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 املفعول املطلق

 تعريفه:  -أواًل 

 ىو مصدر يذكُر بعد الفعل أو ما يشبهو من لفظو لتوكيد احلدث الذي يتضمَُّنو, أو لتخصيصو.

 –تسميتو بػ ))ادلفعوؿ ادلطلق(( أنو وْحَده ىو ادلفعوؿ الذي مل يقيَّد حبرؼ جرٍّ بعده, فكل ادلفاعيل وعلَّة 
 ال بد من تقييدىا جبار ورلرور, فنقوؿ: ادلفعوؿ بو, وادلفعوؿ ألجلو, وادلفعوؿ معو. –غًَن ادلفعوؿ ادلطلق 

تاج إ ى فعٍل متعدٍّ ليعمل فيو, فإفَّ ادلفعوؿ ادلطلق تعمل وادلفعوؿ ادلطلق ىو ادلفعوؿ احلقيقي, فإذا كاف ادلفعوؿ بو حي
فيو األفعاؿ كلها الالزمة وادلتعدية يقوؿ ابن يعيش: ))اعلم أفَّ ادلصدر )يعين ادلفعوؿ ادلطلق( ىو ادلفعوؿ احلقيقي؛ ألفَّ 

متعدية إليو, سواء كاف يتعّدى الفاعل حيدثو وخيرجو من العدـ إ ى الوجود, وصيغة الفعل تدؿُّ عليو, واألفعاؿ كلُّها 
الفاعل أو مل يتعدَّه, حنو: ضربُت زيدًا ضربًا وقاـ زيد قياماً. وليس كذلك غًنه من ادلفعولٌن أال ترى أفَّ زيدًا من 

وإمّنا قيل لو: مفعوؿ على معىن  –سبحانو  –قولك: ضربت زيداً ليس مفعواًل لك على احلقيقة, وإمنا ىو مفعوؿ هلل 
 ع بو((.أف فعلك وق

وعلَّل ابن عقيل تسمية ادلفعوؿ ادلطلق فقاؿ: ))ومّسي مفعواًل مطلقًا لصدؽ ادلفعوؿ عليو غًن مقيَّد حبرؼ جر وحنوه, 
خبالؼ غًنه من ادلفعوالت, فإنو ال يقع عليو اسم ادلفعوؿ إاّل مقيَّدًا كادلفعوؿ بو, وادلفعوؿ فيو, وادلفعوؿ معو, 

 وادلفعوؿ لو((.

 فإذا قلنا:

o َب زيٌد كتابًة.كت 
o .قرأ أضبُد قراءًة 
o .ًأخرج الكتاب إخراجا 

نالحُظ أفَّ الكتابة أحدثها زيد, وأنو مفعوؿ لو, فادلصدر ادلذكور دؿَّ عليو الفعل, وذُِكر ادلصدر توكيداً للحدث الذي 
 يتضّمنو الفعل ال للفعل نفسو.

 أغراض المفعول المطلق: –ثانياً 

 ذلدفٌن:يذكر ادلصدر بعد عاملو 
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التوكيد: ويُػْقَصُد بو ))تعزيز ادلعىن الذي يفيده احلدث يف الفعل, وذلك بإيراد ادلصدر ادلشرتؾ مع الفعل يف ماّدتو؛ ألفَّ  - أ
ادلصدر ىو اسم احلدث, ففي إيراده بعد الفعل تعزيز لعنصر احلدث ومعىن الفعل((. فالتقوية بالتوكيد قرينة معنوية 

 والتزاـ رليئو بصيغة ادلصدر فهذه قرينة لفظية.على معىن ادلفعوؿ ادلطلق, 
 فيو تقوية للفعل, وإبعاد لو عن احتماؿ اجملاز فيو, أو أنو مقصود بو ادلبالغة. –ىهنا  –والتوكيد 

أيضًا دلصدر الفعل الداؿ على احلدث ال للفعل نفسو؛ ألفَّ الفعل يدؿ على عنصري احلدث  –ىهنا  -والتوكيد 
حده داؿٌّ على احلدث؛ ولذلك ال يكوف ادلفعوؿ ادلطلق مؤكِّدًا للفعل, فتوكيد الفعل يكوف بإعادة والزماف, وادلصدر و 

ـَ سعيٌد. فإذا قلنا: قاـ سعيٌد قيامًا نكوف قد أكَّدنا )احلدث( الذي يتضّمنو )قاـ( ومل نؤكد  ـَ قا لفظو, كأف تقوؿ: قا
 زمانو.

