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 المفعول المطلق
 

 :وسبب تسميته  تعريفه
ذكر بعد فعل ي  ،  نائبا عن المصدرأو  امصدر اسم منصوب يكون  المفعول المطلق

 . )قعدت جلوسا( من مرادفه أي معناه كـأو  رتفع شأن العلم ارتفاعا(ا) من لفظه كـ

العبارة الغالبة في إعرابه أن تقول إنّه مفعول مطلق، لكنّك قد تجد في  :مالحظة 
تعبيرا آخر هو )منصوب على المصدرية( و يعنون به  –خاصة  -الكتب القديمة 

 المفعول المطلق.

اعلم أّن هناك فرقا بين مصطلح المصدر ومصطلح المفعول المطلق: فالمصدر ما 
يصّح أن يكون له فعل يجري عليه ، والمفعول المطلق ال يتقيّد بذلك ، فقد يكون له 

فعل من لفظه وقد ال يكون له فعل إطالقا كـ )ضربته سوطا، وبعَض الضرب( 
 بمعنى أوضح:

 لمفعول المطلق ال يشترط فيه ذلك.وا أّن المصدر اسم مقترن بالحدث -

والمفعول المطلق أشمل وأعّم من المصدرالذي يكون أكثر تخصيصا  -
 وداللة على الحدث من المفعول المطلق.

والمصدر يأتي في مواضع الرفع والنصب والجّر كقولك: )أعجبني  -
(. والمفعول المطلق ال يكون إالّ بتفّوقِك، سمعت البخل  ، كرهت الكرم  

 منصوبا.



يصدق عليه بدون حاجة إلى  (مفعوللفظ )ال وسبب تسمية هذا المفعول  بالمطلق ألنّ 
فاعيل األربعة الّتي ال يصّح مفهو يختلف عن باقي ال تقييده بشيء من حروف الجّر،

فالمفعول  صفة )المفعول( إاّل بعد تقييدها بواحد من هذه األحرف :أن يطلق عليها 
مقيّد بحرف الجّر)الباء( والمفعول ألجله مقيّد بحرف الجّر )الالم( وهذه هي  به

 الحال في كّل من المفعول فيه والمفعول معه .

بخالف سائر ، فاعل حقيقة ألنّه مفعول ال :المفعول المطلقبعلّل ابن الناظم تسميته 
إنّما هو باعتبار ا مفعوال منه تسمية كلّ و ،ليست بمفعول الفاعلفإنّها ، المفعوالت 

 –كما يقول ابن الناظم  -فلذلك أو وقوعه ألجله أو فيه أو معه ، إلصاق الفعل به 
ول عليها إلى التقييد بحرف الجّر. ولّما احتاجت تلك المفعوالت في حمل المفع

شرح  )انظر: باإلطالق. –أي المفعول المطلق  –خّص ذلك خّصت هذه بالتقييد، 
 (.191ابن الناظم على ألفية ابن مالك ، ص 

 فال يسّمي مفعوال إالّ تسميّة البصريين ،أّما غيرهم  -المفعول المطلق -وهذه التسميّة 
) انظر : التصريح  ويقول في غيره : "مشبّه بالمفعول". –خاصة  -المفعول به 

 (. 451،ص2بمضمون التوضيح، لخالد األزهرّي ن ج 

 المطلق :يأتي المفعول 
)قياما( في هذا المثال مؤّكد للمصدر  فالمفعول المطلق .قمت قياًما نحو:  تأكيدلل  -

)قمت( بمعنى أحدثت قياما وكأنّك قلت :  فإّن قولك : ،الّذي تضّمنه الفعل المذكور
المصدر الذي هو مضمون الفعل بال زيادة  والمراد بالتأكيد هنا :)قياما.  اأحدثت قيام
 ،من وصف أو عدد ،وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمونشيء عليه 

 (.114،ص1.)انظر: شرح الرضّي على الكافية ،ج لكنّهم سّموه تأكيدا للفعل توّسعا(

  إّما بوصفه أو بإضافتهويستفاد بيان النوع من المفعول المطلق :  لنوعا لبيانأو  -

 فمثال الموصوف قولك : سرت سيرا حسنا.

