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اآلية القرآنية

اآلية القرآنية

ِ
ُ
ون﴾
﴿إِ َّنا َأن َز ْلنَا ُه ُق ْرآن ًا َع َربِ ّي ًا َّل َع َّل ُك ْم َت ْعقل َ
(يوسف)2 :

أ

اإلهداء

اإلهداء

إىل وادلي ووادليت أطال هللا بقاءهام،
إىل إخويت وأخيت حفظهم هللا ورعامه،
إىل لك من تدبر القرآن ومعل به،
إىل حميب اللغة العربية،
إىل طالب العمل،
إلهيم مجيعا ً أهدي هذه ادلراةة.

ب

شكر وتقدير

شكر وتقدير
تعــد و تحصــر ،فبتوفيق ـ وف ــل تم ـت هــذه

أحمــد اع تعــالر وألــعمه علــر تعم ـ الت ـ

الدماسة ،وأصل وأسلم علر أف ل خلق اع سيدتا محمد وعلر آل وصحب أجمعين،وبعد...

أتقدم بجزيل اللعم والعمفان إلر أستاذي الفا ل األستاذ الدعتوم /كرم محمد زرندح ،الذي
لــم يبخــل عل ـ بعلم ـ وجهــده وو ت ـ  ،فج ـزاه اع عت ـ خيــم الج ـ از  ،وأطــال عم ـمه وأبقــاه تب امســا لطلبــة

العلم.

عما أتقدم باللعم والتقديم إلر ع وي لجتة المتا لة األستاذين الفا لين:
الدعتوم  /يوسف جمعة عاشور.
والدعتوم /خليل عبد الفتاح حماد.
لتف لهما بق ام ة الدماسة واغتائها بمقتمحاتهما القيمة.
وجزيل اللعم وا متتـان لوالـدي اللـذين و فـا بجـاتب طيلـة أيـام د امسـت  ،وعاتـا العـون والسـتد

ل ف عل و ت ،فأطال اع بقا هما وحفظهما من عل سو .
عما

أتسر أخ إبماهيم وأخت تادية اللـذين تعبـا عريـ ام فـ طباعـة هـذه الد امسـة وتتسـيقها،

فلهما جزيل اللعم وا متتان.
عما ألعم ملمفة اللغة العمبية األستاذة حتان غتيم لما دمت ل من مساعدة.
واللعم موصول أي ا لمديمت الفا لة األستاذة توال القميتاوي ،والمديمة المساعدة األستاذة

تاميمان ياسين لما دمتاه ل من دعم ومساتدة وتلجيع.

عمــا أتقــدم بجزيــل اللــعم لمــديمي الســابق األســتاذ حمــدان الهــوم ،والمــديم المســاعد األســتاذ
محمد أبو عطيوي لمساعدتهما ل وتيسيم خموج إلر الجامعة.
واللعم أي ا لعل من مد ل يد العون ف مسيمت العلمية.

فبارك اهلل فيهم جميعاً وجزاهم اهلل عني خير الجزاء.

ج

المُقَـدّمَــة

مد َ د
القّدـّّة

الحمــد ع ال ــذي خل ــق امتس ــان وعلم ـ البي ــان ،وأت ــزل القــمآن بلســان عمبـ ـ مب ــين ،والصـ ـ ة
والس م علر التب العمب األمين ،خاتم األتبيا والممسلين.
وبعد...
فاللغة العمبية ألمف اللغـات وأعممهـا ،لـمفها اع تعـالر بع مـ العظـيم وخصـها بـآي الـذعم

الحعــيم ،فــالقمآن هــو المصــدم المورــوق للعمبيــة الفصــحر والمحفــوظ مــن م العــالمين ،ــال تعــالر:
﴿إِنَّا ن َْح ُن َنزَّ ْلنَا ِّ
ون﴾(.)1
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه ََلافِ ُظ َ
إن القـمآن العـميم هـو خيـم عـ م يلجـأ إليـ الدامسـون؛ لفهـم واعـد اللغـة العمبيـة ،وهـو العـ م
الذي لم يتل تحميف أو يتطمق إلي تبديل؛ لذلك عاتت المغبة لدي فـ د امسـة مو ـوم مـن موا ـيع
التحــو مــن خ ـ ل الق ـمآن الع ـميم ،ولــا اع تعــالر أن تتحقــق هــذه المغبــة فعاتــت مســالة الماجســتيم
بعتوان" :األفعال المتعدية ألكثر من مفعول في اللغة العربية واستعماالتها في القرآن الكريم".
والفعل المتعدى هو الذي يصل إلـر مفعولـ بغيـم حـمف جـم ،فالفعـل

يعتفـ بالفاعـل بـل

يأخـذ مفعــو بـ  ،و ــد ســم التحـاة الفعــل المتعــدي إلــر ر رــة أ ســام وهـ  :الفعــل المتعــدي لمفعــول بـ

واحــد ،والفعــل المتعــدي لمفعــولين ،والفعــل المتعــدي لر ر ـة مفاعيــل ،وســيعون مو ــوم الد امســة عــن

القسمين الرات والرالث فقط.
أوالً -أهمية الدراسة:
تعمن أهمية هذه الدماسة ف عوتها:
 .1تــدما الفعــل المتعــدي ألعرــم مــن مفعــول ،وبيــان أتواعـ وخصائصـ واألحعــام المتعلقــة بـ ،
وآ ام التحاة في  ،والمسائل المختلف عليها.
 .2تحاول إيجاد الفموق بين بعض األفعال المتعدية ،وبالتال أرم ذلك ف المعتر وامع ام .
 .3تحاول إحصا تسبة ومود األفعال المتعدية ألعرم من مفعـول فـ القـمآن العـميم ،ومبـط ذلـك
با ستعمال اللغوي لها.

( )1سومة الحجم.9 :
د

المُقَـدّمَــة

ثانياً -أسباب اختيار الموضوع:
 .1المغب ــة فـ ـ التع ــمف إل ــر األفع ــال المتعدي ــة ألعر ــم م ــن مفع ــول م ــن خـ ـ ل القـ ـمآن العـ ـميم،
وبخاصة أن القمآن هو المصـدم األول مـن مصـادم التلـميع امسـ م  ،وهـو أفصـا العتـ

عجاز،
ا
لغة وا

يأتي الباطل من بين يدي و من خلف .

 .2المغبة ف جمع عل ما يتصل بالفعل المتعدي ألعرم من مفعول ف دماسة واحدة ف اللغة
العمبية بعامة ،تبين عل ما يتعلق بالمو وم من آ ام التحاة وأ والهم .
ثالثاً -أهداف الدراسة:
 .1الو ــوف علــر الفعــل المتعــدي ألعرــم مــن مفعــول ف ـ اللغــة العمبيــة ،واســتخدامات ف ـ عت ـ
التحاة ،والعلف عن أوج الخ ف بين التحاة.

 .2إحصا األفعال المتعدية ألعرم من مفعـول فـ القـمآن العـميم ،وبيـان خصائصـها وأحعامهـا،
ود

تها ،ومبط ذلك با ستعمال اللغوي لها.

 .3إيجاد الفموق بين بعض األفعال المتعدية ،وبالتال أرم ذلك ف المعتر وامع ام .
رابعاً -منهج الدراسة:
 يقــوم مــتهد الد امســة علــر المــتهد الوصــف التحليل ـ ا ســتقمائ ييــات الق ـمآن الع ـميم علهــا،
والمتهد امحصائ لألفعال المتعدية ألعرم من مفعول.
ويت من متهد البحث مستويين من مستويات الدماسة:
 .1المستوى التظمي :وذلك من خ ل عت
المو وم.

التحو ،واللغة ،والتفسيم ،وعمض للواهد التحاة فـ

 .2المستوى التطبيق  :وذلك بتطبيق المو وم علر آيات القمآن العميم علها.
خامساً -الدراسات السابقة:
من خ ل بحر واط ع وجدت دماستين ميبتين من هذا المو وم وهما:
( .1تعدي الفعل ولزوم ف صحيا البخامي ،دماسة وصفية تحليلية) مسالة ماجستيم ف اللغة

العمبي ــة ،إع ــداد ع ــوت إدمي ــا أب ــو لحي ــة ،الجامع ــة امسـ ـ مية – غـ ـزة ،ع ــام (1432ه ـ ـ -
2011م).

ه

المُقَـدّمَــة

( .2الفعل ف القمآن تعديت ولزوم ) ،أبو أوا إبماهيم اللمسان ،جامعة العويت1406( ،هـ -
1986م).

سادساً -تقسيم الدراسة:
ا ت ــر تمتي ـ

الد امســة أن تعــون معوت ـة مــن مقدمــة وتمهي ـد ور رــة فصــول ،بحيــث يلــمل

الفصل الواحد الدماسة التظمية والدماسة التطبيقية.
المقدمة :بيتت فيها أهمية المو وم وأسبا

اختيامه ،ومتهد البحث وخطة البحث.

التمهيد :وتتاولت في أتوام الفعل من حيث اللزوم والتعدي ،وع مات الفعل الـ زم وع مـات الفعـل
المتعدي ،وطمق تعدية الفعل ال زم.
الفصل األول :ويتتاول الفعل المتعدي لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبم ،ويتعون من مبحرين:
تتاولــت ف ـ المبحــث األول عمــل هــذه األفعــال ،وأ ســامها مــن حيــث المعتــر ،ومــن حيــث التصــمف
والجمود رم تحدرت عن بعض خصائصها.

وف ـ المبحــث الرــات تتاولــت أح ـوال ظــن وأخواتهــا مــع المفعــولين ،والتمتي ـ

بــين المفعــولين ،وحعــم

حذف المفعولين أو أحدهما رم تحدرت عن أحعام هذه األفعال من حيث املغا والتعليق.
الفصل الثاني :يتتاول الفعل المتعـدي لمفعـولين لـيا أصـلهما المبتـدأ والخبـم ،ويتعـون مـن مبحرـين:
تتاولت ف المبحث األول عمل هذه األفعال وأ سامها وخصائصها.
وف المبحث الرات تتاولت التمتي

المفعولين من هذا البا .

بـين المفعـولين والحـذف فـ المفعـولين أو أحـدهما ،وجـواز تيابـة

الفصل الثالث :يتتاول الفعل المتعدي لر رة مفاعيل ،ويتعون من مبحرين:
تتاولت ف المبحث األول عمل هذه األفعال وأ سامها.
وف المبحث الرات تحدرت عن خصائصها وأحعامها وأحوالها مع معمو تها.
وأخي ر ارً الخاتمررة وتلــمل تتــائد الد امســة والتوصــيات ،رــم ائمــة المصــادم والم امجــع ،والفهــاما العامــة
والم حق.

هــذا فمــا عــان مــن توفيــق فمــن اع ســبحات وتعــالر ،ومــا عــان مــن خطــأ فمــن تفس ـ ومــن

اللــيطان ،واع تع ـالر أســال أن يبــامك هــذا العمــل ويعيتت ـ علي ـ  ،وأن يجعل ـ عم ـ خالصــا لوجه ـ
العميم إت علر عل ل

ديم.

والحمد ع م العالمين.

و

التمهيد
الفعل الالزم والفعل التعدي
ويشتمل على:
 أنواع الفعل من حيث اللزوم والتعدي.
 تعريف الفعل الالزم لغ ًة واصطالحاً.
 عالمات الفعل الالزم.
 تعريف الفعل المتعدي لغ ًة واصطالحاً.
 عالمات الفعل المتعدي.
 أنواع الفعل المتعدي.
 معايير التمييز بين الفعل الالزم والفعل المتعدي.
 تحويل الفعل الالزم إلى متعد.
 تحويل الفعل المتعدي إلى الزم.

الفعل الالزم والفعل املتعدي

التمهيد
الفعل الالزم والفعل

التمهيد

المتعدي

الفعل الالزم والفعل المتعدي
أنواع الفعل من حيث اللزوم والتعدي:
ٍ
ماض وم امم وأمـم،
سم التحاة الفعل تقسيمات متعددة ،متها تقسيم باعتبام الزمن إلر:

ومتهـ ــا باعتبـ ــام امع ـ ـ ام والبتـ ــا إلـ ــر معـ ــم ومبت ـ ـ  ،ومتهـ ــا باعتبـ ــام التعـ ــدي واللـ ــزوم إلـ ــر زم
ومتعد...إلخ
والذي يهمتا هو المتعدي وال زم؛ ألت مو وم الدماسة ،وباألخ
ذه

الفعل المتعدي.

أعرم التحاة إلر تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلر سمين هما:
 -1الفعل الالزم:

يد "(.)2
زٌ

وهو ما

يتجاوز الفاعل ،مرل :ام و عد(.)1

"وهو ما

يصل إلر مفعول إ بحمف جم مرل :مـممت بزي ٍـد ،أو

و د عبم سيبوي عن الفعل ال زم بـ "الفاعل الـذي

يد وجلا عمم"
زٌ

()3

مفعـول لـ  ،مرـل :ـام

يتعـداه فعلـ إلـر مفعـول عقولـك :ذهـ

.

ويســمر الفعــل الـ زم بالفعــل القاصــم؛ لقصــومه عــن المفعــول بـ وا تصــامه علــر الفاعــل ،أو

الفعل غيم الوا ع؛ ألت

يقع علر المفعول ب  ،والفعل غيم المجاوز؛ ألت

يجاوز فاعل (.)4

( )1اتظــم :لــمح ملحــة امعـ ام  ،أبــو محمــد القاســم بــن علـ الحميــمي البصــمي (ت 516ه) ،تحقيــق :فــائز فــاما،
دام األمل للتلم والتوزيع ،عمان.92 ،

( )2لــمح ابــن عقيــل ،بهــا الــدين عبــد اع بــن عقيــل( ،ت  769ه) ،تحقيــق :محمــد مح ـ الــدين عبدالحميــد ،دام
التماث ،القاهمة ،الطبعة العلمون1400 ،ه1980 -م.145/2 ،
( )3العت ــا  ،س ــيبوي (ت180ه) ،تحقي ــق :عب ــد السـ ـ م محمـ ــد هـــامون ،معتب ــة الخ ــاتج  ،القـ ــاهمة ،مص ــم ،ط،3
1408ه1988-م.33/1 ،

( )4اتظم :جامع الدموا العمبية ،مصطفر غ ييت  ،المعتبة العصمية ،بيموت ،ط1414 ،28ه1993 -م.46 ،
2
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التمهيد
الفعل الالزم والفعل
 -2الفعل المتعدي
المتعدي:

وهو الذي يصل إلر مفعول بغيم حمف جم ،مرل:

مبت زيدا(.)1

وهــو مــا يتعــدى أر ـمه فاعل ـ  ،ويتجــاوزه إلــر المفعــول ب ـ مرــل :فــتا طــامق األتــدلا .ويســمر

بالفعل الوا ع؛ لو وع علر المفعول ب  ،والفعل المجاوز؛ لمجاوزت الفاعل إلر المفعول ب (.)2
مرل:

و د عبم سيبوي عن الفعل المتعدي بقول " :هذا با
م عبداع زيدا "(.)3

وم ــن العلم ــا م ــن ذهـ ـ

الفاعل الذي يتعـداه فعلـ إلـر مفعـول،

إل ــر تقس ــيم الفع ــل م ــن حي ــث الل ــزوم والتع ــدي إل ــر ر ر ــة أ س ــام:

المتعــدي ،ال ـ زم ،مــا لــيا بمتعــد و

زم ،وجعل ـوا مــن هــذا القســم عــان وأخواتهــا؛ ألتهــا

المفعول ب و تتعدى إلي بحمف الجم(.)4

تتص ـ

ومن العلما من سم الفعل من هذه الجهة إلر أمبعة أ سام ،عالسيوط فالفعل عتده :زم،

ٍ
ومتعد ،وواسطة ( يوصف بلزوم و تعد) وهو التـا

عـان وعـاد وأخواتهمـا ،ومـا يوصـف بـاللزوم

والتعدي معا؛ ستعمال بـالوجهين مرـل( :لـعم وتصـا) فإتـ يقـال :لـعمت  ،ولـعمت لـ  ،وتصـحت ،
وتصحت ل .
ويعلق السيوط علر ذلك بقول  " :ولما تساوى في ا سـتعما ن صـام سـما ب أمسـ  ،ومـتهم

من أتعمه ،و ال :أصل أن يستعمل بحمف الجـم وعرـم فيـ األصـل والفـمم ،ومـتهم مـن ـال :األصـل
تعدي بتفس وحمف الجم زائد "(.)5

ومــن ال ـماجا أن تقســيم الفعــل إلــر ســمين :زم ومتعــد هــو الغال ـ  ،أمــا القســم الرالــث ف ـ
خ ف بين التحاة علر أت

يوصف بتعد و لزوم ،أمـا القسـم ال امبـع فـتحعم علـر الفعـل مـن خـ ل

( )1لمح ابن عقيل.145/2 :

( )2اتظ ــم :ج ــامع ال ــدموا ،34:والتح ــو الوس ــيط ،س ــعد حس ــن علي ــوي ،دام ص ــفا للتل ــم والتوزي ــع ،عم ــان ،ط،1
1433هـ  2012 -م.148/1 ،
( )3العتا .34/1 :
( )4اتظم :حالية لمح ابن عقيل.145/2 :
( )5همــع الهوامــع ف ـ لــمح جمــع الجوامــع ،ج ـ ل الــدين الســيوط (ت 911ه) ،تحقيــق :أحمــد لــما الــدين ،دام
العت

العلمية ،بيموت ،لبتان ،ط1418 ،1ه1998 -م.5/3 ،
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المتعدي
بتفس ـ عــان متعــديا ،وان تعــدى بواســطة حــمف الجــم عــان زمــا؛ ألن الفعــل
الســياق ،فــإن تعــدى

يمعن أن يعون متعديا و زما ف سيا ٍ
ق واحد.

تعريف الفعل الالزم:
تعريف الفعل الالزم لغ ًة:
ــال ابــن فــاما( " :)1ال ـ م وال ـزاي والمــيم أص ـ ٌل واحـ ٌـد صــحيا ،يــدل علــر مصــاحبة الل ـ
دائما ".

بالل

"يقال :زم م زمة ولِزاما والتزم وألزم إياه فالتزم  ،أي :إذا لزم ليئا

يفام "(.)2

تعريف الفعل الالزم اصطالحاً:
عمف ابن عقيل بقول ( " :)3هو ما

يصل إلر مفعول إ بحمف جم".

فالفعــل ال ـ زم هــو الــذي يعتف ـ بمفــع الفاعــل ،و يتص ـ

يتعدى إلر المفعول ب بواسطة حمف جم أو غيمه.

بتفس ـ مفعــو ب ـ أو أعرــم ،واتمــا

عالمات الفعل الالزم:
يعمف لزوم الفعل بأحد ليئين :األول معتر الفعل ،والرات صيغت .
أما معناه فنحكم بلزوم الفعل إذا دل على واحد من المعاني اآلتية:

()4

وجبن.
 -1أن يدل علر سجية أي :طبيعة ،مرلَ :حسن وَبا و َلجع َ
 -2أن ي ــدل عل ــر َعـ ـ َمض ،أي األم ــوم الطامئ ــة التـ ـ ل ــيا له ــا رب ــات و دوام ،وت ــزول ب ــزوال
ضَ ،ع ِس َلَ ،ح ِزَن ،فَ ِمَح.
أسبابها ،مرلَ :م ِم َ
( )1معجــم مقــاييا اللغــة ،أحمــد بــن فــاما (ت 395ه) ،تحقيــق :عبــد الس ـ م محمــد هــامون ،دام الفعــم ،القــاهمة،
مصم1399 ،ه1979 -م ،245/5 ،مادة (لزم).

( )2لسـان العـم  ،ابـن متظـوم ،تحقيـق :عبـد اع علــر العبيـم وآخـمين ،دام المعـامف ،القـاهمة ،مصـم 4027 :مــادة
(لزم).
( )3لمح ابن عقيل.145/2 :
( )4ات ظم :أو ا المسالك إلر ألفية ابن مالك ،ابن هلام األتصـامي ،تحقيـق :محمـد محـ الـدين عبـد الحميـد ،دام
الط ئــع القــاهمة ،مصــم ،150/2 ،ودموا التص ـميف ،محمــد محـ الــدين عبــد الحميــد ،المعتبــة العص ـمية ،بيــموت،

لبتان1416 ،ه1995-م ،القسم األول:

.199
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الفعل الالزم والفعل

المتعديلون مرلَ :حمم ،ابيض ،اخ م.
 -3أن يدل علر
 -4أن يــدل علــر حليــة أي صــفة مــن الصــفات التـ يتمــدح بهــا حســية عاتــت أو معتويــة ،مرــل:
َد ِع َدَ ،بلَ َدَ ،ع ِحل.
 -5أن يدل علر عي

ش.
مرلَ :ع ِوَمَ ،ح ِو َلَ ،ع ِم َ

ف.
 -6أن يدل علر تظافة مرل :طَه َمَ ،تظ َ
 -7أن يدل علر دتا مرلَ :ذ َمَ ،دت َا.

 -8أن يدل علر مطاوعة فعل ٍ
متعد إلر واحد مرل :عسمت فاتعسم ،مددت الحبل فامتد.
أما من جهة الصيغة فنحكم على الفعل بأنه الزم إذا كان على إحدى الصيغ اآلتية(:)1
طه َم.
فَ ،
 -1صيغة فَع َل مرلَ :حص َ
اتطلق.
اتعسم،
عل مرل:
 -2صيغة ْاتفَ َ
َ
َ
 -3صيغة ا ْفعل مرل :اغبم ،ازوم ،احمم.
 -4صيغة ا ْفعال مرل :ادهام ،ا طام.
 -5صيغة ا ْف َعلل مرل :المأز ،اطمأن ،ا لعم.
 -6صيغة ا ْف َوعل مرل :اعوهد الفمخ ،إذا امتعد(.)2
تجم.
عت َ
 -7صيغة ا ْف ْ
لل مرلْ :
احم َ
اتتفش للقتال(.)3
 -8صيغةَ افعتلر مرل :احمْت َبر ،فيقال :احمتبر الديك إذا
َ

( )1اتظــم :لــمح األلــموت علــر ألفيــة ابــن مالــك ،تحقيــق :محمــد محي ـ الــدين عبــد الحميــد ،دام العتــا
بيموت ،لبتان ،ط1375 ،1ه – 1955م ،196/1 ،و دموا التصميف.200 :
( )2أو ا المسالك إلر ألفية ابن مالك.150/2 :

( )3اتظم :لمح األلموت علر ألفية ابن مالك.196/1 :
5
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الفعل الالزم والفعل
تعريف الفعلالمتعدي
المتعدي:

تعريف الفعل المتعدي لغ ًة:
ــال ابــن فــاما( " :)1العــين والــدال والحــمف المعتــل أصــل واحــد صــحيا يمجــع إلي ـ الفــموم
علها ،وهو يدل علر تجاوز ف الل

وتقدم لما يتبغ أن يقتصم علي ".

و ــال ابــن متظــوم( " :)2التعــدي مجــاوزة اللـ
ومن ذلك ول تعالرَ ﴿ :و َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اَّللَِّ ﴾

()3

ـاوز،
إلــر غيـمه ،يقــال :عديتـ فتعــدى أي تجـ َ

أي يجاوزها ".

تعريف الفعل المتعدي اصطالحاً:
عمف ابن السماج الفعل المتعدي بقول ( " :)4إت الفعل الذي ي

ليئا ويؤرم في ".

وعمف ابن عقيل بأت  " :الفعل الذي يصل إلر مفعول بغيم حمف جم "(.)5

عالمات الفعل المتعدي:
للفعل المتعدي ع متان:
ـمب

ــميم غيــم المصــدم مرــل :ــم  ،فإتــك تقــول( :زيـ ٌـد
 -1أن يصــا أن تتصــل ب ـ هــا
ـميم غيـم المصـدم وهـو زي ٌـد ،واحتـمز بهـا المصـدم؛ ألتهـا تتصـل
عمم) ،فتصـل بـ هـا
بالمتعــدي وال ـ زم ،فمرــال المتصــلة بالمتعــدي " :ال ــم

()6

زيدا ،مرال المتصلة بال زم " :القيام مت " أي مت القيام

ـمبت زيــدا " أي

ـمبت ال ــم

.

( )1معجم مقاييا اللغة ،249/4 :مادة (عدو).
( )2لسان العم  ،2846 :مادة (عدا).
( )3سومة الط ق.1 :

( )4األصــول ف ـ التحــو ،ابــن الســماج (ت 316ه) ،تحقيــق :عبــد الحســين الفتلـ ـ  ،مؤسســة المســالة ،لبتــان ،ط،3
1417ه1996-م.169/1 ،
( )5لمح ابن عقيل.145/2 :
( )6اتظــم ،تو ــيا المقاصــد والمســالك بلــمح ألفيــة ابــن مالــك ،ابــن أم اســم الم ـمادي( ،ت  749ه) ،تحقيــق :عبــد
المحمن علر سليمان ،دام الفعم العمب  ،القاهمة ،ط1422 ،1ه2001 -م ، 620/2 ،ولمح ابن عقيل.146/2 :
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ال
متعدياسم مفعول تام وذلك مرل ( :م ) فتقول( :هو م مو ) ،فيعون تاما(.)1
يصاغ مت
 -2أن

"فإن أدى اسم المفعول معتاه بغيم حاجة إلر جام ومجموم عان فعل متعديا بتفس  ،وا عان

زما"(.)2

أنواع الفعل المتعدي:
سم التحاة الفعل المتعدي إلر ر رة أ سام:
 -1الفعل المتعدي إلر مفعول ب واحد ،وهو أغل األفعال المتعدية ف اللغة العمبية ،وهو الـذي
()4
يأخذ مفعو ب واحدا( ،)3عقول تعالرَ ﴿ :فا َّت ُقوا النَّار ا َّلتِي و ُقودها النَّاس و ِْ
اَل َج َار ُة﴾.
ُ َ
َ َُ
َ
 -2الفعل المتعدي إلر مفعولين:
و سم التحاة إلر سمين:
أ -الفعــل المتعــدي إلــر مفعــولين أصــلهما المبتــدأ والخبــم ،وهــو ظـ َـن وأخواتهــا( ،)5عقول ـ تعــالر:
()6
اه ُل َأغْ نِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
اْل ِ
َي َس ُب ُه ُم َْ
ف﴾.
َ َ َ َ
﴿َْ
ـأل ،عسـا،
متا ،س َ
 الفعل المتعدي إلر مفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم ،مرل :أعطرَ ،()8
متع( ،)7عما ف ول تعالر﴿ :إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َر﴾.
َ
 -3الفعل المتعدي إلر ر رة مفاعيل:
ث)( )9عقول تعالر﴿ :إِ ْذ ُي ِرريك َُه ُم اَّللَُّ ِي َمن َِامر َ َقلِ ً
ريال َو َل ْرو
أخبم ،خب َم ،حد َ
وهو (أعلم ،أمى ،أتبأ ،تبأَ ،
()10
َأ َراك َُه ْم كَثِ ًريا َل َف ِش ْلت ُْم َو َل َتنَازَ ْعت ُْم ِي ْاْلَ ْم ِر َو َلكِ َّن اَّللََّ َس َّل َم﴾.
( )1أو ا المسالك إلر ألفية ابن مالك.146/2 :
( )2التحو الواف  ،عباا حسن ،دام المعامف ،القاهمة ،مصم ،ط.153/2 ،3
( )3اتظم :لمح ملحة امع ام  ،94 :وجامع الدموا العمبية.35 :
( )4سومة البقمة.24 :
()5
()6
()7
()8
()9

اتظم :لمح ملحة امع ام  ،93 :وجامع الدموا العمبية.35 :
سومة البقمة.273 :
اتظم :لمح ملحة امع ام  ،92 :وجامع الدموا العمبية.35 :
سومة العورم.1 :
اتظم :لمح ملحة امع ام  ،93 :وجامع الدموا العمبية.45 :

( )10سومة األتفال.43 :
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المتعدي الفعل الالزم والفعل المتعدي:
معايير التمييز بين
لقد استعان التحاة بجملة من المعـاييم للتمييـز بـين الفعـل المتعـدي والفعـل الـ زم ،ومـن هـذه

المعاييم:

 -1أبنية األفعال:
تظم التحاة ف أبتية األفعال ،فوجدوا أتها تتقسم إلر ر رة أ سام :أبتيـة خاصـة بالفعـل الـ زم ،أبتيـة

خاصة بالفعل المتعدي ،وأبتية ملتمعة بيتهما

()1

.

أ -أبنية الفعل الالزم:
 -1فَعلَ :ي ْفعل.
ذعم سيبوي أن (فَع َلَ :ي ْفعل) من األبتية الخاصة بالفعل ال زم ،مرلَ ( :عممَ :ي ْعمم)

()2

،

ال سيبوي ( " :)3ليا ف الع م فَعْلت متعديا ".
ْ -2اتفَ َعل مرل :اتطلق واتعمش واتسل(.)4
 -3ا ْفعـل ـال المبــمد( " :)5وهـو فعــل

يتعـدى الفاعــل؛ ألن أصـل هـذا الفعــل إتمـا هــو لمـا يحــدث

ف الفاعل ،تحو :احمم واعوم ".

 -4ا ْفعال مرل :الها  ،اسواد
 -5تَفَ ْعلَت مرل :تَ َع ْف َمت

()6

()7

.

 -6افعلل مرل :اطمأن وا لعم
( )1اتظم:

.

()8

.

ايا التعدي واللزوم فـ الـدما التحـوي ،أبـو أوا إبـماهيم اللمسـان ،مطبعـة المـدت  ،جـدة ،السـعودية،

1407ه – 1987م،

.6

( )2اتظم :السابق.8 :
( )3العتا  ،سيبوي .38/4 :
( )4اتظــم:

ــايا التعــدي واللــزوم ف ـ الــدما التحــوي ،9 :والممتــع العبيــم ف ـ التص ـميف ،ابــن عصــفوم املــبيل

(ت669ه) ،تحقيق :فخم الدين باوة ،معتبة لبتان تالمون ،بيموت ،لبتان ،ط 1996 ،1م.129 :
( )5المقت

،المبمد(ت285ه) ،تحقيق :محمد عبد الخالق ع يمة.214/1 ،

( )6اتظم:

ايا التعدي واللزوم ف الدما التحوي ،9 :والممتع.132 :

( )7اتظم:

ايا التعدي واللزوم ف الدما التحوي ،9 :والممتع.125 :

( )8اتظم :لمح األلموت  ،196/1 :والممتع.132 :
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المتعديعتسا أي تأخم ،ومرل :احمتجم أي اجتمع
 -7ا ْف َعتلل مرل :ا
 -8افعتلر مرل :احمتبر الديك ،واحمتبر أي تهيأ للغ

()1

.

واللم(.)2

ال سيبوي ( " :)3وليا ف الع م ا ْف َعْتللت وا ْفعتلَيت و ا ْف َعالَلت و ا ْفعللت ".
ب -أبنية الفعل المتعدي:
تل ،مرل لتا
 -1فَ ْع َ

()4

.

 -2فَ ْعلــل ــال ابــن عصــفوم( " :)5و يعــون إ متعــديا تحــو :جلببـ ولــملل  ،إ أن يعــون مباعيــا،
فإت ـ يعــون متعــديا وغيــم متعــد ،فالمتعــدي تحــو :دحمجت ـ وصــعممت  ،وغيــم المتعــدي تحــو:
م م".

َ -3ي ْف َعل :ال ابن عصفوم( " :)6و يعون إ متعديا ،تحو َي ْمتأ لحيت " أي صـبغها باليمتـأ ،وهـو
الحتا .
ت -األبنية المشتركة بين الفعل الالزم والمتعدي:
ذعم سيبوي أن للفعل المجمد ر رة أوزان ملتمعة بين المتعدي وال زم وه (:)7
البناء

الفعل المتعدي

الفعل الالزم

فَعل :ي ِ
فعل
َ َ

َ م  :ي ِم

جلا :يجلِا

فَ َعلَ :ي ْفعل

تلَ :ي ْقتل

عد :يقعد

فَ ِعل :ي ْف َعل

لقم :يلقم

معن :يمَعن

( )1اتظم :لمح األلموت  ،196/1:واتظم الممتع.127 :
( )2اتظم :السابق الصفحات تفسها.
( )3العتا .77/ 4 :
( )4اتظم:

ايا التعدي واللزوم ف الدما التحوي ،10 :والممتع.125 :

( )5الممتع العبيم ف التصميف.124 :
( )6اتظم :السابق.125 :

ايا التعدي واللزوم ف الدما التحوي.6 :

( )7اتظم :العتا  ،38/1 :والممتع 124 :ومابعدها ،و
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المتعدي الملتمعة ه (:)1
أما الفعل المزيد فأبتيت
البناء

الفعل

المتعدي

معنى الفعل
والبطم وهو اللق

الفعل الالزم

معنى الفعل

فَ ْي َعل

بيطم الدابة

وعل
فَ َ

صومع الرميد

حو ل

فَ ْع َول

دهوم المتام

همول

ملر مسمعا

فَ ْعلَر

لسر المجل

َع ْتظَر

تعلم بقبا

َفعل
أ َ

أعمم

أبطأ

فَعل

عسمت

سبا

اعل
فَ َ

ام

سافم

تَفعل

تلقف

تأرم

فاعل
تَ َ

تقا يت

تغافل

ا ْفتَعل

اعتس

افتقم

ألبس لتسوة

استَفعل استحسن
ْ
ا ْف َعول

اعلوطت

وعل احلولر
ا ْف َع َ

( )1اتظم :الممتع 124 :ومابعدها ،و

بيقم

هلك
عبم و عف

تجت

األرم

استقدم

تقدم

تعلق بعتق

اخموط

طال

استم أم وطا

اغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدودن اخ م
ْ
التبت

ايا التعدي واللزوم ف الدما التحوي.6 :
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-2المجاالتالمتعدي
الداللية:

يعبم الفعل ال زم عن مجا ت د لية

يعبم عتها الفعل المتعدي ،و د ذعم ابن السماج

()1

مجا ت الفعل ال زم وحصمها ف ر رة:
أ -أفعال الخلقة :اسود ،احمم ،اعوم ،الها .
ب -حمعة الجسم الذاتية غيم الم ية غيمها ،مرل :ام و عد وصام وغام.
 ،وَبطم ،و َملا ،وحسن ،وغيمها.

ف ،وغ
ت -أفعال التفا :مرل :عمم ،وظَم َ

أما الفعل المتعدي فعل حمعة للجسم عاتـت م يـة لغيمهـا ،ومـا ألـب ذلـك مـن أفعـال الـتفا

والحواا ،مرلَ :لممت ،سمعت ،لمست ،ذ ت ،فجميع ما عان ف معاتيهم فهو متعد.
 -3السؤال عن الفعل:

تسأل عن الفعل ،مرل ( :م ) فيقال :بمن و ع؟ فيقال :بزيد ،فهذا الفعل يعون متعديا.
أما ال زم مرل :ام و عد ،ف يقال :هذا القيام بمن و ع؟ واتما يقال :متر عان القيام؟ ف أي

و ت؟ وأين عان؟

()2

 -4قياس الفعل على مثله وضده:
يعــمف الفعــل ال ـ زم مــن الفعــل المتعــدي بالقيــاا علــر مرل ـ  ،فالفعــل (دخــل) زم ،ألن مرل ـ
(غام) زم.
ــال ابــن الس ـماج(" :)3و (دخلــت) مرــل( :غــمت) إذا أتيــت الغــوم ،فــإن وج ـ
متعديا وج

أن يعــون دخلــت

أن يتعدى ف غمت".

وعلــر تحــو مــا يقــاا الفعــل بمرلـ فإتـ يقــاا ب ــده ،فالفعــل المتعــدي يعــون م ــاده متعــديا،

والفعل ال زم يعون م اده زما ،مرل :تحمك وسعن فع هما غيم متعد ،وعذلك ابيض واسود(.)4
( )1اتظم :األصول ف التحو ،169/1 :و

ايا التعدي واللزوم.11 :

( )2اتظم :األصول ف التحو.171/1 :
( )3اتظم :السابق.170 :
( )4اتظــم :لــمح عيــون امع ـ ام  ،أبــو الحســن علــر بــن ف ــال المجالــع (ت479ه) تحقيــق :حتــا جميــل حــداد،
معتبة المتام ،األمدن ،ط1406 ،1ه1985-م ،129 ،و
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المتعديمتصــل بالجات ـ الــد ل  ،فهــو يفتــمض معمفــة أفعــال زمــة أو متعديــة مســبقا
وهــذا المعيــام
لتقاا عليهـا أفعـال يعـمف تصـتيفها مـن تع ٍـد أو لـزوم ،ويصـلا هـذا المعيـام لمعمفـة األفعـال التـ
تستخدم متعدية ممة و زمة ممة وذلك ف السياق

()1

.

 -5النقل بالهمزة:
ذعم الفامس أن الفعل يستدل علر لزوم بتقل بالهمزة ،فما يقبل التقل فهو زم.
ومد الجمجات هذا ا ستد ل؛ ألن التقل بالهمزة يعون ف المتعدي وغيم المتعدي(.)2
 -6اسم المفعول:
ذعــم التحــاة أن الفعــل المتعــدي هــو مــا يصــلا أن يبتــر متـ اســم مفعــول تــام ،أي بغيــم حــمف
جم ،مرل:

م  ،تقول :م مو .

أمــا الفعــل ال ـ زم ف ـ يصــاغ مت ـ اســم مفعــول تــام ،فالفعــل (جلــا)

مجلوا علي )(.)3
(
ٌ

تقــول (مجلــوا) واتمــا

 -7ضمير النصب المتصل:
يتميز الفعل المتعدي عن الفعل ال زم بأت يصـا أن تتصـل بـ هـا

مصدم الفعل

()4

،

ال ابن

مالك:

عالمرررررررة الفعرررررررل المعررررررردى أن تصرررررررل

ـميم ماجعـة إلـر غيـم

هررررراء صيرررررر مصررررردر بررررره نحرررررو عمرررررل

()5

واحتمز بها المصدم؛ ألتها تتصل بالمتعدي وال زم علر ٍ
حد سوا (.)6

( )1اتظم:

ايا التعدي واللزوم ف الدما التحوي.12 :

( )2اتظم :السابق ،13 :وهمع الهوامع ،8/3 :ولمح عيون امع ام .129 :
( )3المق ــم  ،اب ــن عص ــفوم( ،ت669ه) ،تحقي ــق :أحم ــد الجـ ـوامي ،عب ــد اع الجب ــومي ،ط1392 ،1ه1972 -م،
 ،114/1ولمح األلموت .195/1 :
( )4اتظم :لمح األلموت .195/1 :
( )5ألفية ابن مالك ،محمد بن عبد اع بن مالك األتدلس  ،المعتبة اللعبية ،لبتان.19 :
( )6اتظم :لمح األلموت .195/1 :
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المتعدي إلى فعل متعد:
تحويل الفعل الالزم
من الممعن أن يصيم الفعل ال زم متعديا ،و د ذعم التحاة عدة طمق لتعدية الفعل ،ومتها:
أ -التعدية بالهمزة:
وذلك بزيادة همزة علر الفعل المجمد ال زم ،فالفعل (جلا) فع ٌل زم ،واذا أ ـفتا الهمـزة فإتـ

محمد زيدا.
يصيم متعديا لمفعول واحد فتقول :أجلا
ٌ

()1

ب -تضعيف عين الفعل:
فالفع ــل ف ــمح زم ،ف ــإذا

بتجاحهم).

()2

ــعفتا عيتـ ـ ص ــام متع ــديا لمفع ــول واح ــد ،مر ــل( :فمح ــت الطـ ـ

وألام سيبوي إلر ذلك بقول ( " :)3و د يج

الل

علر فعلـت فيلـمك أفعلـت ،عمـا أتهمـا ـد

يلتمعان ف غيم هذا ،وذلك ولك فمح فمحت ،وان لئت أفمحت ".
ت -زيادة ألف المفاعلة على الفعل:
فالفعل (جلا) زم ،وبزيادة ألف المفاعلة يصيم متعديا مرل :جالست العلما .

()4

ث -بناء الفعل على وزن استفعل:
وذلك بزيادة الهمزة والسين والتا علر الفعل ،فالفعل (خمج) زم واذا أمدتا تعديت فإتتـا تقـول:

استخمج العمال البتمول من باطن األمض.

()5

ج -التعدي بالتضمين:
وذلــك بت ــمين الفعــل الـ زم معتــر فعــل متعـد ،والمقصــود بالت ــمين :هــو إلـ ام فعــل معتــر

فعل آخم فيأخذ حعم ف التعدي واللزوم.

()6

()1اتظم :العتا  ، 55/4 :ولذا العمف ف فن الصمف ،أحمد بن محمد الحم وي( ،ت1315ه) ،تحقيق :محمـد
عبد المعط  ،دام العيان ،المياض ،السعودية.87 :
( )2اتظم :لمح األلموت  ،200/1 :وهمع الهوامع.9/3 :
( )3العتا .55/4 :

( )4اتظم :همع الهوامع ،9/3 :ولمح األلموت .200/1 :
( )5اتظم :السابق ،الصفحات تفسها.
( )6اتظم :لمح األلموت .201/1 :
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المتعدي اللغــة العمبيــة بالقــاهمة الت ــمين بأت ـ " :أن يــؤدي فعــل أو مــا ف ـ معتــاه ف ـ
وعــمف مجمــع

التعبيم مؤدى فعل آخم ،أو ما ف معتاه ،فيعطر حعم ف التعدية واللزوم".
وفائدة الت مين تأدية الفعل الملم معتر الفعل ايخم إلـر جاتـ

()1

معتـاه األصـل  ،فالفعـل

(عزم) زم ألتك تقول :عزمت علر السفم ،فيتعدى بحمف الجـم علـر ،وعتـد ت ـميت معتـر الفعـل
(توى) المتعدي بتفس فإت يصيم متعديا مرل ( ،)2عما ف ول تعالرَ ﴿ :و ََل َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة النِّكَاحِ َحتَّى
ِ
َاب َأ َج َل ُه﴾( )3أي:
َي ْب ُلغَ ا ْلكت ُ

تتووا.

و ــد اختلــف العلمــا ف ـ الت ــمين هــل هــو ســماع أم ياس ـ فـ جميــع األفعــال ،و ــد أ ــم

مجمع اللغة العمبية بالقاهمة أت ياس

سماع بلموط ر رة ،وه :

 -1تحقق المتاسبة بين الفعلين.
 -2وجود ميتة تدل علر م حظة الفعل ايخم ،ويؤمن معها اللبا.
 -3م

مة الت مين للذوق العمب .

وأوصر المجمع أ يلجأ إلر الت مين إ لغمض ب غ ( ،)4والت مين با
عريم

العمبية ،ومت ل

واسع ف اللغة

يعاد يحاط ب  ،واتما هدف هذه الد امسـة الت ـمين التحـوي وهـو ت ـمين

بعض األفعال معات أفعال متعدية لمفعولين أو لر رة مفاعيل.
ح -التعدية بحرف الجر:
فالفعــل ال ـ زم يتعــدى بحــمف الجــم ،فتقــول :مــممت بزيــد ،أجــاز التحــاة تعديــة الفعــل ال ـ زم
بحـمف جــم فـإذا علــق حـمف الفعــل الـ زم بمفعــول بـ معتــر عـدي بحــمف الجـم ،وذلــك مرـل :ذهبــت

بزيد ،يعت أذهبت .

()5

( )1اتظم :التحو الواف .594/2 :

( )2اتظم :لمح األلموت .201/1 :
( )3سومة البقمة.235 :
( )4اتظم :التحو الواف .594/2 :
( )5اتظم :تعدي الفعل ولزوم فـ صـحيا البخـامي ،عـوت أبـو لحيـة ،مسـالة ماجسـتيم ،الجامعـة امسـ مية ،غـزة،
فلسطين1432 ،ه – 2011م،

.117
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المتعدي حرف الجر:
خ -التعدية بحذف
يتعــدى الفعــل ال ـ زم بحــذف حــمف الجــم ،فــإذا حــذف حــمف الجــم يصــبا ا ســم الــذي بعــده

متصوبا علر أت مفعول ب عتد البصميين ،أو يعون متصوبا علر تزم الخافض عتد العوفيين(.)1
ومن ذلك ول اللاعم:
كالمكرررررررررررررررم علررررررررررررررري إذن حررررررررررررررررام

تمرررررررررررون الررررررررررديار ولررررررررررم تعوجرررررررررروا

()2

فاللــاهد ف ـ البيــت ول ـ  :تمــمون الــديام ،فاألصــل أن يقــول تمــمون بالــديام ،فحــذف حــمف
الجم وتص

ا سم بعده .وتحدث ابن هلام عن حذف حمف الجم واتتصـا

إلر ر رة أ سام

()3

ا سـم بعـده  ،و سـم

:

 -1ســماع جــائز فـ العـ م المترــوم ،مرــل :تصــحت ولــعمت  ،واألعرــم ذعــم الـ م عقولـ تعــالر:
ت َلك ُْم﴾(.)4
﴿ َون ََص ْح ُ

 -2سماع خا

باللعم عقول اللاعم:

لررررررررد ٌن بهررررررررز الكررررررررف يعسررررررررل متنرررررررره
وتص

فيرررررررره كمررررررررا عسررررررررل الطريرررررررر الثعلررررررررب

()5

فاللــاهد هــو (عســل الطميــق) فــالمفموض أن يقــول عســل ف ـ الطميــق ،فحــذف حــمف الجــم،
ا سم الذي عان مجمو ام ب .

أن وع ) ،عقول تعـالرَ ﴿ :ش ِرهدَ اَّللَُّ َأنَّر ُه ََل إِ َلر َه إِ ََّل ُه َرو﴾( )6أي لـهد اع
 -3ياس  ،وذلك في (أن و ْ
ِ ِ
إلـ إ هــو ،وعمــا فـ ولـ تعــالرَ ﴿ :أ َو َع ِ
رم﴾( )7وعقولـ
بأتـ
راءك ُْم ذ ْكررر مر ْ
رن َر ِّب ُكر ْ
ج ْب رت ُْم َأ ْن َجر َ
ُون ُدو َل ًة﴾
تعالر﴿ :ك َْي ََل َيك َ

()8

أي لعي .

( )1اتظم :تعدي الفعل ولزوم ف صحيا البخامي ،120 :ولذا العمف ف فن الصمف.88 :

( )2ديوان جميم بن عطية الخطف  ،لمح :محمـد بـن حبيـ  ،تحقيـق :تعمـان بـن محمـد طـ  ،دام المعـامف ،مصـم،
1969م.278 :

()3
()4
()5
()6
()7
()8

اتظم :أو ا المسالك إلر ألفية ابن مالك.151/2 :
سومة األعماف.79 :
البيت لساعدة بن جؤية ،يصف ممحا ،اتظم أو ا المسالك ،15 /2 :ولمح األلموت .197/1 :
سومة آل عممان.18 :
سومة األعماف.63 :
سومة الحلم.7 :
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الفعل الالزم والفعل املتعدي

التمهيد
الفعل الالزم والفعل
تحويل الفعل المتعدي
المتعدي إلى فعل الزم:

ذعم التحاة بعض األموم الت تجعل الفعل المتعدي أصالة زما وه :
 -1الت مين :وهو إلـ ام الفعـل المتعـدي معتـر الفعـل الـ زم فيصـيم مرلـ  ،ويأخـذ حعمـ ( )1عمـا
()2
ون عرن َأم ِرر ِه َأ ْن ت ِ
ف ول تعـالرَ ﴿ :ف ْليح َذ ِر ا َّل ِذين ُ َ ِ
ُصري َب ُه ْم فِ ْتنَرة َأ ْو ُي ِصري َب ُه ْم َع َرذاب َألِريم﴾
َ
َ ْ
ُيرال ُف َ َ ْ ْ
فالفعل يخالفون

من معتر (يخمج) فصام زما مرل .

 -2تحويـل الفعـل المتعـدي إلـر فعـل ب ـم العـين؛ لقصـد المبالغـة والتعجـ  ،مرـل َ :ـم المجــل،
()3
وفَهم بمعتر :ما أ مب وما أفهم .
 -3مطاوعت الفعل المتعدي لواحد مرل :عسمت فاتعسم.
 -4ال عف عن العمل إما بسب

التأخيم( )5عما ف

ِ
ْي َيدَ ْي ِه﴾
بعوت فمعا ف العمل مرلُ ﴿ :م َصدِّ ًقا َملا َب ْ َ

()4

ِ
ِ
ون﴾( )6أو
رر َ
ول تعـالر﴿ :إ ْن ُكنْت ُْم ل ُّلرؤْ َيا َت ْع ُ ُ
()7

.

 -5ال مومة :عقول اللاعم:
تسررررررررقي الضررررررررجي ببررررررررارد بسررررررررام

تبلررررررت فررررررؤادك فرررررري المنررررررام خريرررررردةٌ

()8

()9

أي تسقي ميقا بامدا

.

( )1اتظم :لمح األلموت .199/1 :
( )2سومة التوم.63 :
( )3اتظم :لمح األلموت .199/1 :
( )4اتظم :السابق.199/1 :
( )5اتظم :السابق.200/1 :
( )6سومة يوسف .43 :
( )7سومة المائدة.46 :
( )8البيـت لحســان بــن رابــت فـ ديواتـ

 ، ،213:واتظــم لــمح األلـموت  ،200/1 :تبلــت :أي أصــابت بتبــل أي

إسقام ،خميدة :البعم من التسا .

( )9اتظم :لذا العمف ف فن الصمف.89 :
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الفصل األول
األفعال التعدية لفعلل ن صلههما
البتدص واخلرب (ظن وصخلاتها)
ويشتمل على مبحثين:
المبحث األول :عمل ظن وأخواتها ،وأقسامها ،وخصائصها.
المبحث الثاني :أحوال ظن وأخواتها ،وأحكامها.

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

الفصل األول

األفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر (ظن وأخواتها)

توطئة:
ســم التحــاة األفعــال المتعديــة إلــر ر رــة أ ســام  -عمــا ســبقت املــامة – وســوف أتحــدث فـ

هذا الفصل بـإذن اع تعـالر عـن األفعـال المتعديـة إلـر مفعـولين أصـلهما المبتـدأ والخبـم ،وهـ (ظـن
وأخواتها) ،وتسمر هذه األفعال باألفعال القلبية ،وليست علها لبية؛ ألن مـن جملتهـا أفعـال التصـييم

عجعل واتخذ وتحوهما.

وسأتتاول ف هذا الفصل عمل هذه األفعال ،وخصائصها ،وأ سامها من حيث المعتر ومـن
حي ــث الجم ــود والتص ــمف ،ع ــذلك س ــأتحدث ع ــن أحـ ـوال ظ ــن وأخواته ــا م ــع المفع ــولين ،وأحع ــام ه ــذه
األفعال من حيث امعمال واملغا والتعليق.

وسأ من الفصل بالدماسة التطبيقية من القمآن العميم.
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المبحث األول
عمل ظن وأخواتها وأقسامها
ويشتمل على:
 -1عملها
 -2أقسام ظن وأخواتها من حيث المعنى.
أ -أفعال القلو .
 -أفعال التحويل.

 -3أقسام ظن وأخواتها من حيث التصرف والجمود.
أ -الجامدة.
 -المتصمفة.

 -4خصائص ظن وأخواتها.

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

المبحث األول

عمل ظن وأخواتها وأقسامها

 -1عمل ظن وأخواتها:
ذعــم ســيبوي هــذه األفعــال تحــت عتـوان " هــذا بــا

ولـيا لـك أن تقتصــم علـر أحــدهما دون ايخـم "

()1

الفاعــل الــذي يتعــداه فعلـ إلــر مفعــولين،

و ــال المبـمد( " :)2واتمــا امتتـع ظتتــت زيـدا حتــر

تذعم المفعول الرات ؛ ألتها ليست أفعا وصلت متك إلر غيمك ،واتما هو ابتدا وخبـم ،فـإذا لـت:

"ظتتت زيدا متطلقا" فإتما معتاه :زيد متطلق فـ ظتـ  ،فعمـا بـد مـن خبـم عـذا

بـد مـن مفعولهمـا

الرات ؛ ألت خبم ا بتدا  ،وهو الذي تعتمد علي بالعلم واللك ".
وتسـمر هـذه األفعـال أفعـال اللـك واليقـين( ،)3وهـ أفعـال تامـة تاسـخة وا عـة علـر م ـمون
الجمــل ،فتــدخل علــر الجملــة ا ســمية بعــد اســتيفا فاعلهــا ،فتتصـ
وتتص ـ

الخبــم ويســمر مفعــو راتيــا لهــا ،وه ـ أفعــال تامــة ،إذ

بعــدها جملــة فعليــة فـ التــدمة ،فعلــر تقــديم

المبتــدأ ويســمر مفعــو أو لهــا،

بــد لهــا مــن فاعــل( ،)4وان و عــت

ــميم اللــأن ،ففـ مرــل" حســبت يقــول زيــد ،أي حســبت

يقول زيد.

( )1العتا  ،39/1 :واتظم :الجمل ف التحو ،الزجاج (ت 340هـ) ،تحقيق :علر توفيق الحمد ،مؤسسة المسالة،
عمان ،األمدن ،ط1404 ،1هـ 1984 -م.29 :
( )2المقت

 ،المبمد (ت 285هـ) ،تحقيق :محمد عبد الخـالق ع ـيمة ،متلـومات و ازمة األو ـاف ،جمهوميـة مصـم

العمبية1415 ،هـ 1994 -م.95/3 ،

( )3اتظم :السابق.95/3 :
( )4اتظ ــم :ل ــمح األل ــموت  ،155/1 :و ل ــمح ال ــدموا فـ ـ التح ــو ،اب ــن ال ــدهان التح ــوي (ت  569هـ ــ) ،تحقي ــق:
إب ـماهيم امدعــاوي ،مطبعــة األماتــة ،القــاهمة ،ط1411 ،1هـ ـ 1991-م،

 ،219والفصــول الخمســون ،ابــن معط ـ

(ت 628هـ) ،تحقيق :محمود محمد الطتاح  ،مطبعة عيسر الباب الحلب ولمعائ  ،القاهمة،

التاظم علر ألفية ابن مالك ،ابن التاظم (ت 686هـ) ،تحقيق :محمد باسل عيـون السـود ،دام العتـ
ط1420 ،1هـ 2000 -م،

 .174ولـمح ابـن
العلميـة ،لبتـان،

 ،141وتو يا المقاصـد ،555/2 ،و إملـاد السـالك إلـر حـل ألفيـة ابـن مالـك ،ابـن

القــيم الجوزيــة (ت  767هــ) ،تحقيــق :محمــد بــن عــوض بــن محمــد الســهيلر ،معتبــة أ ـوا الســلف ،الميــاض ،ط،1
1422هـ 2002-م،
.260 :

 ، 268والمفصل ف علم العمبية ،الزمخلمي (ت 538هـ) ،دام الجيل لبتان ،ط،2
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
أصلهما المبتدأ
مفعولين؟
لمفعوليناألفعال
لم نصبت هذه
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

هذه األفعال دخلت علر المبتدأ والخبم فتصبتهما جميعا ،ولم يجز فيها ا تصام علر أحد

المفعــولين ،عمــا

يجــوز ا تصــام فـ بــا

المبتــدأ والخبــم ،والفائــدة إتمــا هـ فـ المفعــول الرــات ،

واتما جئت باألول ليستدوا إلي ما استقم ل عتدك من الحديث(.)1

ال أبو البقا الععبمي( " :)2واتما تصبتهما ألتهما جا ا بعد الفعل والفاعل ،والذي تعلـق بـ
الظن متهما هو المفعول الرات  ،وذعم األول؛ ألت محـل اللـ

المظتـون

ألتـ مظتـون ،أ تـمى

أن ولــك( :ظتتـت زيــدا متطلقــا)( ،زيــد) فيـ غيــم مظتــون ،واتمــا المظتــون اتط ـ  ،ولعــن لــو لــت:
(ظتتت متطلقا) لم يعلم ا تط ق لمن عان عما لو ذعمت الخبم من غيم مبتدأ ".
و يــل إن هــذه األفعــال دخلــت علــر المبتــدأ والخبــم لتحــدث ف ـ الجملــة معتــر الظــن والعلــم

اللذين لم يتحقق معتاهما ف المبتدأ والخبم ،فعتدما تقول( :زيـد متطلـق) ،يجـوز أن تعـون لـت ذلـك
عن ظن أو أن تعون لت عن علم ،فإذا لت :ظتتت أو علمت صمحت بالحقيقة وزال ا حتمال(.)3

لم أعملت هذه األفعال وليست مؤثرة في المفعول؟
ألن هــذه األفعــال وان لــم تعــن مــؤرمة إ أن لهــا تعلقــا بمــا عملــت في ـ  ،أ تــمى أن ولــك:

(ظتتت) يدل علر الظن ،والظـن يتعلـق بمظتـون ولـيا التـأريم لـمطا فـ عمـل الفعـل ،واتمـا لـمط

أن يعــون ل ـ تعلــق بــالمفعول ،فــإذا تعلــق بــالمفعول تعــدى إلي ـ س ـوا أعــان مــؤر ام أم لــم يعــن ،فالفعــل
ولــك (ذعـمت زيـدا) يتعــدى إلـر زيــد وان لـم يعـن مــؤر ام فيـ  ،إ أتـ لمـا عـان لـ بـ تعلــق

(ذعـم) فـ

ب ــد لـ ـ م ــن م ــذعوم فيتع ــدى إليـ ـ  ،وع ــذلك ه ــذه

عم ــل؛ ألن (ذع ــمت) ت ــدل عل ــر ال ــذعم ،وال ــذعم

األفعال(.)4

( )1اتظــم :لــمح عيــون امع ـ ام  ،أبــو الحســن عل ـ بــن ف ــال المجالــع (ت  ،)479تحقيــق :حتــا جميــل حــداد،

معتبــة المتــام ،األمدن ،ط1406 ،1ه ـ 1985 -م،

577هـ) تحقيق :محمد حسن لما الدين ،دام العت
( )2اللبا

 ،135وأسـمام العمبيــة ،عبــد الــمحمن بــن محمــد األتبــامي (ت

العلمية ،لبتان ،ط1418 ،1هـ 1997 -م،

.98

ف علل البتا وامع ام  ،أبو البقا الععبمي (ت  616هـ) ،تحقيق :غازي طليمات ،دام الفعـم ،دملـق،

.247/1
( )3اتظم السابق.247/1 :

( )4اتظم :أسمام العمبية .98 :
21

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين :أصلهما المبتدأ
شروط إعمالها
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

يلــتمط معمــال هــذه التواســخ بتوعيهــا القلب ـ والتحــويل أن يعــون المبتــدأ الــذي تــدخل علي ـ

صالحا للتسخ ،فالتواسخ بأتواعها المختلفة

تدخل علر ل

مما يأت (:)1

 -1المبتدأ الذي ل الصدامة الدائمة ف جملت مرل :أسما اللـمط ،وأسـما ا سـتفهام ،عـم الخبميـة،
المبتدأ المقمون ب م ا بتدا  ،ويسترتر من هذا التوم

بأ سامها المختلفة مرل( :حسبت الحق وا ا).
لعــن تخــت

التواســخ فـ هــذا البــا

ميم اللـأن ،فيجـوز أن تـدخل عليـ التواسـخ

دون غيمهــا بجـواز دخولهــا علــر المبتــدأ الــذي هــو اســم

اســتفهام ،أو الم ــاف إلــر اســم اســتفهام ،واذا دخلــت علــر أحــدهما وج ـ
ظتتت أحسن؟ وغ م أي حسبت أتلط؟
 -2المبتدأ الم زم ل بتدا بسب
يعون إ مبتدأ.

 -3المبتـدأ الـذي يجـ

()2

تقديم ـ عليهــا ،مرــل :أي ـاَ

غيمه ،عا سم الوا ع بعد لو ا متتاعية ،أو بعـد إذا الفجائيـة فإتـ

حذفـ بلـمط أن يعـون أصــل خبـمه تعتـا مقطوعـا ،مرــل :لـع ام للمـتعلم ،التــافع

العزيز ،أي :هو التافع العزيز.
 -4علمات معيتة لم تمد عن العم إ مبتدأ ،مرل :ما التعجبية ،علمة طوبر بمعتـر الجتـة ،وعلمـة
دم ،وعلمــة أ ــل ،مرــل :ع َدمهـم ،أ ــل مجــل يتعــم ف ــلهم ،ومرــل بعــض ألفــاظ الــدعا مرــل :سـ م –
ويل(.)3

و د اختلف التحاة بلأن عمل هذه األفعـال ،وبلـأن متصـوبها الرـات  ،فـذه

إلـر أن هـذه األفعـال تتصـ

مفعـولين أصـلهما المبتـدأ والخبــم ،ويـدخلوتها

جمهـوم التحـاة

ـمن التواسـخ( .)4وتسـ

( )1اتظم :همع الهوامع  ،486/1والتحو الواف .21/2 :
( )2اتظم :المطالع السعيدة ف لمح الفميدة ،ج ل الدين السيوط (ت  911هـ) ،تحقيق :تبهان ياسين حسن ،دام
المســالة ،بغــداد1977 ،م،

 ،330والمســاعد علــر تســهيل الفوائــد ،بهــا الــدين بــن عقيــل ،تحقيــق :محمــد عامــل

بمعات ،دام الفعـم ،دملـق1400 ،ه ـ 1980 -م ،352/1 :وهمـع الهوامـع ،486/1 :والتـذييل والتعميـل ،أبـو حيـان

األتدلس (ت  745هـ) ،تحقيق :حسن هتداوي  ،عتوز إلبيليا ،المياض ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.8/6 ،
( )3اتظم :همع الهوامع  ،486/ :1و التحو الواف 21./2 :

( )4اتظم :المساعد علر تسهيل الفوائد ،352/1 :والتذييل والتعميل ،5/6 :وامتلاف ال م من لسان العم  ،أبو
حي ــان األتدلسـ ـ  ،تحقي ــق :مجـ ـ

عرم ــان محم ــد ،معتب ــة الخ ــاتج  ،الق ــاهمة ،ط1418 ،1ه ـ ـ 1998-م،

،2097

ولــمح التص ـميا علــر التو ــيا ،خالــد بــن عبــد اع األزهــمي (ت 905ه ــ) ،تحقيــق :محمــد باســل عيــون الســود ،دام
العت

العلمية ،لبتان ،ط1421 ،1هـ 2000 -م.358/1،
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
صــوبها الرــات حــال ،وتس ـ
أصلهماـأن مت
لمفعولينقــول بـ
إلــر العــوفيين ال
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

حال( ،)1عما تس

إلــر الف ـ ام وهــو مــن العــوفيين القــول بأت ـ

إلي القول بأت متصو علر التلبي بالحال ،مستد بو وع جملة وظمفـا وجـا ام

ومجمو ام ،عما تقع مو ع الحال فدل ذلك علر اتتصاب علر التلبي بالحـال ،و يقـع لـ

مو ع المفعول ب (.)2

مـن ذلـك

ويتفــق العوفيــون والبص ـميون علــر أن هــذه األفعــال تــدخل علــر المبتــدأ والخبــم فتتصــبهما،
ولع ــن الخـ ـ ف ب ــين الم ــذهبين فـ ـ المص ــطلا ،فالبصـ ـميون يس ــمون عـ ـ م ــن المتص ــوبين مفع ــو ،

والعوفيون يسموتهما اسما وخب ام علر اعتبام أتها أفعال تا صة(.)3
الرد على القول بأن المفعول الثاني حال:

مد التحاة القول بأن المفعول الرات حال ،واستدلوا علر ذلك بعدد من األدلة متها:
 -1أت يمد ف هذا البا

عذلك(.)4

تعـون

علما و مي ام واسم إلامة وغيم ذلك من سائم المعامف ،والحـال

 -2أن المهم هو الد لة علر معتر الحالية ،فإن دل المتصو علـر الحاليـة لتـا إتـ حـال ،وان لـم
يع ــن فيـ ـ معت ــر الحالي ــة ع ــان الق ــول بحاليتـ ـ ب ــاط  ،ف ــإذا تظمت ــا فـ ـ الق ــول (ظتت ــت محم ــدا علي ــا)

و(حسبت إبماهيم أحمد) عان القول بحالية عل وأحمد ف غاية البعد ف معتر للحالية فيهما(.)5

ِ
ين
َي َسرر َب َّن ا َّلرررذ َ
 -3أن ممــا يمتــع الحاليــة دخــول ــميم الفصــل علي ـ  ،عمــا ف ـ ول ـ تعــالرَ ﴿ :و ََل َ ْ
()6
ِ
ِِ
ِ
ْي﴾( )7و ـميم
َي ْبخَ ُل َ
رم ا ْل َبراق َ
ون بِ َام َآت ُ
َاه ُم اَّللَُّ م ْن َف ْضله ُه َو َخ ْ ًريا ََُل ْم﴾ و ولـ تعـالرَ ﴿ :و َج َع ْلنَرا ُذ ِّر َّيتَر ُه ُه ُ
يـدخل علـر الحـال ،واتمـا يـدخل علـر الخبـم ومـا أصـل خبـم ،ولـم يـمد فـ

الفصل عما هو معلوم

( )1اتظــم :المســاعد علــر تســهيل الفوائــد ،352/1 :وهمــع الهوامــع ،48/1 :وامتصــاف ف ـ مســائل الخ ـ ف ،ابــن
األتبامي(ت 577هـ):

.129

( )2اتظم :امتلاف ال م  ،2097 :ولمح التصميا ،358/1 :وهمع الهوامع ،486/1 :والتذييل.6/6 :
( )3اتظم :تحقيقات تحوية ،فا ل الساممئ  ،دام الفعم ،عمان ،األمدن ،ط1421 ،1هـ 2001 -م،
( )4اتظ ــم :امتصـــاف فـ ـ مس ــائل الخ ـ ـ ف،

.85

 ،130 :ول ــمح التصـ ـميا ،358/1 :وهم ــع الهوامـ ــع،486/1 :

والتذييل والتعميل ،6/6 :وتحقيقات تحوية.85 :
( )5اتظم :تحقيقات تحوية.85 :
( )6سومة آل عممان.180 :
( )7سومة الصافات.77 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
فعولين
الفصل علر الحال ف حين عرـم دخولـ علـر خبـم عـان ومتصـو ظـن
أصلهما ميم
دخول
القمآن لمالعميم
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

وأخواتها ،وبذلك يبعد معتر الحالية عن المفعول الرات (.)1

يصـا و وعهـا حـا  ،عـأن

 -4ومما يمتع عون المفعول الرات حا أتك تجعل ف مو ع جملة

تعون استفهامية أو مصدمة بعلم استقبال عالسين وسوف ولن ،وغيم ذلك ،وذلك تحو ولك( :علمت

محمــدا أمســافم هــو أم مقــيم) و ــولهم (علمــت زيــدا أبــو مــن هــو؟) و يصــا جعلهــا حاليــة؛ ألن جملــة

الحال خبمية ،و تعون طلبية بامجمام(.)2

فعـل مـا سـبق ممـا يـمجا عـون المتصـو الرـات مفعـو
يمعن ا ستغتا عت ؛ ألت

ف هذا البا

حـا  ،عـذلك فـإن المفعـول الرــات

يتم المعتر بدوت  ،والحال

تعون عذلك.

رأي السهيلي:
ذهـ

ظــن وأخواتهــا لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم ،بــل

الســهيل إلــر أن المفعــولين فـ بــا

هما عمفعول أعطر ،واستدل علر ذلك بعـدم جـواز حـذف الفعـل فإتـك تقـول " :ظتتـت زيـدا عمـ ام "،

فإت

يجوز أن تقول " :زيد عممو" إ علر جهة التلبي  ،وأتت لم تمد ذلـك مـع ظتتـت ،إذ القصـد

أتك ظتتت زيدا عم ام تفس

لب عممو(.)3

و د أيـد بعـض التحـاة مأي السـهيل  ،ومـن هـؤ
يف حيث ال تعقيبـا عليـ " :ووا ـا أن بـا

حاجة لفـتا بـا

لـ فـ عتـ

بابها مرل :أعطر ،عسا ،و د

التحـو ،فأفعالـ

ممت أمرلة البا

التحـاة فـ العصـم الحـديث الـدعتوم لـو

ظـن وأخواتهـا بـذلك أصـبا متـداعيا ،ولـم تعـد هتـاك

تعـدو تظائمهـا ممـا يتعـدى إلـر مفعـولين ،ولـيا مـن
إلر با

المفعول ب "(.)4

وف ـ عتابـ ـ تحقيق ــات تحوي ــة مد ال ــدعتوم فا ــل الس ــاممائ عل ــر ذل ــك بقولـ ـ ( " :)5وأمى أن
القول بهذا أبعد من القول بحالية المتصو الرات  ،فالحالية د تعون أ م إلـر القبـول فـ

التعبيـ ـمات عقول ــك" :ظتت ــت محم ــدا مس ــاف ام" ،إذ

يص ــا فيم ــا أحسـ ـ

سـم مـن

أن تجع ــل مس ــاف ام مر ــل رـ ـات

( )1اتظم :تحقيقات تحوية.86 :
( )2اتظم :السابق.86 :
( )3اتظــم :امتلــاف ال ــم  ،2097 :ويتظــم لــمح التص ـميا ،358/1 :وهمــع الهوامــع ،486/1 :والتــذييل،5/6 :
والمساعد علر تسهيل الفوائد.352/1 :
( )4اتظم :تحقيقات تحوية.87 :

( )5اتظم :السابق ،الصفحة تفسها.
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

أصلهما
لمفعولين
المبتدأـول " :أعطيـت محمـدا مسـاف ام"" ،و "أعطيتـ تائمـا" علـر أن مســاف ام أو
ـت تقـ
ـت ،فأت
مفعـول أعطي
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

تائما مفعول ٍ
ران.

ومن األدلة التي يرد بها على قول السهيلي:
أن حــذف (ظــن) مــن تحــو (ظتتــت زيــدا محمــدا) يــؤدي إلــر أن تصــبا الجملــة (زيــد محمــد)،

وهــذا خـ ف المقصــود ،وهــو مــا أدى إلــر القــول بــأن المتصــوبين لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم ،فهــو
مــمدود ،وذلــك أت ـ ألغــر معتــر الظــن مــن الجملــة ف ـ حــين أن الجملــة يج ـ

أن تؤخــذ بعــل يودهــا،

فــالمتعلم لــم يقــل أو (زيــد محمــد) رــم أدخــل الظــن علي ـ  ،واتمــا هــو ظــن ابتــدا  ،فقــال( :ظتتــت زيــدا
محمدا) ف يصا إلغا الظن من الع م(.)1

وهـذا العـ م أ ـمه السـهيل  ،والــدعتوم لـو

ـيف وغيمهمـا ،فــذعم لـو

تجديـد التحــو (إن وأخواتهـا) وأتهــا تـدخل علــر المبتــدأ والخبـم ،فتتصـ

ـيف فـ عتابـ

األول ويسـمر اســمها ،وتمفــع

الخبــم ويســمر خبمهــا ،وذعــم مــن أخ ـوات (إن) ،ليــت وعــأن ولعــل ،ولــم يعتــمض علــر ذلــك بامتتــام

حذفها ف عريم من التعبيمات عامتتـام حـذف ظـن ،فـتحن تقـول( :ليـت العقـيم تلـد) ،و (ليـت اللـبا
يعود) عل ذلك علر معتر التمت  ،و يصا حذف ليت ف عل ذلكَ ،فلِ َم لم يمتع ذلك من أن يعون
أصــل الع ـ م مبتــدأ وخب ـ ام؟ ذلــك ألن المــتعلم مـ ٍ
ـتمن ،و يســوغ حــذف التمت ـ  ،فإت ـ إذا حــذف التمت ـ
تغيم الع م(.)2

عذلك فإت لم يقل أحد أن عل ما عان أصل مبتدأ وخب ام إذا حـذف مـا دخـل عليـ صـا ذلـك
ف ـ المعتــر ،بــل المقصــود أن أصــل مبتــدأ وخبــم ف ـ التــأليف
السهيل وا ستد ل بها(.)3

و ــد ح ــظ التح ــاة أن ظ ــن وأخواته ــا تخـ ـت

ب ــأموم

ف ـ المعتــر ،وبهــذا ســقطت لــبهة
يل ــامعها فيه ــا س ــائم األفع ــال ،وب ــذا

تختلــف عــن أعطــر ،ومتصــوباها يختلفــان عــن متصــوب أعطــر( ،)4وســيأت بيــان هــذه الخصــائ
فيما بعد.
وبذلك يتمجا أن المتصو الرات هو خبم ف األصل،
( )1اتظم :تحقيقات تحوية.87 :
( )2اتظم :السابق 87 :وما بعدها.
( )3اتظم :السابق.90 :

( )4اتظم :السابق :الصفحة تفسها.
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حال و مفعول من با

أعطر.

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين
المبتدأمن حيث المعنى:
أصلهماواتها
ظن وأخ
 -2أقسام
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ال ابن مالك ف ألفيت :

انصررررررب بفعررررررل القلررررررب جررررررزأي ابترررررردا

أعنرررررري :رأى ،خررررررال ،علمررررررت ،وجرررررردا

ظررررررن ،حسرررررربت ،وزعمررررررت مرررررر عررررررد

حجرررررررا ،درى ،وجعرررررررل اللرررررررذ كاعتقررررررردا

وهرررررررررررب ،تعلرررررررررررم والتررررررررررري كصررررررررررري ار

()1

أيضررررراً بهرررررا انصرررررب مبتررررردأ وخبررررر ار

ذعـم ابــن مالـك فـ األبيــات السـابقة األفعــال التـ تتصـ

مفعــولين أصـلهما المبتــدأ والخبــم،

وه (ظن وأخواتها).
وتتقســم ظــن وأخواتهــا إلــر ســمين مئيســين همــا :أفعــال القلــو وأفعــال التصــييم والتحويــل

()2

وفيما يل تفصيل هذين التوعين:
أ -أفعال القلوب:
سميت أفعال القلو بهذا ا سم؛ ألن معاتيها ائمة بالقل

وتحوها(.)3

وليا عل فعل لب يتص
 -ما

متصلة ب عالعلم واليقـين والظـن

المفعولين ،بل القلب ر رة أ سام(:)4

يتعدى بتفس  ،مرل :فعم وتفعم.

مف وفهم.
 ما يتعدى لواحد ،مرل َع َ ما يتعدى رتين ،وهو المماد هتا.سم أغل

التحاة أفعال القلو إلر سمين هما :أفعال اليقين وأفعال المجحان.

( )1ألفية ابن مالك.15 :
( )2اتظم :تو يا المقاصد  ،555/2ولمح ابن عقيل ،28/2 :ولمح ابن التاظم.141 :
( )3اتظــم :أو ــا المســالك ،27/2 :ولــمح التص ـميا ،358/1 :والتطبيــق التحــوي ،عبــده الماجح ـ  ،دام المعمفــة
الجامعية ،القاهمة ،ط1420 ،2هـ 2000 -م،

 ،191ودليل السالك إلر ألفية ابن مالك ،عبد اع صالا الفوزان،

دام المسلم للتلم والتوزيع.286/1 ،

( )4اتظم :أو ا المسالك ،27/2 :ولمح التصميا.358/1 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين :أصلهما المبتدأ
 أفعال اليقينوالخبر (ظنَّ وأخواتها)

وه الت تفيـد التحقـق مـن تسـبة الخبـم ل سـم ،عقولتـا( :علمـت اع موجـودا) فتسـبة الوجـود

ع أمم محقق باستخدام الفعل علم.
وأهم هذه األفعال:
 -1أرى:
بمعتر علم ،من مؤية القل  ،وهو العريم عقول اللاعم(:)1
محاولررررررررررررررررر ًة وأكثررررررررررررررررررهم جنررررررررررررررررروداً

رأيرررررررررررت اهلل أكبررررررررررررر كرررررررررررل شرررررررررررريء

ول ـ تعــالر:

و ــد تــأت مأى أي ــا بمعتــر الظــن ،وهــذا ليــل ،و ــد اجتمــع اليقــين والظــن ف ـ
﴿إِ ََّّنُ ْم َي َر ْو َن ُه َب ِعيدً ا (َ )6ون ََرا ُه َق ِري ًبا﴾( )2أي يظتوت وتعلم ( ،)3فالفعل األول بمعتر الظن والفعل الرات
بمعتر اليقين ،وع هما تص

مفعولين.

وان عاتت (مأى) بصمية أو من المأي ،أو بمعتـر أصـا مئتـ تعـدت إلـر واحـد( .)4أمـا مأي
الحلمية الت بمعتر َحلم فإتها تتعدى رتين بجامع إد امك الحا الباطن( ،)5عقول تعالر﴿ :إِ ِِّّن َأ َر ِاِّن
َ ِ
َخر ًررا﴾
صر َ ْ
أ ْع ُ

()6

فاليــا فـ (أ امتـ ) مفعــول أول ،و (أعصــم خمـ ام) جملــة فـ محــل تصـ

المفعــول

الرات .

( )1البيــت لخــداش بــن زهيــم بــن مبيعــة بــن عمــمو بــن عــامم بــن صعصــعة ،اتظــم :لــمح ابــن عقيــل ،29/2 :ولــمح
األل ــموت  ،155/1 :وتخل ــي
الصالح  ،دام العتا

اللـ ـواهد وتلخ ــي

الفوائ ــد ،اب ــن هل ــام األتص ــامي( ،ت 761هـ ــ) ،تحقي ــق :عب ــاا

العمب  ،لبتان ،ط1406 ،1هـ  1986 -م ،425 :ولمح ابن التاظم.141 :

اللغة :محاولة :تطلق علر المحاولة والقوة والقدمة .
( )2سومة المعامج.7 -6 :
( )3اتظم :لمح األلموت  ،155 /1 :وتو يا المقاصد ،555 / 2 :واملاد السالك ،268 :والمفصل.260 :

( )4ل ــمح األل ــموت  ،155/1 :واتظ ــم :الجم ــل فـ ـ التح ــو ،30 :وتو ــيا المقاص ــد ،555 /2 :والتح ــو الـ ـواف :
.16/2
( )5اتظــم :لــمح ابــن عقيــل ،52 / 2 :وتو ــيا المقاصــد ،565 / 2 :ولــمح التص ـميا ،365/1 :ولــمح الم ـ
عل ــر العافي ــة ،تحقي ــق :يوس ــف حس ــن عم ــم ،متل ــومات جامع ــة ــاميوتا ،بتغ ــازي ،ليبي ــا ،ط1996 ،2م،151/4 ،
والتحو الوسيط ،سعد حسن عليوي ،دام صفا للتلم والتوزيع ،عمان ،ط1433 ،1هـ  2012 -م.267/1 ،

( )6سومة يوسف.36 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأـم وابـدا الـمأي وا عتقـاد ،فـمأى أعرـم التحـاة أتـ يتصـ
أصلهماـر الفه
لمفعولينأي بمعت
أما الـم
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

مفعـو واحـدا،

ومــن التحــاة مــن يــمى أت ـ يتص ـ مفعــو أو مفعــولين حس ـ مقت ــيات المعتــر مرــل :يــمى بعــض
ــمم القهــوة( )1فف ـ ول ـ تعــالر﴿ :إِنَّررا َأ ْنزَ ْلنَررا إِ َل ْيرر َ
األطبــا القهــوة ــامة ،أو يــمى بعــض األطبــا
ِ
ِِ
اك اَّللَُّ و ََل َت ُكر ِ
ا ْلكِ َترراب بِر َْ ِ
رْي النَّر ِ
راس بِر َرام َأ َر َ
ريام﴾
رن ل ْلخَ ررا ن َ
راَل ِِّ ل رت َْحك َُم َبر ْ َ
ْ
َ
َ
ْي َخصر ً

(أماك) من مأيت اللـ

()2

ذعــم الععبــمي أن الفعــل

إذا ذهبـت إليـ وهـو مـن الـمأي وهـو متع ٍـد لمفعـول واحـد ،وبعـد الهمـزة تعـدى

إلــر مفعــولين أحــدهما العــاف وايخــم محــذوف ،أي أ امع ـ  ،و يــل المعتــر (علمــك) وهــو متعــد إلــر
مفعولين أي ا(.)3

 رأى في القرآن الكريم:
أوالً -رأى العلمية:
وردت (رأى) العلمية في حوالي سبعة وثمانين موضعاً في القرآن الكريم منها:
ِ
اب َأ َّن ا ْل ُق َّو َة َّللَِّ ََجِي ًعا﴾(.)4
ين َظ َل ُموا إِ ْذ َي َر ْو َن ا ْل َع َذ َ
 -1ال تعالرَ ﴿ :و َل ْو َي َرى ا َّلذ َ
ف(يمى) هتا من مؤية القل  ،وأن واسمها وخبمها (أن القوة ع) سدت مسد مفعول يمى.
ون َأ ْن ت ِ
ِ
ِ
ِ
ررن ا ْلكِت ِ
الض َ
َضرر ُّلوا
ون َّ
ررال َل َة َو ُي ِريرردُ َ
ررَ َ
ين ُأوتُرروا نَصرري ًبا م َ
َررر إِ َ ا َّلررذ َ
 -2ــال تعــالرَ ﴿ :أ ََل ْ ت َ
َرراب َي ْش َ ُ
السبِ َ
يل﴾(.)5
َّ
المؤيــة هتــا لبيــة بمعتــر العلــم وعــدي بــإلر ،بمعتــر ألــم يتتـ علمــك إلــيهم وجملــة (يلــتمون)

مفعول ب لتم .والعم تستعمل هذا التعبيم (ألم تم) بمعتيين:

أحــدهما :هــو الس ـؤال عــن المؤيــة البص ـمية أو القلبيــة ،عــأن تقــول :ألــم تــم خالــدا اليــوم؟ أو

تقول :ألم تم األمم عما مأيت ؟

( )1اتظم :همع الهوامع  ،483/1والتحو الواف .15/2 :
( )2سومة التسا .105 :
( )3التبيان ف إع ام

القمآن ،أبو البقا الععبمي (ت 616ه) ،دام العت

( )4سومة البقمة.165 :
( )5سومة التسا .44 :
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العلمية ،بيموت.193/1 :

الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
المبتدأ
تعلم) و (ألم يتت إلر علمك) وه علمة تقولها العم عتد التعج (.)1
أصلهما (ألم
لمفعولين بمعتر
وايخم
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ِ
ِ
ِ
رن ا ْلكِ َتر ِ
راب﴾ يــل
ين ُأو ُترروا نَصرري ًبا مر َ
جـا فـ لســان العــم  " :و ولـ عــز وجــلَ ﴿ :أ ََل ْ َتر َرر إِ َ ا َّلررذ َ

معتـاه :ألـم تعلـم ،أي ألــم يتتـ علمـك إلـر هــؤ  ،ومعتـاه اعـمفهم ،يعتـ علمــا أهـل العتـا  ،..و ــال

بع هم :ألم تم ،ألم ت ْخبِم ،وتأويل سؤال فيـ إعـ م ،وتأويلـ أعلـن صـتهم و ـد تعـمم فـ الحـديث:
ألم تم إلر ف ن ،أو لم تم إلر عذا ،وه علمـة تقولهـا العـم عتـد التعجـ مـن اللـ  ،وعتـد تتبيـ
ِ
ِ
ِ
رن ا ْلكِت ِ
َراب﴾( )2أي لـم تعجـ لفعلهـم وألـم يتتـ
ين ُأوتُروا نَصري ًبا م َ
المخاط عقول تعالرَ ﴿ :أ ََل ْ ت ََر إِ َ ا َّلذ َ
لأتهم إليك(.)3
ٍ
الس َام ِء َما ُي ْم ِسك ُُه َّن إِ ََّل اَّللَُّ﴾ (.)4
 -3ال تعالرَ ﴿ :أ ََل ْ َي َر ْوا إِ َ ال َّط ْ ِري ُم َسخَّ َرات ِي َج ِّو َّ
المؤية هتا لبية بمعتر العلم ،وعدي الفعل بإلر ،والمفعول الرات (مسخمات).
"ورمة فمق بين القول (ألم يموا الطيم مسخمات) و ﴿ألم يموا إلر الطيـم مسـخمات﴾ فالمؤيـة
األولر مؤية بصمية ،والراتية تظم عقل و تفعمي ،أي ألم َتم ،فتمتد بك المؤية إلر ما ذعم لك مـن
األحوال ،فتعج من هذا الصتع الخ ق "(.)5
ال الف ام  " :وادخال العم (إلر) فـ هـذا المو ـع علـر جهـة التعجـ  ،عمـا تقـول للمجـل:

أما تمى إلر هذا ،والمعتر-واع أعلم -هل مأيت مرل هذا ،أو أمأيت هعذا! "(.)6

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رن
َحنَرا َر ُّبنَرا َو َيفْف ْرر َلنَرا َلنَكُرون ََّن م َ
 -4ال تعالرَ ﴿ :و ََّملا ُسق َط ِي َأ ْيدهيِ ْم َو َر َأ ْوا َأ ََّّنُ ْم َقدْ َض ُّلوا َقا ُلوا َلرِ ْن ََل ْ َي ْر َ ْ
اخل ِ ِ
َْ
ين﴾(.)7
اِس َ
إن مع اسمها وخبمها (أتهم د

(علموا).

لوا) ف تأويل مصدم سد مسد مفعول مأى القلبية بمعتـر

( )1اتظم :البمهان ف علوم القمآن ،اممام الزمعل (ت ،151/4 :)794ومعات التحو ،فا ل الساممائ 13/2 :
( )2سومة التسا .44 :

( )3لسان العم  ،مادة (مأى).1542 ،
( )4سومة التحل.79 :
( )5معات التحو.14/2 :
( )6معات القمآن ،الف ام (ت207ه).170/1 :
( )7سومة األعماف.149 :

29

الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية

س َأ ُلكُم ع َلي ِه م ًاَل إِ ْن َأج ِري إِ ََّل ع ََل اَّللَِّ وما َأنَا بِ َط ِ ِ ِ
رم ُم َال ُقرو
لمفعولين ﴿ َو َيا َق
 -5ال تعالر:
ارد ا َّلذ َ
َ
ْ َ
ين َآ َمنُروا إِ ََّّنُ ْ
ََ
المبتدأ ْ َ ْ َ
أصلهما ْو ِم ََل َأ ْ

والخبر (ظنَّ وأخواتها)
ون﴾(.)1
َر ِِّّبِ ْم َو َلكِنِّي َأ َراك ُْم َق ْو ًما َ َْت َه ُل َ

تصـ ــبت مأى العلميـ ــة مفعـ ــولين أولهمـ ــا ال ـ ــميم المتصـ ــل (العـ ــاف) والرـ ــات

(تجهلون) صفة.

ومـ ــا ،وجملـ ــة

 -6ال تعالر﴿ :إن ترن أنا أقل منك ماالً وولداً﴾(.)2
تمن) مفعول ب أول ،و (أ ل) مفعول ب ٍ
اليا المحذوفة ف ( ِ
ران.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٍء
 -7ال تعالرَ ﴿ :أ َو ََل ْ َي َر ا َّلذ َ
الس َم َوات َو ْاْلَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
ين َك َف ُروا َأ َّن َّ
َاُها َو َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء ُك َّل َ ْ
َحي﴾(.)3
الجملة من أن واسمها وخبمها (أن السموات واألمض عاتتا متقا) سدت مسد مفعول ( َيم).

اَل َّرِ وهي ِردي إِ َ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْ ا ْل َع ِز ِ
يرز
ين ُأوتُوا ا ْلع ْل َم ا َّلذي ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ م ْ
 -8ال تعالرَ ﴿ :و َي َرى ا َّلذ َ
َ
رن َر ِّبر َ ُه َرو َْ َ َ ْ
اَل ِم ِ
َْ
يد﴾(.)4
المؤيــة ف ـ اييــة لبيــة ،المفعــول األول ا ســم الموصــول (الــذي) والمفعــول الرــات (الحــق) و(هــو)
ميم فصل.

 -9ال تعالرَ ﴿ :أ َو ََل ْ َي َر ْوا َأ َّن اَّللََّ ا َّل ِذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو َأ َشدُّ ِمن ُْه ْم ُق َّو ًة﴾(.)5
سدت أن واسمها وخبمها مسد مفعول (يموا) القلبية.
 -10ال تعالرَ ﴿ :أ َو ََل ْ َي َر ْوا َأنَّا َج َع ْلنَا َح َر ًما َآ ِمنًا﴾(.)6
سد المصدم المؤول من أن واسمها وخبمها مسد مفعول (يموا).

( )1سومة هود.29 :
( )2سومة العهف.39 :
( )3سومة األتبيا .30 :
( )4سومة سبأ.6 :
( )5سومة فصلت.15 :

( )6سومة العتعبوت .67
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

لمفعولين
المبتدأ َب ِعيدً ا (َ )6ون ََرا ُه َق ِري ًبا﴾(.)1
أصلهما ْم َي َر ْو َن ُه
 -11ال
تعالر﴿ :إِ ََّّنُ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

يموت هتا بمعتر (يظتوت ) :المفعول األول ال ميم المتصل (الها ) والمفعول الرات (بعيدا)،
أما(تماه) فبمعتر (تعلم ) المفعول األول ال ميم المتصل الها ،والمفعول الرات ( ميبا).
ت حظ ف أغل

اييات السابقة أن أن مع مدخو تها سدت مسد مفعول المؤية القلبية.

ثانياً -رأى الحلمية:
أما (رأى) الحلمية فوردت في ستة مواض في القرآن الكريم وهي:
الشمس وا ْل َقمر ر َأيتُهم ِِل س ِ ِ
 -1ال تعالر﴿ :يا َأب ِ
ت إِ ِِّّن َر َأ ْي ُ َ
ين﴾(.)2
اجد َ
َ َ
َش ك َْو َك ًبا َو َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
ت أ َحدَ َع َ َ
من با

فــالمفعول األول (أحــد علــم) والمفعــول الرــات محــذوف دل عليـ ولـ (ســاجدين) ،والمســألة
التتازم حيث تتازم (مأيت – مأيتهم) ف

ول ساجدين عل يطلبـ مفعـو راتيـا فأعمـل الرـات

وأهمل األول ،وذعم الععبمى أن (ساجدين) حال؛ ألن المؤية من مؤية العين(.)3

ِْ
َ ِ َ ِ
َ ِ َ ِ
ْ
رري
 -2ال تعالرَ ﴿ :ق َال َأ َحدُ ُ َ
ص ََخ ًْرا َو َق َال ْاْلَ َخ ُر إِ ِِّّن أ َراِّن أ َْح ُل َف ْو َق َرأِس ُخ ْبزً ا تَأك ُُل ال َّط ْ ُ
ُها إِ ِِّّن أ َراِّن أ ْع ُ
ِمنْ ُه﴾(.)4
ــال أبـــو حيـ ــان
ومفعولها

()5

 " :مأى الحلميـ ــة جـ ــمت مجـ ــمى أفع ــال القل ــو ف ـ ـ ج ـ ـواز ع ــون فاعلهـــا

ميمين متحـدي المعتـر ،ف (أ امتـ ) فيـ

ـميم الفاعـل المسـتعن ،و ـد تعـدى الفعـل إلـر

ال ميم المتصل وهو مافع لل ـميم المتصـل وع همـا لمـدلول واحـد ،و يجـوز أن يقـول (أ ـمبت )

و أعممت ".

 -3ال تعالر﴿ :و َق َال ا َْمللِ ُ إِِّن َأرى سبع ب َقر ٍ
ات ِس َام ٍن َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْبع ِع َجاف﴾(.)6
َ
ِّ َ َ ْ َ َ َ
فالمفعول األول (سبع) وجملة (يأعلهن) ف محل تص

مفعول ب ٍ
ران.

( )1سومة المعامج.7-6 :
()2
()3
()4
()5
()6

سومة يوسف.4 :
اتظم :التبيان ف إع ام القمآن48/2 :؛ البيان ف غمي إع ام
سومة يوسف.36 :
البحم المحيط ،أبو حيان األتدلس (ت754ه).308/5 :
سومة يوسف.43 :
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القمآن ،ابن األتبامي.33/2 :

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

الس ْع َي َق َال َيا ُبن ََّي إِ ِِّّن َأ َرى ِي ا َْملنَا ِم َأ ِِّّن َأ ْذ َب ُح َ َفا ْن ُظ ْر َما َذا ت ََرى﴾(.)1
أصلهما َلغَ َم َع ُه
لمفعولين ﴿ َف َل َّام َب
 -4ال تعالر:
المبتدأ َّ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

هتا سدت الجملة من إن واسمها وخبمها (أت أذبحك) مسد مفعول مأى الحلمية.

َاك إِ ََّل فِ ْتنَ ًة لِلن ِ
الرؤْ َيا ا َّلتِي َأ َر ْين َ
َّاس﴾(.)2
 -5ال تعالرَ ﴿ :و َما َج َع ْلنَا ُّ
المفعــول األول ال ــميم المتصــل فـ (أميتــاك) ،والمفعــول الرــات محــذوف والتقــديم (أميتــاك

إياها) أو (أميتاعها).

 -6ال تعالر﴿ :إِ ْذ ُي ِريك َُه ُم اَّللَُّ ِي َمن َِام َ َقلِ ًيال َو َل ْو َأ َراك َُه ْم كَثِ ًريا َل َف ِش ْلت ُْم َو َل َتنَازَ ْعت ُْم ِي ْاْلَ ْم ِر﴾(.)3
المفعول األول ال ميم المتصل العاف ،والمفعول الرات ال ميم المتصل (الها ) ،وعلمت

( لي  ،عري ام) يل هما حال ،و يل مفعول رالث لمأى الحلمية الت تعدت بالهمزة إلر ر رة مفاعيل.
ــال أبــو حيــان( " :)4زعم ـوا أن مأى الحلميــة تتعــدى إلــر ر رــة عــأعلم وجعــل مــن ذلــك ول ـ
ريال و َلررو َأراكَهر ِ
ِ
ِ
رريا َل َف ِشر ْلت ُْم َو َل َتنَررازَ ْعت ُْم ِي ْاْلَ ْمر ِرر﴾( )5فاتتصــا
تعــالر﴿ :إِ ْذ ُير ِرريك َُه ُم اَّللَُّ ِي َمنَام ر َ َقلر ً َ ْ َ ُ ْ
رم كَثر ً
( لــي ) عتــده علــر أت ـ مفعــول رالــث ،وج ـواز حــذف هــذا المتصــو اختصــا ام يبطــل هــذا المــذه ،
تقول :مأيت زيدا ف التوم ،وأمات اع زيدا ف التوم".

ثالثاً -أرأيت:
لهــذا التعبيــم معتيــان :األول :أن تســأل عــن المؤيــة البص ـمية أو القلبيــة ،عــأن تقــول :أ أميــت
سعيدا اليوم؟ أو تقول :أمأيت األمم عما أخبمتك؟
والرات  :أن تعون بمعتر أخبمت  ،وذلك تحـو ولـ تعـالرُ ﴿ :ق ْرل َأ َر َأ ْيرت ُْم إِ ْن َأ َخ َرذ اَّللَُّ َس ْرم َعك ُْم
َو َأ ْب َص َارك ُْم َو َخت ََم َع ََل ُق ُلوبِ ُك ْم َم ْن إِ َله غَ ْ ُري اَّللَِّ َي ْأتِيك ُْم بِ ِه﴾(.)6
و بد ف (أمأيت) الت بمعتـر أخبمتـ مـن اسـم متصـو هـو المفعـول األول ،رـم يليـ جملـة

استفهام تعون ف مو ع المفعول الرات
()1
()2
()3
()4
()5
()6

()7

و د يؤتر بعده بالمتصو و د يحذف.

سومة الصافات.102 :
سومة امس ام .60 :
سومة األتفال.43 :
البحم المحيط.497/4 :
سومة األتفال.43 :
سومة األتعام.46 :

( )7اتظم :البمهان ف علوم القمآن  ،153/4ومعات القمآن  ،333/1ومعات التحو .15/2
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
لمفعولين
المبتدأرأيتم) في واحد وثالثين موضعاً في القرآن الكريم ،صرح برالمفعولين
أصلهمارأيت – أ
وردت (أ
وقد
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

في أربعة عشر موضعاً ،منها:

ُون َع َل ْي ِه َوكِ ًيال﴾(.)1
ت َم ِن َّاَّت ََذ إِ ََل ُه َه َوا ُه َأ َف َأن َ
 -1ال تعالرَ ﴿ :أ َر َأ ْي َ
ْت َتك ُ
حيث صمح بالمفعولين ،المفعول األول ا سم الموصـول (مـن) والجملـة ا سـتفهامية (أفأتـت

تعون علي وعي ) ف مو ع المفعول الرات .
ت ا َّل ِذي ت ََو َّ (َ )33و َأ ْع َطى َقلِ ًيال َو َأكْدَ ى (َ )34أ ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْل َف ْي ِ
ب َف ُه َو َي َرى﴾(.)2
 -2ال تعالرَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َ

تصبت (أمأيت) مفعولين :األول ا سم الموصـول (الـذي) ،والجملـة ا سـتفهامية (أعتـده علـم
الغي

فهو يمى) ف مو ع المفعول الرات .

ِ
ون اَّللَِّ َأ ُر ِ
ون ِم ْن ُد ِ
َ َ
وِّن َما َذا َخ َل ُقوا ِم َن ْاْلَ ْر ِ
ض﴾(.)3
ين تَدْ ُع َ
َاءك ُُم ا َّلذ َ
ُشك َ
 -3ال تعالرُ ﴿ :ق ْل أ َرأ ْيت ُْم ُ َ
تصــبت (أ أميــتم) مفعــولين المفعــول األول (لــمعا عم) ،والجملــة ا ســتفهامية (مــاذا خلقـوا مــن

األمض) ف مو ع المفعول الرات  ،وجملة (أموت ) معتم ة.

ُون (َ )58أ َأ ْنت ُْم َ َّْت ُل ُقو َن ُه َأ ْم ن َْح ُن َْ
ون﴾(.)4
اخلالِ ُق َ
 -4ال تعالرَ ﴿ :أ َف َر َأ ْيت ُْم َما ُتُ ْن َ
المفعول األول ا سم الموصول (ما) والجملة ا سـتفهامية (أأتـتم تخلقوتـ أم تحـن الخـالقون)
ف مو ع المفعول الرات .
ت َم ِن َّاَّت ََذ إِ ََل ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه اَّللَُّ َع ََل ِع ْل ٍم َو َخت ََم َع ََل َس ْم ِع ِه َو َق ْلبِ ِه َو َج َع َل َع ََل َب َ ِ
صر ِه
 -5ـال تعـالرَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي َ

ِغ َش َاو ًة َف َم ْن َ ْهي ِد ِيه ِم ْن َب ْع ِد اَّللَِّ﴾(.)5

المفعــول األول ا ســم الموصــول (مــن) ،الجملــة ا ســتفهامية (فمــن يهدي ـ م ـن بعــد اع) ف ـ
مو ع تص

المفعول الرات .

• أما ف الموا ع األخمى فقد حذف المفعول ب األول أو حذف المفعول ب الرات أو ا رتان معا.

( )1سومة الفم ان.43 :
( )2سومة التجم.35-33 :
( )3سومة فاطم.40 :
( )4سومة الوا عة.59-58 :
( )5سومة الجارية.23 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
المبتدأ
أصلهما
فيها المفعول األول:
حذف
لمفعولينالتي
* فمن اآليات
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

 -1ال تعالرُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َأتَاك ُْم َع َذا ُب ُه َب َياتًا َأ ْو ََّنَ ًارا َما َذا َي ْس َت ْع ِ
ون﴾ .
ج ُل ِمنْ ُه ا ُْمل ْج ِر ُم َ
()1

المفعول األول محذوف ،و يصـا أن تقـع جملـة اللـمط مو عـ  ،والمسـألة مـن بـا

حيث تتازم (أمأيتم) (أتاعم) ف

التتـازم،

ول (عذاب ) واعمال الرات هو المختام ،فلما أعمـل حـذف المفعـول

األول ،والمعتر ( ل لهم يا محمد أخبموت عن عذا

اع إن أتاعم أي ل

تستعجلون مت )

()2

أما

المفعول الرات فهو جملة ا ستفهام (ماذا يستعجل مت المجممون).
اق ب ِع ٍ
ِ
ِ
ِ
 -2ال تعالرُ ﴿ :ق ْل َأر َأيتُم إِ ْن ك َ ِ ِ ِ
يد﴾(.)3
َان م ْن عنْد اَّللَِّ ُث َّم َك َف ْرت ُْم بِه َم ْن َأ َض ُّل ِم َّ ْن ُه َو ِي ش َق ٍ َ
َ ْ ْ
المفعـول األول محـذوف تقـديمه (أتفســعم أو حـالعم) والمفعـول الرــات هـو الجملـة ا ســتفهامية
(من أ ل ممن هو ف لقاق بعيد).
ت إِ ْن ك ََّذ َب َوت ََو َّ (َ )13أ ََل ْ َي ْع َل ْم بِ َأ َّن اَّللََّ َي َرى﴾(.)4
 -3ال تعالرَ ﴿ :أ َر َأ ْي َ
حذف المفعـول األول ل أميـت ،والجملـة ا سـتفهامية (ألـم يعلـم بـأن اع يـمى) فـ محـل تصـ

المفعول الرات .

* ومن اآليات التي حذف فيها المفعول الثاني:
ت ا َّل ِذي َين َْهى (َ )9ع ْبدً ا إِ َذا َص ََّل﴾(.)5
 -1ال تعالرَ ﴿ :أ َر َأ ْي َ
فــالمفعول األول هــو ا ســم الموصــول (الــذي) أمــا المفعــول الرــات فهــو محــذوف دلــت علي ـ
الجملة ا ستفهامية ف ول تعالرَ ﴿ :أ ََل ْ َي ْع َل ْم بِ َأ َّن اَّللََّ َي َرى﴾(.)6
ت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين﴾
 -2ال تعالرَ ﴿ :أ َر َأ ْي َ

()7

فالمفعول األول لمأيت ا سم الموصول (الذي) والمفعول الرات محذوف تقديمه (ما عا بت )،
أو (من هو) و يل ه بصمية ف حاجة لتقديم مفعول ب .
( )1سومة يوتا.50:
()2
()3
()4
()5
()6
()7

اتظم :البحم المحيط ،165/5 :إع ام
سومة فصلت.52 :
سومة العلق.14-13 :
سومة العلق.10-9 :
سومة العلق.14 :
سومة الماعون.1 :

القمآن العميم وبيات  ،محي الدين الدمويش.257/4 :
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األفعال المتعدية

المبتدأ
أصلهمات ُُم َّ
ت َوا ْل ُعزَّ ى﴾(.)1
لمفعولين ﴿ َأ َف َر َأ ْي
 -3ال تعالر:
الال َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

مفعــول (أف ـمأيتم) الرــات محــذوف تقــديمه (هــل ه ـ

(ال ت).

ــادمة علــر ل ـ ) والمفعــول األول هــو

*ومن اآليات التي حذف فيها المفعوالن معاً:
َان َع ََل ُْاَلدَ ى (َ )11أ ْو َأ َم َر بِال َّت ْق َوى﴾
 -1ال تعالرَ ﴿ :أ َر َأ ْي َ
ت إِ ْن ك َ

()2

رت
حذف مفعو (أمأيت) ،فحذف المفعول األول لد لة ما بلـ عليـ وهـو ولـ تعـالر ﴿ َأ َر َأ ْي َ

ا َّل ِ
ررذي َين َْهررى﴾

()3

ررم بِ َ
ررأ َّن اَّللََّ
وحــذف المفعــول الرــات لد لــة مــا بعــده علي ـ وهــو ول ـ تعــالرَ ﴿ :أ ََل ْ َي ْع َل ْ

َي َرى﴾(.)4
ْت َع ََل َب ِّين ٍَة ِم ْن َر ِِّّب َو َرزَ َقنِي ِمنْ ُه ِرزْ ًقا َح َسنًا َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن ُأ َخالِ َفك ُْم
 -2ال تعـالرَ ﴿ :ق َال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن ُكن ُ
ِ ِ
ت وما تَوفِ ِ
إِ َ َما َأ َّْنَاك ُْم َعنْ ُه إِ ْن ُأ ِريدُ إِ ََّل ْ ِ
يب﴾(.)5
يقي إِ ََّل بِاَّللَِّ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُ
ت َوإِ َل ْيه ُأن ُ
اْل ْص َال َح َما ْاس َت َط ْع ُ َ َ ْ
فقــد حــذف مفعــو (أ أميــت) وتقــديم األول (حــال ) والرــات يقــدم غالبــا بجملــة اســتفهامية أي
(أفألو مز

بالحمام من البخا والتطفيف).

