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Abstract 

 

(Absolute effect) an important section of the Arabic grammar, and has an effective role in 

the overall structure. The Arabic phrase is not obsolete, as this type of style is widely 

scattered in the Holy Quran, Hadith and the Arabic language. Because it has a significant 

place in the formulation of Arabic structures, and because of its relation to rhetorical 

significance, it is necessary to know the contexts in which the absolute effect is used, 

because its use in its place causes a defect in meaning. Absolute effect is the established 

source. The source is the source of the Arabic words, and the language expanded, and grew 

and exploded methods, and entangled meanings, which is the basis of language and the 

origin of derivatives, has been linked to the important understanding of the Koran and texts 

and grew his knowledge in the passengers of the interpreters and on their shoulders, as they 

follow the various meanings and its ramifications proliferated in the midst Explanations of 

the meanings of downloading and stand on the provisions of their texts. From here the idea 

of research emerged, as I wanted to refer to the sources of this pure science, to consolidate 

the ring of the most important constituents, and to identify the concept and objectives and 

purposes, and characteristics and characteristics, and follow the problems and phenomena. 

Arabic and other Arabic schools are in dire need of advanced pedagogical approaches, 

specialized studies, and rigorous research on grammatical subjects so that the reader can 

understand them in a deep and precise way. It is from this principle that the oldest of the 

scholars and readers in the research, I hope to be a thoroughbred fulfills the purpose of the 

comprehensive presentation of the applications of this method in our linguistic life were 

guided by the use of the Quran in use to make the Quranic standard practical application in 

our language. 
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 ملخص

املفعول املطلق ابٌب مهٌم من أبواب النحو العريب، وله دوٌر فّعال يف الرتكيب اجلملي. إن اجلملة العربية  
عنه، حيث إن هذا النوع من األسلوب متناثر بشكل واسع يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي غري مستغنية 

الشريف واللغة العربية. وملا له من مكانة ملحوظٍة يف صياغة الرتاكيب العربية، وملا له من عالقة ابلداللة البالغية، 
ول املطلق؛ ألن استعماله يف غري مكانه فإن الواجب يقتضي اإلملام مبعرفة السياقات اليت يستعمل فيها املفع

واملفعول املطلق هو املصدر املنصوب. واملصدر هو منبع األلفاظ العربية، وبه اتسعت  يؤدي إىل خلل يف املعىن.
اللغة، وترعرعت وانفجرت منه األساليب، وانبجست منه املعاين، وهو عماد اللغة وأصل املشتقات، وقد 

الكرمي ونصوصه وترعرع علمه يف ركاب املفّسرين وقام على أكتافهم، إذ راحوا  ارتبطت أمهيته بفهم القرآن 
يتتبعون معانيه املختلفة ودالالته املتكاثرة يف خضّم شروحهم ملعاين التنـزيل ووقوفهم على أحكام نصوصهم. من 

ن أهم حلقاته هنا انبثقت فكرة البحث، إذ أردت أن أرجع إىل منابع هذا العلم الصافية، لتأصيل حلقة م
  املكونة، والوقوف على مفهومه وغاايته وأغراضه، وخصائصه ومساته، وتتبع مشكالته وظواهره. 

 

 مقدمة

جيدر بنا قبل أن نتحدث عن تعريف املفعول املطلق اصطالًحا أن نشري إىل معناه لغًة؛ فاملفعول اسم  
  1فعل الشيَء أي عمله سواء أكان متعداًي أم غري متعٍد.املفعول من الفعل فـََعَل يـَْفَعُل فـَْعاًل وِفْعاًل. يقال: 

فاملفعول أي املعمول. وأما املطلق فهو أيضا اسم املفعول  2ويقال: فـََعَل الشيَء فانفعل مثل كسره فانكسر.
من الفعل َأْطَلَق يُْطِلُق. يقال: أطلق القوُم: طََلَقْت إبُلهم وحنوها يف طلب الكالء واملاء. وأطلق األسرَي: خاّله، 

