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 .المفعول به: المحاضرة الخامسة
 .نة للجملة الفعلية، و َقِسيُم الفاعل يف تشكيل مفاد مجلة الفعل املتعّدياملفعول به من العناصر املكوّ يعّد    
 القاعدية ؟ و ضوابطه مهه ؟ و ما هو حكمفهوم فما

 -:  مفهومه.1
تعددت حتديدات املفعول به، و هي وإن تعددت يف التعبري عنه فإهنا تتمحور حول املفاد نفسه، نورد منها حتديد    

توضيحا لكيفية تبيّنه " اسرتاباذي"، و زاد (1)«املفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل »: ، حيث قال"ابن احلاجب"
 (َمْضُروٌب ِمْن َضِربَ )؛ أي صياغة اسم املفعول من الفعل، كـ(2)«(.اسم املفعول)هو ما يصّح أن يعّّب عنه بـ »: فقال

 - : حكمه.2
 .صوبا، قد ينصب بالفتحة، أو األلف، أو الياء، أو الكسرةنال يأيت املفعول به إال م   

 .بالفتحة.2.أ

 [11: البقرة]﴾نَارًا َمثـَُلُهْم َكَمَثِل اْلِذي ِاْستَـْوَقِد  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 (.نَارًا: )... الشاهد

 مفعول به: نَارًا، و (هو)فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و الفاعل ضمري مسترت تقديره : ْستَـْوَقدَ اِ 
 . الظاهرة على آخره منصوب بالفتحة

 .باأللف.2.أ

 [54:املؤمنون]﴾ َأَخاهُ ُُثَّ أَْرَسْلْنا ُموَسى َو  ﴿: قال تعاىل
 (.َأَخاهُ : )... الشاهد
حرف عطف أو املعية؛ أي : الواومفعول به منصوب بالفتحة املقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، و  :ُموَسى

منصوب باأللف؛  و معطوف على املنصوب يكون منصوبا،( ُموَسى)معطوف على : َأَخاهُ ، و (و أرسلنا معه أخاه) 
 .ألنه من األمساء اخلمسة

 :بالياء.3.أ
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 [54:الذاريات]﴾ ْيِ جَ وْ زَ َو ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا  ﴿: قال تعاىل : مثلو *
 (.َزْوَجْيِ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع : نافعل ماضي مبين على السكون؛ الّتصاله بضمري الرفع، و : َخَلْقَنا

 .؛ ألنه مثىنبالياء مفعول به منصوب: َزْوَجْيِ فاعل، و 
 [11:األحزاب]﴾ِمْنُكْم  اْلُمَعوِِّقيَ َقْد يـَْعَلُم اهللُ  ﴿: قال تعاىل: مثلو *

 (.اْلُمَعوِِّقيَ : )...الشاهد
فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آلخره، لفظ اجلاللة : اهللُ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : يـَْعَلمُ 

 .؛ ألنه مجع مذكر ساملبالياءمفعول به منصوب  :اْلُمَعوِِّقيَ و 

 .بالكسرة النائبة عن الفتحة.5.أ

 [17:الفرقان]﴾ اتٍ نَ سَ حَ  مْ اتِِ ئَ يِّ سَ  اهللُ  لُ دِّ بَ يُـ  كَ ئِ ولَ أُ فَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 (.َسيَِّئاِتِمْ : )... الشاهد

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لفظ اجلاللة : اهللُ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : لُ دِّ بَ يُـ 
: اهلاءو هو مضاف، و  مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ ألنه مجع مؤنث سامل: اتِ ئَ يِّ سَ : مْ اتِِ ئَ يِّ سَ و 

 .عالمة اجلمع: امليمضمري مّتصل مبين على الكسر يف حمّل جّر مضاف إليه، و 

 - : حاالته.3
 -: امسا ظاهرا، ضمريا مّتصال أو منفصال، مصدرا مؤّوال بالصريح : حاالت( 70)يأيت املفعول به على ثالث    

 .اسما ظاهرا .أ

 [70:التحرمي]﴾ َحِديثًاَو ِإْذ َأَسرَّ النَِّبُّ ِإىَل بـَْعِض أَْزوِاِجِه  ﴿: قال تعاىل
 (.َحِديثًا... َأَسرَّ النَِّبُّ : )...الشاهد

 :َحِديثًافاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و  :النَِّبُّ فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و : َسرَّ أَ 
 .جاء املفعول به امسا ظاهرا. منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره مفعول به
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 .ضميرا.ب

 -: يأيت املفعول به ضمريا مّتصال أو منفصال    
 .ُمتَِّصًل .1.ب
 [70:التحرمي]﴾ ريُ بِ اخلَْ  يمُ لِ عَ الْ  يـنِ أَ بَ نَـ أَ  الَ ا قَ ذَ هَ  كَ أَ بَ نْـ أَ  نْ مَ  تْ الَ قَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(. ِن أَ بَ نْـ أَ ...  كَ أَ بَ نْـ أَ : )... الشاهد
جّل و -هو؛ أي اهلل )فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و الفاعل ضمري مسترت تقديره : أَنـَْبأَ : أَنـَْبَأكَ 
 .جاء املفعول به ضمريا مّتصال. ضمري مّتصل مبين على الفتح يف حمّل نصب مفعول به: الكاف، و (عال

