محاضرة نحوٌة من منهج المرحلة الثانٌة فً مادة النحو عنوانها المفعول المطلق
المفعول المطلق
ما ٌدل علٌه الفعل:
الفعل ٌدل على أمرٌن هما  :الحدث والزمان فالفعل ( قام) مثال ٌدل على الحدث وهو (القٌام) واألمر الثانً
هو الزمن الماضً ,وقد ٌدل على الحدث (القٌام) فً الحال واالستقبال إذا كان الفعل مضارعا (ٌقوم)  ,وٌدل
على الحدث (القٌام) فً زمن االستقبال فً فعل األمر(قم).
وٌسمى الحدث بالمصدر والمصدر أحد مدلولً الفعل.
تعرٌف المفعول المطلق:
هو مصدر منصوب ٌذكر بعد فعل من لفظه تأكٌداً لمعناه  ,أو بٌانا ً لعدده  ,أو بٌانا ً لنوعه .
فاألول الذي ٌؤكد معنى فعله مثاله ( :وكلم هللا موسى تكلٌما ) فـ (تكلٌما) مصدر منصوب أتى بعد الفعل
(كلم) لتأكٌد حصول الكالم ولٌبعد عنه الشك واحتمال المجاز  .ومثال الثانً ( :وقفت وقفتٌن ) فـ
(وقفتٌن)مفعول مطلق منصوب بٌانا لعدد مرات وقوع الفعل (عدد الوقوف)  ,ونحو( :قرأت الكتاب قراءتٌن
)  .ومثال الثالث ( :سرت سٌر العقالء ) فـ (سٌر)مفعول مطلق منصوب وهو مضاف والعقالء مضاف إلٌه
مجرور و(سٌر) الغرض منه هو بٌان نوع فعله وهو (سرت) ومثاله  ( :نظرت للمتفانً نظر اإلعجاب
والتقدٌر وأثنٌت علٌه ثنا ًء مستطابا ً ) ومنه قوله تعالى  ( :وإن الساعة ألتٌة  ,فاصفح الصفح الجمٌل ) .
السبب فً تسمٌة المفعول المطلق بهذا المصطلح :
وٌقصد بالمطلق انه لٌس مقٌداً تقٌٌد باقً المفاعٌل بذكر شًء بعده كحرف جر مع مجروره أو غٌره من
القٌود  ,فالمفعول به مقٌد بـ (به) والمفعول له مقٌد بـ (له) والمفعول فٌه مقٌد بـ (فٌه) والمفعول معه مقٌد بـ
(معه)  ,وسبب كونه مطلقا انه المفعول الحقٌقً لفاعل الفعل إذ لم ٌوجد من الفاعل إال ذلك الحدث نحو ( :قام
زٌد قٌاماً) فـ (زٌد) أوجد القٌام بنفسه وأحدثه بعد أن لم ٌكن موجوداً بخالف باقً المفاعٌل  ,فإنه لم ٌوجدها
وإنما سمٌت باسمها باعتبار إلصاق الفعل بها ,أو وقوعه ألجلها أو معها أو فٌها فال تسمى مفعوال إال مقٌدة
بشًء بعدها  .فـ ( قام زٌد قٌاما ً لٌال )فـ ( لٌالً) مفعول فٌه مقٌد بـ ( فٌه) ظرف زمان منصوب لم ٌوجده
(زٌد) بخالف ( القٌام) المفعول الحقٌقً الذي أوجده .
عامل المفعول المطلق :
ٌعمل فً المفعول المطلق ( أي ٌحدث فٌه النصب) أحد ثالثة عوامل :
1

 -1الفعل التام المتصرف نحو ( :اتقن عملك إتقانا ً )فـ ( اتقانا) مفعول مطلق منصوب  ,وقد نصبه فعل األمر
التام (اتقن) .
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الصفة المشتقة من الفعل نحو  :رأٌت زٌداً مسرعا ً إسراعا ً عظٌما ً  .فـ ( إسراعا) مفعول مطلق

منصوب وقد نصبته الصفة المشتقة (مسرعاً) التً اشتقت من الفعل ( أسرع) .
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المصدر ,نحو( :فرحت بإكرامك زٌداً إكراما حسناً) فـ ( إكراماً) مفعول مطلق منصوب  ,وقد أحدث

فٌه النصب (عامله) المصدر ( إكرامك) ومنه قوله تعالى  (( :فمن تبعك منهم فإنَّ جهنم جزاؤكم جزا ًء
موفوراً)) .فـ ( جزاء) مفعول مطلق منصوب  ,وعامله الذي أحدث فٌه النصب المصدر (جزاؤكم) .