ْرَعى أو غريه. واملطلق: ما ال 
َ
يقّيد بقيد أو شرط. وأطلق الشيَء حّله وحّرره. وأطلق املاشيَة: أرسلها إىل امل

واملطلق غري املعني. واملطلق من األحكام: ما ال يقع فيه استثناء. واملطلق من املاء عند الفقهاء ما بقي على 
أصل خلقته ومل ختالطه جناسة ومل يغلب عليه شيء ظاهر. واملطلق من اخليل: اخلايل من التحجيل يف إحدى 

 
 م(، مادة فعل. 1972هـ/1392املصدر السابق، مادة فعل، وجممع اللغة العربية ابلقاهرة، املعجم الوسيط، )القاهرة: د.ن، د.ط،    1
 م(، مادة فعل. 1978هـ/1398حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، )بريوت: املكتبة األموية، د.ط،    2
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ّرفه النحاُة بتعريفاٍت متعددٍة كلها تُعطي املعىن نفسه مع فروق من حيث اإلصطالح ع 3قوائمه أو االثنتني.
أي تعريف دقيق مباشر   -على عادته اليت التزمها يف كل موضوعاته تقريًبا -بسيطة. ومّر بنا أن سيبويه مل يقدم

 له. ولكنه يضرب األمثلة اليت تدل على التعريف.

هكذا   4مسي بذلك ألن الفعل يصدر عنه..."  هـ( بقوله: "هو املصدر538وقد عّرفه الزخمشري )ت: 
اختصر القدماء من النحاة على أنه املصدر، ولكنه ليس تعريًفا موضًحا للمفعول املطلق، وقد فّصل ذلك 

تفسري للشيء مبا هو أعم منه مطلًقا، كتفسري اإلنسان أبنه احليوان؛ إذ املصدر أعّم  األمشوين قائال:"وذلك
مطلًقا من املفعول املطلق؛ ألن املصدر يكون مفعواًل مطلًقا وفاعالً ومفعوالً به وغري ذلك؛ واملفعول املطلق ال 

ويعّرفه ابن  5ك، وأنه األصل".يكون إال مصدرًا، نظرًا إىل أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه يف ذل
هشام األنصاري يف شرح شذور الذهب بقوله: "املفعول املطلُق، وهو: املصدُر الفضلُة املؤكُِّد لعامله، أو املبنيِّ 
لنوِعِه، أو لِعدِده، كـ)ضربُت ضراًب( أو )ضرَب األمرِي( أو )ضْربـََتنْيِ( وما مبعىن املصدر مثُلُه، حنو: ﴿فال متيلوا 

 6[".4[، و﴿فاجلدوهم مثانني جلدًة﴾]النور:39[، و﴿وال تضّروه شيًئا﴾ ]التوبة:129 امليِل﴾ ]النساء:  ُكل  
ووضح ابن احلاجب قول الزخمشري: )املفعول املطلق هو املصدر(:"ومل يتعرض حلده يف ظاهر كالمه، استغناًء 

فعول املطلق هو الذي فُِعَل على احلقيقة من عنه مبا دل عليه من امسه يف قوله: )املفعول املطلق(؛ ألن معىن امل
غري تقييد؛ فلما كان االسم يدّل على احلقيقة استغىن عنه؛ ألنه لو ذكره مل يزد عليه، مث قال: )هو املصدر( 
فذكر امسًا من األمساء اليت هي أشهر أمسائه عند النحويني والسيما املتأخرون؛ فإهنم ال يكادون يقولون إال 

  7نكاد نسمعهم يقولون: املفعول املطلق".املصدر، وال  

هنا قدّم ابن هشام تعريف املفعول املطلق بتبيني أنواعه، مع بيان وظيفته وما ينوب عنه، وكذلك ذكر 
)الفضلة( وهو مهم ألن املفعول املطلق مصدر ولكنه ليس عمدة يف اجلملة، واملصدر أحياًًن يكون عمدة، حنو: 

و طويل؛ فإنه يفيد بياَن النوع، ولكنه ليس فضلة. وهو قد أغفل شيًئا مهما هو ركوُع زيٍد ركوٌع حسٌن، أ
 

