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 .المفعول معه: المحاضرة التاسعة
يعّد املفعول معه موضوعا من موضوعات باب املنصوبات، و هو أحد عناصر اجلملة الفعلية، اليت تشّكلت منه    

 فما مفهومه ؟ و حكمه ؟ و ضوابطه ؟. تراكيب لغوية للغة العربية

 .مفهومه.1
صيص على املعّية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه نأريد هبا الت (واو)هو اسم فضلة بعد  »: بقوله" ابن هشام"عرّفه    

 .ما اشتق من الفعل من أمساء تعمل عمله(: ما فيه حروفه و معناه: )يقصد بـ. (1)«و معناه 
ُعوا أَممرَُكمم  ﴿: قال تعاىل: مثل*  [11:يونس]﴾مم ُشرََكاءَكُ  وَ َفَأْجِم

ُعوا: )...الشاهد  (.َو ُشرََكاءَُكمم ... َأْجِم
: فعل أمر مبين على حذف النون، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره: واعُ ْجمِ أَ على حسب ما قبلها، و : الفاء
ضمري مّتصل مبين : الكافمفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و : رَ مم أَ : مم كُ َر مم أَ ، و أنتم

مفعول معه : اءَ كَ َر شُ  :مم كُ اَء كَ َر شُ واو املعية، و : الواواجلمع، و عالمة : امليمعلى الضم يف حمّل جّر مضاف إليه، و 
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل جّر مضاف : الكاف، و و هو مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

 بفعلمسبوق املعية،  تفيد (واو)منصوبا؛ ألنه اسم واقع بعد ( ُشرََكاءَ )جاء مفعول معه . عالمة اجلمع: امليم، و إليه
رَُكمم َمَع ُشرََكاِئُكمم : ) و املعىن .(َأْجمَعَ )هو  ُعوا أَمم  .(مم هِ ئِ اكَ َر شُ ) عم اعمتجم (مم كُ َر مم أَ )ـل هجّ و م عا ْجإلا رمأ نأ يأ ؛(َأْجِم

 .بَ َباض  الَو  ُمَساِفَرة  أَنَا : مثلو *
 (.ُمَساِفَرة  َو الض َبابَ : )... الشاهد

: الواوخرب مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و  :ة  رَ افِ سَ مُ ضمري منفصل مبين على السكون يف حمّل رفع مبتدأ، و : انَ أَ 
منصوبا؛ ألنه ( بَ ابَ ضَ ال)جاء املفعول معه . مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: بَ ابَ ض  الواو املعية، و 

 :و املعىن .، و اسم الفاعل يعمل عمل فعله(مسافرة)و هو  باسم الفاعل، مسبوق تفيد املعية( واو)اسم واقع بعد 
 (.و  جلمَ اَ  ابِ بَ لض  اَ  انِ يَ شم غِ  عَ مَ  ة  رَ فِ اسَ ا مُ نَ أَ )

 ( ما)بفعل و ال اسم مشتّق من فعل، و إمنا بـ غري مسبوقمسموعة عن العرب  يف أمثلة ملفعول معها قد وردو    
 .االستفهاميتني (كيف)أو 
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 : قال الشاعر: مثل*
َلِف    الس يـمرَ  وَ أَنمَت  َما    (2).الض اِبطِ يـَبـمرَُح بِالذ َكِر َو ***   يف َمتـم

 ...(.و الّسيـمرَ ...  ما: )الشاهد
ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع : تَ نم أَ ، و اسم استفهام مبين على السكون يف حمّل رفع خرب مقّدم: ما

جاء املفعول معه . مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: رَ يـم الس  واو املعية، و : الواومبتدأ مؤّخر، و 
فعل أو اسم )االستفهامية، و ليس بـ( ما)املعية، غري أنه مسبوق بـ( واو)ا؛ ألنه اسم، و وقع بعد منصوب( رَ يـم الس  )

 .(مشتّق منه
ِدقَاءَ  وَ أَنمَت  َكيمفَ : مثلو * َصم  ؟ األم

ِدقَاءَ ... َكيمفَ : )الشاهد َصم  [.تعرب نفس إعراب املثال السابق(. ]َو األم
 :مالحظة

