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 شكر وتقدير

 

 شكر وتقدير
 ههـــذ   تفبتوفيقـــ  وف ـــل  تمـــ،   تحصـــرأحمـــد اع تعـــالر وألـــعمه علـــر تعمـــ  التـــ    تعـــد و 

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

الذي ، كرم محمد زرندحأتقدم بجزيل اللعم والعمفان إلر أستاذي الفا ل األستاذ الدعتوم/ 
وأطــال عمــمه وأبقــاه تبماســا  لطلبــة ، فجــزاه اع عتــ  خيــم الجــزا ، لــم يبخــل علــ   بعلمــ  وجهــده وو تــ 

 . العلم

 : عما أتقدم باللعم والتقديم إلر ع وي لجتة المتا لة األستاذين الفا لين

 .عاشور جمعة يوسفالدعتوم / 

  .حماد عبد الفتاح خليلوالدعتوم/ 

غتائه الدماسةلتف لهما بقما ة   . القيمة ابمقتمحاتهم اوا 

وعاتـا العـون والسـتد ،  ذين و فـا بجـاتب  طيلـة أيـام دماسـتاللـ وجزيل اللعم وا متتـان لوالـدي  
 . فأطال اع بقا هما وحفظهما من عل سو ، ل  ف  عل و ت

، اوتتسـيقه دماسـةال ههـذطباعـة عما   أتسر أخ  إبماهيم وأخت  تادية اللـذين تعبـا عريـما  فـ  
 .فلهما جزيل اللعم وا متتان

  .ا  دمت  ل  من مساعدةستاذة حتان غتيم لمعما ألعم ملمفة اللغة العمبية األ

والمديمة المساعدة األستاذة ، مديمت  الفا لة األستاذة توال القميتاويلواللعم موصول أي ا  
 . ما  دمتاه ل  من دعم ومساتدة وتلجيعلتاميمان ياسين 

ســتاذ المســاعد األ والمــديم، عمــا أتقــدم بجزيــل اللــعم لمــديمي الســابق األســتاذ حمــدان الهــوم
 . مساعدتهما ل  وتيسيم خموج  إلر الجامعةمحمد أبو عطيوي ل

 . ل  يد العون ف  مسيمت  العلمية واللعم أي ا  لعل من مد  

 .فبارك اهلل فيهم جميعًا وجزاهم اهلل عني خير الجزاء



 

 

 د

 

 َمــةالُمَقـّد

 

 
م
ّّال

د
ـ
َ
ّد
د
 ةق

لصـــ ة وا، مبـــينتـــزل القـــمآن بلســـان عمبـــ  أو ، الحمـــد ع الـــذي خلـــق امتســـان وعلمـــ  البيـــان
 . والممسلينخاتم األتبيا  ، األمينوالس م علر التب  العمب  

 ...وبعد

ي الـذعم آفها اع تعـالر بع مـ  العظـيم وخصـها بـلـم  ، ة ألمف اللغـات وأعممهـافاللغة العمبي
:  ــال تعــالر، فــالقمآن هــو المصــدم المورــوق للعمبيــة الفصــحر والمحفــوظ مــن م  العــالمين، الحعــيم

ا َنْحنُ ﴿ افُِظونَ  إِنَّ ا َلُه ََلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ  .(1)﴾َنزَّ

العــ م وهـو ، لفهـم  واعـد اللغـة العمبيـة ؛إن القـمآن العـميم هـو خيـم عـ م يلجـأ إليـ  الدامسـون
دماسـة مو ـوم مـن موا ـيع فـ   ي  لذلك عاتت المغبة لد ؛لم يتل  تحميف أو يتطمق إلي  تبديلالذي 

ولـــا  اع تعــالر أن تتحقـــق هـــذه المغبـــة فعاتـــت مســـالة الماجســـتيم ، التحــو مـــن خـــ ل القـــمآن العـــميم
 . العربية واستعماالتها في القرآن الكريم" اللغة فعال المتعدية ألكثر من مفعول فيأل"ا: بعتوان

