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 املفعىل املطلق

 ... مدلىلٌ الفعل كأمً مً أمً ( ) املصدز اسه ما سىى الزماٌ مً 

اىفػو يدل ىلع شحئني احلدث والزٌان فلام يدل ىلع كيام يف زٌَ ٌاض ويلٔم يدل ىلع كيام يف احلال 
ذا  ٔ املصدر ْو ٔ أخد ٌدلٔيل اىفػو ْو أو االشخلتال وكً يدل ىلع كيام يف االشخلتال واىليام ْٔ احلدث ْو

أٌَ فإُّ أخد ٌدلٔيل أٌَ احلدث نٌػىن كٔهل ٌا شٔى الزٌان ٌَ ٌدلٔيل اىفػو فهأُّ كال املصدر اشً 
ٔغّ أو غدده حنٔ رضبج رضبا ورست شري زيد  واملفػٔل املطيق ْٔ املصدر املِخصب حٔكيدا ىػاميّ أو ةياُا جل

 بتني ورضبج رض
ٔه خبالف غريه ٌَ املفػٔالت  وشىم ٌفػٔال ٌطيلا لصدق املفػٔل غييّ غري ٌليد حبرف جر وحن

 ل فيّ واملفػٔل ٌػّ واملفػٔل هل ا اكملفػٔل ةّ واملفػٔفإُّ ال يلع غييّ اشً املفػٔل إال ٌليد
 ) مبجله او فعل او وصف ىصب ... وكىىه أصال هلريً اىتخب ( 

يجخصب املصدر ةٍريّ أي ةاملصدر حنٔ غجتج ٌَ رضبم زيدا رضبا شديدا أو ةاىفػو حنٔ رضبج 
در أصو واىفػو والٔصف زيدا رضبا أو ةالٔصف حنٔ أُا طارب زيدا رضبا وٌذْب ابلرصيني أن املص

ذا ٌػىن كٔهل وكُّٔ  أصال هلذيَ اُخخب أي املخخار أن املصدر أصو هلذيَ أي اىفػو مشخلان ٌِّ ْو
مشخق  وذْب كٔم إىل أن املصدر أصو واىفػوأن اىفػو أصو واملصدر مشخق ٌِّ  وٌذْب الهٔفينيوالٔصف 

أشّ وىحس أخدٍْا املصدر واىفػو أصو ةروذْب اةَ طيدث إىل أن الك ٌَ ٌِّ والٔصف مشخق ٌَ اىفػو 
والصديح املذْب األول ألن لك فرع يخظٍَ األصو وزيادة واىفػو والٔصف ةاىجصتث إىل مشخلا ٌَ اآلخر 

والٔصف يدل ىلع  املصدر نذلم ألن الك ٌٍِٓا يدل ىلع املصدر وزيادة فاىفػو يدل ىلع املصدر والزٌان
 املصدر واىفاغو 

 ني أو عدد ... كشست سريتني سري ذٍ زشد ( ) تىكًدا أو ىىعا يب

ٔال نٍا حلدم املفػٔل املطي اثلاين أن ن مؤكدا حنٔ رضبج رضبا أخدْا أن يكٔق يلع ىلع ذالذث أخ
د حنٔ رضبج اثلاىد أن يكٔن ٌتحِا ليػدرست شري ذي رشد ورست شريا خصِا  يكٔن ٌتحِا لئِع حنٔ

 رضبث ورضبتني ورضبات 
 ًه دل ... كجد كل اجلد وافسح اجلرل ( ) وقد ييىب عيه ما عل

كد ئِب غَ املصدر ٌا يدل غييّ نلك وبػض مظافني إىل املصدر حنٔ جد لك اجلد وكلٔهل حػاىل ) 
ٔشا وافرح ٔا لك امليو ( ورضبخّ ةػض الرضب فال حٍيي واكملصدر املرادف ملصدر اىفػو املذنٔر حنٔ كػدت جي

ٔد ملرا  دفخّ هل واجلذل ُائب ٌِاب اىفرح ملرادفخّ هل اجلذل فاجلئس ُائب ٌِاب اىلػ
وكذلم ئِب ٌِاب املصدر اشً اإلشارة حنٔ رضبخّ ذلم الرضب وزغً ةػظًٓ أُّ إذا ُاب اشً 
اإلشارة ٌِاب املصدر فال ةد ٌَ وصفّ ةاملصدر نٍا ٌريِا وفيّ ُظر فٍَ أٌريث شحتٔيّ ظِِج ذاك أي ظِِج 

