
  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 329

 المفعول معھ: خامسا
المفعول معھ اسم فضلة بعد واو أرید بھا التنصیص على :  تعریف المفعول معھ-1

استَوى الماُء و (و) ِسرُت والنیَل(المعیة مسبوقة بفعل أو ما فیھ حروفھ ومعناه مثل 
 ).الخشبَة

یصح ویعرف أیضا بأنھ اسم فضلة وقع بعد واو بمعنى مع، وتقدمھ فعل أو شبھھ، ولم 
 .عطفھ على ما قبلھ

 :ویفھم من التعریف ما یأتي
ال ( المفعول معھ ال بد أن یكون اسما فإذا جاء بعد الواو الدالة على المعیة فعل مثل -1

 .فإن ما بعد الواو ال یكون مفعوال معھ ألنھ فعل ولیس اسما) َتْنَھ عن ُخُلٍق وتأِتَي مثَلُھ
اشترَك زیٌد (كن كذلك لم یكن مفعوال معھ مثل  ال بد أن یكون االسم فضلة فلو لم ی-2

فإن كلمة عمرو في ھذا المثال عمدة الن الفعل ال یستغنى عنھا إذ ال یقال ) وعمٌرو
 .اشترك زید؛ ألن االشتراك ال یكون إال بین اثنین

جاء محمٌد َمَع ( أن الدال على المعیة ال بد أن یكون الواو، فإذا لم یكن واوا مثل -3
فإن الدال على ) ِبعُتَك الداَر بأثاِثھا(فإن ما بعد مع لیس مفعوال معھ، ومثل ) محموٍد

 .المعیة في ھذا المثال الباء فلیس ما بعدھا مفعوال معھ
وأرید مجرد ) جاء حامٌد وھاشٌم( أنھ ال بد أن یراد النص على المعیة فإذا قیل -4

وعمٌرو (أو )  وعمٌرو َقْبَلُھجاء زیٌد(العطف فلیس ما بعد الواو مفعوال معھ، وفي مثل 
ال یكون ما بعد الواو مفعوال معھ ألن الواو فیھا لیست بمعنى مع ألن فیھا كلمة ) َبْعَدُه

 .قبلھ أو بعده
 أنھ ال بد أن ُتسبق الواو واالسم الذي بعدھا بفعل أو شبھھ ویعبر عن شبھ الفعل بما -5

فسرت فعل، ) نا سائٌر والشاطَئأ(و) سرُت والشاطَئ(فیھ معنى الفعل وحروفھ مثل 
فإذا لم یكن ھناك فعل وال ما فیھ حروفھ ومعناه بأن . وسائر فیھ معنى الفعل وحروفھ

فال یكون ما بعد الواو مفعوال ) ھذا لك وألبیك(كان فیھ معناه فقط دون حروفھ مثل 
رجٍل كلُّ (معھ، ألن اسم اإلشارة ھذا فیھ معنى الفعل أشیر ولیس فیھ حروفھ، ومثل 

إذ لیس فیھ فعل وال ما فیھ معناه وال حروفھ فلیس ما بعد الواو مفعوال معھ ) وَضْیَعُتُھ
 .بل ھو معطوف على كل الذي ھو مبتدأ والخبر محذوف تقدیره مقترنان

 

جئت فعل ) جئُت وطلوَع الشمِس( حكم المفعول معھ النصب : حكم المفعول معھ-2
على الفتح ال محل لھ من اإلعراب، طلوع مفعول وفاعل، الواو واو المعیة حرف مبني 

 .معھ منصوب بالفتحة، الشمس مضاف إلیھ
 

 یكون المفعول معھ منصوبا وعامل نصبھ الفعل أو شبھھ :عامل نصب المفعول معھ-3
 :أي ما یعمل عملھ مما یأتي

بمعنى ارتفع الماء حتى ) استَوى الماُء والخشبَة(و) سرُت والطریَق( الفعل مثل -1
الطریق مفعول معھ منصوب وعامل نصبھ الفعل . صار مع الخشبة في مستوى واحد

 .سرت
الطریق مفعول معھ منصوب وعامل نصبھ )  أنا سائٌر والطریَق( اسم الفاعل مثل -2

 .اسم الفاعل سائر
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أخاه مفعول معھ منصوب باأللف ألنھ من ) زیٌد ُمْكَرٌم وأخاه( اسم المفعول مثل -3
 .، وعامل نصبھ اسم المفعول مكرماألسماء الخمسة