ِ ِ ِ
 -3ال تعـالرُ ﴿ :ق ْل َأر َأيتُم إِ ْن ك َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِسا ِ َ
يرل َع َرَل ِم ْثلِ ِره َفر َن َم َن
َ ْ ْ
َان م ْن عنْد اَّللَِّ َو َك َف ْرت ُْم بِه َو َشهدَ َشاهد م ْن َبني إِ ْ َ
ِ
ِ
ْي﴾(.)6
ْرت ُْم إِ َّن اَّللََّ ََل َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ال َّظامل َ
َو ْاس َتك َ ْ
مفعو (أمأيتم) محذوفان تقديمهما أمأيتم حالعم إن عان عذا ألستم ظالمين.

()1
()2
()3
()4
()5
()6

سومة
سومة
سومة
سومة
سومة
سومة

التجم.19 :
العلق.12-11 :
العلق.9 :
العلق.14 :
هود.88 :
األحقاف.10 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
المبتدأ
أصلهماكم):
لمفعولين– أرأيت
رابعاً( -أرأيتك
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ومدت (أمأيتك) ف مو ع واحد ف القمآن العميم وهو ول تعـالرَ ﴿ :ق َال َأ َر َأ ْيتَر َ َه َرذا ا َّل ِرذي
ت َع َ ََّل َلِِ ْن َأ َّخ ْرت َِن إِ َ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َْلَ ْحتَنِك ََّن ُذ ِّر َّي َت ُه إِ ََّل َقلِ ًيال﴾(.)1
ك ََّر ْم َ
حيث تصبت مفعولين المفعول األول هو اسم املامة (هذا) والمفعول الرات محذوف تقديمه

(لم عممت ).

أما (أرأيتكم) فقد وردت في موضعين في سورة األنعام وهما:
ِِ
ْي﴾
اع ُة َأغَ ْ َري اَّللَِّ تَدْ ُع َ
ون إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ
الس َ
 -1ال تعالرُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْي َتك ُْم إِ ْن َأتَاك ُْم َع َذ ُ
اب اَّللَِّ َأ ْو َأ َت ْتك ُُم َّ

()2

و د اختلف العلما ف هذه ايية علر ر رة أ وال:
أ -القول األول :أن المفعول األول والجملة الت سدت مسد المفعـول الرـات محـذوفان لفهـم المعتـر،
والتقديم :أمأيتعم عبادتعم األصتام هل تتفععم؟ أو اتخاذعم غيم اع إلها هل يعلف عتعم العذا ؟

 القــول الرــات  :أن اللــمط وجوابـ ــد ســد مســد المفعــولين؛ ألتهمــا حصـ المعتــر المقصــود ،فلــميحتد هذا الفعل إلر مفعول.
ج -القول الرالث :أن المفعول األول محذوف ،والمسألة من با

التتازم( ،)3حيـث تتـازم (أ أميـتعم) و

(أتاعم) ف ول (عذا اع) فاألول يطلب مفعو  ،والرات يطلب فاع فأعمل الرات  ،وأعمل األول
ميمه ،أما المفعول الرات ِل (أ أميتعم) فهو الجملة ا ستفهامية (أغيم اع تدعون).
ف
 -2المو ع الرات ِل (أمأيتعم) ف
ُ ْهي َل ُ إِ ََّل ا ْل َق ْو ُم ال َّظ ُ
ون﴾
امل ِ َ

()4

اب اَّللَِّ َب ْفتَر ًة َأ ْو َج ْه َرر ًة َه ْرل
ولـ تعـالرُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْي َتك ُْم إِ ْن َأتَراك ُْم َع َرذ ُ

واع ام ايية هو عما مم ف المو ع األول.

وأمأيتك ه (أمأيت) الت بمعتر أخبمت .
ذعــم ابــن متظــوم فـ لســان العــم أن أمأيتــك بمعتــر أخبمتـ  ،فتهمزهــا وتتصـ

التــا متهــا

وتتمك الهمـز إن لـئت وهـو أعرـم عـ م العـم  ،وتتـمك التـا موحـدة مفتوحـة للواحـد والواحـدة والجمـع
( )1سومة امس ام .62 :
( )2سومة األتعام.40 :
( )3اتظم :التبيان ف إع ام
( )4سومة األتعام.47 :

القمآن ،242/2 :واع ام

القمآن العميم وبيات .111/3 :
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لمفعولين
المبتدأمأة " :أمأيتــك ،وللتســوة أ أميــتعن وللجمــع المــذعم أ أميــتعم ،والعــم تمعــت
أصلهماـول للمـ
ـذعمه ،فتقـ
فـ مؤترـ ومـ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

التا واحدة؛ ألتهم لم يميدوا أن يعون الفعل متها وا عا علر تفسها.
واختلف التحويـون فـ العـاف التـ فـ (أمأيتـك) فـذه

()1

أعرـم التحـاة إلـر أتهـا حـمف خطـا

ـت) والعـاف زيـادة فـ بيـان الخطـا  ،وذهـ
زائد ،ف (أمأيتـك) هـ تفسـها (أ أمي َ
أن لفظها لفظ تص وتأويلها تأويل مفع(.)2

الفـ ام والعسـائ إلـر

ــال أبــو اســحق الزجــاج( " :)3هــذا القــول لــم يقبل ـ التحويــون القــدما  ،وهــو خطــأ ،ألن ولــك

(أمأيتــك زيــدا مــا لــأت ) تصــيم (أ أميــت) ــد تعــدت إلــر العــاف والــر زيــد فيصــيم ِل (أ أميــت) اســمان،
فيصيم المعتر أمأيت تفسك زيدا ما حال  ،وهذا محال ".
ولعــل الص ـوا

أمأيتعم) ه حمف خطا

هــو مــا ذه ـ

إلي ـ جمهــوم التحــاة والبص ـميون مــن أن العــاف ف ـ (أمأيتــك –

بدليل ومود لفظ (أمأيت – أمأيتم) ف القمآن العميم ف موا ع عريـمة دون

اتصــال العــاف بهــا ،وذلــك حسـ المو ــف والســياق القمآتـ  ،واتمــا جـ بالعــاف فـ بعــض الموا ــف
زيادة ف التتبي وبيان الخطا  ،فف ول تعالر ف سومة يوتاُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َأتَاك ُْم َع َذا ُبر ُه َب َياتًرا َأ ْو
رارا َمررا َذا َي ْس ر َت ْع ِ
رون﴾( ،)4ــال (أ أميـتم) ولــم يقــل (أ أميــتعم) عمــا فـ ســومة األتعـام ﴿ ُقر ْرل
ج ُل ِمنْ ر ُه ا ُْمل ْج ِر ُمر َ
ََّنَر ً

ِِ
ْي﴾( ،)5ألت ف سومة األتعـام
اع ُة َأغَ ْ َري اَّللَِّ تَدْ ُع َ
ون إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ
الس َ
َأ َر َأ ْي َتك ُْم إِ ْن َأتَاك ُْم َع َذ ُ
اب اَّللَِّ َأ ْو َأ َت ْتك ُُم َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع َع ْلر ُه َع َرَل
رن َي َشرأ اَّللَُّ ُي ْضرل ْل ُه َو َم ْ
ين ك ََّذ ُبوا بِ َن َياتنَا ُصرم َو ُبكْرم ِي ال ُّظ ُل َرامت َم ْ
ومد ول تعـالرَ ﴿ :وا َّلذ َ
رن َي َش ْرأ َ ْ

ِِ ٍ
السر َ َ
ررل َأ َر َأ ْيررر َتك ُْم إِ ْن َأ َتررراك ُْم َعر َ
اْ ُم ْسرررت َِقي ٍم (ُ )39قر ْ
ون إِ ْن ُكنْرررت ُْم
ررري اَّللَِّ َتررردْ ُع َ
ررذ ُ
اب اَّللَِّ َأ ْو َأ َتررر ْتك ُُم َّ
رراع ُة أغَ ر ْ َ
َ
ِِ
ْي﴾( )6وصف الذين عذبوا بآيات اع بالصم والبعم وأتهم ف الظلمات فاحتاجوا إلر زيادة تتبي
َصادق َ
وخطا ؛ ليسمعوا وليعوا ،بخ ف سومة يوتا الت ليا فيها هذا األمم(.)7

( )1لسان العم  :مادة (مأى).1539 ،

( )2اتظم :معات القمآن ،333/1 :ومعات القمآن واعماب  ،الزجاج (ت 311ه).246/2 :
( )3معات القمآن واعماب للزجاج.246/2 :
( )4سومة يوتا.50 :

( )5سومة األتعام.40 :

( )6سومة األتعام.40-39 :

( )7اتظم :معات التحو.18/2 :
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ذعمأصلهما
لمفعولين
المبتدأ عتابـ البمهـان " :أن امتيـان بـأداة الخطـا
الزمعل ف
ود
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

بعـد ال ـميم المفيـد لـذلك

تأعيد باستحعام غفلت  ،عما تحمك التائم باليد والمفـمط الغفلـة باليـد واللسـان؛ ولهـذا حـذفت العـاف فـ

تأعيد الخطا  ،و د تقـدم بلهـا ولـ تعـالر:

آية يوتا ،ألت لم يتقدم بلها ذعم صمم و بعم يوج
ِ
ِ
الس َام ِء َو ْاْلَ ْر ِ
الس ْم َع َو ْاْلَ ْب َص َار﴾( )1فحصل تحميعهم وتتبـيههم بمـا لـم
ض َأ َّم ْن َي ْمل ُ َّ
﴿ ُق ْل َم ْن َي ْرزُ ُقك ُْم م َن َّ
يب ِ
ق بعده إ التذعيم بعذابهم"(.)2
مما سبق يت ا أت يج

الذي جا ت في .

أ يتظم إلر اييات القمآتية مجمدة ،بل حس

المـوطن والسـياق

 -2علم:
بمعتر تيقن عقول اللاعم:
إليررررررك برررررري واجفررررررات الشررررررو واألمررررررل

علمترررررررررك البررررررررراذل المعرررررررررروف فانبعثرررررررررت

()3

و ــد تــأت علمــت بمعتــر ظتتــت وهــو ليــل( ،)4عقولـ تعــالرَ ﴿ :فرنِ ْن علِمتُمرروهن م ْن ِمنَر ٍ
رات َفر َرال
َ ْ ُ ُ َّ ُ

وه َّن إِ َ ا ْل ُك َّف ِ
ار﴾(.)5
ت َْر ِج ُع ُ
واذا جا علم بمعتر عمف ،أي صد بهـا معمفـة اللـ دون تعـمض لمعمفـة مـا هـو عليـ ،
فإت يأخذ مفعو واحدا( ،)6عقول تعالرَ ﴿ :واَّللَُّ َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
رون َشر ْيًِا﴾ )7(.وان
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم ََل َت ْع َل ُم َ
عاتت َعلِم من ولهمَ ( :علِ َم المجل) إذا اتلقت لفت العليا فهو أعلم ،فه

زمة(.)8

( )1سومة يوتا.31 :

( )2البمهان ف علوم القمآن.151/4 :
( )3لـم يتسـ

البيــت إلــر ائــل معــين ،اتظــم :لــمح ابــن عقيــل ،30/2 :ولــمح األلــموت  ،155/1 :والمســاعد علــر

تسهيل الفوائد.357/1 :
اللغة :الباذل :اسم فاعل من البذل وهو الجود والعطا  ،المعموف :اسم جـامع لعـل مـا هـو مـن خيـمي الـدتيا وايخـمة،

اتبعرت :رامت وم ت ،واجفات :دواع اللوق وأسباب .
( )4لمح األلموت .156 / 1 :
( )5سومة الممتحتة.10 :

( )6أو ا المسالك ،41 /2 :واتظم :الجمل ف التحو  ،30ولمح ملحة امع ام .97 :
( )7سومة التحل.78 :

( )8لمح األلموت  ،156 /1 :واتظم :المساعد علر تسهيل الفوائد ،357 / 1 :والتحو الواف .140 / 2:
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األفعال المتعدية

المبتدأوهو من زعما التحو ف العوفة إلحاق عمف وأبصم بعلم فـ تصـ
أصلهما ميم
لمفعولينهلام ال
وأجاز
والخبر (ظنَّ وأخواتها)
()1

المفعولين .

 وقد ورد الفعل (علم) ومتصرفاته في القرآن الكريم ناصباً لمفعولين في حوالي مائة وستة
وعشرين موضعاً.

ولم يصمح بالمفعولين إ ف مو ع واحد وهو ول تعـالرَ ﴿ :فرنِ ْن علِمتُمروهن م ْن ِمن ٍ
َرات َف َرال
َ ْ ُ ُ َّ ُ
وه َّن إِ َ ا ْل ُك َّف ِ
ار﴾(.)2
ت َْر ِج ُع ُ
وقد جاءت أن م مدخوالتها سادة مسد المفعولين في معظم اآليات ومن أمثلة ذلك:
ِ
 -1ال تعالرَ ﴿ :أ َو ََل َي ْع َل ُم َ َ
ُون﴾(.)3
ون َو َما ُي ْعلِن َ
ِس َ
ون أ َّن اَّللََّ َي ْع َل ُم َما ُي ُّ
سدت أن مع مدخو تها (أن اع يعلم ما يسمون) مسد مفعول (يعلمون).
ِ ٍ َ ِ ْ ِ
َ
ٍ ِ َ ِ ِ َ
َ ٍء َق ِدير﴾(.)4
 -2ال تعالرَ ﴿ :ما َنن َْس ْخ م ْن َآ َية أ ْو ُننْس َها نَأت بِخَ ْري من َْها أ ْو م ْثل َها أ ََل ْ َت ْع َل ْم أ َّن اَّللََّ َع ََل ك ُِّل َ ْ
(أن اع علر عل ل

ديم) أن واسمها وخبمها سدت مسد مفعول (تعلم).

ِ
َ
ون﴾(.)5
َش َ
 -3ال تعالرَ ﴿ :وا َّت ُقوا اَّللََّ َو ْ
اع َل ُموا أ َّنك ُْم إِ َل ْيه ُ ُْت َ ُ
(أتعم إلي تحلمون) أن واسمها وخبمها سدت مسد مفعول (اعلموا).
ون﴾(.)6
 -4ال تعالرَ ﴿ :ذلِك ُْم َأزْ كَى َلك ُْم َو َأ ْط َه ُر َواَّللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ََل َت ْع َل ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِسا إِ ََّل َأ ْن َت ُقو ُلوا َق ْو ًَل َم ْع ُرو ًفا﴾(.)7
وَّنُ َّن َو َلك ْن ََل ت َُواعدُ ُ
 -5ال تعالرَ ﴿ :عل َم اَّللَُّ َأ َّنك ُْم َست َْذك ُُر َ
وه َّن ًّ
جملة (أتعم ستذعموتهن) سدت مسد مفعول (علم).

( )1اتظم :لمح الم

.149/ 4 :

( )2سومة الممتحتة.10 :
( )3سومة البقمة.77 :
( )4سومة البقمة.106 :
( )5سومة البقمة.203 :
( )6سومة البقمة.232 :
( )7سومة البقمة.235 :
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المبتدأَّللََّ َله م ْل ُ السامو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض﴾(.)1
لمفعولين ﴿ َأ ََل ْ َت ْع
 -6ال تعالر:
َّ َ َ
أصلهما َل ْم َأ َّن ا ُ ُ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

الجملة من أن ومدخو تها (أن اع ل ملك) سدت مسد مفعول (تعلم).

ون﴾(.)2
 -7ال تعالرَ ﴿ :قدْ َن ْع َل ُم إِ َّن ُه َل َي ْحزُ ُن َ ا َّل ِذي َي ُقو ُل َ
الجملة (إت ليحزتك) سدت مسد مفعول (تعلم) المعلقة عن العمل ب م ا بتدا .
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
 -8ال تعـالرَ ﴿ :ق َال ا َْمل َ ُ ِ
رون َأ َّن َصرا ًَِلا
رن ِمرن ُْه ْم َأ َت ْع َل ُم َ
رن َآ َم َ
ين ْاست ُْضرع ُفوا َمل ْ
ْروا م ْن َق ْومه ل َّلرذ َ
َل ا َّلذ َ
ين ْاس َتك َ ُ
ُون﴾(.)3
ُم ْر َسل ِم ْن َر ِّب ِه َقا ُلوا إِنَّا بِ َام ُأ ْر ِس َل بِ ِه ُم ْن ِمن َ

(أن صالحا ممسل من مب ) أن وما ت ها سدت مسد مفعول (تعلم).
ِ
ِ
ِ ِ َ ِ
ِ
َ
َ
رريا ِِمَّرا
رريا ُي ْرنتك ُْم َخ ْ ً
ِسى إِ ْن َي ْع َلر ِم اَّللَُّ ي ُق ُلروبِ ُك ْم َخ ْ ً
 -9ال تعـالرَ ﴿ :يا أ ُّ َهيا النَّبِ ُّي ُق ْل َمل ْن ي أ ْيديك ُْم م َن ْاْل ْ َ
ُأ ِخ َذ ِمنْك ُْم﴾(.)4
(يعلم) تصبت مفعولين ،المفعول األول (خي ام) والمفعول الرات (ف

لوبعم).

ون َم ْن َي ْأتِ ِيه َع َذاب ُ ْ
ُي ِز ِيه َو ََيِ ُّل َع َل ْي ِه َع َذاب ُم ِقيم﴾(.)5
 -10ال تعالرَ ﴿ :ف َس ْو َ
ف َت ْع َل ُم َ
يجــوز أن تعــون (تعلمــون) بمعتــر تعمفــون فتتص ـ

مفعــو واحــدا ا ســم الموصــول (مــن)،

ويج ــوز أن تع ــون (تعلم ــون) يقيتي ــة ،والمفع ــول الر ــات مح ــذوف ،و ي ــل يج ــوز أن تع ــون (م ــن) اس ــم

اســتفهام فـ محــل مفــع مبتــدأ ،وجملــة (يأتيـ ) الخبــم ،والجملـة فـ مو ــع تصـ

(تعلمون) المعلقة عن العمل.

()6

ِ
ِ
ين ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم َأ َّن ُه َْ
اَل ُِّ ِم ْن َر ِّب َ َف ُي ْن ِمنُوا بِ ِه﴾(.)7
 -11ال تعالرَ ﴿ :ول َي ْع َل َم ا َّلذ َ
سدت أن مع مدخو تها (أت الحق) مسد مفعول يعلم.

( )1سومة المائدة.40 :

( )2سومة األتعام.33 :
( )3سومة األعماف.75 :
( )4سومة األتفال.70 :
( )5سومة هود.39 :
( )6اتظم :البحم المحيط ،222/5 :واع ام
( )7سومة الحد.54 :

القمآن وبيات .352/4 :
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ســدت ســد مفعــول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ َّن اَّللََّ يبس ُط الر َ ِ
لمفعولين َ
اء َو َي ْق ِد ُر﴾(.)1
أصلهما َي ْع َل ُموا َأ
ِّ
َْ ُ
زْق َمل ْن َي َش ُ
 -12ال تعالر﴿ :أ َو ََل ْ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

سدت أن مع مدخو تها (أن اع يبسط المزق) مسد مفعول (يعلموا).

قد تأتي (علم) بمعنى عرف فتنصب مفعوالً واحداً ومن ذلك:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي﴾(.)2
الس ْبت َف ُق ْلنَا ََُل ْم كُونُوا ق َر َد ًة َخاسِ َ
ين ْ
ول تعالرَ ﴿ :و َل َقدْ َعل ْمت ُُم ا َّلذ َ
اعتَدَ ْوا منْك ُْم ِي َّ
ين ِم ْن ُد ِ ِ
وَّنُ ُم اَّللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْم﴾(.)3
وَّن ْم ََل َت ْع َل ُم َ
و ول تعالرَ ﴿ :و َآ َخ ِر َ
ومن اليسيم التمييز بين (علم) الت تتص

مفعولين من (علم) الت بمعتر عمف وتتصـ

مفعـ ــو واحـ ــدا ،إذا ذعـ ــم المفعـ ــو ن أو المفعـ ــول ص ـ ـماحة ،لعت ـ ـ يصـ ــع

إذا لـ ــم يـ ــذعم المفعـ ــول أو

المفعو ن وأعمل الفعل ف المصدم المؤول وهو معظم ما ومد ف القمآن العميم.
لذلك تجد بعض العلما يقولون ف معظم هذه الحا ت " علم يجوز أن تعون المتعدية إلـر

مفعولين ،ويجوز أن تعون المتعدية لواحد "(.)4
لذلك ميز بعض النحاة بين (علم – عرف):

فقــال ابــن التــاظم( " :)5علــم فإتهــا تعــون مدماك م ــمون الجملــة فتتص ـ
مدماك المفـ ــمد وهـ ــو العمفـ ــان فتتص ـ ـ

مفعـ ــو واحـ ــدا عمـ ــا تتصـ ــب (عـ ــمف) ـ ــال اع تعـ ــالرَ ﴿ :واَّللَُّ

َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
ون َش ْيًِا﴾
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم ََل َت ْع َل ُم َ
و ـ ـال ال امغـ ـ
أخـ

مفعــولين ،وتعــون

()6

و ال تعالرََ ﴿ :ل َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم﴾(.)7

األص ــفهات ( " :)8المعمف ــة والعمف ــان إدماك اللـ ـ

بتفع ــم وت ــدبم ألرـ ـمه ،وه ــو

مــن العلــم ،وي ــاده امتعــام ،ويقــال :فـ ن يعــمف اع ،و يقــال يعلــم اع ،متعــديا إلــر مفعــول

واحــد لمــا عــان معمفــة البلــم ع هـ بتــدبم آرــامه دون إدماك ذاتـ  ،ويقــال :اع يعلــم عــذا و يقـال :اع

يعمف عذا ،لما عاتت المعمفة تستعمل ف العلم القاصم المتوصل ب بتفعم ".
( )1سومة الزمم.52 :
( )2سومة البقمة.65 :
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سومة األتفال.60 :
التبيان ف إع ام القمآن.17/2 :
لمح ابن التاظم.150 :
سومة التحل.78 :
سومة التوبة.101 :
المفمدات ف غمي القمآن،الماغ األصفهات .431/2 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ( " :)1العلـم إدماك اللـ
أصلهما ع آخم
لمفعولين مو
و ال ف
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

الل ـ  ،والرــات  :الحعــم علــر الل ـ

بوجــود ل ـ

بحقيقتـ  ،وذلـك

ـمبان :أحـدهما إدماك ذات

هــو موجــود ل ـ  ،أو تف ـ ل ـ

ررم﴾
فــاألول هــو المتعــدى إلــر مفعــول واحــد ،تحــوََ ﴿ :ل َت ْع َل ُم َ
رروَّنُ ُم اَّللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْ

()2

مفعولين تحو ول َ ﴿ :فنِ ْن علِمتُموهن م ْن ِمن ٍ
َات﴾(.)3
َ ْ ُ ُ َّ ُ

هــو متف ـ عت ـ ،

والرــات المتعــدى إلــر

ويمى أعرم التحاة أن العلم يتعلق بالصفات ،والمعمفة تتعلق بالذوات فهتاك فمق بين ولك:
(علم ــت خال ــدا طالب ــا) و (عمف ــت خال ــدا طالب ــا) ،ف ــإن معت ــر األول ــر علم ــت اتص ــاف خال ــد بص ــفة
الطالبيــة ،أمــا عبــامة (عمفــت خالــدا طالبــا) فمعتاهــا عمفــت خالــدا وهــو طال ـ  ،أي عمفت ـ حــين عــان
طالبا(.)4

وقد وجدت من خالل دراستي للفعل (علم) ومتصرفاته في القرآن الكريم أن:
( -1علــم) تتصـ مفعــولين عتــدما يتسـ العلــم إلــر اع تعــالر ،ويعــون المصــدم المــؤول ســادا مســد
َاب َع َل ْيك ُْم﴾(.)5
المفعولين ومن ذلك ول تعالرَ ﴿ :علِ َم اَّللَُّ َأ َّنك ُْم ُكنْت ُْم َ َّْتتَان َ
ُون َأ ْن ُف َسك ُْم َفت َ
ون َأ ْن ُفسهم واَّللَُّ يع َلم إَِّنم َلك ِ
ِ
ون﴾(.)6
َاذ ُب َ
و ول تعالرَ ﴿ :و َس َي ْحلِ ُف َ
ون بِاَّللَِّ َل ِو ْاس َت َط ْعنَا َخل َر ْجنَا َم َعك ُْم ُ ْهيل ُك َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ
ون﴾(.)7
و ول تعالرَ ﴿ :و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ َّن َ َي ِض ُيِ َصدْ ُر َك بِ َام َي ُقو ُل َ
ون إِن ََّام ُي َع ِّل ُم ُه َب ََش﴾(.)8
و ول تعالرَ ﴿ :و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ ََّّنُ ْم َي ُقو ُل َ
ون﴾(.)9
و ول تعالرَ ﴿ :قا ُلوا َر ُّبنَا َي ْع َل ُم إِنَّا إِ َل ْيك ُْم َُمل ْر َس ُل َ
ون َقررا ُلوا ن َْش َرهدُ إِ َّنر َ َل َر ُس ُ
رم إِنَّر َ َل َر ُسررو ُل ُه َواَّللَُّ َي ْشر َهدُ إِ َّن
راء َك ا ُْملنَرافِ ُق َ
رول اَّللَِّ َواَّللَُّ َي ْع َلر ُ
و ولـ تعـالر﴿ :إِ َذا َجر َ
ا ُْملنَافِ ِقْي َلك ِ
ون﴾(.)10
َاذ ُب َ
َ
( )1السابق.446/2 :
( )2سومة األتفال.60 :
( )3سومة الممتحتة.10 :

( )4اتظم :معات التحو.9/2 :
( )5سومة البقمة.187 :

( )6سومة التوبة.42 :
( )7سومة الحجم.97 :
( )8سومة التحل.103 :
( )9سومة يا.16 :
( )10سومة المتافقون.1 :
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
أصلهما
المبتدأ مفعولين ويعـون المصـدم المـؤول بعـده سـادا مسـد المفعـولين ،ومـن
علم) يتص
فعولينمن (
-2فعللم األمم
والخبر (ظنَّ وأخواتها)
ون َب ِصري﴾(.)1
اع َل ُموا َأ َّن اَّللََّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
ذلك ول تعالرَ ﴿ :و ْ
اع َل ُموا َأ َّن اَّللََّ غَ ُفور َر ِحيم﴾(.)2
و ول تعالرَ ﴿ :ف ْ

اع َل ُموا َأن ََّام َأ ْم َوا ُلك ُْم َو َأ ْو ََل ُدك ُْم فِ ْتنَة َو َأ َّن اَّللََّ ِعنْدَ ُه َأ ْجر َعظِيم﴾(.)3
و ول تعالرَ ﴿ :و ْ
ِ
ِ
اع َل ُموا َأ َّنك ُْم غَ ْري ُم ْع ِ
يحوا ِي ْاْلَ ْر ِ
ج ِزي اَّللَِّ َو َأ َّن اَّللََّ ُ ْ
ين﴾(.)4
ُم ِزي ا ْلكَاف ِر َ
ض َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َو ْ
و ول تعالرَ ﴿:فس ُ
ُ
و ول تعالرَ ﴿ :فنِ ْن ََل َي ْست ِ
اع َل ُموا َأن ََّام ُأن ِْز َل بِ ِع ْل ِم اَّللَِّ﴾(.)5
َجي ُبوا َلك ُْم َف ْ
ْ
و ول تعالرَ ﴿ :فاع َلم َأ َّنه ََل إِ َله إِ ََّل اَّللَُّ واس َتف ِْفر لِ َذ ْنبِ َ ولِ ْلم ْن ِمنِْي وا ُْمل ْن ِمن ِ
َات﴾(.)6
َ َ
َ
ْ ْ ُ
َ ُ
َ ْ ْ
-3أن الفعل (علم) ومتصمفات من األفعال ،إذا تص

مفعو واحـدا وعـان العلـم متسـوبا ع ،فإتـ

يعون بمعتر (عمف) بل يت من معات أفعـال أخـمى متعديـة لمفعـول واحـد ،ومـن ذلـك ولـ تعـالر:
ِ
ِ
ين نَا َف ُقوا﴾( )7فقد ذعم أبو حيان أن معتاه ليميز أعيان المؤمتين من أعيان المتافقين أو
﴿ َول َي ْع َل َم ا َّلذ َ
ليظهم إيمان هؤ

وتفاق هؤ (.)8

ِ
ْت ع َليها إِ ََّل لِنَع َلم من ي َّتبِع الرس َ ِ
ِ
ِ
رب
ومن ذلك ول تعالرَ ﴿ :و َما َج َع ْلنَا ا ْلق ْب َل َة ا َّلتي ُكن َ َ ْ َ
رن َينْ َقل ُ
ول ِم َّ ْ
ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
َع ََل َع ِق َب ْي ِه﴾(.)9
ذعم الزمخلمي أن المعتر لتمتحن التـاا وتتظـم مـن يتبـع المسـول ومـن

يتبعـ  ،ومعتـاه:

لتعلم علما يتعلق ب الج از  ،و يل معتاه لتميز التـابع مـن غيـمه ،فو ـع العلـم مو ـع التمييـز؛ ألن
العلم يقع ب التمييز(.)10

( )1سومة البقمة.233 :
( )2سومة المائدة.34 :

( )3سومة األتفال.28 :
( )4سومة التوبة.2 :

( )5سومة هود.14 :

( )6سومة محمد.19 :
( )7سومة آل عممان.167 :
( )8اتظم :البحم المحيط.114/3 :
( )9سومة البقمة.143 :
( )10اتظم :العلاف ،الزمخلمي (ت  538ه).340/1 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

لمفعولين
تعالرَ ﴿ :وإِ
وه ْم َفنِ ْخ َوا ُنك ُْم َواَّللَُّ َي ْع َل ُم ا ُْمل ْف ِسدَ ِم َن ا ُْمل ْصلِحِ ﴾(.)1
أصلهما ْن َُّتَالِ ُط
ومت ول
المبتدأ ُ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ِ
ِ
ين﴾ .
الصابِ ِر َ
اهدُ وا منْك ُْم َو َي ْع َل َم َّ
ين َج َ
و ول تعالرَ ﴿ :و ََّملا َي ْع َل ِم اَّللَُّ ا َّلذ َ
()2

وممــا ســبق يت ــا أن ال ــابط ف ـ التفميــق بــين (علــم) التاصــبة لمفعــولين و(علــم) بمعتــر
عمف التاصبة لمفعول واحد ،هو المعتر والسياق فإن دل (علم) علر اتصاف ذات بصـفة أو بحـال

عان تاصبا لمفعولين ،وان دل علر ذات فإت يتص

مفعو واحدا.

 -3وجد:
وهو بمعتر علم؛ ألن مـن وجـد اللـ

علـر حقيقتـ فقـد علمـ  ،عقولـ تعـالرَ ﴿ :وإِ ْن َو َجردْ نَا

()3
ِ
ِ ِ
ِ
رريا﴾( ،)4وان عاتـت (وجـد) بمعتـر أصـا
َأ ْك َث َر ُه ْم َل َفاسق َ
ْي﴾  ،وعقول تعالرََ ﴿ :تدُ و ُه عنْدَ اَّللَِّ ُه َو َخ ْ ً

تعدت إلر واحد ،ومصدمها الوجدان ،وان عاتت بمعتر استغتر أو حزن أو حقد فه
"والفعـل (وجــد) بمعتـر (علــم) متقـول مــن وجــد اللـ

زمة(.)5

ولقيـ فـ األمــوم الماديـة الحســية ،رــم

ـيم العا بـة) عـان معتـاه أتـك وجـدت هـذا
تقل معتاه إلر األموم القلبية فعتدما تقول( :وجـدت الظل َـم وخ َ
األمم وتيقتت مت وأصبت عما تصا األموم المحسوسة ليا فـ ذلـك لـك ،فتقـل مـن هـذا المعتـر

المادي إلر األمم المعتوي ،فمن وجد ليئا ولقي وتيقن مت عان األمم العقل بمتزلت "(.)6

وقد ورد الفعل (وجد) ناصباً لمفعولين في القرآن الكريم في حوالي ثالثة وخمسين موضعاً منها:
الر ُس ُ
اء َ
ول َل َو َجدُ وا اَّللََّ ت ََّوا ًبرا
اس َت ْف َف ُروا اَّللََّ َو ْاس َت ْف َف َر ََُل ُم َّ
وك َف ْ
 -1ال تعـالرَ ﴿ :و َل ْو َأ ََّّنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َج ُ

َر ِح ًيام﴾(.)7

فالفع ــل (وج ــدوا) تصـ ـ

والمفعول الرات (توابا).

مفع ــولين؛ ألتـ ـ بمعت ــر (عل ــم) ،المفع ــول األول لف ــظ الج ل ــة (اع)

( )1سومة البقمة.220 :

( )2سومة آل عممان.142 :
( )3سومة األعماف.102 :
( )4سومة المزمل.20 :
( )5لمح األلموت  ،156 / 1 :و تو يا المقاصد ،555 / 2 :ولمح الم
( )6معات التحو.12/2 :
( )7سومة التسا .64 :
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علر العافية.151/4 :

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

ست ِ
أصلهما
َجدُ ِِّن إِ
اء اَّللَُّ َصابِ ًرا َو ََل َأ ْع ِِص َل َ َأ ْم ًرا﴾(.)1
 -2ال تعالر:
لمفعولين﴿ َق َال َ
المبتدأ ْن َش َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

المفعول األول ال ميم المتصل (اليا ) ،و(صاب ام) مفعول ٍ
ران.

ِ
 -3ال تعالرَ ﴿ :ق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل َما ت ُْن َم ُر َست ِ
ين﴾(.)2
الصابِ ِر َ
اء اَّللَُّ م َن َّ
َ َ
َجدُ ِِّن إِ ْن َش َ
المفعــول األول للفعــل (تجــدت ) ال ــميم المتصــل اليـا ( ،ومــن الصــابمين) متعلــق بــالمفعول
الرات أي صاب ام من الصابمين.
 -4ال تعالرَ ﴿ :و ُخ ْذ بِ َي ِد َك ِض ْف ًثا َف ْ ِ
اْض ْب بِ ِه َو ََل َ ُْتن ْ
َث إِنَّا َو َجدْ نَا ُه َصابِ ًرا نِ ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّواب﴾(.)3
(وجد) تصبت مفعولين ،المفعول األول ال ميم المتصل الها  ،والمفعول الرات (صاب ام).
 -5ال تعالرَ ﴿ :و َما ُت َقدِّ ُموا ِْلَ ْن ُف ِسك ُْم ِم ْن َخ ْ ٍري َ ِ
َتدُ و ُه ِعنْدَ اَّللَِّ ُه َو َخ ْ ًريا َو َأ ْع َظ َم َأ ْج ًرا﴾(.)4
المفعول األول للفعل (تجدوه) هو ال ميم المتصـل الهـا  ،و(خيـ ام) مفعـول بـ ر ٍ
ـان ،و(هـو)

ميم فصل.

ِ ِ
ْي﴾(.)5
 -6ال تعالرَ ﴿ :وإِ ْن َو َجدْ نَا َأ ْك َث َر ُه ْم َل َفاسق َ
(أعرمهم) مفعول أول( ،فاسقين) مفعول ٍ
ران ،والـ م هـ الـ م الفام ـة تفـمق بـين إن المخففـة

من الرقيلة وان التافية.

كما ورد الفعل (وجد) محتمالً أن يكرون بمعنرى (علرم) أو يكرون بمعنرى لقري أو صرادف فري آيرات

كثيرة منها:

ت ِمن س ٍ
ِ
 -1ال تعـالرَ ﴿ :ي ْو َم َ ِ
َتدُ ك ُُّل َن ْف ٍ
روء ت ََرو ُّد َل ْرو َأ َّن َب ْين ََهرا َو َب ْينَر ُه
س َما َع ِم َل ْ
ت ِم ْن َخ ْ ٍري ُ ْ
َضا َو َما َعم َل ْ ْ ُ
ُم َ ً
َأ َمدً ا َب ِعيدً ا﴾(.)6

( )1سومة العهف.69 :
( )2سومة الصافات.102 :
( )3سومة

.44 :

( )4سومة المزمل.20 :
( )5سومة األعماف.102 :
( )6سومة آل عممان.30 :
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
المبتدأ
تعون بمعتر تصادف وتصي
أصلهماأن
لمفعولين يجوز
(تجد):
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

فتتعدى لواحد ،وعلر هـذا يعـون (مح ـ ام)

حال ،ويجوز أن تعون بمعتر (تعلم) فتتعدى رتين( ،ما) مفعول أول( ،مح ام) مفعول ٍ
ران(.)1

ُون حتَّى َُيكِّم َ ِ
ِ
رم ََل َعِردُ وا ِي َأ ْن ُف ِس ِره ْم َح َر ًجرا ِِمَّرا
 -2ال تعـالرَ ﴿ :ف َال َو َر ِّب َ ََل ُي ْنمن َ َ
وك ف َيام َش َج َر َب ْيرن َُه ْم ُث َّ
َ ُ
ت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسلِي ًام﴾(.)2
َق َض ْي َ
الجام والمجموم (ف أتفسهم) إما مفعول ٍ
ران أو حال.
ِ
ِ
 -3ال تعـالرَ ﴿ :وإِ َذا قِ َ
اءنَرا َأ َو َل ْرو
يل ََُل ْم َت َعا َل ْوا إِ َ َما َأ ْنزَ َل اَّللَُّ َوإِ َ َّ
الر ُسول َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجردْ نَا َع َل ْيره َآ َب َ
ون﴾(.)3
ون َش ْيًِا َو ََل َ ْهيتَدُ َ
َان َآ َباؤُ ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
ك َ
(وجـدتا) يجـوز أن تعـون بمعتــر علمتـا ،فتتعـدى لمفعــولين المفعـول األول (آبا تـا) والمفعــول

الرات (علي ) ،ويجوز أن تعون بمعتر صادفتا فتتعدى لمفعول واحد.

ِ
ِ
ِ
 -4ال تعالرُ ﴿ :ثم َْلَتِينَّهم ِمن ب ِ ِ
رن َشرام ِلِ ِه ْم َو ََل َ ِ
َتردُ َأ ْك َث َرر ُه ْم
رم َو َع ْ
رْي َأ ْيردهيِ ْم َوم ْ
رن َأ ْي َام َِّن ْ
رن َخ ْلف ِه ْ
َّ َ ُ ْ ْ َ ْ
رم َو َع ْ َ
ِ
ين﴾(.)4
َشاك ِر َ
(تجــد) إذا عاتــت بمعتــر العلــم فيعــون (أعرــمهم) مفعــول أول( ،لــاعمين) مفعــول رـ ٍ
ـان ،ويجــوز
أن تعون بمعتر المصادفة واللقا فتتص

مفعو واحدا (أعرمهم) وتعون (لاعمين) حا .

ِ
ين﴾(.)5
اءنَا ََلا َعابِد َ
 -5ال تعالرَ ﴿ :قا ُلوا َو َجدْ نَا َآ َب َ
فعلمة (عابدين) إما أن تعون مفعول ٍ
ران لوجد إذا عاتت بمعتر علم ،أو حال إذا عاتت مـن
اللقا والمصادفة.
 -6ـال تعـالرََ ﴿ :ل َ ِ
راء ُه ْم َأ ْو
ُون بِاَّللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاْلَ ِخ ِر ُي َوا ُّد َ
َتدُ َق ْو ًما ُي ْن ِمن َ
ون َم ْن َحا َّد اَّللََّ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كَرانُوا َآ َب َ
َاء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ َو َاَّنُ ْم َأ ْو َع ِش َري َ ُهت ْم﴾(.)6
َأ ْبن َ
( )1اتظم :إع ام

القمآن وبيات .492/1 :

( )2سومة التسا .65 :
( )3سومة المائدة.104 :
( )4سومة األعماف.17 :
( )5سومة األتبيا .53 :

( )6سومة المجادلة.22 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأـر تعل ــم ف ــإن جمل ــة (ي ـ ـوادون) مفع ــول ر ـ ٍ
ـان لتج ــد ،أم ــا إذا عات ــت مـــن
أصلهماـد بمعت ـ
لمفعولينـت تج ـ
إذا عات ـ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

المصادفة فإن (يوادون) تعون صفة أو حا .
 -4درى:

يستعمل الفعل دمى بمعتر علم عقول اللاعم:
فرررررررر ن اصتباطرررررررراً بالوفرررررررراء حميررررررررد

دريررررررت الرررررروفي العهررررررد يرررررراعرو فرررررراصتبط

(فدميت) فعل مبتـ للمجهـول والتـا مفعولـ األول فـ مو ـع مفـع تائـ

()1

فاعـل ،و (الـوف )

مفعولـ الرــات  .واألعرــم فـ (دمى) أن يتعــدى إلــر واحــد بالبــا تقــول :دميــت بعــذا ،فــإن دخلــت عليـ

اء اَّللَُّ َما َت َل ْو ُت ُه َع َلر ْيك ُْم
همزة التقل تعدى إلر واحد بتفس والر آخم بالبا  ،تحو ول تعالرُ ﴿ :ق ْل َل ْو َش َ
و ََل َأدرا ُكرررم بِر ِ
رره﴾( )2وتعــون دمى بمعتــر ( َختـ َـل) أي خــدم فتتعــدى لواحــد ،تحــو :دميــت الصــيد أي
َ َْ ْ
ختلت (.)3

واختلف التحويون ف (دمى) ال ابن متظوم(" :)4دميت الل

أدمي عمفت  ،وأدميت غيـمي

إذا أعلمت ".
وذه

العوفيون إلر أتها بمعتر (علم) تتعدى إلر مفعولين وتبعهم ابن مالك(.)5

والبص ـميون يــمون أن (دمى)

يتعــدى إ بالبــا  ،ــال أبــو حيــان( " :)6ولــم يــذعم أصــحابتا

(دمى) فيما يتعـدى إلـر ارتـين ،فـإن عـان سـمع ذلـك فيهـا فلعلـ بالت ـمين ،والمحفـوظ فـ (دمى) أتـ

( )1هــذا البيــت لــم يتسـ

إلــر ائــل معــين ،وهــو موجــود فـ  :لــمح األلــموت  ،157 /1 :لــمح ابــن عقيــل ،31 /2

لــمح لــذوم الــذه  ،373 :لــمح ابــن التــاظم ،142 :تخلــي
761هـ) تحقيق :عباا الصالح  ،دام العتا

اللـواهد وتلخــي

الفوائــد ،ابــن هلــام األتصــامي (ت

العمب  ،لبتان ،ط1406 ،1هـ 1986 -م،

.426

اللغـة( :دميــت) مـن (دمى) إذا علــم ،اغتـبط :فعــل أمــم مـن الغبطــة ،وهـ أن تتمتــر مرــل حـال غيــمك مـن غيــم تمتـ
زوال حال عت .

( )2سومة يوتا.16 :
( )3اتظ ــم :ل ــمح األل ــموت  ،157/1 :و تو ــيا المقاص ــد ،557/2 :والمس ــاعد عل ــر تس ــهيل الفوائ ــد،358 /1 :
ولمح لذوم الذه

ف معمفة ع م العم  ،ابن هلام األتصامي ،تحقيق محمد مح الدين عبد الحميد.370 ،

( )4لسان العم  ،مادة (دمى)،

.1370

( )5اتظم :لمح التسهيل ،ابن مالك األتدلس .76/2 :
( )6امتلاف ال م .2105:
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
أصلهما
لمفعولين
المبتدأ (ما دميت ب ) ،ولذلك حين عدي بالهمزة بق الرات مصحوبا بالبا ،
الجم تحو
بحمف
يتعدى لواحد
والخبر (ظنَّ وأخواتها)
ال تعالرَ ﴿ :و ََل َأ ْد َراك ُْم بِ ِه﴾(.)1

و ــد ذع ــم الم ـ ـ فـ ـ ل ــمح العافي ــة أن (دمى) يس ــتعمل بمعت ــر (عل ــم) ،ولعتـ ـ

المفعولين بل تمد ا سمية بعده مصدمة بأن تحو :دميت أتك ائم(.)2

يتصـ ـ

 مواض ورود الفعل (درى) في القرآن الكريم:
ومد الفعل (دمى) ف القمآن العميم ف ارت علم مو عا ولم يتصـ

مفعـو بـ  ،و ـدم فـ

الموا ع علها معلقا عن العمل إ ف مو ع واحد يحتمل التعليق وغيمه ،ومجحوا تعليقـ وهـو ولـ
تعالرَ ﴿ :و َما َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُل ِِّب َو ََل بِك ُْم﴾(.)3
ومن هذه المواض التي ورد فيها (درى) معلقاً عن العمل:
ون َأ ُّ ُهي ْم َأ ْق َر ُب َلك ُْم َن ْف ًعا﴾(.)4
 -1ال تعالرَ ﴿ :آ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْب َناؤُ ك ُْم ََل تَدْ ُر َ
 -2ال تعالرَ ﴿ :وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّل ُه فِ ْتنَة َلك ُْم َو َمتَاع إِ َ ِح ٍ
ْي﴾(.)5
 -3ال تعالرَ ﴿ :و ََل ْ َأ ْد ِر َما ِح َسابِ َي ْه﴾(.)6
ِ
ي َأ ْر ٍ
وت﴾(.)7
ض ُتَ ُ ُ
ب غَ دً ا َو َما تَدْ ِري َن ْفس بِ َأ ِّ
 -4ال تعالرَ ﴿ :و َما تَدْ ِري َن ْفس َما َذا َتكْس ُ
 -5ال تعالرَ ﴿ :و َأنَّا ََل َندْ ِري َأ َُش ُأ ِريدَ بِ َم ْن ِي ْاْلَ ْر ِ
ض َأ ْم َأ َرا َد ِِّبِ ْم َر ُّ ُِّب ْم َر َشدً ا﴾(.)8
وعذلك ومد الفعل (دمى) تاصبا مفعو ب صميحا ف ستة علم مو عا فـ القـمآن العـميم،
وجا ت بعده جملة معلقة عن العمل ومن هذه الموا ع:
ُون َق ِري ًبا﴾(.)9
اع َة َتك ُ
الس َ
 -1ال تعالرَ ﴿ :و َما ُيدْ ِري َ َل َع َّل َّ

()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سومة يوتا.16 :
علر العافية.150/4 :
لمح الم
سومة األحقاف.9 :
سومة التسا .11 :
سومة األتبيا .111 :
سومة الحا ة.26 :
سومة لقمان.34 :
سومة الجن.10 :

( )9سومة األح از .63 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ َْ
أصلهما َأ ْد َر َ
اَلا َّق ُة﴾(.)1
اك َما
لمفعولين ﴿ َو َما
 -2ال تعالر:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

 -3ال تعالرَ ﴿ :و َما َأ ْد َر َ
اك َما َس َق ُر﴾(.)2
 -4ال تعالرَ ﴿ :و َما ُيدْ ِري َ َل َع َّل ُه َيزَّ كَّى﴾(.)3
 -5ال تعالرَ ﴿ :و َما َأ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر﴾(.)4
و د اختلف التحـاة فـ مو ـع الجملـة المعلقـة بعـد (دمى) وذلـك تبعـا ل خـت ف بيـتهم حـول
تعـدي هـذا الفعـل ،فمـن مأى أتـ متع ٍـد رتـين جعـل الجملـة تسـد مسـد المفعـولين ،ومـن مأى أتـ متع ٍـد

لواحد فإن الجملة المعلقة ف محل تص

المفعول الرات .

ومن مأى أت يتعدى بالبا فإن الجملة المعلقة تعون ف مو ع تص

بتزم الخافض.

و د و ا فا ل الساممائ الفمق بين علم ودمى فقال :إن الدماية تعون بعد الجهل باللـ

ولـذا

تستعمل ف حق اع تعالر ،و (علم) أعم من ذلك ،فقد يستعمل ف ذلك وف غيمه ،ومما يدل علر

اخت فهما أت

يجوز و ع أحدهما معان ايخم(.)5

 -5تعلم:
وهو بمعتر اعلم وليا أم ام للفعل تعلم ،عقول اللاعم:

فبررررررررالغ بلطررررررررف فرررررررري التحيررررررررل والمكررررررررر

تعلررررررم شررررررفاء الررررررنفس قهررررررر عرررررردوها

والعريم الملهوم استعمالها ف أن وصلتها عقول اللاعم:
فقلررررررررررت :تعلررررررررررم أن للصرررررررررريد صرررررررررررة

واال تضرررررررررررررررريعها ف نررررررررررررررررك قاتلرررررررررررررررره

ًً

()6

()7

( )1سومة الحا ة.3 :
( )2سومة المدرم.27 :
( )3سومة عبا.3 :
( )4سومة القدم.2 :
( )5اتظم :معات التحو.10/2 :
( )6البيت لزياد بن سيام بن عممو بن جابم ،اتظم :أو ا المسالك ،27/2 :ولمح األلموت ،158/1 :
لــمح ابــن عقيــل ،32/2 :تخلــي الل ـواهد ،427 :ولــمح التســهيل ،ابــن مالــك (ت672ه ــ) ،تحقيــق :عبــد الــمحمن
السيد ،محمد بدوي المختون ،هجم للطباعة والتلم والتوزيع ،القاهمة ،ط1410 ،1هـ 1990 -م.80/2 ،
اللغة( :تعلم) اعلم واستيقن ،لفا التفا :ا مأمبها ،التحيل :أخذ األليا بالحيلة .
 ،90واتظـم :أو ـا المسـالك ،28 /2 :ولـمح األلـموت ،158 /1 :
( )7البيت لزهيم بن أب سلمر ف ديوات
ولذوم الذه .375 :
اللغةِ :غمة :بعسم الغين :الغفلة وأن يؤتر من حيث يلعم.
49

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
و ول  :لمفعولين أصلهما المبتدأ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

تعلرررررررررم رسرررررررررول اهلل أنرررررررررك مررررررررردركي

الحسا

وأن وعيرررررررداً منرررررررك كاألخرررررررذ باليرررررررد

()1

وف ـ حــديث الــدجال " :تعلم ـوا أن مبعــم لــيا بــأعوم " أي :اعلم ـوا ،فــإن عاتــت بمعتــر تعلــم
وتحوه تعدت لواحد(.)2

ذعــم الم ـ ف ـ لــمح العافيــة أن تعلــم أمــم بمعتــر اعلــم لعت ـ

يتص ـ

مفعــولين ،ويــأت

بعده جملة اسمية مصدمة بأن تحو :تعلم أن األمم عذا ،ف تقول تعلمت بل علمت(.)3

أمــا تعلــم ف ـ تحــو( :تعلــم مــا يتفعــك) فهــو فعــل متصــمف وهتــاك فــمق بــين الفعلــين فعتــدما

تقــول( :تعلــم التحــو) يعــون المعتــر خــذ بأســبا

العلــم مــن الــدما والتحصــيل ،وتقــول :تعلــم بــأن اع

يمهـل الظـالم و يهملـ ومعتـاه :اعلـم ذلـك ولـيا المقصـود بـ مـا فـ الفعـل األول ،وهتـاك فـمق بــين

تعلم واعلم ،فإن المقصود بقولك( :تعلم) أي تَلَق ما أخبمك بـ عمـا يتلقـر المـتعلم العلـم عـن أسـتاذه،
عل ــر معمفتـ ـ عم ــا يح ــم

واح ــم

(اعلم)(.)4

الم ــتعلم عل ــر م ــا يتعلمـ ـ  ،ففـ ـ ه ــذا الفع ــل مبالغ ــة ليس ــت فـ ـ

ولم يمد هذا الفعل ف القمآن العميم.
 -6ألفى:
بمعتر (وجد) ،أربتهـا العوفيـة وابـن مالـك ،وأتعمهـا البصـمية وابـن عصـفوم وعـدوا المتصـو

الرات حا (.)5

ْي ﴾( ،)6وعقول اللاعم:
اء ُه ْم َضا ِّل َ
عقول تعالر ﴿ :إِ ََّّنُ ْم َأ ْل َف ْوا َآ َب َ
قرررررررررررد جربررررررررررروه فرررررررررررألفوه المغيرررررررررررث

ً

إذا مررررررا الررررررروع عررررررم فررررررال يلرررررروي علررررررى أحررررررد

()7

( )1البيت ألتا بن زتيم الديلم  ،اتظم :لمح لذوم الذه  ،375 :ولمح األلموت 158 /1 :
( )2لمح األلموت  ،158 /1 :واتظم :تو يا المقاصد.558 /2 :
( )3لمح الم

علر العافية.150/4 :

( )4اتظم :معات التحو.11/2 :
( )5اتظم :همع الهوامع.480 /1 :
( )6سومة الصافات.69 :
( )7لم يتس

البيت إلر ائل معين ،اتظم :تخلي

اللواهد ،431 :ولمح التسهيل ،79 /2:والمساعد.358 /1:
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

لمفعولين
المبتدأاحتمز من ألفر الت بمعتر وجـد؛ أي أصـا
أصلهما( " :)1و
ابن عقيل
ال
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

تحو ألفيت الل

فإتهـا تتعـدى إلـر واحـد،

وجدت ".

وقررد ورد الفعررل (ألفررى) فرري ثالثررة مواضر فرري الق ررآن الكررريم ،واختلــف فـ عملـ أيتصـ
مفعولين أم ؟ وذلك تبعا خت ف آ ام التحاة ف ذلك ،وهذه الموا ع ه :
ِ
 -1ـال تعـالرَ ﴿ :وإِ َذا قِ َ
َران َآ َبراؤُ ُه ْم ََل
اءنَرا َأ َو َل ْرو ك َ
يل ََُل ُم ا َّتبِ ُعوا َما َأ ْنزَ َل اَّللَُّ َقا ُلوا َب ْل َن َّتبِ ُرع َمرا َأ ْل َف ْينَرا َع َل ْيره َآ َب َ

ون﴾(.)2
ون َش ْيًِا َو ََل َ ْهيتَدُ َ
َي ْع ِق ُل َ
ال أبو حيان

()3

 " :ألفيتا ليست هتا متعدية إلر ارتين؛ ألتها بمعتر وجد الت بمعتر أصا ".

و ال الزجاج( " :)4معتر ألفيتا صادفتا ".
ــال الععبــمي

()5

 " :ألفيتــا وجــدتا المتعديــة إلــر مفعــول واحــد ،و ــد تعــون متعديــة إلــر مفعــولين مرــل

وجدت ،وه ها هتا تحتمل األممين ،والمفعول األول (آبا تا) و (علي ) إما حال أو مفعول ٍ
ران ".
ِ
يص ُه ِم ْن ُد ُب ٍر َو َأ ْل َف َيا َس ِّيدَ َها َلدَ ى ا ْل َب ِ
اب﴾(.)6
اب َو َقدَّ ْت َقم َ
 -2ال تعالرَ ﴿ :و ْاس َت َب َقا ا ْل َب َ
ال أبو حيان( " :)7ألفيا أي وجدا وصادفا زوجها ".
ْي﴾
اء ُه ْم َضا ِّل َ
 -3ال تعالر﴿ :إِ ََّّنُ ْم َأ ْل َف ْوا َآ َب َ

()8

فعلمة ( الين) حال أو مفعول ب ٍ
ران.

وي ــمى فا ـ ــل السـ ــاممائ أن الفعـ ــل ألف ــر لـــم يـ ــمد ف ـ ـ القـ ـمآن الع ـ ـميم إ فيمـــا هـ ــو ملـــاهد
ومحســوا ،ولــذلك هــو لــيا مــن أفعــال القلــو بمعتــر (وجــد)؛ ألن أفعــال القلــو

بها(.)9

( )1المساعد علر تسهيل الفوائد.358 /1 :
( )2سومة البقمة.170 :
( )3البحم المحيط.655/1 :

( )4معات القمآن واعماب للزجاج.241/1 :
( )5التبيان ف إع ام

القمآن.75/1 :

( )6سومة يوسف.25 :
( )7البحم المحيط.296/5 :
( )8سومة الصافات.69 :

( )9اتظم :لمسات بياتية ف سومة يوسف ،فا ل الساممائ  ،علر مو ع ،tafsir. net
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لبيــة يستلــعم

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأـا بــين ا ســتعمال القمآتـ للفعــل (ألفــر) والفعــل (وجــد) فــذعم أن الفعــل
أصلهما أي ـ
لمفعولينالســاممائ
وفــمق
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

(ألفــر) يســتعمل ف ـ األمــوم الملــاهدة والمحسوســة ،أمــا الفعــل (وجــد) فيســتعمل ف ـ األمــوم القلبيــة
ِ ِ
ِ
رن َع ْه ٍرد﴾( )1ويسـتعمل أي ـا فـ األمـوم المحسوسـة والملـاهدة
عقول تعالرَ ﴿ :و َما َو َجدْ نَا ْلَ ْك َث ِرره ْم م ْ
ِ
اب َو َجردَ ِعنْردَ َها ِرزْ ًقرا﴾( )2فالفعـل وجـد أعـم و ألـمل مـن
عقول تعالرُ ﴿ :ك َّل َام َد َخ َل َع َل ْي َها زَ َك ِر َّيرا ا ْمل ْح َرر َ
الفعل (ألفر).
ف

عذلك عتدما يذعم القمآن علمة (ألفيتا) يميد أن يذم الملمعين أعرـم ويتفـ عـتهم العقـل ،عمـا
ِ
ولـ تعـالرَ ﴿ :وإِ َذا قِ َ
َران َآ َبراؤُ ُه ْم ََل
اءنَرا َأ َو َل ْرو ك َ
يل ََُل ُم ا َّتبِ ُعوا َما َأ ْنزَ َل اَّللَُّ َقا ُلوا َب ْل َن َّتبِ ُرع َمرا َأ ْل َف ْينَرا َع َل ْيره َآ َب َ

ون﴾
ون َش ْيًِا َو ََل َ ْهيتَدُ َ
َي ْع ِق ُل َ

()3

حيث من الملمعين صتف

عز وجل تفر عتهم العقل ،وتفر العقل تف للعلـم ،أمـا فـ

يؤمن إ بما هو ملاهد ومحسـوا ،فـاع

ولـ تعـالرَ ﴿ :وإِ َذا قِ َ
رم َت َعرا َل ْوا إِ َ َمرا
يرل ََُل ْ

ِ
ِ
ون﴾(.)4
ون َش ْيًِا َو ََل َ ْهيتَدُ َ
َان َآ َباؤُ ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
اءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َأ ْنزَ َل اَّللَُّ َوإِ َ َّ
الر ُسول َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْيه َآ َب َ

فهتا يتف عن الملمعين العلم ،ولم يت ِ
ـف العقـل لستسـان ،و ـد تتفـر العلـم عـن أحـدهم ولعتـ

يبقــر عــا  ،لعــن إذا تفــر عــتهم العقــل أصــبحوا عالبهــائم ،فعلمــة (ألفيتــا) تــأت إذن ف ـ بــا

اللديد(.)5

الــذم

يتضح مما سب ذكره ما يأتي :
 -1أن ا ســتعمال القمآت ـ للفعــل (ألفــر) يعــون فيمــا هــو ملــاهد ومحســوا ،ويــأت ف ـ إطــام الــذم

اللديد من خ ل تف العقل ،بيتما الفعل (وجد) يستعمل لما هو محسوا وما هو لب  ،وف سـياق
ذم أخف للملمعين من خ ل تف العلم

العقل.

 -2ا ســتعمال القمآتـ للفعــل (ألفــر) فيمــا هــو محســوا وملــاهد ،يــمجا مأي مــن ذهـ
يتعدى إلر مفعولين ،وأن المتصو الرات حال.

( )1سومة األعماف.102 :
( )2سومة آل عممان.37 :
( )3سومة البقمة.170 :
( )4سومة المائدة.104 :

( )5اتظم :لمسات بياتية ف سومة البقمة ،علر مو ع ،tafsir. net
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
أصلهما المبتدأ
لمفعولين
الرجحان:
 أفعالوالخبر (ظنَّ وأخواتها)

وتفيــد التــمدد بــين تســبة الخبــم ل ســم وعــدم تســبت ل ـ  ،وان عــان األمجــا تســبت ل ـ  ،وذلــك

عالظن والزعم وتحو ذلك ،وأهم هذه األفعال:
 -1خال:
بمعتر ظن ،عقول اللاعم:
يسررررررومك مررررررا ال يسررررررتطاع مررررررن الوجررررررد

إخالرررررررك إن لرررررررم تغضرررررررض الطررررررررف ذا هررررررروى
وتأت (خال) بمعتر علم ،وهو ليل عقول اللاعم:

ررررررم فرررررررال أدعرررررررى بررررررره وهرررررررو أول
لررررررري اسر ٌ

دعررررررراني الغرررررررواني عمهرررررررن وخلتنررررررري

()2

ف ــإن عات ــت خ ــال بمعت ــر تعب ــم أو ظل ــع عقولت ــا (الف ــما ظل ــع) أي غم ــز فـ ـ مل ــيت فهـ ـ

زمــة( .)3وعتــد اســتعمال الفعــل (خــال) م ــامعا مــع المــتعلم ،فاألفصــا في ـ عســم همزت ـ  ،فتقــول:

إخال(.)4

ولم يمد هذا الفعل ف القمآن العميم.
 -2ظن:
بمعتر المجحان ،عقول اللاعم:
ظننترررررررك إن شررررررربت لظرررررررى الحررررررررب صررررررررالياً
( )1ل ــم يتسـ ـ

فعرررررردت فررررريمن كررررران عنهرررررا معرررررردا

()5

البي ــت إل ــر ائ ــل مع ــين .اتظ ــم :أو ــا المس ــالك ،39 /2 :ول ــمح األل ــموت  ،155/1والمس ــاعد:

 ،360/1ولمح التصميا.363 /1 :

اللغة :إخالك :أظتك ،تغ ض الطمف ،إطباق الجفن ،وأماد هتـا التـوم أو صـمف عيتيـ عـن الحسـان وعـن مفـاتتهن،
"ذا هوى " :صاح علق ،يسومك :يعلفك ،الوجد :الهيام
 ،101ولمح ابن عقيل ،33 /2 :وتخلي اللواهد.437 :
( )2البيت للتمم بن تول ف ديوات
اللغة :الغوات  :جمع غاتية ،وهـ التـ اسـتغتت بجمالهـا عـن الزيتـة ،أو هـ التـ اسـتغتت ببيـت أبيهـا عـن أن تـزف
إلر األزواج.
( )3لمح األلموت  ،155/1 :واتظم :المساعد.361/1 :
( )4اتظم :التطبيق التحوي.193 ،
( )5لــم يتسـ البيــت لقائــل معــين ،اتظــم :أو ــا المســالك ،36 / 2 :ولــمح األلــموت  ،156 /1 :لــمح التصـميا:
 ،362/1لمح التسهيل.80/2 :
اللغة :لبت :استعمت وتو دت( ،لظر الحم ) تامها( ،صاليا) داخ ف حومتها( ،عمدت) أحجمت وفممت.
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية

بمعترالمبتدأ
لمفعولين أصلهما
ُّون َأ ََّّنُ ْم ُم َال ُقو َر ِِّّبِ ْم﴾(.)1
و د تأت
اليقين وهو ليل ،عقول تعالرَ ﴿ :ي ُظن َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

()2
أن الخفيفة فهو لك ،عقولـ تعـالر﴿ :إِ ْن َظنَّرا
وجا ف البمهان  " :إن عل ظن يتصل بعد ْ

َ ِ
ريام ُحرردُ و َد اَّللَِّ﴾( .)3وعــل ظــن يتصــل بـ أن الملــددة أو المخففــة متهــا فــالمماد بـ اليقــين ،عقولـ
أ ْن ُيقر َ

ْررت َأ ِِّّن ُم َ
ررال ٍق ِح َسررابِ َي ْه﴾( .)4وهــذا الع ـ م مطــمد
تعــالر﴿ :إِ ِِّّن َظ َنن ُ

ِ
تعـالرَ ﴿ :وإِ ْذ َن َت ْقنَا َْ
رم﴾
اْل َب َل َف ْو َق ُه ْم ك ََأ َّن ُه ُظ َّلة َو َظنُّوا َأنَّر ُه َواقرع ِِّبِ ْ

()6

غال ـ

()5

ومــن غيــم الغال ـ

ول ـ

فظـن هتـا تـدل علـر المجحـان ولـيا

اليقين مع اتصالها بأن الملددة ،وعذلك ول تعالرَ ﴿ :و َظنُّوا َأ ْن ََل َم ْل َج َأ ِم َن اَّللَِّ إِ ََّل إِ َل ْي ِه﴾(.)7
فالظن هتا

يفيد اللك مع أت اتصل بأن الخفيفة.

وأما ظن الت بمعتر اتهم فإتها تتعدى لمفعول ب واحد ،عقول تعالرَ ﴿ :و َما ُه َو َع َرَل ا ْل َف ْي ِ
رب

بِظن ِ ٍ
ْي﴾( ،)8فـ

ـ ام ة مـن ـ أم بالظـا أي بمـتهم ،وهـ

ـ ام ة ابـن عريـم وأبـ عمـمو والعسـائ  ،فإتهـا

تتعدى إلر مفعول ب واحد ،أما من أم (ب تين) بال اد فإت أماد ببخيل(.)9
ـال ابـن متظـوم( " :)10الظــن لـك ويقـين ،إ أتـ لـيا بيقـين عيـان ،واتمــا يقـين تـدبم ،فأمــا
يقين العيان ف يقال في إ علم ".
ال ابن يعيش ف لمح المفصل( " :)11ظتتت وه تستعمل علر ر رة أح از  :حز علر
بابها وهو بإ از تمجا أحد الـدليلين المتعام ـين علـر ايخـم وذلـك هـو الظـن ،وهـ إذا عاتـت عـذلك
( )1سومة البقمة.46 :
( )2اتظــم :البمهــان ف ـ علــوم الق ـمآن ،ا مــام بــدم الــدين محمــد بــن عبــداع الزمعل ـ  ،تحقيــق :محمــد أبــو الف ــل
إبماهيم ،دام التماث ،القاهمة.156/4 ،

( )3سومة البقمة.230 :
( )4سومة الحا ة.20 :
( )5اتظم :معات التحو.21/2 :
( )6سومة األعماف.171 :
( )7سومة التوبة.118 :
( )8سومة التعويم.24 :
( )9اتظم :أسمام العمبية ،97 :والجمل ف التحو ،30 :ولمح الدموا ،225 :ودليل السالك.301/1 :
( )10لسان العم  ،مادة (ظتن).2762 :
( )11لمح المفصل ،ابن يعيش.81/7 :
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
المبتدأ
أصلهما
لمفعولين
ومعتاها متعلق بالجملة علر مـا تقـدم ،و ـد يقـوى الـماجا فـ تظـم المـتعلم
الخبم
المبتدأ و
تدخل علر
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

فيــذه بهــا مــذه اليقــين ،فتجــمي مجــمى علمــت فتقت ـ مفعــولين أي ــا مــن ذلــك ول ـ تعــالر:
ِ
وها﴾( )1فالظن ههتا يقين ،ألن ذلك الحين ليا حين لك...،
﴿ َو َر َأى ا ُْمل ْج ِر ُم َ
ون الن ََّار َف َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم ُم َواق ُع َ
و د يقوى اللـك بـالتظم إلـر الممجـوح فتصـيم فـ معتـر الـوهم ...وتعتفـ بمفعـول واحـد ،ومتـ ولـ
ب بِ َظن ِ ٍ
تعالرَ ﴿ :و َما ُه َو َع ََل ا ْل َف ْي ِ
ْي﴾( )2أي بمتهم".
"وزعــم الف ـ ام أن الظــن يعــون لــعا ويقيتــا وعــذبا أي ــا ،وأعرــم البص ـميين يتعــمون الرالــث"

()3

وذعـم الزمعلـ أن أصــل (ظـن) ل عتقــاد الـماجا و ــد تسـتعمل بمعتــر اليقـين؛ ألن الظــن فيـ طــمف
من اليقين لو ه عان جه  ،والظن إذا عان محمودا مرابا علي فهو اليقـين ،واذا عـان مـذموما متوعـدا
بالعقا

علي فهو اللك (.)4

 وقد ورد الفعل (ظن) في حوالي خمسين موضعاً في القرآن الكريم .
ومررن المواض ر الترري وردت فيهررا (ظررن) فرري الق ررآن الكررريم علررى بابهررا بمعنررى الرجحرران ناصرربة

لمفعولين:

 -1ال تعالر﴿ :إِ ْن َظنَّا َأ ْن ُي ِق َيام ُحدُ و َد اَّللَِّ﴾(.)5
ورا﴾(.)6
وسى َم ْس ُح ً
 -2ال تعالر﴿ :إِ ِِّّن َْلَ ُظنُّ َ َيا ُم َ
ِ
ورا﴾(.)7
 -3ال تعالرَ ﴿ :وإِ ِِّّن َْلَ ُظنُّ َ َيا ف ْر َع ْو ُن َم ْث ُب ً
ُّون إِ ْذ َذهب مف ِ
 -4ال تعالرَ ﴿ :و َذا الن ِ
َاض ًبا َف َظ َّن َأ ْن َل ْن َن ْق ِد َر َع َل ْي ِه﴾(.)8
َ َ ُ
ِ
ُون إِ َ َأ ْهلِ ِ
الر ُس ُ
يه ْم َأ َبدً ا﴾(.)9
ول َوا ُْمل ْن ِمن َ
 -5ال تعالرَ ﴿ :ب ْل َظنَنْت ُْم َأ ْن َل ْن َينْ َقل َ
ب َّ
اْلن ُْس َو ِْ
ول ْ ِ
 -6ال تعالرَ ﴿ :و َأنَّا َظنَنَّا َأ ْن َل ْن َت ُق َ
اْل ُّن َع ََل اَّللَِّ ك َِذ ًبا﴾(.)10
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

سومة العهف.53 :
سومة التعويم.24 :
همع الهوامع.481/1 :
اتظم :البمهان ف علوم القمآن.156/4 :
سومة البقمة.230 :
سومة امس ام .101 :
سومة امس ام .102 :
سومة األتبيا .87 :
سومة الفتا.12 :

( )10سومة الجن.5 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
ذكرالمبتدأ
التيهما
لمفعولين أصل
العلماء فيها أن الفعل (ظن) بمعنى اليقين:
ومن المواض
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ِ
ُّون َأ ََّّنُ ْم ُم َال ُقو َر ِِّّبِ ْم َو َأ ََّّنُ ْم إِ َل ْي ِه َر ِ
ون﴾
اج ُع َ
ين َي ُظن َ
 -1ال تعالر﴿ :ا َّلذ َ

()1

()2

يظتون أي يتيقتون .

ِ
وها﴾(.)3
 -2ال تعالرَ ﴿ :و َر َأى ا ُْمل ْج ِر ُم َ
ون الن ََّار َف َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم ُم َواق ُع َ
ال أبو حيان(" :)4الظن هتا :يل علر مو وع من عوت تمجيا أحد الجاتبين ،وعوتهم لم
يجزموا بدخولها مجا وطمعا ف محمة اع ،و يل معتر (فظتوا) أيقتوا – ال أعرم التاا – ".
ِ
َاب﴾(.)5
اس َت ْف َف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َراك ًعا َو َأن َ
 -3ال تعالرَ ﴿ :و َظ َّن َد ُاوو ُد َأن ََّام َف َتنَّا ُه َف ْ
ال أبو حيان( " :)6لما عان الظن الغال

يقام العلم استعيم لـ  ،ومعتـاه :وعلـم داود وأيقـن

أتا ابتليتاه بمحاعمة الخصمين ".
ـال ابـن عطيـة فـ تفســيمه(( " :)7ظـن) معتـاه لـعم وعلـم ،و الــت فم ـة (وظـن هتـا) بمعتــر:
أيقن ".
ون ِم ْن َق ْب ُل َو َظنُّوا َما ََُل ْم ِم ْن َ ُِم ٍ
يص﴾(.)8
 -4ال تعالرَ ﴿ :و َض َّل َعن ُْه ْم َما كَانُوا َيدْ ُع َ
ال أبو حيان(( " :)9وظتوا) أي أيقتوا ".
ِ
وَّنُ ْم ِم َن اَّللَِّ﴾
 -5ال تعـالرَ ﴿ :و َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم َمان َعت ُُه ْم ُح ُص ُ
عان ويا جدا حتر لحق بالعلم(.)11

( )1سومة البقمة.46 :

( )2اتظم :العلاف.262/1 :
( )3سومة العهف.53 :
( )4البحم المحيط.130/6 :
( )5سومة

.24 :

( )6البحم المحيط.377/7 :
( )7المحمم الوجيز،ابن عطية األتدلس .1596 :
( )8سومة فصلت.48 :
( )9البحم المحيط.482/7 :
( )10سومة الحلم.2 :

( )11البحم المحيط.242/8 :
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية

المبتدأُم َال ٍق ِح َسابِ َي ْه﴾(.)1
ْت َأ ِِّّن
 -6ال تعالر:
أصلهمان ُ
لمفعولين﴿إِ ِِّّن َظنَ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ال أبو حيان(( " :)2إت ظتتت) أي أيقتت ولو عان ظتا في تجويز لعان عف ام ".

ومن المواض في القرآن الكريم التي ورد فيها الفعل (ظن) محتمالً أن يكون على بابره مرن حيرث

الرجحان أو أن يكون من باب اليقين:

ِ
ِ
ر َوا ْل َب ْح ِر َحتَّى إِ َذا ُكنْت ُْم ِي ا ْل ُف ْل ِ َو َج َر ْي َن ِِّبِ ْم بِ ِريحٍ َط ِّي َب ٍرة َو َف ِر ُحروا
 -1ـال تعـالرُ ﴿ :ه َو ا َّلذي ُي َس ِّ ُريك ُْم ي ا ْل َ ِّ
ِ
اء ُه ُم ا َْمل ْو ُج ِم ْن ك ُِّل َمك ٍ
َان َو َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم ُأ ِح َ
يط ِِّبِ ْم﴾(.)3
اء ْ َهتا ِريح َعاصف َو َج َ
ِ َِّبا َج َ
ـال أبـو حيـان(" :)4والظــن هتـا علـر بابـ األصـل مـن تـمجيا أحــد الجـائزين ،و يـل :معتاهــا
التيقن".
َت و َظن َأه ُلها َأَّنم َق ِ
ِ
َاها َأ ْم ُرنَرا َلر ْي ًال
اد ُر َ
ون َع َل ْي َها َأت َ
 -2ـال تعـالرَ ﴿ :حتَّى إِ َذا َأ َخ َذت ْاْلَ ْر ُض زُ ْخ ُر َف َها َوازَّ َّين ْ َ َّ ْ َ َّ ُ ْ
َاها َح ِصيدً ا﴾(.)5
َأ ْو ََّنَ ًارا َف َج َع ْلن َ

ــال أبــو حيــان(" :)6والظــن هتــا علــر باب ـ مــن تــمجيا أحــد الجــائزين ،و يــل :بمعتــر أيقت ـوا،
وليا بسديد".
 -3ال تعالرَ ﴿ :ت ُظ ُّن َأ ْن ُي ْف َع َل ِ َِّبا َفاقِ َرة﴾(.)7
ال أبو حيان( " :)8تظن بمعتر تو ن أو يغل
ون﴾(.)9
 -4ال تعالرَ ﴿ :أ ََل َي ُظ ُّن ُأو َلِِ َ َأ ََّّنُ ْم َم ْب ُعو ُث َ

( )1سومة الحا ة.20 :
( )2البحم المحيط.319/8 :
( )3سومة يوتا.22 :

( )4البحم المحيط.142/5 :
( )5سومة يوتا.24 :
( )6البحم المحيط.145/5 :
( )7سومة القيامة.25 :
( )8البحم المحيط.380/8 :
( )9سومة المطففين.4 :
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علر اعتقادها ".

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
أن يعون المماد بها اليقين أو تعون علر بابها(.)1
أصلهمايجوز
لمفعولين(يظن)
فعلمة
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

يت ــا ممــا ســبق أن الفعــل (ظــن) يســتعمل للمجحــان ،ويســتعمل فـ بعــض الموا ــف للد لــة

علر العلم واليقين ،ويمى فا ل الساممائ أن إبقا (ظن) علر معتاها ما أمعن أولر ،وما ذعم من
ِ
ُّون َأ ََّّنُ ْم ُم َال ُقو اَّللَِّ﴾( )2يمعـن أن يعـون معتـاه:
ين َي ُظن َ
معات اليقين يمعن تأويل فقول تعـالرَ ﴿ :ق َال ا َّلذ َ
الذين وطتوا أتفسهم علر الربات ف ساحة القتال وظتوا أتهم سي ون مبهم فـ هـذه الو عـة ،و ولـ :
ْت َأ ِِّّن ُم َال ٍق ِح َسابِ َي ْه﴾( )3يعتر أت م ي علر هـذه الحـال وهـ حـال السـعادة ،وهـذا مـوطن
﴿إِ ِِّّن َظنَن ُ
العلم(.)4

الظن

و ال ابن عطية ف المحمم الوجيز( " :)5والظن أبدا ف ع م العم إتما حقيقت تو ف بين
أحــدهما علــر ايخــم ،وتو ع ـ العــم علــر العلــم الــذي لــيا عــن الح ـواا ،و ل ـ

معتقــدين ،يغل ـ

اليقــين التــام البتــة ،ولعــن يخلــط التــاا ف ـ هــذا ويقولــون" :ظــن" بمعتــر أيقــن ،ولســتا تجــد ف ـ ع ـ م
ررم
العــم لــاهدا يت ــمن أن يقــال :مأى زيـ ٌـد عــذا وعــذا فظت ـ  ،واتظــم إلــر ول ـ تعــالرَ ﴿ :ف َظنُّرروا َأ ََّّنُ ْ
ِ
وها﴾( ،)6والر ول دميد بن الصمة:
ُم َواق ُع َ
فقلرررررررت لهرررررررم ظنررررررروا برررررررألفى مررررررردجج
والر هذه ايية ﴿ َو َظ َّن َد ُاوو ُد﴾

()7

سرررررررررررراتهم فررررررررررري الفارسررررررررررري المسررررررررررررد

فإتك تجد بيتها وبين اليقـين دمجـة ،ولـو فم ـتا أهـل التـام

ــد دخلوهــا وبالــموها لــم يقــل( :فظتـوا) و اســتقام ذلــك ،ولــو أخبــم جبميــل داود بهــذه الفتتــة لــم يعبــم
(ظــن) فإتمــا تعبــم العــم بهــا عــن العلــم الــذي يقــام اليقــين ولــيا بـ  ،ولــم يخــمج بعــد إلــر

عتهـا

امحساا ".

إذن يت ا مما سبق ذعمه أن هتاك فم ا بين علمت (ظن – علم) فـالظن يختلـف عـن العلـم

وأن العم

تستعمل الظن بمعتر العلم ،وما ذعم من معات اليقين يمعن تأويل .

( )1اتظم :البمهان ف علوم القمآن.345/3 :
( )2سومة البقمة.46 :

( )3سومة الحا ة.20 :
( )4معات التحو.22/2 :
( )5المحمم الوجيز.1597 – 1596 :
( )6سومة العهف.53 :
( )7سومة

.24:
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الفصل األول
األفعال المتعدية

أصلهما فالمبتدأ
لمفعولين
البمهان( " :)1واتما استعمل الظـن بمعتـر العلـم فـ
الزمعل
و ال
(ظنَّ)2وأخواتها)
والخبر
(

َأ ََّّنُ ْم ُم َال ُقو َر ِِّّبِ ْم﴾

ِ
ُّرون
ين َي ُظن َ
ولـ ﴿ :ا َّلرذ َ

ألممين :أحدهما :للتتبي علر أن علم أعرم التاا ف الدتيا بالتسـبة إلـر علمهـم

ف ايخمة ،عالظن ف جت

العلم.
يعــاد يحصــل إ للتبيــين والصــديقين المعتيـين بقولـ

والرــات  :أن العلــم الحقيقـ فـ الــدتيا
ِِ
ِ
رم ََل ْ َي ْرتَرا ُبوا﴾( ،)3والظـن متـر عـان عـن أمـامة ويـة فإتـ يمـدح بـ ،
تعالر﴿ :ا َّلذ َ
ين َآ َمنُوا بِاَّللَِّ َو َر ُسروله ُث َّ
ومتر عان عن تخمين لم يمدح ".
 -3حسب:
اه ُل َأغْ نِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
اْل ِ
َي َس ُب ُه ُم َْ
ف﴾( ،)4وعقولـ تعـالرَ ﴿ :و َ ُْت َسر ُب ُه ْم َأ ْي َقا ًظرا
َ َ َ َ
بمعتر ظن عقول تعـالرْ َ ﴿ :
َو ُه ْم ُر ُقود﴾( ،)5و د تأت بمعتر تيقن وهو ليل ،عقول اللاعم:
()6

رباحرررررررراً إذا مررررررررا المرررررررررء أصرررررررربح ثرررررررراقالً

حسررررررربت التقرررررررى والجرررررررود خيرررررررر تجرررررررارة

وفـ م ــامعها لغتــان :فــتا السـين وهــو القيــاا ،وعســمها وهــو األعرــم فـ ا ســتعمال ،فــإن

َح َس
عاتت (حس ) بمعتر صام أ ْ

أي ذا لقمة أو حممة وبياض عالبم

فه

زمة(.)7

وقد ورد الفعل (حسب) ومتصرفاته في ثالثة وأربعين موضعاً في القرآن الكريم وكران داالً
ت
على الرجحان إال في موض واحد ذكر العلماء أنه يدل على اليقين وهـو ولـ تعـالرَ ﴿ :أ ْم َح ِسر ْب َ

ِ
الرقِي ِم كَانُوا ِم ْن َآ َياتِنَا َع َج ًبا﴾(.)8
َأ َّن َأ ْص َح َ
اب ا ْلك َْهف َو َّ

( )1البمهان.345/3 :
( )2سومة البقمة.46 :
( )3سومة الحجمات.15 :
( )4سومة البقمة.273 :

( )5سومة العهف.18 :
( )6البيــت للبيــد بــن مبيعــة فـ ديواتـ

 119بلفظــة( أميــت) بــد مــن (حســبت) ،اتظــم :أو ــا المســالك،38/2 :

ولمح األلموت  ،156 /1 :ولمح ابن عقيل ،34/2 :ولمح التصميا  ،362/1وتخلي
(مباحا) :المبا( ،را ) ميتا.
اللغةَ :

اللواهد.435 :

( )7لمح األلموت  ،156/1 :والمساعد ،360 /1 :ولمح التسهيل ،81/2 :وهمع الهوامع.482/1 :
( )8سومة العهف.9 :
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األفعال المتعدية
(1
المبتدأ) أي :أم علمت ،أي فاعلم أتهم عاتوا عجبا ".
أصلهما حسبت
لمفعولين)( " :أم
ال أبو حيان

والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ومن المواض التي كان فيها الفعل (حسب) داالً على الرجحان:
اه ُل َأغْ نِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
اْل ِ
َي َس ُب ُه ُم َْ
ف﴾(.)2
َ َ َ َ
 -1ال تعالرْ َ ﴿ :
(يحسبهم) بمعتر يظتهم ،المفعول األول ال ميم المتصل الها  ،والمفعول الرات (أغتيا ).
ِ
 -2ال تعالر﴿ :إَِّنم َّاَّت َُذوا َّ ِ
اء ِم ْن ُد ِ
ون﴾(.)3
ون َأ ََّّنُ ْم ُم ْهتَدُ َ
َي َس ُب َ
الش َياط َ
ون اَّللَِّ َو َ ْ
َّ ُ ُ
ْي َأ ْول َي َ
جملة (أتهم مهتدون) سدت مسد مفعولر (يحسبون).
ادي ِمن د ِ ِ
َّخ ُذوا ِعب ِ
 -3ال تعالرَ ﴿ :أ َفح ِسب ا َّل ِذين َك َفروا َأ ْن يت ِ
اء﴾(.)4
ْ ُ
َ
َ َ
َ
َ ُ
وِّن َأ ْول َي َ
جــا ت حسـ

مسد مفعول حس .

بمعتــر ظــن ،والمصــدم المــؤول مــن أن والفعــل الم ــامم بعــدها (يتخــذوا) ســد

ون﴾(.)5
 -4ال تعالرَ ﴿ :أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن ََّام َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا ََل ت ُْر َج ُع َ
جملة (أتما خلقتاعم عبرا) سدت مسد مفعول حسبتم.
 -5ال تعالر﴿ :وا َّل ِذين َك َفروا َأعام َُلم كَِس ٍ ِ ٍ
اء ُه ََل ْ َعِدْ ُه َش ْي ًِا﴾(.)6
َ
اب بِقي َعة َ ْ
اء َحتَّى إِ َذا َج َ
َي َس ُب ُه ال َّظ ْم َن ُن َم ً
َ ُ َْ ْ َ َ
المفعول األول للفعل (يحسب ) ال ميم المتصل الها  ،والمفعول الرات (ما ).
ِ
ِ
 -6ال تعالرَ ﴿ :وت ََرى ِْ
الس َح ِ
اب﴾(.)7
اْل َب َال َ ُْت َس ُب َها َجامدَ ًة َوه َي ُتَ ُ ُّر َم َّر َّ
المفعول األول ال ميم المتصل (الها ) والمفعول الرات (جامدة).

( )1البحم المحيط.98 /6 :
( )2سومة البقمة.273 :

( )3سومة األعماف.30 :
( )4سومة العهف.102 :
( )5سومة المؤمتون.115 :
( )6سومة التوم.39 :

( )7سومة التمل.88 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
السبِ ِ
ون﴾(.)1
لمفعولين﴿ َوإِ ََّّنُ ْم
 -7ال تعالر:
ون َأ ََّّنُ ْم ُم ْهتَدُ َ
َي َس ُب َ
أصلهما َل َي ُصدُّ َ
يل َو َ ْ
وَّنُ ْم َع ِن َّ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

الجملة من أن واسمها وخبمها سدت مسد مفعول (يحسبون).

ٍ
اح َذ ْر ُه ْم﴾(.)2
َي َس ُب َ
ون ك َُّل َص ْي َحة َع َل ْي ِه ْم ُه ُم ا ْل َعدُ ُّو َف ْ
 -8ال تعالرْ َ ﴿ :
يحسبون أي يظتون ،المفعول األول (عل) و (عليهم) ف مو ع المفعول الرات .
اْلن َْس ُ َ
ب ِْ
َ َك ُسدً ى﴾(.)3
َي َس ُ
 -9ال تعالرَ ﴿ :أ َ ْ
ان أ ْن ُي ْ َ
المص ــدم الم ــؤول م ــن (أن) والفع ــل الم ــامم (يت ــمك) فـ ـ مح ــل تصـ ـ

س ــد مس ــد مفع ــول

(يحس ).
ب َأ ْن َل ْن َي ْق ِد َر َع َل ْي ِه َأ َحد﴾(.)4
َي َس ُ
 -10ال تعالرَ ﴿ :أ َ ْ
الجملة (أن لن يقدم علي أحد) سدت مسد مفعول (يحس ).
ب َأ َّن َما َل ُه َأ ْخ َلدَ ُه﴾(.)5
َي َس ُ
 -11ال تعالرْ َ ﴿ :
الجملة من أن واسمها وخبمها سدت مسد مفعول (يحس ).
الفر بين (حسب) و (ظن):
ــال ال امغ ـ

األصــفهات ف ـ التفميــق بــين (حس ـ ) و (ظــن)( " :)6الحســبان أن يحعــم ألحــد

بعـ ْمض أن يعتميـ
التقي ـين مـن غيـم أن يخطـم ايخــم ببالـ فيحسـب ويعقـد عليـ األصـبع ،ويعـون َ
في لك ،ويقام ذلك الظن لعن الظن أن ي ْخ ِط َم التقي ين ببال  ،فيغل أحدهما علر ايخم".
وذعم ابن مالك أن ظن تستعمل ف المتيقن عري ام ،ويقل ذلك ف حس .

( )1سومة الزخمف.37 :
( )2سومة المتافقون.4 :
( )3سومة القيامة.36 :
( )4سومة البلد.5 :
( )5سومة الهمزة.3 :
( )6المفمدات ف غمي

القمآن ،الماغ

( )7لمح التسهيل.80/2 :

األصفهات (ت 502ه).154 /1 :
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األفعال المتعدية

المبتدأ أن الفمق بين (حس ) و(ظـن) يعمـن فـ أن (حسـ ) القلبـ متقـول
أصلهماالساممائ
لمفعولينفا ل
ويمى
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

مــن (حس ـ ) الحس ـ الــذي مت ـ الحســا  ،ومت ـ َح َس ـ

(حسبت محمدا صاحبك) في معتر الحسا  ،أي حس

الــدماهم أي عــدها ،فــإن (حس ـ ) ف ـ

ولــك

ذلك واتتهر إلر ما اتتهـر إليـ  ،ولـيا هـذا

الفعــل مطابقــا للظــن تمامــا ،فهتــاك فــمق بــين ولــك (تحســبهم جميعــا) (وتظــتهم جميعــا) ،فــإن ولــك

(تحســبهم جميعــا) إتمــا يعــون بعــد م ام بــة أح ـوالهم فعأتــك أجميــت عمليــة حســا  ،فــأدى حســابك إلــر

ذلك ،فالحسبان ائم علر الحسا والتظم العقل  ،بخ ف الظـن الـذي يـدخل الـذهن وي بسـ ألدتـر
ُون فِ ْتنَة﴾( )1أي عان هذا ف حسابهم ،و ال تعـالرَ ﴿ :و َق َال لِ َّل ِرذي
سب  ،ال تعالرَ ﴿ :و َح ِس ُبوا َأ ََّل َتك َ
َظ َّن َأ َّن ُه نَاجٍ ِمن ُْه َام ا ْذك ُْر ِِّن ِعنْدَ َر ِّب َ ﴾( )2ولم يقل (حس ) ألت ظن بتا علر مؤيا وليا ف ذلـك عمـل
حساب (.)3
ومن خالل تتب مواض الفعل (حسب) في القرآن الكريم ،يتضح:
ألحد

-1صحة ما ذه إلي الماغ األصفهات من أن :الفعل حس يأت ف سياق حعم الحاس
التقي ين دون أن يخطم ايخم ببال  ،فف ولـ تعـالرَ ﴿ :وت ََررى ِْ
اْل َب َ
رال َ ُْت َسر ُب َها َج ِامردَ ًة﴾( )4فالتـاظم
إلر الجبال وه رابتة ف معاتها يعتقد أتها رابتة جامدة

تتحمك و يخطم ببال أتها تتحمك.

رم ُر ُقرود﴾( .)5فالتـاظم إلـر أصـحا
و ولـ تعـالرَ ﴿ :و َ ُْت َس ُب ُه ْم َأ ْي َقا ًظرا َو ُه ْ

العهـف والـر حـالهم

وعيوتهم مفتوحة وهم يتقلبون ف فمالهم ،يعتقد أتهم مستيقظون و يخطم ببال أتهم م ود.
و ولـ تعــالر﴿ :وا َّلر ِرذين َك َفررروا َأعام َُلررم كَِسر ٍ ِ ٍ
راء﴾( )6فالظمــآن ف ـ
َ
َ
راب بِقي َعررة َ ْ
َي َس ر ُب ُه ال َّظ ْم ر َن ُن َمر ً
ُ َْ ْ َ َ
الصــح ام عتــدما يــمى الس ـ ام

يخطــم ببال ـ إ أت ـ مــا مــن لــدة عطل ـ  ،و يخطــم ببال ـ ل ـ

آخم سوى أت الما .
-2أن الفعل (ظن) د يعون فيمـا هـو متـا ض للحقيقـة عمـا فـ ولـ تعـالر﴿ :وظنروا أنهرم مرانعتهم
()7
ِ
ُون إِ َ َأ ْهلِ ِ
الر ُس ُ
ريه ْم َأ َبردً ا﴾( )8و ـد يعـون
ول َوا ُْمل ْن ِمن َ
حصونهم﴾ و ول تعـالرَ ﴿ :ب ْل َظنَنْت ُْم َأ ْن َل ْن َينْ َقل َ
ب َّ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سومة المائدة.71 :
سومة يوسف.42 :
اتظم :معات التحو.23/2 :
سومة التمل.88 :
سومة العهف.18 :
سومة التوم.39 :
سومة الحلم.2 :
سومة الفتا.12 :
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األفعال المتعدية

ِ
ُّون َأ ََّّنُ ْم ُم َال ُقو َر ِِّّبِ ْم﴾
أصلهما ول تع
لمفعولينعما ف
موافقا للحقيقة
ين َي ُظن َ
المبتدأـالر﴿ :ا َّلذ َ

()1

رم
و ولـ تعـالرَ ﴿ :و َظنُّروا َمرا ََُل ْ

ِ ِ والخبر (ظنَّ وأخواتها)
م ْن َُم ٍ
يص﴾( )2و ول تعالرَ ﴿ :و َق َال لِ َّل ِذي َظ َّن َأ َّن ُه نَاجٍ ِمن ُْه َام ا ْذك ُْر ِِّن ِعنْدَ َر ِّب َ ﴾(.)3

*أما الفعل حسب ف نه يكون فيما هو مناقض للحقيقة ،ومن أمثلة ذلك:
اه ُل َأغْ نِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
اْل ِ
َي َس ُب ُه ُم َْ
ف﴾(.)4
َ َ َ َ
 -1ال تعالرْ َ ﴿ :
فالحسبان هتا متا ض للحقيقة ،والحقيقة أتهم فق ام وليسوا أغتيا .
ِ
 -2ال تعالر﴿ :إَِّنم َّاَّت َُذوا َّ ِ
اء ِم ْن ُد ِ
ون﴾(.)5
ون َأ ََّّنُ ْم ُم ْهتَدُ َ
َي َس ُب َ
الش َياط َ
ون اَّللَِّ َو َ ْ
َّ ُ ُ
ْي َأ ْول َي َ
فالحسبان متا ض للحقيقة ،وحقيقة العفام أتهم غيم مهتدين.
 -3ال تعالرَ ﴿ :و ََل َ ُْت َس َب َّن اَّللََّ غَ افِ ًال َع َّام َي ْع َم ُل ال َّظ ُ
ون إِن ََّام ُي َن ِّخ ُر ُه ْم لِ َي ْو ٍم ت َْشخَ ُص فِ ِيه ْاْلَ ْب َص ُار﴾(.)6
امل ِ َ
فاع عز وجل يتهر عن حسبان متا ض للحقيقـة ،والحقيقـة (إتمـا يـؤخمهم ليـوم تلـخ

األبصام) ،فاع عز وجل د أحاط بعل ل

علما.

ِح ُِم َ َّرد ِم ْن َق َو ِار َير﴾(.)7
 -4ال تعالرَ ﴿ :ف َل َّام َر َأ ْت ُه َح ِس َب ْت ُه َُّْل ًة َوك ََش َف ْ
ت َع ْن َسا َق ْي َها َق َال إِ َّن ُه َ ْ
فالحقيقة أت ليا (لجة) واتما هو ﴿صمح مممد من واميم﴾.
ِ
 -5ال تعالر﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين جاءوا بِ ْ ِ ِ
ُشا َلك ُْم َب ْل ُه َو َخ ْري َلك ُْم﴾(.)8
َ َ ُ
اْل ْف ُع ْص َبة منْك ُْم ََل َ ُْت َس ُبو ُه َ ًّ
فالحسبان متا ض للحقيقة ،والحقيقة أت خيم وليا ل ام.

( )1سومة البقمة.46 :
( )2سومة فصلت.48 :
( )3سومة يوسف.42 :

( )4سومة البقمة.273 :
( )5سومة األعماف.30 :
( )6سومة إبماهيم.42 :
( )7سومة التمل.44 :
( )8سومة التوم.11 :

63

فيـ
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الفصل األول
األفعال المتعدية

ون بِ َأ ْفو ِ
أصلهماو َنه بِ َأ ْل ِس ِ
اهك ُْم َما َل ْي َس َلك ُْم بِ ِه ِع ْلم َو َ ُْت َسر ُبو َن ُه َه ِّينًرا َو ُه َرو ِعنْردَ اَّللَِّ
 -6ال تعالر:
المبتدأنَتك ُْم َو َت ُقو ُل َ َ
لمفعولين﴿إِ ْذ َت َل َّق ْ ُ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)
َعظِيم﴾(.)1
فالحقيقة أت ليا هيتا واتما (هو عتد اع عظيم).
ِ
ِ
وِّب ْم َشتَّى﴾(.)2
 -7ال تعالرَ ﴿ :ب ْأ ُس ُه ْم َب ْين َُه ْم َشديد َ ُْت َس ُب ُه ْم ََجي ًعا َو ُق ُل ُ ُ
والحقيقة أن ( لوبهم لتر).
ب ِْ
ان َأ َّل ْن ن َْج َم َع ِع َظ َام ُه﴾(.)3
اْلن َْس ُ
َي َس ُ
 -8ال تعالرَ ﴿ :أ َ ْ
ِ
ي َبنَا َن ُه﴾(.)4
ين َع ََل َأ ْن ن َُس ِّو َ
والحقيقة أن اع تعالر ادم علر ذلك ﴿ َب ََل َقاد ِر َ
إذن يت ــا ممــا ســبق أن ا ســتخدام القمآت ـ للفعــل (حس ـ ) يختلــف عــن ا ســتخدام للفعــل

(ظن) ،وأت

يحسن أن ت ع أحدهما معان ايخم ،فلعل متهما معاتي ود

ت.

 -4زعم:
الــزعم هــو ــول يتصــف بصــفة الورــوق ،فقــد يســتعمل ف ـ الحــق والباطــل ،وأعرــم مــا يقــع
()5
ِ
ين َك َف ُروا َأ ْن َل ْن ُي ْب َع ُثوا ُق ْل َب ََل َو َر ِِّّب َل ُت ْب َع ُث َّن﴾(.)6
الزعم علر الباطل  ،عقول تعالر﴿ :زَ َع َم ا َّلذ َ
ال ابن متظوم(" :)7و ال الليث :سمعت أهـل العمبيـة يقولـون إذا ذعـم فـ ن عـذا وعـذا فإتمـا
يقال ذلك ألمم يستيقن أت حق ،واذا لك في فلم يدم لعل عذ

الزعم الظن ،و يل :العذ ".

أو باطل يل :زعـم فـ ن ....و يـل

( )1سومة التوم.15 :

( )2سومة الحلم.14 :
( )3سومة القيامة.3 :
( )4سومة القيامة.4 :
( )5اتظم :تخلي

اللواهد ،429 :وهمع الهوامع ،478/1 :التحو الوسيط.270/1 :

( )6سومة التغابن.7 :

( )7لسان العم  ،مادة (زعم)،

.1834
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األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
أن وأن وصلتها( ،)1عقول اللاعم:
واألعرم ف زعم أت يتعدى إلر ْ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ومرررررررن ذا الرررررررذي يرررررررا عرررررررز ال يتغيرررررررر

وقرررررررد زعمرررررررت أنررررررري تغيررررررررت بعررررررردها

()2

فإن عاتت بمعت تعفل أو أما تعـدت لواحـدة تـامة بتفسـها وتـامة بـالحمف ،وان عاتـت بمعتـ

سمن أو هزل فه

زمة(.)3

وقد ورد الفعل (زعم) ومتصرفاته في أربعة عشر موضعاً في القرآن الكريم ،ومن هذه المواض :
ِ
ون َأ ََّّنُ ْم َآ َمنُوا بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ ﴾(.)4
ين َيزْ ُع ُم َ
 -1ال تعالرَ ﴿ :أ ََل ْ ت ََر إِ َ ا َّلذ َ
سدت أن ومدخو تها مسد مفعول يزعمون.
َ ِ
ِ
َاء﴾(.)5
اءك ُُم ا َّلذ َ
ُشك ُ
 -2ال تعالرَ ﴿ :و َما ن ََرى َم َعك ُْم ُش َف َع َ
ين زَ َع ْمت ُْم أ ََّّنُ ْم فيك ُْم ُ َ
سدت أن ومدخو تها مسد مفعول زعمتم.
ِ
ُون ك َْش َ
الَض َعنْك ُْم َو ََل َ ُْت ِو ًيال﴾(.)6
ين زَ َع ْمت ُْم ِم ْن ُدونِ ِه َف َال َي ْملِك َ
 -3ال تعالرُ ﴿ :ق ِل ا ْد ُعوا ا َّلذ َ
ف ُّ ِّ
مفعو (زعمتم) محذوفان تقديمهما (زعمتموهم آلهة).
ول َأين ُ ِ ِ
ِ
ون﴾(.)7
ين ُكنْت ُْم تَزْ ُع ُم َ
ُشكَا َي ا َّلذ َ
 -4ال تعالرَ ﴿ :و َي ْو َم ُينَادهيِ ْم َف َي ُق ُ ْ َ َ
مفعو زعمتم محذوفان تقديمهما (تزعموتهم لمعا ).
ِ
ِ
ِ
رن ُد ِ
ون الن ِ
َّراس َفت ََمن َُّروا ا َْمل ْرو َت إِ ْن ُكنْرت ُْم
راء َّللَِّ م ْ
 -5ال تعـالرُ ﴿ :ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ين َها ُدوا إِ ْن زَ َع ْمت ُْم َأ َّنك ْ
ُرم َأ ْول َي ُ
ِِ
ْي﴾(.)8
َصادق َ
سدت أن مع مدخو تها مسد مفعول زعمتم.
( )1لمح األلموت  ،157 /1 :واتظم :لمح لذوم الذه .372 :
 ،461اتظم :أو ا المسالك ،34/2 :ولمح األلموت  ،157/1 :ولمح لذوم
( )2البيت لعريم عزة ف ديوات
الذه  ،372 :وتخلي اللواهد ،428 :ولمح التصميا.361 /1 :
( )3لمح األلموت  ،157/1 :وتو يا المقاصد ،556/2 :والمساعد.356/1 :
( )4سومة التسا .60 :
( )5سومة األتعام.94 :
( )6سومة امس ام .56 :
( )7سومة القص .62 :
( )8سومة الجمعة.6 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

لمفعولين﴿زَ عم ا ِ
المبتدأ ُروا َأ ْن َل ْن ُي ْب َع ُثوا ُق ْل َب ََل َو َر ِِّّب َل ُت ْب َع ُث َّن﴾(.)1
ين َك َف
 -6ال تعالر:
أصلهما َّلذ َ
َ َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

أن لن يبعروا) مسد مفعول (زعم).
سدت الجملة ( ْ

* ات ــا للباحثررة مــن خ ـ ل تتبعهــا لموا ــع الفعــل (زعــم) ف ـ الق ـمآن الع ـميم ،أن الــزعم ف ـ جميــع
ِ
ت َع َل ْينَا
الس َام َء ك ََام زَ َع ْم َ
اييات جا متسوبا إلر العفام ما عدا آية واحدة وه ول تعالرَ ﴿ :أ ْو ت ُْسق َط َّ
كِ َس ًفا﴾( )2فف هذه ايية تس العفام الزعم إلر المسول محمـد -صـلر اع عليـ وسـلم – ممـا يـدل
علر عفمهم وتعذيبهم لدعوت .
* واستخدام الفعل (زعم) ف القمآن متسوبا إلـر العفـام ،يؤيـد ـول مـن ذهـ
يقع علر الباطل وأن معتاه العذ .

