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 .المفعول المطلق: المحاضرة السادسة
عليها اللغة العربية يف تعابريها، و هو يعّد فضلة و ليس عنصرا  تيعّد املفعول املطلق أحد املفاعيل، اليت تشتمل   

 دية ؟فهومه ؟ و حكمه ؟ و ضوابطه القاعفما م. أساسا يف تركيب اجلملة الفعلية املبدوءة بفعل أوشبهه

 -: مفهومه .1
د علماء كثر حتديده، و كّل أورد عناصرا منه دون األخرى، انطالقا ممّا يراه أساسا، حاولت إمجال عناصره يف أور    

 نا لنوعه، له، أو مبي  امعدا لأو ما يف معناه، يأيت مؤك   منصوب مأخوذ من فعلهفضلة هو مصدر  »: التحديد التايل
 (1)« عنه نائباغريه أو عدده، و قد جييء 

 -:  (المطلق)بـ سبب وصفه.2
 (2).؛ لصدق املفعول عليه، غري مقّيد حبرف جّر و حنوه(مطلق)وصف أنه    

 -( : أنواعه) أغراضه.3
 -: جييء املفعول املطلق لتأدية أغراض إبالغية، أملتها طبيعة جماري اللغة العربية، و هي    

 .لتأكيد معنى فعله.أ

 [22:عبس]﴾َشقَّاَض اأْلَرْ  َشَقْقَناُثمَّ  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 (.َشقًّا...َشَقْقَنا: )...الشاهد
ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع : نافعل ماضي مبين على السكون الّتصاله بضمري الرفع، و : انَ قْ قَ شَ 

ة منصوب بالفتحة الظاهر مفعول مطلق : اقًّ شَ مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و : ضَ رْ اأْلَ فاعل، و 
 (.َشقَّ )جاء املفعول املطلق مؤّكدا لعامله و هو . على آخره

 .لبيان نوعه.ب

 [11:األحزاب]﴾َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ َو َمْن َيِطْع اهلَل َو َرسمولَهم فَ َقْد  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 (.فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما: )... الشاهد
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مفعول مطلق : فَ ْوزًا، و (هو: )الفاعل ضمري مسترت، تقديره فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و: فَازَ 
 .نعت، و النعت يتبع املنعوت، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: َعِظيًمامنصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و 

 .جاء املفعول املطلق موصوفا، مبّينا لنوعه، و هو العظمة
 .لبيان عدده.ج
َلتْ  ﴿: قال تعاىل: مثل* َتااأْلَْرضم َو اجْلَِبالم فَ  َو ُحِم  [11: احلاقة]﴾َواِحَدةً  دَكَّةً  دمكَّ

َتا دَكًَّة َواِحَدةً : )...الشاهد  (.َفدمكَّ
َتا ضمري متصل مبين على السكون : األلففعل ماضي مبين للمجهول، مبين على الفتح الظاهر على آخره، و : دمكَّ

نعت، و النعت : َواِحَدةً منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و  مفعول مطلق،: دَكَّةً يف حمّل رفع نائب فاعل، و 
 (.واحدة)جاء املفعول املطلق موصوفا، مبّينا لعدده، و هو . يتبع املنعوت، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

 -: حاالته .4
 .أم باإلضافة( ال)يأيت املفعول املطلق نكرة، و قد جييء معرفة، سواء أ كان التعريف ب    

 .نكرة كونه.أ

 [99:الكهف]﴾مَجًْعا َجَمْعَناهممْ َو نمِفَخ يف الصُّوِر فَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 (.مَجًْعا)...  :الشاهد
ضمري مّتصل مبين على السكون يف  :نافعل ماضي مبين على السكون، الّتصاله بضمري الرفع، و : انَ عْ مجََ  :مْ اهم نَ عْ مجََ 

 :اعً مجَْ عالمة اجلمع، و : امليممبين على الضم يف حمّل نصب مفعول به، و  ضمري مّتصل: همحمّل رفع فاعل، و 
 .جاء املفعول املطلق نكرة. منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره مفعول مطلق