[. فادلصدر )إخراجاً( منصوب على أنو مفعوؿ مطلٌق ٛٔ]نوح:  ِإْخرَاجاً ُجُكْم ُُثَّ يُِعيدُُكْم ِفيَها َوخُيْرِ قاؿ تعا ى: 
مؤكد دلصدر عاملو )خيرجكم(. قاؿ الرضي األسرتاباذي يف )شرح الكافية(: ))ادلراد بالتأكيد ادلصدر الذي ىو 

لكنَّهم مسَّْوه تأكيداً مضموف الفعل بال زيادة شيء عليو من وصٍف أو عدد, وىو يف احلقيقة تأكيد لذلك ادلضموف, 
للفعل توسُّعاً, فقولك: )ضربت( دبعىن: أحدثت ضرباً, فلما ذكرَت بْعده )َضْرباً( صار دبنزلة قولك: أحدثُت َضْرباً 

 َضْرباً. فظهر أنو تأكيد للمصدر وحده((.

 التخصيص )التحديد(: وىذا يهدؼ أيضاً إ ى تقوية ادلعىن, ولكن بطريقٌن: - ب
بياف نوع ادلصدر, ويتمُّ ذلك عن طريق تعيينو بالنعت أو اإلضافة, والنعت واإلضافة سبيالف لبياف بياف النّػْوع: أي  -ٔ

ُهْم فَِإفَّ َجَهنََّم نوع ادلصدر. ومن ذلك قولو تعا ى:  [. ٖٙ]اإلسراء:  مَّْوُفوراً  َجَزآؤُُكْم َجَزاءً قَاَؿ اْذَىْب َفَمن تَِبَعَك ِمنػْ
فُعٌنِّ وُخصِّص عن طريق الوصف, فبٌّن بذلك نوع اجلزاء, فاجلزاء الذي سيالقيو أتباع فادلصدر )جزاًء( وصف بالوفرة 

 إبليس جزاٌء موفور.
وإذا قلنا: سعيت يف سبيل العلم سعيًا حثيثاً. فادلصدر )سعياً( جيَء بِو منكَّراً, ولو اقُتِصَر عليو لكاف )مؤكِّداً( 

.للحدث يف )سعيت(؛ ولكن جيء بالوصف بعده ليبٌنِّ  ٌٌ   نوع السعي, فهو سعي حثي
, كقولو تعا ى:  -ٕ َوُقل رَّبِّ أَْدِخْليِن ُمْدَخَل ِصْدٍؽ َوَأْخرِْجيِن سُلْرََج ويكوف التخصيص عن طريق إضافة ادلصدر إ ى معٌنَّ

ءا مضافٌن إ ى معٌن [. فادلصدراف )سُلْرج( و)ُمْدخل( جآٛ]اإلسراء:  ِصْدٍؽ َواْجَعل ِّلِّ ِمن لَُّدنَك ُسْلطَانًا نَِّصًناً 
 وىو ))صدؽ((؛ ليبٌّن نوع )اإلدخاؿ واإلخراج(.

ُهَما ِمَئَة أما القسم الثاين من أقساـ التخصيص فهو بياف )العدد( وسبييزه, وذلك كقولو تعا ى:  - أ فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّنػْ
 [ ٕ]النور:  َجْلَدةٍ 

وز قصره على النّػْوع والعدد, وىو رأي صابب, ))بل يكوف وقد أنكر بعضهم أف التبيٌن يف ادلفعوؿ ادلطلق ال جي
ال  مبيِّناً ذلما ولغًنمها, فقد يكوف مبيِّناً للنّػْوع والعدد, وقد يكوف مبيِّناً للمقدار أيضاً... فمن ادلبٌنِّ للمقدار قولنا: )أنا
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, فإفَّ ادلصدر ال يوَزُف, وإمّنا يُػْقَصُد بو من الظلم( فهذا بياف للوزف, وىو تعبًن رلازي مثقاالً من الظلم أو  ذرةً أظلمَك 
[((. ومن ذلك قولو ٓٗ]النساء:  َذرَّةٍ  ِمثْػَقاؿَ ِإفَّ الّلَو اَل َيْظِلُم بياف ادلقدار, وحيتمل أف يكوف منو قولو تعا ى: 

[, فادلصدر )فتياًل( ال يؤكد العامل, وال يبٌنِّ نوعو, وال عدده, ولكنو مبٌنِّ ٜٗ]النساء:  َواَل يُْظَلُموَف فَِتيالً تعا ى: 
 للمقدار.

 أنواع المفعول المطلق: –ثالثاً 

 للمفعوؿ ادلطلق صور متعدِّدة:

 التنكًن, كقولنا: قمُت قياماً. .ٔ
بُُو اللَُّو اْلَعَذاَب اأْلَْكبَػرَ زبصيصو بػ )الػ( العهدية: درسُت الدراسَة اليت تعرفها. قاؿ تعا ى:  .ٕ  [.ٕٗ]الغاشية:  فَػيُػَعذِّ
 زبصيصو بػ )الػ( اجلنسية )درسُت الدراسَة(. .ٖ
 اإلضافة إ ى نكرة: اجتهدُت اجتهاَد طامٍح. .ٗ
قاؿ  [. فػ )مْكَر( أضيف إ ى الضمًن وىو معرفة.ٙٗ]إبراىيم:  َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُىمْ اإلضافة إ ى معرفة: قاؿ تعا ى:  .٘