إلـر أن الـزعم أعرـم مـا

 -5عد:
بمعتر ظن عقول اللاعم:

ولكنمرررررا المرررررولى شرررررريكك فررررري العررررردم

فرررررال تعررررردد المرررررولى شرررررريكك فررررري الغنرررررى

()3

أي أحصــر ،فهــو يتعــدى إلــر مفعــول ب ـ واحــد( ،)4عقول ـ تعــالر:

فــإن عاتــت بمعتــر حس ـ
ِ
وها﴾(.)5
﴿ َوإِ ْن َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اَّللَِّ ََل ُ ُْت ُص َ

والفعل (عد) متقول مـن (عـد) المحسـوا الـذي هـو بمعتـر امحصـا  ،عقولـ تعـالرَ ﴿ :وإِ ْن

ِ
وها ﴾ إلر المعتر القلب  ،فعتدما تقول( :عتت أعده فقي ام) معتاه (عتت أحصـي
َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اَّللَِّ ََل ُ ُْت ُص َ
ف جملة الفق ام )

()6

غيم مطابق(.)7

وذعم الم

أن الفعـل (عـد) يسـتخدم عتقـاد عـون اللـ

علـر صـفة اعتقـادا

( )1سومة التغابن.7 :
( )2سومة امس ام .92 :
( )3البيت للتعمان بن بليم األتصامي ،اتظم أو ا المسالك ،31/2 :لمح األلموت ،157/1 :
لمح ابن عقيل ،37/2 :تو يا المقاصد ،556/2 :لمح التصميا ،360/1 :المطالع السعيدة326/ :
اللغة :تعدد :تظن ،المولر :الحليف التاصم ،العدم :الفقم.
( )4لمح األلموت  ،157/1 :اتظم :تو يا المقاصد ،556/2 :والمساعد.355/1 :
( )5سومة التحل.18 :
( )6اتظم :معات التحو.26/2 :
( )7اتظم :لمح الم

علر العافية.151/4 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

لمفعولين
المبتدأ مو ع واحـد فـ القـمآن العـميم وهـو ولـ تعـالرَ ﴿ :و َقرا ُلوا َمرا َلنَرا ََل
أصلهما (عد) ف
ومد الفعل
ود

وأخواتها)
والخبر (ظنَّ
ِ
رررى ِر َجر ً
ررن ْاْلَ َْ
ُش ِار﴾
رراَل ُكنَّرررا َن ُعررردُّ ُه ْم مر َ
َنر َ

المتصل الها والمفعول الرات

()1

فالفعــل (تعــد) تص ـ

مفعــولين ،المفعــول األول ال ــميم

ولـ (مـن األلـمام) أو محـذوف تقـديمه (ألـ ام ام مـن األلـمام) و ـد ومد

هذا الفعل ف اعتقاد غيم مطابق للوا ع ،فهم اعتقدوا أتهم من األلمام ،والوا ع أتهم ليسوا عذلك.
 -6حجا:
بمعتر ظن عقول اللاعم:
قرررررد كنرررررت أحجرررررو أبرررررا عمررررررو أخرررررا ثقرررررة
فإن عاتت بمعتر غل
زمة(.)3

أو بخل فه

حتررررررى ألمررررررت بنررررررا يومرررررراً ملمرررررررات

ً

()2

ف المحاجاة أو صد أو مد تعدت إلر واحد ،وان عاتت بمعتر أ ام

ولم يمد الفعل (حجا) ف القمآن العميم.
 -7جعل:
ِ
ِ
ِ
َح ِن إِنَا ًثا﴾(.)4
الر ْ َ
تأت بمعتر اعتقد ،عقول تعالرَ ﴿ :و َج َع ُلوا ا َْمل َال َك َة ا َّلذ َ
ين ُه ْم ع َبا ُد َّ
ِ
فــإن عاتــت بمعتــر أوجــد عقول ـ تعــالرَ ﴿ :و َج َع َ
ُّررور﴾( ،)5أو بمعتــر أوج ـ ،
ررل ال ُّظ ُل َررامت َوالن َ
عقـولهم :جعلــت للعامـل عــذا ،أو بمعتــر ألقـر عقــولهم :جعلــت بعـض المتــام علــر بعـض ،تعــدت إلــر
واحد(.)6

()1سومة

.62 :

( )2هذا البيت تسب ابن هلام إلر تميم بن أب مقبل ،وتسب صاح
اتظ ــم :تخل ــي

المحعم إلر أب لبل األعماب .

اللـ ـواهد ،440 :أو ــا المس ــالك ،30/2 :ل ــمح األل ــموت  ،157/1 :ل ــمح اب ــن عقي ــل،38/2 :

لذوم الذه  ،371/ :المساعد ،355/1 :المطالع السعيدة.325 :

اللغة :أحجو :أظن ،ألمت :تزلت ،ملمات :جمع ملمة وه التازلة من توازل الدهم.
( )3اتظم :لمح األلموت  ،157/1 :وتو يا المقاصد ،556/2 :والمساعد ،355/1 :وهمع الهوامع476/1 :
( )4سومة الزخمف .19 :
( )5سومة األتعام.1 :

( )6لمح األلموت  ،157/1 :واتظم :تو يا المقاصد ،557/2 :وهمع الهوامع.479/1 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأعل (جعل) ٍ
معان عديدة متها(:)1
أصلهما أن للف
لمفعولينالزمعل
وذعم
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ِ ِ
ِ
رْي﴾
ين َج َع ُلرروا ا ْل ُقر ْرر َآ َن عضر َ
أ-أن يعــون بمعتــر ســمر ،عقول ـ تعــالر﴿ :ا َّلررذ َ
ِ
ِ
ِ
َح ِن إِنَا ًثرا﴾
الرر ْ َ
تعـالرَ ﴿ :و َج َع ُلوا ا َْمل َال َك َة ا َّلذ َ
ين ُه ْم ع َبرا ُد َّ
ون ا َْمل َال ِ َك َة ت َْس ِم َي َة ْاْلُ ْن َثى﴾(.)4
ُون بِ ْاْلَ ِخ َر ِة َل ُي َس ُّم َ
ُي ْن ِمن َ

()3

()2

أي ســموه عــذبا ،و ول ـ

ِ
ين ََل
ويـدل علـر ذلـك ولـ تعـالر﴿ :إِ َّن ا َّلرذ َ

 أن يعون بمعتر المقامبة مرل عاد و طفق ،عقولك :جعل يقول وجعل يفعل عذا.ِ
ُّور﴾(.)5
ج – أن يعون بمعتر الخلق وا ختمام فتتعدى لواحد ،عقول تعالرَ ﴿ :و َج َع َل ال ُّظ ُل َامت َوالن َ
د – أن يع ــون بمعت ــر التق ــل م ــن ح ــال إل ــر ح ــال والتص ــييم ،فيتع ــدى إل ــر مفع ــولين عقولـ ـ تع ــالر:
﴿ َف َج َع َل ُه ْم ُج َذا ًذا﴾

()6

أي :صيمهم.

ون﴾(.)7
ون َّللَِّ َما َيك َْر ُه َ
ع َع ُل َ
ه – أن يعون بمعتر ا عتقاد ،عقول تعالرَ ﴿ :و َ ْ
و – أن يعــون
﴿إِ َّنررا َرا ُّدو ُه إِ َل ْي ر

بمعتــر الحعــم باللـ علــر اللـ  ،يعــون فـ الحــق والباطــل ،فــالحق عقولـ تعــالر:
()8
اَلررر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
رن ا ُْمل ْر َسررل َ
ْي﴾ والباطــل عقولـ تعــالرَ ﴿ :و َج َع ُلرروا َّللَِّ ِمَّررا َذ َر َأ مر َ
َو َجرراع ُلو ُه مر َ
رن َْ ْ

و ْاْلَ ْنعا ِم ن ِ
َصي ًبا ﴾(.)9
َ َ

ْررت َع َل ْي َهررا﴾
ز -أن يعــون بمعتــر أوج ـ  ،عقول ـ تعــالرَ ﴿ :و َمررا َج َع ْلنَررا ا ْل ِق ْب َلرر َة ا َّلتِرري ُكن َ
ا ستقبال إليها.

( )1اتظم :البمهان ف علوم القمآن 128/4 :وما بعدها.
( )2سومة الحجم.91 :
( )3سومة الزخمف.19 :
( )4سومة التجم.27 :
( )5سومة األتعام.1 :

( )6سومة األتبيا .58 :
( )7سومة التحل.62 :
( )8سومة القص

.7 :

( )9سومة األتعام.136 :

( )10سومة البقمة.143 :
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()10

أي أوجبتــا

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأفيتعــدى لمفعــولين :أحــدهما بتفسـ وايخــم بحــمف الجــم عقول ـ تعــالر:
أصلهما(ألقــر)
لمفعولينبمعتــر
ح -أن يعــون
والخبر (ظنَّ
وأخواتها) ٍ
ع َع َل َْ
اخلبِ َ
ض﴾(( )1علر بعض) أي فوق بعض.
يث َب ْع َض ُه َع ََل َب ْع
﴿ َو َ ْ
يجعل ـ جع ـ أي و ــع وجعل ـ  ،صــتع وجعل ـ

وأصــل الجعــل حس ـ  ،تقــول :جعــل الل ـ

صيمه ،تقـول جعلـت متاعـك بع ـ فـوق بعـض :ألقيتـ  ،وجعـل الطـين خزفـا صـيمه إيـاه ،رـم تقـل إلـر
معتر الظن وا عتقاد ،فإذا لت (جعل البصمة بغداد) عان المعتر عأت فعـل ذلـك ،ولمـا عـان هـذا

يعون ،ألن البصمة

تعون بغداد ،فهم من ذلك أت أميد الظن(.)2

وقد ورد الفعل (جعل) بمعنى اعتقد في القرآن الكريم في حوالي واحد وعشرين موضعاً ،منها:
َاء ِْ
اْل َّن َو َخ َل َق ُه ْم﴾
ُشك َ
 -1ال تعالرَ ﴿ :و َج َع ُلوا َّللَِّ ُ َ

()3

يل (جعلوا) بمعتـر صـيموا أو سـموا أو اعتقـدوا ،والمفعـول األول (لـمعا ) والمفعـول الرـات

(ع) و دم الرات متعام أن يتس

ع تعالر لمعا  ،ويجوز أن يعون (الجن) مفعو أول( ،ولمعا )

مفعول ٍ
ران أي وجعلوا الجن لمعا ع ،و دم (لمعا ) متعام أن يعون ع لميك من خلق (.)4
 -2ال تعالرَ ﴿ :و َج َع ُلوا َّللَِّ َأ ْندَ ا ًدا لِ ُي ِض ُّلوا َع ْن َسبِيلِ ِه﴾(.)5
ذعم الزمعل أتها بمعتر سموا ،و يل بمعتر اعتقدوا(.)6
ون َّللَِّ ا ْلبن ِ
ون﴾(.)7
َات ُس ْب َحا َن ُه َو ََُل ْم َما َي ْشت َُه َ
ع َع ُل َ
َ
 -3ال تعالرَ ﴿ :و َ ْ
يجوز أن تعون بمعتر سموا أو اعتقدوا ،ألتهم ما سموها حتر اعتقدوها.
ِ ِ
ِ
ْي ﴾(.)8
ين َج َع ُلوا ا ْل ُق ْر َآ َن عض َ
 -4ال تعالر ﴿ :ا َّلذ َ

ــال الزمعل ـ ( " :)9أي ســموه وج ـزأوه أج ـ از  ،فجعل ـوا بع ـ لــع ام وبع ـ ســح ام وبع ـ
أساطيم األولين ".
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

سومة األتفال.37 :
اتظم لسان العم  ،مادة (جعل) ،637 ،ومعات التحو.29/2 :
سومة األتعام.100 :
اتظم :البحم المحيط.196/4 :
سومة إبماهيم.30 :
اتظم :البمهان ف علوم القمآن.13/4 :
سومة التحل.57 :
سومة الحجم.91 :
البمهان ف علوم القمآن.133/4 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

ِ
ِ
ِ
لمفعولين
َح ِن إِنَا ًثا﴾(.)1
أصلهماَ ﴿ :و َج
ال تعالر
-5
الر ْ َ
المبتدأ َع ُلوا ا َْمل َال َك َة ا َّلذ َ
ين ُه ْم ع َبا ُد َّ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ــال أب ــو حي ــان( " :)2ومعت ــر (وجعلـ ـوا) س ــموا ،و ــالوا :األحس ــن أن يع ــون المعت ــر وص ــيموا

اعتقادهم الم ئعة إتارا "
ذعـ ــم الزمعل ـ ـ أن معتـ ــر (جعل ـ ـوا) أي اعتقـ ــدوهم إتارـ ــا ،ويجـ ــوز أن يعـ ــون بمعتـ ــر التقـ ــل

والتحويل ،ووج التقل في أن الم ئعة ف األمم تفس ليسـوا إتارـا ،فهـؤ

فصيموهم ف الوجود الذهت إتارا(.)3

العفـام تقلـوهم باعتقـادهم،

وذعــم الزجــاج أن الجعــل بمعتــر القــول والحعــم علــر الل ـ  ،فعتــدما تقــول :ــد جعلــت زيــدا

أعلم التاا ،أي د وصفت بذلك وحعمت ب (.)4
 -6ال تعالر﴿ :وجع ُلوا َله ِمن ِعب ِ
اد ِه ُجزْ ًءا﴾
ُ ْ َ
َ َ َ

()5

يجوز أن يعون جعلوا بمعتر سموا واعتقدوا.
 -7ال تعالرَ ﴿ :و َج َع َل َّللَِّ َأ ْندَ ا ًدا لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه﴾(.)6
وجعل هتا بمعتر صيم أو سمر أو اعتقد.
الش ِد ِ
 -8ال تعالر﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َم َع اَّللَِّ إِ ًََلا َآ َخ َر َف َأ ْل ِق َيا ُه ِي ا ْل َع َذ ِ
اب َّ
يد﴾(.)7
جعل بمعتر صيم أو اعتقد.

( )1سومة الزخمف.19 :

( )2البحم المحيط.11/8 :
( )3اتظم :البمهان ف علوم القمآن.133/4 :
( )4معات القمآن واعماب  ،الزجاج.407/4 :
( )5سومة الزخمف.15 :
( )6سومة الزمم.8 :
( )7سومة ق.26 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
 -8هب:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

فع ــل أم ــم

يتص ــمف بمعت ــر احسـ ـ

الهبة( ،)1عقول اللاعم:

وظ ــن ،فه ــو غي ــم (هـ ـ ) ال ــذي ما ــي وهـ ـ
واال فهبنرررررررررررررررري امرررررررررررررررر أرً هالكررررررررررررررررا

فقلرررررررررررررت أجرنرررررررررررررى أبرررررررررررررا خالرررررررررررررد

م ــن

()2

أي اعتقدت .
ولم يمد هذا الفعل ف القمآن العميم.
وقد قسم بعض النحاة ومنهم ابن هشام أفعال القلوب إلى أربعة أقسام وهي(:)3
 -1ما يفيد ف الخبم يقيتا ،وه  :وجد  -ألفر  -تعلم –دمى.
-2ما يفيد الخبم مجحاتا ،وهو :جعل  -حجا  -عد  -ه
 -3ما يمد بالوجهين والغال
 -4ما يمد بهما والغال

– زعم.

عوت لليقين ،وهما ارتان :مأى وعلم.

عوت للمجحان ،وه ر رة :ظن  -حس

– خال.

لعن تقسيم أفعال القلو إلر سمين همـا (أفعـال اليقـين  -أفعـال المجحـان) أتسـ  ،وذلـك ألتـ دمـد
هــذه األفعــال مــع بع ــها تظ ـ ام للغال ـ

عليهــا وتقلــي لأل ســام ،ويعف ـ املــامة إلــر أن عــل فعــل ــد

يستعمل ف معتر آخم غيم ما ذعم ل .
ب -أفعال التحويل أو أفعال التصيير:

وه القسم الرات من أ سام ظن وأخواتها.
سميت بذلك لد لتها علر التحويل وا تتقال من حالة إلر أخمى(.)4

( )1التحو الوسيط.272/1 :

( )2البيت بن همام السلولر ،اتظم :أو ا المسالك ،32/2 :ولمح األلموت  ،157/1ولمح ابن عقيل:
 ،39/2تو يا المقاصد ،557/2 :وتخلي

اللواهد ،442 :ولمح التصميا 361 /1

.

اللغة :أجمت  :أغرت واحمت  ،هبت  :اعددت واحسبت .
( )3أو ا المسالك ،27/2 :ولمح األلموت  ،157/1 :والمطالع السعيدة.325 :
( )4اتظم :لمح التصميا ،366/1 :ودليل السالك ،291/1 :والتحو الوسيط ،سعد حسن عليوي ،دام صفا للتلم

والتوزيع ،عمان.273/1 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
أصلهما المبتدأ
لمفعولين
هي:
وهذه األفعال
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

 -1جعل:

يأت الفعل جعل بمعتر التحويل عقول تعالر﴿ :فجعلتاه هبا مترـوما﴾

()1

فالهـا فـ جعلتـاه

مفعول أول ،و (هبا ) مفعول ران لجعل ،والجعل هتـا حسـ فعتـدما تقـول :جعلـت الطـين خمفـا ،أي

صيمت (.)2

سبق ذعم المعات الت يعون عليها الفعل جعل ،ومن هذه المعات التحويل والتصيم.
و د ومد الفعل (جعل) ومتصمفات بعرمة ف القمآن العميم ،ومن خ ل تتبع لهذه الموا ع،
وجدت أت د جا ف معظم الموا ع لمعتيين:

ررل ال ُّظ ُلررام ِ
ررِ السررامو ِ
ِ
-1إمــا الخلــق واميجــاد عقول ـ تعــالرَْ ﴿ :
ات َو ْاْلَ ْر َض َو َج َع َ
ت
اَل ْمرردُ َّللَِّ ا َّلررذي َخ َل َ َّ َ َ
َ
ُّور﴾(.)3
َوالن َ
فجعــل هتــا بمعتــر خلــق وأوجــد ،و ــال الزمخلــمي( " :)4جعــل بمعتــر أحــدث وأتلــأ " ،و ول ـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر َوا ْل َب ْح ِر﴾( ،)5و ول تعالرَ ﴿ :و َج َع َل َلك ُُم
تعالرَ ﴿ :و ُه َو ا َّلذي َج َع َل َلك ُُم الن ُُّجو َم لت َْهتَدُ وا ِ َِّبا ي ُظ ُل َامت ا ْل َ ِّ
ِ
ون﴾( )6وجعـل فـ اييـات السـابقة تتعـدى لمفعـول واحـد ألتهـا
ُرم ت َْشرك ُُر َ
الس ْم َع َو ْاْلَ ْب َص َار َو ْاْلَ ْفِدَ َة َل َع َّلك ْ
َّ
بمعتر الخلق واميجاد.

-2التصييم والتحويل ،عقول تعالر﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ْاْلَ ْر َض فِ َر ًاشا﴾

()7

وه تتعدى لمفعولين.

وقررد ورد الفعررل (جعررل) فرري الق ررآن الكررريم بمعنررى التصرريير والتحويررل فرري ح روالي مائررة وخمسررة

وسبعين موضعاً فنصب مفعولين ومن هذه المواض :
ِ
ْي َيدَ ْ َهيا َو َما َخ ْل َف َها﴾(.)8
َاها َنك ًَاَل َملا َب ْ َ
 -1ال تعالرَ ﴿ :ف َج َع ْلن َ
جع ــل بمعت ــر (ص ــيم) تصـ ـ

مفع ــولين المفع ــول األول ال ــميم المتص ــل اله ــا  ،والمفع ــول

الرات (تعا ).
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

سومة الفم ان.23 :
اتظم :التحو الوسيط.273/1 :
سومة األتعام.1 :
العلاف.320/2 :
سومة األتعام.97 :
سومة الملك.23 :
سومة البقمة.22 :
سومة البقمة.66 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

أصلهما َال إِبر ِ
اج َع ْل َه َذا َب َلدً ا َآ ِمنًا﴾(.)1
اه
 -2ال تعالر:
يم َر ِّب ْ
المبتدأ ُ
لمفعولين﴿ َوإِ ْذ َق ْ َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

فعلمة (بلدا) مفعول ٍ
ران جعل.

اء َأ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا َعالِ َي َها َسافِ َل َها﴾(.)2
 -3ال تعالرَ ﴿ :ف َل َّام َج َ
جعلتا بمعتر صيمتا( ،عاليها) المفعول األول( ،سافلها) المفعول الرات (.)3
َان َو ْعدُ َر ِِّّب َح ًّقا﴾(.)4
َّاء َوك َ
اء َو ْعدُ َر ِِّّب َج َع َل ُه َدك َ
 -4ال تعالرَ ﴿ :فنِ َذا َج َ
جعل بمعتر صيمه ،المفعول األول ال ميم المتصل الها  ،والمفعول الرات (دعا ).
ِِ
ِ
 -5ال تعالرَ ﴿ :فام زَ ا َل ْ ِ
ين﴾(.)5
َاه ْم َحصيدً ا َخامد َ
ت ت ْل َ َد ْع َو ُاه ْم َحتَّى َج َع ْلن ُ
َ
(جعلت ــاهم) بمعت ــر ص ــيمتاهم ،و(حص ــيدا) مفع ــول ر ـ ٍ
ـان و(خام ــدين) ح ــال أو تع ــت ،وذع ــم

الزمخلمي أن المقصود جعلتاهم مرل الحصيد ،وذعـم أن المفعـول األول ال ـميم المتصـل (الهـا )،
ول ـ (حصــيدا خامــدين) تجعــل حعــم ا رتــين حعــم الواحــد ،وذلــك بمتزلــة (هــذا حلــو

والمفعــول الرــات

حامض)(.)6

ِ ِ
ِ
ورا﴾(.)7
اء َمنْ ُث ً
 -6ال تعالرَ ﴿ :و َقد ْمنَا إِ َ َما َعم ُلوا م ْن َع َم ٍل َف َج َع ْلنَا ُه َه َب ً
جعلتاه بمعتر صيمتاه( ،وهبا ) مفعول ٍ
ران.
ِ
ِ
ِ
ين ْاست ُْض ِع ُفوا ِي ْاْلَ ْر ِ
ْي ﴾(.)8
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارث َ
 -7ال تعالرَ ﴿ :ون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َع ََل ا َّلذ َ
تجعلهم بمعتر تصيمهم( ،أئمة – الوامرين) عل متهما مفعول ٍ
ران للفعل (تجعلهم).

( )1سومة البقمة.126 :
( )2سومة هود.82 :

( )3اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.44/2 :

( )4سومة العهف.98 :
( )5سومة األتبيا .15 :
( )6اتظم :البحم المحيط ،279/6 :والتبيان ف إع ام

القمآن ،131/2 :والعلاف.132/4 :

( )7سومة الفم ان.23 :
( )8سومة القص

.5 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

ون﴾(.)1
أصلهما َع ْلنَا ُه ُق ْر َآ
لمفعولين﴿إِنَّا َج
 -8ال تعالر:
المبتدأنًا َع َربِ ًّيا َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

(جعلتاه) بمعتر صيمتاه ،وذعم الزمخلمي :أن جعلتاه بمعتر صيمتاه معـدى إلـر مفعـولين،

أو بمعتــر خلقتــاه معــدى إلــر واحــد ،والزمخلــمي فـ ذلــك يســيم علــر طميقــة المعتزلــة الــذين يقولــون
بخلق القمآن(.)2

 -9ال تعالرَ ﴿ :ف َك ْي َ
ان ِشي ًبا﴾(.)3
ع َع ُل ا ْل ِو ْلدَ َ
ف َت َّت ُق َ
ون إِ ْن َك َف ْرت ُْم َي ْو ًما َ ْ
يجعل بمعتر يصيم ،و (ليبا) المفعول الرات .
ٍ
ف م ْأك ٍ
ُول﴾(.)4
 -10ال تعالرَ ﴿ :ف َج َع َل ُه ْم َك َع ْص َ
جعلهم بمعتر صيمهم ،المفعول الرات (العاف).
ومن المواض التي ورد فيها الفعل (جعل) محتمالً أن يكون بمعنى الخل واإليجاد فينصب مفعوالً

واحداً ،أو يكون بمعنى التحويل والتصيير فينصب مفعولين:

ِ
ِ
َاء﴾(.)5
 -1ال تعالر﴿ :ا َّلذي َج َع َل َلك ُُم ْاْلَ ْر َض ف َر ًاشا َو َّ
الس َام َء بِن ً
(جعل) إما بمعتر خلق فتتعدى لواحد و(فمالا) حال ،أو بمعتر صـيم فتتعـدى رتـين ،همـا

(األمض – فمالا)(.)6

ت َم َثا َب ًة لِلن ِ
َّاس َو َأ ْمنًا﴾(.)7
 -2ال تعالرَ ﴿ :وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َ
جعل :بمعتر صيم ،فتعون (مرابة) مفعول ٍ
ران ،و يل :جعل بمعتر خلق أو و ـع ،فتعـون

(مرابة) :حال(.)8

( )1سومة الزخمف.3 :
( )2اتظم :العلاف ،425/5 :والبحم المحيط.7/8 :
( )3سومة المزمل.17 :
( )4سومة الفيل.5 :
( )5سومة البقمة.22 :
( )6اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.24/1 :

( )7سومة البقمة.125 :

( )8اتظم :البحم المحيط.551/1 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

ِ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
أصلهماع َل اَّللَُّ ِم ِ ٍ
ون َع َرَل اَّللَِّ
 -3ال تعالر:
رَ َ
المبتدأ ْن َبح َرية َو ََل َسا َبة َو ََل َوصي َلة َو ََل َحا ٍم َو َلك َّن ا َّلذ َ
لمفعولين﴿ َما َج َ
ين َك َف ُرروا َي ْف َ ُ

وأخواتها)
والخبر (ظنَّ
ون﴾(.)1
ا ْلك َِذ َب َو َأ ْك َث ُر ُه ْم ََل َي ْع ِق ُل َ

ال الزمخلمي(( " :)2ما جعل) ما لمم ذلك و أمم بالتبحيم والتسيي
و ال ابن عطيـة( " :)3وجعـل فـ هـذه اييـة

وغيم ذلك ".

يتجـ بمعتـر :خلـق اع؛ ألن اع تعـالر خلـق

هذه األليا علهـا ،و هـ بمعتـر صـيم لعـدم المفعـول الرـات  ،واتمـا هـ بمعتـر :مـا سـن و لـمم،
فتتعدى تعدي هذا الذي ه بمعتاه إلر مفعول واحد ".
"ولم يذعم التحويون ف معات جعل لمم ،بل ذعموا أتها تأت بمعتر خلق ،وبمعتـر ألقـر،

وبمعتر صيم ،وبمعتر األخذ ف الفعل فتعون من أفعـال المقامبـة ،وذعـم بع ـهم أتهـا تـأت بمعتـر
سمر ،و د جا حذف أحد مفعول ظن وأخواتها إ أت ليل ،والحمل علر ما سمع أولر من إربات
معتر لم يربت ف لسـان العـم  ،فيحتمـل أن يعـون المفعـول الرـات محـذوفا ،أي مـا صـيم اع بحيـمة
و سائبة ملموعة بل ه من لمم غيم اع "(.)4

ِ
 -4ال تعالرُ ﴿ :ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
ُورا﴾(.)5
اء َوا ْل َق َم َر ن ً
الش ْم َس ض َي ً
جعــل يحتمــل أن تعــون بمعتــر صــيم ،فيعــون

خلق ،فيعون حا (.)6

ــيا مفعــو راتيــا ويحتمــل أن تعــون بمعتــر

 -5ال تعالر﴿ :إِنَّا َج َع ْلنَا َما َع ََل ْاْلَ ْر ِ
ض ِزينَ ًة ََلا لِنَ ْب ُل َو ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم َأ ْح َس ُن َع َم ًال﴾(.)7
جعلتا إن عاتت بمعتر خلقتا فتعون (زيتـة) حـال أو مفعـول ألجلـ  ،وان عاتـت بمعتـر صـيم

فتعون (زيتة) مفعو راتيا(.)8

( )1سومة المائدة.103 :
( )2العلاف.303/2 :

( )3المحمم الوجيز.586 :
( )4البحم المحيط.38/4 :
( )5سومة يوتا.5 :
( )6اتظم :التبيان ف إع ام
( )7سومة العهف.7 :

( )8اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.24/2 :
القمآن.99/2 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

أصلهما
ون ال َّط َعا َم﴾(.)1
َاه ْم
 -6ال تعالر:
المبتدأ َج َسدً ا ََل َي ْأ ُك ُل َ
ج َع ْلن ُ
لمفعولين﴿ َو َما َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

جعلتاهم يجوز أن يعون متعديا رتين أو أن يتعدى إلر واحد ،فيعون (جسدا) حا

()2

.

ِ
ِ
َ ٍء َحي﴾(.)3
 -7ال تعالرَ ﴿ :و َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء ك َُّل َ ْ
جعلتـا إمــا أن تعــون بمعتــر خلقتــا فتتعــدى لواحـد ،أو أن تعــون بمعتــر صــيم فتتعــدى رتــين

ويعون (من الما ) مفعو راتيا(.)4

َ َ
ِس َمدً ا إِ َ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة﴾(.)5
 -8ال تعالرُ ﴿ :ق ْل أ َرأ ْيت ُْم إِ ْن َج َع َل اَّللَُّ َع َل ْيك ُُم ال َّل ْي َل َ ْ
ذعم الععبمي أن (سممدا) يجوز أن يعون حا من الليل ،وأن يعون مفعو راتيا لجعل(.)6
 -9ال تعالر﴿ :وجع ْلنَا ِي ُق ُل ِ ِ
َح ًة﴾(.)7
ين ا َّت َب ُعو ُه َر ْأ َف ًة َو َر ْ َ
وب ا َّلذ َ
َ َ َ
جعلتــا إم ـا بمعتــر خلقتــا فتتعــدى لواحــد ،أو أن تعــون بمعتــر صــيمتا فتتعــدى رتــين ويعــون
لو )(.)8

المفعول الرات (ف

 -10ال تعالرَ ﴿ :أ ََل ْ ن َْج َع ِل ْاْلَ ْر َض ِم َها ًدا﴾(.)9
(تجعل) إما بمعتر تصيم فتعون (مهادا) مفعول ٍ
ران أو بمعتر الخلق فتعون (مهادا) حا .
*الفر بين الجعل والخل :
ل

الخلق في معتر التقديم ،وفـ الجعـل معتـر الت ـمين ،عإتلـا لـ

ليئا أو تقل من معان إلر معان(.)10

( )1سومة األتبيا .8 :
( )2التبيان ف إع ام

القمآن.131/2 :

( )3سومة األتبيا .30 :
( )4اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن ،132/2 :والبحم المحيط.287/6 :

( )6اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن ،179/2 :والبحم المحيط.125/7 :

( )5سومة القص

.71 :

( )7سومة الحديد.27 :
( )8اتظم :البحم المحيط.226/8 :
( )9سومة التبأ.6 :

( )10اتظم :العلاف.320/2 :
76
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
الخلق يعون عن عدم سابق ،و يتقدم مادة و سب
أصلهما أن
لمفعولينالزمعل
وذعم
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

محسـوا ،والجعـل

يتو ف علر موجود مغايم للمجعول ،يعون مت المجعول أو عت عالمادة والسب (.)1

يت ا مما سبق أن التمييز بين الجعل بمعتر الخلق والجعل بمعتـر التصـييم يعـون حسـ

السياق القمآت  ،وحس

الفهم امجمال ييات القمآن العميم.

 -2رد:
الـمد هــو صــمف اللـ
ُك َّف ًارا﴾

()3

()2
ِ ِ
ِ
رم
وامجاعـ إلــر محلـ  ،ــال تعــالرَ ﴿ :لر ْرو َير ُرر ُّدو َنك ُْم مر ْ
رن َب ْعررد إِ َيامن ُكر ْ

فال ميم ف يمدوتعم مفعول أول ،و (عفا ام) مفعول ران للفعل "يمدوتعم".

وقد ورد الفعل (رد) محتمالً أن يكون بمعنى صير في أربعة مواض في القرآن الكريم ،وهي:
 -1ال تعالرَ ﴿ :و َّد كَثِري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َنك ُْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِك ُْم ُك َّف ًارا﴾(.)4
(يمد) بمعتر يصيم ،فيتعدى لمفعولين ،األول ال ـميم المتصـل العـاف ،والرـات عفـا ام ،و ـد
أعمب بع هم حا وهو
هذا المعان.

()5

عيف؛ ألن الحال مسـتغتر عتهـا فـ أعرـم موامدهـا ،وهـذا

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين﴾(.)6
َاب َي ُر ُّدوك ُْم َب ْعدَ إِ َيامنك ُْم كَاف ِر َ
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
 -2ال تعالر﴿ :إِ ْن تُطي ُعوا َف ِري ًقا م َن ا َّلذ َ
يمدوعم بمعتر يصيموعم( ،عافمين) مفعول ٍ
ران ،و يل حال ،واألول أظهم(.)7
 -3ال تعالرَ ﴿ :ف َر َد ْدنَا ُه إِ َ ُأ ِّم ِه ك َْي َت َق َّر َع ْين َُها﴾(.)8
ِِ
ْي﴾(.)9
 -4ال تعالرُ ﴿ :ث َّم َر َد ْدنَا ُه َأ ْس َف َل َسافل َ
( )1اتظم :البمهان ف علوم القمآن.129/3 :
( )2اتظم :لسان العم  ،مادة (مدد) .1621:
( )3سومة البقمة.109 :
( )4سومة البقمة.109 :
( )5اتظم :البحم المحيط.518/1 :
( )6سومة آل عممان.100 :
( )7اتظم :البحم المحيط.17/3 :
( )8سومة القص

.13 :

( )9سومة التين.5 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
 -3ترك:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

()1
ِ ٍ
رروج ِي َب ْعر ٍ
ررض ﴾
بمعتــر طــمح ف ــمن معتــر صــيم  ،ــال تعــالرَ ﴿ :وت ََر ْكنَررا َب ْع َض ُ
رره ْم َي ْو َمِرررذ َي ُم ُ

ف(بع هم) مفعول أول ل(تمك) ،وجملة (يموج ف بعض) ف محل تص

()2

مفعول ٍ
ران.

وأتعــم بعــض التحــاة تعــدى الفعــل (تــمك) إلــر ارتــين ،و ــالوا إتمــا يتعــدى لواحــد ،والمتصــو

الرات حال.

()3

وذعم أبو حيان أن األصا جواز تعدي تمك لمفعولين(.)4

*المواض التي ورد فيها الفعل (ترك) محتمالً أن يكون بمعنى صير فينصب مفعولين هي:
ِ
ٍ
ِ
ون﴾
ص َ
 -1ال تعالرَ ﴿ :وت ََرك َُه ْم ي ُظ ُل َامت ََل ُي ْب ُ

()5

يج ــوز أن تع ــون ت ــمك بمعت ــر ص ــيم ،و ــد ذع ــم أب ــو حي ــان أن فـ ـ ت ــمين (ت ــمك) معت ــر

التصــييم وتعديت ـ إلــر ارتــين خ ـ ف ،والصــحيا ج ـواز ذلــك.

()6

ــال الععبــمي(( " :)7تــمعهم) هــا هتــا

يتعدى إلر مفعولين؛ ألن المعتر صيمهم ،وليا المماد ب التمك الذي هو امهمال ،فعلر هذا يجوز
أن يعــون المفعــول الرــات (ف ـ ظلمــات) ،ف ـ يتعلــق الجــام بمحــذوف ،ويعــون ( يبصــمون) حــا ،
ويجـ ــوز أن يعـ ــون ( يبصـ ــمون) هـ ــو المفعـ ــول الرـ ــات  ،و(ف ـ ـ ظلمـ ــات) ظـ ــمف يتعلـ ــق بتـ ــمعهم أو

بيبصمون ،ويجوز أن يعون حا من ال ميم ف يبصمون ،أو من المفعول األول".
ٍ ِ
َ
ِ
َ َك ُه َص ْلدً ا﴾(.)8
 -2ال تعالرَ ﴿ :ف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُراب َفأ َصا َب ُه َوابل َف َ َ
(تمع ) يتعدى لمفعولين؛ ألن المعتر صيمه.)9(.

( )1اتظم التحو الوسيط.273/1 :
( )2سومة العهف.99 :
( )3اتظم :همع الهوامع.483/1 :

( )4اتظم :البحم المحيط.208/1 :
( )5سومة البقمة.17 :
( )6اتظم :البحم المحيط.208/1 :
( )7التبيان ف إع ام

القمآن.21/1 :

( )8سومة البقمة.264 :

( )9اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.112/1 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ ْلنَاك ُْم َو َر َاء ُظ ُه ِ
ورك ُْم﴾(.)1
أصلهما ُْم َما َخ َّو
لمفعولين﴿ َوت ََر ْكت
 -3ال تعالر:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

(تمك) متعدية إلر واحد؛ ألتها بمعتـر التخليـة ،ولـو

راتيهما (و ام ظهومعم) "(.)2

ـمتت معتـر صـيم تعـدت إلـر ارتـين،

ٍِ
وج ِي َب ْع ٍ
ض﴾(.)3
 -4ال تعالرَ ﴿ :وت ََر ْكنَا َب ْع َض ُه ْم َي ْو َمِذ َي ُم ُ
تمعتا أي :جعلتا وصيمتا.
 -5ال تعالرَ ﴿ :وات ُْر ِك ا ْل َب ْح َر َر ْه ًوا﴾

()4

(مهوا) إما حال أو مفعول ٍ
ران للفعل (اتمك) بمعتر صيم(.)5
َاها َآ َي ًة َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر﴾(.)6
 -6ال تعالرَ ﴿ :و َل َقدْ ت ََر ْكن َ

األمة.

تمعتاهـا ال ـميم عائــد علـر سـفيتة تــوح وأتـ تعـالر أبقــر خلـبها حتـر مآه بعــض أوائـل هــذه

()7

ال الزمخلمي( " :)8ال ميم ف (تمعتاها) للسفيتة أو للفعلـة ،أي جعلتاهـا آيـة يعتبـم بهـا،

وعن تـادة :أبقاهـا اع بـأمض الجزيـمة ،و يـل :علـر الجـودي دهـ ام طـوي حتـر تظـم إليهـا أوائـل هـذه
األمة ".
فعلر هذه يجوز أن تعون تمعتاها بمعتر صيمتاها ،ويجوز أن تعون بمعتر أبقيتاها ،وتعون

(آية) حال.

( )1سومة األتعام.94 :
( )2دماسات ألسلو القمآن العظيم ،محمد عبد الخالق ع يمة ،دام الحديث ،القاهمة ،القسم الرالـث ،الجـز الرـات ،
مد .329/9

( )3سومة العهف.99 :
( )4سومة الدخان.24 :
( )5اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.230/2 :

( )6سومة القمم.15 :
( )7اتظم :البحم المحيط.176/8 :
( )8العلاف.658/5 :
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األفعال المتعدية
المبتدأ
ومد فيهـا الفعـل (تـمك) يعـون بمعتـر صـيم و يمعـن أن يحتمـل ذلـك،
أصلهماالت
لمفعوليناييات
وبا
والخبر (ظنَّ وأخواتها)
ْ
َ
َ
ٍ
ََ َك َما َي ْع ُبدُ َآ َباؤُ نَا﴾(.)1
واتما
بمعان أخمى عخلف وخلر تحو ول تعالر﴿ :أ َص َال ُت َ تَأ ُم ُر َك أ ْن ن ْ ُ

ف ِعنْدَ مت ِ
وس َ
َاعنَا﴾(.)2
َ
و ول تعالرَ ﴿ :وت ََر ْكنَا ُي ُ
و ول تعالر﴿ :كَم تَركُوا ِمن جن ٍ
َّات َو ُع ُي ٍ
ون﴾(.)3
ْ َ
ْ َ
اْلن َْس ُ َ
ب ِْ
َ َك ُسدً ى﴾(.)4
َي َس ُ
و ول تعالرَ ﴿ :أ َ ْ
ان أ ْن ُي ْ َ
( -4اتخذ -تخذ):
 اتخذ:بمعتر صيم وجعـل ،تقـول( :اتخـذت دامك سـعتا لـ )

ِ
يم َخلِ ًيال﴾
اَّللَُّ إِ ْب َراه َ

()6

()5

أي صـيمتها ،وعقولـ تعـالرَ ﴿ :و َّاَّت ََرذ

ف(إبماهيم) مفعول أول تخذ ،و(خلي ) مفعول الرات .

 تخذ:وهو بمعتر اتخذ ،جا ف لسـان العـم ( " :)7وا تخـاذ افتعـال أي ـا مـن األخـذ ،إ أتـ أدغـم
بعد تليين الهمزة وابدال التا  ،رم لمـا عرـم اسـتعمال علـر لفـظ ا فتعـال توهمـوا أن التـا أصـلية فبتـوا
ْت ََل ََّّت َْذ َت َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا﴾(،)8
مت فَ ِع َل َي ْف َعل ،الوا " :تَ ِخ َذ – َيت ِخذ " ،ال تعالرَ ﴿ :ل ْو ِشِ َ
وعقول اللاعم:
وفرررررررروا فررررررري الحجررررررراز ليعجزونررررررري

تخررررررررررررذت صررررررررررررراز إثرررررررررررررهم دلرررررررررررريالً

()9

( )1سومة هود.87 :
( )2سومة يوسف.17 :
( )3سومة الدخان.25 :
( )4سومة القيامة.36 :
( )5التحو الوسيط.274/1 :
( )6سومة التسا .125 :
( )7لسان العم  ،مادة (أخذ).37 ،
( )8سومة العهف.77 :
( )9البيت ألب جتد بن ممة الهذل  ،اتظم :أو ا المسالك ،44/2 :لمح األلموت ،158/1 :
وحالــية الصــبان علــر لــمح األل ـموت علــر ألفيــة ابــن مالــك :تحقيــق :ط ـ عبــد الــمؤوف ســعد ،المعتبــة التوفيقيــة،
القاهمة ،35/2 ،وامتلاف ال م .2014 :
اللغة :غماز :اسم واد ،ليعجزوت  :ليغلبوت .
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الفصل األول
األفعال المتعدية

أصلهما
المبتدأ للفعل (تخذ) ،و (دلي ) مفعول الرات .
مفعول أول
لمفعوليناز)
ف(غم
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

الفر بين (اتخذ -تخذ):

هـذا الفعـ ن بمعتـر واحــد ،و يــل همـا مــن مـادة واحــدة ،فقــد ذهـ

ســم مـن اللغــويين إلــر أن

(تخذ) مبت من (أخذ) – عما سبق ذعمه .-
وتخـذ يتخـذ تَ َخـذا ِ
ومد ف لسـان العـم  " :يقـال اتخـذ فـ ن مـا يتخـذه اتخـاذاِ ،
وتخـذت مـا
أي عسبت  ،ألزمت التا الحمف عأتها أصلية "(.)1
()2
ت علي أج ام ...وأصلها اتخذ :افتعل ".
ال الف ام  " :و أم مجاهد " لو لئت لتَ ِخ ْذ َ

وذه

آخمون إلر أتهما مادتان مختلفتان.

والذي يبدو أن الفعلين بمعتر واحد ومن مادة واحدة وه (أخذ)(.)3
و د اختلف العلما ف تعدي الفعل (اتخذ) إلر ارتين فمـتهم مـن عـده متعـديا رتـين وأتـ

يمد إ عذلك ،وذه

أبو عل الفامس إلر أت

يتعدى إ لواحد(.)4

وذعــم أبــو حيــان ف ـ عتاب ـ امتلــاف ال ــم أن (اتخــذ) يتعــدى إلــر مفعــول واحــد إذا عــان
ٍ
بمعان أخمى عقول تعالرَ ﴿ :ما َّاَّت ََذ اَّللَُّ ِم ْن َو َل ٍد﴾( ،)5و (اتخذت خاتما) أي لبسـت ،و (اتخـذت مـا )
أي عسبت ،ويجمع ذلك عل معتر الم بسة(.)6
• الفر بين تصيير (جعل) وتصيير (اتخذ):
" ف ـ تصــييم اتخــذ
تصيم (جعل) د

يتغيــم المفعــول ب ـ تغيي ـ ام ف ـ تفس ـ  ،ويتعــدى إليــك مت ـ ل ـ  ،وف ـ

يلزم أن يعون ذلك في  ،تحو( :جعلت المجل عالما) واذا لت (اتخذتـ حبيبـا أو

صاحبا) عاد عليك مت ل  ،و تقول :اتخذت الطين خزفا"(.)7
( )1لسان العم  ،مادة (أخذ)،

.37 :

( )2معات القمآن ،الف ام .156/2 :
( )3اتظم :معات التحو.30/2 :

( )4اتظم :امتلاف ال م  ،2109 :ولمح التسهيل.83-82/2 :
( )5سومة المؤمتون.91 :
( )6اتظم :امتلاف ال م .2109 :
( )7السابق.2109 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
القرآن الكريم متعدياً لمفعولين في حوالي أربعة وثمانين موضعاً ،منها:
أصلهمافي
لمفعولين(اتخذ)
وقد ورد الفعل
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ِ
ِ
زُوا﴾ .
 -1ال تعالرَ ﴿ :و ََل َتتَّخ ُذوا َآ َيات اَّللَِّ ُه ً
()1

اتخذ بمعتر (صيم) فتعون (هزوا) مفعول ٍ
ران(.)2
ُون ا ْلكَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ ِ ِ
 -2ال تعالرََ ﴿ :ل يت ِ
ْي﴾(.)3
َّخ ِذ ا ُْمل ْن ِمن َ
ون ا ُْمل ْنمن َ
َ ْ َ َ ْ ُ
َ
ال أبو حيان( " :)4يتخذ هتا متعدية إلر ارتين ".
َّاس َّ ِ
ْي ِم ْن ُد ِ
اَّت ُذ ِ
وِّن َو ُأ ِّم َي إِ ََل ْ ِ
ت لِلن ِ
ون اَّللَِّ﴾(.)5
ْت ُق ْل َ
 -3ال تعالرَ ﴿ :أ َأن َ
ال الععبمي(( " :)6اتخذوت ) هذه تتعدى إلر مفعولين؛ ألتها بمعتر صيموت ".
ِ
ين َّاَّت َُذوا ِدين َُه ْم َل ِع ًبا َو ََْل ًوا﴾(.)7
 -4ال تعالرَ ﴿ :و َذ ِر ا َّلذ َ
(لعبا) مفعول ٍ
ران تخذوا بمعتر (صيموا).
 -5ال تعالرَّ ﴿ :اَّت َُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َاَّنُ ْم َأ ْر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ
ون اَّللَِّ﴾(.)8
اتخذوا متعدية رتين بمعتر صيموا( ،أمبابا) مفعول ٍ
ران(.)9
 -6ال تعالرَ ﴿ :و َّاَّت َْذُتُ ُو ُه َو َر َاءك ُْم ظِ ْه ِر ًّيا﴾(.)10
ال الععبمي( " :)11اتخذتموه ه المتعدية إلر مفعولين ،و (ظهميا) المفعول الرات ".
( )1سومة البقمة.231 :

( )2اتظم :البحم المحيط.219/2 :
( )3سومة آل عممان.28 :
( )4البحم المحيط.241/2 :
( )5سومة المائدة.116 :
( )6التبيان ف إع ام

القمآن.233/1 :

( )7سومة األتعام.70 :
( )8سومة التوبة.31 :
( )9اتظم :البحم المحيط.33/5 :
( )10سومة هود.92 :
( )11التبيان ف إع ام

القمآن.44/2 :
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األفعال المتعدية

المبتدأعنَا َأو َنت ِ
َّخ َذ ُه َو َلدً ا﴾(.)1
لمفعولين ﴿ َع َس
 -7ال تعالر:
أصلهماى َأ ْن َينْ َف َ ْ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

(ولدا) مفعول ب ٍ
ران.

ِ
الر ُس ُ
ورا﴾(.)2
ول َيا َر ِّب إِ َّن َق ْومي َّاَّت َُذوا َه َذا ا ْل ُق ْر َآ َن َم ْه ُج ً
 -8ال تعالرَ ﴿ :و َق َال َّ
(مهجو ام) مفعول ٍ
ران.
ُون َع َل ْي ِه َوكِ ًيال (﴾(.)3
ت َم ِن َّاَّت ََذ إِ ََل ُه َه َوا ُه َأ َف َأن َ
 -9ال تعالرَ ﴿ :أ َر َأ ْي َ
ْت َتك ُ
المفعو ن (إله  -هواه) والمعتر أت لم يتخذ إلها إ هواه.

()4

 -10ال تعالرَّ ﴿ :اَّت َُذوا َأ ْي َام ََّنُ ْم ُجنَّ ًة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
يل اَّللَِّ﴾(.)5
(اتخذوا) تعدى لمفعولين األول (أيماتهم) والرات (جتة).
ومن المواض التي ورد فيها الفعل (اتخذ) محتمالً أن يكون بمعنى (صرير) فينصرب مفعرولين ،أو

أن يكون متعدياً لواحد:

 -1ال تعالرُ ﴿ :ق ْل َأ ََّّت َْذت ُْم ِعنْدَ اَّللَِّ َع ْهدً ا َف َل ْن ُ ْ
ُيلِ َ
ف اَّللَُّ َع ْهدَ ُه﴾(.)6
ذعـ ــم أبـ ــو حيـ ــان أتهـ ــا هتـ ــا متعديـ ــة لواحـ ــد ويحتمـ ــل أن تتعـ ــدى رتـ ــين ،والمفعـ ــول الرـ ــات

الظمف(.)7

ِ
يم َخلِ ًيال﴾(.)8
 -2ال تعالرَ ﴿ :و َّاَّت ََذ اَّللَُّ إِ ْب َراه َ
(خلي ) مفعول ٍ
ران إذا عاتت اتخذ بمعتر صيم ،أو (حال) إن تعدى (اتخذ) لواحد(.)9
( )1سومة يوسف.21 :
( )2سومة الفم ان.30 :
( )3سومة الفم ان.43 :

( )4اتظم :البحم المحيط.459/6 :
( )5سومة المتافقون.2 :
( )6سومة البقمة.80 :
( )7اتظم :البحم المحيط.445/1 :
( )8سومة التسا .125 :

( )9اتظم :دماسات ألسلو القمآن العميم ،عبد الخالق ع يمة ،القسم الرالث ،ج  ،2مد .326 ،9
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الفصل األول
األفعال المتعدية

أصلهما ِء َق ْو ُمنَا َّ
المبتدأاَّت َُذوا ِم ْن ُدونِ ِه َآ َ َِل ًة﴾(.)1
لمفعولين﴿ َه ُن ََل
 -3ال تعالر:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

(اتخ ـ ــذوا) يحتم ـ ــل أن تع ـ ــون بمعت ـ ــر عملـ ـ ـوا؛ ألته ـ ــا أص ـ ــتام تحتوه ـ ــا ،أو أن تع ـ ــون بمعت ـ ــر

(صيموا)(.)2

ِ
 -4ال تعالرَ ﴿ :أ ِم َّاَّت َُذوا َآ َ َِل ًة ِم َن ْاْلَ ْر ِ
ون﴾(.)3
َْش َ
ض ُه ْم ُين ُ
(اتخذوا) معتاها صتعوا وصوموا ،أو المعتر :جعلوا ايلهة أصتاما من األمض(.)4
ِ
ِ ِ
ِ ِ
 -5ال تعالر﴿ :قا ُلوا سبحا َن َ ما ك َ ِ
اء﴾(.)5
ُ ْ َ
َ
َان َينْ َبفي َلنَا َأ ْن َنتَّخ َذ م ْن ُدون َ م ْن َأ ْول َي َ
(تتخذ) إما بمعتر تصيم فتتص

مفعولين أو تتص

مفعو واحدا.

 -6ال تعالرَ ﴿ :و َق َال إِنَّام َّاَّت َْذت ُْم ِم ْن ُد ِ
ون اَّللَِّ َأ ْو َثانًا َم َو َّد َة َب ْينِك ُْم ِي َْ
اَل َي ِاة الدُّ ْن َيا﴾(.)6
َ
(اتخذتم) يحتمل أن يعون مما يتعدى إلر ارتين الرات (مودة) أي اتخذتموها مودة ،ويحتمل

أن يعون مما يتعدى لواحد فيتص

(مودة) علر أت مفعول ألجل (.)7

 -5صير:
صيم وأصام وهما متقو ن من (صام) أخت عان بالت عيف والهمزة( ،)8ويدل علر تحويل

الل

إلر صومة أخمى( .)9ال اللاعم:

ولعبررررررررررررت طيررررررررررررٌر بهررررررررررررم أبابيررررررررررررل

فصرررررريروا مثررررررل كعصررررررف مررررررأكول

ً

()10

( )1سومة العهف.15 :

( )2اتظم :البحم المحيط.103/6 :
( )3سومة األتبيا .21 :
( )4اتظم :البحم المحيط.282/6 :
( )5سومة الفم ان.18 :
( )6سومة العتعبوت.25 :

( )7اتظم :البحم المحيط.144/7 :
( )8المساعد.361/1 :
( )9اتظم التحو الوسيط.274/1 :
( )10البيــت لمؤبــة بــن العج ــاج  ،اتظــم :أو ــا المس ــالك ،45/2 :ول ــمح األلــموت  ،158/1 :ول ــمح التصـ ـميا:
 ،367/1وهمع الهوامع.483/1 :
اللغة :أبابيل :جماعات ،صيموا :تمعوا ،عصف :ومق الزمم الذي يبقر ف األمض بعد الحصاد ،و يل هو التين.
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

لمفعولين أصلهما
المبتدأ فاعل وه المفعول األول ،و(مرل) المفعول الرات .
صيموا تائ
فالواو ف
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

" إذا عاتــت صــيم بمعتــر اتتقــل تعــدت إلــر واحــد بتفســها والــر ايخــم بحــمف الجــم ،تحــو:

صيمتك إلر مو عك ...وابن مالك هو الذي ذعم أصام بمعتر صيم ،ولم يذعم لاهدا "(.)1
ولم يمد هذا الفعل ف القمآن العميم.
 -6وهب:
أصل من الهبة ،وهو مـ زم لصـيغة الما ـ ؛ ألتـ سـمع فـ األفعـال واألمرـال

فيها ،وحعر عن ابن األعماب ( :وهبت اع فدا ك) أي صـيمت وجعلتـ  ،و يسـتعمل وهـ
إ بصيغة الما

(.)2

يتصـمف
عصـيم

ولم يمد هذا الفعل بمعتر – صيم -ف القمآن العميم.

 -3أقسام ظن وأخواتها من حيث كونها جامدة أو متصرفة:
ظن وأخواتها أفعال متها المتصمف ومتها الجامد.
ال ابن مالك ف ألفيت (:)3
وخرررررررررررررررص برررررررررررررررالتعلي واإللغررررررررررررررراء

مررررا مررررن قبررررل هررررب واألمررررر هررررب قررررد ألزمررررا

كرررررررذا تعلرررررررم ولغيرررررررر الماضررررررري مرررررررن

سررررررررررواهما اجعررررررررررل كررررررررررل مالرررررررررره زكررررررررررن

أ -األفعال الجامدة:
فاألفعال الجامدة الت

تتصمف ر رة وه :

()4

 -1تعلم :وهو م زم لصيغة األمم.
 -2ه  :وهو م زم لصيغة األمم ،وهذان الفع ن من أفعال القلو .
َ -3و َه  :من أفعال التحويل وهو م زم لصيغة الما

.

( )1امتلاف ال م .2107 :
( )2اتظ ــم :التح ــو الوس ــيط ،275/1 :وتو ــيا المقاص ــد ،558/2 :والمس ــاعد ،361 :والمط ــالع الس ــعيدة،329 :
وامتلاف ال م .2103 :
( )3ألفية ابن مالك.15/ :

( )4اتظم :لمح ابن عقيل ،44/2 :والمطالع السعيدة ،331 :ودليل السالك.293/1 :
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما
المبتدأ تتصـمف تصـمفا تامـا ،فيـأت متهـا الما ـ تحـو :ظتتـت زيـدا ائمـا،
األفعال فإتها
أما با
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

والم امم تحو :أظن زيدا ائما ،واألمم تحو ظن زيدا ائما ،واسم الفاعل تحو :أتا ظان زيدا ائما،
واســم المفعــول تحــو :زيــد مظتــون أبــوه ائمــا ،وعــذلك المصــدم تحــو :عجبــت مــن ظتــك زيــدا ائمــا،
ويربت لها علها من العمل وغيمه ما يربت للما

(.)1

ب -األفعال المتصرفة:
من خالل تتبعي لمواض ظن وأخواتها في القررآن الكرريم وجردت أنهرا جراءت متصررفة ،فجراء

منها:

-1الماضي:

()2
ررذ اَّللَُّ إِبر ِ
َ
ِ
يم َخلِر ً
اَّتر َ
تحــو ول ـ تعــالرَ ﴿ :و َّ َ
َ َكررر ُه
ررراه َ
ْ َ
رريال﴾  ،و ول ـ تعــالرَ ﴿ :فأ َصرررا َب ُه َوابرررل َف َ َ
()3
ِ
ِ
ِ
َح ِن إِنَا ًثا﴾( ،)4و ولـ تعـالرَ ﴿ :أ َف َح ِسر ْبت ُْم
الر ْ َ
َص ْلدً ا﴾  ،و ول تعـالرَ ﴿ :و َج َع ُلوا ا َْمل َال َك َة ا َّلذ َ
ين ُه ْم ع َبا ُد َّ
()5
ِ ِ
رت َم ِ
رن
ْي﴾( ،)6و ولـ تعـالرَ ﴿ :أ َر َأ ْي َ
َأن ََّام َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :وإِ ْن َو َجردْ نَا َأ ْك َث َرر ُه ْم َل َفاسرق َ
()7
ِ
ِ ِ
رن ُي ْب َع ُثروا﴾( ،)8و ولـ
َّاَّت ََذ إِ ََل ُه َه َوا ُه َأ َف َأن َ
ين َك َف ُرروا َأ ْن َل ْ
ْت َتكُو ُن َع َل ْيه َوك ًيال﴾  ،و ول تعـالر﴿ :زَ َع َم ا َّلذ َ

اك َمرا َْ
ف اَّللَُّ َعنْك ُْم َو َعلِ َم َأ َّن فِيك ُْم َضر ْع ًفا﴾( ،)9و ولـ تعـالرَ ﴿ :و َمرا َأ ْد َر َ
تعـالرْ ﴿ :اْلَ َن َخ َّف َ
اَلا َّقر ُة ﴾(،)10
ت َأ ِِّّن ُم َال ٍق ِح َسابِ َي ْه﴾(.)11
و ول تعالر﴿ :إِ ِِّّن َظنَنْ ُ

( )1اتظم :لمح ابن عقيل ،44/2 :واملاد السالك ،275 :ولمح األلموت  ،159/1 :ودليل السالك.294/1 :
( )2سومة التسا .125 :
( )3سومة البقمة.264 :
( )4سومة الزخمف.19 :
( )5سومة المؤمتون.115 :
( )6سومة األعماف.102 :
( )7سومة الفم ان.43 :
( )8سومة التغابن.7 :
( )9سومة األتفال.66 :
( )10سومة الحا ة.3 :

( )11سومة الحا ة.20 :
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
-2المضارع:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

َاذبِْي﴾( ،)1و ولـ تعـالر﴿ :ويت ِ
ِ
َّخ ُذ َما ُين ِْف ُِ
تحو ول تعالرُ ﴿ :ث َّم َن ْبت َِه ْل َفن َْج َع ْل َل ْعنَ َة اَّللَِّ َع ََل ا ْلك َ
ََ

()3
()2
ِ
ِ
ٍ ِ
رب ْ ِ
ين
اْلن َْس ُ
رن ن َْج َم َرع ع َظ َامر ُه﴾  ،و ولـ تعـالر﴿ :ا َّلرذ َ
ران َأ َّل ْ
َي َس ُ
ُق ُر َبات عنْردَ اَّللَِّ﴾  ،و ولـ تعـالرَ ﴿ :أ َ ْ
()4
ِ
ي َأ ْر ٍ
ض
َي ُظن َ
ب غَ دً ا َو َما تَدْ ِري َن ْفس بِ َرأ ِّ
ُّون َأ ََّّنُ ْم ُم َال ُقو َر ِِّّبِ ْم﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :و َما تَدْ ِري َن ْفس َما َذا َتكْس ُ
ٍ ِ ٍ ()6
ِ
وت﴾( ،)5و ول تعالر﴿ :إِنَّا َلن ََر َ
رم
اك ِي َض َالل ُمب
ُتَ ُ ُ
ين َيزْ ُع ُم َ
ْي﴾  ،و ول تعـالرَ ﴿ :أ ََل ْ ت ََر إِ َ ا َّلرذ َ
رون َأ ََّّنُ ْ
()7
َ
َ
ُ
َ ٍء َق ِدير﴾( ،)8و ولـ تعـالرَ ﴿ :و َل َقردْ
َآ َمنُوا بِ َام أن ِْز َل إِ َل ْي َ ﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :ق َال أ ْع َل ُم أ َّن اَّللََّ َع ََل ك ُِّل َ ْ
ِ
ون﴾( ،)9و ول تعـالرَ ﴿ :و َّد كَثِري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
رن َب ْع ِرد
َن ْع َل ُم َأ َّن َ َي ِض ُيِ َصدْ ُر َك بِ َام َي ُقو ُل َ
َراب َل ْرو َي ُرر ُّدو َنك ُْم م ْ
إِ َيامنِك ُْم ُك َّف ًارا﴾(.)10

-3األمر:
تحو ول تعالر﴿ :واتْر ِك ا ْلبحر رهوا﴾( ،)11و ول تعـالر﴿ :واجع ْل ِِل و ِز ِ
رن َأ ْه ِرَل ()29
يررا م ْ
َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ ً
َ ً
َ ُ

()13
()12
ِ
هررار َ ِ
اع َل ُمرروا َأ َّنر َرام
اع َل ُمرروا َأ َّن اَّللََّ َمر َرع ا ُْملتَّقر َ
رْي﴾  ،و ول ـ تعــالرَ ﴿ :و ْ
ون َأخرري﴾  ،و ول ـ تعــالرَ ﴿ :و ْ
َ ُ
()14
ِ
اع َل ْم َأ َّن ُه ََل إِ َل َه إِ ََّل اَّللَُّ﴾(.)15
َأ ْم َوا ُلك ُْم َو َأ ْو ََل ُدك ُْم ف ْتنَة﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :ف ْ

( )1سومة آل عممان.61 :
( )2سومة التوبة.99 :
( )3سومة القيامة.3 :
( )4سومة البقمة.46 :
( )5سومة لقمان.34 :

( )6سومة األعماف.60 :
( )7سومة التسا .60 :
( )8سومة البقمة.259 :
( )9سومة الحجم.97 :

( )10سومة البقمة.109 :
( )11سومة الدخان.24 :
( )12سومة ط .29 :
( )13سومة البقمة.194 :
( )14سومة األتفال.28 :
( )15سومة محمد.19 :
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
-4المصدر:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

()1
اَّت ر ِ
رم َظ َل ْم رت ُْم َأ ْن ُف َس رك ُْم بِ ِّ َ
رون إِ ََّل
اذك ُُم ا ْل ِع ْجر َرل﴾  ،و ولـ تعــالر﴿ :إِ ْن َي َّتبِ ُعر َ
عقولـ تعــالر﴿ :إِ َّن ُكر ْ

ال َّظ ّن﴾(.)2
-5اسم الفاعل:
وك َفو َق ا َّل ِذين َك َفرروا﴾( ،)3و ولـ تعـالر﴿ :إِِّن ج ِ
ِ ِ
اع ُلر َ
ِّ َ
ين ا َّت َب ُع َ ْ
تحو ول تعالرَ ﴿ :و َجاع ُل ا َّلذ َ
َ ُ

()5
ِ
َّاس إِماما﴾( ،)4و ول تعالر﴿ :وإِنَّا َْل ِ
ِ
ِّْي بِاَّللَِّ
اع ُل َ
ون َما َع َل ْي َها َصعيدً ا ُج ُرزً ا﴾  ،و ول تعـالر﴿ :ال َّظان َ
َ
ل لن ِ َ ً

الس ْو ِء﴾(.)6
َظ َّن َّ

-4خصائص ظن وأخواتها:
تتفمد ظن وأخواتها وغيمها من األفعال ببعض الخصائ
-1تتفمد ظن وأخواتها عن غيمها من التواسخ ف أت

 ،وفيما يل تفصيل ذلك:

بد لها من فاعل(.)7

-2ومن خصائصها أت إذا ذعم أحد مفعوليها ذعم ايخم ،بخ ف با

أعطيت(.)8

-3إ مام اللأن فيها عما أ مم ف عان(.)9
ــميمين متصــلين متحــدين ف ـ

-4تخــت األفعــال القلبيــة المتصـمفة بجـواز عــون فاعلهــا ومفعولهــا
المعتــر مختلفــين ف ـ المو ــع امع امب ـ  ،عقول ـ تعــالرَ ﴿ :أ ْن َر َآ ُه ْاسرر َت ْفنَى﴾(( ،)10مآه) الفاعــل

( )1سومة البقمة.54 :
( )2سومة يوتا.66 :
( )3سومة آل عممان.55 :
( )4سومة البقمة.124 :
( )5سومة العهف.8 :
( )6سومة الفتا.6 :
( )7اتظم :دليل السالك.286/1 :
( )8اتظم :لمح الم

 ،154/4 :واللبا .251 :

( )9اتظم اللبا .251 :
( )10سومة العلق7 :
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ــميم

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
أصلهما
عائ ــد عليـ ـ أي ــا ومأى هت ــا م ــن مؤي ــة القلـ ـ  ،ويج ــوز ،أن يتح ــد فيه ــا
المفع ــول
لمفعولينـميم
امتس ــان ،و ـ
وأخواتها)
والخبر (ظنَّ()1

ال ميمان متصلين .

َ ِ َ ِ
ْرررا﴾
صرر ََخ ً
وعقول ـ تعــالر﴿ :إِ ِِّّن أ َراِّن أ ْع ُ

()2

أفعــال القلــو ف ـ ج ـواز عــون فاعلهــا ومفعولهــا

ــال أبــو حيــان( " :)3مأى الحلميــة جــمت مجــمى
ــميمين متحــدي المعتــر ،ف (أ امت ـ ) في ـ

ــميم

الفاعــل المســتعن ،و ــد تعــدى الفعــل إلــر ال ــميم المتصــل وهــو امفــع لل ــميم المتصــل ،وع همــا

لمدلول واحد ،و يجوز أن تقول :أ مبت و أعممت ".
وعقولتا( :ظتتتتـ داخـ ) لعـن

يجـوز و ـع (تفـا) معـان ال ـميم مرـل " :ظتتـت تفسـ

عالما " ،فاألعرمون متعوا ذلك وأجازه ابن عيسان(.)4

-5يميزهــا مــن األفعــال التـ يقــع بعــدها متصــوبان علــر غيــم هــذا الحــد،
()5
ِ
ِ
رم ا َّل ِرذي ُأن ِْرز َل إِ َل ْير
ميم الفصل  ،عقول تعـالرَ ﴿ :و َي َرى ا َّلذ َ
ين ُأوتُوا ا ْلع ْل َ

و ــوم رــات متصــوبيها بعــد
ِ
رن َر ِّبر َ ُه َرو َْ
اَل َّرِ﴾(،)6
َ م ْ

ِ
ِ
َِ ِ
ٍ ِ
رم َأ ْج ًررا﴾
رريا َو َأ ْع َظ َ
وتحو ول تعالرَ ﴿ :و َما ُت َقدِّ ُموا ْل ْن ُفسك ُْم م ْن َخ ْري ََتدُ و ُه عنْدَ اَّللَِّ ُه َو َخ ْ ً

المفعول الرات للفعل (تجد) و د و ع بعد

ميم الفصل (هو).

ِ
َاه ُم اَّللَُّ ِم ْن َف ْضلِ ِه ُه َو َخ ْ ًريا ََُل ْم﴾
ين َي ْبخَ ُل َ
ون بِ َام َآت ُ
َي َس َب َّن ا َّلذ َ
و ول تعالرَ ﴿ :و ََل َ ْ
محذوف تقديمه (البخل) والمفعول الرات (خي ام) و د و ع بعد
-6تخت

()7

(خيـ ام) هـو

()8

المفعول األول

ميم الفصل.

األفعال القلبية المتصمفة باملغا والتعليق ،أما غيم المتصـمفة فـ يعـون فيهـا تعليـق و

إلغا  ،وعذلك أفعال التحويل(.)9

( )1اتظم :البحم المحيط.489/8 :
( )2سومة يوسف.36 :
( )3البحم المحيط.308/5 :
( )4اتظــم :المســاعد ،372/1 :ولــمح التســهيل ،92/2 :والمفصــل ،262/4 :واللبــا  ،251 :والمطــالع الســعيدة:
 ،334وحالية الصبان ،36/2 :والتحو األساس  :أحمد مختام عمم ،مصطفر التحاا زهـمان ،محمـد حماسـة عبـد
اللطيف ،ذات الس سل ،العويت ،ط1994 ،4م1414 -هـ.394 ،
( )5المساعد.354/1 :
( )6سومة سبأ.6 :

( )7سومة المزمل.20 :
( )8سومة آل عممان.180 :

( )9اتظــم :تو ــيا المقاص ــد ،558/2 :والمفص ــل ،262/4 :واللبــا  ،251 :ول ــمح التصـ ـميا ،368/1 :والتح ــو
األساس .394 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما
المبتدأالخصائ
تفصيل هذه
وسيأت
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

-7يصلا مفعو راتيا ف هذا البا

حقا ف المبحث الرات .
عل ما يصلا أن يعون خب ام ،وهو:

أ-المفــمد ،عقولــك( :اتخــذت الصــدق مبــدأ) ،وعقولـ تعــالرَ ﴿ :س رت ِ
راء اَّللَُّ َصررابِ ًرا﴾( ،)1و ولـ
َجدُ ِِّن إِ ْن َشر َ

تعالرَ ﴿ :فجع ْلنَاها َنك ًَاَل َمل ِا بْي يدَ هيا وما َخ ْل َفها﴾( ،)2و ول تعالرَ ﴿ :فنِ ْن علِمتُموهن م ْن ِمن ٍ
َرات َف َرال
َ
َ َ َ
َ ْ ُ ُ َّ ُ
َْ َ َ َْ َ َ

وه َّن إِ َ ا ْل ُك َّف ِ
ار﴾(.)3
ت َْر ِج ُع ُ
 -الجملة بتوعيها الفعلية وا سمية ،مرل( :أتحس

الغلاش مز ح ٌل)،
َ

ومن المواض التي ورد فيها المفعول الثاني جملة فعلية في القرآن الكريم:
-

ول تعالر﴿ :و َق َال ا َْمللِ ُ إِِّن َأرى سبع ب َقر ٍ
ات ِس َام ٍن َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْبع ِع َجاف﴾(.)4
َ
ِّ َ َ ْ َ َ َ
جملة (يأعلهن) ف محل تص

المفعول الرات .

َ ِ َ ِ
ص ََخ ًْرا﴾(.)5
 و ول تعالرَ ﴿ :ق َال َأ َحدُ ُ َُها إِ ِِّّن أ َراِّن أ ْع ُ
جملة (أعصم خم ام) ف محل تص

المفعول الرات .

 و ول تعالرََ ﴿ :ل َ ِون َم ْن َحا َّد اَّللََّ َو َر ُسو َل ُه﴾(.)6
ُون بِاَّللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاْلَ ِخ ِر ُي َوا ُّد َ
َتدُ َق ْو ًما ُي ْن ِمن َ
الجملة الفعلية (يوادون من حاد اع) ف محل تص

المفعول الرات .

ٍِ
وج ِي َب ْع ٍ
ض﴾(.)7
 و ول تعالرَ ﴿ :وت ََر ْكنَا َب ْع َض ُه ْم َي ْو َمِذ َي ُم ُالجملة الفعلية (يموج) ف محل تص

المفعول الرات .

( )1سومة العهف.69 :
( )2سومة البقمة.66 :

( )3سومة الممتحتة.10 :
( )4سومة يوسف.43 :
( )5سومة يوسف.36 :
( )6سومة المجادلة.22 :
( )7سومة العهف.99 :
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األفعال المتعدية

المبتدأ
فيها المفعول الرات جملة اسمية :ول تعالرَ ﴿ :و َي ْس َتنْبُِِو َن َ َأ َحِ ُه َو ُق ْل
أصلهما ومد
لمفعولين ع الت
• ومن الموا
(ظنَّ وأخواتها)
والخبر
()1

إِي َو َر ِِّّب﴾

الجملة ا سمية (أحق هو) ف محل تص

المفعول الرات للفعل (يستتبئوتك).

ت -لب الجملة بتوعيها :الجام والمجموم ،والظمف ،عقولتا :جعلت من الطين خزفا(.)2
وجا المفعول الرات لب جملة (جام ومجموم) ف موا ع عريمة ف القمآن العميم متها:
ِ
ِ
ِ ِ َ ِ
ِ
َ
َ
رريا
ِسى إِ ْن َي ْع َل ِم اَّللَُّ ي ُق ُلوبِك ُْم َخ ْ ًريا ُي ْنتك ُْم َخ ْ ً
ول تعالرَ ﴿ :يا أ ُّ َهيا ال َّنبِ ُّي ُق ْل َمل ْن ي أ ْيديك ُْم م َن ْاْل ْ َ
()3
ِ ِ ِ
ون ُكر َّرل َص ر ْي َح ٍة
َي َس ر ُب َ
ِمَّررا ُأخر َرذ م رنْك ُْم﴾ المفعــول الرــات لــب الجملــة (فـ لــوبعم) ،و ولـ تعــالرْ َ ﴿ :
ع َلي ِهم﴾( ،)4و ول تعالر﴿ :وجع ُلوا َّللَِّ َأ ْندَ ادا لِي ِض ُّلوا عن سبِيلِ ِه﴾( ،)5و ول تعالر﴿ :وتَركَهم ِي ُظ ُلام ٍ
ت
َ َ َ
َ َ ُ ْ
َ ْ َ
ً ُ
َ ْ ْ
َ
ِ
ون﴾(.)6
ص َ
ََل ُي ْب ُ
ومن الموا ع الت جا فيها المفعول الرات لب جملة (ظمفية):

()7
ِ
ِ
ول تعالرَ ﴿ :وت ََر ْكت ُْم َما َخ َّو ْلنَاك ُْم َو َر َاء ُظ ُه ِ
ين ا َّت َب ُع َ
روك
ورك ُْم﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :و َجاع ُرل ا َّلرذ َ

ِ ()8
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي﴾( ،)9و ولـ تعـالر:
ين َك َف ُروا إِ َ َي ْو ِم ا ْلق َي َامة﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :و ََل َ َْت َع ْلني َم َع ا ْل َق ْرو ِم ال َّظرامل َ
َف ْو َق ا َّلذ َ
()10
ِ
ِ
ين ََل
ع َع ُل َ
رون َم َرع اَّللَِّ إِ ًََلرا َآ َخ َرر﴾  ،و ولـ تعـالرَ ﴿ :وإِ َذا َق َرر ْأ َت ا ْل ُق ْرر َآ َن َج َع ْلنَرا َب ْينَر َ َو َب ْ َ
رْي ا َّلرذ َ
﴿ا َّلذ َ
ين َ ْ
()11
رن َّ َ ِ
رون بِر ْ ِ ِ ِ
اع َة إِ ََّل َمر ِ
رون َّ
َح ِن
ُورا﴾  ،و ولـ تعــالرََ ﴿ :ل َي ْملِ ُكر َ
ُي ْن ِمنُر َ
اَّتر َرذ عنْرردَ الر َّرر ْ َ
الش ر َف َ
راْلَخ َرة ح َجا ًبررا َم ْسرت ً

َع ْهدً ا﴾(.)12

( )1سومة يوتا.53 :
( )2اتظـ ــم :لـ ــمح ملحـ ــة امع ـ ـ ام  ،96 :واللبـ ــا  ،248 :لـ ــمح الـ ــدموا  ،209التطبيـ ــق التحـ ــوي ،195 :التحـ ــو
األساس .395 :
( )3سومة األتفال.70 :
( )4سومة المتافقون.4 :
( )5سومة إبماهيم.30 :
( )6سومة البقمة.17 :
( )7سومة األتعام.94 :
( )8سومة آل عممان.55 :
( )9سومة األعماف.150 :
( )10سومة الحجم.96 :
( )11سومة امس ام .45 :
( )12سومة مميم.87 :
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األفعال المتعدية
فعولين
المبتدأدخـول أن المفتوحـة علـر الجملـة المتصـوبة الجـزأين ،مرـل :علمـت أن
أصلهماا جـواز
اصها أي
-8ومنلم خو
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

زيــدا ــائم ،و يجــوز :أعطي ــت أن زي ــدا دمهــم ،وذل ــك ألن مفعولهــا فــ الحقيق ــة هــو مص ــدم الخب ــم
م ــافا إل ــر المبت ــدأ ،وأن المفتوح ــة مو ــوعة به ــذا المعت ــر ،ف ــإذا دخل ــت أن المفتوح ــة عل ــر أفع ــال

القلو فه تاصبة لمفعول واحد هو مفعولها الحقيق  ،وسيبوي يجعل أن مع اسمها وخبمها مفعـول
ظن ،و مفعول آخم ل  ،واألخفش يجعل أن مع جزأيها مقام المفعول األول ويقدم الرات (.)1
و ــد ســدت أن مــع مــدخو تها مســد المفعــولين ف ـ بــا

القمآن العميم متها:

ظــن وأخواتهــا ف ـ موا ــع عري ـمة ف ـ

()2
ِ
ِ
ين َظ َل ُمروا إِ ْذ َي َرر ْو َن
وَّنُ َّن﴾  ،و ولـ تعـالرَ ﴿ :و َل ْرو َي َررى ا َّلرذ َ
ول تعـالرَ ﴿ :عل َم اَّللَُّ َأ َّنك ُْم َسرت َْذك ُُر َ
()3
ِ
اع َل ُمروا َأ َّن اَّللََّ َش ِرديدُ ا ْل ِع َق ِ
راب﴾( ،)4و ولـ تعـالرَ ﴿ :و َمرا
اب َأ َّن ا ْل ُق َّو َة َّللَِّ ََجي ًعا﴾  ،و ول تعالرْ ﴿ :
ا ْل َع َذ َ
()5
َ ِ
ِ
رم ُأ ِح َ
رم﴾(،)6
اءك ُُم ا َّلذ َ
ريط ِِّبِ ْ
َاء﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :و َظنُّروا َأ ََّّنُ ْ
ُشك ُ
ن ََرى َم َعك ُْم ُش َف َع َ
ين زَ َع ْمت ُْم أ ََّّنُ ْم فيك ُْم ُ َ
ات و ْاْلَر َض َقر ِ
ِ
ِ
رادر َعر َرَل َأ ْن َ ْ
ُي ُلر َرِ ِم ر ْث َل ُه ْم﴾( ،)7و ولـ
السر َرام َو َ ْ
و ولـ تعــالرَ ﴿ :أ َو ََل ْ َير َرر ْوا َأ َّن اَّللََّ ا َّلررذي َخ َلر َرِ َّ
ِ
ب الن ُ َ
ُون﴾(.)8
َ ُكوا َأ ْن َي ُقو ُلوا َآ َمنَّا َو ُه ْم ََل ُي ْف َتن َ
تعالرَ ﴿ :أ َحس َ
َّاس أ ْن ُي ْ َ

ومن خ ل تتبع موا ع ظن وأخواتهـا فـ القـمآن العـميم وجـدت أن األفعـال (زعـم – حسـ
ظن – علم – مأى) دخلت عليها أن مع مدخو تها بعرمة فسدت مسد مفعوليها.

( )1اتظم :لمح الم

.171/4 :

( )2سومة البقمة.235 :
( )3سومة البقمة.165 :
( )4سومة المائدة.98 :
( )5سومة األتعام.94 :
( )6سومة يوتا.22 :
( )7سومة امس ام .99 :

( )8سومة العتعبوت.2 :
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المبحث الثاني
أحوال ظن وأخواتها وأحكامها
ويشتمل على:
-1أحوال ظن وأخواتها م المفعولين:
أ -تقديم ظن وأخواتها علر المفعولين.
 توسط ظن وأخواتها بين المفعولين.ج -تقديم المفعولين علر ظن وأخواتها.

-2الترتيب بين المفعولين.
-3حذف المفعولين أو أحدهما.
أ -حذف المفعولين اختصا ام.
 حذف المفعولين ا تصا ام.ج -حذف أحد المفعولين.

-4أحكام ظن وأخواتها:
أ -امعمال.
 التعليق.ج -املغا .

-5استخدام القول بمعنى الظن.
أ -مذه
 -المذه

عامة التاا.
الرات (مذه

بيلة بت سليم).

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

المبحث الثاني

أحوال ظن وأخواتها وأحكامها

-1أحوال ظن وأخواتها م المفعولين:
تمتي

ف هذا البا

ويتوسط بيتهما ،لعن يتمت

بين التاسخ ومعموليـ  ،فيجـوز أن يتقـدم عليهمـا معـا ويتـأخم عتهمـا

علر عل حالة أحعام سيأت تفصيلها حقا.

أ  -تقديم ظن وأخواتها على المفعولين:
فتقول :ظتتت زيدا ائما ،وف هذه الحالة يج

إعمال ظن وأخواتها و يجوز املغا (.)1

ب  -توسط ظن وأخواتها بين المفعولين:
يمعن أن تتوسط ظن وأخواتها بـين المفعـولين ،وفـ هـذه الحالـة يجـوز إعمـال ظـن وأخواتهـا

()2
ائم.
أو إلغاؤهما ،وامعمال أحسن  ،تقول ف امعمال :زيدا أظن ائما ،وف املغا  :زيدا أظن ٌ

جر  -تقديم المفعولين على (ظن وأخواتها):
م ــن الممعـ ـن أن تت ــأخم ظ ــن وأخواته ــا عل ــر المفع ــولين ،وفـ ـ ه ــذه الحال ــة يج ــوز امعم ــال
ـائم
واملغ ــا  ،م ــع ع ــون املغ ــا أ ــوى ،فمر ــال امعم ــال :زي ــدا ائم ــا ظتت ــت ،ومر ــال املغ ــا  :زي ـ ٌـد ـ ٌ
ظتتت(.)3
وس ــيأت الح ــديث ع ــن ع ــل حال ــة م ــن الح ــا ت الس ــابقة ،والحع ــم الخ ــا

الحديث عن أحعام أفعال القلو .

فيه ــا حق ــا عتـ ـد

 -2الترتيب بين المفعولين:
أمــا التمتيـ

بــين المفعــولين وتقــديم أحــدهما علــر ايخــم دون التاســخ ،فحعمـ حعــم التمتي ـ

بين أصلها المبتدأ والخبم بل دخول التاسـخ عليهمـا ،فاألصـل تقـديم المفعـول األول وتـأخيم الرـات ،
فما ربت ألصلهما يربـت لهمـا مـن غيـم اعتبـام لوجـود التاسـخ ،وبالتـال يعـون المفعـول األول واجـ
( )1اتظم :فتا م البمية فـ لـمح تظـم ايجموميـة ،اللـتقيط  ،تحقيـق :أحمـد بـن عمـم الحـازم  ،معتبـة األسـدي،
معة المعممة ،396 ،والفصول الخمسون ،175 :والمفصل.261 :
( )2اتظم :فتا م البمية ،396 :والجمل ف التحو ،29 :والفصول الخمسون.175 :
( )3اتظم :فتا م البمية ،397 :والمفصل ،261 :الفصول الخمسون.175 :
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األفعال المتعدية

فيـ تقـديم المبتـدأ علـر الخبـم ،وأن يعـون المفعـول

لمفعولين
المبتدأ عل مو ـع يجـ
أصلهماالرات ف
المفعول
التقديم علر
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

الرــات واجـ

التقــديم علــر المفعــول األول فـ عــل مو ــع يجـ

فيـ تقــديم الخبــم علــر المبتــدأ ،وأن

يعــون تقــديم أحــدهما علــر ايخــم جــائ از ف ـ عــل مو ــع يجــوز في ـ تقــديم المبتــدأ علــر الخبــم بغيــم

تمجيا(.)1

فف مرـل ولتـا( :حسـبت أخـ لـميع ) يجـ

تقـديم المفعـول األول علـر الرـات متعـا لو ـوم

لبا ،ألن عليهمـا معمفـة ،وفـ مرـل ولتـا( :علمـت العلـ

حامسـا أميتـا) يجـ

تقـديم المفعـول الرـات

علـر األول عتـد إمادة الحصـم فـ األول فتقـول( :مـا علمــت حامسـا أميتـا ســوى العلـ ) ،وفـ

(ظتتت القط البمي رعلبا) يجوز تقديم المفعول الرات  ،إذ

ولتــا:

ماتع من تقديم أحدهما علر ايخم(.)2

وفي القرآن الكريم ورد المفعول األول متقدماً على المفعول الثراني – وهرو – األصرل فري مواضر

كثيرة منها:

 -1ول تعالر﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ْاْلَ ْر َض فِ َر ًاشا﴾(.)3
المفعول األول (األمض) والمفعول الرات (فمالا).
َشى َلك ُْم﴾(.)4
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َما َج َع َل ُه اَّللَُّ إِ ََّل ُب ْ َ
تأخم المفعول الرات (بلمى) وجوبا ألت محصوم بإ .
ِ
يم َخلِ ًيال﴾(.)5
 -3ول تعالرَ ﴿ :و َّاَّت ََذ اَّللَُّ إِ ْب َراه َ
المفعول األول (إبماهيم) ،والمفعول الرات (خلي ) و د تأخم جوا از.
اء َأ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا َعالِ َي َها َسافِ َل َها﴾(.)6
 -4ول تعالرَ ﴿ :ف َل َّام َج َ
المفعول األول (عاليها) والمفعول الرات (سافلها) و د تأخم المفعول الرـات وجوبـا؛ ألتـ لـو

دمتاه لتوهمتا أت هو المفعول األول ،حيث جا عل من المفعول األول والمفعول الرات معمفة.
()1
الواف
()2
()3
()4
()5
()6

اتظم :المساعد ،353/1 :ولـمح التسـهيل ،75/2 :والمطـالع السـعيدة ،331 :وهمـع الهوامـع ،487/1 :والتحـو
.23/2 :
اتظم :التحو الواف .23/2 :
سومة البقمة.22 :
سومة آل عممان.126 :
سومة التسا .125 :
سومة هود.82 :
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األفعال المتعدية

أصلهما ِ َ ِ
المبتدأ
لمفعولين
َ
ص ََخ ًْرا﴾(.)1
 -5ول تعالر﴿ :إِ ِِّّن أ َراِّن أ ْع ُ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

تأخم المفعول الرات (أعصم) وجوبا؛ ألت جا فع مافعا ل ميم المفعول األول الذي هو

ف األصل مبتدأ.

اع َة َقا ِ َم ًة﴾(.)2
الس َ
 -6ول تعالرَ ﴿ :و َما َأ ُظ ُّن َّ
المفعول األول (الساعة) والمفعول الرات ( ائمة).
ِ
ِ
زُوا﴾(.)3
ين َك َف ُروا إِ ْن َيتَّخ ُذو َن َ إِ ََّل ُه ً
 -7ول تعالرَ ﴿ :وإِ َذا َر َآ َك ا َّلذ َ
المفعول الرات (هزوا) تأخم وجوبا ألت محصوم بإ .
ِ
ورا﴾(.)4
 -8ول تعالر﴿ :إِ َذا َر َأ ْيت َُه ْم َحس ْبت َُه ْم ُل ْن ُل ًنا َمنْ ُث ً
المفعول الرات (لؤلؤا).
ومن المواض التي ورد فيها المفعول الثاني متقدماً على المفعول األول:
اْل ِ
اَل ِِّ َظ َّن َْ
ُّون بِاَّللَِّ غَ ْ َري َْ
اهلِ َّي ِة﴾(.)5
 -1ول تعالرَ ﴿ :ي ُظن َ
حيث تقدم المفعول الرات (باع) جوا از؛ وذلك متعام أن يظن باع ظن الجاهلية وأن يتسـ

ل تعالر لمعا .

َتدَ َله ن ِ
َص ًريا﴾(.)6
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َم ْن َي ْل َع ِن اَّللَُّ َف َل ْن َ ِ ُ
تقدم المفعول الرات (ل ) وجوبا؛ ألن المفعول األول (تصي ام) الذي أصل مبتدأ جا تعمة
مسوغ ل بتدا بها إ تقدم الخبم.
ِ
اءنَا﴾(.)7
 -3ول تعالرَ ﴿ :قا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْيه َآ َب َ
تقدم المفعول الرات للفعل (وجدتا) وهو لب الجملة (علي ) جوا از.
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سومة
سومة
سومة
سومة
سومة
سومة
سومة

يوسف.36 :
العهف.36 :
األتبيا .36 :
امتسان.19 :
آل عممان.154 :
التسا .52 :
المائدة.104 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

َاء ِْ
لمفعولين أصلهما المبتدأ
اْل َّن﴾(.)1
ُشك َ
 -4ول تعالرَ ﴿ :و َج َع ُلوا َّللَِّ ُ َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

المفعــو ن إمــا (ع – لــمعا ) أو (لــمعا -الجــن) وف ـ علتــا الحــالتين تقــدم المفعــول الرــات

(ع) أو (لمعا )؛ وذلك متعام أن يتس

ع تعالر لمعا أو أن يعون ل لميك من خلق .

ِ
ِ
َ ٍء َحي﴾(.)2
 -5ول تعالرَ ﴿ :و َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء ك َُّل َ ْ
ــدم المفعــول الرــات (مــن المــا )؛ وذلــك لألهميــة وليبــين تعمــة اع علــر امتس ـان وأن المــا

أساا الحياة.

َات بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َخ ْ ًريا﴾(.)3
ُون َوا ُْمل ْن ِمن ُ
 -6ول تعالرَ ﴿ :ل ْو ََل إِ ْذ َس ِم ْعت ُُمو ُه َظ َّن ا ُْمل ْن ِمن َ
دم المفعول الرات (بأتفسهم) وجوبا؛ وذلك ألن المفعـول األول تعـمة

مسـوغ ل بتـدا بهـا

إ تقدم الخبم.
الس ْو ِء﴾(.)4
 -7ول تعالر﴿ :ال َّظان َ
ِّْي بِاَّللَِّ َظ َّن َّ
تقدم المفعول الرات (باع) جوا از؛ وذلك متعام فعلتهم واتعام أن يظن باع ظن السو .
 -8ول تعالرَ ﴿ :ف َه ْل ت ََرى ََُل ْم ِم ْن َباقِ َي ٍة﴾(.)5
(لهم) مفعول ٍ
ران( ،من) حمف جم زائد (با ية) اسـم مجـموم لفظـا متصـو محـ علـر أتـ

مفعول ب أول ،و د تقدم المفعول الرات (لهم) علر المفعـول األول وجوبـا؛ ألن المفعـول األول تعـمة
مسوغ ل بتدا بها إ تقدم الخبم.

 -3حذف المفعولين أو أحدهما:
أ -حذف المفعولين اختصا ارً:
يجوز بامجمام حذف المفعولين اختصا ام ،أي لدليل(.)6
( )1سومة األتعام.100 :
( )2سومة األتبيا .30 :
( )3سومة التوم.12 :
( )4سومة الفتا.6 :
( )5سومة الحا ة.8 :
( )6اتظم :أو ا المسالك ،59/2 :ولـمح األلـموت  ،164/1 :وتو ـيا المقاصـد ،566 /2 :ولـمح ابـن التـاظم:
 ،151والمطالع السعيدة ،337 :وامتلاف ال م .2098 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
عقول اللاعم:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

برررررررأي كتررررررراب أم بأيرررررررة سرررررررنة تررررررررى
أي تحس ـ

بلهما عليهما.

حرررررررررربهم عررررررررررا ارً علرررررررررري وتحسررررررررررب

()1

حــبهم عــا ام عل ـ  ،فحــذف المفعــولين وهمــا( :حــبهم) و (عــا ام عل ـ ) لد لــة مــا

ومن مواض حذف المفعولين اختصا ارً في القرآن الكريم:
ِ
َ
ول لِ َّل ِذ َ َ
 -1ول تعالرُ ﴿ :ث َّم َن ُق ُ
ون﴾(.)2
ين ُكنْت ُْم تَزْ ُع ُم َ
ُش َكاؤُ ك ُُم ا َّلذ َ
ُشكُوا أ ْي َن ُ َ
ين أ ْ َ
مفعــو (تزعمــون) محــذوفان أحــدهما عائــد الموصــول أي تزعمــوتهم لــمعا ويمعــن تقــديمهما
ِ
ررم فِرريك ُْم
اءك ُُم ا َّلررذ َ
ين زَ َع ْمررت ُْم َأ ََّّنُ ْ
َرررى َم َعك ْ
(تزعمــون أتهــم لــمعا ) بــدليل ول ـ تعــالرَ ﴿ :و َمررا ن َ
ُررم ُشرر َف َع َ
َاء﴾
ُشك ُ
َُ

()3

وألن الغال

علر (زعم) أ يقع علر المفعولين صميحا ،بل علر أن وصلتها.

ول نَادوا ُ ِ ِ
ين زَ َع ْمت ُْم َفدَ َع ْو ُه ْم َف َل ْم َي ْست ِ
َجي ُبوا ََُل ْم﴾(.)4
ُشكَا َي ا َّلذ َ
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َي ْو َم َي ُق ُ ُ
َ
مفعو (زعمتم) محذوفان؛ لد لة المعتر عليهما والتقديم (زعمتموهم لمعائ ).
 -3ول تعالرَ ﴿ :أ ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْل َف ْي ِ
ب َف ُه َو َي َرى﴾(.)5
المفعو ن محذوفان أي (فهو يمى علم الغي

مرل الملاهدة).

ِ ِ ِ
 -4ول تعالرُ ﴿ :ق ْل َأر َأيتُم إِ ْن ك َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِسا ِ َ
يرل َع َرَل ِم ْثلِ ِره َفر َن َم َن
َ ْ ْ
َان م ْن عنْد اَّللَِّ َو َك َف ْرت ُْم بِه َو َشهدَ َشاهد م ْن َبنري إِ ْ َ
ِ
ِ
ْي﴾(.)6
ْرت ُْم إِ َّن اَّللََّ ََل َ ْهيدي ا ْل َق ْو َم ال َّظامل َ
َو ْاس َتك َ ْ
مفعو (أمأيتم) محذوفان تقديمهما (أمأيتم حالعم إن عان عذا ألستم ظالمين).
( )1البيت للعميت بن زيد األسدي ،اتظـم :أو ـا المسـالك ،59/2 :ولـمح ابـن عقيـل ،55/2 :وتو ـيا المقاصـد:
 ،566/2ولمح التسهيل.73/2 :

اللغة :تمى حبهم :بمعتر ا عتقاد ،عا ام :عي

ومذمة ،تحس  :تظن.

( )2سومة األتعام.22 :
( )3سومة األتعام.94 :
( )4سومة العهف.52 :
( )5سومة التجم.35 :

( )6سومة األحقاف.10 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

َان َع ََل ُْاَلدَ ى (َ )11أ ْو َأ َم َر بِال َّت ْق َوى﴾(.)1
ت إِ ْن ك
لمفعولين ﴿ َأ َر َأ ْي
 -5ول تعالر:
أصلهما َ
المبتدأ َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

مفعــو (أ أميــت) محــذوفان ،حــذف المفعــول األول لد لــة مــا بل ـ علي ـ  ،وهــو ول ـ تعــالر:
()2
﴿ َأر َأي َ ِ
رم بِ َرأ َّن
ت ا َّلذي َين َْهى﴾ وحذف المفعول الرات ؛ لد لة ما بعده علي وهو ول تعـالرَ ﴿ :أ ََل ْ َي ْع َل ْ
َ ْ
اَّللََّ َي َرى﴾(.)3
ب -حذف المفعولين اقتصا ارً:
أما حذفهما ا تصا ام أي لغيم دليل:
()4

لقولـ

فعن األخفش المتع مطلقا ،وتسب ابن مالك لسـيبوي  ،وعـن األعرـمين امجـازة مطلقـا
رون﴾( ،)5و ــولهمَ ( :مـ ْن َيسـ َـمع َي َخـ ْل) أي يقــع متـ خيلــة ،أي يخـال
رم َو َأ ْن رت ُْم ََل َت ْع َل ُمر َ
تعــالرَ ﴿ :واَّللَُّ َي ْع َلر ُ

مسموع صاد ا( ،)6وعن األعلم يجوز ف أفعال الظن دون أفعال العلم ،واستدل علر ذلك بحصول
الفائــدة فـ األول دون الرــات  ،وامتســان يخلــو مــن الظــن ،فيفيــد ولـ ظتتــت أتـ و ــع متـ الظــن ،و
يخلو من علم إذ ل أليا يعلمها

مومة ععلم أن ا رتين أعرم من واحد فلم يفد ول علمت ليئا،

ومد بأت يفيد و وم علم ما لم يعن يعلم(.)7

ومن مواض حذف المفعولين اقتصا ارً في القرآن الكريم:
ون﴾(.)8
 -1ول تعالرَ ﴿ :واَّللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ََل َت ْع َل ُم َ
ف مفعو (يعلم)؛ ألن اع تعالر علم واسع سبحات عالم عل ل .
حِذ َ
وحذف مفعو (تعلمون) أي:

تعلمون ما هو خيم لعم ،وما هو لم لعم.

( )1سومة العلق.12-11 :
( )2سومة العلق. 9 :
( )3سومة العلق.14 :
( )4اتظــم :أو ــا المســالك ،60/2 :ولــمح األلــموت  ،167/1 :لــمح التســهيل ،74/2 :وهمــع الهوامــع،488/1 :
وامتلاف ال م .2097 :

( )5سومة البقمة.216 :
( )6اتظم :أو ا المسالك ،60/2 :ولمح الم

 ،155/4 :وهمع الهوامع.488/1 :

( )7اتظ ــم :أو ــا المس ــالك ،60/2 :ول ــمح األل ــموت  ،163/1 :وهم ــع الهوام ــع ،488/1 :وامتل ــاف ال ــم :
.2097

( )8سومة البقمة.216 :
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األفعال المتعدية

ُّون﴾(.)1
أصلهما ُه ْم إِ ََّل َي
لمفعولين ﴿ َوإِ ْن
 -2ول تعالر:
المبتدأ ُظن َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

حذف المفعولين أي يظتون ما هو تافع لهم.

الس ْو ِء﴾(.)2
 -3ول تعالرَ ﴿ :و َظنَنْت ُْم َظ َّن َّ
لم يذعم مفعول الظن.
ون﴾(.)3
 -4ول تعالر﴿ :ك ََّال َس َي ْع َل ُم َ
ف مفعو (يعلمون) ،ولعل ذلك مـن بـا
ح ِذ َ
ف تقديم أهوال يوم القيامة عل مذه .

التخويـف والتمهيـ

للعفـام حتـر تـذه

أتفسـهم

جر -حذف أحد المفعولين:
يمتتع بامجمـام حـذف أحـدهما ا تصـا ام؛ ألن أصـلهما المبتـدأ والخبـم ،ـال المبـمد( " :)4إتمـا
امتتع ظتتت زيدا حتر تذعم المفعول الرات ؛ ألتها ليست أفعا وصلت متـك إلـر غيـمك ،واتمـا هـ
ابتـدا وخبـم " .وعــذلك فـإن ا تصـمتا علــر المفعـول األول لــم تعـمف مـا المقصــود بهـذه األفعــال ،وان
ا تصمتا علر المفعول الرات لم تعلم إلر من أستد.

أم ــا ح ــذف أح ــدهما اختص ــا ام فأج ــازه الجمه ــوم ،ومتعـ ـ اب ــن ملع ــون ،وحجتـ ـ فـ ـ ذلـ ـك أن
المفعول ف هذا البا

مطلو من جهتين من جهة العامل في  ،ومن جهة عوت أحد جزأي الجملة،

فلما تعمم طلب امتتع حذف  ،ومـا الـ متـتقض بخبـم عـان ،فإتـ مطلـو مـن جهتـين و خـ ف فـ

()5
َي َسرر َب َّن
ج ـواز حذف ـ إذا دل علي ـ دليــل  .ومــن حــذف المفعــول األول اختصــا ام ول ـ تعــالرَ ﴿ :و ََل َ ْ
ِ
َاه ُم اَّللَُّ ِم ْن َف ْضلِ ِه ُه َو َخ ْ ًريا﴾( )6أي ما يبخلون ب هو خي ام لهم.
ين َي ْبخَ ُل َ
ون بِ َام َآت ُ
ا َّلذ َ

( )1سومة البقمة.78 :
( )2سومة الفتا.12 :
( )3سومة التبأ.4 :
( )4المقت

.95/3 :

( )5اتظم :أو ا المسالك ،60/2 :ويتظم :لمح ابن عقيل ،57/2 :وتو يا المقاصد ،568/2 :ولمح التسهيل:
 ،72/2ولمح ابن التاظم.151 :

( )6سومة آل عممان.180 :
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األفعال المتعدية
الراتالمبتدأ
أصلهما
لمفعولين
ول اللاعم:
المفعول
ومن حذف
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

منرررررررري بمنزلررررررررة المحررررررررب المكرررررررررم

ولقررررررررد نزلررررررررت فررررررررال تظنرررررررري صيررررررررره

()1

فقد حذف المفعول الرات  ،والتقديم ف تظت غيمه حاص أو تحو ذلك.
ومن حذف المفعول األول في القرآن الكريم:
-

ول تعالرَ ﴿ :و َقا ُلوا َّاَّت ََذ اَّللَُّ َو َلدً ا﴾(.)2
حذف المفعول األول ،والتقديم (اتخذ بعض الموجودات ولدا).

اء َأ ْم َوا َل ُك ُم ا َّلتِي َج َع َل اَّللَُّ َلك ُْم قِ َي ًاما﴾(.)3
 و ول تعالرَ ﴿ :و ََل ت ُْنتُوا ُّالس َف َه َ
المفعول األول محذوف وهو العائد أي (جعلها اع لعم ياما).
ِ
ين َّاَّت َُذوا ِم ْن ُد ِ
ون اَّللَِّ ُق ْر َبانًا َآ َ َِل ًة﴾(.)4
َص ُه ُم ا َّلذ َ
 و ول تعالرَ ﴿ :ف َل ْو ََل ن َ َآلهة مفعول ٍ
ران ،والمفعول األول محذوف وهو العائد أي اتخذوها (آلهة).
ت إِ ْن ك ََّذ َب َوت ََو َّ (َ )13أ ََل ْ َي ْع َل ْم بِ َأ َّن اَّللََّ َي َرى﴾(.)5
 و ول تعالرَ ﴿ :أ َر َأ ْي َحذف المفعول األول لمأيت ،والتقديم (حال ) والجملة ا ستفهامية (ألـم يعلـم بـأن اع يـمى) فـ
محل تص

المفعول الرات .

ومن حذف المفعول الثاني في القرآن الكريم:
-

ول تعالرُ ﴿ :ث َّم َّاَّت َْذت ُُم ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد ِه﴾(.)6
حذف المفعول الرات والتقديم (اتخذتم العجل إلها).

( )1البيت :لعتتمة بن لداد من معلقت الملهومة ،اتظم :لمح المعلقات السبع ،الزوزت  ،دام صادم ،بيموت،
.153
 ،138واتظم ديوات
اللغة :المح  :اسم مفعـول مـن أحـ وهـو القيـاا ،ولعتـ ليـل فـ ا سـتعمال ،واألعرـم :أن يقـال فـ اسـم المفعـول:
محبو أو حبي .
( )2سومة البقمة.116 :
( )3سومة التسا .5 :

( )4سومة األحقاف.28 :
( )5سومة العلق.14-13 :
( )6سومة البقمة.51 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

لمفعولين
ون﴾(.)1
أصلهماَو َل َقدْ ُكنْت
تعالر﴿ :
 و ولالمبتدأ ُْم ُتَ َن َّْو َن ا َْمل ْو َت ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َت ْل َق ْو ُه َف َقدْ َر َأ ْيت ُُمو ُه َو َأ ْنت ُْم َتنْ ُظ ُر َ
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

حذف المفعول الرات (لمأيتموه) والتقديم (مأيتموه وا عا).
ون َو ِم ْن َأ ْه ِل ا َْمل ِدين َِرة َم َرر ُدوا َع َرَل النِّ َف ِ
 و ول تعـالرَ ﴿ :و ِِم َّ ْن َح ْو َلك ُْم ِم َن ْاْلَ ْع َر ِرم
اب ُمنَافِ ُق َ
راق ََل َت ْع َل ُم ُه ْ
ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم﴾(.)2
حــذف المفعــول الرــات أي

تعلمهــم متـافقين؛ ألن التفــاق مخــت

فدل علر المحذوف فتعدت رتين.)3(.

بالقلـ

وتقــدم لفــظ متــافقين

 و ول تعالرَ ﴿ :أ َف َر َأ ْيت ُُم َّالال َت َوا ْل ُعزَّ ى﴾(.)4
المفعول الرات (أمأيتم) محذوف تقديمه (هل ه

ادمة علر ل ).

* يت ا من خ ل اييات القمآتية السابق ذعمها أت يجوز حـذف المفعـولين مـن بـا

اختصا ام وا تصا ام ،وعذلك يجوز حذف أحد المفعولين إذا دل علر ذلك دليل.