 -:  كونه معرفة.ب
 (.ال)ُمَعرٌَّف بـ.1.ب
بمهم ف َ ( 22)ِإالَّ َمْن تَ َوىلَّ َو َكَفَر ﴿: قال تعاىل: مثل*  [21.22:الغاشية]﴾اأْلَْكبَ رَ  اْلَعَذابَ  ي مَعذ 

 ...(. ابَ ذَ عَ الْ  هم بْ ذ  عَ ي م : )...الشاهد
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، يعود على (هو: )فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و الفاعل ضمري مسترت، تقديره: بم ذ  عَ ي م : هم بم ذ  عَ ي م 
مفعول مطلق  :ابَ اْلَعذَ ضمري مّتصل مبين على الضم، يف حمّل نصب مفعول به، و : اهلاء، و -عّز و جّل  -(اهلل)

. نعت، و النعت يتبع املنعوت، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: رَ ب َ كْ اأْلَ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و 
 .(ال)جاء املفعول املطلق معّرف ب 

 .باإلضافة فٌ رَّ عَ مُ .2.ب
 [12:إبراهيم]﴾َد اهلِل َمْكرمهمْم َو ِإْن َكاَن َمْكرمهمْم لَتَ زمولم ِمْنهم اجْلَِبالم َو ِعنْ  َمْكَرهممْ  َمَكرمواَو ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.َمْكرمهممْ : )...الشاهد
ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمّل رفع : الواوفعل ماضي مبين على الضم؛ الّتصاله بواو اجلماعة، و : َمَكرموا
ضمري مّتصل مبين  :هممنصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و  مفعول مطلق: َمْكرَ : َمْكَرهممْ فاعل، 

 .جاء املفعول املطلق معّرف باإلضافة. عالمة اجلمع :امليمعلى الضم يف حمّل جّر مضاف إليه، و 

 -:  تثنيته و جمعه.5
 .جيوز تثنية املفعول املطلق و مجعه، أو ميتنعان، على حسب نوعه   

 .االمتناع.أ

 .ع تثنية و مجع املفعول املطلق املؤّكد لفعله؛ ألنه جاء ليؤّكد معىن الفعل بتمامهميتن   
 .الجواز.ب
 .طلق املبّّي لعدده و املبّّي لنوعهحالة اجلواز تنطبق على املفعول امل   
 .المبين لعدده.1.ب
 .ة و اجلمعتبيان العدد جمال للتثني جيوز تثنية و مجع املفعول املطلق املبّّي لعدده؛ ألنّ    
 .َضَربَات  أَْو  َضْربَ تَ ّْيِ َأْو  َضْربَةً الضَِّحَيةم السَّارَِق  َيْضِربم  :مثل*

 فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، : الضَِّحَيةم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : َيْضِربم 
مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على : ةً بَ رْ ضَ مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و : السَّارِقم و 

، و املعطوف على املنصوب منصوب، (ةً بَ رْ ضَ )معطوف على : ّْيِ ت َ ب َ رْ ضَ يد التخيري، و حرف عطف يف: أوآخره، و 
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، منصوب بالكسرة نيابة عن (ةً بَ رْ ضَ )معطوف على : ات  بَ رَ ضَ حرف عطف، و : أومنصوب بالياء؛ ألنه مثىن، و 
 .جاز تثنية و مجع املفعول املطلق املبّّي للعدد. ع مؤن  سامالفتحة؛ ألنه مج

 .المبّين لنوعه.2.ب
 .جيوز تثنية و مجع املفعول املطلق املبّّي لنوعه على قّلة   
 .اْلممْرتَاحِ ِو  اْلَغاِضبِ  َنْظَريتَْ احْلَاِكمم أَثْ َناَء اْْلمْطبمِة  َنظَرَ : مثل*

 (.احِ تَ رْ مم َو الْ  َنْظَريَتْ اْلَغاِضبِ : )...الشاهد
: أَثْ َناءَ فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و احْلَاِكمم : َنظَرَ 

