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  المفاعیل-7
المفاعیل خمسة في أصح أقوال النحاة وأشھرھا، وھي المفعول بھ والمفعول المطلق 

 .والمفعول ألجلھ والمفعول معھ والمفعول فیھ
 

 :المفعول بھ: أوال
 المفعول بھ ھو اسم یدل على من وقع علیھ فعل الفاعل مثل:  تعریف المفعول بھ-1
 وقد ال یكون وقوع الفعل . ول بھ ألنھ وقع علیھ اإلكرامفمحمدا مفع)  أكرمُت محمدا (

ویجاب بأن الفعل ) ال َتْضِرِب الولَد(أو ) ما ضربُت الولَد(على المفعول بھ واضحا مثل 
متعلق بالمفعول بھ بمعنى أنھ عندما یقع فإنھ ال بد أن یقع على ھذا المفعول بھ أو على 

 .غیره مما یصلح ألن یتعلق بھ الفعل
 

  المفعول بھ فضلة في الجملة یؤتى بھ بعد الركنین:مكانة المفعول بھ في الجملة -2
وقد . األساسیین لھا اللذین تدل الجملة بھما على معنى مستقل وھما الفعل والفاعل

تحتاج الجملة بعد ذلك إلى معان إضافیة تضیفھا إلى المعنى األساسي فیؤتى فیھا 
ومن ھذه . نھا زیادة وفضلة عن المعنى األولبكلمات یسمیھا النحاة بالفضالت أل

 .الفضالت المفعول بھ
 

 حكم المفعول بھ النصب ظاھرا أو تقدیرا أو محال بحسب ما : حكم المفعول بھ-3
 :یأتي

  ینصب بالفتحة الظاھرة إذا كان اسما معربا ظاھرا صحیح اآلخر أو معتل اآلخر-1
 الكتاب مفعول بھ) َزَل الكتاَب بالحقِّ والمیزاَناُهللا الذي َأْن(بالیاء، مثال الصحیح اآلخر 
 .منصوب بالفتحة الظاھرة
داعي مفعول بھ منصوب بالفتحة ) یا قوَمنا أجیبوا داعَي اِهللا(مثال المعتل اآلخر بالیاء 

 .الظاھرة، وإنما ظھرت الفتحة على الیاء لخفتھا
) مواِت واألرَض بالحقَِّخَلَق اُهللا الس( ینصب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث سالما -2

 .السموات مفعول بھ منصوب بالكسرة ألنھ جمع مؤنث سالم
 ولقد آتینا موَسى ( ینصب بالفتحة المقدرة للتعذر إذا كان معتل اآلخر باأللف مثل -3
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موسى مفعول بھ أول منصوب بفتحة مقدرة على ) الُھَدى وأورثنا بني إسرائیَل الكتاَب
ول بھ ثان منصوب بفتحة مقدرة على األلف للتعذر، ومثل األلف للتعذر، الھدى مفع

عصا مفعول بھ منصوب بفتحة مقدرة على األلف للتعذر، عصا ) وأن ألِق عصاك(
 .مضاف والكاف مضاف إلیھ مبني على الفتح في محل جر

 یكون مبنیا في محل نصب إذا كان أحد األسماء المبنیة وھي الضمائر وأسماء -4
 . الموصولة وأسماء الشرط واالستفھاماإلشارة واألسماء

الھاء في حفظناھا مفعول بھ ) وحفظناھا من كلِّ شیطاٍن رجیم( مثال الضمیر المتصل -
 .وھي ضمیر متصل مبني على السكون في محل نصب

إیاه مفعول بھ وھو ضمیر منفصل مبني ) وال َنْعُبُد إال إیاُه( مثال الضمیر المنفصل -
 .على الضم في محل نصب

ھذا مفعول بھ وھو اسم إشارة ) قالوا َمْن َفَعَل ھذا بآلھِتنا یا إبراھیم( مثال اسم اإلشارة -
 .مبني على السكون في محل نصب

أْنَجینا الِذیَن َیْنَھْوَن عن السوِء وأخذنا الذین ظلموا بعذاٍب ( مثال االسم الموصول -
فقاِتلوا التي (ي محل نصب الذین مفعول بھ وھو اسم موصول مبني على الفتح ف) بئیس

التي مفعول بھ وھو اسم موصول مبني على السكون في ) تبِغي حتى تفيَء إلى أمِر اهللا
وقال الِذیَن كفروا ربَّنا أرنا اللَذْیِن أضالنا من الجنِّ واإلنِس نجعْلھما (محل نصب، 
 .ل نصباللَذْیِن مفعول بھ وھو اسم موصول مبني على الیاء في مح) تحَت أقداِمنا

ما اسم شرط جازم وھو مفعول بھ ) وما تفعلوا من خیْر َیْعَلْمُھ اهللا( مثال اسم الشرط -
 .مقدم مبني على السكون في محل نصب

ماذا اسم استفھام وھو مفعول بھ مقدم مبني ) ماذا َأْنَزَل ربُّكم؟( مثال اسم االستفھام -
 .على السكون في محل نصب

رفوعا والمفعول بھ منصوبا ألن الفاعل ال یكون إال واحدا،  إنما كان الفاعل م:ملحوظة
والرفع ثقیل، والمفعول یكون واحدا فأكثر، والنصب خفیف، فجعلوا الثقیل للقلیل، 

 .والخفیف للكثیر؛ قصدا للتعادل
 
 یكون المفعول بھ اسما صریحا ظاھرا أو مضمرا معربا أو : أحوال المفعول بھ-4

 .ال ویكون جملةمبنیا كما مر، ویكون مؤو
 .والمؤول یكون مؤوال من أّن وما دخلت علیھ، أو من أْن والفعل، أو من ما والفعل

أن حرف توكید ) ورَأْوا أنَّھم قد َضلُّوا( مثال المصدر المؤول من أنَّ واسمھا وخبرھا -
ونصب، ھم ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والمیم عالمة 

قیق، ضلوا فعل ماض، واو الجماعة فاعلھ، والفعل والفاعل في الجمع، قد حرف تح
محل رفع خبر أن، وأن واسمھا وخبرھا في تأویل مصدر في محل نصب مفعول بھ 

 .والتقدیر ورأوا ضاللھم
أن تفرض أن حرف ) َخِشیُت أن ُتْفَرَض علیكم( مثال المصدر المؤول من أْن والفعل -

فعول،  نائب الفاعل ضمیر مستتر تقدیره مصدري ونصب، تفرض مضارع مبني للم
ھي یعود على صالة التراویح، علیكم جار ومجرور متعلق بتفرض، والمصدر المؤول 

 .من أن والفعل والفاعل في محل نصب مفعول بھ، والتقدیر خشیت فرضھا علیكم
  ما حرف مصدري ال محل لھ) ودُّوا ما َعِنتُّْم( مثال المصدر المؤول من ما والفعل -



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

 283

من اإلعراب، عنتم عنت فعل ماض وتم ضمیر متصل وھو فاعل مبني على الضم في 
محل رفع، والمیم عالمة الجمع، والمصدر المؤول من ما والفاعل في محل نصب 

 .مفعول بھ والتقدیر ودوا عنتكم
أدُّوا (الجملة ھي ) أدُّوا واجباِتكم: قال المعلُم لتالمیِذه( مثال المفعول بھ الجملة -
أدوا فعل أمر مبني على حذف النون ألنھ من األفعال : وتعرب كما یلي) اجباِتكمو

الخمسة، واو الجماعة ضمیر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، واجبات 
مفعول بھ منصوب بالكسرة ألنھ جمع مؤنث سالم، كم مضاف إلیھ مبني على الضم في 

 لفعل والفاعل والمفعول بھ في محل محل جر، والمیم عالمة الجمع، والجملة من ا
 .نصب مفعول بھ، وتسمى ھذه الجملة مقول القول أي أنھا المفعول بھ لمادة القول

 

 : یعمل النصب في المفعول بھ واحد من أربعة أشیاء : عامل النصب في المفعول بھ-5
ولقد ) (نا نوحالقد َأْرَسْل) (اضِرْب بعصاك البحَر) (َأْنَزَل اُهللا الكتاَب( الفعل مثل -1

 ).آَتْیناك َسْبعا من الَمثاِني
والفعل الذي ینصب المفعول بھ یسمى فعال متعدیا ألنھ یتعدى فاعلھ إلى مفعول بھ، 
واألفعال المتعدیة أنواع فمنھا ما ینصب مفعوال واحدا، ومنھا ما ینصب مفعولین، 

عل المتعدي ومنھا ما ینصب ثالثة مفاعیل، وقد سبق توضیح ذلك في موضوع الف
 .والفعل الالزم وفي موضوع النواسخ في ظن وأخواتھا

 . الوصف ویقصد بھ المشتق كاسم الفاعل وصیغة المبالغة والصفة المشبھة-2
 .عبده مفعول بھ السم الفاعل كاف) َأَلْیَس اُهللا بكاٍف َعْبَده؟(  مثال اسم الفاعل -
 . رسلھ مفعول بھ السم الفاعل مخلف)فال َتْحَسَبنَّ اَهللا ُمْخِلَف وعِدِه ُرُسَلھ(
الكذب مفعول )  ال ُتِطْع من ھم سماعون الكذَب أكالون السُّْحَت( مثال صیغة المبالغة -

 .بھ لصیغة المبالغة سماعون، السحت مفعول بھ لصیغة المبالغة أكالون
 .دعاء مفعول بھ لصیغة المبالغة سمیع) إن اَهللا َسمیٌع ُدعاَء َمَن دعاه(
الوجھ منصوب على التشبیھ بالمفعول بھ ) زیٌد حسٌن الوجَھ( الصفة المشبھة  مثال-

 .للصفة المشبھة حسن
 .األصَل منصوب على التشبیھ بالمفعول بھ للصفة المشبھة كریم) محمٌد كریٌم األصَل(
الناس مفعول بھ ) ولوال دفُع اِهللا الناَس بعَضھم ببعٍض َلَفَسَدِت األرُض( المصدر مثل -3
 .صدر دفعللم
) یأیھا الذین آمنوا علیكم أنفَسكم ال َیُضرُُّكْم َمْن َضلَّ إذا اْھَتَدْیُتْم( اسم الفعل مثل -4

بمعنى خذ الكتاب، الكتاب ) دوَنَك الكتاَب(أنفسكم مفعول بھ السم الفعل علیكم ومثل 
 .مفعول بھ السم الفعل دونك

الصفة المشبھة أو المصدر  قد یضاف اسم الفاعل أو صیغة المبالغة أو :ملحوظة
 .للمفعول بھ فیكون مجرورا لفظا باإلضافة

 .من إضافة اسم الفاعل لمفعولھ) إن اَهللا بالُغ أمِره) (ھدیا باِلَغ الكعبِة( مثل -
 .من إضافة صیغة المبالغة لمفعولھا) اُهللا غفاُر الذنوِب، ستاُر العیوِب( ومثل -
من إضافة الصفة المشبھة لما یشبھ ) لمعشِرمحمٌد حسُن الشمائِل، لطیُف ا( ومثل -

 .المفعول بھ
من إضافة المصدر ) وكذلك َزیََّن ِلكثیٍر من المشركیَن قتَل أوالِدھم ُشَركاُؤھم( ومثل -



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

 284

 .لمفعولھ
 

) قرأ الكتاَب عليٌّ( یتقدم المفعول بھ على الفاعل مثل : تقدم المفعول بھ على الفاعل-6
واجبا أحیانا أخرى وقد سبق توضیح ذلك في موضوع ویكون تقدمھ جائزا أحیانا و

 .الفاعل
قد یتقدم المفعول بھ على الفعل والفاعل مثل :  تقدم المفعول بھ على الفعل والفاعل-7
) خالدا َلِقیُت(ومثل ) محمدا أكرمُت(ومثل ) نارا َأْوَقَد القوُم(ومثل ) والُمْؤَتِفَكَة َأْھَوى(

 .با ویكون ممتنعاویكون تقدمھ جائزا، ویكون واج
 فأما جواز تقدمھ على الفعل فذلك إذا لم یكن ھناك ما یوجب تقدمھ أو یمنعھ مثل -أ
فأنفسھم مفعول بھ مقدم للفعل یظلمون،  وتقدمھ جائز إذ ) ولكن كانوا أنفَسھم یظلمون(

الخیَر أردُت من وراِء (ومثل ) ثم الجحیَم َصلُّوه(لیس ھناك ما یوجبھ أو یمنعھ، ومثل 
 ) .ذلك
 : وأما وجوب تقدمھ على الفعل فذلك في ثالثة مواضع-ب
 أن یكون المفعول واحدا من األشیاء التي یجب لھا الصدارة وھي أسماء الشرط -1

 :وأسماء االستفھام وكم الخبریة وأمثلتھا ما یلي
ما ) ْظَلمونوما ُتْنِفقوا من شيٍء في سبیِل اِهللا ُیوََّف إلیكم وأنتم ال ُت: ( مثال اسم الشرط-

 .اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول بھ مقدم للفعل تنفقوا
 ) أّیا ما تدعو َفَلُھ األسماُء الُحْسَنى(ومثل 

من اسم استفھام مبني على السكون في ) َمْن َصِحْبَت في سفِرك؟( مثال اسم االستفھام -
 ) َعْلَت؟ماذا َف(محل نصب مفعول بھ مقدم للفعل صحبت، ومثل 

كم خبریة بمعنى كثیر مفعول بھ ) كم عبیٍد َمَلْكَت) (كم ماٍل َأْنَفْقَت( مثال كم الخبریة -
 .مقدم مبني على السكون في محل نصب

حیث یلزم من ) إیَّاك نعبُد وإیَّاك نستعیُن( أن یكون المفعول ضمیرا منفصال مثل -2
ة من فصلھ وھي قصر الفعل على تأخیر المفعول وصل الضمیر، وذلك یتنافى مع الغای

وھذا إذا لم یكون الفعل من باب سلنیھ أي مما ینصب مفعولین لیس أصلھما . المفعول
المبتدأ والخبر إذ یجوز في الضمیر في ھذا الباب الفصل والوصل مثل سلنیھ وسلني 

 .إیاه، وأعطیتكھ وأعطیتك إیاه وفي ھذه الحالة یجوز تقدیم المفعول ویجوز تأخیره
 أن یكون العامل في المفعول واقعا في جواب أما ولیس ھناك ما یفصل بین أما -3

وقد تكون أما ) فأّما الیتیَم فال َتْقَھْر، وأّما السائَل فال َتْنَھْر(والفعل غیر المفعول مثل 
حیث تدل الفاء التي ) وربَّك َفَكبِّْر(مقدرة فیتقدم المفعول كذلك على الفعل وجوبا مثل 

 .جواب أما على أنھا مقدرةتقع في 
فإذا كان ھناك فاصل بین أما والفعل غیر المفعول بھ فال یجب تقدیم المفعول على 

، وذلك ألن أما یجب أن یفصل بینھا وبین الفاء ) أّما الیوَم فأدِّ واجَبك(الفعل مثل 
 .لةبمفرد، وال یجوز أن تقع الفاء بعدھا مباشرة، وال أن یفصل بینھا وبین الفاء بجم