ظـن وأخواتهـا

جا ف التصميا " :هذا الخ ف ف الحذف وعدم مجمد اصط ح عتـد التحـويين ،ولـيا

من الحذف ف ل

عتد البياتيين ،ألن غمض المتعلم مختلف ف إفادة المخاط  ،ألت تامة يقصد

مجمد و وم الحدث من غيم تعلق بفاعل ،فيستد الفعل إلر المصدم ،فيقول :و ع ظن أو علم ،وتامة

يقصد تسبت إلر فاعل من غيم تعلق بمفعول ،فيقـول :فـ ن يظـن أو يعلـم ،فيتـزل الفعـل فـ هـاتين
الحـالتين متزلــة القاصــم ،وحيتئـ ٍـذ فـ يقــال :إتـ حــذف متـ لـ  ،عمــا يقــال فـ القاصــم :إتـ حــذف

مت ل  ،وأما إذا لم يتزل متزلة القاصم ف بد من ذعمهما ،ألن الغمض تعلق بإفادتهما "(.)5
إذن يعون الذعم والحذف تبعا لغمض المتعلم من ذلك ،وحسبما يقت ي السياق.

( )1سومة آل عممان.143 :
( )2سومة التوبة.101 :
( )3اتظم :البحم المحيط .97/5
( )4سومة التجم.19 :

( )5لمح التصميا.379/1 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

-4

المبتدأ
لمفعولين
أصلهماواتها:
ظن وأخ
أحكام
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

لهذه األفعال ر رة أحعام وه  :امعمال واملغا والتعليق.

وفيما يل تفصيل ذلك:
أ -اإلعمال:
البا

حيث تتص

ظن وأخواتها المبتدأ والخبم ،وهذا هو األصل ،وهو وا ع ف جميع أفعال هـذا

الجامد متها والمتصمف والقلب والتصييمي(.)1

فــإذا تقــدمت ظــن وأخواتهــا علــر معموليهــا وجـ
تقول :ظتتت زيدا ائما ،وذه

إعمالهــا عتــد البصـميين و يجــوز املغــا ،

األخفـش ومحمـد بـن وليـد وأبـو بعـم الزبيـدي وابـن الطـماوة والعوفيـون

إلر أت يجوز املغا وامعمال أحسن(.)2
ذلك.

دون غيمهـا باملغـا والتعليـق وفيمـا يلـ تفصـيل

أما األفعال القلبية المتصـمفة فإتهـا تخـت

ب -التعلي :
وهو إبطال العمل لفظا

مح لمج

التاســخ مــن العمــل الظــاهم ،وهــو التص ـ

ما ل صدم الع م بعد الفعل التاسخ ،ومعتاه :متـع

ف ـ لفــظ المفعــولين معــا أو لفــظ أحــدهما ،أمــا ف ـ المحــل

والتقديم فهو عامل( ،)3ويسترتر من األفعال القلبية المتصمفة الفعل مأى ،إذا عاتت مأى حلمية ،فإت
يدخل عليها تعليق(.)4

إذن التعليــق هــو عــدم العمــل ف ـ اللفــظ فقــط ،أمــا ف ـ المحــل فه ـ عاملــة التص ـ  ،وذلــك
عتماض مال صدم الع م بيتها وبين معموليها .والمماد بما ل صدم الع م ما يل :

( )1اتظم :لمح التصميا ،369/1 :ودليل السالك.295/1 :
( )2اتظم :المساعد ،364/1 :وامتلاف ال م  ،2017 :وفتا م البمية ،396 :والتطبيق التحوي.196 :
( )3اتظــم :وتو ــيا المقاصــد ،558/2 :ولــمح ابــن عقيــل ،45/2 :ولــمح التســهيل ،88/2 :وامتلــاف ال ــم :
 ،2114ودليل السالك ،297/1 :والتطبيق التحوي.197 :

( )4اتظم :التحو الواف .37/2 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
-1ما النافية:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ـائم ،فاألصـ ــل ظتتـ ــت زيـ ــدا ائمـ ــا ،فلمـــا توس ــط ب ــين العامـ ــل
مرـ ــل ولتـ ــا :ظتتـ ــت مـ ــا زيـ ـ ٌـد ـ ـ ٌ
والمعمولين ما التافية وه مما لها صدم الع م لم يستطع العامل أن يؤرم ف لفظ المعمولين فعلـق
رون﴾( )2ف (مـا) تافيـة و (هـؤ ) مبتـدأ،
عن العمل( ،)1ومت ول تعالرَ ﴿ :ل َقدْ َعلِ ْم َ
ت َما َه ُن ََل ِء َينْطِ ُق َ
و(يتطقون) جملة خبم ،والجملة من المبتدأ والخبم ف محل تص
ِ ِ
رن َحرِ﴾
و ول تعـالرَ ﴿ :قا ُلوا َل َقدْ َعلِ ْم َ
ت َما َلنَا ِي َبنَاتر َ م ْ
من حق) ف محل تص

مفعول علمت.
()3

مفعول علمت.

و ول تعـالر﴿ :تَاَّللَِّ َل َقدْ َعلِ ْمت ُْم َمرا ِج ِْنَرا لِنُ ْف ِسردَ ِي ْاْلَ ْر ِ
ض﴾
ف األمض) ف محل تص

()4

الجملـة المتفيـة (مـا جئتـا لتفسـد

مفعول (علمتم).

و ول تعـالر﴿ :و َظنُّوا مرا ََُل ِ
رن َ ُِم ٍ
ريص﴾
رم م ْ
َ
ْ
َ

تص

الجملـة المتفيـة (مالتـا فـ بتاتـك

()5

الجملـة المتفيـة (مـالهم مـن محـي

مفعول (ظتوا) ،و ول تعالر﴿ :ويع َلم ا َّل ِذين ُع ِ
ون ِي َآ َياتِنَا َما ََُل ْم ِم ْن َ ُِم ٍ
يص﴾(.)6
اد ُل َ
َ َ
ََْ َ

) فـ محـل

-2ال النافية:
ائم و عممو ،ف التافيـة لهـا حـق الصـدامة ،ف (علمـت) فعـل وفاعـل،
مرل :علمت ز ٌ
يد ٌ
و ( ) تافيــة ،و (زيــد) مبتــدأ و ( ــائم) خبــم ،والجملــة مــن المبتــدأ والخبــم ف ـ محــل تص ـ مفعــول

(علم)(.)7

-3إن النافية:

ُّون إِ ْن َلبِ ْثت ُْم إِ ََّل َقلِ ًيال﴾( ،)8فتظتون فعل م امم ،وان حمف تف  ،وجملة
عقول تعالرَ ﴿ :و َت ُظن َ

(لبرتم إ

لي ) ف محل تص

مفعول تظتون.

( )1اتظم :فتا م البمية ،400 :وتو يا المقاصد.562/2 :
( )2سومة األتبيا .65 :
( )3سومة هود.79 :

( )4سومة يوسف.73 :
( )5سومة فصلت.48 :
( )6سومة اللومى.35 :
( )7اتظم :فتا م البمية ،401 :واملاد السالك.279 :
( )8سومة امس ام .52 :
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األفعال المتعدية
لمفعولين :أصلهما المبتدأ
-4الم االبتداء
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

تح ــو ولت ــا( :علم ــت لزي ــد ــائم)( ،لزي ــد) الـ ـ م م ا بت ــدا ( ،زي ــد) مبت ــدأ ،و ( ــائم) خب ــم،

والجملة من المبتدأ والخبم ف محل تص معمول (علمت)(.)1
ِ ِ ِ
ِ
رن َخ َرال ٍق﴾( )2ف (مـن) مبتـدأ ،وجملـة
َا ُه َما َل ُه ِي ْاْلَخ َررة م ْ
عقولـ تعـالرَ ﴿ :و َل َقدْ َعل ُموا َمل ِن ْاش َ َ
معلــق عتهــا

(مــا ل ـ مــن ايخ ـمة مــن خ ـ ق) خبــم مــن ،والجملــة مــن ( َم ـ ْن وخبمه ـا) ف ـ محــل تص ـ
العامل ب م ا بتدا .
()3
رم
رم إِ َّن ر ُه َل َي ْحزُ ُن ر َ ا َّلر ِرذي َي ُقو ُلر َ
رم إِ ََّّنُر ْ
رون﴾  ،و ول ـ تعــالرَ ﴿ :واَّللَُّ َي ْع َلر ُ
و ولـ تعــالرَ ﴿ :قرردْ َن ْع َلر ُ
()4
ون﴾( ،)5و ول تعالر﴿ :و َل َقدْ علِم ِ
َلك ِ
ت ِْ
اْلنَّ ُة
ون﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :قا ُلوا َر ُّبنَا َي ْع َل ُم إِنَّا إِ َل ْيك ُْم َُمل ْر َس ُل َ
َاذ ُب َ
َ
َ َ
ون﴾(.)6
َض َ
إِ ََّّنُ ْم َُمل ْح َ ُ
-5الم القسم:
عقول اللاعم:
إن المنايرررررررررا ال تطررررررررريش سرررررررررهامها

ولقررررررررررد علمررررررررررت لتررررررررررأتين منيترررررررررري

فقول ( :لتأتين متيت ) ال م م القسم ،وجملة (تأتين متيت ) ف محل تص

()7

مفعول علمت.

-6االستفهام :ول ر ث صوم(:)8
أ-أن يعون أحد المفعولين اسم استفهام ،مرل :علمت أيهم مواظ
﴿لِنَع َلم َأي ِْ
اَلزْ َب ْ ِ
ْي َأ ْح ََص َمل ِا َلبِ ُثوا َأ َمدً ا﴾(.)9
ْ َ ُّ

علر الصـ ة ،ومتـ ولـ تعـالر:

( )1اتظم :فتا م البمية.401 :
( )2سومة البقمة.102 :
( )3سومة األتعام.33 :
( )4سومة التوبة.42 :
( )5سومة يا.16 :
( )6سومة الصافات.158 :
( )7البيت تسب سيبوي للبيد بن مبيعة العـاممي ،والموجـود فـ ديواتـ إتمـا هـو اللـطم الرـات  ،وصـدمه :صـادفن متـ
غمة فأصبتها ...اتظم ديـوان لبيـد بـن مبيعـة  ،171وأو ـا المسـالك ،52/2 :ولـمح الـدموا ،223 :وتو ـيا
المقاصد ،562/2 ،ولمح األلموت  ،161/1 :ولمح التسهيل ،88/2 :وتخلي اللواهد.453 :
اللغة :متيت  :المتية (الموت) ،تطيش :تخي .
( )8اتظ ــم :دلي ــل الس ــالك ،259/1 :ول ــمح اب ــن عقي ــل ،51/2 :ول ــمح األل ــموت  ،161/1 :والفص ــول الخمس ــون
 ،175والتحو الواف .32/2 :
( )9سومة العهف.12 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

حدأصلهما
لمفعول أين
المبتدأ افا إلر اسم استفهام ،مرل :علمت صاح
المفعولين م
أن يعونوالخبر (ظنَّ وأخواتها)

أيهم المواظ ؟.

ت-أن يعــون أحــد المفعــولين دخلــت علي ـ أداة اســتفهام ،علمــت أعل ـ مســافم أم مقــيم؟ ومت ـ ول ـ
ِ
ون﴾(.)1
ُوعدُ َ
تعالرَ ﴿ :وإِ ْن َأ ْد ِري َأ َق ِريب َأ ْم َبعيد َما ت َ
وبالتسبة لتعلق العلم با ستفهام ف تحـو " :علمـت أزيـد عتـدك أم عمـمو؟ " فقـد علـل التحـاة

ذلــك ،فقــال المـ ـمادي( " :)2هــذا عــ م صــومت ا س ــتفهام ولــيا المــماد ب ـ ا س ــتفهام ،ألت ـ مس ــتحيل
ا س ــتفهام عم ــا أخب ــم أتـ ـ يعلمـ ـ  ،واتم ــا المعت ــر علم ــت ال ــذي عت ــدك م ــن ه ــذين ال ــمجلين " ،و ــال

سيبوي ( " :)3عما أتك إذا لت ( :د علمت زيد رم أم عممو) وأمدت أن تخبم أتك علمت أيهما رم".
جوا

وحعر الللوبين عن بعض المتأخمين أن هذا الع م علـر حـذف م ـاف وأن المـماد علمـت

هذا الع م(.)4

وعلة التعليق ف جميع ما سبق أن لها حق الصدامة ،ف يعمل ما بلهـا فيمـا بعـدها ،وألتهـا
عزل ــت الفع ــل ع ــن الجمل ــة التـ ـ بع ــدها ،وأص ــبحت جمل ــة ل ــيا له ــا أي امتب ــاط لفظـ ـ بم ــا بله ــا،

فلخصوصية هذه الحموف – وه و وعها صد ام -استحال أن تعمل ف ألفاظها أو تتخطاها إلر ما

بعدها ،فو وعها صد ام يدل علر أن ما بعدها جملة تامة األمعان ،وان عـان لهـا تعلـق معتـوي بالفعـل

القلبـ ـ  ،وخط ــومة متزل ــة ه ــذه الح ــموف ه ــو عوته ــا ذات ت ــأريم معت ــوي فـ ـ التمعيـ ـ  ،فيعتم ــد عليه ــا
م ــمون التمعي ـ

الــذي دخلــت علي ـ  ،فــالتف مــر لــيا لتف ـ الج ـزأين أو لتف ـ أحــدهما بــل لتف ـ

م مون الجملـة ،وعـذلك بـا

الحـموف ،والجملـة الوا عـة بعـد الفعـل القلبـ المعلـق فـ محـل تصـ

سدت مسد مفعـولر الفعـل ،فـإن علـق الفعـل القلبـ عـن المفعـول الرـات فقـط عاتـت الجملـة فـ محـل
تص

المفعول الرات (.)5

( )1سومة األتبيا .109 :
( )2تو يا المقاصد.563/2 :
( )3العتا .236/1 :
( )4اتظم :تو يا المقاصد.564/2 :
( )5اتظم :مجلة الجامعة امس مية ،المجلد الخاما علم ،امهمال ف التحو ،د .جهاد العمجا ،العدد الرات ،

يوتيو2007 ،م،

 ،62واتظم :لمح ابن التاظم.141 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
الكرريم التري جراء فيهرا االسرتفهام معلقراً للفعرال القلبيرة المتصررفة عرن
أصلهمارآن
لمفعولينفي القر
ومن المواض

العمل:
-

والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ول تعالرَ ﴿ :و َس َي ْع َل ُم ا ْل ُك َّف ُار َمل ِ ْن ُع ْق َبى الدَّ ِار﴾(.)1
علق الفعل (يعلم) عن العمل لمجـ
ف محل تص

اسـم ا سـتفهام (مـن) بعـده ،والجملـة (لمـن عقبـر الـدام)

سدت مسد مفعول يعلم.

ِ
ون﴾(.)2
ُوعدُ َ
 و ول تعالرَ ﴿ :وإِ ْن َأ ْد ِري َأ َق ِريب َأ ْم َبعيد َما ت َحمف ا ستفهام الهمزة بعده.

علق الفعل (أدمي) عن العمل لمج

 و ول تعالرَ ﴿ :أ ََل ْ ت ََر إِ َ َر ِّب َ َك ْي َف َمدَّ ال ِّظ َّل﴾(.)3
علق الفعل (تَم) عن العمل لمج

اسم ا ستفهام (عيف) بعده.

ِ
ب غَ دً ا﴾(.)4
 و ول تعالرَ ﴿ :و َما تَدْ ِري َن ْفس َما َذا َتكْس ُاسم ا ستفهام (ماذا) بعده.

علق الفعل (تدمي) عن العمل لمج

 و ول تعالرَ ﴿ :أ ََل َي َر ْوا ك َْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل ُه ْم ِم َن ا ْل ُق ُر ِون﴾(.)5
ْ
جــا اســم ا ســتفهام (عــم) بعــد الفعــل (يــموا) فعلــق عــن العمــل ،و ــد تعــون (عــم) خبميــة وعــدها
بعض التحاة من المعلقات عن العمل.
اك َما َْ
 و ول تعالرَ ﴿ :و َما َأ ْد َر َاَلا َّق ُة﴾(.)6
جــا اســم ا ســتفهام (مــا) بعــد الفعــل (أدمى) ،فعلــق عــن العمــل ف ـ المفعــول الرــات  ،وعاتــت
الجملة (ما الحا ة) ف محل تص

سدت مسد المفعول الرات .

( )1سومة المعد.42 :
( )2سومة األتبيا .109 :
( )3سومة الفم ان.45 :
( )4سومة لقمان.34 :
( )5سومة يا.31 :

( )6سومة الحا ة.3 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية

المبتدأ
لمفعولين
سبق معلِّقات أخمى(:)1
أصلهما ما
مالك إلر
وأ اف ابن
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

 -1لعل:

ِ
رم﴾( ،)2وذلــك ألن لعــل مرــل ا ســتفهام فـ أتـ غيــم
عقولـ تعــالرَ ﴿ :وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّل ر ُه ف ْتنَررة َل ُكر ْ
()3
راع َة
الس َ
خبم ،وأن مـا بعـده متقطـع ممـا بلـ و يعمـل فيـ  ،ومرلـ ولـ تعـالرَ ﴿ :و َمرا ُيردْ ِري َ َل َع َّرل َّ

ُررون َق ِري ًبررا﴾
َتك ُ
تصـ

()4

علــق الفعــل (يــدميك) عــن العمــل لو ــوم (لعــل) بعــده ،والجملــة المعلقــة ف ـ مو ــع

َير ِرد ُ َب ْعرردَ َذلِ ر َ َأ ْمر ًررا﴾
المفعــول الرــات للفعــل (يــدمي) ،و ولـ تعــالرََ ﴿ :ل َترردْ ِري َل َعر َّرل اَّللََّ ُ ْ

الجملة المعلقة بلعل ف مو ع تص
َيزَّ كَّى﴾

()6

()5

سدت مسد مفعول (تدمي) و ول تعـالرَ ﴿ :و َمرا ُيردْ ِري َ َل َع َّلر ُه

الجملة المعلقة سدت مسد المفعول الرات للفعل (يدمي).

ذعم أبو حيان أن العوفيين يجمون لعل مجمى (هل) ،فعما يقع التعليق عـن هـل عـذلك عـن

لعل ،و ال(" :)7

أعلم أحدا ذه

إلر أن لعل من أدوات التعليق ،وان عان ذلك ظاه ام فيها ".

وذعــم بعــض التحــاة أن األدوات الت ـ تعلــق الفعــل عــن العمــل تــدل علــر أن الع ـ م الرــات

مستقل عن األول.

َومد علر ذلك بأن العـ م مـمتبط ببع ـ ولـيا مسـتق عتـ  ،ولـو فصـل عتـ لتفعـك العـ م
َِ
ون غَ رردً ا َم ِ
ررن ا ْلك َّ
ُش﴾( )8فقول ـ (مــن العــذا ) م ـمتبط
ومــا اســتقام فف ـ ول ـ تعــالرَ ﴿ :سرر َي ْع َل ُم َ
َررذ ُ
اب ْاْل ُ
امتباطا عام بقول (سيعلمون) وا فماذا سيعلمون؟
وعذلك فإن مما يدل علر امتباط ما بـل األداة المعلقـة بمـا بعـدها جـواز العطـف علـر محـل
الجملة المعلقة ،عما ف

ول عريم عزة:

( )1اتظ ــم :ل ــمح األل ــموت  ،161/1 :وامتل ــاف ال ــم  2115 :وم ــا بع ــدها ،ول ــمح التس ــهيل ،89/2 :و مجل ــة
الجامعة امس مية،

.62

( )2سومة األتبيا .111 :
( )3اتظــم :لــمح األلــموت  ،161/1 :ولــمح لــذوم الــذه  ،379 :وامتلــاف ال ــم  ،2116 :والتطبيــق التحــوي:
.199
( )4سومة األح از .63 :
( )5سومة الط ق.1 :
( )6سومة عبا.3 :
( )7اتظم :البحم المحيط.319/6 :
( )8سومة القمم.26 :
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وال موجعررررررررررات القلررررررررررب حتررررررررررى تولررررررررررت

لمفعولين
المبتدأعررررررزة مررررررا البكررررررا
أصلهماقبررررررل
ت أدري
ومررررررا كنرررررر
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

حيث تص

بالفعل(.)1

(موجعات) عطفا علر محل (مـا البعـا) وهـو د لـة اطعـة علـر امتبـاط المعلـق

وعذلك المتأمل ألمرلة التعليق ف القمآن العميم يجد أن ما بعد أداة التعليق متعلق بمـا بلهـا

أي بالفعل ،و يجوز أن يستقل عت وا لتفعك الع م ولم يستقم المعتر.
-2لو:
عقول اللاعم:

أراد ثررررررراء المررررررال كرررررران لرررررره وفررررررر

وقرررررررد علرررررررم األقررررررروام لرررررررو أن حاتمررررررراً

()2

وأ اف بعض التحاة أليا أخمى تعلق األفعال القلبية المتصمفة عن العمل وه :
-1عم الخبمية :فتقول أعلم عم عتا

أم زيد.

-2إن التـ فـ خبمهــا الـ م ،مرــل :أعلـم أن زيـدا لعـميم ،وعمـا يعــون المـاتع معلقـا للفعــل عـن العمــل

ف مفعولي  ،يعون معلقا ل عن العمل ف مفعول واحد ،مرل( :أعلم زيدا لهو عميم)(.)3
 -تنبيه:

إذا عــان الوا ــع بــين المعلـق والمعلِّـق غيــم م ــاف ،مرــل :علمــت زيــدا َمـ ْـن هــو ،جــاز تصــب
وهـو األجــود لعوتـ غيـم مســتفهم بـ و م ـاف إلــر مســتفهم بـ  ،وجـاز أي ــا مفعـ ؛ ألتـ المســتفهم

عت ف المعتر(.)4

 -ســم التعليــق تعليقــا ،يــل :عــالممأة المعلقــة؛ ألن العامــل عامــل ولــيا بعامــل ،عامــل فـ المحــل،

وليا بعامل ف اللفظ ،يعت عالممأة المعلقة

مزوجة ،و مطلقة ،فلذلك سم تعليقا(.)5

( )1اتظم :معات التحو 37/2 :وما بعدها.
( )2البيت من ع م حاتم الطائ يعات اممأت الت عاتت تأممه بالعف وامساك يده عن العطا ،اتظم لذوم الذه :
 ،379ولمح األلموت .161/1 :
( )3اتظم :لمح األلموت  ،161/1 :ولمح الم  ،160/4 :والتطبيق التحوي.199 :
( )4لمح األلموت .161/1 :
( )5اتظم :فتا م البمية ،403 :ولمح األلموت  ،162/1 :وحالية الصبان ،45 :واأللباه والتظائم.426/2 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما المبتدأ
ج -اإللغاء:
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

وهــو تــمك العمــل لفظــا ومعتــر لغيــم مــاتع ،ل ــعف العامــل لتوســط أو تــأخمه ،فيجــوز إلغــا

األفعال القلبية المتصمفة إذا و عت ف غيم ا بتدا  ،ويسترتر من ذلك أمى الحلمية(.)1
 وللفعل في ذلك ثالث حاالت من ناحية موقعه في الجملة وأثر ذلك:
 -1تقديم ظن وأخواتها على المفعولين:
فإذا و عت ف ابتدا الع م ،مرل :ظتتت زيـدا أخـاك ،ففـ هـذه الحالـة

()2
ائم) ،الوا :تجعـل التمعيـ
يج امعمال  ،فإذا سمع من لغة العم ( :ظتتت ز ٌ
يد ٌ
من املغا ؛ ألن املغا هتا يجوز(.)3

يجـوز املغـا بـل
مـن التعليـق

و ــال اب ــن عقي ــل( " :)4وان تق ــدمت امتت ــع املغ ــا  ...ف ــإن ج ــا م ــن لس ــان الع ــم م ــا ي ــوهم
إلغا ها متقدمة ،أول علر إ مام

ميم اللأن عقول :
ومرررررررا إخرررررررال لررررررردينا منرررررررك تنويرررررررل

أرجرررررررررو وآمرررررررررل أن تررررررررردنو مودتهرررررررررا
فالتقــديم (ومــا إخالـ لــديتا متــك تتويــل) فالهــا

()5

ــميم اللــأن ،وهـ المفعــول األول و (لــديتا

متك تتويل) جملة ف مو ع المفعول الرات  ،وحيتئذ ف إلغا  ،أو علر تقديم م ا بتدا  ،عقول :
كرررررذاك أدبررررررت حتررررررى صرررررار مررررررن خلقرررررري
ل .

أنررررررررري وجررررررررردت مرررررررررالك الشررررررررريمة األدب

فالتقــديم (أت ـ وجــدت لَم ـ َك اللــيمة األد ) فهــو مــن بــا

()6

التعليــق ولــيا مــن املغــا ف ـ

( )1اتظــم :لــمح ابــن عقيــل ،45/2 :وتو ــيا المقاصــد ،558/2 :ولــمح ابــن التــاظم ،146 :والمطــالع الســعيدة:
 ،332ودليل السالك.295/1 :
( )2اتظم :فتا م البمية.396 :
( )3اتظم :فتا م البمية ،399 :و إملاد السالك.277 :
( )4لمح ابن عقيل.47/2 :
( )5البيت لعع

بن زهيم ف مـدح المسـول – صـلر اع عليـ وسـلم  ،-اتظـم :أو ـا المسـالك ،57/2 :لـمح ابـن

عقيل ،47/2 :ولمح األلموت  ،160/1 :ولمح ابن التاظم .148 :اللغة :تدتو :تقتم  ،تتويل :عطا .
( )6البيــت اختــامه أبــو تمــام ف ـ حماســت وتســب إلــر بعــض الف ـ ازميين ،اتظــم :أو ــا المســالك ،55/2 :ولــمح ابــن
عقيل ،49/2 :ولمح األلموت  ،160/1 :ولمح ابن التاظم .148 :اللغة :م ك :وام الل

الخلق.
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الفصل األول

اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

األفعال المتعدية
العوفيونالمبتدأ
لمفعولين أصلهما
وتبعهم أبو بعم الزبيدي وغيـمه ،إلـر جـواز إلغـا المتقـدم فـ يحتـاجون إلـر
وذه
(ظنَّ وأخواتها)
والخبر ()1

تأويل البيتين " .

وف معظم لواهد ظن وأخواتها ف القمآن العميم تقدم الفعل علر المفعولين.
 -2توسط الفعل بين المفعولين:
عقولتــا( :زيــدا ظتتــت أخــاك) ،فف ـ هــذه الحالــة يجــوز املغــا وامعمــال علــر الس ـوا  ،و يــل

يد ظتتت أخاك)( .)2ومن ذلك ول اللاعم:
امعمال أمجا ،فيجوز أن تقول( :ز ٌ

وفرررررري األراجيررررررز خلررررررت اللررررررؤم والخررررررور

أبرررررررراألراجيز يررررررررابن اللررررررررؤم توعرررررررردني

()3

فتوسط (خلت) بين المبتدأ المؤخم وهو (اللؤم) والخبم المقدم وهـو (بـاألماجيز) فـألغر خلـت
عن العمل.
وذه

جمهوم التحاة إلر جواز امعمـال وامهمـال دون تـمجيا أحـدهما علـر ايخـم وذهـ

بع هم عابن هلام إلر أن امعمال أمجا إذا توسطت هذه األفعال بين معموليها ،وذلك لسببين:

-1أن امعمال هو األصل؛ ألن األصل ف هذه األفعال أتها تتصـ  ،ولـيا امهمـال هـو األصـل،

واذا اختلف ف الل

فحمل علر األصل أولر من حمل علر خ ف وهو امهمال(.)4

-2عتد إعمالها تعون د أعملت عام لفظيا وهو (ظن) ،وهو فعل ،وعتد امهمال تعـون ـد ـدمت
العامل المعتوي علر العامل اللفظ ؛ ألتـك لـو مفعتـ فهـو مبتـدأ ،وا بتـدا عامـل معتـوي ،معلـوم أن

العامل اللفظ أ وى مـن العامـل المعتـوي ،فلـذلك يـمجا امعمـال فيمـا إذا توسـطت هـذه األفعـال بـين

معموليها(.)5

( )1لمح ابن عقيل ،50/2 :واتظم :تو يا المقاصد ،560/2 :وهمع الهوامع.491/1 :
( )2فــتا م البميــة ،397 :واتظــم :أو ــا المســالك ،49/2 :ولــمح ابــن عقيــل ،47/2 :ولــمح الــدموا،223 :
وتو يا المقاصد ،559/2 :والتحو الواف .38/2 :
( )3البيــت مــن ع ـ م متــازل بــن مبيعــة المتقــمي ،اتظــم :أو ــا المســالك  ،49/2ولــمح الــدموا ،225 :والمفصــل:
 ،261ولمح ابن التاظم ،147 :ولمح التصميا.369/1 :
اللغة :األماجيز :جمع (أمجوزة) وهو ما عان من اللعم من بحم المجز ،توعدت  :تهددت .
( )4اتظم :فتا م البمية ،397 :ودليل السالك.296/1 :
( )5اتظم :فتا م البمية ،397 :وهمع الهوامع.490/1 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
أصلهما المبتدأ
المفعولين:
لمفعولين عن
 -3تأخر الفعل
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

عقولتــا( :زيــد ــائم ظتتــت) ،فيجــوز امعمــال واملغــا  ،مــع عــون املغــا أحســن فيجــوز (زيــدا

ائما ظتتت) ،ومن ذلك ول اللاعم:
يسرررررررروداننا إن أيسرررررررررت صنماهمررررررررا

همررررررررررا سرررررررررريدانا يزعمرررررررررران وانمررررررررررا

()1

فــأخم (يــزعم) عــن المبتــدأ (همــا) والخبــم (ســيداتا) ،فــألغر عــن العمــل ،واملغــا أمجــا مــن

امعمال؛ ألن القاعدة عتدهم ف الفعل أت وان عان أ وى ف العمل ،فـإن وتـ تعـون إذا تقـدم علـر

المعمول ،أما إذا تأخم فإت ي عف فصام املغا أولر(.)2
إذن يجـ ـ
مماتبهـا ،فوجـ

إعم ــال ه ــذه األفع ــال إذا تق ــدمت ،وذل ــك ألته ــا إذا تق ــدمت فق ــد و ع ــت فــ أعل ــر

إعمالهــا ،وأي ــا ألتهــا إذا تقــدمت دل ذلــك علــر ــوة العتايــة بهــا ،والغاؤهــا يــدل علــر

إطماحهــا ،و ل ــة ا هتمــام به ــا ،فلــذلك ل ــم يج ــز إلغاؤهــا م ــع التقــديم؛ ألن اللـ ـ
مطمحا.

يعــون معتي ــا بـ ـ

أمــا إذا توســطت أو ت ــأخمت فإتمــا جــاز إلغاؤه ــا؛ ألن هــذه األفعــال لم ــا عاتــت

ــعيفة فـ ـ

العمل ،و د فمض الع م علر اليقين لم يغيم العـ م عمـا اعتمـد عليـ  ،وجعلـت فـ تعلقهـا بمـا بلهـا

بمتزلــة الظــمف ،فــإذا ــال( :زيــد متطلــق ظتتــت) ،فعأتـ ــال (زيــد متطلــق فـ ظتـ ) ،وعمــا أن ولــك

(ف ظت )

يعمل فيما بل  ،فعذلك ما تزل متزلت  ،وأما من أعملها إذا تأخمت فجعلها متقدمة فـ

التقديم وان عاتت متأخمة ف اللفظ مجا از وتوسعا ،غيم أن امعمال مع التوسط أحسن من امعمـال
مع التأخم(.)3

و يدخل املغا و التعليق ف ل

تصمفهما(.)4

من أفعال التصييم؛ لقوتها ،و ف

لب جامد؛ لعـدم

ولم تمد أي من األفعال القلبية المتصمفة ملغاة عن العمل ف القمآن العميم.

( )1البيـ ــت ألب ـ ـ أسـ ــيدة الـ ــدبيمي ،واتظـ ــم :أو ـ ــا المسـ ــالك ،51/2 :ولـ ــمح التسـ ــهيل ،86/2 :ولـ ــمح التص ـ ـميا:
.369/1
اللغة :أيسمت غتماهما :عرمت ألباتها وجمى عليتا مت .
( )2اتظم :فتا م البمية.398 :
( )3اتظم :أسمام العمبية.99 :
( )4لمح التصميا.373/1 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
لمفعولين أصلهما
المبتدأ :
اإللغاء والتعلي
إذن الفر بين
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

املغـا هــو إبطـال العمــل لفظـا ومحـ  ،أمـا التعليــق فهـو إبطــال العمـل لفظــا

حيث الحعم فإن التعليق واج  ،أما املغا فهو جائز وليا بواج (.)1
عذلك فإن الملغـر

محـ  ،ومــن
علـر

عمـل لـ  ،أمـا المعلـق عامـل فـ المحـل فيجـوز العطـف بالتصـ

المحل عقول اللاعم:
ومرررررا كنرررررت أدري قبرررررل عرررررزة مرررررا البكرررررا
فيموي بتص

وال موجعررررررررات القلررررررررب حتررررررررى تولررررررررت

()2

(موجعات) بالعسمة عطفا علر محل ول (ما البعا).

 -5استخدام القول بمعنى الظن:
ال ابن مالك(:)3
وكرررررررتظن اجعرررررررل " تقرررررررول " إن ولرررررررى

مسرررررررررررتفهماً بررررررررررره ولرررررررررررم ينفصرررررررررررل

بغيرررررررر ظررررررررف أو كظررررررررف أو عمرررررررل

وان برررررررررربعض ذي فصررررررررررلت يحتمررررررررررل

ــال ابــن عقيــل( " :)4القــول لــأت إذا و عــت بعــده جملــة أن تحع ـر ،تحــو " :ــال زيـ ٌـد عمــمو
متطلق " ،و(تقول زيد متطلق ) لعن الجملة بعده ف مو ع تص علر المفعولية ".
ويجــوز إج ـ ام القــول مجــمى الظــن ،فيتص ـ

مفعولين ،عما تتصبهما ظن ،وهذا خا

الفعــل ( ــال) ومــا يتصــمف مت ـ المبتــدأ والخبــم

بالجملة ا سمية فقط ،أما الفعلية ف بد فيها من الحعاية.

والعم ف ذلك علر مذهبين:
أ -مذهب عامة العرب:
أت

يجمي القول مجمى الظن إ بأمبعة لموط ،وه (:)5

أن يعون الفعل م امعا.( )1اتظم :فتا م البمية ،403 :ولمح ابن عقيل ،50/2 :ولمح األلموت  ،162/1 :واملاد السالك.274 :
( )2البيت لعريم عزة ،اتظم الديوان  ،95وأو ا المسالك ،54/2 :ولمح األلموت .162/1 :
اللغة :أدمي :أعلم ،عزة :اسم محبوبة اللاعم ،موجعات :جمع موجعة وه المؤلمة.
( )3ألفية ابن مالك.16 :
( )4لمح ابن عقيل.58/2 :
( )5اتظــم :لــمح ابــن عقيــل ،58/2 :وتو ــيا المقاصــد ،569/2 :وامتلــاف ال ــم  ،2127 :والتطبيــق التحــوي:
 ،201ودليل السالك ،306/1 :والتحو الواف .50/2 :
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الفصل األول
األفعال المتعدية
أصلهما المبتدأ
لمفعولين
للمخاط .
أن يعونوالخبر (ظنَّ وأخواتها)

أن يعون مسبو ا باسم أو حمف استفهام.-أ يفصل بين الفعل وا ستفهام بفاصـل ،باسـترتا ر رـة ألـيا وهـ  :الظـمف أو الجـام والمجـموم

أو معمــول آخــم للفعــل ،وعريــم مــن التحــاة

يلــتمط هــذا اللــمط ،و أميـ ــوي؛ ألت ـ حيتئــذ يبعــد عــن

معتر الظن ،وزاد السهيلر لمطا آخم وهو أ يتعدى بال م تحو " :أتقول لزيد عممو متطلق " ألت
حيتئذ يبعد عن معتر الظن ،ألن الظن من فعل القل

وهذا ول مسموم فتتحتم الحعاية(.)1

فمرــال مــا اجتمعــت في ـ اللــموط ولــك " :أتقــول عم ـ ام متطلقــا " ف(عم ـ ام) مفعــول أول ،و

(متطلقا) مفعول ران ،ومت ول اللاعم:

مترررررررررى تقرررررررررول القلرررررررررص الرواسرررررررررما
فلو عان الفعل غيم م امم لم يتص

يحملرررررررررررررن أم قاسرررررررررررررم وقاسرررررررررررررما

()2

القول مفعـولين ،وعـذلك إن عـان م ـامعا بغيـم تـا ،

أو لــم يعــن مســبو ا باســتفهام ،أو ســبق باســتفهام ولعــن فصــل بغيــم ظــمف ،و جــام ومجــموم ،و
معمول ل مرل " :أعتدك تقول زيدا متطلقا " ،ومت ول اللاعم:
لعمررررررررررررررر أبيررررررررررررررك أم متجاهلينررررررررررررررا

أجهررررررررررررراالً تقرررررررررررررول بنررررررررررررري لرررررررررررررؤي

()3

ف (بتـ ـ ل ــؤي) مفع ــول أول ،و (جه ــا ) مفع ــول ر ــان ،وفص ــل ب ــين ا س ــتفهام والم ــامم

بمفعول الرات .

فــإذا اجتمعــت اللــموط المــذعومة جــاز تص ـ

المبتــدأ والخبــم مفعــولين لتقــول ،تحــو " :أتقــول

يد متطلقٌ "(.)4
زيدا متطلقا " وجاز مفعهما علر الحعاية تحو " :أتقول ز ٌ

( )1تو يا المقاصد ،570/2 :ولمح األلموت  ،165/1 :والمطالع السعيدة.342 :
( )2البيت لهدبة بن خلمم العذمي ،اتظم :لمح ابن عقيل ،59/2 :وتخلي
اللغة :القل

 :جمع لو

اللواهد ،456 :واملاد السالك286 :

وه اللابة الفتية من امبل ،المواسم :المسمعات ف سيمهن ،يحملن :يقمبن.

( )3البيــت للعميــت ب ــن زي ــد األســدي ،اتظم:أو ــا المس ــالك ،67/2 :ول ــمح اب ــن عقيــل ،60/2 :واملــاد الس ــالك:
 ،285والمفصل ،260 :وتخلي

اللواهد ،457 :ولمح ابن التاظم.153 :

( )4اتظم :لمح ابن عقيل ،59/2 :وتو يا المقاصد ،570/2 :ودليل السالك.307/1 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر (ظن وأخواهتا)

الفصل األول
األفعال المتعدية
أصلهما المبتدأ
لمفعولين
الثاني:
ب -المذهب
والخبر (ظنَّ وأخواتها)

ال ابن مالك(:)1

عنرررررد سرررررليم نحرررررو "قرررررل ذا مشرررررفقاً "

وأجرررررررررررري القرررررررررررول كظرررررررررررن مطلقررررررررررراً
ألــام ابــن مالــك فـ البيــت الســابق إلــر المــذه

إج ام القول مجمى الظن ف تص

الرــات  ،وهــو مــذه

بيلــة بتـ ســليم ،وهــو

المفعولين ب لموط( ،)2ومن ذلك ول اللاعم :

هرررررررررررررررذا لعمرررررررررررررررر اهلل اسررررررررررررررررائينا

قالررررررررررررت وكنررررررررررررت رجررررررررررررالً فطينرررررررررررراً

()3

(فهذا) مفعول أول لقالت و (اسمائيتا) مفعول ران .وعلر لغتهم تفتا إن بعده مرل:
ب أهرررررررل بلررررررردة
إذا قلرررررررت إنررررررري آيررررررر ٌ
واذا أعمل القول عمل (ظن) فمـذه

وضرررررعت بهرررررا عنررررره الوليرررررة برررررالهجر

ً

الجمهـوم أتـ

()4

يعمـل حتـر يت ـمن معتـر الظـن فـ

اللغــة الســليمية وغيمهــا( ،)5ويقــع بعــده التعليــق ويجــوز مع ـ املغــا مرــل " :لــت أزيـ ٌـد متطلــق ،وزيــد
متطلق لت "(.)6

( )1ألفية ابن مالك.16 :
( )2لــمح ابــن عقيــل ،61/2 :واتظــم :تو ــيا المقاصــد ،570/2 :والمفصــل ،261 :وامتلــاف ال ــم ،2127 :
ودليل السالك.308/1 :
( )3البيــت ألع امب ـ صــاد

ــبا فــأتر ب ـ أهل ـ  ،فقالــت ام أمت ـ  " :هــذا لعمــم اع إس ـمائيل" أي هــو مــا مســخ مــن بت ـ

إسمائيل ،اتظم :لمح ابن عقيل ،62/2 :وتخلي

اللواهد ،456 :واملاد السالك ،287 :ولمح ابن التاظم،152 :

اللغة :فطيتا :من الفطتة وه الفهم ،إسمائين :لغة ف إسمائيل.
( )4البيت للحطيئة ف ديوات

 ،106واتظم :أو ا المسالك ،62/2 :واملاد السالك.288 :

اللغة :آي  :ماجع ،الولية :ما يو ع تحت محل البعيم وه البمذعة ،الهجم :تصف التهام عتد التداد الحم.
( )5اتظم :لمح التصميا.358/1 :
( )6اتظم :إملاد السالك.288 :
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الفصل الثاني
األفعال التعدية لفعلل ن ليس صلههما
البتدص واخلرب
ويشتمل على مبحثين:
المبحث األول :عمل األفعرال المتعديرة لمفعرولين لريس أصرلهما المبتردأ والخبرر
وأقسامها ،وخصائصها.

المبحرررث الثررراني :الترتيرررب والحرررذف فررري المفعرررولين أو أحررردهما ،وجرررواز نيابرررة
المفعولين من هذا الباب.

اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية
لمفعولين ليس أصلهما
المبتدأ والخبر

الفصل الثاني

األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر

توطئة:
سبق الحديث أن التحاة د سـموا األفعـال المتعديـة إلـر مفعـولين إلـر سـمين :القسـم األول:
وه األفعال الت تتص

الفصل األول.

مفعولين أصلهما المبتدأ والخبم (ظن وأخواتها) ،و د تم الحديث عتها فـ

أمــا القســم الرــات  :فه ـ األفعــال الت ـ تتص ـ

(أعطر وأخواتها) وتسمر بأفعال المتا أو امعطا .

مفعــولين لــيا أصــلها المبتــدأ والخبــم ،وه ـ

وســأتحدث ف ـ هــذا الفصــل عــن أ ســام هــذه األفعــال وخصائصــها وأحعامهــا ،وأحوالهــا مــع
معموليها ،وسأ من الفصل بالدماسة التطبيقية من القمآن العميم.
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المبحث األول
عمل األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ
والخبر وأقسامها
ويشتمل على:
 -1عمل األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.
 -2أقسام األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.
 -3خصائص األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر.

اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية
لمفعولين ليس أصلهما
المبتدأ والخبر

المبحث األول

األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر

 -1عمل األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر:
ذعم سيبوي هـذه األفعـال تحـت عتـوان " :هـذا بـا

الفاعـل الـذي يتعـداه فعلـ إلـر مفعـولين،

فإن لئت ا تصمت علر المفعول األول ،وان لئت تعدى إلر الرات عما تعدى إلر األول "(.)1

 هذه األفعال تتعدى إلر مفعولين لـيا أصـلهما المبتـدأ والخبـم ،ويجـوز ا تصـام علـر أحـدهمادون ايخم ،وه ر رة أ سام:

أ -سم يتعدى إلر المفعولين بتفس  :أي تعون ف أصل و ـعها متعديـة إلـر ارتـين ،مرـلَ ( :ع َسـوت
زيــدا جبــة) ،أو بــالهمزة والت ــعيف تحــو( :أعطيــت زيــدا دمهمــا) و بــد أن يعــون أحــدهما فــاع ف ـ
طر) وهو (آخذ) للدمهم(.)2
يد (مع َ
المعتر ،فف المرال السابق ز ٌ

 -سم يتعدى إلر واحد بتفس والر ايخم بحمف جم ،رم حذف حمف الجـم توسـعا ،وذلـك مرـل:

(استغفمت اع ذتبا) أي (من ذت ) و (اختمت المجال عم ام) أي (من المجال)(.)3

ج – ســم يتع ـدى إلــر المفعــولين بت ــمين الفعــل معتــر فعــل متعــد :وذلــك عت ــمين الفعــل (ظلــم)

معتر الفعل بخا أو تق

.

واألصــل تقــديم المفعــول الــذي هــو فاعــل معتــر علــر المفعــول الــذي لــيا عــذلك ،ففـ

ولتــا:

(أعطيــت زيــدا دمهمــا)( ،زيــد) مفعــول ف ـ اللفــظ ،فاعــل ف ـ المعتــر؛ لعوت ـ آخــذا ومتتــاو بخ ـ ف
يد) أن يتقدم
(الدمهم) فإت مفعول ف اللفظ والمعتر ،فأصل أن يتأخم وأصل ايخم (ز ٌ
وعذلك تقديم ما

(.)4

يجم علر مـا ـد يجـم ،فـإن لـت( :اختـمت زيـدا المجـال) ،فاألصـل تقـديم

يد) علر (المجال)؛ ألن األصل اختمت (زيدا من المجال)(.)5
(ز ٌ
( )1العتا .37/1 :

( )2اتظــم :لــمح المقدمــة المحســبة ،طــاهم بــن بابلــاذ (ت 469ه ــ) ،تحقي ـق :خالــد عبــد الع ـميم  ،360/1والمســاعد
علر تسهيل الفوائد  ،432/1ولمح التسهيل .151/2
( )3اتظم :المساعد علر تسهيل الفوائد ،432/1 :ولمح المقدمة المحسبة  ،360/1ولمح التسهيل .151/2
( )4اتظم :إملاد السالك 342/1لمح التسهيل  ،151/2وهمع الهوامع .152/2
( )5اتظم :لمح التسهيل  ،152/2والمساعد .433/1
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

لمفعولين ليس
أصلهما هذه المسألة بالتفصيل ف المبحث الرات _ بإذن اع_.
الحديث عن
وسيأت
المبتدأ والخبر

وعل هذه األ سام من األفعال تتساوى ف عمل الفعل ف المفعولين؛ فه تعمل فيهما علـر

عل وج متقدمة عليها مرل( :أعطيت زيدا دمهما) ،أو متوسطة بيتهما مرل( :زيدا دمهما أعطيت).
و ـد ذعــم ابـن بابلــاذ فـ لــمح المقدمـة المحســبة أتـ

يجــوز املغـا فـ هـذه األفعــال عمــا

جاز ف غيمها؛ ألت ليا يبقر بعد املغا ع م تام ،فزيد ليا بالدمهم ،و الدمهم بزيد ،واتما تلغر
إذا بق مال معتر وليا لهذا معتر ،فلذلك لم يجز ،ومـن هتـا سـاغ ا تصـام علـر أحـد المفعـولين

دون ايخم(.)1

 -2أقسام األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر:
سم التحاة األفعال المتعدية إلر مفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم إلر ر رة أ سام:
وفيما يل تفصيل لبعض أفعال هذا البا .
أ -ما يتعدى إلى مفعولين بنفسه أو بالهمزة والتضعيف:
وهـ ـ األفع ــال التـ ـ تتع ــدى إل ــر مفع ــولين ل ــيا أص ــلهما المبت ــدأ والخب ــم ،ت ــدل عل ــر معت ــر
ـ عسا ـ ألبا ...إلخ(.)2

امعطا مرل :أعطر ـ متا ـ وه

ذعــم الم ـ ف ـ لــمح العافيــة المتعــدي رتــين لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم ،وذعــم أت ـ

حصم لهذا التوم من األفعال( ،)3ومـن العلمـا مـن توسـع فـ هـذا البـا  ،وعـد عـل األفعـال المتعديـة
إلر مفعول واحد إذا تقلت من فَ َعل إلر أَ ْفعل من هذا البا .
ال ابـن السـماج(" :)4واألفعـال التـ تتعـدى إلـر مفعـول واحـد علهـا إذا تقلتهـا مـن (فَ َعـل) إلـر
(أَ ْفعــل) عاتــت مــن هــذا البــا  ،تقــول ( :ــم زيـ ٌـد عمـ ام) رــم تقــول( :أ ـمبت زيــدا عمـ ام) أي جعلــت
زيدا ي م عم ام ".
و د اختلف العلما حول ذلك أهو ياا مستت

ف جميع األفعال أم ؟

( )1اتظم :لمح المقدمة المحسبة.361/1 :
( )2اتظم :العتا  ،37/1 :والمقت
( )3لمح الم

 ،93/3 :والتطبيق التحوي.191:

علر العافية.141/4 :

( )4األصول ف التحو.177/1 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهماعتابـ تتــائد الفعــم يقــول إن مــذه
ليس فـ
لمفعولينســهيل
فتجــد ال
المبتدأ والخبر

األفعال ،وهذا هو الصحيا(.)1

ســيبوي لــيا طــمد القيــاا فـ جميــع

وألام السهيل إلر أصل يستتد علي فـ هـذا البـا  ،وهـو التظـم إلـر عـل فعـل حصـل متـ

ف الفاعل صفة ما ،فهو الذي يجوز في التقل؛ ألتك إذا لت (أفعلت ) فإتما معتاه :جعلت علر هذه
الصفة ،وذعـم السـهيل أن المتعـدي متـ مـا يحصـل للفاعـل متـ صـف فـ تفسـ  ،و يعـون اعتمـاده
ف الرات علر المفعول فيجوز تقل مرل :طعم زيد الخبز و أطعمت  ،ومن ذلك لبا الرو و ألبس

إياه.

أمـا أعـل و أخــذ و

ـم فـ تتقـل؛ ألن الفعــل وا ـع بـالمفعول ظــاهم أرـمه فيـ غيـم حاصــل

ف ـ الفاعــل مت ـ صــفة ،ف ـ تقــول :أ ـمبت زيــدا عم ـ ام ،ألتــك لــم تجعل ـ علــر صــفة ف ـ تفس ـ عمــا
تقدم(.)2

والصحيا هو عدم التوسع ف هذا البا

بالتقل من المتعدي إلر مفعول إلر متعد لمفعولين

ليا أصلهما المبتدأ والخبم ،ف يجوز مر أن تقول :أ تلـت زيـدا خالـدا؛ ألن الفعـل تـل لـم يحصـل
للفاعل مت صفة ف تفس .
ومن األفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر بنفسها:
 -1كسا:
يتعدى الفعل (عسا) رتين بحق أصالة الو ـع ،فالفعـل (عسـا) فـ أصـل و ـع متعـد إلـر

ارتين مرل " :عسوت زيدا جبة " وذه العوفيون إلر أتها تعـدت بالحمعـة إلـر ارتـين ،واألصـل فيهـا:
يد الرو عما تقـول :لـبا زي ٌـد الرـو  ،رـم إتهـا عـديت بالحمعـة إلـر ارتـين مـن فَ ِع َـل إلـر فَ َعـل،
َع ِس َ ز ٌ
والصحيا أن (عسا) ف أصل و عها متعدية إلر ارتين(.)3
ومما ج

ف ( َع ِس َ ) بعسم السين:
فتنبررررررو العررررررين عررررررن كرررررررم عجرررررراف

وأن يعررررررررررررين إن كسررررررررررري الجرررررررررررواري

( )1اتظم :العتا  ،38/1 :وتتائد الفعم.253:
( )2اتظم :تتائد الفعم 253:وما بعدها.
( )3اتظم :التذييل والتعميل ،27/7 :ولمح المقدمة المحسبة.360/1 :
( )4البيت ألب خالد القتات  ،اتظم :التذييل والتعميل.27/7 :
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الفصل الثاني
األفعال المتعدية

لمفعولين)ليسزماأصلهمايطل
وجا الفعل (عسا
المبتدأ والخبر

أي مفعول( ،)1ومن ذلك ول اللاعم:

ررررررران كسرررررررراهم محررررررررر
علرررررررريهن فتير ٌ
ولعل الباحث د جاتب الصوا

وكررررررران إذا يكسررررررررو أجررررررراد وأكرمررررررررا

ًٌ

ف اعتبام الفعل (عسا) ف البيت السابق فع

()2

زما ،وفـ

مأي أن الفعل جا متعديا وحذف مفعو ه لسيجاز.
و د ومد أي ا متعديا لمفعول واحد ،عقول الفمزدق:
كسرررررررا األرض بررررررراقي ليلهرررررررا المتجررررررروب

بمثررررررل سرررررريوف الهنررررررد إذ وقعررررررت وقررررررد

()3

األمض) ،وفـ أميـ أن الفعــل متعــد لمفعــولين
فالفعــل (عســا) تصـ مفعــو بـ واحــدا وهــو (
َ
وأن المفعول الرات حذف اختصا ام.
وجا الفعل (عسا) متعديا لمفعولين عقول الفمزدق:
()4

صرررررداة كسرررررا أجنررررراده البررررريض والقنرررررا
فالفعل (عسا) تص

وجررررررداً تعررررررادى مرررررن كميررررررت وأشررررررقار

مفعولين هما( :أجتاده) (البيض)

وجا الفعل (عسا) متعديا لمفعولين ف القمآن العميم عما ف

ولـ تعـالرَ ﴿ :فك ََس ْونَا ا ْل ِع َظرا َم ََْل ًرام﴾

()5

فالمفعول األول (العظام) والمفعول الرات (لحما).
ِ
وه ْم َو ُقو ُلوا ََُل ْم َق ْو ًَل َم ْع ُرو ًفا ﴾(.)6
وه ْم ف َيها َواك ُْس ُ
و ول تعالرَ ﴿ :و ْارزُ ُق ُ
 -2أعطى:
الفعــل (أعطــر) ف ـ أصــل متعــد إلــر واحــد ،رــم دخلــت علي ـ الهم ـزة فعدت ـ إلــر آخــم ،فهــو

متقــول مــن (عطــا) (يعطــو) فتقــول (عطــوت زيــدا) إذا ألــام للتتــاول ،رــم أدخلــت الهم ـزة فعدت ـ إلــر
( )1اتظــم :التعــدي واللــزوم بــين الــدما التحــوي والتطبيــق اللغــوي ،م ـماد الــذتيبات ،مســالة ماجســتيم ،جامعــة مؤتــة،
عمان -األمدن2009 ،م،

.56

( )2البيت للحصين بن الحمام الممي (سيمت ولعمه) ،جمع وتحقيق :لميف ع وتة ،دام المتاهد ،عمان،
( )3ديوان الفمزدق ،لمح و بط :عل فاعوم ،دام العت

العلمية ،بيموت ،ط 1407 ،1هـ_1987م،

.86
.22

المتجو  :المتعلف.
( )4ديوان الفمزدق ،294:البيض :السيوف /القتا :المماح /الجمد :الخيل /العميت :اللون األسود يخالط حممة.
( )5سومة المؤمتون.14 :
( )6سومة التسا .5 :
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الفصل الثاني
األفعال المتعدية

ليس أصلهما
لمفعولين
أعطيت زيدا دمهما) ،ف (زيد) معطَر وهو آخذ للدمهم(.)1
فتقول( :
مفعول آخم،
المبتدأ والخبر

ومن ذلك أي ا ول اللاعم:

يررررررروم الفخرررررررار ويررررررروم كرررررررل نبرررررررال

يعطرررررري العشررررررريرة سرررررررؤلها ويسرررررررودها

()2

فتعدى الفعل (يعط ) لمفعولين :األول( :العليمة) ،والرات ( :سؤلها).
وقد ورد الفعل (أعطى) في القرآن الكريم في سبعة مواض  ،منها:
 -1ال تعالر﴿ :و ِمنْهم من ي ْل ِمزُ َك ِي الصدَ َق ِ
ات َفنِ ْن ُأ ْع ُطوا ِمن َْها َر ُضوا﴾(.)3
َّ
َ ُ ْ َ ْ َ
الفعــل أعطــر تعــدى لمفعــولين أولهمــا ال ــميم المتصــل الــذي صــام تائ ـ

محذوف تقديمه (تصيبا).

فاعــل ،والرــات

ِ َ
َ ٍء َخ ْل َق ُه ُث َّم َهدَ ى﴾(.)4
 -2ال تعالرَ ﴿ :ق َال َر ُّبنَا ا َّلذي أ ْع َطى ك َُّل َ ْ
المفع ــول األول (خلقـ ـ ) والمفع ــول الر ــات (ع ــل لـ ـ ) ،والمعت ــر أعط ــر خليقتـ ـ ع ــل لـ ـ
يحتاجون إلي ويمتفقون ب .
و يل المفعول األول (عل ل ) والمفعول الرات (خلق ) والمعتر أعطر عل ما خلـق خلقتـ
فقدمه تقدي ام(.)5

وصومت علر ما يتاسب من امتقان وخلق عل ل
 -3ول تعالر﴿ :إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َر﴾(.)6

المفعول األـول ال ميم المتصل (العاف) والمفعول الرات (العورم).
 -3منح:
جا الفعل (متا) متعديا إلر مفعولين عقول اللاعم:

وأتررررررى صررررررواحبها فقلررررررن هررررررذا الررررررذي

مرررررررررررنح المرررررررررررودة صيرنرررررررررررا وجفانرررررررررررا

فقد تعدى الفعل (متا) إلر مفعولين ،األول( :المودة) والرات ( :غيمتا).
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

اتظم :لمح المقدمة المحسبة ،360/1 :وتتائد الفعم.254:
ديوان عريم عزة ،جمع ولمح :إحسان عباا ،دام الرقافة ،بيموت1391 ،هـ_1971م.288 ،
سومة التوبة.58 :
سومة ط .50 :
اتظم :البحم المحيط.232/6 :
سومة العورم.1 :
تس البيت لجميل بريتة ،ولم أجده ف ديوات .
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()7

اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية
أصلهما
لمفعولينأبليسمبيعة:
وعقول عمم بن
المبتدأ والخبر

هررررررذا الررررررذي مررررررنح الحسرررررران فررررررؤاده
فالفعل (متا) تص

وشررررررررركنه فرررررررري مخرررررررره واألعظرررررررررم

()1

مفعولين هما( :الحسان) و (فؤاده).

وجا هذا الفعل متعديا إلر مفعول واحد فقط عقول عمم بن أب مبيعة:
أميرررررر ارً علررررررى مررررررا شررررررئت منرررررري مسررررررلطاً
الجملة.

فسرررررل فلرررررك الررررررحمن يمرررررنح سرررررؤال

()2

فقــد تعــدى الفعــل (يمــتا) إلــر مفعــول واحــد وهــو (ســؤ ) ولــم يحــتد مفعــو راتيــا لتمــام معتــر
وفـ أميـ أن الفعــل (يمــتا) فـ البيــت الســابق تعــدى لمفعــولين ،أولهمــا محــذوف لد لــة مــا

بل علي وتقديمه (يمتحك سؤ ).

ولم يمد هذا الفعل ف القمآن العميم.
 -4وهب:
يتعدى الفعل (وه ) لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم ،ومن ذلك ول اللاعم:
وأنرررررررررررت وهبتهرررررررررررا كومررررررررررراً جرررررررررررالداً
فالفعل (وه ) تص

أرجرررررررري النسررررررررل منهررررررررا والنتاجررررررررا

()3

مفعولين هما :ال ميم المتصل (الها ) و (عوما).

عما جا هذا الفعل متعديا لمفعول واحد ،وللرات بحمف الجـم ،وهـو مـا جـا ت عليـ معظـم
اللواهد الخاصة بهذا الفعل ،وعقول بلام بن بمد:
أرى خلقرررررراً قررررررد شرررررراب قبررررررل جنايررررررة

فهررررررررررال وهبررررررررررتم قلبرررررررررره لمشرررررررررريب

ً

()4

( )1ديوان عمم بن أب مبيعة ،تحقيق :فايز محمد ،دام صادم ،بيموت1416 ،هـ_1996م.329 ،
( )2البيت لعمم بن أب مبيعة ،ف ديوات

.284 :

( )3البيــت للتمــم بــن تول ـ  ،اتظــم :ديوات ـ تحقيــق :محمــد تبيــل طميف ـ  ،دام صــادم ،بيــموت ،ط2000 ،1م51 ،
العوم :جمع عوما وه التا ة عظيمة الستام /الج د مـن امبـل :الغزيـمات اللـبن و يـل :التـ
أ وى لها.

( )4ديوان بلام بن بمد.378 :
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الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهما(وه ـ ) للمفعــول األول مبال ـمة وهــو ( لب ـ ) وللرــات بحــمف الجــم ال ـ م
ليسالفعــل
لمفعولينـدى
حيــث تعـ

(لملي ).

المبتدأ والخبر

والجديم بالذعم أن الفعل وه لم يمد ف القمآن العميم إ متعديا لمفعول ب واحـد ،وللرـات
()1
ِ
راب﴾( )2فتعـدى الفعـل وهـ
َحر ًة إِنَّر َ َأن َ
ْرت ا ْل َو َّه ُ
ب َلنَا م ْن َلدُ ْن َ َر ْ َ
بحمف الجم  ،عقول تعالرَ ﴿ :و َه ْ
إلر مفعول واحد وهو (محمة) ولآلخم بحمف الجم (ال م).
()3
ِ ِ
و ول تعالرَ ﴿ :ق َال إِن ََّام َأنَا َر ُس ُ
ب َل ِ غُ َال ًما زَ كِ ًّيا﴾ .
ول َر ِّب ْلَ َه َ

و ول تعالرَ ﴿ :و َو َه ْبنَا لِدَ ُاوو َد ُس َل ْي َام َن نِ ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّواب﴾(.)4
وجا الفعل (وه ) أي ا متعديا لواحد فقط وذلك عقول األعلر:
واألدم برررررررررررررين لرررررررررررررواقح وعشرررررررررررررار

يهرررررررب النجيبرررررررة والنجيرررررررب بسررررررررجه

()5

فتعدى (يه ) إلر مفعول ب واحد وهو (التجيبة).
وجا هذا الفعل زما

يطل

مفعو ب  ،وذلك عقول األخطل:

ال يبلررررررررغ النرررررررراس أقصررررررررى وادييرررررررره وال
فالفعــل (يه ـ ) جــا

اد كمررررررررا يعطرررررررري وال يهررررررررب
يعطرررررررري جررررررررو ٌ

زمــا ولــم يأخــذ مفعــو ب ـ

()7

وف ـ أمي ـ أن الفعــل يه ـ

()6

وعــذلك الفعــل

يعط ـ ال ـوامدين ف ـ البيــت الســابق ــد جــا ا متعــديين لمفعــولين ،رــم حــذف مفعو همــا ،وذلــك مبمــا
بغمض ا ختصام أو بغمض عدم تحديد العطا والهبة.

( )1اتظم :التعدي واللزوم بين الدما التحوي والتطبيق اللغوي.57 :
( )2سومة آل عممان.8 :
( )3سومة مميم.19 :
( )4سومة

.30 :

( )5ديوان األعلر.245 :
( )6ديوان األخطل ،لمح :مهدي محمد تاصم الدين ،دام العت

العلمية ،بيموت ،ط 1414 ،2هـ_1994م.42 ،

( )7اتظم :التعدي واللزوم بين الدما التحوي والتطبيق اللغوي.57 :
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الفصل الثاني
األفعال المتعدية
لمفعولين ليس أصلهما
-5آتى:
المبتدأ والخبر

أي أعط ــاه إي ــاه.

امتي ــا  :امعط ــا آت ــاه اللـ ـ

()1

وذل ــك تح ــو ول ــك( :آتي ــت الم ــال زي ــدا)،

والفعــل (آتــر) متقــول مــن الفعــل (أتــر) بزيــادة الهم ـزة ،وذلــك تح ـو ولتــا( :آتيــت المــال زيــدا) والفعــل

(آتر) حصل مت للفاعل صفة ،وهو بمعتر أعسبت ما أو أملعت إياه.

و يجوز أن تقول " :آتيت زيدا عم ام " فالفعل لم يحصل مت للفاعل صفة(.)2
وقررد ورد الفعررل (آتررى) ناصررباً لمفعررولين فرري ح روالي مررائتين وثمانيررة وثالثررين موضررعاً فرري الق ررآن

الكريم منها:

ِ
ون﴾(.)3
ان َل َع َّلك ُْم َ ْهتتَدُ َ
َاب َوا ْل ُف ْر َق َ
وسى ا ْلكت َ
 -1ول تعالرَ ﴿ :وإِ ْذ َآ َت ْينَا ُم َ
تص

الفعل (آتر) مفعولين المفعول األول (موسر) والمفعول الرات (العتا ).

ِ
ِ
َاب َي ْت ُلو َن ُه َح َِّ تِ َال َوتِ ِه﴾(.)4
َاه ُم ا ْلكت َ
ين َآ َت ْين ُ
 -2ال تعالر﴿ :ا َّلذ َ
المفعول األول ال ميم المتصل (هم) والمفعول الرات (العتا ).
اب الدُّ ْن َيا َو ُح ْس َن َث َو ِ
اب ْاْلَ ِخ َر ِة﴾(.)5
َاه ُم اَّللَُّ َث َو َ
 -3ال تعالرَ ﴿ :ف َنت ُ
(روا

الدتيا) مفعول ب ٍ
ران.

ِِ
ِ
ْي َأ ْج ًرا َعظِ ًيام﴾(.)6
 -4ال تعالرَ ﴿ :و َس ْو َ
ف ُي ْنت اَّللَُّ ا ُْمل ْنمن َ
(أج ام) مفعول ٍ
ران.
ون إِ ْن ُأوتِيت ُْم َه َذا َفخُ ُذو ُه﴾(.)7
 -5ال تعالرَ ﴿ :ي ُقو ُل َ
(أوتيــتم) :فعــل مــاض مبت ـ للمجهــول ،والتــا تائ ـ

(هذا) مفعول ٍ
ران.

( )1اتظم :لسان العم  ،مادة (أت )،
( )2اتظم تتائد الفعم.254 :

.23 :

( )3سومة البقمة.53 :
( )4سومة البقمة.121 :
( )5سومة آل عممان.148 :
( )6سومة التسا .146 :
( )7سومة المائدة.41 :
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ِ
أصلهماوتُوا ا ْل ِع ْلم إِ َّن ِْ
لمفعولين﴿ َق َال ِ
ين﴾(.)1
ين ُأ
 -6ال تعالر:
وء َع ََل ا ْلكَاف ِر َ
اخلزْ َ
ليسا َّلذ َ
ي ا ْل َي ْو َم َو ُّ
َ
الس َ
المبتدأ والخبر

أوتوا :الواو تائ

فاعل ( ،العلم) :مفعول ب ٍ
ران.

 -7ال تعالرَ ﴿ :و َل َقدْ َآ َت ْين َ
َاك َس ْب ًعا ِم َن ا َْمل َث ِاِّن َوا ْل ُق ْر َآ َن﴾(.)2
(سبعا) مفعول ب ٍ
ران.
 -8ال تعالرَ ﴿ :ف َع َسى َر ِِّّب َأ ْن ُي ْنتِ َ ِ
ْي َخ ْ ًريا ِم ْن َجنَّتِ َ ﴾(.)3
اليا المحذوفة من (يؤتين) مفعول أول( ،خي ام) مفعول ب رانٍ .
وسى﴾(.)4
 -9ال تعالرَ ﴿ :ق َال َقدْ ُأوتِ َ
يت ُس ْن َل َ َيا ُم َ
(أوتـ ـ ) :فع ــل م ــاض مبتـ ـ للمجه ــول ،والت ــا تائـ ـ

(سؤلك) مفعول ب ٍ
ران.

فاع ــل ،وهـ ـ فـ ـ األص ــل مفع ــول بـ ـ ،

ُوهم ِم ْن م ِ
ال اَّللَِّ ا َّل ِذي َآتَاك ُْم﴾(.)5
َ
 -10ال تعالرَ ﴿ :و َآت ُ ْ
(آتاعم) :المفعول الرات محذوف والتقديم( :آتاعم إياه أو آتاعموه).
 -11ال تعالرَ ﴿ :و ََّملا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو ْاست ََوى َآ َت ْينَا ُه ُحك ًْام َو ِع ْل ًام﴾(.)6
(حعما) مفعول ب ٍ
ران.
الفر بين اإلتيان واإلعطاء:
ذعم الزمعل ف عتابـ البمهـان – تقـ عـن العلمـا  :-أن امتيـان أ ـوى مـن امعطـا فـ

فعطَ ْـوت ،و يقـال فـ امتيـان :أتـات فأتيـت،
إربات مفعول ؛ ألن امعطا ل مطاوم يقال :أعطـات َ
واتما يقال :أتات فأخذت ،والفعل الذي ل مطاوم أ عف ف إربات مفعول من الذي مطـاوم لـ ؛
والفاعل مستقل باألفعال الت

مطاوم لها(.)7

( )1سومة التحل.27 :
( )2سومة الحجم.87 :
( )3سومة العهف.40 :
()4
()5
()6
()7

سومة ط .36 :
سومة التوم.33 :
سومة القص .14 :
اتظم :البمهان ف علوم القمآن.85/4 :
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لمفعولين
أصلهماـع الفعـل (آتـر) فـ القـمآن العـميم وجـدت أن اييـات التـ بهـا حـث علـر
تتبعليسلموا
* ومن خ ل
المبتدأ والخبر
الصر َرال َة َو َآ َتر ُروا الزَّ َكررا َة﴾( ،)1و ول ـ
راموا َّ
الزعــاة والصــد ة ومد فيهــا الفعــل (آتــر) تحــو ول ـ تعــالر﴿ :أَ َقر ُ

تعالر﴿ :وإِ َقام الص َال ِة وإِيتَاء الزَّ ك ِ
َاة﴾(.)2
َ َ َّ
َ َ

فاستخدام الفعل (آتر) ف هذه الموا ع بـد مـن الفعـل (أعطـر) لـ د
الزمعلـ مــن أن فعــل امتيــان أ ــوى مــن امعطــا ل ـ ع ــة بــذلك فف ـ

اْلزْ ي َة عن ي ٍد وهم ص ِ
ون﴾
اغ ُر َ
ِْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ

()3

لم يقل (يؤتوا) ألن امعطا

تعالرَ ﴿ :و َآت َُوا الزَّ كَا َة﴾ فإن المسلم يؤت الزعاة عن طي

ولـ تعــالرَ ﴿ :ح َّتررى ُي ْع ُطرروا

يعـون عـن طيـ
ل

تـ ولعـل مـا ذعـمه

لـ  ،بخـ ف ولـ

وهو مقتتع بها.

عــذلك حظــت أن الفعــل (أعطــر) ومد فقــط فـ ســبعة موا ــع فـ القـمآن العـميم وعــان فـ

معظمها دا علر األموم المحسوسة ،بيتما الفعل (آتر) ومد ف موا ع عريمة جـدا وعـان دا علـر
األم ــوم المحسوس ــة واألم ــوم المعتوي ــة ،وه ــذا إن دل عل ــر لـ ـ
وألمل من امعطا .

فإتم ــا ي ــدل عل ــر أن امتي ــان أ ــوى

 -6ألبس:
وهو متقول من الفعل (لبا) تقول " :لبا الرو وألبس إياه "؛ ألن الفعل وان عان متعديا،

فحاصل معتاه ف تفـا الفاعـل عـأن لـم يفعـل بـالرو لـيئا واتمـا فعـل بتفسـ  ،فعتـدما تقـول" :ألبسـت

زيدا روبا " ف (زيد) هو المفعول ب  ،وهو الفاعل ف المعتر إذ ام بفعل اللبا(.)4

ولم يمد هذا الفعل ف القمآن العميم واتما ومد الفعل (لبا) المتعدي لمفعول واحـد تحـو ولـ
ِ ِ
ِ
ِ
وَّنَا﴾(.)5
تعالر﴿ :لت َْأ ُك ُلوا منْ ُه ََْل ًام َط ِر ًّيا َوت َْستَخْ ِر ُجوا منْ ُه ح ْل َي ًة َت ْل َب ُس َ
 -7زاد:
ــال الععب ــمي( " :)6زاد يس ــتعمل زم ــا ،عقول ــك :زاد الم ــا  ،ويس ــتعمل متع ــديا إل ــر مفع ــولين

( )1سومة الحد.41 :
( )2سومة األتبيا .73 :
( )3سومة التوبة.29 :
( )4اتظم :تتائد الفعم.254 :
( )5سومة التحل.14 :
( )6التبيان ف إع ام القمآن ،أبو البقا الععبمي (ت  636هـ) ،تحقيق :عل محمد البخامي ،مطبعة عيسـر اليـاب
الحلب ولمعاه ،القاهمة.26/1 :
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لمفعولين
أصلهماهـذا جـا فـ اييـة ﴿ ِي ُق ُلر ِ
روِّبِ ْم َم َررض َفرزَ ا َد ُه ُم اَّللَُّ َم َر ًضرا﴾
ليس وعلـر
دمهمـا)
عقولـك( :زدتـ
المبتدأ والخبر

()1

الزيـادة ــد

تعــون معموهــة ومذمومــة و ــد تعــون محمــودة( ،)2ومــن الزيــادة المعموهــة ول ـ تعــالرَ ﴿ :فرررزَ ا َد ُه ُم اَّللَُّ
َم َر ًضا﴾

()3

ِ
ين ْاهتَدَ ْوا ُهدً ى﴾(.)4
و د تعون محمودة تحو ول تعالرَ ﴿ :و َي ِزيدُ اَّللَُّ ا َّلذ َ

وقد ورد الفعل ( زاد ) في حوالي اثنين وأربعين موضعاً في القرآن الكريم ،منها:
 -1ول تعالرَ ﴿ :وزَ ا َد ُه َب ْس َط ًة ِي ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
اْل ْس ِم ﴾(.)5
(بسطة) ،مفعول ب ٍ
ران للفعل (زاد).
ِ
اخ َش ْو ُه ْم َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْسر ُبنَا اَّللَُّ
َج ُعوا َلك ُْم َف ْ
َّاس َقدْ َ َ
َّاس إِ َّن الن َ
ين َق َال ََُل ُم الن ُ
 -2ول تعـالر﴿ :ا َّلذ َ
َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
يل﴾(.)6
(إيماتا) مفعول ب ٍ
ران.
 -3ول تعالرَ ﴿ :ل ْو َخ َر ُجوا فِيك ُْم َما زَ ا ُدوك ُْم إِ ََّل َخ َب ًاَل﴾(.)7
(خبا ) مفعول ب ٍ
ران للفعل (زاد).
ِ
َاه ْم ُهدً ى﴾(.)8
 -4ول تعالر﴿ :إِ ََّّنُ ْم ف ْت َية َآ َمنُوا بِ َر ِِّّبِ ْم َو ِز ْدن ُ
(هدى) مفعول ب ٍ
ران.
ِ
ين ُك ْف ُر ُه ْم إِ ََّل َخ َس ًارا﴾(.)9
 -5ول تعالرَ ﴿ :و ََل َي ِزيدُ ا ْلكَاف ِر َ
(خسا ام) مفعول ب ٍ
ران.
( )1سومة البقمة.10 :
( )2اتظم :المفمدات ف غمي

القمآن.286/1 :

( )3سومة البقمة.10 :
( )4سومة مميم.76 :

( )5سومة البقمة.247 :
( )6سومة آل عممان.173 :
( )7سومة التوبة.47 :
( )8سومة العهف.13 :
( )9سومة فاطم.39 :
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ون بِ ِر َج ٍ
ال ِم َن ِْ
أصلهما َجال ِم َن ْ ِ
اْلن ِ
وه ْم َر َه ًقا﴾(.)1
َان ِر
لمفعولين﴿ َو َأ َّن
 -6ول تعالر:
ْس َي ُعو ُذ َ
ليس ُه ك َ
اْل ِّن َفزَ ا ُد ُ
المبتدأ والخبر

(مهقا) مفعول ب ٍ
ران.
 -8نقص:
ــال اب ـن متظــوم( " :)2الــتق
الل

الذاه

من المتقو

 :الخس ـمان ف ـ الحــظ ،والتقصــان يعــون مصــد ام ويعــون ــدم

".

وقد ورد الفعل (نقص) ناصباً لمفعولين صريحين في موض واحد في القرآن الكريم،
وهو ولـ تعـالر﴿ :إِ ََّل ا َّل ِرذين عاهردْ تُم ِمرن ا ُْمل ْ ِ ِ
رم ََل ْ َينْ ُق ُصروك ُْم َشر ْيًِا﴾
َشرك َ
َ َ َ ْ َ
ْي ُث َّ
ال ــميم المتص ــل الع ــاف ،والمفع ــول الر ــات (ل ــيئا) ،و ي ــل

()3

المفعـول األول

يتع ــدى الفع ــل إل ــر األل ــخا

مبال ام ،ولعل تعدي هتا جا عن طميق حذف حمف الجم ،أي :لم يتقصوا متعم ليئا(.)4

تع ــديا

 -9بخس:
البخا تق

علر سبيل الظلم والب ْخا ِ
الباخا :الل
َ

الل

الطفيف التا

(.)5

وقد ورد الفعل (بخس) ناصباً لمفعولين في القرآن الكريم في خمسة مواض  ،منها:
اء ُه ْم﴾(.)6
 -1ال تعالرَ ﴿ :ف َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوا ْملِيزَ َ
ان َو ََل َت ْبخَ ُسوا الن َ
َّاس َأ ْش َي َ
 -2ول تعالر﴿ :و ََل َتبخَ سوا النَّاس َأ ْشياءهم و ََل َتع َثوا ِي ْاْلَر ِ ِ ِ
ين﴾(.)7
ض ُم ْفسد َ
َ َُ ْ َ ْ ْ
َ
ْ
َ ْ ُ

( )1سومة الجن.6 :
( )2لسان العم  ،مادة (تق
( )3سومة التوبة.4 :

)،

.4523 :

( )4الفعل ف القمآن العميم تعديت ولزوم  ،أبو أوا إبماهيم اللمسان ،جامعة العويت ،ط 1406 ،1ه ـ1986 -م،
.495
( )5اتظم :المفمدات ف غمي

القمآن.48/1 :

( )6سومة األعماف.85 :
( )7سومة هود.85 :
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ِ
رون﴾
ف إِ َل ْي ِه
لمفعولين ﴿ن َُو
 -3ول تعـالر:
ليس ِّ
رم فِ َيهرا ََل ُي ْبخَ ُس َ
أصلهما ْم َأ ْع َام ََُل ْم ف َيهرا َو ُه ْ
المبتدأ والخبر

للمجهول ،و (الواو) تائ

(ليئا) أو (حقهم).
وذعــم ال امغ ـ

()1

(يبخسـون) فعـل م ـامم مبتـ

فاعل ،وهـو فـ األصـل مفعـول بـ  ،والمفعـول الرـات محـذوف تقـديمه

األصــفهات أن الــبخا الل ـ

الطفيــف التــا

 ،فــاع تعــالر تهــر عــن بخــا

التــاا ألــيا هم ولــو بخســا طفيفــا ،والــبخا يعــون ف ـ الخفــا  ،وف ـ غفلــة مــن صــاح
علم (.)2

اللخ

الحــق ودون

ــال المبــمد " :ويقــال بخســت حق ـ بالســين إذا ظلمت ـ وتقصــت " فالفعــل (بخــا) تعــدى إلــر

 ،لت مت معتر الفعل (يظلم) ،ويتمرل هذا الظلم بـتق

معتر الفعل هو سل  ،أي

التـاا ألـيا هم ،ويمعـن القـول إن

تسلبوا من التاا أليا هم ،رم حذف حمف الجم(.)3

 -10سلب:
السل

تزم الل

من الغيم علر القهم(.)4

و د ومد الفعل (سل ) متعديا لمفعولين ف مو ع واحد ف القمآن العميم :وهو ول تعالر:
﴿ َوإِ ْن َي ْسررر ُل ْب ُه ُم الر ُّ
اب َشررر ْيًِا ََل َي ْسررر َتن ِْق ُذو ُه ِمنْررر ُه﴾( ،)5تص ـ الفعــل (ســل ) مفعــولين األول ال ــميم
ررذ َب ُ
المتصل (الها ) والرات ليئا( )6والفعل (سل ) هتا ل د لت فهو يدل علر اتتزام اللـ
بالقوة والقهم ،ويدل علر التعجيز ،وأعد ذلك بقول تعالرََ ﴿ :ل َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه﴾(.)7

(يسل

يتعدى الفعل يسل

متهم)(.)8

إلر األليا  ،أما إلر األلخا

فلعلـ علـر تـزم الخـافض ،فيسـلبهم أي

( )1سومة هود15 :
( )2اتظم :لمسات بياتية ف سومة البقمة ،فا ل الساممائ  ،علر مو ع tafsir.net
( )3اتظم :الفعل ف القمآن تعديت ولزوم .489 :
( )4اتظم :المفمدات ف غمي

القمآن.313/1 :

( )5سومة الحد.73 :
( )6اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.147/2 :

( )7سومة الحد.73 :

( )8اتظم :الفعل ف القمآن تعديت ولزوم .492 :
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لمفعولين ليس أصلهما
 -11سأل:
المبتدأ والخبر

السـؤال اســتدعا معمفــة أو مــا يــؤدي إلــر المعمفــة ،واســتدعا مــال أو مــا يــؤدي إلــر المــال،
ت﴾( )1والسؤال
والسؤال للمعمفة يعون تامة ل ستع م وتامة للتبعيت ،عقول تعالرَ ﴿ :وإِ َذا ا َْمل ْو ُءو َد ُة ُسِِ َل ْ
إذا عـان للتعميـف تعـدى إلـر المفعـول الرـات تـامة بتفسـ وتـامة بالجـام ،تقـول :سـألت عـذا وسـألت عــن

عذا وبعذا ،واذا عان السؤال ستدعا مال فإت يتعدى بتفس أو بمن(.)2

و د ذعم الزمعل أن الفعل (سأل) المتعدي لمفعولين علر ر رة أ م :

()3

 -1أن يعــون بمتزلــة (أعطيــت) عقولــك :ســألت زيــدا بعــد عمــمو حقــا ،أي اســتعطيت أو ســألت أن
يفعل ذلك.

 -2أن يعون بمتزلة اختمت المجال زيدا ،عقول تعالرَ ﴿ :و ََل َي ْس َأ ُل ََحِيم ََحِ ًيام﴾(.)4
ِ
ِسا ِ َ
َاه ْم﴾(.)5
يل ك َْم َآ َت ْين ُ
 -3أن يقع مو ع الرات متهما استفهام ،عقول تعالرَ ﴿ :س ْل َبني إِ ْ َ
وقد ورد الفعل (سأل) ناصباً لمفعولين في القرآن الكريم في حوالي خمسة وثالثين موضعاً ،منها:
ِ
راس إِ ََْلا ًفررا﴾
ريام ُه ْم ََل َي ْسر َرأ ُل َ
ون النَّر َ
 -1ولـ تعــالرَ ﴿ :ت ْعر ِرر ُف ُه ْم بِسر َ

()6

تعــدى الفعــل (ســأل) لمفعــولين،

األول (التاا) والرات (إلحافا).

 -2و ول تعالرَ ﴿ :ف َقدْ َس َأ ُلوا ُم َ َ
ْر ِم ْن َذلِ َ ﴾
وسى أك َ َ
 -3و ول تعالرُ ﴿ :ق ْل ََل َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا﴾

()8

()7

(أعبم) مفعول ب ٍ
ران.

أج ام مفعول ب ٍ
ران.

 -4و ول تعالر﴿ :وإِ َذا س َأ ْلتُموهن متَاعا َفاس َأ ُلوهن ِمن ور ِ
اء ِح َج ٍ
اب﴾(.)9
َ َ ُ ُ َّ َ ً ْ ُ َّ ْ َ َ
( )1سومة التعويم.8 :
( )2اتظم :المفمدات ف غمي

القمآن.330/1 :

( )3اتظم :البمهان ف علوم القمآن.165-164/4 :
( )4سومة المعامج.10 :
( )5سومة البقمة.211 :
( )6سومة البقمة.273 :
( )7سومة التسا .153 :
( )8سومة األتعام.90 :

( )9سومة األح از .53 :
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لمفعولين
أصلهما ِّب إِ ِِّّن َأ ُعو ُذ بِ َ َأ ْن َأ ْس َأ َل َ َما َل ْي َس ِِل بِ ِه ِع ْلم﴾(.)1
ليس﴿ َق َال َر
تعالر:
 -5و ول
المبتدأ والخبر

فالفعــل (ســأل) تعــدى إلــر المفعــول األول؛ ألتـ يتعــدى بتفسـ إلــر األلــخا

إلــر المفعــول الرــات  ،ألتـ مــن حيــث المعتــر يــدل علــر الطلـ  ،والطلـ
فأصبا الفعل ذا سلوك مزدوج (سؤال) مع األلخا

 ،ولعتـ تعــدى

يتعــدى إلــر األلــيا بتفسـ

و (طل ) مع األليا (.)2

و د ألحق الفعل (سأل) باألفعال القلبية ف جواز تعليق عن العمل عقول تعالرَ ﴿ :ي ْس َأ ُلو َن َ

ِ
رم﴾()3؛ وذلــك ألت ـ للعلــم فعمــا يعلــق العلــم فعــذا ســبب ،
َمررا َذا ُأحر َّرل ََُلر ْ

()4

فجملــة ا ســتفهام ف ـ مو ــع

المفعول الرات للفعل يسأل.
ومن ذلك أي ا ول تعالر﴿ :و َلِِن س َأ ْلتَهم من َخ َل َِ السامو ِ
ات َو ْاْلَ ْر َض َو َسخَّ َر َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ِ ()7
()6
()5
ان َي ْو ُم ا ْل ِق َي َامة﴾
َل َي ُقو ُل َّن اَّللَُّ﴾  .و ول تعالرَ ﴿ :س ْل ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم بِ َذلِ َ زَ ِعيم﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :ي ْس َأ ُل َأ َّي َ
 -12أطعم:
()8
ط َعم طعما فهـو طـاعم إذا
ط ِعم َي ْ
ال ابن متظوم  " :الطعام اسم جامع لعل ما يؤعل ،و د َ
أعل أو ذاق ".

وقرد ورد الفعرل (أطعرم) ومتصررفاته ناصرباً لمفعرولين فري أربعرة عشرر موضرعاً فري القررآن الكرريم،
منها:

 -1ول تعالرِ ﴿ :من َأوس ِ
ون َأ ْهلِيك ُْم﴾(.)9
ط َما ُت ْط ِع ُم َ
ْ ْ َ
المفعول األول لتطعمون محذوف تقديمه (تطعموت )( ،أهليعم) مفعول ب ٍ
ران.
( )1سومة هود.47 :
( )2اتظم :الفعل ف القمآن تعديت و لزوم .492 :
( )3سومة المائدة.4 :

( )4اتظم :البحم المحيط.444/3 :
( )5سومة العتعبوت.61 :
( )6سومة القلم.40 :
( )7سومة القيامة.6 :
( )8لسان العم  ،مادة (طعم).2673 ،
( )9سومة المائدة.89 :
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لمفعولين
أصلهما ِمن َْها َو َأ ْط ِع ُموا ا ْل َبا ِ َس ا ْل َف ِق َري﴾(.)1
ليس﴿ َف ُك ُلوا
تعالر:
 -2ول
المبتدأ والخبر

المفعول األول للفعل أطعموا محذوف تقديمه (أطعموه).
ون ال َّط َعا َم َع ََل ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا﴾(.)2
 -3ول تعالرَ ﴿ :و ُي ْط ِع ُم َ
(مســعيتا) مفعــول ب ـ رـ ٍ
ـان ،و يــل أي يعطــون الطعــام لمســعين ،فمســعين متصــوبة علــر تــزم

الخافض(.)3

( -13سقى :أسقى):
رورا﴾
ال تعـالرَ ﴿ :و َس َق ُ
ُشا ًبا َط ُه ً
اه ْم َر ُّ ُِّب ْم َ َ

َف َي ْس ِقي َر َّبر ُه ََخ ًْررا﴾

()5

()4

ِ
رج ِن َأ َّمرا َأ َحردُ ك َُام
الس ْ
و ـال تعـالرَ ﴿ :يرا َصراح َب ِي ِّ

وتجـد أي ـا فـ القـمآن الصـيغة المزيـدة بـالهمزة " أسـقر " عمـا فـ

اء ُف َراتًا﴾
﴿ َو َأ ْس َق ْينَاك ُْم َم ً

()6

ِ
ِ َ
ِ
رر ًة ن ُْس ِرقيك ُْم ِِمَّرا ِي ُب ُطونِ ِره﴾
و ال تعالرَ ﴿ :وإ َّن َلك ُْم ي ْاْل ْن َعا ِم َلع ْ َ

ولـ تعـالر:
()7

و ـد أرـام

ا ســتخدام القمآت ـ للصــيغتين جــد بــين علمــا العمبيــة حيتمــا حــاولوا تعليــل ذلــك ا ســتخدام ،ــال

التحـاا( " :)8الـذي عليـ أعرـم أهـل اللغــة أن معتـر (سـقاه) تاولـ فلـم  ،أو صـ

المــا فـ حلقـ ،

ومعتر (أسقاه) جعل لـ سـقيا " و ـال فـ مو ـع آخـم( " :)9ـال الخليـل وسـيبوي – محمهمـا اع :-

سقيت  :تاولت فلم  ،وأسقيت جعلت لـ سـقيا ،و ـال أبـو عبيـدة :همـا لغتـان ،ـال أبـو جعفـم :سـقيت
يعــون بمعتــر عم ــت ألن يلــم  ،وأســقيت  :دعــوت ل ـ بالســقيا ،وأســقيت جعلــت ل ـ ســقيا ،وأســقيت

بمعتر سقيت عتد أب عبيدة ".

( )1سومة الحد.28 :
( )2سومة امتسان.8 :
( )3اتظم :الفعل ف القمآن تعديت ولزوم .531 :
( )4سومة امتسان.21 :
( )5سومة يوسف.41 :

( )6سومة الممس ت.27 :
( )7سومة التحل.66 :
( )8إعـ ـ ام

القـ ـمآن ،أب ــو جعف ــم أحم ــد ب ــن محم ــد ب ــن إس ــماعيل التح ــاا (ت  ،)388دام المعمف ــة – لبت ــان ،ط ،2

1429هـ _ 2008م،

( )9السابق،

.504 :

.452 :
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أصلهماتمــر ن لهجتــين( ،ســقر) تمرــل اللهجــة الحجازيــة وأســقر تمرــل اللهجــة
ليسســقر)
لمفعولينـقر وأ
إذن (سـ
المبتدأ والخبر

التجدية ،والفعل يتعدى إلر اللخ تعـديا مبالـ ام والـر المـا وهـو مـادة الفعـل ،فاألصـل تعديـ إليـ
بحمف جم ،و د يتـزم علـر تحـو مـا مـم مـن لـواهد( .)1ودليـل وجـود حـمف الجـم ولـ تعـالرَ ﴿ :و ِي
َاب وزَ رع ون ِ
ِ
َخيل ِصن َْوان َوغَ ْري ِصن َْو ٍ
ض قِ َطع ُمت ََج ِ
ْاْلَ ْر ِ
ان ُي ْس َقى بِ َام ٍء َوا ِح ٍد﴾(.)2
او َرات َو َجنَّات م ْن َأ ْعن ٍ َ ْ َ
ُ

و د ذعم الماغ األصفهات أن امسقا أبلـ مـن السـق ؛ ألن امسـقا هـو أن تجعـل لـ مـا
()3
اء ََحِ ًيام﴾(.)4
ي ْسقر مت ويلم تقول أسقيت " ته ام "  ،و ال تعالرَ ﴿ :و ُس ُقوا َم ً
ومن خ ل تتبع لموا ـع ومود الفعـل (سـقر) والفعـل (أسـقر) فـ القـمآن العـميم يت ـا أن

الفعل (أسقر) أبل ويدل علر التمعين و دمة اع عز وجل ف تسخيم عل ل لخدمة امتسان ،أما
()5
َخر ًررا﴾
الفعـل (ســقر) فإتـ يــدل علــر معــات امعطــا ففـ ولـ تعــالرَ ﴿ :أ َّمررا َأ َحرردُ ك َُام َف َي ْسر ِرقي َر َّب ر ُه َ ْ
فمعتر يسق أي يعطي ما يلمب .

 -14جرم:
ع ِر َمنَّك ُْم َشنَ َن ُن َق ْو ٍم َأ ْن َصدُّ وك ُْم َع ِن ا َْمل ْس ِ
ج ِد َْ
اَل َرا ِم َأ ْن َت ْعتَدُ وا﴾(.)6
ومت ول تعالرَ ﴿ :و ََل َ ْ
ــال الزمخلــمي( " :)7جــمم يجــمي مجــمى عس ـ

ف ـ تعدي ـ إلــر مفعــول واحــد وارتــين ،تقــول:

جمم ذتبا ،تحو :عسب  ،وجممت ذتبا ،تحو عسبت إيـاه ،ويقـال (أجممتـ ذتبـا) علـر تقـل المتعـدي إلـر

مفعول بالهمزة إلر مفعولين ،عقولهم :أعسبت ذتبا ،وعلي ام ة عبد اع " و يجـممتعم " ب ـم اليـا ،
وأول المفعولين علر الق ام تين

ارتين(.)8

وذعــم أبــو حيــان معتــر

ميم المخاطبين والرات ( :أن تعتدوا).
يجــممتعم

يحملــتعم ،و ــال ــوم معتاهــا :عسـ

( )1اتظم :الفعل ف القمآن تعديت ولزوم .502 :
( )2سومة المعد.4 :

( )3اتظم :المفمدات ف غمي

القمآن.310/1 :

( )4سومة محمد.15 :
( )5سومة يوسف.41 :
( )6سومة المائدة.2 :
( )7العلاف.193/2 :

( )8اتظم :البحم المحيط.436/3 :
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-15

لمفعولين ليس أصلهما
بدل:

مفعولين

المبتدأ والخبر

اختلـــف ف ـ ـ تعديـ ــة الفعـ ــل (بـ ــدل) فـ ــذه

()1

وذه

بعـــض العلمـ ــا عـ ــالععبمي إلـ ــر أت ـ ـ يتعـ ــدى إلـ ــر

أبو حيان إلر أت يتعدى إلر الرات بحمف الجم(.)2

ذعــم عبــد الخــالق ع ــيمة ف ـ عتاب ـ د امســات ألســلو الق ـمآن الع ـميم أن (بــدل) لهــا ر ر ـة

استعما ت ف القمآن وع م العم :

()3

ِ
ِ
-1تتعدى رتين ،تصل إلر الرات بحمف جـم ،تحـو ولـ تعـالرَ ﴿ :و َبردَّ ْلن ُ ِ
اْ
َاه ْم ب َجنَّتَر ْيه ْم َجنَّت َْرْي َذ َو َ ْ
َخر ٍ
ُأ ُكر ٍ
ررط﴾( )4البــا دخلــت علــر المفعــول الرــات وهــو المتــموك .ويجــوز حــذف حــمف الجــم مــن
ررل َ ْ

ِ
ين َبرردَّ ُلوا نِ ْع َمر َة اَّللَِّ ُك ْفر ًررا﴾
المفعـول الرـات لفهــم المعتـر ،عقولـ تعــالرَ ﴿ :أ ََل ْ َتر َرر إِ َ ا َّلررذ َ

()5

تعمـة اع هــو

المفعول الرات  ،ألت هو الذي يدخل علي حمف الجم ،أي بتعمة اع ،وعف ام هو المفعول األول.
و ول تعالرُ ﴿ :ك َّلام ن ِ
َاه ْم ُج ُلو ًدا غَ ْ َري َها﴾
َض َج ْ
ت ُج ُلو ُد ُه ْم َبدَّ ْلن ُ
َ

()6

حذف البا مع م اف ،بـدلتاهم ،أي

(بدلتا بجلودهم) فهذا هو المفعول الرات  ،و (جلودا غيمها) مفعول أول.
واتم ــا المت ــموك غيــمه  ،عم ــا فـ ـ

ولـ ـ تع ــالر:

-2المفع ــول الر ــات فيـ ـ ل ــيا ه ــو المت ــموك وال ــذاه
﴿ َو َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا﴾(( ،)7أمتا) هـو المفعـول الرـات  ،ولـيا هـو المتـموك ،واتمـا المتـموك
هو (الخوف).
-3معتر التبديل :التغييم ،وان لم ِ
يأت ببدل ،ومن ذلك ول تعالرَ ﴿ :ف َم ْن َبدَّ َل ُه َب ْعدَ َما َس ِم َع ُه َفنِن ََّام إِ ْث ُم ُه
()8
ِ
ون َأ ْن ُي َبدِّ ُلوا ك ََال َم اَّللَِّ﴾(.)9
ين ُي َبدِّ ُلو َن ُه﴾  ،و ول تعالر﴿ ُي ِريدُ َ
َع ََل ا َّلذ َ

( )1اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.68/2 :

( )2اتظم :البحم المحيط.379/1 :
( )3اتظم :دماسات ألسلو القمآن العميم ،القسم الرالث ،ج ،2مد  294 / 9وما بعدها.
( )4سومة سبأ.16 :

( )5سومة إبماهيم.28 :
( )6سومة التسا .56 :
( )7سومة التوم.55 :
( )8سومة البقمة.181 :
( )9سومة الفتا.15 :
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لمفعولينماليس
أصلهمااللواهد القمآتية دخلت البا علر المتموك ،و د تب أبو حيان علـر هـذا
ذعم من
ف عل
المبتدأ والخبر

ف غيم مو ع من البحم المحيط :ال( " :)1و د وهم عريم من التاا فجعلوا مـا دخلـت عليـ البـا
هو الحاصل ،والمتصو هو الذاه
استبدل بالل

" ،فمن الخطـأ القـول " :اسـتبدل اللـ

بغيـمه " واتمـا الصـوا

غيمه ".

 -16جزى:
ذعم ابن متظوم أن القول( :جزاه اع خي ام) أي أعطاه ج از ما سلف من طاعت .

()2

وقد ورد الفعل (جزى) متعدياً لمفعولين في حوالي ستين موضعاً في القرآن الكريم ،منها:
 -1ول تعالرَ ﴿ :ذلِ َ جزَ ينَاهم بِبفْيِ ِهم وإِنَّا َلص ِ
ون﴾(.)3
اد ُق َ
َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ
(ذلك) مفعول ٍ
ران لجزيتاهم ،والتقديم جزيتاهم ذلك(.)4
ِ
ِ
زُون﴾(.)5
روا َأ ََّّنُ ْم ُه ُم ا ْل َفا ِ َ
 -2ول تعالر﴿ :إ ِِّّن َجزَ ْيت ُُه ُم ا ْل َي ْو َم ب َام َص َ ُ
هتا دخلت البا مع الفعل (جزى) علر سب

الج از .

ِ
ين َأ ْح َسنُوا بِ ُْ
اَل ْسنَى﴾(.)6
ي ا َّلذ َ
ع ِز َ
 -3ول تعالرَ ﴿ :و َ ْ
هتا دخلت البا علر المفعول الرات .
ون﴾(.)7
ع ِز َ ُهي ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن ا َّل ِذي كَانُوا َي ْع َم ُل َ
 -4ول تعالرَ ﴿ :و َ ْ
المفعول األول ال ميم المتصل (الها ) والمفعول الرات (أجمهم).
ون﴾(.)8
زَو َن إِ ََّل َما ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
 -5و ول تعالرَ ﴿ :و َما ُ َْت ْ

( )1البحم المحيط ،379/1 :واتظم أي ا :معات التحو.21/3 :
( )2لسان العم  ،مادة (جزي).
( )3سومة األتعام.146 :

( )4اتظم :البحم المحيط.246 /4 :
( )5سومة المؤمتون.111 :
( )6سومة التجم.31 :
( )7سومة الزمم.35 :

( )8سومة الصافات.39 :
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أصلهما
ـفهات أتـ " لــم يج ـئ فـ الق ـمآن الع ـميم إ الفعــل (جــزى) دون (جــازى)؛
لمفعولينغ ـليساألصـ
ذعــم ال ام
المبتدأ والخبر

وذلك ألن المجازاة ه المعافأة ،وه المقابلة من عل واحد من المجلين ،والمعافـأة هـ مقابلـة تعمـة
بتعمة ه عفؤهـا وتعمـة اع ليسـت مـن ذلـك ،ولهـذا

ظاهم"(.)1

يسـتعمل لفـظ المعافـأة فـ اع عـز وجـل وهـذا

 -17خول:
ال أبو حيان((" :)2خول ) أعطاه وملع وأصل تمليك الخول عما تقول مولت ملعت المال".
وقد ورد الفعل (خول) ناصباً لمفعولين في ثالثة مواض في القرآن الكريم وهي:
 -1ول تعالرَ ﴿ :وت ََر ْكت ُْم َما َخ َّو ْلنَاك ُْم َو َر َاء ُظ ُه ِ
ورك ُْم﴾(.)3
المفعول الرات للفعل (خول) محذوف تقديمه (ما خولتاعموه).
ِ ِ
ِ
َان َيدْ ُعو إِ َل ْي ِه ِم ْن َق ْب ُل﴾(.)4
َِس َما ك َ
 -2ول تعالرُ ﴿ :ث َّم إِ َذا َخ َّو َل ُه ن ْع َم ًة منْ ُه ن َ
(تعمة) مفعول ب ٍ
ران.
 -3ول تعالرُ ﴿ :ث َّم إِ َذا َخ َّو ْلنَا ُه نِ ْع َم ًة ِمنَّا َق َال إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه َع ََل ِع ْل ٍم﴾(.)5
(تعمة) مفعول ب ٍ
ران.
ومن الم حظ ف اييات السابقة أن علمة (خول) تأت بمعتر امعطا والتمليك ف األموم
العظيمة ،وف تعم اع علر امتسان.

 -18سام:
ال ابن متظوم( " :)6السوم :عمض السلعة علر البيع " ...وذعم أي ا سام األمـم سـوما:
علف إياه ،و ال الزجاج :أو ه إياه ،وأعرم ما يستعمل ف العذا
( )1المفمدات ف غمي

القمآن.121/1 :

( )2البحم المحيط.168/4 :
( )3سومة األتعام.94 :
( )4سومة الزمم.8 :
( )5سومة الزمم.49 :

( )6لسان العم  ،مادة (سوم)،

.2157 :
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أصلهمالمفعولين في أربعة مواض في القرآن الكريم منها:
لمفعولينسام)
وقد ورد الفعل (
ليس ناصباً
المبتدأ والخبر

ون َأبنَاءكُم ويستَحي َ ِ
وء ا ْل َع َذ ِ
اءك ُْم﴾ .
اب ُي َذ ِّب ُح َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
 -1ول تعالرَ ﴿ :ي ُس ُ
ون ن َس َ
ومو َنك ُْم ُس َ
ال أبو حيان( " :)2سو العذا

()1

ألق وأصعب واتتصاب مبت علر المماد بيسوموتعم ،وفي
فيعون (سو العذا ) علر هذا القول مفعو راتيا

للمفسمين أ وال :السوم بمعتر التعليف أو امي

ِل(س ــام) :أي يعلف ــوتعم أو يول ــوتعم س ــو الع ــذا  ،أو بمعت ــر اممس ــال أو امدامـ ـة أو التصـ ـميف أي
يمســلوتعم أو يــديموتعم أو يصـمفوتعم فـ األعمــال اللــا ة ،أو بمعتــر المفــع :أي يمفعــوتعم إلــر ســو

العذا  ،أو مـن الوسـم :أي يعلمـوتعم مـن الع مـة ،ومعتـاه أن األعمـال اللـا ة لعرـمة مزاولتهـا تصـيم
علــيهم ع مــة بتأريمهــا ف ـ جلــودهم وم بســهم عالحــدادة والتجــام ،وغيــم ذلــك ...وعلــر هــذه األ ـوال

غيم القولين األولين ،يعون سو العذا

(سو العذا ) تص

مفعو علر إسقاط حمف الجم ،و ال بعض التاا يتتص

المصدم ،رم دمه سوما لديدا ".

ِ ِ
وء ا ْل َع َذ ِ
اب﴾(.)3
 -2ول تعالرَ ﴿ :وإِ ْذ ت ََأ َّذ َن َر ُّب َ َل َي ْب َع َث َّن َع َل ْي ِه ْم إِ َ َي ْو ِم ا ْلق َي َامة َم ْن َي ُس ُ
وم ُه ْم ُس َ
يت ا مما سبق أن الفعل (سام) ف القمآن العميم ل د

ت فهو يدل علر العذا

والظلم ،عذلك فإن مـن المعتـر اللغـوي للسـوم :الع مـة  ،و يـدل علـر دوام العـذا

علر أجسادهم ،فمن عرمة األعمال اللا ة والتعذي
وعذلك يدل علر تتوم هذا العذا

ظهم أرمه علر أجسادهم.

والملقة

علـيهم وبيـان أرـمه

من التذبيا والتقتيل وا ستحيا .

إذن الفعل (سام) يدل علـر امعجـاز البيـات للقـمآن العـميم ،فهـو يجمـع د

علر ما تعمض ل بتو إسمائيل من لتر أتوام العذا

والظلم ،وأرم ذلك عليهم.

