت إذناؿ تلك

كأشباىهما إىل فهم ا١تعاىن الصحيحة ١تفرداهتا اللغوية، كاالعتماد بعد ذلك على القرائن، مع 
من استعماؿ تلك األساليب الغامضة. كىذا ىو الطريق السديد، -جهد الطاقة -الفرار 

                          31كعليو ا١تعوؿ.

 
                                                           

القاىرة: دار ا١تعارؼ، دكف  -اٞتزاء األكؿ )الطبعة الثالثة؛ مصر النحو الواىف: مع ربطو باألساليب الرفيعة كاٟتياة اللغوية اجملتددة،عباس حسن،  31
 .96 -68السنة(، ص.
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 :جر الفاعل
: )كلوال دفع اهلل الناس باضافة ا١تصدر كما يف قولو تعاىل: لفظا اعلقد رنر الف

فقد  32.بعضهم ببعض ٢تدمت صوامع كبيع كصلوات كمساجد يذكر فيها اسم اهلل كثَتا(
 أضيف ا١تصدر كىو لفظ دفع إىل الفاعل كىو لفظا اٞتاللة. 

د فاٞتر ٔتن كما حنو من كالباء كالالـ الزكائكقد رنر الفاعل لفظا ببعض حركؼ اٞتر 
: )يا أىل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبُت لكم على فًتة من الرسل أف تقولوا ىف قولو تعايل

)من( يف )من بشَت( حرؼ جر فػ  33.ما جاءنا من بشَت كال نذير فقد جاءكم بشَت كنذير(
هورىا اشتغاؿ احملل ْتركة )بشَت( فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظزائد ك

 حرؼ اٞتر الزائد. 

فػ )الباء( يف )هبم(  34.: )أٝتع هبم كأبصر يـو يأتوننا(كاٞتر بالباء كما يف قولو تعاىل
حرؼ جر زائد كالضمَت فاعل أٝتع كىذا يقع مع أفعل الذل ىو على صيغة فعل االمر يف 

ء ىنا زائدة أيضا كلفظ اٞتاللة فػػالبا 35.(كقولو تعاىل: )ككفى باهلل شهيداباب التعجب. 
 فاعل كفى مرفوع بضمة مقدرة.

فالالـ يف )١تا(  36.: )ىيهات ىيهات ١تا توعدكف(كاٞتر بالالـ كما ىف قولو تعايل
  37زائدة ك )ما( ا١توصولة فاعل ىيهات الذل ىو اسم فعل للماضي ٔتعٌت بعد.
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 :الفاعل بين الذكر والحذف

: )إذا ا ىف قولو تعاىل: اسم ظاىر كميتحتم ذكره كىوالنحاة أف الفاعل يرم أكثر 
: )كإذا جاءكؾ حيوؾ ٔتا مل زنيك أك ضمَت بارز كما يف قولو تعايل 38.جاء نصر اهلل كالفتح(

 فالواك يف جاؤؾ كحيوؾ فاعل.  39.بو اهلل(

 40.: )كاهلل يعصمك من الناس(اجع إىل مذكور كما يف قولو تعاىلأك ضمَت مستًت ر 
ن ضمَت مستًت يعود على لفظ اٞتاللة. أك ضمَت مستًت عائد على ما يفهم مففاعل يعصم 

: )أك مل يهد للذين يرثوف األرض من بعد أىلها أف لو نشاء سياؽ الكالـ كما يف قولو تعاىل
ففاعل )يهد( ضمَت مستًت تقديره  41.أصبناىم بذنوهبم كنطبع على قلوهبم فهم ال يسمعوف(

ىو يعود على ما يفهم من الكالـ السابق أل أك مل يهد ما جرل لألمم السابقة ا١تكذبة 
لرسلها أىل القرل كغَتىم. كزنتمل أف يكوف ا١تصدر ا١تؤكؿ من أف لو نشاء يف موضع رفع 

 فاعل يهد.  

مستًت تقديره ىي يعود ففاعل بلغت ضمَت  42.: )كال إذا بلغت الًتاقي(كقولو تعايل
 على الركح الداؿ عليها سياؽ الكالـ. 

: )لقد تقطع بينكم كضل ر الفعل كما يف قولو تعاىلأك ضمَت مستًت يعود على مصد
كذلك على قراءة الكسائى كنافع كحفص بفتح نوف بينكم  43.عنكم ما كنتم تزعموف(

ذا أف يكوف تقدير ن ىفيكوف فاعل تقطع ضمَت مستًت تقديره ىو أل التقطع كأكىل م
ح كعليو فسره : كىذا كجو كاضقطع االتصاؿ بينكم. قاؿ أبو حياف: لقد تالضمَت ا١تستًت

   44: كالفاعل مضمر أل تقطع الوصل بينكم كدؿ عليو شركاء.الناس كقاؿ العكربل
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 : حذف الفاعل
 : دؿ عليو دليل كذلك يف مواضع منهاذىب النحاة إىل جواز حذؼ الفاعل إذا 

يكوف فاعال ألفعل يف التعجب الذل ىو على صيغة األمر إذا دؿ عليو أف  -1
حيث  45.: )أٝتع هبم كأبصر(ـ عليو كما يف قولو تعاىلمذكور مثلو متقد

 حذؼ فاعل أبصر لداللة فاعل أٝتع عليو. أل كأبصر هبم. 
يف يـو ذل مسغبة  : )أك إطعاـفاعال للمصدر كما يف قولو تعاىل أف يكوف -2

 : أك اطعامو يتيما. كالتقدير 46.(بةيتيما ذا مقر 
 أف يكوف فاعل فعل ا١تؤنث أك اٞتماعة ا١تؤكد بالنوف.  -3

لرٛتن صوما : )فإما ترين من البشر أحدا فقويل إين نذرت لفاألكؿ كما يف قولو تعاىل
 47.(فلن أكلم اليـو إنسيا

 ففاعل ترين ياء ا١تخاطبة اجملذكفة اللتقاء الساكنُت. 

 48.: )لتبلوف يف أموالكم كأنفسكم(لو تعايلكالثاىن كما ىف قو 

 ففاعل تبلوف كاك اٞتماعة اجملذكفة اللتقاء الساكنُت أيضا. 

 : حذف فعل الفاعل
 : زنذؼ فعل الفاعل جوازا ككجوبا
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 : حذفو جوازا

 زنذؼ جوازا إف أجيب بو نفى أك استفهاـ ٤تقق أك مقدر، فحذفو جمليئو ىف جواب
 49.(ن خلقهم ليقولن اهلل فأىن يؤفكوف: )كلئن سألتهم ماستفهاـ ٤تقق كما ىف قولو تعايل

: خلقنا اهلل، كالدليل على أف لفظ اٞتاللة فاعل فاعل لفعل ٤تذكؼ تقديره فلفظ اٞتاللة
: )كلئن سألتهم من خلق ر الفعل مع اٞتواب يف قولو تعاىللفعل ٤تذكؼ ال مبتدأ ذك

  50.(قولن خلقهن العزيز العليمألرض ليالسماكات كا

: )يسبح لو فيها بالغدك استفهاـ مقدر كما ىف قولو تعايل كحذفو جمليئو ىف جواب
كذلك على  كاآلصاؿ رجاؿ ال تلهيهم ٕتارة كال بيع عن ذكر اهلل كإقاـ الصالة كإيتاء الزكاة(

كاجملركر )لو( يف قراءة ابن عامر كىو من السبعة )يسبح( بالبناء للمجهوؿ فيكوف اٞتار 
موضع رفع نائب فاعل كلفظ )رجاؿ( فاعل لفعل ٤تذكؼ دؿ عليو استفهاـ مقدر كأنو ١تا 

؟ فقيل يسبخو رجاؿ، فحذؼ الفعل يسبح لو فيها بالغدك كاآلصل قيل: من يسبحو قيل
 داللة عليو، كقراءة اٞتمهور يسبح بالبناء للمعلـو فيكوف )رجاؿ( فاعال لو. 

 : حذفو وجوبا
ا حذفو كجوبا ففيما اذا كقع اسم مرفوع بعد إف أك إذا الشرطيتُت فينكوف االسم كأم

: يفسره ا١تذكور كما يف قولو تعاىلا١ترفوع عند ٚتهور البصر بُت فاعال لفعل ٤تذكؼ كجوبا 
: اف ىلك امرؤ فػ )امرؤ( فاعل لفعل ٤تذكؼ كجوبا تقديره 51.)إف امرؤ ىلك ليس لو كلد(

فالسماء فاعل لفعل ٤تذكؼ كجوبا تقديره اذا  52.(إذا الّسماء انشّقتىلك، كقولو تعاىل: )
انشقت السماء نشقت، أما عند الكوفيُت فال حذؼ للفعل يف اآليتُت كيعربوف )السماء 

 كامرؤ( فاعلُت مقدمُت لفعليهما ا١تذكورين بناء علي جواز تقدًن الفاعل عندىم. 
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  53بعده.كاألخفش يعرب كال منهما مبتدأ خربه اٞتملة 

 :د الفعل مع الفاعل المثنى والجمعتوحي
عو كما يوحد مع مفرده فكما ا١تشهور أف فعل الفاعل يوحد مع تثنية الفاعل كٚت 

: ) إذ ذنت طائفتاف كاخوتك كنسوتك كما يف قولو تعاىل: قاـ أخواؾ يقاؿ: قاـ أخوؾ يقاؿ
:  )كقاؿ نسوة يف كقولو تعاىل 55.(كقولو تعاىل: )قد أفلح ا١تؤمنوف 54.منكم أف تفشال(

  56.ا١تدينة(

كلغة طىء كأزد شنوءة موافقة الفعل ١ترفوعو فيلحقوف بالفعل عالمة التثنية كاٞتمع 
عند إسناده إىل اسم ظاىر مثٌت أك ٚتع فيقولوف قاما أخواؾ كقاموا معلوؾ. كقمن نسوتك، 

هبا على التثنية كاٞتمع ال كرأل أكثر النحاة أف األلف كالواك كالنوف يف ذلك أحرؼ دلوا 
ضمائر الفاعلُت كيعربوف ما بعدىا مبتدأ خربه اٞتملة الفعلية السابقة. كبعضهم يعربوف 
االسم الظاىر بدال من الضمَت ا١تتصل بالفعل على أنو ضمَت فاعل للفعل الحرؼ. كىذه 

وف فيكم : يتعاقبلوين الرباغيث كبعضهم يسميها لغةاللغة يسميها بعض النحويُت لغة أك
قولو مالئكة بالليل. كمالئكة بالنهار. كقد كردت شواىد علي ىذه اللغة ىف التنزيل كما ىف 

 57.: )كأسركا النجول الذين ظلموا ىل ىذا إال بشر مثلكم(تعايل

: أكلوين ك كأسركا، أك جاء على لغة من قاؿ: أبدؿ الذين ظلموا من كاقاؿ الز٥تشرل
 ركا قدـ عليو.الرباغيث. أك ىو مبتدأ خربه كأس

: رنوز يف الذين رفع كنصب كجر كعد من كجوه الرفع أف يكوف كقاؿ ابن األنبارل
)الذين( بدال من الواك يف )كأسركا( أك ىو فاعل أسر على لغة من قاؿ أكلوين الرباغيث 
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: أعٌت، كأما كف كالعمركف. كأما النصب فبتقديركالواك حرؼ جملرد اٞتمع كالواك يف قو٢تم الزيد
 ر فعلى كونو نعتا للناس كىو قوؿ الفراء. اٞت

: )كثَت( يرتفع من ثالثة قاؿ الزجاج 58.: )مث عموا كصموا كثَت منهم(كقولو تعايل
 منهم خرب ابتداء أكجو كعد منها أف يكوف بدال من الواك مث قاؿ كالوجو أف يكوف كثَت

 : دكك العمى كالصمم كثَت منهم. ٤تذكؼ كا١تعٌت

فػ )من( يف قولو  59.(اعة إال من اٗتذ عند الرٛتن عهدالكوف الشف: )ال شنقولو تعايل
)من اٗتذ( بدؿ من الواك يف شنلكوف أك مبتدأ خربه اٞتملة السابقة أك فاعل شنلك كالواك 

 حرؼ. 