 [ فػ )سعي( أضيف إ ى الضمًن )ىا(, وىو معرفة.ٜٔ]اإلسراء:  َسْعيَػَهاَوَمْن أَرَاَد اآلِخرََة َوَسَعى ذَلَا تعا ى: 
 نائب المصدر )المفعول المطلق(: –رابعاً 

بوظيفة ذكرنا من قبل أفَّ ادلفعوؿ ادلطلق يكوف مصدرًا من لفظ عاملو )الفعل أو شبهو( ولكن قد يأيت اسٌم يقـو 
ادلصدر وليس دبصدر, لذلك جُيعُل ناببًا عن ادلصدر. وينوُب عن ادلصدر ))ألداء معاٍف ال يؤديّها مصدر الفعل 

 أحياناً(( صبلة أشياء, ىي:

( اليت تسمَّى )أيَّ الكمالية(: ستخداـ )كلٍّ( أو )بعٍض( أو )أيٍّ ما يدؿُّ على معىن الكلية أو اجلزبية أو الكماؿ با .ٔ
[, ))فادلصدر ال يدؿُّ بنفسو على الكلية أو اجلزبيَّة... فيؤتى ٜٕٔ]النساء:  َفاَل سَبِيُلوْا ُكلَّ اْلَمْيلِ تعا ى: ومنو قولو 

 دبا يدّؿ على اجلزبية والكلية ليفيد ذلك((. ومثلو: اجتهدُت أيَّ اجتهادٍ 
[, أو  ٕٙ]الشعراء:  َكِثًناً ا الصَّاحِلَاِت َوذََكُروا اللََّو  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلو ما يدؿُّ على صفتو: ومنو قولو تعا ى:  .ٕ

[ فادلشتق )كثًناً( ىو يف األصل نعت لػ ٔٗ]آؿ عمراف:  َوَسبِّْح بِاْلَعِشيِّ َواإِلْبَكارِ  َكِثًناً َواذُْكر رَّبََّك  كقولو تعا ى: 
ؼ وأقيمت الصفة مقامو. واجمليء بصفة ادلصدر )مصدر( زلذوؼ تقديره: )وذكروا اهلل ذكرًا كثًناً(, فُحِذَؼ ادلوصو 

بداًل من ادلصدر قد يؤدي معىن جديداً ال يفيده ذكر ادلصدر وال حيتملو. ففي اآليتٌن السابقتٌن ربتمل كلمة )كثًناً( 
 الداللة على ادلصدر )ذكراً( أو على الوقت أي )زمنًا كثًناً(, وىذاف ادلعنياف مل يكونا موجودين فيما لو ذُِكرَ 

ادلوصوُؼ... وقد يكوف ادلعنياف مطلوبٌن, أي )ذكرًا كثًناً, وزمنًا كثًناً( فتكسبهما باحلذؼ, فيكوف احلذؼ قد أّدى 
 معنيٌن يف آٍف واحٍد, وىذا توّسع يف التعبًن وزيادة يف ادلعىن.
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الَّيت )دبعىن مثل(, و)حّق(, ويؤدِّي معىن الكلية أو اجلزبية ألفاظ أخرى, حنو: صبيع, وعامة, وِنْصف, وَشْطر, والكاؼ 
ُلونَُو حنو قولو تعا ى:  َناُىُم اْلِكَتاَب يَػتػْ  [.ٕٔٔ]البقرة:  ِتاَلَوتِوِ  َحقَّ الَِّذيَن آتَػيػْ

 ]الطويل[      وقاؿ امرؤ القيس:
 َوِصرنا ِإ ى احُلسىن َوَرؽَّ َكالُمنا

 

 ِإذالؿِ  َأيَّ َوُرضتُّ َفَذلَّت َصعَبٌة  
 

 إذالٍل((. وجه االستشهاد: نيابة ))أي(( الكمالية عن المفعول المطلق.موضع الشاهد: ))أي 
 ]الطويل[      وقاؿ رلنوف ليلى:

 َوَقد جَيَمُع الَلُو الشَّتيَتٌِن بَعَدما
 

 الَظنِّ َأف ال َتالِقيا ُكلَّ َيظُّناِف   
 

 المطلق.موضع الشاهد: )كلَّ الظن((. وجه االستشهاد: نيابة لفظ ))كل(( عن المفعول 
اسم ادلصدر: وىو اسم دبعىن ادلصدر ويدؿُّ عليو, ولكْن تقّل حروفو عن عدد حروؼ ادلصدر, فإذا جاء االسم ادلؤكِّد  .ٖ

]نوح:  َواهلُل أَنَبَتُكم مَِّن اأْلَْرِض نَػَباتاً دلضموف عاملو وقد اختلف عن مصدره القياسي مسِّي اسم ادلصدر, ومنو: 
 [ فالفعل )أنبت( مصدره )إنباتاً( ولكن جاء اسم ادلصدر )نباتاً( لينوب عن ادلصدر القياسي األصلي.ٚٔ

