
Al-Maf’ul Liajlih fi Kitabi Ta’lim al-Muta’allim 

Ahmad Yazid 

 المفعول ألجله في كتاب تعليم المتعلم

 أحمد يزيد
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 

Kalimantan Selatan، Indonesia 

ahmdyazid1905@gmail.comEmail:  

 

 

 المقدمة -أ

كتب في علم النحو الدروس المتنوعة منها األسماء المنصوبات التي تنقسم إلى 
 ،ههو أدهد مهل المفاعاهخ ال مسهة ف المفعهول به  ،منها المفعول ألجله  ،أربعة عشر قسما
والمفعول فا . والمفعول مع ( وهو اسم مل فعخ قلبي يأتي في جملة  ،والمفعول المطاق

 فعلاة ينصب لباان سبب الفعخ.

وقههد تبههم علمانهها أنن المفعههول لهه  مصههدر قلبههين يههككر علههة لحههد   ههارك  فههى ال مههان 
. وقههد تبههم علمانهها أنن المفعههول لهه  المصههدر المفهههم علههة المشههار  لعاملهه   فههي 1والفاعههخ

         2 الوقم والفاعخ.

ام هكا الدرس هي مساعدة وسهولة للمتعلم على تفريق المعنى بال مل فوائد تعل 
هما المفعول المطلق والمفعول  ،المفعولال االتنال المتشابهال في  كلاهما فمصدر(
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ألجل . المفعول المطلق هو مصدر يأتي بعد فعخ قاصد لتأكاد معناه أو باان عدده أو 
: فف دفظم الدرس دفظا((. والثاني: فف قرأ لقمان الكتاب باان نوع . فالمثال األول
((. وأما المفعول  مل خرج مل السلطان  برا مات ماتًة جاهلانةً قراءتال ((. والثالث: فف 

مثخ: فف أعطات   ،ألجل  مصدر مل فعخ قلبي يأتي بعد فعخ قاصد لباان سبب الفعخ
 رق بال هكيل المفعولال.فاصبح واضحا الف ،هدية دبا ل ((. بقلة  رح مل قبخ

 

 هتعريف -ب

المفعول مل  أو المفعول ل في بعض األداان ب  ويسمى أيضاالمفعول ألجل   
 وهو أدد مل المفاعاخ ال مسة .في النحو العربيأجل  

  منها: ،لمفعول ألجل  التعريفات المتنوعة مل أقوال فقهاء علم اللغة العرباة 

( عرف  بمصدر قلبي يككر علة 6118 فدمل العقالير عبد الل  بل عبد ال -0
 3لحد   ارك  في ال مان والفاعخ.

عرف  بالمصدر المفهم علة المشار  لعامل   في  (6102ف مصطفى الغالياني -6
 4الوقم، والفاعخ.

 5عرف  باسم يككر لباان سبب وقوع الفعخ. (6102أدمد الها مي ف -6
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اسم نكرة منصوب مصدر  مل التعريفات السابقة فنستنتج بأن المفعول ألجل  هو
 .يبال سبب الفعخ وعلة دصول  ،قلبي

 

 أهداف المفعول ألجله وشروطه -ج

والمراد بالمصدر القلبي مها كهان مصهدرا لفعهخ مهل األفعهال التهي منشهاها الحهواسن 
الباطنههة، كههالتعظام وا جههالل والتحقاههر وال شههاة وال ههول وال ههرأة والرلبههة والرهبههة والحههاء 

 6العلم وال هخ ونحوها.والوقادة والشفقة و 

 وأما بنسبة  روط أهدال المفعول ألجل 

ممنا عرفنا ب  المفعول ألجل ، أن  يشترط فا  خمسة  روط. فان فقد  رط 
منها، لم ي   نصب . فلاس كخ مايككر باانا لسبب ددو  الفعخ ينصب على أن  

 مفعول ل . وها  تفصاخ  روط نصب  :

 أن يكون مصدرا -0
 قلباناأن يكون المصدر  -6
 أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعخ في ال مان -6
 الفاعخ أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفعخ في -4
أن يكون هكا المصدر القلبي المتحد مع الفعخ في ال مان والفاعخ، علة لحصول  -5

 7الفعخ، بحاث يصحن أن يقع جوابا لقولك :فلم فعلم ؟(.
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 د. التحليل

 مل ال مالت التي يوجد فاها المفعول ألجل .ساأتي البادث بالمثال  

 8"و ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الل  تعالى."-0

وتعدل  ،كلمة "رضا" تحخ محخ المفعول ألجل  لباان سبب الفعخ ففينوي(( 
 فاعتبر بأنها المفعول ألجل  صريح. ،الشروط ال مسة على وجوب نصبها

 9ابن  إلى األصمعي لاعلم  العلم واألدب." أن ال لافة هرون الر اد بعث "-6

ولم تعدل  ،كلمة "لاعلم " تحخ محخ المفعول ألجل  لباان سبب الفعخ ففبعث(( 
فت ر بحرل جر  ،الشروط ال مسة على وجوب نصبها ألنها لاسم مصدرا قلباا

 عتبر بأنها المفعول ألجل  لار صريح.تف ،المفاد للتعلاخ فل(

 

 الخالصة -ه

المفعول ألجل  والمفعول المطلق في  كخ فمصدر( بخ يفارق  في بعض يشب   
ودكم  ككالك. وقد وجد البادث  ،ومعناه ،وهدف  ،وفي عمل  ،األداان بمصدر قلبي

أن في كتاب تعلام المتعلم فا  األمثلة الكثارة مل  كخ المفعول ألجل  بأدكام 
 وأ كال متنوعة. 
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 قائمة المراجع
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