 : فعل الفاعل بين التأنيث والتذكير
يؤنث الفعل للفاعل ا١تؤنث بتاء ساكنة يف آخر ا١تاضي كبتاء متحركة يف أكؿ 

 ا١تضارع.

 60.: )قالت امرأة اآلف حصحص اٟتق(فاألكؿ كما ىف قولو تعايل

 61.(اآليات كالنذر عن قـو ال يؤمنوف : )كما تغٍت قولو تعايلكالثاىن كما ىف

 : وجوب تأنيث الفعل الفاعل
 : تأنيث الفعل للفاعل يف حالتُت رنب

 ٣تازل. : أف يكوف الفاعل ضمَتا متصال عائدا على مؤنث حقيقي أك األولي
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: )كإف امرأة خافت من بعلها نشوزا أك إعراضا فال جناح فاألكؿ كما ىف قولو تعايل
فقد أنت الفعل )خافت( ألف فاعلو  62.عليهما أف يصلحا بينهما صلحا كالصلح خَت(

 ضمَت متصل )مستًت( عائد على مؤنث حقيقي كىو امرأة. 

د نارا فلما أضاءت ما حولو : )مثلهم كمثل الذل استوقكالثاىن كما ىف قولو تعايل
فقد أنث الفعل )أضاءت( ألف فاعلو  63.(نورىم كتركهم يف ظلمات ال يبصركفذىب اهلل ب

 ضمَت متصل عائد على مؤنث ٣تازل كىو لفظ )نار(. 

أف يكوف الفاعل ظاىرا متصال حقيقي التأنيث مفردا أك مثٌت أك ٚتع مؤنث :  الثانية
 سا١تا. 

 64.: )إذ قالت امرأة عمراف(تعايلفا١تفرد كما ىف قولو 

 :جواز تأنيث الفعل الفاعل
 :للفاعل يف مسائل رنوز تأنيث الفعل

ال عنو فاألكؿ كما ىف : أف يكوف الفاعل مؤنثا ٣تازيا متصال بالفعل أك منفصاألولي
( فقد ا رْتت ٕتارهتم كما كانوا مهتدين: )اكلئك الذين اشًتكا الضاللة با٢تدل فمقولو تعايل

 الفعل رْتت للفاعل ا١تؤنث ٣تازل ا١تتصل بالفعل. أنث

فاعل اجملازل ا١تتصل بقولو تعاىل: كقد استشهد بعض النحاة على تذكَت الفعل لل
مع أف الشمس يف اآلية نائب عن الفاعل ال فاعل، لكن ١تا كاف  65.()كٚتع الشمس كالقمر

 النائب عن الفاعل يأخذ حكم الفاعل يف ىذه ا١تسألة كغَتىا استشهد بو عليو. 
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يث الفعل لو كما ىف قولو كالثاىن كىو ٣تىء الفاعل مؤنثا منفصال عن الفعل مع تأن
حاب النار ىم فيها كلئك أص: )بلى من كسب سيئة كأحاطت بو خطيئتو فأتعايل

فقد أنث الفعل أحاطت جوازا ألف الفاعل كىو )خطيئة( مؤنث ٣تازل  66.(خالدكف
ذكَت الفعل لو كما ىف قولو منفصل. ك٣تىء الفاعل مؤنثا ٣تازيا منفصال عن الفعل مع ت

فقد قاؿ )جاءه(  67.: )فمن جاءه موعظة من ربو فانتهى فلو ما سلف كأمره إىل اهلل(تعايل
: )ياأيها الناس نيث لفظ )جاء( كما ىف قولو تعايلجاءتو كذلك جائز. كقد جاء تأكمل يقل 

 68.(ا يف الصدكر كىدل كرٛتة للمؤمنُتقد جاءتكم موعظة من ربكم كشفاء ١ت

: لفعل بغَت إال كما يف قولو تعاىل: أف يكوف الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصوال عن االثانية
أل إحدل ا١ترأتُت، كرنوز يف غَت ىذا ا١تواضع  69.)فجاءتو إحداذنا ٘تشى على استحياء(

فجاءه إحداذنا بالتذكَت جوازا للفصل بُت الفعل كالفاعل بضمَت الغائب. أما إذا كاف الفصل 
: )ما د٢تم على موتو إال دابة عاىلباال فيجوز الوجهاف أيضا كالتذكَت أكىل يدؿ لذلك قولو ت

 70.األرض تأكل منسأتو(

 الفاعل ٚتع تكسَت ١تذكر أك مؤنث متصال بالفعل أك منفصال عنو.: أف يكوف الثالثة

: )ك١تا ر متصل بالفعل كما ىف قولو تعايلفتأنيث الفعل كالفاعل ٚتع تكسَت ١تذك
 71.(ه القرية إف أىلها كانوا ظا١تُتجاءت رسلنا إبراىيم بالبشرل قالوا إنا مهلكو أىل ىذ

و مع متصال كأنث لو الفعل. كتأنيثفالرسل ىف اآلية ٚتع تكسَت ١تذكر كقد جاء 
م : )فلما جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا ٔتا عندىم من العلاالنفصاؿ كما ىف قولو تعايل

  72.(كحاؽ هبم ما كانوا بو يستهزئوف
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: )حىت إذا ر متصل بالفعل كما ىف قولو تعايلتذكَت الفعل كالفاعل ٚتع تكسَت ١تذك
 73.جاءىم نصرنا فنجي من نشاء(استيأس الرسل كظنوا أهنم قد كذبوا 

: )قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات ه مع االنفصاؿ كما ىف قولو تعايلكتذكَت 
أما ٚتع التكسَت ١تؤنث فتأنيث الفعل لو  74.(لتم فلم قتلتموىم إف كنتم صادقُتكبالذل ق

لتتلو  : )كذلك أرسلناؾ يف أمة قد خلت من قبلها أممذا كقع فاعال  كما ىف قولو تعايلإ
فقد أنث )خلت( كالفاعل )اسم( ٚتع تكسَت ١تؤنث كىو  75.عليهم الذل أكحينا إليك(

 أمة.

: )كإف تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم كما على ذكَت الفعل لو كما ىف قولو تعايلكت
 76.(الغ ا١تبُتالرسوؿ إال الب

مع كقـو كيلحق ّتمع التكسَت يف جواز تأنيث الفعل كتذكَته السناده إليو اسم اٞت
: )فآمنت مع اسم اٞتمع كما ىف قولو تعايل كنساء كاسم اٞتنس كشجر كغنم. فتأنيث الفعل

: )كيقولوف ذكَت مع اللفظ كما ىف قولو تعايلكالت 77.طائفة من بٍت إسرائيل ككفرت طائفة(
: بيت كمل يقل بيتت، فقاؿ 78.طاعة فإذا برزكا من عندؾ بيت طائفة منهم غَت الذل تقوؿ(

 كاف لفظ طائفة اسم ٚتع ألنو يف معٌت القـو أك الفريق.  كإدنا

: )كداكد كسليماف إذ زنكماف يف مع اسم اٞتنس كما ىف قولو تعايل كتأنيث الفعل
) فالفاعل لفظ غنم كىو اسم جنس ٚتعي يفرؽ بينو  79.اٟترث إذ نفشت فيو غنم القـو

 كبُت كاحده بالتاء فيقاؿ غنمة كقد أنث لو الفعل نفشت. 
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ٚتع ا١تؤنث السامل فَتل أكثر النحاة كجوب تأنيث الفعل لو إذا كقع فاعال حنو  أما
حضرت الفاطمات إال اذا فصل بينو كبُت الفعل بفاصل فيجوز التذكَت كالتأنيث كما يف 

: )فإف زللتم من تارة بالتأنيث كما يف قولو تعاىللفظ )بينات( ٚتع بينة فقد جاء يف القرآف 
التذكَت للفعل كما يف قولو كتارة ب 80.(فاعلموا أف اهلل عزيز حكيمنات بعد ما جاءتكم البي

: )كيف يهدل اهلل قوما كفركا بعد إشناهنم كشهدكا أف الرسوؿ حق كجاءىم تعاىل
 81.البينات(

: أف يكوف الفعل من أفعاؿ ا١تدح أك الذـ كنعم كبئس كحنوذنا تقوؿ نعم الفتاة الرابعة
عليكم ٔتا صربمت : )سالـ من التأنيث يدؿ لذلك قولو تعاىل فاطمة أك نعمت كالتذكَت أرجح

ل، كا١تخصوص با١تدح فعقىب فاعل نعم مؤنث كمل يؤنث لو الفع 82.(فنعم عقىب الدار
 83.: اٞتنة٤تذكؼ تقديره

 : ة الفعل في التذكير والتأنيثالوصف يعامل معامل
لفعل من حيث إذا كاف العامل يف الفاعل كصفافانو رنرل عليو ما رنرل على ا 

ع تكسَت ١تذكر  التذكَت كالتأنيث. فمجىء العامل اسم فاعل مع تأنيثو جوازا إلسناده إيل ٚت
فلفظ )قلوب( جاء فاعال السم  84.: )فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهلل(كما ىف قولو تعايل

الة كما يف ىذه اٟتالفاعل )القاسية( كجاء مؤنثا. كرنوز اإلتياف بالوصف الرافع للفاعل ٚتعا 
  85.(جوف من األجداث كأهنم جراد منتشر: )خشعا أبصارىم سنر يف قولو تعاىل
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 : الفاعل بين التقديم والتأخير
األصل يف الفاعل أف يتصل بفعلو ألنو كاٞتزء منو مث رنئ ا١تفعوؿ بو بعدذنا، كقد  

ا١تفعوؿ على الفعل يعكس األمر فيتصل ا١تفعوؿ بالفعل مث رنئ الفاعل بعدذنا، كقد يتقدـ 
 كالفاعل معا، ككل من ذلك جائز ككاجب.