 : وأما امتناع تقدمھ على الفعل ووجوب تأخره فذلك في خمسة مواضع-ج
أن یكون المفعول مصدرا مؤوال من أن المؤكدة ومعمولیھا أي اسمھا :  األول-1

فالمصدر المؤول من أن وما ) َعَرْفُت أنك فاِضٌل(وخبرھا مشددة كانت أم مخففة مثل 
ك ال یصح تقدیمھ على الفعل فال یقال دخلت علیھ ھو المفعول بھ وتقدیره عرفت فضل
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فیجب تأخر المفعول بھ وھو المصدر )  َعِلَم أن لن ُتْحُصوُه(أنك فاضل عرفت،  ومثل 
المؤول من أن المخففة واسمھا المحذوف وخبرھا، وال یصح تقدیمھ فال یقال أن لن 

جب تقدم تحصوه علم وھذا إذا لم یتقدم على المصدر المؤول أما، فإذا تقدمت فإنھ ی
 ) .أّما أنَّك فاضٌل َفَعَرْفُت(المفعول بھ فیقال 

ما َأْحَسَن (أن یكون الفعل الذي عمل النصب في المفعول بھ فعل تعجب مثل :  الثاني-2
 .فال یصح أن یقال زیدا ما أحسن وال خالدا ما أكرم) ما َأْكَرَم خالدا(، و) َزْیدا

ل بھ صلة لحرف مصدري ناصب وھو أن یكون الفعل الذي نصب المفعو:  الثالث-3
، فال یتقدم )جئُت كي أْسَمَع الدرَس(ومثل ) ُیعِجُبني أن ُتْكِرَم الضَّْیَف(أن أو كي مثل 

 .المفعول بھ على الفعل في مثل ھذه الجمل
فإن كان الحرف المصدري ال ینصب المضارع مثل لو وما لم یجب تأخیر المفعول بھ 

) َوِدْدُت لو َعْمرا ُتْكِرُم(یجوز أن یقال ) ِدْدُت لو ُتْكِرُم َعْمراَو(عن الفعل العامل فیھ مثل 
 ) ُیؤِسُفني ما زیدا ُتھیُن(یجوز أن یقال ) ُیؤِسُفني ما ُتھیُن زیدا(ومثل 

َلْم (أن یكون الفعل العامل للنصب في المفعول بھ مجزوما بأداة جزم مثل :  الرابع-4
وال یجوز أن یقال لم زیدا تضرب، فإذا تقدم فیجب تأخیر المفعول بھ ) تضرْب زیدا

 ) .زیدا َلْم تضرْب(المفعول بھ على الجازم جاز ذلك مثل 
 أن یكون الفعل العامل للنصب في المفعول بھ منصوبا بلن أو بإذن مثل :  الخامس-5
. فیجب تأخیر المفعول بھ وال یجوز تقدیمھ) إذن ُأْكِرُم المجتھَد(أو ) لن َأْحُضَر الحفَل(

وعدم جواز تقدیمھ على الفعل المنصوب بلن متفق علیھ عند جمھور النحاة فال یجوز 
أما المنصوب بإذن فالجمھور من النحویین كذلك ال یجیزون . أن یقال لن الحفَل أحضر

تقدیم المفعول علیھ فال یجوز عندھم أن یقال إذن المجتھَد أكرم وقد أجاز ذلك أحدھم 
 .وھو الكسائي

 

 :یجوز حذف المفعول بھ في المواضع التالیة: مفعول بھ حذف ال-8
فإن المفعول بھ ) فْأُتوا بسورة من مثِلھ(بعد ) فإن لم َتْفعلوا( إذا دلت علیھ قرینة مثل -1

 .أي فإن لم تفعلوا اإلتیان بمثلھ) اإلتیان(المحذوف تقدیره 
مفعول بھ المحذوف فال) ھل تفعُل الخیَر؟ نعم أفعُل( إذا كان ضمن جواب سؤال مثل -2

 .أي الكتاب) ھل َأْحَضْرَت الكتاَب؟ نعم أحضرُت(ومثل ) نعم أفعُل الخیَر(تقدیره الخیر 
والضَُّحى، واللیِل إذا َسَجى، ما ( إذا كان واردا ضمن فواصل فیحذف لمراعاتھا مثل -3

 .وما قالكفحذف المفعول بھ من قلى مراعاة للفواصل وتقدیره ) َودََّعَك ربَُّك وما َقَلى
المفعول بھ المحذوف ) كتَب اُهللا ألغِلَبنَّ أنا وُرُسلي( إذا كان مقصودا تحقیره مثل -4

 .تقدیره الكافرین أي ألغلبن أنا ورسلي الكافرین فحذف امتھانا ألمره وتحقیرا لھ
 

یحذف الفعل ویبقى المفعول بھ :  حذف عامل المفعول بھ وھو الفعل الذي ینصبھ-9
 :محذوف وقد یكون حذفھ جائزا، وقد یكون واجبا كما یأتيمنصوبا بفعل 

أي أنزل ) ماذا َأْنَزَل ربُُّكم؟ قالوا َخْیرا( یحذف جوازا إذا كان مفھوما من الكالم مثل -أ
أي ) أیَن َتْقِصُد؟ الجامعَة(خیرا فخیرا مفعول بھ لفعل محذوف وھو حذف جائز ومثل 

 .أقصد الجامعة
 :ع الستة التالیة یحذف وجوبا في المواض-ب
 أي ) اْمَرءا ونفَسھ(أي ائت كل شيء، ) كلَّ شيٍء وال َشتیمَة ُحرٍّ( في األمثال مثل -1
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 .أي جئت أھال ونزلت سھال) أھال وسھال(دع امرءا ونفسھ، 
التقدیر إن رأیت زیدا رأیتھ وسیأتي ) إْن زیدا رأیَتُھ فَأْكِرْمُھ( في االشتغال مثل -2

 .شتغالتوضیحھ في موضوع اال
 .أي الزم الصدق) الصدَق الصدَق( في اإلغراء مثل -3
 .أي احذر الكذب) الكذَب الكذَب( في التحذیر مثل -4
 .أي أخص العرب) نحن العرَب نحبُّ الوفاَء( في االختصاص مثل -5
 .أعني رب العالمین) الحمُد ِهللا رَب العالمین( في النعت المقطوع للنصب مثل -6
 

 تطبیق
)1( 

 :رج المفعول بھ مما یأتي وبین عامل نصبھ وعالمة إعرابھاستخ
  ) وھو الذي یقبل التوبة عن عباده( -1
 ) وأنزلنا الحدید فیھ بأس شدید (-2
   ) كذلك وأورثناھا قوما آخرین (-3
 . اشترى ھاشم قطعتي أرض قریبتین-4
   ) ولقد آتینا موسى الكتاب (-5
 )باطلیأھل الكتاب لم تلبسون الحق بال(-6
 ) وآت ذا القربى حقھ والمسكین وابن السبیل (-7
 ) تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا (-8
 ) یأیھا الذین آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (-9

 ) إن یثقفوكم یكونوا لكم أعداء ویبسطوا إلیكم أیدیھم وألسنتھم بالسوء (-10
لم ومن أراد اآلخرة فعلیھ بالعلم ومن أرادھما معا فعلیھ  من أراد الدنیا فعلیھ بالع-11

 .بالعلم
 . اللھم إنا نسألك الھدى والتقى، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك-12
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)2( 
 :بین عامل النصب للمفعول بھ فیما یأتي وبین إعراب المفعول بھ

 . كل الناس یغدو فبائع نفسھ أو معتقھا أو موبقھا-1
 .ر شتم الرجل والدیھ من الكبائ-2
 ) وال تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا……… وال تنكحوا المشركات حتى یؤمن  (-3
 ) ونقلبھم ذات الیمین وذات الشمال وكلبھم باسط ذراعیھ بالوصید (-4
 . لیس المسلم لعانا إخوانھ المسلمین-5
 . ساعد الفقیَر رجٌل طیٌب القلَب لطیٌف العشرَة حسٌن المعاملَة-6

)3( 
في كل من الجمل التالیة مفعول بھ مقدم على الفاعل أو على الفعل بین ما ھو جائز وما 

 :ھو واجب من التقدم
 ) أھؤالء إیاكم كانوا یعبدون؟ (-2 ) وما یفعلوا من خیر فلن یكفروه (-1
 ) أیا ما تدعو فلھ األسماء الحسنى (-4 ) إني قد جاءني من العلم ما لم یأتك (-3
 . رفع الرایة القائد-6   .یارة سائقھا أوقف الس-5
 . فأما الكاذب فال تعتمد علیھ-8  ) وكال فضلنا على العالمین (-7
  كم أموال جمع المرابي ولم یستفد -10 . نصح التالمیذ المعلم بالجد والمواظبة-9

 .      منھا
)4( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بمفعول مناسب
 .بینھماالساعي في الخیر وأصلح ………  جمع -1
  .لیستدفئ بھا………  أوقد المسافر -2
 .مسئول كبیر من وزارة التعلیم………  زار -3
  .وحزنت علیھ………  أضاعت البنت -4
 .……… إن الحسنات یذھبن -5
 .وأرضاھما أدخاله الجنة………  من أطاع -6
  .حتى ال تندم بعد ذلك………  ال تفعل -7
 .على حب الخیر……… و………  ربوا -8
    . فإنھ سندك……… احفظ -9

 .ألصحابھا………  أعط -10
)5( 

 :قدر المفعول بھ المحذوف أو الفعل المحذوف فیما یأتي
 ).فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى (-1
  أحشفا وسوء كیلة؟-2
 . النجاة یا قوم فاإلعصار شدید والریح عاتیة-3
 .األخالق الحسَد الحسَد فإنھ ال یورث إال الشقاق وسوء -4
 . اقتد بالرجل الصالح المتقي هللا-5

)6( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك
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 . مفعول بھ اسم موصول-2.   مفعول بھ مصدر مؤول من أن واسمھا وخبرھا-1
 . مفعول بھ مقدم على فاعلھ-4      . مفعول بھ جمع مذكر سالم-3
 .م مفعول بھ جمع مؤنث سال-6       . مفعول بھ اسم إشارة-5
 . مفعول بھ عاملھ اسم فاعل-8      . مفعول بھ ضمیر منفصل-7
 . مفعول بھ مقدم على فاعلھ-10       . مفعول بھ ثالث-9

)7( 
 :أعرب ما یأتي

 ) ورفع بعضھم درجات وآتینا عیسى بن مریم البینات وأیدناه بروح القدس (-1
 وكل عند صاحبھ مكین   كالنا مظھر للناس بغضا-2
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 :مفعول المطلقال: ثانیا
المفعول المطلق ھو مصدر فضلة تسلط علیھ عامل من :  تعریف المفعول المطلق-1

 ).فھمُت الدرَس َفْھما(مثل . لفظھ أو من معناه
 .وبعض النحاة یعرفھ بأنھ المصدر المنتصب توكیدا لعاملھ أو بیانا لنوعھ أو عدده

 .عریف األول أدقوالت. وبعضھم یعرفھ بأنھ مصدر منصوب موافق للفظ فعلھ
والمفعول المطلق مصدر ألنھ یدل على الحدث مجردا من الزمان، وذلك ألن الفعل یدل 
على الحدث والزمان فقام مثال یدل على قیام في زمن ماض، ویقوم یدل على قیام في 

وقیام وھو المصدر یدل على . الحال أو االستقبال، وقم یدل على قیام في االستقبال
 .یام غیر مرتبط بزمنالحدث وھو الق

وھو فضلة ألنھ یأتي بعد استكمال ركني الجملة، فإذا لم یكن كذلك لم یكن مفعوال مطلقا 
 فكالم الثانیة لیست مفعوال مطلقا ألنھا لیست فضلة إذ ) كالُمك كالٌم حسٌن(مثل 

عل للفعل فجده فا) َجدَّ ِجدُُّه(ومثل . ھي خبر المبتدأ، ولو أنھا تبین نوع الكالم وأنھ حسن
فللمبالغة في وصف زید ) َجدَّ زیٌد ِجدا(وأصل ھذا المثال . جد ولیس مفعوال مطلقا

ثم ) َجدَّ ِجدُّ زیٍد(بالجد تحول إسناد الفعل إلى الجد من قبیل اإلسناد المجازي فصار 
 .استغني عن زید بضمیره الھاء فصار جد جده

 وقد یكون من ) َم اُهللا موسى تكلیماَكلَّ(وعامل المفعول المطلق قد یكون من لفظھ مثل 
 ).َرَجَع العدوُّ الَقْھَقَرى(ومثل ) قعدُت ُجلوسا(معناه مثل 

وقد سمي المفعول المطلق مطلقا لصدق المفعول علیھ غیر مقید بحرف كغیره من 
 المفعوالت التي ھي المفعول بھ، والمفعول ألجلھ أو لھ، والمفعول معھ، والمفعول فیھ

 

 حكم المفعول المطلق النصب ویعرب مفعوال مطلقا ویذكر :عول المطلق حكم المف-2
 .إنھ منصوب على المصدریة: نوعھ كما سیأتي، وبعض المعربین یقولون في إعرابھ

 

 : المفعول المطلق أنواع ثالثة: أنواع المفعول المطلق-3
 سوى وھو ما یؤكد عاملھ وال یضیف شیئا إلى الجملة:  المفعول المطلق المؤكد-1

إنا (ومثل ) یأیھا الذین آمنوا َصلُّوا علیھ وَسلُِّموا تسلیما(تأكید مضمون العامل مثل 
وھذا النوع ال ) َأَكْلُت أكال، وَشِرْبُت ُشْربا، وَنَھْضُت ُنُھوضا(ومثل ) أنشأناھن إنشاًء

یثنى وال یجمع؛ ألنھ بمثابة تكریر الفعل والفعل ال یثنى وال یجمع، فكذلك ما وقع 
وقعھ، وألنھ اسم جنس دال على القلیل والكثیر فیصح أن یراد بھ االثنان والجمع دون م

 .حاجة إلى تثنیة أو جمع
وھو الذي یوصف بشيء یبین نوع الفعل أو یضاف :  المفعول المطلق المبین للنوع-2

أو ) ِسْرُت َسْیَر الصالحین(ومثل ) ِسْرُت َسْیرا َحَسنا(إلى شيء یوضحھ ویبینھ مثل 
 ).سار التََّبْخُتَر(و) َرَجَع الَقْھَقَرى(یكون موضوعا للداللة على ھیئة خاصة مثل 

 : المفعول المطلق الذي یبین نوع عاملھ یكون على واحد من ثالثة أحوال:ملحوظة
وھذا ال ) ِسْرُت َسْیرا َوِئیدا(، ومثل )ِاْعَمَل َعَمال صالحا(أن یكون موصوفا مثل : األول

. ة في أنھ مفعول مطلق مبین للنوع ویعرب كذلك عندما یرد في جملتھخالف بین النحا
سیرا مفعول مطلق منصوب . عمال مفعول مطلق مبین للنوع منصوب، صالحا صفة لھ

