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ويشاركه  مصدر يبيّن سبب الحدث العامل فيه ،، المفعول ألجله أو من أجله أو له 
ألستاذي.فـ )احتراما(  احترامافي الزمان وفي الفاعل ويخالفه في اللّفظ نحو: وقفت 
الّذي قبله وهو الوقوف، ويشاركه هو مفعول ألجله ، وهو مصدر يبيّن سبب الحدث 

في الزمن ألّن االحترام والوقوف حدثا في وقت واحد ،ويشاركه في الفاعل ألّن 
 ليس مناالحترام والوقوف كانا من فاعل واحد، وهو مخالف للفعل في اللّفظ إذ إنّه 

ر " ما ينتصب من المصادر ألنّه عذر لوقوع األم لفظ الفعل .ولقد حّده سيبويه بأنّه
. )انظر: الكتاب، "ِلَم كان فانتصب ألنّه موقوع له وألنّه تفسير لما قبله 

 . (367،ص:1ج:

 هي : روطخمسة ش اشترط النّحاة في المفعول ألجله ه :ــــروطــــــش

 "أي: ألجل المدرسة . أن يكون مصدرا ، فال يقال : "جئتك المدرسةَ  -1

طنة : كالتعظيم واإلجالل اصادر من الحواس البأن يكون قلبيا أي من فعل  -2
 والخوف والرغبة والرهبة والعلم والجهل ونحوها ، فال يقال : "جئتك كتابة  

 للفرض".

زمان السفر ماض  ألنّ  أن يتّحد مع الفعل في الزمن فال يقال : "سافرت العلم "
 وزمان العلم مستقبل.

ك لي "، ألّن فاعل " وقفت احترامَ  عل في الفاعل، فال يقال :مع الف أن يتّحد -4
 الوقوف غير فاعل االحترام.

فإن  : "ِلَم فعلت؟" أن يكون علّة لحصول الفعل، بحيث يّصح أن يقع جوابا لقولك -5
بمنزلة جواب لمن يسألك: "لم  قلت: "وقفت احتراما لك"، فقولك: "احتراما لك "

إذا لم يبيّن المصدر علّة حدوث الفعل، فال يعرب مفعوال ألجله بل كما  وقفت؟" أّما
 يطلبه العامل المتعلّق به.

إذا فقد المصدر شرطا من هذه الشروط يجب جّره بحرف جّر يفيد التعليل، نحو 
 " ". و"سافرت للعلمِ الفرِض  "جئت لكتابةِ  قولك: 



 

 ه : ــلــم اــــع
الفعل، وقد ينصب بعوامل أخرى مفعول ألجله هو العامل األصلّي الّذي ينصب ال

 هي :

من الظالم ال يليق بك." فكلمة وفا خعن قول الحق  تكسكو"نحو :  المصدر -1
 "خوفا" مفعول ألجله نُصب بالمصدر "سكوُت".

ل ألجله نصبه اسم فـ "طلبا" مفعو التّفّوَق" طلبًا د  مجتهنحو: "زيد اسم الفاعل  -2
 الفاعل "مجتهد".

فكلمة "محبوب" اسم مفعول  ."ألخيه محبوب  إكراماهو "نحو: اسم المفعول  -3
 ."وهو العامل في المفعول ألجله : "إكراما

فالصيغة للّشهادة أو النّصر". طلبا في الحرب  م  قدام  نحو: "هو صيّغ المبالغة  -4
 له "طلبا".ام" صيغة مبالغة نصبت المفعول ألج"مقد

هو الّذي نصب المفعول  ه  ص  فاسم الفعل  للقرآن. إجالال ه  ص  نحو: اسم الفعل  -5
 .إجالال ألجله ّ

 على ثالث حاالت : يأتي المفعول ه :ــــوالــــأح

وحكمه النصب، واليجوز الجّر إالّ لغرض بالغّي : مجّردا من "أل" واإلضافة -1
جررت  التنكير،فإذا أردت "حزناتقول : "بكى محّمد ، كإرادة التنكير،  أو دالليّ 

 ". حزن  تقول: "من و

، كقولك: "هرب محّمد من ، والنصب قليلبحرف جرّ معرفا بـ"أل" فيكثر جّره  -2
 ".الخوف  

د محّمد هوفي هذه الحالة يجوز نصبه وجّره على الّسواء،نحو: "اجتمضافا :  -3
       مرضاةِ هللا  ابتغاء  الفشِل".ونحو قولك : "تصّدقت  خوف  الفشِل" أو"من  خوف  
 مرضاتِه". البتغاء  أو 

 د :ـــــوائــــــف

تقول:  يجوز تقديم المفعول ألجله على عامله سواء أكان منصوبا أو مجرورا ، -1
 ا للراحة سافرت " أو"لطلِب الراحة سافرت"."ما طلب  



يجوز حذف عامل المفعول ألجله إذا وجدت قرينة دالة على هذا الحذف، كقولك:  -2
 سافرت؟". مَ "طلبا للراحة" جوابا لمن سألك: "لِ 

  .ال يجوز تعدد المفعول ألجله منصوبا كان أو مجرورا -3

الصريح ما استوفى شروطه، وغير  المفعول ألجله صريح وغير صريح: -4
 م يستوف شروطه.الّصريح ما أفاد تعليال ول

 اعلم أّن المجرور وإن أفاد تعليال فإنّه ال يسّمى مفعوال ألجله اصطالحا. -5

  

  

 

 


