مكون الدرس اللغوي :المفعول ألجله
تعريف المفعول ألجله:
تمھيد :تأمل األمثلة التالية:
 قرأَأحكام دين ِه.
الكتب َرغبةً في معرف ِة
َ
ِ
 قرأَتاريخ أ ّمتِ ِه.
الكتب لالطالع على
َ
ِ
زاول الرياضةَ رجا َء المحافظ ِة على لياقت ِه البدنيّ ِة.
َ
 ماذا نس ّمي ّ
كالً من "رغبة" و"االطالع" و"رجاء" في ھذه ال ُج َم ِل؟
مصادر.
نسميھما
َ
ضبِ َ
المصادر؟
آخ ُر ھذه
 بأيﱢ ِة َح َر َك ٍة ُ
ط ِ
ِ
ضب ِ َ
ح.
ُ
ط ِ
آخ ُر ُكلﱟ منھا بحرك ِة الفَ ْت ِ
زاول الرياضةَ؟ بماذا نجيبُ ؟
الكتب؟ ولماذا
 إذا قلنا :لماذا قرأ
َ
َ
نجيبُ بالتالي :قرأَ
وزاول الرياضةَ رجا َء
تاريخ أ ّمتِ ِه,
أحكام دين ِه ولالطالع على
الكتب َرغبةً في معرف ِة
َ
َ
ِ
ِ
المحافظ ِة على لياقت ِه البدنيّ ِة.
 إذاً ،على ماذا دلّت ھذه المصاد ُر المنصوبةُ؟
ب الذي من أجل ِه كانت القراءةُ ومزاولةُ الرياض ِة.
دلﱠت ھذه المصاد ُر على السب ِ
المصادر المنصوبةَ؟
 ماذا نس ّمي ھذه
َ
المفعول ألجلِ ِه.
نس ّميھا:
َ
المفعول ألجلِ ِه؟
عربُ
َ
 كيفَ نُ ِ
آخر ِه.
نعربُه كالتالي :مفعو ٌل ألجلِ ِه منصوبٌ وعالمةُ نصبِ ِه الفتحةُ الظاھرةُ على ِ
اســــــتنتـاج:
بحيث يصحﱡ أن يكونَ جوابا ً
ُ
حصل الفع ُل,
ب الّذي من أجل ِه
َ
المفعو ُل ألجل ِه ھو مصد ٌر منصوبٌ يدلﱡ على السب ِ
فعل ،مثالً :أ ّد ُ
يت الصالةَ إرضاءاً لربّي )جوابا ً عن سؤال :لماذا صلّيتَ ؟( ،ومن ھنا يمكننا تعريف
لسؤال :لماذا َ
المفعول ألجله على أنه مصدر منصوب يذكر بعد فعل ليبين سبب حصوله.
حاالت المفعول ألجله وحكمه:
تأمل األمثلة التالية:
حكمه
حالته
المفعول ألجله
التراكيب
يجب نصبه
نكرة منونة
وقف الناس احتراما للعالم احتراما
يجوز نصبه أو جره بالم التعليل
 مضاف تركت المنكر خشية ﷲ  -خشية مضاف تركت المنكر لخشية ﷲ  -خشيةاستنتاج:
يأتي المفعول ألجله على حالتين:
 نكرة منونة خاليا من اإلضافة  -------وحكمه النصب وجوبا
 مضافا إلى غيره  ------------وحكمه جواز نصبه أو جره بالم تفيد التعليل.