الخالف النحوي بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن حول أصالة المصدر:
ٌرى البصرٌون أن المصدر هو األصل الذي وجد أوال والفعل والمشتقات األخر (اسم الفاعل  ,والمفعول,
 )...قد أخذت منه واشتقت بٌنما ٌرى الكوفٌون عكس ذلك فعندهم أن الفعل هو األصل والمصدر قد أخذ
وأشتق منه .وٌرى بعض النحاة أن كال من المصدر والفعل أصل برأسه ولٌس أحدهما مشتقا من اآلخر.
وٌرى ابن عقٌل أن رأي البصرٌٌن هو الصحٌح أي ان المصدر أصل للفعل والفعل قد أخذ منه فهو فرع
علٌه ,فالفرع بنحو عام ٌتضمن األصل وزٌادة ,والفعل والمشتق ٌتضمنان المصدر وزٌادة علٌه  ,فالفعل
(كتب) فرع ألنه ٌتضمن (الكتابة) المصدر وشٌئا ً زائداً علٌه وهو الزمن الماضً و(كاتب) فرع مأخوذ من
(كتابة) ألن كاتبا ٌتضمن معنى الكتابة (المصدر) ونسبتها إلى فاعل .
النائب عن المصدر المحذوف :
ٌجوز أن ٌحذف المصدر الصرٌح فٌنوب عنه أحد األقسام اآلتٌة وٌعطى هذا النائب حكم المصدر المحذوف
أي كونه منصوبا ً على أنه نائب للمصدر ونقول فً إعرابه  :منصوب ألنه نائب عن المصدر المحذوف ,
وٌنوب عن المصدر عدة أشٌاء:
 -1المصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور  ,وٌقصد بمرادفه بأن ٌكون من غٌر لفظه مع تقارب فً المعنى
نحو ( :قعدت جلوسا ً) فـ ( جلوسا) مفعول مطلق نائب مناب المصدر منصوب  ,واألصل ( :قعدت قعوداً
)  ,فحذف (قعوداً)واتٌنا بمرادفه أي بمشابهه فً المعنى ( جلوسا) ونحو ( :قمت وقوفا ) و (فرح الجذل).
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الضمٌر العائد على المصدر المحذوف نحو  ( :اجتهدت اجتهادا لم ٌجتهده غٌري) والتقدٌر اجتهدت

اجتهادا لم ٌجتهد االجتهاد المذكور ,والضمٌر (الهاء)تعود على المصدر وهً ضمٌر متصل مبنً على الضم
فً محل نصب مفعول مطلق  ,ومثله قوله تعالى  (( :فإنً أعذبه عذابا ً ال أعذبه أحداً من العالمٌن )) أي ال
أعذب العذاب المذكور فنابت الهاء عنه بعد حذفه.
2
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اسم اإلشارة مشاربه إلى المصدر سواء جاء بعد المصدر نحو( :قلت ذلك القول) أم ال كأن ٌقال ( :

هل اجتهدت اجتهادا حسناً؟ ) فٌجاب ( :اجتهدت ذلك ) ففً (قلت ذلك القول) جاء القول هو المصدر بعد
(ذلك) الذي ناب عنه  ,وفً الجملة الثانٌة نابت (ذلك) عن المصدر المحذوف  ,ولم تضف إلى مصدر بعدها,
ومثال ذلك القول ( :أعجبنً اجتهاد زٌد) فٌمكن أن ٌقول القائل ( :سأجتهد ذلك االجتهاد) وٌمكن أن ٌقال إذا
اتضح المعنى  ( :سأجتهد ذاك) فـ (ذاك) اسم االشارة ناب مناب (المفعول المطلق ) المصدر.
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لفظ (كل) و(بعض)إذا أضٌفا إلى المصدر نحو( :ج َّد ك َّل الجد) وقوله تعالى( :وال تمٌلوا ك َّل المٌل) و

( سعٌت بعض السعً ) و (وبخ زٌ ٌد عمراً بعض التوبٌخ) .
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اآللة التً تستخدم إلٌجاد معنى ذلك المصدر المحذوف نحو  ( :ضرب اللص سوطا ً ) فـ ( سوطا)