 (.أَنـَْبَأكَ )تعرب إعراب ( أَنـَْبَأِن )
َفِصًل .2.ب  .َمن ْ
 [75: الفاحتة]﴾َو إِيَّاَك َنْسَتِعيُ  نـَْعُبُد  اكَ ِإيَّ  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.اكَ يَّ إِ : )الشاهد
: نـَْعُبدُ ، و (هذا إعراب من عّده كّله ضمري)ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمّل نصب مفعول به مقّدم، : يَّاكَ إِ 

 جاء املفعول به ضمريا منفصال(. حنن)فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و الفاعل ضمري مسترت تقديره 
 : ملحظة

أنه اسم، و اجلمهور ضمري، ُث اختلفوا " الزجاج"زعم ( إيا) »: السيوطي يف قولهأقوال عّدة، أمجلها ( اكَ يَّ إِ )ورد يف    
أنّه وحده ضمري، و ما بعده اسم مضاف له : الثانأنه كّله ضمري هو و ما اّتصل به، و : أحدهافيه على أقوال، 

: الثالث، و (إيّاك نعبد)، و (بل إيّاه تدعون)، و (فإيّاي فارهبون: )يفسر ما يراد به من تكّلم و غيبة و خطاب، حنو
  (0)«. بعده هو الضمريأنه عماد و ما : الرابعرف تفسري املراد، و أنه وحده ضمري وما بعده ح

 .بالصريح مصدرا مؤّوال.0
 (.َأنَّ و معموليها)، و من (الفعل+ َأْن )يأيت املفعول به مصدرا مؤّوال من    

 (.الفعل+ َأْن )مصدر مؤول من .أ

 [14:يونس]﴾ بِّ اجلُّ  تِ ابَ يَ  غَ يف  وهُ لُ عَ يََ  نْ أَ َو َأمْجَُعوا  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 ...(.َيَْعُلوهُ َأْن : )...الشاهد
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ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع : الواوفعل ماضي مبين على الضم؛ الّتصاله بضمري الرفع، و  :واعُ مجَْ أَ 
 و عالمة نصبه حذف النون، ( َأنْ )فعل مضارع منصوب بـ: َيُْعُلوا: َيَْعُلوهُ حرف مصدٍر و نصب، و : َأنْ فاعل، و 

ضمري مّتصل مبين على الضم يف نصب مفعول : اهلاءضمري مّتضل مبين على السكون يف حمّل رفع فاعل، و : الواوو 
املفعول به مصدرا جاء ...(. َأمَجَُعوا َجْعَلُه )منصوب؛ أي ( َجْعلَ : )يف تأويل مصدر تقديره( َيَْعلُ + أن )به، و 

 (.يعل+ أّن )مؤّوال من 
 (.معموليها+ أّن )مؤّوال من .ب
 . َأنَّ اْلَكذَّاَب ُُمْرِمٌ أَثـَْبَتْت اأْلَيَّاُم : مثل*
فاعل مرفوع : امُ يَّ اأْلَ و تاء التأنيث الساكنة، : التاءفعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على اآلخر، و : تْ تَ بَ ثْـ أَ 

منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، ( نَّ أَ )اسم : ابَ ذَّ كَ الْ أداة توكيد و نصب، و : أنّ بالضمة الظاهرة على آخره، و 
. يف تأويل مصدر مفعول به منصوب( َأنَّ اْلَكذَّاَب ُُمْرِمٌ )و . مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره( نَّ أَ )خّب : مٌ رِ ُمُْ و 

 (.أّن و معموليها)جاء املفعول به مصدرا مؤّوال من 

 - :العامل فيه .4
يف املفعول به، يحدث النصب ف هالفعل النصب يف املفعول به، و هو األصل غري أنه يوجد ما يعمل عمل يعمل   

 :وهي املشتّقات العاملة عمل فعلها، و املصدر، و اسم الفعل، من ذلك

 .اسم الفاعل.أ

 [11: الكهف]﴾بِاْلَوِصيِد  ِذرَاَعْيهِ  بَاِسطٌ َو َكْلبـُُهْم  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 ...(. هِ يْ اعَ رَ ذِ  طٌ اسِ بَ )...  :الشاهد

ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل : اهلاءمبتدأ مرفوع الضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و : كلب: مْ هُ بُـ لْ كَ 
مفعول به : ِذرَاَعْيهِ ، و خّب مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره: طٌ اسِ بَ عالمة اجلمع، و : امليمجّر مضاف إليه، و 

ضمري : اهلاءو  -حذفت لإلضافة( النون) -، منصوب بالياء؛ ألنه مثىن و هو مضاف، و(باسط)السم الفاعل 
اسم الفاعل يعمل  نَّ مفعوال به؛ أِلَ ( باسط)نصب اسم الفاعل . مّتصل مبين على الضم يف حمّل جّر مضاف إليه

 . عمل فعله
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 .صيغ المبالغة.ب
 .املفعول به إذا ِاْشتـُقَّْت من فعل متعّديتنصب صيغ املبالغة    
َرهُ  ِمْئثَارٌ اْلُمْنِفُق : مثل*  .َعَلى نـَْفِسهِ  َغيـْ

