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 .اسم الفاعل: هو اسم مشتق ٌدّل على ما ٌوجد عنه الفعل على معنى الحدوث

 

  

 :اسم الفاعل ٌعمل عمل فعله و هو على شكلٌن                 

ٌٌْل ِلْلقاِسٌَِة  :ء، كقوله تعالى الموصولة، فال ٌشترط فً عمله شً« أل»( مقرون ب أ فََو
َٕو الذَاِكِرٌَن ّللَاَ َكثٌِراً. و ٔ قُلُوبُُهْم ِمْن ِذْكِر ّللَاِ 

 

 أمور: ٖ، فٌشترط فً رفعه الفاعل الظاهرالموصولة« أل»ؼٌر مقرون ب ب( 

 

 

 

 أو صفة أو حااًل. 4. أن يكون مبتدأ معتمداً على النفي أو االستفهام أو خبراً ٔ

 عدم كونه مصغّراً.. ٕ

 «.أقائم الزيدان»نحو:  5. عدم فصله من معموله بأجنبي،3

و يشترط في نصبه المفعوَل مضافاً إلى الشرائط المذكورة كونه بمعنى الحال أو 

7إِنًِّ جاِعٌل فًِ اْْلَْرِض َخِلٌفَةً. كقوله تعالى: ٙ،االستقبال
 

  

                                                           
 .ٕٕ(: 9ٖ(. الزمر) ٔ)  ٔ
 .ٖ٘(: ٖٖ(. اْلحزاب) ٕ)  ٕ
ء للعمل فً فاعله الّذي ٌكون ضمٌراً مستتراً أو ضمٌراً منفصاًل إّّل إذا كان اسم الفاعل  (. فال ٌشترط شًٖ)  ٖ

 مبتداً وصفٌاً فٌشترط فٌه اّلعتماد فقط.
 (. سواًء كان خبراً لمبتدٍء ؼٌر منسوخ أم خبراً ْلحد من النواسخ.ٗ)  ٗ
 عمول ّلسم الفاعل.هنا ما لٌس بم« اْلجنبً» (. و المراد من٘)  ٘
، ٖ؛ النحو الوافً، ج 9ٕٗ، ص ٕ(. راجع للتحقٌق فً شرائط عمل اسم الفاعل إلى حاشٌة الصبان، ج ٔ)  ٙ

 .ٕٙٗص 
 .ٖٓ(: ٕ(. البقرة) ٕ)  7

 اسم الفاعل عمل

 تعريفه

أشكال اسم 

 الفاعل

شروط 

 عمله

 تنبيهات



و ٌجوز إضافته إلى  -بخالؾ المصدر -إلى فاعلهاْلّول: ّل ٌجوز إضافة اسم الفاعل 
إَِن ّللَاَ فاِلُق اْلَحّبِ َو  :، كقوله تعالى«لفظٌّة»مفعوله و إذا أُضٌؾ إلى مفعوله فإضافته 

ماِلِك ٌَْوِم  ، كقوله تعالى:«معنوٌّة»و أّما إذا أضٌؾ إلى ؼٌر مفعوله فإضافته  8. النَوى
ٌِن. الّدِ

9
 

ٌَْك اْلِكتاَب  ى:عول اسم الفاعل بالم التقوٌة، كقوله تعالالثّانً: ٌجوز جّر مف َو أَْنَزْلنا إِلَ
ٌِْه. ٌَْن ٌََد قاً ِلما بَ بِاْلَحّقِ ُمَصّدِ

ٔٓ
 

بخالؾ  -مع الشرائط المذكورة -الثّالث: المثنّى و المجموع من اسم الفاعل ٌعمالن
ْلُمْسِلِمٌَن َو اْلُمْسِلماِت ... َو إَِن ا ، كقوله تعالى:المصدر فإنّه ّل ٌعمل إذا ٌثنّى أو ٌجمع

 ٕٔٔٔالذَاِكِرٌَن ّللَاَ َكثٌِراً.

 

 

  

   

اسم مشتّق بمعنى اسم الفاعل مع دّللته على كثرة اتصاؾ صاحبه  ًالمبالؽة: ه صٌؽة
ٖٔبالحدث.