ً
رصاصة ) فـ (رصاصة) مفعول به منصوب .
نائب عن المصدر منصوب  ,و( رشق الرجل
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العدد الدال على المصدر المحذوف  ,نحو( :أنذر المهمل ثالثا ً ) و (ٌدور عقرب الدقائق فً الساعة

الواحدة ستٌن دورة ) .
الحكم النحوي لتثنٌة المصدر وجمعه:
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إذا كان المصدر مؤكداً لعامله فالٌجوز تثنٌته والجمعه  ,نحو ( :أكرمت زٌداً إكراماً) فالٌقال :

(أكرمت زٌداً إكرامٌن أو إكرامات) والسبب فً عدم جواز التثنٌة أو الجمع ألن المصدر المؤكد لعامله بمنزلة
تكرار الفعل  ,والفعل ال ٌثنى والٌجمع وكذلك ان المصدر المؤكد هو مصدر مبهم ال ٌحدد معنى الحدث الذي
ٌؤكده فلذلك ال ٌثنى والٌجمع .
 -2المصدر المبٌن للعدد ٌثنى وٌجمع وهو فً األصل ٌأتً لغرض بٌان العدد  ,نحو ( :دقت الساعة دقتٌن)
و( خطوت فً الحدٌقة عشر خطوات ) .
-3

المصدر المبٌن للنوع ٌثنى وٌجمع إذا اختلفت أنواعه نحو ( :سرت سٌري زٌد الحسن والقبٌح ) فـ

(سٌري) مصدر مثنى مبٌن لنوع السٌر  ,وقد ثنً الختالف سٌر زٌد بٌن الحسن والقبٌح .
األحكام النحوٌة لحذف عامل المصدر:
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المصدر المؤكد لعامله ال ٌجوز حذفه ألنه أتى لتقوٌة عامله وتأكٌده وإزالة الشك فٌه  ,فالحذف للعامل

مناف لإلتٌان بالمصدر ,نحو  ( :أكرمت زٌداً إكراماً) فالٌصح حذف الفعل (أكرم)
مالحظة  :إن القول  ( :ضربا ً زٌداً)لٌس مصدراً مؤكداً لعامله  ,فلٌس فٌه تأكٌد للفعل (:اضرب ضربا زٌدا )
فجملة (ضربا ً زٌداً) هً أمر خال من التأكٌد  ,وهو مصدر واقع موقع الفعل نائب عنه و(زٌد) منصوب بـ
(ضربا) .
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ٌجوز حذف عامل المصدر المبٌن لنوعه وللعدد بشرط وجود دلٌل مقالً ( قول سابق علٌه) ٌدل على

العامل المحذوف  ,فالعامل المحذوف فً المصدر المبٌن لنوعه مثاله( :سٌرزٌد) فالمحذوف (سرت) ألنه
واقع جوابا لسؤال هو  ( :أي سٌر سرت؟ ) فـ (سرت)دل على الفعل المحذوف فً الجواب  ,ومثال عامل
3

المصدر المحذوف المبٌن للعدد ( :مرتٌن) لمن قال ( :كم قرأت الكتاب) والتقدٌر  ( :قرأته مرتٌن) لوجود
ذكر له سابق فً سؤال السائل  .فالمتكلم دائما ٌمٌل إلى االٌجاز واالختصار فٌحذف ما ٌمكن حذفه إذا دل
علٌه دلٌل.
مواضع حذف عامل المصدر وجوبا ً :
ٌحذف (عامل المصدر) الفعل الذي أحدث النصب فً المصدر فً المواضع اآلتٌة:
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إذا كان المصدر المؤكد النائب عن فعله داال على أمر أو نهً فٌحذف عامله (الفعل) نحو ( :قٌاما ً ال