 : أخَته عنو إذا أمن اللبس كمن ذلكرنوز تقدًن الفاعل على ا١تفعوؿ كت

: )ككرث سليماف اىلأف يكوف الفاعل كا١تفعوؿ اٝتُت ظاىرين كما يف قولو تع -1
: يف غَت القرآف ألمن اللبس فيقاؿ فاعل كرنوز تأخَته 86.داكد( فػ )سليماف(

: )كإذا مس اإلنساف ضر دعا ربو منيبا داكد سليماف ككما يف قولو تعاىل كرث
فػ )ضر( فاعل مؤخر كرنوز تقدشنو يف غَت القرآف فيقاؿ كإذا مس  87.إليو(

 اإلنساف. 
أف يتصل با١تفعوؿ ضمَت يعود على الفاعل ألف الضمَت ا١تتصل با١تفعوؿ بو إذا  -2

على الفاعل يعود حينئذ على متأخر لفظا الرتبو ألف رتبة الفاعل التقدًن قدـ 
عل فػ )األرض( فا 88.(و تعاىل: )كأخرجت األرض أثقا٢تاكذلك جائز كما يف قول

  89.: كأخرجت أثقا٢تا األرضكرنوز يف القرآف تأخَته فيقاؿ

 : ب تقديم الفاعلوجو 
 : يف القرآف الكرًن ما يلى اضع جاءرنب تقدًن الفاعل على ا١تفعوؿ بو يف مو 

إذا خيف اللبس بانتفاء اإلعراب اللفظى يف الفاعل كا١تفعوؿ معا مع انتفاء  -1
: )كاستشهدكا شهدين من كما يف قولو تعاىل القرينة الدالة على ٘تييز أحدذنا عن اآلخر

رجالكم فإف مل يكونا رجلُت فرجل كامرأتاف ٦تن ترضوف من الشهداء أف تضل إحداذنا فتذكر 
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فلفظ )إحداذنا( فاعل مذكر، كلفظ )األخرل( ا١تفعوؿ بو، فالسابق ىو  90.إحداذنا األخرل(
ما فكالذنا الفاعل كجوبا ألنو لو أخر اللتبس با١تفعوؿ ألف حركة االعراب غَت ظاىرة فيه

اسم مقصور. كأجاز أبو حياف أف يكوف )إحداذنا( مفعوال ك)األخرل( فاعال لزكاؿ اللبس إذ 
 معلـو أف ا١تذكرة ليست الناسية فهو كنحو : كسر العصا موسى.

إذا كاف الفاعل ضمَتا متصال كا١تفعوؿ اٝتا ظاىر أك منفصال. فاألكؿ كما  -2
اىن كما ىف قولو تعايل عن ا١تنافقُت )كإذا رأيتهم كالث 91.()كرفعنا لك ذكرؾ ىف قولو تعايل:

 93.فالتاء فاعل رأل كىم ضمَت مفعوؿ بو ككالذنا ضمَت متصل 92.تعجبك أجسامهم(

 :وجوب تأخير الفاعل
 :  الفاعل عن ا١تفعوؿ بو يف مواضعرنب تأخَت

أف يتصل بالفاعل ضمَت ا١تفعوؿ، كإدنا كجب تأخَت الفاعل حىت ال يعود الضمَت  -1
متأخر لفظا كرتبة يف حالة تقدشنو. كما ىف قولو تعايل: )كإذ ابتلى إبراىيم ربو بكلمات على 

 فػ )ربو( فاعل مؤخر كجوبا. 94.فا٘تهن(

  95.(رهتم ك٢تم اللعنة ك٢تم سوء الدار: )يـو ال ينفع الظا١تُت معذكقولو تعاىل

أيها يل: )ياأف يكوف ا١تفعوؿ ضمَتا متصال كالفاعل اٝتا ظاىرا، كما ىف قولو تعا  -2
فػ )موعظة( فاعل كا١تفعوؿ بو ضمَت ا١تخاطبُت  96.قد جاءتكم موعظة من ربكم(الناس 
 )كم(.
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فػ )حسنة( فاعل كا١تفعوؿ بو ضمَت  97.: )إف ٘تسسكم حسنة تسؤىم(كقولو تعاىل 
 ا١تخاطبُت. 

سنشى أف يكوف الفاعل ٤تصورا فيو بإدنا أك ٔتا إال فاألكؿ كما ىف قولو تعايل: )إدنا  -3
تأخَته كتقدًن  فػ )العلماء( فاعل ٤تصور فيو فوجب 98.اهلل من عباده العلماء(

: ما سنشى اهلل من عباده إال العلماء الذين علموه سبحانو كتعاىل ا١تفعوؿ، كا١تعٌت
بتوحيده كصفاتو كما رنب لو فعظموه حق تعظيمو كقد ركه حق قدره. كالثاىن كما 

فلفظ )ىو( فاعل ٤تصور فيو بإال  99.ربك إال ىو( ىف قولو تعايل: )كما يعلم جنود
 100.ق تبارؾ كتعاىلاٟتأل ما يعلم عدد ا١تالئكة إال 

 : لمفعول بو على الفعل والفاعل معاتقديم ا
كما يتقدـ ا١تفعوؿ بو علي الفاعل كحده جوازا ككجوبا، يتقدـ علي الفعل كالفاعل 

 معا جوازا ككجوبا.

قولو تعاىل: )أفكلما جاءكم رسوؿ ٔتا ال هتول أنفسكم فأما تقدشنو جوازا فكما يف 
 101.استكربمت ففريقا كذبتم كفريقا تقتلوف.(

 :كأما تقدشنو كجوبا ففي حالتُت

أف يكوف ا١تفعوؿ من األٝتاء اليت ٢تا الصدارة كأٝتاء اإلستفهاـ كأٝتاء  -1
مقدـ فأل مفعوؿ  102.()فأل آيات اهلل تنكركف الشرط، فاألكؿ كما ىف قولو تعايل:

فأيا اسم  103.لتنكركف. كالثاىن كما ىف قولو تعايل: )أيا ما تدعوا فلو األٝتاء اٟتسٌت(
 شرط مفعوؿ مقدـ لتدعوا، ك)ما( صلة ك)تدعوا( ٣تزـك بأيا. 
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أف يقع الفعل بعد الفاء اٞتزائية يف جواب أما ظاىرة أك مقدرة كليس لعامل  -2
 ا١تفعوؿ منصوب غَته مقدـ عليو. 

فال تقهر. كأما السائل فال  ب أما ظاىرة كما ىف قولو تعايل: )فأما اليتيمفالواقع ىف جوا
 104.(تنهر

لفاء كقد دخلت ا 105.()كربك فكرب كالواقع ىف جواب أما مقدرة كما ىف قولو تعايل:
 106.: كأما ربك فكربألنو يف معٌت الشرط كتقديره

 تتكوف منها: كقاؿ جالؿ الدين السيوطى ىف كتابو ذنع ا٢توامع أف أحواؿ الفاعل

 رافع الفاعل -

: رنب كنصب ا١تفعوؿ ٓتركجو. كاٞتمهور : كونو داخال يف الوصف. لكسائيكا
أك اٞتماعة ا١تؤكد. كيقدر يف كزنذؼ مع عاملو، أك ا١تصدر، أك فعل ا١تؤنثة،  تأخَته، كذكره.

))من(( أك الباء الزائدة، كثعلب: يف   كقد رنر ب [ مناسب.35 :حنو: )مث بدا٢تم( ]يوسف
 : حسب. كفى. قاؿ ابن الزبَت: إف كانت ٔتعٌت

 : فيو مسائلك 

 : األكىل: يف رافع الفاعل أقواؿ

: أنو العامل ا١تسند إليو من فعل، أك ما ضمن معناه، كما أحدىا: كعليو اٞتمهور
 فهم من اٟتد، ألنو طالب لو. 

النسبة، فيكوف العامل معنويا، كعليو ىشاـ. كرد بأنو ال : الثاين: أف رافعو اإلسناد أم
 يعدؿ إىل جهل العامل معنويا إال عند تعذر اللفظي الصاحل، كىو ىنا موجود.
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 : شبهو با١تبتدأ من حيث إنو سنرب عنو بفعلو، كما سنرب عن ا١تبتدأ با٠ترب . الثالث

 اء.كرد بأف الشبو معنوم، كا١تعاين مل يستقر٢تا عمل يف األٝت

: مات نقلو أبو حياف. كرد بقولو : كونو فاعال يف ا١تعٌت. كعليو خلف، كماالرابع
 زيد، كما قاـ عمر ك.

كذا نقلو ابن : إىل أنو يرتفع بإحداثو الفعل،  ا٠تامس: ذىب قـو من الكوفيُت
 : أف العامل فيو معٌت الفاعلية.عمركف. كنقل عن خلف

 رنب تأخَت الفاعل عن عاملو.: أنو الثانية: الصحيح، كعليو البصريوف

 :حنو: زيد قاـ مستدلُت بنحو قولو كجوز الكوفية تقدشنو

 ما للجماؿ مشيها كائيدا -627

ى االبتداء، كإضمار ا٠ترب الناصب: ))كئيدا(( أم كئيدا مشيها. كتأكلو البصريوف عل
 : ظهر أك ثبت. كٙترة ا٠تالؼ تظهر يف حنو: الزيداف، أك الزيدكف قاـ. أم

: الصحيح أيضا، كعليو البصريوف أنو رنب ذكر الفاعل، كال رنوز حذفو. كفرقوا بينو لثةالثا
كبُت خرب ا١تبتدأ بأنو كالصلة يف عدـ تأثره بعامل متلوه، ككا١تضاؼ إليو، فإنو يعتمد البياف، 

، ككعجز ا١تركب يف االمتزاج ٔتتلوه، كلزـك تأخَته. كا٠ترب مباين للثالثة . كىو معتمد الفائدة
ال معتمد البياف. كبأف من الفاعل ما يستًت، فلو حذؼ اللتبس اٟتذؼ باالستتار ٓتالؼ 

 ا٠ترب. 

: إىل جواز حذؼ الفاعل لدليل كا١تبتدأ كا٠ترب. كرجحو السهيلي كذىب الكسائي
 :   على األكؿ صور رنوز فيها اٟتذؼكابن مضاء. كيستثٌت

؟ كالتقديرلو. كقولك: زيدا ١تن قاؿ : مع رافعو تبعاأحدىا : أكـر زيدا، : من أكـر
 فحذؼ الفاعل مع الفعل.
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: م ىف يـو ذل مسغبة يتيما( ]البلد: )أك إطعثانيها: فاعل ا١تصدر رنوز حذفو حنو
14 ،15 .] 

: ث، أك اٞتماعة ا١تؤكد بالنوف حنو: )لتبلوف( ]آؿ عمراف: فاعل فعل اثنُت ا١تؤنثالثها
 َت ا١تخاطبة كاٞتمع حذؼ اللتقاء الساكنُت. [، فإف ضم26ترين( ]مرًن:  [، )فإما186

: ١تواضع ا١تذكورة، حنو قولو تعاىل: قد كرد ما ظاىره اٟتذؼ يف غَت ىذه افإف قلت
: ))ال يشرب [. كقولو صلى اهلل عليو كسلم35: )مث بدا٢تم من بعد ما رأكا األيت( ]يوسف

قدر راجع إىل ما دؿ عليو : أف الفاعل فيو ضمَت مر حُت يشرهبا كىو مؤمن(( فاٞتوابا٠تم
: ))يشرب((. بدا((، كالشارب يف اٟتديث لداللة: ))فعل، كىو البداء يف اآلية لداللةال

 كيقاس بذلك ما أشبهو. 