ل   يعتفـ  بالفاعـل بـل فعـفال، والفعل المتعدى هو الذي يصل إلـر مفعولـ  بغيـم حـمف جـم
 بــ  الفعــل المتعــدي لمفعــول: أ ســام وهــ  إلــر ر رــةاة الفعــل المتعــدي و ــد  ســم التحــ، مفعــو   بــ ذ يأخــ
وســيعون مو ــوم الدماســة عــن ، مفاعيــل ةوالفعــل المتعــدي لر رــ، والفعــل المتعــدي لمفعــولين، واحــد
 . الرات  والرالث فقط ينالقسم

 : أهمية الدراسة -أوالً 

 :الدماسة ف  عوتها هذه تعمن أهمية

، وبيــان أتواعــ  وخصائصــ  واألحعــام المتعلقــة بــ ، مــن مفعــول فعــل المتعــدي ألعرــمتــدما ال .1
 .والمسائل المختلف عليها، في وآما  التحاة 

 وبالتال  أرم ذلك ف  المعتر وامعما . ،تحاول إيجاد الفموق بين بعض األفعال المتعدية .2

لـك ومبـط ذ ،ألعرم من مفعـول فـ  القـمآن العـميم ةتحاول إحصا  تسبة ومود األفعال المتعدي .3
  با ستعمال اللغوي لها.

                                                 

 .9الحجم: سومة  (1)
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 : أسباب اختيار الموضوع -ثانياً 

، األفعــــال المتعديــــة ألعرــــم مــــن مفعــــول مــــن خــــ ل القــــمآن العــــميم إلــــرالمغبــــة فــــ  التعــــمف  .1
وهـو أفصـا العتـ  ، األول مـن مصـادم التلـميع امسـ م  المصـدم هو خاصة أن القمآنبو 

عجاز   .ن خلف   يأتي  الباطل من بين يدي  و  م، ا  لغة وا 

المغبة ف  جمع عل ما يتصل بالفعل المتعدي ألعرم من مفعول ف  دماسة واحدة ف  اللغة   .2
 العمبية بعامة، تبين عل ما يتعلق بالمو وم من آما  التحاة وأ والهم .

 : أهداف الدراسة -ثالثاً 

واســتخدامات  فــ  عتــ  ، فــ  اللغــة العمبيــةالو ــوف علــر الفعــل المتعــدي ألعرــم مــن مفعــول  .1
 . والعلف عن أوج  الخ ف بين التحاة، التحاة

، وبيـان خصائصـها وأحعامهـا، إحصا  األفعال المتعدية ألعرم من مفعـول فـ  القـمآن العـميم .2
 .، ومبط ذلك با ستعمال اللغوي لهاود  تها

 .إيجاد الفموق بين بعض األفعال المتعدية، وبالتال  أرم ذلك ف  المعتر وامعما   .3

 : الدراسةمنهج  -رابعاً 

 علهــا يقــوم مــتهد الدماســة علــر المــتهد الوصــف  التحليلــ  ا ســتقمائ  ييــات القــمآن العــميم ،
 . ألفعال المتعدية ألعرم من مفعولوالمتهد امحصائ  ل

 : ويت من متهد البحث مستويين من مستويات الدماسة

اهد التحاة فـ  وعمض للو ، والتفسيم، واللغة، ووذلك من خ ل عت  التح: المستوى التظمي .1
 . المو وم

 .وذلك بتطبيق المو وم علر آيات القمآن العميم علها: المستوى التطبيق  .2

 : الدراسات السابقة -خامساً 

 : مامن هذا المو وم وهتين  ميبتين دماس تمن خ ل بحر  واط ع  وجد    

ف  اللغة  مسالة ماجستيم( دماسة وصفية تحليلية، تعدي الفعل ولزوم  ف  صحيا البخامي) .1
ـــة، العمبيـــة ـــو لحي  -هــــ 1432) عـــام، غـــزة –الجامعـــة امســـ مية ، إعـــداد عـــوت  إدميـــا أب
 (. م2011
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 الُمَقـّدَمــة

 

-هـ 1406)، جامعة العويت، أبو أوا إبماهيم اللمسان(، الفعل ف  القمآن تعديت  ولزوم ) .2
 .(م1986

  :الدراسةتقسيم  -سادساً 
يلــمل بحيــث ، ور رــة فصــول دوتمهيــ مــن مقدمــة ة  عــون معوتــتأن  دماســةا ت ــر تمتيــ  ال