َرهُ : ) ... الشاهد  ...(.ِمْئثَاٌر َغيـْ
مفعول به : هُ رَ يْـ غَ خّب مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : ارٌ ثَ ئْ مِ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : قُ فِ نْ مُ الْ 

ضمري مّتصل مبين على الضم يف : اهلاءبالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و  منصوب( ارٌ ثَ ئْ مِ )لصيغة املبالغة 
؛ ألن صيغ املبالغة تعمل عمل الفعل املشتقة (َغيـْرَ )املفعول به ( ِمْئثَارٌ )نصبت الصيغة املبالغة  .حمّل جّر مضاف إليه

  .منه
 .صيغة التعجب.ج
 [15،14: البلد]﴾َذا َمِقَربٍَة  يَِتيًما (15)يف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة  ِإْطَعامٌ َأْو  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.يَِتيًما... ِإْطَعاٌم : )... الشاهد
مفعول به للمصدر : يَِتيًما ويف اآلية السابقة، و معطوف على املرفوع مرفوع،  أدَ تَ بْ ِلمُ معطوف على َخَّبٍ : امُ عَ طْ إِ 
؛ ألن املصدر يعمل عمل (يَِتيًما) املفعول به( ِإْطَعامٌ )نصب املصدر  .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره( امٌ عَ طْ إِ )

 .الفعل

 .اسم المفعول.د

سبق إيراد هذا املوضوع يف احملاضرة .)و يكون مشتّق من الفعل املتعدي إىل مفعولي ليس أصلهما املبتدأ و اخلّب   
 (الفعل الالزم و الفعل املتعدي: الثالثة بعنوان

 .ابً وْ ثَـ  وهُ خُ أَ  و  سُ كْ مَ حُمَمٌَّد : مثل*
 (.َمْكُسو  َأُخوُه ثـَْوبًا: )... الشاهد

، و هو (َمْكُسو  )نائب فاعل السم املفعول  :َأُخوهُ بالضمة الظاهرة على آخره، و  مرفوع (حمّمد)املبتدأ  خّب: و  سُ كْ مَ 
ضمري مّتصل  :اهلاءوهو مضاف، و  ، مرفوع بالواو؛ ألنه من األمساء اخلمسة،(كسا)للفعل  مفعول به أوليف أصل 

منصوب بالفتحة ( َمْكُسو  )السم املفعول  مفعول به ثان: ثـَْوبًاو مبين على السكون يف حمّل جّر مضاف إليه، 
 (.كسا)ّق منه، و هو نصب اسم املفعول املفعول به؛ ألنه يعمل عمل الفعل املشت. الظاهرة على آخره
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 .اسم الفعل.ه

 [174:املائدة]﴾ َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكمْ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 .اِْلَزُموَها و ِاْحَفظُوَها من املعاصي: ، مفادها(مْ كُ يْ لَ عَ )

 (.َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكمْ : )... الشاهد
: أَنـُْفَسُكمْ و  أنتم،: تقديره مبين على السكون، و الفاعل ضمري حمذوه وجوبا،( اِْلَزُموا)اسم فعل أمر مبعىن  :َعَلْيُكمْ 

ضمري مّتصل مبين يف حمّل جّر مضاف : الكافمفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و 
 (. أَنـُْفَسُكمْ )به  مفعوال( َعَلْيُكمْ )نصب اسم الفعل . إليه

 .صيغة التعجب.و

ْنَساُن  ﴿: قال تعاىل: مثل*  [11:عبس]﴾ َما َأْكَفَرهُ قُِتَل اْْلِ
 (.َما َأْكَفَرُه : )...الشاهد

فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و : َأْكَفرَ تعجبية مبنية على السكون يف حمّل رفع مبتدأ، و  :ما
مبين على الضم يف حمّل نصب مفعول به، و اجلملة مّتصل ضمري : اهلاء، و (ما)الفاعل ضمري مسترت يعود على 

  .مفعوال به( َأْكَفرَ )نصب فعل صيغة التعجب . يف حمّل رفع خّب املبتدأ( َأْكَفَرهُ )الفعلية 

 -: تقديم المفعول به .5

د األصل يف املفعول به أن يرد بعد الفاعل؛ ألن رتبته التأخري، و قد يتقّدم على الفاعل جوازا أو وجوبا، كما ق   
 .يتقدم على الفعل و الفاعل وجوبا

 -:  جواز تقديمه على الفاعل.أ

 .   يوز تقدميه إن أُِمَن اللُّْبسُ    
 [51: القمر]﴾ النُُّذرُ  آَل ِفْرَعْونَ َو َلَقْد َجاَء  ﴿: قال تعاىل

 (.آَل ِفْرَعْوَن النُُّذرُ : )... الشاهد
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مضاف إليه ُمرور بالفتحة : فـَْرَعْونَ مقعول به مقّدم جوازا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و : آلَ 
فاعل مؤّخر جوازا مرفوع بالضمة الظاهرة : النُُّذرُ نيابة عن الكسرة؛ ألنه ممنوع من الصرف للعلمية و العجمى، و 