 (3)(الكون)الالستفهاميتني منصوب بفعل مضمر مشتّق من ( ما أو كيف)ذكر النحويون أن املفعول معه املسبوق بـ  

ِدقَاَء ؟ )و (  زَيمًدا ؟ َما َتُكوُن وَ ): التقديرو  َصم  ( َكيمَف َتُكوُن َو األم

 .شروط المفعول معه.2
 -: ، و هي شروط املفعول معهمن خالل التعريف تتبنّي   

 .أن يكون امسا، فإن مل يكن امسا فال يصحّ .أ

َربَ الَ تَأمُكلم الس َمَك َو : مثل *   (.ال جتمعهما) :أي ؛الَلَبَ  َتشم
َربَ : )... الشاهد  ...(.َو َتشم

 (أَنمتَ : )و عالمة جزمه السكون، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره( ال)فعل مضارع جمزوم بـ :تَأمُكلم ناهية، و : ال
َربَ املعية، و : الواومفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و  :الس َمكَ و  ( أن)فعل مضارع منصوب بـ: َتشم

َربَ : )، و التقديرةيعملا واو  دعب املضمرة وجوبا : َبَ لَ لم اَ ، و (أَنمتَ : )، تقديرهابو جو  ، و الفاعل ضمري مسترت(و َأنم َتشم
 .فعل و ليس اسم( الواو)ما بعد . مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره
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األمثلة السابقة كلها ميكن فيها االستغناء عن املفعول معه، و ال ختتّل  .أن يكون فضلة؛ أي ميكن االستغناء عنه.ب
 .العناصر األساس للجملة، اليت حيسن السكوت عليها

 .سيتبني ذلك الحقا .عاطفة (اووَ ال)ال تكون  :أي .تفيد املعية( واو)أن يكون واقعا بعد .ج

األمثلة السابقة أغبلها معتمدة على فعل أو اسم مشتّق  .أن يكون مسبوقا بفعل أو اسم مشتّق يعمل عمل فعله.د
  .منه

 .حكمه.3
و يتوزع حكم  متوقف على إمكانية النصب على املعية أو إمكانية العطف،( الواو)حكم االسم الواقع بعد    

  (.رجحان النصب أو رجحان العطف)، و الرجحان (وجوب النصب أو وجوب العطف)اإلمكانيتني بني الوجوب 
 .و مدار الوجوب و الرجحان متمحور على سالمة املعىن املراد أو فساده

 .وجوب النصب.أ

 .جيب النصب إذا ترّتب على العطف فساد املعىن املراد   
اَر و  بَـ تَـ  ينَ ذِ ال   وَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*  [90:احلشر]﴾ميَانَ اإلمِ  وَ ُءوا الد 
 .هاتوّطن الدار أو سكن: الدار أَ و  بَـ تَـ 

اَر َو اإِلميَانَ : )... الشاهد  (.تـَبَـو ُءوا الد 
يف حمّل رفع على السكون ضمري مّتصل مبين : الواواجلماعة، و ( واو)فعل ماضي مبين على الضم الّتصاله بـ: واءُ و  بَـ تَـ 

مفعول معه منصوب : انَ ميَ اإلمِ واو املعّية، و : الواومفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و : ارَ الد  فاعل، و 
ألن املعىن يتطلبه، فالت بَـوُُّء يصّح للدار، و ال ية؛ ولعفعلى امل( انَ ميَ اإلمِ )وجب النصب . الظاهرة على آخرهبالفتحة 

َكُن فيه، لذا ال جيوز عطف( انَ ميَ اإلمِ  أَ و  بَـ تَـ : )فال يقال يصّح لإلميان، ميَانَ ) ؛ ألنه ليس ممّا ُيسم  .(الد ارَ )على ( اإلمِ

 :قال الشاعر: مثلو *
َها َوارًِدا      َل َعنـم ًنا ***   َلم ا َحَططمُت الر حم تـَُها تِبـم   (4).بَارًِدا َماءً  وَ َعَلفم

تـَُها : )...الشاهد ًنا َو َماًء َعَلفم  ...(.تِبـم
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ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : اهَ تُـ فم لَ عَ 
مفعول معه  :اءً مَ واو املعية، و  :الواوضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل نصب مفعول به، و : اهلاءفاعل، و 