[ أم: ذكر، أك 2يأتيهم من ذكر( ]األنبياء: : )ماد رنر الفاعل ))من(( الزائدة حنو: قالرابعة
[. كاحملل يف الصور تُت رفع، فيجوز اإلتباع بالرفع 6: )ككفى باهلل( ]النساء: الباء الزائدة حنو

: )ككفى باهلل كليا ككفى لبت زيادة الباء يف فاعل كفى حنوكاٞتر، مراعاة للمحل كاللفظ. كغ
 [.45باهلل نصَتا( ]النساء: 

 ٕترد عامل الفعل  -

: أكلوين من عالمة تثنية كٚتع إال يف لغة : كرنرد عاملو إف كاف ظاىرا)ص(
 : بدؿ. رب مقدـ. كقيل: الثاينيث. كقيل: ىو خالرباغ

يده من عالمة التثنية كاٞتمع : إذا أسند الفعل إىل الفاعل الظاىر، فا١تشهور ٕتر )ش(
: قاـ الزيداف، كقاـ الزيدكف، كقامت ا٢تندات. كمن العرب من يلحقو األلف، كالواك، حنو

: ميها النحويوف افةه اللغة يسكالنوف على أهنا حركؼ دكاؿ كتاء التأنيث، ال ضمائر. كىذ
 أكلوين الرباغيث. 
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: جعلها ضمائر. مث اختلفوا: فقيل: ما بعدىا بدؿ منها. كقيل كمن النحويُت من
مبتدأ. كاٞتملة السابقة خرب. كالصحيح األكؿ، لنقل األئمة أهنا لغة، كعزيت لطيىئ كأزد 
شنوءة. ككاف ابن مالك يسميها لغة )) يتعاقبوف فيكم مالئكة (( كىو مردكد، كما بينتو يف ) 

 أصوؿ النحو ( كغَته. 

 حذؼ عامل الفعل  -

: ))ليبك يزيد كال يقاساب بو نفي، أك استفهاـ. : كزنذؼ. لقرينة كأف رن)ص(
 ضارع((. 

: زيد عمرا، أم  : )) ليضرب (( لدليل. كقيل: رنوز إف أمن، كجوز قـو

أك استفهاـ، كػ ))زيد((  : رنوز حذؼ عامل الفاعل لقرينة كأف رناب بو نفي)ش(
 ؟.يف جواب: ما قاـ أحد، أك من قاـ

بن جٍت كابن كاختلف يف القياس على ذلك. فمنعو اٞتمهور. كجوزه اٞتزمي. كا
: تبس الفاعل بالنائب عنو. فلو قيل: يوعظ يف ا١تسجد رجاؿ على معٌتمالك حيث مل يل

يعظ رجاؿ مل رنز لصالحية إسناد )) يوعظ (( إليهم، ٓتالؼ يوعظ يف ا١تسجد رجاؿ 
 يزيد، فإنو رنوز لعدـ اللبس. 

دليل على : زيد عمرا ٔتعٌت ليضرب زيد عمرا، إذا كاف مث كأجاز بعض النحويُت
إضمار الفعل، كمل يلبس. كمنع ذلك سيبويو، كإف مل يلبس، ألف إضمار فعل الغائب ىو 

: ليضرب، ف ا١تعٌت: قاؿ لوعلى طريق التبليغ. ك إضماره يستدعي إضمار فعل آخر، أل
 فكثر اإلضمار، فرفض. 

 الفصل بُت الفعل كفاعلو -

ال إف ألبس خالفا البن : األصل أف يلي فعلو. كقد يفصل ٔتفعوؿ، )ص(: مسألة
اٟتاج يف مقدر اإلعراب. أك كاف ضمَتا غَت ٤تصور. كرنب إف كاف ا١تفعوؿ ضمَتا. كيؤخر 



48 

 

 

ما حصر منهما بإدنا، ككذا إال خالفا للكسائي مطلقا. كللفراء، كابن األنبارم يف حصر 
 الفاعل. كحكم ا١تتصل بضمَت  مر.

 منو منزلة اٞتزء. :  األصل أف يلي الفاعل الفعل، ألنو منزؿ )ش(

 : ضرب عمرا زيد. كرنوز الفصل بينهما با١تفعوؿ حنو

: ضرب وكرنب البقاء على األصل إذا حصل لبس كأف سنفى اإلعراب، كال قرينة حن
موسى عيسى، إذ ال دليل حينئذ على تعُت الفاعل من ا١تفعوؿ. كىذا ما نص عليو ابن 

بن اٟتاج يف نقده على أبو العباس السراج كاٞتزكيل كا١تتأخركف. كنازعهم يف ذلك 
: بأف سيبويو مل يذكر يف كتابو شيئا من ىذه األغراض الواىية، كبأف يف العربية ))ا١تقرب((

أحكاما كثَتة إذا حدثت ظهر منها لبس، مث ال يقاؿ بامتناعها كتصغَت عمر، كعمرك، فإف 
أف من ا١تقاصد ا١تعركفة بُت اللفظ هبما كاحد، كمل شننع ذلك تصغَتذنا أك تصغَت أحدذنا، مع 

: ضرب ذلك من غرض، فال يبعد لذلك جواز العقالء إٚتاؿ ما يتخاطبوف بو، ١تا ٢تم يف
 موسى عيسى، إلفادة ضرب أحدذنا اآلخر من غَت تعيينو، انتهى. 

: أكل الكمثرل موسى، كأضنت ة معنوية أك لفظية جاز كفاقا حنوفإف كاف قرين
 دل، كضرب موسى العاقل عيسى.سعدل اٟتمى، كضربت موسى سع

: ضربت كاف الفاعل ضمَتا غَت ٤تصور حنو  : إذاكرنب البقاء على األصل أيضا
 زيدا، كأكرمتك، ألف الفصل يؤدم إىل انفصاؿ الضمَت مع إمكاف اتصالو. 

: مَتا، كالفاعل ظاىرا ١تا ذكر حنو: إذا كاف ا١تفعوؿ ضكرنب ا٠تركج عن األصل
 ضربٍت زيد. 

احملصور فاعال كاف أك مفعوال ظاىرا أك ضمَتا ٤تصورا بإدنا إٚتاعا  كرنب تأخَت
و: إدنا ضرب عمرا زيد، خوؼ اإللباس. ككذا بإال على األصح إجراء ٢تا ٣ترل ))إدنا(( حن

: ال ركب آخر. كإدنا ضرب زيد عمرا، أم: ال ضارب لو غَته. كقد يكوف لزيد مضأم
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: إدنا ضرب زيدا أنا. كإدنا ضربت زيدا . ككذا. كقد يكوف لعمرك ضارب آخرمضركب لو غَته
أك إياؾ. كما ضرب عمرا إال زيد. كما ضرب زيد إال عمرا. كما ضرب زيد إال أنا. كما 

 ضربت إال زيدا، أك إال إياؾ.

: تقدًن احملصور بإال فاعال كاف أك مفعوال ألمن اللبس فيو، ٓتالؼ كأجاز الكسائي
: تأخَت الفاعل إف حصر ا١تفعوؿ. كمنعا تقدشنو إف حصر رمكأجاز الفراء كابن األنبا إدنا. 

ىو، ألف الفاعل إذا تأخَت يف اللفظ كاف يف نية التقدًن، فحصل للمحصور فيو تأخَت من 
كجو، كىو النية، ٓتالؼ ما إذا كاف ىو احملصور، كقدـ فإنو يكوف يف رتبتو، فلم زنصل 

 للمحصور فيو تأخَت بوجو. 

َت التصاؿ الفاعل بضمَت ا١تفعوؿ أك عكسو، فقد مر يف مبحث كأما التقدًن كالتأخ
    107الضمَت، فأغٌت عن إعادتو ىنا.

                                                           
 .517 -510رح ٚتع اٞتوامع. ص. في ششذنع ا٢توامع السيوطي،  107
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 الفصل الثالث
 مناهج البحث

لة من فقبل كل شيئ ارادت الباحثة أن تقدم تعريف مناىج البحث ف هي ُجم
ستكشفة حديثاً، 

م
األساليب والتقنيات ادلصممة خصيصًا لفحص ورصد الظواىر وادلعارف ادل

وإخضاعها لتصحيح ادلعلومات وتكميلها، ويكون ذلك من خالل إحدى الطرق سواًء  
 1جتريبيًة أو قابلًة للقياس، وبالتايل ختضع ُجميعها دلبادئ االستنتاج. كانت رصديًة أو

ا تلك األساليب والطرق ادلستخدمة للكشف عن احلقائق  وتمعرف مناىج البحث العلمي بأّنه
والوقائع والنظريات اليت ترافق ادلؤلفات العلمية، باإلضافة إىل كوّنا معرفة تنتج عن عدٍد من 

ت والتجارب ادلطبقة لغايات اكتشاف احلقيقة والوصول إليها بشكٍل ادلالحظات والدراسا
 .قطعي
  فهي:  أمهية مناىج البحث العلميوأما 

يعترب البحث العلمي حبثًا ممنظمًا ومتسلساًل وليس مبحض الصدفة، وأنهو مثرة نشاٍط  1
 .عقلي مبذول بكل دقة وختطيط وتوثيق للنتائج

لغايات إدراك النسب والعالقات القائمة بني  يعده نظريًا كونو يعتمد على النظر 2
 .األشياء، وكونو خيضع لكلٍّ من االختبار والتجربة

يعتمد البحث العلمي على مبدأ ثابت وىو التجارب والفرضيات، وذلك كونو يف  3
 .حال افتقاره لذلك يفتقد خاصيتو العلمية

ر من خالل يوصف بأنهو حبٌث تفسريٌي؛ وذلك لقيامو بتفسري الظواىر واألمو  4
 النظريات

يمصنهف بأنهو حبٌث حركي وجتديدي يعتمد على جتديد ادلعرفة وإضافتها من خالل  5
 . االستبدال ادلستمر للمعرفة القدمية

                                                           
1
https://mawdoo3.com. (52 Juli 5112).  
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يف إجراء البحث عن ادلواد ادلطلوبة للرسالة انتهجت الباحثة عددا من الطرق 
ليلها. لتوضيح ذلك تقدم البحثية، ىي تستعمل طريقة ُجع ادلواد وطريقة تنظيم ادلواد وحت

 الباحثة الشرح ادلوجز لكل منها على حدة.
  . طريقة جمع المواد1
يف ىذا الصدد تنتهج الباحثة الطريقة ادلكتبية، وىي طريقة ُجع ادلواد الىت تقدم على  

عناصر الكتب مبطالب الرسالة من ادلواد وادلعطيات وعلى مهارة اإلقتباس من ىذه ادلصادر 
 مباشرة وغري مباشرة.األمينة 
طريقة، ألّنا متضمنة يف البحث ادلكتيب فيما كانت الباحثة يف ُجع ادلواد تستخدم ال 

 يلي: 
البحث ادلكتيب ىو ُجع ادلواد عن طريقة البحث ادلكتيب أي حبث الكتب وادلراجع 

 يلي:األخرى اليت تتعلق مبوضوع البحث. أما الطرق ادلستخدمة يف البحث ادلكتيب فكما 

ادلقتطفات ادلباشرة ويف ىذا تقتطف الباحثة مواد مؤلفة وآراء العلماء والباحثني وكتابات  . أ
 بعدم تغيري حتريرىا

ادلقتطفات غري ادلباشرة أي أن تقتطف الباحثة مواد مؤلفة وآراء العلماء والباحثني  . ب
 باختصار ولكن ادلضمون يف ىذا ال يغاير ما كان يف األصل بعضو أو كلو.

 ريقة تنظيم المواد وتحليلها. . ط٢
 يف ىذه الطريقة تستخدم الباحثة الطرق اآلتية : 

وىي طريقة تنظيم ادلواد الىت جترى باصدار اخلالصة من األمور اجلزئية  أ. الطريقة القياسية: 
 إىل األمور الكلية، بعبارة أخرى من العامة إىل اخلاصة.

يظهر معناىا ومل يتبني مقصودىا فتحاول  ب. الطريقة التحليلية: إذا وجدت مسألة مل
 الباحثة أن حتلل ادلسألة بالطريقة التحليلية.