الشاطئ مفعول معھ منصوب، ) َسْیُرك والشاطَئ في الصباِح ُمفیٌد( المصدر مثل -4
 .وعامل نصبھ المصدر سیر

المریض مفعول معھ منصوب، وعامل نصبھ ) ُرَوْیَدَك والمریَض( اسم الفعل مثل -5
 نفسك مع المریض ومثل اسم الفعل رویدك، ومعنى الجملة تمھل مع المریض، او أمھل

 ).َحْسُبَك وزیدا ِدرھٌم(
 :ملحوظتان

 من النحاة من زعم أن عامل نصب المفعول معھ ھو الواو، وذلك غیر صحیح :األولى
 ألن أي حرف یختص باالسم ولم یكن كالجزء منھ ال یعمل إال الجر كحروف 
الالم فإنھ ال الجر، أما الحرف الذي یختص باالسم ویكون كالجزء منھ وھو األلف و

یعمل شیئا، وھو كالجزء من االسم الن العامل یتخطاه ویظھر أثره على آخر االسم مثل 
 .مررت بالغالم

 سمع من كالم العرب نصب المفعول معھ بعد ما وكیف االستفھامیتین من غیر :الثانیة
وقد خرج ) كیف أنَت وَقصعًة من َثریٍد؟(و) ما أنَت وزیًدا؟(أن یلفظ بفعل مثل 

ما تكوُن (النحویون ھذه األمثلة على أن ھناك فعال مضمرا مشتقا من الكون والتقدیر 
 ).كیف تكوُن وقصعًة من ثریٍد؟(و) وزیًدا؟

 

 : لالسم الواقع بعد الواو خمس حاالت: حاالت االسم الواقع بعد الواو-4
، وذلك  الحالة األولى وجوب النصب على المفعولیة معھ واعتبار الواو واو المعیة-1

َمَشْیُت (و) سرُت والطریَق(إذا كان العطف على االسم السابق للواو ممتنعا مثل 
فما بعد الواو في ھذه األمثلة ال یجوز عطفھ ) مات الرجُل وطلوَع الشمِس(و) والحائَط

على ما قبلھا ألنھ ال یتصور صدور الفعل منھ فتعین أن تكون الواو للمعیة وأن یكون 
ففي ھذا المثال ال یصح العطف ) ال َتْنَھ عن القبیِح وإتیاَنھ(معھ، ومثل ما بعدھا مفعوال 

ألنھ إن عطف على ما قبلھ یكون المعنى ال تنھ عن القبیح وعن إتیانھ، وھذا معنى غیر 
 صحیح، وال بد أن یكون المقصود ال تنھ عن القبیح مع إتیانھ فیتعین جعل 

 .ا مفعوال معھالواو للمعیة، واعتبار االسم الواقع بعدھ
ویمتنع العطف كذلك على الراجح من أقوال النحاة إذا كان ما قبل الواو ضمیرا مرفوعا 

أو ضمیرا مجرورا بحرف جر ) قمُت وھشاًما(متصال غیر مؤكد بضمیر منفصل مثل 
وذلك ألنھ ال یجوز العطف على الضمیر المرفوع المتصل ) مررُت بك وحامًدا(مثل 

صل، وال یجوز العطف على الضمیر المجرور بحرف جر دون دون تأكیده بضمیر منف
ومن أجاز ذلك من النحاة لم یمنع العطف، وإن كان . إعادة حرف الجر مع المعطوف
 .النصب أرجح لدیھم كما سیأتي

فأْجِمعوا ( الحالة الثانیة وجوب النصب على المعیة أو على إضمار فعل مناسب مثل -2
 عطف شركاءكم على أمركم ألن المعنى یأبى ذلك، إذ ال إذ ال یصح) أمَركم وشركاَءكم

یقال أْجَمعوا أمرھم وأْجَمعوا شركاءھم بل یقال وَجَمعوا شركاءھم فیكون النصب على 
المعیة بتقدیر فأجمعوا أمركم مع شركائكم، أو على إضمار فعل مناسب تقدیره واْجَمعوا 

إذ ) َعَلْفُتھا ِتْبًنا وماًء بارًدا(، ومثل فیكون التقدیر فأْجِمعوا أمركم واْجَمعوا شركاءكم
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المعنى أیضا ال یجیز عطف الماء على التبن ألن الماء ال یعلف فیكون النصب على 
المعیة بتقدیر علفتھا تبنا مع سقیھا ماء باردا، أو على إضمار فعل مناسب ھو سقیتھا  