قعودا ) فـ (قٌاماً) ٌدل على األمر وفعله المحذوف (قوموا) واألصل ( :قوموا قٌاما) فحذف عامل (قٌاما) وهو
الفعل (قوموا) فـ (قٌاما) مصدرأو (مفعول مطلق) منصوب بفعل األمر المحذوف وجوبا ,فصار المصدر بعد
حذف فعله ٌدل على معناه وهو األمر .ومثاله أٌضا( :سكوتا ً ال تكلما ً )فـ (سكوتا) مصدر ٌدل على األمر
باإلنصات ناب مناب فعله المحذوف وجوبا(انصتوا)فً الداللة على األمر  .ومثال النهً فً الجملة األولى
(ال قعودا)أي ال تقعدوا فـ (قعودا) مصدر منصوب ناب مناب فعله (عامله الذي أحدث فٌه النصب)المحذوف
وجوبا ً (ال تقعدوا قعودا) فً الداللة على النهً عن القعود  .ومثال النهً أٌضا فً الثانٌة (ال تكلما) فـ (تكلما)
مصدر (مفعول مطلق) منصوب ناب فً الداللة على النهً مناب فعله(عامله الذي أحدث فٌه النصب) الذي
ً
عجلة ) و (صبراً ال
تقدٌره ( :ال تتكلموا) وأمثلة ذلك ( :اجتهاداً ال كسالً ) و ( جداً التوانٌا ً ) و ( مهال ال
جزعا) .
ومثال المصدر الدال على األمر النائب عن عامله (فعله) المحذوف وجوبا ً قول الشاعر ( وهو من شواهد ابن
عقٌل ذي الرقم : )162
ٌمرُّ ن بال َّدهنا خفافا ً عٌابهم
على حٌن ألهى الناس ج ُّل أمورهم

وٌرجعن من دارٌن بجر الحقائب
فندال – زرٌق -المال ندل َّ
الثعالب

فـ (ندال)مفعول مطلق مصدر منصوب نائب مناب فعل األمر عامله المحذوف وجوبا ً وتقدٌره( اندل ندال ٌا
زرٌق) وزرٌق اسم رجل منادى بأداة نداء محذوفة تقدٌرها ٌا زرٌق.
مالحظةٌ :قل حذف عامل المصدر(فعل المصدر)وإقامة المصدر مقامه فً الفعل الذي ٌقصد االخبار به
ً
وكرامة) ,فـ (كرامة)مفعول مطلق ( مصدر) منصوب  ,وقد حذف فعله الذي تقدٌره  :أفعل
نحو (:أفعل
ً
كرامة ,والحذف هنا جائز غٌر واجب  ,وهو قلٌل ما ٌحذف ,والمصدر هنا ال ٌدل على األمر
وأكرمك
ونحوه ,بل هو بمنزلة الخبر فً إفادة معلومة جدٌدة.
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إذا كان المصدر ٌدل على الدعاء نحو ( :سقٌا ً لك) فسقٌا ً مفعول مطلق (مصدر)منصوب ناب مناب

عامله (فعله الذي أحدث فٌه النصب ) فً الداللة على الدعاء  ,وقد حذف عامله (فعله) وجوبا ً  ,والتقدٌر( :
ً
رحمة للبائس)  ,و(بؤسا للمتكبر).
سقاك هللا سقٌاً) .وأمثلة ذلك ً ( :شقاء للمهمل)  ,و(

4
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إذا وقع المصدر بعد االستفهام المقصود به التوبٌخ نحو ( :أتوانٌا ً وقد عالك المشٌب؟ ) فـ

(توانٌاً)مصدر حذف عامله (فعله) وجوبا ً والتقدٌر هو ( أتتوانى توانٌا ً وقد عالك المشٌب) وسبب الحذف
الوجوبً هو وقوع المصدر (توانٌاً) بعد االستفهام الذي ال ٌطلب حصول العلم وإنما قصده التقرٌر والتوبٌخ ,
ً
سفاهة وأنت كبٌر ؟ ).
وأمثلة هذا  ( :أ بخالً وأنت واسع الغنى؟ ) و ( أ
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المصدر الذي ٌوضح وٌفصِّل أمراً مبهما ً وٌبٌن عاقبته ونتٌجة ما ٌتقدمه من الكالم  ,فٌحذف عامله

