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 :المفعول المطلق: ثانیا
المفعول المطلق ھو مصدر فضلة تسلط علیھ عامل من :  تعریف المفعول المطلق-1

 ).فھمُت الدرَس َفْھما(مثل . لفظھ أو من معناه
 .توكیدا لعاملھ أو بیانا لنوعھ أو عددهوبعض النحاة یعرفھ بأنھ المصدر المنتصب 

 .والتعریف األول أدق. وبعضھم یعرفھ بأنھ مصدر منصوب موافق للفظ فعلھ
والمفعول المطلق مصدر ألنھ یدل على الحدث مجردا من الزمان، وذلك ألن الفعل یدل 
على الحدث والزمان فقام مثال یدل على قیام في زمن ماض، ویقوم یدل على قیام في 

وقیام وھو المصدر یدل على . لحال أو االستقبال، وقم یدل على قیام في االستقبالا
 .الحدث وھو القیام غیر مرتبط بزمن

وھو فضلة ألنھ یأتي بعد استكمال ركني الجملة، فإذا لم یكن كذلك لم یكن مفعوال مطلقا 
 فضلة إذ فكالم الثانیة لیست مفعوال مطلقا ألنھا لیست ) كالُمك كالٌم حسٌن(مثل 

فجده فاعل للفعل ) َجدَّ ِجدُُّه(ومثل . ھي خبر المبتدأ، ولو أنھا تبین نوع الكالم وأنھ حسن
فللمبالغة في وصف زید ) َجدَّ زیٌد ِجدا(وأصل ھذا المثال . جد ولیس مفعوال مطلقا

 ثم) َجدَّ ِجدُّ زیٍد(بالجد تحول إسناد الفعل إلى الجد من قبیل اإلسناد المجازي فصار 
 .استغني عن زید بضمیره الھاء فصار جد جده

 وقد یكون من ) َكلََّم اُهللا موسى تكلیما(وعامل المفعول المطلق قد یكون من لفظھ مثل 
 ).َرَجَع العدوُّ الَقْھَقَرى(ومثل ) قعدُت ُجلوسا(معناه مثل 

وقد سمي المفعول المطلق مطلقا لصدق المفعول علیھ غیر مقید بحرف كغیره من 
 فعوالت التي ھي المفعول بھ، والمفعول ألجلھ أو لھ، والمفعول معھ، والمفعول فیھالم

 

 حكم المفعول المطلق النصب ویعرب مفعوال مطلقا ویذكر : حكم المفعول المطلق-2
 .إنھ منصوب على المصدریة: نوعھ كما سیأتي، وبعض المعربین یقولون في إعرابھ

 

 :المطلق أنواع ثالثة المفعول : أنواع المفعول المطلق-3
وھو ما یؤكد عاملھ وال یضیف شیئا إلى الجملة سوى :  المفعول المطلق المؤكد-1

إنا (ومثل ) یأیھا الذین آمنوا َصلُّوا علیھ وَسلُِّموا تسلیما(تأكید مضمون العامل مثل 
 النوع ال وھذا) َأَكْلُت أكال، وَشِرْبُت ُشْربا، وَنَھْضُت ُنُھوضا(ومثل ) أنشأناھن إنشاًء

یثنى وال یجمع؛ ألنھ بمثابة تكریر الفعل والفعل ال یثنى وال یجمع، فكذلك ما وقع 
موقعھ، وألنھ اسم جنس دال على القلیل والكثیر فیصح أن یراد بھ االثنان والجمع دون 

 .حاجة إلى تثنیة أو جمع
و یضاف وھو الذي یوصف بشيء یبین نوع الفعل أ:  المفعول المطلق المبین للنوع-2

أو ) ِسْرُت َسْیَر الصالحین(ومثل ) ِسْرُت َسْیرا َحَسنا(إلى شيء یوضحھ ویبینھ مثل 
 ).سار التََّبْخُتَر(و) َرَجَع الَقْھَقَرى(یكون موضوعا للداللة على ھیئة خاصة مثل 

 : المفعول المطلق الذي یبین نوع عاملھ یكون على واحد من ثالثة أحوال:ملحوظة
وھذا ال ) ِسْرُت َسْیرا َوِئیدا(، ومثل )ِاْعَمَل َعَمال صالحا( موصوفا مثل أن یكون: األول

. خالف بین النحاة في أنھ مفعول مطلق مبین للنوع ویعرب كذلك عندما یرد في جملتھ
سیرا مفعول مطلق منصوب . عمال مفعول مطلق مبین للنوع منصوب، صالحا صفة لھ

 .وھو مبین للنوع، وئیدا صفة لھ
ِجدَّ ِجدَّ الحریِص على (ومثل ) ِاْعَمْل َعَمَل الصالحین(أن یكون مضافا مثل : الثاني



  2003مود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد مح
=============================================================== 