 . جاز تقدمي املفعول به على الفاعل ألمن الّلبس. على آخره
 -:  وجوب تقديمه على الفاعل.ب
 -: وجب تقدميه يف احلاالت التالية    
 .أن يّتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به.1.ب

 [42:غافر]﴾ مْ هُ تُـ رَ ذِ عْ مَ  يَ مِ الِ الظَّ  عُ فَ نْـ  يَـ اَل  مَ وْ يَـ  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 (.الظَّاِلِمَي َمْعِذَرتـُُهمْ )... :الشاهد

فاعل مؤخر وجوبا : َمْعِذَرةُ : َمْعِذَرتـُُهمْ مفعول به مقّدم وجوبا منصوب بالياء ألنه مجع املذكر السامل، و :  الظَّاِلِميَ 
 .مبين على الضم يف حمّل جّر مضاف إليهضمري مّتصل : اهلاءمرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و 

 .بضمري يعود على املفعول به، و الضمري ال يعود إاّل على متقّدم  املفعول به على الفاعل الّتصال الفاعلوجب تقدمي
 .أن يكون المفعول به ضميرا مّتصل و الفاعل اسم ظاهر.2.ب

 [44:العنكبوت]﴾ِمْن فـَْوِقِهْم َو ِمْن حَتِْت ِأْرُجِلِهَم  ابُ ذَ عَ الْ  مْ هُ يـَْوَم يـَْغَشا ﴿: قال تعاىل: مثل*
 ...(.يـَْغَشاُهْم اْلَعَذابُ : )... الشاهد

ضمري مّتصل مبين : اهلاءالتعذر، و  ظهورهفعل ماضي مبين على الفتح املقّدر على آخره، منع من : ىشَ غْ يَـ : مْ اهُ شَ غْ يَـ 
فاعل مؤّخر وجوبا مرفوع : اْلَعَذابُ عالمة اجلمع، و : امليمنصب مفعول به مقّدم وجوبا، و على الضم يف حمّل 

 .اظاهر  اوجب تقدمي املفعول به لكونه ضمريا مّتصال و الفاعل امس. بالضمة الظاهرة على آخره
 (.ِإنََّما)أو ب ( ِإالَّ )و ( َما)أن يكون الفاعل محصورا ب .3.ب

 (5)« على وجه مع نفي غريه عنه حتقيق الشيء هو »: معىن احلصر   

 (4)«. أّن الفعل حمصور وقوعه من هذا الفاعل دون غريه »: و معىن احلصر يف الفاعل

 [71: آل عمران]﴾َو الرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم اهللُ  ِإالَّ  تَْأِويَلهُ يـَْعَلُم  َماَو  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 .(...تأويله إاّل اهلل ... ما )...  :الشاهد
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مفعول به مقدم وجوبا منصوب : يلَ وِ أْ تَ : هُ يلَ وِ أْ تَ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : مُ لَ عْ يَـ نافية، و : ما
: إاّل ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل جّر مضاف إليه، و : اهلاءبالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و 

وجب تقدمي املفعول به جمليء الفاعل . لفظ اجلاللة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره: اهللُ أداة استثناء ملغاة، و 
 (.إاّل )و ( ما)حمصورا بـ

 -:  تقديمه على الفعل و الفاعل.ج
 .و إّما وجوباإّما جوازا   املفعول به على الفعل و الفاعلميتقد   
 .جوازا.1.ج
بـُْتْم كَ   َفرِيًقافَـ  ﴿: قال تعاىل: مثل*  [11: اللقرة]﴾َو َفرِيًقا تـَْقتـُُلوَن ذَّ

بـُْتْم : )... الشاهد  ...(.َفرِيًقا َكذَّ
بـُْتمْ مفعول به مقدم جوازا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و   :َفرِيًقا فعل ماضي مبين على السكون الّتصاله : َكذَّ

جاز تقدمي املفعول به . عالمة اجلمع: امليمفع فاعل، و ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل ر  :التاءبضمري الرفع، و 
 .على الفعل و الفاعل

  -: ا وجوب.2.ج
 .إذا كان ضميرا منفصل.1   
 [75: الفاحتة]﴾نـَْعُبُد  َو إِيَّاَك َنْسَتِعيُ  اكَ ِإيَّ  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.ِإيَّاكَ : )الشاهد
: نـَْعُبدُ ، و (هذا إعراب من عّده كّله ضمري)ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمّل نصب مفعول به مقّدم، : ِإيَّاكَ 

وجب تقدمي املفعول به ألنه  (.حنن)فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و الفاعل ضمري مسترت تقديره 
مجهور النحاة، أنه مفعول به لفعل حمذوف وجوبا بقّسره  ، وهو رأي(ِإيَّاكَ )و اْلعراب الثان لـ .جاء ضمريا منفصال

 .عندي و هذا هو األرجح. الفعل املذكور
 .إذا كان المفعول به من األسماء التي لها الصدارة في الكلم، كأسماء االستفهام و أسماء الشرط.2  