مفعول مطلق : َنْظَريتَْ مضاف إليه جمرور بالكسرة، و : اْْلمْطَبةِ منصوب على الظرفية الزمانية و هو مضاف، و 
: الواومضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره، و : اْلَغاِضبِ ، و هو مضاف، و منصوب بالياء؛ ألنه مثىن

، و املعطوف على اجملرور جمرور، جمرور بالكسرة الظاهرة على (اْلَغاِضبِ )معطوف على : اْلممْرتَاحِ حرف عطف، و 
 .جاز تثنية املفعول املطلق املبّّي لنوعه. آخره

 -:  العامل في المفعول المطلق.6
 .يكون العامل يف املفعول املطلق الفعل أو شبهه؛ أي املصدر و املشتقات اليت تعمل عمل الفعل   

 .الفعل.أ

 (.الفعل)و هو األصل،و األمثلة اليت أوردناها سابقا العامل الوارد فيها هو    
 .المصدر.ب
 [22: اإلسراء]﴾َمْوفمورًا َجزَاًء  َجزَاؤمهممْ ِإنَّ َجَهنََّم  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 ...(.َجزَاؤمهمْم َجزَاءً : )... الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم : اهلاءمرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و ( إنّ )خرب : اءم زَ جَ : مْ هم اؤم زَ جَ 

جاء  .مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: اءً زَ جَ عالمة اجلمع، و : امليميف حمّل جّر مضاف إليه، و 
 .(َجزَاءم )عامل املفعول املطلق مصدرا و هو 
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 .اسم الفاعل.ج
 [11: الصافات]﴾ َصفًّا الصَّافَاتِ َو  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 (.الصَّافَّاِت َصفًّا: )...الشاهد
مطلق مفعول : َصفًّاالقسم، جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره، و ( واو)اسم جمرور ب : الصَّافَاتِ حرف قسم، و : الواو

 (.الصَّافَّاتِ )جاء عامل املفعول املطلق اسم فاعل و هو . منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره

 .الصفة المشبهة.د

 .ارَاِقيً  ًناحمسْ  َحَسن  َتَصرُّفم اْلممَتخمل ِق : مثل*
 ...(.َحَسن  حمْسًنا: )... الشاهد
مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة : انً سْ حم خره، و مرفوع بالضمة الظاهرة على آ( َتَصرُّفم ) :خرب املبتدأ: ن  سَ حَ 

جاء عامل املفعول املطلق . نعت، و النعت يتبع املنعوت، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: ايً اقِ رَ و على آخره، 
 (.َحَسن  )صفة مشّبهة و هي 

 .اسم التفضيل.ه

 .جموًدااْلكمَرَماِء  َأْجَودم َحاِِتم الطَّاِئّي : مثل*
 (.جموًدا... َأْجَودم : )...الشاهد
مضاف إليه جمرور : اءِ مَ رَ كم الْ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و ( حاِت الطائيّ ) :خرب املبتدأ: َأْجَودم 

جاء عامل املفعول املطلق . مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: اودً جم بالكسرة الظاهرة على آخره، و 
 (.َأْجَودم ) اسم تفضيل و هو

 -:  ما ينوب عن المفعول المطلق.7
. وردت بعض األلفاظ يف االستعمال العريب بعد الفعل؛ لتؤّكده أو تبّّي نوعه أو عدده، غري أهنا ليست مشتّقة منه   

 .لذا رأى النحاة أهّنا نائبة عنه، يسري عليها ما يسري على املفعول املطلق من أحكام، و منها النصب
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 .مرادفه.أ

 [11: الطارق]﴾رمَوْيًدا أَْمِهْلهممْ َفَمه ْل اْلَكاِفرِيَن  ﴿: قال تعاىل:  مثل*
 (.أَْمِهْلهمْم رمَوْيًدا: )...الشاهد
ضمري مّتصل مبين على الضم يف : اهلاءفعل أمر مبين على السكون، و الفاعل حمذوف وجوبا، و : أَْمِهلْ : أَْمِهْلهممْ 

