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 :المفعول لھ: ثالثا
ھو مصدر معلل لحدث :  تعریف المفعول لھ، ویسمى المفعول ألجلھ، ومن أجلھ-1

مشارك لھ في الزمان والفاعل، فھو یفید علة حدوث الفعل ویشاركھ في زمنھ وفاعلھ، 
 ُینفقون أمواَلُھْم ابتغاَء (عل الفعل من أجلھ مثل وعرف أیضا تعریفا مختصرا بأنھ ما ف

فابتغاء مفعول لھ منصوب وھو یفید علة اإلنفاق، وفاعل اإلنفاق وفاعل ) َمْرضاِة اِهللا
) حضرُت َرغبًة في الدراسِة(ومثلھ . االبتغاء واحد، وزمن اإلنفاق وزمن االبتغاء واحد

 ).َأْجَتِنُب المعاصَي خوًفا من اِهللا(و
  من التعریف أن المفعول لھ ال بد أن تجتمع فیھ ثالثة شروط لیكون مفعوال لھ، ویفھم

 :ولكي ینصب وھي
 أن یكون مصدرا فإذا لم یكن مصدرا لم یكن مفعوال لھ ووجب جره بحرف جر -1

 فإن الخلق وإن ) خلَق لكم ما في األرِض جمیعا(وھو الالم أو الباء أو من أو في مثل 
لفظ كم وھو الضمیر لیس مصدرا فلذلك جر بالالم وھو لیس كان للمخاطبین فإن 

 فإن السعي وإن كان ألعلى الدرجات إال أن ) َأْسَعى ألعَلى الدرجاِت(مفعوال لھ ومثل  
 .لفظ أعلى اسم تفضیل ولیس مصدرا فلذلك جر بالالم ولم یكن من قبیل المفعول لھ

ل القلب؛ وذلك ألن الباعث  یشترط في المصدر أن یكون قلبیا أي من أفعا:ملحوظة
فإذا لم یكن المصدر . على الفعل إنما یكون في القلب، ویكون الفعل من عمل الجوارح

فإن اإلمالق لیس من أفعال القلوب؛ ولذلك جاء ) وال َتْقُتلوا أوالَدكم من إمالق(قلبیا مثل 
لوا أوالَدكم َخْشَیَة وال َتْقُت(أما في قولھ تعالى . مجرورا بالالم ولیس من قبیل المفعول لھ

جْئُتَك (ومثل . فإن الخشیة من فعل القلوب فلذلك نصبت على أنھا مفعول لھ) إمالق
فلیس من المفعول لھ كذلك ألن المصدر لیس ) قراءًة للعلم، وقتال للكافر، وضربا لزید

 .قلبیا، وھو منصوب على نزع الخافض أي مجرور بعد حذف حرف الجر
 مفیدا للتعلیل، فإذا لم یكن كذلك لم یكن من قبیل المفعول ألجلھ  أن یكون معلال أي-2

ألن الشيء ال یعلل بنفسھ، وھو منصوب على نزع ) أحسنُت إلیك ِإنعاما علیك(مثل 
 .الخافض
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جئُتَك الیوَم ( أن یتحد مع فعلھ في الزمان والفاعل، فإذا فقد اتحاد الزمان مثل -3
جاء زیٌد إلكراِم (فعول لھ، وإذا فقد اتحاد الفاعل مثل لم یكن من قبیل الم) لإلكراِم غدا

 .فلیس من قبیل المفعول لھ كذلك) عمٍرو
اختلف الفاعل في تركبوھا ) والخیَل والبغاَل والحمیَر ِلَتْرَكُبوھا وزینًة(وفي قولھ تعالى 

ألن فاعل الخلق ھو اهللا تعالى، وفاعل الركوب ھم اآلدمیون فجاءت مجرورة بالالم، 
ا كلمة زینة فقد اتحد فیھا الفاعل فإن فاعل الخلق والتزیین أي جعلھا زینة ھو اهللا أم

 .تعالى فنصبت على أنھا مفعول ألجلھ
وھذا وھو اشتراط اتحاد الزمان والفاعل ھو رأي جمھور النحاة، وھناك من رأى عدم 

 .اشتراط ذلك واعتبر المثالین من قبیل المفعول لھ
 :ملحوظتان

َقَعْدُت عن (فعول ألجلھ قد یتقدم وجوده على وجود مضمون عاملھ مثل  الم:األولى
فإن وجود الجبن في النفس سابق على وجود القعود عن الحرب، وقد ) الحرِب ُجْبًنا