 .ِسْرت سيَر الصالحينومثال المضاف إليه قولك: 

 .نحو: دقّت الساعة  دقّتين لعددا لبيانأو  - 

وقد أطلق بعض النّحاة على المؤّكد لعامله اسم: المصدر المبهم، وأطلقوا على المبيّن 
وقيل للمؤّكد "مبهم" ألنّه ال يبيّن مقدار للنوع والمبيّن للعدد اسم المصدر المختّص. 

 ذلك. يفيته ، في حين أّن المختّص يبيّنأو ك عامله

 



 عامل المفعول المطلق:
 عامل المفعول المطلق إّما أن يكون:

وا ق  دَ صَ  جال  رِ  نينَ ؤمِ الم   نَ كقول هللا تعالى:" مِ  فعال متصّرفا غير ناقص -
 وال  بد   وما ينتظر   ومنهم منْ  ه  بَ حْ ى نَ عليه فمنهم من قضَ  وا هللاَ عاهد  ما 
   23األحزاب  ديال"بْ تَ 

 63 اإلسراءموفورا" جزاءً  مجزاؤك  كقوله تعالى: " فإّن جهنّم مصدرا  أو -

 م(.مفعول مطلق للمصدر المضاف )جزاؤك (:ف )جزاءً 
: إّن  قولك ومثل .1الّصافّات صفّا" فّاتِ الصّ واكقوله تعالى :" اسم فاعلأو  -

  .على هللا توّكال حقيقيا فائز  في الدارين لَ المتوكِّ 
 نصرا عظيما بإذن هللا. منصور)وهو قليل( نحو: الحّق  اسم مفعولأو  -

 ا.همزً  هّماز  نحو المنافق  صيغة مبالغةأو  -

 رتبته:
غير أّن هذه الرتبة أن يقع بعد طرفي اإلسناد الفعلي،  صل في المفعول المطلقاأل

 غير ثابتة العتبارات أسلوبية وداللية على النحو اآلتي:

 (وهو األصل)لتأخير ايجوز فيه  د لعامله،كّ مفعول المطلق المؤال -
أكرمت كراما أو )إ (إكراماتقول: )أكرمت محّمدا فوالتقديم والتوّسط 
 .محّمدا( إكرامامحّمدا( أو)أكرمت 

 زم فال يقع المفعول المطلق إالّ وهذا الكالم يصلح مع الفعل المتعدي،أّما الفعل الالّ 
ذلك  لمطلق على المفعول به تبقى وظيفة اواعلم أنّك بتقديم المفعول  بعد عامله.

انتفت صفة من العامل والمعمول  لمفعول المطلق هي التوكيد .وإن قّدمته على كلّ ا
هتمام بالحدث. واعلم أّن عامله ال يسبق المؤك د وما تقديمه إالّ لال دكِّ المؤ التوكيد ألنّ 

 في حالة التقديم محذوف يفّسره المذكور.

 المفعول المطلق المبيّن للنوع أو العدد فال بّد من ثبوتهما في الرتبة  أّما -

بعد العامل فيهما ، فال نستطيع أن نقول في: )ركعت ركعتين ( )ركعتين ركعت( 
فالتقديم يوجب عامال  الخاشعين ركعت(. الخاشعين( )ركوعَ  أوفي )ركعت ركوعَ 
                                                                 جديدا يفّسره المذكور.

على عامله قّدمناه  وإذا عرض عارض يدعو إلى تقديم المفعول المطلق المبيّن للنوع
بتقديم "أّي" .227الشعراء  بون"قلِ نْ ٍب يَ نقلَ وا أي  م  م  لَ ظَ  الّذينَ  يعلم  "وسَ كقوله تعالى: 

 إلى مصدر.ولكونها مضافة  )اسم استفهام( لصدارتها في الكالم



 

 ما ينوب عن المصدر في باب المفعول المطلق:
نوب عنه من لفظ الفعل ، ولكن قد تاألصل في المفعول المطلق أن يكون مصدرا 