. نائب املفعول املطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: َرَوْيًداالمة اجلمع، و ع: امليمحمّل نصب مفعول به، و 
 (.رمَوْيًدا)ناب عن املفعول املطلق مرادفه، و هو 

 .اسم المصدر.ب
 .(2)«ما دّل على معىن املصدر و كان أقل منه أحرفا  »وهو    
 [21: آل عمران]﴾َحَسًنا نَ َباتًا نْ َبتَ َهاَو أَ  َحَسن   ِبَقبمول  َها َرب َُّها تَ َقب َّلَ ف َ  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 (نَ َباتًا)و ليس ( ِإنْ َباتًا)مصدرها القياسي : ، و أَنْ َبتَ (قَ بمواًل )و ليس ( تَ َقّباًل )مصدرها القياسي : تَ َقبَّلَ 
 ...(.نَ َباتًا...أَنْ َبَت ...ِبَقبمول  ... تَ َقبََّل : )...الشاهد

يعود على ( هو): ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و الفاعل ضمري مسترت، تقديره فعل: لَ بَّ قَ ت َ : اهَ لَ ب َّ قَ ت َ 
 حرف جّر زائد، : الباءضمري مّتصل مبين على الفتح يف حمّل نصب مفعول به، و : اهلاء، و -عّز و جّل  –( اهلل)
النعت يتبع املنعوت، جمرور لفظا  نعت، و: َحَسن  نائب املفعول املطلق، جمرور لفظا منصوب حماّل، و : قَ بمول  و 

ضمري متصل مفعول : اهلاءفعل ماضي، و الفاعل صمري مسترت، و : أَنْ َبتَ حرف عطف، و : الواومنصوب حماّل، و 
جاء نائب . نعت منصوب بالفتحة: َحَسًنانائب املفعول املطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و : نَ َباتًابه، و 

 .(نَ َباتًا)و ( قبوال)و هو  اسم مصدر( إنْ َباتًا)و ( تَ َقبُّاًل ) و هواملفعول املطلق 
 .صفته.ج
 [14: األنفال]﴾َلَعلَّكمْم ت مْفِلحمونَ  َكِثريًااهلَل   امذْكمرمواَو  ﴿: قال تعاىل: مثل*
 .َكِثريًا ذِْكرًااهلَل  امذْكمرموا: أي

  ...(.اريً ثِ كَ ...وا رم كم ْذ ام ) ... :الشاهد
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لفظ اجلاللة، مفعول به  :اهللَ أنتم، و : مر مبين على حذف النون، و الفاعل حمذوف وجوبا، تقديرهفعل أ: وارم كم ْذ ام 
ناب عن . نائب املفعول املطلق، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره: اريً ثِ كَ منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و  

 (.اريً ثِ كَ )صفته و هي ( ارً كْ ذِ )املفعول املطلق و هو 

 .عدده.د

 [11:النور]﴾َجْلَدةً  اِنّيَ ثََ  اْجِلدموهممْ فَ  ﴿: قال تعاىل: ثلم*
 ...(.َاْجِلدموهمْم َثَاِنّيَ : )...الشاهد

ضمري مّتصل مبين على : اهلاءأنتم، و : فعل أمر مبين على حذف النون، و الفاعل حمذوف وجوبا، تقديره: مْ وهم دم لِ جْ اَ 
متييز منصوب بالفتحة : َجْلَدةً بالياء، و  منصوب ئب املفعول املطلقنا :ّيَ انِ ثََ الضم يف حمّل نصب مفعول به، و 

 (.َثَاِنّيَ )عدده و هو ( َجْلًدا)ناب عن املفعول املطلق و هو . الظاهرة على آخره

 (.بعض)و ( كلّ .)ه

 [129:النساء]﴾اْلَمْيلِ  َكلَّ َو اَل مَتِيلموا   ﴿: قال تعاىل :مثل*
 (....مَتِيلموا كملَّ : )... الشاهد