 292

وھذا النوع اشتھر عند النحاة والمعربین أنھ مفعول مطلق مبین للنوع، ) بلوِغ الغایِة
ولكن المحققین منھم یرون أنھ نائب مفعول مطلق ولیس مفعوال مطلقا؛ وذلك الستحالة 

فالحقیقة في المثالین . ، وإنما یفعل فعال مماثال لفعل غیرهأن یفعل إنسان فعل غیره
ِجدَّ ِجدا مماِثال ِلِجدِّ (و) ِاْعَمْل َعَمال ُمشاِبھا ِلعمِل الصالحین(السابقین أن یكونا كما یلي 

وعندئذ یكون قولك عمال مشابھا ھو المفعول المطلق المبین للنوع، وكذلك ). الحریِص
ذا المفعول المطلق وقیل اعمل عمل الصالحین، وجد جد جدا مماثال، فإذا حذف ھ

الحریص فعمل الصالحین في ھذه الحالة نائب عن المفعول المطلق المحذوف وكذلك 
 .جد الحریص  نائب مفعول مطلق

وھذا ) َجَدْدُت الِجدَّ(و) اجتھدُت االجتھاَد(أن یكون مقترنا بأل العھدیة مثل : الثالث
فإن كان المعھود بین . لقا، وأن یكون نائب مفعول مطلقیحتمل أن یكون مفعوال مط

المتكلم والمخاطب ھو اجتھاد المتكلم نفسھ، وأنھ أدخل علیھ أل الستحضار صورتھ، 
 وإن كان المعھود فعل شخص آخر فإنھ یكون . فھو مفعول مطلق ألنھ فعل المتكلم
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 ذلك االجتھاِد الذي َتْعَلُم اجتھدُت اجِتھادا مثَل(نائب مفعول مطلق، وكأن المتكلم یقول 
 ).أن فالنا قد اْجَتَھَده

أو على مرات ) اسم مرة( المفعول المطلق المبین للعدد وھو الذي یدل على المرة -3
وُحِمَلِت األرُض والجباُل َفُدكَّتا (صدور الفعل ویكون مصدرا مثنى أو مجموعا مثل 

َخَطْوُت َخْطَوًة، (و) َسَجْدُت َسَجداٍت(ومثل ) َرَكْعُت َرْكعتین(ومثل ) َدكًَّة واِحدًة
 ).وَخْطَوَتْیِن، وُخُطواٍت

 

ینصب المفعول المطلق الفعل وھو العامل األصلي :  عامل النصب للمفعول المطلق-4
في نصبھ أو ما یعمل عملھ وھو المصدر، والوصف المشتق الذي ھو اسم الفاعل أو 

 :أمثلتھ فیما یأتيصیغة المبالغة او اسم المفعول وتوضیح ذلك و
) ُیْؤِمُن المؤمنون بربِّھم إیمانا راسخا( الفعل یعمل النصب في المفعول المطلق مثل -1

 .فإیمانا مفعول مطلق مبین للنوع منصوب، وعامل النصب فیھ الفعل یؤمن
 : ویشترط في الفعل الذي ینصب المفعول المطلق ثالثة شروط

مثل عسى ولیس ومثل فعل التعجب ومثل نعم  أن یكون متصرفا فالفعل الجامد :األول
 .وبئس ال تنصب المفعول المطلق

 . أن یكون تاما فالفعل الناقص مثل كان وأخواتھا ال ینصب المفعول المطلق:الثاني
  أال یكون ملغى من العمل، فإن كان ملغى مثل ظن وأخواتھا إذا توسطت بین :الثالث

 .فعول المطلقالمفعولین أو تأخرت عنھما فال ینصب الم
توكال ) التوكَُّل على اِهللا َتَوكُّال حقیقیا یقوُد إلى الفوِز في الدارین( المصدر مثل -2

مفعول مطلق مبین للنوع ألنھ وصف بأنھ حقیقي، منصوب، وعامل نصبھ المصدر 
 .الذي ھو التوكل

 إخالصا )كن ُمخِلصا في عمِلَك إخالصا ُیساِعُد على بناِء وطِنك( اسم الفاعل مثل -3
 .مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ اسم الفاعل مخلصا

الظلُم فتَّاٌك بأھِلِھ َفْتكا (ومثل ) ھشاٌم ِمْعطاٌء إعطاًء جزیال( صیغة المبالغة مثل -4
وفتكا . إعطاء مفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ صیغة المبالغة معطاء) شدیدا

 .اكمفعول مطلق منصوب، وعامل نصبھ صیغة المبالغة فت
5 
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ذو الُخُلِق الحسِن محبوٌب ُحبا (ومثل ) الُمِجدُّ ُمكَرٌم إكراما َیستِحقُّھ( اسم المفعول مثل -
إكراما مفعول مطلق منصوب وعامل نصبھ اسم المفعول مكَرم، وحبا مفعول ) صادقا