 .وھو مبین للنوع، وئیدا صفة لھ
ِجدَّ ِجدَّ الحریِص على (ومثل ) ِاْعَمْل َعَمَل الصالحین(أن یكون مضافا مثل : الثاني
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وھذا النوع اشتھر عند النحاة والمعربین أنھ مفعول مطلق مبین للنوع، ) ِةبلوِغ الغای
ولكن المحققین منھم یرون أنھ نائب مفعول مطلق ولیس مفعوال مطلقا؛ وذلك الستحالة 

فالحقیقة في المثالین . أن یفعل إنسان فعل غیره، وإنما یفعل فعال مماثال لفعل غیره
ِجدَّ ِجدا مماِثال ِلِجدِّ (و) َمْل َعَمال ُمشاِبھا ِلعمِل الصالحینِاْع(السابقین أن یكونا كما یلي 

وعندئذ یكون قولك عمال مشابھا ھو المفعول المطلق المبین للنوع، وكذلك ). الحریِص
جدا مماثال، فإذا حذف ھذا المفعول المطلق وقیل اعمل عمل الصالحین، وجد جد 

 عن المفعول المطلق المحذوف وكذلك الحریص فعمل الصالحین في ھذه الحالة نائب
 .جد الحریص  نائب مفعول مطلق

وھذا ) َجَدْدُت الِجدَّ(و) اجتھدُت االجتھاَد(أن یكون مقترنا بأل العھدیة مثل : الثالث
فإن كان المعھود بین . یحتمل أن یكون مفعوال مطلقا، وأن یكون نائب مفعول مطلق

سھ، وأنھ أدخل علیھ أل الستحضار صورتھ، المتكلم والمخاطب ھو اجتھاد المتكلم نف
 وإن كان المعھود فعل شخص آخر فإنھ یكون . فھو مفعول مطلق ألنھ فعل المتكلم
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اجتھدُت اجِتھادا مثَل ذلك االجتھاِد الذي َتْعَلُم (نائب مفعول مطلق، وكأن المتكلم یقول 
 ).أن فالنا قد اْجَتَھَده

أو على مرات ) اسم مرة( الذي یدل على المرة  المفعول المطلق المبین للعدد وھو-3
وُحِمَلِت األرُض والجباُل َفُدكَّتا (صدور الفعل ویكون مصدرا مثنى أو مجموعا مثل 

َخَطْوُت َخْطَوًة، (و) َسَجْدُت َسَجداٍت(ومثل ) َرَكْعُت َرْكعتین(ومثل ) َدكًَّة واِحدًة
 ).وَخْطَوَتْیِن، وُخُطواٍت

 

ینصب المفعول المطلق الفعل وھو العامل األصلي : ول المطلق عامل النصب للمفع-4
في نصبھ أو ما یعمل عملھ وھو المصدر، والوصف المشتق الذي ھو اسم الفاعل أو 

 :صیغة المبالغة او اسم المفعول وتوضیح ذلك وأمثلتھ فیما یأتي
) یمانا راسخاُیْؤِمُن المؤمنون بربِّھم إ( الفعل یعمل النصب في المفعول المطلق مثل -1

 .فإیمانا مفعول مطلق مبین للنوع منصوب، وعامل النصب فیھ الفعل یؤمن
 : ویشترط في الفعل الذي ینصب المفعول المطلق ثالثة شروط

 أن یكون متصرفا فالفعل الجامد مثل عسى ولیس ومثل فعل التعجب ومثل نعم :األول
 .وبئس ال تنصب المفعول المطلق

 .فالفعل الناقص مثل كان وأخواتھا ال ینصب المفعول المطلق أن یكون تاما :الثاني
  أال یكون ملغى من العمل، فإن كان ملغى مثل ظن وأخواتھا إذا توسطت بین :الثالث

 .المفعولین أو تأخرت عنھما فال ینصب المفعول المطلق
توكال ) ارینالتوكَُّل على اِهللا َتَوكُّال حقیقیا یقوُد إلى الفوِز في الد( المصدر مثل -2

مفعول مطلق مبین للنوع ألنھ وصف بأنھ حقیقي، منصوب، وعامل نصبھ المصدر 
 .الذي ھو التوكل

إخالصا ) كن ُمخِلصا في عمِلَك إخالصا ُیساِعُد على بناِء وطِنك( اسم الفاعل مثل -3
 .مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ اسم الفاعل مخلصا

الظلُم فتَّاٌك بأھِلِھ َفْتكا (ومثل ) اٌء إعطاًء جزیالھشاٌم ِمْعط( صیغة المبالغة مثل -4
وفتكا . إعطاء مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ صیغة المبالغة معطاء) شدیدا

 .مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ صیغة المبالغة فتاك
5 
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محبوٌب ُحبا ذو الُخُلِق الحسِن (ومثل ) الُمِجدُّ ُمكَرٌم إكراما َیستِحقُّھ( اسم المفعول مثل -
إكراما مفعول مطلق منصوب وعامل نصبھ اسم المفعول مكَرم، وحبا مفعول ) صادقا

 .مطلق وعامل نصبھ اسم المفعول محبوب
 :ملحوظتان

الوصف الذي ینصب المفعول المطلق ھو اسم الفاعل وصیغة المبالغة واسم : األولى
 .المفعول

 ینصب المفعول المطلق وما ورد في أما اسم التفضیل فال خالف بین النحاة في أنھ ال
الشعر من مجيء اسم منصوب بعد اسم التفضیل فلیس المفعول المطلق فیھ منصوبا 

 :باسم التفضیل، بل بفعل محذوف مثل
 )ُلْؤما وَأْبَیُضُھْم ِسْرباَل َطبَّاِخ  أمَّا الملوُك فأنَت الیوَم َأألُمُھْم (

 باسم التفضیل أألمھم ولكن بفعل محذوف فكلمة لؤما مفعول مطلق لكنھا لیست منصوبة
 .یدل علیھ اسم التفضیل وھو تلؤم والتقدیر فأنت الیوم أألمھم تلؤم لؤما

وأما الصفة المشبھة فمعظم النحاة یرون أنھا ال تنصب المفعول المطلق مثل اسم 
 :التفضیل، ورأى بعضھم أنھا تنصبھ مستدال بقول النابغة

 )َطَرَب الواِلِھ أو كالُمْخَتِبل  موَأراِني َطِربا في إثِرِھ(
فكلمة َطَرَب الوالھ مفعول مطلق وناصبھ على ھذا الرأي الصفة المشبھة َطِربا، ولكن 
الجمھور یقولون إن الصفة المشبھة دلت على الفعل وھو أطرب والتقدیر أراني َطِربا 

 .في إثرھم َأْطَرُب َطَرَب الوالھ
فعول المطلق ال بد أن یكون متصرفا أي یتغیر أن الوصف الذي ینصب الم: الثانیة

 .وضعھ ویتأثر بالعوامل بحسب موقعھ اإلعرابي
 

 ینوب عن المفعول المطلق في النصب على : ما ینوب عن المفعول المطلق-5
المفعولیة المطلقة ما یدل علیھ وھي كلمات لیست مصادر لألفعال السابقة لھا وھي 

 :كثیرة من أھمھا ما یلي
صدر وھو یختلف عن المصدر في أنھ ال یجرى في االشتقاق على فعلھ؛ اسم الم

اسم مصدر للفعل اغتسل الذي ) ُغسل(فحروفھ تنقص عن حروف الفعل غالبا مثل 
اْنتَصَر (و) اْفَتَرَق ُفْرَقًة(و) َتَوضََّأ ُوُضوءا(و) ِاْسَتَمَع َسَماعا(مصدره اغتسال ومثل 

سماعا،  ووضوءا،  وفرقة،  ونصرا أسماء  :  ماتفكل من ھذه الكل) َنْصرا ُمَؤزَّرا
 مصادر وكل منھا یعرب نائب مفعول مطلق ألنھا لیست موافقة للفعل في لفظھ مثل

 .كالما نائب مفعول مطلق منصوب، وفعلھ كلمني) َكلََّمِني خالٌد كالما مفیدا (
جذال كل منھما نائب فجلوسا و) َفِرْحُت َجَذال(و) َقَعْدُت ُجُلوسا( مرادف المصدر مثل -2

مفعول مطلق ألنھ لیس مصدر الفعل السابق لھ، بل ھو مرادفھ، ویقال أیضا في مثل 
 .ھذه الحالة إن المصدر المنصوب بعد الفعل ھو من معناه ال من لفظھ

 مالقي المصدر في االشتقاق أي المجتمع معھ في االشتقاق أي في أصول مادة -3
فكل من نباتا ) وَتَبتَّْل إلیھ َتْبتیال(ومثل ) ُكْم ِمَن األرِض نباتاواُهللا َأْنَبَت(االشتقاق مثل 

وتبتیال نائب مفعول مطلق،  ولیس ھذا النوع من قبیل اسم المصدر بل فقط لوحظ فیھ 
 .المالقاة في االشتقاق واعتبر قسما خاصا في النیابة عن المفعول المطلق

 :ملحوظتان
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لھ ال ینوب عنھ عند حذفھ إال اسم المصدر أو المفعول المطلق المؤكد لفع: األولى
المصدر المرادف لھ، أما المفعول المطلق المبین للنوع أو للعدد فینوب عنھ اسم 

 .المصدر، والمصدر المرادف، وما سیأتي مما یصلح للنیابة عن المفعول المطلق
فلھ ثالثة ) َذالَفِرْحُت َج(إذا انتصب بعد الفعل مصدر من معناه ال من لفظھ مثل : الثانیة

 :أوجھ من اإلعراب
 أن یعرب مفعوال مطلقا وللنحاة رأیان في العامل الذي نصبھ فمنھم من یرى أن :األول

ومنھم من یرى أن العامل فیھ فعل . الذي نصبھ ھو الفعل المذكور في الجملة فرحت
 وَجِذْلُت َفِرْحُت(محذوف من لفظھ والفعل المذكور یدل علیھ والتقدیر على ھذا الرأي 

 .وھذا رأي سیبویھ وجمھور النحویین) َجَذال
 . أن یعرب مفعوال ألجلھ أي فرحت ألجل الجذل:الثاني
 . أن یعرب حاال ویؤول بمشتق أي فرحت حال كوني جذالن:الثالث

 ما یدل على كلیتھ كلفظ كل وجمیع وعامة وتضاف أي كلمة من ھذه الكلمات إلى -4
كل نائب ) فال َتِمیلوا كَل المیِل(النیابة كلمة كل مثل المصدر، وأكثرھا ورودا في 

: ومنھ قول الشاعر. مفعول مطلق منصوب بالفتحة، المیل مضاف إلیھ مجرور بالكسرة
 )َیُظناِن كَل الظَّنِّ أن ال َتالِقیا  وقد یجمُع اُهللا الشتیَتْیِن بعدما (
ا في النیابة كلمة  ما یدل على بعضیتھ كلفظ بعض ونصف وشطر، وأكثرھا ورود-5

ولو َتَقوََّل : (بعض وتضاف أي كلمة من ھذه الكلمات إلى المصدر حین تنوب عنھ مثل
بعَض نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، األقاویل مضاف إلیھ ) علینا بعَض األقاویِل

 ).ِاْعَمْل ِبِجدٍّ ثم َروِّْح عن نفِسَك بعَض الترویح(ومثل . مجرور بالكسرة
مات (على ھیئتھ وھو ما یكون فیھ المصدر اسم ھیئة على وزن فعلة مثل  ما یدل -6

میتة نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سوء مضاف إلیھ مجرور ) الكافُر میتَة سوء
 .بالكسرة

 ما یدل على وصفھ بكلمة مثل أحسن وأعظم وأجمل وأسوأ وأقبح وأتم وأحق مثل -7
فكلمة أحسن نائب مفعول مطلق )  أحسَن ُمعاَملٍةعاَمْلُتُھ(و) ِسْرُت أحسَن السَّْیِر(

 .منصوب، والمصدر مضاف إلیھ مجرور
 الضمیر العائد على المصدر، وھو ضمیر متصل یعود على مصدر سابق أو على -8

 ومن یكفْر بعُد منكم فإني ُأعذُِّبُھ عذابا ال ُأعذُِّبُھ أحدا من (مصدر یفھم من السیاق مثل 
ولى فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الھاء مفعول بھ أعذبھ األ) العالمین

مبني على الضم في محل نصب، عذابا نائب مفعول مطلق منصوب، أعذبھ الثانیة 
أعذب فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الھاء نائب مفعول مطلق ضمیر 

 التعذیب متصل مبني على الضم في محل نصب، والتقدیر ال أعذب تعذیبا مثل
أحب من )  ُأِحبُّ زیدا ُحبا عظیما ال ُأِحُبُھ أحدا غیَره(المذكور، أحدا مفعول بھ، ومثل 

أحبھ فعل مضارع، الھاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب نائب مفعول 
فالنا مفعول أول مقدم ألظن، الفاعل ضمیر مستتر ) فالنا أُظنُُّھ حاضرا(مطلق، ومثل 
ھاء نائب مفعول مطلق یفھم من مصدر الفعل أظن والتقدیر أظنھ ظنا، تقدیره أنا، ال

 .أو أظنھ الظن حاضرا. حاضرا مفعول ثان
 اسم اإلشارة المشار بھ إلى المصدر، ویأتي المصدر بعد اسم اإلشارة صفة لھ مثل -9
 في ذلك أو تلك) ضربُتُھ ذلك الضرَب) (قرأُت تلك القراءَة) (َأْكَرْمُتُھ ذلك اإلكراَم(
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األمثلة السابقة نائب مفعول مطلق مبني على السكون، أو على الكسر في محل نصب، 
 اإلكرام صفة لھ، كذلك القراءة والضرب، ویجوز أحیانا حذف المصدر الذي 
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والتقدیر ). ضربُت ذلك(فتقول ) ُضِرب اللصُّ(یوصف بھ اسم اإلشارة كما إذا قیل 
 .ضربت مثل ذلك الضرب الذي ُضِربھ اللص

) َدقَِّت الساعُة ثالَث دقاٍت( عدد المصدر أي اسم العدد المضاف إلى المصدر مثل -10
ثالث في المثال األول نائب مفعول ). فاجِلُدوھم ثمانین َجْلَدًة(أو الممیز بالمصدر مثل 

ثمانین نائب مفعول مطلق منصوب بالیاء . مطلق منصوب، دقات مضاف إلیھ مجرور
قرأ القارُئ َسْبَع (ومثل . ر السالم، جلدة تمییز منصوب بالفتحةألنھ ملحق بجمع المذك

 ).ناظرُتُھ عشرین مناَظَرًة(ومثل ) قابلُتُھ خمسیَن مقابلًة(ومثل ) قراءاٍت
سوطا ) َضَربوا المذنَب َسْوطا أو َسْوطین( آلة المصدر أي آلة فعل المصدر مثل -11

عول مطلق منصوب بالیاء، ومثل نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سوطین نائب مف
 .سھما نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة) َرَمْیُت الطائَر َسھما(