بُُو َعَذاباً ومنو قولو تعا ى:  [. فقد كاف األصل أف يأيت مصدُر ٘ٔٔ]ادلابدة:  َفَمن َيْكُفْر بَػْعُد ِمنُكْم فَِإينِّ أَُعذِّ
عنو اسم ادلصدر )عذاباً( فهو يالقيو يف جذره األساسي, ولكن ينقص عن عدد  )عذَّب( على )تعذيباً( ولكنو ناب

 حروؼ مصدره.
 ]الرجز[  مرادفُو أو مقاربُو يف ادلعىن: ويكوف من غًن لفظو, ولكّن معناه مقارٌب لو, ومنو قوؿ الشاعر: .ٗ

 يُػْعِجُبُو السَُّخوُف َوالبَػُرودُ 
 

 والتَّمُر, ُحّبًا ما َلُو َمزِيدْ  
 

الشاهد: ))ُحّبًا((. وجه االستشهاد: نصب نائب المفعول المطلق ))حبَّاً(( وهو ليس من لفظ الفعل ))يعجبه((, ولكنه  موضع
 مرادفه ومقاربه في المعنى.

 فادلصدر ))حباً(( ىو دبعىن ))اإلعجاب(( ولكن حروفهما سلتلفة, فمن أعجبو شيء أحبَّو.
 [ فادلصدر ))رويداً(( مرادؼ يف ادلعىن لإلمهاؿ.ٚٔ]الطارؽ:  أَْمِهْلُهْم ُرَوْيداً  َفَمهِِّل اْلَكاِفرِينَ ومنو قولو تعا ى: 

 , وضحكت تبسُّماً.ِمَقةً , وأحببتُو شنآناً , وكرىت الكسوَؿ َجَذالً , وفرحُت إذالالً , وُرْضتو وقوفاً ونقوؿ: قمُت 
بُُو َعذَ الضمًن الذي يشًن إليو, ومنو قولو تعا ى:  .٘ بُوُ اباً الَّ فَِإينِّ أَُعذِّ [ فالضمًن ٘ٔٔ]ادلابدة:  َأَحداً مَِّن اْلَعاَلِمٌنَ  أَُعذِّ

 ]الطويل[  يف )أعذبو( الثاين ضمًن عابد إ ى ادلصدر )عذاباً( فهو نابب عنو ومنو قوؿ رلنوف ليلى:
 وََكم قاِبٍل َقد قاَؿ: ُتْب, فَػَعَصيُتوُ 

 

 ُُباَوتِلَك َلَعمري َتوبٌَة ال أَتو  
 

 الشاهد: ))أتوبها((. وجه االستشهاد: نيابة الضمير ))ها(( عن المفعول المطلق.موضع 
اإلشارة إليو: ومنو قولنا: أتفرُح ىذا الفرَح؟ أحسَن زيٌد ذلك اإلحساَف, تعلم ذلك العلم. ونقوؿ: اجتهدت ذلك  .ٙ

 االجتهاد.
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, وىذا النوع األصل فيو إقامة ادلضاؼ إليو ُفصاءالُقرْ , قعدت اذلَوْيىن, مشى الَقْهَقرىما دؿَّ على نوعو, كقولنا: رجع  .ٚ
 ]البسيط[ اذلَوْيين. ومنو قوؿ األعشى: , ومشيت مشيَ الُقْرفصاء قعودَ مقاـ ادلضاؼ, والتقدير: قعدُت 

 َغرّاُء َفرعاُء َمصقوٌؿ َعوارُِضها
 

 سَبشي اذلَُويىن َكما دَيشي الَوجي الَوِحلُ  
 

 والتقدير: سبشي مشَي اذلويىن.
 الشاهد: ))الهويني((. وجه االستشهاد: نيابة المصدر ))الهوينى(( عن المفعول المطلق, وهو مصدر دال على النوع. موضع

ما يدؿُّ على آلتو: وشرطو أف تكوف اآللة شلا ُيْستعمل عادة يف إحداث الفعل, كقولنا: ضربُت اللصَّ َسْوطاً, وضربت  .ٛ
ً من ))خشبة((  العدو َسْهماً, ولكن ال جيوز أف نقوؿ: صربتُ  ادلذنب خشبًة أو رميت العدو كرسياً؛ ألفَّ كالَّ

 و))كرسياً(( ليسا يف األصل شلا يستعمل يف إحداث الفعل.
 [.ٗ]النور:  فَاْجِلُدوُىْم شَبَاِنٌَن َجْلَدةً ما دؿَّ على عدده, كقولو تعا ى:  .ٜ

 أيَّ قراءٍة تقرأ تستفْد.)ما, مهما, أّي(: الشَّرْطيات, على أف تكوف دالًة على حدث, حنو:  .ٓٔ
]الشعراء:  ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوفَ  َأيَّ َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا ما, أي: االستفهاميتاف: أيَّ نوـٍ منَت؟ أيَّ جلسة جلست؟  .ٔٔ