 .مطلق وعامل نصبھ اسم المفعول محبوب
 :ملحوظتان

ھو اسم الفاعل وصیغة المبالغة واسم الوصف الذي ینصب المفعول المطلق : األولى
 .المفعول

أما اسم التفضیل فال خالف بین النحاة في أنھ ال ینصب المفعول المطلق وما ورد في 
الشعر من مجيء اسم منصوب بعد اسم التفضیل فلیس المفعول المطلق فیھ منصوبا 

 :باسم التفضیل، بل بفعل محذوف مثل
 )ُلْؤما وَأْبَیُضُھْم ِسْرباَل َطبَّاِخ  ُمُھْم أمَّا الملوُك فأنَت الیوَم َأأل(

فكلمة لؤما مفعول مطلق لكنھا لیست منصوبة باسم التفضیل أألمھم ولكن بفعل محذوف 
 .یدل علیھ اسم التفضیل وھو تلؤم والتقدیر فأنت الیوم أألمھم تلؤم لؤما

ق مثل اسم وأما الصفة المشبھة فمعظم النحاة یرون أنھا ال تنصب المفعول المطل
 :التفضیل، ورأى بعضھم أنھا تنصبھ مستدال بقول النابغة

 )َطَرَب الواِلِھ أو كالُمْخَتِبل  وَأراِني َطِربا في إثِرِھم(
فكلمة َطَرَب الوالھ مفعول مطلق وناصبھ على ھذا الرأي الصفة المشبھة َطِربا، ولكن 

ب والتقدیر أراني َطِربا الجمھور یقولون إن الصفة المشبھة دلت على الفعل وھو أطر
 .في إثرھم َأْطَرُب َطَرَب الوالھ

أن الوصف الذي ینصب المفعول المطلق ال بد أن یكون متصرفا أي یتغیر : الثانیة
 .وضعھ ویتأثر بالعوامل بحسب موقعھ اإلعرابي

 

 ینوب عن المفعول المطلق في النصب على : ما ینوب عن المفعول المطلق-5
 ما یدل علیھ وھي كلمات لیست مصادر لألفعال السابقة لھا وھي المفعولیة المطلقة

 :كثیرة من أھمھا ما یلي
اسم المصدر وھو یختلف عن المصدر في أنھ ال یجرى في االشتقاق على فعلھ؛ 

اسم مصدر للفعل اغتسل الذي ) ُغسل(فحروفھ تنقص عن حروف الفعل غالبا مثل 
اْنتَصَر (و) اْفَتَرَق ُفْرَقًة(و) َتَوضََّأ ُوُضوءا( و)ِاْسَتَمَع َسَماعا(مصدره اغتسال ومثل 

سماعا،  ووضوءا،  وفرقة،  ونصرا أسماء  :  فكل من ھذه الكلمات) َنْصرا ُمَؤزَّرا
 مصادر وكل منھا یعرب نائب مفعول مطلق ألنھا لیست موافقة للفعل في لفظھ مثل

 .ق منصوب، وفعلھ كلمنيكالما نائب مفعول مطل) َكلََّمِني خالٌد كالما مفیدا (
فجلوسا وجذال كل منھما نائب ) َفِرْحُت َجَذال(و) َقَعْدُت ُجُلوسا( مرادف المصدر مثل -2

مفعول مطلق ألنھ لیس مصدر الفعل السابق لھ، بل ھو مرادفھ، ویقال أیضا في مثل 
 .ھذه الحالة إن المصدر المنصوب بعد الفعل ھو من معناه ال من لفظھ

صدر في االشتقاق أي المجتمع معھ في االشتقاق أي في أصول مادة  مالقي الم-3
فكل من نباتا ) وَتَبتَّْل إلیھ َتْبتیال(ومثل ) واُهللا َأْنَبَتُكْم ِمَن األرِض نباتا(االشتقاق مثل 

وتبتیال نائب مفعول مطلق،  ولیس ھذا النوع من قبیل اسم المصدر بل فقط لوحظ فیھ 
 .عتبر قسما خاصا في النیابة عن المفعول المطلقالمالقاة في االشتقاق وا

 :ملحوظتان
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المفعول المطلق المؤكد لفعلھ ال ینوب عنھ عند حذفھ إال اسم المصدر أو : األولى
المصدر المرادف لھ، أما المفعول المطلق المبین للنوع أو للعدد فینوب عنھ اسم 

 .عن المفعول المطلقالمصدر، والمصدر المرادف، وما سیأتي مما یصلح للنیابة 
فلھ ثالثة ) َفِرْحُت َجَذال(إذا انتصب بعد الفعل مصدر من معناه ال من لفظھ مثل : الثانیة

 :أوجھ من اإلعراب
 أن یعرب مفعوال مطلقا وللنحاة رأیان في العامل الذي نصبھ فمنھم من یرى أن :األول

