
 معه المفعول

                         مسرعة والطرٌق سٌري نحو فً...  معه مفعوال الواو تالً ٌنصب

  األحق القول فً بالواو ال النصب ذا      ... سبق وشبهه الفعل من بما

 من تقدمه ما له والناصب مع بمعنى واو بعد المنتصب االسم هو: معه المفعول}

  )واو( بمعنى )مع(حرف أي هو : اسم ، منصوب ، ٌكون بعد    { .شبهه أو الفعل

 مع سٌري أي مسرعة والطرٌق سٌري الفعل فمثال} :والعامل فيهأو المصاحبة . 

 وأعجبنً والطرٌق سائر زٌد الفعل شبه ومثال بسٌري منصوب فالطرٌق الطرٌق

                 فعامل النصب : { .وسٌرك بسائر منصوب فالطرٌق والطرٌق سٌرك

                                                                         الفعل : مشى زٌٌد والجبَل.-1

.                                       اسم الفاعل اواسم المفعول .. : محمد راجٌع والجبَل -2

 تمنٌُت رجوعك والجبَل .لمصدر : ا-3

 اختص حرف كل ألن صحٌح غٌر وهو الواو معه للمفعول لناصبا أن قوم وزعم}

 ٌكن ولم قٌل وإنما الجر كحروف الجر إال ٌعمل لم منه كالجزء ٌكن ولم باالسم

 شٌئا فٌه تعمل ولم باالسم اختصت فإنها والالم األلف من احترازا منه كالجزء

قول قسم { ال ٌصح .بالغالم مررت نحو لها العامل تخطً بدلٌل منه كالجزء لكونها

واو المعٌة هً التً تنصب المفعول معه ألن الحروف التً تختص  من النحاة ان 

ولٌست كالجزء منها ال تعمل فً االسماء اال الجر وهو حروف الجر التً  باألسماء

اختصت باالسم وهً مستقلة عن االسماء فعملت فٌه الجر . أما )ال( فقد اختصت 

باالسم ولم تعمل فٌه الجر ألنها كالجزء منه بدلٌل ان حرف الجر  ٌجر االسم سواء 

 ٍل ، مررُت بالرجِل .اقترن به )ال( ام كان مجردا منها : مررُت برج

 مقٌس معه المفعول أن مسرعة والطرٌق سٌري ونح فً المصنف قول من وٌستفاد}

 وهذا شبهه أو فعل وتقدمه مع بمعنى واو بعد وقع اسم كل وهو ذلك مثل كان فٌما

 أن سبق وشبهه الفعل من بما قوله من ٌفهم وكذلك . النحوٌٌن قول من الصحٌح هو

 على تقدمه أما باتفاق وهذا سرت والنٌل تقول فال علٌه ٌتقدم أن بد ال عامله

أي نفهم من قول ابن  {. منعه والصحٌح خالف ففٌه زٌد والنٌل سار نحو مصاحبه

مالك أمرٌن ،االول: ان نصب االسم على انه مفعول معه قٌاسً شرط ان ٌقع االسم 

بعد واو بمعنى )مع( قبلها فعل او شبه فعل او مصدر . الثانً : ال ٌجوز ان ٌتقدم 

المفعول معه على العامل فٌه فال تقول : والجبَل رجع زٌٌد ، وال ٌتقدم على مصاحبه 

 فال تقول : رجع والجبَل زٌٌد . -أي الراجح على الر –

   العرب بعض مضمر كون بفعل...  نصب كٌف أو استفهام ما وبعد



 العرب كالم من وسمع تمثٌله تقدم كما شبهه أو فعل ٌسبقه أن معه المفعول حق}

 وكٌف وزٌدا أنت ما: حون بفعل ٌلفظ أن غٌر من االستفهامٌتٌن وكٌف ما بعد نصبه

 من مشتق مضمر بفعل منصوب أنه على النحوٌون فخرجه ثرٌد من وقصعة أنت

 وقصعة فزٌدا ثرٌد من وقصعة تكون وكٌف وزٌدا تكون ما والتقدٌر الكون

  {.المضمرة تكون ب منصوبان

؟،  وزٌدا   أنت مامع اسمها فً قولهم:  –الناقصة فً األرجح  –تضمر )كان( 

 :  ويكون التقدير؟، وما لك وزٌدا  ؟ثرٌد من وقصعة   أنت وكٌف

 ؟وزٌدا لك كان ما وزٌدا؟ أنت تكون ما قصعة  من ثرٌد ؟ و أنت تكون كٌف

 : ةوالثانٌ ىاألول الجملتٌن  على ويكون االعراب : 

