
 2المفعول المطلق 

 :  وجوبا العامل حذف مواضع

 : منها ، مواضع فً وجوبا المصدر عامل ٌحذف

 ال قٌاما نحو والنهً األمر فً مقٌس وهو فعله من بدال المصدر وقع إذا -1

 .هللا سقاك أي لك سقٌا نحو والدعاء قعودا تقعد وال قٌاما قم أي قعودا

 به المقصود االستفهام بعد المصدر وقع إذا وجوبا المصدر عامل ٌحذف -2

 . عالك وقد أتتوانى أي المشٌب؟ عالك وقد أتوانٌا نحو التوبٌخ

 به المقصود الفعل فً مقامه المصدر وإقامة المصدر عامل حذف وٌقل •

 .وأكرمك أي وكرامة أفعل نحو الخبر

 نائب والمصدر وجوبا محذوف بفعل منصوب ونحوها األمثلة هذه فً فالمصدر

 :  الشاعر قال. معناه على الداللة فً منابه

 الثعالب ندل   المال   زرٌق   فندالا          أمورهم جل   الناس ألهى حٌن على

 محذوف وعامله مصدر، وهو فعله، مناب ناب حٌث"  فندال"  قوله: فٌه الشاهد

 . وجوبا

 كقوله( 1) تقدمه ما لعاقبة تفصٌال وقع إذا وجوبا المصدر عامل أٌضا ٌحذف -3

 وفداء فمنا فداء وإما بعد منا فإما{ الوثاق فشدوا أثخنتموهم إذا حتى: }تعالى

 وإما منا تمنون فإما أعلم وهللا والتقدٌر وجوبا محذوف بفعل منصوبان مصدران

 .عرض   أي   عن   حٌث للتفصٌل المسوق المصدر عامل ٌحذف أي ، فداء تفدون

 أي عٌن السم استند فعل عن المصدر ناب إذا وجوبا المصدر عامل ٌحذف -4

 سٌرا سٌرا زٌد المكرر فمثال( 1) محصورا أو مكررا المصدر وكان عنه به أخبر

 ما المحصور ومثال مقامه التكرٌر لقٌام وجوبا ٌسٌر فحذف سٌرا ٌسٌر زٌد والتقدٌر

 فً لما وجوبا ٌسٌر فحذف سٌرا ٌسٌر إال والتقدٌر سٌرا زٌد وإنما سٌرا إال زٌد

 .التكرٌر مقام القائم التؤكٌد من الحصر

 ٌسٌر زٌد التقدٌر سٌرا زٌد نحو الحذف ٌجب لم ٌحصر ولم ٌكرر لم فإن         

 .أعلم وهللا به صرحت شئت وإن ٌسٌر حذفت شئت فإن سٌرا

 .لغٌره والمإكد لنفسه المإكد ٌسمى ما وجوبا عامله المحذوف المصدر من •



 اعترافا أي عرفا ألف علً له نحو غٌره تحتمل ال جملة بعد الواقع: لنفسه فالمإكد

 وٌسمى اعترافا أعترف والتقدٌر وجوبا محذوف بفعل منصوب مصدر فاعترافا

 سواه تحتمل ال أنها بمعنى المصدر نفس وهً قبله للجملة مإكد ألنه لنفسه مإكدا

 .األول البٌت فً المذكورٌن القسمٌن من فاألول أي فالمبتدا بقوله المراد هو وهذا

 فٌه نصا بذكره فتصٌر غٌره وتحتمل تحتمله جملة بعد الواقع هو: لغٌره والمإكد

 حقا أحقه والتقدٌر وجوبا محذوف بفعل منصوب مصدر فحقا حقا ابنً أنت نحو

 أن ٌحتمل ابنً أنت قولك ألن ولغٌره له تصلح قبله الجملة ألن لغٌره مإكدا وسمً

 قال فلما ابنً بمنزلة الحنو فً عندي أنت: معنى على مجازا ٌكون وأن حقٌقة ٌكون

 ألنها بالمصدر الجملة فتؤثرت حقٌقة البنوة المراد أن فً نصا الجملة صارت حقا