أن العامل فیھ فعل ومنھم من یرى . الذي نصبھ ھو الفعل المذكور في الجملة فرحت
َفِرْحُت وَجِذْلُت (محذوف من لفظھ والفعل المذكور یدل علیھ والتقدیر على ھذا الرأي 

 .وھذا رأي سیبویھ وجمھور النحویین) َجَذال
 . أن یعرب مفعوال ألجلھ أي فرحت ألجل الجذل:الثاني
 . أن یعرب حاال ویؤول بمشتق أي فرحت حال كوني جذالن:الثالث

على كلیتھ كلفظ كل وجمیع وعامة وتضاف أي كلمة من ھذه الكلمات إلى  ما یدل -4
كل نائب ) فال َتِمیلوا كَل المیِل(المصدر، وأكثرھا ورودا في النیابة كلمة كل مثل 

: ومنھ قول الشاعر. مفعول مطلق منصوب بالفتحة، المیل مضاف إلیھ مجرور بالكسرة
 )ناِن كَل الظَّنِّ أن ال َتالِقیاَیُظ  وقد یجمُع اُهللا الشتیَتْیِن بعدما (
 ما یدل على بعضیتھ كلفظ بعض ونصف وشطر، وأكثرھا ورودا في النیابة كلمة -5

ولو َتَقوََّل : (بعض وتضاف أي كلمة من ھذه الكلمات إلى المصدر حین تنوب عنھ مثل
لیھ بعَض نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، األقاویل مضاف إ) علینا بعَض األقاویِل

 ).ِاْعَمْل ِبِجدٍّ ثم َروِّْح عن نفِسَك بعَض الترویح(ومثل . مجرور بالكسرة
مات ( ما یدل على ھیئتھ وھو ما یكون فیھ المصدر اسم ھیئة على وزن فعلة مثل -6

میتة نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سوء مضاف إلیھ مجرور ) الكافُر میتَة سوء
 .بالكسرة

كلمة مثل أحسن وأعظم وأجمل وأسوأ وأقبح وأتم وأحق مثل  ما یدل على وصفھ ب-7
فكلمة أحسن نائب مفعول مطلق ) عاَمْلُتُھ أحسَن ُمعاَملٍة(و) ِسْرُت أحسَن السَّْیِر(

 .منصوب، والمصدر مضاف إلیھ مجرور
 الضمیر العائد على المصدر، وھو ضمیر متصل یعود على مصدر سابق أو على -8

 ومن یكفْر بعُد منكم فإني ُأعذُِّبُھ عذابا ال ُأعذُِّبُھ أحدا من (ثل مصدر یفھم من السیاق م
أعذبھ األولى فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنا، الھاء مفعول بھ ) العالمین

مبني على الضم في محل نصب، عذابا نائب مفعول مطلق منصوب، أعذبھ الثانیة 
ا، الھاء نائب مفعول مطلق ضمیر أعذب فعل مضارع فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أن

متصل مبني على الضم في محل نصب، والتقدیر ال أعذب تعذیبا مثل التعذیب 
أحب من )  ُأِحبُّ زیدا ُحبا عظیما ال ُأِحُبُھ أحدا غیَره(المذكور، أحدا مفعول بھ، ومثل 

أحبھ فعل مضارع، الھاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل نصب نائب مفعول 
فالنا مفعول أول مقدم ألظن، الفاعل ضمیر مستتر ) فالنا أُظنُُّھ حاضرا( ومثل مطلق،

تقدیره أنا، الھاء نائب مفعول مطلق یفھم من مصدر الفعل أظن والتقدیر أظنھ ظنا، 
 .أو أظنھ الظن حاضرا. حاضرا مفعول ثان

 لھ مثل  اسم اإلشارة المشار بھ إلى المصدر، ویأتي المصدر بعد اسم اإلشارة صفة-9
ذلك أو تلك في ) ضربُتُھ ذلك الضرَب) (قرأُت تلك القراءَة) (َأْكَرْمُتُھ ذلك اإلكراَم(
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األمثلة السابقة نائب مفعول مطلق مبني على السكون، أو على الكسر في محل نصب، 
 اإلكرام صفة لھ، كذلك القراءة والضرب، ویجوز أحیانا حذف المصدر الذي 
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والتقدیر ). ضربُت ذلك(فتقول ) ُضِرب اللصُّ(ا إذا قیل یوصف بھ اسم اإلشارة كم
 .ضربت مثل ذلك الضرب الذي ُضِربھ اللص

) َدقَِّت الساعُة ثالَث دقاٍت( عدد المصدر أي اسم العدد المضاف إلى المصدر مثل -10
ثالث في المثال األول نائب مفعول ). فاجِلُدوھم ثمانین َجْلَدًة(أو الممیز بالمصدر مثل 

ثمانین نائب مفعول مطلق منصوب بالیاء . لق منصوب، دقات مضاف إلیھ مجرورمط
قرأ القارُئ َسْبَع (ومثل . ألنھ ملحق بجمع المذكر السالم، جلدة تمییز منصوب بالفتحة

