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الفعُل وعالماتُه
الفعــل قســٌم مــن أقســام الكلــم، َيتــاُز بأنــه اللفــظ الــذي يــدّل علــى احلــدث، مقرتنــًا بزمــان معــن، 
واحلــدُث يف أصلــه عمــل أو فعــل أو حركــة... فــإذا خــا الفعــل مــن الزمــان ودل علــى احلــدث فقــط حتــوَل 

إىل مصــدر .

وللفعل عاماٌت لفظية يتاز هبا عن االسم واحلرف :

تــاء الفاعــل، وهــي املضمومــة  التــاء،  -  دخــول ضمــر الرفــع املتحــرك وهــو ضمــر الفاعــل، مثــل 
واملكســورة  واإلكــرام »  اجلــال  ذا  يــا  تباركــَت  حنــو »  للمخاطــب،  واملفتوحــة  حنــو »فعلــُت«  للمتكلــم، 

وكتْبــِت«....  »قــرأِت  حنــو  للمخاَطبــة، 

-  ومن عامات الفعل دخوُل ياء امُلخاَطَبة على فعل األمر، مثل: ادخلي واكتيب واسُلكي ُسبَل ربك 
ُذُلًا. وياء الفاعل يف امُلضارع: تكُتبن . فالياء يف األمر ويف الفعل املضارع ضمر الفاعلية، متصٌل بالفعل. 

 فضمائــر الرفــع املتحركــُة تدخــل علــى األفعــال وال تدخــل علــى األمســاء ألن هــذه الضمائــر يف األصــل 
فواعــُل لتلــك األفعــال، فلمــا أضِمــَر الفاعــُل الظاهــر جــاَء علــى صــورة حــرف متصــل بالفعــل.

ومــن عامــات الفعــل أيضــًا دخــول نــون التوكيــد علْيــه، حنــو: ليجزينَّــك اهلل َجــزاًء حســنًا، اصــِرَنَّ علــى 
البــاء. » أقبلــْن » واملــراد هبــا نــون التوكيــد: خفيفــة كانــت، أو ثقيلــة، فاخلفيفــة حنــو قولــه تعــاىل: )لنســفعا 

بالناصيــة( والثقيلــة حنــو قولــه تعــاىل: )لنخرجنَّــك يــا شــعيُب(.

-  مــن َعامــات الفعــل أيضــًا دخــول تــاء التأنيــث الّســاكَنة مثــل: َكَســَبت خــرًا ونَقَضــت غْزَلــا 
وأســَلَمت... ونْعَمــت وبْئَســت . وختتلــُف التــاء الســاكَنة الــي َتلَحــُق األفعــاَل عــن غــر الســاكَنة الــي َتلحــُق 
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األمساَء فالي تلحُق األمساء متحركة حبركة اإلعراب، حنو »هذه مسلمٌة، ورأيت مسلمًة، ومررت مبسلمة«. 
كمــا ختتلــُف هــذه التــاُء املميــزة للفعــل عــن التــاء الداخلــة علــى احلــروف، حنــو »الت، وربــت، ومثــت«.

وقد مجع ابُن مالك األندلسي يف بيت واحد مميزات الفعل فقال :

بتا فعْلُت وأَتت ويا افَعلي  *****  ونون أقبلّن فعٌل ينجلي

فالعامــاُت املميــَزة للفعــل عــن االســم واحلــرف، تتعــُن معرفُتهــا للَفــرق بــن األفعــال واألمســاء واحلــروف، 
فــإن كثــرًا مــن طــاب العلــم يستشــكل علْيــه أمــر التمييــز بــن األفعــال واألمســاء  فُيعربــوَن االســم فعــًا 

. والفعل امســًا 

فالفعــُل َينجلــي أي يظهــُر ويتضــُح بتــاء فعْلــُت ]وهــي ضمــر فاعليــة[ وتــاء أتــْت ]وهــي حــرف مؤنــث[ 
ويــاء افَعلــي، وهييــاء خماَطَبــة تلحــُق املضــارَع واألمــَر، ونــون أقبَلــنَّ وهــي نــون التوكيــد اخلفيَفــة والثقيَلــة

ْفيــًا، مثــل  طبعــًا هنــاك عامــاٌت كثــرٌة أخــرى متيــز الفعــل منهــا ُدخــول ُحــروف االســتقبال إثباتــًا ونـَ
ْفــرَُح« ِفْعــٌل، َوَعاَمــُة الِفْعلّيــة ُدخــوُل  ْفرَُح امُلومنــون بنصــِر اهلل، فكلمــُة »يـَ الّســن وســوَف وَلــن، وذلــك حنــو َســـيـَ
ْغِفُر َلُكــْم َربِّ ِإنَّــُه  الســن، وكذلــك حــرف َســْوَف، حنــو قولــه تعــاىل يف ســورة يوســف: َقــاَل َســْوَف َأْســتـَ

ُهَو اْلَغُفــوُر الرَِّحيــُم. فكلمــة أســتغفر فعــٌل بدليــل دخــول ســوف علْيهــا 

ومــن العامــات أيضــًا دخــول حــرف َقــْد ، وهــو ُيفيــُد التحقيــَق إذا دخــَل علــى املاضــي والتقريــَب 
ــْد مســَع اهلل قــوَل الــي ُتادُلــك يف زوجهــا  ــَح اْلُمْؤِمُنــون. َق َل ــْد َأفـْ إذا دخــَل علــى املضــارع، حنــو قولــه تعــاىل: َق
وتشــتكي إىل اهلل واهلل َيســمُع حتاُورَكمــا. ومــن ُحــروف االســتقبال النافَيــة َلــن، حنــو قولــه تعــاىل يف ســورة 

بُّــون. ْنِفُقــوا ممَّــا حتِ َناُلــوا اْلــِرَّ َحــىَّ تـُ آل عمــران: َلــْن تـَ

ومــن احلــروف الداخَلــة علــى الفعــل »َل« الــي تدخــُل علــى املضــارع فتقلــُب داللَتــه مــن إفــاَدة احلاضــر 
ُقــوا النَّــاَر الَّــِي  ْفَعُلــوا َفاتـَّ ْفَعُلــوا َوَلــْن تـَ َقــَرة: َفــِإْن َلْ تـَ ْفــي املضــي، حنــو قولــه تعــاىل يف ســورة البـَ إىل االســتقبال إىل نـَ

ْت ِلْلَكاِفِريــَن، وقــد اجتَمــع يف هــذه اآلَيــة حرفــا النفــي »َل وَلــن« َجــاَرُة ُأِعــدَّ َوُقوُدَهــا النَّــاُس َواحلِ

حــروف  مثــل  األمســاء  دوَن  األفعــاِل  علــى  بالّدخــول  ختتــص  الــي  احلــروف  مــن  هنــاك كثــر  طبعــًا 
الّشــرط اجلازَمة.

ولكــن أردنــا أن نضــَع اليــَد علــى بعــض اخلصائــص الــي متيــز األفعــال عــن األمســاء واحلــروف حــى 
يتمكــن طالــُب العلــم مــن الَفــرق بينهمــا 