 [. أيَّ: اسم استفهاـ منصوب على أنو مفعوؿ مطلق ناب عن ادلصدر.ٕٕٚ
 ُمَشارُِكُو يف االشتقاؽ: وىو أحد أمرين: .ٕٔ

 اسم ادلصدر, وىو ما نقصت حروفو عن حروؼ ادلصدر. - أ
لكنو يساويو يف عدد األحرؼ أو يزيد عليو. أو ديكن أف نقوؿ: مصدر فعٍل غًن األصلية مصدر مالقيو يف األحرؼ  - ب

فالفعل )تبتَّل(  [ٛ]ادلزمل:  َوتَػَبتَّْل إِلَْيِو تَػْبِتيالً الفعل األصل ولكنو مالٍؽ إيّاه يف االشتقاؽ. ومن ذلك قولو تعا ى: 
مصدره )تبتُّل( وادلصدر )تبتياًل( مصدر فعل آخر, وىو يلتقي معو يف االشتقاؽ, إال أفَّ أحرفو أكثُر, فاجلذر واحد, 
وعدد األحرؼ سلتلف. ولكْن شبَّة فرٌؽ بٌن داللة ادلصدرين. وقد بٌّن أحد ادلفسِّرين ىذه الداللة فقاؿ: ))ومصدر تبتَّل 

ف, والتكثّر, ا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلُّ لُّم والتفهُّم, ولكن جاء على )فّعل(؛ لسرٍّ لطيٍف؛ فإفَّ يف ىذإليو تبتُّل كالتع
وادلبالغة. فأتى بالفعل الداؿ على أحدمها وبادلصدر الداؿ على اآلخر فكأنو قاؿ: )بتِّل نفسك إ ى اهلل تبتياًل, وتبتَّل 
إليو تبتُّاًل( ففهم ادلعنياف من الفعل ومصدره, وىذا كثًن يف القرآف, وىو من حسن االختصار واإلجياز((.ومنو قولو 

[ والتقدير: أنبتكم فنبتُّم نباتاً, أي طاوعُتم أمر ربكم, ))ولو قاؿ: ٚٔ]نوح:  َبَتُكم مَِّن اأْلَْرِض نَػَباتاً َواللَُّو أَنتعا ى: 
 إنباتاً دلا زاد على ادلعىن((.

 عامل المفعول المطلق وأحكامه:

 عاملو: الفعل أو ما يشبهو من: ادلصدر, أو االسم ادلشتّق )اسم فاعل, واسم مفعوؿ(. -ٔ
 ديتنع حذفو؛ لتنايف الغرضٌن )الذكر/احلذؼ(.و ادلفعوؿ ادلطلق ادلؤكِّد دلضموف فعلو  -ٕ
 جيوز حذؼ عامل ادلصدر ادلبٌنِّ للنوع أو العدد بشرط وجود دليل, وىو نوعاف: -ٖ
 دليل لفظّي, حنو: ما جلست ؟ فتقوؿ: جلوساً حسناً, أو جلستٌن. وحنو: أيَّ قراءة قرأَت ؟ قراءَة الطازلٌن. - أ
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 خًٍن.  حاِّل: كقولَك للمسافر: َمْقَدـ خًٍن = قِدْمَت مقدـَ  دليل - ب
 .ٕ: ))بيَع ادلَلَطى وال َعْهَد وال َعْقَد((َٔحْجاً مربوراً = حججت حجاً مربوراً. وكقوؿ العرب يف كالمها

 وكقوذلم أيضاً: غَضَب اخليل على اللُّجم = غضبت غضباً ال خًن فيو.
 وال جيمع. ادلصدر ادلؤكِّد للفعل ال يثىنَّ  -ٗ
 ادلصدر ادلبٌّن للعدد يثىنَّ وجيمع. -٘
 [ٓٔ]األحزاب:  َوَتظُنُّوَف بِاللَِّو الظُُّنونَاادلصدر ادلبٌّن للنوع ذبوز تثنيتو وصبعو يف الراجح, حنو قولو تعا ى:  -ٙ
 جيب حذؼ عامل ادلصدر النابب عن فعلو يف ادلواضع اآلتية: -ٚ
ًا وعماًل أو الدعاء, حنو َسْقيًا لك َوْرعياً, خيبًة  إذا دؿَّ على الطلب, كاألمر, حنو: سكوتاً  - أ ال كالماً, ِجدَّ

 [ٗ]الرقاب:  َفَضْرَب الرِّقَابِ للمقّصر, تَػّباً للخابن, الّنهي: إقداماً ال تراجعاً, ال إمهاالً وال كساًل. قاؿ تعا ى: 
 أو االستفهاـ الداؿ على التعجب أو التوّجع, أو التوبيخ:

 ودلا ديض ِّل غًُن ليلٍة     فكيف إذا خبَّ ادلطيُّ بنا َعْشرا؟!أشوقاً  - تعّجب  .أ 