 . الفصل الواحد الدماسة التظمية والدماسة التطبيقية
 . ومتهد البحث وخطة البحث، أهمية المو وم وأسبا  اختيامه هابيتت في: المقدمة
وع مات الفعل الـ زم وع مـات الفعـل ، وتتاولت في  أتوام الفعل من حيث اللزوم والتعدي: التمهيد
 . دية الفعل ال زموطمق تع، المتعدي

 : ويتعون من مبحرين، والخبم المبتدأويتتاول الفعل المتعدي لمفعولين أصلهما : الفصل األول
ومــن حيــث التصــمف  ،وأ ســامها مــن حيــث المعتــر، تتاولــت فــ  المبحــث األول عمــل هــذه األفعــال

 . والجمود رم تحدرت عن بعض خصائصها
وحعـــم ، والتمتيــ  بـــين المفعــولين، اتهــا مـــع المفعــولينوفــ  المبحــث الرـــات  تتاولــت أحــوال ظـــن وأخو 

 . حذف المفعولين أو أحدهما رم تحدرت عن أحعام هذه األفعال من حيث املغا  والتعليق
: ويتعـون مـن مبحرـين، عـولين لـيا أصـلهما المبتـدأ والخبـممفليتتاول الفعل المتعـدي : الفصل الثاني

 . وأ سامها وخصائصهاتتاولت ف  المبحث األول عمل هذه األفعال 
وجـواز تيابـة ، وف  المبحث الرات  تتاولت التمتي  بـين المفعـولين والحـذف فـ  المفعـولين أو أحـدهما

 .المفعولين من هذا البا 
 : ويتعون من مبحرين، يتتاول الفعل المتعدي لر رة مفاعيل: الفصل الثالث

 . تتاولت ف  المبحث األول عمل هذه األفعال وأ سامها
 . المبحث الرات  تحدرت عن خصائصها وأحعامها وأحوالها مع معمو تها وف 

والفهــاما العامــة ، رــم  ائمــة المصــادم والمماجــع، والتوصــيات دماســةوتلــمل تتــائد ال وأخيرررًا الخاتمررة
 . والم حق

مـــن ومـــا عـــان مـــن خطـــأ فمـــن تفســـ  و ، هـــذا فمـــا عـــان مـــن توفيـــق فمـــن اع ســـبحات  وتعـــالر
لوجهــ   وأن يجعلــ  عمــ   خالصــا  ، الر أســال أن يبــامك هــذا العمــل ويعيتتــ  عليــ واع تعــ، اللــيطان
 . إت  علر عل ل    ديمالعميم 

.والحمد ع م  العالمين



 

 

 

  التمهيد
  الفعل الالزم والفعل التعدي

 :ويشتمل على

 أنواع الفعل من حيث اللزوم والتعدي. 

  ًتعريف الفعل الالزم لغًة واصطالحا. 

 لفعل الالزمعالمات ا. 

  ًتعريف الفعل المتعدي لغًة واصطالحا. 

 عالمات الفعل المتعدي. 

 أنواع الفعل المتعدي. 

 معايير التمييز بين الفعل الالزم والفعل المتعدي. 

   تحويل الفعل الالزم إلى متعد. 

 تحويل الفعل المتعدي إلى الزم. 
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 يد مهالت

 الفعل الالزم والفعل المتعدي

 :حيث اللزوم والتعديأنواع الفعل من 
، ماٍض وم امم وأمـم: متها تقسيم  باعتبام الزمن إلر،  سم التحاة الفعل تقسيمات متعددة

ومتهــــا باعتبــــام التعــــدي واللــــزوم إلـــــر  زم ، ومتهــــا باعتبــــام امعــــما  والبتــــا  إلــــر معــــم  ومبتــــ 
 إلخ...ومتعد  

 . خ  الفعل المتعديوباأل، ألت  مو وم الدماسة ؛ممتعدي وال ز والذي يهمتا هو ال

 : ذه  أعرم التحاة إلر تقسيم الفعل من حيث اللزوم والتعدي إلر  سمين هما

 : الفعل الالزم -1

 . (1) ام و عد: مرل، وهو ما   يتجاوز الفاعل

 ـام : مرـل،   مفعـول لـ  أو، مـممت بزيـدٍ : مرل  بحمف جموهو ما   يصل إلر مفعول  إ   "
 . (2)زيٌد "