ضمري مّتصل مبين على السكون يف : و الواوالناهية، و عالمة جزمه حذف النون، ( ال)فعل مضارع جمزوم ب : وايلم متَِ 
مضاف : نائب املفعول املطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و اْلَمْيلِ : حمّل رفع فاعل، و كملَّ 

 (.كملَّ )لفظة ( اْلَمْيلَ )املفعول املطلق و هو  ناب عن. إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره
َنا  ﴿: قال تعاىل :مثلو *  [11: احلاقة]﴾اأْلَقَاِويلِ  بَ ْعضَ َو َلْو تَ َقوََّل َعَلي ْ

 ...(.بَ ْعضَ ... تَ َقوََّل : )...الشاهد
حرف : ىلَ عَ ، و (هو: )تقديره ،از او جفعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و الفاعل ضمري مسترت : لَ وَّ قَ ت َ 

نائب املفعول املطلق منصوب بالفتحة : ضَ عْ ب َ ضمري مّتصل مبين على السكون يف حمل جّر اسم جمرور، و : انَ و جّر، 
ناب عن املفعول  .مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره: يلِ اوِ قَ اأْلَ و هو مضاف، و  الظاهرة على آخره
 (.ضَ بَ عْ )لفظة ( الت ََّقوُّلَ )املطلق و هو 
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 .الضمير المّتصل العائد على المفعول المطلق.و

 [114:املائدة]﴾ّيَ مِ الَ عَ الْ  نَ ا مِ دً حَ أَ  هم بم ذ  عَ  أم اَل  اابً ذَ عَ  هم بم ذ  عَ  أم ِن إِ فَ  مْ كم نْ مِ  دم عْ ب َ  رْ فم كْ يَ  نْ مَ فَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*
و ليس  (تَ ْعِذيًبا)ألن األصل أن جييء  ؛(عذابا)الثان تعود على نائب املفعول املطلق ( أعذبّه)الفعل يف : اهلاء
 (.َعذَّبَ )الفعل  هو مصدر (تَ ْعِذيًبا) ؛ ألنّ (اابً ذَ عَ )

بمهم : )... الشاهد  ...(.أمَعذ 
يعود ( أنا: )فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديره: بم ذ  عَ أم : هم بم ذ  عَ أم 

ناب . ضمري مّتصل مبين على الضم يف حمّل نصب نائب املفعول املطلق: اهلاء، و - عّز و جلّ  –( اهلل)على 
بمهم )الفعل الضمري يف    (َعَذابًا)املفعول املطلق و هو نائب عن   الثان (أمَعذ 

 .اإلشارة إليه.ز

ْجاَللَ  َهَذااْلممْحرَتَِم  أمِجلُّ : مثل*  .اإْلِ
 ...(هذا...أجلّ : ) الشاهد

مفعول : مَ رتَِ حْ مم الْ أنا، و : ضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و الفاعل ضمري مسترت وجوبا، تقديرهفعل م: لُّ جِ أم 
اسم إشارة مبين على السكون يف حمّل نصب : ذاحرف تنبيه، و  :اهلاءبه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و 

ناب عن . بدل منه، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخرهبدل، و البدل يتبع امل: لَ اَل جْ اإْلِ نائب املفعول املطلق، و 
 .(هذا)و هو اسم اإلشارة  (اًل اَل جْ إِ )املفعول املطلق و هو 

 .آلته.ح

 .َضَرَب اْلاَلِعبم اْلكمَرَة رَْأًسا: مثل*
 (.رَْأًسا... َضَرَب : )الشاهد
 رفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فاعل م: بم عِ الَّ فعل ماضي مبين على الفتح الظاهر على آخره، و الْ : بَ رَ ضَ 
منصوب بالفتحة الظاهرة  نائب املفعول املطلق: اسً أْ مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، و رَ : ةَ رَ كم و الْ 