أي نائب مفعول مطلق ) ربحُت أيَّ ِربٍح( أي التي تفید معنى الوصفیة مثل -12
 ) أيَّ َسْیٍر ِسرَت؟(منصوب بالفتحة، ربح مضاف إلیھ مجرور، وأي االستفھامیة مثل 

 .و نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سیر مضاف إلیھأي اسم استفھام وھ
أي أيَّ ضرب تضربھ؟، وما الشرطیة مثل ) ما تضرُب زیدا؟( ما االستفھامیة مثل -13

أي أيَّ جلوس شئتھ فاجلس، فما في المثالین مبني على السكون في ) ما شئَت فاجِلْس(
 .محل نصب نائب مفعول مطلق

) ألم تغتِمْض عیناك لیلَة َأْرَمِد(مان المصدر مثل  ظرف الزمان الذي یدل على ز-14
لیلة نائب مفعول مطلق منصوب، أرمد مضاف . األرمد ھو الذي أصاب عینھ الرمد

 .وقیل إن نیابة الزمان عن المصدر قلیل. إلیھ مجرور، والتقدیر اغتماض لیلة أرمد
 

المفعول المطلق  یحذف عامل المفعول المطلق ویبقى : حذف عامل المفعول المطلق-6
 :منصوبا ویقال إنھ منصوب بفعل محذوف وذلك على التفصیل اآلتي

 المفعول المطلق المؤكد ال یحذف عاملھ ال جوازا وال وجوبا؛  وذلك ألن المفعول -1
المطلق المؤكد إنما ھو للتأكید والتقویة لعاملھ، وحذف العامل ینافي ذلك؛ حیث إن 

 .لك لم یجز حذفھالمحذوف ال یقوى وال یؤكد، ولذ
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 : المفعول المطلق المبین للنوع أو للعدد یحذف عاملھ جوازا أو وجوبا بحسب ما یلي-2
 یحذف العامل جوازا إذا دلت علیھ قرینة ولم یكن ھناك ما یوجب حذفھ، وذلك في -1

أي سرت سیر زید ) َسْیَر زیٍد(فیجاب ) أيَّ َسْیٍر سرَت؟(مثل جواب المستفھم إذا قال 
ما ضربُت (أو جواب المتحدث نفیا مثل .  الفعل الناصب لسیر محذوف جوازافسرت
) كم ضربَت زیدا؟(ومثل . أي ضربتھ ضربا مؤلما) َبَلى َضْربا ُمؤِلما(فیجیب ) زیدا

 ُقُدوما : (ومثل ما یقال للقادم من سفر. أي ضربتھ ضربتین) ضربتین(فیجیب 
أي تحج حجا ) َحجا َمْبُرورا(ید الحج أي قدمت قدوما مباركا، أو لمن یر) ُمباَركا

والحذف في . أي حججت حجا مبرورا) َحجا َمْبُرورا(مبرورا، أو لمن قدم من الحج 
 .كل ھذه األمثلة لداللة القرینة على الفعل المحذوف

 : یحذف العامل وجوبا في مواضع منھا-2
بدل والمبدل منھ، وھو على  إذا كان المصدر نائبا عن فعلھ، وذلك ألنھ ال یجمع بین ال-أ

 :نوعین
  ما یقع في الطلب أي األمر أو النھي أو الدعاء أو االستفھام التوبیخي:النوع األول

ضرب مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا تقدیره ) َفَضْرَب الرِّقاِب: ( مثال األمر-
 :ومثل. فاضربوا الرقاب

 ) ُزَریُق الماَل َنْدَل الثَّعاِلِبَفَنْدًال  على حیَن َأْلَھى الناَس ُجلُّ أموِرھم(
الندل الخطف وزریق اسم رجل یحثھ صاحبھ على خطف المال كما تخطف الثعالب 

ندال مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیره اندل یا . فرائسھا والناس مشغولون بأمورھم
 .زریُق الماَل

 واجبا إال ومن النحاة من قال إن ھذا الحذف عندما ینوب المصدر عن فعلھ ال یكون
 بالتكرار مثل 

 )فما َنْیُل الخلوِد بُمستطاِع  َفَصْبًرا في مجاِل الموِت َصْبَرا(
 .یخاطب الشاعر نفسھ ویقول لھا صبرا أي اصبري صبرا

فقعودا مفعول مطلق لفعل . أي قم قیاما وال تقعد قعودا) ِقیاما ال ُقُعودا: ( مثال النھي-
 .محذوف وجوبا

ًیا لَك، وَرْعًیا لَك، وَتْعًسا لھ، وُبؤًسا لھ، وَوْیَحَك، وَوْیَلَك، وُبْعَدَك، َسْق:  مثال الدعاء-
 :وُسْحَقَك، فكل ھذه المصادر أفعالھا محذوفة وجوبا ومنھا قول الشاعر

 )بلَھ األُكفِّ كأنھا لم ُتْخَلِق  َتَذُر الجماِجَم ضاِحًیا ھاماُتھا(
ل وإن لم یصح النطق بھ، أو بفعل أي ترك األكف، وبلھ إما منصوب بفعلھ المھم

مرادف لفعلھ المھمل وھو اترك عند الجمھور أي اترك ذكر األكف بلھ أي تركا ومثلھا 
ویحھ وویلھ فكل منھا منصوب بفعلھ المھمل أو بفعل من معناه فویح بمعنى رحمھ 

ثم رحمة، وویل بمعنى أحزنھ أو أھلكھ حزنا أو إھالكا وھي تقال عند الشتم والتوبیخ، 
 .كثر استعمال ویح وویل حتى صارت كالتعجب یقولھا اإلنسان لمن یحب ویبغض

توانیا مفعول مطلق لفعل محذوف ) َأَتواِنًیا وقد َجدَّ الِجدُّ؟: ( مثال االستفھام التوبیخي-
 )َأَتَصاِبًیا وقد َعالَك الَمشیُب؟(ومثل . وجوبا تقدیره أتتوانى

 :ملحوظتان
 .ویلك، وبعدك، وسحقك سمعت مضافة فھي واجبة النصب المصادر ویحك، و:األولى
 المصادر الطلبیة كلھا في أمثلة األنواع األربعة السابقة إذا كانت مضافة فھي :الثانیة
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وإذا كانت مفردة أو . منصوبة عند جمھور النحاة، ومنھم من قال إنھ ال یجب نصبھا
الخبر، والنصب على أنھا معرفة بأل فإنھ یجوز فیھا الرفع على أنھا مبتدأ محذوف 

ویٌل لھ أو الویُل لھ أو ) (سقٌى لھ أو السقُى لھ أو َسْقیا لھ(مفعول مطلق فیقال مثال 
 ).ویَلھ

ما یقع في الخبر وتدل علیھ قرینة وذلك عند تذكر النعمة، أو تذكر :  النوع الثاني
مغضوب الشدة، أو ظھور ُمعِجب، أو االمتثال، أو خطاب مرِضيٍّ عنھ، أو خطاب 

 .علیھ
أي أحمد حمدا وأشكر شكرا وال أكفر ) َحْمدا وُشكرا ال ُكفرا: ( مثال تذكر النعمة-

 ).كفرا
 .أي أصبر صبرا وال أجزع جزعا) َصْبرا ال َجَزًعا: ( مثال تذكر الشدة-
 .أي أعجب عجبا) َعَجًبا لھذا األمِر: ( مثال ظھور المعجب-
 . أسمع سمعا وأطیع طاعةأي) َسْمًعا وطاعًة: ( مثال االمتثال-
 .أي وأكرمك كرامة أو وتكرم كرامة) َأْفَعُل ذلك وَكراَمًة: ( مثال خطاب المرضي عنھ-
أي ال تكید كیدا وال تھم ھما ) ال أفعُل وال َكْیًدا وال َھما: ( مثال خطاب المغضوب علیھ-
 .أي وترغم رغما) ال فعلُت ذلك ورغًما(و

 :ملحوظتان
ة من یعتبر ھذا النوع من الخبر وھو تذكر النعمة أو الشدة أو العجب  من النحا:األولى

َحِمدُت َحْمًدا (أو االمتثال إنشاء غیر طلبي، وذلك نظرا للفظ العامل فإنھ یقدر خبرا مثل 
ومنھم من یعتبره خبرا لفظا ) وشكرُت ُشكًرا وَسِمعُت َسْمًعا وَصبرُت َصْبًرا الخ

 .ومعنى
وما شابھھا قد تجيء مفردة دون ذكر ما یمیزھا وحینئذ یجوز  ھذه المصادر :الثانیة

أو ) َشكرُت ُشكرا(و) شكرا(و) َحِمْدُت حمدا(و) حمدا(حذف فعلھا ویجوز ذكره مثل 
 ).َأْشُكُر ُشكًرا(

 :ویجب حذف فعلھا إن جاء بعدھا ما یمیزھا ویبین ما تعلقت بھ وذلك على ثالثة أوجھ
ِصْبَغَة (، )َوْعَد اِهللا(، )سنَة اِهللا(، )كتاَب اِهللا( إلیھ مثل  أن یبین فاعلھا بجعلھ مضافا-1
. ومعنى حنانیك تحنن علي مرة بعد مرة أو حنانا بعد حنان) َدَواَلْیَك(، )َحناَنْیَك(، )اِهللا

 .ومعنى دوالیك مداولة على األمر، أو تداوال بعد تداول
) َسْعَدْیَك(، )َلبَّْیَك(، )َمعاَذ اِهللا(، )ِهللاُسبحاَن ا( أن یبین مفعولھا بجعلھ مضافا إلیھ مثل -2

 .ومعنى لبیك ألبیك تلبیة بعد تلبیة، ومعنى سعدیك أسعدك إسعادا بعد إسعاد
 ).َعَجًبا منك(، )ُشكًرا لك(، )َحمًدا لك( أن یبین ما یمیزھا بحرف جر یتعلق بھ مثل -3
لعاقبة جملة تقدمت علیھ  إذا كان المصدر واقعا بعد إما التفصیلیة وكان تفصیال -ب

أي ) فإما َمنا بعُد وإما ِفداًء حتى تضَع الحرُب أوزاَرھا(سواء أكانت الجملة طلبیة مثل 
 :فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، أو خبریة مثل

 )ُتْخَشى وإما ُبُلوَغ السُّْؤِل واَألَمِل  ألْجَھَدنَّ فإما ردَّ واقعٍة (
 . أبلغ بلوغ السؤلأي فإما أرد رد واقعة، وإما

 إذا كان العامل خبرا عن اسم ذات ویعبرون عنھ أیضا باسم عین وكان المصدر -ج
 .مكررا أو محصورا أو معطوفا علیھ أو كان المبتدأ مقترنا بھمزة استفھام

 .أي أنت تسیر سیرا سیرا) أنَت َسْیًرا َسْیًرا( مثال المكرر -
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 .ي ما أنت إال تسیر سیراأ) ما أنَت إال َسْیًرا( مثال المحصور -
 .أي إنما أنت تسیر سیرا) إنما أنَت َسْیًرا(
 .أي أنت تأكل أكال وتشرب شربا) أنَت َأْكًال وُشْرًبا( مثال المعطوف علیھ -
 .أي أأنت تسیُر َسْیًرا؟) أأنَت َسْیًرا؟( مثال المبتدأ المقترن بھمزة االستفھام -
 .دا لغیره إذا كان المصدر مؤكدا لنفسھ أو مؤك-د

أي أعترف ) لُھ عليَّ ألٌف ُعْرًفا(فالمؤكد لنفسھ ھو الواقع بعد جملة ال تحتمل غیره مثل 
ویسمى ھذا المصدر مؤكدا . اعترافا، فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا

 .لنفسھ ألنھ مؤكد للجملة التي قبلھ، وھي المصدر نفسھ في المعنى ألنھا ال تحتمل غیره
یره ھو الواقع بعد جملة تحتملھ وتحتمل غیره، وتصیر بذكر المصدر نصا والمؤكد لغ

 . فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقدیره أحقھ حقا) أنَت ابِني َحقا(فیھ مثل 
 ویسمى مؤكدا لغیره الن الجملة التي قبلھ تصلح لھ ولغیره فمعنى أنت ابني یمكن أن

 أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني فعندما  یقال  یكون حقیقیا، وأن یكون مجازیا بمعنى
وكان المصدر ھو الذي أكدھا . حقا تصبح الجملة نصا في أن المراد البنوة الحقیقیة

ھذا (، و )ھو مستقیٌم َحقا(، و )ھذا صحیٌح َقْطًعا(ومثلھ . وبذلك یسمى مؤكدا لغیره
 ).فاًقاھذا مستخدٌم ات(، و )ھذا وارٌد َنصا(، و )جائٌز َشْرًعا

 إذا كان المصدر مقصودا بھ التشبیھ بعد جملة تشتمل على فاعل المصدر في -ھـ
فكل من صوت ) لھ بكاٌء بكاَء الثَّْكَلى(ومثل ) لزیٍد صوُت صوَت حماٍر(المعنى مثل 

حمار، وبكاء الثكلى مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقدیر األولى یصوت صوت 
فإذا لم یكن قبل المصدر جملة بل كان مفردا .  الثكلىحمار وتقدیر الثانیة یبكي بكاء

مثل صوتھ صوُت حمار وجب الرفع وكان مبتدأ وخبرا، وكذلك إذا كان قبل المصدر 
جملة ولكنھا لیست مشتملة على فاعل الفعل في المعنى مثل ھذا بكاٌء بكاُء الثكلى وھذا 

 .صوٌت صوُت حمار وجب الرفع وكان مبتدأ وخبرا
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المفعول المطلق وبین نوعھ
 )إنا فتحنا لك فتحا مبینا (-1
 )كال سنكتب ما یقول ونمد لھ من العذاب مدا (-2
 )فیمیلون علیكم میلة واحدة (-4   )فأخذناھم أخذ عزیز مقتدر (-3
 )یأیھا الذین آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثیرا (-6       )وال تبذر تبذیرا (-5
 )ثم یعیدكم فیھا ویخرجكم إخراجا (-8)  إذا نفخ في الصور نفخة واحدةف (-7
  )ولیتبروا ما علوا تتبیرا (-9

 )إن اهللا وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم (-10
 )واهللا یرید أن یتوب علیكم ویرید الذین یتبعون الشھوات أن تمیلوا میال عظیما (-11
 )ورتل القرآن ترتیال (-12

)2( 
 :ل النصب في المفعول المطلق فیما یأتيبین عام

 )قال اذھب فإن جھنم جزاؤكم جزاء موفورا (-1
    )وكذبوا بآیاتنا كذابا (-2
 . المتبع ھواه مسرف على نفسھ إسرافا شدیدا-3
 وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمھ  بلیت بلى األطالل إن لم أقف بھا-4
 الینوس في طبھج) میتة(موتة    یموت راعي الضأن في جھلھ -5
 . المصباح وھاج وھجا قویا-6
 . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم معظم تعظیما ومكرم تكریما-7
 . في یوم الفتح كانت األصنام محطمة تحطیما-8
 . ال تطع من كان مناعا الخیر منعا-9

 )یأیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سدیدا (-10
 )زلوا زلزاال شدیداھنالك ابتلي المؤمنون وزل (-11
 . أكثر من الدراسة واالجتھاد ففي ذلك تقدمك تقدما ملموسا-12