 أسجناً, وقتاًل, واشتياقاً وغربًة      ونأَي حبيٍب ؟ إفَّ ذا لعظيُم؟! - توّجع  .ب 

 واغرتابا؟! –ال أبا لَك  –أعبداً حلَّ يف ُشَعََب غريباً        ألؤماً  - توبيخ .أ   .ج 

 أكساًل وقد جدَّ زمالؤؾ ؟
 اقرتَب االمتحاُف ؟أتوانياً وقد 

مصادر مسُِعْت زلذوفَة العامل, فلم يأِت فعل معها, ومنها: ويَل, ويَح, ويَب, ويَس, بْلَو, بلهاً, رويداً, مسعًا وطاعًة,  - ب
 َدَواليك. –َحنانيك  –َسْعديك  –ضبداً وشكراً ال كفراً, سبحاَف اهلل, معاَذ اهلل, عجباً, وأفعلو كرامًة ومسرًَّة, لبيك 

 . ٖويالً ألخيك وويباً لوحنو: 
 = دعاء الرضبة  ٗويس –ويَح 

 َمّناً َحَّتَّ ِإَذا أَْثَخنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَؽ فَِإمَّا إذا كاف ادلصدر دااًل على تفصيِل رلمٍل أو بياِف عاقبٍة, حنو قولو تعا ى:  - ت
 ]البسيط[  [. ومنو قوؿ الشاعر:ٗ]زلمد:  َحَّتَّ َتَضَع احلَْْرُب أَْوزَاَرَىا ِفَداءً بَػْعُد َوِإمَّا 

 َمْفسدةٍ  درءَ ألجَهَدفَّ, فإّما 
 

 ْؤؿ واألملِ زُبْشى, وإّما بلوَغ السُّ  
 

 موضع الشاهد: ))درَء((. وجه االستشهاد: حذف عامل المصدر ))درَء(( وجوباً, ألن المصدر دال على التفضيل.
                                                           

َلطى وادلرطى: البيع الذي ال رجعة فيو. - ٔ
َ
 ادل

 والشاىد فيو نصب ادلصدر ))بيَع(( على إضمار الفعل ادلستعمل إظهاره. - ٕ
 دعاء بالعذاب. - ٖ
 دعاء بالرضبة. - ٗ
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 ادلصدر ادلؤكد مضموف صبلة:  - ث
 [ٖٗ]مرَي:  احلَْقِّ الَِّذي ِفيِو دَيْتَػُروفَ  قَػْوؿَ َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ كقولو تعا ى: 

 .حقاً أنت أخي 
 .قْطعاً ىذا صديقي 

 حّقاً ُسرِْرُت دبجيء أستاذي 
 اعرتافاً لك علي مبلٌغ 

ؿ الشاعر:فكل ىذه ادلصادر ال تؤكِّد الفعَل, ولكنها تؤكِّد مضموف اجلملة كلها, ولذا وجب حذُؼ عاملها, قا
 ]الكامل[                                                                  

 إين ألمنحَك الصُّدوَد وإنين
 

 قسمًا إليَك مع الصدود ألْمَيلُ  
 

 موضع الشاهد: ))قسمًا((. وجه االستشهاد: توكيد مضمون الجملة بالمصدر ))قسماً((.
 فادلصدر )قسماً( يؤكِّد مضموف اجلملة السابقة, لذا جاء عاملو زلذوفاً وجوباً 

 , وبَػتَّاً, وبتاتاً, وبتًَّة.البتَّةَ ومثلو قولنا: ال أفعلو 
 ادلصدر ادلكّرر أو احملصور أو ادلستفهم عنو, وعاملو خرب عن اسم الذات. - ج

 ًناً ؟إمنا أنت سًناً = أأنت س –سًناً  سًناً ومنو قولنا: أنت 
ودلا كاف شلتنعًا اإلخبار بادلصدر عن اسم الذات )أنت( وجب أف يقدَّر فعٌل ىو العامل يف ادلصدر, وىو زلذوؼ 

 وجوباً.
ادلصدر ادلؤدِّي معىن التشبيو وجيب يف ىذا النوع أف يكوف مصدراً حسيَّاً دااًل على التشبيو, وأثره متغًّن ال ثابت, وأف  - ح

 ]البسيط[  معناه, وتتضمَّن الداللة على صاحبو. ومنو قوؿ النابغة: يسبق جبملة فيها لفظو دوف
 َمقذوَفٍة ِبَدخيِس النَّحِض بازذُِلا

 

 َٔلُو َصريٌف َصريَف الَقعِو بِالػَمَسدِ  
 

فادلصدر )صريَف( = مفعوؿ مطلق زلذوؼ العامل وجوباً, وىو داؿٌّ على التشبيو, ومسبوٌؽ جبملة فيها معناه وصاحبو 
 صريٌف(.)لو 

 ونقوؿ: ادلنِشُد لو صوٌت, صوَت بلبلٍ 
وديتنع أف نقوؿ: لزيٍد معرفٌة معرفَة العلماء, بنصب )معرفة( على أهنا مفعوؿ مطلق زلذوؼ العامل, وذلك لعدـ ربّقق 

 شرط ادلصدر احلسّي, فادلعرفة مصدر معنوّي.
 