ج. الطريقة االستقرائية: وىي طريقة تنظيم ادلواد الىت جترى باصدار اخلالصة من األمور 
 الكلية إىل األمور اجلزئية. بعبارة أخرى من اخلاصة إىل العامة.
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اليت تستخدم للمقارنة بني اآلخر أو بني األمور واألمور  د. الطريقة ادلقارنة: ىي الطريقة
  األخرى.
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 الباب الرابع
 النسآء سورة و فيإعرابالفاعل و 

 النسآء بسورة التعريف: الفصل األول
 أوال تسمية السورة 

ووضعو على ىذه السورة ألهنا تتحدث عن حقوق  اختار القرآن الكرمي اسم النسآء
ادلرأة يف بدايتها مث عن عالقة ادلرأة بالرجل وعن جوانب من حياة ادلرأة، وىذه السورة الكردية 

 1ترسم الصبغة العامة للمجتمع االسالمي.
مسيت السورة بالنساء الهنا افتتحت بذكر النساء وبعض االحكام ادلتعلقة هبن. زمن 

اتصاذلا باليت قبلها كما يرى ذلك الشيخ رشيد رضا ان ىذه افتتحت مبثل ما اختتمت وجوه 
جو من آكد بو تلك من االمر بالتقوى وىو ما يسمى ىف البديع بتشابو االطراف وىو و 

 2وه ادلناسبات يف ترتيب السور.جو 
وىنا تأيت سورة النساء واالسم ادلختار ذلا اسم مكرم للجنس اآلخر من النوع 

ن احلق مل ينزل سورة باسم سورة الرجال، وجاء بسورة ومساىا سورة النساء أالنساين، و ا
وتتعلق هبا أحكام كثَتة. سيتكلم أيضا عن النسآء يف سورة ادلائدة، ويف سورة األحزاب، ويف 
سورة ادلمتحنة، ويف سورة اجملادلة، ويف سورة الطالق، ويف سورة التحرمي، إهنا أحكام 

، وىذه األحكام جاءت لتتكلم عن الوعا يف القرآن الكرمي عن حقوق ادلرأةمنصوص عليها 
 3احلاضن للنس البشرية.

 وعدد آياتهاالسورة  ثانيا ترتيب
وعددآياتو مائة ومخس وسبعون يف عدد أىل ادلدينة ومكة والبصرة، ومائة وست 

 4سبعون يف عدد أىل الكوفة، ومائة وسبع وسبعون يف عدد أىل الشام.
                                                            

 .9(، ص. ـمـ 2008-ه1429 ، اجلزء الثاين )الطبعة الثانية؛ دون ادلكان: دار القارئ،من ىدى القرآنزلمد تقي ادلدرسي،  1
 1990-ه 1410)وزارة األوقاف والشؤون االسالمية: ادلملكة العربية، الربىان يف ترتيب سور القرآنأيب جعفر أمحد بن إبراىيم بن الزبَت الغرناطي، 2

   .198مـ(، ص. 
 .1983مــ(، ص. 1991-ه1411، اجمللد الرابع )األزىر: أخبار اليوم، تفسَت الشعراويزلمد متويل الشعراوي،  3
 .213مـ(، ص.  1984، اجلزء الرابع )تونس: الدار التونيسية، تفسَت التحرير والتنويرالطاىر ابن عاشور،  زلمد 4
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النساء مدنية، وآياهتا مائة وست وسبعون، وكلماهتا ثالثة أالف ومخس  سورة
، وعدد آياهتا 92ترتيبها النزويل  5وأربعون، وحروفها ستة عشر ألف حرف وثالثون حرفا.

 . 4، وترتيبها يف ادلصحف 176
 ثانيا فضل السورة

على كل سورة النساء فكأمنا تصدق : ))من قرأ  عليو وسلم قالعن النيب صلى اهلل
كمن اشًتى زلررا وبرئ من الشرك وكان يف وأعطي من األجر   ورث مَتاثاومؤمنة  مؤمن

)من ): بن حبيش عن علي عليو السالم قال . عن زر((اوز عنهممشيئة اهلل من الذين يتج
 (.قرأ سورة النساء يف كل مجعة أمن من ضغطة القرب(

 ثالثا اإلطار العام
 ميالصبغة العامة للمجتمع اإلسال

اختار القرآن اسم )النساء( ووضعو على ىذه السورة، ألهنا تتحدث عن حقوق ادلرأة 
 عن عالقة ادلرأة بالرجال، وعن جوانب من حياة ادلرأة. يف بدايتها، مث 

مدى التزام احلضارة بالقيم السامية اليت  وادلرأة ىي وجو حضارة البشر، اليت تعكس
تأمر باحملافظة على حقوق الضعفاء، وألن اإلسالم يوليها إىتماما كبَتا، كان من ادلفروض أن 
يعاًف موضوعها يف سورة من القرآن، وكانت سورة النساء حبكم موضوعها االجتماعي أفضل 

 موقع للحديث عنها. 
بغة العامة للمجتمع اإلسالمي؛ فمن اآلية األوىل وىذه السورة الكردية ترسم لنا الص

(، مث يف اآلية 130( إىل )127(، مث من )35( إىل )33(، مث من آية )25وحىت اآلية )
األخَتة تتحدث السورة عن حقوق ادلرأة )وبادلناسبة حقوق األيتام والسفهاء(، وطريقة 

يئة ذلا، وعن الشهادة الباطلة عند وادلرأة، والنهي عن ادلعاملة الستقسيم اإلرث بُت الرجال 

                                                            
مــ(،  1997ه  1417، اجلزء األول )الطبعة األوىل؛ بَتوت: دار الكتب العلمية، مراح لبيد لكشف معٌت القرآن اجمليدزلمد بن عمر نووي اجلاوي،  5

 ص.  
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وارث ادلرأة كرىا، واستالب حقوقها يف ادلهر، كما بينت حرمة الزواج من نساء معينات، 
 بينهن زوجة األب السابقة. 

مث عن قيمومة الرجل على ادلرأة يف حدود الشريعة، وعن النساء الفاضالت، والصلح 
 يف بناء األسرة، وأخَتا عن بعض موارد اإلرث.  بُت الزوجُت، مث عن التزام العدالة الواقعية

( فَت تبط 32 -26: تتحدث عنو السورة يف )اآلياتأما ادلوضوع اآلخر الذي 
حبرمة ادلال، والنفس، وضرورة احملافظة عليهما، واألسباب اليت قد تدعو البشر إىل االعتداء 

 عليهما كاجلهل واحلسد.
( عن ضرورة اإلحسان 40 -36: يف )اآلياتلثالث، فتتحدث السورة أما ادلوضوع ا

 إىل الضعفاء، وحرمة البخل، أو إنفاق ادلال رياء. 
معظم آيات سورة النساء يكاد يكون  رئيسي الذي تتحدث عنوبيد أن ادلوضوع ال

( جند احلديث عن أن 42-41: مي بوجوىو ادلختلفة؛ ففي )اآلياتاحلكم اإلسالموضوع 
مبعٌت أنو حاكم عليها، وحرمة عصيان الرسول، وحرمة كتمان الرسول شاىد على أمتو، 

 الشهادة.
( جند حديثا مفصال عن دور العلم يف إقامة احلق، ومسؤولية 57-44: ويف )اآليات

العلم، ببيان احلقائق من دون تزييف أو حتريف، ومدى فظاعة أمانة رجال العلم يف أداء 
زيفهم ، وتفضح نياهتم  م السيئة اليت تكشفجردية الذين يفًتون على اهلل الكذب، وصفاهت

 الفاسدة. 
( يتحدث القرآن عن القيم اليت تعتمدىا السياسة 70-58: ويف )اآليات

 اإلسالمية، وأبرزىا أداء األمانة )أداء حقوق الناس(، احلكم بالعدل.
مث تتحدث اآليات ذاهتا عن طاعة الرسول صلى اهلل عليو وسلم وأويل األمر، وحرمة 

غوت، وتنعت الذين يتبعون الطاغوت بأهنم منافقون، وتسوق مثال عن االحتكام إىل الطا
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الطاعة الصعبة اليت يتهرب منها ادلنافقون، وىي طاعة الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف 
 احلرب. 

 مث تتحدث عن قيمة الدفاع عن ادلستضعفُت يف السياسة اإلسالمية. 
 : ( فهي تتحدث 87-77: أما )اآليات

 : عن ضرورة االنضباط يف القتال، والتزام الطاعة التامة يف كل األوامر. أوال
 القتال، ومحل الناس على طاعة األوامر. على : عن دور القائد يف التحريضثانيا

( جند احلديث يًتكز حول اختاذ موقف موحد وحازم من 91-88: ويف )اآليات
 أنواعهم، مث حيدد ادلوقف منهم. ادلنافقُت، فيحدد القرآن طبيعة ادلنافقُت و 
( عن اجملاىدين والقاعدين وادلهاجرين  100 -95مث يتحدث خالل )اآليات 

 تمع اإلسالمي، ومتقابلة مع طبقات ادلنافقُت السالفة الذكر. كطبقات متميزة يف اجمل
( إىل احلديث عن قيم السياسة اإلسالمية 111 -105ويعود القرآن يف )اآليات : 

ولة اإلسالم ىي دولة القانون البعيدة عن الفساد اإلداري، فينهى الرسول عن وكيف أن د
 اجلدل مع اخلائنُت وادلختانُت الذين حياولون تضليل الرسول.

( يتناول القرآن جوانب شىت عن النفاق، منها أصل 126-117: ويف )اآليات
النفاق يف النفس ببث أمانيو اخلالبة الكاذبة، وأساطَته  النفاق ودور الشيطان يف زرع شتيلة

 الساذجة. 
ضرورة التقوى وااللتزام، وإقامة ( 134-131: وبعد أن يبُت القرآن يف )اآليات

بعدئذ يعود مرة أخرى يف  اهلل لكي يزكي النفوس عن عوامل النفاق،القسط والشهادة 
وأن الذين يفرقون بُت طة ال تتجزأ، ( ليبُت أن اإلديان حقيقة بسي146-136: )اآليات

، ألهنم يتخذون الكافرين ومنافقون خيادعون أنفسهمفهم كفار فكرة وأخرى يف اإلديان 
 من النار.  أولياء، وىم يف الدرك األسفل
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مث يبُت السبيل الوحيد إلخراج ىؤالء من حالتهم، وىو التوبة واإلصالح، مث الشكر 
 وعدم اجلهر بالسوء من القول، وابتغاء مرضاة اهلل باألعمال الصاحلة.  واإلديان،

قيقة ال وأنو ح بيان بساطة اإلديان،-وبتفصيل أكثر ىذه ادلرة  –ويكرر القرآن 
أن الذين ال يؤمنون حتت طائلة عدم االقتناع ىم  (160-150: تتجزأ، ويبُت يف )اآليات

عليو السالم أن يريهم اهلل سبحانو  ألوا النيب موسىأناس كاذبون، ومثلهم بنو إسرائيل حُت س
وأهنم نقضوا ادليثاق، واختاروا الكفر العجل بعد أن توضحت ذلم اآليات،  اختذواجهرة، مث 

، وادعوا أهنم قتلوا عيس عليو السالم، وظلموا لفحشاءآيات اهلل، واهتموا مرمي عليو السالم باب
 أنفسهم وأخذوا الربا. 