أي رضبج الرضب وئِب غَ املصدر أيظا حنٔ رضبخّ زيدا ٔصف ةّ ذاك إشارة إىل اىظَ ولً يذاك اىظَ ف
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وغدده حنٔ رضبخّ غرشيَ رضبث وٌِّ ( أي ال أغذب اىػذاب اىػاملنيَ ال أغذةّ أخدا ٌوٌِّ كٔهل حػاىل )
ً ذٍاُني جرلة ( كٔهل  واآلىث حنٔ رضبخّ شٔطا واألصو رضبخّ رضب شٔط فدذف املظاف حػاىل ) فاجرلْو

 حلّ ٌلاٌّ واهلل حػاىل أغيًاف إوأكيً املظ
 ه وأفسادا ( ) ولى لتىكًد فىحد أبدا ... وثً وامجع غري

ال جئز حثِيث املصدر املؤكد ىػاميّ وال مجػّ ةو جتب إفراده فخلٔل رضبج رضبا وذلم ألُّ ةٍراةث 
ٔ املتني ليػدد واجلٔع فذن ف أُّ جئز حثِحخّ ر املصِحكرر اىفػو واىفػو ال يثىن وال جيٍع وأٌا غري املؤكد ْو

ٔاز حثِحخومجػّ  وأٌا املتني لئِع ّ ومجػّ حنٔ رضبج رضبتني ورضبات فأٌا املتني ليػدد فال خالف يف ج
 حنٔ رست شريى زيد احلصَ واىلتيح فاملشٓٔر أُّ جئز حثِحخّ ومجػّ إذا اخخيفج أُٔاغّ 

ذا اخخيار يّ ىلعوظاْر الكم شحتٔيّ أُّ ال جئز حثِحخّ وال مجػّ كياشا ةو يلخرص ف  الصٍاع ْو
 الشئبني 

 متيع ... ويف سىاه لدلًل متشع ( ) وحرف عامل املؤكد ا

وأٌا غري ألُّ مصٔق تللرير اعميّ وحلٔيخّ واحلذف ٌِاف ذللم  املصدر املؤكد ال جئز خذف اعميّ
ٔازا ووجٔبا املؤكد فيدذف اع ٔازا نلٔلم شري زيد ملَ ميّ لرلالىث غييّ ج كال أي شري رست فاملدذوف ج

ورضبتني ملَ كال كً رضبج زيدا واتللدير رست شري زيد ورضبخّ رضبتني وكٔل اةَ املصِف إن كٔهل 
وخذف اعمو املؤكد اٌخِع شٓٔ ٌِّ ألن خذف كٔلم رضبا زيدا مصدر مؤكد واعميّ حمذوف وجٔبا نٍا 

شيأيت ىحس ٌِّ وذلم ألن  شيأيت ىحس ةصديح وٌا اشخدل ةّ ىلع دغٔاه ٌَ وجٔب خذف اعمو املؤكد ةٍا
رضبا زيدا ىحس ٌَ اتلأكيد يف يشء ةو ْٔ أمر خال ٌَ اتلأكيد ةٍراةث ارضب زيدا ألُّ واكع مٔكػّ فهٍا أن 
ا ىحصج ٌَ ةاب اتلأكيد يف يشء  ارضب زيدا ال حأكيد فيّ نذلم رضبا زيدا وكذلم مجيع األٌريث اىيت ذنْر

ٔاز اجلٍع ألن املصدر فيٓا ُائب ٌِاب اىػامو دال ىلع ٔ غٔض ٌِّ ويدل ىلع ذلم غدم ج  ٌا يدل غييّ ْو
ٔه ىحس ٌَ ء ٌَ املؤكدات يٍخِع اجلٍع ةحِٓا وبني املؤكد ةحٍِٓا وال يش ومما يدل أيظا ىلع أن رضبا زيدا وحن

املصدر املؤكد ىػاميّ أن املصدر املؤكد ال خالف يف أُّ ال يػٍو واخخيفٔا يف املصدر الٔاكع مٔكع اىفػو ْو 
يػٍو أوال والصديح أُّ يػٍو فزيدا يف كٔلم رضبا زيدا ٌِصٔب ةرضبا ىلع األصح وكيو إُّ ٌِصٔب ةاىفػو 
ٔ ارضب فػىل اىلٔل األول ُاب رضبا غَ ارضب يف ادلالىث ىلع ٌػِاه ويف اىػٍو وىلع اىلٔل اثلاين  املدذوف ْو

  ادلالىث ىلع املػىن دون اىػٍو ُاب غِّ يف
 