ذهـ  : الفاعل الـذي   يتعـداه فعلـ  إلـر مفعـول عقولـك" عن الفعل ال زم بـ و د عبم سيبوي 
 . (3)"زيٌد وجلا عمم

أو ، ويســمر الفعــل الــ زم بالفعــل القاصــم؛ لقصــومه عــن المفعــول بــ  وا تصــامه علــر الفاعــل
 . (4)والفعل غيم المجاوز؛ ألت    يجاوز فاعل ، الفعل غيم الوا ع؛ ألت    يقع علر المفعول ب 

 

 
                                                 

(، تحقيــق: فــائز فــاما، ه516اتظــم: لــمح ملحــة امعــما ، أبــو محمــد القاســم بــن علــ  الحميــمي البصــمي )ت  (1)
 .92 ،دام األمل للتلم والتوزيع، عمان

ه(، تحقيـــق: محمــد محــ  الــدين عبدالحميـــد، دام  769لــمح ابــن عقيــل، بهــا  الـــدين عبــد اع بــن عقيــل، )ت  (2)
 .2/145 ،م1980 -ه1400التماث، القاهمة، الطبعة العلمون، 

، 3هــــامون، معتبــــة الخــــاتج ، القــــاهمة، مصــــم، ط ه(، تحقيــــق: عبــــد الســــ م محمــــد180العتــــا ، ســــيبوي  )ت (3)
 .1/33 ،م1988-ه1408

 .46 ،م1993 -ه1414، 28اتظم: جامع الدموا العمبية، مصطفر غ ييت ، المعتبة العصمية، بيموت، ط (4)
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 : الفعل المتعدي -2

 . (1) مبت زيدا  : مرل، وهو الذي يصل إلر مفعول  بغيم حمف جم

ويســمر . فــتا طــامق األتــدلا: ويتجــاوزه إلــر المفعــول بــ  مرــل، وهــو مــا يتعــدى أرــمه فاعلــ 
 . (2)ب  والفعل المجاوز؛ لمجاوزت  الفاعل إلر المفعول، بالفعل الوا ع؛ لو وع  علر المفعول ب 

، "هذا با  الفاعل الذي يتعـداه فعلـ  إلـر مفعـول: يبوي  عن الفعل المتعدي بقول و د عبم س
 . (3)" م  عبداع زيدا  : مرل

ـــزوم والتعـــدي إلـــر ر رـــة أ ســـام ـــر تقســـيم الفعـــل مـــن حيـــث الل : ومـــن العلمـــا  مـــن ذهـــ  إل
تهــا   تتصــ  وجعلــوا مــن هــذا القســم عــان وأخواتهــا؛ أل، و   زم مــا لــيا بمتعــد  ، الــ زم، المتعــدي

 . (4)المفعول ب  و  تتعدى إلي  بحمف الجم

،  زم: عالسيوط  فالفعل عتده، ومن العلما  من  سم الفعل من هذه الجهة إلر أمبعة أ سام
ومـا يوصـف بـاللزوم ، وهو التـا   عـان وعـاد وأخواتهمـا(   يوصف بلزوم و  تعد  ) وواسطة، ومتعدٍ 

، وتصـحت ، ولـعمت لـ ، لـعمت : قـالفإتـ  ي  ( لـعم وتصـا: )ن مرـل ستعمال  بـالوجهي ؛والتعدي معا  
 . وتصحت ل 

ومـتهم ، " ولما تساوى في  ا سـتعما ن صـام  سـما  بمأسـ : ويعلق السيوط  علر ذلك بقول 
األصـل : ومـتهم مـن  ـال، أصل  أن يستعمل بحمف الجـم وعرـم فيـ  األصـل والفـمم: و ال، من أتعمه

 . (5)"د تعدي  بتفس  وحمف الجم زائ

أمــا القســم الرالــث فــ  ، هــو الغالــ   زم ومتعــد  : ومــن الــماجا أن تقســيم الفعــل إلــر  ســمين
أمـا القسـم المابـع فـتحعم علـر الفعـل مـن خـ ل ، و  لزوم خ ف بين التحاة علر أت    يوصف بتعد  