 .(رَْأًسا)آلته و هي ( َضْربَةً )ناب عن املفعول املطلق و هو . على آخره
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 -:  حذف عامله.8
 ؛ ألنه جيء به لتقوية عامله، جوازا، و إّما وجوبا، و ميتنع حذفه يف املؤكد لعاملهحيذف عامل املفعول املطلق إّما    

 .و هذا مناف  لذلك

 .جوازا.أ

 .جيوز حذف عامل املفعول املطلق إذا وقع جوابا عن سؤال   
 .َعْبِد اْلَباِسطِ  ََتْوِيدَ ََتْوِيد  َجوَّْدَت اْلقمْرآَن ؟   يَّ أَ : مثل*
 .يَد َعْبِد اْلَباِسطِ َجوَّْدتم ََتْوِ : َأيْ 

 ...(.ََتْوِيدَ : )... الشاهد
مضاف إليه جمرور بالكسرة و هو : َعْبدِ مفعول مطلق منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف، و : ََتْوِيدَ 

ل و هو العامل يف املفعو ( َجوَّدَ )جاز حذف . مضاف إليه جمرور بالكسرة الظاهرة على آخره: اْلَباِسطِ مضاف، و 
 .املطلق؛ لوقوع املفعول املطلق جوابا عن سؤال

 .وجوبا.ب
 -: وجوبا يف احلاالت التالية  قلطملا لو عفملاعامل حيذف    
 .و هو مقيس يف األمر و النهي و الدعاء. إذا وقع املصدر بدال من فعله.1.ب
 (.حالة األمر) .اهنض هنوضا: ؛ أي هنوضا: مثل*

 (.ن مهموًضا: )الشاهد
حذف العامل . منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ،(ضْ هَ ن ْ اِ ) :هر يدقت عل حمذوف وجوبا،لفمفعول مطلق : اوضً هم ن م 

 .و قام املفعول املطلق مقامه( اِنْ َهضْ )وجوبا و هو 
 (.حالة النهي) .ال َتْكِذْب َكِذبًا: ؛ َأيْ ال َكِذبًا: مثلو *

 (.ال َكِذبًا: )الشاهد
 .حة الظاهرة على آخرهمنصوب بالفت ،(بْ ذِ كْ تَ ) :هر يدقتمفعول مطلق لفعل حمذوف وجوبا، : َكِذبًاالناهية، و  : ال

 .و قام املفعول املطلق مقامه( َتْكِذبْ )حذف العامل وجوبا و هو 
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 (.حالة دعاء. )َسَقى اهللم اأْلممَّةَ : سمْقيًّا ِلْْلممَِّة؛ أي: مثلو *
 ...(.سمْقيًّا: )الشاهد
 املعذف ح .منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ،(قِ سْ اِ ) :هر يدقتمفعول مطلق لفعل حمذوف وجوبا، : سمْقًيا
 .و قام املفعول املطلق مقامه( قِ سْ اِ )وجوبا و هو  قلطملا لو عفملا

 .إذا جاء مفصال جململ قبله.2.ب
 [11:حممد]﴾ِفَداءً بَ ْعدم َو ِإمَّا  َمنًّاأَْثَخْنتممموهمْم َفشمدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّا ا ذَ  إِ ّتَّ حَ  ﴿: قال تعاىل: مثل*

 .... (ِإمَّا ِفَداءً ...ِإمَّا َمنًّا: )...الشاهد
 ،(نَ و نم مَتم ) :هر يدقتمفعول مطلق لفعل حمذوف وجوبا، : انًّ مَ أداة عطف تفيد التفصيل لعاقبة ما تقّدمها، و : امَّ إِ 

حذف العامل يف املفعول جب و (. ت مْفدموَن ِفَداءً : )؛ أيْ (إّما ِفَداءً )ومثله تعرب . همنصوب بالفتحة الظاهرة على آخر 
 .املطلق؛ ألن املفعول املطلق جاء تفصيال لعاقبة ما تقّدمه