 السابق، مادة طلق، وخمتار الصحاح مادة طلق، وجممع اللغة العربية ابلقاهرة، املصدر السابق، مادة طلق. املصدر  ابن منظور،    3
 . 109، ص1ابن يعيش، املصدر السابق، ج  4
 . 363، ص1شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، )مصر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه، د.ط، د.ت(، ج  5
 . 296ابن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب، ص  6
 . 218، ص1م(، ج1985ابن احلاجب، اإليضاح يف شرح املفصل، حتقيق: موسى العليلي، )بريوت: دار الفكر، د.ط،    7
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املنتصب؛ ألن املصدر عندما يكون عمدة يكون مرفوًعا أو غريه. وقد عّرفه يف أوضح املسالك بقوله:"وهو اسم  
لك ذكر أن املفعول إن ابن هشام يف أوضح املسا  8يؤكد عامله، أو يبنّي نوعه أو عدده وليس خربًا وال حاالً".

املطلق مصدر ولكنه يف أوضح املسالك يقول: هو اسم ولكن االسم عام؛ ألن كل مصدر اسم ولكن ليس 
كل اسم مصدرًا. ولذا يرى الباحث أن األوىل أن يستخدم لفظ املصدر. وقد ورد تفصيل عنه عند أمحد بن 

ل املطلق مصدر. ولكن هل املفعول املطلق يكون عمر احلازمي ويقول: إن كثريًا من النحاة يعّرفون أبن املفعو 
مصدرًا؟ أم يكون مصدرًا و غري مصدر؟ والذي اشرتط املصدرية هو بدأ التعريف أبنه مصدر، ومن مل يشرتط 
ذلك صدر التعريف ابالسم، معّمًما، ولكن اخلالف حينئٍذ يكون يف النائب عن املفعول املطلق، هل هو مفعول 

يس يف احلقيقة بل ًنئب عنه؟ والذين يشرتطون املصدرية هم يرون أهنا ًنئبة عن املفعول مطلق يف احلقيقة أم ل
املطلق. وأما الذين ال يشرتطون املصدريَة فهم يرون أن كل ما أعرب مفعوالً مطلًقا فهو مفعول مطلق، وكل ما 

شهر هو القسم األول، أي نصب على املفعولية املطلقة سواء أكان مصدرًا أم ال، فهو مفعول مطلق. ولكن األ
أنه ال يكون املفعول املطلق إال مصدرًا، وما ورد من النيابة فهو ًنئب عنها، والعالقة بني املفعول املطلق واملصدر 

ويشرح حممد  9عالقة العموم واخلصوص املطلق، وكل مفعول مطلق مصدر، ولكن ليس كل اسم مصدًرا. 
تعريفه )اسم( أنه قصد به أن املفعول املطلق عندما ينوب عنه  صالح الدين مصطفى بكر قول ابن هشام يف

غريه قد ال يكون مصدرًا لذلك قال: )اسم( ليشمل املصدر وغريه. ولكنه دحض قوله وقال: "إننا ال نوافق  
على هذا التعميم ونفضل التعبري ابملصدر على التعبري ابالسم...ونفّضل تعريف ابن عقيل الذي يقول فيه هو: 

 10در املنتصب توكيًدا لعامله أو بياًًن لنوعه أو عدده".املص

يرى الباحث أن ما قاله حممد بكر صحيح وهو يوافق على ما ذهب إليه معظم النحاة. ألن االسم  
عام وجيب التخصيص لكي ال يشمل كل األمساء. وابن هشام يقصد بقوله ليس خربًا وال حااًل أنه ال يكفي 

ر قد أييت خربًا عن مبتدأ وحاال من غريه، كما مّثل لذلك: ضرُبَك ضرٌب أليٌم، فإنه كونه مصدرًا؛ ألن املصد 
وإن بنّي العدد يف األول، والنوع يف الثاين لوصفه بــ)أليم( فهو خرب عن )ضربك( فال يكون مفعواًل مطلًقا، 