                                                 

  .2/145لمح ابن عقيل:  (1)
ـــدموا: (2) ـــوي، دام صـــفا  للتلـــم والتوز  ،34اتظـــم: جـــامع ال ـــع، عمـــان، طوالتحـــو الوســـيط، ســـعد حســـن علي ، 1ي

 .1/148م،  2012 -هـ 1433
 .1/34العتا :  (3)
  .2/145اتظم: حالية لمح ابن عقيل:  (4)
ه(، تحقيــق: أحمــد لــما الــدين، دام 911همــع الهوامــع فــ  لــمح جمــع الجوامــع، جــ ل الــدين الســيوط  )ت  (5)

 .3/5 ،م1998 -ه1418، 1العت  العلمية، بيموت، لبتان، ط
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
ن تعــدى بواســطة حــمف الجــم عــان  زمــا ؛ أل، فــإن تعــدى بتفســ  عــان متعــديا  ، الســياق ن الفعــل   وا 

 . يمعن أن يعون متعديا  و زما  ف  سياٍق واحد

 :الفعل الالزمتعريف 
 : تعريف الفعل الالزم لغةً 

يــدل علــر مصــاحبة اللــ   ، " الــ م والــزاي والمــيم أصــٌل واحــٌد صــحيا: (1) ــال ابــن فــاما
 . بالل   دائما  "

 . (2)إذا لزم ليئا    يفام  ": أي،  زم  م زمة  وِلزاما  والتزم   وألزم   إياه فالتزم   : "يقال

 : تعريف الفعل الالزم اصطالحاً 

 . بحمف جم"" هو ما   يصل إلر مفعول  إ   : (3)ف  ابن عقيل بقول عم  

تمــا ، و  يتصــ  بتفســ  مفعــو   بــ  أو أعرــم، فالفعــل الــ زم هــو الــذي يعتفــ  بمفــع الفاعــل وا 
 . هيتعدى إلر المفعول ب  بواسطة حمف جم أو غيم 

 : عالمات الفعل الالزم
 . والرات  صيغت ، األول معتر الفعل: يعمف لزوم الفعل بأحد ليئين

  (4):أما معناه فنحكم بلزوم الفعل إذا دل على واحد من المعاني اآلتية

ع وَجب ن: مرل، طبيعة: ة أيأن يدل علر سجي   -1  . َحس ن وَ ب ا وَلج 

وتــــزول بــــزوال ، تــــ  لــــيا لهــــا ربــــات و  دوامأي األمــــوم الطامئــــة ال، ضمَ أن يــــدل علــــر َعــــ -2
 . حَ مِ فَ ، نَ زِ حَ ، لَ سِ عَ ، َض مِ مَ : مرل، أسبابها

                                                 

ه(، تحقيــق: عبــد الســ م محمــد هــامون، دام الفعــم، القــاهمة، 395لغــة، أحمــد بــن فــاما )ت معجــم مقــاييا ال (1)
  .، مادة )لزم(5/245 ،م1979 -ه1399مصم، 

مــادة  4027لسـان العـم ، ابـن متظـوم، تحقيـق: عبـد اع علــر العبيـم وآخـمين، دام المعـامف، القـاهمة، مصـم:  (2)
  .)لزم(

  .2/145لمح ابن عقيل:  (3)
ظم: أو ا المسالك إلر ألفية ابن مالك، ابن هلام األتصـامي، تحقيـق: محمـد محـ  الـدين عبـد الحميـد، دام ات (4)

، ودموا التصــميف، محمــد محــ  الــدين عبــد الحميــد، المعتبــة العصــمية، بيــموت، 2/150 ،الط ئــع القــاهمة، مصــم
  .199م، القسم األول:  1995-ه1416لبتان، 
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 . اخ م  ، ابيض  ، مم  حَ : أن يدل علر لون مرل -3

 :مرــل، أن يــدل علــر حليــة أي صــفة مــن الصــفات التــ  يتمــدح بهــا حســية عاتــت أو معتويــة -4
 . لحِ عَ ، دَ لَ بَ ، دَ عِ دَ 