   المحذوفة (كانل) مقدم خبر نصب محل فً الفتح على مبنً استفهام اسم:  كٌف

 مقّدم كان خبر نصب محل فً السكون على مبنً استفهام اسم:  ما

ٌّة والواو  وعالمة .. منصوب معه مفعول وزٌدا للمع

 مبتدأ رفع محل فً استفهام اسم:  ما : الثالث التركٌب أّما

ٌّة والواو،  اسمها مع المحذوفة كان بخبر متعلّقان ومجرور جار:  لك  وزٌدا للمع

 وعالمة .. منصوب معه مفعول

 المبتدأ خبر رفع وضعم فً ومعمولٌها المضمرة كان وجملة

  النسق ضعف لدى مختار والنصب...  أحق ضعف بال ٌمكن إن والعطف

 تصب عامل إضمار اعتقد أو...  ٌجب العطف ٌجز لم إن والنصب

 عطفه أمكن فإن .ال أو قبله ما على عطفه ٌمكن أن إما الواو هذه بعد الواقع السما}

 من أحق فهو ضعف بال عطفه أمكن فإن .ضعف بال أو بضعف ٌكون أن فإما

 أولى المتصل المضمر على عطفا زٌد فرفع كاألخوٌن وزٌد أنا كنت نحو النصب

 التشرٌك عدم من أولى والتشرٌك للفصل ممكن العطف ألن معه مفعوال نصبه من

 بضعف العطف أمكن وإن .نصبه من أولى عمرو فرفع وعمرو زٌد سار ومثله

 وزٌدا سرت نحو الضعف من لسالمته التشرٌك، من أولى المعٌة على فالنصب

 بال المتصل المرفوع المضمر على العطف لضعف رفعه من أولى زٌد فنصب

 به ٌلٌق فعل إضمار على أو المعٌة على النصب تعٌن عطفه ٌمكن لم وإن فاصل

 .......................           باردا وماء تبنا علفتها  :كقوله



 باردا ماء وسقٌتها والتقدٌر به ٌلٌق فعل إضمار على أو المعٌة على منصوب فماء

 على عطفه ٌجوز ال وشركاءكم فقوله{ َوُشَرَكاَءُكمْ  أَْمَرُكمْ  َفأَْجِمُعوا: }تعالى وكقوله

 وإنما شركائً أجمعت ٌقال أن ٌصح ال إذ العامل تكرار نٌة على العطف ألن أمركم

 وهللا والتقدٌر المعٌة على منصوب فشركائً شركائً وجمعت أمري أجمعت ٌقال

 أمركم فأجمعوا: والتقدٌر به ٌلٌق بفعل منصوب أو شركائكم مع أمركم فأجمعوا أعلم

 .شركاءكم واجمعوا

لحرف )الواو( عدة معان أشهرها العطف ففً كل نص ننظر الى الواو الوارد فٌه  

إن أمكن حمله على العطف )التشرٌك : أن ٌصلح ما بعد الواو ألن ٌشّرك بما قبلها 

ي ان ٌكون االسم بعد الواو معطوفا  تابعا لما قبل الواو اعرابا ومعنى نحو قولك: أ

امتنع رجع محمد واألمٌر . فإن كان فً العطف ضعف فً المعنى او الصناعة 

العطف وكانت الواو للمعٌة ، فال ٌصح العطف فً رجع محمٌد والجبُل لعدم صحة 

الصناعة ال تجٌز ، فعند البصرٌٌن ال المعنى ، وال ٌصح فً : رجعنا والجبُل  ألن 

ٌصح عطف الظاهر على المضمر الذي فً محل رفع اال بفاصل . ومن نافلة القول 

 أما فً الشواهد : انه ال ٌصح : رجعنا والجبُل لعدم جوازه معنى وصناعة .

على  (شركاء)اي عطف  –نع العطففٌمت {َوُشَرَكاَءُكمْ  أَْمَرُكمْ  َفأَْجِمُعوا} -1

تصدق على أمر وكل معنوي غٌر محسوس ،  ( الرباعًأجمع)ألن  – (أمر)

 و)شركاء( محسوس فٌصح فً اعراب )وشركاءكم ( ثالثة أوجه: 

الواو حرف للمعٌة ، شركاء مفعول معه منصوب وعالمة.. وهو مضاف .   –أ 

على تضمٌن )جمع ( الثالثً معنى )أجمع( او معنى )خذ( الواو حرف عطف  -ب

                 عطفا على )أمر(.   و)شركاء( منصوب

ة فعلها محذوف جملة فعلٌمن باب عطف الجمل اذ عطف  عطف حرف الواو -ج

 (مفعول به للفعل المحذوف شركاءوالتقدٌر)واجمعوا(على جملة )أجمعوا أمركم( .)

 ................قول الشاعر : علفُتها تبنا  وماء  باردا      -2

)علف( تصدق على التبن ال على الماء كذا ال ٌصح العطف على الظاهر ألن 

تقدٌر فعل  -التضمٌن )أنال ( ج -المعٌة ب-لذا ٌصح فٌها ثالثة أوجه : أ

 . وكذا قول الشاعر : محذوف معطوف على المذكور)سقٌتها(

 وزّججن الحواجب والعٌونا .  إذا ما الغانٌات برزن ٌوما 

 


