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 املفعْل لُ

 ... أباٌ تعلٔال كجد ظكرا ّدٌ ( ) ٓيصب مفعْال لُ املصدر إٌ 

 ... ّقتا ّفاعال ّإٌ ظرط فكد (  ) ٍّْ مبا ٓعنل فُٔ متحد

 ) فاجررِ باحلرف ّلٔض ميتيع ... مع العرّط كلسٍد ذا قيع ( 

املفعٔل هل ْٔ املصدر املفًٓ عيث املشارك ىعاميّ يف الٔكج واىفاعو حنٔ جد شهرا فشهرا مصدر 
ٔ زٌَ  ٔ جد ىف الٔكج ألن زٌَ الشهر ْو ٔ ٌفًٓ ليخعييو ألن املعىن جد ألجو الشهر ومشارك ىعاميّ ْو ْو

ٔد ويف اىفاعو ألن فاعو ا ٔ فاعو الشهر اجل ٔد ْٔ املخاطب ْو أديتا فخأديتا مصدر وكذلم رضبج اةين حجل
ٔ ٌفًٓ ليخعييو إذ يصح أن يلع يف جٔاب لً فعيج الرضب ؤْ مشارك لرضبج يف الٔكج   واىفاعو ْو

ٔاز اجلصب إن وجدت فيّ ْ اده ٌع وإةاُث اتلعييو واحتذه الرشوط اثلالذث أعين املصدريث وخهٍّ ج
ٔ الالم فإن فلد رشط ٌَ ْذه الرشوط حعني جره حبرفاعميّ يف الٔكج واىفاعو  أو ٌَ أو يف أو  اتلعييو ْو

 الٔكج جئخم احلٔم وٌرال ٌا لً يخدد ٌع اعميّ يفج فيّ املصدريث كٔلم جئخم ليصٍَ فٍرال ٌا عدٌابلاء 
وال يٍخِع اجلر ةاحلرف ٌع اىفاعو جاء زيد إلنرام عٍرو هل  وٌرال ٌا لً يخدد ٌع اعميّ يفلإلنرام غدا 

دا وزعً كٔم أُّ ال يشرتط يف ُصتّ إال نُّٔ مصدرا وال يشرتط احتاده ٌع  شخهٍال الرشوط حنٔ ْذا كِع لْز
 اعميّ يف الٔكج وال يف اىفاعو فجٔزوا ُصب إنرام يف املراىني الصاةلني واهلل أعيً 

 . ّالعكض يف مصحْب أل ّأىعدّا ( ) ّقل أٌ ٓصحبَا اجملرد ..

  اء ... ّلْ تْالت زمر األعداء () ال أقعد اجلنب عً اهلٔج

ٔال أخدْا أن يكٔن جمردا عَ األىف والالم  املفعٔل هل املصخهٍو ليرشوط املخلدٌث هل ذالذث أخ
واإلضافث واثلاين أن يكٔن حمىل ةاألىف والالم واثلاىد أن يكٔن مضافا ولكٓا جئز أن جتر حبرف اتلعييو 

تا وجئز جره فخلٔل رضبج ىكَ األكرث فيٍا جترد عَ األىف والالم واإلضافث اجلصب حنٔ رضبج اةين حأدي
ٔ خالف ٌا رصح ةّ اجلدٔئن وٌا صدب األىف والالم  اةين تلأديب وزعً اجلزويل أُّ ال جئز جره ْو

ّ ةعهس املجرد فاألكرث جره وجئز اجلصب فرضبج اةين ليخأديب أكرث ٌَ رضبج اةين اتلأديب ومما جاء في
 ٌِصٔبا ٌا أنشده املصِف :

 جاء ... ( ) ال أقعد اجلنب عً اهلٔ

 عد ألجو اجلنب وٌريّ كٔهل :ابليج فاجلنب ٌفعٔل هل أي ال أك
 ) فلٔت لٕ بَه قْما إذا ركبْا ... ظيْا اإلغارة فرشاىا ّركباىا ( 

ذا  ٔاء فخلٔل رضبج اةين حأديتّ وتلأديتّ ْو وأٌا املضاف فيجٔز فيّ األمران اجلصب واجلر ىلع الص
ر أُّ يلو جر املجرد وُصب املصاخب لألىف والالم عيً أن املضاف ال كد يفًٓ ٌَ الكم املصِف ألُّ ملا ذن

يلو فيّ واخد ٌٍِٓا ةو يكرث فيّ األمران ومما جاء ٌِصٔبا كٔهل حعاىل ) جيعئن أصاةعًٓ يف آذآًُ ٌَ 
 عق خذر املٔت ( وٌِّ كٔهل :الصٔا

 ) ّأغفر عْراء الكرٓه ادخارِ ... ّأعرض عً ظته اللئٔه تكرما ( 