)3( 
 :بین نائب المفعول المطلق فیما یأتي واذكر نوعھ

 ).وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط فتقعد ملوما محسورا (-1
 . حفظ أخوك اآلیة أتم حفظ، وأداھا أحسن أداء-2
 . مریم قبوال حسنا وأنبتھا نباتا حسنا تقبل اهللا-3
 . قد تنجح بعض النجاح إذا اعتمدت على نفسك كل االعتماد-4
 . سوف أعلمك تعلیما لم أعلمھ أحدا غیرك-5
 . لكي تكون نافعا ألمتك ال بد أن تسعى في الخیر أي سعي-6
 . ألنك صدقت في معاملتك سوف أجزیك ذلك الجزاء الحسن-7
 .ب أن یقوموا وقوفا لمعلمیھم من عادة الطال-8
 . فسر المعلم العبارة ثالث تفسیرات-9

 . جلد الحاكم شارب الخمر أربعین جلدة-10
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 . عاقب الشرطي المذنب فضربھ عصوین-11
 . اعمل ما شئت فكما تدین تدان-12

)4( 
 : اذكر تقدیر العامل المحذوف للمفعول المطلق فیما یأتي

 ). إیاه وبالوالدین إحساناوقضى ربك أال تعبدوا إال (-1
 . مھال یا أخي فقد أتعبتني-3  . رحمة بالفقراء أیھا التجار-2
  ألؤما وأنت كریم األصل؟-5  . رفقا بالضعفاء أیھا األقویاء-4
 . أداء األمانة واجب شرعا-7  . تبا لھ من خادع ذي وجھین-6
 . العباس لھ صوت صوت األسد-8
 .نا وإما راحة نفس أخلص في عملك فإما جزاء حس-9

 )قال معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده (-10
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)5( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسب من مفعول مطلق أو نائب مفعول مطلق

 ……… مشى الفارس -2 …… أیھا اآلباء واألمھات ربوا أوالدكم -1
…………  ملت إلى الشعر -4   .………… زارنا صدیقنا -3
  إن استقمت فقد ربحت -6   . المستقیم…………  انھج -5
 أحسن أخوك -8  .  ………… دقت الساعة -7

…………. 
 ……… أخلص في عملك -10   فإن الجزع ال یفید ………… -9

)6( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . مفعول مطلق مبین للنوع-2  . مفعول مطلق مؤكد-1
 .بعد إما مفعول مطلق حذف فعلھ -4 . مفعول مطلق مبین للعدد-3
 . نائب مفعول مطلق اسم مصدر-6 . نائب مفعول مطلق مرادف-5
 . مفعول مطلق حذف فعلھ في مجال الدعاء-8 . نائب مفعول مطلق ضمیر-7
 . مفعول مطلق حذف فعلھ في مجال االمتثال-9

 . نائب مفعول مطلق بلفظ أحسن-10
)7( 

 :أعرب ما یأتي
 )الیات ذكرا، إن إلھكم لواحدوالصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالت (-1
 تموت الخوافي تحتھا والقوادم   ضممت جناحیھم على القلب ضمة-2
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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 (رف أیضا تعریفا مختصرا بأنھ ما فعل الفعل من أجلھ مثل وع

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

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

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

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

 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

المصدر أن یكون قلبیا أي من أفعال القلب؛ وذلك ألن الباعث  یشترط في :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 
وال َتْقُتلوا أوالَدكم َخْشَیَة (أما في قولھ تعالى . ھمجرورا بالالم ولیس من قبیل المفعول ل

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

 .ف حرف الجرقلبیا، وھو منصوب على نزع الخافض أي مجرور بعد حذ
 أن یكون معلال أي مفیدا للتعلیل، فإذا لم یكن كذلك لم یكن من قبیل المفعول ألجلھ -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 (لم یكن من قبیل المفعول لھ، وإذا فقد اتحاد الفاعل مثل ) إلكراِم غدال

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

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

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

 .مفعول لھاشتراط ذلك واعتبر المثالین من قبیل ال
 :ملحوظتان

َقَعْدُت عن ( المفعول ألجلھ قد یتقدم وجوده على وجود مضمون عاملھ مثل :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 
یب یتصور أوال، ثم یبعث تصوره إلى الضرب، وھكذا في كل مصدر یدل على التأد

 .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 

وقد یقع أول العامل في آخر ) ُجْبًناَھَرْبُت (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

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

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

 وأجازوا في إعراب المصدر في الحاالت الثالث أن یجر ) 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

 

 :ھ ثالثة أحوال المفعول لھ المستكمل لشروطھ الثالثة المتقدمة ل: حكم المفعول ألجلھ-2
 أن یكون مجردا عن األلف والالم واإلضافة فیجوز نصبھ أو جره بحرف الجر -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 ) لو یُردُّونكم من بعِد إیماِنكم كفارا َحَسًدا من عنِد أنُفِسِھْمأھِل الكتاِب 
 :ومما جاء بالجر قول الشاعر. ألجلھ منصوب

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

ضربُت ( أن یكون محلى باأللف والالم فیجوز جره ویجوز نصبھ واألكثر جره مثل -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 َفَلْیَت لي ِبِھُم َقوما إذا َرِكُبوا (
 .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
ومما جاء بالنصب قولھ ) 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(

 ومما ورد بالجر حذر الموت مفعول ألجلھ منصوب، وادخاره مفعول ألجلھ منصوب،
 .خشیة اهللا مجرور بمن) وإنَّ منھا َلَما َیْھِبُط من خشیِة اهللا(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

 ).عمِلِھ رغبًة في الثواِبالعامُل في 
 )البحُث في الكتِب طلَب الُحصوِل على المعرفِة ضروريٌّ للُمَتعلِم(مثل :  المصدر-2
 ).ھشاٌم مجتھٌد أمال في التفوِق(مثل :  اسم الفاعل-3
 ).خالٌد مقداٌم في الحرِب طلبا للشھادِة أو النصِر(مثل :  صیغة المبالغة-4
 ). محبوٌب إكراما ألبیھالولُد(مثل :  اسم المفعول-5
 ).َصِھ احتراًما للُمتحدِث(مثل :  اسم الفعل-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(ومثل . وقد تقدم على عاملھ وھو أطربشوقا مفعول ألجلھ 

 ).للتخلِص من ضرِر التدخیِن یبتعُد الناُس عنھ(ومثل 
 

 تطبیق
)1( 

 :استخرج المفعول ألجلھ مما یأتي واذكر حالتھ اإلعرابیة
  )والذین ینفقون أموالھم رئاء الناس (-1
 .ضبھ شر الناس من ھابھ الناس اتقاء غ-2
فلما جاءھم نذیر ما زادھم إال نفورا، استكبارا في األرض ومكر السيء وال یحیق  (-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
 )یھ نارا وكان ذلك على اهللا یسیراومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصل (-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

 )كثیرا جزاء بما كانوا یكسبونفلیضحكوا قلیال ولیبكوا  (-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
  .ألبصار البستاني منسق الحدیقة إمتاعا ل-5
 . التَِّقىُّ دؤوب على العبادة إیمانا بربھ-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
 …… بإتقان المباني  یعنى المھندسون-6 .……… یقوم الموظفون بواجبھم -5

)4( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . 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

ى الذین خرجوا من دیارھم وھم ألوف حذر الموت فقال لھم اهللا موتوا ثم  ألم تر إل-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
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 المفعول فیھ: رابعا
ل اسم زمان أو مكان سلط ھو ك:  تعریف المفعول فیھ، وھو یسمى أیضا الظرف-1

أي صمت في یوم الخمیس، ) صمُت یوَم الخمیِس(علیھ عامل على معنى في مثل 
 .أي جلست في المكان الذي أمامك) جلسُت أماَمك(و

 :ویالحظ في التعریف السابق عدة أمور
 أن المفعول فیھ ھو زمان أو مكان یحدث فیھ حدث وھو یحدد زمان الحدث أو :األول

ك سمي مفعوال فیھ، وقد سمي أیضا عند البصریین بالظرف،  ألن الظرف مكانھ ولذل
في اللغة ھو وعاء الشيء، وبما أن الزمان أو المكان وعاء یحتوي الحدث؛ فقد 

 .اصطلحوا على تسمیة كل منھما بالظرف، أي ظرف الزمان وظرف المكان
بعد استكمال الجملة  أن المفعول فیھ فضلة في الجملة، كسائر المفاعیل إذ ھو :الثاني

 .ركنیھا األساسیین
 أن معنى تسلط العامل على المفعول فیھ أن الفعل قد یكون واقعا فیھ فعال مثل :الثالث

وھذا بخالف ) ما صمُت یوَم الخمیِس(، وقد ال یكون واقعا مثل ) صمُت یوَم الخمیِس(
 المطلق على معنى سائر المفاعیل، فالمفعول بھ على معنى وقوع الفعل علیھ، والمفعول

أنھ ھو الفعل نفسھ، والمفعول لھ على معنى كونھ علة الفعل، والمفعول معھ على معنى 
 .مصاحبة ما بعد حرف المعیة فیھ لما قبلھ

 أن اسم الزمان أو المكان ال یسمى مفعوال فیھ أو ظرفا إال إذا كان منصوبا على :الرابع
أو كان منصوبا ال على ) ُجُمعِة یوٌم ُمباَرٌكیوُم ال(معنى في، فإذا لم یكن منصوبا مثل 

 فإنھ ال یسمى مفعوال فیھ أو )إنا نخاُف من ربِّنا یوما َعُبوسا َقْمَطِریرا(معنى في مثل 
ظرفا، ویعرب بحسب موقعھ في الجملة، فھو في الجملة األولى مبتدأ وخبر، وفي 

في یوم القیامة فقط حتى الثانیة مفعول بھ للفعل نخاف؛ ألن المؤمن ال ینتظر لیخاف 
 .تكون ظرفا، بل ھو یخاف یوم القیامة اآلن، ویعمل للنجاة من ھولھ؛ فھي مفعول بھ

 اسم الزمان أو المكان الذي یعتبر مفعوال فیھ أو ظرفا ھو الذي یضمن معنى :الخامس
صمُت في یوِم (في، وال یكون مع لفظھ كلمة في ، فإن كانت في مذكورة لفظا مثل 

فھو لیس من قبیل المفعول فیھ بل ھو جار ومجرور ) جلسُت في مكاِنك(أو ) الخمیِس
 .متعلق بالفعل كبقیة المجرورات

 

 المفعول فیھ حكمھ النصب إذا استوفى شروطھ التي سبقت في : حكم المفعول فیھ-2
 التعریف وكان مما یصلح للظرفیة بحسب ما سیأتي في أنواعھ، ویكون نصبھ بالفتحة 

فبكرة وتحتھا ) َتجِري تحَتھا األنھاُر(ومثل ) وَسبِّحوه ُبْكَرًة وَأِصیال(عربا مثل إذا كان م
وإذا (ویكون في محل نصب إذا كان مبنیا مثل . ظرفا زمان ومكان منصوبان بالفتحة

إذا ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل ) َسِمعوا اللَّْغَو َأعَرضوا عنھ
حیث ظرف مكان مبني على الضم في محل )  َذَھَب محمٌداذَھْب حیُث(نصب، ومثل 

 .نصب
 

 :  ینقسم الظرف إلى قسمین: تقسیم الظرف إلى زمان ومكان-3
یوم، وبكرة، وصباحا، : ( ظرف زمان وھو ما یدل على زمان وقوع الفعل مثل-1

 ) .وحینا، وساعة، وشھرا، ولحظة
أمام، وراء، فوق، تحت، : ( ظرف مكان وھو ما یدل على مكان وقوع الفعل مثل-2
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 ).لدى، عند، بین، خالل، یمین، شمال، مرمى، مجرى، مصیف
 

 :ینقسم ظرف الزمان إلى قسمین:  تقسیم ظرف الزمان إلى مبھم ومختص-4
حین، وزمان، ومدة، : ( ظرف زمان مبھم وھو ما یدل على زمن غیر مقدر مثل-1

 ) .ووقت
شھر رمضاَن، : (قدر مثل ظرف زمان مختص وھو ما یدل على زمن م-2

 ) .ویوم الُجُمعِة، وساعة الشروِق، ووقت الغروِب
 :ویكون الزمان مختصا بواحد مما یأتي

 . إذا كان معلوما یكون مختصا بالعلمیة أو بالتعریف بأل أو باإلضافة-أ
 ) صمُت رمضاَن، اْعَتَمْرُت َرَجَب(رمضان، ورجب :  مثال العلمیة-
 ) أجیُئَك الیوَم، ألقاَك اللیلَة(وم، واللیلة الی:  مثال المعرف بأل-
أزوُرَك یوَم الُجُمعِة، احتفلنا شھَر (یوم الجمعة، شھر ربیع األول :  مثال المضاف-

 ) ربیع
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 . إذا كان غیر معلوم وكان نكرة یكون مختصا بالوصف أو بالعدد-ب
 طویال، تحاَوْرنا وقًتا ِسْرُت َزَمًنا(زمنا طویال، وقتا مریحا :  مثال النكرة الموصوفة-

 ) ُمریحا
 ) ِسْرُت یوًما أو یومین أو ُأسبوًعا( مثال النكرة المعدودة یوما أو یومین -
 

 : ینقسم ظرف المكان إلى قسمین: تقسیم ظرف المكان إلى مبھم ومختص-5
 ظرف مكان مبھم وھو ما لیس لھ صورة أي ھیئة وشكل محسوس وال حدود -1

وطة من جوانبھ، أو ھو ما ال تعرف حقیقتھ إال بما یضاف محصورة أي نھایات مضب
إلیھ، أو ما افتقر إلى غیره في بیان صورة مسماه، مثل كلمة مكان فإنھا ال تعرف 

 :حقیقتھا إال بإضافتھا مثل مكان زید، وھو ثالثة أنواع
أمام ووراء وفوق وتحت ویمین وشمال ومنھا ذات الیمین ( ألفاظ الجھات الست وھي -أ
 ) .ذات الشمال وأعلى وأسفلو

ویلحق بأسماء الجھات ما یشابھھا في الشیاع أي شدة اإلبھام واالحتیاج إلى ما یبین 
عند، ولدى، وبین، وناحیة، وجانب، وجھة، ومكان، ووسط، وإزاء، (معناھا مثل 
 ) .وحذاء، وُتجاه

والغلوة ) ة، وَبِریدِمیل، وَفْرَسخ، وَغْلَو: ( ألفاظ المقادیر أي مقادیر المساحات مثل-ب
ھي رمیة السھم، أي ما یقدر أن یبلغھ السھم، وقد فسرھا المتقدمون بمائة باع والباع 
ھو مقدار ما بین أصابع الیدین إذا ما مدت الیدان محاذیتین للصدر، والمیل عشر 

 .غلوات، والبرید أربعة فراسخ، والفرسخ ثالثة أمیال
المقادیر من الظروف المبھمة ھو رأي جمھور ھذا الذي ذكر من أن ألفاظ : ملحوظة