 .نعت، و النعت يتبع املنعوت، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: ادً ارِ بَ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و 
على  (العلف)ال يصّح إطالق فلماء، و ليس ليكون للتب  (فَ لم العَ ) ؛ ألنّ (املعية)يتعني إّما النصب على املفعولية 

 ( سقى: )و إّما النصب على أنه مفعول به لفعل حمذوف، تقديره اء،للتب مبعية امل (العلف)و بالتايل يكون ، املاء
ًنا َو َسَقيمتـَُها ماءً ا هَ تُـ فم لَ عَ ): و املعىن  .ةطفاع، و حينئذ تكون الواو (تِبـم

 .وجوب العطف.ب
 .جيب العطف إذا اختّل شرط من شروط املفعول معه   
 .رَأميُهُ  وَ ُكلُّ َواِحٍد : مثل*

  (.رَأميُهُ َو ... ُكلُّ : )الشاهد
مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على : دٍ احِ وَ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و  :ُكلُّ 

 ، و املعطوف على املرفوع مرفوع و هو مضاف، (ُكلُّ )معطوف على : يُ أم رَ  :هُ يُ أم رَ حرف عطف، و  :الواوآخره، و 
 .(انِ نَ رتَِ قم مُ ): تقديره ،اجوب، و اخلرب حمذوف و ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل جّر مضاف إليه :اهلاءو 

 قامل يكن مسبو ( يُ أم رَ )؛ ألن املعطوف و هو (لُّ كُ )على ما قبلها و هو ( يُ أم رَ )و هو ( الواو)وجب عطف ما بعد 
 .بفعل أو اسم مشتّق منه

َاِعيلُ  وَ  ِإبـمرَاِهيمُ  تـََعاَونَ : مثلو *  . ِإَقاَمِة قـََواِعَد المَكعمَبِة المُمَشر َفةِ  على ِإمسم
َاِعيلُ : )الشاهد  ...(.تـََعاَوَن ِإبـمرَاِهيُم َو ِإمسم
: الواوفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : ِإبـمرَاِهيمُ فعل ماضي مبين على الفتح الظاهرة على آخره، و : تـََعاَونَ 

َاِعيلُ حرف عطف، و  َاِعيلُ )وجب عطف . ، مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره(ِإبـمرَاِهيمُ )معطوف على : ِإمسم على ( ِإمسم
هو املشاركة، ( نَ اوَ عَ تَـ )فمفاد الفعل و االشرتاك يكون من متعّدد، ك يف العمل، ارت شال؛ ألن املعىن يتطلب ا(ِإبـمرَاِهيمُ )

 .يف إقامة القواعد (إبراهيم) (إمساعيل)مشاركة 
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 .(المعية) يةولعفرجحان النصب على الم.ج
 ،أو يف املعىن يف الرتكيب و ليس العطف، إذا ترّتب على العطف ُضعمف  ( املعية)يرجح النصب على املفعولية    

 وع، سواًء أ كان ظاهرا أم مسترتا؛ ألنه ليس على الضمري املّتصل املرف( الواو)بعد  كأن يـُعمَطُف االسم الذي  :فاألول
 .بال فاصل على الضمري املّتصل، يف كالم العرب املوثوق عطف  

 .ةَ ِصرَ انَ  وَ  تُ َرَجعم  :مثل*
 (.ُت و نَاِصرَةَ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع : التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و  :َرَجعمتُ 

على ( ناصرة)رجح نصب . مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: نَاِصَرةَ واو املعية، و : الواوفاعل، و 
 .(التاء يف َرَجعمتُ )و ليس العطف؛ ألنه ال جيوز العطف على الضمري املّتصل و هو  (ةيعملا) املفعولية

 .فيجوز العطف دٍ ك  َؤ بضمري منفصل مُ ( الواو)أّما إن فصل بني ضمري الرفع املتصل و بني ما بعد    
ُكنم ﴿: قال تعاىل: مثل* َن ةَ  ومُجكَ زَ  وَ  أَنمتَ اُسم  [33:البقرة]﴾اجلم

ُكنم أَنمَت َو َزومُجكَ : ) الشاهد  ...(.اُسم
ضمري منفصل مبين  :تَ نم أَ ، و (أنت: )فعل أمر مبين على السكون، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره: نم كُ سم اُ 