 ).ناظرُتُھ عشرین مناَظَرًة(ومثل ) قابلُتُھ خمسیَن مقابلًة(ومثل ) قراءاٍت
سوطا ) َضَربوا المذنَب َسْوطا أو َسْوطین(ثل  آلة المصدر أي آلة فعل المصدر م-11

نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سوطین نائب مفعول مطلق منصوب بالیاء، ومثل 
 .سھما نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة) َرَمْیُت الطائَر َسھما(

أي نائب مفعول مطلق ) ربحُت أيَّ ِربٍح( أي التي تفید معنى الوصفیة مثل -12
 ) أيَّ َسْیٍر ِسرَت؟(الفتحة، ربح مضاف إلیھ مجرور، وأي االستفھامیة مثل منصوب ب

 .أي اسم استفھام وھو نائب مفعول مطلق منصوب بالفتحة، سیر مضاف إلیھ
أي أيَّ ضرب تضربھ؟، وما الشرطیة مثل ) ما تضرُب زیدا؟( ما االستفھامیة مثل -13

ما في المثالین مبني على السكون في أي أيَّ جلوس شئتھ فاجلس، ف) ما شئَت فاجِلْس(
 .محل نصب نائب مفعول مطلق

) ألم تغتِمْض عیناك لیلَة َأْرَمِد( ظرف الزمان الذي یدل على زمان المصدر مثل -14
لیلة نائب مفعول مطلق منصوب، أرمد مضاف . األرمد ھو الذي أصاب عینھ الرمد

 .یابة الزمان عن المصدر قلیلوقیل إن ن. إلیھ مجرور، والتقدیر اغتماض لیلة أرمد
 

 یحذف عامل المفعول المطلق ویبقى المفعول المطلق : حذف عامل المفعول المطلق-6
 :منصوبا ویقال إنھ منصوب بفعل محذوف وذلك على التفصیل اآلتي

 المفعول المطلق المؤكد ال یحذف عاملھ ال جوازا وال وجوبا؛  وذلك ألن المفعول -1
 ھو للتأكید والتقویة لعاملھ، وحذف العامل ینافي ذلك؛ حیث إن المطلق المؤكد إنما

 .المحذوف ال یقوى وال یؤكد، ولذلك لم یجز حذفھ
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 : المفعول المطلق المبین للنوع أو للعدد یحذف عاملھ جوازا أو وجوبا بحسب ما یلي-2
في  یحذف العامل جوازا إذا دلت علیھ قرینة ولم یكن ھناك ما یوجب حذفھ، وذلك -1

أي سرت سیر زید ) َسْیَر زیٍد(فیجاب ) أيَّ َسْیٍر سرَت؟(مثل جواب المستفھم إذا قال 
ما ضربُت (أو جواب المتحدث نفیا مثل . فسرت الفعل الناصب لسیر محذوف جوازا

) كم ضربَت زیدا؟(ومثل . أي ضربتھ ضربا مؤلما) َبَلى َضْربا ُمؤِلما(فیجیب ) زیدا
 ُقُدوما : (ومثل ما یقال للقادم من سفر.  ضربتینأي ضربتھ) ضربتین(فیجیب 
أي تحج حجا ) َحجا َمْبُرورا(أي قدمت قدوما مباركا، أو لمن یرید الحج ) ُمباَركا

والحذف في . أي حججت حجا مبرورا) َحجا َمْبُرورا(مبرورا، أو لمن قدم من الحج 
 .كل ھذه األمثلة لداللة القرینة على الفعل المحذوف

 :ذف العامل وجوبا في مواضع منھا یح-2
 إذا كان المصدر نائبا عن فعلھ، وذلك ألنھ ال یجمع بین البدل والمبدل منھ، وھو على -أ

 :نوعین
  ما یقع في الطلب أي األمر أو النھي أو الدعاء أو االستفھام التوبیخي:النوع األول

ذوف وجوبا تقدیره ضرب مفعول مطلق لفعل مح) َفَضْرَب الرِّقاِب: ( مثال األمر-
 :ومثل. فاضربوا الرقاب

 )َفَنْدًال ُزَریُق الماَل َنْدَل الثَّعاِلِب  على حیَن َأْلَھى الناَس ُجلُّ أموِرھم(
الندل الخطف وزریق اسم رجل یحثھ صاحبھ على خطف المال كما تخطف الثعالب 

ه اندل یا ندال مفعول مطلق لفعل محذوف تقدیر. فرائسھا والناس مشغولون بأمورھم
 .زریُق الماَل

ومن النحاة من قال إن ھذا الحذف عندما ینوب المصدر عن فعلھ ال یكون واجبا إال 
 بالتكرار مثل 