عن ضرورة اإلديان باهلل وبالرسول ويف اآليات األخَتة من السورة يتحدث القرآن 
بشكل كامل، واالعتصام بالنور الذي أنزلو، وكمثل ذلذا اإلديان يذكر القرآن حكما يف 

 اإلرث، وينهي بو سورة النساء. 
إن ىذا االستعراض ادلوجز لتفصيل )سورة النساء(، يكشف لنا اخليط الذي يربط 

 موضوعاتو الرئيسية، وىو اجملتمع اإلسالمي مبا فيو من قيم احلق والعدالة والتقوى، ومبا بُت
فيو من حقوق ادلرأة، واليتيم، والسفيو، والفقَت، والدفاع عن ادلستضعفُت واحملرومُت وما لو 

من إديان  من قيادة حكيمة، وسياسة واضحة، وإرادة حازمة، معتمدة على قواعد راسخة
 األمة بالرسول وبأويل األمر من بعده.

وبالطبع؛ ال يتحدث القرآن عن اجملتمع ادلسلم بطريقة علمية فحسب، بل تربوية 
أيضا، فنكتشف من خالل حديثو ادلبارك كيف نبٍت ىذا اجملتمع، وما ىي الدواعي اليت 

 6تدفعنا إىل اختياره.
 
 

                                                            
 .     13 -10مـ(، ص.  2008ىـ/ 1429دار الكتاب العريب،  ؛اجلزء الثاين )الطبعة الثانية ،من ىدى القرآندرسي، السيد زلمد تقي ادل 6
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 النسآء سورةفي  الفاعلانواع  :الفصل الثاني
 :الفاعل بالصريح: أوال

 الفاعل المرفوع بالضمة الظاىرة: .ٔ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم

 طَآئَِفة   113 43 الّلوُ  72 29 أَْيَماُنُكم 33 15 أَْيَماُنُكمْ  3 1

 الّلوُ  113 44 طَآئَِفة   81 30 الّلوُ  34 16 الّلوُ  5 2
 األَنْ َهارُ  122 45 الّلوُ  88 31 الّلوُ  34 17 َأْزَواُجُكمْ  12 3
 الّلوُ  125 46 الّلوُ  88 32 الّلوُ  35 18 األَنْ َهارُ  13 4
 الّلوُ  130 47 ُصُدورُُىمْ  90 33 أَْيَماُنُكم 36 19 الّلوُ  15 5
 الّلوُ  141 48 الّلوُ  90 34 َأَحد   43 20 الّلوُ  17 6
 الّلوُ  143 49 الّلوُ  90 35 الّلوُ  52 21 الّلوُ  19 7
 الّلوُ  146 50 الّلوُ  93 36 ُجُلوُدُىمْ  56 22 بَ ْعُضُكمْ  21 8
 الّلوُ  147 51 الّلوُ  94 37 األَنْ َهارُ  57 23 آبَاؤُُكم 22 9
 الّلوُ  148 52 الّلوُ  95 38 الشَّْيطَانُ  60 24 أَْيَماُنُكمْ  24 10
 الّلوُ  155 53 الّلوُ  95 39 الّلوُ  61 25 أَْيَماُنُكم 25 11
 الّلوُ  164 54 َأْجُرهُ  100 40 الّلوُ  63 26 الّلوُ  26 12
 اْلَمِسيحُ  172 55 طَآئَِفة   102 41 الرَُّسولُ  64 27 الّلوُ  28 13
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 الّلوُ  176 56 طَآئَِفة   102 42 الّلوُ  69 28 الّلوُ  32 14
 : الفاعل )المؤخر( المرفوع بالضمة الظاىرة .ٕ

 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم

 َأْىلُ  153 22 َأْمر   83 15 الّلوُ  54 8 الّلوُ  11 1

 الصَّاِعَقةُ  153 23 الّلوُ  95 16 مُِّصيَبة   62 9 اْلَمْوتُ  15 2

 اْلبَ ي َِّناتُ  153 24 اْلَمآلِئَكةُ  97 17 مُِّصيَبة   72 10 اْلَمْوتُ  18 3

 الّلوُ  158 25 اْلَمْوتُ  100 18 َفْضل   73 11 الّلوُ  37 4

 الرَُّسولُ  170 26 الّلوُ  105 19 اْلَمْوتُ  78 12 الّلوُ  39 5

 بُ ْرَىان   174 27 الّلوُ  118 20 َحَسَنة   78 13 الّلوُ  46 6

    الشَّْيطَانُ  120 21 َسيَِّئة   78 14 الّلوُ  52 7

 
 :بالضمة الظاىرة الفاعل  )الذي حذف فعلو( المرفوع .ٖ

 القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 اْمُرؤ   176 2 اْمَرَأة   128 1
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 :المرفوع بالضمة الظاىرة الفاعل  السم الفاعل .ٗ
 القرآن يةآ رقم
 َأْىُلَها 75 1

 :المقصور الفاعل المرفوع بالضمة المقدرة .٘
 القرآن يةآ رقم
 اْلُهَدى 115 1

 :المنقوص .ٙ
 القرآن يةآ رقم
 أَْيِديِهمْ  62 1

 :لفالمرفوع باألالفاعل  .ٚ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 اْلَواِلَدانِ  33 2 اْلَواِلَدانِ  7 1

 :المرفوع باأللف)المؤخر( الفاعل  .ٛ
 القرآن يةآ رقم
 أَبَ َواهُ  11 1

 :جمع المذكر السالم .ٜ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 ُأْوُلواْ  8 2 اْلَقاِعُدونَ  95 1
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 :المجرور بالكسرة الظاىرة الفاعل المجرور لفظا المرفوع محال  .ٓٔ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم

 بِالّلوِ  81 5 بِالّلوِ  6 1

 بِالّلوِ  132 6 بِالّلوِ  45 2

 بِالّلوِ  166 7 بِالّلوِ  70 3

 بِالّلوِ  171 8 بِالّلوِ  79 4

 :المجرور بالفتحة الظاىرة .ٔٔ
 القرآن يةآ رقم
 ِبَجَهنَّمَ  55 1

 :المجرور بالكسرة الظاىرة الفاعل المؤخر المجرور لفظا المرفوع محال .ٕٔ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم
 َسيَِّئة   79 2 َحَسَنة   79 1
 
 
 
 
 



62 

 

 
 

 :ثانيا: الفاعل بالضمير
 :متكلمبضمير  .ٔ

 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم

 اوحينا 163 19 فعفونا 153 13 بدلنهم 56 7 عتدناأ 18 1

 اتينا 163 20 اتينا 153 14 اردنا 62 8 تبت 18 2
 انزلنا 174 21 رفعنا 154 15 ارسلنا 64 9 جعلنا 33 3
 نزلنا 47 22 قلنا 154 16 ولهدينهم 68 10 جئنا 41 4
 نقصصهم 164 23 اخذنا 154 17 فاقمت 102 11 سمعنا 46 5
 نطمس 47 24 حرمنا 160 18 صينا 131 12 اتينهم 54 6
       نستحوذ 141 26 نلعنهم 47 25

 :مخاطبضمير ب .ٕ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم

 تقربوا 43 61 تأخذوا 20 41 فادفعوا 6 21 اتقوا 1 1

 تقولون 43 62 تنكحوا 22 42 تأكلوىا 6 22 اتقوا 1 2
 تغتسلوا 43 63 دخلتم 23 43 دفعتم 6 23 تسآلون 1 3
 تجدوا 43 64 تكونوا 23 44 فاشهدوا 6 24 اتوا 2 4
 تؤدوا 58 65 استمتعتم 24 45 ارزقوىم 8 25 واتتبدل 2 5
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 تحكموا 58 66 تراضيتم 24 46 قولوا 8 26 تأكلوا 2 6
 تنازعتم 59 67 فنكحوىن 25 47 تدرون 11 27 خفتم 3 7
 يجدوا 65 68 تميلوا 27 48 تركتم 12 28 تقسطوا 3 8
 يسلموا 65 69 تأكلوا 29 49 تركتم 12 29 فانكحوا 3 9
 اقتلوا 66 70 تقتلوا 29 50 توصون 12 30 خفتم 3 10
 خذوا 71 71 تجتنبوا 31 51 فاستشهدوا 15 31 تعدلوا 3 11
 انفروا 71 72 تنهون 31 52 امسكوىن 15 32 تعولوا 3 12
 حييتم 86 73 تتمنوا 32 53 فاذوىما 16 33 اتوا 4 13
 تتخذوا 89 74 فاتوىم 33 54 اعرضوا 16 34 فكلوه 4 14
 اقتلوىم 89 75 تخافون 34 55 تعضلوىن 19 35 تؤتوا 5 15
 القوا 90 76 تبغوا 34 56 تذىبوا 19 36 ارزقوىم 5 16
 فخذوىم 91 77 فابعثوا 35 57 اتيتموىن 19 37 اكسوىم 5 17
 ضربتم 94 78 تشركوا 36 58 عاشروىن 19 38 قولوا 5 18
 فتبينوا 94 79 فتيمموا 43 59 كرىتموىن 19 39 ابتلوا 6 19
 تقصروا 101 80 فامسحوا 43 60 اتيتم 20 40 انستم 6 20
 انتهوا 171 105 تجعلوا 144 97 تعدلوا 129 89 تهنوا 104 81
 اتأخذوانو 20 106 شكرتم 147 98 تصلحوا 129 90 ترجون 104 82
 تأخذونو 21 107 تبدوا 149 99 تكفروا 131 91 تجادل 107 83
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 تجمعوا 23 108 تخفوه 149 100 كونوا 135 92 جادلتم 109 84
 تبتغوا 24 109 تعفوا 149 101 تتبعوا 135 93 تجدون 121 85
 تصبروا 25 110 تعدوا 154 102 تعرضوا 135 94 تؤتوىن 127 86
 تضلوا 44 111 فامنوا 170 103 سمعتم 140 95 ترغبون 127 87
    تغلوا 171 104 تتخذوا 144 96 تستطيعوا" 129 88

 :غائبضمير ب .ٖ
 القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم القرآن آية رقم

 يتخذوا 150 67 يكتمون 42 45 تجري 13 23 الذي خلقكم 1 1

 نقضهم 155 68 يشترون 44 46 يعص 14 24 خلق 1 2
 فسيحشرىم 172 69 يريدون 44 47 يتعد 14 25 طاب 3 3
 فيوفيهم 173 70 يحرفون 46 48 يدخلو 14 26 طبن 4 4
 يزيدىم 173 71 يشرك 48 49 يأتين 15 27 يكبروا 6 5
 جاءكم 174 72 سندخلهم 57 50 يعملون 17 28 فليستعفف 6 6
 بلغوا 6 73 يأمركم 58 51 يتوبون 17 29 فلياكل 6 7
 تركوا 9 74 يعظكم 58 52 يعملون 18 30 قل 7 8
 خافوا 9 75 يضلهم 60 53 قال 18 31 كثر 7 9
 يأتيانها 16 76 يحلفون 62 54 يموتون 18 32 وليخش الذين 9 10
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 تابا 16 77 اصابكم 73 55 اخذن 21 33 يتقوا 9 11
 اصلحا 16 78 تصبهم 78 56 سلف 22 34 يقولوا 9 12
 امنوا 19 79 تقول 81 57 احصن 25 35 يأكلون 10 13
 اكتسبوا 32 80 يبيتون 81 58 يهديكم 26 36 يأكلون 10 14
 انفقوا 34 81 تكلف 84 59 يخفف 28 37 وسيصلون 10 15
 انفقوا 39 82 يضلوك 113 60 يفمل 30 38 ترك 11 16
 عصوا 42 83 يفتيكم 127 61 اطعنكم 34 39 ترك 11 17
 انظرنا 46 84 تقوموا 127 62 يبخلون 37 40 تركن 12 18
 يظلمون 49 85 تفعلوا 127 63 يأمرون 37 41 يوصين 12 19
 يفترون 50 86 تحسنوا 128 64 يكتمون" 37 42 يورث 12 20
 يقولون 51 87 يهديهم 138 65 ينفقون 38 43 يطع 13 21
 يؤتون 53 88 تجد 145 66 يضعفها 40 44 يدخلو 13 22
 يفرقوا 150 120 يكفوا 91 103 برزوا 81 96 يحسدون 54 89
 يقولون 150 121 يصدقوا 92 104 اذاعوا 83 97 امروا 60 90
 فقالوا 153 122 سجدوا 102 105 كسبوا 88 98 يتحاكموا 60 91
 قتلوه 157 123 يستخفون 108 106 ودوا 89 99 جاءوك 62 92
 صلبوه 157 124 يدعون 117 107 يهاجروا 89 100 ظلموا 64 93
 نهوا 161 125 يخوضوا 140 108 ردوا 91 101 لواجدوا 64 94
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 يشهدون 166 126 اعتصموا 146 109 اركسوا 91 102 وجدوا 82 95
 يقاتلوكم 90 130 سالوا 153 129 تضلوا 176 128 ضلوا 167 127