ت متعـددة تـدل

 -19كتم:
العتمان تقيض امع ن ،والعتمان ستم الحديث يقال :عتمت عتما وعتماتا(.)4

( )1سومة البقمة.49 :
( )2البحم المحيط.351/1 :
( )3سومة األعماف.167 :

( )4اتظم :لسان العم  ،مادة (عتم) ،3823 ،والمفمدات ف غمي
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهماـة الفعــل (عــتم) إلــر المفعــول الرــات فقــال بعــض التحــاة إتـ يتعــدى إلــر
ليس تعديـ
لمفعولينـف فـ
و ــد اختلـ
المبتدأ والخبر

المفعــول الرــات بحــمف الجــم ،وذعــم أبــو حيــان أن الفعــل (عــتم) يتعــدى إلــر مفعــولين بتفسـ وأت ـ
يقال :عتمت من ف ن عذا إتما يقال :عتمت ف تا عذا( ،)1عما ال اللاعم:

()2

وهمررررررررين همرررررررراً مسررررررررتكناً وظرررررررراه ارً

كتمتررررررررك لرررررررريالً بررررررررالجمومين سرررررررراه ارً

وقد ورد الفعل (كتم) في حوالي عشرين موضعاً فري القررآن الكرريم وجـا متعـديا لمفعـولين

صميحين ف مو ع واحد  ،وف بقية الموا ـع ذعـم معـ مفعـول واحـد والرـات محـذوف ،أو حـذف
المفعو ن وعان المفعول األول

مي ام متصوبا عائدا علر اسم موصول.

* ومن هذه المواض :
 -1ول تعالرَ ﴿ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِِم َّ ْن َكت ََم َش َها َد ًة ِعنْدَ ُه ِم َن اَّللَِّ﴾

()3

تع ــدى الفع ــل (ع ــتم) إل ــر مفع ــولين األول مح ــذوف :تق ــديمه (ع ــتم الت ــاا) ،والمفع ــول الر ــات

(لهادة)(.)4

ِ
ِ ٍ
الر ُسر َ
رون اَّللََّ
رم ْاْلَ ْر ُض َو ََل َي ْكت ُُمر َ
 -2ول ـ تعــالرَ ﴿ :ي ْو َمِررذ َير َرو ُّد ا َّلررذ َ
رول َلر ْرو ت َُسر َّروى ِِّبِر ُ
ين َك َفر ُرروا َو َع َصر ُروا َّ

َح ِدي ًثا﴾(.)5

لفظ الج لة (اع) مفعول أول( ،حديرا) مفعول ب ٍ
ران.
 -3ول تعالر﴿ :إِ َّن ُه َي ْع َل ُم َْ
ون﴾(.)6
اْل ْه َر ِم َن ا ْل َق ْو ِل َو َي ْع َل ُم َما َت ْكت ُُم َ
أي يعلم ما تعتموت .

( )1اتظم :البحم المحيط.441 /7 :

( )2البيت للتابغة الذبيات  ،اتظم ديوات .45 :
اللغة :الجمومين :اسم معان  /مستعن وظاهم :خف وبامز ،داخل وخامج
( )3سومة البقمة.140 :
( )4اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن ،66/1 :والبحم المحيط.441/7 :

( )5سومة التسا .42 :

( )6سومة األتبيا .110 :
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لمفعولين ليس أصلهما
كفى:
المبتدأ والخبر

()1

ال ابن متظوم  " :عفر يعف عفاية إذا ام باألمم ،ويقال :استعفيت أم ام فعفاتيـ " ،و ـال

الماغ

األصفهات ( " :)2العفاية ما في سد الخلة ،وبلوغ المماد ف األمم ".

وتزاد البا ف فاعل عفر تحو ول تعالرَ ﴿ :و َك َفى بِاَّللَِّ َش ِرهيدً ا﴾( ،)3و ولـ تعـالرَ ﴿ :و َك َفرى

بِراَّللَِّ َح ِسري ًبا﴾

()4

دخلـت البـا لت ـمن عفـر معتـر اعت ِ
ـف ،وأعرـم مـا يعـون ذلـك للد لـة علـر التعجـ

تحو( :عفر ب فامسا) و (عفر ب لاع ام).
ال الف ام ( " :)5إتما يجوز دخول البا ف الممفـوم إذا عـان يمـدح بـ صـاحب  ،أ تـمى أتـك
تقــول عفــاك ب ـ وتهــاك ب ـ وأعــمم ب ـ مج ـ وبــئا ب ـ مج ـ  ...،ولــو لــم يعــن مــدحا أو ذمــا لــم يجــز

دخولها".

وتأت (عفر) بمعتر أج أز أو أغتر فتتعدى لواحـد ،و يجـوز دخـول البـا فـ فاعلهـا ،وذلـك

تحو ولك (يعفيت

ليل من الما ).

• وتــأت عفــر بمعتــر (و ــر) فتتعــدى رتــين ،و ت ـزاد البــا ف ـ فاعلهــا ،وذلــك تحــو ولــك( :عفــات

محمد هذا األمم)(.)6

وقد ورد الفعل (كفى) بمعنى وقى متعدياً لمفعولين في ثالثة مواض في القرآن الكريم:
ِ
 -1ول تعالرَ ﴿ :فسيك ِْفيكَهم اَّللَُّ وهو ِ
يم ﴾(.)7
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ َ َّ
ُ ُ
َ َ

(الها ).

الفعــل (عفــر) تص ـ

مفعــولين ،األول ال ــميم المتصــل العــاف ،والرــات ال ــميم المتصــل

( )1لسان العم  ،مادة (عفر).3907 ،
( )2المفمدات ف غمي

القمآن.536/2 ،

( )3سومة التسا .79 :
( )4سومة األح از .39 :
( )5معات القمآن للف ام .119/2 :
( )6اتظم :معات التحو.28/3 :
( )7سومة البقمة.137 :
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ِ
ليس َف ْين َ
ْي﴾(.)1
َاك ا
لمفعولين﴿إِنَّا َك
 -2ول تعالر:
أصلهما ُْمل ْست َْه ِز َ
المبتدأ والخبر

المفعول األول (العاف) ف عفيتاك ،والمفعول الرات (المستهزئين).
ِِ
ِ
ِ
ْي ا ْل ِقت ََال﴾(.)2
ين َك َف ُروا بِ َف ْيظ ِه ْم ََل ْ َينَا ُلوا َخ ْ ًريا َو َك َفى اَّللَُّ ا ُْمل ْنمن َ
 -3ول تعالرَ ﴿ :و َر َّد اَّللَُّ ا َّلذ َ
المفعول األول (المؤمتين) والمفعول الرات (القتال).
ومــن الم حــظ ف ـ اييــات الســابقة د لــة الفعــل (عفــر) فهــو يــدل علــر و ايــة اع عــز وجــل

للمــؤمتين وتجتيــبهم القتــال ،وذلــك بقيام ـ بــاألمم ،فف ـ غــزوة األح ـ از أمســل ال ـميا والم ئعــة علــر

العفام وتعفل بهم ،فوصل بالمؤمتين إلر ممادهم ،وهذا وا ا ف المعتر اللغوي للفعل.
 -21مل:
ورد الفعل (مل) متعدياً لمفعولين في موضعين في القرآن الكريم وهما:
ْت ِمن ُْه ْم ُر ْع ًبا﴾(.)3
ت ِمن ُْه ْم فِ َر ًارا َو َُمللِِ َ
ت َع َل ْي ِه ْم َل َو َّل ْي َ
 -1ول تعالرَ ﴿ :ل ِو ا َّط َل ْع َ
ال أبو حيان( " :)4اتتص

معبا علر أت مفعول ٍ
ران ،وأبعد من ذه

من المفعول ،عقولـ َ ﴿ :و َف َّج ْرنَرا ْاْلَ ْر َض ُع ُيونًرا﴾

()5

علـر مـذه

إلر أت تمييز متقول

مـن أجـاز تقـل التمييـز مـن المفعـول،

ألتك لو سلطت علي الفعل ما تعدى إلي تعدي المفعول ب  ،بخ ف (وفجمتا األمض عيوتا)".
َت َح َر ًسا َش ِديدً ا َو ُش ُه ًبا﴾(.)6
َاها ُملِِ ْ
الس َام َء َف َو َجدْ ن َ
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َأنَّا َمل ْسنَا َّ
(ملئ ــت) :فع ــل م ــاض مبتـ ـ للمجه ــول ،والت ــا تائـ ـ

(حمسا) مفعول ب ٍ
ران.

( )1سومة الحجم.95 :
( )2سومة األح از .25 :
( )3سومة العهف.18 :
( )4البحم المحيط.106/6 :
( )5سومة القمم.12 :
( )6سومة الجن.8 :
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-22

لمفعولين ليس أصلهما
من :
المبتدأ والخبر

ال ابن متظوم( " :)1المتع أن تحول بين المجل وبين الل

الذي يميده ،وهو خ ف امعطا ".

وقد ورد الفعل (من ) ناصباً لمفعولين في تسعة مواض فري القررآن الكرريم وعـان المفعـول

الرات ف أغل

الموا ع مصد ام مؤو :

 -1ول تعالرَ ﴿ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِِم َّ ْن َمن ََع َم َس ِ
اجدَ اَّللَِّ َأ ْن ُي ْذك ََر فِ َيها ْاس ُم ُه﴾(.)2
تعدى الفعل (متع) لمفعولين األول (مساجد) والمفعول الرات المصدم المؤول (أن يذعم).
ِ
َ
اهت ْم إِ ََّل َأ ََّّنُ ْم َك َف ُروا بِاَّللَِّ﴾(.)3
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َما َمنَ َع ُه ْم أ ْن ُت ْق َب َل من ُْه ْم َن َف َق ُ ُ
المفعول الرات المصدم المؤول (أن تقبل) و يل أت مصدم متصو علر تزم الخافض(.)4
ون﴾(.)5
اع َ
 -3ول تعالرَ ﴿ :و َي ْمنَ ُع َ
ون ا َْمل ُ
المفعول األول للفعل (متع) محذوف تقديمه (التاا) أو (الطالبين).

 -23وتر:
ال ابن متظوم( " :)6وتمه حق ومال  :تقص إياه ".
وقد ورد الفعل (وتر) متعدياً لمفعولين في موض واحد في القرآن الكريم وهو ول تعالر:
ِ
ُرم﴾(( )7لـن يتـمعم) أي لـن يظلمعـم و يـل لـن يتقصـعم ،ولـن يتـمعم مـن
رَك ُْم َأ ْع َام َلك ْ
﴿ َواَّللَُّ َم َعك ُْم َو َل ْن َي َ
وتــمت المجــل إذا تلــت ل ـ تــي مــن ولــد أو أخ أو حمــيم أو مي ـ  ،أو ذهبــت بمال ـ  ،فلــب إ ــاعة

عمل العامل وتعطيل رواب بوتم الواتم ،وهو من فصيا الع م(.)8
( )1لسان العم  ،مادة (متع).4276 ،
( )2سومة البقمة.114 :
( )3سومة التوبة.54 :

( )4اتظم :البحم المحيط.55/5 :
( )5سومة الماعون.7 :
( )6لسان العم  ،مادة (وتم).4758 ،
( )7سومة محمد.35 :

( )8اتظم :البحم المحيط.85/8 :
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-24

لمفعولين ليس أصلهما
وعد:
المبتدأ والخبر

ذعـم ال امغـ

األصـفهات أن الوعــد يعــون فـ الخيــم واللـم ،والوعيــد فـ اللـم خاصــة يقــال

في  :أوعدت ويقال واعدت وتواعدتا .والفعل وعدت يقت

مفعولين :الرات متهما معان أو زمان أو

أمم من األموم ،تحو :وعدت زيدا يوم الجمعة ،ومعان عذا ،وأن أفعل عذا(.)1

وقد ورد الفعل (وعد) متعدياً لمفعولين في حوالي سبعين موضعاً في القرآن الكريم ،منها:
ان ي ِعدُ كُم ا ْل َف ْقر وي ْأمركُم بِا ْل َفح َش ِ
 -1ول تعالرَّ ﴿ :
اء﴾(.)2
ْ
َ ََ ُُ ْ
ُ
الش ْي َط ُ َ
(الفقم) مفعول ب ٍ
ران.
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َما َي ِعدُ ُه ُم َّ
ورا﴾(.)3
الش ْي َط ُ
ان إِ ََّل غُ ُر ً
(غمو ام) مفعول ب ٍ
ران.
ون َْلَ ٍ
ت َو َما َأ ْنت ُْم بِ ُم ْع ِ
ين﴾(.)4
ُوعدُ َ
ج ِز َ
 -3ول تعالر﴿ :إِ َّن َما ت َ
المفعول الرات محذوف تقديمه (توعدوت ).
 -4ول تعالرَ ﴿ :ل َقدْ ُو ِعدْ نَا َه َذا ن َْح ُن َو َآ َباؤُ نَا ِم ْن َق ْب ُل﴾(.)5
(هذا) مفعول ب ٍ
ران.
 -5ول تعالرَ ﴿ :وك ًُّال َو َعدَ اَّللَُّ ُْ
اَل ْسنَى﴾(.)6
(ع ) مفعول أول لوعد( ،الحستر) مفعول ب ٍ
ران(.)7
ِ
ْي َل ْي َل ًة﴾(.)8
وسى َأ ْر َبع َ
 -6ول تعالرَ ﴿ :وإِ ْذ َو َ
اعدْ نَا ُم َ
تصـ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

(أمبعـين) علـر أتـ مفعــول ر ٍ
ـان للفعـل وعـد علــر حـذف م ـاف ،أي تمـام أمبعــين أو
القمآن.682/2 :

اتظم :المفمدات ف غمي
سومة البقمة.268 :
سومة التسا .120 :
سومة األتعام.134 :
سومة التمل.68 :
سومة الحديد.10 :
اتظم :البحم المحيط.218/8 :
سومة البقمة.51 :
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أصلهمالم يقع ف األمبعين بل اتق ا األمبعين وتمامها(.)1
ليسالوعد
لمفعولينألن
اتق ا أمبعين؛
المبتدأ والخبر

 -25وقى:

ال الماغ

األصفهات ( " :)2الو اية حفظ الل

مما يؤذي وي مه ".

وقد ورد الفعل (وقى) ناصباً لمفعولين في أربعة عشر موضعاً في القرآن الكريم ،منها:
ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
َّار﴾(.)3
ين َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا إِ َّننَا َآ َمنَّا فَاغْ ف ْر َلنَا ُذنُو َبنَا َوقنَا َع َذ َ
 -1ول تعالر﴿ :ا َّلذ َ
(عذا ) مفعول ب ران.
يل ت َِقيك ُُم َْ
ِسابِ َ
اَل َّر﴾(.)4
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َج َع َل َلك ُْم َ َ
(الحم) مفعول ب ٍ
ران للفعل (و ر).
الس ُمو ِم﴾(.)5
 -3ول تعالرَ ﴿ :ف َم َّن اَّللَُّ َع َل ْينَا َو َو َقانَا َع َذ َ
اب َّ
(عذا ) مفعول ب ٍ
ران للفعل (و ر).
 -4ول تعالرَ ﴿ :و َم ْن ُي َ
ون﴾(.)6
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلِِ َ ُه ُم ا ُْمل ْفلِ ُح َ
(يوق) فعل مبت للمجهول ،وتائ

للفعل (و ر).

ميم مستتم تقديمه (هو)( ،لا) مفعول ب ر ٍ
ان

الفاعل

 -26أبلغ:
ال الماغ

األصفهات ( " :)7البلوغ والب غ ا تتها إلر أ صـر المقصـد والمتتهـر معاتـا أو

زماتا أو أم ام من األموم المقدمة ،ومبما يعبم ب عن الملامفة علي وان لم يتت إلي ".

( )1اتظم :البحم المحيط ،357/1 :والمفمدات ف غمي
( )2المفمدات ف غمي

القمآن.688/2 :

القمآن.683/2 :

( )3سومة آل عممان.16 :
( )4سومة التحل.81 :
( )5سومة الطوم.27 :
( )6سومة الحلم.9 :

( )7المفمدات ف غمي

القمآن.76/1 :
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ِ
َاه ْم﴾
ليسيتعدى
لمفعولينبل )
والفعل (
أصلهمالمفعول واحد تحو ول تعـالرَ ﴿ :و َما َب َلفُوا م ْع َش َار َما َآ َت ْين ُ
المبتدأ والخبر

()1

وتـدخل

علي همزة التعدية فتعدي إلر مفعول ب ٍ
ران.
وقد ورد هذا الفعل ناصباً لمفعولين في عشرة مواض في القرآن الكريم ،منها:
 -1ول تعالرَ ﴿ :فت ََو َّ َعن ُْه ْم َو َق َال َيا َق ْو ِم َل َقدْ َأ ْب َل ْف ُتك ُْم ِر َسا َل َة َر ِِّّب﴾(.)2
تص

الفعل (أبل ) مفعولين :أولهما ال ميم المتصل العاف ،والرات (مسالة).

 -2ول تعالرَ ﴿ :ف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع ك ََال َم اَّللَِّ ُث َّم َأ ْبلِ ْف ُه َم ْأ َمنَ ُه﴾(.)3
(مأمت ) مفعول ب ٍ
ران.
ُون ِرس َاَل ِ
ِ
ت اَّللَِّ َو َ ْ
ُي َش ْو َن ُه﴾(.)4
 -3ول تعالر﴿ :ا َّلذ َ
ين ُي َب ِّلف َ َ
المفعول األول محذوف تقديمه (التاا) ،و (مسا ت) مفعول ب ٍ
ران.
ت بِ ِه﴾(.)5
 -4ول تعالرَ ﴿ :ق َال إِن ََّام ا ْل ِع ْل ُم ِعنْدَ اَّللَِّ َو ُأ َب ِّل ُفك ُْم َما ُأ ْر ِس ْل ُ
(ما) مفعول ب ٍ
ران.
ومــن الم حــظ أن الفعــل (أبل ـ – بل ـ ) جــا ف ـ معــمض الحــديث عــن تبلي ـ مســالة اع مــن
المســل إلــر التــاا ،وهدايــة التــاا إلــر عبــادة اع عــز وجــل وحــده ،وهــذا يتتاسـ

مــع المعتــر اللغــوي

للفع ــل ال ــذي ي ــدل علـ ـر ا تته ــا إل ــر أ ص ــر المقص ــد ،فالمس ــل يفعل ــون ع ــل م ــا يس ــتطيعون ليبلغـ ـوا

مسا ت مبهم.

 -76أتب :
تبعت الل  :سمت ف أرمه ،أتبع الل

جعل ل تابعا ،وتبعت الل

وأمدفت  ،وأتبعت القوم إذا سبقوك فلحقتهم وأدمعتهم(.)6
( )1سومة سبأ.45 :
( )2سومة األعماف.79 :
()3
()4
()5
()6

سومة التوبة.6 :
سومة األح از .39 :
سومة األحقاف.23 :
اتظم :لسان العم  ،مادة (تبع)،

 416 :وما بعدها.
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إلرأصلهما
ليس
لمفعولين
مفعول واحد ،واذا دخلـت عليـ همـزة التعديـة تعـدى إلـر مفعـولين ،وقرد ورد
يتعدى
والفعل (تبع)
المبتدأ والخبر

هذا الفعل متعدياً لمفعولين في أربعة عشر موضعاً في القرآن الكريم ،منها:
ون َما َأ ْن َف ُقوا َمنًّا َو ََل َأ ًذى﴾(.)1
 -1ول تعالرُ ﴿ :ث َّم ََل ُي ْتبِ ُع َ
(ما) مفعول ب أول ،و (متا) مفعول ب ٍ
ران.
 -2ول تعالرَ ﴿ :ف َأ ْتبعهم فِرعو ُن بِجن ِ
ُود ِه َفف َِش َي ُه ْم ِم َن ا ْل َي ِّم َما غَ ِش َي ُه ْم﴾(.)2
ََُ ْ ْ َْ ُ
بجتوده :البا زائدة ،و(جتوده) مفعول ب ٍ
ران(.)3

ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ْي﴾(.)4
َاه ْم ِي َهذه الدُّ ْن َيا َل ْعنَ ًة َو َي ْو َم ا ْلق َي َامة ُه ْم م َن ا َْمل ْق ُبوح َ
 -3ول تعالرَ ﴿ :و َأ ْت َب ْعن ُ
(لعتة) مفعول ب ٍ
ران.
 -4ول تعالرَ ﴿ :ف َأ ْت َب َع َس َب ًبا﴾(.)5
(أتبع) متعد رتين ،أي أتبع سببا سببا(.)6

 -28أحضر:
(أح ــم) يتعــدى لمفعــولين تقــول :أح ــمت زيــدا الطعــام ،وهــو متقــول مــن ح ــم المتعــدي

إلر واحد(.)7

وقد ورد هذا الفعل ناصباً لمفعولين في موض واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى:
﴿و ُأح ِ ِ
رس ُّ
رح﴾
الشر َّ
َضرت ْاْلَ ْن ُف ُ
َ ْ َ

()8

(أح ـمت) فعـل ما ـ مبتـ للمجهـول ،وهـو فعـل يتعــدى

لمفعولين ،المفعول األول (األتفا) وهو تائ
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8

الفاعل ،والمفعول الرات (اللا)(.)9

سومة البقمة.262 :
سومة ط .78 :
البحم المحيط.245/6 :
سومة القص .42 :
سومة العهف.85 :
اتظم :التبيان ف إع ام القمآن.107/2 :
اتظم :التبيان ف إع ام القمآن.197/1 :
سومة التسا .128 :

( )9اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.197/1 :
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أصلهما" وه ــذا م ــن ب ــا
ليسـان(:)1
لمفعولين حي ـ
ــال أب ــو

المبالغ ــة ،جع ــل الل ــا عأتـ ـ لـ ـ

المبتدأ والخبر

مع ــد فـ ـ معاتـ ـ ،

(وأح ــمت األتفــا) وســيقت إلي ـ ولــم يــأت وأح ــم اللــا األتفــا ،فيعــون مســو ا إلــر األتفــا بــل
األتفــا ســيقت إلي ـ  ،لعــون اللــا مجبــو علي ـ امتســان وممعــو از ف ـ طبيعت ـ  ...والتمعي ـ
يقت

أن األتفا جعلت حا مة لللا

تغي

القمآت ـ

عت ".

 -29أحل:
حل واحتل ب واحتل تزل ب  ،وحل بالقوم وحلهم ،واحتل بهم واحتلهم ،فإما أن تعـون لغتـين

علتاهمــا و ــع ،وامــا أن يعــون األصــل حــل بهــم ،رــم حــذفت البــا وأوصــل الفعــل إلــر مــا بعــده فقيــل:
َحل (.)2

وقد ورد الفعل (حل) متعدياً لمفعولين بعد دخول الهمزة عليه في موضعين في القرآن الكريم هما:
 -1ول تعالرَ ﴿ :و َأ َح ُّلوا َق ْو َم ُه ْم َد َار ا ْل َب َو ِار﴾(.)3
تعدى الفعل (أحل) لمفعولين أولهما ومهم ،والرات (دام البوام)
 -2ول تعالر﴿ :ا َّل ِذي َأ َح َّلنَا َد َار ا ُْمل َق َام ِة ِم ْن َف ْضلِ ِه﴾(.)4
(دام المقامة) مفعول ب ٍ
ران ألحلتا ،وليا بظمف ألتها محدودة(.)5

 -30أخلف:
الخلــف

الوفا بالوعد(.)6

ــد ــدام ،وخلف ـ يخلف ـ  ،صــام خلف ـ  ،والتخلــف :التــأخم ،والخلــف والخلــف تقــيض

( )1البحم المحيط.380/3 :
( )2اتظم :لسان العم  ،مادة (حلل).972 :
( )3سومة إبماهيم.28 :
( )4سومة فاطم.35 :
( )5التبيان ف إع ام

القمآن.200/2 :

( )6اتظم :لسان العم  ،مادة (خلف) .
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أصلهمامفعرولين بزيرادة الهمرزة ،وقرد ورد كرذلك فري ثالثرة عشرر موضرعاً فري
ليس إلرى
لمفعولينخلرف)
ويتعدى الفعل (
المبتدأ والخبر

القرآن الكريم ،منها:

 -1ول تعالرَ ﴿ :ف َأ ْع َق َب ُه ْم نِ َفا ًقا ِي ُق ُل ِ
وِّبِ ْم إِ َ َي ْو ِم َي ْل َق ْو َن ُه بِ َام َأ ْخ َل ُفوا اَّللََّ َما َو َعدُ و ُه﴾(.)1
الفعــل (أخلــف) تصـ

مفعــولين ،أولهمــا لفــظ الج لــة اع ،والرــات المصــدم المــؤول مــن (مــا

والفعل بعدها).
 -2ول تعالر﴿ :إِ َّن اَّللََّ َو َعدَ ك ُْم َو ْعدَ َْ
اَل ِِّ َو َو َعدْ ُتك ُْم َف َأ ْخ َل ْف ُتك ُْم﴾(.)2
المفعول الرات محذوف ،أي (أخلفتعم ما وعدتعم).
 -3ول تعالرَ ﴿ :وإِ َّن َل َ َم ْو ِعدً ا َل ْن ُ َّْت َل َف ُه﴾(.)3
تخلف  :فعل مبت للمجهول ،وتائ
تص

الفاعل

ميم مسـتتم تقـديمه (أتـت) ،والهـا فـ مو ـع

المفعول الرات .

 -31أدخل:
الــدخول تقــيض الخــموج ،ويقــال :دخلــت البيــت ،والصــحيا في ـ أن تميــد دخلــت إلــر البيــت

وحذف حمف الجم ،فاتتص

اتتصا

المفعول ب (.)4

و د ومد الفعل (دخل) ف القمآن العميم متعديا لمفعـول واحـد تـامة بتفسـ وتـامة بحـمف الجـم،
ِ
اب َو َجردَ ِعنْردَ َها ِرزْ ًقرا﴾( ،)5ومـن تعديـ
فمن تعدي بتفس ول تعـالرُ ﴿ :ك َّل َام َد َخ َرل َع َل ْي َهرا زَ ك َِر َّيرا ا ْمل ْح َرر َ
ون ِي ِد ِ
اجا﴾(.)6
بحمف الجم ول تعالرَ ﴿ :و َر َأ ْي َ
َّاس َيدْ ُخ ُل َ
ين اَّللَِّ َأ ْف َو ً
ت الن َ
وتدخل همزة التعدية علر الفعل (دخل) فتعدي لمفعول ٍ
ران.

( )1سومة التوبة.77 :
( )2سومة إبماهيم.22 :
( )3سومة ط .97 :
( )4لسان العم  ،مادة (دخل).
( )5سومة آل عممان.37 :
( )6سومة التصم.2 :
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أدخل)أصلهما
لمفعولين( ليس
متعدياً لمفعولين في ثمانية وعشرين موضعاً في القرآن الكريم ،منها:
وقد ورد الفعل
المبتدأ والخبر

 -1ول تعالرَ ﴿ :ر َّبنَا إِ َّن َ َم ْن تُدْ ِخ ِل الن ََّار َف َقدْ َأ ْخزَ ْي َت ُه﴾ .
الفعــل (تــدخل) تصـ

()1

مفعــولين األول محــذوف تقــديمه تدخلـ والرــات (التــام) ،و يــل اتتصـ

(التام) علر تزم الخافض.
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
 -2ولـ تعـالر﴿ :وا َّل ِذين َآمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ ِ
ين فِ َيهرا
رار َخالرد َ
َّ
َ َ َ َ
َ
اَلات َسنُدْ خ ُل ُه ْم َجنَّات َ َْت ِري م ْن َ ُْتت َها ْاْلَ َّْنَ ُ
َأ َبدً ا﴾(.)2
 -3ول تعالر﴿ :ربنَا و َأد ِخ ْلهم جن ِ
َّات َعدْ ٍن ا َّلتِي َو َعدْ َ ُهت ْم﴾(.)3
َ َّ َ ْ ُ ْ َ
ات جن ٍ
اَل ِ
 -4ول تعالر﴿ :إِ َّن اَّللََّ يدْ ِخ ُل ا َّل ِذين َآمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ
َّات َ َْت ِري ِم ْن َ ُْتتِ َها ْاْلَ َّْنَ ُار﴾(.)4
َ
َّ
َ َ َ َ
ُ
*ومـن الم حــظ فـ اييــات السـابقة أن الفعــل (أدخـل) تعــدى للمفعـول الرــات مـن دون حــمف الجــم؛
وذلــك ألتـ دخــل علــر ظــمف معــان حقيق ـ  ،بيتمــا ومد متعــديا للمفعــول الرــات بحــمف جــم ،إذا عــان
اَل ِ
يدل علر المعان وذلك تحو ول تعـالر﴿ :وا َّل ِذين َآمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ
ات َلنُردْ ِخ َلن َُّه ْم
المدخول في
َّ
َ َ َ َ
َ
()5
ِ
ِ
ِ
َحتِ ِه﴾(.)6
الصاَل َ
اء ِي َر ْ َ
ِي َّ
ْي﴾  ،و ول تعالرَ ﴿ :و َلك ْن ُيدْ خ ُل َم ْن َي َش ُ

 -32أسكن:
ـ ــال اب ـ ــن متظ ـ ــوم( " :)7س ـ ــعن بالمع ـ ــان يس ـ ــعن س ـ ــعتر وس ـ ــعوتا :أ ـ ــام " ،و ـ ــال ال امغـ ـ ـ

األصــفهات ( " :)8الســعون ربــوت الل ـ

بعــد التحــمك ،ويســتعمل ف ـ ا ســتيطان ،تحــو :ســعن ف ـ ن

معان عذا ،أي استوطت ".

( )1سومة آل عممان.192 :
( )2سومة التسا .57 :
( )3سومة غافم.8 :

( )4سومة محمد.12 :
( )5سومة العتعبوت.9 :
( )6سومة اللومى.8 :
( )7لسان العم  ،مادة (سعن)،
( )8المفمدات ف غمي

.2053 :

القمآن.311/1 :
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ْرت
ليس (سعن
لمفعولينالفعل
ويتعدى
أصلهما) إلر المفعول ب إما بتفس تحو ول تعـالرَ ﴿ :و ُق ْلنَا َيا َآ َد ُم ْاسرك ُْن َأن َ
المبتدأ والخبر
()1
ِ ِ
زَو ُج َ َْ
ين َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾(.)2
اْلنَّ َة﴾  ،أو بحمف الجم تحو ول تعالرَ ﴿ :و َس َكنْت ُْم ِي َم َساك ِن ا َّلذ َ
َو ْ
وتدخل همزة التعدية علر (سعن) فتعسب مفعـو راتيـا ،و ـد ومد هـذا الفعـل متعـديا لمفعـولين
بتفس ف مو ع واحد ف القمآن العميم وهو ول تعالرَ ﴿ :و َلن ُْسكِنَنَّك ُُم ْاْلَ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم﴾(.)3
فالفعل تعدى للمفعول الرات دون حمف الجم ،وف ذلك د لة

يؤديها وجود حمف الجم،

فالفعــل ســعن يــدل علـر ام امــة والتــوطين ،وعتــدما حــذف حــمف الجــم عأت ـ أبــاح ام امــة ف ـ عامــل
المعان وف أي بقعة يميد متها.

 -33أذا :
الــذوق وجــود الطعــم بــالفم ،وأصــل فيمــا يقــل تتاول ـ دون مــا يعرــم ،واختيــم ف ـ الق ـمآن لفــظ
الذوق ف العذا ؛ ألن ذلك وان عان ف التعامف للقليل ،فهو مستصلا للعريـم فخصـ بالـذعم لِـي ِعم
اب الن ِ
األممين ،وعرم استعمال ف العذا  ،تحو ول تعالرَ ﴿ :وقِ َ
َّار﴾(.)4
يل ََُل ْم ُذو ُقوا َع َذ َ
اْلنْس َ ِ
ِ
َح ًة﴾(.)5
ان منَّا َر ْ َ
و د جا الفعل ف المحمة أي ا تحو ول تعالرَ ﴿ :و َلِ ْن َأ َذ ْقنَا ْ ِ َ
ويعبم عن الفعل أي ا با ختبام ،فيقال :أذ ت عذا فذاق(.)6
والفعــل (ذاق) يتعــدى لمفعــول واحــد ،واذا دخلــت عليـ همـزة التعديــة عدتـ لمفعــولين ،وقررد ورد كرذلك
في واحد وعشرين موضعاً في القرآن الكريم ،منها:

اخلو ِ
ِ
اس ُْ
ف﴾(.)7
اْلو ِع َو َْ ْ
 -1ول تعالرَ ﴿ :ف َأ َذا َق َها اَّللَُّ ل َب َ
تص

الفعل (أذاق) مفعولين أولهما ال ميم المتصل (الها ) والرات (لباا).

( )1سومة البقمة.35 :

( )2سومة إبماهيم.45 :
( )3سومة إبماهيم.14 :
( )4سومة السجدة.20 :
( )5سومة هود.9 :
( )6اتظم :المفمدات ف غمي
( )7سومة التحل.112 :

القمآن.241/1 :
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ف ا َْملام ِ
ف َْ ِ ِ
لمفعولين﴿إِ ًذا َ
ليسْلَ َذ ْقن َ
أصلهما ِض ْع َ
ت﴾(.)1
َاك
 -2ول تعالر:
اَل َياة َوض ْع َ َ
المبتدأ والخبر

ِ ِ
ِ
اَل ِر ِ
اب َْ
يِ﴾(.)2
 -3ول تعالرَ ﴿ :ونُذي ُق ُه َي ْو َم ا ْلق َي َامة َع َذ َ
ِ
َح ًة إِ َذا َف ِريِ ِمن ُْه ْم بِ َر ِِّّبِ ْم ُي ْ ِ
ُون﴾(.)3
َشك َ
 -4ول تعالرُ ﴿ :ث َّم إِ َذا َأ َذا َق ُه ْم منْ ُه َر ْ َ
اْلنْس َ ِ
َح ًة َف ِر َح ِ َِّبا﴾(.)4
ان منَّا َر ْ َ
 -5ول تعالر﴿ :إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ َ
(محمة) مفعول ب ٍ
ران.

 -34أرى:
الفعـل (مأى) إذا عـان مــن مؤيـة البصـم أو مــن ا عتقـاد والـمأي ،فإتـ يتعـدى إلــر مفعـول بـ

واحــد ،واذا دخلــت علي ـ هم ـزة التعديــة عدت ـ إلــر مفعــول رـ ٍ
ـان ،وقررد ورد ك رذلك فرري خمسررة وثالثررين

موضعاً في القرآن الكريم ،منها:
ون﴾(.)5
 -1ول تعالرَ ﴿ :و ُي ِريك ُْم َآ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ

(آيات ) مفعول ب ٍ
ران؛ ألن المؤية بصمية.
ِ
ْي الن ِ
َّاس بِ َام َأ َر َ
اك اَّللَُّ﴾(.)6
 -2ول تعالر﴿ :لت َْحك َُم َب ْ َ
(أماك) من المأي بمعتر ا عتقاد ،المفعول األول ال ميم المتصل العاف ،والرات محـذوف
والتقديم (أماع ).
 -3ول تعالرَ ﴿ :ف َقا ُلوا َأ ِرنَا اَّللََّ َج ْه َر ًة﴾(.)7
ِ ِ
ر َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا﴾(.)8
 -4ول تعالر﴿ :ا َّلذي ُيريك ُُم ا ْل َ ْ
(البمق) مفعول ب ٍ
ران.

( )1سومة امس ام .75 :
( )2سومة الحد.9 :

( )3سومة الموم.33 :
( )4سومة اللومى.48 :
( )5سومة البقمة.73 :
( )6سومة التسا .105 :
( )7سومة التسا .153 :
( )8سومة المعد.12 :
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أصلهما َآ َياتِنَا ُك َّل َها َفك ََّذ َب َو َأ َبى﴾(.)1
ليس َأ َر ْينَا ُه
 -5ول تعالر:
لمفعولين﴿ َو َل َقدْ
المبتدأ والخبر

 -6ول تعالرَ ﴿ :ر َّبنَا َأ ِرنَا ا َّل َذ ْي ِن َأ َض َّالنَا﴾ .
()2

 -35أشرب:
يتعدى الفعل (لم ) إلر مفعول ب واحد ،واذا دخلـت عليـ همـزة التعديـة عدتـ إلـر مفعـول

ٍ
ران ،و ـد ومد الفعـل (ألـم ) تاصـبا لمفعـولين فـ مو ـع واحـد فـ القـمآن العـميم وهـو ولـ تعـالر:
ُش ُبوا ِي ُق ُل ِ
﴿ َو ُأ ْ ِ
وِّبِ ُم ا ْل ِع ْج َل بِ ُك ْف ِر ِه ْم﴾(.)3
ألمبوا :فعل ماض مبت للمجهـول ،والـواو تائـ
م اف أي ح

فاعـل (العجـل) مفعـول بـ ر ٍ
ـان علـر تقـديم

العجل ،وايية فيها تلبي بليـ حيـث جعلـت لـوبهم لـتمعن حـ

تلــم  ،وعبــم عــن ح ـ
يصل إلر باطتها(.)4

العجـل متهـا عأتهـا

العجــل باللــم دون األعــل؛ ألن لــم المــا يتغلغــل ف ـ األع ــا حتــر

 -36أشهد:
ال ابن متظوم( " :)5الملاهدة :المعايتة ،ولهده لهودا أي ح مه ،فهو لاهد ".
والفعل (لهد) يتعدى لمفعول ب واحد إما بتفس تحو ولـ تعـالر﴿ :لِ َي ْش َهدُ وا َمنَافِ َع ََُل ْم﴾(،)6

ون﴾(.)7
أو بحمف الجم تحو ول تعالرَ ﴿ :آ َمنَّا بِاَّللَِّ َو ْاش َهدْ بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ

و ــد ومد الفعــل (ألــهد) متعــديا لمفعــولين ص ـميحين ف ـ مو ــع واحــد ف ـ الق ـمآن وهــو ول ـ
تعالر﴿ :ما َأ ْشهدْ ُهتم َخ ْل َِ السمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض َو ََل َخ ْل َرِ َأ ْن ُف ِس ِره ْم﴾( )8فالفعـل (لـهد) تعـدى لمفعـول بـ
َّ َ َ
َ ُْ
َ
بهمزة التعدية المفعول األول ال ميم المتصل (الها ) والمفعول الرات (خلق).
( )1سومة ط .56 :
( )2سومة فصلت.29 :
( )3سومة البقمة.93 :
( )4اتظم :إع ام

القمآن وبيات .149-148/1 :

( )5لسان العم  ،مادة (لهد) .
( )6سومة الحد.28 :
( )7سومة آل عممان.52 :
( )8سومة العهف.51 :
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-37

لمفعولين ليس أصلهما
أصلى:
المبتدأ والخبر

()1

صْليا واصطلر بها :اسر حمها وعذلك األمم اللديد .
صلر بالتام
َ
وصليها َ
َ
اص َل ْو َها ا ْل َي ْرو َم بِ َرام ُكنْرت ُْم
والفعل (صلر) يتعدى إلر مفعول ب واحد بتفس تحو ول تعالرْ ﴿ :
ون﴾(.)2
َت ْك ُف ُر َ
واذا دخلت عليه همرزة التعديرة عدتره إلرى مفعرول بره ثران ،وقرد ورد كرذلك فري القررآن الكرريم فري

خمسة مواض  ،منها:

ِِ
اء ْت َم ِص ًريا﴾(.)3
 -1ول تعالرَ ﴿ :ون ُْصله َج َهن ََّم َو َس َ
حيث تعدى الفعل (تصلر) لمفعولين أولهما ال ميم المتصل الها  ،والرات (جهتم).
ِ
ف ن ُْصلِ ِ
َارا﴾(.)4
ين َك َف ُروا بِ َن َياتِنَا َس ْو َ
 -2ول تعالر﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
يه ْم ن ً
 -3ول تعالرَ ﴿ :س ُأ ْصلِ ِيه َس َق َر﴾(.)5
والفعل (أصل ) تعدى إلر المفعول الرات دون حمف جم ،وف ذلك د لـة علـر أن مصـيم

العفام ومقمهم تام جهتم ،وأتهم سيتعذبون فيهـا ويعـاتون لـدة حمهـا ويصـطلون بتامهـا فـ عـل معـان
فيها.

 -38صشى – أصشى:
غل الل  :ستمه ،والغلاوة ما يغطر ب الل

(.)6

اها﴾(.)7
والفعل (غل ) يتعدى إلر مفعول ب بتفس تحو ول تعالرَ ﴿ :وال َّل ْي ِل إِ َذا َيف َْش َ

( )1اتظم :لسان العم  ،مادة (ص ).
( )2سومة يا.64 :

( )3سومة التسا .115 :
( )4سومة التسا .56 :
( )5سومة المدرم.26 :
( )6اتظم :المفمدات ف غمي
( )7سومة اللما.4 :

القمآن.467/2 :
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دخلتليس
لمفعولين
أصلهمازة التعدية أو الت عيف تعدى إلر مفعول ب ٍ
ران.
علي هم
واذا
المبتدأ والخبر

وقد ورد متعدياً لمفعولين في ستة مواض في القرآن الكريم ،منها:
راس َأ َم َن ر ًة ِم ْن ر ُه﴾
 -1ولـ تعــالر﴿ :إِ ْذ ُيف َِّشرريك ُُم ال ُّن َعر َ

()1

الفعــل (يغلــر) تعــدى لمفعــولين األول ال ــميم

المتصل العاف ،والرات (التعاا).
وه ُه ْم قِ َط ًعا ِم َن ال َّل ْي ِل ُم ْظلِ ًام﴾
 -2ول تعالر﴿ :ك ََأن ََّام ُأغْ ِش َي ْ
ت ُو ُج ُ
 -3ول تعالرُ ﴿ :يف ِِْش ال َّل ْي َل الن ََّه َار﴾

()3

()2

( طعا) مفعول ب ٍ
ران.

الليل والتهام مفعو ن؛ ألن الهمزة معدية(.)4

ِ
اها َما غَ َّشى﴾
 -4ول تعالرَ ﴿ :وا ُْمل ْنتَف َك َة َأ ْه َوى (َ )53فف ََّش َ

()5

(ما) مفعول ب ٍ
ران.

 -39أقرض:
القمض :القطع ،والقمض ما يعطي المال لِي ْق اه(.)6
وقد ورد الفعل (أقرض) متعدياً لمفعولين في ستة مواض في القرآن الكريم ،منها:
 -1ول تعالر﴿ :من َذا ا َّل ِذي ي ْق ِر ُض اَّللََّ َقر ًضا حسنًا َفي َض ِ
اع َف ُه َل ُه َأ ْض َعا ًفا كَثِ َري ًة﴾(.)7
َ ْ
َ َ ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
اع ُ
ف ََُل ْم﴾(.)8
 -2ول تعالر﴿ :إِ َّن ا ُْمل َّصدِّ ق َ
ْي َوا ُْمل َّصدِّ َقات َو َأ ْق َر ُضوا اَّللََّ َق ْر ًضا َح َسنًا ُي َض َ
 -3ول تعالرَ ﴿ :و َأ ْق َر ُضوا اَّللََّ َق ْر ًضا َح َسنًا﴾(.)9
والقمض ف هذه اييات يحتمل أممين إما أن يعـون بمعتـر ام ـماض ،فيعـون متصـوبا علـر
المصدم ،أو أن يعون بمعتر ما يقمض من المال فيعون مفعو ب .
( )1سومة األتفال.11 :
( )2سومة يوتا.27 :
( )3سومة المعد. 3 :

( )4البحم المحيط.311/4 :
( )5سومة التجم. 54 :
( )6اتظم :لسان العم  ،مادة ( مض) .
( )7سومة البقمة. 245 :
( )8سومة الحديد.18 :

( )9سومة المزمل.20 :
155

اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهما
لمفعولين ليس
وهما :ام ماض الحسن والمـال الحسـن ،ومعتـر ام ـماض الحسـن أن يعـون
المعتيين
وهو هتا يحتمل

خال

المبتدأ والخبر

التية ع محتسـبا أجـمه عتـده ،ومعتـر المـال الحسـن أن يعـون حـ

الفعل المتقدم فقال (إ ام ا حستا) لم يفد إ معتر واحدا(.)1

طيبـا ،ولـو جـا بمصـدم

 -40كفل  -أكفل:
العافل :العائلَ ،ع َفلَ َي ْعفل و َعفلَ إياه.)2(.
والفعل (عفل) يتعدى بتفس واذا دخلت علي الهمزة أو الت عيف تعدى لمفعول ب ٍ
ران.
وقد ورد هذا الفعل متعدياً لمفعولين في موضعين في القرآن الكريم وهما:
 -1ول تعالرَ ﴿ :و َأ ْن َبت ََها َن َباتًا َح َسنًا َو َك َّف َل َها زَ ك َِر َّيا﴾(.)3

(زعميا).

تع ــدى الفع ــل (عف ــل) بالت ــعيف إل ــر مفع ــولين أولهم ــا ال ــميم المتص ــل اله ــا  ،والر ــات

زَِّّن ِي ِْ
 -2ول تعالرَ ﴿ :ف َق َال َأك ِْف ْلن ِ َيها َو َع ِ
اخل َط ِ
اب﴾(.)4
تعدى الفعل (عفل) بالهمزة إلر مفعولين أولهما ال ميم المتصل (اليا ) ،والرات (الها ).
وهتــاك فــمق بــين (عفــل) والفعــل (أعفــل) فالتعديــة بــالهمزة تعــون لمجــمد إيصــال العفالــة ،أمــا

التعدية بالت عيف فتعون لما تتطل

عفالت اهتماما عري ام وزماتا أطول(.)5

 -41ألزم:
ــال ال امغـ ـ

األص ــفهات ( " :)6ل ــزوم اللـ ـ

ط ــول معرـ ـ ومتـ ـ يق ــال :لزمـ ـ يلزمـ ـ لزوم ــا،

وامل ـزام :ـمبان :إل ـزام بالتســخيم مــن اع تعــالر أو مــن امتســان ،وال ـزام بــالحعم واألمــم تحــو ول ـ
وها َو َأ ْنت ُْم ََلا ك ِ
ون﴾(.)7
َار ُه َ
تعالرَ ﴿ :أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
( )1اتظم :البحم المحيط ،261/2 :والجملة العمبية والمعتر ،فا ل الساممائ .175 :
( )2اتظم :لسان العم  ،مادة (عفل) .
( )3سومة آل عممان.37 :
( )4سومة

.23 :

( )5اتظم :لمسات بياتية ف سومة آل عممان.tafsir. Net ،
( )6المفمدات ف غمي القمآن.579/2 :
( )7سومة هود.28 :
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أصلهماقـمآن العـميم متعـديا لمفعـولين ،بعـد دخـول همـزة التعديـة عليـ فـ ر رـة
ليس) فـ ال
لمفعولين (لزم
* و د ومد الفعل
المبتدأ
والخبر ﴿ َوك َُّل إِن َْس ٍ
ان َأ ْلزَ ْمنَا ُه َطا ِ َر ُه ِي ُعن ُِق ِه﴾(.)1
موا ع،متها ول تعالر:

 -42ألهم:
املهــام إلقــا الل ـ

ف ـ الــموم ،ويخــت

()2

ذلــك ممــا عــان مــن جهــة اع تعــالر وجهــة المــأل

و ــد ومد الفعــل (ألهــم) متعــديا لمفعــولين فـ مو ــع

األعلــر ،وأصــل مــن التهــام اللـ وابت عـ .
ور َها َو َت ْق َو َاها﴾(.)3
واحد ف القمآن العميم ،وهو ول تعالرَ ﴿ :ف َأ ََْل َم َها ُف ُج َ

ـال الزمخلـمي( " :)4ومعتـر إلهـام الفجـوم والتقـوى ،إفهامهمـا واعقالهمـا ،وأن أحـدهما حســن
َّاهرا (َ )9و َقردْ
رن زَ ك َ
رح َم ْ
وايخم بيا وتمعيت من اختيـام مـا لـا متهمـا ،بـدليل ولـ تعـالرَ ﴿ :قردْ َأ ْف َل َ
اها﴾(.")5
اب َم ْن َد َّس َ
َخ َ

 -43أنذر:
(تــذم) باللـ

أعلم ــتهم ذل ــك.

()6

إذا علمـ  ،وأتــذمه بــاألمم أعلمـ  ،ويقــال :أتــذمت القــوم ســيم العــدو إلــيهم ،أي

وبت ــا عل ــر م ــا س ــبق ف ــإن الفع ــل (أت ــذم) المتق ــول ب ــالهمزة م ــن ت ــذم ،يتع ــدى إل ــر

المفعولين بتفس  ،و د يتعدى للرات بالبا .
ومن المواض التي تعدى فيها الفعل (أنذر) إلى مفعولين بنفسه:
اع َق ِة ع ٍ
اع َق ًة ِم ْث َل ص ِ
 -1ول تعالرَ ﴿ :فنِ ْن َأعر ُضوا َف ُق ْل َأن َْذر ُتكُم ص ِ
اد َو َث ُمو َد﴾(.)7
َ
َ
ْ ْ َ
َْ
حيث تعدى الفعل (أتذم) إلر مفعولين ،األول ال ميم المتصل العاف ،والرات (صاعقة).

( )1سومة امس ام .13 :

( )2اتظم :المفمدات ف غمي

القمآن.586/2 :

( )3سومة اللما. 8 :
( )4العلاف.382/6 :
( )5سومة اللما.10-9 :
( )6اتظم :لسان العم  ،مادة (تذم).
( )7سومة فصلت.13 :
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أصلهما َم ْاْلَ ِز َف ِة﴾(.)1
ليس ْر ُه ْم َي ْو
لمفعولين﴿ َو َأن ِْذ
 -2ول تعالر:
المبتدأ والخبر

(يوم األزفة) مفعول ب ٍ
ران.
ِ ِ
ين َقا ُلوا َّ َ
اَّت َذ اَّللَُّ َو َلدً ا﴾(.)2
 -3ول تعالرَ ﴿ :و ُينْذ َر ا َّلذ َ
حذف المفعول الرات وهو المتذم ب  ،ولعـل فـ ذلـك تخويـف للعفـام ،وحتـر تـذه
ف تقديم وتصوم العذا

تفوسـهم

عل مذه .

 -4ول تعالر﴿ :إِنَّا َأن َْذ ْرنَاك ُْم َع َذا ًبا َق ِري ًبا﴾(.)3
(عذابا) مفعول ب ٍ
ران.
والم حظ أن الفعل (أتذم) ف اييات السابقة جا ف إطام تخويف العفام وتمهيبهم.
 -44أنسى:
التسـيان تــمك امتســان ــبط مــا اســت ِ
م إمــا ل ــعف لبـ  ،وامــا عــن غفلــة ،وامــا عــن صـ ٍـد
ود َ
حتر يتحذف عن القل ذعمه "( )4والفعل (تس ) يتعدى إلر مفعول ب واحـد ،واذا دخلـت عليـ همـزة

التعدية عدت إلر مفعول ب ٍ
ران ،ومن ذلك ف القمآن العميم:
 -1ول تعالر﴿ :ما َننْس ْخ ِمن َآي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِخَ ْ ٍري ِمن َْها﴾(.)5
َ
ْ َ ْ
َ َ
المفعول األول محذوف ،بدليل ام ة (ت ْت ِس َعها)(.)6

 -2ول تعالرَ ﴿ :و َما َأن َْسانِي ُه إِ ََّل َّ
ان َأ ْن َأ ْذك َُر ُه﴾(.)7
الش ْي َط ُ

المفعـ ــول األول للفعـ ــل (أتسـ ــر) هـ ــو ال ـ ــميم المتصـ ــل (اليـ ــا ) والمفعـ ــول الرـ ــات ال ـ ــميم

المتصل (الها ).

( )1سومة غافم.18 :
( )2سومة العهف.4 :
( )3سومة التبأ.40 :
( )4المفمدات ف غمي

القمآن.634/2 :

( )5سومة البقمة.106 :
( )6البحم المحيط.513/1 :
( )7سومة العهف. 63 :
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أصلهماْي ِه ُم َّ
اه ْم ِذك َْر اَّللَِّ﴾(.)1
ليس َْح َو َذ َع َل
لمفعولين﴿ ْاست
 -3ول تعالر:
الش ْي َط ُ
ان َف َأن َْس ُ
المبتدأ والخبر

ِ
اه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾ .
ين ن َُسوا اَّللََّ َف َأن َْس ُ
 -4ول تعالرَ ﴿ :و ََل َتكُونُوا كَا َّلذ َ
()2

 -45أنكح:
ال ابن متظوم( " :)3تعا ف ن اممأة يتعحها تعاحا إذا تزوجها".
والفعـل ( َتعـا) يتعــدى لمفعـول واحــد بمعتـر تـزوج عقولـ تعـالر﴿ :الررزَّ ِاِّن ََل َيرنْكِ ُح َّإَل زَ انِ َير ًة َأ ْو

ُم ْ ِ
َش َك ًة﴾(.)4

واذا دخلت علي همزة التعدية تعدى إلر مفعول ٍ
ران وجا بمعتر التزويد.
وقد ورد هذا الفعل متعدياً لمفعولين في القرآن في موضعين هما:
 -1ول تعالر﴿ :و ََل ُتنْكِحوا ا ُْمل ْ ِ ِ
ْي َحتَّى ُي ْن ِمنُوا﴾(.)5
َشك َ
ُ
َ
تع ــدى الفع ــل (ت ــتعا) لمفع ــولين المفع ــول األول مح ــذوف تق ــديمه المؤمت ــات ،و (المل ــمعين)

مفعول ب ٍ
ران(.)6

 -2ول تعالرَ ﴿ :ق َال إِ ِِّّن ُأ ِريدُ َأ ْن ُأنْكِ َح َ إِ ْحدَ ى ا ْبنَت ََّي َهات ْ ِ
َْي﴾(.)7

 -46أورث:
إياه(.)8

ومث ف ن أباه َيمر ومارة وميمارا ،وأومث المجل ولده ما إيمارا َحستا ،وأومر اللـ

( )1سومة المجادلة.19 :
( )2سومة الحلم.19 :

( )3لسان العم  ،مادة (تعا) .
( )4سومة التوم.3 :
( )5سومة البقمة.221 :
( )6اتظم :البحم المحيط.175/2 :
( )7سومة القص

.27 :

( )8اتظم :لسان العم  ،مادة (ومث).
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ليس أصلهما
يتعدى لمفعول ب واحد ،واذا دخلت علي الهمـزة عدتـ إلـر مفعـول ر ٍ
ـان ،وقرد
لمفعولينومث)
والفعل (
المبتدأ والخبر

ورد متعدياً لمفعولين في ثالثة عشر موضعاً القرآن الكريم:

اْل َّن ُة ُأ ِ
 -1ول تعالرَ ﴿ :ونُو ُدوا َأ ْن تِ ْلك ُُم َْ
ون﴾(.)1
وها بِ َام ُك ْنت ُْم َت ْع َم ُل َ
ور ْثت ُُم َ
تعدى الفعل (أومث) لمفعولين ،وهما ال ميمان المتص ن بالفعل (التا ) و (الها ).
ِ
ض َو َمف ِ
ون َم َش ِ
ار َق ْاْلَ ْر ِ
َار َ َِّبا﴾(.)2
ين كَانُوا ُي ْست َْض َع ُف َ
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َأ ْو َر ْثنَا ا ْل َق ْو َم ا َّلذ َ
 -3ول تعالرُ ﴿ :ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا َف ِمن ُْه ْم﴾(.)3
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
المفعول األول (الذين) ،والمفعول الرات (العتا ) ،و دم تلميفا وتعظيما ل .

 -47أورد:
الومود أصل صد الما  ،رم استعمل ف غيمه ،واستعمل ف التام علر سبيل الفظاعة(.)4
والفعـل (ومد) يتعــدى بتفسـ واذا دخلــت عليـ همـزة التعديــة عدتـ لمفعــولين ،و ــد ومد متعــديا
ِ ِ
َّرار َوبِرِ َْس
لمفعولين ف القمآن ف مو ع واحد وهو ولـ تعـالرَ ﴿ :ي ْقدُ ُم َق ْو َم ُه َير ْو َم ا ْلق َي َامرة َف َرأ ْو َر َد ُه ُم الن َ
ا ْل ِو ْر ُد ا َْمل ْو ُرو ُد﴾

()5

تعدى الفعل (أومد) لمفعولين أولهما ال ميم المتصل الها والرات (التام).

ــال أبــو حيــان( " :)6الــومود فـ هــذه اييــة ومود الخلــود ولــيا بــومود املـماف علــر اللـ
واملفا ".

 -48حذر:
()7

والفعــل ( َحـ ِـذم) يتعــدى إلــر مفعــول واحــد بتفس ـ تحــو ول ـ

" الحــذم احت ـماز مــن مخيــف "
ِ
اح َذ ُرو ُه﴾(.)8
اع َل ُموا َأ َّن اَّللََّ َي ْع َل ُم َما ِي َأ ْن ُفسك ُْم َف ْ
تعالرَ ﴿ :و ْ
( )1سومة األعماف.43 :
()2
()3
()4
()5
()6
()7

سومة األعماف.137 :
سومة فاطم.32 :
اتظم :المفمدات ف غمي القمآن.673/2 :
سومة هود.98 :
البحم المحيط.258/5 :
المفمدات ف غمي القمآن .145/1 :

( )8سومة البقمة.235 :
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أصلهما
ـذم) متعــديا لمفعــولين بعــد دخــول الهم ـزة علي ـ ف ـ مو ــعين ف ـ الق ـمآن
ليسـل (حـ
لمفعولين الفعـ
و ــد ومد
المبتدأ والخبر
َي ِّذ ُرك ُُم اَّللَُّ َن ْف َس ُه َوإِ َ اَّللَِّ ا َْمل ِص ُري﴾(.)1
العميم وهما ول تعالرَ ﴿ :و ُ َ

و ول تعالر﴿ :و َُي ِّرذركُم اَّللَُّ َن ْفسره واَّللَُّ رءوف بِا ْل ِعب ِ
راد﴾
َ
َ َ ُ ُ
َ ُ َ َ ُ

()2

(العـاف) مفعـول بـ أول( ،تفسـ )

مفعول ب ٍ
ران.

 -49عرف:
ِ
َراه ُم
ين َآ َت ْين ُ
ف) يتعدى لمفعول بتفس إلر مفعـول بـ واحـد تحـو ولـ تعـالر﴿ :ا َّلرذ َ
الفعل ( َع ِم َ
ِ
َاء ُه ُم﴾(.)3
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
ا ْلكت َ
ون َأ ْبن َ
واذا دخــل عليـ الت ــعيف تعــدى إلــر مفعــول بـ رـ ٍ
ـان ،و ــد ومد عــذلك فـ مو ــع واحــد فـ
ف َب ْع َضر ُه﴾( )4تعـدى الفعـل عـمف
القمآن العميم وهـو ولـ تعـالرَ ﴿ :ف َل َّرام َن َّب َرأ ْت بِ ِره َو َأ ْظ َه َرر ُه اَّللَُّ َع َل ْي ِره َع َّرر َ
لمفعولين األول محذوف والرات بع

 ،والتقديم( :عمفها بع

).

 -50علم:
يتعــدى الفعــل (علــم) إذا عــان بمعتــر (عــمف) إلــر مفعــول بـ واحــد ،تحــو ولـ تعــالرَ ﴿ :قرردْ

َعلِ َم ك ُُّل ُأن ٍ
َاس﴾(.)5

واذا دخل علي الت عيف فإت يتعدى إلر مفعول ب ٍ
ران.
وقد ورد الفعل (علم) متعدياً لمفعولين في خمسة وثالثين موضعاً في القرآن الكريم منها:
 -1ول تعالرَ ﴿ :و َع َّل َم َآ َد َم ْاْلَ ْس َام َء ُك َّل َها﴾(.)6
حيث تعدى الفعل (علم) لمفعولين األول (آدم) والرات (األسما ).

( )1سومة آل عممان.28 :
( )2سومة آل عممان.30 :
( )3سومة البقمة.146 :
( )4سومة التحميم.3 :
( )5سومة البقمة.60 :
( )6سومة البقمة.31 :
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أصلهما ا ْلكِتَاب و ِْ
اْلن ِ
اَلك َْم َة َوالت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َ
ليس َع َّل ْم ُت َ
يل﴾(.)1
لمفعولين﴿ َوإِ ْذ
 -2ول تعالر:
َ َ
المبتدأ والخبر

العتا

مفعول ب ٍ
ران.

ِ
الس ْح َر﴾(.)2
 -3ول تعالر﴿ :إِ َّن ُه َل َكبِ ُريك ُُم ا َّلذي َع َّل َمك ُُم ِّ
 -4ول تعالرَ ﴿ :و َع َّل ْمنَا ُه َصنْ َع َة َل ُب ٍ
وس َلك ُْم﴾(.)3
ان﴾(.)4
 -5ول تعالرَ ﴿ :ع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ
(البيان) مفعول ب ٍ
ران.

 -51فهم:
(فَ ِهـ ـم) بمعت ــر َعـ ـ ِمف يتع ــدى إل ــر مفع ــول واح ــد بتفسـ ـ تح ــو( :فهم ــت ال ــدما) ،واذا دخ ــل
الت عيف علي تعدى إلر مفعول ٍ
ران ،و ـد ومد الفعـل (فهـم) متعـديا لمفعـولين فـ مو ـع واحـد فـ
َاها ُس َل ْي َام َن﴾(.)5
القمآن العميم وهو ول تعالرَ ﴿ :ف َف َّه ْمن َ
ال الماغ

()6
َاها ُس َل ْي َام َن﴾ وذلك إما بأن جعل اع ل من ف ـل
األصفهات " :و ول ﴿ َف َف َّه ْمن َ

وة الفهم ما أدمك ب ذلك ،واما بأن ألقر ذلك ف موع  ،أو بأن أوحر إلي وخص ب ".

 -52كلف:
ال ابن متظوم(( " :)7علف تعليفا) أي أممه بمـا يلـق عليـ  ،وتعلفـت اللـ  :تجلـمت علـر
ملقة وعلر خ ف عادتك ".
والفعل الر ر (علف) يتعدى إلر مفعول واحد بتفس  ،واذا دخل علي الت عيف تعـدى إلـر

مفعول ب ٍ
ران.

( )1سومة المائدة.110 :
( )2سومة ط .71 :

( )3سومة األتبيا .80 :
( )4سومة المحمن.4 :
( )5سومة األتبيا .79 :
( )6المفمدات ف غمي

القمآن.499/2 :

( )7لسان العم  ،مادة (علف).
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أصلهماً لمفعولين في القرآن الكريم في سبعة مواض منها:
ليس متعديا
لمفعولينكلف)
وقد ورد الفعل (
المبتدأ والخبر

 -1ول تعالرََ ﴿ :ل ُي َك ِّل ُ
ف اَّللَُّ َن ْف ًسا إِ ََّل ُو ْس َع َها﴾ .
()1

ــال أب ــو حي ــان( " :)2الوس ــع دون المجه ــود فـ ـ المل ــقة ،وه ــو م ــا تتس ــع لـ ـ ــدمة امتس ــان،

واتتصاب علر أت مفعول ٍ
ران ليعلف "

 -2ول تعالرََ ﴿ :ل ُي َك ِّل ُ
َاها﴾(.)3
ف اَّللَُّ َن ْف ًسا إِ ََّل َما َآت َ

 -53لقى:
اللقا مقابلة الل

ومصادفت معا ،و د يعبم ب عن عل واحد متهما ،واملقا طمح الل

حيث تلقاه أي تماه رم صام ف التعامف اسما لعل طمح(.)4

والفعل (لَِق ) يتعدى لمفعول واحد بتفس  ،واذا دخل علي الت عيف تعدى إلر مفعول ٍ
ران.
وقد ورد الفعل (لقى) متعدياً لمفعولين في خمسة مواض في القرآن الكريم ومنها:
 -1ول تعالرَ ﴿ :وإِ َّن َ َل ُت َل َّقى ا ْل ُق ْر َآ َن ِم ْن َلدُ ْن َحكِي ٍم َعلِي ٍم﴾(.)5
(تلقــر) :فعــل م ــامم مبت ـ للمجهــول ،وتائ ـ

مفعول ب ٍ
ران.

الفاعــل

ــميم مســتتم تقــديمه أتــت ،والق ـمآن

ال أبو حيان(( " :)6لق ) يتعدى إلر واحـد ،والت ـعيف فيـ للتعديـة ،فيعـدى بـ إلـر ارتـين،
وعأت عان غائبا عت فلقي فتلقاه ".
 -2ول تعالرَ ﴿ :فو َقاهم اَّللَُّ َ ِ
ورا﴾(.)7
ُش َذل َ ا ْل َي ْو ِم َو َل َّق ُ
ِس ً
َ ُ ُ
ََض ًة َو ُ ُ
اه ْم ن ْ َ
َّ

( )1سومة البقمة.286 :

( )2البحم المحيط.381/2 :
( )3سومة الط ق.7 :
( )4اتظم :المفمدات.584-583/2 :
( )5سومة التمل.6 :
( )6البحم المحيط.53/7 :
( )7سومة امتسان.11 :
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اها إِ
ون﴾(.)1
 -3ول تعالر:
الصابِ ُر َ
أصلهماََّل َّ
ليسي َل َّق َ
لمفعولين﴿ َو ََل ُ
المبتدأ والخبر

الها مفعول ب ٍ
ران( ،الصابمون) تائ

فاعل ،وهو ف األصل مفعول ب أول.

 -54حمل:
حمل الل

يحمل َح ْم وح ْم تا فهو محمول وحمل األمم تحمي (.)2

الفعل ( َح َمل) يتعدى لمفعول واحد ،واذا دخل علي الت عيف فإتـ يتعـدى إلـر مفعـول رـان،
وقد ورد الفعل (حمل) متعدياً لمفعولين في أربعة مواض في القرآن الكريم:
 -1ول تعالرَ ﴿ :ر َّبنَا َو ََل ُ َُت ِّم ْلنَا َما ََل َطا َق َة َلنَا بِ ِه﴾(.)3
حيــث تعــدى الفعــل (تحمــل) إلــر مفعــولين ،أولهمــا ال ــميم المتصــل (تــا المفعــولين) والرــات
(ما).
ِ
ِ
ِ
اها﴾(.)4
َح ْلنَا َأ ْوزَ ًارا م ْن ِزينَة ا ْل َق ْو ِم َف َق َذ ْفنَ َ
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َلكنَّا ُ ِّ
(أو از ام) مفعول ب ٍ
ران.
ِ
َح ْلت ُْم﴾(.)5
َح َل َو َع َل ْيك ُْم َما ُ ِّ
 -3ول تعالرَ ﴿ :فنِ ْن ت ََو َّل ْوا َفنِن ََّام َع َل ْيه َما ُ ِّ
المفعول الرات محذوف تقديمه (حملَ ) (حملتموه).
 -4ول تعالر﴿ :م َث ُل ا َّل ِذين َح ُلوا التَّورا َة ُثم ََل ََي ِم ُلوها كَم َث ِل ِْ
َي ِم ُل َأ ْس َف ًارا﴾(.)6
َ ُ ِّ
اَل َام ِر َ ْ
ْ َ َّ ْ ْ َ َ
َ
(التوماة) مفعول ب ٍ
ران.

( )1سومة القص

.80 :

( )2اتظم :لسان العم  ،مادة (حمل).
( )3سومة البقمة.286 :
( )4سومة ط .87 :
( )5سومة التوم.54 :

( )6سومة الجمعة.5 :
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أصلهمالمفعولين بعد حذف حرف الجر:
ليستتعدى
لمفعولينالتي
ب -األفعال
المبتدأ والخبر

هــذه األفعــال تتعــدى إلــر مفعــول واحــد ،والــر آخ ــم بحــمف جــم ،رــم اتســع ف ـ حــمف الج ــم
بالحذف فتسلط الفعل علر ذلك المفعـول فتصـب  ،مرـل( :اسـتغفمت اعَ ذتبـا) ،أي (اسـتغفمت اع مـن
ذت ) ،و (اختمت المجال عم ام) ،أي (اختمت من المجال عم ام)(.)1
ال أبو حيان األتدلس ( " :)2ما تعدى بحمف جم

يجوز حذف الحمف مت ووصول الفعـل

إلي بتفس إ مع أن وأن ،أو ف أفعال مسموعة تحفظ و يقاا عليها ،وه  :اختام واستغفم وأمم
وسمر ودعا وعتر وزوج وصدق ومتها عيم ".

وذع ــم س ــيبوي فـ ـ عتابـ ـ أن (أس ــتغفم اع ذتب ــا) و (أممت ــك الخي ــم) ليس ــت األعر ــم فـ ـ عـ ـ م

العــم  ،واتمــا يــتعلم بهــا بع ــهم و ــال( " :)3لــيا عــل الفعــل يفعــل ب ـ هــذا ،عمــا أت ـ لــيا عــل فعــل
يتعدى الفاعل و عل فعل يتعدى إلر مفعولين ".
مما سبق يت ا أت

و يقاا عليها.

يجوز التوسع فـ هـذه األفعـال ،واتمـا هـ أفعـال سـمعت عـن العـم ،

وهذه األفعال هي:
 -1أمر:
فالفعل (أمم) يتص مفعولين :أولهما مسمح دائما – أي غيم مقيد بحمف جم – والرات تامة
()4
ون الن َ ِ
ر َو َتن َْس ْو َن َأ ْن ُف َسك ُْم﴾(.)5
مسمح مت وتامة مقيد ب  ،ومن ذلك ول تعالرَ ﴿ :أت َْأ ُم ُر َ
َّاس با ْل ِ ِّ
فالفعل أمم تعدى لمفعولين أحدهما بدون حمف جم (التاا) ،وايخم بحمف الجم (بالبم).
وعقول اللاعم:

فقرررررررد تركترررررررك ذا مرررررررال وذا نشرررررررب

أمرترررررك الخيرررررر فافعرررررل مرررررا أمررررررت بررررره

()6

( )1اتظم :العتا  37/1 :وما بعدها  ،ولمح المقدمة المحسبة.360/1 :
( )2التذييل والتعميل.19/7 :
( )3العتا .39/1 :
( )4اتظم :لمح لذوم الذه .370 :
( )5سومة البقمة.44 :
( )6اختلف ف تسبة هذا البيت فسيبوي تسـب إلـر عمـمو بـن معـد يعـم الزبيـدى ،وتسـب المبـمد إلـر أعلـر طـمود،
البيت موجود ف عتا سيبوي  37/1 :واألصول ،178/1 :ولمح لذوم الذه  ،382 :والتذييل والتعميـل.19/7 :
تل  :التل  :المال الرابت عال ِ يام وتحوها.
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أصلهما لمفعــولين( :ال ــميم المتصــل العــاف والخيــم) وتعــدى للمفعــول الرــات
ليس تعــدى
لمفعولينأمــم)
فالفعــل (
المبتدأ والخبر

بحذف حمف الجم (البا ).

والتمط السهيل لمطين لحذف البا من (أممتك الخيم):
أحدهما :اتصال الفعل بالمجموم ،فإن تباعد مت لـم يعـن بـد مـن البـا مرـل " :أمـمت المجـل
يوم الجمعة بالخيم " فيقبا حذف البا ؛ ألن المعتر الذي من أجل حذفت البا ليا بلفظ واتمـا هـو

يقو علر الحذف إ مع القم من ا سم.
معتر ف العلمة ،وهو ما ت مت ف معتر علفتك فلم َ

واللمط الرات  :أن يعون المأموم ب حدرا ،فإن عان جسما أو جوه ام لم تحـذف البـا  ،مرـل:
(أممتك بزيد) ف تقول( :أممتك زيدا)؛ ألن األمم فـ الحقيقـة لـيا بـ و للتعليـف بـ متعلـق ،واتمـا
تدخل البا علي مجا از ،عأتك لت :أممتك ب م زيد أو إعمام  ،رم حذفت(.)1

ولــم يلــتمط التحــاة مــا لــمط الســهيل  ،ب ــل يجيــزون حــذف الحــمف ف ـ تلــك األفعــال م ــع

الفصل ،عما يجيزوت ف عدم (.)2

وقد ورد هذا الفعل (أمر) م (أن وأن) في القرآن الكريم في حوالي ستة وعشرين موضرعاً ،وكران

متعدياً للمفعول الثاني بحذف حرف الجر (الباء) ومن ذلك:

ْ
َ
 -1ول تعالرَ ﴿ :قا ُلوا َيا ُش َع ْي ُ َ
ََ َك َما َي ْع ُبدُ َآ َباؤُ نَا﴾(.)3
ب أ َص َال ُت َ تَأ ُم ُر َك أ ْن ن ْ ُ
فالمصدم المؤول من (أن تتمك) ف محل تص

بتزم الخافض والتقديم (بأن تتمك).

 -2ول تعالر﴿ :إِن ََّام ُأ ِم ْر ُت َأ ْن َأ ْع ُبدَ َر َّب َه ِذ ِه ا ْل َب ْلدَ ِة ا َّل ِذي َح َّر َم َها﴾(.)4
اْل ِ
َ
وِّن َأ ْع ُبدُ َأ ُّ َهيا َْ
ون﴾(.)5
اه ُل َ
َري اَّللَِّ ت َْأ ُم ُر ِّ
 -3ول تعالرُ ﴿ :ق ْل أ َفف ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ْي﴾(.)6
 -4ول تعالرَ ﴿ :و ُأم ْر ُت َأ ْن ُأ ْسل َم ل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ

( )1اتظم :تتائد الفعم.260 :
( )2التذييل والتعميل.24/7 :
( )3سومة هود.87 :
( )4سومة التمل.91 :
( )5سومة الزمم.64 :
( )6سومة غافم.66 :
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أصلهما
ـم) أي ــا متعــديا للمفعــول الرــات بحــمف الجــم ال ـ م ،وذلــك تحــو ول ـ
ليسـل (أمـ
لمفعولين الفعـ
و ــد ومد
المبتدأ والخبر
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْي﴾( ،)1و ول تعالرَ ﴿ :و َما ُأ ِم ُروا إِ ََّل لِ َي ْع ُبدُ وا
تعالرُ ﴿ :ق ْل إِ َّن ُهدَ ى اَّللَِّ ُه َو ُْاَلدَ ى َو ُأم ْرنَا لن ُْسل َم ل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ
اَّللََّ ُ ْ ِ ِ
اء﴾(.)2
ُملص َ
ْي َل ُه الدِّ َ
ين ُح َن َف َ

واختلف العلما ف هـذه الـ م فـ

ِ
ِ ِ ِ ِ
ْي﴾
ولـ تعـالرَ ﴿ :و ُأم ْرنَرا لن ُْسرل َم ل َرر ِّب ا ْل َعرا َمل َ

حيان أن ال م م ع  ،ومفعول أممتا الرات محذوف ،و دموه (أممتا بامخ
لــم العــالمين) ،ومــذه

ســيبوي أن (لتســلم) ف ـ مو ــع المفعــول ،وذهـ

البا  ،واستبعده أبو حيان وذعم أت أمم غمي (.)4

()3

فـذعم أبـو

لع تتقاد وتستسلم
آخــمون إلــر أتهــا بمعتــر

وذعم فا ل السـاممائ أن الـ م ازئـدة داخلـة علـر مفعـول األمـم ،والمعتـر :وأممتـا أن تسـلم

لم العالمين(.)5

ومن خ ل تتبع موا ع ومود الفعل (أمم) فـ القـمآن العـميم ،وجـدت أتـ جـا فـ معظمهـا

متعديا للمفعـول الرـات بالبـا  ،وذلـك يـدل علـر أن األصـل فـ (أمـم) تعـديها للمفعـول الرـات بالبـا ،
واتما حذفت البا فـ بعـض الموا ـع ألغـماض د ليـة وب غيـة ،وبغـمض التوسـع فـ المعتـر ،فـإن

حمف الجم يقيد المعتر.
 -2استغفر:

(استغفم) يتعدى رتين الرات متهما بحمف جم ،ويجوز أن يحذف حمف الجم.
ومن ذلك ول اللاعم:
رب العبررررررراد إليررررررره الوجررررررره والعمرررررررل

أسرررررررتغفر اهلل ذنبررررررراً لسرررررررت محصررررررريه

()6

فاللــاهد في ـ ول ـ ( :أســتغفم اع ذتبــا) حيــث تعــدى الفعــل (أســتغفم) إلــر مفعــولين :تعــدى

لألول بتفس هو لفظ الج لة (اع) ،ولآلخم بحذف حمف الجم (ذتبا).
( )1سومة األتعام.71 :
( )2سومة البيتة.5 :

( )3سومة األتعام.71 :
( )4اتظم :البحم المحيط.163/4 :
( )5اتظم :معات التحو.71/3 :
( )6لم يتس

البيـت إلـر ائـل معـين ،وهـو مـن لـواهد سـيبوي  ،اتظـم :العتـا  ،37/1 :وأو ـا المسـالك،303/2 :

ولذوم الذه  ،383 :وهمع الهوامع ،10/3 :والتذييل والتعميل.19/7 :
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لمفعولين
أصلهمااستغفم)
ليس أن (
السهيل
وذعم

تتعدى إلـر الرـات بحـمف الجـم ،بـل األصـل أن تتعـدى إليـ

المبتدأ
ـديتهاوالخبر(مـن) إتمــا هـو رـ ٍ
ـان عـن تعــديتها بتفسـها ،واتمــا عـديت بمــن لت ـمتها معتــر
بتفسـها ،وأن تعـ

والخــموج مت ـ  ،واألصــل " :اســتغفمت اع الــذت

التوبــة مــن الــذت

"؛ ألن اســتغفم أصــلها (غفــم) إذا

ستم ،وتقول( :غفـم اع ذتوبتـا) و تقـل (مـن ذتوبتـا) إ عتـدما تميـد بع ـها ،ومعتـر اسـتغفم طلـ

يد المـا ،
أن يغفم ل  ،فهو بمتزلة (استسقيت زيدا الما ) و(استطعمت عم ام الخبز) ،أصل  :سقات ز ٌ
وأطعمت ـ عمـ ٌـم الخبــز ،فعمــا أن (المــا والخبــز) ف ـ المرــالين متصــوبان ف ـ الحــالتين ،عــذلك يعــون

(الذت ) ف الحالتين متصوبا ،و يعون متصوبا ف أحدهما مجمو ام ف ايخم(.)1
ومد أبو حيان علر ذلك بأت

يلـزم مـن سـين ا سـتفعال أن يتعـدى الفعـل بهـا إلـر مـا عـان

يتعــدى إلي ـ بــل دخولهــا ،فــالعم تقــول :اســتفهمت زيــدا عــن المســألة ،وتقــول :فهمت ـ زيــد المســألة،
واستغفمت اع من الذت  ،عاستفهمت زيدا عن المسألة(.)2

و د تقل سيبوب أن بعض العم تقول :استغفمت اع ذتب  ،والجميـع يقولـون :اسـتغفمت اع

من ذتب  ،فلو عان األصل أن يتعدى بتفس لعرم ،ولقل تعدي بمن( ،)3فهذه األفعال الت حذف من
مفعولها حمف الجم

يقاا عليها غيمها.

ولــم يــمد الفعــل (اســتغفم) فـ القـمآن متعــديا للمفعــول الرــات بحــذف حــمف الجــم ،واتمــا جــا
()4
ِ
متعديا بال م تحو ول تعـالرَ ﴿ :ف ْأ َذ ْن َمل ِن ِشِ َ ِ
راع َل ْم َأنَّر ُه
ْت من ُْه ْم َو ْاس َتفْف ْر ََُل ُم اَّللََّ﴾  ،و ولـ تعـالرَ ﴿ :ف ْ
ْ

ََل إِ َل َه إِ ََّل اَّللَُّ َو ْاس َتف ِْف ْر لِ َذ ْنبِ َ ﴾(.)5
للطل

ذعم أبو حيان أن هذه ال م م العلـة ،وأن مـا دخلـت عليـ مفعـول مـن أجلـ  ،واسـتفعل هتـا
واستطعم(.)6

عاستوه

ِ
ررن َح ْي ُ
ررث َأ َف َ
َّرراس
ررم َأفِ ُ
رراض الن ُ
يضرروا م ْ
أو عــان المفعــول الرــات محــذوفا تحــو ول ـ تعــالرُ ﴿ :ث َّ

َو ْاس َتف ِْف ُروا اَّللََّ﴾

()7

أي استغفموا اع لذتوبعم.

( )1اتظم :تتائد الفعم ،257 :والتذييل والتعميل.21/7 :
( )2اتظم :السابق ،21/7 :واتظم :تعدي الفعل ولزوم ف صحيا البخامي.51 :
( )3اتظم :العتا  ،38/1 :والتذييل والتعميل.22/7 :
( )4سومة التوم.62 :

( )5سومة محمد.19 :
( )6اتظم :البحم المحيط.110/2 :
( )7سومة البقمة.199 :
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لمفعولين
َان ت ََّوا ًبا﴾(.)1
تعالر:
و ول
أصلهماح بِ َح ْم ِد َر ِّب َ َو ْاس َتف ِْف ْر ُه إِ َّن ُه ك َ
ليس﴿ َف َس ِّب ْ
المبتدأ والخبر

 -3اختار:

ا ختيام طل

ما هو خيم وفعل  ،وا ختيام أخذ ما يماه خي ام(.)2

والفعـل (اختـام) يتعـدى إلـر مفعـولين أحـدهما بتفسـ وايخـم بحـمف الجـم ،رـم يحـذف حـمف

الجــم مت ـ توســعا ،فتقــول( :اختــمت زيــدا مــن المجــال) و (اختــمت زيــدا المجــال)( ،)3و ــد ومد الفعــل
ِ
ْي َر ُج ًرال﴾( )4فالفعـل اختـام
(اختام) متعديا إلر مفعولين ف ول تعـالرَ ﴿ :و ْ
وسرى َق ْو َمر ُه َسر ْبع َ
اخت ََار ُم َ
تعــدى للمفعــول الرــات ( ومـ ) بحــذف حــمف الجــم (مــن) ،والتقــديم (اختــام موســر مــن ومـ ســبعين
مج ) ،ولحذف حمف الجم ف هذه ايية د لة ب غية فحذفـ يـدل علـر أن موسـر عليـ السـ م ـد
اجتهــد ف ـ البحــث والتتقي ـ

فـ

ومـ فلــم يجــد مــتهم خيــا ام ســوى هــؤ

الســبعين ،ولــو يــل( :اختــام

موسر) من وم سبعين مج لدل علر أن ف القوم خيـا ام عريـمين وأن اختيـام موسـر عليـ السـ م
ــد و ــع علــر هــؤ

الســبعين ،ولــيا هــذا هــو مـماد القـمآن ،فقــد صــد مــن إســقاط حــمف الجــم التعـ

علر بت إسمائيل لعرمة تممدهم وعصياتهم ،ودوام مخالفتهم لتبيهم حتر عأت لم يجد فيهم خيا ام غيم

هؤ

السبعين(.)5

ومن ومود الفعل (اختام) متعديا للمفعول الرات بحذف حمف الجم ول اللاعم:
ومنررررررا الررررررذي اختيررررررر الرجررررررال سررررررماحة

وجرررررروداً إذا هررررررب الريرررررراح الزعررررررازع

ًً

()6

فالفعل اختيم تعدى للمفعول الرات (المجال) بحذف حمف الجم (من).
 -4هدى:
(الهداية) امملاد والد لة والتقدم ،والتبيين أو املهام ،واألصل ف الفعـل (هـدى) أن يتعـدى
إلر معمول بال م عقول تعالر﴿ :هي ِدي لِ َّلتِي ِهي َأ ْقوم﴾( )7أو بإلر عقول تعـالرَ ﴿ :لتَه ِردي إِ َ ِِ ٍ
اْ
ْ
َ َ ُ
َ
َْ
( )1سومة التصم.3 :
( )2اتظم :المفمدات ف غمي القمآن.214/2 :
( )3اتظم :تتائد الفعم ،255 :ولمح لذوم الذه  ،384 :والتذييل.19/7 :
( )4سومة األعماف.155 :
( )5اتظم :من أسمام تزم الخافض ف القمآن العميم ،يوسف األتصامي.731 ، ،
علر العافية ،139/4 :والتذييل:
( )6البيت للفمزدق ،ديوان الفمزدق ، 360 :واتظم العتا  ،39/1 :ولمح الم
 . 19/7الزعازم :جمع زعزم وه الميا الت ته بلدة.
( )7سومة امس ام .9 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

ليسفيأصلهما
فيحذف حمف الجم ويعدى إلي بتفس
لمفعولينيتسع
ُم ْست َِقي ٍم﴾( )1رم
()3المبتدأ والخبر

ِ
يم﴾ .
ا ُْمل ْستَق َ

()2

ِ
الص َ
اْ
تحو ول تعـالرْ ﴿ :اهدنَا ِّ َ

وقد ورد الفعل (هدى) متعدياً للمفعول الثاني بحذف الجر فري حروالي عشررين موضرعاً فري القررآن

الكريم ،منها:

ِ َ ِ ِ
ِا ًطا َس ِو ًّيا﴾(.)4
 -1ول تعالرَ ﴿ :فا َّتبِ ْعني أ ْهد َك َ
يل الر َش ِ
ِ
اد﴾(.)5
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َما َأ ْهديك ُْم إِ ََّل َسبِ َ َّ
ِ
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا﴾(.)6
ين َج َ
 -3ول تعالرَ ﴿ :وا َّلذ َ
ِ
ول َْ
 -4ول تعالرَ ﴿ :واَّللَُّ َي ُق ُ
السبِ َ
يل﴾(.)7
اَل َِّ َو ُه َو َ ْهيدي َّ
ِ
السبِ َ
ورا﴾(.)8
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
 -5ول تعالر﴿ :إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ
وتعــدي الفعــل (هــدى) إلــر المفعــول الرــات بحــمف الجــم ف ـ الق ـمآن الع ـميم أعرــم مــن تعدي ـ
بحذف حـمف الجـم ،ولتـزم حـمف الجـم د

تـ  ،ففيـ تأعيـد علـر هدايـة اع تعـالر للتـاا إلـر سـبيل

الحق وطميق اميمان ،وليا ذلك فقط بل إت تعـالر يهـدي السـبيل ذاتهـا ،حتـر لعأتهـا هاديـة مهديـة
وف ذلـك د لـة علـر محمـة اع ومأفتـ بخلقـ  ،حيـث هـداهم إلـر طميـق الفطـمة السـهل ،الميسـم الـذي

تجد في التفوا سم مامها.

()9

 -5سمى:
تقول( :سميت زيدا) ،و (سميت بز ٍيد).
( )1سومة اللومى.52 :
( )2اتظم :البحم المحيط.143/1 :
( )3سومة الفاتحة.6 :
( )4سومة مميم.43 :

( )5سومة غافم.29 :
( )6سومة العتعبوت.69 :
( )7سومة األح از .4 :
( )8سومة امتسان.3 :

( )9اتظم :من أسمام توم الخافض ف القمآن العميم ،يوسف األتصامي.747 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية
لمفعولين ليس أصلهما
وعقول اللاعم:
المبتدأ والخبر

ألمرررررر قضررررراه اهلل فررررري النررررراس مرررررن برررررد

وسررررررميته يحيرررررررى ليحيررررررا فلرررررررم يكرررررررن

()1

فاللاهد في ول  " :سميت يحير " حيث تعدى الفعل (سـمر) إلـر مفعـولين أولهمـا ال ـميم

المتصل (الها ) والرات

ول (يحي ).

وقد ورد الفعل (سمى) في ثمانية مواض في القرآن الكريم ،تعردى لمفعرولين صرريحين فري ثالثرة
منها :وهي:

 -1ول تعالرَ ﴿ :وإِ ِِّّن َس َّم ْيت َُها َم ْر َي َم﴾(.)2
(ســمر) تعــدى لمفعــولين :المفعــول األول ال ــميم المتصــل الهــا  ،والمفعــول الرــات (مـميم)،

وهو متصو علر حذف حمف الجم.

ِِ
ْي ِم ْن َق ْب ُل﴾(.)3
 -2ول تعالرُ ﴿ :ه َو َس َّامك ُُم ا ُْمل ْسلم َ
 -3ول تعالرَ ﴿ :ع ْينًا فِ َيها ت َُس َّمى َس ْل َسبِ ًيال﴾(.)4
 -6دعا بمعنى (سمى):
تقول( :دعوت بز ٍيد).
و ال اللاعم:
أخاهررررررا ولرررررررم أرضررررررر لهرررررررا بلبررررررران

دعتنررررررري أخاهرررررررا أم عمررررررررو ولرررررررم أكرررررررن

()5

فاللــاهد فيـ ولـ (دعتتـ أخاهــا) حيــث تعــدى الفعــل دعــا الــذي بمعتــر ســمر إلــر مفعــولين
من غيم توسط حمف جم بيت وبـين أحـدهما ،والمفعـو ن همـا :يـا المـتعلم فـ (دعتتـ ) ،والمفعـول

الرات

ول ( :أخاها).

( )1لم يتس

البيت لقائل معين ،اتظم :لمح لذوم الذه .386 :

( )2سومة آل عممان.36 :
( )3سومة الحد.78 :
( )4سومة امتسان.18 :
( )5البيت من غيم تسبة ف التذييل والتعميل  ، 20/7:وتسب بع هم إلر عبـد الـمحمن بـن الحعـم فـ لـمح لـذوم
الذه

 ،387:ولمح جمل الزجاج .282/1 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهما) محــتم أن يعــون بمعتــر (ســمر) ف ـ
ليسـل (دعــا
لمفعولينالفعـ
و ــد ومد
المبتدأ والخبر

ول ـ تعــالر ﴿ ُقر ِ
رل ا ْد ُعرروا اَّللََّ َأ ِو

َح َن َأ ًّيا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْاْلَ ْس َام ُء ُْ
اَل ْسنَى﴾(.)1
الر ْ َ
ا ْد ُعوا َّ
ذعم الزمخلـمي أن الـدعا هتـا بمعتـر التسـمية،

معتـر التـدا وهـو يتعـدى إلـر مفعـولين،

وعلر ذلك يعون المفعول الرات لفظ الج لة ،ولفـظ الـمحمن هـو الـذي دخلـت عليـ البـا رـم حـذفت،
وعأن التقديم ادعوا معبودعم باع أو ادعوه بالمحمن.)2(.

واحتمز من دعا الت بمعتر (تادى) ،فإذا عاتت بمعتر تادى تعدت إلـر واحـد ،ـال سـيبوي

الفاعل الذى يتعداه فعل إلر مفعولين( " :)3دعوت زيدا إذا أمدت دعوتـ التـ تجـمي مجـمى

ف با

سميت  ،وان عتيت الدعا إلر أمم لم يجاوز مفعو واحدا ".
دعا بمعتر (تادى) ما يتس

ومن مج

ألميم المؤمتين عل بن أب طال :
()4

أججرررررررررت نررررررررراري ودعررررررررروت قنبررررررررر ارً

لمرررررررررا رأيرررررررررت األمرررررررررر أمررررررررر ارً منكررررررررر ارً

أي (تاديت تب ام) ،فدعوت هتا بمعتر (تاديت) أخذت مفعو ب واحدا فقط.
( -7كنى) بتخفيف النون:
تقول( :عتيت أبا عبد اع) و (بأب عبد اع) ويقال أي ا :عتوت (.)5
ال اللاعم:
هرررررري الخمررررررر ال شررررررك تكنررررررى الطررررررالء
فاللـ ــاهد في ـ ـ ول ـ ـ ( :تعتـ ــر الط ـ ـ

كمرررررررا الرررررررذئب يكنرررررررى أبرررررررا جعررررررردة

()6

) و ول ـ ـ ( :يعتـ ــر أبـ ــا جعـ ــدة) حيـ ــث تعـ ــدى الفعـ ــل ف ـ ـ

المو عين إلر مفعولين من غيم توسط حمف الجم ،والمفعول األول هـو ال ـميم المسـتتم فـ عـل
متهما ،أما المفعول الرات فهو ا سم الظاهم بعد عل متها( :الط

– أبا جعدة).

ولم يرد هذا الفعل في القرآن الكريم.
( )1سومة امس ام .110 :
( )2اتظم :العلاف ،560/3 :والبحم المحيط.87/6 :
( )3العتا  ،37/1:واتظم لمح لذوم الذه .386 :
( )4اتظم :حالية لمح لذوم الذه .387 :
( )5لمح لذوم الذه .384 :
( )6البيت لعبيد بن األبم

وهو بيت مفمد ال للتعمان بن المتذم ،اتظم لمح لذوم الذه .384 :
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الفصل الثاني
األفعال المتعدية
بتخفيفأصلهما
لمفعولين ليس
الدال):
 -8صد (
المبتدأ والخبر

و د ومد متعديا لمفعولين ف رماتية موا ع ف القمآن العميم متها:
ول تعالرَ ﴿ :و َل َقدْ َصدَ َقك ُُم اَّللَُّ َو ْعدَ ُه﴾

()1

َاه ُم ا ْل َو ْعدَ ﴾(.)2
و ول تعالرُ ﴿ :ث َّم َصدَ ْقن ُ

فالفعل (صدق) د يأت متعديا إلر المفعول الرات بحمف الجم ،و د يحذف حمف الجم.
والفعــل (صــدق) ف ـ اييــات الســابقة حــذف مت ـ حــمف الجــم توســعا ،وفي ـ د لــة علــر الصــدق ف ـ
عامــل الوعــد ،وعامــل الحــديث بخ ـ ف ولتــا (صــد ت ف ـ الحــديث) فإت ـ يحتمــل الصــدق ف ـ بعــض

الحديث ،و يفيد لمول عل .
 -9زوج:

تقول " :زوجت هتدا ولهتد ".
فف

ِ
زَو ْجنَاك ََهرا﴾
ول تعالرَ ﴿ :ف َل َّام َق ََض زَ ْيد من َْها َو َط ًرا َّ

()3

تعـدى الفعـل (زوج) إلـر مفعـولين:

َراه ْم بِ ُح ٍ
رور
زَو ْجن ُ
األول ال ميم المتصل العاف ،والرات ال ميم المتصل (الها ) ،و ـال تعـالرَ ﴿ :و َّ

ِع ٍ
ْي﴾(.)4

تعـــدى الفعـ ــل (زوج) إلـ ــر مفعـــولين المفعـ ــول األول :ال ــميم المتصـ ــل (ه ــم) وتعـــدى إلـ ــر

المفعول الرات بحمف الجم البا (بحوم).
ــال ال امغـ
تتبيها أن ذلك

األصــفهات ( " :)5ولــم يجــئ فـ القـمآن زوجتــاهم حــو ام ،عمــا يقــال زوجتـ امـمأة؛

يعون حس

المتعامف فيما بيتتا من المتاعحة ".

يت ــا مــن ع ـ م ال امغ ـ

األصــفهات أن الفعــل (زوج) إذا عــان مــن زواج الــدتيا حــذف مع ـ

حمف الجم ،أما إذا عـان مـن زواج ايخـمة ذعـم معـ حـمف الجـم ،وذلـك تفميقـا بـين الـزواجين ،وهـذا
وا ا ف القمآن العميم.

( )1سومة أل عممان.152 :
( )2سومة األتبيا .9 :
( )3سومة األح از .37 :
( )4سومة الدخان.54 :
( )5المفمدات ف غمي

القمآن.285/1 :
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الفصل الثاني
األفعال المتعدية
ليس أصلهما
لمفعولينزن):
( -10كال) (و
المبتدأ والخبر

تقول( :علت لزيد طعام ) و (علت زيدا طعامـ ) ،و (وزتـت لزيـد مالـ ) و (وزتـت زيـدا مالـ )

فاألصل (علت ل ووزتت ل ) ،رم حذفت ال م فتعدى الفعل إلـر مفعـولين وجـمى مجـمى أعطيـت فـ
الظــاهم( ،)1ــال تعــالر﴿ :وإِ َذا كَررا ُلوهم َأو وزَ نُرروهم ُ ْ ِ
ررون﴾( )2والمعتــر (عــالوا لهــم أو وزت ـوا لهــم)
ِس َ
ُ ْ ْ َ
َ
ُ ْ
ُي ُ
والمفعول األول فيهما محذوف فلم يذعم المعيل و الموزون.
وف ـ حــذف ال ـ م معتــر

يؤدي ـ ذع ـمه وذلــك ألن ال ـ م تفيــد ا ســتحقاق ،وهــم لــم يعطــوهم

حقهم فحذف ال م الدالة علر ا ستحقاق إلامة إلر أتهم متعوهم حقو هم(.)3
 -11استرض :
ومد هذا الفعل متعديا لمفعولين ف

ع َليكُم إِ َذا س َّلمتُم ما َآ َتيتُم بِا َْملعر ِ
وف﴾
َ ْ ْ َ ْ ْ ُْ
َ ْ ْ

()4

ول تعالر﴿ :وإِ ْن َأردتُم َأ ْن تَس َ ِ
َراح
َض ُعوا َأ ْو ََل َدك ُْم َف َال ُجن َ
َ َ ْ ْ
ْ ْ

والفعل (استم ع) في خ ف هل يتعدى إلر مفعـولين بتفسـ

أو إلر المفعول الرات بحمف الجم ،فالزمخلمي يمى أت يتعدى إلر مفعولين بتفس ؛ ألت يدل علر

الطلـ ـ

وه ــو متق ــول م ــن (أم ــع) ،يق ــال أم ــعت المـ ـمأة الص ــب واستم ــعتها الص ــب .

()5

وذهـ ـ

الجمهوم إلر أن (استم ـع) يتعـدى إلـر الرـات بحـمف الجـم ،وحـذف مـن ولـ (أو دعـم) ،والتقـديم:
ألو دعم( ،)6والمفعول األول محذوف تقديمه (الم ام ع) أي تستم عوا الم ام ع ألو دعم.

يعلــف التعبيــم القمآت ـ بإســقاط حــمف الجــم مغبــة ايبــا  ،وحمصــهم علــر إم ــام أو دهــم

وايصال الم اعة إليهم ب واسطة مم ع أو غيمها ،لوأتهم استطاعوا إلر ذلك سبي  ،ولو ذعم ف
ســياق حــمف ا ختصــا

ال ـ م (ألو دعــم) لمــا دل علــر هــذا الغــمض؛ ألت ـ دال عل ـر اختصــا

امم ــام لــألو د وألجلهــم ،وفــمق عبيــم ف ـ المعتــر بــين أن يعــون امم ــام لــألو د وبــين أن يعــون
وا عا عليهم(.)7

( )1اتظم :لمح لذوم الذه  ،387 :والتذييل والتعميل.21/7 :
( )2سومة المطففين.3 :

( )3اتظم :معات التحو.52/3 :
( )4سومة البقمة. 233 :
( )5اتظم :العلاف.457/1 :
( )6اتظم :البحم المحيط.228/2 :

( )7اتظم :من أسمام تزم الخافض ف القمآن العميم ،يوسف األتصامي.728 :
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الفصل الثاني
األفعال المتعدية
لمفعولين ليس
أصلهما طري التضمين:
الثنين عن
ج -المتعدي
المبتدأ والخبر

تعدت هذه األفعال لمفعولين لت متها معات أفعال أخمى متعدية لمفعولين ،ومتها:

-1أال:
ِ
ِ
ِ
ِ
ُرم ََل َي ْرأ ُلو َنك ُْم َخ َب ً
راَل﴾
ين َآ َمنُروا ََل َتتَّخ ُرذوا بِ َطانَر ًة م ْ
ال تعالرَ ﴿ :يرا َأ ُّ َهيرا ا َّلرذ َ
رن ُدونك ْ
العلــاف " :يقــال :أ فـ األمــم يــألو إذا صــم فيـ  ،رــم اســتعمل معــدى إلــر مفعــولين فـ
ألوك تصحا و ألوك جهدا علر الت مين ،والمعتر
ف ـ اييــة بأت ـ عــدي بحــذف حــمف الجــم أي

()1

جـا فـ
ــولهم:

أمتعك تصحا و أتقصع "( ،)2ويمعن تقديمه

يــألون عــتعم ف ـ خبــال

()3

وأتلــد ســيبوي ف ـ حــذف

حمف الجم ول المتلما:
والحررررررب يأكلرررررره فرررررري القريررررررة السرررررروس

آليرررررت حرررررب العررررر ار الررررردهر أطعمررررره

يميد :علر ح ِّ العماق ،فحذف حمف الجم (علر) ،وتص

()4

(ح ) علر أتها مفعول ب .

 -2أثاب:
أصل الرو مجوم الل

إلر حالت األولر الت عـان عليهـا ،أو الحالـة المقـدمة ،والرـوا

يمجــع إلــر امتســان مــن ج ـ از أعمال ـ  ،والر ـوا

الخيم(.)5

مـا

يقــال ف ـ الخيــم واللــم ،ولعــن األعرــم المتعــامف ف ـ

وقد ورد الفعل(أثاب) متعدياً إلى مفعولين في أربعة مواض في القرآن الكريم ،وهي:
 -1ولـ تعــالرَ ﴿ :ف َأ َثررا َبك ُْم غَ ر ًّرام بِ َفررم لِ َكر ْي َال َُتْزَ ُنرروا َعر َرَل َمررا َفررا َتك ُْم﴾

()6

أرــا

ـ ِّمن معتــر (أعطــر)،

()7

فتعدى لمفعولين األول ال ميم المتصل العاف ،والرات (غما).
( )1سومة آل عممان.118 :
( )2العلــاف ،الزمخلــمي (ت538ه ــ) ،تحقيــق :عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعل ـ محمــد معــوض ،معتبــة العبيعــان،
المياض ،السعودية ،ط1418 ،1هـ 1998 -م.616/1 ،
( )3اتظم :الفعل ف القمآن تعديت ولزوم .491 :
( )4دي ـوان المــتلما ال ــبع  ،تحقيــق :حســن عامــل الصــيمف  ،معهــد المخطوطــات العمبيــة ،جامعــة الــدول العمبيــة،
1970م / 95 ،آليت :أ سمت.
( )5اتظم :المفمدات ف غمي القمآن.108/1 :
( )6سومة آل عممان.153 :
( )7اتظم :البحم المحيط.96/8 :
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أصلهماام َقا ُلوا جن ٍ
َّات َ َْت ِري ِم ْن َ ُْتتِ َها ْاْلَ َّْنَ ُار﴾(.)1
 -2ول تعالر:
َ
ليس ُ
لمفعولين﴿ َف َأ َث َ
اِّب ُم اَّللَُّ بِ َ
المبتدأ والخبر

ِ
 -3ول تعالرَ ﴿ :ف َعلِ َم َما ِي ُق ُل ِ
اِّب ْم َفت ًْحا َق ِري ًبا﴾ .
السكينَ َة َع َل ْي ِه ْم َو َأ َث َ ُ
وِّبِ ْم َف َأ ْنزَ َل َّ
()2

ون﴾(.)3
 -4ول تعالرَ ﴿ :ه ْل ُث ِّو َب ا ْل ُك َّف ُار َما كَانُوا َي ْف َع ُل َ
(العفــام) تائ ـ

فاعــل وه ـ ف ـ األصــل مفعــول ب ـ ( ،مــا) مفعــول رـ ٍ
ـان علــر ت ــمين الفعــل

(رو ) معتر الفعل أعط .

 -3ظلم:
أصل الظلـم الجـوم ومجـاوزة الحـد ،والظلـم و ـع اللـ

بتقصان أو بزيادة واما بعدول عن و ت أو معات (.)4

فـ غيـم مو ـع المخـت

بـ إمـا

ِ
رن َكررانُوا
والفعــل (ظلــم) يتعــدى إلــر مفعــول واحــد بتفسـ تحــو ولـ تعــالرَ ﴿ :و َمررا َظ َل ُمو َنررا َو َلكر ْ

ت َن ْف ِِس فَاغْ ِف ْر ِِل﴾(.)6
ون﴾( ،)5و ول تعالرَ ﴿ :ق َال َر ِّب إِ ِِّّن َظ َل ْم ُ
َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ

وقررد ورد الفعررل (ظلررم) متعرردياً لمفعررولين فرري الق ررآن الكررريم -وذلررك بتضررمنه معنررى الفعررل

(نقص) -في حوالي عشرين موضعاً ،ومنها:

ون َْ
ون ن َِق ًريا﴾(.)7
اْلنَّ َة َو ََل ُي ْظ َل ُم َ
 -1ول تعالرَ ﴿ :ف ُأو َلِِ َ َيدْ ُخ ُل َ
ين ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْفس َش ْيًِا﴾(.)8
-2و ول تعالرَ ﴿ :ون ََض ُع ا َْمل َو ِاز َ
-3و ول تعالر﴿ :إِ َّن اَّللََّ ََل َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة﴾(.)9
( )1سومة المائدة.85 :
( )2سومة الفتا.18 :
( )3سومة المطففين.36 :

( )4اتظم :لسان العم  ،مادة (ظلم) ،والمفمدات ف غمي
( )5سومة األعماف.160 :
( )6سومة القص

.16 :

( )7سومة التسا .124 :
( )8سومة األتبيا .47 :
( )9سومة التسا .40 :
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المفعول األول للفعل يظلم محذوف تقديمه (أحدا) ،و من (يظلم) معتر يتق

()1

.