 

 

 

 فً العمل كاسم الفاعل بجمٌع الشرائط السابقة، كقوله تعالى: ٗٔو اعلم أّن صٌؽة المبالؽة

إِنَهُ ُهَو ٌُْبِدُئ َو ٌُِعٌُد* َو ُهَو اْلؽَفُوُر اْلَوُدودُ 
َو ّل تُِطْع ُكَل َحاَلٍؾ َمِهٌٍن* َهَماٍز َمَشاٍء  و ٘ٔ

ٌِْر ُمْعتٍَد أَثٌٍِم. بِنَِمٌٍم* َمنَاعٍ ِلْلَخ
 

 

 

 

                                                           
 .9٘(: ٙ(. اْلنعام) ٖ)  8
 .ٗ(: ٔ(. الحمد) ٗ)  9

 .8ٗ(: ٘(. المائدة) ٘)  ٓٔ
 .ٖ٘(: ٖٖ(. اْلحزاب) ٙ)  ٔٔ
، ٕاٌران، چاپ:  -قم  -جلد، مدٌرٌه العامه للحوزه العلمٌه، لجنه ادراه ٔؼالمعلى، بداءة النحو، صفاٌى،  ٕٔ

 ه.ش. 8ٖٙٔ
و « سماعً» و« فَعَال، ِمْفعال، فَعُول، فَِعٌل، فَِعل» ، و هً:«قٌاسً» (. صٌػ المبالؽة على قسمٌن:ٔ)  ٖٔ

ٌْعُ » هً:  «.ول، ِمْفِعٌلفعٌّل، ِمْفعَل، فُعُّول، فَعَالة، فُعّال، فَ
(. ذهب المحقّق الرضً إلى أّن صٌؽة المبالؽة ّل ٌشترط فً إعمالها على المفعول دّللتها على الحال و ٕ)  ٗٔ

 (ٕٕٓ، ص ٕاّلستقبال و أّما فٌما عدا ذلك فكاسم الفاعل.) شرح الكافٌة، ج 
 .ٗٔ -ٖٔ(: 8٘(. البروج) ٖ)  ٘ٔ

 المبالؽة صٌػ

 تعرٌفها

 شرائط عملها



 

  

   

 : هو اسم مشتق ٌدّل على ما وقع علٌه الفعل على معنى الحدوث.                     

 

و ٌعمل عمل فعله المجهول بالشرائط المذكورة فً عمل اسم الفاعل،                     
إَِن ِلْلُمتَِقٌَن لَُحْسَن َمآٍب* َجنَاِت َعْدٍن ُمفَتََحةً لَُهُم اْْلَْبواُب. وَ  تعالى: وكقوله 

 
 

 

 

  

 اسم مشتّق ٌدّل على ذات متصؾ بحدث على معنى الثبوت. هً                           

  

 «.جاء رجل حسن خلقه»عمل فعلها الالزم، نحو: الصفة المشبّهة تعمل                  

ً و ٌُسّمى منصوبها  الشبٌه »و قد تعمل عمل المتعّدي لواحٍد و إن كان فعلها ّلزما
إن كان نكرة، « التمٌٌز»و « جاء رجل حسٌن خلقَه»إن كان معرفة، نحو:  ٙٔ«بالمفعول

ً »نحو:   «.جاء رجل حسٌن خلقا

أم لم « أل»اسم الفاعل سواء كانت مقرونة ب و ٌشترط فً عملها ما ٌشترط فً عمل 
 تكن، نعم ّل ٌشترط فً عملها الدّللة على الحال و اّلستقبال.

زٌد فً »إّّل إذا كان جاراً و مجروراً أو ظرفاً، نحو:  7ٔو ّل ٌجوز تقدٌم معمولها علٌها
ً إذا كانت مجردة من « الحرب حسن عملُه ، «أل»و تجوز إضافتها إلى معمولها مطلقا

ًّ َحسُن خلِقهِ »نحو:  فال تجوز إضافتها إّّل إذا كان « أل»و أّما إذا كانت مقرونة ب « عل
ً بها ًّ الحسُن الُخْلقِ »، فٌقال: المعمول أو ما ٌضاؾ إلٌه المعمول مقرونا و « جاء عل

ًّ الحسُن ُخلِق اْلب» ًّ الحسن خلقٍ »و ّل ٌقال: « جاء عل ًّ الحسن »و « جاء عل جاء عل
 «.خلق أبٍ 

 

 

 

 

                                                           
ٔٙ
 فة المشبّهة تصاغ دائماً من الفعل الالزم فال تطلب لؽة مفعوًّل.ْلّن الص« المفعول به» (. و ّل ٌقال لهٔ)  
ٔ7
 «.زٌٌد عمراً ضارب» (. بخالؾ اسم الفاعل فٌجوزٕ)  

 اسم المفعول 

  تعرٌفه

شرائط 

 عمله

 الصفة المشبهة 

 تعرٌفها 

شرائط 

 عملها