 ومثل . ویكون التقدیر علفتھا تبنا وسقیتھا ماء باردا
 )وَزجَّْجَن الحواِجَب والُعیونا   الغاِنیاُت َبَرْزَن یوًماإذا ما(

فإن العیون في ھذا المثال ال تعطف على الحواجب ألنھا ال تزجج بل تكحل والتزجیج 
وھو التجمیل والترقیق للحواجب، أما العیون فلھا التكحیل؛ ولذلك یكون النصب على 

 أو على إضمار فعل مناسب تقدیره المعیة بتقدیر وزججن الحواجب مع تكحیل العیون،
كحلن ویكون التقدیر وزججن الحواجب وكحلن العیونا، وقد أجاز البعض العطف في 

قدر العطف على تقدیر مضاف أي ) فأْجِمُعوا أمَركم(األمثلة السابقة كلھا ففي اآلیة 
قدمت لھا قدروا أن علفتھا تتضمن معنى ناولتھا أو ) علفُتھا ِتْبًنا(وأمر شركائكم، وفي 

قدروا أن زججن ) وَزجَّْجَن الحواِجَب(فیكون التقدیر ناولتھا تبنا وماء باردا، وفي 
 .تتضمن معنى حسّن، فیكون التقدیر وحسّن الحواجب والعیونا

 الحالة الثالثة جواز النصب على أنھ مفعول معھ أو العطف على ما قبل الواو مع أن -3
فإن نصب ) سرُت وخالًدا(كنا مع الضعف مثل النصب أرجح، وذلك إذا كان العطف مم

 خالدا على أنھ مفعول معھ أولى من رفعھ وعطفھ على الضمیر في سرت ألن 
العطف على الضمیر المتصل المرفوع ال یجوز على األرجح عند النحاة وأجازه قلة 

وھذا الضعف للعطف ناشئ . منھم فللتخلص من ھذا الضعف یرجح نصب ما بعد الواو
ُكْن أنَت وزیًدا (ل لفظي، وقد یكون الضعف ناشئا من عامل معنوي مثل من عام
وإنما رجح نصب زیدا في ھذا المثال ألنھ لو عطف على أنت لكان فعل األمر ) كاألِخ

وھو كن مسلطا على زید، ولیس المعنى على ذلك، ألنھ ال یأمر زیدا بل یأمر مخاطبھ 
ویالحظ أنھ مع المفعول معھ یكون ما بأن یكون مع زید كاألخ فلذلك رجح النصب، 
ومنھ ) كاألخوین(ال بحسبھما ) كاألخ(بعد المفعول معھ بحسب ما قبلھ فقط وھو مفرد 

 :قول الشاعر
 )َمكاَن الُكلیتیِن من الطِّحاِل   فكوُنوا أنُتُم وَبِني أِبیُكْم(

ى أن بني فبني أبیكم مفعول معھ ولو عطفت على الضمیر المؤكد بالمنفصل لكان المعن
أبیھم مأمورون بأن یكونوا معھم مكان الكلیتین من الطحال ولیس ذلك ھو المراد، ومثل 

ففي ھذا المثال لو عطف الفصیل على الناقة لصار ) لو ُتِرَكِت الناقُة وفصیَلھا لرِضَعھا(
المعنى أن رضاع الفصیل للناقة یحصل بمجرد تركھا ولیس األمر كذلك، ومن أجل 

من تقدیر لو تركت الناقة وتركت فصیلھا یتمكن من رضاعھا لرضعھا، العطف ال بد 
وھذا صحیح ولكنھ تكلف من أجل العطف، والنصب على أنھ مفعول معھ ال یحتاج إلى 
. تكلف إذ المعنى لو تركت الناقة مع فصیلھا لرضعھا، ومن أجل ذلك فالنصب أرجح

 :ومثل
 )َفَدْعُھ وواِكْل أمَرُه واللیالیا  إذا َأْعَجَبْتَك الدَّْھَر حاٌل من امِرٍئ(

وفي ھذا المثال لو عطفت اللیالي على أمره الحتیج إلى تقدیر وواكل أمره للیالي، 
 والمخلص من ھذا التقدیر جعل الواو بمعنى مع ونصب اللیالي.  وواكل اللیالي ألمره

 . على أنھ مفعول معھ أي وواكل أمره مع اللیالي
 العطف على ما قبل الواو والنصب على أنھ مفعول معھ، مع  الحالة الرابعة جواز-4