ُكنم )توكيد للضمري املسترت يف  على الفتح يف حمّل رفع، اسم معطوف : جُ وم زَ : كَ جُ وم زَ حرف عطف، و : الواو، و (اُسم
ضمري مّتصل مبين على الفتح يف حمّل جّر : الكاف، مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و (أَنمتَ )على 

لفصل بني الضمري املّتصل املسترت يف ؛ ألنه مّت ا(أَنمتَ )على الضمري املنفصل ( َزومُجكَ )جاز عطف . مضاف إليه
ُكنم )  .(أَنمتَ )بالضمري املنفصل المُمؤَك ِد ( اُسم

 [.91:النساء]﴾امَ حَ رم األمَ  وَ  هِ بِ  ونَ لُ اءَ سَ ي تَ ذِ ال   وا اللَ قُ تـ  اِ  ﴿: قال تعاىل: مثلو *
َرمَحامَ : )... الشاهد  (.ِبِه َو األم

: الباء: هِ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع فاعل، و بِ : و الواو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون،: ونَ لُ اءَ سَ تَ 
مفعول : امَ حَ رم واو املعية، و األمَ : ضمري مّتصل مبين على الكسر يف حمل جّر اسم جمرور، و الواو: حرف جّر، و اهلاء

( اهلاء)و ليس العطف على ( عيةامل)على املفعولية ( امَ حَ رم األمَ )رجح نصب . معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره
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ليس  و، (امَ حَ رم األمَ )جمتمعا مع ( -عّز و جلّ  –، الذي يعود على الل اهلاء)؛ ألن األمر بالتقوى منصّب على (به)يف 
  .امِ حَ رم عليه و على األمَ  مبنصبّ 

 .أّما العطف على الضمري اجملرور ال جيوز إاّل بإعادة حرف اجلرّ    
َهاَو  ﴿: قال تعاىل: مثل*  [22: املؤمنون]﴾ُُتمَمُلوَن  اَلمُفلمكِ  َعَلىَو  َعَليـم
 .(امِ عَ نـم األَ )يف عليها تعود على ( اهلاء)

 ...(.كِ لم فُ لم ى اَ لَ عَ  ا وَ هَ يـم لَ عَ : )... الشاهد
حرف عطف، : الواوضمري مّتصل مبين على السكون يف حمل جّر اسم جمرور، و : اهلاءحرف جّر، و  :على: اهَ يـم لَ عَ 

فعل مضارع : ونَ لُ مَ ُُتم ه الكسرة الظاهرة على آخره، و و عالمة جرّ ( على)اسم جمرور بـ: كِ لم فُ لم اَ حرف جّر، و  :علىو 
جاز عطف . نائب فاعل رفعضمري مّتصل مبين على السكون يف حمل : الواومبين للمجهول مرفوع بثبوت النون، و 

 .  (لىع)إلعادة حرف اجلّر ( عليها)يف ( اهلاء)على ( الُفلمكِ )

 .أن يكون املقصد من نظم الرتكيب املعية و ليس العطف :الثانيو 
تُ َلوم : قال أعريب: مثل*  (3).َضَعَهالَرَ  َفِصيَلَها وَ الن اَقَة  تـَرَكم

 (.َو َفِصيَلَها ...تـَرَكمتُ : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل رفع  :التاءفعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : تُ كم َر تَـ 

مفعول معه منصوب : اهَ يلَ صِ فَ واو املعية، و : الواومفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و : ةَ اقَ الن  فاعل، و 
 ، ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمل جّر مضاف إليه: اهلاءبالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و 

فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و الفاعل ضمري : اهَ عَ ضَ رَ ، و (َلوم الشرطية)قعة يف جواب وا: الالمو 
رجح . ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به: اهلاء، و (هو؛ أي الفصيل: )مسترت جوازا، تقديره

( الن اَقةِ )ُمنمَصبٌّ على ( تـَرَكمتُ )ألن املراد من نظم الرتكيب أّن فعل الرتك يف  ؛(املعية)على املفعولية ( َفِصيلَ )نصب 
 .اهَ عَ ضَ رَ ا لَ هَ يلِ صِ فَ  عَ مَ  ةَ اقَ الن   تُ كم َر تَـ  وم لَ : ، و املعىن(المَفِصيلِ )جمتمعة مع فصيلها و ليس مبُنمَصبٍّ على 
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 .العامل في المفعول معه.4
أن يكون مسبوقا بفعل أو اسم مشتّق منه ( املعية)اّتضح من ُتديد املفعول معه أنه من شروط نصبه على املفعولية    