 
 . 126، ص2ابن هشام األنصاري، أوضح املسالك، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: مطبعة حممد علي صبيح، د.ط، د.ت(، ج  8
9  http://www.imamhussain.org/mubalgh/showthread.php 
-144،  3م(، ج1985هـ/1405هضة العربية، د.ط،  حممد صالح الدين مصطفى بكر، النحو الوصفي من خالل القرآن الكرمي، )الكويت: مكتبة الن 10  

145 . 
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فهو حال من الضمري املسترت يف [ فإنه وإن كان توكيًدا لعامله 10وكذلك قوله تعإىل: ﴿َوىل  ُمْدِبرًا﴾ ]النمل:
يبدو للباحث أن قول ابن هشام وال ليس خربًا وال حاال، ليس شامالً؛  11عامله فال يكون مفعواًل مطلًقا.

ألن املصدر قد يكون مبتدأ كما يف مثاله ضربك ضرب أليم فـ)ضربك( مصدر وهو هنا مبتدأ ولذلك جيب أن 
اة. ويعّرفه ابن عقيل وهو القائل: "واملفعول املطلق هو: املصدر، نقول: منصوب كما ورد ذلك عند معظم النح

املنتصب: توكيًدا لعامله، أو بياًًن لنوعه، أو عدده، حنو: )ضربُت ضْراًب، وِسْرُت سرَي زيٍد، وضربُت 
نتصب ، وتعريف ابن عقيل أحسن من السابق ولكنه أيًضا ليس جامًعا؛ ألنه ليس كل املصدر امل  12َضْربـََتنْيِ(."

 يكون مفعوالً مطلًقا.

 أقسام املفعول املطلق مصدراي

  وتنقسم املفاعيل املطلقة ابعتبارها مصادر إىل قسمني املصدر املبهم واملصدر املختّص. فاملصدر املبهم   
يُِفْيُد الِشَياَع وال تُرِْيُد نوًعا وقد عّرفه عبد القاهر اجلرجاين بقوله:"فاملبهم، حنو: )قـََعْدُت قـُُعْوًدا، وَضَرْبُت َضْراًب(،  

  14وقال السيوطي:"وهو ما يساوي معىن عامله من غري زايدة، كقمُت قياًما، وجلسُت جلوًسا".  13دوَن نوٍع."
وعّرفه املصطفى الغالييين قائال:" فاملبهم: ما ُيَساوي معىن فعله من غري زايدة وال نقصاٍن، وإمنا يُْذَكُر جملّرد 

حنو: )قمُت قياًما(. و)ضربُت اللَص ضراًب(، أو بداًل من التلفُِّظ بفعله، حنو: )إمياًًن ال ُكْفرًا(، وحنو: التأكيد، 
حكم املصدر املبهم إذا كان املصدر مؤكًِّدا 15)مسًعا وطاعًة(، إذ املعىن: )آِمْن وال َتْكُفْر(، و)َأمْسَُع وأُِطْيُع(.

ا؛ فإنه ال يرفُع فاعالً، وال ينصب مفعواًل به إال إن كان مؤكَِّدا ًنئًبا عن لعامله املذكور يف اجلملة أتكيًدا حمضً 
ومن مَث  ال جيوز تثنيُته وال مجعه ابتفاق العلماء؛ فال يقال: ضربُت َضْرَبنْيِ ابلتثنية، وال َضَرْبُت   16فعله احملذوف.