 حذف وٌجب. فٌه للمإثر المإثر مغاٌرة لوجوب لغٌره مإكدا فكان نصا به صارت

  المعنى فً المصدر فاعل على مشتملة جملة بعد التشبٌه به قصد إذا المصدر عامل

 مصدر حمار" صوت"فـ. الثكلى بكاء   بكاء   وله.  حمار   صوت   صوت   لزٌد  : نحو

 وقبله حمار صوت ٌصوت والتقدٌر وجوبا محذوف بفعل منصوب وهو تشبٌهً

 بكاء وكذلك زٌد وهو المعنى فً الفاعل على مشتملة وهً صوت لزٌد وهً جملة

 .الثكلى بكاء ٌبكً والتقدٌر وجوبا محذوف بفعل منصوب الثكلى

 وبكاإه حمار صوت صوته: نحو الرفع وجب جملة المصدر هذا قبل ٌكن لم فلو

 هذا نحو المعنى فً الفاعل على مشتملة ولٌست جملة قبله كان لو وكذا الثكلى بكاء

 . حمار صوت   صوت   وهذا الثكلى بكاء   بكاء  

 :   الكريم القرآن في المطلق المفعول

وا} -1 اق   ف ش د  ث  ا اْلو  ا ف إِمَّ ن ا ْعد   م  ا ب  إِمَّ اءا  و   { .ِفد 

ب ه   ف إِنًِّ} -2 ذِّ ا أ ع  ابا ذ  ب ه   ال   ع  ذِّ ا أ ع  دا ال ِمٌن   ِمن   أ ح   { .اْلع 

لَّم  } -3 ك  ى هللاَّ   و  ا م وس  ْكلٌِما  { .ت 

ل وا} -4 هِ  ص  ٌْ ل  لِّم وا ع  س  ا و  ْسلٌِما  { .ت 

مْ } -5 اه  ْذن  ِزٌز   أ ْخذ   ف ؤ خ  ِدر   ع  ْقت   { .م 

ِمٌل وا ف ال  } -6 لَّ  ت  لِ  ك  ٌْ  { .اْلم 

مْ } -7 وه  اِنٌن   ف اْجلِد  م  ةا  ث  ْلد   { .ج 

ق لْ } -8 بِّ  و  الا  أ ْنِزْلِنً ر  ْنز  ا م  كا ار  ب  أ ْنت   م  ر   و  ٌْ ْنِزلٌِن   خ   { .اْلم 



ب وا} -9 ذَّ ك  ا و  اِتن   ٌ ا ِبآ ابا  { .ِكذَّ

ا} -11 ا ٌ  ه   ٌ ا أ  اِدح   إِنَّك   ن  اْْلِْنس  بِّك   إِل ى ك  ا ر  ْدحا ِقٌِه، ك  ا ف م ال  نْ  ف ؤ مَّ ً   م  ه   أ وِت اب  ِمٌِنِه، ِكت   ٌ  ِب

ْوف   ب   ف س  اس  ا ٌ ح  ابا ا ِحس  ِسٌرا  ٌ. } 

ل ون  } -11 ؤْك  ت  اث   و  ا، أ ْكالا  الت ر  ت ِحب ون   ل م ا ال   و  ا اْلم  ب ا ا ح  م ا  { .ج 

ا} -12 ْلِزل تِ  إِذ  ا اأْل ْرض   ز  ال ه   { .ِزْلز 

 {. هللا معاذ}  -13

 { .هللا سبحان} -14

اْذك رِ } -15 بِّك   اْسم   و  تَّلْ  ر  ب  ت  هِ  1 و  ٌْ ْبِتٌالا  إِل   {.ت 

هللاَّ  } -16 مْ  و  ك  ت  اتاا  اأْل ْرِض  ِمن   أ ْنب  ب   { .ن 

 {.هللا صبغة}-17

 { .علٌكم هللا كتاب}-18

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  والمراجع المصادر

 . الراجحً عبدة.  النحوي التطبٌق -1

  الغالٌنً مصطفى – العربٌة الدروس جامع -2

 . الناظم البن االلفٌة شرح -3

 . عقٌل البن األلفٌة شرح -4

 . هشام البن الصدى وبل   الندى قطر شرح -5

 . ٌعٌش البن المفصل شرح -6

 . السامرائً فاضل – النحو معانً -7

 . الوسٌط المعجم -8

 . ٌعقوب أمٌل – واالعراب والصرف النحو موسوعة -9

 . حسن عباس – الوافً النحو -11