 [142:آل عمران]﴾النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـَْتُه  ُتْدِخلْ  َمنْ َربَـَّنا إِنََّك  ﴿: قال تعاىل :مثل*
 ...(.َمْن ُتْدِخلْ )... :الشاهد
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 فعل الشرط ُمزوم : تُْدِخلْ ، و مفعول به مقّدم وجوبااسم شرط جازم مبين على السكون يف حمّل نصب : َمنْ 
وجب تقدمي املفعول به . -عّز و جلّ  -(اهلل)و عالمة جزمه السكون، و الفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على 

   .ممّا له الصدارة يف الكالماسم شرط و هو على الفعل و الفاعل؛ ألنه 
 [100: البقرة]﴾من بعدي تعبدون  ماإذ قال لبنيه  ﴿: قال تعاىل: مثلو *

 ...(. ونَ دُ بُ عْ ا تَـ مَ )...  :الشاهد
فعل مضارع مرفوع بثبوت : ونَ دُ بُ عْ تَـ ، و مفعول به مقّدم وجوبااسم استفهام مبين على السكون يف حمّل نصب : امَ 

وجب تقدمي املفعول به على الفعل و الفاعل . ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع فاعل: الواوالنون، و 
 .ألنه اسم استفهام، و هو ممّا له الصدارة يف الكالم

 .الخبريتين( َكأَيِّنْ )أو ( َكمْ )إذا كان المفعول به .0   
 [41:القصص]﴾ِمْن قـَْريٍَة َبِطَرْت َمِعيَشتَـَها  أَْهَلْكَنا َكمْ َو   ﴿: تعاىل قال: مثل*

 .طغت و متّردت يف حياتا: بطرت
 ... (.ا نَ كْ لَ هْ أَ  مْ كَ : ) ... الشاهد

ضي مبين على فعل ما: كَ لَ هْ أَ : انَ كْ لَ هْ أَ ، و مفعول به مقّدم وجوبااخلّبية اسم مبين على السكون يف حمّل نصب : مْ كَ 
وجب تقدمي املفعول به لكونه . ضمري مبين على السكون يف حمّل رفع فاعل: نَاالسكون الّتصاله بضمري الرفع، و 

 .بهم يعّّب به عن كثرة العدداسم م
 [54: احلج]﴾َو ِهَي ظَاِلَمٌة َها أَْهَلْكَناِمْن قـَْريٍَة  َكأيِّنْ فَ  ﴿: قال تعاىل: مثلو *
اخلّبية، و متييزها ( كم)املنونة للتكثري يف العدد، وهي مبنية الزمة الصدارة مثل ( أي  )حرف تشبيه، و الكاف : نْ يِّ أَ كَ 

 (6).ُمرور مبن غالبا
 ... (.ااهَ نَ كْ لَ هْ أَ ...  نْ يِّ أَ كَ : )... الشاهد

( من)رور بـُم زمتيي: ةٍ يَ رْ قَـ حرف جّر زائد، و : نْ مبين على السكون يف حمّل نصب، و مِ  مفعول به مقدم وجوبا: نْ يِّ أَ كَ 
ضمري مّتصل مبين على : انَ فعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : انَ كْ لَ هْ و أَ لفظا منصرب حماّل، 

(: َكأَيِّنْ )و اْلعراب الثان لـ.وجب تقدمي املفعول به لكونه مبهم يعّّب به عن كثرة العدد. السكون يف حمّل رفع فاعل
 (أَْهَلْكَناَها)يف : ، و هو األرجح عندي، و اهلاء(أَْهَلكَ )حمذوف وجوبا، يفّسره الفعل املذكور، و هو مفعول به لفعل 
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 .ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل نصب مفعول به

 .وليس لجوابها منصوب معّدم غيره( أّما)أن ينصبه جواب .4   

 [74: الضحى]﴾َفاَل تـَْقَهْر  يمَ تِ يَ الْ  امَّ أَ فَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 ...(.أَمَّا اْلَيِتيَم : )... الشاهد

 منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره،  مفعول به مقّدم وجوبا: يمَ تِ يَ الْ حرف شرط و تفصيل و توكيد، و : امَّ أَ 
جزمه السكون الظاهر و عالمة ( ال)فعل مضارع ُمزوم بـ: تـَْقَهرْ ناهية، و : ال، و واقعة يف جواب الشرط: الفاءو 

 .ليس له منصوب غريه ،الشرطية( أّما)لكون جواب وجب تقدمي املفعول به وجوبا  .على آخره
 -:  حذف عامل المفعول به.6
 .، و قد حيذف إّما جوازا و إّما وجوبارَ كَ ذْ األصل يف العامل يف املفعول به أن يُ    

 -:  جوازا.أ

 .قرينةجوازا إذا دلت عليه حيذف العامل    
 .اْلُمْجَتِهدَ َمْن أَنـَْقْذَت ؟ : مثل*
حذف العامل . منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ،(أَنـَْقْذتُ : )تقديره ،مفعول به لفعل حمذوف جوازا: دَ هِ تَ جْ مُ الْ 

 (.أَنـَْقْذُت اْلُمْجَتِهدَ )؛ أي (َمْن أَنـَْقْذَت؟)لداللة مجلة االستفهام عليه  جوازا؛
 [11:األنبياء]﴾ ةً فَ اصِ عَ  يحَ الرِّ  انَ مَ يْ لَ سُ لِ  وَ  ﴿: قال تعاىل: مثلو *