ما ، )، و قد يكون العامل مقّدرا كما يف (اسم مشتّق منه)أو ( فعل)، لذا فالعامل فيه هو ما يسبقه من يعمل عمله
  .االستفهاميتني( أو كيف

 .كون العامل فعال.أ

تَـَوى اَلمَماءُ : مثل* َشَبةَ  وَ ِاسم  .اخلَم
َشَبةَ )  :الشاهد تَـَوى اَلمَماُء َو َاخلَم  (.ِاسم

فاعل مرفوع بالضمة : اءُ مَ لم اَ فعل ماضي مبين على الفتحة املقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، و : ىوَ تَـ سم اِ 
عامل النصب . مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره :ةَ بَ شَ خلمَ اَ واو املعية، و : الواوالظاهرة على آخره، و 

َشَبةَ )يف  تَـَوى)الفعل ( َاخلَم ؛ أي ارتفع املاء حىت صار يف (استوى املاء مع اخلشبة: )و املعىن. املعية( واو)بواسطة ( ِاسم
  .مستوى اخلشبة

 .امشتق   اكون العامل اسم.ب
 .اَلظ ل   وَ  َماِشَية  أَنَا  :مثلو *

 (.َماِشَية  َو اَلظ ل  )...  :الشاهد
: خرب مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و الواو: ضمري منفصل مبين على السكون يف حمّل رفع مبتدأ، و َماِشَية  : أَنَا

 (ة  يَ اشِ مَ )اسم الفاعل ( ل  الظ  )عامل النصب يف . آخره علىمفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة : واو املعية، و اَلظ ل  
 ،املشي منصّب على القائمة باملشي وحسبُ : ؛ أي(ل  الظ   عَ مَ  ة  يَ اشِ ا مَ نَ أَ : )و املعىن. و اسم الفاعل يعمل عمل فعله

 (.اَلظ ل  )جمتمع مع 

 .االستفهامينين (ما أو كيف)بعد  امقد ر كون العامل .ج
 :قال الشاعر: مثلو *

ُرو  َماَو ***        ------------- َِياَدا وَ َحضمن  َو َعمم  (6)؟ َاجلم
َِياَدا ؟ ... َما : )... الشاهد  (َو اجلم
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مرفوع بالضمة الظاهرة على مؤخر مبتدأ : ن  ضم حَ مبين على السكون يف حمّل رفع خرب مقّدم، و  اسم استفهام: امَ 
منع من ظهورها  مرفوع بالضمة املقدرة على آخره، ،(ن  ضم حَ )معطوف على : ورُ مم عَ حرف عطف، و : الواوآخره، و 
( اادَ يَ جلمِ اَ )عامل املفعول معه . مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: اادَ يَ جِ ـلم اَ واو املعية، و : الواوالثقل، و 

َِياَدا ؟ : )االستفهامية، و التقدير( امَ )الفعل املقدر بعد  ُرو َو َاجلم   ن  ضم ما تكون حَ : ، و املعىن(َما َتُكوُن َحضمن  َو َعمم
 ؟ ادِ يَ جلمِ اَ  عَ مَ  ةً عَ مِ تَ و جُمم رُ مم عَ  وَ 

 هل يجوز تقديم المفعول معه على عامله ؟. 4

ال جيوز تقدميه على عامله، و عدم اجلواز يقتضيه السماع و القياس، فلم يسمع من الرتاكيب العربية الثابتة : الجواب
على ما ( الواو)و من الناحية القياسية ال جيوز أن تتقّدم  عن العرب املوثوق بعربيتهم تقدمي املفعول معه على عامله،

 . (1)قبلها
 .ة  رَ ائِ ا سَ نَ و الظ ل  أَ : فال يقال

 و هل يجوز تقديمه على مصاحبه ؟
 .ال جيوز: الجواب

 .أَنَا َو اَلمظ ل  َسائِرَة  : فال يقال 
 

 .و ما توفيقي إال  باهلل         