 -4وفى:
أوفــر المجــل حق ـ  ،ووفــاه إيــاه أعمل ـ ل ـ وأعطــاه وافيــا ،ويتعــدى الفعــل (وف ـر) إلــر مفعــولين

بت ميت معتر أعطر ومتا(.)2

وقد ورد الفعل (وفى) ناصباً لمفعولين في أربعة عشر موضعاً في القرآن الكريم ،منها:
 -1ول تعالرُ ﴿ :ث َّم ت َُو ََّّف ك ُُّل َن ْف ٍ
ون﴾(.)3
س َما ك ََس َب ْ
ت َو ُه ْم ََل ُي ْظ َل ُم َ
فاعل( ،ما) مفعول ب ٍ
ران.

توفر :فعل م امم مبت للمجهول ،و (عل) تائ
اَل ِ
 -2ول تعالرَ ﴿ :أما ا َّل ِذين َآمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ
ات َف ُي َو ِّف ِ
ور ُه ْم﴾(.)4
َّ
َ َ َ َ
يه ْم ُأ ُج َ
َّ

اء ُه ََل ْ َعِدْ ُه َش ْيًِا َو َو َجدَ اَّللََّ ِعنْدَ ُه َف َو َّفا ُه ِح َسا َب ُه﴾(.)5
 -3ول تعالرَ ﴿ :حتَّى إِ َذا َج َ
ومن خ ل تتبع الفعل (وفر) ف القمآن العميم وجدت أت اخت
تق

وتعالر ،وهو إعطا تام

بامعطـا مـن اع سـبحات

في  ،فاع عز وجل يوف عل إتسان حق عام .

 -5حلى:

ِ
وح هـا :أَْل َب َسـها
َحليت الممأة َحْليا :استفادت َحْليا أو لبست  ،وتحلت :لبست َحْليا أو اتخـذتَ ،
َحْليا أو اتخذه لها ،ويتعدى الفعل َحلر إلر مفعولين إذا من معتر ألبا(.)6
وقد ورد الفعل (حلى) متضمناً معنى (ألبس) في أربعة مواض في القرآن الكريم ،وهي:
ب وي ْلبس َ ِ
 -1ول تعالرَُ ﴿ :ي َّلو َن فِيها ِمن َأس ِ ِ
َضا﴾(.)7
َ ْ
او َر م ْن َذ َه ٍ َ َ َ ُ
َ ْ َ
ون ث َيا ًبا ُخ ْ ً

( )1اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.180/1 :

( )2اتظم ،لسان العم  ،مادة (وف ) .
( )3سومة البقمة.281 :
( )4سومة آل عممان.57 :
( )5سومة التوم.39 :
(ح َ ).
( )6لسان العم  ،مادة َ
( )7سومة العهف.31 :
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ِ
أصلهماِم ْن َأ َس ِ
او َر ِم ْن َذ َه ٍ
اس ُه ْم فِ َيها َح ِرير﴾(.)1
ليس َن فِ َيها
َي َّل ْو
 -2ول تعالر:
لمفعولين﴿ ُ َ
ب َو ُل ْن ُل ًنا َول َب ُ
المبتدأ والخبر

َي َّل ْو َن فِ َيها ِم ْن َأ َس ِ
او َر ِم ْن َذ َه ٍ
ب َو ُل ْن ُل ًنا﴾ .
 -3ول تعالرَ ﴿ :جن ُ
َّات َعدْ ٍن َيدْ ُخ ُل َ
وَّنَا ُ َ
()2

 -4ول تعالر﴿ :وح ُّلوا َأس ِ ِ ِ ٍ
ورا﴾(.)3
او َر م ْن ف َّضة َو َس َق ُ
َ ُ
ُشا ًبا َط ُه ً
َ
اه ْم َر ُّ ُِّب ْم َ َ
هتا تعدى الفعل (حلـوا) إلـر مفعـولين أولهمـا تائـ

الفاعـل ،والرـات (أسـاوم) ،وذلـك لت ـمت

معتر الفعل (ألبا).
َي َّل ْو َن فِ َيها ِم ْن َأ َس ِ
او َر﴾ فقد اختلف العلما ف (مـن) فقـالوا :أتهـا ازئـدة،
ول تعالرَ ﴿ :

أما ف

أو ه للتبعيض أو لبيان الجتا(.)4
وذه

الععبمي إلر أتـ يجـوز أن تعـون (مـن) غيـم ازئـدة والتقـديم :لـيئا مـن أسـاوم ،فتعـون

لبيان الجتا أو للتبعيض(.)5
والصـوا

أن (مــن) غيــم ازئــدة ،وأن مجيئهــا يعطـ د لــة تختلــف عــن ولـ تعــالر ﴿ َو ُح ُّلرروا

َي َّل ْو َن فِ َيها ِم ْن َأ َس ِ
َأ َس ِ
او َر﴾ يدل علر أن هذه التعم ه بعض مـا أعـده اع تعـالر لعبـاده
او َر﴾ فقول ﴿ ُ َ
المؤمتين ف الجتة.

 -3خصائص األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر:
تبــين مــن خـ ل مــا تقــدم أن األفعــال المتعديــة لمفعــولين لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم تتميــز

ببعض الخصائ

 ،متها:

 -1أت يجوز ا تصام علر أحد المفعولين دون ايخم بخـ ف بـا

ظـن ،فيجـوز لـك أن تقـول:

(أعطيـ ـت زي ــدا) دون ذع ــم المفع ــول الر ــات  ،ويج ــوز أن تق ــول( :أعطي ــت دمهم ــا) دون ذع ــم
المفعول األول ،ويجوز حذفهما جميعا فتقول :أعطيت.

( )1سومة الحد.23 :
( )2سومة فاطم.33 :
( )3سومة امتسان.21 :
( )4اتظم :إع ام

القمآن وبيات .418/6 :

( )5اتظم :التبيان ف إع ام

القمآن.102/2 :
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أصلهما
لمفعولينأنليس
أحد المفعولين فاع ف المعتر ،فإذا لت :أعطيت زيدا دمهما ،ف (زي ٌـد)
يعون
بد
 -2أت
المبتدأ والخبر

مفعول ف اللفظ فاعل ف المعتر لعوت آخذ للدمهم.

 -3أن هذه األفعال

يجوز فيهـا املغـا و التعليـق بخـ ف بـا

ظـن ،فهـ تتسـاوى فـ العمـل

فـ المفعــولين سـوا عاتــت متقدمــة عليهــا مرــل :أعطيــت زيــدا دمهمــا ،أو متــأخمة عتهمــا مرــل:

زيدا دمهما أعطيت ،أو متوسـطة بيتهمـا مرـل :زيـدا أعطيـت دمهمـا ،واتمـا لـم يجـز املغـا فـ
هذا علـ عمـا جـاز فـ بـا

ظـن ألتـ لـيا يبقـر بعـد املغـا تـام؛ ألن زيـدا لـيا بالـدمهم ،و

الدمهم بزيد ،واتما تلغر إذا بقر مال معتر ،وليا لهذا معتر فلذلك لم يجز(.)1
 -4يجوز باتفاق إ امة المفعول األول مـن هـذا البـا
فيجــوز أن تقــول( :أ ْع ِط ـ زيـ ٌـد دمهمــا) ،وعــذلك
أ ِمن اللبا ،فتقول :أ ْع ِط الدمهم زيدا.

( )1اتظم :لمح المقدمة المحسبة.362/1 :
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مقـام الفاعـل ،و يجـوز ذلـك فـ بـا

ظـن،

إن
خ ـ ف ف ـ ج ـواز تيابــة المفعــول الرــات ْ

المبحث الثاني
الترتيب والحذف في المفعولين
أو أحدهما ،وجواز نيابة المفعولين من هذا الباب
ويشتمل على:
-1الترتيب بين المفعولين.
-2حذف المفعولين أو أحدهما.
 -3حذف ناصب المفعول به.
-4نيابة المفعولين من باب أعطى.
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المبحث الثاني

الترتيب والحذف في المفعولين أو أحدهما،
وجواز نيابة المفعولين من هذا الباب

 -1الترتيب بين المفعولين:
يجوز التقديم والتأخيم ف هذا البا

مرل( :أعطيت زيدا دمهمـا) و (أعطيـت دمهمـا زيـدا) و

(زيــدا أعطيــت دمهمــا) عــل ذلــك جــائز؛ ألت ـ

لــبا في ـ حيــث يمعــن تمييــز ايخــذ والمــأخوذ (فزيــد)

ايخذ و(الدمهم) المأخوذ ،أما إن خيف اللبا فيج

المفعول الذي ليا عذلك(.)1

تقديم المفعول الذي هو فاعل ف المعتـر علـر

ال ابن مالك ف ألفيت :
واألصرررررل سرررررب فاعرررررل معنرررررى كمرررررن

مرررررن ألررررربس مرررررن زاركرررررم نسرررررج الررررريمن

ويلرررررررررررزم األصرررررررررررل لموجرررررررررررب عررررررررررر ار

()2

وترررررررك ذاك األصررررررل حتمرررررراً قررررررد يرررررررى

ألــام ابــن مالــك فـ البيــت األول إلــر أن األصــل فـ بــا

فاعل ف المعتر علر المفعول الذي ليا عذلك ،فف

أعطــر تقــديم المفعــول الــذي هــو

ول (ألبا من زامعـم تسـد الـيمن) ـدم ( َم ْـن)

الذي هو فاعل ف المعتر علر المفعول الرات (تسد)؛ ألن مدلول (من) هو ال با فهو فاعل ف

المعتر ،وتسد اليمن هو الملبوا ،ويجوز تقديم لعت خ ف األصل.

وعذلك األصل تقديم ما يتعدى إلي الفعل بتفس أبـدا ،وتـأخيم مـا يتعـدى إليـ بـوجهين ،فـإذا
لت( :اختمت زيدا المجال) فاألصل تقديم (زيد) علر (المجال) ،ألن أصل العـ م (اختـمت زيـدا مـن

المجال) ،فالفعل (اختام) تعـدى إلـر (زيـد) مبالـمة بـدون واسـطة حـمف جـم ،فهـو أ ـوى مـن المفعـول

الرات (المجال) الذي تعدى إلي بحذف حمف الجم(.)3

( )1اتظم لمح المفصل بن يعيش ،64/7 :والمقاصد اللافية ف لمح الخ صة العافية 150/3 : ،وما بعدها.
( )2ألفية ابن مالك.19 :

( )3اتظم المساعد  ،433/1والمقاصد اللافية ،153/3 :والتذييل والتعميل ،30/7 :وهمع الهوامع .11/2:
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لسـب

أصلهماـأن م امعـاة هـذا األصـل ،وهـو تقـديم الفاعـل فـ المعتـر ـ ـد يعـون واجبـا
ليسذلك ب
لمفعولين بعد
رم صمح
المبتدأ والخبر

ــد (عـ ام) أي :وجــد ،وذلــك :عخـوف اللــبا مـر  ،عمــا صــمح بأتـ يمعــن تـمك هــذا األصــل أي

وجو تأخيم ما هو فاعل ف المعتر(.)1

إذن المقصــود بــالبيتين الســابقين أن للمفعــول األول مــع المفعــول الرــات فـ بــا

(أعطــر و

أخواتها) ر ث حا ت:
()2
ـائز جــائزة،
الحالرررة األولرررى :وه ـ األصــل :تقــديم مــا هــو فاعــل ف ـ المعتــر عقولــك :أعطيــت الفـ َ
فاألصل تقـديم المفعـول األول (الفـائز)؛ ألتـ هـو ايخـذ وهـو فاعـل فـ المعتـر ،ويجـوز تـأخيمه لعتـ

خ ف األصل.

ويتفمم عن ذلك جواز تقديم المفعول الرات إذا اتصل ب

ميم يعود علـر األول إمـا عليـ

متقدم ف المتبة وان تأخم ف اللفظ ،والجواز ف الصومتين مذه

أعرم البصميين خ فا لهلام فـ

فقط مرل :أعطيت دمهم زيدا ،أو علر العامل أي ا مرل :دمهم أعطيت زيدا؛ لعود ال ميم علـر
متع لهما ،ولبعض البصميين ف متعهم األولر دون الراتية ،ال أبو حيان(" :)3وبتر متع علر أن
المفعولين ف متبة واحدة بعد الفاعـل ،فأيهمـا تقـدم فـذلك معاتـ بخـ ف مـا إذا ـدم علـر الفعـل ،فـإن
التية ب التأخيم ،وحيتئذ يتوى تقديمه بعد المفعول الذي يعود علي ال ميم".
وممــا يتفــمم عــن األصــل أي ــا امتتــام (أعطيــت مالع ـ الغ ـ م) لعــود ال ــميم علــر متــأخم

لفظا ومتبة؛ ألن المالك هو ايخذ ،والعوفيون جوزوا ذلك علر تقديم تتاول الفعل الغ م أو  ،فاألول
عتدهم هو الذي يقدم الفعل آخذا ل بل صاحب (.)4

الحالة الثانية :وجو تقديم ما هو فاعل ف المعتر:
فف هذه الحالة يجـ

التـزام التمتيـ

الرات  ،وذلك ف موا ع ألهمها ر رة:

بـين المفعـولين بتقـديم المفعـول األول ،وتـأخيم المفعـول

( )1اتظم :المساعد ،433/1 :وتو يا المقاصد ،626/2 :ولمح األلموت  ،198/1 :ودليل السالك.377/1 :
( )2اتظــم :إملــاد الســالك إلــر حــل ألفيــة ابــن مالــك ،343/1 :والمســاعد  ،433/1:وتو ــيا المقاصــد، 626/2 :
وهمع الهوامع ،12/2 :ودليل السالك.375/1 :
( )3اتظم :التذييل والتعميل ،32/7 :وهمع الهوامع.12/2 :
( )4اتظم :همع الهوامع 12/2 :والتذييل والتعميل.31/7 :
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وذلــك إذا صــلا عــل مــن المفعــولين أن يعــون فــاع ف ـ المعتــر ،مرــل ولتــا :أعطيــت زيــدا

عم ام ،واختمت اللجعان الجتد ،فف المرال األول

ـم) إذ لـو تقـدم
يجـوز تقـديم المفعـول الرـات (عم ا

لم يتبين ايخذ من المأخوذ ،و ميتة تزيل هذا اللبا ،و وسيلة مزالت إ بتقديم مـا هـو فاعـل فـ

المعتر علر غيمه ،ليعون التقديم هو الدليل علر أت الفاعل المعتوي.
وفـ هــذه الصــومة يجــوز تقــديم المفعــول الرــات علــر المفعــول األول وعلــر الفعــل معــا؛ لعــدم

اللبا ف هذه الحالة مرل :عم ام أعطيت زيدا(.)1
 -2أن يكون المفعول الثاني محصو ارً فيه:

ِ
المتاس ـ َ ) ،ف (األو د) مفعــول أول و (المتاس ـ ) مفعــول
وذلــك مرــل ( :أعســو األو َد إ
ٍ
ران ،و يجوز تقديم المفعول الرات لئ يفسد الحصم ويزول الغمض مت .
و مــاتع مــن تقــديم المفعــول الرــات مــع (إ ) علــر المفعــول األول حيــث
ألن المحصوم في هو الوا ع بعد إ مبالمة ،مرل:

أعسو إ المتاس َ األو د(.)2

ــمم مــن هــذا؛

 -3أن يكون المفعول األول ضمي ارً متصالً ،والمفعول الثاني اسماً ظاه ارً:
عقولـ تعــالر﴿ :إِ َّنررا َأ ْع َط ْينَر َ
راك ا ْل َكر ْرو َث َر﴾( ،)3وعقولتــا :متحتــك الــود ،لعــن يجــوز تقــديم المفعــول
الرات علر المفعول األول و الفعل معا مرل :الود متحتك(.)4
الحالررة الثالثررة :وجــو تقــديم المفعــول الرــات وتــأخيم المفعــول األول ،أي تقــديم مــا هــو مفعــول ف ـ
المعتر ،وتأخيم ما هو فاعل ف المعتر ،وذلك ف مسائل ألهمها ر رة:
1ـ ـ ـ أن يعـ ــون المفعـ ــول األول أي (الفاعـ ــل ف ـ ـ المعتـ ــر) محصـ ــو ام مرـ ــل :مـ ــا أعطيـ ــت المعافـ ــأة إ

المستحق ،ويجوز تقديم مع إ علر المفعول األول وحده دون عامل (.)5

( )1اتظــم :تو ــيا المقاصــد ، 626/2 :ولــمح التصـميا ،471/1 :ولــمح ابــن التــاظم ،181 :والمقاصــد اللــافية:
 ،151/3وحالية الصبان ،134 :والتحو الواف .177/2 :
( )2اتظم :لمح التصميا ، ،471/1 :والمقاصد اللافية ،151/3 :والتحو الواف .177/2 :
( )3سومة العورم.1 :
( )4اتظم :لمح التصميا ،471/1 :والمساعد ،433/1 :والتحو الواف .177/2 :

( )5اتظم :تو يا المقاصد ،627/2 :ودليل السالك ،376/1 :والتحو الواف .178/2 :
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أصلهما(الفاعــل فـ المعتــر) ملــتم علــر
ليساألول
لمفعولينعــول
 2ـ أن يعــون المف
المبتدأ والخبر

ــميم يعــود علــر المفعــول الرــات ،

مرــل :أســعتت البيــت صــاحب  ،فلــو ــدم المفعــول األول (صــاحب ) لعــاد ال ــميم علــر متــأخم لفظــا
ومتبة وهذا ممتوم.
فــإن عــان المفعــول الرــات هــو الملــتمل علــر

أسعتت محمدا بيت أو أسعتت بيت محمدا (.)1
3ـ ـ أن يعــون المفعــول الرــات

ــميم يعــود علــر األول جــاز األمـمان :مرــل:

ــمي ام متص ـ و المفعــول األول (الفاعــل ف ـ المعتــر) اســما ظــاه ام،

القلم أعطيت عاتبا ،والقوم اختمتهم عم ام(.)2
مرلَ :
إذن للتمتي

بين المفعولين ف با

أعطر و أخواتها ر رة أحوال :وجو التزام ف ر رـة

موا ع ،ووجو مخالفت ف ر رة أخمى ،وجواز األممين ف غيم الموا ع السالفة.
ومن المواض في القرآن الكريم التي تقدم فيها المفعول األول على المفعول الثاني وجوباً:
 -1ول تعالرَ ﴿ :وزَ ا َد ُه َب ْس َط ًة ِي ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
اْل ْس ِم﴾(.)3
(زاده) المفعول األول ال ميم المتصل (الها ) و د تقدم وجوبا ،والمفعول الرات (بسطة).
 -2ول تعالر﴿ :ويع ِّلمه ا ْلكِتَاب و ِْ
اْلن ِ
اَلك َْم َة َوالت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َ
يل﴾(.)4
َ َ
ََُ ُُ
(يعلمـ ـ ) المفع ــول األول ال ــميم المتص ــل (اله ــا ) والمفع ــول الر ــات العت ــا  ،ول ــذلك ــدم

المفعول األول وجوبا.

 -3ول تعالرَ ﴿ :ل ْو َخ َر ُجوا فِيك ُْم َما زَ ا ُدوك ُْم إِ ََّل َخ َب ًاَل﴾(.)5
المفعول األول للفعل (زاد) ال ـميم المتصـل العـاف مفعـول أول ،والمفعـول الرـات (خبـا )،
وتقدم المفعول األول وجوبا؛ ألن المفعول الرات محصوم في .

( )1اتظـ ــم :المقاصـ ــد اللـ ــافية 152/3 :ومـ ــا بعـ ــدها ،وهمـ ــع الهوامـ ــع ،12/2 :ودلي ـ ــل الس ـ ــالك ،376/1 :والتحـ ــو
الواف .178 /2:
( )2اتظم :تو يا المقاصد ،627/2 :ولمح ابن التاظم ،182 :والتحو الواف .178/2 :
( )3سومة البقمة.247 :
( )4سومة آل عممان.48 :
( )5سومة التوبة.47 :

184

اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

ليس َل َكبِريك ِ
الس ْح َر﴾(.)1
لمفعولين﴿إِ َّن ُه
 -4ول تعالر:
أصلهما ُُم ا َّلذي َع َّل َمك ُُم ِّ
ُ
المبتدأ والخبر

تقدم المفعول األول وجوبا؛ ألت

ميم متصل والمفعول الرات اسم ظاهم.

ون﴾(.)2
ع ِز َ ُهي ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن ا َّل ِذي كَانُوا َي ْع َم ُل َ
 -5ول تعالرَ ﴿ :و َ ْ
ون﴾(.)3
زَو َن إِ ََّل َما ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
 -6ول تعالرَ ﴿ :و َما ُ َْت ْ
تقدم المفعول األول وجوبا؛ ألن المفعول الرات محصوم في .
 -7ول تعالرَ ﴿ :و َما َي ِعدُ ُه ُم َّ
ورا﴾(.)4
الش ْي َط ُ
ان إِ ََّل غُ ُر ً
الس ُمو ِم﴾(.)5
 -8ول تعالرَ ﴿ :ف َم َّن اَّللَُّ َع َل ْينَا َو َو َقانَا َع َذ َ
اب َّ
تقدم المفعول األول وجوبا؛ ألت

ميم متصل والمفعول الرات اسم ظاهم.

ومن المواض في القرآن الكريم التي تقدم فيها المفعول الثاني على المفعول األول:
 -1ول تعالرُ ﴿ :ك َّلام ن ِ
َاه ْم ُج ُلو ًدا غَ ْ َري َها﴾(.)6
َض َج ْ
ت ُج ُلو ُد ُه ْم َبدَّ ْلن ُ
َ
أي بدلتا جلودهم جلودا غيمها ،تقدم المفعول الرات علر المفعول األول.
ِ
ين َبدَّ ُلوا نِ ْع َم َة اَّللَِّ ُك ْف ًرا﴾(.)7
 -2ول تعالرَ ﴿ :أ ََل ْ ت ََر إِ َ ا َّلذ َ
(تعمة اع) هو المفعول الرات ( ،عف ام) مفعول أول.
 -3ول تعالرَ ﴿ :ذلِ َ جزَ ينَاهم بِبفْيِ ِهم وإِنَّا َلص ِ
ون﴾(.)8
اد ُق َ
َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ
(ذلك) مفعول ب ٍ
ران لجزيتاهم ،و د تقدم علر الفعل وعلر المفعول األول.
( )1سومة ط .71 :
( )2سومة الزمم.35 :

( )3سومة الصافات.39 :
( )4سومة التسا .120 :
( )5سومة الطوم.27 :
( )6سومة التسا .56 :
( )7سومة إبماهيم.28 :

( )8سومة األتعام.146 :
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أصلهماكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا﴾(.)1
لمفعولين﴿ ُث َّم َأ
 -4ول تعالر:
َ ْ ْ ْ َ
ليس ْو َر ْثنَا ا ْل َ
المبتدأ والخبر

(العتا ) مفعول ب ٍ
ران ،والمفعول األول (الذين) ،و دم المفعول الرات تلميفا وتعظيما ل .
ون﴾(.)2
الصابِ ُر َ
اها إِ ََّل َّ
 -5ول تعالرَ ﴿ :و ََل ُي َل َّق َ
(يلقاها) تقدم المفعول الرات وهو ال ـميم المتصـل الهـا وجوبـا؛ وذلـك ألن المفعـول األول
محصوم في  ،و (الصابمون) مفعول ب أول.

 -2حذف المفعولين أو أحدهما:
المفعــول مــن غيــم بــا

" ظــن " ف ــلة أي يمعــن ا ســتغتا عت ـ ف ـ الع ـ م ،فيجــوز حذف ـ

اختص ــا ام عم ــا ج ــاز ذل ــك فـ ـ مفع ــول "ظ ــن " ويج ــوز حذفـ ـ ا تص ــا ام بخـ ـ ف ب ــا

" مبت"(.)3

"ظ ــن" فتق ــول

ال المبمد( " :)4إن لئت لت :عسوت زيدا وأعطيت زيدا ،ولم تذعم المفعول الرات ".
فمرال حذف مفعولي اختصا ام أن تقول ف جوا

فحــذفت المفعــولين ف ـ الج ـوا
أعطي ــت أو عس ــوت

من ال :هل عسوت زيدا روبا؟ " عسوت"

لد لــة مــا تقــدم علي ـ ف ـ الس ـؤال ،ومرــال حــذفها ا تصــا ام أن تقــول:

تمي ــد أن تخب ــم أعر ــم م ــن أتـ ـ و ــع مت ــك ه ــذان الفعـ ـ ن ،ومر ــال ح ــذف أح ــد

المفعولين اختصا ام أن تقول " :أعطيت زيدا" ف جوا

من ال" :لمن أعطيت الدماهم"؟

تميد( :أعطيتها زيدا) ،فحذفت لفهم المعتر ،ومرـال حذفـ ا تصـا ام أن تقـول " :أعطيـت زيـدا

" و تميد أن تخبم بما أعطيت ،و(أعطيت دمهما) ف تخبم من أعطيت(.)5
ال ابن مالك:
وحرررررررذف فضرررررررلة أجرررررررز إن لرررررررم يضرررررررر

كحررررررررذف مررررررررا سررررررررري جوابرررررررراً أو حصرررررررررر

( )1سومة فاطم.32 :
( )2سومة القص

.80 :

( )3اتظم :تو يا المقاصد ،627/2 :ولمح ابن التاظم.182 :
( )4المقت

.93/3 :

( )5اتظم لمح جمل الزجاج .290/1 :
( )6ألفية ابن مالك.19 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

"أعطــر " يجــوز حــذف مفعولي ـ معــا ا تصــا ام

لمفعولين
أصلهمالغيــم دليــل ،وعــذلك بــا
ليسعــول
ـذف المف
ويحـ
المبتدأ والخبر

"ظن"(.)1

وحذف أحدهما ا تصا ام ،وان عان ذلك ممتتعا ف با

ال ابن بابلاذ( " :)2من ها هتا ساغ ا تصام علر أحد المفعولين ،أما علر األول فتقول:
(أعطيت زيدا) ،وأما علر الرات فتقول( :أعطيت دمهما)؛ ألت لما لم يلزم الجمع بيتهمـا بـل دخـول
العامل عليهما ،لم يلزم الجمع بيتهما بعـد دخـول العامـل عليهـا لـزوم مـا أصـل المبتـدأ و الخبـم ،و ـد
يجــوز حــذفها جميعــا ،فتقــول( :أعطيــت) ،فمتــر حــذفتها جميعــا فهــو غايــة فـ امبهــام ،ومتــر ذعمتهــا
مـا

جميعا فهو غاية البيان ،ومتـر ا تصـمت علـر أحـدهما فهـو توسـط فـ البيـان ،وذلـك علـ بحسـ
تدل علي القمائن ".
ففـ ـ

ولـ ـ تع ــالر﴿ :إِنَّرررا َأ ْع َط ْين َ
َرررو َث َر﴾
َررراك ا ْلك ْ

()3

ذع ــم للمفع ــولين ،المفع ــول األول (ال ــميم

المتصل العاف) والمفعول الرات (العورم).
رن َأ ْع َطرى َوا َّت َقرى﴾
ومن حذف المفعولين معاً فري القررآن الكرريم ولـ تعـالرَ ﴿ :ف َأ َّمرا َم ْ

()4

فقـد

حذف مفعول أعطر ،إذ المقصود الرتا علر الم ْع ِط دون التعمض للم ْعطَر.
و ول ـ تعــالرَ ﴿ :فر َرال جنَ راح ع َل ريكُم إِ َذا س ر َّلمتُم مررا َآ َتي رتُم بِررا َْملعر ِ
وف﴾( )5حــذف مفعــو (آتيــتم)
ُْ
َ ْ ْ َ ْ ْ
ُ َ َ ْ ْ
والتقديم (ما آتيتموهن إياه).
اها َما غَ َّشى﴾
و ول تعالرَ ﴿ :فف ََّش َ

()6

حذف المفعو ن من غلر ،والتقديم (ما غلاها إياه).

رــم تب ـ علــر أن حــذف الف ــلة ملــموط بــأ ي ــم ،فــإن عــان حذف ـ ي ــم ويخــل بــالمعتر

امتتــع ،وذلــك عــأن يعــون محصــو ام فيـ مرــل :إتمــا

ـمبت زيــدا؛ ألن الحــذف يتــاف الحصــم ،أو أن

يعون جوابا لسؤال مرل ( ـمبت زيـدا) جوابـا لمـن ـال :مـن

حذف (.)7

( )1تو يا المقاصد.627/2 :

( )2لمح المقدمة المحسبة ،361/1 :واتظم :المقت

ـمبت؟ ألن المطلـو تعييتـ

 ،93/3 :ولمح ملحة امع ام .92 :

( )3سومة العورم.1 :
( )4سومة الليل.5 :
( )5سومة البقمة.233 :
( )6سومة التجم.54 :

( )7اتظم :لمح ابن التاظم ، ،182 :ولمح التصميا ،472/1 :والمقاصد اللافية.155/3 :
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يجـوز

اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية
لمفعولين ليس
أصلهما أحدهما عما ف
االقتصار على
ومن
المبتدأ والخبر

ِ
رَ َ ﴾
ول تعالرَ ﴿ :و َل َس ْو َ
ف ُي ْعطي َ َر ُّبر َ َف َ ْ

()1

فـذعم

المفعول األول (العاف) ف يعطيك ،وحذف المفعول الرات .
و ول تعالر﴿ :و ِمنْهم من ي ْل ِمزُ َك ِي الصدَ َق ِ
ات َفنِ ْن ُأ ْع ُطوا ِمن َْها َر ُضوا﴾
َّ
َ ُ ْ َ ْ َ

()2

حذف المفعول الرات

للفعل أعطر ،والتقديم :تصيبا أو جز ا.
ِ
رن النَّر ِ
رن َي ُقر ُ
رول َر َّبنَررا َآتِنَررا ِي الرردُّ ْن َيا﴾
راس َمر ْ
و ولـ تعــالرَ ﴿ :فمر َ

()3

المفعــول الرــات محــذوف ،أي

(مطلوبتا).
َت ُأ ُك َل َها ِض ْع َف ْ ِ
ْي﴾
و ول تعالرَ ﴿ :ف َنت ْ

()4

المفعول األول للفعل (آتر) محذوف تقديمه (أهلهـا)

أو (صاحبها).
اْلزْ ي َة عن ي ٍد وهم ص ِ
ون﴾
اغ ُر َ
و ول تعـالرَ ﴿ :حتَّى ُي ْع ُطوا ِْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ

()5

المفعـول األول محـذوف والتقـديم

(يعطوعم).
و ولـ تعـالرَ ﴿ :ف َك َّفار ُته إِ ْطعام ع ََش ِة مساكِْي ِمرن َأوس ِ
رون َأ ْهلِريك ُْم﴾
رط َمرا ُت ْط ِع ُم َ
َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ

()6

(تطعمـون)

المفعول األول محذوف تقديمه (تطعموت ).
ِ
رار َف َقرردْ َأ ْخزَ ْي َت ر ُه﴾
و ول ـ تعــالرَ ﴿ :ر َّبنَررا إِ َّن ر َ َم ر ْن ُترردْ خ ِل النَّر َ

()7

المفعــول األول للفعــل (تــدخل)

محذوف تقديمه تدخل .
ِ ِ
ين َقا ُلوا َّاَّت ََذ اَّللَُّ َو َلردً ا﴾
و ول تعالرَ ﴿ :و ُينْذ َر ا َّلذ َ
المتذم ب ؛ وذلك لتخويف وامها

العفام حتر تذه

( )1سومة ال حر.5 :
( )2سومة التوبة.58 :

( )3سومة البقمة.200 :
( )4سومة البقمة.265 :
( )5سومة التوبة.29 :
( )6سومة المائدة.89 :
( )7سومة آل عممان.192 :
( )8سومة العهف.4 :
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()8

حـذف المفعـول الرـات للفعـل (يتـذم) وهـو

تفوسهم ف تقديم العذا

عل مذه .

اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

ِ ِ
لمفعولين
ليس﴿ َو َسن ِ
ْي﴾
تعالر:
و ول
أصلهماَزيدُ ا ُْمل ْحسن َ
المبتدأ والخبر

()1

حذف المفعول الرات للفعل (تزيد) ،ولـم يقـدم حتـر

يحدد الج از والعطا .

أصراض حذف المفعول به:

-

فاألصل ف المفعول ب أن يعون مذعو ام ،ويجوز حذفـ سـوا أعـان واحـدا أم أعرـم لغـمض لفظـ أو
معتوي.

 -1من األصراض اللفظية لحذف المفعول به(:)2
أ -المحافظة علر تتاس

الفواصل:

والمماد بها مؤوا اييات القمآتية ،وذلك عقول تعـالرَ ﴿ :مرا َو َّد َعر َ َر ُّبر َ َو َمرا َق َرَل﴾
ك ،فحذف المفعول ب ليتاس

()3

واألصـل ومـا

الفواصل القمآتية (سجر ـ األولر ـ تم ر)

 المغبة ف اميجاز:عقولـ تعـالرَ ﴿ :ف َأ َّما َم ْن َأ ْع َطى َوا َّت َقرى﴾

()4

فقـد حـذف مفعـول (أعطـر) لسيجـاز ،وألن الغـمض الرتـا

المعطَر ،و ول تعالرَ ﴿ :وا َّت َقى﴾ أي :واتقر مب (.)5
علر المعط دون تعمض للعطية و ْ
 -2من األصراض المعنوية لحذف المفعول به(:)6
أ -احتقامه وتعظيم الفاعل:
َب اَّللَُّ َْلَغْ لِ َب َّن﴾( ،)7أي ألغلبن العافمين ،فحذف المفعول (العافمين) حتقامه
وذلك عقول تعالرَ ﴿ :كت َ
وتعظيم الفاعل.

( )1سومة البقمة.58 :

( )2اتظم :المساعد ،444/1 :ولمح التصميا ،472/1 :ودليل السالك ،378/1 :والتحو الواف .179/2 :
( )3سومة ال حر.3 :
( )4سومة الليل.5 :
( )5دليل السالك.378/2 :
( )6اتظم :لمح التصميا ،472/1 :ولمح األلموت  ،199/1 :ودليل السالك ،379/1 :والتحو الواف .180/2 :
( )7سومة المجادلة.21 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

اع عتها – " ما مأى مت و مأيت

ليس
أصلهماالتصميا ب  :عقول عائلة – م
استقباح
لمفعولين و
 استهجاتالمبتدأ والخبر

مت " فحذفت المفعول أي (العومة) ستقباح ذعمه(.)1

ت -إ امدة التهويل:
ررم َكر َّ
عقول ـ تعــالرَ ﴿ :كر َّ
ون﴾
ررال َسررر َي ْع َل ُم َ
ررال َسررر َي ْع َل ُم َ
ون (ُ )4ثر َّ

()2

أي ســيعلمون مــا يحــل بهــم العقوبــات

والعذا .
ث -إفادة العموم واللمول عما ف
ل

رون ﴾
رم َو َأنْرت ُْم ََل َت ْع َل ُم َ
ول تعـالرَ ﴿ :واَّللَُّ َي ْع َل ُ

()3

فـاع يعلـم عـل

(.)4

ج -للمبالغة بتمك التقييد :مرل :ف ن يعط ويمتـع ويصـل ويقطـع ،فحـذف المفعـول بـ للمبالغـة
ف ا تدام ،وتحعيم ا ختيام والمعتر أن هذا لأت (.)5

-3أوجه حذف ناصب المفعول به جوا ازً ووجوباً:
ال ابن مالك:
ويحرررررررررررررذف الناصررررررررررررربها إن علمرررررررررررررا
أي يحذف تاص

التاص

وقررررررررررد يكررررررررررون حذفرررررررررره ملتزمررررررررررا

الف لة – أي المفعول ب – إن علم التاص

أحياتا زما بد مت .

()6

بقميتة دالة عليـ  ،و ـد يعـون حـذف

فاألصل ف عامل المفعول ب أن يعون مذعو ام ،و د يحذف جوا از أو وجوبا.
 حذف عامل المفعول به جوا ازً:يجــوز حــذف تاص ـ

المفعــول ب ـ ياســا لقميتــة لفظيــة أو معتويــة ،فيجــوز ا تصــام علــر

متصــو الفعــل مســتغتر عت ـ بح ــوم معتــاه مرــل( :زيــدا) لمــن ــال( :مــن

ـمبت؟) ،أي

ـمبت

( )1اتظــم :أو ــا المســالك ،155/2 :ولــمح التصـميا ،472/1 :وحالــية الصــبان 136، :والتحــو الميســم ،محمــد
المختام المهدي ،ط  1424 ،2هـ 2003-م ،ـ102./2

( )2سومة التبأ.5_4 :
( )3سومة البقمة.216 :
( )4اتظم :التحو الميسم.102/2 :
( )5اتظم :التذييل والتعميل.56/7 :
( )6ألفية ابن المالك.19 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهما ( ِ
أعط) ،و (خي ام) لمن ذعم مؤيا أي مأيت(.)1
لمفعولينفليسإعطا :
زيدا ،ولمن لمم
المبتدأ والخبر

وعذلك ا ستغتا عن الفعل بح وم سبب عقول اللاعم:
إذا تغنررررررى الحمررررررام الررررررور هيجنررررررى
أي ذعمت أم عمام؛ ألن التهيد سب

ولررررررررو تسررررررررليت عنهررررررررا أم عمررررررررار

()2

التذعم وباعث علي .

ومرــال ا ســتغتا عــن الفعــل بح ــوم مقامتــة ولــك لمــن تأه ـ

للحــد (معــة) بإ ــمام تميــد

معة.
ومن ذلك ول اللاعم:
()3

ولهررررررا فرررررري مفررررررار الرررررررأس طيبرررررراً

لررررررررررررن تراهررررررررررررا ولررررررررررررو تأملررررررررررررت إال

بإ ــمام ت ــمى أي (إ وت ــمى له ــا)؛ ألن مؤي ــة الل ــخ

فاستغتر بفعل إحداهما عن األخمى(.)4

مقامت ــة لمؤي ــة م ــا يل ــتمل عليـ ـ ،

ــال ســيبوي ( " :)5واتمــا تص ـ هــذا ألت ـ حــين ــال وافقت ـ (و) ــال :لــن ت امهــا ،فقــد علِـ َـم أن
الطي والسبام د دخ ف المؤية والموافقـة ،وأتهـا ـد الـتم علـر مـا بعـدهما فـ المعتـر " ومرـال
ط ِع ْم.
ا ستغتا عن الفعل بالوعد ب ولك (زيدا) لمن ال (سأطعم من احتاج) بإ مام أ ْ
ومرال ا ستغتا عن الفعل بالسـؤال عتـ بلفظـ ولـك لمـن ـال( :هـل أميـت أحـدا) بلـر زيـدا
بإ مام مأيت.
ومرــال ا ســتغتا عــن الفعــل بمعتــاه دون لفظـ ــول مــن ــال( :بلــر وجــاذا)( ،)6حــين يــل لـ
أف معان عذا وجذ ،بإ مام أعمف؛ ألن ول (أف معان عذا وجذ) بمعتـر أتعـمف فيـ وجـذا و ـدمه
( )1اتظـ ــم :تو ـ ــيا المقاصـ ــد ،628/2 :ولـ ــمح التسـ ــهيل ،155/2 :ولـ ــمح التص ـ ـميا ،473/1 :وهمـ ــع الهوامـ ــع:
 ،13/2ودليل السالك.380/1 :
( )2البي ــت للتابغ ــة ال ــذبيات فـ ـ ديواتـ ـ

 ،21اتظ ــم :العت ــا  ، 286/1 :ول ــمح التس ــهيل ،155/2 :والمقاص ــد

اللافية ،166/3 :الومق :جمع أومق وم ا والوم ة سواد وبياض عدخان الممث .

( )3البيــت بــن ــيا الم يــات ف ـ ملحــق ديوات ـ

 ،176وف ـ العتــا  ، 285/1 :والمقت ـ  ،284/3 :ولــمح

التسهيل ،156/2 :والمقاصد اللافية.165/3 :
( )4اتظم :لمح التسهيل ،156/2 :والتذييل والتعميل.45/7 :
( )5العتا .285/1 :

( )6الوجذ :تقمة ف الجبل يجتمع فيها الما  ،والجمع وجاذ.
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهما
لمفعولين
معتر :أف معان عذا :أأجد ف معان عذا؟
ليسألن
تجد)؛
ابن عقيل (

()1

المبتدأ والخبر

ررم َقرررا ُلوا
ومرــال ا ســتغتا عــن الفعــل المســئول عــن متعلق ـ ول ـ تعــالرَ ﴿ :مرررا َذا َأ ْنرررزَ َل َر ُّب ُكر ْ
َخ ْ ًريا﴾

()2

فتص

خي ام بإ مام الفعل أتزل.

ومرال ا ستغتا عن الفعل بالمد علـر وفـق المعتـر دون اللفـظ ولـ تعـالرَ ﴿ :و َقرا ُلوا كُونُروا

ِ
ِ
يم﴾
ُهو ًدا َأ ْو ن ََص َارى َ ْهتتَدُ وا ُق ْل َب ْل م َّل َة إِ ْب َراه َ

()3

أي بل تتبع ملة إبـماهيم فأ ـمم تتبـع؛ ألن معتـر عوتـوا

هودا أو تصامى (اتبعوا ملة اليهود وملة التصامى)(.)4
فامظهام وام مام جائزان ف أمرال هذه المسائل ياسا.

-3حذف ناصب المفعول به وجوباً:
يج

حذف تاص
أ -با

المفعول ب ف أبوا

معيتة متها(:)5

ا لتغال :عقول تعالرَ ﴿ :أب ََشا ِمنَّا و ِ
احدً ا َن َّتبِ ُعر ُه﴾
َ
َ ً

أتتب ــع بلـ ـ ام تتبعـ ـ ؛ ألتـ ـ

()6

أي أتتبـع بلـ ام فـ يجـوز أن تقـول

المفس ــم والمفس ــم ،وعقولـ ـ تع ــالرُ ﴿ :ثرررم َْ ِ
ررريم
يجم ــع ب ــين
ِّ
اْلح َ
َّ

َص ُّلو ُه﴾(.)7
 ومتها ف باَح ِة اَّللَِّ﴾
َر ْ َ

()8

ِ ِ
ي ا َّل ِذ َ َ
ِس ُفوا َع ََل َأ ْن ُف ِس ِه ْم ََل َت ْق َن ُطوا ِم ْن
التدا  :تحو ول تعـالرُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َ
ين أ ْ َ
فالمتادى متصو بعامل محذوف وجوبا تقديمه :أدعو أو أتادي ،وحمف التدا

عوض عت .

( )1اتظم :المساعد ،440/1 :ولمح التسهيل.158/2 :
( )2سومة التحل.30 :
( )3سومة البقمة.135 :

( )4اتظم :لمح التسهيل ،158/2 :والتذييل والتعميل.46/7 :
( )5اتظم :أو ا المسالك ،156/2 :لمح التصـميا  ،473/1:لـمح ابـن التـاظم  ،182:ودليـل السـالك،381/1 :
والتحو الواف .181/2 :
( )6سومة القمم. 24 :
( )7سومة الحا ة.31 :
( )8سومة الزمم.53 :
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اْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخلر

الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهما (إيــاك) وأخواتهـا مــن
ليسحـذيم
لمفعولين الت
ج -وفـ بــا
المبتدأ والخبر

ـمائم الخطــا

المتفصـلة تحــو :إيـاك واألســد،

ف (إياك) متصو المحل بفعل محذوف وجوبا ويقدم متأخ ام عن إياك ،أي (إياك باعد) و

(األسد) متصو بفعل محذوف وجوبا ويقدم متقدما علر األسد أي و (احذم األسـد) ،وفـ

التحـذيم بغيــم إيــاك بلــمط عطـف تحــو :أمســك والســيف ،أي باعـد أمســك واحــذم الســيف ،أو

التعمام تحو :األسد األسد بتقديم :احذم األسد.
د -وفـ بــا

امغـ ام بلــمط العطــف ،تحــو :المــمو ة والتجــدة أو التعـمام تحــو :السـ ح السـ ح

أي :الزم(.)1

ه -ويج

الحذف سماعا ف األمرال المسموعة عن العم :

تحــو( :العــ

علــر البق ــم) ف (الع ـ

) متص ــوبة بفعــل مح ــذوف وجوبــا أي (أمس ــل) و

يجوز ذعمه؛ ألن ذعمه يغيم المرل ،واألمرال

تغيـم( ،)2وتحـو ـولهم ( :أحلـفا وسـو عيلـة)

مرـل يقـال لمـن يظلــم التـاا مـن وجهــين ،ومعتـاه :أتعطيتـ حلــفا وتسـ

أمدأ التمم(.)3
فبسـب
َلك ُْم﴾

وعذلك يج

الحذف فيما جمى مجـمى األمرـال فـ عرـمة ا سـتعمال :وهـو عـل عـ م الـتهم،

لـهمت جـمى مجــمى المرـل فـأعطر حعمـ فـ أتـ
()4

العيـل ،والحلــف:

رريا
يغيـم ،تحــو ولـ تعـالر﴿ :ا ْنت َُهرروا َخر ْ ً

فخي ام متصو بفعل محذوف وجوبا أي و (ائتوا) خي ام(.)5

-4نيابة المفعولين من باب أعطى:
جا فـ العتـا " :هـذا بـا المفعـول الـذي تعـداه فعلـ إلـر مفعـول ،وذلـك ولـك :ع ِسـ َ عبـد
اع الرو  ،وأع ِط عبد ِ
ِ
م حين لتِ :م َ عبد
المال ،مفعت عبد اع ههتا عما مفعت ف
اع
َ
َ
ْ َ
ِم َ  ،واتتص الرو والمـال؛ ألتهمـا مفعـو ن تعـدى
اع ،ولغلت ب ع ِس َ وأ ْع ِط َ عما لغلت ب
إليهما فعل مفعول هو بمتزلة الفاعل "(.)6

( )1اتظم :لمح التصميا ،474/1 :والتحو الواف  ،181/2 :والتحو الميسم.101/2 :
( )2اتظم :إملاد السالك ،345/1 :ولمح التصميا ،474/1 :وهمع الهوامع ،102/2 :والتحو الميسم.101/2:
( )3همع الهوامع ،102/2 :دليل السالك.581/1 :
( )4سومة التسا .171 :
( )5اتظم :لمح التصميا ،473/1 :وهمع الهوامع.13/2 :
( )6العتا .41/1 :
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الفصل الثاني
األفعال المتعدية

أصلهما
لمفعولين ليس
الفعل المتعدى إلر مفعولين لـيا أصـلهما المبتـدأ والخبـم ،يجـوز أن تقـيم
سبق أن
يفهم مما
المبتدأ والخبر

المفعــول األول متهمــا مقــام الفاعــل فيصــبا تائبــا للفاعــل ،وبــذلك يصــبا الفعــل متعــديا إلــر مفعــول
واحد.

تقــول ف ـ (أعطيــت زيــدا دمهمــا)( :أ ْع ِط ـ َ زيـ ٌـد دمهمــا) تقــيم (زيـ ٌـد) مقــام الفاعــل ،وعــذلك ف ـ
يد جبة)( )1فيصبا الفعل المتعدي لمفعولين متعديا لمفعول واحد.
(عسوت زيدا جبة) (ع ِس َ ز ٌ

ـت
و خـ ف فـ جـواز تيابــة رــات المفعــولين مــن بــا أعطــر إذا أ ِمــن اللــبا ،تحــو :أعطيـ َ
ِ
هم زيدا)؛ ألن اللبا في مـأمون ،أمـا إن خيـف اللـبا فيمتـع
زيدا دمهما ،فيجوز أن يقال( :أعط دم ٌ
تيابة المفعول الرات تحو( :أعطيت زيدا عمـ ام) فـ يجـوز أن يقـال أ ِ
عطـ َ عمـمو زيـدا ،ألن (عمـ ام)
()2
مأخوذ فيتوهم عوت آخذا
أما المفعول من با أمم فقد ت التحاة علر التزام إ امة المفعول الذي لـيا أصـل حـمف
الخيم و يقال :أ ِم َم الخيم زيدا(.)3
يد
الجم مقام الفاعل فتقول :أ ِمم ز ٌ
َ
وقد وردت بعض أفعال هذا الباب مبنية للمجهول في القرآن الكريم ،ومن ذلك:
ُش ُبرروا ِي ُق ُلر ِ
 -1ولـ تعــالرَ ﴿ :و ُأ ْ ِ
روِّبِ ُم ا ْل ِع ْجر َرل بِ ُك ْفر ِرر ِه ْم﴾

()4

بتـ الفعــل (ألــم ) للمفعــول ،و ــام

المفعول األول مقام الفاعل.

َّاس ُع ِّل ْمنَا َمنْطِ َِ ال َّط ْ ِري﴾(.)5
 -2و ول تعالرَ ﴿ :و َق َال َيا َأ ُّ َهيا الن ُ
ِ
َح ْلنَا َأ ْوزَ ًارا ِم ْن ِزين َِة ا ْل َق ْو ِم﴾(.)6
 -3و ول تعالرَ ﴿ :و َلكنَّا ُ ِّ
ِ
 -4و ول تعالرَ ﴿ :ق َال ا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم إِ َّن ِْ
ين﴾(.)7
وء َع ََل ا ْلكَاف ِر َ
اخلزْ َ
َ
ي ا ْل َي ْو َم َو ُّ
َ
الس َ
ون﴾(.)8
 -5و ول تعالر﴿ :ن َُو ِّ
ف إِ َل ْي ِه ْم َأ ْع َام ََُل ْم فِ َيها َو ُه ْم فِ َيها ََل ُي ْبخَ ُس َ
( )1لـ ــمح الـ ــدموا ،180 :واتظـ ــم :لـ ــمح المقدمـ ــة المحسـ ــبة 370/1 :ولـ ــمح جمـ ــل الزجـ ــاج  ،566/1 :ولـ ــمح
المفصل.77/7 :
( )2اتظم :العتا  ،41/1 :وأسمام العمبية ،66 :ولمح التسهيل ،129/2 :والمقاصد اللافية 52/3 :وما بعدها.
( )3اتظم :المقاصد اللافية.52/3 :
( )4سومة البقمة.93 :
( )5سومة التمل.16 :
( )6سومة ط .87 :
( )7سومة التحل.27 :
( )8سومة هود.15 :
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الفصل الثالث
األفعال التعدية لثالثة ـفاعيل
ويشتمل على مبحثين:
المبحث األول :عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأقسامها.
المبحرث الثرراني :خصررائص وأحكرام األفعررال المتعديررة لثالثرة مفاعيررل وأحوالهررا

م معموالتها.

اْلفعال املتعدية لثالثة مفاعيل

الفصل الثالث
األفعال المتعدية لثالثة
مفاعيل

الفصل الثالث

األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل
توطئة:
سبق الحديث ف الفصلين السابقين عن األفعال المتعدية لمفعولين ،وه  :األفعال المتعديـة
لمفعـولين أصـلهما المبتـدأ والخبـم (ظـن وأخواتهــا) ،واألفعـال المتعديـة لمفعـولين لـيا أصـلهما المبتــدأ

والخبم (أعطر وأخواتها).

وسأتحدث ف هذا الفصل بإذت تعالر عن األفعال المتعدية إلر ر رة مفاعيل وه :
ى – أتبـ ــأ – تبـ ــأ – أخبـ ــم – خبـ ــم – حـ ــدث) ،حيـ ــث سـ ــأتحدث عـ ــن :عملهـ ــا وأ سـ ــامها
(أَ ْعلَ ـ ـم – أَ ْم َ
وخصائصها ،رم عن أحعام هذه األفعال وأحوالها مع معمو تها.
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المبحث األول
عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأقسامها
ويشتمل على:
 -1عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل.
-2أقسام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل.

اْلفعال املتعدية لثالثة مفاعيل

الفصل الثالث
األفعال المتعدية لثالثة
مفاعيل

المبحث األول

عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأقسامها
 -1عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل:
ذعم سيبوي هذه األفعال بعتوان " :هذا با

الفاعل الذي يتعداه فعل إلر ر رة مفاعيل ،و

يجوز أن تقتصم علر مفعول متهم واحد دون الر رة "(.)1

وهــذه األفعــال ه ـ  :مأى و أعلــم ،وهمــا متقــو ن بــالهمزة مــن المتعــدي إلــر مفعــولين (علــم و

مأى) ،وعذلك ما

من معتر أمى و أعلم ،وه ( :أتبا – تبأ – أخبم – خبم – حدث)(.)2

هذه األفعال السبعة تتص

ر رة مفاعيل ،أول هذه المفاعيل الذي عان فاع

والرالث هما اللذان عاتا ف األصل مبتدأ وخب ام(.)3

بـل ،والرـات

ـق التجــاة ،و( َعِلــم) تصــبت مفعــولين أصــلهما
وذلــك مرــل ولتــا :علــم اللــبا ا ســتقامةَ طميـ َ
يق التجاة ،فالفعل
المبتدأ والخبم ،واذا أدخلتا عليها همزة التعدية تقول :أعلمت اللبا َ ا ستقامةَ طم َ

(أعلــم) تص ـ

ر رــة مفاعيــل :المفعــول األول (اللــبا ) وهــو الــذي عــان فــاع

و(ا ستقامة) مفعول ٍ
ران ،و(طميق التجاة) مفعول رالث(.)4

بــل دخــول الهم ـزة،

 -2أقسام األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل:
ال ابن مالك ف ألفيت :
عرررررررررردوا إذا صررررررررررار أرى و أعلمررررررررررا

إلررررررررررررررررى ثالثرررررررررررررررررة رأى و علمرررررررررررررررررا

()5

و ال أي ا:
()6

حرررررررررررررردث أنبررررررررررررررأ كررررررررررررررذا خبرررررررررررررر ار

وكررررررررررررأرى السرررررررررررراب نبررررررررررررأ أخبرررررررررررر ار
( )1العتا .41/1 :

( )2اتظــم :لــمح المفصــل ،64/7 :وتحــو العمبيــة ،عبــد اللطيــف محمــد الخطي ـ
العموبة للتلم و التوزيع –العويت ،ط1422 ،1هـ 2001 -م.355/2 ،
( )3اتظم :العتا  ،41/1 :ولمح ابن التاظم ،154 :والمطالع السعيدة .343/1
( )4اتظم :دليل السالك  ،309/1وتحو العمبية.355/2 :
( )5ألفية ابن مالك.16 :
( )6السابق.16 :
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الفصل الثالث
األفعال المتعدية لثالثة
مفاعيل
ذعم ابن مالك األفعال الت تتص
ف األبيات السابقة

ر رة مفاعيل وه :

أعلم – أمى – أتبأ – أخبم – تبأ – خبم – حدث.
وقد قسم النحاة هذه األفعال إلى ثالثة أقسام وهي:
أ -الفعل المنقول برالهمزة عرن المتعردي إلرى مفعرولين ،وهـ ( :أَ ْعلَـم – أَ َمى) ،أصـل هـذين الفعلـين
يد َع ْمـ ام تاجحـا) ،و
( َعلِم – َأَمى) المتعديين إلر مفعولين ارتين أصلهما المبتدأ والخبم ،مرلَ ( :علِم ز ٌ
(مأى خالـ ٌـد بع ـ ام متفو ــا) فلمــا دخلــت عليهمــا هم ـزة التعديــة (هم ـزة التقــل) زادتهــا مفعــو رالرــا ،فتقــول:
(أعلمت زيدا عم ام تاجحا) و (أمأيت خالدا بع ام متفو ا) فهمزة التعدية جعلـت ا سـم الـذي عـان فـاع

(زيــد) (خالــد) مفعــو أو  ،فأصــبا الفع ـ ن (أعلــم – أمى) يتصــبان ر رــة مفاعيــل ،وه ـ أ صــر مــا
يتعدى إلي الفعل(.)1

وجمهمة التحاة تقصم التعدية بالهمزة إلر ر رة مفاعيل علـر الفعلـين السـابقين (علـم ،مأى)،

و تب ــيا ي ــاا لـ ـ

عليهم ــا م ــن أفع ــال اليق ــين والمجح ــان وغيمهم ــا ،ف ـ يص ــا عت ــدها أن تق ــول:

ـفم فيهــا مميحــا) وهتــاك مــن العلمــا مــن أجــاز القيــاا
(أظتتــت المجـ َـل الســيامةَ ادمــة ،و أحســبت السـ َ
علر الفعلين السابقين عاألخفش وابن السـماج حيـث أجـاز :أظـن وأحسـ وأخـال وأزعـم وأوجـد ،ياسـا
علر أعلم و أمى ،ولم يسمع ذلك عن العم (.)2

َعلَم) تاصبا لر رة مفاعيل ف القمآن العميم.
ولم يمد الفعل (أ ْ
أما الفعل (أرى) فاحتمل أن يكون ناصباً لثالثة مفاعيل في القرآن الكريم في هذه المواض :
 -1ول تعالر﴿ :ك ََذلِ َ ي ِرهيِم اَّللَُّ َأعام ََُلم حِس ٍ
ات َع َل ْي ِه ْم﴾(.)3
ُ ُ
َْ ْ َ َ َ
فالفعـل (يـمي) تصـ ر رــة مفاعيـل :المفعـول األول هـو
الرات هو (أعمالهم) والمفعول الرالث هو (حسم ٍ
ات).

( )1اتظم :لمح ابن التاظم ،154 :ولمح لذوم الذه

ــميم التصـ

(الهـا ) ،والمفعــول

 ،388ولمح التصميا ،386/1 :وتحو العمبيـة،355/2 :

والتطبيق التحوي ،203 :وتعدي الفعل ولزوم ف صحيا البخامي.71 :
( )2اتظم :امتلاف ال م  ،2133 :وهمع الهوامع ،509/1 :والتحو الواف .59/2 :
( )3سومة البقمة.167 :
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ِ
ُب َع َل ْينَا﴾(.)1
 -2ول تعالرَ ﴿ :و َأ ِرن
مفاعيلَا َمنَاس َكنَا َوت ْ
أمتا أي بصمتا وه متعدية إلر ارتين؛ ألت متقول بالهمزة من المتعدي إلر واحد( .)2وذعـم
ابن عطية أن (أمتا) إما مـن مؤيـة البصـم ،أو مـن مؤيـة القلـ

مفاعيل(.)3

وهـو األصـا لـذلك يتعـدى إلـر ر رـة

 -3ول تعالر﴿ :إِ ْذ ُي ِريك َُه ُم اَّللَُّ ِي َمن َِام َ َقلِ ًيال َو َل ْو َأ َراك َُه ْم كَثِ ًريا َل َف ِش ْلت ُْم َو َل َتنَازَ ْعت ُْم ِي ْاْلَ ْم ِر﴾(.)4
"زعموا أن أمى الحلميـة تتعـدى إلـر ر رـة عـأعلم ،وجعـل مـن ذلـك ولـ تعـالر﴿ :إِ ْذ ُي ِرريك َُه ُم
اَّللَُّ ِي َمن َِامررر َ َقلِر ً
رريال﴾ فاتتصــا لــي عتــده علــر أت ـ مفعــول رالــث ،وج ـواز حــذف هــذا المتصــو
ا تصا ام يبطل هذا المذه  ،تقول :مأيت زيدا ف التوم ،وأمات اع زيدا ف التوم"(.)5
ِ
 -4ول تعالرَ ﴿ :ه َذا َخ ْل ُِ اَّللَِّ َف َأ ُر ِ
ين ِم ْن ُدونِ ِه﴾(.)6
وِّن َما َذا َخ َل َِ ا َّلذ َ
(أموت ـ ) اليــا  :مفع ــول أول( ،مــاذا خل ــق) ف ـ محــل تصـ ـ

والرالث(.)7

ســدت مس ــد المفعــولين الر ــات

ِ
وِّن ا َّل ِذ َ َ
َاء﴾(.)8
 -5ول تعالرُ ﴿ :ق ْل َأ ُر ِ َ
ُشك َ
ين أ ََْل ْقت ُْم بِه ُ َ
ــال أب ــو حي ــان( " :)9الظ ــاهم أن (أمى) هت ــا بمعت ــر (أعل ــم) فتتع ــدى إل ــر ر ر ــة ،ال ــميم
الم ــتعلم وه ــو األول( ،ال ــذين) الر ــات  ،و (ل ــمعا ) الرال ــث ،أي أموتـ ـ بالحج ــة وال ــدليل عي ــف وجـ ـ

اللــمعة؟ وهــل يملعــون مرقــال ذمة؟ أو يمز ــوتعم؟ و يــل :ه ـ مؤيــة بصــم و (لــمعا ) تص ـ

الحال من ال ميم المحذوف ف (ألحقتم) إذ تقديمه :ألحقتموهم ب ف حال توهم لمعا ل ".

( )1سومة البقمة.128 :
( )2اتظم :البحم المحيط.560/1 :
( )3اتظم :المحمم الوجيز.134 :
( )4سومة األتفال.43 :

( )5البحم المحيط.497/4 :
( )6سومة لقمان.11 :
( )7دماسات ألسلو القمآن العميم ،القسم الرالث ،ج ،2مد،9
( )8سومة سبأ.27 :

( )9البحم المحيط.268/7 :
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ال ابنمفاعيل
عطية " :وهذا

عيف ،ألن استدعا مؤية العين ف هذا

غتا ل ".

ض َأم ََُلم ُِشك ِي السامو ِ
ِ
َ ِ
َ
ات﴾(.)1
َّ َ َ
 -6ول تعالر﴿ :أ ُروِّن َما َذا َخ َل ُقوا م َن ْاْل ْر ِ ْ ْ ْ
الجملة ا ستفهامية امت مقام المفعولين الرات والرالث(.)2
ال ابن مالك ف ألفيت :
وان تعرررررررررررررررررررديا لواحرررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررال

همرررررررررررررز فالثنرررررررررررررين بررررررررررررره توصرررررررررررررال

والثررررررران منهرررررررا كثررررررراني اثنررررررري كسرررررررا

()3

فهرررررو بررررره فررررري كرررررل حكرررررم ذو ائتسرررررا

إذا عاتـت (علـم) و (مأى) تتعــديان بـل الهمـزة إلــر مفعـول واحـد ،فإتهمــا بعـد الهمـزة يتعــديان

إلــر مفعــولين لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم ،وذلــك إذا عاتــت (علــم) بمعتــر (عــمف) و (مأى) بمعتــر
المجل الطميقَ إلر
خالد الععبةَ ،فتقول( :أعلمت
َ
يق إلر المسجد ،ومأى ٌ
(أبصم) ،تحوَ :علِمت الطم َ
المسـ ــجد) ،و (أميـ ــت خالـ ــدا الععب ـ ـةَ) ،فـ ــالفع ن (أعلـ ــم) و (أمى) تصـ ــبا مفعـ ــولين ارتـ ــين( ،)4وهـ ــذان
المفعو ن حعمهما حعم مفعول أعطر وأخواتها ،حيث يربت للمفعول الرات متهما ما ربـت للمفعـول

الرات ف با

يصا امخبام ب عن األول ،فهما ليسا ف األصل مبتدأ

(أعطر وعسا) ف عوت

وخب ام ،ف تقول :المجل الطميق المسجد ،وف عوتـ يصـا حذفـ مـع األول ،أو حذفـ وابقـا األول،
أو إبقــاؤه وحــذف األول ،وان لــم يــدل علــر ذلــك دليــل؛ ألت ـ ف ــلة ،فتقــول( :أعلمــت) أو (أعلمــت

المجل) أو (أعلمت الطميق إلر المسجد)

()5

ومن ذلك ول تعـالرِ ﴿ :من بع ِرد مرا َأراكُرم مرا ُ ِ
رون﴾
ُت ُّب َ
ْ َْ َ َ ْ َ

()6

فالعـاف والمـيم مفعـول أول ،و (مـا

تحبون) مفعول ٍ
ران؛ ألتها متقولة من مأي البصمية.
ِ
يم َر ِّب َأ ِر ِِّن َك ْي َ
ف ُ ُْتيِي ا َْمل ْوتَى﴾(.)7
و ول تعالرَ ﴿ :وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
( )1سومة فاطم.40 :
( )2دماسات ألسلو القمآن العميم ،القسم الرالث  /ج ،2مد.445 ،9
( )3ألفية ابن مالك.16 :

( )4اتظ ــم :تو ــيا المقاصـ ــد ،572/1 :ول ــمح األل ــموت  ،166/1 :وحال ــية الصـــبان ،56/2 :ودلي ــل السـ ــالك:
. 311/1
( )5اتظم :لمح األلموت  ،166/1 :وحالية الصبان ،56/2 :ودليل السالك. 311/1 :
( )6سومة آل عممان.152 :
( )7سومة البقمة. 260 :
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مفاعيل ْي َ
ف ُي َو ِاري َس ْو َأ َة َأ ِخ ِيه﴾(.)1
و ول تعالر﴿ :لِ ُ ِري َي ُه َك
ِ ِ
ر َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا﴾(.)2
و ول تعالرُ ﴿ :ه َو ا َّلذي ُيريك ُُم ا ْل َ ْ
ون﴾(.)3
و ول تعالرَ ﴿ :فنِ َّما ن ُِر َينَّ َ َب ْع َض ا َّل ِذي ن َِعدُ ُه ْم َأ ْو َنت ََو َّف َينَّ َ َفنِ َل ْينَا ُي ْر َج ُع َ
اء َْلَ َر ْينَاك َُه ْم َف َل َع َر ْفت َُه ْم بِ ِس َيام ُه ْم﴾(.)4
و ول تعالرَ ﴿ :و َل ْو ن ََش ُ
ب -الفعررل المتعرردي إلررى مفعررول واحررد قررد أجررري مجرررى (أعلمررت) لموافقترره لرره فرري معنرراه فعرردي
تعديته:

وهو خمسة أفعال( :أتبأ  -تبأ  -أخبم  -خبم  -حدث).
ال ابن مالك:
()5

حرررررررررررردث أنبرررررررررررررأ كررررررررررررذلك خبررررررررررررر ار

وكررررررررررررأرى السرررررررررررراب نبررررررررررررأ أخبرررررررررررر ار

ذعــم بعــض التحــاة أن األصــل ف ـ األفعــال الســابقة تعــديتها إلــر مفعــول واحــد بتفســها والــر

آخــم بحــمف جــم ،تحــو :أتبــأت زيــدا بعــذا ،وأخبمت ـ بــاألمم ،و ــد يتعــدى إلــر ارتــين بإســقاط الجــام،
ت َم ْن َأ ْن َب َأ َك َه َذا﴾( ،)6و دليل في ؛ ألن استعمال بحمف الجـم أعرـم ،و ـد تتعـدى
عقول تعالرَ  :قا َل ْ
إلــر ر رــة مفاعيــل وذلــك لت ــمتها معتــر (أعلــم  -أمى) فتقــول :تبــأت زيــدا عم ـ ام فا ـ  ،وليســت

الهم ـزة أو الت ــعيف ف ـ األفعــال الســابقة للتعديــة؛ ألت ـ لــيا لهــا فعــل ر ر ـ مســتعمل ف ـ العلــم عـ ـ
خبم بمعتر ( َعلِ َم)(.)7
(علم – مأى) إ
َ
ولم يربت سيبوي ف عتاب من األفعال السابقة إ (تبأ)(.)8

( )1سومة المائدة.31 :
( )2سومة المعد.12 :
( )3سومة غافم.77 :

( )4سومة محمد.30 :
( )5ألفية ابن مالك.16 :
( )6سومة التحميم.3 :
( )7اتظم :لمح ابن التاظم ،155 :والتذييل والتعميل ،163/6 :ودليل السالك.312/1 :
( )8العتا  ،41/1 :ولمح ابن التاظم.155 :
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مفاعيل
األسالي
والعريم ف

أول المفاعيل الر رة تائ

المأرومة أن تعـون فيهـا تلـك األفعـال الخمسـة مبتيـة للمجهـول ،وأن يقـع

فاعل ممفوعا ،ويبقر الرات والرالـث مفعـولين صـميحين ،فتقـول( :أخبِـمت

عم ام فا )( )1و ـد جـا فـ القـمآن الفعـل (تبـأ) تاصـبا مفعـو واحـدا صـميحا ،وسـد مسـد المفعـولين
ِ ِ
ررور
الرــات والرالــث جملــة أن مــع معموليهــا ،وذلــك ف ـ مرــل ول ـ تعــالرَ  :ن ِّبرر ْ ع َبررادي َأ ِِّّن َأنَررا ا ْل َف ُف ُ

ِ
يم.)2(
الرح ُ
َّ

واختــام ابــن مالــك فـ لــمح التســهيل أ تلحــق األفعــال (أتبــأ – أخبــم – خبـم – حــدث) فـ
التعدي بأعلم؛ ألت يعون من با إسقاط حمف الجم عما ال سيبوي فيما حعـر عـن بعـض العـم
(تبئت زيدا) أي عن زيد ،وا تصم علي ( ،)3وعما ف ول تعالرَ  :م ْن َأ ْن َب َأ َك َه َذا  )4(فحـذف حـمف
الج ــم بع ــد (تب ــأ) مقط ــوم بربوتـ ـ  ،وبع ــد (أتب ــأ) إذ

يمع ــن أن يع ــون الرال ــث مح ــذوفا مقتصـ ـ ام عل ــر

المفعـولين؛ ألن الرالــث هـو خبــم للمبتــدأ علـر مــا زعمـوا أتهـا تتعــدى إلــر ر رـة ،و يحــوز ا تصــام
علــر المبت ــدأ دون الخب ــم ،ويعــون المتص ــو الرال ــث متصــوبا عل ــر الح ــال ،وعــذلك الجمل ــة الوا ع ــة

مو ع  .وذعم ابن مالك أن الذي حمل سيبوي علر حذف الحمف ول اللاعم:
كرامررررررراً مواليهرررررررا لئيمررررررراً صرررررررميمها

ونبئرررررررت عبرررررررد اهلل برررررررالجو أصررررررربحت

()5

أي تبئـت عــن عبـد اع ،مــع إمعـان إج امئـ مجـمى (أعلمــت) فـدل ذلــك علـر أن تقــديم حــمف

الجــم امجــا عتــده ،إذ لــيا فيـ إخـماج لـ

عــن أصــل  ،و ت ــمين لـ

معتــر لـ  ،ولــم يربــت

امجـ ام مجــمى (أعلــم) إ حيــث يحتمــل حــذف الحــمف ،فعـان الحمــل عليـ أولــر ،هــذا فـ (تبــأ) مــع
عرمة استعمالها بالصومة المحتملة ،وأما أخواتها فيتدم استعمالها بتلك الصومة(.)6

( )1اتظم :دليل السالك ،312/1 :والتحو الواف .61/2 :
( )2سومة الحجم.49 :

( )3اتظم :لمح التسهيل 100/2 :وما بعدها ،والتذييل والتعميل 165/6 :وما بعدها.
( )4سومة التحميم.3 :
( )5البيت متسو للفمزدق ،ولم أجده ف ديوات  ،اتظم العتا  ،39/1 :ولمح التسهيل،102/2 :
صميمها :خالصها.

( )6اتظم :لمح التسهيل ،100/2 :والتذييل والتعميل.166/6 :
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حيان علر ول ابن مالك " :وما ممه مـن أن هـذه األفعـال األمبعـة
و د مد أبو

تلحـق فـ

التعــدي (أعلــم) يععــم علــر اســتد ل أن (أعلــم) يجــوز فيهــا التعليــق عــن مفعوليهــا مســتد بقول ـ
زَّق إِ َّنكُم َل ِفي َخ ْل ٍِ ج ِد ٍ
تعالرُ  :ي َن ِّب ُِك ُْم إِ َذا ُمزِّ ْقت ُْم ك َُّل ُِم َ ٍ
يد  )1(وبقول :
َ
ْ
حررررررررذار فقررررررررد نبئررررررررت إنررررررررك للررررررررذي

سررررررتجزى بمررررررا تسررررررعى فتسررررررعد أو تشررررررقى

()2

ألن (تبـأ) هـذه المعلقــة ليسـت تتعـدى إلــر ر رـة إذا لـم يربــت لهـا ذلـك ،فـ يعـون فـ تعليقـ
علــر صــحة ربوت ـ دليــل علــر تعليــق (أعلــم) و (مأى) فقــد تــا ض المصــتف ف ـ ا ســتد ل علــر أن

التعليق يجوز فيما يتعدى إلر ر رة ،وزعم أن ما استدل ب علر التعليق

تتا ض وا ا(.")3

يتعـدى إلـر ر رـة ،وهـذا

ومن الشواهد على األفعال السابقة:
 -1نبأ  -أنبأ:
ــال صــاح

اللبــا ( " :)4فأمــا تب ـأت وأتبــأت ،ففع ـ ن متعــديان إلــر ل ـ

واحــد ،والــر رـ ٍ
ـان

بحمف الجم ،عقول ( :تبأت زيدا عن حال عممو) ،أو (بحال عممو) ،و د يحذف حمف الجم عقول
تعالرَ  :م ْن َأ ْن َب َأ َك َه َذا  )5(أي :عن هذا ،و د ذه وم إلر أت يتعـدى بتفسـ  ،واسـتدل بهـذه اييـة،
ولــيا فيـ دليــل؛ ألتـ ــد اســتعمل فـ موا ــع أخــمى بحــمف الجــم أعرــم مــن اســتعمال بغيــم حــمف

الج ــم ،ف ــالحعم بزي ــادة الح ــموف فـ ـ تل ــك الموا ــع
بزيادت "(.)6

يج ــوز ،فأم ــا ح ــمف الج ــم فأس ــوغ م ــن الحع ــم

والفمق بين (تبأت) و (أتبأت) وبين (أعلمت) ،أن (أعلمت) استعملت بغيم همزة التعدي رـم
عــديت ،و (تبـأت –أتبــأت) و ــعتا علــر التعــدي ،ولــم يســتعمل فيهــا (تبــأ المجــل) و (خبــمت وأخبــمت
وحدرت) مرل تبأت ،واتما ساغ التعدي إلر ر رة للبهها

فقد أعلمت ب ".

(أعلمت)؛ ألتك إذا أخبمت إتساتا بـأمم

( )1سومة سبأ.7 :
( )2لم أ ف علر ائل وهو ب تسبة ف لمح التسهيل ،103/2 :والمساعد علر تسهيل الفوائد.382/1 :
( )3التذييل والتعميل 166/6 :وما بعدها.
( )4اللبا

ف علل البتا وامع ام .256/1 :

( )5سومة التحميم.3 :
( )6اتظم :اللبا

ف علل البتا وامع ام .257/1 :
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تبأ) ول التابغة الذبيات :
ومن اللواهد علر (

يهررررررررردي إلررررررررري صرائرررررررررب األشرررررررررعار

نبئرررررررت زرعرررررررة والسرررررررفاهة كاسرررررررمها

()1

فالفعــل (تبــأ) تعــدى إلــر ر رــة مفاعيــل ،المفعــول األول (التــا ف ـ تبئــت) ،و ــد صــام تائبــا

للفاعل ،و (زمعة) مفعول ٍ
ران ،وجملة (يهدي) ف محل تص

مفعول رالث.

ومن اللواهد علر (أتبأ) ول األعلر:
وأنبئرررررررررررررت قيسررررررررررررراً ولرررررررررررررم أبلررررررررررررره
فالفعـل (أتبــأ) تصـ

كمرررررررا زعمررررررروا خيرررررررر أهرررررررل الررررررريمن

()2

ر رـة مفاعيــل ،المفعــول األول (التـا ) فـ (أتبئــت) رـم صــام تائبــا عــن

خيم) المفعول الرالث.
الفاعل ،و ( يسا) المفعول الرات  ،و ( َ

ومن المواض في القرآن الكريم التي احتمل فيها أن تكون (نبأ) ناصبة لثالثة مفاعيل:
 -1ول تعالرَ ﴿ :قدْ َن َّب َأنَا اَّللَُّ ِم ْن َأ ْخ َب ِ
ارك ُْم﴾

()3

(تبأ) هتا تعدت إلر مفعولين ععمف ،تحو ول تعـالر ﴿ َم ْن َأ ْن َب َأ َك َه َرذا﴾

()4

والرـات هـو (مـن

أخبــامعم) ،و يــل أتهــا بمعتــر (أعل ـم) المتعديــة إلــر ر رــة والرالــث محــذوف اختصــا ام لد لــة الع ـ م
علي  ،أي من أخبامعم عذبا أو تحوه(.)5

ادي َأِّن َأنَا ا ْل َف ُفور ِ
 -2ول تعالرَ ﴿ :نب ِعب ِ
يم﴾(.)6
ِّ
ِّ ْ َ
الرح ُ
ُ َّ
" سدت إن مسد مفعول تبئ إن لتا أتهـا تعـدت إلـر ر رـة ،ومسـد واحـد إن لتـا تعـدت إلـر

ارتين "(.)7

( )1البيــت للتابغــة الــذبيات  ،اتظــم :ديوات ـ  :لــمح وتقــديم :عبــاا عبــد الســاتم ،دام العت ـ
1416ه ـ ـ،1996-

 ،86 :اللغ ــة :الس ــفاهة :الجهال ــة ،غ امئـ ـ

لاع ام.

( )2البيت لألعلر ف ديوات :

األل ــعام :األل ــعام الغميب ــة ألن ص ــاحبها

 ،25بمواية (تبئت) ،بد من (أتبئت).

( )3سومة التوبة.94 :
( )4سومة التحميم.3 :
( )5اتظم :البحم المحيط.93/5 :
( )6سومة الحجم.49 :

( )7البحم المحيط.445/5 :
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مفاعيل ُأ َنب ُِكُم ع ََل من َتنَزَّ ُل َّ ِ
ْي﴾(.)1
الش َياط ُ
 -3ول تعالرَ ﴿ :ه ْل ِّ ْ َ َ ْ
(علر من تتزل اللياطين) الجملة مت متة معتر ا ستفهام ف مو ع تص

ألتبئعم ،ألت

معلق ،ألت بمعتـر أعلمعـم فـإن ـدمتها متعديـة رتـين عاتـت سـادة مسـد المفعـول الرـات  ،وان ـدمتها
متعدية لر رة عاتت سـادة مسـد ا رتـين ،وا سـتفهام إذا علـق عتـ العامـل

يبقـر علـر حقيقتـ وهـو

ا ستع م بل يؤول معتاه إلر الخبم ،فالمعتر هتا :هل أعلمعم علر من تتزل اللياطين علي (.)2

 -4ول تعالر﴿ :هل َندُ ُّلكُم ع ََل رج ٍل ينَب ُِكُم إِ َذا مزِّ ْقتُم ك َُّل ُِم َزَّ ٍق إِ َّنكُم َل ِفي َخ ْل ٍِ ج ِد ٍ
يد﴾(.)3
َ
ْ
ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ ُ ْ
جملة (إتعم لف خلق جديد) سدت مسد المفعولين الرات والرالث (يتبئعم) ال أبو حيـان(:)4
" و د متع وم التعليق ف با

(أعلم) والصحيا جوازه ".

 -5ول تعالرَ ﴿ :و َي ْس َتنْبُِِو َن َ َأ َحِ ُه َو ُق ْل إِي َو َر ِِّّب إِ َّن ُه ََلِ﴾(.)5
يستتبئوتك بمعتر يستخبموتك متعدية رتين ،و يل ه متعديـة إلـر ر رـة وجملـة ا سـتفهام

(أحق هو) سدت مسد المفعولين الرات والرالث ،و د مد أبو حيان علر ذلك بأن (استعلم)
إلر ر رة ،و يلزم من عوتها بمعتر يستعلموتك أن تتعدى إلر ر رة(.)6

تتعـدى

و د ومد (تبأ – أتبأ) بمعتر (أخبم) فتعدى إلر مفعـولين األول بتفسـ  ،والرـات بحـمف الجـم
ومـن ذلــك ولـ تعـالرَ ﴿ :أ ْنبِ ُِر ِ
روِّن بِ َأ ْسر َرام ِء َهر ُرن ََل ِء﴾( )7أتبئــوت بمعتــر أخبموتـ  ،تعــدت للمفعــول األول
بتفسها وللرات بحمف الجم.
و ول تعالرُ ﴿ :ق ْل َأؤُ َن ِّب ُِك ُْم بِخَ ْ ٍري ِم ْن َذلِك ُْم﴾(.)8
ِ
ِ
يم﴾(.)9
و ول تعالرَ ﴿ :و َن ِّبِ ُْه ْم َع ْن َض ْيف إِ ْب َراه َ
( )1سومة اللع ام .221 :
( )2اتظم :البحم المحيط.45/7 :
( )3سومة سبأ.7 :

( )4البحم المحيط.250/7 :
( )5سومة يوتا.53 :
( )6اتظم :البحم المحيط.167-166/5 :
( )7سومة البقمة.31 :
( )8سومة آل عممان.15 :
( )9سومة الحجم.51 :
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ف َب ْع َض ُه َو َأ ْع َر َض َع ْن َب ْع ٍ
ض﴾(.)1
و ول تعالرَ ﴿ :ف َل َّام َن َّب َأ
مفاعيل ْت بِ ِه َو َأ ْظ َه َر ُه اَّللَُّ َع َل ْي ِه َع َّر َ
ومــن خ ـ ل تتبع ـ لموا ــع ومود الفعلــين (تبــأ – أتبــأ) ف ـ الق ـمآن الع ـميم وجــدت أتهم ـا ف ـ

معظم هذه الموا ع د تعديا إلـر المفعـول األول بتفسـيهما والـر المفعـول الرـات بحـمف الجـم ،وهـذا

يــدل علــر أن ذلــك هــو األصــل فيهمــا – عمــا ذعــم العلمــا – وأن مــا جــا متهمــا متعــديا إلــر ر رــة
مفاعيل فهو من با

الت مين.

 -2خبر – أخبر:
من اللواهد علر (خبم) ول العوام بن عقبة بن عع
وخبررررررررت سررررررروداء الغمررررررريم مريضرررررررة

بن زهيم:

فأقبلررررررت مررررررن أهلرررررري بمصررررررر أعودهررررررا

ًً

()2

فتعدى الفعل (خبم) إلر ر رة مفاعيـل ،المفعـول األول التـا فـ خبـمت رـم صـام تائبـا عـن
الفاعل ،والمفعول الرات (سودا الغميم) والمفعول الرالث (ممي ة).
ومن اللواهد علر (أخبم) ول اللاعم:
ومرررررررررا عليرررررررررك إذا أخبرتنررررررررري دنفررررررررراً
فالفعــل (أخبــم) تص ـ

وصرررررراب بعلررررررك يومرررررراً أن تعرررررروديني

()3

ر رــة مفاعيــل :المفعــول األول :ال ــميم المتصــل (التــا ) رــم صــام

تائبا عن الفاعل ،والمفعول الرات (يا المتعلم) والمفعول الرالث (دتفا).
ولم يمد هذان الفع ن ف القمآن العميم.
 -3حدث:
من اللواهد علي ول الحامث بن حلزة اليلعمي:

حرررررررررردثتموه لرررررررررره علينررررررررررا الرررررررررروالء

أو منعررررررررررتم مررررررررررا تسررررررررررألون فمررررررررررن

()4

( )1سومة التحميم.3 :
( )2البيت للعوام بن عقبة بن زهيم ،اتظم :لمح ابن التـاظم ،156 :ولـمح التصـميا ،387/1 :وتخلـي

اللـواهد:

 ،467والتذييل والتعميل.165/6 :
( )3البيت لمجل من بت ع

 ،اتظم :لمح ابن التاظم ،156 :وتخلي

اللواهد ،468 :ولمح التصميا387/1:

( )4البيــت للحــامث بــن حل ـزة اليلــعمي ،اتظــم :ديوات ـ  ،تحقيــق :إميــل يعقــو  ،دام العت ــا
 1411هـ 1991م،

.27 :
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مفاعيلصـل (تـم) مفعـول أول ،و ـد صـام تائبـا عـن الفاعـل ،وال ـميم المتصـل (هـا
فال ميم المت

الغائ ) المفعول الرات  ،وجملة (ل عليتا الو ) المفعول الرالث.

ال ابن هلام( " :)1لم يسمع تعدي (حدث) إلر ر رة ف غيمه ".
أما في القرآن الكريم فقد ورد الفعل (حدث) في ثالثة مواض وهي:
ِ
اجوك ُْم بِ ِه ِعنْدَ َر ِّبك ُْم﴾(.)2
وَّنُ ْم بِ َام َفت ََح اَّللَُّ َع َل ْيك ُْم ل ُي َح ُّ
ول تعالرَ ﴿ :أ ُُتَدِّ ُث َ
ول تعالرَ ﴿ :ي ْو َمِِ ٍذ ُُتَدِّ ُ َأ ْخ َب َار َها ( )4بِ َأ َّن َر َّب َ َأ ْو َحى ََلا﴾(.)3
و ول تعالرَ ﴿ :و َأ َّما بِن ِ ْع َم ِة َر ِّب َ َف َحدِّ ْ ﴾(.)4
و د ذعم العلما أن (حدث) ف اييات السابقة ٍ
متعد لمفعولين ،وليا لر رة مفاعيل.
ومــن الم حــظ ف ـ جميــع اللـواهد اللــعمية الســابقة أن األفعــال المتعديــة إلــر ر رــة مفاعيــل

جميعها جا ت مبتية للمجهول ،أما ف القمآن العميم فليست عذلك.
ج -فعل متعد إلى مفعولين والى الظرف المتس فيه:

وذلك عقولـك( :أعطيـت عبـد اع روبـا اليـوم) و (أعطيـت) فعـل وفاعـل ،و (عبـد اع) مفعـول

أول ،و (روبا) مفعول ٍ
ران ،و (اليوم) مفعول رالث،

تجعل ظمفا عأن الفعل و ع ب

في (.)5

ال سيبوي ( " :)6واعلم أن هذه األفعال إذا اتتهت إلر ما ذعمت لك من المفعولين ،فلم يعن
بعد ذلك متعدي تعدت إلر جميع ما يتعدى إلي الفعـل الـذي
المال إعطا جمي  ،وسم ت عبد اع الرو َ الليلةَ،
عبد اع زيدا
َ
سامق الليلةَ زيدا الرو  ،لم تجعلها ظمفا ".

( )1تخلي

اللواهد.471 :

( )2سومة البقمة.76 :
( )3سومة الزلزلة.4 :
( )4سومة ال حر.11 :
( )5اتظم :لمح المفصل.65/7 :
( )6العتا .41/1 :
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اْلفعال املتعدية لثالثة مفاعيل
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مفاعيلـيش ف ـ لــمح المفصــل أن مــن التحــويين مــن يــأبر ا تســام ف ـ الظــموف ف ـ
ذعــم ابــن يعـ

األفعال ذات المفعولين ،فذلك من بل أن الفعل إذا عان زما وعديت إلر الظـمف علـر السـعة تحـو
ـوم) صـام عاألفعــال المتعديـة إلــر مفعــول ،واذا عـان الفعــل متعـديا إلــر مفعـول واحــد وجئــت
( مـت اليـ َ
بــالظمف علــر الســعة صــام عاألفعــال المتعديــة إلــر مفعــولين ،واذا عــان الفعــل يتعــدى إلــر مفعــولين،
وجئــت بــالظمف علــر أت ـ مفعــول صــام عاألفعــال المتعديــة إلــر ر رــة ،فــإذا عــان الفعــل يتعــدى إلــر
ر رــة مفاعيــل رــم جئــت بــالظمف ،فمــن التحــويين مــن يــأبر ا تســام ف ـ الظــمف؛ ألن الر رــة تهايــة

التعــدي ،ولــيا و ام هــا مــا يلحــق بـ  ،ومــتهم مــن أجــاز ذلــك ،ألتـ
جواز تعدي الفعل ال زم والمتته ف التعدي إلي (.)1

يخــمج عــن حعــم الظمفيــة بــدليل

* ومن النحاة من زاد أفعاالً أخرى ،وجعلها تنصب ثالثة مفاعيل:
 -1ف ـزاد الحميــمي ف ـ لــمح الملحــة (علــم) المتقولــة بالت ــعيف( ،)2ــال أبــو حيــان( " :)3والــذي ذعــم
أصحابتا أن علم المتعدية إلر ارتـين لـم تتقـل إ بـالهمزة ،وأن (علـم) المتعديـة إلـر واحـد لـم تتقـل إ

بالت عيف؛ ليفمق بذلك بين المعتيين ،ولم توجد (علم) متعدية إلر ر رة ف لسان العم ".

 -2وزاد اب ــن مال ــك ( أمى) الحلمي ــة ،عقولـ ـ تع ــالر﴿ :إِ ْذ ُي ِ
رررريك َُه ُم اَّللَُّ ِي َمن َِامررر َ َقلِ ً
رررم
ررريال َو َلر ْ
ررو َأ َراك َُه ْ
كَثِ ًريا﴾(.)4
وعامض أبو حيان األتدلس ما ذه

إلي ابن مالك من أن (مأى) الحلمية تتعدى إلر ر رة

س ــماعا مس ــتد بايي ــة الس ــابقة ،و ــال إن ذل ــك ل ــيا بجي ــد؛ ألن ( أمى) الحلمي ــة تتع ــدى إل ــر ارت ــين

ععلمت ،وأن اتتصا

( لي ) ف ايية السابقة علر الحال ،والذي يدل علر أتـ حـال جـواز الحـذف

فيـ  ،وا تصــام علــر المتصــوبين بل ـ  ،فتقــول :أ امت ـ اع ف ـ متــام زيــدا ،وعــذلك بــل هم ـزة التقــل
تقــول :أميــت ف ـ متــام زيــدا ،فلــو عــان مفعــو رالرــا لمــا جــاز حذف ـ ا تصــا ام؛ ألت ـ

الخبم ا تصا ام(.)5

( )1لمح المفصل 30365/7 :وما بعدها.
( )2لمح ملحة امع ام  ،الحميمي،

.93 :

( )3التذييل والتعميل.163/6 :
( )4سومة األتفال.43 :

( )5اتظم :التذييل والتعميل ،171/6 :وتو يا المقاصد.574/1 :
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مفاعيل
اك َما َي ْرو ُم الردِّ ِ
مالك (أدمى) وجعل ول تعـالرَ ﴿ :و َما َأ ْد َر َ
ين﴾
 -3عذلك زاد ابن

()1

مـن تعليـق (أدمى)

بمعتــر (أعلــم) ومد علي ـ أبــو حيــان بــأن األعرــم ف ـ ع ـ م العمبيــة تعديــة (دمى) بحــمف جــم ،تقــول:

(دميت ب ) ،واأل ل ت ـميتها معتـر علـم ،فتقـول( :دميـت زيـدا ائمـا) ،واذا عـان عـذلك ودخلـت عليهـا
همزة التعدية تعدت إلر واحد بتفسها ،والر ايخم بحمف جم ،عما هو األعرم فيها بـل دخـول همـزة

التعدية ،وأما ول تعالرَ  :ما َي ْو ُم الردِّ ِ
ين  لـيا سـادا مسـد المفعـولين ،فيعـون بمتزلـة (أعلـم) ،واتمـا
سد مسد المفعول الذي يتعدى إلي بحـمف الجـم ،فهـ جملـة فـ مو ـع التصـ

واحد أصل حمف الجم(.)2

 -4ع ــذلك زاد األخف ــش واب ــن السـ ـماج :أظ ــن وأحسـ ـ

تتـو عـن مفعـول

وأخ ــال وأزع ــم وأوج ــد ياس ــا عل ــر (أعلـــم) و

(أمى)( .)3وجمهــوم التحــاة يقصــمون التعديــة بــالهمزة علــر الفعلــين (علــم – مأى) ،و يجيــزون يــاا
لـ

الظن

عليهمــا مــن أفعــال اليقــين والمجحــان ،فالســهيل لــم يجــز (أظتتت ـ ) أي جعلت ـ ظاتــا ،حيــث أن
تفعل أتت ب  ،و تفعل ليئا من أسباب (.)4

وذعــم التحــاة أن مــذه

ســيبوي أن التقــل بالت ــعيف ســمام فـ المتعــدي والـ زم ،وبــالهمزة

يــاا فـ الـ زم ،ســمام فـ المتعــدي ،ومــن التحــويين مــن ذهـ

والهمزة ،ومتهم من ذه

ومد التح ــاة م ــذه

إلر السمام فيها(.)5

إلــر أن ذلــك مقــيا فـ الت ــعيف

األخف ــش ب ــأن الهمـ ـزة إتم ــا يتع ــدى به ــا الـ ـ زم ،ليلح ــق بالمتع ــدي لواح ــد،

والمتعــدي لواحــد ليلحــق بالمتعــدي رتــين ،ولــيا لتــا مــا يتعــدى إلــر ر رــة باألصــالة ،فيلحــق بهــا مــا

يتع ــدى إل ــر ارت ــين ،فع ــان القي ــاا أ يع ــدى (أعل ــم – أمى) لع ــن س ــمع فيهم ــا التعدي ــة عل ــر خـ ـ ف

األصل فقبل ولم يقا عليهما غيمهما ،و د وافق األخفش علر متع (أعسيت زيدا عم ام روبا)(.)6
 -5وزاد الجمجـات (اسـتعطر) ،وزاد بع ـهم (أعسـر) ،فبلغــت أفعـال البـا

تسـعة علـم ،والجمهــوم

متعوا ذلك ،وأولوا المستلهد ب علر الت مين أو حذف حمف الجم أو الحال(.)7
( )1سومة ا تفطام.17 :

( )2اتظم :التذييل والتعميل161./6 :
( )3اتظم :همع الهوامع ،509/1 :وحالية الصبان. 59/2 :
( )4اتظم :تتائد الفعم 27/1 :وما بعدها.
( )5اتظم :التذييل والتعميل ،168/6 :وتو يا المقاصد.573/1 :
( )6لمح التسهيل ،100/2 :واتظم :التذييل والتعميل 169/6 :وحالية الصبان.59/2 :
( )7اتظم :همع الهوامع.509/1 :
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مفاعيلجمهوم التحاة؛ أن المتعدي إلر ر رة مفاعيل ه  :سـبعة أفعـال (أعلـم  -مأى
والذي علي

 -تبأ  -أتبأ  -خبم  -أخبم  -حدث)

يقاا عليها ،ولم يحفظ عن العم مما يتعـدى إلـر ر رـة

غيمها.
ات ــا ل ـ مــن خ ـ ل د امســت لألفعــال المتعديــة لر رــة مفاعيــل ف ـ الق ـمآن الع ـميم أن هــذه

األفعـال هـ أ ـل األفعـال ومودا ،وأن مـا ومد متهـا فقـط همـا الفعـ ن (أمى – تبـأ) ممـا يـدل علــر أن
األصل ف األفعال أن تتعدى لمفعول أو مفعولين ،وأن ما ومد متعديا لر رة مفاعيل فهـو سـمام و

يقاا علي .
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المبحث الثاني
خصائص وأحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل
وأحوالها مع معموالتها
ويشتمل على:
 -1خصائص األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل.
 -2أحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل.
أ -املغا .
 التعليق. -3أحوال األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل م معموالتها.

اْلفعال املتعدية لثالثة مفاعيل

الفصل الثالث
األفعال المتعدية لثالثة

المبحث الثاني

مفاعيل

خصائص وأحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأحوالها م معموالتها
 -1خصائص األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل:
ال ابن مالك ف ألفيت :
ومررررررررررا لمفعررررررررررولي علمررررررررررت مطلقرررررررررراً
المفع ــول األول فـ ـ ب ــا

للثررررررررران والثالرررررررررث أيضررررررررراً حققرررررررررا

(أعل ــم و أخواته ــا) ل ــيا لـ ـ حع ــم خ ــا

()1

 ،ب ــل ه ــو عس ــائم المفاعي ــل ،أم ــا

المفعول الرات والرالث ،فيربت لها من األحعام ما ربت لمفعول (علمت) ف با

ظن مطلقا.

ومن هذه الخصائص:
أ -يصلا مفعو رالرا ف هذا البا

عل مـا يصـلا أن يعـون خبـ ام ،وهـو :المفـمد( :تِّبئـت حف َـل اليـوم

مــؤج ) .أو جملــة( :تبئــت حفـ َـل اليــوم ســيتأجل) .أو لــب جملــة بتوعيهــا الجــام والمجــموم والظــموف
يق الخيم ف إم ا والديك)(.)2
عقولتا( :أعلمتك طم َ
أن التاصبة للفعل والفعل المتصو بها
 من خواصها أي ا جواز تيابة أن و اسمها وخبمها ،و ْمتا المفعولين الرات والرالث من بـا أعلمـت ،و يسـد فـ غيـم ذلـك إ مسـد اسـم واحـد ،فتقـول:
()3
ِ
ِ ِ
يم﴾( ،)4حيـث
الررح ُ
رور َّ
أعلمت عم ام أن أباه ـائم  ،ومـن ذلـك ولـ تعـالرَ ﴿ :ن ِّبر ْ ع َبرادي َأ ِِّّن َأنَرا ا ْل َف ُف ُ
سدت أن مع مدخو تها مسد مفعول ( تبئ ).
ـف امخـ
ج -أصــل المفعــولين الرــات والرالــث همــا المبتــدأ والخبــم :مرــل (أعلمــت الموظـ َ
واج ٌ وهما مبتدأ وخبم(.)5
األصل :امخ
د -و وم املغا والتعليق بالتسبة لهما ،فاملغا مرل (امخ

الموظف لسخ
مرل( :أعلمت
َ

واج ٌ )(.)6

الموظف واج ٌ ) ،والتعليـق
أعلمت
َ

( )1ألفية ابن مالك.16 :
( )2اتظم :التحو األساس .399 :
( )3اتظم :لمح جمل الزجاج  ،298/1 :ولمح ابن التاظم ،154 :وامتلاف ال م .236 :
( )4سومة الحجم.49 :
( )5اتظم :لمح ابن عقيل ،65/2 :ودليل السالك.310/1 :

( )6اتظم :لمح ابن عقيل 65/2 :ودليل السالك ،310/1 :والتحو األساس .399 :
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مفاعيلأحدهما بدليل ،فمرال حذفها( :هل أعلمت أحدا خالدا ادما) ،فتقـول( :أعلمـت
هـ -جواز حذفهما أو

محمدا) ومرال حذف أحدهما( :أعلمت محمدا خالدا) أو (أعلمت محمدا مساف ام)(.)1

و-

يتصل

ميم اللأن بأعلمت عما يتصل بظتتت(.)2

 -2أحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل:
سبق الذعم أن للمفعول الرات والرالث ف األفعال المتعديـة لر رـة مفاعيـل مـن األحعـام مـا لمفعـول
ظن و أخواتها.
أ -اإللغاء:
وهــو تــمك العمــل لفظــا ومعتــر لغيــم مــاتع؛ ل ــعف العامــل بتوســط أو تــأخمه ،و ــد اختلــف

العلما ف إلغا األفعال المتعدية لر رة مفاعيل ومن هذه اي ام :
 -1ذه

ابن مالك إلر جواز املغا فـ أعلـم وأخواتهـا سـوا بتـر الفعـل للفاعـل أم للمفعـول تحـو:

ائم).
(عممو أعلمت زيدا ٌ

ومن األدلة علر ذلك ول بعض من يورق بعمبيت ( :البمعة أعلمتا اع مع األعابم)(.)3
فـ (البمعة) مبتدأ( ،ومع األعابم) خبمه ،وأعلم ملغاة لتوسطها مبتية للفاعل بين المبتدأ وخبمه.
واستدلوا أي ا بقول اللاعم:
وأرأف مسرررررررررتكف وأسرررررررررمح واهرررررررررب

وأنرررررررررت أرانررررررررري اهلل أمنررررررررر عاصرررررررررم

()4

ف (أتت) مبتدأ ،و (أمتع) خبمه ،و (أمى) ملغاة؛ لتوسطها مبتية للفاعل بين المبتدأ وخبمه.
 -2وذه

وم إلر متع املغا ف (أعلم وأخواتها) مطلقا سوا بتيت للفاعل أم للمفعول ،وهو ول

األستاذ أب عل الللوبين وابن أب المبيع وابن القواا ،وعلتهم ف ذلـك أن مبتـر العـ م عليهـا(.)5

( )1اتظم :التذييل والتعميل ،154/6 :وحالية الصبان ،55/2 :ودليل السالك.310/1 :
( )2اتظم :امتلاف ال م .2136 :
( )3لــمح ابــن عقي ــل ،65/2 :لــمح األل ــموت  ،166/1 :ولــمح التصـ ـميا ،389/1 :والمطــالع الس ــعيدة343/1 :
وحالية الصبان.55/2 :
( )4البيت ب تسبة ف أو ا المسالك ،68/2 :ولمح األلموت  ،166/1 :ولمح التصميا.389/1 :
( )5اتظم :امتلاف ال م  ،2136 :والتذييل والتعميل.157/6 :
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مفاعيلـة المحسـبة أتـ لـو ألغيـت هـذه األفعـال عـن العمـل فـ ظـل توسـطها أو تأخمهـا
وومد ف لـمح المقدم

ائم) ،ولمط الفعـل
يد
لبقيت األسما
معتر لذعمها و فائدة ف اجتماعها ،وذلك عقولك (ز ٌ
عممو ٌ
ٌ
الملغر عن العمل أن يعون لألسما بعد إلغائ معتر يتحصل ،وهو معدوم هتا ،فلذلك وج إعمال
هذه األفعال علر عل حال تقدمت أو توسطت أو تأخمت(.)1
أبــو بعــم خطــا

 -3ذه ـ

وتبع ـ الجزول ـ إلــر متــع املغــا إن عاتــت األفعــال مبتيــة للفاعــل ،وان

ـالم) و (أخــوك أْعلمــت)
عاتــت مبتيــة للمفعــول جــاز إلغاؤهــا ،فأجــاز املغــا ف ـ مرــل( :زيـ ٌـد تِّبئــت عـ ٌ
فأجاز املغا أو امعمال ،وأما ف ولـك( :زي ٌـد أتبـأت عمـ ام خيـم التـاا) أعلمـت ،يجـوز إلغاؤهـا
توسطت أو تأخمت(.)2

 -4متــع ــوم إلغــا (أعلــم) دون (أمى) وعلي ـ اللــلوبين؛ ألن (أعلــم) مــؤرم ف ـ يلغ ـ عمــا

تلغــر

األفعال المؤرمة ،و (أمى) بمعتر (أظن) فوافق ف املغا  ،عما وافق ف المعتر.
ومد علر ذلك بأن أعلم وعلم أي ا متوافقتان ف المعتر ،فيلزم تساويها ف املغا  ،و ـد مد السـمام

بإلغائها

()3

عما سبق ا ستد ل علي .

ولم يرد اإللغاء في األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل الواردة في القرآن الكريم.
ب -التعلي :
وه ــو إبط ــال العم ــل لفظ ــا
الحديث مفص عن ذلك ف با

محـ ـ لمجـ ـ

مالـ ـ ص ــدم العـ ـ م بع ــد الفع ــل التاس ــخ ،وس ــبق

(ظن وأخواتها).

()4
ـائم)
ـمو ٌ
أجاز ابن مالك التعليق ف أفعال هذا البا  ،فيجوز أن تقول( :أعلمت زيـدا لعم ٌ
زَّق إِ َّنكُم َل ِفي َخ ْل ٍِ ج ِد ٍ
واستدل بقول تعالرَ  :ه ْل َندُ ُّلك ُْم َع ََل َر ُج ٍل ُينَ ِّب ُِك ُْم إِ َذا ُمزِّ ْقت ُْم ك َُّل ُِم َ ٍ
يد .)5(
َ
ْ

فالعــاف والمــيم مفعــول أول ،وجملــة (إتعــم لف ـ خلــق جديــد) ف ـ محــل تص ـ

ســدت مس ــد

المفعولين الرات والرالث ،والفعل معلق عن الجملة بأسمها بال م .واستدل أي ا بقول اللاعم:

( )1اتظم :لمح المقدمة المحسبة 363/1 :وما بعدها.
( )2اتظم :امتلاف ال م  ،2136 :وهمع الهوامع.506/1 :
( )3اتظم :التذييل والتعميل ،158/6 :وهمع الهوامع.506/1 :
( )4اتظم :لمح التسهيل  ،102/2ولمح التصميا ،389 :وحالية الصبان.55/2 :
( )5سومة سبأ.7 :
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مفاعيل
ئررررررررت إنررررررررك للررررررررذي
حررررررررذار فقررررررررد نب

سررررررتجزى بمررررررا تسررررررعى فتسررررررعد أو تشررررررقى

ٍ
ماض مبت للمجهول ،والتا تائ
(تبئت) فعل

للذي" ف مو ع تص

()1

الفاعل ،وه المفعـول األول ،وجملـة " إتـك

سدت مسد المفعولين ،والفعل معلق عتها بال م ولذلك عسمت إن.