اء والعسل والدقيق؛ وألنه مبنزلة تكرير الفعل، ُضُرواًب ابجلمع؛ ألنه اسم جنس مبهم حيتمل القليل والكثري؛ مثل امل
والفعل ال يـَُثىّن وال جُيَْمُع ابتفاق، فكذلك ما كان مبنـزلته. فيستغىن هبذه الداللة عن الداللة العددية يف املفرد، 

 
 . 490، ص1األزهري، املصدر السابق، ج  11
 . 169، ص1م(، ج1979هـ/1399عبد هللا بن عقيل، شرح ابن عقيل، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: دار الفكر، د.ط،    12
 .582  - 581، ص1اجلرجاين، كتاب املقتصد على شرح اإليضاح، ج  13
 . 73، ص2السيوطي، مهع اهلوامع، ج  14
 . 29، ص1الغالييين، املصدر السابق، ج  15
 . 211، ص2عباس حسن، املصدر السابق، ج  16
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نفسه،   والتثنية، واجلمع؛ ألن داللته تتضمنها. ومثل املصدر املؤكد ما ينوب عنه. والبدل من فعله مبنـزلة الفعل
واملصدر العددي  17فُعْوِمَل معامَلَتُه يف عدم التثنية واجلمع. ولذا قال ابن جين: إنه من قبيل التأكيد اللفظي.

وهو املختوم بتاء الوحدة مثل: )ضربة( فإنه يثىن وجيمع ابتفاق؛ فيقال: ضربت ضربتني، وضرابٍت؛ ألنه فرد 
 18جلنس كتمرة وكلمة.

وقيل: إنه من التوكيد املعنوي، إلزالة الشك عن احلدث، ورفع توّهم اجملاز، وعليه اآلمدي، وغريه.  
وقّسم هؤالء التوكيد املعنوي إىل قسمني: إلزالة الشك عن احَلَدث، وهو ابملصدر وإلزالة الشك عن احملّدث 

ني سابًقا أن التوكيد هو التوكيد اللفظي عنه، وهو ابلنفس والعني. والباحث اليتوافق مع هذا القول؛ ألنه قد تب
أن  -على األغلب –توكيد للعامل. وليس معنواي؛ ألن املعنوي يكون ابلنفس والعني وغريمها. وال جيوز أيًضا 

حيذف عامل املصدر املؤكد وال أن يؤخر، عن معموله املصدر؛ ألن جميء املصدر لكي يقوي معىن عامله، 
ثبت أنه معىن احلقيقي، ال اجملازي، وينايف احلذف للتقوية والتقرير، كما ينايف التأخري ويقرره إبزالة الشك عنه، وي

 19االهتمام.

وأما املصدر املختص فهو ما زاد على معىن عامله، إبفادته نوًعا أو عدًدا، مثل: )ِسْرُت َسرْيَ العقالِء(،  
وحكم املصدر املختص واملصدر املفيد عدًدا يـَُثىّن وجُيَْمُع ابتفاق  20و)ضربُت السارق ضربـََتنْي أو َضَراَبٍت(.

فيقال: )ضربت اللص َضْربـََتنْيِ وَضَراَبٍت(؛ ألنه فرد جلنس كالتمرة والكلمة. وأما املصدر املبني نوًعا ففيه 
َع منه   كالعقول،واأللباب، واحلُُلوم. مذهبان: املذهب األول: أنه يـَُثىّن وجُيَْمُع، وعليه ابن مالك قياًسا على ما مسُِ

املذهب الثاين: أنه ال يثىن وال جيمع وعليه الش َلوِبنْي قياًسا لألنواع على اآلحاد؛ فإهنا ال تثىن وال جتمع الختالفها. 
ونسبه أبو حيان لظاهر كالم سيبويه. قال: والتثنية أصلح من اجلمع قليالً تقول: قمت قياَمني، وقعدت قعوَدْين، 

والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور؛ ألنه ورد يف  21ن أن يقال: نوعني من القيام، ونوعني من القعود.واألحس
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[. واأللف مزيدة تشبيها للفواصل ابلقوايف. 10القرآن الكرمي، قال تعإىل:﴿وتظنُّون ابهلِل الظُّنوًن﴾ ]األحزاب:
 22ه بقوله:والناظم أشار إىل مذهب اجلمهور يف املنع يف املؤكد واجلواز يف غري 

ْد أََبَدا  وَثنِّ َوامْجَْع َغرْيَُه وأَْفرَِدا َوَما لتوحيٍد فوحِّ

فليس هلما فاعل وال مفعول. وقد يعمل  -يف الغالب –واملصدر العددي والنوعي ال يعمالن شيًئا  
ء القوي الضعيَف، املبني للنوع أحياًًن؛ كأن يكون مضافًا لفاعله، ًنصًبا مفعوله، أو غريه، حنو: )أتملت من إيذا

 23وحزنت حزَن املريِض(.