 (.الرِّيَح : )... الشاهد
حذف العامل جوازا؛ . منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ،(َسخَّْرنَا) :تقديره ،مفعول به لفعل حمذوف جوازا :يحَ الرِّ 

 رَ يْـ الطَّ  وَ  نَ حْ بِّ سَ يُ  الَ بَ اجلِْ  ودَ اوُ دَ  عَ مَ  انَ رْ خَّ سَ و  ﴿: ، و هي قوله تعاىلعليه لداللة الفعل املذكور يف اآلية السابقة
 [14،17،11:األنبياء]﴾ا يهَ ا فِ نَ كْ اَر  بَ ِت الَّ  ضِ رْ  اأْلَ ىَل إِ  هِ رِ مْ أَ ي بِ رِ تَْ  ةً فَ اصِ عَ  يحَ الرِّ  انَ مَ يْ لَ سُ لِ  وَ ( 14+11...)

 -:  وجوب حذفه.ب
 -: حيذف العامل يف املفعول به وجوبا يف احلاالت التالية    

 .إذا عمل الفعل في الضمير العائد عليه؛ أي العائد على المفعول به.أ
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  [07:النازعات]﴾ َدَحاَهابـَْعَد َذِلَك  اأَلْرضَ  وَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 (.ااهَ حَ دَ ...  ضَ رْ األَ : )... الشاهد
منصوب ( مفعول فيه)ظرف : دَ عْ بَـ ، و حمذوف وجوبا، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخرهمفعول به لفعل : اأَلْرضَ 

 للبعد، : الالماسم إشارة مبين على السكون يف حمّل جّر مضاف إليه، و : ذاعلى الظرفية الزمانية و هو مضاف، و 
فعل ماضي مبين على الفتح املقّدر على آخره، منع من ظهوره التعذر،  :احَ دَ : ااهَ حَ دَ حرف خطاب، و : الكافو 
ضمري مّتصل مبين على السكون يف : اهلاء، و -عّز و جلّ  -يعود على اهلل ( هو: )تقديره ،ضمري مسترتالفاعل  و

املفعول يعود على ( دحاها)وجب حذف العامل و هو الفعل؛ لكون الضمري املّتصل بـالفعل . حمّل نصب مفعول به
 (.اأَلْرضَ )به و هو 

 .األمثال و نحوها مّما اشتهر بحدف العامل.ب
 .«َسْهاًل و  أَْهاًل  »: قولك للقادم عليك: مثل*

 . أَْهاًل َو نـَزَْلَت َسْهاًل  َحَلْلتَ  أي
 (.أَْهاًل َو َسْهاًل ) :الشاهد

حرف  :الواو، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و (َحَلْلتَ : )عل حمذوف وجوبا تقديرهمفعول به لف :اًل هْ أَ 
وجب . منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، (نـَزَْلتَ : )تقديره مفعول به لفعل حمذوف وجوبا: اًل هْ سَ عطف، و 

 . حذف عامل املفعول به ألنه ِاْشُتِهَر حبذفه يف هذا املثل

 .النعوت المقطوعة إلى النصب.ج
 [42:النمل]﴾مبَا ظََلُموا  َخاِويَةً فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم  ﴿: قال تعاىل :مثل*

 ...(.َخاِويَةً : )... الشاهد
 عن املنعوت  عَ طِ قُ و وصفهم النعت أنه مقطوع؛ ألنه . مقطوع، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره نعت: ةً يَ اوِ خَ 

 (.تِْلَك بـُُيوتـُُهْم اخْلَاِويَةُ ): و التقدير .، و ليس له عامل يعمل فيه النصب(بـُُيوتـُُهمْ )و هو 

 .هُ نْ عَ  لُ غَ ت َ شْ مُ االسم الْ .د

 (1)«.هو أن يتقّدم اسم، و يتأّخر عنه فعل، قد عمل يف ضمري ذلك االسم »: و االشتغال   
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 .[21:اخلديد] ﴾ا وهَ عُ دَ تَ بْـ اِ  ةً يَ انِ بَ هْ رَ  وَ  ﴿:قال تعاىل: مثل*
 (.َرْهَبانـَْيًة اِبـَْتَدُعوَها: )... الشاهد

، هذا اْلعراب على حسب رأي مجهور (اِبـَْتدَعَ )مفعول به لفعل حمذوف وجوبا، يفّسره الفعل املذكور، و هو  :ةً يَ انْـ بَ هْ رَ 
مبين على السكون يف مّتصل ضمري : الواوواو اجلماعة، و بفعل ماضي مبين على الضم؛ الّتصاله : اوهَ عُ دَ تَ بْـ اِ النحاة، 

وجب حذف عامل املفعول به،  .مّتصل مبين على السكون يف حمّل نصب مفعول بهضمري : اهلاءحمّل رفع فاعل، و 
 .وهو املشتغل عنه