 . َش مِ عَ ، لَ وِ حَ ، مَ وِ عَ : أن يدل علر عي  مرل -5

 . فَ ظ  تَ ، مَ ه  طَ : أن يدل علر تظافة مرل -6

 . َا ت  دَ ، مَ ذ   َ : أن يدل علر دتا مرل -7

 . مددت الحبل فامتد، عسمت  فاتعسم: أن يدل علر مطاوعة فعل متعٍد إلر واحد مرل -8

 : (1)أما من جهة الصيغة فنحكم على الفعل بأنه الزم إذا كان على إحدى الصيغ اآلتية

 . َطه مَ ، َحص فَ : مرل صيغة َفع لَ  -1

 . اتطلقَ ، اتعسمَ : صيغة اْتَفعَل مرل -2

 . احمم  ، ازوم  ، اغبم  : صيغة اْفعل  مرل -3

 . ا طام  ، ادهام  : صيغة اْفعال  مرل -4

 . ا لعم  ، اطمأن  ، المأز  : صيغة اْفَعلل  مرل -5

 . (2)إذا امتعد، اعوهد  الفمخ: صيغة اْفَوعل  مرل -6

 . اْحمتجمَ : صيغة اْفعْتلَل مرل -7

 . (3)الديك إذا اتتفَش للقتال رتباحم : فيقال، احمْتَبر: صيغةَ افعتلر مرل -8

 

 
 

                                                 

ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق: محمــد محيــ  الــدين عبــد الحميــد، دام العتــا  العمبــ ، اتظــم: لــمح األلــموت  علــر  (1)
 .200دموا التصميف:  ، و1/196 ،م1955 –ه 1375، 1بيموت، لبتان، ط

 .2/150أو ا المسالك إلر ألفية ابن مالك:  (2)
  .1/196اتظم: لمح األلموت  علر ألفية ابن مالك:  (3)
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 :الفعل المتعديتعريف 

 : تعريف الفعل المتعدي لغةً 

ــدال والحــمف المعتــل أصــل واحــد صــحيا يمجــع إليــ  الفــموم : (1) ــال ابــن فــاما " العــين وال
 . تبغ  أن يقتصم علي  "وهو يدل علر تجاوز ف  الل   وتقدم لما ي، علها

، يتــ  فتعــدى أي تجــاوزَ عد  : يقــال، " التعــدي مجــاوزة اللــ   إلــر غيــمه: (2)و ــال ابــن متظــوم
 . " أي يجاوزها (3)﴾َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ  ﴿: ومن ذلك  ول  تعالر

 : تعريف الفعل المتعدي اصطالحاً 

 . الفعل الذي ي    ليئا  ويؤرم في  "" إت  : (4)ماج الفعل المتعدي بقول عمف ابن الس  

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

 : عالمات الفعل المتعدي
 : للفعل المتعدي ع متان

زيــٌد  ــمب  : )فإتــك تقــول،  ــم : مرــل أن يصــا أن تتصــل بــ  هــا   ــميم غيــم المصــدم -1
واحتـمز  بهـا  المصـدم؛ ألتهـا تتصـل ، وهـو زيـدٌ فتصـل بـ  هـا   ـميم غيـم المصـدم (، عمم

" ال ــم   ــمبت  زيــدا  " أي  ــمبت ال ــم  : فمرــال المتصــلة بالمتعــدي، بالمتعــدي والــ زم
  .(6)" القيام  مت  " أي  مت القيام: مرال المتصلة بال زم، زيدا  

                                                 

  .مادة )عدو(، 4/249معجم مقاييا اللغة:  (1)
  .، مادة )عدا(2846لسان العم :  (2)
 .1الط ق: سومة  (3)
، 3ه(، تحقيـــق: عبـــد الحســـين الفتلـــ ، مؤسســـة المســـالة، لبتـــان، ط 316األصـــول فـــ  التحـــو، ابـــن الســـماج )ت (4)

 .1/169 ،م1996-ه1417
  .2/145لمح ابن عقيل:  (5)
ه(، تحقيــق: عبــد  749مالــك، ابــن أم  اســم المــمادي، )ت اتظــم، تو ــيا المقاصــد والمســالك بلــمح ألفيــة ابــن  (6)