ومن النحاة من ذھب . النحاة وذلك ألنھا وإن كانت معلومة المقدار فھي مجھولة الصفة
 .إلى أنھا لیست من الظروف المبھمة ألنھا معلومة المقدار

 ما صیغ من مصدر الفعل كمجِلس من جلس جلوسا ومرَمى من رمى رمیا ومجَرى -ج
منھم من قال ما صیغ من مادة الفعل، وھو على وزن مفٍعل أو مفَعل من جرى جریا، و

 .ویسمى في المشتقات باسم المكان كما سیأتي
واعتبار  ما صیغ من مصدر الفعل من ظرف المكان المبھم ھو رأي الجمھور وھناك 

جلسُت (إن كان المصدر غیر مضاف وال موصوف مثل : من ذھب إلى التفصیل فقال
) َجَلسُت َمْجِلَس زیٍد(و مبھم وإن كان مضافا أو موصوفا فھو مختص مثل فھ) َمْجِلًسا
 ) .جلسُت َمْجِلًسا قریًبا من َمْجِلِس زیٍد(ومثل 

الدار، البلد، ( ظرف مكان مختص وھو ما لھ صورة وحدود محصورة مثل -2
 ) .المسجد، القاعة، المحراب

 

ف سواء أكان للزمان أم  ینقسم الظر: تقسیم الظرف إلى متصرف وغیر متصرف-6
 :للمكان إلى متصرف وغیر متصرف

 الظرف المتصرف من ظروف الزمان أو المكان ھو ما یستعمل ظرفا وغیر ظرف -1
سرُت یوًما، (حیث تستعمل كل من الكلمتین ظرفا مثل ) مكان(وكلمة ) یوم(مثل كلمة 

فیوم في المثال )  الحِجیوُم َعَرَفَة یوُم(، وتستعمل غیر ظرف مثل ) وجلسُت مكاَن أحمَد
كلمة ) مكاُنك مكاٌن عاٍل(فیوم فاعل، ومثل ) جاء یوُم الجُمعِة(مبتدأ، ویوم خبر، ومثل 

المیُل أصغُر (مكانك فاعل ومثل ) ارتفَع مكاُنك(مكانك مبتدأ، وكلمة مكان خبر، ومثل 
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قضینا في ( و) مضى شھٌر على سفِر ُأسرِتك( و) ھذه لیلٌة ُمقِمَرٌة( و) من الفرسِخ
فكل كلمات الزمان ) . قضیُت ُثُلَث الیوِم على شاطِئ البحِر( و) الحدیقِة یوًما جمیال

وھذا ھو . والمكان في ھذه األمثلة تعرب بحسب موقعھا حیث خرجت عن الظرفیة
 .معنى تصرف الظرف

 : الظرف غیر المتصرف ھو المالزم للظرفیة وھو نوعان-2
 .ظرفیة وال یفارقھا أصال ما یالزم النصب على ال:األول
 . ما یلزم أحد أمرین النصب على الظرفیة أو الجر بمن:الثاني

وھما ظرفان للماضي ) َقطُّ وَعْوُض( مثال ما ال یستعمل إال ظرفا من أسماء الزمان -أ
 قط بمعنى الدھر مخصوص بالماضي أي فیما مضى من الزمان. والمستقبل

ق المستقبل وقد یستعمل للماضي أیضا  وھي بمعنى قطعا، وعوض ظرف الستغرا
وھما ال یستعمالن . بمعنى أبدا أو الدھر وسمي بھ ألنھ كلما مضى جزء عوضھ جزء

 ما رأیُت مثَلھ ( ، و) ھل سمعَت ذاك َقطُّ؟( و) ما رأیُتھ َقطُّ(إال بعد نفي أو شبھھ مثل 
ظرفا إذا أرید بھ سحر فھو ال یستعمل إال ) سحر(ومنھا ) . ال أفعُلُھ َعْوَض( و) َعْوُض

فإذا لم یرد بھ سحر یوم معین فإنھ یكون ) جئُتَك یوَم الُجُمعِة َسَحَر(یوم بعینھ مثل 
 ).إال آَل لوٍط نجیناھم بسحٍر(متصرفا مثل 

َبَلى وُرُسُلنا ( ومثال ما ال یستعمل إال ظرفا من أسماء المكان لدى، ووْسط مثل -ب
أللف المقصورة في لدى قلبت یاء مع الضمیر، ومثل ویالحظ أن ا) َلَدْیِھْم َیكُتبون

بإسكان السین، أما إذا كانت السین مفتوحة فتكون الكلمة ظرفا ) جلسُت َوْسَط القوِم(
 .متصرفا

  مثال ما یلزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن من أسماء الزمان قبل وبعد مثل -ج
سَن ما ُأنِزَل إلیكم من ربِّكم من قبِل أن یأتَیُكُم واتَِّبُعوا أح) (إنھم كانوا قبَل ذلك ُمحِسنین(

والذین عملوا السیئاِت ثم تابوا من ) (فبأيِّ حدیٍث بعَدُه ُیؤمنون) (العذاُب ثم ال ُتنصرون
 ).بعد ذلك وأصَلُحوا إن ربَّك من بعِدھا لغفوٌر رحیم

، وفوق مثل  مثال ما یلزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن من أسماء المكان عند-د
وإن ُتصِْبھم سیئٌة یقولوا ھذه من عنِدك قل كٌل من ) (وِعنَدھم قاِصراُت الطَّْرِف َأْتراب(

إذ ) (أفلم ینظروا إلى السماِء فوَقھم كیف بنیناھا وزیناھا وما لھا من فروج) (عنِد اهللا
 ) .جاءوكم من فوِقكم ومن أسفَل منكم

 :ملحوظتان
وف یشبھ الظروف في أن لھ متعلقا كما للظروف  الذي یجر بمن من الظر:األولى

متعلق، والمتعلق ھو االستقرار أو الوقوع أو الحصول فیكون تقدیره مستقر أو كائن أو 
حاصل أو واقع أو استقر أو كان أو وقع أو حصل، ویكون ھذا المتعلق خبرا أو صفة 

 .أو صلة أو حاال بحسب موقعھ في الجملة
وبإلى ) حتى متى(ثیر للظروف، وقد ورد الجر بحتى مثل  الجر بمن ھو الك:الثانیة
 .وھذا قلیل یقتصر فیھ على السماع) إلى أین؟( و) إلى متى؟(مثل 
 : فیما یلي أمثلة لظروف غیر متصرفة للزمان أو المكان-ھـ
 حیُث وھي مبنیة على الضم في محل نصب وتكون دائما مضافة إلى الجملة التي -1

حیث ظرف مكان ) یُث َثِقْفُتُموُھم وأخِرجوُھم من حیُث َأخَرجوكمواقُتلوُھم ح. (بعدھا
مبني على الضم في محل نصب وجملة ثقفتموھم في محل جر مضاف إلیھ، من حیث 
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من حرف جر، حیث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن، وجملة أخرجوكم 
 .في محل جر مضاف إلیھ
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اآلَن َخفََّف اُهللا (لى الفتح في محل نصب  اآلَن وتأتي ظرف زمان وتكون مبنیة ع-2
 ) .عنكم

َذَھَب أمِس ( أمِس وھي ظرف زمان وھي مبنیة على الكسر وتكون في محل نصب -3
 ) .والعبرُة بما في الغِد

 َلُدْن وتكون ظرفا للزمان أو المكان وھي مبنیة على السكون وتكون في محل نصب -4
ھْب لنا ) (ھشاٌم ُمِجدٌّ َلُدْن َدَخَل المدرسَة(ملة أو جر بمن وتكون مضافة إلى مفرد أو ج

 ).من َلُدْنَك رحمة
 إذ وھي ظرف للزمان الماضي مبني على السكون ویكون في محل نصب ویضاف -5

والفعل یستمعون وإن كان مضارعا ) إذ یستِمعون إلیك وإذ ھم َنْجَوى(إلى جملة مثل 
إذ َتسَتِغیُثون ربَّكم فاستجاب لكم (ك، ومثل لفظا فھو ماض معنى والتقدیر إذ استمعوا إلی

وواضح ) التقدیر إذ استغثتم ربكم فاستجاب لكم) أني ُمِمدُُّكم بألٍف من المالئكِة ُمْرِدِفین
أن إذ تضاف إلى الجملة االسمیة وإلى الجملة الفعلیة، وما ورد مما یوھم إضافتھا إلى 

إذ (ة إلى المفرد بل إلى الجملة والتقدیر فھو لیس من قبیل اإلضاف) إْذ ذاك(المفرد مثل 
وقد تأتي إذ مضافا إلیھا فال تكون ظرفا، بل المضاف ) . إذ ذاك كذاك(أو ) كان ذاك

 ) .یوَمِئٍذ، وحیَنِئٍذ، وساَعَتِئٍذ، وَوْقَتِئٍذ(ھو الظرف، وتجر في ھذه الحالة وتنون مثل 
: من الظروف المبھمة مثل ما جاء بمعنى إذ أي داال على الزمان الماضي :ملحوظة

حین، ووقت، ویوم،  وزمن، ومدة، تجوز إضافتھ إلى ما تضاف إلیھ إذ أي إلى جملة 
اسمیة أو فعلیة، فإن كان مضافا إلى جملة فعلیة فعلھا مبني فإنھ یكتسب البناء من الفعل 

) یوَم َوَلَدْتُھ أمُّھَمْن َحجَّ فلم َیْرُفث ولم َیْفُسق َرَجَع ك(أي یبنى مثلھ للتناسب بینھما مثل 
كیوَم الكاف حرف جر، یوم مجرور بالكاف وھو ظرف زمان مبني على الفتح في 
محل جر وھو مضاف وجملة ولدتھ أمھ في محل جر مضاف إلیھ وقد بني یوم ألن 

 :ومثل. بعده فعال ماضیا مبنیا
 ) ُب واِزُعفقلُت َأَلمَّا َأْصُح والشی  َعَلى حیَن عاتبُت الَمشیَب على الصِّبا(

على حیَن على حرف جر حین ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر، جملة 
 .عاتبت في محل جر مضاف إلیھ وقد بني الظرف حین ألن بعده فعال ماضیا مبنیا

فقد بني الظرف حین ألن بعده فعال مضارعا ) على حیَن َیْسَتْصِبیَن كلَّ حلیِم(ومثل 
وإذا كان مضافا إلى جملة اسمیة أو إلى جملة .  النسوةمبنیا على السكون التصالھ بنون

فعلیة فعلھا مضارع معرب فإنھ یجوز فیھ اإلعراب والبناء واإلعراب أرجح عند بعض 
قال اُهللا ھذا یوُم ینفُع (النحویین، والبصریون یوجبون اإلعراب وال یجیزون البناء مثل 

والمجیزون . فعال مضارعا معربایوم خبر مرفوع بالضمة ألن بعده ) الصادقین صدُقھم
فیوَم عندھم خبر مبني على ) ھذا یوَم ینفُع الصادقین صدُقھم(للبناء استدلوا بقراءة نافع 

 .الفتح في محل رفع، وأجیبوا بأن یوم ھنا ظرف منصوب متعلق بمحذوف ھو الخبر
ملة فعلیة فإذا كان الظرف داال على المستقبل فإنھ یشبھ إذا في أنھ ال یضاف إال إلى ج

 ).َأجیُئَك حیَن یجيُء زیٌد(مثل 
وإن كان الظرف غیر مبھم بل محدودا مثل شھر وحول وعام فإنھ ال یضاف إلى جملة 

 ) .یوم الخمیس، وشھر رمضان، وعام الفیل(بل یضاف إلى مفرد مثل 
 إذا وھي ظرف للزمان المستقبل ویكون مبنیا على السكون في محل نصب، -6

فعلیة فإذا ورد ما یوھم أنھا مضافة إلى جملة اسمیة فال بد أن یقدر وتضاف إلى جملة 
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التقدیر إذا ) إذا السماُء انفطرْت(لالسم في أول الجملة فعل محذوف یفسره المذكور مثل 
انفطرت السماء انفطرت، وقد سبق ذكر ذلك في موضوع الفاعل، وفي موضوع 

خوُف رأیَتھم ینظرون إلیك َتدوُر فإذا جاء ال(ومثالھا . أدوات الشرط غیر الجازمة
إذا جئَت ). (أعیُنھم كالذي ُیْغَشى علیھ من الموِت فإذا َذَھَب الخوُف َسَلُقوُكم بألسنٍة حداٍد

 ) .أكرمُتك
 لما وھي ظرف زمان مبني وتربط بین جملتین أي تفید الشرط، وتكون مضافة -7

الجواب ھي التي عملت والجملة الشرطیة التي بعدھا مضافا إلیھا، وتكون جملة 
وَلمَّا جاَءُھم رسوٌل من عنِد اِهللا (النصب في لما، وتكون في محل نصب بالجواب مثل 

لما أداة ) مصدٌق لما َمَعُھْم نبَذ فریٌق من الذین أوتوا الكتاَب كتاَب اِهللا وراَء ظھوِرھم
شرط غیر جازمة وھي ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل نصب، 

 .لة جاءھم في محل جر مضاف إلیھوجم
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) لمَّا رجَع المسافُر خرَج أھُلھ الستقباِلھ(ویغلب أن تكون الجملتان بعد لما ماضیتین مثل 
. 
 مع وھي ظرف زمان أو مكان ویعبرون عنھا بأنھا اسم لمكان االصطحاب أو وقتھ -8

( و) َس زیٌد َمَع عمٍروجل( و) جاَء زیٌد َمَع عمٍرو(ومثل ) إن َمَع الُعْسِر ُیْسرا(مثل 
والمشھور فیھا فتح العین وأنھا معربة ) ال تحزْن إن اَهللا َمَعنا(و) جئُت َمَع العصِر

ونقل فیھا إسكان العین بالبناء وھو . لشبھھا بعند في أنھا تقع خبرا وحاال وصفة وصلة
 قلیل مثل 

 ) ماماوإن كانْت زیارُتُكم ِل   َفِریِشَي ِمْنُكُم وَھواَي َمْعُكْم( 
وقیل . وقد أجاب سیبویھ عن البیت بأنھ ضرورة شعریة. ریشي معناھا كسوتي أو ثیابي

وھذا إذا اتصل بھا متحرك، أما إذا اتصل بھا . إن إسكان العین لغة قبیلتین من العرب
) جلسُت مِع القوِم(و) جلسُت مَع القوِم(ساكن فقد نقل أنھ یجوز فیھا الفتح والكسر مثل 

وقد . ا للخفة، والكسر على األصل في التقاء الساكنین والتخلص منھما بالكسرفالفتح طلب
جاء (تفرد َمَع وترد المھا فتكون َمَعى مثل فتى فتخرج عن الظرفیة وتكون حاال مثل 

) وَأْفَنى رجاِلي فبادوا َمعا(وتستعمل  للمثنى كالمثال السابق وللجمع مثل ) الرجالن َمعا
 ) لى َسَجْعَن لھا َمعاإذا حنَِّت األو(ومثل 