فداء)) فـ (مناً) و (فداء)
وجوبا ,نحو قوله تعالى  (( :حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا ً بعد وإما
ً
مصدران منصوبان بفعل محذوف وجوبا ٌقدر بـ (:إما تمنون منا وإما تفدون فداء)  .والسبب فً الحذف أن
منا وفداء هما ٌوضحان العاقبة والنتٌجة لما تقدم من حدٌث (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق) أي بعد أن
تظفروا بأعدائكم وتتمكنون منهم فً الحرب فالعاقبة هً أن تعفوا عنهم أو تطالبوا بفدٌة مالٌة .ومثال هذا( :إن
ساء إلٌك الصدٌق فاسلك مسلك العقالء ,فإما عتابا كرٌما وإما صفحا جمٌال) والتقدٌر ( :تعتب عتابا وتصفح
صفحا)فحذف وجوبا الفعل (تعتب) عامل المصدر(عتابا) وكذلك حذف وجوبا الفعل ( تصفح) عامل
المصدر(صفحا)الن (عتابا) و( صفحا) ٌوضحان النتٌجة والعاقبة الموضحة والمفصلة إلساءة الصدٌق إما ان
تعتب علٌه أو ان تصفح عنه صفح جمٌال.
-5

ٌحذف وجوبا عامل (فعل) المصدر إذا تكرر المصدر أو كان محصوراً وكان عامل المصدر ( أي

الفعل)خبراً لمبتدأ هو اسم ٌدل على ذات معٌنة (مجسمة)  ,نحو (:زٌ ٌد سٌراً سٌراً ) فحذف وجوبا ً الفعل
(ٌسٌر) عامل المصدر(سٌراً) وتكرر المصدر كً ٌقوم مقام الفعل  ,والفعل المحذوف (ٌسٌر) وفاعله الضمٌر
المستتر المقدر فً محل رفع خبر للمبتدأ(زٌد) الذي هو اسم ٌدل على ذات انسان مجسدة .ومثال هذا( :
المطر سحا سحا) أي ( ٌسح) فحذف الفعل وجوبا ً وتكرر المصدر ( سحا ً سحاً) لٌقوم مقام الفعل ,و( الخٌل
الفارهة صهٌالً صهٌالً ) أي (تصهل ) فحذف الفعل وجوبا ً وتكرر المصدر (صهٌالً صهٌالً) لٌقوم مقام الفعل
المحذوف .ومثال المصدر المحصور ( :ما زٌ ٌد إال سٌراً)و( إنما زٌ ٌد سٌراً) والتقدٌر ( :ما زٌ ٌد إال ٌسٌر
سٌراً) فحذف الفعل (ٌسٌر)وجوبا ً  .والجملة الثانٌة تقدٌرها ( :إنما زٌد ٌسٌر سٌراً)  ,وقد حذف الفعل (ٌسٌر)
وجوبا ً  ,فالحصر ٌقوم مقام التكرار فً التأكٌد على معنى الفعل .ونحو ذلك ( :ما االبن مع أبٌه إال براً) أي :
(ٌبر) براً  ,و( :ما األسد مع فرٌسته إال فتكا )أي ٌ :فتك فتكا.
مالحظة:
إذا لم ٌتكرر المصدر أو لم ٌحصر لم ٌجب الحذف  ,فأما نحذف الفعل وإما نذكره ونصرح به ,نحو (:زٌد
سٌراً)أي لم نقل ( :إنما زٌد سٌراً) أو لم نقل ( زٌد سٌراً سٌراً) فممكن أن نحذف الفعل(ٌسٌر) وجوبا كما فً
األمثلة فـ (زٌد سٌراً) أي  (:زٌد ٌسٌر سٌراً) واما ان نذكر الفعل ونصرح به  :زٌد (ٌسٌر) سٌراً.
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ٌحذف وجوبا عامل المصدر ( المؤكد لنفسه) إذا وقع المصدر بعد جملة مضمونها كمضمونه ومعناها

الحقٌقً كمعناه والتحتمل هذه الجملة معنى غٌر ما ٌراد من المصدر  ,فالجملة نص قطعً على معنى
المصدر الحقٌقً نحجو( :له علًَّ ألفٌ عرفا ً) أي اعترافا ً فـ ( اعترافا)مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ً
5