يجـوز التعليـق فـ (أعلـم وأمى) وجعـل اييـةُ  :ي َن ِّبر ُِك ُْم
و د ذه أعرم التحويين إلـر أتـ
ِ
ِ ٍ
رزَّق إِ َّن ُكر ِ
إِ َذا ُمررزِّ ْقت ُْم ُكر َّرل ُِمَر ٍ
ين َآ َمنُرروا َو َع ِم ُلرروا
رم َلفرري َخ ْلر ٍرِ َجديررد  .بمتزلــة ولـ تعــالرَ  :و َعرردَ اَّللَُّ ا َّلررذ َ
ْ
اَل ِ
الص َِ
ات ََُل ْم َمف ِْف َرة َو َأ ْجر َعظِيم  ،)2(فقولـ تعـالرََُ  :ل ْم َم ْف ِف َررة  جملـة تفسـم الموعـود بـ  ،وعـذلك
َّ
﴿إِ َّنكُم َل ِفي َخ ْل ٍِ ج ِد ٍ
يد﴾ تفسم المتبأ ب (.)3
َ
ْ

 -3أحوال األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل م معموالتها:
أ -حذف المفاعيل اختصا ارً:
يجوز حذف المفاعيل الر رة وبع ها اختصا ام؛ أي لدليل ،عقولك لمن ال( :أأعلمت زيدا

بعـ ام ائمــا)؟ أعلمــت ،ومرــال حــذف المفعــولين الرــات والرالــث للد لــة عليهمـا أن يقــال( :هــل أعلمــت

أحــدا عمـ ام ائمــا)؟ فتقــول( :أعلمــت زيــدا) ،ومرــال حــذف أحــدهما للد لــة أن تقــول فـ (أعلمــت زيــدا
عم ام) أي ( ائما) ،أو (أعلمت زيدا ائما) أي (عم ام ائما)(.)4

ومن حذف الرالث اختصا ام ول تعـالرَ ﴿ :قدْ َن َّب َأنَا اَّللَُّ ِم ْن َأ ْخ َب ِ
ارك ُْم﴾

()5

حيـث حـذف المفعـول

الرالث لد لة الع م علي والتقديم( تبأتا من أخبامعم عذبا ).
ب -الحذف اقتصا ارً:
أما حذف المفاعيل ا تصا ام؛ أي لغيم دليل ففي مذاه :
 – 1مذه

أعرم التحاة ومتهم :المبمد وابـن عيسـان ومجحـ ابـن مالـك وخطـا  :يجـوز حـذف األول

بلمط ذعم ايخمين ،أو ايخمين بلمط ذعـم األول ،عقولـك( :أعلمـت عبلـك سـميتا) بحـذف الم ْعلَـم،

( )1البيت ب تسبة ف لمح التسهيل ،103/2 :والمساعد علر تسهيل الفوائد.382/1 :
( )2سومة المائدة.9 :
( )3اتظم :امتلاف ال م  ،2136 :والتذييل والتعميل 160/6 :وما بعدها.
( )4اتظم :لمح جمل الزجاج  293/1 :ولمح ابن عقيل ،65/2 :والمطالع السعيدة.344/1 :
( )5سومة التوبة.94 :
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مفاعيلـذف الرــات والرالــث إن لــم يخــل الع ـ م مــن فائــدة بــذعم المعلــم ب ـ ف ـ الصــومة
أو (أعلمــت زيــدا) بحـ
األولر والم ْعلَم ف الراتية(.)1

سيبوي وابن البـاذش وابـن طـاهم وابـن خـموف وابـن عصـفوم:

 -2مذه

ا تصــام عليـ  ،وحــذف ايخـمين ،بــل

عهما ف با

ظن ،و د متع هؤ

يجـوز حـذف األول و

بــد مــن الر رــة؛ ألن األول عالفاعــل فـ يحــذف ،وايخـمان

حذفهما فيهما ا تصا ام(.)2

وعلي ـ ــولهم( :أعلــم اع التب ـ الص ـ ةَ خمس ـاَ) فــأعلم يقت ـ معلِمــا ومعلَمــا ولــيئا أ ْعلــم،

فالفائدة متعلقة بالجملة الراتية؛فلذلك عان األجود امتيان بالمفعو ت الر رة(.)3

ال ابن عصفوم( " :)4واتما لم يجز ذلك لتباا (أعلمت) المتعدية إلر ر رة

(أعلمت)

المتعديــة إلــر ارتــين المتقولــة مــن (علمــت) بمعتــر (عمفــت) فلــم يجــز ذلــك؛ أ تــمى أتــك إذا لــت:
"أعلمــت زيــدا أخــاك " لــم تــدم هــل هـ (أعلمــت) المتقولــة مــن (علمــت) بمعتــر (عمفــت) فلــم تحــذف

ليئا ،أو المتقولة من (علمت) المتعدية إلر مفعولين ،فتعون د حذفت مفعو واحدا ".
 -3مذه

أب عل الللوبين:
يجــوز حــذف األول فقــط مــع ذعــم ايخـمين ،تحــو( :أعلمــت عب َلـك ســميتا) ،و يجــوز حــذف

ايخـ ـمين دون األول ،و ح ــذف الر ر ــة ،و ح ــذف األول وأح ــد ايخـ ـمين ،و ح ــذف أح ــد ايخـ ـمين

فقط(.)5

 -4مذه

الجمم  ،واختامه ابن القواا:
يجوز حذف ايخمين فقـط؛ ألتهمـا فـ حعـم مفعـولر ظـن ،و يجـوز حـذف األول؛ ألتـ فـ

حعم الفاعل(.)6

( )1اتظم :امتلاف ال م  2135 :والتذييل والتعميل ،154/6 :والمطالع السعيدة344/1 :
وهمع الهوامع.506/1 :

( )2اتظ ــم :ل ــمح جم ــل الزج ــاج  ،293/1 :وامتل ــاف ال ــم  ،2135 :والت ــذييل والتعمي ــل ،155/6 :والمط ــالع
السعيدة ،344/1 :وهمع الهوامع.507/1 :
( )3لمح المقدمة المحسبة.364/1 :
( )4لمح جمل الزجاج .294/1 :
( )5اتظم :التذييل والتعميل ،156/6 :والمطالع السعيدة ،344/1 :وهمع الهوامع.507/1 :
( )6اتظم :همع الهوامع ،507/1 :والمطالع السعيدة 344 /1 :وامتلاف ال م .2135 :
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الخاتمة والنتائج
الحم ــد ع ال ــذي بتعمتـ ـ ت ــتم الص ــالحات ،والصـ ـ ة والسـ ـ م عل ــر مس ــول المتع ــوت بأف ــل

الصفات ،وبعد:

فبعد دماسة األفعال المتعدية ألعرم من مفعـول فـ العمبيـة واسـتعما تها فـ القـمآن العـميم،

توصلت لعدة تتائد ،ولعل من أبمزها ما يل :

 -1ومدت األفعال المتعدية ألعرم من مفعـول بعرـمة فـ القـمآن العـميم ،إ أن األفعـال المتعديـة
لر رــة مفاعيــل عاتــت أ لهــا ومودا ،حيــث ومد فقــط الفعـ ن (أمى) و(أتبــأ -تبــأ) وعــان فيهمــا
خـ ف بــين العلمــا  ،وهــذا إن دل علــر لـ

وأن تعديها لر رة مفاعيل ليا أص فيها.

فإتمــا يــدل علــر لــة اســتعمالها اللغــوي أي ــا،

 -2بعض األفعال الت عدها العم متعدية لمفعولين أصلهما المبتـدأ والخبـم لـم تـمد فـ القـمآن
– وه

العميم ،وه (حجا – ه

– تعلم) وهذا يدل علر لة استعمالها اللغوي.

 -3ال ابط ف التفميق بين (علم) الدالـة علـر اليقـين والتاصـبة لمفعـولين ،و(علـم) التـ بمعتـر
عمف والتاصبة لمفعول واحد ،هو المعتر والسياق الوامدة في .

 -4بعض األفعال المتعدية لمفعولين الوامدة ف القمآن العميم تختلف د

تها ،وان تلابهت ف

المعتر اللغوي.
 -5يختلف ا ستعمال القمآت للفعل (وجد) عن ا ستعمال القمآت للفعل (ألفر) ،فيستعمل ألفر
فيما هو محسوا وملـاهد ،ويـأت فـ إطـام الـذم اللـديد بيتمـا الفعـل وجـد يسـتعمل لمـا هـو

محســوا ومــا هــو لب ـ وف ـ ســياق ذم أخــف ،وا ســتعمال للفعــل ألفــر فيمــا هــو محســوا
وملاهد يمجا مأي من ذه

إلر أت

يتعدى إلر مفعولين ،وأن المتصو الرات حال.

 -6ا ستعمال القمآت للفعل (حس ) يختلف عـن ا سـتعمال للفعـل (ظـن) ،فالفعـل حسـ
ف سياق حعم الحاس
ي ْخ ِطـم التقي ـين ببالـ فيغلـ

يـأت

ألحد التقي ين دون أن يخطم ايخم ببال  ،أما الفعل ظن فهـو أن
أحــدهما علــر ايخــم ،عـذلك فــإن الفعــل حسـ

يــأت فيمـا هــو

متــا ض للحقيقــة ،أمــا الفعــل ظــن فقــد يوافــق الحقيقــة فيعــون محمــودا و ــد يتا
مذموما.
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 -7ومد الفعـل (زعـم ) فـ القـمآن العـميم فـ معظـم موا ـع متعــديا بـأن وصـلتها ،وا ســتعمال
القمآت لهذا الفعل متسوبا إلـر العفـام يؤيـد ـول مـن ذهـ

إلـر أن الـزعم أعرـم مـا يقـع علـر

الباطل.
 -8ومد الحذف ف األفعال المتعدية لمفعولين بعرمة ف القمآن العميم ،فقد حذف المفعـول األول

ف ـ موا ــع ،وف ـ موا ــع أخــمى حــذف المفعــول الرــات  ،أو حــذف ا رتــان معــا ،والــذعم
والحذف يعون تبعا لغمض المتعلم ويأت لد

ت معيتة.

 -9ومدت بعــض األفعــال القلبيــة المتصـمفة معلقـة عــن العمــل فـ الق ـمآن العـميم ،وعــان التعليــق
لفظا

التحاة.

مح  ،وما بعد أداة التعليق متعلق بالفعل ،و يجوز أن يستقل عت عما زعم بعض

 -10لــم يــمد املغــا ف ـ األفعــال المتعديــة لمفعــولين أصــلهما المبتــدأ والخبــم ال ـوامدة ف ـ الق ـمآن
العميم.
 -11الفعل (وه ) بمعتر أعطر لم يمد ف القمآن العميم إ متعديا لمفعول واحد وللرات بحـمف
الجم ،مما يدل علر أن هذا هو األصل في .

 -12ومد الفع ــل (أعط ــر) فـ ـ س ــبعة موا ــع فـ ـ القـ ـمآن العـ ـميم ،وع ــان فـ ـ معظمه ــا دا عل ــر
األمــوم المحسوســة ،بيتمــا الفعــل (آتــر) ومد ف ـ ح ـوال مــائتين ورماتيــة ور رــين مو ــعا،

وع ــان دا عل ــر األم ــوم المحسوس ــة واألم ــوم المعتوي ــة ،وه ــذا ي ــدل عل ــر أن امتي ــان أ ــوى
وألمل من امعطا .

 -13يتعــدى الفعــل (أدخــل) ف ـ الق ـمآن الع ـميم دون حــمف الجــم إذا عــان الظــمف حقيقيــا ،بيتم ــا
يتعدى بحمف الجم إذا عان الظمف غيم حقيق و يدل علر المعان.

 -14يتفق ا ستعمال القمآت للفعل (سام) مع المعتر اللغوي ل  ،فاستعمال ف القمآن دليـل علـر
العذا

والملقة ولتر أتوام الظلم ،ولبيـان أرـم ذلـك العـذا

فـ األجسـاد ،وهـو مـا يتتاسـ

مع المعتر اللغوي ل .
 -15التعدية بالهمزة للفعـل (عفـل) تختلـف عـن التعديـة بالت ـعيف ،فـاألولر تعـون لمجـمد إيصـال
العفالة ،أما الراتية فتعون لما تتطل

عفالت اهتماما عري ام وزماتا أطول.
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 -16ومد الفعل (سأل) معلقا عن العمل ف بعض الموا ع ف القمآن العـميم ؛ وذلـك ألتـ سـب
للعلم فعما يعلق العلم يعلق سبب .

 -17الفعــل (ســقر) يختلــف عــن الفعــل (أســقر)  ،فمعتــر ســقاه :أل ـمب  ،ومعتــر أســقاه :جعــل ل ـ
سقيا ،وامسقا أبل من السق .
 -18فمق ا ستعمال القمآت للفعل (زوج) بـين زواج الـدتيا وزواج ايخـمة ،ففـ زواج الـدتيا حـذف
حمف الجم ،أما ف زواج ايخمة ذعم حمف الجم.

-19

يقع املغا والتعليق ف األفعال المتعدية لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم.

 -20تتعدى بعض األفعال إلر المفعول الرات تامة بحمف الجم ،وتامة بحذف وهذا الحـذف يعـون
ألغماض ود

ت معيتة وبغمض التوسع ف المعتر.

وتوصـ الباحثة بـالتعمق فـ د امسـة معـات هـذه األفعـال ود
عن استخدام حمف الجم ف موا ع ل د

ت وأغ ام

الت يج

تهـا والفـموق بيتهـا ،فالعـدول
العلف عتها ودماسة أسمامها.

هذا واع تعالر أعلر وأعلم.
والحمد ع أو وآخ ام ،والص ة والس م علر مسول العميم وآل وأصحاب الغم الميامين.

الباحثة
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المصادر والمراج
القرآن الكريم
 .1امتلاف ال م من لسان العـم  ،أبـو حيـان األتدلسـ (ت 745هــ) ،تحقيـق مجـ

عرمـان

محمـ ــد ،مم ـ ــان عبـ ــد الت ـ ـوا  ،معتبـ ــة الخـ ــاتج  ،القـ ــاهمة ،الطبعـ ــة األولـ ــر1418 ،هـ ـ ـ -

1998م.
 .2إملــاد الســالك إلــر حــل ألفيــة بــن مالــك ،ابــن القــيم الجوزيــة (ت767ه) ،تحقيــق :محمــد بــن

عــوض بــن محمــد الســهيل  ،معتبــة أ ـوا الســلف ،الميــاض ،الطبعــة األولــر1422 ،ه –

2002م.

 .3أس ـمام العمبيــة ،عبــد الــمحمن بــن محمــد بــن عبيــد اع األتبــامي (ت577ه ــ) ،تحقيــق :محمــد
حس ــين ل ــما ال ــدين ،دام العتـ ـ

1997م.

العلمي ــة ،بي ــموت ،لبت ــان ،الطبع ــة األول ــر1418 ،ه ـ ـ -

 .4األلباه والتظائم ف التحو ،ج ل الدين السيوط (ت 911هـ) ،تحقيـق :عبـد املـ تبهـان،
مطبوعات مجمع اللغة العمبية ،دملق1407 ،هـ 1987 -م.
 .5األص ــول فـ ـ التح ــو ،اب ــن السـ ـ امج( ،ت 316هـ ــ) تحقي ــق :عب ــد الحس ــين الفتلـ ـ  ،مؤسس ــة
المسالة ،لبتان ،الطبعة الرالرة1417 ،هـ 1996 -م.

 .6إع ام القمآن ،أبو جعفم أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل التحـاا (ت338هــ) ،تحقيـق :خالـد
العل  ،دام المعمفة ،بيموت ،الطبعة الراتية1429 ،ه – 2008م.
 .7إع ام القمآن العميم وبيات  ،محي الدين الدمويش ،دام اليمامة ،دملق – بيموت( ،د.ت).
 .8ألفية ابن مالك ،محمد بن عبد اع بن مالك األتدلس  ،المعتبة اللعبية ،لبتان( ،د.ت).
 .9امتصـ ــاف ف ـ ـ مسـ ــائل الخ ـ ـ ف بـ ــين البص ـ ـميين والعـ ــوفيين ،أبـ ــو البمعـ ــات بـ ــن األتبـ ــامي
(ت577ه) ،تحقيق :جودة مبموك ،معتبة الخاتج  ،القاهمة ،الطبعة األولر(،د.ت).

 .10أو ا المسالك إلر ألفية ابـن مالـك ،أبـو محمـد عبـد اع جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد
بن عبد اع بن هلام األتصامي (ت761هـ) ،تحقيق :محمد محيـ الـدين عبـد الحميـد ،دام

الط ئع ،القاهمة2004 ،م.
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 .11البمه ــان فـ ـ عل ــوم القـ ـمآن ،امم ــام ب ــدم ال ــدين محم ــد بـ ـن عب ــد اع الزمعلـ ـ (ت794هـ ــ)،
تحقيق :أبو الف ل الدمياط  ،دام الحديث ،القاهمة1427 ،هـ2006 -م.

 .12البيـان فـ غميـ

إعـ ام القـمآن ،أبـو البمعــات بـن األتبـامي ،تحقيــق :طـ عبــد الحميـد طـ ،

الهيئة المصمية العامة للعتا 1400 ،ه – 1980م.
 .13التبيان ف إع ام القمآن ،أبو البقا عبد اع بن الحسين بن عبد اع الععبمي (ت616ه)،
العلمية ،بيموت( ،د.ت).

دام العت

 .14تحقيقـ ــات تحويـ ــة ،فا ـ ـل السـ ــاممائ  ،دام الفعـ ــم ،عمـ ــان ،الطبعـ ــة األولـ ــر1421 ،هـ ـ ـ -
2001م.
 .15تخلــي

اللـ ـواهد وتلخ ــي

الصالح  ،دام العتا

الفوائــد ،اب ــن هل ــام األتصــامي (ت 761هـ ــ) ،تحقي ــق :عب ــاا

العمب  ،لبتان ،الطبعة األولر1406 ،هـ  1986 -م.

 .16التــذييل والتعميــل ،أبــو حيــان األتدلس ـ 745 ،ه ــ ،تحقيــق :حســن هتــداوي ،عتــوز إلــبيليا،
المياض1426 ،هـ 2005 -م.

 .17التطبيق التحوي ،عبده الماجح  ،دام المعمفة الجامعية ،القـاهمة ،الطبعـة الراتيـة1420 ،ه
1993-م.

 .18تفســيم البحــم المحــيط ،محمــد بــن يوســف اللــهيم بــأب حيــان األتدلس ـ (ت ،)754د امســة
وتحقي ــق :ع ــادل أحم ــد عب ــد الموج ــود ،علـ ـ محم ــد مع ــوض ،دام العتـ ـ

العلمي ــة ،بي ــموت،

الطبعة الراتية1413 ،هـ .1993 -
 .19تو ــيا المقاصــد و المســالك للــمح ألفيــة ابــن مالــك ،الم ـمادي (ت 749ه ــ) ،تحقيــق :عبــد
المحمن عل سليمان ،دام الفعم العمب  ،القاهمة ،الطبعة األولر1422 ،هـ 2001 -م.

 .20ج ــامع ال ــدموا العمبي ــة ،مص ــطفر غ ييتـ ـ  ،المعتب ــة العصــمية ،بي ــموت ،الطبع ــة الرامت ــة
والعلمون1414 ،هـ 1993 -م.
 .21الجمل ف التحو ،أبو القاسم عبد المحمن بن اسحاق الزجاج ( ،ت340هـ) ،تحقيق :علر
توفيق الحمد ،مؤسسة المسالة ،بيموت ،الطبعة األولر1404 ،هـ 1984 - -م.

 .22حالــية الصــبان علــر لــمح األلــموت علــر ألفيــة ابــن مالــك ،محمــد بــن علــر الصــبان (ت
1206هـ) ،تحقيق :ط عبد المؤوف سعد ،المعتبة التوفيقية ،القاهمة( ،د.ت).
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 .23الحصين بـن الحمـام المـمي (سـيمت ولـعمه) ،جمـع وتحقيـق :لـميف ع وتـة ،دام المتـاهد،
عمان( ،د.ت).

 .24دماسات ألسلو القمآن العميم ،محمد عبد الخالق ع يمة ،دام الحديث ،القاهمة( ،د.ت).
 .25دموا التصـ ـميف ،محم ــد محيـ ـ ال ــدين عب ــد الحمي ــد ،المعتب ــة العصـ ـمية ،بي ــموت ،لبت ــان،
1416هـ 1995 -م.
 .26دليــل الســالك إلــر ألفيــة ابــن مالــك ،عبــد اع صــالا الفــوزان ،دام المســلم للتلــم والتوزيــع،
المياض( ،د.ت).

 .27ديـ ـوان األخط ــل ،ل ــمح مه ــدي محم ــد تاص ــم ال ــدين ،دام العتـ ـ

العلمي ــة ،بي ــموت ،الطبع ــة

الراتية1414 ،هـ 1994 -م.
 .28ديوان جميم بن عطية الخطف  ،لمح محمد بن حبي  ،تحقيق :تعمان بن محمد طـ  ،دام
المعامف ،مصم1969 ،م.

 .29دي ـوان الحــامث بــن حل ـزة اليلــعمي ،تحقيــق :إميــل يعقــو  ،دام العتــا

العمب ـ  ،بيــموت،

الطبعة الراتية1411 ،ه – 1991م.
 .30دي ـ ـوان الحطيئـ ــة ،تحقيـ ــق :مفيـ ــد ميحـ ــة ،دام العت ـ ـ
1413ه1993-م.

العلميـ ــة ،بيـ ــموت ،الطبعـ ــة األولـ ــر،

 .31ديـ ـوان زهي ــم ب ــن أبـ ـ س ــلمر ،تحقي ــق :علـ ـ حس ــن ف ــاعوم ،دام العتـ ـ
الطبعة األولر1408 ،ه 1998 -م.

العلمي ــة ،بي ــموت،

 .32دي ـ ـوان عمـ ــم بـ ــن أب ـ ـ مبيعـ ــة ،تحقيـ ــق :فـ ــايز محمـ ــد ،دام صـ ــادم ،بيـ ــموت1416 ،هـ ـ ـ -
1996م.

 .33ديـوان عتتـمة بـن لـداد ،تحقيـق :مجيــد طـماد ،دام العتـا

العمبـ  ،بيـموت ،الطبعـة األولــر،

 .34ديـوان الفــمزدق ،لــمح و ــبط :علـ فــاعوم ،دام العتـ

العلميــة ،بيــموت ،الطبعــة األولــر،

 1412ه –  1992م.
1987 – 1407م.

 .35ديوان ابن يا الم يات ،تحقيق :محمد يوسف تجم ،دام صادم ،بيموت( ،د.ت).
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 .36ديوان عريم عزة ،جمع ولمح :إحسان عباا ،دام الرقافة ،بيموت1391 ،هـ 1971 -م.
 .37ديوان لبيد بن مبيعة العاممي ،دام صادم ،بيموت( ،د.ت).
 .38ديـ ـوان الم ــتلما ال ــبع  ،تحقي ــق :حس ــن عام ــل الص ــيمف  ،معه ــد المخطوط ــات العمبي ــة،
جامعة الدول العمبية1970 ،م.

 .39دي ـوان التابغــة ال ــذبيات  ،لــمح وتق ــديم :عبــاا عب ــد الســاتم ،دام العتـ ـ

العلميــة ،بي ــموت،

الطبعة الرالرة1416 ،هـ 1996 -م.
 .40ديوان التمم بـن تولـ  ،تحقيـق :محمـد تبيـل طميفـ  ،دام صـادم ،بيـموت ،الطبعـة األولـر،
2000م.

 .41لذا العمف ف فن الصمف ،أحمد بن محمد الحمـ وي ،تحقيـق :محمـد عبـد المعطـ  ،دام
العيان ،المياض( ،د.ت).
 .42لمح األلموت علر ألفية ابـن مالـك ،تحقيـق محمـد محيـ الـدين عبـد الحميـد ،دام العتـا
العمب  ،بيموت ،الطبعة األولر1375 ،هـ 1955 -م.

 .43لــمح التســهيل ،بــن مالــك جمــال الــدين محمــد بــن عبــد اع الطــائ الجيــات األتدلسـ (ت
672ه ــ) ،تحقيــق :عبــد الــمحمن الســيد ،محمــد بــدوي المختــون ،دام هجــم ،القــاهمة ،الطبعــة

األولر1410 ،هـ  1990 -م.

 .44لــمح التص ـميا علــر التو ــيا ،خالــد بــن عبــد اع األزهــمي (ت 905ه ــ) ،تحقيــق :محمــد
باسل عيون السود ،دام العت

العلمية ،بيموت ،الطبعة األولر1421 ،هـ 2000 -م.

 .45لــمح جمــل الزجــاج  ،أبــو الحســن عل ـ بــن مــؤمن بــن محمــد بــن عصــفوم املــبيل (ت
669هـ) ،تحقيق :فواز اللعام ،إلماف :إميل يعقو  ،دام العتـ

األولر1419 ،ه – 1998م.

العلميـة ،بيـموت ،الطبعـة

 .46لمح الدموا فـ التحـو ،أبـو محمـد سـعيد بـن المبـامك ابـن الـدهان التحـوي( .ت 569هــ)،
تحقيق :إبماهيم محمد أحمد امدعاوي ،مطبعة األمان ،القاهمة ،الطبعـة األولـر1411 ،ه ـ -

1991م.

 .47لــمح الم ـ علــر العافيــة ،محمــد بــن الحســن األســتماباذي (ت 686ه) ،تحقيــق :يوســف
حسن عمم ،متلومات جامعة اميوتا ،بت غازي ،ليبيا ،الطبعة الراتية1996 ،م.
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 .48لمح لذوم الذه

فـ معمفـة عـ م العـم  ،عبـد اع جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن

هلام األتصامي المصمي ،تحقيق :محمـد محيـ الـدين عبـد الحميـد ،دام الط ئـع ،القـاهمة،

2004م.
 .49لمح ابن عقيل علر ألفية ابن مالك ،بهـا الـدين عبـد اع بـن عقيـل (ت 769هــ) ،تحقيـق:

محمـ ــد محي ـ ـ الـ ــدين عبـ ــد الحميـ ــد ،دام الت ـ ـماث ،القـ ــاهمة ،الطبعـ ــة العلـ ــمون1400 ،هـ ـ ـ -

1980م.

 .50لــمح عيــون امع ـ ام  ،أبــو الحســن عل ـ بــن ف ــال المجالــع (ت479ه) ،تحقيــق :حتــا
جميل حداد ،معتبة المتام ،األمدن ،الطبعة األولر1406 ،ه – 1985م.
 .51لمح المفصل ،موفق الدين يعيش بن عل بـن يعـيش التحـوي (ت 643هــ) ،إدامة الطباعـة
المتيمية ،القاهم( ،د.ت).

 .52لمح المقدمة المحسبة ،طاهم بن بابلـاذ (ت 469هــ) تحقيـق :خالـد عبـد العـميم ،المطبعـة
العصمية ،العويت1977 ،م.
 .53لـمح ملحـة امعـ ام  ،أبـو محمــد القاسـم بــن علـ الحميــمي البصـمي (ت 516ه) ،تحقيــق:
فائز فاما ،دام األمل للتلم والتوزيع ،عمان( ،د.ت).

 .54لمح ابن التاظم علر ألفية ابن مالك ،ابن التاظم (ت 686هـ) ،تحقيق :محمد باسل عيون
السود ،دام العت

العلمية ،لبتان( ،د.ت).

 .55فــتا م البميــة ف ـ لــمح تظــم األجموميــة ،اللــتقيط  ،تحقيــق :أحمــد بــن عمــم الحــازم ،
معتبة األسدي ،معة المعممة( ،د.ت).

 .56الفص ــول الخمس ــون ،اب ــن معطـ ـ (ت628ه) ،تحقي ــق :محم ــود محم ــد الطت ــاح  ،مطبع ــة
عيسر الباب الحلب ولمعائ  ،القاهمة( ،د.ت).
 .57الفع ــل فـ ـ القـ ـمآن تعديتـ ـ ولزومـ ـ  ،أب ــو أوا إبـ ـماهيم اللمس ــان ،جامع ــة العوي ــت ،الطبع ــة
األولر1406 ،ه – 1986م.

.58

ــايا التعــدي واللــزوم ف ـ الــدما التحــوي ،أبــو أوا إب ـماهيم اللمســان ،مطبعــة المــدت ،

جدة ،السعودية1407 ،ه – 1987م.
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 .59العتا  ،سيبوي عمـمو بـن عرمـان تبـم (ت 180هــ) ،تحقيـق ولـمح :عبـد السـ م هـامون،
معتبة الخاتج  ،القاهمة ،الطبعة الرالرة 1408 ،هـ 1988 -م.

 .60العلاف ،الزمخلمي (ت538هـ) ،تحقيق :عادل أحمد عبد الموجود ،علـ محمـد معـوض،
معتبة العبيعان ،المياض ،السعودية ،الطبعة األولر1418 ،ه– 1998م.
 .61اللبا

ف علل البتا وامع ام  ،أبو البقا الععبمي (ت 616هـ) ،تحقيق :غازي طليمات،

دام الفعم ،دملق( ،د.ت).

 .62لسان العم  ،جمال الدين أبو الف ل محمد بـن معـمم بـن متظـوم األتصـامي (ت711هــ)،
دام المعامف ،مصم( ،د.ت).
العزيــز ،ابــن عطيــة األتدلس ـ ( ،ت541ه ــ) ،دام ابــن

 .63المحــمم الــوجيز ف ـ تفســيم العتــا
حزم ،بيموت( ،د.ت).

 .64المســاعد علــر تســهيل الفوائــد ،بهــا الــدين بــن عقيــل ،تحقيــق :محمــد عامــل بمعــات ،دام
الفعم ،دملق1400 ،هـ 1980 -م.

 .65المطــالع الســعيدة ف ـ لــمح الفميــدة ،ج ـ ل الــدين الســيوط (ت 911ه) ،تحقيــق :تبهــان
ياسين حسن ،دام المسالة ،بغداد1977 ،م.

القمن و إعماب  ،للزجاج أب إسحاق إبماهيم ابن السمي (ت311هـ) ،لمح وتحقيق:
آ
 .66معات
عبد الجليل عبده للب  ،عالم العت  ،بيموت ،الطبعة األولر1408 ،هـ1988 -م.

 .67معــات الق ـمآن ،أبــو زعميــا يحيـ بــن زيــاد الف ـ ام (ت 207هــ) ،عــالم العتـ  ،بيــموت ،ط،3
1403هـ  1983 -م.
 .68معات التحو ،فا ل الساممائ  ،دام الفعم ،عمان ،الطبعة األولر1420 ،هـ 2000 -م.
 .69معجم مقاييا اللغة ،أحمد بن فاما (ت395ه) ،تحقيق :عبد السـ م محمـد هـامون ،دام
الفعم ،القاهمة1399 ،ه1979 -م.

 .70المفمدات ف غمي

القمآن ،الماغ

األصفهات  ،معتبة تزام مصطفر الباز ،معة المعممة،

السعودية( ،د.ت).
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 .71المفصــل ف ـ علــم العمبيــة ،الزمخل ــمي (ت 538ه) ،دام الجيــل ،لبتــان ،الطبعــة الراتي ــة،
(د.ت).

 .72المقاصد اللـافية فـ لـمح الخ صـة العافيـة ،أبـو إسـحاق إبـماهيم بـن موسـر اللـاطب (ت
790ه) ،تحقيق :عياد بـن عيـد الربيتـ  ،معهـد البحـوث العلميـة واحيـا التـماث امسـ م ،
جامعة أم القمى ،معة المعممة ،الطبعة األولر1428 ،ه – 2008م.

 .73المقت ـ ـ  ،المب ــمد (ت 285هـ ــ) ،تحقي ــق :محم ــد عب ــد الخ ــالق ع ــيمة ،متل ــومات و ازمة
األو اف ،مصم1415 ،هـ 1994 -م.

 .74المقم  ،عل بن مؤمن المعموف بابن عصفوم (ت  669هـ) ،تحقيق :أحمـد عبـد السـتام
الجوامي ،عبداع الجبومي ،الطبعة األولر1392 ،هـ 1972 -م.

 .75الممتــع العبيــم ف ـ التص ـميف ،ابــن عصــفوم املــبيل (ت 669ه ــ) ،تحقيــق :فخــم الــدين
يادة ،معتبة لبتان ،بيموت( ،د.ت).

 .76تتائد الفعم ف التحو ،أبو القاسم عبـد الـمحمن بـن عبـد اع السـهيل (ت581ه) ،تحقيـق:
ع ــادل أحم ــد عب ــد الموج ــود ،علـ ـ محم ــد مع ــوض ،دام العتـ ـ

األولر1412 ،ه – 1992م.

العلمي ــة ،بي ــموت ،الطبع ــة

 .77التحو األساس  ،أحمد مختام عمم ،مصطفر التحاا زهمان ،محمد حماسة عبد اللطيف،
ذات الس سل ،العويت ،الطبعة المابعة 1414 ،ه – 1994م.
 .78تحو العمبية ،عبـد اللطيـف محمـد الخطيـ  ،سـعد عبـد العزيـز مصـلوح ،دام العموبـة للتلـم
والتوزيع ،العويت ،الطبعة األولر1422 ،ه – 2001م.

 .79التحو الميسـم ،محمـد المختـام المهـدي ،جامعـة األزهـم ،القـاهمة ،الطبعـة الراتيـة1424 ،ه
– 2003م.
 .80التحو الواف  ،عباا حسن ،دام المعامف ،القاهمة( ،د.ت).
 .81التحــو الوســيط ،ســعد حســن عليــوي ،دام صــفا للتلــم والتوزيــع ،عمــان ،األمدن ،الطبعــة
األولر1433 ،ه – 2012م.
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 .82همــع الهوامــع ف ـ لــمح جمــع الجوامــع ،ج ـ ل الــدين عبــد الــمحمن بــن أب ـ بعــم الســيوط
(ت 911هـ ـ ـ ــ) ،تحقي ـ ـ ــق :أحم ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـما ال ـ ـ ــدين ،دام العتـ ـ ـ ـ

العلمي ـ ـ ــة ،بي ـ ـ ــموت ،الطبع ـ ـ ــة

األولر1418،ه1998 -م.
الدوريات:
 .1امهمــال ف ـ التحــو ،د .جهــاد العمج ـا ،مجلــة الجامعــة امس ـ مية ،المجلــد الخــاما علــم،
العدد الرات  ،يوتيو2007 ،م.
 .2تعــدي الفعــل ولزوم ـ ف ـ صــحيا البخــامي ،عــوت أبــو لحيــة ،مســالة ماجســتيم ،الجامعــة
امس مية ،غزة ،فلسطين1432 ،ه2011 -م.

 .3التع ــدي واللـ ـزوم ب ــين ال ــدما التح ــوي والتطبي ــق اللغ ــوي ،مــماد ال ــذتيبات ،مس ــالة ماجس ــتيم،
جامعة مؤتة ،عمان ،األمدن2009 ،م.
 .4من أسمام تزم الخـافض فـ القـمآن العـميم ،يوسـف بـن عبـداع األتصـامي ،مجلـة جامعـة أم
القــمى لعلــوم الل ـميعة واللغــة العمبيــة وآدابهــا ،معــة المعممــة ،المجلــد الســادا علــم ،العــدد
الرامن والعلمون ،لوال1424 ،ه.
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فهرس الموضوعات
رقم الصفحة

الموضوع

أ

ايية القمآتية
امهدا
لعم وتقديم

ج

المقَـد َمــة

د
التمهيد

الفعل الالزم والفعل المتعدي

16-1

أتوام الفعل من حيث اللزوم والتعدي

2

تعميف الفعل ال زم

4

ع مات الفعل ال زم

4

تعميف الفعل المتعدي

6

ع مات الفعل المتعدي

6

أتوام الفعل المتعدي

7

معاييم التمييز بين الفعل ال زم والفعل المتعدي
تحويل الفعل ال زم إلر فعل ٍ
متعد

8
13

تحويل الفعل المتعدي إلر فعل زم

16

الفصل األول

األفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر (ظن وأخواتها)

115-17

توطئة

18

المبحث األول :عمل ظن وأخواتها وأقسامها

19

 -1عمل ظن وأخواتها

20

 -2أ سام ظن وأخواتها من حيث المعتر

26

أ -أفعال القلو

26
71

 أفعال التحويل أو أفعال التصييم -3أ سام ظن وأخواتها من حيث عوتها جامدة أو متصمفة

85

أ -األفعال الجامدة

85
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رقم الصفحة

الموضوع
 األفعال المتصمفة-4خصائ

86
88

ظن وأخواتها

المبحث الثاني :أحوال ظن وأخواتها وأحكامها

93

-1أحوال ظن وأخواتها مع المفعولين

94

أ  -تقديم ظن وأخواتها علر المفعولين

94

 -توسط ظن وأخواتها بين المفعولين

94

جـ  -تقديم المفعولين علر (ظن وأخواتها)

94

 -2التمتي

94

بين المفعولين

 -3حذف المفعولين أو أحدهما

97

أ -حذف المفعولين اختصا ام

97

 -حذف المفعولين ا تصا ام

99

جـ -حذف أحد المفعولين

100

 -4أحعام ظن وأخواتها

103

أ -امعمال

103

 -التعليق

103

ج -املغا

110

 -5استخدام القول بمعتر الظن

113

عامة العم

113

الرات

115

أ -مذه
 -المذه

الفصل الثاني

األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر
المبحث األول :عمل األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر
وأقسامها

194-116
118

 -1عمل األفعال المتعدية لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم

119

 -2أ سام األفعال المتعدية لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم

120

 -3خصائ

األفعال المتعدية لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم
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الموضوع
المبحث الثاني :الترتيب بين المفعولين والحذف في المفعولين أو أحدهما،
وجواز نيابة المفعولين من هذا الباب

 -1التمتي

بين المفعولين

181

 -2حذف المفعولين أو أحدهما
-3حذف تاص

180

186

المفعول ب وجوبا

192

أعطر

193

-4تيابة المفعولين من با

الفصل الثالث

األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل

230-195

المبحث األول :عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأقسامها

197

 -1عمل األفعال المتعدية لر رة مفاعيل

198

 -2أ سام األفعال المتعدية إلر ر رة مفاعيل

198

المبحث الثاني :خصائص وأحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأحوالها م
معموالتها

 -1خصائ

األفعال المتعدية إلر ر رة مفاعيل

212
213

 -2أحعام األفعال المتعدية لر رة مفاعيل

214

أ -املغا

214
215

 التعليق -3أحوال األفعال المتعدية لر رة مفاعيل مع معمو تها

216

أ -حذف المفاعيل اختصا ام

216
216

 الحذف ا تصا امالخاتمــة والتتائد
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222

231
232

فهما بموا ع ومود األفعال المتعدية ألعرم من مفعول ف القمآن العميم.

235

فهما اللواهد اللعمية

308

فهما اييات القمآتية

234
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فهرس بمواضع ورود األفعال المتعدية ألكثر من مفعول في
القرآن الكريم.
جدول ()1

يبين مواض ورود األفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر في القرآن الكريم

أوالً :أفعال القلوب:
الفعل
أَلفى

ج عل

(بمعنى
اعتقد)

حس ب

اآلية

السورة
 -البقمة

170

 -يوسف

25

 -الصافات

69

 -البقمة

22

 -األتعام

100

 -األعماف

190

 -التوبة

19

 -المعد

33 – 16

 -إبماهيم

30

 -الحجم

96 – 91

 -التحل

62 – 57

 -امس ام

39 – 22

 -سبأ

33

 -الصافات

158

 -فصلت

9

 -الزخمف

60 – 19 – 15

 -ق

26

 -الذاميات

51

 -البقمة

273 – 214

 -آل عممان

188 – 180 – 178 – 169 – 142 – 78
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الفعل

اآلية

السورة
 -المائدة

71

 -األعماف

30

 -األتفال

59

 -التوبة

16

 -إبماهيم

47 – 42

 -العهف

104 – 102 – 18 – 9

 -المؤمتون

115 – 55

 -التوم

57 – 39 – 15 -11

 -الفم ان

44

 -التمل

88 – 44

 -العتعبوت

4–2

 -األح از

20

 -الزخمف

80 – 37

 -الجارية

21

 -محمد

29

 -المجادلة

18

 -الحلم

14

 -المتافقون

4

 -القيامة

36 – 3

 -امتسان

19

 -البلد

7–5

 -الهمزة

3

درى

 -التسا

11

 -األتبيا

111 – 109

(أدرى)

 -لقمان

34

 -األح از

63
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الفعل

رأى
(اليقينية)
ومتصرفاتها

اآلية

السورة
 -اللومى

52 – 17

 -الجارية

32

 -األحقاف

9

 -الط ق

1

 -الحا ة

26 – 3

 -الجن

25 – 10

 -المدرم

27

 -الممس ت

14

 -عبا

3

 -ا تفطام

18 – 17

 -المطففين

19 – 8

 -الطامق

2

 -البلد

12

 -القدم

2

 -القامعة

10-3

 -الهمزة

5

 -البقمة

258 – 246 – 243 – 165

 -آل عممان

23

 -التسا

77 – 60 – 51 – 49 – 44

 -المائدة

80 – 62 – 52

األتعام
 المائدة-

- 74 – 47 – 46 – 40 – 30 – 27 – 25 – 6
80 – 62 – 52
93
– 74 – 47 – 46 -40 – 30 – 27 – 25 – 6

 -األعماف

149 – 148 – 146 – 66 -93
60
149 – 148 – 146 – 66 -60
50 - 48
48 – 50
105
105 -– 94
94

 -األتعام

 األتفال األعماف -التوبة

59 – 50

 -األتفال

91 -88 – 84 – 63 – 29 – 28 – 27

 -يوتا

41

 التوبة -هود

78 – 36 -30
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الفعل

اآلية

السورة
 -يوتا

59 – 50

 -هود

91- 88 – 84 – 63 – 29 – 28 – 27

 -يوسف

78 – 36 – 30

 -المعد

41

 -إبماهيم

28 – 24 – 19

 -التحل

79 – 48

 -امس ام

99 - 62

 -العهف

39

 -مميم

83 – 77

 -ط

92 – 89

 -األتبيا

44

 -الحد

65 - 63 – 18

 -التوم

43 - 41

 -الفم ان

45

 -اللع ام

205 -201 -75 – 7

 -التمل

86

 -القص

72 - 71

 -العتعبوت

67 - 19

 -الموم

37

 -لقمان

31 - 29 -20

 -السجدة

27

 -سبأ

51 - 9 – 6

 -فاطم

40 - 27

 -يا

77 - 71 - 31

 -الزمم

38 - 21
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الفعل

رأى
(الحلمية)

زعم

اآلية

السورة
 -غافم

69

 -فصلت

52 - 15

 -الجارية

23

 -األحقاف

33 - 10 – 4

 -الطوم

44

 -التجم

35 - 33 – 19

 -الوا عة

71 – 68 – 63 – 58

 -المجادلة

14 – 8 – 7

 -الحلم

11

 -الجمعة

11

 -الملك

30 - 28 – 3

 -الحا ة

8

 -المعامج

7

 -توح

15

 -الفجم

6

 -العلق

14 – 13 – 11 – 9 – 7

 -الفيل

1

 -الماعون

1

 -األتفال

43

 -يوسف

43 – 36 – 4

 -امس ام

60

 -الصافات

102

 -التسا

60

 -األتعام

138 – 136 – 94 -22

239

الفهارس العامة

الفعل

ظن

اآلية

السورة
 -امس ام

92 – 56

 -العهف

52 – 48

 -القص

74 – 62

 -سبأ

22

 -الجمعة

6

 -التغابن

7

 -البقمة

249 – 230 – 78 – 46

 -آل عممان

154

 -األعماف

171 – 66

 -التوبة

118

 -يوتا

60 – 24 – 22

 -هود

27

 -يوسف

110 – 42

 -امس ام

102 – 101 – 52

 -العهف

53 – 36 – 35

 -األتبيا

87

 -الحد

15

 -التوم

12

 -اللع ام

186

 -القص

39 – 38

 -األح از

10

 -سبأ

20

 -الصافات

87

-

27 – 24

 -غافم

37
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الفهارس العامة

الفعل

عد

اآلية

السورة
 -فصلت

50 – 48 – 23 – 22

 -الجارية

32 – 24

 -الفتا

12 –6

 -الحجمات

12

 -الحلم

2

 -الحا ة

20

 -الجن

12 – 7 – 5

 -القيامة

28 – 25

 -المطففين

4

 -ا تلقاق

14

-

62

 -البقمة

– 107 – 106 – 102 – 77 – 42 – 26 – 22
– 196 – 194 – 188 – 184 – 146 – 144
– 232 – 231 – 223 – 216 – 209 – 203
– 267 – 260 – 259 – 244 – 235 – 233

280

علم

 -آل عممان

66

 -المائدة

116 – 98 – 97 – 94 – 92 – 49 – 40 – 34

 -األتعام

135 – 67 – 33

 -األعماف

123 – 75

 -األتفال

66 – 41 – 40 – 28 – 25 – 24 –23

 -التوبة

- 104 – 101 – 78 – 63 – 42 – 36 – 3 – 2
123

 -يوتا

55

 -هود

79 – 39 – 14
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الفهارس العامة

الفعل

السورة
 يوسف -المعد

اآلية
80 – 73 – 52 – 51
42 – 19

 -إبماهيم

52

 -الحجم

97 – 3

 -التحل

103 – 95 – 74 – 55 – 39

 -العهف

21 – 12

 -مميم

75

 -ط

135 – 71

 -الحد

70 – 54

 -التوم

25 – 19

 -الفم ان

42

 -اللع ام

227

 -القص

75 – 50 – 13

 -العتعبوت

66 – 64 – 41

 -األح از

18

 -سبأ

21

 -يا

16

 -الصافات

170 – 158

 -الزمم

52

 -غافم

70 – 57

 -اللومى

35 – 18

 -محمد

19

 -الفتا

27 – 18

 -الحجمات

7

 -القمم

26

 -الوا عة

76
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الفهارس العامة

الفعل

وجد

اآلية

السورة
 -الحديد

29 – 20 – 17

 -المجادلة

7

 -الممتحتة

10

 -الصف

5

 -المتافقون

1

 -الط ق

12

 -الملك

29 – 17

 -الحا ة

49

 -الجن

28 – 24

 -المزمل

20

 -التبأ

5 -4

 -التعارم

5-4–3

 -البقمة

110 – 96

 -آل عممان

30

 -التسا

-145 – 123 – 110 – 88 – 82 – 64 – 52
173

 -المائدة

104 – 82

 -األتعام

145

 -األعماف

157 – 102 – 44 – 28 – 17

 -التوبة

123

 -يوتا

78

 -امس ام

75 – 69 – 68

 -العهف

58 – 53 – 49 – 27 – 17

 -ط

115

 -األتبيا

53

 -التوم

39 – 33
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الفهارس العامة

الفعل

اآلية

السورة
 -اللع ام

74

 -لقمان

21

 -األح از

62 – 17

 -فاطم

43

 -الصافات

102

-

44

 -الزخمف

24 – 23 – 22

 -الفتا

23

 -المجادلة

22

 -الحلم

9

 -توح

25

 -الجن

22 – 8

 -المزمل

20

 -ال حر

8–7–6

ثانياً :أفعال التحويل والتصيير:

الفعل

(اتخذ– تخذ)

اآلية

السورة
 -البقمة

– 165 – 125 – 92 – 80 – 67 – 54 – 51

 -آل عممان

118 – 80 – 64 – 28

 -التسا

153 – 144 – 139 – 125 – 119 – 118

 -المائدة

116 – 81 – 58 – 57 – 51

 -األتعام

74 – 70 – 14

 -األعماف

152 – 146 – 74 – 51 – 30

 -التوبة

99 – 98 – 31 – 23 – 16

 -هود

92

231

244

الفهارس العامة

الفعل

اآلية

السورة
 -يوسف

21

 -المعد

16

 -التحل

94 – 92 – 68 – 67

 -امس ام

73 – 40 – 2

 -العهف

102 – 56 – 51 – 50

 -مميم

81 – 17

 -األتبيا

36 – 24 – 21 – 17

 -المؤمتون

110

 -الفم ان

43 - 30 – 28 – 18 – 3

 -اللع ام

29

 -القص

9

 -العتعبوت

41 – 25

 -لقمان

6

 -فاطم

6

 -يا

74 – 23

-

63

 -الزمم

43 – 3

 -اللومى

9–6

 -الزخمف

32

 -الجارية

35 – 23 – 10 – 9

 -األحقاف

28

 -المجادلة

16

 -الممتحتة

1

 -المتافقون

2

 -المزمل

9

245

الفهارس العامة

الفعل
ترك

جعل

اآلية

السورة
 -البقمة

264 – 17

 -العهف

99

 -الدخان

24

 -القمم

15

 -البقمة

– 128 – 126 –125 - 124 – 66 – 30 – 22
259 – 224 – 143

 -آل عممان

176 – 126 – 61 –55

 -التسا

144 – 19 – 5

 -المائدة

103 – 97 – 60 – 48 – 20 – 13

 -األتعام

125 – 123 - 122 – 112 – 107 – 91 – 9 –6
– 165

 -األعماف

150 – 143 – 74 – 69 – 27 –10

 -األتفال

10

 -التوبة

40

 -يوتا

85 – 73 – 24 – 14 – 5

 -هود

118 – 82

 -يوسف

100

 -إبماهيم

40 – 37 – 35

 -الحجم

74

 -التحل

93 – 91 – 81 – 80

 -امس ام

60 – 46 – 45 – 29 – 8 – 6 – 2

 -العهف

98 – 96 – 95 – 94 – 48 – 32 – 8 – 7

 -مميم

96 – 49 – 32 – 31 – 30 – 24 – 21 – 7

 -ط

29

 -األتبيا

91 – 73 – 72 – 70 – 58 – 30 – 15 – 8

 -الحد

67 – 53 – 36 – 34 – 25

246

الفهارس العامة

الفعل

اآلية

السورة
 -المؤمتون

94 – 50 – 44 – 41 – 13

 -التوم

63 - 43

 -الفم ان

74 – 54 – 45 – 37 – 35 – 31 – 23

 -اللع ام

85 – 29 – 21

 -التمل

62 - 34

 -القص

72 – 71 – 41 – 35 – 7 – 5 –4

 -العتعبوت

67 – 27 – 15 – 10

 -الموم

54 – 48 – 21

 -السجدة

24 – 23

 -سبأ

19

 -فاطم

39 – 11 – 1

 -يا

80 – 27 – 9

 -الصافات

98 – 77 – 63

-

28 – 26 – 5

 -الزمم

21 – 8

 -فصلت

44 – 29

 -اللومى

52 – 50 – 8

 -الزخمف

59 – 56 – 28 – 3

 -الجارية

18

 -الحجمات

13

 -الذاميات

42

 -الوا عة

73 – 70 – 65

 -الحديد

7

 -الحلم

10

 -الممتحتة

5

247

الفهارس العامة

الفعل

رد

اآلية

السورة
 -الط ق

3

 -الملك

5

 -القلم

50 - 35

 -توح

19

 -المزمل

17

 -المدرم

12

 -امتسان

2

 -التبأ

11 - 10 -9

 -األعلر

5

 -الفيل

5-2

 -البقمة

109

 -آل عممان

100

 -القص

7

 -التين

5
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الفهارس العامة

جدول ()2
يبين مواض ورود األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر في القرآن
الكريم

أوالً :األفعال المتعدية لمفعولين بنفسها أو بالهمزة أو بالتضعيف:

الفعل

السورة
 -البقمة

اآلية
– 110 – 101 – 93 – 87 – 83 – 63 – 53 – 43

-200 – 177 – 146 – 145 – 144 – 136 – 121

– 253 – 251 – 247 – 233 – 229 – 211 -201
277 – 271 – 269 – 265 – 258

 آل عممان -التسا

100 – 84 – 81 – 79 – 73 – 26 – 23 – 20 – 19
– 194 – 187 – 186 – 180 – 170 – 148 – 145
40 – 37 – 33 – 25 – 24 – 20 – 19 – 5 – 4 – 2
– – 77 – 74 – 67 – 54 – 53 – 51 – 47 – 44

163 – 153 – 152 – 146 – 131 – 127 – 114

آتى

 -المائدة

57 – 55 – 54 – 48 – 46 – 41 – 20 – 12 – 5

 -األتعام

– 154 – 141 – 124 – 114 – 89 – 83 – 44 – 20
165

 -األعماف

190 – 189 – 175 – 171 – 156 – 144 – 38

 -األتفال

70

 -التوبة

76 – 75 – 71 – 59 – 29 – 18 – 11 -5

 -يوتا

88

 -هود

110 – 63 – 31 – 28 – 3

 -يوسف

101 – 66 – 31 – 22

 -المعد

36

 -إبماهيم

34 – 25

 -الحجم

87 – 81

 -التحل

122 – 55 – 27

249

الفهارس العامة

الفعل

اآلية

السورة
 -امس ام

107 – 101 – 85 – 71 – 59 – 55 – 26 – 2

 -العهف

96 – 84 – 65 – 62 – 40 – 33 – 10

 -مميم

77 – 30 – 12

 -ط

99 – 36

 -األتبيا

84 – 79 – 74 – 51 – 48

 -الحد

78 – 54 – 41

 -المؤمتون

60 – 49

 -التوم

56 – 33 – 22

 -الفم ان

35

 -التمل

42 – 36 – 23 – 16 – 15 – 3

 -القص

– 78 – 77 – 76 – 60 – 54 – 52 – 48 – 43 – 14
80 – 79

 -العتعبوت

66 – 49 – 47 – 27

 -الموم

56 – 39 – 38 – 34

 -لقمان

12 – 4

 -السجدة

23 – 13

 -األح از

68 – 51 – 50 – 33 – 31 – 14

-

سبأ

45 – 44 – 10 – 6

 -فاطم

40

 -الصافات

117

-

20

 -الزمم

49

 -غافم

53

 -فصلت

45 – 7

 -اللومى

36 – 20

 -الزخمف

21
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الفهارس العامة

الفعل

أبلغ

اآلية

السورة
 -الدخان

33

 -الجارية

17 – 16

 -محمد

36 – 17 – 16

 -الفتا

16 – 10

 -الذاميات

16

 -الطوم

18

 -الحديد

29 – 28 – 27 – 23 – 21 – 16

 -المجادلة

13 – 11

 -الحلم

9–7

 -الممتحتة

11 – 10

 -الجمعة

4

 -الط ق

7–6

 -الحا ة

25 – 19

 -المزمل

20

 -المدرم

52 – 31

 -ا تلقاق

10 – 7

 -الليل

18

 -البيتة

5-4

 -المائدة

67

 -األعماف

93 – 79 – 68 – 62

 -التوبة

6

 -هود

57

 -األح از

39

 -األحقاف

23

 -الجن

28

251

الفهارس العامة

الفعل

أتب

أحضر
أحل

أخلف

أدخل

اآلية

السورة
 -البقمة

262

 -األعماف

175

 -يوتا

90

 -هود

99 – 60

 -العهف

92 – 89 – 85

 -ط

78

 -المؤمتون

44

 -اللع ام

60

 -القص

42

 -الصافات

10

 -الممس ت

17

 -التسا

128

 -إبماهيم

28

 -فاطم

35

 -البقمة

80

 -آل عممان

194 – 9

 -التوبة

77

 -المعد

31

 -إبماهيم

22

 -ط

97 – 87 – 86 – 58

 -الحد

47

 -الموم

6

 -الزمم

20

 -آل عممان

195 – 192 – 185

 -التسا

122 – 57 – 31 – 14 – 13

252

الفهارس العامة

الفعل

أذا

اآلية

السورة
 -المائدة

65 – 12

 -إبماهيم

23

 -امس ام

80

 -الحد

59 – 23 – 14

 -غافم

46 – 8

 -محمد

12 – 6

 -الفتا

17 -5

 -المجادلة

22

 -الصف

12

 -التغابن

9

 -الط ق

11

 -التحميم

8

 -المعامج

38

 -توح

25

 -األتعام

65

 -يوتا

70 – 21

 -هود

10 – 9

 -التحل

112

 -امس ام

75

 -الحد

25 – 9

 -الفم ان

19

 -الموم

46 – 41 – 36 – 33

 -السجدة

21

 -سبأ

12

 -الزمم

26

 -فصلت

50 – 27 – 16
253

الفهارس العامة

الفعل

أرى

(المنقولة من

رأى البصرية)

اآلية

السورة
 -اللومى

48

 -البقمة

73

 -آل عممان

152

 -التسا

153 – 105

 -المائدة

31

 -األتعام

75

 -األعماف

145 – 143 – 27

 -األتفال

43

 -يوتا

46

 -المعد

40 – 12

 -امس ام

60 – 1

 -ط

56

 -األتبيا

37

 -المؤمتون

95 – 93

 -التمل

93

 -القص

6

 -الموم

24

 -لقمان

31

 -سبأ

27

 -غافم

81 – 77 – 29 – 13

 -فصلت

53 – 29

 -الزخمف

48 – 42

 -محمد

30

 -التازعات

20

 -الزلزلة

6

254

الفهارس العامة

الفعل

السورة

أسكن

 -إبماهيم

14

أشرب

 -البقمة

93

أشهد

 -العهف

51

 -التسا

115 – 56 – 30

 -الحا ة

31

 -المدرم

26

 -المائدة

89

 -األتعام

14

 -العهف

77

 -الحد

36 – 28

 -اللع ام

79

 -يا

47

 -الذاميات

57

 -المجادلة

4

 -المدرم

44

 -امتسان

9–8

 -البلد

14

أصلى

أطعم

-

أعطى

ميش

اآلية

4

 -التوبة

58 – 29

 -ط

50

 -التجم

34

 -الليل

5

 -ال حر

5

 -العورم

1

255

الفهارس العامة

الفعل

أقرض

ألزم
ألهم

أنسى

أنكح

أورث

اآلية

السورة
 -البقمة

245

 -المائدة

12

 -الحديد

18 – 11

 -التغابن

17

 -المزمل

20

 -هود

28

 -امس ام

13

 -الفتا

26

 -اللما

8

 -البقمة

106

 -األتعام

68

 -يوسف

42

 -العهف

63

 -المؤمتون

110

 -المجادلة

19

 -الحلم

19

 -البقمة

221

 -القص

27

 -التسا

12

 -األعماف

137 – 128 – 43

 -مميم

63

 -اللع ام

59

 -األح از

27

 -فاطم

32

 -الزمم

74
256

الفهارس العامة

الفعل

أورد

بخس

بدل

جرم

جزى

اآلية

السورة
 -غافم

53

 -اللومى

14

 -الزخمف

72

 -الدخان

28

 -هود

98

 -البقمة

282

 -األعماف

85

 -هود

85 – 15

 -اللع ام

183

 -البقمة

59

 -التسا

56

 -األعماف

162 – 95

 -إبماهيم

28

 -التحل

101

 -التوم

55

 -الفم ان

70

 -التمل

11

 -سبأ

16

 -المائدة

2

 -هود

89

 -آل عممان

145 – 144

 -األتعام

160 – 157 – 146 – 139 – 138 – 93 – 84

 -األعماف

180 – 152 – 147 – 41 – 40

 -التوبة

121

257

الفهارس العامة

الفعل

اآلية

السورة
 -يوتا

13

 -يوسف

88 – 75 – 22

 -إبماهيم

51

 -التحل

97 – 96 – 31

 -ط

127

 -األتبيا

29

 -المؤمتون

111

 -التوم

38

 -الفم ان

75

 -التمل

90

 -القص

84 – 25 – 14

 -العتعبوت

7

 -الموم

45

 -األح از

24

 -سبأ

33 – 17 – 4

 -فاطم

36

 -يا

54

 -الصافات

131 – 121 – 110 – 105 – 80 – 39

 -الزمم

35

 -غافم

40

 -فصلت

27

 -الجارية

28 - 14

 -األحقاف

25 – 20

 -الطوم

16

 -التجم

41 – 31

258

الفهارس العامة

الفعل

حذر

حمل

خول

زاد

اآلية

السورة
 -القمم

35

 -التحميم

7

 -امتسان

12

 -الممس ت

44
30 – 28

 آل عممان -البقمة

286

 -ط

87

 -التوم

54

 -الجمعة

5

 -األتعام

94

 -الزمم

49 – 8

 -البقمة

247 – 58 – 10

 -آل عممان

173

 -التسا

173

 -المائدة

68 – 64

 -األعماف

161 – 69

 -األتفال

2

 -التوبة

125 - 124 – 47

 -هود

101 – 63 – 52

 -إبماهيم

7

 -التحل

88

 -امس ام

109 – 97 – 82 – 60 – 41

 -العهف

13

 -مميم

76

259

الفهارس العامة

الفعل

سأل

اآلية

السورة
 -ط

114

 -التوم

38

 -الفم ان

60

 -األح از

22

 -فاطم

42 - 39 – 30

-

61

 -اللومى

26

 -محمد

17

 -توح

28 – 24 – 21 – 6

 -الجن

6

 -المدرم

15

 -التبأ

30

 -البقمة

273 – 219 – 215 – 211

 -التسا

153 – 32

 -المائدة

4

 -األتعام

90

 -األعماف

187

-

هود

51 – 47 – 46 – 29

 -يوسف

50

 -ط

132

 -المؤمتون

72

 -العتعبوت

63 – 61

 -لقمان

25

 -األح از

53 – 14

260

الفهارس العامة

الفعل

اآلية

السورة
 -يا

21

 -الزمم

38

 -اللومى

23

 -الزخمف

87 – 9

 -محمد

37 – 36

 -الذاميات

12

 -الطوم

40

 -الملك

8

 -القلم

46 – 40

 -القيامة

6

 -التعويم

8

 -البقمة

49

 -األعماف

167 – 141

 -إبماهيم

6

 -يوسف

41

 -الحجم

22

 -التحل

66

 -الفم ان

49

 -اللع ام

79

 -محمد

15

 -الجن

16

 -امتسان

21 – 17

 -الممس ت

27

سلب

 -الحد

73

عرف

 -التحميم

3

سام

سقى –
أسقى

261

الفهارس العامة

الفعل

علم

صشى –
أصشى

اآلية

السورة
 -البقمة

251 – 239 – 151 – 129 – 102 – 32 – 31

 -آل عممان

164 – 79 – 48

 -التسا

113

 -المائدة

110 – 4

 -األتعام

91

 -يوسف

101 – 68 – 37 – 21 – 6

 -التحل

103

 -العهف

66 – 65

 -ط

71

 -األتبيا

80

 -اللع ام

49

 -التمل

16

 -يا

69

 -الحجمات

16

 -التجم

5

 -المحمن

4–2

 -الجمعة

2

 -العلق

5–4

 -األعماف

54

 -األتفال

11

 -يوتا

27

 -المعد

3

 -يا

9

 -التجم

54

– 282

262

الفهارس العامة

الفعل
فهم

اآلية

السورة
 -األتبيا

79

 -البقمة

174 – 159 – 146 – 140 – 72 – 42 – 33

 -آل عممان

187 – 167 – 71

 -التسا

42 – 37

 -المائدة

106 – 99 – 61

 -األتبيا

110

 -التوم

29

 -غافم

28

 -البقمة

259 – 233

 -التسا

5

 -المائدة

89

 -المؤمتون

14

 -البقمة

137

 -الحجم

95

 -األح از

25

كف ل

 -آل عممان

37

أكفل

-

23

 -الفم ان

75

 -التمل

6

 -القص

80

 -فصلت

35

 -امتسان

11

كتم

كسا

كفى

لقى

– 283 – 228

263

الفهارس العامة

الفعل
مل

من

نقص
وتر

وعد

اآلية

السورة
 -العهف

18

 -الجن

8

 -البقمة

114

 -األعماف

12

 -التوبة

54

 -امس ام

94 – 59

 -العهف

55

 -ط

92

-

75

 -الماعون

7

 -التوبة

4

 -هود

84

 -محمد

35

 -البقمة

268 – 235 – 51

 -آل عممان

194

 -التسا

120 – 95

 -المائدة

9

 -األتعام

134

 -األعماف

142 – 86 – 77 – 70 – 44

 -األتفال

7

 -التوبة

114 – 77 – 72 – 68

 -يوتا

46

 -هود

32

 -المعد

40 – 35
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الفعل

اآلية

السورة
 -إبماهيم

22

 -امس ام

64

 -مميم

75 – 61

 -ط

86 – 80

 -األتبيا

109 – 103

 -الحد

72

 -المؤمتون

95 – 93 – 83 – 36 – 35

 -التوم

55

 -الفم ان

15

 -اللع ام

206

 -التمل

68

 -القص

61

 -األح از

22 – 12

 -فاطم

40

 -يا

63 – 52

-

53

 -غافم

77 – 28 – 8

 -فصلت

30

 -الزخمف

83 – 42

 -األحقاف

35 – 22 – 17 – 16

 -محمد

15

 -الفتا

29 – 20

 -ق

32

 -الذاميات

60 – 22 – 5

 -الحديد

10
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الفعل

وقى

اآلية

السورة
 -المعامج

44 – 42

 -الجن

25 – 24

 -الممس ت

7

 -البقمة

201

 -آل عممان

191 – 16

 -التحل

81

 -غافم

45 – 9 – 7

 -الدخان

56

 -الطوم

27 – 18

 -الحلم

9

 -التغابن

16

 -التحميم

6

 -امتسان

11

ثانياً :األفعال المتعدية لمفعولين بعد حذف حرف الجر:
الفعل

أمر

اآلية

السورة
 -البقمة

68 – 67

 -آل عممان

80

 -التسا

60 – 58

 -األتعام

14

 -األعماف

145 – 110 – 12

 -يوتا

104 – 72

 -هود

87

 -يوسف

40

 -المعد

36
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الفعل

اآلية

السورة
 -الحجم

94 – 65

 -التحل

50

 -اللع ام

35

 -التمل

91 – 33

 -سبأ

33

 -الصافات

102

 -الزمم

64 – 11

 -غافم

66

 -التحميم

6

 -األعماف

155

استرض

 -البقمة

233

دعا

 -امس ام

11

 -األح از

37

 -اللومى

50

 -التعويم

7

اختار

زوج

 -آل عممان

سمى

صد

36

 -األعماف

71

 -يوسف

40

 -المعد

33

 -الحد

78

 -التجم

27 – 23

 -امتسان

18

 -آل عممان

152

 -المائدة

113
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الفعل

كال (وزن)

هدى

اآلية

السورة
 -األتبيا

9

 -التمل

27

 -األح از

23

 -الزمم

74

 -محمد

21

 -الفتا

27

 -المطففين

3

 -الفاتحة

6

 -التسا

175 – 168 – 137 – 68 – 26

 -المائدة

16

 -األعماف

148

 -إبماهيم

12

 -مميم

43

 -القص

22

 -العتعبوت

69

 -األح از

4

 -الصافات

118

 -غافم

38 – 29

 -الفتا

20 – 2

 -امتسان

3

 -البلد

10
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ثالثاً :األفعال المتعدية لمفعولين عن طري التضمين:
الفعل

أثاب

أال

حلى

ظلم

اآلية

السورة
 -آل عممان

153

 -المائدة

85

 -الفتا

18

 -المطففين

36

 -آل عممان

118

 -العهف

31

 -الحد

23

 -فاطم

33

 -امتسان

21

 -البقمة

281 – 279 – 272

 -آل عممان

161 – 25

 -التسا

124 – 77 – 49 – 40

 -األتعام

160

 -األتفال

60

 -يوتا

47 – 44

 -التحل

111

 -امس ام

71

 -مميم

60

 -األتبيا

47

 -يا

54

 -اللومى

42

 -األحقاف

19
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الفعل

السورة
 -البقمة

وفى

اآلية
281

 -آل عممان

185- 161 – 57 – 25

 -التسا

173

 -هود

111

 -التحل

111

 -التوم

39 – 25

 -فاطم

30

 -الزمم

70 – 10

 -األحقاف

19

جدول ()3
يبين مواض ورود األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل في القرآن الكريم:
الفعل

أرى

(نبأ – أنبأ )

اآلية

السورة
 -البقمة

260 – 167 – 128

 -األتفال

44 – 43

 -لقمان

11

 -سبأ

27

 -فاطم

40

 -األحقاف

4

 -التوبة

94

 -يوتا

53

 -الحجم

49

 -اللع ام

221

 -سبأ

7

 -القمم

28
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الفهارس العامة

فهرس اآليات القرآنية
م.

اآليرررة

.1

ِ
ِ
الص َ
يم﴾
اْ ا ُْمل ْستَق َ
﴿ ْاهدنَا ِّ َ

رقم اآلية

رقم الصفحة

سورة الفاتحة
6

170

سورة البقرة
.2

﴿ َفزَ ا َد ُه ُم اَّللَُّ َم َر ًضا﴾

10

129

.3

﴿ ِي ُق ُل ِ
وِّبِ ْم َم َرض َفزَ ا َد ُه ُم اَّللَُّ َم َر ًضا﴾

.4

ِ
ٍ
ِ
ون﴾
ص َ
﴿ َوت ََرك َُه ْم ي ُظ ُل َامت ََل ُي ْب ُ

10

129

.5

﴿ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ْاْلَ ْر َض فِ َر ًاشا﴾

17

91 ،78

.6

﴿ َفا َّت ُقوا النَّار ا َّلتِي و ُقودها النَّاس و ِْ
اَل َج َارةُ﴾
ُ َ
َ َُ
َ

22

95 ،74 ،72

24

7

.7

﴿ َو َع َّل َم َآ َد َم ْاْلَ ْس َام َء ُك َّل َها﴾

.8

﴿ َأ ْنبِِ ِ
ُوِّن بِ َأ ْس َام ِء َه ُن ََل ِء﴾

31

161

31

206

.9

زَو ُج َ َْ
اْلنَّ َة﴾
﴿ َو ُق ْلنَا َيا َآ َد ُم ْاسك ُْن َأن َ
ْت َو ْ

35

151

ون الن َ ِ
ر َو َتن َْس ْو َن َأ ْن ُف َسك ُْم﴾
َ ﴿ .10أت َْأ ُم ُر َ
َّاس با ْل ِ ِّ

44

165

ِ
ُّون َأ ََّّنُ ْم ُم َال ُقو َر ِِّّبِ ْم﴾
ين َي ُظن َ
﴿ .11ا َّلذ َ

46

،58 ،56 ،54
87 ،63 ،59

ررذ ِ
اب ُير َ
رروء ا ْل َعر َ
ون
رراءك ُْم َو َي ْسرررت َْح ُي َ
ررذ ِّب ُح َ
َ ﴿ .12ي ُسر ُ
ون َأ ْبنَر َ
ررومو َنك ُْم ُسر َ
ِ
اءك ُْم﴾
ن َس َ

49

139

ُ ﴿ .13ث َّم َّاَّت َْذت ُُم ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد ِه﴾

51

101

51

144

53

126

54

88

ِ
ْي َل ْي َل ًة﴾
وسى َأ ْر َبع َ
َ ﴿ .14وإِ ْذ َو َ
اعدْ نَا ُم َ
ِ
ون﴾
ان َل َع َّلك ُْم َ ْهتتَدُ َ
َاب َوا ْل ُف ْر َق َ
وسى ا ْلكت َ
َ ﴿ .15وإِ ْذ َآ َت ْينَا ُم َ
﴿ .16إِ َّنكُم َظ َلمتُم َأ ْن ُفسكُم بِ ِّاَّت ِ
َاذك ُُم ا ْل ِع ْج َل﴾
ْ ْ ْ َ ْ
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رقم اآلية

رقم الصفحة

م.

58

189

﴿ .19و َل َقدْ علِمتُم ا َّل ِذين اعتَدَ وا ِمنْكُم ِي السب ِ
ت َف ُق ْلنَا ََُل ْم كُونُوا قِ َر َد ًة
َّ ْ
َ ْ ْ
َ
ْ
َ ْ ُ
ِ ِ
ْي﴾
َخاسِ َ

60

161

65

41

ِ
ْي َيدَ ْ َهيا َو َما َخ ْل َف َها﴾
َاها َنك ًَاَل َملا َب ْ َ
َ ﴿ .20ف َج َع ْلن َ

66

90 ،72

73

152

ِ
َ ﴿ .23أ َو ََل َي ْع َل ُم َ َ
ُون﴾
ون َو َما ُي ْعلِن َ
ِس َ
ون أ َّن اَّللََّ َي ْع َل ُم َما ُي ُّ

76

208

77

39

ُّون﴾
َ ﴿ .24وإِ ْن ُه ْم إِ ََّل َي ُظن َ

78

100

80

83

93

194 ،153

102

105

106

158

106

39

109

77

َ ﴿ .32و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِِم َّ ْن َمن ََع َم َس ِ
اجدَ اَّللَِّ َأ ْن ُي ْذك ََر فِ َيها ْاس ُم ُه﴾

109

87 ،77

114

143

َ ﴿ .33و َقا ُلوا َّاَّت ََذ اَّللَُّ َو َلدً ا﴾

116

101

121

126

124

88

ِ ِ
ْي﴾
َ ﴿ .17و َسن َِزيدُ ا ُْمل ْحسن َ

اآليرررة

َ ﴿ .18قدْ َعلِ َم ك ُُّل ُأن ٍ
َاس﴾

ون﴾
َ ﴿ .21و ُي ِريك ُْم َآ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
ِ
اجوك ُْم بِ ِه ِعنْدَ َر ِّبك ُْم﴾
وَّنُ ْم بِ َام َفت ََح اَّللَُّ َع َل ْيك ُْم ل ُي َح ُّ
َ ﴿ .22أ ُُتَدِّ ُث َ

ُ ﴿ .25ق ْل َأ ََّّت َْذت ُْم ِعنْدَ اَّللَِّ َع ْهدً ا َف َل ْن ُ ْ
ُيلِ َ
ف اَّللَُّ َع ْهدَ ُه﴾
ُش ُبوا ِي ُق ُل ِ
َ ﴿ .26و ُأ ْ ِ
وِّبِ ُم ا ْل ِع ْج َل بِ ُك ْف ِر ِه ْم﴾
ِ
َا ُه َما َل ُه ِي ْاْلَ ِخ َر ِة ِم ْن َخ َال ٍق﴾
َ ﴿ .27و َل َقدْ َعل ُموا َمل ِن ْاش َ َ
﴿ .28ما َننْس ْخ ِمن َآي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
ت بِخَ ْ ٍري ِمن َْها﴾
َ
ْ َ ْ
َ َ
ِ ِ
ت بِخَ ٍ ِ
﴿ .29ما َننْس ْخ ِمن َآي ٍة َأو ُنن ِْسها ن َْأ ِ
رم َأ َّن
َ
ْ َ ْ
رري من َْهرا َأ ْو م ْثل َهرا َأ ََل ْ َت ْع َل ْ
ْ
َ َ
َ ٍء َق ِدير﴾
اَّللََّ َع ََل ك ُِّل َ ْ
َ ﴿ .30ل ْو َي ُر ُّدو َنك ُْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِك ُْم ُك َّف ًارا﴾
َ ﴿ .31و َّد كَثِري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َنك ُْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِك ُْم ُك َّف ًارا﴾

ِ
ِ
َاب َي ْت ُلو َن ُه َح َِّ تِ َال َوتِ ِه﴾
َاه ُم ا ْلكت َ
ين َآ َت ْين ُ
﴿ .34ا َّلذ َ
﴿ .35إِِّن ج ِ
اع ُل َ لِلن ِ
َّاس إِ َم ًاما﴾
ِّ َ
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رقم اآلية

رقم الصفحة

اآليرررة

م.

125

74

126

73

128

200

135

192

137

141

140

140

143

43

143

68

146

161

165

92 ،28

ِ
َ ﴿ .47وإِ َذا قِ َ
اءنَا
يل ََُل ُم ا َّتبِ ُعوا َما َأ ْنزَ َل اَّللَُّ َقا ُلوا َب ْل َن َّتبِ ُع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْيه َآ َب َ
ون﴾
ون َش ْيًِا َو ََل َ ْهيتَدُ َ
َان َآ َباؤُ ُه ْم ََل َي ْع ِق ُل َ
َأ َو َل ْو ك َ

167

199

170

52 ،51

ِ
ِ
ين ُي َبدِّ ُلو َن ُه﴾
َ ﴿ .48ف َم ْن َبدَّ َل ُه َب ْعدَ َما َسم َع ُه َفنِن ََّام إِ ْث ُم ُه َع ََل ا َّلذ َ

181

136

187

42

194

87

199

168

200

188

203

39

211

132

ت َم َثا َب ًة لِلن ِ
َّاس َو َأ ْمنًا﴾
َ ﴿ .36وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َ
ِ
اج َع ْل َه َذا َب َلدً ا َآ ِمنًا﴾
يم َر ِّب ْ
َ ﴿ .37وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
ِ
ُب َع َل ْينَا﴾
َ ﴿ .38و َأ ِرنَا َمنَاس َكنَا َوت ْ
ِ
ِ
يم﴾
َ ﴿ .39و َقا ُلوا كُونُوا ُهو ًدا َأ ْو ن ََص َارى َ ْهتتَدُ وا ُق ْل َب ْل م َّل َة إِ ْب َراه َ
ِ
َ ﴿ .40فسيك ِْفيكَهم اَّللَُّ وهو ِ
يم ﴾
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ َ َّ
ُ ُ
َ َ
َ ﴿ .41و َم ْن َأ ْظ َل ُم ِِم َّ ْن َكت ََم َش َها َد ًة ِعنْدَ ُه ِم َن اَّللَِّ﴾
ِ
الر ُس َ
رول
َ ﴿ .42و َما َج َع ْلنَا ا ْل ِق ْب َل َة ا َّلتِي ُكن َ
ْت َع َل ْي َهرا إِ ََّل لرنَ ْع َل َم َم ْ
رن َي َّتبِ ُرع َّ
ِ
ِ
ب َع ََل َع ِق َب ْي ِه﴾
ِم َّ ْن َينْ َقل ُ

ْت َع َل ْي َها﴾
َ ﴿ .43و َما َج َع ْلنَا ا ْل ِق ْب َل َة ا َّلتِي ُكن َ
ِ
ِ
َاء ُه ُم﴾
َاب َي ْع ِر ُفو َن ُه ك ََام َي ْع ِر ُف َ
َاه ُم ا ْلكت َ
ين َآ َت ْين ُ
﴿ .44ا َّلذ َ
ون َأ ْبن َ
ِ
اب َأ َّن ا ْل ُق َّو َة َّللَِّ ََجِي ًعا﴾
ين َظ َل ُموا إِ ْذ َي َر ْو َن ا ْل َع َذ َ
َ ﴿ .45و َل ْو َي َرى ا َّلذ َ
﴿ .46ك ََذلِ َ ي ِرهيِم اَّللَُّ َأعام ََُلم حِس ٍ
ات َع َل ْي ِه ْم﴾
ُ ُ
َْ ْ َ َ َ

َاب َع َل ْيك ُْم﴾
َ ﴿ .49علِ َم اَّللَُّ َأ َّنك ُْم ُكنْت ُْم َ َّْتتَان َ
ُون َأ ْن ُف َسك ُْم َفت َ
ِ
ْي﴾
اع َل ُموا َأ َّن اَّللََّ َم َع ا ُْملتَّق َ
َ ﴿ .50و ْ
يضوا ِم ْن َح ْي ُ
ث َأ َف َ
َّاس َو ْاس َتف ِْف ُروا اَّللََّ﴾
ُ ﴿ .51ث َّم َأفِ ُ
اض الن ُ
َ ﴿ .52ف ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول َر َّبنَا َآتِنَا ِي الدُّ ْن َيا﴾
ِ
َ
ون﴾
َش َ
َ ﴿ .53وا َّت ُقوا اَّللََّ َو ْ
اع َل ُموا أ َّنك ُْم إِ َل ْيه ُ ُْت َ ُ
ِ
ِسا ِ َ
َاه ْم﴾
يل ك َْم َآ َت ْين ُ
َ ﴿ .54س ْل َبني إِ ْ َ
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216

190 ،99

220

44

221

159

230

55 ،54

231

82

﴿ .61وإِ ْن َأردتُم َأ ْن تَس َ ِ
َاح َع َل ْيك ُْم إِ َذا َس َّل ْمت ُْم
َض ُعوا َأ ْو ََل َدك ُْم َف َال ُجن َ
َ َ ْ ْ
ْ ْ
ما َآ َتيتُم بِا َْملعر ِ
وف﴾
َ ْ ْ ُْ

232

39

233

174

ون َب ِصري﴾
اع َل ُموا َأ َّن اَّللََّ بِ َام َت ْع َم ُل َ
َ ﴿ .62و ْ

233

43

233

187

235

14

235

39

235

92

235

160

245

155

247

184 ،129

ِ
يم َر ِّب َأ ِر ِِّن َك ْي َ
ف ُ ُْتيِي ا َْمل ْوتَى﴾
َ ﴿ .71وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ

259

87

260

201

ون َما َأ ْن َف ُقوا َمنًّا َو ََل َأ ًذى﴾
ُ ﴿ .72ث َّم ََل ُي ْتبِ ُع َ

262

147

ون﴾
َ ﴿ .55واَّللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ََل َت ْع َل ُم َ
ِ
وه ْم َفنِ ْخ َوا ُنك ُْم َواَّللَُّ َي ْع َل ُم ا ُْمل ْف ِسدَ ِم َن ا ُْمل ْصلِحِ ﴾
َ ﴿ .56وإِ ْن َُّتَال ُط ُ
﴿ .57و ََل ُتنْكِحوا ا ُْمل ْ ِ ِ
ْي َحتَّى ُي ْن ِمنُوا﴾
َشك َ
ُ
َ
﴿ .58إِ ْن َظنَّا َأ ْن ُي ِق َيام ُحدُ و َد اَّللَِّ﴾
ِ
ِ
زُوا﴾
َ ﴿ .59و ََل َتتَّخ ُذوا َآ َيات اَّللَِّ ُه ً
ون﴾
َ ﴿ .60ذلِك ُْم َأزْ كَى َلك ُْم َو َأ ْط َه ُر َواَّللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ََل َت ْع َل ُم َ

َ ﴿ .63ف َال جنَاح ع َليكُم إِ َذا س َّلمتُم ما َآ َتيتُم بِا َْملعر ِ
وف﴾
َ ْ ْ َ ْ ْ ُْ
ُ َ َ ْ ْ
ِ
َاب َأ َج َل ُه﴾
َ ﴿ .64و ََل َت ْع ِز ُموا ُع ْقدَ َة النِّكَاحِ َحتَّى َي ْب ُلغَ ا ْلكت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِسا إِ ََّل َأ ْن
ررن ََل ت َُواعرردُ ُ
وَّنُ َّن َو َلك ْ
ُررم َسررت َْذك ُُر َ
ررم اَّللَُّ َأ َّنك ْ
َ ﴿ .65عل َ
وه َّن ًّ
َت ُقو ُلوا َق ْو ًَل َم ْع ُرو ًفا﴾
ِ
وَّنُ َّن﴾
َ ﴿ .66عل َم اَّللَُّ َأ َّنك ُْم َست َْذك ُُر َ
ِ
اح َذ ُرو ُه﴾
اع َل ُموا َأ َّن اَّللََّ َي ْع َل ُم َما ِي َأ ْن ُفسك ُْم َف ْ
َ ﴿ .67و ْ
﴿ .68مررن َذا ا َّلر ِرذي ي ْقر ِرر ُض اَّللََّ َقر ًضررا حس رنًا َفي َضر ِ
راع َف ُه َل ر ُه َأ ْضرر َعا ًفا
َ ْ
ُ
َ َ
ْ
ُ
كَثِ َريةً﴾
َ ﴿ .69وزَ ا َد ُه َب ْس َط ًة ِي ا ْل ِع ْل ِم َو ِْ
اْل ْس ِم ﴾
َ
َ
َ ٍء َق ِدير﴾
َ ﴿ .70ق َال أ ْع َل ُم أ َّن اَّللََّ َع ََل ك ُِّل َ ْ
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َ
ِ
َ َك ُه َص ْلدً ا﴾
َ ﴿ .73فأ َصا َب ُه َوابل َف َ َ

ٍ ِ
َ
ِ
َ َك ُه َص ْلدً ا﴾
َ ﴿ .74ف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُراب َفأ َصا َب ُه َوابل َف َ َ
َت ُأ ُك َل َها ِض ْع َف ْ ِ
ْي﴾
َ ﴿ .75ف َنت ْ
ان ي ِعدُ كُم ا ْل َف ْقر وي ْأمركُم بِا ْل َفح َش ِ
َّ ﴿ .76
اء﴾
ْ
َ ََ ُُ ْ
ُ
الش ْي َط ُ َ
َّاس إِ ََْلا ًفا﴾
َ ﴿ .77ت ْع ِر ُف ُه ْم بِ ِس َيام ُه ْم ََل َي ْس َأ ُل َ
ون الن َ
اه ُل َأغْ نِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
اْل ِ
َي َس ُب ُه ُم َْ
ف﴾
َ َ َ َ
ْ َ ﴿ .78
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264

86

264

78

265

188

268

144

273

132

273

،60 ،59 ،7
63

ُ ﴿ .79ث َّم ت َُو ََّّف ك ُُّل َن ْف ٍ
ون﴾
س َما ك ََس َب ْ
ت َو ُه ْم ََل ُي ْظ َل ُم َ

281

177

ََ ﴿ .80ل ُي َك ِّل ُ
ف اَّللَُّ َن ْف ًسا إِ ََّل ُو ْس َع َها﴾

286

163

286

164

َ ﴿ .81ر َّبنَا َو ََل ُ َُت ِّم ْلنَا َما ََل َطا َق َة َلنَا بِ ِه﴾
سورة آل عمران

ِ
اب﴾
َح ًة إِ َّن َ َأن َ
ْت ا ْل َو َّه ُ
ب َلنَا م ْن َلدُ ْن َ َر ْ َ
َ ﴿ .82و َه ْ

8

125

ِ
ِ
ِ
اب الن ِ
َّار﴾
ين َي ُقو ُل َ
ون َر َّبنَا إِ َّننَا َآ َمنَّا فَاغْ ف ْر َلنَا ُذنُو َبنَا َوقنَا َع َذ َ
﴿ .84ا َّلذ َ

15

206

16

145

َ ﴿ .85ش ِهدَ اَّللَُّ َأ َّن ُه ََل إِ َل َه إِ ََّل ُه َو﴾

18

15

28

82

28

161

ُم ََضرا ومرا ع ِم َل ْ ِ
س ما ع ِم َل ْ ِ
َ ﴿ .89ي ْو َم َ ِ
رن َخ ْ ٍ
رن
رت م ْ
رري ُ ْ ً َ َ َ
رت م ْ
َتدُ ك ُُّل َن ْف ٍ َ َ
س ٍ
وء ت ََو ُّد َل ْو َأ َّن َب ْين ََها َو َب ْينَ ُه َأ َمدً ا َب ِعيدً ا﴾
ُ

30

161

30

45

َ ﴿ .90وإِ ِِّّن َس َّم ْيت َُها َم ْر َي َم﴾

36

171

ُ ﴿ .83ق ْل َأؤُ َن ِّب ُِك ُْم بِخَ ْ ٍري ِم ْن َذلِك ُْم﴾

ُون ا ْلكَافِ ِرين َأولِياء ِمن د ِ ِ ِ
ََ ﴿ .86ل يت ِ
ْي﴾
َّخ ِذ ا ُْمل ْن ِمن َ
ون ا ُْمل ْنمن َ
َ ْ َ َ ْ ُ
َ
َي ِّذ ُرك ُُم اَّللَُّ َن ْف َس ُه َوإِ َ اَّللَِّ ا َْمل ِص ُري﴾
َ ﴿ .87و ُ َ
﴿ .88و َُي ِّذركُم اَّللَُّ َن ْفسه واَّللَُّ رءوف بِا ْل ِعب ِ
اد﴾
َ
َ َ ُ ُ
َ ُ َ َ ُ
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َ ﴿ .91و َأ ْن َبت ََها َن َباتًا َح َسنًا َو َك َّف َل َها زَ ك َِر َّيا﴾
ِ
اب َو َجدَ ِعنْدَ َها ِرزْ ًقا﴾
ُ ﴿ .92ك َّل َام َد َخ َل َع َل ْي َها زَ ك َِر َّيا ا ْمل ْح َر َ
﴿ .93ويع ِّلمه ا ْلكِتَاب و ِْ
اْلن ِ
اَلك َْم َة َوالت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َ
يل﴾
َ َ
ََُ ُُ
ون﴾
َ ﴿ .94آ َمنَّا بِاَّللَِّ َو ْاش َهدْ بِ َأنَّا ُم ْسلِ ُم َ
ِ
ِ ِ
ين ا َّت َب ُع َ
ين َك َف ُروا﴾
وك َف ْو َق ا َّلذ َ
َ ﴿ .95و َجاع ُل ا َّلذ َ
اَل ِ
َ ﴿ .96أما ا َّل ِذين َآمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ
ات َف ُي َو ِّف ِ
ور ُه ْم﴾
َّ
َ َ َ َ
يه ْم ُأ ُج َ
َّ
ِ
ْي﴾
ُ ﴿ .97ث َّم َن ْبت َِه ْل َفن َْج َع ْل َل ْعنَ َة اَّللَِّ َع ََل ا ْلكَاذبِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُرم
ين ُأوتُوا ا ْلكت َ
﴿ .98إِ ْن تُطي ُعوا َف ِري ًقا م َن ا َّلذ َ
َاب َي ُرر ُّدوك ُْم َب ْعردَ إِ َيامنك ْ
ِ
ين﴾
كَاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
رم ََل َير ْرأ ُلو َنك ُْم
ين َآ َمنُرروا ََل َتتَّخر ُرذوا بِ َطا َن ر ًة مر ْ
َ ﴿ .99يررا َأ ُّ َهيررا ا َّلررذ َ
رن ُدون ُكر ْ

رقم اآلية
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37

156

37

149 ،52

48

184

52

153

55

91 ،88

57

177

61

87

100

77

118

175

126

95

142

44

143

102

ِ ﴿ .104من بع ِد ما َأراكُم ما ُ ِ
ون﴾
ُت ُّب َ
ْ َْ َ َ ْ َ

148

126

152

201

َ ﴿ .105و َل َقدْ َصدَ َقك ُُم اَّللَُّ َو ْعدَ ُه﴾

152

173

153

175

154

96

167

43

َخ َب ًاَل﴾
َشى َلك ُْم﴾
َ ﴿ .100و َما َج َع َل ُه اَّللَُّ إِ ََّل ُب ْ َ
ِ
ِ
ين﴾
الصابِ ِر َ
اهدُ وا منْك ُْم َو َي ْع َل َم َّ
ين َج َ
َ ﴿ .101و ََّملا َي ْع َل ِم اَّللَُّ ا َّلذ َ
ِ
رن َق ْب ِ
رل َأ ْن َت ْل َق ْرو ُه َف َقردْ َر َأ ْيت ُُمرو ُه َو َأنْرت ُْم
َ ﴿ .102و َل َقدْ ُكنْت ُْم ُتَ َن َّْو َن ا َْمل ْو َت م ْ
ون﴾
َتنْ ُظ ُر َ
اب الدُّ ْن َيا َو ُح ْس َن َث َو ِ
اب ْاْلَ ِخ َر ِة﴾
َاه ُم اَّللَُّ َث َو َ
َ ﴿ .103ف َنت ُ

َ ﴿ .106ف َأ َثا َبك ُْم غَ ًّام بِفَم لِ َك ْي َال َُتْزَ نُوا َع ََل َما َفا َتك ُْم﴾
اْل ِ
اَل ِِّ َظ َّن َْ
ُّون بِاَّللَِّ غَ ْ َري َْ
اهلِ َّي ِة﴾
َ ﴿ .107ي ُظن َ
ِ
ِ
ين نَا َف ُقوا﴾
َ ﴿ .108ول َي ْع َل َم ا َّلذ َ
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ِ
ين َقر َ
اخ َشر ْرو ُه ْم
رم َف ْ
راس َقرردْ َ َ
راس إِ َّن ال َّنر َ
رم ال َّنر ُ
﴿ .109ا َّلررذ َ
َج ُعرروا َل ُكر ْ
رال ََُلر ُ
َفزَ ا َد ُه ْم إِ َيامنًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا اَّللَُّ َونِ ْع َم ا ْل َوكِ ُ
يل﴾
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م.

173

129

ِ
َاه ُم اَّللَُّ ِم ْن َف ْضلِ ِه ُه َو َخ ْ ًريا ََُل ْم﴾
ين َي ْبخَ ُل َ
ون بِ َام َآت ُ
َي َس َب َّن ا َّلذ َ
َ ﴿ .110و ََل َ ْ

180

100 ،89 ،23

192

188 ،150

َ ﴿ .111ر َّبنَا إِ َّن َ َم ْن تُدْ ِخ ِل الن ََّار َف َقدْ َأ ْخزَ ْي َت ُه﴾
سورة النساء
اء َأ ْم َوا َلك ُُم ا َّلتِي َج َع َل اَّللَُّ َلك ُْم قِ َي ًاما﴾
َ ﴿ .112و ََل ت ُْنتُوا ُّ
الس َف َه َ
ِ
وه ْم َو ُقو ُلوا ََُل ْم َق ْو ًَل َم ْع ُرو ًفا ﴾
وه ْم ف َيها َواك ُْس ُ
َ ﴿ .113و ْارزُ ُق ُ

5

101

5

122

ون َأ ُّ ُهي ْم َأ ْق َر ُب َلك ُْم َن ْف ًعا﴾
َ ﴿ .114آ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْم ََل تَدْ ُر َ

11

48

40

176

﴿ .115إِ َّن اَّللََّ ََل َي ْظلِ ُم ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة﴾
.116
.117
.118
.119

ِ
ٍِ
الر ُس َ
ول َل ْو ت َُس َّوى ِِّبِ ُم ْاْلَ ْر ُض
﴿ َي ْو َمِذ َي َو ُّد ا َّلذ َ
ين َك َف ُروا َو َع َص ُوا َّ
ون اَّللََّ َح ِدي ًثا﴾
َو ََل َي ْكت ُُم َ
ِ
ِ
ِ
رن ا ْلكِ َتر ِ
الضر َرال َل َة
ون َّ
رَ َ
ين ُأو ُترروا نَصرري ًبا مر َ
﴿ َأ ََل ْ َتر َرر إِ َ ا َّلررذ َ
راب َي ْشر َ ُ
ِ
السبِ َ
يل﴾
َو ُي ِريدُ َ
ون َأ ْن تَض ُّلوا َّ
َتدَ َله ن ِ
َص ًريا﴾
﴿ َو َم ْن َي ْل َع ِن اَّللَُّ َف َل ْن َ ِ ُ
ِ
ف ن ُْصلِ ِ
َارا﴾
ين َك َف ُروا بِ َن َياتِنَا َس ْو َ
﴿إِ َّن ا َّلذ َ
يه ْم ن ً

ُ ﴿ .120ك َّلام ن ِ
َاه ْم ُج ُلو ًدا غَ ْ َري َها﴾
َض َج ْ
ت ُج ُلو ُد ُه ْم َبدَّ ْلن ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َ
رن
اَلات َسرنُدْ خ ُل ُه ْم َجنَّرات َ َْت ِرري م ْ
ين َآ َمنُوا َو َعم ُلوا َّ
َ ﴿ .121وا َّلذ َ
ِِ
ِ
ين فِ َيها َأ َبدً ا﴾
َ ُْتت َها ْاْلَ َّْنَ ُار َخالد َ
ِ
ون َأ ََّّنُ ْم َآ َمنُوا بِ َام ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ ﴾
ين َيزْ ُع ُم َ
َ ﴿ .122أ ََل ْ ت ََر إِ َ ا َّلذ َ

اء َ
اس َت ْف َف ُروا اَّللََّ َو ْاس َت ْف َف َر ََُل ُم
وك َف ْ
َ ﴿ .123و َل ْو َأ ََّّنُ ْم إِ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َج ُ
الر ُس ُ
ول َل َو َجدُ وا اَّللََّ ت ََّوا ًبا َر ِح ًيام﴾
َّ
رون ح َّتررى َُيكِّم َ ِ
ِ
رم ََل
ريام َشر َ
َ ﴿ .124ف َرال َو َر ِّبر َ ََل ُي ْنمنُر َ َ
رج َر َب ْيرن َُه ْم ُثر َّ
َ ُ
روك فر َ
ت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسلِ ًيام﴾
َعِدُ وا ِي َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِِمَّا َق َض ْي َ
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42

140

44
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52

96

56

154

56

185 ،136

57

150

60

87 ،65

64

44

65
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م.
َ ﴿ .125و َك َفى بِاَّللَِّ َش ِهيدً ا﴾

ِ
ْي الن ِ
َّاس بِ َام َأ َر َ
اك اَّللَُّ﴾
﴿ .126لت َْحك َُم َب ْ َ
﴿ .127إِنَّا َأ ْنزَ ْلنَا إِ َلي َ ا ْلكِتَاب بِ َْ ِ
ْي الن ِ
َّاس بِ َام َأ َر َ
اك اَّللَُّ َو ََل
اَل ِِّ لت َْحك َُم َب ْ َ
َ
ْ
ِ ِِ
ْي َخ ِص ًيام﴾
َتك ُْن ل ْلخَ ا ن َ
ِِ
اء ْت َم ِص ًريا﴾
َ ﴿ .128ون ُْصله َج َهن ََّم َو َس َ
َ ﴿ .129و َما َي ِعدُ ُه ُم َّ
ورا﴾
الش ْي َط ُ
ان إِ ََّل غُ ُر ً
ون َْ
ون ن َِق ًريا﴾
اْلنَّ َة َو ََل ُي ْظ َل ُم َ
َ ﴿ .130ف ُأو َلِِ َ َيدْ ُخ ُل َ
ِ
يم َخلِ ًيال﴾
َ ﴿ .131و َّاَّت ََذ اَّللَُّ إِ ْب َراه َ

رقم اآلية

رقم الصفحة

79

141

105

152

105

28

115

154

120

185 ،144

124

176

125

﴿ .132و ُأح َِض ِ
ت ْاْلَ ْن ُف ُس ُّ
الش َّح﴾
َ ْ َ

،86 ،83 ،80
95

128

147

َ ﴿ .134ف َقدْ َس َأ ُلوا ُم َ َ
ْر ِم ْن َذلِ َ ﴾
وسى أك َ َ

146

126

153

132

َ ﴿ .135ف َقا ُلوا َأ ِرنَا اَّللََّ َج ْه َرةً﴾

153

152

﴿ .136ا ْنت َُهوا َخ ْ ًريا َلك ُْم﴾

171

193

ِِ
ِ
ْي َأ ْج ًرا َعظِ ًيام﴾
َ ﴿ .133و َس ْو َ
ف ُي ْنت اَّللَُّ ا ُْمل ْنمن َ

سورة المائدة
رن ا َْمل ْسر ِ
عر ِرر َمنَّك ُْم َش رنَ َن ُن َقر ْرو ٍم َأ ْن َصرردُّ وك ُْم َعر ِ
رج ِد ا ََْلر َررا ِم َأ ْن
َ ﴿ .137و ََل َ ْ
َت ْعتَدُ وا﴾
َ ﴿ .138ي ْس َأ ُلو َن َ َما َذا ُأ ِح َّل ََُل ْم﴾
اَل ِ
 .139وعدَ اَّللَُّ ا َّل ِذين َآمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ
ات ََُل ْم َمف ِْف َرة َو َأ ْجر َعظِيم
َّ
َ َ َ َ
َ َ
﴿ .140لِ ُ ِري َي ُه َك ْي َ
ف ُي َو ِاري َس ْو َأ َة َأ ِخ ِيه﴾
اع َل ُموا َأ َّن اَّللََّ غَ ُفور َر ِحيم﴾
َ ﴿ .141ف ْ
َ ﴿ .142أ ََل َتع َلم َأ َّن اَّللََّ َله م ْل ُ السامو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض﴾
َّ َ َ
ُ ُ
ْ ْ ْ
278
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135

4

133

9

216

31

202

34

43
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م.