 وأبرز هذه األلفاظ : ألفاظ معيّنة وتأخذ حكم المصدر وتعرب مفعوال مطلقا ،

 اسم المصدر : -

اشتماله على جميع  فيلى الحدث ولم يساوه عوهو ما ساوى المصدر في الداللة 
في  -حروف الفعل ، باإلضافة إلى أنّه  أحرف فعله ،بمعنى أّن حروفه تنقص عن

ن يدّل على الحدث،أي المعنى الذي يدّل على اسم معيّن ثّم أردنا به أ يدلّ   -األصل
" ال كلّم كالما". فالوضوء مصدر "وض ؤَ ضوًءا"و"تعليه المصدر.نحو :"توّضأ و

أَ".ومصد  ال "الكالم". " هو "التكلُّم"مَ كل  ر "تَ "تََوض 

أنبتكم من  "وهللا   " نبات " في قوله تعالى:ـكواسم المصدر قد يكون اسم ذات 
 وا هللاَ وأقرض  ... "اسم معنى كما في قوله تعالى وأ ، 17سورة نوح اآلية  " نباتا األرِض 
 .18سورة الحديد  ."..احسنً  اقرضً 

  (قعودا( و)جلست سرورا) فرحت  نحو: مرادفه -
اإلكرام،  أحسنَ العقاب. أوأكرمته  شديدَ :نحو: )عاقبت المسيئ صفته  -

 (.أي وقوفا طويال طويالأووقف 

و)سجَد  ( مكافآتٍ  خمسَ نحو: )كافأته  عدده مضافا إلى مصدر الفعل -
سجداٍت( ويمكن في المثال األخير أن يحذف المضاف إليه ألنّه  أربعّ 

 .مفهوم من الكالم فتقول : )سجد أربعًا(

 (.ارً زْ شَ  رَ ظَ و)نَ (،ىرَ قَ هْ القَ (، و)رجع الق رف صاءَ جلست  )نحو:  هنوع -

أحدا  هعذابا ال أ عذّب أعّذبه قوله تعالى. "فإنّي :نحو ضميره العائد إليه -
 أحدا غيره. هونحو: أحبُّ زيدا حباّ ال أحبّ  .115المائدة من العالمين" 

 ( والتقدير:ضربته ضربةً بسوٍط.سوًطايئ نحو: )ضربت المسآلته  -

تبع بالمصدر نحو: جلست وقد ي   :اسم اإلشارة مشارا به إلى المصدر -
 هذا اإلحساَن ثّم تجفوه هذاالجلوَس. ونحو: أتحسن إلى أخيك  هذا

هل ( لمن سألك : )ذلك جوابك: )فعلت   بالمصدر نحووقد ال يتبع الجفاَء.
 فعال حسنا(. فعلتَ 

ف"ما" اسم  ؟(احترمت خالدا مانحو: ) تان،االستفهاميّ  "أّي"و"ما" -
استفهام مبني في محّل نصب مفعول مطلق مقّدم والمعنى:أي  احتراٍم 



منقلٍب  أي  ونحو قوله تعالى: "وسيعلم الّذين ظلموا احترمَت خالدا. 
 .227الشعراء  ينقلبون"

تجلْس  ومهماتجلْس أجلْس،  مانحو:  الشرطية "أّي"و"مهما "و"ما " -
 سيٍر تسْر أسْر. أي  أجلْس، و

: أكرمته نحوالكماليّة مضافة إلى المصدر " و"بعض" و"أّي""كلّ لفظ  -
 سعي. أي  االجتهاد وسعيت  بعضَ اإلكرام، واجتهدت  كل  

 المطلق:حذف عامل المفعول 
أي  -ألنّه مصدر المؤّكد لفعله ال يجوز حذف عامله ال يرى بعض النّحاة أنّ  -

لذلك وذكر الفعل مع  مسوق لتوكيد الفعل وتقرير معناه ، والحذف منافٍ  -المصدر
 .المصدر يفيد داللة تختلف عن داللة استعمالنا المصدر وحده

وذلك إذا قام دليل في عامل المصدر المبيّن للنوع أو العدد  حذفه جوازا  يجوز  -
استقباال حارا( لمن قال: )هل ا ست قبل نحو قولك: ) مقالّي أو حالّي على هذا الحذف

؟(   .الضيوف 

- يكون العامل فيها محذوفا -المطلق في المفعول -وتستعمل العربية أساليب شائعة 
 :ومن ذلك  ،وجوبا 

 

 أن يجيءالمصدر بدال من اللّفظ بفعل مهمل ومن ذلك : -1

 فعل من لفظه : المصدر الّذي لم يسمع له  -أ       

ويحه...وويله...مفعول مطلق لفعل مهمل.أي أّن هذا المصدر ليس له فعل نحو :  
 من نوعه.