 (.اسم عّي)؛ أي إذا كان عامل املفعول املطلق خربا ملبتدأ إذا ناب عن فعل أسند إلى اسم عين.2.ب
  ا أو حمصورار يشرتط يف حذف عامل املفعول املطلق وجوبا يف هذا العنصر أن يكون املفعول املطلق مكرّ    
 .(إمنا)أو ب ( ما و إال)ب 

 .مكّررا.1.3.ب
 .ِاْجِتَهاًدا ِاْجِتَهاًداحممَمَّد  : مثل*

 ...(.اادً هَ تِ جْ اِ  د  مَّ حممَ : )الشاهد
 ،(ِاْجتَ َهدَ : )تقديره مفعول مطلق لفعل حمذوف وجوبا،: ِاْجِتَهاًدامبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : حممَمَّد  

مفعول مطلق للمصدر النائب عن الفعل احملذوف وجوبا، منصوب : ِاْجِتَهاًدا، و رة على آخرهمنصوب بالفتحة الظاه
حممَّمد  : )مقامه؛ َأيْ ( اادً هَ تِ جْ اِ )وجب حذف عامل املفعول املطلق لقيام املفعول املطلق  .بالفتحة الظاهرة على آخره

 .(ِاْجتَ َهَد ِاْجِتَهاًدا

 .(ما، إاّل )بـ محصورا.2.3.ب
 (.َما حَمَمَّد  ِإالَّ ِاْجتَ َهَد ِاْجِتَهاًدا: )؛ أيْ اادً هَ تِ جْ  اِ الَّ إِ  د  مَّ ا حممَ مَ  :لمثو *
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 (. اادً هَ تِ جْ  اِ الَّ إِ  ...ا مَ : )الشاهد
مفعول مطلق : ِاْجِتَهاًداأداة استثناء ملغاة، و : إاّل مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : نافية، و حممَمَّد  : ما

؛ وجب حذف عامل املفعول املطلق. ، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره(ِاْجتَ َهدَ : )ف وجوبا، تقديرهلفعل حمذو 
 .كيد قام مقام التكرير؛ ملا يف احملصور من تأ(ما، إاّل )ب  املفعول املطلق حمصورا جمليء
 (.إنما)بـ -
َا حممَمَّد  اِ : )؛ أيّ اادً هَ تِ جْ اِ  د  مَّ حممَ  امنََّ إِ : مثلو *  (.ْجتَ َهَد ِاْجِتَهاًداِإمنَّ

َا : )الشاهد  (.ِاْجِتَهاًدا... ِإمنَّ
َاإِ  مفعول مطلق لفعل حمذوف وجوبا، : ِاْجِتَهاًدامبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، و : أداة حصر، حممَمَّد  : منَّ

جمليء املفعول املطلق  وجب حذف عامل املفعول املطلق؛. ، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره(ِاْجتَ َهدَ : )تقديره
 .؛ ملا يف احملصور من تأكيد قام مقام التكرير(امنََّ إِ )حمصورا ب 

 .إذا قصد به التشبيه.4.ب

 .(رِ و رم حْ شُّ لا دَ اشَ نْ إِ  دم شِ نْ ي م ) :يْ أ ؛الشُّْحرمورِ  ِإْنَشادَ ْنَشاد  َعِليٌّ له إِ  :مثل*
 ...(.ِإْنَشاد  ِإْنَشاَد : )...الشاهد
  ،فاضم وه و هر خآ ىلع ةر هاظلا ةحتفلاب بو صنم ،(ي مْنِشدم : )مفعول مطلق حمذوف وجوبا تقديره: ِإْنَشادَ 
 هيبشتلا دصقل ؛قلطملا لو عفملا لماع فذح بجو  .هر خآ ىلع ةر هاظلا ةر سكلاب رو ر جم هيلإ فاضم :رِ و رم حْ شُّ لا و
 .رِ و رم حْ شُّ لا دَ اشَ نْ إِ  هم بِ شْ يم  ى  لِ عَ  دم اشَ نْ إِ  :يْ أ ؛قلطملا لو عفملاب
 

  .هللاب الإ يقيفو ت ام و         
 


