
 : تعریفھ
یذكر لبیان سبب وقوع الفعل ، أو ما دل على الوقوع ، ویسمى المفعول لھ ،  مصدر منصوب
 فعلُت ذاك( لَم ، أو لماذا ، نحو قولنا : وھو جواب مقدر لسؤال یبدأ بـ . أجلھ  والمفعول من

: (( تعالى لَم فعلَت ذاك؟ ویوضح ذلك قولھ: فیصح أن یكون جوابا لسؤال مقدر ھو ) مرضاة هللا
)) عذابًا شدیدًا قالوا َمْعِذَرًة إلى ربِّكْم وإذ قالت ُأّمٌة منھم لَم تِعضوَن قومًا اُهللا مھلُكُھم أو معذُِّبُھم

 .ب بالفتحةوھو مفعول ألجلھ منصو،  جواب لسؤال مذكور قبلھ)) معذرًة((فـ
عندھم ما أفاد تعلیال من المصادر ، وسّماه  والمفعول ألجلھ أو المفعول لھ مصطلح بصري وھو

 .قبلھ ألنھ یفید التعلیل لما) عذرا( سیبویھ 
الزمان والفاعل  في" وھو ما جاء المفعول ألجلھ لیبین سببھ " ویشترط فیھ أن یتحد مع عاملھ 

 . أقرُأ ُحّبًا في القراءة: نحو .
" توافرت فیھ كل الشروط التي ذكرنا سابقا ، فھو مصدر الفعل  مفعول ألجلھ ، وھو مما: حبًا 
لَم أقرأ ؟ وھو متحد معھ في : ، ألنھ جواب للسؤال" أقرأ " الفعل  ، ویبین سبب وقوع" حّب 

ب ، ولیست القراءة في وقت غیر وقت الح  القراءة والحب حادثان في آن واحد الزمان بمعنى أن
 معھ في الفاعل بمعنى أن القراءة والحب فاعلھما واحد وھو المتكلم ، فأنا أقرأ ، وأنا وھو متحد. 

( أن : الكریمة والشاھد في اآلیة.} ینفقون أموالھم ابتغاء مرضاة اهللا { : ومنھ قولھ تعالى .أحب 
فعول ألجلھ ، الم الالزمة لعمل  مفعول ألجلھ منصوب وھو مصدر توافرت فیھ الشروط) ابتغاء
متفق أیضا، فزمن   والوقت  ،والفاعل واحد ، أي الذین ینفقون) ینفقون( علة للفعل   )ابتغاء( ف

 .اإلنفاق ھو زمن ابتغاء مرضاة اهللا
 . المفعول ألجلھ شرطا من الشروط السابقة وجب حینئذ جره إذا فقد: تنبیھ 

فالالم للعلة ولكنھا دخلت على ))  لقوِمِھوإذ استسقى موسى: (( قولھ تعالى مثال ما فقد المصدریة
ولم تدخل على مصدر ، ولذا لم یكن ھذا من باب المفعول ألجلھ لفقد شرط ) قومھ :ھو( اسم

 واألرَض وضعھا: (( وإنما یكون إعرابھ جارا ومجرورا ، ومنھ أیضا قولھ تعالى، المصدریة
شروط   المصدر ففقدت بذلك شرطا منفالالم تفید التعلیل ولكنھا داخلة على االسم ال)) لألنام

امرأٌة الناَر في  دخلت:((جارا ومجروا ، ومنھ الحدیث الشریف)لألنام ( المفعول ألجلھ فأعربت 
 المعلل للفعل فـالتعلیل موجود في الجملة ولكن ال وجود للمصدر)). ھرٍة حبستھا

مصدر یبن سبب االنتظار ،  فالحضور.انتظرتك للحضور غدا : ومثال ما فقد االتحاد في الزمان 
المتكلم ، غیر أن الحضور سیكون غدا  وھو متحد مع فعلھ في الفاعل ، فاالنتظار والحضور من

 . في وقت غیر وقت االنتظار
فإكرام مصدر یبین السبب ، ومتحد مع .سررت إلكرامك الضیف : االتحاد في الفاعل  ومثال ما فقد

المخاطب  ھو تاء المتكلم ، وفاعل إكرام الكاف ضمیر) سّر (في الزمن ، غیر أن فاعل الفعل الفعل
 . ، الذي ھو فاعل في المعنى ، وھو اآلن مضاف إلیھ

النحویین شرطا آخر للمفعول ألجلھ وھو أن یكون قلبیا، أي إن حدث المصدر  واشترط قسم من
كرامَك ، وال یجوز جْد شكرا، وجئُت إل: معنویا ال حسیا كاألمثلة السابقة وكقولنا  یجب ان یكون

 والظاھر أن ھذا الشرط وشرط االتحاد في العامل. عملُت حصوال على الماِل: یكون منھ أن
ھذین  والوقت غیر ملزمین للمتكلم ، ألنھ قد ورد في القرآن الكریم وكالم العرب ما یناقض

)) ًء على اِهللافترا وحرموا ما رزقھم اهللا: (( الشرطین فمثال ما فقد شرط القلبیة قولھ تعالى
 :الكمیت ومنھ قول  ))ما ضربوه لك إال جدًال: (( وقولھ سبحانھ

 یلعُب؟ وال لِعبًا منِّي وذو الشیِب       طربُت وما شوقًا إلى البیض أطرُب
ھو الذي : (( قولھ تعالى ومثال ما انتفى فیھ شرط االتحاد في الفاعل. ضربتھ تأدیبا : ومنھ أیضا 

. وفاعل الخوف والطمع ھو الخلق ففاعل اإلراءة ھو اهللا عز وجل)) وطمعًایریكم البرق خوفًا 
)) التوراة واإلنجیل من قبُل ھًدى للناِس وأنزل: (( ومن أمثلة عدم االتحاد في الزمن قولھ تعالى
 .لوقت اإلنزال فمن المعلوم أن ھدایة الناس لیست مقارنة
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