ون إِ ْن ُأوتِيت ُْم َه َذا َفخُ ُذو ُه﴾
َ ﴿ .143ي ُقو ُل َ
ِ
ْي َيدَ ْي ِه﴾
ُ ﴿ .144م َصدِّ ًقا َملا َب ْ َ
ُون فِ ْتنَة﴾
َ ﴿ .145و َح ِس ُبوا َأ ََّل َتك َ

َ ﴿ .146ف َأ َثاِّبم اَّللَُّ بِام َقا ُلوا جن ٍ
َّات َ َْت ِري ِم ْن َ ُْتتِ َها ْاْلَ َّْنَ ُار﴾
َ
َُ ُ
َ
ِ ﴿ .147من َأوس ِ
ون َأ ْهلِيك ُْم﴾
ط َما ُت ْط ِع ُم َ
ْ ْ َ
َ ﴿ .148ف َك َّفار ُته إِ ْطعام ع ََش ِة مساكِْي ِمن َأوس ِ
ون َأ ْهلِيك ُْم﴾
ط َما ُت ْط ِع ُم َ
َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
اع َل ُموا َأ َّن اَّللََّ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب﴾
ْ ﴿ .149
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ح ٍ
ِ
ِ
رن
ررية َو ََل َسرا َبة َو ََل َوصري َلة َو ََل َحرا ٍم َو َلك َّ
َ ﴿ .150ما َج َع َل اَّللَُّ م ْ
رن َب َ
ِ
ون﴾
ون َع ََل اَّللَِّ ا ْلك َِذ َب َو َأ ْك َث ُر ُه ْم ََل َي ْع ِق ُل َ
َ َ
ا َّلذ َ
ين َك َف ُروا َي ْف َ ُ
ِ
يل ََُلم َت َعا َل ْوا إِ َ ما َأ ْنزَ َل اَّللَُّ َوإِ َ الرس ِ
ول َقا ُلوا َح ْس ُبنَا َمرا
َّ ُ
َ
َ ﴿ .151وإِ َذا ق َ ْ
ِ
ررون َشرر ْيًِا َو ََل
َرران َآ َبرراؤُ ُه ْم ََل َي ْع َل ُم َ
ررو ك َ
اءنَررا َأ َو َل ْ
َو َجرردْ نَا َع َل ْيرره َآ َب َ

رقم اآلية
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41

126

46

16

71

62

85

176

89

133

89

188

98

92

103

75

104

52 ،46

ون﴾
َ ْهيتَدُ َ
ِ
اءنَا﴾
َ ﴿ .152قا ُلوا َح ْس ُبنَا َما َو َجدْ نَا َع َل ْيه َآ َب َ
﴿ .153وإِ ْذ ع َّلم ُت َ ا ْلكِتَاب و ِْ
اْلن ِ
اَلك َْم َة َوالت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْج َ
يل﴾
َ َ
َ َ ْ
َّاس َّ ِ
ْي ِم ْن ُد ِ
اَّت ُذ ِ
وِّن َو ُأ ِّم َي إِ ََل ْ ِ
ت لِلن ِ
ون اَّللَِّ﴾
ْت ُق ْل َ
َ ﴿ .154أ َأن َ

ِ
ُّور﴾
َ ﴿ .155و َج َع َل ال ُّظ ُل َامت َوالن َ

104

96

110

162

116

82

سورة األ نعام

ررل ال ُّظ ُلررام ِ
ررِ السررامو ِ
ِ
َْ ﴿ .156
ات َو ْاْلَ ْر َض َو َج َع َ
ت
اَل ْمرردُ َّللَِّ ا َّلررذي َخ َل َ َّ َ َ
َ
ُّور﴾
َوالن َ

ِ
َ
ول لِ َّل ِذ َ َ
ُ ﴿ .157ث َّم َن ُق ُ
ون﴾
ين ُكنْت ُْم تَزْ ُع ُم َ
ُش َكاؤُ ك ُُم ا َّلذ َ
ُشكُوا أ ْي َن ُ َ
ين أ ْ َ
ون﴾
َ ﴿ .158قدْ َن ْع َل ُم إِ َّن ُه َل َي ْحزُ ُن َ ا َّل ِذي َي ُقو ُل َ
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1

68

1

72 ،67

22

98

33

105 ،40
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﴿ .159وا َّل ِذين ك ََّذبوا بِ َنياتِنَا صم وبكْم ِي ال ُّظ ُلام ِ
ت َم ْن َي َشرأِ اَّللَُّ ُي ْضرلِ ْل ُه
ُ َُ
َ
َ ُ َ
َ
ِ
ومن ي َش ْأ َعع ْله ع ََل ِ ٍ
ِاْ ُم ْستَقي ٍم (ُ )39ق ْل َأ َر َأ ْير َتك ُْم إِ ْن َأتَراك ُْم 40-39
َْ ُ َ
ََ ْ َ
َ
ِِ
ْي﴾
اع ُة َأغَ ْ َري اَّللَِّ تَدْ ُع َ
ون إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ
الس َ
َع َذ ُ
اب اَّللَِّ َأ ْو َأ َت ْتك ُُم َّ
السر َ َ
رري اَّللَِّ
ُ ﴿ .160قر ْرل َأ َر َأ ْي ر َتك ُْم إِ ْن َأ َترراك ُْم َعر َرذ ُ
اب اَّللَِّ َأ ْو َأ َت ر ْتك ُُم َّ
راع ُة أغَ ر ْ َ
ِِ
ْي﴾
تَدْ ُع َ
ون إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ

40

رقم الصفحة
37

37 ،36

ُ ﴿ .161ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن َأ َخ َذ اَّللَُّ َس ْم َعك ُْم َو َأ ْب َص َارك ُْم َو َخت ََم َع َرَل ُق ُلروبِك ُْم
َم ْن إِ َله غَ ْ ُري اَّللَِّ َي ْأتِيك ُْم بِ ِه﴾

46

اب اَّللَِّ َب ْفتَر ًة َأ ْو َج ْه َرر ًة َه ْرل ُ ْهي َلر ُ إِ ََّل
ُ ﴿ .162ق ْل َأ َر َأ ْي َتك ُْم إِ ْن َأتَراك ُْم َع َرذ ُ
ا ْل َق ْو ُم ال َّظ ُ
ون﴾
امل ِ َ

47

36

ِ
ين َّاَّت َُذوا ِدين َُه ْم َل ِع ًبا َو ََْل ًوا﴾
َ ﴿ .163و َذ ِر ا َّلذ َ

70

82

71

167

71

167

90

132

94

138 ،91 ،79

ِ
ِ
ِ
ِ
رر
َ ﴿ .169و ُهر َرو ا َّلررذي َج َعر َرل َل ُكر ُ
رم الن ُُّجررو َم لت َْه َترردُ وا ِ َِّبررا ي ُظ ُلر َرامت ا ْلر َ ِّ
َوا ْل َب ْح ِر﴾

94

98 ،92 ،65

97

72

َ ﴿ .170و َج َع ُلوا َّللَِّ ُُشكَا َء ِْ
اْل َّن َو َخ َل َق ُه ْم﴾
َ

100

69

100

97

134

144

136

68

146

185 ،137

ِ
ِ ِ ِ ِ
ْي﴾
ُ ﴿ .164ق ْل إِ َّن ُهدَ ى اَّللَِّ ُه َو ُْاَلدَ ى َو ُأم ْرنَا لن ُْسل َم ل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ْي﴾
َ ﴿ .165و ُأم ْرنَا لن ُْسل َم ل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ
ُ ﴿ .166ق ْل ََل َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا﴾
َ ﴿ .167وت ََر ْكت ُْم َما َخ َّو ْلنَاك ُْم َو َر َاء ُظ ُه ِ
ور ُك ْم﴾

َ ِ
ِ
َاء﴾
اءك ُُم ا َّلذ َ
ُشك ُ
َ ﴿ .168و َما ن ََرى َم َعك ُْم ُش َف َع َ
ين زَ َع ْمت ُْم أ ََّّنُ ْم فيك ُْم ُ َ

َاء ِْ
اْل َّن﴾
ُشك َ
َ ﴿ .171و َج َع ُلوا َّللَِّ ُ َ

ون َْلَ ٍ
ت َو َما َأ ْنت ُْم بِ ُم ْع ِ
ين﴾
ُوعدُ َ
ج ِز َ
﴿ .172إِ َّن َما ت َ

اَلر ِ و ْاْلَ ْنعا ِم ن ِ
ِ
ِ
َصي ًبا َف َقا ُلوا﴾
َ ﴿ .173و َج َع ُلوا َّللَِّ ِمَّا َذ َر َأ م َن َْ ْ َ َ
َ ﴿ .174ذلِ َ جزَ ينَاهم بِبفْيِ ِهم وإِنَّا َلص ِ
ون﴾
اد ُق َ
َ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ

280

32

الفهارس العامة

م.

رقم اآلية

اآليرررة

سورة األعراف
ِ
ِ
ِ
ُ ﴿ .175ثرم َْلَتِيرنَّهم ِمررن ب ِ ِ
رن
رم َو َعر ْ
رم َو َعر ْ
رْي َأ ْيرردهيِ ْم َوم ْ
رن َأ ْي َام َِّن ْ
رن َخ ْلف ِه ْ
َّ َ ُ ْ ْ َ ْ
ِ
َشام ِلِ ِه ْم َو ََل َ ِ
ين﴾
َتدُ َأ ْك َث َر ُه ْم َشاك ِر َ
َ
َررذوا ال َّشررياطِْي َأولِي ِ
ررن ُد ِ
ررم َّاَّت ُ
ررم
َي َسرر ُب َ
رراء م ْ
ون اَّللَِّ َو َ ْ
ون َأ ََّّنُر ْ
﴿ .176إِ ََّّنُ ُ
َ َ ْ َ َ

رقم الصفحة

17

46

30

63 ،60

اْلنَّ ُة ُأ ِ
َ ﴿ .177ونُو ُدوا َأ ْن تِ ْلك ُُم َْ
ون﴾
وها بِ َام ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
ور ْثت ُُم َ

43

160

اك ِي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
﴿ .178إِنَّا َلن ََر َ
ْي﴾

60

87

ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ ﴿ .180ق َال ا َْمل َ ُ ِ
رن
رن َآ َم َ
ين ْاست ُْضرع ُفوا َمل ْ
ْروا م ْن َق ْومره ل َّلرذ َ
َل ا َّلذ َ
ين ْاس َتك َ ُ
ِ
ون َأ َّن ص ًِ
رن َر ِّب ِره َقرا ُلوا إِنَّرا بِ َرام ُأ ْر ِس َرل بِ ِره
ِمن ُْه ْم َأ َت ْع َل ُم َ
اَلا ُم ْر َسرل م ْ
َ
ُون﴾
ُم ْن ِمن َ

63

15

75

40

َ ﴿ .181فت ََو َّ َعن ُْه ْم َو َق َال َيا َق ْو ِم َل َقدْ َأ ْب َل ْف ُتك ُْم ِر َسا َل َة َر ِِّّب﴾

79

146

ت َلك ُْم﴾
َ ﴿ .182ون ََص ْح ُ

79

15

85

130

102

45 ،44

102

86 ،52

137

160

ون﴾
ُم ْهتَدُ َ

َ ﴿ .179أ َو َع ِ
اء ُك ْم ِذكْر ِم ْن َر ِّبك ُْم﴾
ج ْبت ُْم َأ ْن َج َ

اء ُه ْم﴾
َ ﴿ .183ف َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوا ْملِيزَ َ
ان َو ََل َت ْبخَ ُسوا الن َ
َّاس َأ ْش َي َ
ِ ِ
ْي﴾
َ ﴿ .184وإِ ْن َو َجدْ نَا َأ ْك َث َر ُه ْم َل َفاسق َ
َ ﴿ .185و َما َو َجدْ نَا ِْلَ ْك َث ِر ِه ْم ِم ْن َع ْه ٍد﴾
ِ
ون َم َشر ِ
ررار َق ْاْلَ ْر ِ
ض
ين َكرررانُوا ُي ْست َْضررر َع ُف َ
ررو َم ا َّلرررذ َ
َ ﴿ .186و َأ ْو َر ْثنَرررا ا ْل َقر ْ
َو َمف ِ
َار َ َِّبا﴾
ِ
ِ
ِ
َحنَا َر ُّبنَرا
َ ﴿ .187و ََّملا ُسق َط ِي َأ ْيدهيِ ْم َو َر َأ ْوا َأ ََّّنُ ْم َقدْ َض ُّلوا َقا ُلوا َلِ ْن ََل ْ َي ْر َ ْ
اخل ِ ِ
َو َيف ِْف ْر َلنَا َل َنكُون ََّن ِم َن َْ
ين﴾
اِس َ

149

29

ِ
ِ
ْي﴾
َ ﴿ .188و ََل َ َْت َع ْلني َم َع ا ْل َق ْو ِم ال َّظامل َ

150

91

155

169

ِ
ْي َر ُج ًال﴾
َ ﴿ .189و ْ
وسى َق ْو َم ُه َس ْبع َ
اخت ََار ُم َ

281
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ِ ِ
روء
َ ﴿ .191وإِ ْذ ت ََأ َّذ َن َر ُّب َ َل َي ْب َع َث َّن َع َل ْي ِه ْم إِ َ َي ْو ِم ا ْلق َي َامة َم ْن َي ُس ُ
روم ُه ْم ُس َ
ا ْل َع َذ ِ
اب﴾

160

176

167

139

َ ﴿ .192وإِ ْذ َن َت ْقنَا َْ
اْل َب َل َف ْو َق ُه ْم ك ََأ َّن ُه ُظ َّلة َو َظنُّوا َأ َّن ُه َواقِع ِِّبِ ْم﴾

171

54

ون﴾
َ ﴿ .190و َما َظ َل ُمونَا َو َلكِ ْن كَانُوا َأ ْن ُف َس ُه ْم َي ْظلِ ُم َ

اس َأ َمنَ ًة ِمنْ ُه﴾
﴿ .193إِ ْذ ُيف َِّشيك ُُم النُّ َع َ

سورة األ نفال

اع َل ُموا َأن ََّام َأ ْم َوا ُلك ُْم َو َأ ْو ََل ُدك ُْم فِ ْتنَة﴾
َ ﴿ .194و ْ

11

155

28

87 ،43

يث َب ْع َض ُه َع ََل َب ْع ٍ
ع َع َل َْ
اخلبِ َ
ض﴾
َ ﴿ .195و َ ْ

37

69

ِ
﴿ .196إِ ْذ ُي ِ
ررريك َُه ُم اَّللَُّ ِي َمن َِامرر َ َقلِ ً
ررريا َل َف ِشرر ْلت ُْم
رريال َو َل ْ
ررو َأ َراك َُه ْ
ررم كَث ً
َو َل َتنَازَ ْعت ُْم ِي ْاْلَ ْم ِر﴾

43

ين ِم ْن ُد ِ ِ
وَّنُ ُم اَّللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْم﴾
وَّن ْم ََل َت ْع َل ُم َ
َ ﴿ .197و َآ َخ ِر َ

60

41

وَّنُ ُم اَّللَُّ َي ْع َل ُم ُه ْم﴾
ََ ﴿ .198ل َت ْع َل ُم َ

60

42

66

86

70

91 ،40

ْ ﴿ .199اْلَ َن َخ َّف َ
ف اَّللَُّ َعنْك ُْم َو َعلِ َم َأ َّن فِيك ُْم َض ْع ًفا﴾
ِ
رن ِي َأ ْير ِرديك ُْم ِمر َ َ
ِسى إِ ْن َي ْع َل ر ِم اَّللَُّ ِي
ري ُقر ْرل َملر ْ
َ ﴿ .200يررا َأ ُّ َهيررا النَّبِر ُّ
رن ْاْل ْ َ
ُق ُلوبِك ُْم َخ ْ ًريا ُي ْنتِك ُْم َخ ْ ًريا ِِمَّا ُأ ِخ َذ ِمنْك ُْم﴾

،32 ،7 ،2
200

سورة التوبة

ِ
اع َل ُموا َأ َّنك ُْم غَ ْري ُم ْع ِ
يحوا ِي ْاْلَ ْر ِ
ج ِزي اَّللَِّ
ض َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َو ْ
َ ﴿ .201فس ُ
ُ
ِ
َو َأ َّن اَّللََّ ُ ْ
ين﴾
ُم ِزي ا ْلكَاف ِر َ

2

43

﴿ .202إِ ََّل ا َّل ِذين عاهدْ تُم ِمن ا ُْمل ْ ِ ِ
ْي ُث َّم ََل ْ َينْ ُق ُصوك ُْم َش ْيًِا﴾
َشك َ
َ َ َ ْ َ

4

130

6

146

29

188 ،128

31

82

َ ﴿ .203ف َأ ِج ْر ُه َحتَّى َي ْس َم َع ك ََال َم اَّللَِّ ُث َّم َأ ْبلِ ْف ُه َم ْأ َمنَ ُه﴾
اْلزْ ي َة عن ي ٍد وهم ص ِ
ون﴾
اغ ُر َ
َ ﴿ .204حتَّى ُي ْع ُطوا ِْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
َّ ﴿ .205اَّت َُذوا َأ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َب َاَّنُ ْم َأ ْر َبا ًبا ِم ْن ُد ِ
ون اَّللَِّ﴾
282
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ُرون َأ ْن ُف َس ُره ْم
ون بِاَّللَِّ َل ِرو ْاسر َت َط ْعنَا َخل َر ْجنَرا َم َعكُر ْم ُ ْهيلِك َ
َ ﴿ .207و َس َي ْحلِ ُف َ
واَّللَُّ يع َلم إَِّنم َلك ِ
ون﴾
َاذ ُب َ
َ َ ْ ُ َّ ُ ْ

42

105

42

42

َ ﴿ .208ل ْو َخ َر ُجوا فِيك ُْم َما زَ ا ُدوك ُْم إِ ََّل َخ َب ًاَل﴾

47

184 ،129

54

143

58

188 ،123

77

149

94

216 ،205

99

87

101

102

101

41

118

54

﴿ .206واَّللَُّ يع َلم إَِّنم َلك ِ
ون﴾
َاذ ُب َ
َ َ ْ ُ َّ ُ ْ

اآليرررة

ِ
َ
اهت ْم إِ ََّل َأ ََّّنُ ْم َك َف ُروا بِاَّللَِّ﴾
َ ﴿ .209و َما َم َن َع ُه ْم أ ْن ُت ْق َب َل من ُْه ْم َن َف َق ُ ُ
﴿ .210و ِمنْهم من ي ْل ِمزُ َك ِي الصدَ َق ِ
ات َفنِ ْن ُأ ْع ُطوا ِمن َْها َر ُضوا﴾
َّ
َ ُ ْ َ ْ َ
َ ﴿ .211ف َررأ ْع َق َب ُه ْم نِ َفا ًقررا ِي ُق ُل ِ
ررو ِم َي ْل َق ْونَرر ُه بِ َررام َأ ْخ َل ُفرروا اَّللََّ َمررا
رروِّبِ ْم إِ َ َي ْ
َو َعدُ و ُه﴾
َ ﴿ .212قدْ َن َّب َأنَا اَّللَُّ ِم ْن َأ ْخ َب ِ
ارك ُْم﴾
َّخ ُذ ما ين ِْف ُِ ُقرب ٍ
ِ
ات ِعنْدَ اَّللَِّ﴾
َُ
َ ﴿ .213و َيت َ ُ
َ ﴿ .214و ِِم َّ ْن َح ْو َلك ُْم ِم َن ْاْلَ ْع َر ِ
ون َو ِم ْن َأ ْه ِل ا َْمل ِدين َِة َم َر ُدوا َع ََل
اب ُمنَافِ ُق َ
النِّ َف ِ
اق ََل َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم﴾

ََ ﴿ .215ل َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن َن ْع َل ُم ُه ْم﴾
َ ﴿ .216و َظنُّوا َأ ْن ََل َم ْل َج َأ ِم َن اَّللَِّ إِ ََّل إِ َل ْي ِه﴾
سورة يونس

ِ
ُ ﴿ .217ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َّ
ُورا﴾
اء َوا ْل َق َم َر ن ً
الش ْم َس ض َي ً

5

75

16

47

﴿ .220هررو ا َّلر ِرذي يسررريكُم ِي ا ْلررر وا ْلبحر ِرر ح َّتررى إِ َذا ُكنْ رتُم ِي ا ْل ُف ْل ر ِ
َ ِّ َ َ ْ َ
ُ َ
ْ
ُ َ ِّ ُ ْ
ِ
ٍ
اء ُه ُم
اء ْ َهتا ِريح َعاصف َو َج َ
َو َج َر ْي َن ِِّبِ ْم بِ ِريحٍ َط ِّي َبة َو َف ِر ُحوا ِ َِّبا َج َ
ا َْمل ْو ُج ِم ْن ك ُِّل َمك ٍ
َان َو َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم ُأ ِح َ
يط ِِّبِ ْم﴾

16

48

22

57

َ ﴿ .221و َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم ُأ ِح َ
يط ِِّبِ ْم﴾

22

92

اء اَّللَُّ َما َت َل ْو ُت ُه َع َل ْيك ُْم َو ََل َأ ْد َراك ُْم بِ ِه﴾
ُ ﴿ .218ق ْل َل ْو َش َ
َ ﴿ .219و ََل َأ ْد َراك ُْم بِ ِه﴾

283
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﴿ .222ح َّتررى إِ َذا َأ َخر َرذ ِ
رم
ت ْاْلَ ْر ُض زُ ْخ ُر َف َهررا َوازَّ َّي َنر ْ
رت َو َظر َّ
َ
رن َأ ْه ُل َهررا َأ ََّّنُر ْ
َق ِ
َاها َح ِصيدً ا﴾
اد ُر َ
َاها َأ ْم ُرنَا َل ْي ًال َأ ْو ََّنَ ًارا َف َج َع ْلن َ
ون َع َل ْي َها َأت َ

رقم اآلية

رقم الصفحة

اآليرررة

م.

24

57

وه ُه ْم قِ َط ًعا ِم َن ال َّل ْي ِل ُم ْظلِ ًام﴾
﴿ .223ك ََأن ََّام ُأغْ ِش َي ْ
ت ُو ُج ُ

27

155

31

38

ِ
ِ
الس َررام ِء َو ْاْلَ ْر ِ
ُ ﴿ .224ق ْ
ررم َع
ض َأ َّم ْ
رررزُ ُقك ُْم م َ
ررل َم ْ
الس ْ
ررن َي ْملرر ُ َّ
ررن َّ
ررن َي ْ
َو ْاْلَ ْب َص َار﴾
رارا َمررا َذا َي ْس ر َت ْع ِ
ج ُل ِمنْ ر ُه
ُ ﴿ .225قر ْرل َأ َر َأ ْي رت ُْم إِ ْن َأ َترراك ُْم َع َذا ُب ر ُه َب َيا ًتررا َأ ْو ََّنَر ً
ون﴾
ا ُْمل ْج ِر ُم َ
َ ﴿ .226و َي ْس َتنْبُِِو َن َ َأ َحِ ُه َو ُق ْل إِي َو َر ِِّّب إِ َّن ُه ََلِ﴾
ون إِ ََّل ال َّظ ّن﴾
﴿ .227إِ ْن َي َّتبِ ُع َ

اْلنْس َ ِ
ِ
َح ًة﴾
ان منَّا َر ْ َ
َ ﴿ .228و َلِ ْن َأ َذ ْقنَا ْ ِ َ

50

37 ،34

53

206 ،91

66

88

سورة هود
9

151

ون﴾
﴿ .230ن َُو ِّ
ف إِ َل ْي ِه ْم َأ ْع َام ََُل ْم فِ َيها َو ُه ْم فِ َيها ََل ُي ْبخَ ُس َ

14

43

15

194 ،131

وها َو َأ ْنت ُْم ََلا ك ِ
ون﴾
َار ُه َ
َ ﴿ .231أ ُن ْل ِز ُمك ُُم َ
ِ
ي إِ ََّل َع ََل اَّللَِّ َو َما َأنَا بِ َط ِ
ار ِد
َ ﴿ .232و َيا َق ْو ِم ََل َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْيه َم ًاَل إِ ْن َأ ْج ِر َ
ِ
ون﴾
ين َآ َمنُوا إِ ََّّنُ ْم ُم َال ُقو َر ِِّّبِ ْم َو َلكِنِّي َأ َراك ُْم َق ْو ًما َ َْت َه ُل َ
ا َّلذ َ

28

156

29

30

ون َم ْن َي ْأتِ ِيه َع َذاب ُ ْ
ُي ِز ِيه َو ََيِ ُّل َع َل ْي ِه َع َذاب ُم ِقيم﴾
َ ﴿ .233ف َس ْو َ
ف َت ْع َل ُم َ

39

40

47

133

79

104

82

95 ،73

85

130

َ ﴿ .229فنِ ْن ََل َي ْست ِ
اع َل ُموا َأن ََّام ُأن ِْز َل بِ ِع ْل ِم اَّللَِّ﴾
َجي ُبوا َلك ُْم َف ْ
ْ

َ ﴿ .234ق َال َر ِّب إِ ِِّّن َأ ُعو ُذ بِ َ َأ ْن َأ ْس َأ َل َ َما َل ْي َس ِِل بِ ِه ِع ْلم﴾
ت َما َلنَا ِي َبنَاتِ َ ِم ْن َحِ﴾
َ ﴿ .235قا ُلوا َل َقدْ َعلِ ْم َ
اء َأ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا َعالِ َي َها َسافِ َل َها﴾
َ ﴿ .236ف َل َّام َج َ
﴿ .237و ََل َتبخَ سوا النَّاس َأ ْشياءهم و ََل َتع َثوا ِي ْاْلَر ِ ِ ِ
ين﴾
ض ُم ْفسد َ
َ َُ ْ َ ْ ْ
َ
ْ
َ ْ ُ
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ْ
َ
َ ﴿ .238قا ُلوا َيا ُش َع ْي ُ َ
ََ َك َما َي ْع ُبدُ َآ َباؤُ نَا﴾
ب أ َص َال ُت َ تَأ ُم ُر َك أ ْن ن ْ ُ

رقم اآلية

رقم الصفحة

اآليرررة

م.

87

166

ْ
َ
َ
ََ َك َما َي ْع ُبدُ َآ َباؤُ نَا﴾
﴿ .239أ َص َال ُت َ تَأ ُم ُر َك أ ْن ن ْ ُ
ٍ ِ
رن َر ِِّّب َو َرزَ َقنِري ِمنْر ُه ِرزْ ًقرا
َ ﴿ .240ق َال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن ُكن ُ
ْت َع ََل َب ِّينَرة م ْ
َح َسررنًا َو َمررا ُأ ِريرردُ َأ ْن ُأ َخررالِ َفك ُْم إِ َ َمررا َأ َّْنَرراك ُْم َعنْرر ُه إِ ْن ُأ ِريرردُ إِ ََّل
ت ومرا تَروفِ ِ
ِْ
رت َوإِ َل ْير ِه
يقي إِ ََّل بِراَّللَِّ َع َل ْي ِره ت ََو َّك ْل ُ
اْل ْص َال َح َما ْاسر َت َط ْع ُ َ َ ْ
ِ
يب﴾
ُأن ُ

87

80

88

35

َ ﴿ .241و َّاَّت َْذُتُ ُو ُه َو َر َاءك ُْم ظِ ْه ِر ًّيا﴾

92

82

98

160

َ ﴿ .242ي ْقدُ ُم َق ْو َم ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َف َأ ْو َر َد ُه ُم الن ََّار َوبِِ َْس ا ْل ِو ْر ُد ا َْمل ْو ُرو ُد﴾
سورة يوسف

﴿ .243يا َأب ِ
ت إِ ِِّّن َر َأ ْي ُ َ
َش ك َْو َك ًبا َو َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َرر َر َأ ْيرت ُُه ْم ِِل
َ َ
ت أ َحدَ َع َ َ
س ِ ِ
ين﴾
اجد َ
َ

4

31

ف ِعنْدَ مت ِ
وس َ
َاعنَا﴾
َ
َ ﴿ .244وت ََر ْكنَا ُي ُ

17

80

21

83

25

51

﴿ .245عسى َأ ْن ينْ َفعنَا َأو َنت ِ
َّخ َذ ُه َو َلدً ا﴾
َ َ ْ
َ َ
ِ
ِ
رن ُد ُبر ٍرر َو َأ ْل َف َيررا َس ر ِّيدَ َها َلرردَ ى
يص ر ُه مر ْ
راب َو َقرردَّ ْت َقم َ
َ ﴿ .246و ْاس ر َت َب َقا ا ْل َبر َ
ا ْل َب ِ
اب﴾
َ ِ َ ِ
صر ََخ ًْررا َو َق َ
رال ْاْلَ َخ ُرر إِ ِِّّن َأ َر ِاِّن َأ َْحِ ُرل
َ ﴿ .247قا َل َأ َحردُ ُ َ
ُها إِ ِِّّن أ َراِّن أ ْع ُ
َف ْو َق َر ْأ ِِس ُخ ْبزً ا ت َْأك ُُل ال َّط ْ ُري ِمنْ ُه﴾

َ ِ َ ِ
ص ََخ ًْرا﴾
﴿ .248إِ ِِّّن أ َراِّن أ ْع ُ

36
36

ِ
الس ْج ِن َأ َّما َأ َحدُ ك َُام َف َي ْس ِقي َر َّب ُه ََخ ًْرا﴾
َ ﴿ .249يا َصاح َب ِي ِّ
َ ﴿ .250أ َّما َأ َحدُ ك َُام َف َي ْس ِقي َر َّب ُه ََخ ًْرا﴾
َ ﴿ .251و َق َال لِ َّل ِذي َظ َّن َأ َّن ُه نَاجٍ ِمن ُْه َام ا ْذك ُْر ِِّن ِعنْدَ َر ِّب َ ﴾

285

31
،90 ،89 ، 27
96

41

134

41

135

42

63 ،62

الفهارس العامة

م.

ِ
ِ
ون﴾
ر َ
﴿ .252إ ْن ُك ْنت ُْم ل ُّلرؤْ َيا َت ْع ُ ُ

اآليرررة

﴿ .253و َق َال ا َْمللِ ُ إِِّن َأرى سبع ب َقر ٍ
ات ِس َام ٍن َي ْأ ُك ُل ُه َّن َس ْبع ِع َجاف﴾
َ
ِّ َ َ ْ َ َ َ
﴿ .254تَاَّللَِّ َل َقدْ َعلِ ْمت ُْم َما ِج ِْنَا لِنُ ْف ِسدَ ِي ْاْلَ ْر ِ
ض﴾
ُ ﴿ .255يف ِِْش ال َّل ْي َل الن ََّه َار﴾

رقم اآلية

رقم الصفحة

43

16

43

90 ،31

73

104

سورة الرعد

اب وزَ رع ون ِ
ِ
ض قِ َطع ُمت ََج ِ
َ ﴿ .256و ِي ْاْلَ ْر ِ
َخيل
او َرات َو َجنَّات م ْن َأ ْعنَ ٍ َ ْ َ
ان يس َقى بِام ٍء و ِ
ِ
ِ
اح ٍد﴾
َ َ
صن َْوان َوغَ ْ ُري صن َْو ٍ ُ ْ

3

155

4

135

ِ ِ
ر َق َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا﴾
ُ ﴿ .257ه َو ا َّلذي ُيريك ُُم ا ْل َ ْ

12

202 ،152

42

107

َ ﴿ .258و َس َي ْع َل ُم ا ْل ُك َّف ُار َمل ِ ْن ُع ْق َبى الدَّ ِار﴾
سورة ابراهيم

َ ﴿ .259و َلن ُْسكِنَنَّك ُُم ْاْلَ ْر َض ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم﴾

14

151

﴿ .260إِ َّن اَّللََّ َو َعدَ ك ُْم َو ْعدَ َْ
اَل ِِّ َو َو َعدْ ُتك ُْم َف َأ ْخ َل ْف ُتك ُْم﴾
ِ
ين َبدَّ ُلوا نِ ْع َم َة اَّللَِّ ُك ْف ًرا﴾
َ ﴿ .261أ ََل ْ ت ََر إِ َ ا َّلذ َ

22

149

28

185 ،136

َ ﴿ .262و َأ َح ُّلوا َق ْو َم ُه ْم َد َار ا ْل َب َو ِار﴾

28

148

َ ﴿ .264و ََل َ ُْت َس ر َب َّن اَّللََّ غَ ررافِ ًال َعر َّرام َي ْع َمر ُرل ال َّظر ُ
ون إِ َّنر َرام ُير َرن ِّخ ُر ُه ْم لِ َير ْرو ٍم
رامل ِ َ
ت َْشخَ ُص فِ ِيه ْاْلَ ْب َص ُار﴾

30

91 ،69

42

63

ِ ِ
ين َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾
َ ﴿ .265و َس َكنْت ُْم ِي َم َساك ِن ا َّلذ َ

45

151

َ ﴿ .263و َج َع ُلوا َّللَِّ َأ ْندَ ا ًدا لِ ُي ِض ُّلوا َع ْن َسبِيلِ ِه﴾

﴿ .266إِنَّا ن َْح ُن َنزَّ ْلنَا ِّ
ون﴾
الذك َْر َوإِنَّا َل ُه ََلافِ ُظ َ

سورة الحجر
9

ادي َأِّن َأنَا ا ْل َف ُفور ِ
َ ﴿ .267نب ِعب ِ
يم﴾
ِّ
ِّ ْ َ
الرح ُ
ُ َّ

49

286

د
،205 ،203
213
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ِ
ِ
يم﴾
َ ﴿ .268و َن ِّبِ ُْه ْم َع ْن َض ْيف إِ ْب َراه َ

رقم اآلية

رقم الصفحة

م.

اآليرررة

51

206

َ ﴿ .269و َل َقدْ َآ َت ْين َ
َاك َس ْب ًعا ِم َن ا َْمل َث ِاِّن َوا ْل ُق ْر َآ َن﴾

87

127

ِ ِ
ِ
ْي ﴾
ين َج َع ُلوا ا ْل ُق ْر َآ َن عض َ
 ﴿ .270ا َّلذ َ

91

69 ،68

ِ
﴿ .271إِنَّا َك َف ْين َ
ْي﴾
َاك ا ُْمل ْست َْه ِز َ

95

142

ِ
ون َم َع اَّللَِّ إِ ًََلا َآ َخ َر﴾
ع َع ُل َ
﴿ .272ا َّلذ َ
ين َ ْ

96

91

ون﴾
َ ﴿ .273و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ َّن َ َي ِض ُيِ َصدْ ُر َك بِ َام َي ُقو ُل َ

97

87 ،42

سورة النحل
ِ ِ
ِ
ِ
وَّنَا﴾
﴿ .274لت َْأ ُك ُلوا منْ ُه ََْل ًام َط ِر ًّيا َوت َْستَخْ ِر ُجوا منْ ُه ح ْل َي ًة َت ْل َب ُس َ

14

128

ِ
وها﴾
َ ﴿ .275وإِ ْن َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اَّللَِّ ََل ُ ُْت ُص َ

18

66

ِ
َ ﴿ .276ق َال ا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم إِ َّن ِْ
ين﴾
وء َع ََل ا ْلكَاف ِر َ
اخلزْ َ
َ
ي ا ْل َي ْو َم َو ُّ
َ
الس َ

27

194 ،127

َ ﴿ .277ما َذا َأ ْنزَ َل َر ُّبك ُْم َقا ُلوا َخ ْ ًريا﴾

30

192

ون َّللَِّ ا ْلبن ِ
ون﴾
َات ُس ْب َحا َن ُه َو ََُل ْم َما َي ْشت َُه َ
ع َع ُل َ
َ
َ ﴿ .278و َ ْ

57

69

ون﴾
ون َّللَِّ َما َيك َْر ُه َ
ع َع ُل َ
َ ﴿ .279و َ ْ

62

68

ِ
ِ َ
ِ
ر ًة ن ُْس ِقيك ُْم ِِمَّا ِي ُب ُطونِ ِه﴾
َ ﴿ .280وإ َّن َلك ُْم ي ْاْل ْن َعا ِم َلع ْ َ

66

134

َ ﴿ .281واَّللَُّ َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
ون َش ْيًِا﴾
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم ََل َت ْع َل ُم َ

78

41 ،38

ٍ
الس َام ِء َما ُي ْم ِسك ُُه َّن إِ ََّل اَّللَُّ﴾
َ ﴿ .282أ ََل ْ َي َر ْوا إِ َ ال َّط ْ ِري ُم َسخَّ َرات ِي َج ِّو َّ

79

29

يل ت َِقيك ُُم َْ
ِسابِ َ
اَل َّر﴾
َ ﴿ .283و َج َع َل َل ُك ْم َ َ

81

145

ون إِن ََّام ُي َع ِّل ُم ُه َب ََش﴾
َ ﴿ .284و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأ ََّّنُ ْم َي ُقو ُل َ

103

42

اخلو ِ
ِ
اس ُْ
ف﴾
اْلو ِع َو َْ ْ
َ ﴿ .285ف َأ َذا َق َها اَّللَُّ ل َب َ

112

151

287
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ْ َ ﴿ .286هي ِدي لِ َّلتِي ِه َي َأ ْق َو ُم﴾

رقم اآلية

رقم الصفحة

سورة اإلسراء
9

169

ِ
ُرون بِ ْ
راْلَ ِخ َر ِة
ين ََل ُي ْن ِمن َ
َ ﴿ .288وإِ َذا َق َر ْأ َت ا ْل ُق ْر َآ َن َج َع ْلنَا َب ْينَ َ َو َب ْ َ
ْي ا َّلرذ َ
ِ
ُورا﴾
ح َجا ًبا َم ْست ً

13

157

45

91

ُّون إِ ْن َلبِ ْثت ُْم إِ ََّل َقلِ ًيال﴾
َ ﴿ .289و َت ُظن َ

52.

104

56

65

ت َع َ ََّل َلرِِ ْن َأ َّخ ْررت َِن إِ َ َي ْرو ِم ا ْل ِق َي َام ِرة
َ ﴿ .292ق َال َأ َر َأ ْي َت َ َه َذا ا َّل ِذي ك ََّر ْم َ
َْلَ ْحتَنِك ََّن ُذ ِّر َّي َت ُه إِ ََّل َقلِ ًيال﴾

60

32

62

35

ف ا َْملام ِ
ف َْ ِ ِ
﴿ .293إِ ًذا َْلَ َذ ْقن َ
َاك ِض ْع َ
ت﴾
اَل َياة َوض ْع َ َ

75

152

ات و ْاْلَر َض َقر ِ
ِ
ِ
رادر َعر َرَل َأ ْن
السر َرام َو َ ْ
َ ﴿ .295أ َو ََل ْ َير َرر ْوا َأ َّن اَّللََّ ا َّلررذي َخ َلر َِ َّ
َْ
ُي ُل َِ ِم ْث َل ُه ْم﴾

92

66

99

92

ورا﴾
وسى َم ْس ُح ً
﴿ .296إِ ِِّّن َْلَ ُظ ُّن َ َيا ُم َ

101

55

102

55

َ ﴿ .287وك َُّل إِن َْس ٍ
ان َأ ْلزَ ْمنَا ُه َطا ِ َر ُه ِي ُعن ُِق ِه﴾

ِ
ِ
ُرون ك َْش َ
الَضر
رن ُدونِ ِره َف َرال َي ْملِك َ
ُ ﴿ .290ق ِل ا ْد ُعوا ا َّلرذي َن زَ َع ْمرت ُْم م ْ
رف ُّ ِّ
َعنْك ُْم َو ََل َ ُْت ِو ًيال﴾
َاك إِ ََّل فِ ْت َن ًة لِلن ِ
الرؤْ َيا ا َّلتِي َأ َر ْين َ
َّاس﴾
َ ﴿ .291و َما َج َع ْلنَا ُّ

ِ
ت َع َل ْينَا كِ َس ًفا﴾
الس َام َء ك ََام زَ َع ْم َ
َ ﴿ .294أ ْو ت ُْسق َط َّ

ِ
ورا﴾
َ ﴿ .297وإِ ِِّّن َْلَ ُظنُّ َ َيا ف ْر َع ْو ُن َم ْث ُب ً
ُ ﴿ .298ق ِ
َح َن َأ ًّيررا َمررا تَرردْ ُعوا َف َلرر ُه ْاْلَ ْس َررام ُء
الررر ْ َ
ررل ا ْد ُعرروا اَّللََّ َأ ِو ا ْد ُعرروا َّ
ُْ
اَل ْسنَى﴾
ِ ِ
ين َقا ُلوا َّاَّت ََذ اَّللَُّ َو َلدً ا﴾
َ ﴿ .299و ُينْذ َر ا َّلذ َ

110

172

سورة الكهف

﴿ .300إِنَّا َج َع ْلنَا َما َع ََل ْاْلَ ْر ِ
ض ِزينَ ًة ََلا لِنَ ْب ُل َو ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم َأ ْح َس ُن َع َم ًال﴾
288
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8

88

9

59

12

105

13

129

ْت ِمن ُْه ْم ُر ْع ًبا﴾
ت ِمن ُْه ْم فِ َر ًارا َو َُمللِِ َ
ت َع َل ْي ِه ْم َل َو َّل ْي َ
َ ﴿ .306ل ِو ا َّط َل ْع َ

15

84

18

142

َ ﴿ .307و َ ُْت َس ُب ُه ْم َأ ْي َقا ًظا َو ُه ْم ُر ُقود﴾

18

62 ،59

31

177

36

96

40

127

51

153

52

98

53

56 ،55

53

58

َ ﴿ .316ق َال َست ِ
اء اَّللَُّ َصابِ ًرا َو ََل َأ ْع ِِص َل َ َأ ْم ًرا﴾
َجدُ ِِّن إِ ْن َش َ

63

158

69

45

َ ﴿ .317ست ِ
اء اَّللَُّ َصابِ ًرا﴾
َجدُ ِِّن إِ ْن َش َ
ْت ََل ََّّت َْذ َت َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا﴾
َ ﴿ .318ل ْو ِشِ َ

69

90

77

80

َ ﴿ .319ف َأ ْت َب َع َس َب ًبا﴾

85

147

َان َو ْعدُ َر ِِّّب َح ًّقا﴾
َّاء َوك َ
اء َو ْعدُ َر ِِّّب َج َع َل ُه َدك َ
َ ﴿ .320فنِ َذا َج َ

98

73

﴿ .301وإِنَّا َْل ِ
ون َما َع َل ْي َها َص ِعيدً ا ُج ُرزً ا﴾
اع ُل َ
َ
ِ
الرقِي ِم كَانُوا ِم ْن َآ َياتِنَا َع َج ًبا﴾
َ ﴿ .302أ ْم َح ِس ْب َ
ت َأ َّن َأ ْص َح َ
اب ا ْلك َْهف َو َّ
﴿ .303لِنَع َلم َأي ِْ
اَلزْ َب ْ ِ
ْي َأ ْح ََص َمل ِا َلبِ ُثوا َأ َمدً ا﴾
ْ َ ُّ
ِ
َاه ْم ُهدً ى﴾
﴿ .304إِ ََّّنُ ْم ف ْت َية َآ َمنُوا بِ َر ِِّّبِ ْم َو ِز ْدن ُ
َ ﴿ .305ه ُن ََل ِء َق ْو ُمنَا َّاَّت َُذوا ِم ْن ُدونِ ِه َآ َ َِل ًة﴾

ب وي ْلبس َ ِ
َُ ﴿ .308ي َّلو َن فِيها ِمن َأس ِ ِ
َضا﴾
َ ْ
او َر م ْن َذ َه ٍ َ َ َ ُ
َ ْ َ
ون ث َيا ًبا ُخ ْ ً
اع َة َقا ِ َم ًة﴾
الس َ
َ ﴿ .309و َما َأ ُظ ُّن َّ
َ ﴿ .310ف َع َسى َر ِِّّب َأ ْن ُي ْنتِ َ ِ
ْي َخ ْ ًريا ِم ْن َجنَّتِ َ ﴾
﴿ .311ما َأ ْشهدْ ُهتم َخ ْل َِ السامو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض َو ََل َخ ْل َِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم﴾
َّ َ َ
َ ُْ
َ
ول نَادوا ُ ِ ِ
ين زَ َع ْمت ُْم َفدَ َع ْو ُه ْم َف َل ْم َي ْست ِ
َجي ُبوا
ُشكَا َي ا َّلذ َ
َ ﴿ .312و َي ْو َم َي ُق ُ ُ َ
ََُل ْم﴾
ِ
وها﴾
َ ﴿ .313و َر َأى ا ُْمل ْج ِر ُم َ
ون الن ََّار َف َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم ُم َواق ُع َ
ِ
وها﴾
َ ﴿ .314ف َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم ُم َواق ُع َ
َ ﴿ .315و َما َأن َْسانِي ُه إِ ََّل َّ
ان َأ ْن َأ ْذك َُر ُه﴾
الش ْي َط ُ
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وج ِي َب ْع ٍ
ض﴾
َ ﴿ .321وت ََر ْكنَا َب ْع َض ُه ْم َي ْو َمِذ َي ُم ُ
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99

90 ،79 ،78

ادي ِمن د ِ ِ
َّخ ُذوا ِعب ِ
َ ﴿ .322أ َفح ِسب ا َّل ِذين َك َفروا َأ ْن يت ِ
اء﴾
ْ ُ
َ
َ َ
َ
َ ُ
وِّن َأ ْول َي َ

102

60

سورة مريم
ِ ِ
َ ﴿ .323ق َال إِن ََّام َأنَا َر ُس ُ
ب َل ِ غُ َال ًما زَ كِ ًّيا﴾
ول َر ِّب ْلَ َه َ

19

125

43

170

ِ
ُون َّ
َح ِن َع ْهدً ا﴾
ََ ﴿ .326ل َي ْملِك َ
الر ْ َ
الش َف َ
اع َة إِ ََّل َم ِن َّاَّت ََذ عنْدَ َّ

76

129

87

91

سورة طه
ون َأ ِخي﴾
اج َع ْل ِِل َو ِز ًيرا ِم ْن َأ ْه َِل (َ )29ه ُار َ
َ ﴿ .327و ْ

-29

ِ َ ِ ِ
ِا ًطا َس ِو ًّيا﴾
َ ﴿ .324فا َّتبِ ْعني أ ْهد َك َ
ِ
ين ْاهتَدَ ْوا ُهدً ى﴾
َ ﴿ .325و َي ِزيدُ اَّللَُّ ا َّلذ َ

30

وسى﴾
َ ﴿ .328ق َال َقدْ ُأوتِ َ
يت ُس ْن َل َ َيا ُم َ
ِ َ
َ ٍء َخ ْل َق ُه ُث َّم َهدَ ى﴾
َ ﴿ .329ق َال َر ُّبنَا ا َّلذي أ ْع َطى ك َُّل َ ْ
َ ﴿ .330و َل َقدْ َأ َر ْينَا ُه َآ َياتِنَا ُك َّل َها َفك ََّذ َب َو َأ َبى﴾
ِ
الس ْح َر﴾
﴿ .331إِ َّن ُه َل َكبِ ُريك ُُم ا َّلذي َع َّل َمك ُُم ِّ
َ ﴿ .332ف َأ ْتبعهم فِرعو ُن بِجن ِ
ُود ِه َفف َِش َي ُه ْم ِم َن ا ْل َي ِّم َما غَ ِش َي ُه ْم﴾
ََُ ْ ْ َْ ُ
ِ
ِ
ِ
َاها﴾
َح ْلنَا َأ ْوزَ ًارا م ْن ِزينَة ا ْل َق ْو ِم َف َق َذ ْفن َ
َ ﴿ .333و َلكنَّا ُ ِّ
َ ﴿ .334وإِ َّن َل َ َم ْو ِعدً ا َل ْن ُ َّْت َل َف ُه﴾

87

36

127

50

123

56

153

71

185 ،162

78

147

87

194 ،164

97

149

سورة األ نبياء

ون ال َّط َعا َم﴾
َاه ْم َج َسدً ا ََل َي ْأ ُك ُل َ
َ ﴿ .335و َما َج َع ْلن ُ

8

76

َاه ُم ا ْل َو ْعدَ ﴾
ُ ﴿ .336ث َّم َصدَ ْقن ُ

9

173

15

73

ِِ
ِ
َ ﴿ .337فام زَ ا َل ْ ِ
ين﴾
َاه ْم َحصيدً ا َخامد َ
ت ت ْل َ َد ْع َو ُاه ْم َح َّتى َج َع ْلن ُ
َ
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ِ
َ ﴿ .338أ ِم َّاَّت َُذوا َآ َ َِل ًة ِم َن ْاْلَ ْر ِ
ون﴾
َْش َ
ض ُه ْم ُين ُ

21

84

30

30

30

97 ،76

36

96

ِ
ين﴾
اءنَا ََلا َعابِد َ
َ ﴿ .343قا ُلوا َو َجدْ نَا َآ َب َ

47

176

53

46

َ ﴿ .344ف َج َع َل ُه ْم ُج َذا ًذا﴾

58

68

﴿ .346وإِ َقام الص َال ِة وإِيتَاء الزَّ ك ِ
َاة﴾
َ َ َّ
َ َ

65

104

73

128

َاها ُس َل ْي َام َن﴾
َ ﴿ .347ف َف َّه ْمن َ

79

162

َ ﴿ .348و َع َّل ْمنَا ُه َصنْ َع َة َل ُب ٍ
وس َلك ُْم﴾

80

162

87

55

109

107 ،106

110

140

111

108 ،48

ِ
ِ
َاُهرا
َ ﴿ .339أ َو ََل ْ َي َر ا َّلذ َ
الس َام َوات َو ْاْلَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقن ُ َ
ين َك َف ُروا َأ َّن َّ
ِ
ِ
َ ٍء َحي﴾
َو َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء ك َُّل َ ْ

ِ
ِ
َ ٍء َحي﴾
َ ﴿ .340و َج َع ْلنَا م َن ا َْملاء ك َُّل َ ْ
ِ
ِ
زُوا﴾
ين َك َف ُروا إِ ْن َيتَّخ ُذو َن َ إِ ََّل ُه ً
َ ﴿ .341وإِ َذا َر َآ َك ا َّلذ َ
ين ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة َف َال ُت ْظ َل ُم َن ْفس َش ْيًِا﴾
َ ﴿ .342ون ََض ُع ا َْمل َو ِاز َ

ون﴾
َ ﴿ .345ل َقدْ َعلِ ْم َ
ت َما َه ُن ََل ِء َينْطِ ُق َ

ُّون إِ ْذ َذهب مف ِ
َ ﴿ .349و َذا الن ِ
َاض ًبا َف َظ َّن َأ ْن َل ْن َن ْق ِد َر َع َل ْي ِه﴾
َ َ ُ
ِ
ون﴾
ُوعدُ َ
َ ﴿ .350وإِ ْن َأ ْد ِري َأ َق ِريب َأ ْم َبعيد َما ت َ
﴿ .351إِ َّن ُه َي ْع َل ُم َْ
ون﴾
اْل ْه َر ِم َن ا ْل َق ْو ِل َو َي ْع َل ُم َما َت ْكت ُُم َ
َ ﴿ .352وإِ ْن َأ ْد ِري َل َع َّل ُه فِ ْتنَة َلك ُْم َو َمتَاع إِ َ ِح ٍ
ْي﴾
ِ ِ
ِ
اَل ِر ِ
اب َْ
يِ﴾
َ ﴿ .353ونُذي ُق ُه َي ْو َم ا ْلق َي َامة َع َذ َ

سورة الحج

ِ
َي َّل ْو َن فِ َيها ِم ْن َأ َس ِ
او َر ِم ْن َذ َه ٍ
اس ُه ْم فِ َيها َح ِرير﴾
َ ُ ﴿ .354
ب َو ُل ْن ُل ًنا َول َب ُ
َ ﴿ .355ف ُك ُلوا ِمن َْها َو َأ ْط ِع ُموا ا ْل َبا ِ َس ا ْل َف ِق َري﴾
﴿ .356لِ َي ْش َهدُ وا َمنَافِ َع ََُل ْم﴾

291

9

152

23

178

28

134

28

153
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الص َال َة َو َآت َُوا الزَّ كَاةَ﴾
﴿ .357أَ َق ُاموا َّ
ِ
ِ
ين ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم َأ َّن ُه َْ
اَل ُِّ ِم ْن َر ِّب َ َف ُي ْن ِمنُوا بِ ِه﴾
َ ﴿ .358ول َي ْع َل َم ا َّلذ َ
َ ﴿ .359وإِ ْن َي ْس ُل ْب ُه ُم ُّ
اب َش ْيًِا ََل َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه﴾
الذ َب ُ
ََ ﴿ .360ل َي ْس َتن ِْق ُذو ُه ِمنْ ُه﴾
ِِ
ْي ِم ْن َق ْب ُل﴾
ُ ﴿ .361ه َو َس َّامك ُُم ا ُْمل ْسلم َ
َ ﴿ .362فك ََس ْونَا ا ْل ِع َظا َم ََْل ًام﴾

41

128

54

40

73

131

73

131

78

171

سورة المؤمنون

َ ﴿ .363ما َّاَّت ََذ اَّللَُّ ِم ْن َو َل ٍد﴾
ِ
ِ
زُون﴾
روا َأ ََّّنُ ْم ُه ُم ا ْل َفا ِ َ
﴿ .364إ ِِّّن َجزَ ْيت ُُه ُم ا ْل َي ْو َم ب َام َص َ ُ
ون﴾
َ ﴿ .365أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن ََّام َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا ََل ت ُْر َج ُع َ
﴿ .366الزَّ ِاِّن ََل َينْكِ ُح َّإَل زَ انِ َي ًة َأ ْو ُم ْ ِ
َش َك ًة﴾

رقم اآلية

رقم الصفحة

14

122

91

81

111

137

115

86 ،60

سورة النور
3

159

11

63

ِ
ُرم بِ ِره ِع ْلرم
﴿ .369إِ ْذ َت َل َّق ْو َن ُه بِ َأ ْل ِسنَتِك ُْم َو َت ُقو ُل َ
ون بِ َرأ ْف َواهك ُْم َمرا َلر ْي َس َلك ْ
َو َ ُْت َس ُبو َن ُه َه ِّينًا َو ُه َو ِعنْدَ اَّللَِّ َعظِيم﴾

12

97

15

64

ُوهم ِم ْن م ِ
ال اَّللَِّ ا َّل ِذي َآتَاك ُْم﴾
َ
َ ﴿ .370و َآت ُ ْ

33

127

39

177 ،62 ،60

54

164

ِ
﴿ .367إِ َّن ا َّل ِذين جاءوا بِ ْ ِ ِ
ُشا َلك ُْم َب ْل ُه َو
َ َ ُ
اْل ْف ُع ْص َبة منْك ُْم ََل َ ُْت َس ُبو ُه َ ًّ
َخ ْري َلك ُْم﴾
َات بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َخ ْ ًريا﴾
ُون َوا ُْمل ْن ِمن ُ
َ ﴿ .368ل ْو ََل إِ ْذ َس ِم ْعت ُُمو ُه َظ َّن ا ُْمل ْن ِمن َ

﴿ .371وا َّل ِذين َك َفروا َأعام َُلم كَِس ٍ ِ ٍ
راء َحتَّرى
َ
اب بِقي َعة َ ْ
َي َسر ُب ُه ال َّظ ْمر َن ُن َم ً
َ ُ َْ ْ َ َ
اء ُه ََل ْ َعِدْ ُه َش ْيًِا﴾
إِ َذا َج َ
ِ
َح ْلت ُْم﴾
َح َل َو َع َل ْيك ُْم َما ُ ِّ
َ ﴿ .372فنِ ْن ت ََو َّل ْوا َفنِن ََّام َع َل ْيه َما ُ ِّ
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َ ﴿ .373و َل ُي َبدِّ َلن َُّه ْم ِم ْن َب ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم َأ ْمنًا﴾

ْت ِمن ُْه ْم َو ْاس َتف ِْف ْر ََُل ُم اَّللََّ﴾
َ ﴿ .374ف ْأ َذ ْن َمل ِ ْن ِشِ َ
ون عرن َأم ِرر ِه َأ ْن ت ِ
َ ﴿ .375ف ْليح َذ ِر ا َّل ِذين ُ َ ِ
ُصري َب ُه ْم فِ ْتنَرة َأ ْو ُي ِصري َب ُه ْم
َ
َ ْ
ُيال ُف َ َ ْ ْ
َع َذاب َألِيم﴾
سورة الفرقان
ِ ِ
ِ ِ
﴿ .376ق را ُلوا س ربحا َن َ مررا َكر َ ِ
رن
رن ُدون ر َ مر ْ
ران َينْ َبفرري َلنَررا َأ ْن َنتَّخر َرذ مر ْ
ُ ْ َ
َ
ِ
اء﴾
َأ ْول َي َ

رقم اآلية

رقم الصفحة

55

136

62

168

63

16

18

84

23

73

ُون َع َل ْي ِه َوكِ ًيال﴾
ت َم ِن َّاَّت ََذ إِ ََل ُه َه َوا ُه َأ َف َأن َ
َ ﴿ .379أ َر َأ ْي َ
ْت َتك ُ

30

83

43

86 ،83 ،33

َ ﴿ .380أ ََل ْ ت ََر إِ َ َر ِّب َ َك ْي َ
ف َمدَّ ال ِّظ َّل﴾

45

107

ِ ِ
ِ
ورا﴾
اء َمنْ ُث ً
َ ﴿ .377و َقد ْمنَا إِ َ َما َعم ُلوا م ْن َع َم ٍل َف َج َع ْلنَا ُه َه َب ً
ِ
الر ُس ُ
ورا﴾
ول َيا َر ِّب إِ َّن َق ْومي َّاَّت َُذوا َه َذا ا ْل ُق ْر َآ َن َم ْه ُج ً
َ ﴿ .378و َق َال َّ

﴿ .381ه ْل ُأ َنب ُِكُم ع ََل من َتنَزَّ ُل َّ ِ
ْي﴾
الش َياط ُ
ِّ ْ َ َ ْ
َ

سورة الشعراء
221

206

سورة النمل

َ ﴿ .382وإِ َّن َ َل ُت َل َّقى ا ْل ُق ْر َآ َن ِم ْن َلدُ ْن َحكِي ٍم َعلِيمٍ﴾

6

163

ِح ُِم َ َّرد ِم ْن
َ ﴿ .384ف َل َّام َر َأ ْت ُه َح ِس َب ْت ُه َُّْل ًة َوك ََش َف ْ
ت َع ْن َسا َق ْي َها َق َال إِ َّن ُه َ ْ
َق َو ِار َير﴾

16

194

44

63

َ ﴿ .385ل َقدْ ُو ِعدْ نَا َه َذا ن َْح ُن َو َآ َباؤُ نَا ِم ْن َق ْب ُل﴾

68

144

88

60

88

62

91

166

َّاس ُع ِّل ْمنَا َمنْطِ َِ ال َّط ْ ِري﴾
َ ﴿ .383و َق َال َيا َأ ُّ َهيا الن ُ

ِ
ِ
َ ﴿ .386وت ََرى ِْ
الس َح ِ
اب﴾
اْل َب َال َ ُْت َس ُب َها َجامدَ ًة َوه َي ُتَ ُ ُّر َم َّر َّ
َ ﴿ .387وت ََرى ِْ
اْل َب َال َ ُْت َس ُب َها َج ِامدَ ةً﴾
﴿ .388إِن ََّام ُأ ِم ْر ُت َأ ْن َأ ْع ُبدَ َر َّب َه ِذ ِه ا ْل َب ْلدَ ِة ا َّل ِذي َح َّر َم َها﴾
293

الفهارس العامة

م.

رقم اآلية

اآليرررة

رقم الصفحة

سورة القصص
ِ
ين ْاست ُْض ِع ُفوا ِي ْاْلَ ْر ِ
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأ ِ َّم ًة
َ ﴿ .389ون ُِريدُ َأ ْن ن َُم َّن َع ََل ا َّلذ َ
ِ
ْي ﴾
َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارث َ

5

73

ِ
ِ ِ
ِ
ْي﴾
﴿ .390إِنَّا َرا ُّدو ُه إِ َل ْي َو َجاع ُلو ُه م َن ا ُْمل ْر َسل َ

7

68

13

77

14

127

16

176

27

159

42

147

َ َ
ِس َمدً ا إِ َ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة﴾
ُ ﴿ .397ق ْل أ َرأ ْيت ُْم إِ ْن َج َع َل اَّللَُّ َع َل ْيك ُُم ال َّل ْي َل َ ْ

62

65

71

76

ون﴾
الصابِ ُر َ
اها إِ ََّل َّ
َ ﴿ .398و ََل ُي َل َّق َ

80

186 ،164

َ ﴿ .391ف َر َد ْدنَا ُه إِ َ ُأ ِّم ِه ك َْي َت َق َّر َع ْين َُها﴾
َ ﴿ .392و ََّملا َب َلغَ َأ ُشدَّ ُه َو ْاست ََوى َآ َت ْينَا ُه ُحك ًْام َو ِع ْل ًام﴾
ت َن ْف ِِس فَاغْ ِف ْر ِِل﴾
َ ﴿ .393ق َال َر ِّب إِ ِِّّن َظ َل ْم ُ
َ ﴿ .394ق َال إِ ِِّّن ُأ ِريدُ َأ ْن ُأنْكِ َح َ إِ ْحدَ ى ا ْبنَت ََّي َهات ْ ِ
َْي﴾
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ْي﴾
َاه ْم ِي َهذه الدُّ ْن َيا َل ْعنَ ًة َو َي ْو َم ا ْلق َي َامة ُه ْم م َن ا َْمل ْق ُبوح َ
َ ﴿ .395و َأ ْت َب ْعن ُ
ول َأين ُ ِ ِ
ِ
ون﴾
ين ُكنْت ُْم تَزْ ُع ُم َ
ُشكَا َي ا َّلذ َ
َ ﴿ .396و َي ْو َم ُينَادهيِ ْم َف َي ُق ُ ْ َ َ

سورة العنكبوت
ِ
ب الن ُ َ
ُون﴾
َكُوا َأ ْن َي ُقو ُلوا َآ َمنَّا َو ُه ْم ََل ُي ْف َتن َ
َ ﴿ .399أ َحس َ
َّاس أ ْن ُي ْ َ
ِ
ِ
﴿ .400وا َّل ِذين َآمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ ِ
ْي﴾
الصاَل َ
اَلات َلنُدْ خ َلن َُّه ْم ِي َّ
َّ
َ َ َ َ
َ
َ ﴿ .401و َق َال إِنَّام َّاَّت َْذت ُْم ِم ْن ُد ِ
ون اَّللَِّ َأ ْو َثانًا َم َو َّد َة َب ْينِك ُْم ِي َْ
اَل َي ِاة الدُّ ْن َيا﴾
َ
﴿ .402و َلِِن س َرأ ْلتَهم مرن َخ َل َرِ السرامو ِ
ات َو ْاْلَ ْر َض َو َسرخَّ َر َّ
الش ْرم َس
َّ َ َ
َ ْ َ ُ ْ َ ْ
َوا ْل َق َم َر َل َي ُقو ُل َّن اَّللَُّ﴾
َ ﴿ .403أ َو ََل ْ َي َر ْوا َأنَّا َج َع ْلنَا َح َر ًما َآ ِمنًا﴾
ِ
اهدُ وا فِينَا َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا﴾
ين َج َ
َ ﴿ .404وا َّلذ َ

294

2

92

9

150

25

84

61

133

67

30

69

170

الفهارس العامة

م.

رقم اآلية

اآليرررة

رقم الصفحة

سورة الروم

ِ
َح ًة إِ َذا َف ِريِ ِمن ُْه ْم بِ َر ِِّّبِ ْم ُي ْ ِ
ُون﴾
َشك َ
ُ ﴿ .405ث َّم إِ َذا َأ َذا َق ُه ْم منْ ُه َر ْ َ

33

سورة لقمان
ِ
َ ﴿ .406ه َذا َخ ْل ُِ اَّللَِّ َف َأ ُر ِ
ين ِم ْن ُدونِ ِه﴾
وِّن َما َذا َخ َل َِ ا َّلذ َ

11

200

34

107 ،87 ،48

ِ
ب غَ دً ا﴾
َ ﴿ .407و َما تَدْ ِري َن ْفس َما َذا َتكْس ُ
اب الن ِ
َ ﴿ .408وقِ َ
َّار﴾
يل ََُل ْم ُذو ُقوا َع َذ َ

152

سورة السجدة
20

151

سورة األحزاب

.409
.410
.411
.412
.413
.414

ِ
ول َْ
﴿ َواَّللَُّ َي ُق ُ
السبِ َ
يل﴾
اَل َِّ َو ُه َو َ ْهيدي َّ
ِِ
ِ
ِِ
ْي
رريا َو َك َفرى اَّللَُّ ا ُْمل ْرنمن َ
﴿ َو َر َّد اَّللَُّ ا َّلذ َ
ين َك َف ُروا بِ َف ْيظه ْم ََل ْ َينَا ُلوا َخ ْ ً
ا ْل ِقت ََال﴾
ِ
زَو ْجنَاك ََها﴾
﴿ َف َل َّام َق ََض زَ ْيد من َْها َو َط ًرا َّ
﴿ َو َك َفى بِاَّللَِّ َح ِسي ًبا﴾
ُون ِرس َاَل ِ
ِ
ت اَّللَِّ َو َ ْ
ُي َش ْو َن ُه﴾
﴿ا َّلذ َ
ين ُي َب ِّلف َ َ
﴿وإِ َذا س َأ ْلتُموهن متَاعا َفاس َأ ُلوهن ِمن ور ِ
اء ِح َج ٍ
اب﴾
َ َ ُ ُ َّ َ ً ْ ُ َّ ْ َ َ

ُون َق ِري ًبا﴾
اع َة َتك ُ
الس َ
َ ﴿ .415و َما ُيدْ ِري َ َل َع َّل َّ

4

170

25

142

37

173

39

141

39

146

53

132

63

108 ،48

سورة سبأ
ِ
ين ُأوتُوا ا ْل ِع ْل َم ا َّل ِذي ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ ِم ْن َر ِّب َ ُه َو َْ
اَل َِّ﴾
َ ﴿ .416و َي َرى ا َّلذ َ

6

89 ،30

ُرل ُِم َ ٍ
َ ﴿ .417ه ْل َندُ ُّلك ُْم َع َرَل َر ُج ٍ
رل ُينَ ِّبر ُِك ُْم إِ َذا ُمرزِّ ْقت ُْم ك َّ
ُرم َل ِفري
رزَّق إِ َّنك ْ
َخ ْل ٍِ ج ِد ٍ
يد﴾
َ

7

َْي َذو َاْ ُأك ٍُل ََخ ٍ
ِ
ِ
َ ﴿ .418و َبدَّ ْلن ُ ِ
ْط﴾
َاه ْم ب َجنَّ َت ْيه ْم َجنَّت ْ َ ْ

16

136

27

200

45

146

ِ
وِّن ا َّل ِذ َ َ
َاء﴾
ُ ﴿ .419ق ْل َأ ُر ِ َ
ُشك َ
ين أ ََْل ْقت ُْم بِه ُ َ
ِ
َاه ْم﴾
َ ﴿ .420و َما َب َلفُوا م ْع َش َار َما َآ َت ْين ُ
295

،204،206
215

الفهارس العامة

م.

رقم اآلية

اآليرررة

سورة فاطر
ُ ﴿ .421ثم َأور ْثنَا ا ْلكِتَاب ا َّل ِذين اص َط َفينَا ِمن ِعب ِ
ادنَا ﴾
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
َّررات عرردْ ٍن يرردْ ُخ ُلوَّنا َُي َّلررو َن فِيهررا ِمررن َأس ِ ِ
ررن َذ َه ٍ
ررب
َ
رراو َر م ْ
ََ َ ْ
َ ﴿ .422جن ُ َ
ْ َ
َ
َو ُل ْن ُل ًنا﴾
﴿ .423ا َّل ِذي َأ َح َّلنَا َد َار ا ُْمل َق َام ِة ِم ْن َف ْضلِ ِه﴾
ِ
ين ُك ْف ُر ُه ْم إِ ََّل َخ َس ًارا﴾
َ ﴿ .424و ََل َي ِزيدُ ا ْلكَاف ِر َ
ض َأم ََُلم ُِشك ِي السامو ِ
ِ
َ ِ
َ
ات﴾
َّ َ َ
﴿ .425أ ُروِّن َما َذا َخ َل ُقوا م َن ْاْل ْر ِ ْ ْ ْ
ُ ﴿ .426قر ْرل َأر َأي رتُم ُُش َكرراءكُم ا َّلر ِرذين َترردْ ع َ ِ
ون اَّللَِّ َأ ُر ِ
رن ُد ِ
وِّن َمررا َذا
ون مر ْ
ُ
َ
َ ْ ْ َ َ ُ
َخ َل ُقوا ِم َن ْاْلَ ْر ِ
ض﴾

رقم الصفحة

32

186 ،160

33

178

35

148

39

129

40

201

40

33

سورة يس
ون﴾
َ ﴿ .427قا ُلوا َر ُّبنَا َي ْع َل ُم إِنَّا إِ َل ْيك ُْم َُمل ْر َس ُل َ
َ ﴿ .428أ ََل َي َر ْوا ك َْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َل ُه ْم ِم َن ا ْل ُق ُر ِ
ون﴾
ْ

16

105 ،42

31

107

ون﴾
اص َل ْو َها ا ْل َي ْو َم بِ َام ُكنْت ُْم َت ْك ُف ُر َ
ْ ﴿ .429

64

154

سورة الصافات
ون﴾
زَو َن إِ ََّل َما ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
َ ﴿ .430و َما ُ َْت ْ

39

185 ،137

ْي ﴾
اء ُه ْم َضا ِّل َ
 ﴿ .431إِ ََّّنُ ْم َأ ْل َف ْوا َآ َب َ

69

51 ،50

77

23

ِ
ْي﴾
َ ﴿ .432و َج َع ْلنَا ُذ ِّر َّي َت ُه ُه ُم ا ْل َباق َ
السر ْع َي َق َ
َري إِ ِِّّن َأ َرى ِي ا َْملنَرا ِم َأ ِِّّن َأ ْذ َب ُحر َ
رال َيرا ُبن َّ
َ ﴿ .433ف َل َّام َب َلرغَ َم َعر ُه َّ
َفا ْن ُظ ْر َما َذا ت ََرى﴾
ِ
َ ﴿ .434ق َال يا َأب ِ
ت ا ْف َع ْل َما ت ُْن َم ُر َست ِ
ين﴾
الصابِ ِر َ
اء اَّللَُّ م َن َّ
َ َ
َجدُ ِِّن إِ ْن َش َ
﴿ .435و َل َقدْ علِم ِ
ت ِْ
ون﴾
َض َ
َ
َ َ
اْل َّن ُة إِ ََّّنُ ْم َُمل ْح َ ُ

296

102

32

102

45

158

105

الفهارس العامة

م.

اآليرررة

زَِّّن ِي ِْ
َ ﴿ .436ف َق َال َأك ِْف ْلن ِ َيها َو َع ِ
اخل َط ِ
اب﴾

رقم اآلية

رقم الصفحة

سورة ص
23

156 ،58 ،56

24

58 ،56

ِ
َ ﴿ .439و ُخ ْذ بِ َي ِد َك ِض ْف ًثا َف ْ ِ
اْض ْب بِ ِه َو ََل َ ُْتن ْ
رم
َث إِنَّا َو َجردْ نَا ُه َصرابِ ًرا ن ْع َ
ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّواب﴾

30

125

44

45

ِ
ِ
َ
ُش ِار﴾
َ ﴿ .440و َقا ُلوا َما َلنَا ََل ن ََرى ر َج ًاَل ُكنَّا َن ُعدُّ ُه ْم م َن ْاْل ْ َ

62

67

ِ
َاب﴾
اس َت ْف َف َر َر َّب ُه َو َخ َّر َراك ًعا َو َأن َ
َ ﴿ .437و َظ َّن َد ُاوو ُد َأن ََّام َف َتنَّا ُه َف ْ
َ ﴿ .438و َو َه ْبنَا لِدَ ُاوو َد ُس َل ْي َام َن نِ ْع َم ا ْل َع ْبدُ إِ َّن ُه َأ َّواب﴾

.441
.442
.443
.444
.445
.446

سورة الزمر
ِ ِ
ِ
َان َيدْ ُعو إِ َل ْي ِه ِم ْن َق ْب ُل﴾
َِس َما ك َ
﴿ ُث َّم إِ َذا َخ َّو َل ُه ن ْع َم ًة منْ ُه ن َ
﴿ َو َج َع َل َّللَِّ َأ ْندَ ا ًدا لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِيلِ ِه﴾
ون﴾
ع ِز َ ُهي ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِن ا َّل ِذي كَانُوا َي ْع َم ُل َ
﴿ َو َ ْ
﴿ ُث َّم إِ َذا َخ َّو ْلنَا ُه نِ ْع َم ًة ِمنَّا َق َال إِن ََّام ُأوتِي ُت ُه َع ََل ِع ْلمٍ﴾
﴿ َأو ََل يع َلموا َأ َّن اَّللََّ يبس ُط الر َ ِ
اء َو َي ْق ِد ُر﴾
ِّ
َْ ُ
َ َْ ْ ُ
زْق َمل ْن َي َش ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ي ا َّل ِرذ َ َ
َح ِرة
رن َر ْ َ
ِس ُفروا َع َرَل َأ ْن ُفس ِره ْم ََل َت ْقنَ ُطروا م ْ
﴿ ُق ْل َيا ع َباد َ
ين أ ْ َ
اَّللَِّ﴾

اْل ِ
َ
وِّن َأ ْع ُبدُ َأ ُّ َهيا َْ
ون﴾
اه ُل َ
َري اَّللَِّ ت َْأ ُم ُر ِّ
ُ ﴿ .447ق ْل أ َفف ْ َ

8

138

8

70

35

185 ،137

49

138

52

40

53

192

64

166

سورة صافر

﴿ .448ربنَا و َأد ِخ ْلهم جن ِ
َّات َعدْ ٍن ا َّلتِي َو َعدْ َ ُهت ْم﴾
َ َّ َ ْ ُ ْ َ
َ ﴿ .449و َأن ِْذ ْر ُه ْم َي ْو َم ْاْلَ ِز َف ِة﴾
يل الر َش ِ
ِ
اد﴾
َ ﴿ .450و َما َأ ْهديك ُْم إِ ََّل َسبِ َ َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ْي﴾
َ ﴿ .451و ُأم ْر ُت َأ ْن ُأ ْسل َم ل َر ِّب ا ْل َعا َمل َ

ون﴾
َ ﴿ .452فنِ َّما ن ُِر َينَّ َ َب ْع َض ا َّل ِذي ن َِعدُ ُه ْم َأ ْو َنت ََو َّف َينَّ َ َفنِ َل ْينَا ُي ْر َج ُع َ

297

8

150

18

158

29

170

66

166

77

202

الفهارس العامة

م.

رقم اآلية

اآليرررة

سورة فصلت
اع َق ِة ع ٍ
اع َق ًة ِم ْث َل ص ِ
َ ﴿ .453فنِ ْن َأعر ُضوا َف ُق ْل َأن َْذر ُتكُم ص ِ
اد َو َث ُمو َد﴾
َ
َ
ْ ْ َ
َْ
َ ﴿ .454أ َو ََل ْ َي َر ْوا َأ َّن اَّللََّ ا َّل ِذي َخ َل َق ُه ْم ُه َو َأ َشدُّ ِمن ُْه ْم ُق َّوةً﴾
َ ﴿ .455ر َّبنَا َأ ِرنَا ا َّل َذ ْي ِن َأ َض َّالنَا﴾

َ ﴿ .456و َظنُّوا َما ََُل ْم ِم ْن َ ُِم ٍ
يص﴾

ون ِم ْن َق ْب ُل َو َظنُّوا َما ََُل ْم ِم ْن َ ُِم ٍ
يص﴾
َ ﴿ .457و َض َّل َعن ُْه ْم َما كَانُوا َيدْ ُع َ

َان ِم ْن ِعن ِْد اَّللَِّ ُث َّم َك َف ْرت ُْم بِ ِه َم ْن َأ َض ُّل ِِم َّ ْن ُه َرو ِي
ُ ﴿ .458ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن ك َ
اق ب ِع ٍ
ِ
يد﴾
ش َق ٍ َ
ِ
ِ
َحتِ ِه﴾
اء ِي َر ْ َ
َ ﴿ .459و َلك ْن ُيدْ خ ُل َم ْن َي َش ُ

رقم الصفحة

13

157

15

30

29

153

48

104 ،63

48

56

52

34

سورة الشورى

﴿ .460ويع َلم ا َّل ِذين ُع ِ
ون ِي َآ َياتِنَا َما ََُل ْم ِم ْن َ ُِم ٍ
يص﴾
اد ُل َ
َ َ
ََْ َ
اْلنْس َ ِ
َح ًة َف ِر َح ِ َِّبا﴾
ان منَّا َر ْ َ
﴿ .461إِ َذا َأ َذ ْقنَا ْ ِ َ
َ ﴿ .462لتَه ِدي إِ َ ِِ ٍ
اْ ُم ْست َِقيمٍ﴾
ْ
َ

8

150

35

104

48

152

52

170

سورة الزخرف

ون﴾
﴿ .463إِنَّا َج َع ْلنَا ُه ُق ْر َآنًا َع َربِ ًّيا َل َع َّلك ُْم َت ْع ِق ُل َ
﴿ .464وجع ُلوا َله ِمن ِعب ِ
اد ِه ُجزْ ًءا﴾
ُ ْ َ
َ َ َ

ِ
ِ
ِ
َح ِن إِنَا ًثا﴾
الر ْ َ
َ ﴿ .465و َج َع ُلوا ا َْمل َال َك َة ا َّلذ َ
ين ُه ْم ع َبا ُد َّ
السبِ ِ
ون﴾
ون َأ ََّّنُ ْم ُم ْهتَدُ َ
َي َس ُب َ
َ ﴿ .466وإِ ََّّنُ ْم َل َي ُصدُّ َ
يل َو َ ْ
وَّنُ ْم َع ِن َّ
َ ﴿ .467وات ُْر ِك ا ْل َب ْح َر َر ْه ًوا﴾

3

74

15

70

19
37

،70 ،68 ،67
86
61

سورة الدخان

﴿ .468كَم تَركُوا ِمن جن ٍ
َّات َو ُع ُي ٍ
ون﴾
ْ َ
ْ َ
ور ِع ٍ
َاه ْم بِ ُح ٍ
ْي﴾
زَو ْجن ُ
َ ﴿ .469و َّ

298

24

87 ،79

25

80

54

173

الفهارس العامة

م.

رقم اآلية

اآليرررة

سورة الجاثية
ت َم ِن َّاَّت ََذ إِ ََل ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه اَّللَُّ َع ََل ِع ْل ٍم َو َخت ََم َع ََل َس ْم ِع ِه
َ ﴿ .470أ َف َر َأ ْي َ
َو َق ْلبِ ِه َو َج َع َل َع ََل َب َ ِ
ص ِه ِغ َش َاو ًة َف َم ْن َ ْهي ِد ِيه ِم ْن َب ْع ِد اَّللَِّ﴾
َ ﴿ .471و َما َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُل ِِّب َو ََل بِك ُْم﴾

23

رقم الصفحة

33

سورة األحقاف

َان ِمن ِعن ِْد اَّللَِّ و َك َفرتُم بِ ِه و َش ِهدَ َش ِ
اهد ِم ْن َبنِري
َ ْ ْ َ
ُ ﴿ .472ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِ ْن ك َ ْ
ِ
ررل َعر َ ِ ِ ِ َ
ِسا ِير َ
ررو َم
ْرت ُْم إِ َّن اَّللََّ ََل َ ْهيررردي ا ْل َقر ْ
إِ ْ َ
ررَل م ْثلررره َفرررن َم َن َو ْاسررر َتك َ ْ
ِ
ْي﴾
ال َّظامل َ

9

48

10

98 ،35

ت بِ ِه﴾
َ ﴿ .473ق َال إِن ََّام ا ْل ِع ْل ُم ِعنْدَ اَّللَِّ َو ُأ َب ِّل ُفك ُْم َما ُأ ْر ِس ْل ُ

23

146

28

101

ِ
ين َّاَّت َُذوا ِم ْن ُد ِ
ون اَّللَِّ ُق ْر َبانًا َآ َ َِل ًة﴾
َص ُه ُم ا َّلذ َ
َ ﴿ .474ف َل ْو ََل ن َ َ
سورة محمد
ِ
ٍ
﴿ .475إِ َّن اَّللََّ يدْ ِخ ُل ا َّل ِذين َآمنُوا وع ِم ُلوا الص َِ ِ
رن
اَلات َجنَّات َ َْت ِرري م ْ
َّ
َ َ َ َ
ُ
َ ُْتتِ َها ْاْلَ َّْنَ ُار﴾

12

150

اع َل ْم َأ َّن ُه ََل إِ َل َه إِ ََّل اَّللَُّ َو ْاس َتف ِْف ْر لِ َذ ْنبِ َ ﴾
َ ﴿ .477ف ْ

15

135

19

168 ،43

اع َل ْم َأ َّن ُه ََل إِ َل َه إِ ََّل اَّللَُّ﴾
َ ﴿ .478ف ْ
اء َْلَ َر ْينَاك َُه ْم َف َل َع َر ْفت َُه ْم بِ ِس َيام ُه ْم﴾
َ ﴿ .479و َل ْو ن ََش ُ

19

87

30

202

ِ
َك ُْم َأ ْع َام َلك ُْم﴾
َ ﴿ .480واَّللَُّ َم َعك ُْم َو َل ْن َي َ

35

143

اء ََحِ ًيام﴾
َ ﴿ .476و ُس ُقوا َم ً

الس ْو ِء﴾
﴿ .481ال َّظان َ
ِّْي بِاَّللَِّ َظ َّن َّ

سورة الفتح

الس ْو ِء﴾
َ ﴿ .482و َظنَنْت ُْم َظ َّن َّ
ِ
ُون إِ َ َأ ْهلِ ِ
الر ُس ُ
يه ْم َأ َبدً ا﴾
ول َوا ُْمل ْن ِمن َ
َ ﴿ .483ب ْل َظنَنْت ُْم َأ ْن َل ْن َينْ َقل َ
ب َّ

299

6

97 ،88

12

100

12

62 ،55

الفهارس العامة

م.

اآليرررة

ون َأ ْن ُي َبدِّ ُلوا ك ََال َم اَّللَِّ﴾
ُ ﴿ .484ي ِريدُ َ
ِ
َ ﴿ .485ف َعلِ َم َما ِي ُق ُل ِ
اِّب ْم َفت ًْحا َق ِري ًبا﴾
السكينَ َة َع َل ْي ِه ْم َو َأ َث َ ُ
وِّبِ ْم َف َأ ْنزَ َل َّ

رقم اآلية

رقم الصفحة

15

136

18

176

سورة الحجرات

ِ
ين َآ َمنُوا بِاَّللَِّ َو َر ُسولِ ِه ُث َّم ََل ْ َي ْرتَا ُبوا﴾
﴿ .486ا َّلذ َ

15

59

سورة

الش ِد ِ
﴿ .487ا َّل ِذي َج َع َل َم َع اَّللَِّ إِ ًََلا َآ َخ َر َف َأ ْل ِق َيا ُه ِي ا ْل َع َذ ِ
اب َّ
يد﴾

26

70

سورة الطور
الس ُمومِ﴾
َ ﴿ .488ف َم َّن اَّللَُّ َع َل ْينَا َو َو َقانَا َع َذ َ
اب َّ

27

185 ،145

سورة النجم

َ ﴿ .489أ َف َر َأ ْيت ُُم َّ
الال َت َوا ْل ُعزَّ ى﴾
ِ
ون ا َْمل َال ِ َك َة ت َْس ِم َي َة ْاْلُ ْن َثى﴾
ُون بِ ْاْلَ ِخ َر ِة َل ُي َس ُّم َ
ين ََل ُي ْن ِمن َ
﴿ .490إِ َّن ا َّلذ َ
27
ِ
ين َأ ْح َسنُوا بِ ُْ
اَل ْسنَى﴾
ي ا َّلذ َ
ع ِز َ
31
َ ﴿ .491و َ ْ
ت ا َّل ِذي ت ََو َّ (َ )33و َأ ْع َطى َقلِ ً
ريال َو َأكْردَ ى (َ )34أ ِعنْردَ ُه
َ ﴿ .492أ َف َر َأ ْي َ
35-33
ِع ْل ُم ا ْل َف ْي ِ
ب َف ُه َو َي َرى﴾
َ ﴿ .493أ ِعنْدَ ُه ِع ْل ُم ا ْل َف ْي ِ
ب َف ُه َو َي َرى﴾
35
ِ
-53
اها َما غَ َّشى﴾
َ ﴿ .494وا ُْمل ْنتَف َك َة َأ ْه َوى (َ )53فف ََّش َ
54
اها َما غَ َّشى﴾
َ ﴿ .495فف ََّش َ
54
19

َ ﴿ .496و َف َّج ْرنَا ْاْلَ ْر َض ُع ُيونًا﴾

102 ،35
68
137
33
98
155
187

سورة القمر

َاها َآ َي ًة َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ كِ ٍر﴾
َ ﴿ .497و َل َقدْ ت ََر ْكن َ
َ ﴿ .498أب ََشا ِمنَّا و ِ
احدً ا َن َّتبِ ُع ُه﴾
َ
َ ً
َِ
ُش﴾
َ ﴿ .499س َي ْع َل ُم َ
ون غَ دً ا َم ِن ا ْلك ََّذ ُ
اب ْاْل ُ

300

12

142

15

79

24

192

26

108

الفهارس العامة

م.

رقم اآلية

اآليرررة

رقم الصفحة

سورة الرحمن
ان﴾
َ ﴿ .500ع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ

4

سورة الواقعة
ُون (َ )58أ َأ ْنت ُْم َ َّْت ُل ُقو َن ُه َأ ْم ن َْح ُن َْ
ون﴾
اخلالِ ُق َ
َ ﴿ .501أ َف َر َأ ْيت ُْم َما ُتُ ْن َ

- 58
59

162

33

سورة الحديد
َ ﴿ .502وك ًُّال َو َعدَ اَّللَُّ ُْ
اَل ْسنَى﴾
ِ
ِ
راع ُ
ف
﴿ .503إِ َّن ا ُْمل َّصدِّ ق َ
ْي َوا ُْمل َّصدِّ َقات َو َأ ْق َر ُضروا اَّللََّ َق ْر ًضرا َح َسرنًا ُي َض َ
ََُل ْم﴾
﴿ .504وجع ْلنَا ِي ُق ُل ِ ِ
َح ًة﴾
ين ا َّت َب ُعو ُه َر ْأ َف ًة َو َر ْ َ
وب ا َّلذ َ
َ َ َ

10

144

18

155

27

76

سورة المجادلة
ْ ﴿ .505است َْح َو َذ َع َل ْي ِه ُم َّ
اه ْم ِذك َْر اَّللَِّ﴾
الش ْي َط ُ
ان َف َأن َْس ُ
َب اَّللَُّ َْلَغْ لِ َب َّن﴾
َ ﴿ .506كت َ
ََ ﴿ .507ل َ ِ
رن َحرا َّد اَّللََّ
رون بِرراَّللَِّ َوا ْل َير ْرو ِم ْاْلَ ِخر ِرر ُير َروا ُّد َ
َترردُ َق ْو ًمررا ُي ْن ِمنُر َ
ون َمر ْ
َاء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ َو َاَّنُ ْم َأ ْو َع ِش َري َ ُهت ْم﴾
اء ُه ْم َأ ْو َأ ْبن َ
َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو كَانُوا َآ َب َ

19

159

21

189

22

90 ،46

سورة الحشر

ِ
وَّنُ ْم ِم َن اَّللَِّ﴾
َ ﴿ .508و َظنُّوا َأ ََّّنُ ْم َمان َعت ُُه ْم ُح ُص ُ

2

56

ُون ُدو َل ًة﴾
﴿ .509ك َْي ََل َيك َ

7

15

9

145

14

64

19

159

َ ﴿ .510و َم ْن ُي َ
ون﴾
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه َف ُأو َلِِ َ ُه ُم ا ُْمل ْفلِ ُح َ
ِ
ِ
وِّب ْم َشتَّى﴾
َ ﴿ .511ب ْأ ُس ُه ْم َب ْين َُه ْم َشديد َ ُْت َس ُب ُه ْم ََجي ًعا َو ُق ُل ُ ُ
ِ
اه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم﴾
ين ن َُسوا اَّللََّ َف َأن َْس ُ
َ ﴿ .512و ََل َتكُونُوا كَا َّلذ َ
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م.

رقم اآلية

اآليرررة

رقم الصفحة

سورة الممتحنة

ِ ٍ
ِ
وه َّن إِ َ ا ْل ُك َّف ِ
ار﴾
وه َّن ُم ْنمنَات َف َال ت َْر ِج ُع ُ
َ ﴿ .513فنِ ْن َعل ْمت ُُم ُ
َ ﴿ .514فنِ ْن علِمتُموهن م ْن ِمن ٍ
َات﴾
َ ْ ُ ُ َّ ُ

10

90 ،39 ،38

10

42

سورة الجمعة
رل ِْ
﴿ .515م َثر ُرل ا َّلر ِرذين َح ُلرروا ال َّتررورا َة ُثررم ََل َ ِ
وهررا ك ََم َثر ِ
َي ِمر ُرل
َيم ُل َ
َ ُ ِّ
اَلر َرام ِر َ ْ
َّ ْ ْ
َْ
َ
َأ ْس َف ًارا﴾
ِ
ِ
اء َّللَِّ ِم ْن ُد ِ
ون الن ِ
َّاس
ُ ﴿ .516ق ْل َيا َأ ُّ َهيا ا َّلذ َ
ين َها ُدوا إِ ْن زَ َع ْمت ُْم َأ َّنك ُْم َأ ْول َي ُ
ِِ
ْي﴾
َفت ََمن َُّوا ا َْمل ْو َت إِ ْن ُكنْت ُْم َصادق َ

5
6

164
65

سورة المنافقون
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِ َّن َ َل َر ُس ُ
ول اَّللَِّ َواَّللَُّ َي ْع َل ُم إِنَّر َ
اء َك ا ُْملنَافِ ُق َ
﴿ .517إِ َذا َج َ
َلرسو ُله واَّللَُّ ي ْشهدُ إِ َّن ا ُْملنَافِ ِقْي َلك ِ
ون﴾
َاذ ُب َ
َ
َ ُ ُ َ َ َ

1

42

َّ ﴿ .518اَّت َُذوا َأ ْي َام ََّنُ ْم ُج َّن ًة َف َصدُّ وا َع ْن َسبِ ِ
يل اَّللَِّ﴾

2

83

4

61

4

91

ٍ
اح َذ ْر ُه ْم﴾
َي َس ُب َ
ون ك َُّل َص ْي َحة َع َل ْي ِه ْم ُه ُم ا ْل َعدُ ُّو َف ْ
ْ َ ﴿ .519
ون ك َُّل َص ْي َح ٍة َع َل ْي ِه ْم﴾
َي َس ُب َ
ْ َ ﴿ .520
سورة التغابن
ِ
ين َك َف ُروا َأ ْن َل ْن ُي ْب َع ُثوا﴾
﴿ .521زَ َع َم ا َّلذ َ

7

86 ،66 ،64

سورة الطال
َي ِد ُ َب ْعدَ َذلِ َ َأ ْم ًرا﴾
ََ ﴿ .522ل تَدْ ِري َل َع َّل اَّللََّ ُ ْ

1

108

َ ﴿ .523و َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ و َد اَّللَِّ ﴾

1

6

ََ ﴿ .524ل ُي َك ِّل ُ
َاها﴾
ف اَّللَُّ َن ْف ًسا إِ ََّل َما َآت َ

7

163
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م.

رقم اآلية

اآليرررة

رقم الصفحة

سورة التحريم

ف َب ْع َض ُه﴾
َ ﴿ 525.ف َل َّام َن َّب َأ ْت بِ ِه َو َأ ْظ َه َر ُه اَّللَُّ َع َل ْي ِه َع َّر َ

3

،202 ،161
،204 ،203
207 ،205

سورة الملك

ون﴾
الس ْم َع َو ْاْلَ ْب َص َار َو ْاْلَ ْفِِدَ َة َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
َ ﴿ .526و َج َع َل َلك ُُم َّ
َ ﴿ .527س ْل ُه ْم َأ ُّ ُهي ْم بِ َذلِ َ زَ ِعيم﴾

23

72

سورة القلم
40

133

سورة الحاقة
اك َما َْ
َ ﴿ .528و َما َأ ْد َر َ
اَلا َّق ُة﴾
َ ﴿ .529ف َه ْل ت ََرى ََُل ْم ِم ْن َباقِ َي ٍة﴾
ْت َأ ِِّّن ُم َال ٍق ِح َسابِ َي ْه﴾
﴿ .530إِ ِِّّن َظنَن ُ

8

97

20

َ ﴿ .531و ََل ْ َأ ْد ِر َما ِح َسابِ َي ْه﴾
ُ ﴿ .532ثم َْ ِ
يم َص ُّلو ُه﴾
اْلح َ
َّ
َ ﴿ .533و ََل َي ْس َأ ُل ََحِيم ََحِ ًيام﴾

3

107 ،86 ،49
،58 ،57 ،54
86

26

48

31

19

سورة المعارج

﴿ .534إِ ََّّنُ ْم َي َر ْو َن ُه َب ِعيدً ا (َ )6ون ََرا ُه َق ِري ًبا﴾
سورة الجن
اْلن ُْس َو ِْ
ول ْ ِ
َ ﴿ .535و َأنَّا َظنَنَّا َأ ْن َل ْن َت ُق َ
اْل ُّن َع ََل اَّللَِّ ك َِذ ًبا﴾
ون بِ ِرج ٍ ِ
رن ِْ
َان ِر َجال ِم َن ْ ِ
اْلن ِ
وه ْم
َ ﴿ .536و َأ َّن ُه ك َ
رن َفرزَ ا ُد ُ
اْل ِّ
ال م َ
ْس َي ُعو ُذ َ َ
َر َه ًقا﴾
َت َح َر ًسا َش ِديدً ا َو ُش ُه ًبا﴾
َاها ُملِِ ْ
الس َام َء َف َو َجدْ ن َ
َ ﴿ .537و َأنَّا َمل ْسنَا َّ

303

10

132

7 -6

31 ،27

5

55

6

130

8

142
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اآليرررة

م.

ررن ِي ْاْلَ ْر ِ
ررم
َ ﴿ .538و َأ َّنرررا ََل َنررردْ ِري َأ َُش ُأ ِريررردَ بِ َمر ْ
ررم َر ُّ ُِّبر ْ
ض َأ ْم َأ َرا َد ِِّبِر ْ
َر َشدً ا﴾
سورة المزمل
َ ﴿ .539ف َك ْي َ
ان ِشي ًبا﴾
ع َع ُل ا ْل ِو ْلدَ َ
ف َت َّت ُق َ
ون إِ ْن َك َف ْرت ُْم َي ْو ًما َ ْ

رقم اآلية

رقم الصفحة

10

48

ِ
ِ
َِ ِ
ٍ ِ
رم
رريا َو َأ ْع َظ َ
َ ﴿ .540و َما ُت َقدِّ ُموا ْل ْن ُفسك ُْم م ْن َخ ْري ََتدُ و ُه عنْدَ اَّللَِّ ُه َرو َخ ْ ً
َأ ْج ًرا﴾

17

74

20

89 ،45

َ ﴿ .541و َأ ْق َر ُضوا اَّللََّ َق ْر ًضا َح َسنًا﴾

20

155

20

44

ِ َ ﴿ .542
َتدُ و ُه ِعنْدَ اَّللَِّ ُه َو َخ ْ ًريا﴾
سورة المدثر

َ ﴿ .543س ُأ ْصلِ ِيه َس َق َر﴾

26

154

َ ﴿ .544و َما َأ ْد َر َ
اك َما َس َق ُر﴾

27

49

ب ِْ
ان َأ َّل ْن ن َْج َم َع ِع َظ َام ُه﴾
اْلن َْس ُ
َي َس ُ
َ ﴿ .545أ َ ْ

سورة القيامة
3

87 ،64

4

64

َ ﴿ .548ت ُظ ُّن َأ ْن ُي ْف َع َل ِ َِّبا َفاقِ َرة﴾

6

133

25

57

اْلن َْس ُ َ
ب ِْ
َ َك ُسدً ى﴾
َي َس ُ
َ ﴿ .549أ َ ْ
ان أ ْن ُي ْ َ

36

80 ،61

ِ
ي َبنَا َن ُه﴾
ين َع ََل َأ ْن ن َُس ِّو َ
َ ﴿ .546ب ََل َقاد ِر َ
ان َي ْو ُم ا ْل ِق َي َام ِة﴾
َ ﴿ .547ي ْس َأ ُل َأ َّي َ

سورة اإل نسان

ِ
السبِ َ
ورا﴾
يل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
﴿ .550إِ َّنا َهدَ ْينَا ُه َّ

ون ال َّط َعا َم َع ََل ُح ِّب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا﴾
َ ﴿ .551و ُي ْط ِع ُم َ
َ ﴿ .552فو َقاهم اَّللَُّ َ ِ
ورا﴾
ُش َذل َ ا ْل َي ْو ِم َو َل َّق ُ
ِس ً
َ ُ ُ
ََض ًة َو ُ ُ
اه ْم ن ْ َ
َّ
َ ﴿ .553ع ْينًا فِ َيها ُت َس َّمى َس ْل َسبِ ًيال﴾

304

3

170

8

134

11

163

18

171

الفهارس العامة

ِ
ورا﴾
﴿ .554إِ َذا َر َأ ْيت َُه ْم َحس ْبت َُه ْم ُل ْن ُل ًنا َم ْن ُث ً

رقم اآلية

رقم الصفحة

م.

اآليرررة

19

96

ورا﴾
َ ﴿ .555و َس َق ُ
ُشا ًبا َط ُه ً
اه ْم َر ُّ ُِّب ْم َ َ

21

134

21

178

﴿ .556وح ُّلوا َأس ِ ِ ِ ٍ
ورا﴾
او َر م ْن ف َّضة َو َس َق ُ
َ ُ
ُشا ًبا َط ُه ً
َ
اه ْم َر ُّ ُِّب ْم َ َ
سورة المرسالت
اء ُف َراتًا﴾
َ ﴿ .557و َأ ْس َق ْينَاك ُْم َم ً

27

134

سورة النبأ
ون﴾
﴿ .558ك ََّال َس َي ْع َل ُم َ

4

100

َ ﴿ .560أ ََل ْ ن َْج َع ِل ْاْلَ ْر َض ِم َها ًدا﴾

5_4

190

6

76

﴿ .561إِنَّا َأن َْذ ْرنَاك ُْم َع َذا ًبا َق ِري ًبا﴾

40

158

ون﴾
ون (ُ )4ث َّم ك ََّال َس َي ْع َل ُم َ
﴿ .559ك ََّال َس َي ْع َل ُم َ

َ ﴿ .562و َما ُيدْ ِري َ َل َع َّل ُه َيزَّ كَّى﴾
ت﴾
َ ﴿ .563وإِ َذا ا َْمل ْو ُءو َد ُة ُسِِ َل ْ

سورة عبس
3

108 ،49

سورة التكوير

ب بِ َضن ِ ٍ
َ ﴿ .564و َما ُه َو َع ََل ا ْل َف ْي ِ
ْي﴾

8

132

24

55 ،54

سورة االنفطار
اك َما َي ْو ُم الدِّ ِ
َ ﴿ .565و َما َأ ْد َر َ
ين﴾

17

210

سورة المطففين
﴿ .566وإِ َذا كَا ُلوهم َأو وزَ ُنوهم ُ ْ ِ
ون﴾
ِس َ
َ
ُ ْ ْ َ ُ ْ
ُي ُ
ون﴾
َ ﴿ .567أ ََل َي ُظ ُّن ُأو َلِِ َ َأ ََّّنُ ْم َم ْب ُعو ُث َ
ون﴾
َ ﴿ .568ه ْل ُث ِّو َب ا ْل ُك َّف ُار َما كَانُوا َي ْف َع ُل َ

305

3

174

4

57

36

176
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م.

رقم اآلية

اآليرررة

رقم الصفحة

سورة البلد

ب َأ ْن َل ْن َي ْق ِد َر َع َل ْي ِه َأ َحد﴾
َي َس ُ
َ ﴿ .569أ َ ْ

5

61

سورة الشمس
اها﴾
َ ﴿ .570وال َّل ْي ِل إِ َذا َيف َْش َ

4

154

ور َها َو َت ْق َو َاها﴾
َ ﴿ .571ف َأ ََْل َم َها ُف ُج َ

8

157

10-9

157

اها﴾
اب َم ْن َد َّس َ
َّاها (َ )9و َقدْ َخ َ
َ ﴿ .572قدْ َأ ْف َل َح َم ْن زَ ك َ
سورة الليل

َ ﴿ .573ف َأ َّما َم ْن َأ ْع َطى َوا َّت َقى﴾

5

189 ،187

سورة الضحى
َ ﴿ .574ما َو َّد َع َ َر ُّب َ َو َما َق ََل﴾
ِ
ََ ﴾
َ ﴿ .575و َل َس ْو َ
ف ُي ْعطي َ َر ُّب َ َف َ ْ
َ ﴿ .576و َأ َّما بِن ِ ْع َم ِة َر ِّب َ َف َحدِّ ْ ﴾
ِِ
ْي﴾
ُ ﴿ .577ث َّم َر َد ْدنَا ُه َأ ْس َف َل َسافل َ

3

189

5

188

11

208

سورة التين
5

77

سورة العل
َ ﴿ .578أ ْن َر َآ ُه ْاس َت ْفنَى﴾

7

88

ت ا َّل ِذي َين َْهى (َ )9ع ْبدً ا إِ َذا َص ََّل﴾
َ ﴿ .580أ َر َأ ْي َ

9

99 ،35

10-9

34

َان َع ََل ُْاَلدَ ى (َ )11أ ْو َأ َم َر بِال َّت ْق َوى﴾
َ ﴿ .581أ َر َأ ْي َ
ت إِ ْن ك َ

12-11

99 ،35

ت إِ ْن ك ََّذ َب َوت ََو َّ (َ )13أ ََل ْ َي ْع َل ْم بِ َأ َّن اَّللََّ َي َرى﴾
َ ﴿ .582أ َر َأ ْي َ

14-13

101 ،34

14

99 ،35 ،34

ت ا َّل ِذي َين َْهى﴾
َ ﴿ .579أ َر َأ ْي َ

َ ﴿ .583أ ََل ْ َي ْع َل ْم بِ َأ َّن اَّللََّ َي َرى﴾
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م.

اآليرررة

َ ﴿ .584و َما َأ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر﴾

رقم اآلية

رقم الصفحة

سورة القدر
2

49

سورة البينة

﴿ .585وما ُأ ِمروا إِ ََّل لِيعبدُ وا اَّللََّ ُ ْ ِ ِ
اء﴾
ُملص َ
ْي َل ُه الدِّ َ
َ ُْ
ََ ُ
ين ُحنَ َف َ

5

167

سورة الزلزلة

َ ﴿ .586ي ْو َمِِ ٍذ ُُتَدِّ ُ َأ ْخ َب َار َها ( )4بِ َأ َّن َر َّب َ َأ ْو َحى ََلا﴾

5-4

208

سورة الهمزة
ب َأ َّن َما َل ُه َأ ْخ َلدَ ُه﴾
َي َس ُ
ْ َ ﴿ .587
ٍ
ف م ْأك ٍ
ُول﴾
َ ﴿ .588ف َج َع َل ُه ْم َك َع ْص َ

3

61

سورة الفيل
5

74

سورة الماعون

ت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
ين﴾
َ ﴿ .589أ َر َأ ْي َ

1

34

ون﴾
اع َ
َ ﴿ .590و َي ْمنَ ُع َ
ون ا َْمل ُ

7

143

سورة الكوثر
﴿ .591إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َر﴾

1

،123 ، 7

187 ،183

سورة النصر

ون ِي ِد ِ
اجا﴾
َ ﴿ .592و َر َأ ْي َ
َّاس َيدْ ُخ ُل َ
ين اَّللَِّ َأ ْف َو ً
ت الن َ

َان ت ََّوا ًبا﴾
َ ﴿ .593ف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد َر ِّب َ َو ْاس َتف ِْف ْر ُه إِ َّن ُه ك َ
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أول البيت
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1

حذام فقد تبئت

تلقَر

لم يتس

2

أو متعتم ما تسألون

3

لن تماها

الو ْ

الحامث بن حلزة اليلعمي

207

طيبا

ابن يا الم يات

191

4

عذلك أدبت

األد

ت ِس

5

بأي عتا ٍ
ِّ

وتحس

العميت بن زيد األسدي
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و يه

األخطل

125

عممو بن معد يعم
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6

يبل التاا

7
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8
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9
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بمرل سيوف الهتد
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أمى خلقا

لملي ِ

بلام بن بمد
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ه الخمم
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أو لبل األعماب
ِ
جعدة
أبا

عبيد بن األبم
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بل
وما عتت أدمي َ

ِ
تولت

عريم عزة
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وأتت وهبتها
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ظتتتك إن لبت

التتاجا
َ

التمم بن تول
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أعبم
مأيت اعَ َ
وخبمت سودا الغميم

جتودا
َ

أعودها
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دميت الوف

حميد
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لك

عمَدا
م ِّ

لم يتس
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21
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الوجد
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د جمبوه فألفوه

ِ
أحد

لم يتس

للاعم معين
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22

فقلت لهم ظتوا

ِ
المسمد

دميد بن الصمة

58

23

تعلم مسول اع أتك

ِ
باليد

أتا بن زتيم الديلم

50

24

وما عليك إذا أخبمتت

ِ
تعوديت

مجل من بت ع

207

25

لما مأيت األمم

تب ام

عل بن أب طال
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26

عتمتك لي

ظاه ام

التابغة الذبيات
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و د علم األ وام
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أباألماجيز يا بن اللؤم
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حاتم الطائ
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متازل بن مبيعة المتقمي
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وعلام

األعلر
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التابغة الذبيات
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الخ َوم
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يتغيم

التجيبة
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تبئت زمعة

ِ
األلعام
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إذا تغتر الحمام

أم عمام

التابغة الذبيات

33

إذا لت أت

ِ
بالهجم

الحطيئة

115

34

غداة عسا أجتاده

ألق ام

الفمزدق

122

35

تعلم لفا التفا

ِ
المعم

زياد بن سيام بن عممو بن جابم

49

36
37

تَ ِخذت غمَاز

ليعجزوت

أبو جتد

بن ممة الهذل
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آليت ح

العماق

السوا

المتلما ال بع

175

38

ومتا الذي اختيم

الزعازم

الفمزدق

169

39

وأن يعمين

ِ
عجاف

أبو خالد القتات

121

40

فقلت أجمت

هالعا

ابن همام السلول
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41

أمي ام علر مالئت

س ْؤَ
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را ِ

لبيد بن مبيعة
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42
43

َح ِسبت التقر

زهيم بن أب سلمر

49

فقلت :تعلم أن

اتل

44

أستغفم اع

العمل

لم يتس

45

دعات الغوات عمهن

أول

التمم بن تول

46

أمجو وآمل

تتويل

عع
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يعط العليمة

ِ
تبال
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48

علمتك الباذل
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األمل
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49

أجها تقول

ِ
متجاهليتا

العميت بن زيد األسدي
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طيم
ولعبت بهم ٌ

ِ
مأعول

مؤبة بن العجاج
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عليهن فتيان عساهم

52

متر تقول القل

أعمما
َ

الحصين بن الحمام الممي
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هدبة بن خلمم العذمي

114

53

هما سيداتا يزعمان

54

ولقد علمت لتأتين

َغ َت َماهما

أبو أسيدة الدبيمي

112

سهامها

لبيد بن مبيعة
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55

تبئت عبد اع

صميمها

الفمزدق
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56

تبلت فؤادك

ِ
بسام

حسان بن رابت
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57
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ف تَ ْعدد المولر

الع ْدِم

التعمان بن بليم األتصامي

66

هذا الذي متا

ِ
األعظم

عمم بن أب مبيعة

124

59

ولقد تزلت ف تظت

ِ
المعمم

عتتمة بن لداد

101

60

وأتبئت يسا

61

وأتر صواحبها

ِ
اليمن
أهل
ْ

األعلر

205

62

الت وعتت مج

63

دعتت أخاها

اسما
َ

وجفاتا
َ

اسمائِ َيتا
ِ
بلبان
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بن زهيم
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