 )فما َنْیُل الخلوِد بُمستطاِع  َفَصْبًرا في مجاِل الموِت َصْبَرا(
 .یخاطب الشاعر نفسھ ویقول لھا صبرا أي اصبري صبرا

فقعودا مفعول مطلق لفعل . أي قم قیاما وال تقعد قعودا) وداِقیاما ال ُقُع: ( مثال النھي-
 .محذوف وجوبا

َسْقًیا لَك، وَرْعًیا لَك، وَتْعًسا لھ، وُبؤًسا لھ، وَوْیَحَك، وَوْیَلَك، وُبْعَدَك، :  مثال الدعاء-
 :وُسْحَقَك، فكل ھذه المصادر أفعالھا محذوفة وجوبا ومنھا قول الشاعر

 )بلَھ األُكفِّ كأنھا لم ُتْخَلِق  ًیا ھاماُتھاَتَذُر الجماِجَم ضاِح(
أي ترك األكف، وبلھ إما منصوب بفعلھ المھمل وإن لم یصح النطق بھ، أو بفعل 
مرادف لفعلھ المھمل وھو اترك عند الجمھور أي اترك ذكر األكف بلھ أي تركا ومثلھا 

 بمعنى رحمھ ویحھ وویلھ فكل منھا منصوب بفعلھ المھمل أو بفعل من معناه فویح
رحمة، وویل بمعنى أحزنھ أو أھلكھ حزنا أو إھالكا وھي تقال عند الشتم والتوبیخ، ثم 

 .كثر استعمال ویح وویل حتى صارت كالتعجب یقولھا اإلنسان لمن یحب ویبغض
توانیا مفعول مطلق لفعل محذوف ) َأَتواِنًیا وقد َجدَّ الِجدُّ؟: ( مثال االستفھام التوبیخي-

 )َأَتَصاِبًیا وقد َعالَك الَمشیُب؟(ومثل . دیره أتتوانىوجوبا تق
 :ملحوظتان

 . المصادر ویحك، وویلك، وبعدك، وسحقك سمعت مضافة فھي واجبة النصب:األولى
 المصادر الطلبیة كلھا في أمثلة األنواع األربعة السابقة إذا كانت مضافة فھي :الثانیة



  2003مود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد مح
=============================================================== 

 299

وإذا كانت مفردة أو . نھ ال یجب نصبھامنصوبة عند جمھور النحاة، ومنھم من قال إ
معرفة بأل فإنھ یجوز فیھا الرفع على أنھا مبتدأ محذوف الخبر، والنصب على أنھا 

ویٌل لھ أو الویُل لھ أو ) (سقٌى لھ أو السقُى لھ أو َسْقیا لھ(مفعول مطلق فیقال مثال 
 ).ویَلھ

د تذكر النعمة، أو تذكر ما یقع في الخبر وتدل علیھ قرینة وذلك عن:  النوع الثاني
الشدة، أو ظھور ُمعِجب، أو االمتثال، أو خطاب مرِضيٍّ عنھ، أو خطاب مغضوب 

 .علیھ
أي أحمد حمدا وأشكر شكرا وال أكفر ) َحْمدا وُشكرا ال ُكفرا: ( مثال تذكر النعمة-

 ).كفرا
 .أي أصبر صبرا وال أجزع جزعا) َصْبرا ال َجَزًعا: ( مثال تذكر الشدة-
 .أي أعجب عجبا) َعَجًبا لھذا األمِر: (ال ظھور المعجب مث-
 .أي أسمع سمعا وأطیع طاعة) َسْمًعا وطاعًة: ( مثال االمتثال-
 .أي وأكرمك كرامة أو وتكرم كرامة) َأْفَعُل ذلك وَكراَمًة: ( مثال خطاب المرضي عنھ-
 تكید كیدا وال تھم ھما أي ال) ال أفعُل وال َكْیًدا وال َھما: ( مثال خطاب المغضوب علیھ-
 .أي وترغم رغما) ال فعلُت ذلك ورغًما(و

 :ملحوظتان
 من النحاة من یعتبر ھذا النوع من الخبر وھو تذكر النعمة أو الشدة أو العجب :األولى

َحِمدُت َحْمًدا (أو االمتثال إنشاء غیر طلبي، وذلك نظرا للفظ العامل فإنھ یقدر خبرا مثل 
ومنھم من یعتبره خبرا لفظا ) عُت َسْمًعا وَصبرُت َصْبًرا الخوشكرُت ُشكًرا وَسِم

 .ومعنى
 ھذه المصادر وما شابھھا قد تجيء مفردة دون ذكر ما یمیزھا وحینئذ یجوز :الثانیة

أو ) َشكرُت ُشكرا(و) شكرا(و) َحِمْدُت حمدا(و) حمدا(حذف فعلھا ویجوز ذكره مثل 
 ).َأْشُكُر ُشكًرا(