 مذ ومنذ وھما اسما زمان مبنیان ویضافان إلى الجملة االسمیة وإلى الجملة الفعلیة، -9
ما رأیُتُھ ُمْذ ( و) ُمْنُذ َقِدَم(أو ) ما رأیُتُھ ُمْذ َقِدَم(وإضافتھما إلى الجملة الفعلیة أكثر مثل 

 ومثل ) ُمْنُذ ھو قادٌم(أو ) ھو قادٌم
 ) ولیدا وكھال حیَن ِشْبُت وَأْمَرَدا  ي الخیَر ُمْذ أنا یاِفٌعفما زلُت أبِغ( 

ففي إعرابھما ) ما رأیُتُھ ُمْذ یوماِن أو ُمْنُذ یوماِن(فإذا جاء ما بعدھما مرفوعا مثل 
 :وجھان
 مذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وخبره یومان، والتقدیر أمد انقطاع :األول

 .الرؤیة یومان
ذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب وھو متعلق بمحذوف خبر  م:الثاني

متقدم، ویومان مبتدأ مؤخر، والتقدیر مضى على انقطاع الرؤیة یومان أي مذ مضى 
 . یومان أو مذ كان یومان

وإذا جاء ما بعدھما مجرورا فأكثر النحاة یعتبرونھما في ھذه الحالة حرفي جر ویكونان 
أي من یوم الجمعة، ) ما رأیُتُھ ُمْذ یوِم الُجُمعِة(جرور ماضیا مثل بمعنى من إذا كان الم

 .أي في یومنا) ما رأیُتُھ ُمْنُذ یوِمنا(وبمعنى في إذا كان المجرور حاضرا مثل 
بین ظرف مكان ) جلس عليٌّ َبیَن أصدقاِئھ( بین ھي ظرف مكان في الغالب مثل -10

َبیَن َعِشیٍِّة (أحیانا للزمان مثل وتأتي . منصوب بالفتحة وأصدقائھ مضاف إلیھ
 ومثل ) وُضحاھا

 ) ُیَغیُِّر اُهللا من حاٍل إلى حاِل  ما بیَن َغْمَضِة عیٍن وانتباھِتھا ( 
وتضاف بین إلى اسم متعدد أي أكثر من مفرد مثل أصدقائھ في المثال األول ومثل 

 ) .َن أیدینالھ ما بی(، ) بیَن المؤمنین(، ) بیَن أصحاِبھ(، ) بیَن الناِس(
وتضاف إلى مفرد فیحتاج بعده إلى معطوف بالواو كما في المثالین عشیة وضحاھا، 

 .وغمضة عین وانتباھتھا
ومثل ) ربُّ السمواِت واألرِض وما بیَنھما(وإن أضیفت إلى ضمیر متعدد لم تكرر مثل 
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 مثل فإن أضیفت إلى ضمیر غیر متعدد كررت مع العطف) . یتنازعوَن بیَنھم أمَرھم(
وجعلوا بیَنھ وبیَن (ومثل ) قال ذلك بیِني وبیَنك أیَّما األَجَلیِن قضیُت فال ُعدواَن عليَّ(

 ) .الِجنَِّة َنَسبا
وقد تضاف إلى بین ألف زائدة فتصبح بینا وتظل ظرفا إال أنھا في ھذه الحالة تكون 

بینا ) َر أخوهبیَنا ِھشاٌم نائٌم حض(مبنیة على السكون وال تضاف إال إلى جملة مثل 
ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، جملة ھشام نائم في محل جر مضاف 

 .إلیھ
وقد تتصل بھا ما الزائدة فتصبح بینما وتظل ظرفا وتكون مبنیة على الفتح وتعتبر ما 
حرفا زائدا مبنیا على السكون ال محل لھ من اإلعراب، وقد تعتبر كلمة واحدة فیقال 

بیَنما نحُن جلوٌس عنَد رسوِل اِهللا إذ ( السكون وتضاف إلى جملة مثل إنھا مبنیة على
وقد تأتي بین مكررة دون عطف ) طلَع علینا رجٌل شدیُد سواِد الشعِر شدیُد بیاِض الثیاِب
 إنھ لیس بالُحلِو وال (فتكون مركبة َبیَن َبیَن وتبنى على فتح الجزأین مثل 
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لیس الرجُل بالقصیِر وال بالطویِل (الحالوة والملوحة، أي بین ) بالمالِح ولكنھ بیَن بیَن
 .أي بین القصر والطول) ولكنھ بیَن بیَن

سألُت عنھ ( صباح مساء ھذا أیضا ظرف مركب یبنى على فتح الجزأین مثل -11
بحثُت عنھ (ومثلھ لیل نھار ) َیِجدُّ العامُل إلنھاِء عمِلھ فیعمُل صباَح مساَء) (صباَح مساَء

 ) .َرلیَل نھا
 ذا صباح وذات صباح وذا مساء وذات مساء ھذه الكلمات كلھا ظروف زمان مثل -12

وتكون ذا ظرفا معربا ) زرُتھ ذا مساٍء أو ذاَت مساٍء) (جئُتھ ذا صباٍح أو ذاَت صباٍح(
 منصوبا باأللف وصباح مضاف إلیھ، وذات ظرف منصوب بالفتحة وما بعدھا

 . مضاف إلیھ
ذات ظرف ) لقیُت َمشقًَّة ذاَت یوٍم(ة أیضا ظرفا زمان مثل  ذات یوم وذات لیل-13

ذات ظرف منصوب، لیلة ) سھرُت ذاَت لیلٍة ألْكِمَل البحَث(منصوب، یوم مضاف إلیھ 
 .مضاف إلیھ

وقد تستعمل ذات ظرف مكان إذا أضیفت إلى كلمتین فقط ھما الیمین والشمال مثل 
 ذاَت الیمیِن وإذا َغَربت َتقِرُضھم ذاَت وترى الشمَس إذا َطَلعت َتزاوُر عن كھِفھم(

 ) .الِشماِل
وأزَلَفنا َثّم ( َثّم تستعمل ظرف مكان وتكون مبنیة على الفتح في محل نصب مثل -14

 ) .اآلَخرین
 ریَث وریَثما ریث ظرف زمان مبني، واألغلب أن تكون متصلة بما الزائدة مثل -15

رف زمان مبني على الفتح في محل نصب، ما ریثما ظ) انتِظْر ریَثما یحُضُر الجمیُع(
ویجوز إعرابھا على أنھا كلمة . حرف زائد مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب

 .واحدة فیقال ریثما ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب
أي مكان ) سافَر عليٌّ بدَل ُعَمر( بدَل بمعنى مكان ظرف مكان وھو معرب مثل -16

 .بمعنى بدیل فھي اسم متصرفعمر فإن كانت 
أي بدل ھذا فإن ) خْذ ھذا مكاَن ھذا( مكان بمعنى بدل ظرف مكان معرب مثل -17

 .كانت مكان بمعناھا األصلي فھي متصرفة
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ظرف مكان منصوب، ) َتَنزَّْھُت خالَل األشجاِر ( خالَل وھي ظرف مكان مثل -18
 .ظرف زمان منصوب) سآِتیَك خالَل النھاِر(وقد تأتي مفیدة للزمان مثل 

أي ) وقفُت دوَن زیٍد( دون ظرف مكان بمعنى تحت أو أسفل ال بمعنى رديء مثل -19
مستَوى معیشِة كثیٍر من الناِس دوَن ) (الموُت دوَن ذلك(ومثل . في مكان قریب منھ
 ).الُمستوى المناسِب

 ).ااقُتلوا یوسَف أو اطَرحوه أرَض( أرض وھي ظرف مكان یكون منصوبا مثل -20
سرُت حوَل ) (داَر الالعُب حوَل الملعِب(حول ظرف مكان مثل :  حوَل وحواَلْي-21

 ).جلَس حواَلْي الِمَنصَِّة(وقد یرد بصورة المثنى حواَلْي مثل ) الشجرِة
 

 یعمل النصب في المفعول فیھ الفعل أو المصدر أو : عامل النصب في المفعول فیھ-7
وذلك ألن الذي یقع . یغة المبالغة واسم المفعولالوصف المشتق وھو اسم الفاعل وص

فإن الجلوس وھو الحدث ھو الذي وقع ) جلسُت أماَمك(في الظرف ھو الحدث فإذا قیل 
فإن الجلوس كذلك ھو ) كان ُجلوسي أماَمك(أو ) أنا جالٌس أماَمك(أمامك فإذا قیل 

والفعل والصفة الحدث، والمصدر یدل على الحدث بداللة المطابقة ألنھ ھو الحدث، 
یدالن على الحدث بداللة التضمین، ألن الفعل معناه الحدث والزمان، والصفة معناھا 

 .الذات والحدث القائم بھا أو الواقع منھا أو الواقع علیھا أو الثابت لھا
 ).ضربُت زیدا یوَم الُجُمعِة أماَم األمیِر( من أمثلة عمل الفعل في الظرف -
 ).عجبُت من ضرِبك زیدا یوَم الُجُمعِة) (السھُر لیال مرِھٌق( من أمثلة عمل المصدر -
أنا قادٌم ) (الُمِجدُّ ُمَؤٍد واجَبھ الیوَم وغًدا) (ھشاٌم مسافٌر غًدا( من أمثلة عمل اسم الفاعل -

 ) .غًدا
 ).الكریُم كریٌم طوَل حیاِتھ( من أمثلة عمل صیغة المبالغة -
ھو المشھوُر عنَد الشدائِد ) ( مفتوٌح صباحاالَمَحلُّ( من أمثلة عمل اسم المفعول -

 ).والمعروُف عنَد القتاِل
یحذف عامل النصب في الظرف، ویكون حذفھ جائزا :  حذف عامل النصب للظرف-8

 :أو واجبا على التفصیل التالي
 یحذف العامل جوازا إذا كان جوابا لسؤال عن تعیین زمان أو مكان أو معدود من -1

 .نالزمان أو المكا
 )متى وصلَت؟(جوابا لمن سأل ) مساًء( مثال حذف العامل في جواب تعیین الزمان -
أین وضعَت (جوابا لمن سأل ) عنَد ھشاٍم( مثال حذف العامل في جواب تعیین المكان -

 ).الكتاَب؟
كم (جوابا لمن سأل ) یومین( مثال حذف العامل في جواب كم للمعدود من الزمان -

 ).ینِة؟یوما سرَت إلى المد
كم (جوابا لمن سأل ) فرسخین( مثال حذف العامل في جواب كم للمعدود من المكان -

 ).فرسخا سرَت في رحلِتك؟
 : یحذف العامل وجوبا في الحاالت اآلتیة-2
 إذا وقع الظرف خبرا وكان متعلقھ الذي ھو العامل فیھ وجودا عاما ویسمیھ النحاة -أ

ر مبتدأ، غدا ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف السف) السفُر غًدا(كونا عاما مثل 
وتقدیر المحذوف كائن أو مستقر أو حاصل أو واقع، أو كان . خبر، والحذف ھنا واجب
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الكرم مبتدأ، عند ظرف مكان ) الكرُم عنَد حامٍد(ومثل . أو استقر أو حصل أو وقع
حامد منصوب متعلق بمحذوف خبر، والتقدیر كائن أو مستقر، أو كان أو استقر، 

 .مضاف إلیھ
فوق ) رأیُت عصفورا فوَق الشجرِة( إذا وقع الظرف صفة بأن كان بعد نكرة مثل -ب

ظرف مكان منصوب، الشجرة مضاف إلیھ وھو متعلق بمحذوف في محل نصب صفة 
اشتریُت الكتاَب من مكتبٍة (ومثل . لعصفورا تقدیره كائنا أو مستقرا أو كان أو استقر

 ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لمكتبة، والتقدیر كائنة أو أمام ) أماَم الجامعِة
 .مستقرة أو كانت أو استقرت

عندك ظرف ) ُأْعِجْبُت بالرجِل عنَدك( إذا وقع الظرف حاال بأن جاء بعد معرفة مثل -ج
 .مكان متعلق بمحذوف حال، والتقدیر كائنا أو مستقرا، أو كان أو استقر عندك

عند ظرف مكان ) قرأُت في الكتاِب الذي عنَد الُمعلِم( إذا وقع الظرف صلة مثل -د
وال . وھو جملة صلة ال محل لھا من اإلعراب. متعلق بمحذوف تقدیره استقر أو كان

یقدر المتعلق بعد االسم الموصول إال فعال؛ وذلك ألن الصلة ال تكون إال جملة فیقدر 
تقر ألنھ ال یصلح أن یكون المحذوف فعل تلك الجملة، وال یقدر مفردا مثل كائن أو مس

 .صلة
وھذا سیأتي في ( إذا كان الظرف مشتغال عنھ أي جاء بعده فعل اشتغل بضمیره -ھـ

 فیقدر قبل الظرف فعل محذوف وجوبا موافقا للفعل المذكور مثل ) موضوع االشتغال
یوم الخمیس ظرف زمان منصوب، ومضاف إلیھ، والعامل ) یوَم الخمیِس سافرُت فیھ(

ذوف وجوبا یفسره الفعل المذكور تقدیره سافرت ویكون تقدیر الجملة سافرُت فیھ مح
یوَم الخمیِس سافرُت فیھ وإنما وجب حذف األول ألن الثاني الذي یفسره عوض عنھ، 

وجاء الضمیر مجرورا بفي ألن ضمیر الظرف ال . وال یجمع بین العوض والمعوض
 . بفي فیقال سافرت فیھینصب على الظرفیة فال یقال سافرتھ بل یجب جره

أي كان ذلك حینئذ واسمع اآلن، ) حینئٍذ اآلَن( إذا كان الظرف مسموعا بالحذف مثل -و
حینئذ ظرف زمان منصوب متعلق . أو حصل ما تقول حین إذ كان كذا واسمع اآلن

اآلن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب . بفعل محذوف تقدیره كان أو حصل
 . تقدیره اسمعمتعلق بفعل محذوف

 

  : ما یقبل النصب على الظرفیة من أسماء الزمان والمكان-9
 : یقبل النصب على الظرفیة من أسماء الزمان ما یلي-أ

حین ووقت ( كل اسم دل على الزمان وكان بمعنى في سواء أكان مبھما مثل -1
شھر رمضان، ویوم الجمعة، وزمنا طویال، ویومین، (أو مختصا مثل ) وزمان

أو غیر متصرف مثل ) یوم، وساعة، وشھر(وسواء أكان متصرفا مثل ) سبوعاوأ
 ) .حیث، وإذ، واآلن، وقط(

وإذا وقع اسم الزمان المتصرف مسبوقا بحرف جر فإنھ یكون مجرورا بحرف الجر، 
 .وإذا لم یكن مسبوقا بحرف الجر، وكان متضمنا معنى في فإنھ ینصب على الظرفیة

بدَأ (لى وزن مفَعل أو مفِعل إذا جاء متضمنا معنى في مثل  اسم الزمان المصوغ ع-2
 ) .اعتكفُت َمبدَأ اللیِل) (انتظرُتھ مغِرَب الشمِس) (العامُل البناَء َمطَلَع الشمِس