فإن ) ضربُت ابِني تأدیًبا(یكون تصور المفعول ألجلھ سابقا على الفعل العامل فیھ مثل 
ى الضرب، وھكذا في كل مصدر یدل على التأدیب یتصور أوال، ثم یبعث تصوره إل

 .غرض من األغراض مع عامل یدل على ما اتخذ وسیلة لتحصیل ھذا الغرض
والعلماء الذین اشترطوا اتحاد العامل والمصدر في الزمن فسروا ھذا االتحاد بأنھ قد 

آخر وقد یقع أول العامل في ) َھَرْبُت ُجْبًنا(یقع حدث العامل في أثناء زمن المصدر مثل 
، وقد یقع آخر العامل في أول زمن )َحَبْسُتَك َخوًفا من ِفرارك(زمن المصدر مثل 

وفي كل ھذه األمثلة وما یشابھھا فالمصدر مفعول ) جئُتك ِإصالًحا ِلحاِلك(المصدر مثل 
 .ألجلھ منصوب

 بعض النحاة أجاز اختالف الزمان والفاعل بین العامل والمصدر واعتباره :الثانیة
جئُتك أنَّ (ألجلھ إذا كان المصدر منسبكا من أن المؤكدة واسمھا وخبرھا مثل مفعوال 

جئُتك أْن (، أو من أن المصدریة الناصبة للمضارع وما بعدھا مثل )زیدا ُیكِرُمِني
، وزاد بعضھم المصدر المنسبك من كي المصدریة والفعل بعدھا مثل )ُیكِرَمِني زیٌد

 زوا في إعراب المصدر في الحاالت الثالث أن یجر وأجا) جئُتك كي ُیكِرُمِني زیُد(
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بالالم، أو أن یكون في محل نصب مفعوال ألجلھ والتقدیر على الجر إلكرام زید لي، 
 .والتقدیر على النصب إكراَم زید لي

 

 : المفعول لھ المستكمل لشروطھ الثالثة المتقدمة لھ ثالثة أحوال: حكم المفعول ألجلھ-2
 عن األلف والالم واإلضافة فیجوز نصبھ أو جره بحرف الجر  أن یكون مجردا-1

، )ضربُت ابِني ِلتأدیٍب(ویجوز جره فیقال ) ضربُت ابِني تأدیًبا(واألكثر نصبھ مثل 
َودَّ كثیٌر من :  (ال یجوز جره ومما جاء بالنصب قولھ تعالى: ومن النحویین من یقول

فحسدا مفعول ) كفارا َحَسًدا من عنِد أنُفِسِھْمأھِل الكتاِب لو یُردُّونكم من بعِد إیماِنكم 
 :ومما جاء بالجر قول الشاعر. ألجلھ منصوب

 )وَمْن تكونوا ناِصریِھ َیْنَتِصْر  َمْن َأمَُّكْم ِلَرغبٍة فیُكم ُجِبر(
 .فرغبة مصدر یفید التعلیل وقد جاء مجرورا بالالم وھو مجرد من أل ومن اإلضافة

ضربُت (الالم فیجوز جره ویجوز نصبھ واألكثر جره مثل  أن یكون محلى باأللف و-2
 ویجوز نصبھ فیقال ضربت ابني التأدیَب ومما جاء منصوبا قول الشاعر ) ابِني للتأدیِب

 )ولو َتَوالْت ُزَمُر األعداِء  ال َأْقُعُد الُجبَن عن الَھْیجاِء(
 :الجبَن مفعول لھ منصوب ومثلھ

 )َشنُّوا اإلغارَة ُفرسانا وُركبانا ِكُبوا َفَلْیَت لي ِبِھُم َقوما إذا َر(
 .اإلغارة مفعول ألجلھ منصوب أي تفرقوا وأتوا األعداء من كل الجھات ألجل اإلغارة

 أن یكون مضافا ویجوز فیھ النصب والجر على السواء وال یترجح أحدھما على -3
ا جاء بالنصب قولھ ومم) ضربُت ابِني ِلتأدیِبھ(و) ضربُت ابِني تأدیَبُھ: (اآلخر فتقول

 :، وقول الشاعر)َیْجَعلون أصابَعُھْم في آذاِنھم من الصواعِق َحَذَر الموت(تعالى 
 )وُأْعِرُض عن َشْتِم اللئیِم َتَكرُّما وَأْغِفُر عوراَء الكریِم ادخاَره(