تقدٌره ( أعترف) أي أعترف إعترافا ً والمصدر( اعترافا) هو مؤكد لنفسه ,ألنه مؤكد لمعنى الجملة قبله ,
ومعنى الجملة قبله هً االعتراف فـ (له علً ألف) معناها ٌساوي االقرار واالعتراف وهو المعنى نفسه
للمصدر (اعترافا)فكأنما المصدر ٌؤكد نفسه وفً هذه الحالة ٌحذف عامله وجوبا أي ٌحذف الفعل ( أعترف)
ونحو ذلك ( :أنت تعرف لوالدٌك فضلهما ٌقٌنا ً) أي توقن ٌقٌنا ً فحذف (توقن) وجوبا ً ألن المصدر (ٌقٌنا) مؤكد
لمضمون الجملة قبله ( تعرف لوالدٌك فضلهما) فهً بمعنى الٌقٌن فاألمر الذي توقنه هو االعتراف بفضل
والدٌك وهونفس معنى المصدر ( ٌقٌنا) فهو مؤكد لنفسه .ومن أمثلة ذلك ( :سرتنً رؤٌتك حقا) بمعنى  :أحق
حقا ً  .أي أقرر حقا  ,وٌسمى هذا المصدر بالمصدر المؤكد لنفسه .
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ٌحذف وجوبا عامل المصدر إذا وقع المصدر بعد جملة معناها ٌحتمل عدة معان أي معناها ٌحتمل

نفس معنى المصدر أو ٌحتمل معنى غٌره فٌأتً المصدر فٌزٌل ذلك االحتمال فٌصٌر معنى الجملة بذكر
المصدر نصا ً فً معنى المصدر ,فهو ٌزٌل التوهم فً المعنى وٌسمى  :المصدر المؤكد لغٌره .نحو جملة ( :
أنت ابنً حقا ً) فـ (حقاً) مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ً والتقدٌر ( أحقه حقاً) فالجملة قبله ( أنت ابنً)
ٌحتمل معناها الحقٌقة وٌحتمل المجاز  ,أي  :أنت عندي فً الحنوّ بمنزلة ابنً ,فلما جاء المصدر ( حقا) أزال
المعنى المجازي وصارت الجملة المراد منها البنوة الحقٌقٌة فتأثر معنى الجملة بالمصدر فسمى هذا المصدر
بالمؤكد لغٌره ,نحو  ( :هذا بٌتً قطعا ً) فـ (قطعاً) مصدر حذف فعله (عامله) الفعل ( أقطع) وجوبا ً  ,فلوال
مجًء المصدر (قطعاً) لجاز فهم المعنى على أوجه متعددة بعضها حقٌقً أي أن ملكٌة البٌت تعود لً أو ان
معناها معنى مجازي أي ان هذا البٌت بمنزلة بٌتً لكثرة ترددي علٌه  ,فمجًء المصدر أزال الشك والتوهم
واالحتمال فً المعنى ,وجعل الجملة نصا فً معنى واحد  ,فالمصدر مؤكد لغٌره.
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ٌحذف وجوبا عامل المصدر الذي ٌدل على التشبٌه بعد جملة  ,وقد تضمنت هذه الجملة فاعل المصدر

ٌ
صوت صوت العندلٌب )بمعنى ٌ :صوّ ت صوت العندلٌب  ,فحذف وجوبا ً الفعل
فً المعنى ,نحو ( :للمغنً
(ٌصوّ ت) فالمصدر(صوت)ٌدل على التشبٌه  ,والمغنً هو الفاعل فً المعنى( الفً االعراب)الذي تضمنته
الجملة السابقة علٌه ( للمغنً صوت) ونحوهذا ( :للمهموم أنٌن  ,أنٌن الجرٌح) أي ٌئن أنٌن الجرٌح  ,فحذف
وجوبا ً الفعل ( ٌئن) ألن المصدر ( أنٌن) ٌدل على التشبٌه أي ٌئن أنٌنا شبٌها بصوت الجرٌح ,فقد سبق
المصدر جملة ( للمهموم أنٌن) وقد تضمنت هذه الجملة فاعل فً المعنى هو (المهموم) الذي ٌحدث األنٌن ,
لذلك فقد وجب حذف عامل المصدر أي حذف الفعل (ٌئن) .
مالحظة :إذا لم ٌكن قبل المصدر جملة فٌجب رفع المصدر  ,نحو ( :صوت المغنً صوت العندلٌب) فرفع
(صوت)ألنه وقع خبراً وقبله مبتدأ مضاف إلى المغنً ,وكذلك ٌجب رفع المصدر إذا لم تتضمن الجملة قبله
فاعال فً المعنى نحو ( :هذا أنٌن ٌ أنٌن الجرٌح) فـ ( أنٌن) الثانٌة مصدر ( رفع)ألن الجملة قبله ( هذا أنٌن)
لم تتضمن فاعال فً المعنى.
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