 :مؤولبفاعل الثالثا: 
 القرآن آية رقم

 ان ترثوا 19 1

 
أن ال حظنا األمثلة السابقة من الفاعل فقد وجدنا أن مجيع الفاعل عدده  بعد 

371  .  
 النسآء سورةفي  تحليل إعراب الفاعل: الثالث الفصل
 :الفاعل بالصريحأوال: 
 : الفاعل المرفوع بالضمة الظاىرة .ٔ

مضاف ألنو مجع التكسَت وىو  وعالمة رفعو الضمة مرفوعديان( فاعل )أ "أَْيَماُنُكمْ "  -  3
 .)ادليم( عالمة اجلمع -و)الكاف( ضمَت متصل مبٍت على الضم يف زلل جر مضاف إليو

 وعالمة رفعو الضمة ألنو اسم ادلفراد. )اهلل( لفظ اجلاللة، فاعل مرفوع "الّلو"  -  5
  أنظر اىل أديانكم. " َأْزَواُجُكمْ "  -  12
 مة رفعو الضمة ألنو مجع التكسَت.وعال فاعل مرفوع)اهنار(  "األَنْ َهارُ "  -  13
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  15
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  17
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 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  19
 .أنظر اىل اهلل " بَ ْعُضُكمْ "  -  21
 أنظر اىل أديانكم. " آبَاؤُُكم"  -  22
 أنظر اىل أديانكم.  "أَْيَماُنُكمْ "  -  24
 أنظر اىل أديانكم. " أَْيَماُنُكم"  -  25
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  26
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  28
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  32
 أنظر اىل أديانكم. " أَْيَماُنُكمْ "  -  33
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  34
 اهلل.أنظر اىل  "الّلوُ "  - 34
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  35
 أنظر اىل أديانكم. "أَْيَماُنُكمْ "  -  36
 وعالمة رفعو الضمة ألنو اسم ادلفراد. )أحد( فاعل مرفوع " َأَحد  "  -  43
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  52
 .أنظر اىل أديانكم " ُجُلوُدُىمْ "  -  56
 األهنار.أنظر اىل  "األَنْ َهارُ "  -  57
  أنظر اىل أحد. " الشَّْيطَانُ "  -  60
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 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  61
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  63
 أنظر اىل أحد. "الرَُّسولُ "  -  64
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  69
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  72
  أنظر اىل أحد. " طَآئَِفة  "  -  81
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  88
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  - 88
 أنظر اىل أديانكم. " ُصُدورُُىمْ "  -  90
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  90
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  90
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  93
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  94
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  95
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  - 95

وىو مضاف  اسم ادلفرادوعالمة رفعو الضمة ألنو  )أجر( فاعل مرفوع " َأْجُرهُ "  -  100
 و)اذلاء( ضمَت متصل مبٍت على الضم يف زلل جر مضاف إليو. 

 أنظر اىل أحد. " طَآئَِفة  "  -  102
 أنظر اىل أحد. " طَآئَِفة  "  - 102
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 اىل أحد. أنظر) " طَّآئَِفة   " -  113
 .أنظر اىل اهلل " الّلوُ "  -  113
 أنظر اىل األهنار. "األَنْ َهارُ "  -  122
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  125
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  130
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  141
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  143
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  146
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  147
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  148
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  155
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  164
  أنظر اىل أحد. " اْلَمِسيحُ "  -  172
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  176
 :الفاعل )المؤخر( المرفوع بالضمة الظاىرةثانيا 
 أنظر اىل اهلل.  " الّلوُ  " -  11
 وعالمة رفعو الضمة ألنو اسم ادلفراد. مرفوعفاعل )موت(  " اْلَمْوتُ "  -  15
 أنظر اىل ادلوت. " اْلَمْوتُ "  -  18
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  37
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 أنظر اىل اهلل. "الّلوُ "  -  39
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  46
 اهلل.أنظر اىل  "الّلوُ "  -  52
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  54
 أنظر اىل ادلوت. " مُِّصيَبة  "  -  62
 أنظر اىل ادلوت. " مُِّصيَبة  "  -  72
 أنظر اىل ادلوت. " َفْضل  "  -  73
 أنظر اىل ادلوت. "اْلَمْوتُ "  -  78
 أنظر اىل ادلوت. " َحَسَنة  "  -  78

 أنظر اىل ادلوت. " َسيَِّئة  "  -  78 
 أنظر اىل ادلوت. " َأْمر  "  -  83
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  95
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة ألنو مجع التكسَت " اْلَمآلِئَكةُ "  - 97

  " اْلَمْوتُ "  -  100
 أنظر اىل اهلل. "الّلوُ "  -  105
 أنظر اىل اهلل. "الّلوُ "  -  118
 ادلوت.أنظر اىل  " الشَّْيطَانُ "  -  120
 أنظر اىل ادلوت. " َأْىلُ "  -  153
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 .أنظر اىل ادلالئكة " الصَّاِعَقةُ "  -  153
 .ؤنث الساملادلفاعل مرفوع وعالمة رفعو الضمة ألنو مجع  "اْلبَ ي َِّناتُ "  -  153
 أنظر اىل اهلل. " الّلوُ "  -  158
 أنظر اىل ادلوت. " الرَُّسولُ "  -  170
 أنظر اىل ادلوت. " بُ ْرَىان  "  -  174
 :الفاعل  )الذي حذف فعلو( المرفوع بالضمة الظاىرةثالثا 
 وعالمة رفعو الضمة ألنو اسم ادلفراد.مرفوع )امراة( فاعل  " اْمَرَأة  "  -  128
 أنظر اىل امرأة. " ااْمُرؤ  "  -  176
 : المرفوع بالضمة الظاىرة السم الفاعل الفاعلرابعا 
وىو مضاف وعالمة رفعو الضمة ألنو اسم ادلفراد مرفوع  فاعل)أىل(  "َأْىُلَها"  -  75

 يف زلل جر مضاف إليو.  بٍت على السكون)اذلاء( ضمَت متصل م
 :الفاعل المرفوع بالضمة المقدرة المقصورخامسا 

 على السكون يف زلل رفع. مبٍتمرفوع  فاعل)ىدى(  " اْلُهَدى"  -  115
 :المنقوصسادسا 

ألنو مجع تكسَت وىو  ادلنقوص وعالمة رفعو الضمة فاعل مرفوع)أيدي(  "أَْيِديِهمْ "  -  62
 مضاف )اذلاء( ضمَت متصل مبٍت على السكون يف زلل جر مضاف إليو. 

 : باأللف المرفوعالفاعل سابعا 
 األلف ألنو اسم مثٌت. ظاىر وىو مرفوع وعالمة رفعو فاعل " اْلَواِلَدانِ " - 7

 أنظر اىل الوالدان. " اْلَواِلَدانِ "  -  33
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 : الفاعل )المؤخر( المرفوع باأللفثامنا 
 نو اسم مثٌت وىو مضافألنيابة عن الضمة  األلفبمرفوع  فاعل)أبوا(  " أَبَ َواهُ "  -  11

 .)اذلاء( ضمَت بارز متصل مبٍت على الضمة يف زلل جر ألنو مضاف إليو
 : جمع المذكر السالمسعا ات

مجع ألنو نيابة ان الضمة  وعالمة رفعو الواومرفوع )قاعد( فاعل  " اْلَقاِعُدونَ "  -  95
 .عن تنوين يف اسم مفراد ضوالنون عو  مذكر سامل

  أنظر اىل القاعدون. " ُأْوُلواْ "  - 8
 :الفاعل المجرور لفظا المرفوع محال المجرور بالكسرة الظاىرةعاشرا 

ه الكسرة ألنو وعالمة جر بالباء رلرور ( حرف جر )اهلل( لفظ اجلاللة، اءبال) " بِالّلوِ "  -  6
 .كائن يف زلل رفع فاعل  تقديره وجوبا اجلر واجملرور متعلق مبحذوف اسم ادلفراد

 أنظر اىل باهلل. " بِالّلوِ  " -  45
 أنظر اىل باهلل. " بِالّلوِ "  -  70
 أنظر اىل باهلل. " بِالّلوِ "  -  79
 أنظر اىل باهلل. " بِالّلوِ "  - 81

 أنظر اىل باهلل. " بِالّلوِ  " - 132
 أنظر اىل باهلل. " بِالّلوِ "  -  166
  أنظر اىل باهلل. " بِالّلوِ "  -  171

 :المجرور بالفتحة الظاىرةالحادى عشر 
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ألنو  فتحةاله وعالمة جر  بالباءرلرور فاعل )الباء( حرف جر )جهنم(  " ِبَجَهنَّمَ "  -  55
اجلر واجملرور متعلق مبحذوف وجوبا تقديره كائن يف زلل رفع  من األمساء الذي ال ينصر

 .فاعل
 
  

  : المجرور بالكسرة الظاىرة الفاعل المؤخر المجرور لفظا المرفوع محالالثاني عشر 
وعالمة جره الكسرة ألنو  مبنرلرور  فاعلنة( )حس)من( حرف جر  " َحَسَنة  من "  -  79

 اسم ادلفراد اجلر واجملرور متعلق مبحذوف وجوبا تقديره كائن يف زلل رفع فاعل.
 .أنظر اىل من حسنة " َسيَِّئة  من "  -  79

 :ضميرالبثانيا: الفاعل 
 :متكلمبضمير  .ٔ

)اعتد( فعل ماض مبٍت على السكون )نا( ضمَت متصل مبٍت على " عتدناأ" - 18
 زلل رفع فاعل مضمر.السكون يف 

( ضمَت متصل مبٍت على ل ماض مبٍت على السكون )ت( فع" )تبتبت" – 18
 السكون يف زلل رفع فاعل مضمر.