 المصادر المسموعة بصيغة التثنية مع اإلضافة : -ب     

لى ك...)كّل ذلك مفعول مطلق وصورته مسموعة عواليْ لبّيك...وَسْعَدْيك ودَ  نحو :
: أ سعدك إسعادا بعد  تلبيةً بعد تلبية ، وسعديك أي: أي  المثنى ومعناها : ألبّي لبّيك

 أداول مداولةً بعد مداولٍة...(وإعرابها على النحو التالي: : ودواليك أي إسعادٍ 

مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الياء، والكاف ضمير متّصل مبني على الفتح 
 في محل جّر مضاف إليه ،والعامل محذوف .

 المصادر الالزمة لإلضافة: -ج    



 سبحاَن هللا ، وَمعاََذ هللاِ ، وحاَش هللاِ. )مفعول مطلق مالزم لإلضافة دائما( : نحو :

 سبحاَن هللا : تنزيها هلل.

 َمعاَذ هللِا : استعانةً به ولجوًءا إليه.

  حاَش هللاِ : تنزيها له.

 

المصدر مناب أن ينوب أن يجيء المصدر بدال من اللّفظ بفعل مستعمل : وذلك  -2 
 قع بعد االستفهام اإلنكاري مثل قولك :أو ي ، فعله إلرادة األمر أو الدعاء أو النهي

و)إنصافا  قياما  ال تقعدوا قعودا أي قوموا  (قياما ال قعودا) في األمر:: -أ       
 الحّق  فِ الحّق( أي:أنِص 

، رعيا ورعاك هللاهللا سقيا أي: سقاك  ،(سقيا...ورعيا) في الدعاء :و -ب      
 .و)ب عدا للخائن(أي أبعَده هللا بعدا.

همل أي: أت   (أإهماال وأنت مسؤول؟) مثل:اإلنكاري  في االستفهام  -ج     
 ؟...إهماال

ويلحق بهذا الموضع كّل ما جاء منصوبا للداللة على انفعال في النفس نحو:  -
  )عجبا ألمر الخائنين( أي : أعجب.

 

 المصادر الواقعة في الخبر ومن ذلك : -3

ودلّت القرائن على عاملها  در المسموعة التي كثر استعمالهاالمصا -أ         
 :ومنها  المحذوف 

قولك: )حمدا وشكرا ، و)شكرا( أي: أشكر هللا شكرا ، و أي: أحمد هللا حمدا )حمدا(
 ال أجزع جزعا . أي: أصبر صبرا  ال كفرا( وقولك: )صبرا ال جزعا(

 :  المصدر الواقع في تفصيل عاقبة طلب أو خبر –ب        

 .4محّمد  سورة"له تعالى :"فشّدوا الوثاق فإّما منّا بعد وإّما فداءً وطلب نحو قفي ال-



وهما منصوبان بفعل  األمر بشّد الوثاق. كرا تفصيال لعاقبة( ذ  و)فداءً  ف)منّا(
 محذوف وجوبا قال سيبويه : "فإنّما انتصب على : فإّما تمنّون منّا وإّما ت فادون فداًء"

 (.336)انظر: الكتاب ص 

عدال  المصدرانف .ّما جوراومثال الواقع في الخبر :أنت قد ملكت فإّما عدال وإ
  وجورا جاءا تفصيال لعاقبة ما قبله من خبر. 

  

 انظر :

 التطبيق النّحوي ، لعبده الراجحي -

 النحو التطبيقي ، لهادي نهر -

 شوقي ضيفل تجديد النحو ، -

 زين كامل الويسكىل لصرف ،اقواعد النحو و -

 في النحو العربي : دروس وتطبيقات ، إلياد عبد المجيد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 