 .االختصاص.ه
  (1)«( .َأُخصُّ )قصر حكم مسند لضمري على اسم ظاهر معرفة، يذكر بعده، معمول لـ »: االختصاص هو   
 (5){ةٌ قَ دَ صَ  اهُ نَ كْ َر ا تَـ ، مَ ثُ ورَ  نُ اَل  اءِ يَ بِ نْ اأْلَ  رَ اشِ عَ مَ  نُ حنَْ }(: صلى اهلل عليه و سّلم)قال الرسول : مثل*

 ...(.َمَعاِشَر : )... الشاهد
: اأْلَنِْبَياءِ و هو مضاف، و ( َأُخصُّ : )، لفعل حمذوف وجوبا تقديرهمفعول به منصوب على االختصاص: َمَعاِشرَ 

على ( َمَعاِشرَ )و هو املعمول  هوجب حذف عامل املفعول به لنصب. مضاف إليه ُمرور بالكسرة الظاهرة على آخره
 .االختصاص

 .التحذير.و

و يتوقف التحذير على شرط العطف أو التكرار ( 4)«تنبيه املخاطب على أمر يب االحرتاز منه  »: التحذير هو   
 .(ِإيَّا)بغري 

 .بَ ذِ كَ الْ  وَ  اكَ يَّ إِ  :مثل*
 (.ِإيَّاَك َو اْلَكِذبَ : )الشاهد

، مبين على الفتح يف حمّل نصب (ا؛ أي كونه كّله ضمري حسب رأي مجهور النحاة( اكَ يَّ إِ )لـهذا اْلعراب )ضمري :ِإيَّاكَ 
حرف : الواوو  ،(إيّاك)وهو اْلعراب األرجح لـ ،(ِإْحَذرْ : )يفسره الفعل املذكور و هو ،لفعل حمذوف وجوبا مفعول به

وجب . منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره( ِإْحَذرْ : )مفعول به لفعل حمذوف وجوبا تقديره: بَ ذِ كَ الْ عطف، و 
 .على التحذير( اْلَكِذبَ )و هو لنصبه املعمول  (ِإْحَذرْ )حذف عامل املفعول به و هو 
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 .اْلَكَسلَ  اْلَكَسلَ : مثلو *
 (.اْلَكَسَل اْلَكَسلَ : )الشاهد

توكيد : لَ سَ كَ الْ ، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و (ِإْحَذرْ : )با تقديرهمفعول به لفعل حمذوف وجو : لَ سَ كَ الْ 
( ِإْحَذرْ )املفعول به و هو وجب حذف عامل . لفظي، و التوكيد يتبع املؤَكَّد، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

 .على التحذير( اْلَكَسلَ )لنصبه املعمول و هو 

 .اإلغراء.ز

 .(ِإيّا)بغري  ، و يتوقف اْلغراء على شرط العطف أو التكرار (17)«أمر املخاطب بلزوم ما حيمد به  »: اْلغراء هو   
 :قول الشاعر: مثل*
  (1).حٍ اَل سِ  رْيِ غَ ا بِ جَ يْ  اهلَْ ىَل اٍع إِ سَ كَ ***      هُ ا لَ خً  أَ اَل  نْ نَّ مَ ؛ إِ اكَ خَ أَ  اكَ خَ أَ   

 ...(.اكَ خَ أَ  اكَ خَ أَ : )الشاهد
: ، منصوب باأللف؛ ألنه من األمساء اخلمسة، و أخاك(إِْلَزمْ : )مفعول به لفعل حمذوف وجوبا، تقديره: أخا: أخاك

وجب حذف عامل املفعول به و هو . توكيد لفظي، و التوكيد يتبع املؤّكد، منصوب باأللف؛ ألنه من األمساء اخلمسة
 .راءعلى اْلغ( َأَخاكَ )، لنصبه املعمول و هو (إِْلَزمْ )

 .المنادى.ح
 [65:آل عمران]﴾  اهللَ الَّ إِ  دَ بُ عْ  نَـ الَّ أَ  مْ كُ نَ يْـ بَـ  ا وَ نَ نَـ يْـ بَـ  اءِ وَ سَ  ةٍ مَ لِ  كَ ىَل ا إِ وْ الَ عَ تَـ  ابِ تَ كِ الْ  لَ هْ أَ  ايَ  لْ قُ  ﴿: قال تعاىل: مثل

 ...(.ابِ تَ كِ الْ  لَ هْ ا أَ يَ : )...الشاهد
و هو يف األصل مفعول به، النداء، ( يا)، نابت عنه (أَْدُعو: )منادى لفعل ُمْضُمٍر، تقديره: لَ هْ أَ أداة نداء، و : ايَ 

. سرة الظاهرة على آخرهمضاف إليه ُمرور بالك: ابِ تَ كِ الْ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و 
 (.أَْهلَ )لنصبه املعمول و هو ( أَْدُعو)وجب حذف عامل املنادى و هو 

 -: حذف المفعول به .7
 .األصل يف املفعول به أن يذكر، و قد حيذف جوازا  لغرض لفظي أو معنوي، أو وجوبا   
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 .جوازا.أ

 .أواخر اآليات: و الفواصل هي .كتناسب الفواصلحيذف جوازا لغرض لفظي،     
 [70:الضحى]﴾قـََلىَما َودََّعَك َربَُّك َو َما  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 .ما أبغضك: ما تركك، ما قلى: وّدعك ما