 :جاء بعدھا ما یمیزھا ویبین ما تعلقت بھ وذلك على ثالثة أوجھویجب حذف فعلھا إن 
ِصْبَغَة (، )َوْعَد اِهللا(، )سنَة اِهللا(، )كتاَب اِهللا( أن یبین فاعلھا بجعلھ مضافا إلیھ مثل -1

. ومعنى حنانیك تحنن علي مرة بعد مرة أو حنانا بعد حنان) َدَواَلْیَك(، )َحناَنْیَك(، )اِهللا
 .داولة على األمر، أو تداوال بعد تداولومعنى دوالیك م

) َسْعَدْیَك(، )َلبَّْیَك(، )َمعاَذ اِهللا(، )ُسبحاَن اِهللا( أن یبین مفعولھا بجعلھ مضافا إلیھ مثل -2
 .ومعنى لبیك ألبیك تلبیة بعد تلبیة، ومعنى سعدیك أسعدك إسعادا بعد إسعاد

 ).َعَجًبا منك(، )ُشكًرا لك(، ) لكَحمًدا( أن یبین ما یمیزھا بحرف جر یتعلق بھ مثل -3
 إذا كان المصدر واقعا بعد إما التفصیلیة وكان تفصیال لعاقبة جملة تقدمت علیھ -ب

أي ) فإما َمنا بعُد وإما ِفداًء حتى تضَع الحرُب أوزاَرھا(سواء أكانت الجملة طلبیة مثل 
 :فإما تمنون منا وإما تفدون فداء، أو خبریة مثل

 )ُتْخَشى وإما ُبُلوَغ السُّْؤِل واَألَمِل   فإما ردَّ واقعٍة ألْجَھَدنَّ(
 .أي فإما أرد رد واقعة، وإما أبلغ بلوغ السؤل

 إذا كان العامل خبرا عن اسم ذات ویعبرون عنھ أیضا باسم عین وكان المصدر -ج
 .مكررا أو محصورا أو معطوفا علیھ أو كان المبتدأ مقترنا بھمزة استفھام

 .أي أنت تسیر سیرا سیرا) أنَت َسْیًرا َسْیًرا(كرر  مثال الم-
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 .أي ما أنت إال تسیر سیرا) ما أنَت إال َسْیًرا( مثال المحصور -
 .أي إنما أنت تسیر سیرا) إنما أنَت َسْیًرا(
 .أي أنت تأكل أكال وتشرب شربا) أنَت َأْكًال وُشْرًبا( مثال المعطوف علیھ -
 .أي أأنت تسیُر َسْیًرا؟) أأنَت َسْیًرا؟( االستفھام  مثال المبتدأ المقترن بھمزة-
 . إذا كان المصدر مؤكدا لنفسھ أو مؤكدا لغیره-د

أي أعترف ) لُھ عليَّ ألٌف ُعْرًفا(فالمؤكد لنفسھ ھو الواقع بعد جملة ال تحتمل غیره مثل 
ویسمى ھذا المصدر مؤكدا . اعترافا، فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا

 .سھ ألنھ مؤكد للجملة التي قبلھ، وھي المصدر نفسھ في المعنى ألنھا ال تحتمل غیرهلنف
والمؤكد لغیره ھو الواقع بعد جملة تحتملھ وتحتمل غیره، وتصیر بذكر المصدر نصا 

 . فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقدیره أحقھ حقا) أنَت ابِني َحقا(فیھ مثل 
 جملة التي قبلھ تصلح لھ ولغیره فمعنى أنت ابني یمكن أنویسمى مؤكدا لغیره الن ال

 یكون حقیقیا، وأن یكون مجازیا بمعنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني فعندما  یقال 
وكان المصدر ھو الذي أكدھا . حقا تصبح الجملة نصا في أن المراد البنوة الحقیقیة

ھذا (، و )ھو مستقیٌم َحقا(، و )ھذا صحیٌح َقْطًعا(ومثلھ . وبذلك یسمى مؤكدا لغیره
 ).ھذا مستخدٌم اتفاًقا(، و )ھذا وارٌد َنصا(، و )جائٌز َشْرًعا

 إذا كان المصدر مقصودا بھ التشبیھ بعد جملة تشتمل على فاعل المصدر في -ھـ
فكل من صوت ) لھ بكاٌء بكاَء الثَّْكَلى(ومثل ) لزیٍد صوُت صوَت حماٍر(المعنى مثل 
ء الثكلى مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقدیر األولى یصوت صوت حمار، وبكا

فإذا لم یكن قبل المصدر جملة بل كان مفردا . حمار وتقدیر الثانیة یبكي بكاء الثكلى
مثل صوتھ صوُت حمار وجب الرفع وكان مبتدأ وخبرا، وكذلك إذا كان قبل المصدر 