 و) سار زیٌد وعمٌرو(أن العطف أرجح وذلك إذا كان العطف ممكنا دون ضعف مثل  
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فیجوز في المثالین العطف، ویجوز النصب على المعیة، لكن ) جاء بكٌر وخالٌد (
شریك مع واو العطف أولى ألن التشریك الذي تفیده واو العطف أولى من عدم الت

وفي ھذا المثال العطف جائز ألن الضمیر ) كنُت أنا وزیٌد كاألخوین(المعیة، ومثل 
المتصل مؤكد بالمنفصل، ومع جواز النصب فالعطف أرجح ألن التشریك الذي تفیده 

 .واو العطف أولى من عدم التشریك
ذا كان  الحالة الخامسة وجوب العطف وامتناع النصب على المفعول معھ وذلك إ-5

فال یجوز في ھذا المثال ) جاء زیٌد وعمٌرو َقْبَلُھ(ھناك ما یمنع النصب على المعیة مثل 
جعل وعمرو مفعوال معھ ألن كلمة قبلھ تمنع المعیة فیتعین عطفھ على زید، ومثل 

یتعین في ھذا المثال العطف وال تجوز المعیة ألن التحاور ال )  تحاوَر َبْكٌر وخالٌد(
 . اثنینیكون إال من

 

  : تقدیم المفعول معھ على عاملھ أو مصاحبھ-5
 . ال یتقدم المفعول معھ على عاملھ باتفاق النحاة فال یقال والنیل سرت-1
 ال یتقدم المفعول معھ على مصاحبھ على رأي جمھور النحاة فال یقال سار والنیل -2
 .زید

 :ول الشاعر أجاز ابن جني تقدیم المفعول معھ على مصاحبھ واستدل بق-3
 ) ثالُث ِخصاٍل لسَت عنھا بُمْرَعِوي  َجَمْعَت وُفْحًشا ِغیَبًة وَنمیمًة (

فقد قدم وفحشا على أنھ مفعول معھ على مصاحبھ وھو غیبة وأجیب عن ذلك بأن الواو 
 .عاطفة وقدمت ھي ومعطوفھا للضرورة

ي تعدى إلیھ  إذا تعددت المفاعیل قدم المفعول المطلق ثم المفعول بھ الذ:ملحوظة
العامل بنفسھ ثم الذي تعدى إلیھ بواسطة حرف الجر ثم المفعول فیھ الزماني ثم المكاني 

ضربُت َضرًبا زیًدا بسوٍط نھاًرا ُھنا تأدیًبا وُطلوَع (ثم المفعول لھ ثم المفعول معھ مثل 
 ).الشمٍس

 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المفعول معھ
 .الجمھور وقف الخطیب والشرفة لیراه -1
  مالك والتطفل على أسرار الناس؟-2
  . سار السائح والطریق الجدید-3
 . وقف المؤذن والمئذنة-4
   كیف أنت واالستعداد لالمتحان؟-5
 . أفطر الصائمون وغروب الشمس-6
 . سار بعض الشباب وشاطئ النیل-7
  ما لھؤالء الصبیان والدوران حول ھذا الرجل؟-8
 . دع الكسول وشأنھ-9

 . وصل آخر الطالب وبدایة الدرس-10
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)2( 
فیما یأتي من الجمل أسماء جاءت بعد الواو بین منھا ما یجب نصبھ على أنھ مفعول 
معھ أو على إضمار فعل وما یجب عطفھ ویمتنع نصبھ، وما یجوز فیھ النصب 

 :والعطف مع ترجیح النصب أو مع ترجیح العطف مع بیان سبب كل منھا وإعرابھ
 .ریس وسھیل معھ وصل إد-1
 . سار المشاة وجانب الشارع-2
 . أكرمنا مضیفنا فسقانا ماء عذبا وفاكھة-3
 . سرت وھشاما في طریق واسع-4
 . مشى بكر وعمرو في أرجاء الحدیقة-5
 . اختصم محمد ومحمود حول مسألة علمیة ثم تصافیا-6

)3( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . مفعول معھ منصوب-1
 . معھ بعد أداة استفھام مفعول-2
 . مفعول معھ یجوز نصبھ ویجوز عطفھ على ما قبل الواو-3

)4( 
 :أعرب ما یأتي

والذین تبوءوا الدار واإلیمان من قبلھم یحبون من ھاجر إلیھم وال یجدون في (
صدورھم حاجة مما أوتوا ویؤثرون على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة ومن یوق شح 

 )وننفسھ فأولئك ھم المفلح
 
 
 