 تقسيم املفعول املطلق تصرفيًّا

حني يقف الباحث على عامل املفعول املطلق والعالقة بينه وبني  املصدر فإنه جيده مقسما إىل  
هو ما يصح أن يكوَن منصواًب على  24املصدر املتصرفاملصدر غري املتصرف. و املصدر املتصرف و قسمني: 

املصدرية، وأن ينصرف عنها إىل أن يقع فاعاًل، أو ًنئب فاعل، أو مبتدأ، أو خربًا، أو مفعواًل به، أو غري ذلك. 
حنو: )أعجبين إكراُم زيٍد خالًدا( فـ) إكرام( هنا وقع فاعال  25وهو يتضمن مجيع املصادر إال قلياًل جًدا منها،

ٌة حسنٌة( فـ)قراءة( هنا مصدر مرفوع على أنه ًنئب الفاعل للفعل للفعل )أعجبين(، و)قُرَِئ يف القرآن الكرمي قراء
)َقرَِئ(. و)إكراُمك زيًدا إكراٌم جيٌد( فـ)إكرامك( مصدر ورد مبتدأ مرفوعا، و)إكرام( الثاين وقع خربًا مرفوًعا 

رأيت(. وهلم للمبتدأ. و)رأيُت قتاَلَك يف املعركة( فـ)قتالك( مصدر جاء منصواًب على أنه مفعول به للفعل )
 هو ما ُياَلزُِم النصَب على املصدرية، أي املفعولية املطلقة، وال ينصرف عنهااملصدر غري املتصرف فجرًا. وأما 
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إىل غريها من مواقع اإلعراب، وال يقع فاعاًل وال مفعوالً وًنئب فاعل وال مبتدأ وال خربًا وال جمروًرا ابإلضافة أو 
 26، ومعاَذ هللا، ولب يك وَسْعِديك وَحَنانَيك، وَدَوالَْيك، وَحَذاَرْيك(.حرف اجلر، وذلك مثل: )سبحاَن هللا

 خامتة

 وختاًما فإن هذه الورقة ميكنها إمجال أهم النتائج املتوصًّل إليها فيما يلي :

قد تكون   أن املنصوابت أمثال املفعول به و املفعول له واملفعول فيه واملفعول معه واحلال والتمييز واالستثناء  -1
فيها مصادر ولكنها ال تدل على ما يدل عليه املفعول املطلق؛ فاملعىن الوظيفي الداليل هو الذي مييز بينه وبني 
املنصوابت األخرى، ولو أنه يف الوهلة األوىل يؤدي إىل االلتباس ولكنه بعد معرفة الوظيفة الداللية يذهب هذا 

 االلتباس. 

 آن الكرمي أن املصدر املؤكد لعامله أكثر وروًدا فيه من غريه.اتضح من خالل البحث يف القر   -2

ورد املفعول املطلق مصدًرا خمتًصا مبيًنا  للنوع يف القرآن الكرمي أيضا كثريًا. واملصدر املختص املبني للنوع   -3
 أقل وروًدا يف القرآن الكرمي.

ورد املفعول املطلق غري املتصرف يف القرآن الكرمي مثل: سبحان هللا وسبحانك وسبحانه وسبحان ربنا  -4
وسبحان ريب وسبحان ربك. وسبحان الذي مع اإلضافة. كما جاء مضافًا إىل الضمري املخاطب والغائب. 

)الويل( ورد مفرًدا غري مضاف  وكذلك ورد )معاَذ هللا مرتني يف القرآن الكرمي(. ومن املصادر السماعية لفظ
 مرفوًعا يف القرآن الكرمي يف سبعة وعشرين موضًعا، ومضافًا منصواًب يف ثالثة عشر موضًعا فيه. 
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