نى مثل ھذا بكاٌء بكاُء الثكلى وھذا جملة ولكنھا لیست مشتملة على فاعل الفعل في المع
 .صوٌت صوُت حمار وجب الرفع وكان مبتدأ وخبرا
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج مما یأتي المفعول المطلق وبین نوعھ
 )إنا فتحنا لك فتحا مبینا (-1
 )كال سنكتب ما یقول ونمد لھ من العذاب مدا (-2
 )لة واحدةفیمیلون علیكم می (-4   )فأخذناھم أخذ عزیز مقتدر (-3
 )یأیھا الذین آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثیرا (-6       )وال تبذر تبذیرا (-5
 )ثم یعیدكم فیھا ویخرجكم إخراجا (-8)  فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة (-7
  )ولیتبروا ما علوا تتبیرا (-9

 )إن اهللا وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم (-10
 )كم ویرید الذین یتبعون الشھوات أن تمیلوا میال عظیماواهللا یرید أن یتوب علی (-11
 )ورتل القرآن ترتیال (-12

)2( 
 :بین عامل النصب في المفعول المطلق فیما یأتي

 )قال اذھب فإن جھنم جزاؤكم جزاء موفورا (-1
    )وكذبوا بآیاتنا كذابا (-2
 . المتبع ھواه مسرف على نفسھ إسرافا شدیدا-3
 وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمھ ل إن لم أقف بھا بلیت بلى األطال-4
 جالینوس في طبھ) میتة(موتة    یموت راعي الضأن في جھلھ -5
 . المصباح وھاج وھجا قویا-6
 . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم معظم تعظیما ومكرم تكریما-7
 . في یوم الفتح كانت األصنام محطمة تحطیما-8
 .منعا ال تطع من كان مناعا الخیر -9

 )یأیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سدیدا (-10
 )ھنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزاال شدیدا (-11
 . أكثر من الدراسة واالجتھاد ففي ذلك تقدمك تقدما ملموسا-12

)3( 
 :بین نائب المفعول المطلق فیما یأتي واذكر نوعھ

 ).ھا كل البسط فتقعد ملوما محسوراوال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسط (-1
 . حفظ أخوك اآلیة أتم حفظ، وأداھا أحسن أداء-2
 . تقبل اهللا مریم قبوال حسنا وأنبتھا نباتا حسنا-3
 . قد تنجح بعض النجاح إذا اعتمدت على نفسك كل االعتماد-4
 . سوف أعلمك تعلیما لم أعلمھ أحدا غیرك-5
 .سعى في الخیر أي سعي لكي تكون نافعا ألمتك ال بد أن ت-6
 . ألنك صدقت في معاملتك سوف أجزیك ذلك الجزاء الحسن-7
 . من عادة الطالب أن یقوموا وقوفا لمعلمیھم-8
 . فسر المعلم العبارة ثالث تفسیرات-9

 . جلد الحاكم شارب الخمر أربعین جلدة-10
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 . عاقب الشرطي المذنب فضربھ عصوین-11
 .ان اعمل ما شئت فكما تدین تد-12

)4( 
 : اذكر تقدیر العامل المحذوف للمفعول المطلق فیما یأتي

 ).وقضى ربك أال تعبدوا إال إیاه وبالوالدین إحسانا (-1
 . مھال یا أخي فقد أتعبتني-3  . رحمة بالفقراء أیھا التجار-2
  ألؤما وأنت كریم األصل؟-5  . رفقا بالضعفاء أیھا األقویاء-4
 . أداء األمانة واجب شرعا-7  .ین تبا لھ من خادع ذي وجھ-6
 . العباس لھ صوت صوت األسد-8
 . أخلص في عملك فإما جزاء حسنا وإما راحة نفس-9

 )قال معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده (-10
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)5( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسب من مفعول مطلق أو نائب مفعول مطلق

 ……… مشى الفارس -2 ……أوالدكم  أیھا اآلباء واألمھات ربوا -1
…………  ملت إلى الشعر -4   .………… زارنا صدیقنا -3
  إن استقمت فقد ربحت -6   . المستقیم…………  انھج -5
 أحسن أخوك -8  .  ………… دقت الساعة -7

…………. 
 ……… أخلص في عملك -10   فإن الجزع ال یفید ………… -9

)6( 
 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . مفعول مطلق مبین للنوع-2  . مطلق مؤكد مفعول-1
 . مفعول مطلق حذف فعلھ بعد إما-4 . مفعول مطلق مبین للعدد-3
 . نائب مفعول مطلق اسم مصدر-6 . نائب مفعول مطلق مرادف-5
 . مفعول مطلق حذف فعلھ في مجال الدعاء-8 . نائب مفعول مطلق ضمیر-7
 . مفعول مطلق حذف فعلھ في مجال االمتثال-9

 . نائب مفعول مطلق بلفظ أحسن-10
)7( 

 :أعرب ما یأتي
 )والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذكرا، إن إلھكم لواحد (-1
 تموت الخوافي تحتھا والقوادم   ضممت جناحیھم على القلب ضمة-2
 
 
 


