
 االسبوع الثاني )المفعول به (:

رايت ايادا (ف )اياد (مفعول به لوقوع فعل 0المفعول به :هو ما وقع عليه فعل الفاعل ,نحو 
 0الرؤية عليه 

 حكمه وعامله :

من حيث األعراب هو النصب ,وعامله الفعل المتعدي او ما في معناه من حكم المفعول به 
األسماء العاملة نحو )إكرامًا عليًا ( واسم الفاعل نحو )انا معلم عمادًا الشعر (وغيرهما كما 

 0سياتي في موضعه 

يأتي المفعول به واحدا مع العامل المتعدي لواحد كاألمثلة المتقدم هوياتي متعددا ً -تعدده /
 مفعولين (ومع األمثلة التاية ومشتقاتها :ًً 

   ببراً وال باب )اعطى (وهي االفعال التي تتعدى الى مفعولين لم يكونا في األصل مبتدأً  -1
نحو )أعطيت رشادًا كتابًا( وكسا نحو)كسوت  وهي كثيرة وذكرمنها سيبويه في كتابه :اعطى

معاديا ثوبا (وابتار نحو )ابترت الرجاَل محمدًا(وسمى نحو )سميت ابني عمادًا( ودعا بمعنى 
)سمى (نحو )دعوت ابني الثاني إيادًا(ويقول سيبويه :"ان شئت اقتصرت على المفعول االول 

 وان شئت تعدى الى الثاني كما تعدى الى االول (

 0كما تقدم في نواسخ االبتداء –باب ظن وابواتها  -2

و)ثالثة مفاعيل (مع افعال باب )اعلم 0كما تقدم في نواسخ االبتدا ء ايضا  –افعال التحويل  -3
 0كما تقدم في نواسخ االبتدا ايضا  وارى (

 القواعد /

 ريقا هدى (تعالى )فقوله يجوز تقديم المفعول به على الفعل اذا لم يمنع من التقديم مانع نحو  -أ

االصل  –وهو –يجوز تابير المفعول به عن الفعل اذا لم يكن هناك ما يجوب تقديمه عليه –ب 
 نحو )أعلمُت فؤادا الببَر( –

 يجب تابير المفعول به عن الفعل في المواضع السبعه التاليه  -ج

 



 )علم ان لن تحصوه (اذا كان المفعول به مصدرا مؤوال من ان ومعموليها نحو قوله تعالى  -1

 اذا كان عامله فعل تعجب نحو )ما اجمَل المنظَر( -2

 اذا كان عامله صلة حرف مصدري )عجبت من ان ابذَت الكتاب (  -3

 -اذا كان عامله صلة حرف مصدري نحو )عجبت من ان ابذت الكتاب (  -4

باذن نحو )اذن اكرَم اذا كان عامله فعال مضارعا منصوبا بلن نحو )لن اضرب بالدا (او  -5
 بكرًا (

 ( اذا كان عامله مؤكدا بالنون نحو )اقرأن الكتابَ  -6 

 اذا بيف التباسه بالفاعل نحو )حدث موسى وعيسى( -7

 يجب تقديم المفعول به على الفعل في المواضع الستة التاليه : -د

 اذا كان المفعول به من اسماء االستفهام نحو )أيهم رأيت ( -1

 ن المفعول به من اسماء الشرط نحو )ايا ما تدعو فله االسماء الحسنى (اذا كا -2

 (؟هم رايت ن أي  اذا كان مضافا الى اسم االستفهام نحو )اب -3

 ابَن من لقيت فاكرمه (اذا كان مضافا الى اسم الشرط نحو ) -4

عالى نحو قوله تاذا كان معموال لما بعده الفاء الواقعة في جواب )اما (حيث ال مفعول للفعل  -5
 )فاما اليتيم فال تقهر (

 اذا اريد الحصر بتقديمه نحو )اياك نعبد واياك نستعين ( -6

 يجوز تقديم المفعول به على الفاعل حيث ال يمنع من ذلك مانع نحو )حدث محمدا عليٌ ( -ه

اذا لم يكن هناك ما يوجب تقديمه –وهو االصل –يجوز تابير المفعول به عن الفاعل  -و
 حدث عليٌ  محمدًا()

 التاليه : الثالثة  يجب تقديم المفعول به على الفاعل في المواضع-ز

 اذا اريد قصره على الفاعل  نحو )إنما ضرب زيدًا بالٌد(و)ما ضرب زيدًا االبالٌد( -1



نحو )سكن الدار بانيها ( وذلك لئال  اذا كان الفاعل مقترنا بضمير يعود على المفعول به -2
 يعود الضمير على متابر لفظا ورتبة 

 اذا كان المفعول به ضميرا متصال اسما ظاهرا نحو )اكرمني محمود ( -3

 ح يجب تابير المفعول به عن الفاعل في المواضع التاليه 

 اذا بيف التماس احدهما باالبر نحو )كلمني ابي صديقي ( -1

 ضميرا متصال نحو )كتبت الرسالة ( اذا كان الفاعل

 اذا كان الفاعل ضميرا متصال نحو)كتبت الرسالَة( -2

 اذا اريد قصر الفاعل على المفعول به نحو )إنما ضرب بالٌد زيداً ( -3

 يجب تابير المفعول االول وتقديم الثاني في لمواضع الثالثة التاليه : -ي

 لى المفعول الثاني نحو )اعطيت الماَل مالكه (اذا اقتلرن المفعول االول بضمير يعود ع-1

 اذا كان المفعول به محصورا نحو)ما اعطيت الدرهمَ  اال زيداً ( -2

 اعطيته زيداً ( اذا كان المفعول االول اسما ظاهرا والثاني ضميرا متصال نحو )الدراهم -3

 الحذف / -2

 في لمواضع البمسة التاليه : يجوز حذف المفعول به  -1

 0هل تقرأ الدرس –في جواب السؤال كقولك "اقرأ"اي "ادرس "لمن قال لك  -أ

 0لغرض مراعاة فواصل السجع كقوله تعالى )ما ودعك لربك وما قلى (اي وما قالك  -ب

 يجاز كما في قوله تعالى )فان لم تفعلوا ولن تفعلوا(لغرض اال -ج 

 للكافرين  لالحتقار نحو قوله تعالى )كتب اهلل ألغلبن (اي -د

 0لالستهجان نحو قول عائشة )ما رأى مني وال رأيت منه (اي العورة  –ه 