 : یقبل النصب على الظرفیة من أسماء المكان ما یلي-ب
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 ).ید، ومیلعند، ولدى، ویمین، وشمال، وأمام، ووراء، وبر( اسم المكان المبھم مثل -1
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وال یقبل اسم المكان المختص النصب على الظرفیة بل یجر بحرف الجر مثل المسجد 
 ) جلسُت في الحدیقِة(وال یقال صلیت المسجد، الحدیقة یقال ) صلیُت في المسجِد(یقال 

 .وال یقال جلست الحدیقة
ا، فإنھ یجوز نصبھ ظرف) عند، ولدن(وإذا كان ظرف المكان المبھم متصرفا مثل 

 ).جئُت من عنِد عمٍرو( و) وقفُت عنَد زیٍد(ویجوز جره بحرف الجر من مثل 
 :ملحوظتان

 إنما كان قبول ظرف الزمان بجمیع أقسامھ النصب، وقبول المبھم فقط من :األولى
ظروف المكان النصب ألن الفعل الذي ھو العامل األصلي في نصب الظرف یدل على 

أحد مدلولي الفعل اللذین ھما الحدث والزمان، الزمان بالتضمن؛ حیث إن الزمان 
. فتضمنھ معنى الزمان جعلھ یقوى على نصب جمیع أسماء الزمان مبھمھا ومختصھا

أما داللتھ على المكان فھي بااللتزام ألن المكان لیس من مدلول الفعل فلذلك لم یقو على 
ومن . ي الجملةنصب جمیع أسماء المكان بل ینصب المبھم منھ فقط لداللتھ علیھ ف

النحاة من أضاف سببا آخر لعدم نصب الفعل لظرف المكان المختص بأنھ قد یلتبس 
اشتریُت (بالمفعول بھ، وظرف الزمان المختص ال یحدث فیھ ذلك اللبس ألنھ إذا قیل 

ال یخطر ببال أحد أن یوم الجمعة مفعول بھ وأن الشراء تم لیوم الجمعة، ) یوَم الُجُمعِة
فإن الدار یمكن أن تشترى وبذلك ال تصلح أن تكون ظرف ) اشتریُت الداَر (أما إذا قیل

 .مكان منصوبا
سمع نصب ظرف المكان المختص مع الفعلین دخل وسكن والبعض أضاف : الثانیة

) سكنُت الداَر(و) دخلُت البیَت: (إلیھما نزل، ونصب الشام مع الفعل ذھب واألمثلة
 :البیت أو الدار أو الشام أربعة أقوال للنحاةوفي إعراب كلمة ) ذھبُت الشاَم(و

أنھا منصوبة على أنھا ظرف مكان مثل ظرف المكان المبھم، وأن ھذا النصب : األول
 .لھا شاذ، وھذا رأي المحققین من النحاة

) سكنُت في الداِر(و) دخلُت في البیِت(أنھا منصوبة على نزع الخافض واألصل : الثاني
 .حذف حرف الجر فانتصب الظرفف) ذھبُت إلى الشاِم(و

أنھا منصوبة على التشبیھ بالمفعول بھ الن الفعل الالزم قاصر عن نصب : الثالث
 .المفعول بھ كالصفة المشبھة التي تنصب الشبیھ بالمفعول بھ

 .أنھا منصوبة على أنھا مفعول بھ: الرابع
ویسمى ) َعدمجِلس ومق( ما صیغ من مصدر الفعل على وزن مفَعل أو مفِعل مثل -2

اسم المكان في المشتقات، وشرط نصبھ على الظرفیة أن یكون عاملھ من لفظھ أي 
فمجلس ومقعد ) قعدُت َمْقَعَد عمٍرو(و) جلسُت َمجِلَس زیٍد(موافقا لھ لفظا في مادتھ مثل 

 .كل منھما ظرف مكان منصوب
ب على أنھ ظرف فإذا كان الفعل العامل فیھ من غیر لفظھ فإنھ یتعین جره بفي وال ینص

 .وال یقال جلست مرمى زید) جلسُت في َمرمى زیٍد(مكان مثل 
وقد جاء اسم المكان على وزن مفَعل منصوبا على الظرفیة وعاملھ غیر موافق لھ في 

) ھو ِمنِّي َمْزَجَر الكلِب(أي كائن مقعد القابلة، و) ھو ِمنِّي َمْقَعَد القابلِة(اللفظ في قولھم 
وقد اعتبر جمھور . أي كائن مناط الثریا) ھو ِمنِّي َمناَط الثَُّریَّا( لب وأي كائن مزجر الك

والقیاس عند الجمھور أن یجر مفعل . النحاة ذلك شاذا ال یقاس علیھ وإن أجازه بعضھم
 .بحرف الجر في فیقال في مقعد القابلة، وفي مزجر الكلب، وفي مناط الثریا



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

 321

منھ كما تكون القابلة التي تقوم بتولید المرأة ومعنى مقعد القابلة أنھ في مكان قریب 
ومعنى مزجر الكلب أنھ في مكان بعید عنھ كبعد مكان زجر الكلب من . قریبة منھا

زاجره لھ وھذا في مجال الذم، ومعنى مناط الثریا أنھ في مكان بعید كبعد مكان نوط 
 یدرك محل الثریا أي تعلقھا من الشخص الرائي، أي ال أدركھ في الشرف كما ال

 .وھذا في مجال المدح. الثریا
 ینوب عن الظرف كلمات تدل على المكان أو الزمان : ما ینوب عن الظرف-10

 :وتنصب كما ینصب الظرف منھا
قرب ظرف مكان ) جلسُت قرَب زیٍد( المصدر وھو ینوب عن المكان قلیال مثل -1

 وھو مكان منصوب، زید مضاف إلیھ، أي جلست مكان قرب زید فحذف المضاف
. وأقیم المضاف إلیھ وھو المصدر مقامھ فأعرب بإعرابھ وھو النصب على الظرفیة

 .وما ورد من ھذا قلیل ال یقاس علیھ فال یقال آتیك ُجلوَس زیٍد أي مكان جلوسھ
آتیَك (وینوب المصدر عن الزمان كثیرا وشرطھ إفھام تعیین وقت أو مقدار مثل 

ظھَر النجُم َطْرفَة عیٍن ثم (مان منصوب ومثل انصراف ظرف ز) انصراَف الطالِب
ومثل ) آتیَك طلوَع الشمِس، وُقدوَم الحاجِّ(طرفة ظرف زمان منصوب، ومثل ) اختفى

وفي كل ھذه األمثلة األصل وقت انصراف الطالب، ومدة ) كان ذلك خُفوَق النجِم(
ف طرفة عین، ووقت طلوع الشمس، ووقت قدوم الحاج، ووقت خفوق النجم فحذ

أي ) َحْلَب ناقٍة(أو ) انتظرُتھ َنْحَر َجزوٍر(ومنھ . المضاف وأقیم المضاف إلیھ مقامھ
 .مقدار نحر جزور أو مقدار حلب ناقة

 كلمة كل ویعبر عنھا عند بعض المؤلفین بكلیة الظرف تنوب عن ظرف الزمان -2
لمكان مثل وتنوب عن ظرف ا) یحُضر عليٌّ كَل یوٍم(ومثل ) مشیُت ُكلَّ الیوِم(مثل 

 .، ومثل كل جمیع) َمَشْیُت كلَّ البریِد) (سرُت كلَّ الِمیِل(
 كلمة بعض ویعبر عنھا بعض المؤلفین بجزئیة الظرف تنوب عن ظرف الزمان -3

مشیُت (وتنوب عن ظرف المكان مثل ) تحدثُت بعَض الوقِت) (سرُت بعَض الیوِم(مثل 
 ) .سرُت بعَض الِمیِل) (بعَض الفرسِخ

أي زمانا طویال وصفة ظرف ) جلسُت طویال من الدھِر(ظرف الزمان مثل  صفة -4
 .أي مكانا شرقي الدار) جلسُت شرقيَّ الداِر(المكان مثل 

سرُت (، وعدد ظرف المكان مثل ) سافرُت عشرین یوما( عدد ظرف الزمان مثل -5
 ) .ثالثین بریدا

لمصدر اسم زمان  قد یكون المصدر مضافا إلى اسم عین، ویكون قبل ا:ملحوظة
مضاف إلى المصدر، فیحذف اسم الزمان وینوب عنھ المصدر، ثم یحذف المصدر 

أي مدة غیاب ) ال ُأَكلُِّمُھ القاِرَظْیِن(وینوب عنھ المضاف إلیھ الذي ھو اسم عین مثل 
القارظین، فتحذف كلمة مدة، فینوب عنھا المصدر غیاب، ثم یحذف المصدر غیاب 

والقارظان ھما رجالن خرجا یجنیان .  في النصب على الظرفیة)القارظین(وینوب عنھ 
 القرظ وھو ثمر شجر السلم أو حب نبات یؤخذ فیعصر ویصبغ بھ أو یدبغ بھ 

فلم یرجعا، ولم یعلم خبرھما، فضرب بھما المثل،وھو یضرب مثال لألمر المیئوس منھ 
أي مدة ) یِھ الَفرَقَدْیِنال آِت(، ومثل ) حتى یؤوَب القارظان(أو المستبعد حصولھ یقال 

الفرقدین، فمدة ھي الظرف المنصوب، وقد حذف فناب عنھ المصدر بقاء، فصار بقاء 
الفرقدین، ثم حذف المصدر بقاء وأقیم المضاف إلیھ وھو الفرقدین مقامھ فنصب على 
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 .الظرفیة
 

عطف ظرف الزمان أو :  عطف ظرف الزمان على ظرف المكان أو العكس-11
واستدل المجیزون بقولھ تعالى .  مخالفھ أجازه بعضھم، ومنعھ بعضھمالمكان على

فقد عطف یوم وھو ظرف زمان على في ھذه ) وُأْتِبُعوا في ھذه الدنیا لعنًة ویوَم القیامِة(
 وھي في محل ظرف مكان وأجیبوا بأن المقصود بھذه الدنیا األزمنة السابقة لیوم 

 .القیامة فھو عطف زمان على زمان
فعطف یوم حنین وھو ) لقد نصركم اُهللا في مواطَن كثیرٍة ویوَم ُحنیٍن(دلوا كذلك بقولھ تعالى واست

وأجاب المانعون بأن معناه في مواطن كثیرة . ظرف زمان على في مواطن كثیرة وھي ظرف مكان
وفي موطن یوم حنین فھو عطف مكان على مكان، أو بأن معناه في أیام مواطن كثیرة ویوم حنین 

رأیُت زیدا (و) ضربُت زیدا یوَم الُجُمعِة وفي داِره(ومن أمثلة الجواز . و عطف زمان على زمانفھ
 ). في السوِق ویوَم الُجُمعِة

 
 تطبیق

)1( 
 :استخرج مما یأتي المفعول فیھ وبین ما ھو للزمان وما ھو للمكان

 )     واذكر اسم ربك بكرة وأصیال (-1
 ) إنھم كانوا قبل ذلك محسنین (-2
       ) وفوق كل ذي علم علیم (-3
 ) وإذا رأیت ثم رأیت نعیما وملكا كبیرا (-4
 ) یومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافیة (-5
        ) والركب أسفل منكم (-6
 ) الیوم أكملت لكم دینكم (-7
 ) واذكروا نعمة اهللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم (-8
 ) منین اقتتلوا فأصلحوا بینھماوإن طائفتان من المؤ (-9

 ) وإذا رأیتھم تعجبك أجسامھم (-10



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

 323

)2( 
فیما یلي أسماء تدل على الزمان وأسماء تدل على المكان بعضھا منصوب على أنھ 

بین كال منھا واذكر السبب في حالة عدم النصب على . ظرف، وبعضھا لیس كذلك
 :الظرفیة مع ذكر اإلعراب

 )  أن تأتینا ومن بعد ما جئتناقالوا أوذینا من قبل (-1
 ) إنھم كانوا قبل ذلك مترفین (-2
 ) وقوم نوح من قبل إنھم كانوا قوما فاسقین (-3
 ) ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة (-4
 ) وأنذرھم یوم الحسرة إذ قضي األمر وھم في غفلة وھم ال یؤمنون (-5
 ) المسجد الحرامومن حیث خرجت فول وجھك شطر  (-6
 ) آآلن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین (-7
 ) یوم یأتیھم العذاب من فوقھم ومن تحت أرجلھم (-8
 ) إن یوم الفصل كان میقاتا، یوم ینفخ في الصور فتأتون أفواجا (-9

 ) فنادوا والت حین مناص (-10
)3( 

 :بین فیما یلي الظروف المختصة أو المبھمة للزمان أو للمكان
 ) هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون (-1
 ) وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین (-2
 ) یوم تبدل األرض غیر األرض والسموات وبرزوا هللا الواحد القھار (-3
 . احفظ اهللا تجده تجاھك-4
 )أفأمنتم أن یخسف بكم جانب البر أو یرسل علیكم حاصبا ثم ال تجدوا لكم وكیال (-5
  بعد أن أنھى المحامي مرافعتھ انتحى جانبا ثم اخذ یتلمس أثر كالمھ في المحلفین -6

 .والسامعین
 ) وأنا كنا نقعد منھا مقاعد للسمع فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابا رصدا (-7
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)4( 
بین عامل نصب المفعول فیھ في كل مما یأتي، وفي حالة حذفھ بین إن كان حذفھ جائزا أو 

 : إعرابھواجبا واذكر
 ) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قبل أن یرتد إلیك طرفك (-1
 ) قال قائل منھم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم (-2
 ) اذكروا نعمة اهللا علیكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علیھم ریحا وجنودا لم تروھا (-3
 ) من السماء ماءإذ یغشیكم النعاس أمنة منھ وینزل علیكم  (-4
 ) الملك یومئذ الحق للرحمن (-5
 ) فإنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین (-6
 متى یوفى الناس أعمالھم بالقسط؟: جوابا لمن سأل.  یوم القیامة-7

)5( 
 :في الجمل اآلتیة كلمات نابت عن الظروف بینھا

 .مرة العقبة یبدأ تحلل الحجاج انصرافھم من رمي ج-1
 . یصوم بعض الناس بعد رمضان ستة أیام من شوال-2
 ) وذرني والمكذبین أولي النعمة ومھلھم قلیال (-3
 .قضینا طویال ممتعا ونحن نؤدي المناسك:  تحدث بعض من عاد من الحج فقالوا-4
 یستطیع اإلنسان أن یخدع كل الناس بعض الوقت، وأن یخدع بعض الناس كل الوقت، -5

 . ھ ال یستطیع أن یخدع كل الناس كل الوقتولكن
)6( 
 :أورد الظروف اآلتیة في جمل تامة من عندك

 - مساء- وْسط- بین- ذات صباح- وراء- یمین- مذ أو منذ- لدن- ساعة- أمس- حیث-لدى
 . إزاء- مكان- مجلس-قط

)7( 
 :أعرب ما یأتي

 ولیس مستحسنا صفو بال كدر    أصفو وأكدر أحیانا لمختبري-1
 نت قلوبا والیوم صارت ترابا    حدثیني عن القلوب التي كا-3
 إن السماء ترجى حین تحتجب   لیس الحجاب بمقص عنك لي أمال-4
 


