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 املفعول معه

 .. يف حنو سريي والطريق مشرعه ( ) ييصب تالي الواو مفعوال معه .

 يصب ال بالواو يف القول األحق ( ) مبا مً الفعل وشبهه سبق ... ذا ال

فٍثال ب هل ٌا حلدٌّ ٌَ اىفعو أو شتّٓ وانلاضواو ةٍعىن ٌع املفعٔل ٌعّ ْٔ االشً املِخطب ةعد 
وٌثال شتّ اىفعو زيد شائر ٌع اىطريق فاىطريق ٌِطٔب بصريي  اىفعو شريي واىطريق مرسعث أي شريي

ّ الٔاو وزعً كٔم أن انلاضب ليٍفعٔل ٌعفاىطريق ٌِطٔب بصائر وشريك  واىطريق وأعجتين شريك واىطريق
ٔ غري ضديح ألن لك  اخخص ةاالشً ولً يكَ اكجلزء ٌِّ لً يعٍو إال اجلر ندروف اجلر وإٍُا كيو خرف ْو

ولً يكَ اكجلزء ٌِّ اخرتازا ٌَ األىف والالم فإُٓا اخخطج ةاالشً ولً حعٍو فيّ شيئا لهُٔٓا اكجلزء ٌِّ 
عث أن ويصخفاد ٌَ كٔل املطِف يف حنري شريي واىطريق مرسطي اىعامو هلا حنٔ مررت ةاىغالم ةديلو خت

ٔ لك اشً وكع ةعد واو ةٍعىن ٌع وحلدٌّ فعو أو شتّٓ  ذا ْٔ املفعٔل ٌعّ ٌليس فيٍا اكن ٌثو ذلم ْو ْو
وكذلم يفًٓ ٌَ كٔهل ةٍا ٌَ اىفعو وشتّٓ شتق أن اعميّ ال ةد أن يخلدم عييّ الطديح ٌَ كٔل انلدٔيني 

ذا ةاحفاق أٌا حلدٌّ ىلع مطاختّ حنٔ شار وا  نليو زيد ففيّ خالف والطديح ٌِعّ فال حلٔل وانليو رست ْو
 ... بفعل كوٌ مضنر بعض العرب (  ) وبعد ما استفهاو أو كيف ىصب

خق املفعٔل ٌعّ أن يصتلّ فعو أو شتّٓ نٍا حلدم حٍثييّ وشٍع ٌَ الكم اىعرب ُطتّ ةعد ٌا وكيف 
خرجّ انلدٔئن ىلع االشخفٓاٌيتني ٌَ غري أن ييفظ ةفعو حنٔ ٌا أُج وزيدا وكيف أُج وكطعث ٌَ ثريد ف

دا أُّ ٌِطٔب ةفعو مضٍر مشخق ٌَ الهٔن واتللدير ٌا حكٔن وزيدا وكيف حكٔن وكطعث ٌَ ثريد فزي
 وكطعث ٌِطٔبان ةخهٔن املضٍرة 

 ) والعطف إٌ ميكً بال ضعف أحق ... واليصب خمتار لدى ضعف اليشق ( 

 ... أو اعتقد إضنار عامل تصب (  ) واليصب إٌ مل جيز العطف جيب

ٔاو إٌا أن يٍكَ عطفّ ىلع ٌا كتيّ أوال فإن أٌكَ عطف ّ فإٌا أن يكٔن االشً الٔاكع ةعد ْذه ال
فإن أٌكَ عطفّ ةال ضعف فٓٔ أخق ٌَ انلطب حنٔ نِج أُا وزيد اكألخٔيَ فرفع ةضعف أو ةال ضعف 

أوىل ٌَ عدم زيد عطفا ىلع املضٍر املخطو أوىل ٌَ ُطتّ ٌفعٔال ٌعّ ألن اىعطف ممكَ ليفطو واىترشيم 
وإن أٌكَ اىعطف ةضعف فانلطب ىلع املعيث فرفع عٍرو أوىل ٌَ ُطتّ  اىترشيم وٌثيّ شار زيد وعٍرو

أوىل ٌَ اىترشيم لصالٌخّ ٌَ الضعف حنٔ رست وزيدا فِطب زيد أوىل ٌَ رفعّ لضعف اىعطف ىلع 
و ىلع إضٍار فعو يييق ةّ وإن لً يٍكَ عطفّ حعني انلطب ىلع املعيث أاملضٍر املرفٔع املخطو ةال فاضو 

 ٔهل نل
 ) علفتها تبيا وماء باردا ... ( 
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:             فٍاء ٌِطٔب ىلع املعيث أو ىلع إضٍار فعو يييق ةّ واتللدير وشليخٓا ٌاء ةاردا وكلٔهل حعاىل 
) فأمجعٔا أمركً ورشاكءكً ( فلٔهل ورشاكءكً ال جئز عطفّ ىلع أمركً ألن اىعطف ىلع ُيث حكرار 

ٌِطٔب ىلع املعيث  اىعامو إذ ال يطح أن يلال أمجعج رشاكيئ وإٍُا يلال أمجعج أمري ومجعج رشاكيئ فرشاكيئ
ٔا  واتللدير واهلل أعيً فأمجعٔا أمركً ٌع رشاكئكً أو ٌِطٔب ةفعو يييق ةّ واتللدير فأمجعٔا أمركً وامجع

 رشاكءكً 