 (.قـََلى: )... الشاهد
 (هو): فعل ماضي مبين على الفتح املقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر، و الفاعل ضمري مسترت تقديره: ىلَ قَـ 

لتناسب جاز حذف املفعول به (. كَ َقاَل : )، تقديرهاملفعول به حمذوف جوازا، و -عّز و جّل  – (اهلل)يعود على 
 (.الضَُّحى)و مع ( َسَجى)تتناسب مع ( قـََلى)فـ .الفواصل

 .أو لإلياز
 [25:البقرة]﴾فَاتَـُّقوا النَّاَر  تـَْفَعُلواَو َلْن  تـَْفَعُلوافَِإْن ملَْ  ﴿: قال تعاىل :مثل*

 ...(.تفعلوا...تفعلوا : )... الشاهد
يف حمّل رفع على السكون ضمري مّتصل مبين : الواو، و عالمة جزمه حذف النون، و (مل)فعل مضارع ُمزوم بـ: والُ عَ فْ تَـ 

جاز . تعود على اْلتيان مبثل القرآن( تفعلوه)يف ( اهلاء)و (. تـَْفَعُلوهُ : )، تقديرهاملفعول به حمذوف جوازا، و فاعل
 . حذف املفعول به لغرض اْلياز

 .حتقار أو االستهانةلغرض معنوي، كاال.ب
 .االحتقار.1.ب
 [21:اجملادلة]﴾أَنَا َو ُرُسِلي ِإنَّ اهلَل َقِوي  َعزِيزٌ  أَلَْغِلَبَّ َكَتَب اهللُ   ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.أَْغِلَبَّ : )... الشاهد
ال حمّل هلا  الثقيلة و نون التوكيد ضارع مبين على الفتح الظاهر على آخره؛ الّتصاله بنون التوكيد الثقيلة،مفهل  :أَْغِلَبَّ 

جاز  (.اْلَكاِفرِينَ : )، تقديرهمفعول به حمذوف جوازا، و (أَنَا: )من اْلعراب، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره
 .حذفه الحتقاره
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 .االستهجان.2.ب

  (1)« هُ نْ مِ  تُ يْ أَ رَ  اَل   وَ ينِّ مِ  ىأَ رَ ا مَ  »: قالت عائشة :مثل*
 ...(.رَأَْيتُ ... رََأى )... :الشاهد

؛ (هو: )فعل ماضي مبين على الفتح املقدر على آخره، منع من ظهوره التعذر، و الفاعل ضمري مسترت تقديره: رََأى
  .جاز حذف املفعول به الستهجانه(. اْلَعْوَرةَ : )، تقديرهاملفعول حمذوف جوازا، و (ص)أي الرسول

 .حذفه وجوبا.ج
 (11)«.عبارة عن توّجه عاملي إىل معمول واحد »: و التنازع هو .حيذف وجوبا يف التنازع، إذا عمل الفعل الثان   

 [46:الكهف]﴾ارً طْ قِ  هِ يْ لَ عَ  غْ ِر فْ أُ  وِن آتُ ﴿: قال تعاىل :مثل*
 ...(.آتون أفرغ : )الشاهد

: الياءللوقاية، و : النون، و (أنتم: )فعل أمر مبين على حذف النون، والفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره: آُتوِن 
وجب (. ِقْطرًا: )ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل نصب مفعول به، و املفعول الثان حمذوف وجوبا، تقديره

 .حذف املفعول به الثان للتنازع
 -:  امتناع حذفه.8

 .املفعول املسئول عنه، و احملصور فيه: نع حذفه يف مواضع أشهرهاميت   

 .المفعول به المسئول عنه.أ

 .؛ أي أَنـَْقْذُت َعاِئَشةَ َعاِئَشةَ : تيب َمْن أَنـَْقْذَت ؟: جوابا عن من سألك: مثل*
 (.َعاِئَشةَ )...  :الشاهد
امتنع حذف (. أَنـَْقْذتُ : )مفعول به لفعل حمذوف جوازا، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، تقديره: َعاِئَشةَ 

 .املفعول به؛ لكونه هو املسئول عنه
 .المحصور فيه.ب

 [11:العنكبوت]﴾إمنا تعبدون من دون اهلل أوثانا ﴿: قال تعاىل :مثل*
َا: )الشاهد  (.اانً ثَ وْ أَ ... ِإمنَّ
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َا ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع : الواوفعل مضارع مرفوع بالثبوت النون، و : تـَْعُبُدونَ أداة حصر، و  :ِإمنَّ
 و عالمة جرّه الكسرة الظاهرة على آخره، و هو مضاف،( ِمنْ )اسم ُمرور بـ: ُدونِ حرف جّر، و : منفاعل، و 

مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة  :اانً ثَ وْ أَ لفظ اجلاللة مضاف إليه ُمرور بالكسرة الظاهرة على آخره، و : اهللِ و 
َا)امتنع حذف املفعول به؛ ألنه حمصور بـ. على آخره  .(ِإمنَّ

 
 .و ما توفيفي إاّل باهلل          

 
 
 