                                                           
. الَقْعو: البكرة دخيس النَّحض: اللحم ادلتداخل بعضو يف بعض. البازُؿ: السنُّ اليت زبرج يف فم الناقة. الصريف: صوُت األسناف - ٔ

 فوؽ البئر. ادلَسُد: احلبل من ليٍف أو غًنه.
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 املفعول معه
 تعريف:

مَع, تأيت بعد صبلة ذاِت فعل أو ما فيو معىن الفعل وحروفو حنو: ادلفعوؿ معو: اسم, َفْضلة, تاٍؿ لواو دبعىن 
 .ٔ))جئُت وشروَؽ الشمس((

 يتبٌّن من التعريف السابق:

 أف ادلفعوؿ معو اسم فضلٌة ال ُعْمدة. -
: وأنو جيب أف يكوَف متأّخرًا عن العامل فيو, فال يتقدـ يف صبلتو وال يتوسط: فيقاؿ: ))جاَء زيٌد والفجَر(( وال يقاؿ -

 ))والفجَر جاء زيد(( أو ))جاء والفجَر زيد((.
 وأنو يقرتف بواو تكوف دبعىن ))مع((. -
عادة   ٕوأنو ال بد من أف ُيْسبق جبملة مفيدة ذات فعل أو ما فيو معىن الفعل وحروفُو شلا يصلح لنصب ادلفعوؿ بو -

 كادلصدر حنو: ))ُسرِرُت مْن سًني والنيَل(( أو اسم الفاعل حنو: ))أنا مساِفٌر وىبوَب العاصفة((.

 أحكام االسم المصاحب للواو:

 لالسم الذي بعد الواو حاالت:

 وجوب العطف على ادلعية كقولنا: األولى:

 كلُّ عاملٍِ وعلُمُو: لعدـ تقدُّـ صبلة.

 الفعل على ادلشاركة, فالثاين ُيَسمَّى عمدة لعطفو على الفاعل.تشاَرؾ زيد وعمرو: لداللة 

 جاء زيد وعمرو قبلو أو بعده: ألّف ادلعية مفسدة للمعىن فزيد وعمرو مل يصطحبا.

جواز العطف وادلعية وترجيح العطف يف مثل: ))درس سعٌد وخالد(( أو ))وخالداً((؛ ألف العطف ىو األصل  الثانية:
 وال ضعف.وقد أمكن بال مانع 

                                                           
ىذا التعريف سُلْرج لقوذلم ))ال تأكِل السَّمَك وتشرَب اللنب(( وقولنا: ))أقبل زيد والصباُح مشرؽ((؛ ألف ما بعد الواو فعل يف  - ٔ

 األوؿ وصبلة ال اسم فضلة يف الثاين.
عدـ صالحية الصفة ادلشبهة واسم التفضيل وادلشتقات غًن العاملة كأمساء الزماف وادلكاف واآللة ذلذا الشرط رّجح كثًن من النحاة  - ٕ

 للعمل يف ادلفعوؿ معو.
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وجوب ادلعية لفساد العطف من حيٌ ادلعىن أو الصناعة النحوية, فمثاؿ األوؿ قولنا: ))وصل زيٌد وىبوَط  الثالثة:
 الليل(( فالعطف فاسٌد ىنا من حيٌ ادلعىن؛ ألنو يقتضي التشريك يف احلكم وىو غًن مقصود يف ادلثاؿ.

َها ز العطف على الضمًن اجملرور إال بعد إعادة اجلار كقولو: ومثاؿ الثاين قوذلم: ))ماَلَك وزيداً؟(( ألنو ال جيو  َوَعَليػْ
 [.ٓٛوغافر:  ٕٕ]ادلؤمنوف:  َوَعَلى اْلُفْلِك رُبَْمُلوفَ 

 من جهة ادلعىن كقوؿ الشاعر:]الوافر[ جواز العطف ورجحاف ادلعية لضعفٍ  الرابعة:

 فكونوا أنُتُم وبين أبيكمْ 
 

 َمكاَف الكليتٌن من الطحاؿ 
 

 موضع الشاهد: ))وبني أبيكم((. وجه االستشهاد: جواز كون الواو عاطفة مع رجحان المعيَّة لضعٍف من جهة المعنى.

فالعطف ُيْشرؾ بين األب باألمر وىو غًن مقصود وإمنا قصد ادلخاطَِبٌن, أو من جهة الصناعة كقولنا: ))قرأُت 
دلتصل إال بعد توكيدِه بادلنفصل, أو وقوع أي فاصٍل قبل ادلعطوؼ وزيداً((؛ ألنَّو ال حَيْسُن العطُف على ضمًن الرفع ا

 حنو: ))قرأُت وزيٌد, وفزُت باالمتحاف وخالٌد((. 
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 املفعول له )ألجله(

 تعريف: .1

 ادلفعوؿ لو مصدر يبٌنِّ علَة ما قبَلو حنو: ))زرتك رغبًة يف علمك(( ويسمَّى ادلفعوؿ ألجلو أو من أجلو.