حذر الموت مفعول ألجلھ منصوب، وادخاره مفعول ألجلھ منصوب، ومما ورد بالجر 
 .خشیة اهللا مجرور بمن)  منھا َلَما َیْھِبُط من خشیِة اهللاوإنَّ(قولھ تعالى 
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 :یعمل النصب في المفعول ألجلھ العوامل التالیة:  عامل النصب في المفعول لھ-3
ُیْخِلُص (و) َقَصْدُتُھ ابتغاَء معروِفھ(وھو العامل األصلي في نصبھ مثل :  الفعل-1

 ).العامُل في عمِلِھ رغبًة في الثواِب
 )البحُث في الكتِب طلَب الُحصوِل على المعرفِة ضروريٌّ للُمَتعلِم(مثل : مصدر ال-2
 ).ھشاٌم مجتھٌد أمال في التفوِق(مثل :  اسم الفاعل-3
 ).خالٌد مقداٌم في الحرِب طلبا للشھادِة أو النصِر(مثل :  صیغة المبالغة-4
 ).الولُد محبوٌب إكراما ألبیھ(مثل :  اسم المفعول-5
 ).َصِھ احتراًما للُمتحدِث(مثل : لفعل اسم ا-6
 

 یجوز تقدم المفعول لھ على عاملھ سواء أكان منصوبا : تقدم المفعول لھ على عاملھ-4
 أم مجرورا مثل

 )وال َلِعبا ِمنِّي وذو الشیِب َیلعُب َطِرْبُت وما َشْوقا إلى الِبیِض َأطَرُب(
) َطَلًبا للعلِم ُیسافُر التالمیُذ(ثل وم. شوقا مفعول ألجلھ وقد تقدم على عاملھ وھو أطرب

 ).للتخلِص من ضرِر التدخیِن یبتعُد الناُس عنھ(ومثل 
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج المفعول ألجلھ مما یأتي واذكر حالتھ اإلعرابیة
  )والذین ینفقون أموالھم رئاء الناس (-1
 . شر الناس من ھابھ الناس اتقاء غضبھ-2
ھم إال نفورا، استكبارا في األرض ومكر السيء وال یحیق فلما جاءھم نذیر ما زاد (-3

 )المكر السيء إال بأھلھ
 )تتجافى جنوبھم عن المضاجع یدعون ربھم خوفا وطمعا (-4
 مخافة فقر فالذي فعل الفقر    ومن ینفق الساعات في جمع مالھ-5
 )ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیھ نارا وكان ذلك على اهللا یسیرا (-6
 )فأتبعھم فرعون وجنوده بغیا وعدوا (-7
 ) وال تجھروا لھ بالقول كجھر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون (-8
 )فإن آنستم منھم رشدا فادفعوا إلیھم أموالھم وال تأكلوھا إسرافا وبدارا أن یكبروا (-9

 )فلیضحكوا قلیال ولیبكوا كثیرا جزاء بما كانوا یكسبون (-10
)2( 

 :بین عامل نصب المفعول لھ فیما یأتي
 . العالم مكرم اعترافا بفضلھ-2     .یقتصد العاقل في إنفاقھ ادخارا لیوم الشدة

 . السفر في البالد طلبا للرزق مباح-4     . ھلم إلى مجلس العلم بحثا عن الفائدة-3
  . البستاني منسق الحدیقة إمتاعا لألبصار-5
 .لى العبادة إیمانا بربھ التَِّقىُّ دؤوب ع-6

)3( 
 :أكمل ما یأتي بمفعول ألجلھ مناسب

 …… على المرء عدم إزعاج جیرانھ -2……… یتجھ الطالب إلى دراسة العلوم-1
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 .……… ینظف الناس بیوتھم -4 .……… یحرث الفالح األرض -3
 …… یعنى المھندسون بإتقان المباني -6 .……… یقوم الموظفون بواجبھم -5

)4( 
 :ا یأتي في جمل من عندكمثل لم

 . مفعول ألجلھ مضاف-2    . مفعول ألجلھ محلى بأل-1
 . مفعول ألجلھ تقدم على عاملھ-4  . مفعول ألجلھ مجرد من أل واإلضافة-3
 . مفعول لھ عاملھ مصدر-6   . مفعول ألجلھ عاملھ اسم فاعل-5

)5( 
 :أعرب ما یأتي

لوف حذر الموت فقال لھم اهللا موتوا ثم  ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارھم وھم أ-1
 )أحیاھم إن اهللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال یشكرون

 )ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصیال لكل شيء (-2
 
 
 