 " أنظر اىل اعتدنا.جعلنا" - 33
 " أنظر اىل اعتدنا.جئنا" - 41
 " أنظر اىل اعتدنا. سمعنا" - 46
 أنظر اىل مسعنا.  "اتينهم" – 54
 مسعنا." أنظر اىل بدلنهم" – 56
 " أنظر اىل مسعنا.اردنا" – 62
 أنظر اىل مسعنا. "ارسلنا" - 64
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 " أنظر اىل مسعنا.ولهدينهم" – 68
 " أنظر اىل مسعنا.فاقمت" – 102
 " أنظر اىل مسعنا.صينا" - 131
 " أنظر اىل مسعنا.فعفونا" – 153
 " أنظر اىل مسعنا.اتينا" - 153
 " أنظر اىل مسعنا.رفعنا" – 154
 " أنظر اىل مسعنا.قلنا" – 154
 أنظر اىل مسعنا. "اخذنا" - 154
 " أنظر اىل مسعنا.حرمنا" - 160
 " أنظر اىل مسعنا.اوحينا" – 163
 " أنظر اىل مسعنا.اتينا" - 163
 " أنظر اىل مسعنا.انزلنا" - 174
" فعل ماض مبٍت على السكون )نا( ضمَت مبٍت على السكون وىو نزلنا" – 47

 فاعلو.
 " أنظر اىل نستحوذ.نقصصهم" - 164
فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاىرة ألنو دخول حرف نصب " نطمس" – 47

 وفاعلو ضمَت مستًت حنن.
 " أنظر اىل نطمس.نلعنهم" – 47

" فعل مضارع رلزوم وعالمة جزمو السكون ألخره ألنو فعل نستحوذ" - 141
 مضارع الذي الم متصل شيئ فاعلو ضمَت مستًت حنن.

  مخاطب:ضمير ب .ٕ
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حرف النون ألنو يتصل بواو اجلماعة )الواو( فعل آمر مبٍت على )اتق(  "اتقوا" – 1
 ضمَت متصل مبٍت على السكون يف زلل رفع فاعل. 

   أنظر اىل اتقوا. "اتقوا" – 1
)تسال( فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ألنو من افعال مخسة )الواو(  "تسآلون" – 1

 واو اجلماعة مبٍت على السكون يف زلل رفع فاعل )النون( نون زائدة.
 أنظر اىل اتقوا.  "اتوا" – 2
)تتبدل( فعل مضارع رلزوم بالم هني وعالمة جزمو حرف النون )الواو(  "تتبدلوا" - 2

 ون يف زلل رفع ألنو فاعل.  واو اجلماعة مبٍت على السك
 )تأكل( أنظر اىل تتبدلوا. "تأكلوا" -2
 )خف( فعل ماض يف زلل جزم ألنو فعل الشرط )التاء( فاعل. "خفتم" – 3
)تقسط( فعل مضارع منصوب حبذف النون ألنو من أفعال مخسة  "تقسطوا" - 3

 )الواو( واو اجلماعة مبٍت على السكون يف زلل رفع ألنو فاعل.
 أنظر اىل اتقوا. "نكحوافا" - 3
 أنظر اىل خفتم.  "خفتم" – 3
)تعدل( فعل مضارع منصوب حبذف النون ألنو من أفعال محسة )الواو(  "تعدلوا" – 3

 واو اجلماعة مبٍت على السكون يف زلل رفع ألنو فاعل.
 أنظر اىل تعدلوا. "تعولوا" - 3
 أنظر اىل اتقوا. "اتوا" - 4
 أنظر اىل اتقوا. "لوهفك" – 4
 أنظر اىل تقسطوا. "تؤتوا"– 5
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 أنظر اىل اتقوا. "ارزقوىم" - 5
 أنظر اىل اتقوا. "اكسوىم" – 5
 أنظر اىل اتقوا. "قولوا" – 5
 أنظر اىل اتقوا. "ابتلوا" - 6
 )انس( فعل ماض مبٍت على السكون )التاء( فاعل.  "انستم" – 6
 أنظر اىل اتقوا.   "فادفعوا" – 6
ألنو من  )تأكل( فعل مضارع رلزوم بالم هني وعالمة جزنو حرف النون "تأكلوىا" – 6

 أفعال محسة )الواو( واو اجلماعة مبٍت على السكون يف زلل رفع ألنو فاعل.
 أنظر اىل خفتم. "دفعتم" – 6
 أنظر اىل اتقوا. "فاشهدوا" – 6
 أنظر اىل اتقوا. "ارزقوىم" -8
 أنظر اىل اتقوا.  "قولوا" – 8

 أنظر اىل تسالون. "تدرون" - 11
 اىل خفتم. أنظر" تركتم" - 12
 اىل خفتم. أنظر" تركتم" - 12
 أنظر اىل تسالون. "توصون" - 12
 اىل اتقوا.  أنظر" فاستشهدوا" – 15
 اىل اتقوا. أنظر "امسكوىن" – 15
 اىل اتقوا.  انظر" فاذوىما" - 16
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 اىل اتقوا. انظر" اعرضوا" - 16
  أنظر اىل تتبدلوا.  "تعضلوىن" – 19
 أنظر اىل تعدلوا. "تذىبوا" - 19
 أنظر اىل خفتم. "اتيتموىن" - 19
 أنظر اىل اتقوا. "عاشروىن" – 19
 " أنظر اىل خفتم.كرىتموىن" – 19
 " أنظر اىل خفتم.اتيتم" – 20
 " أنظر اىل تتبدلوا.تأخذوا" – 20
 " أنظر اىل تتبدلوا.تنكحوا" – 22
 اىل خفتم." أنظر دخلتم" – 23
 " أنظر اىل تتبدلوا.تكونوا" – 23
 " أنظر اىل خفتم. استمتعتم" – 24
 " أنظر اىل خفتم.تراضيتم" – 24
 " أنظر اىل اتقوا.  فنكحوىن" – 25
 " أنظر اىل تقسطوا.تميلوا" – 27
 " أنظر اىل تأكلوا. تأكلوا" – 29
 " أنظر اىل تأكلوا.تقتلوا"  – 29
 " أنظر اىل تقسطوا. تجتنبوا" – 31
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 " أنظر اىل تسآلون. تنهون" – 31
 " أنظر اىل تتبدلوا. تتمنوا" – 32
 " أنظر اىل اتقوا.فاتوىم" – 33
 " أنظر اىل تسآلون. تخافون" – 34
 " أنظر اىل تتبدلوا.تبغوا" – 34
 " أنظر اىل اتقوا.فابعثوا" – 35
 " أنظر اىل تتبدلوا. تشركوا" – 36
 أنظر اىل اتقوا." فتيمموا" – 43
 " أنظر اىل اتقوا.فامسحوا" – 43
 " أنظر اىل تتبدلوا.تقربوا" – 43
 " أنظر اىل تسآلون.تقولون" – 43
 " أنظر اىل تقسطوا.تغتسلوا" – 43
 " أنظر اىل تتبدلوا.تجدوا" -43
 " أنظر اىل تقسطوا.تؤدوا" – 58
 " أنظر اىل تقسطوا.تحكموا" – 58
 خفتم. " أنظر اىلتنازعتم" – 59
 "  أنظر اىل تعولوا.يجدوا" - 65
 " أنظر اىل جيدوا.يسلموا" – 65
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 " أنظر اىل اتقوا.اقتلوا" – 66
 " أنظر اىل اتقوا. خذوا" – 71
 " أنظر اىل اتقوا.انفروا" – 71
 " أنظر اىل خفتم.حييتم" – 86
 " أنظر اىل تتبدلوا.تتخذوا" – 89
 " أنزر اىل اتقوا.اقتلوىم" – 89
 " أنظر اىل اتقوا."فخذوىم – 91
 " أنظر اىل خفتم.ضربتم" – 94
 " أنظر اىل اتقوا.فتبينوا" – 94

 " أنظر اىل تعدلوا.تقصروا" – 101
 " أنظر اىل تتبدلوا.تهنوا" - 104
 " أنظر اىل تسالون.ترجون" – 104
 " أنظر اىل تتبدلوا.تجادل" – 107
 " أنظر اىل خفتم.جادلتم" – 109
 " أنظر اىل تسالون. تجدون" – 121
 " أنظر اىل تسالون.تؤتوىن" - 127
 " أنظر اىل تسالون.ترغبون" - 127
 أنظر اىل تعدلوا. "تستطيعوا" – 129
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 أنظر اىل تعدلوا.   "تعدلوا" – 129
حبذف النون ألنو من أفعال محسة  رلزومفعل مضارع " )تصلح( تصلحوا" – 129

 )الواو( واو اجلماعة مبٍت على السكون يف زلل رفع ألنو فاعل.
 " أنظر اىل تعدلوا.تكفروا" – 131
 "  أنظر اىل اتقوا.كونوا" - 135
 " أنظر اىل تتبدلوا. تتبعوا" 135
 .كلواأت أنظر اىل "تعرضوا" – 135
 "  أنظر اىل خفتم.سمعتم" – 140
 " أنظر اىل تتبدلوا.تتخذوا" - 144
 " أنظر اىل تعدلوا.تجعلوا" – 144
 " أنظر اىل خفتم.شكرتم" - 147
 " أنظر اىل تعدلوا.تبدوا" – 149
 " أنظر اىل تعدلوا.تخفوه" - 149
 " أنظر اىل تعدلوا.تعفوا" - 149
 " أنظر اىل تأكلوا.تعدوا" – 154
 " أنظر اىل اتقوا.فامنوا" – 170
 أنظر اىل تتبدلوا." تغلوا" - 171
 أنظر اىل اتقوا. "انتهوا" – 171
 " أنظر اىل تعدلوا.تضلوا" - 176



81 

 

 
 

 وا.أنظر اىل تقسط" تكرىوا" – 19
 .فعل مضارع مبٍت على السكون بإتصالو بنون النسوة" اتأخذوانو" – 20
 أنظر اىل اتأخذونو." تأخذونو" – 21
 وا." أنظر اىل تقسطتجمعوا" – 23
 وا.أنظر اىل تقسط" تبتغوا" – 24
 وا." أنظر اىل تقسطتصبروا" – 25
 وا." أنظر اىل تقسطتضلوا" – 44

 غائب:. ضمير بٖ
)الذي( اسم موصول مبٍت على السكون يف زلل نصب ألنو  "الذي خلقكم" – 1

نعت اىل رب )خلق( فعل ماض مبٍت على الفتحة الظاىرة وفاعلو ضمَت مستًت جوازا 
 تقديره ىو يعود اىل الذي. 

 ة الظاىرة وفاعلو ضمَت مستًت جوازا)خلق( فعل ماض مبٍت على الفتح "خلق" – 1
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 الفصل األول: الخالصة
الذي يقع بعد  سماإلهو و  ،فوعات األمساءر ممن يف اللغة العربية كان الفاعل  .1

  الفعل إن كان فاعله ظاهرا، وإن كان فاعله يتكون من املضمر فهو يوافق فعله.
أما حتليل الفاعل يف سورة النسآء فقد وافق مع أحوال الفاعل عامة من ناحية  .2

  مضمرا.يكون . وإعرابه يكون ظاهرا و سورة النسآءإعراب الكلمات املوجودة يف 
 قتراحاتالفصل الثاني : اال

 بناء على نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض اإلقرتاحات فيما يلي:

غة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية مبكاسر ترجو الباحثة من حماضرى الل .1
أن يفرّقوا بني مادة أن تُعلِّموا الفاعل تعليما دقيقا حىت يستطيَع الطالُب 

 أخرى. الفاعل ومواد

ترجو الباحثة من موظفي املكتبة أن يزيدوا جمموعات من الكتب اجلديدة   .2
والكاتبون كاملراجع األساسية األعلى لكيال يشتغل الطالب عموما 

 خصوصا أن جيدوا املراجع احملتاج إليها.
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