 شروطه: .2

 أف يكوف مصدراً. - أ
 أف يكوف قلبياً. - ب
 .ٔأف يكوف معلِّاًل دلا قبلو - ت
 .ٕأف يكوف متَّحداً مع الفعل ادلعلَّل  يف الزمن - ث
 أف يكوف متَّحداً معو يف الفاعل. - ج

فالرغبة يف ادلثاؿ السابق: مصدر قليب, وىي سبب الزيارة وعلتها وىي مّتحدة مع الفعل يف الزمن؛ ألهنا قابمة يف 
ىي متقدمة عليها ودافعة إليها, وصاحب الزيارة والرغبة واحد, فهما مّتحداف يف النفس حٌن حصلت الزيارة, بل 

 الفاعل.

َ جرُّه حبرؼ داؿ على التعليل, وحروؼ التعليل ىي:  فإذا فُِقَد شرط أو أكثر من الشروط السابقة امتنع نصبو وتعٌنَّ

ـِ ))الالـ(( كقولو تعا ى:  - َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلْْلَنَا
 ]الطويل[  [ وقوؿ أيب صخر اذلذِّل:ٓٔن: ]الرضب ٖ

 ِىزّةٌ  ِلذِكراؾِ وإين لَتَػْعُرِوين 
 

 كما انتَفَض العصفوُر بَػلَّلو الَقْطرُ  
 

 الذكرى مصدر قلبي غير أن الفاعل مختلف. ففاعل تعروني هو: )ِهزَّة(, وفاعل الذكرى هو الشاعر نفسه.
أَْواَلدَُكم مِّْن إْماَلؽٍ َوالَ تَػْقتُػُلواْ ))ِمن(( كقولو تعا ى:   -

 [.ٔ٘ٔ]األنعاـ:  ٗ
 حبستها, ال ىي أطعمتها, وال تركتها تأُكُل ِمْن خشاش األرِض((. ٘))يف(( كاحلديٌ: ))َدَخَلِت النَّار امرأٌة يف ِىرَّة -
أُِحلَّْت ذَلُمْ فَِبظُْلٍم مَِّن الَِّذيَن َىاُدواْ َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ))الباء(( كقولو تعا ى:  -

 [.ٓٙٔ]النساء:  ٙ
                                                           

اشرُتط كونو مصدرًا قلبيًا ليفيَد التعليل؛ ألف التعليل يكوف غالبًا بأمور معنوية قلبية, فال يقاؿ ))جئتك قراءًة للعلم أو ضرباً  - ٔ
 ِمْن صنع اللساف أو اليد. للمذنب((؛ ألف ذلك

 تكوف العلة على حنو عاـ أسبق من احلدث يف النفس وىي الدافعة إليو. - ٕ
 فقَد االسم ادلصدرية فُجّر بالالـ. - ٖ
 إمالؽ: مصدر غًن قليب. - ٗ
 اذلرَّة سبب دخوؿ ادلرأة النار ولكنها اسم ذات وليست مصدراً. - ٘
 )الباء( الختالؼ الفاعل, ففاعل التحرَي ىو اهلل وفاعل الظلم ىم الذين ازبذوا اليهودية ديناً. ُجرَّ ادلصدر )ظلم( حبرؼ التعليل - ٙ
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وإذا استوىف االسم الشروَط السابقَة كلَّها كاف نصُبو جابزاً وليس واجباً بل جيوز جره حبرؼ داؿٍّ على التعليل, غًن أفَّ 
 ]الرجز[  النصب أكثر إْف كاف ادلصدُر رلرداً من )أؿ( واإلضافة ويقلُّ جره كما يف قوؿ الشاعر:

 غبٍة فيكم ُجربْ َمْن أَمَُّكم لر 
 

 وَمْن َتكونُوا ناِصرِيو يَػْنَتِصرْ  
 

 الشاهد فيه جر المصدر )رغبة( بالالم, وهو مجرد من ))ال(( واإلضافة والنصب فيه أكثر.

 واجلرُّ أكثُر إْف كاف زللَّى بػ ))اؿ((, ويقل نصبو كقوؿ الشاعر: ]الرجز[

 ال أقُعُد اجلنَب عن اذليجاءِ 
 

 زَُمُر اأَلعداءِ ولو تَػَوالْت  
 

 الشاهد فيه نصب المصدر )الجبن( على أنه مفعول ألجله وهو محلى بـ )ال( والجر فيه أكثر.

َوِإفَّ [ وقولو: ٕ٘ٙ]البقرة:  يُنِفُقوَف أَْمَواذَلُُم ابِْتَغاء َمْرَضاة الّلوِ ويستوي اجلرُّ والنصب يف ادلضاؼ كقولو تعا ى: 
َها َلَما يَػْهِبُط ِمنْ   [.ٗٚ]البقرة:  َخْشَيِة الّلوِ  ِمنػْ

 