 .2/146لمح ابن عقيل: ، و  2/620 ،م2001 -ه1422، 1المحمن علر سليمان، دام الفعم العمب ، القاهمة، ط
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 متعديال

 
 . (1)فيعون تاما  (، هو م مو : )تقولف(  م : )أن يصاغ مت  اسم مفعول تام وذلك مرل -2

وا   عان ، ى اسم المفعول معتاه بغيم حاجة إلر جام ومجموم عان فعل  متعديا  بتفس "فإن أد  
 .(2) زما "

 : أنواع الفعل المتعدي
 :  سم التحاة الفعل المتعدي إلر ر رة أ سام

وهو الـذي ، وهو أغل  األفعال المتعدية ف  اللغة العمبية، الفعل المتعدي إلر مفعول ب  واحد -1
َجاَرةُ ﴿: عقول  تعالر، (3)أخذ مفعو   ب  واحدا  ي ُقوا النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس َواَْلِ   (4).﴾َفاتَّ

 : الفعل المتعدي إلر مفعولين -2

 : و سم  التحاة إلر  سمين
: عقولــ  تعــالر، (5)وهــو ظــَن وأخواتهــا، الفعــل المتعــدي إلــر مفعــولين أصــلهما المبتــدأ والخبــم - أ

ِف ََيَْسُبهُ ﴿ اِهُل َأْغنَِياَء ِمَن التََّعفُّ   (6).﴾ُم اْْلَ

، عسـا، سـألَ ، متاَ ، أعطر: مرل، الفعل المتعدي إلر مفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم -  
ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثرَ ﴿: عما ف   ول  تعالر، (7)متعَ    (8).﴾إِنَّ

 : الفعل المتعدي إلر ر رة مفاعيل -3

إِْذ ُيرِريَكُهُم اَّللَُّ ِي َمنَاِمرَ  َقلِرياًل َوَلرْو ﴿: عقول  تعالر (9)(حد ثَ ، خب مَ ، أخبمَ ، أتب  ، أتبأ، أمى، أعلم) وهو

  (10).﴾َأَراَكُهْم َكثرًِيا َلَفِشْلُتْم َوَلَتنَاَزْعُتْم ِي اْْلَْمِر َوَلكِنَّ اَّللََّ َسلَّمَ 

                                                 

  .2/146أو ا المسالك إلر ألفية ابن مالك:  (1)
  .2/153 ،3التحو الواف ، عباا حسن، دام المعامف، القاهمة، مصم، ط (2)
  .35، وجامع الدموا العمبية: 94عما : لمح ملحة ام :اتظم (3)
  .24سومة البقمة:  (4)
 .35جامع الدموا العمبية: و  ،93عما : لمح ملحة ام :اتظم (5)
  .273سومة البقمة:  (6)
 .35جامع الدموا العمبية: و  ، 92لمح ملحة امعما :  :اتظم (7)
  .1سومة العورم:  (8)
 .45جامع الدموا العمبية: و  ،93ملحة امعما :  اتظم: لمح  (9)
  .43سومة األتفال:  (10)
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 : معايير التمييز بين الفعل الالزم والفعل المتعدي

ومـن هـذه ، ن التحاة بجملة من المعـاييم للتمييـز بـين الفعـل المتعـدي والفعـل الـ زملقد استعا
 : المعاييم

 : أبنية األفعال -1

أبتيـة ، أبتيـة خاصـة بالفعـل الـ زم: ر رة أ سام إلر فوجدوا أتها تتقسم، تظم التحاة ف  أبتية األفعال
 .(1)وأبتية ملتمعة بيتهما، خاصة بالفعل المتعدي

 : الالزم أبنية الفعل - أ

 . َيْفع ل: َفع ل -1
  ،(2)(َيْعمم: َعمم: )مرل، من األبتية الخاصة بالفعل ال زم( َيْفعل: َفع لَ ) ذعم سيبوي  أن

 . متعديا  " ت   لْ ع  " ليا ف  الع م فَ : (3) ال سيبوي 
 . (4)اتطلق واتعمش واتسل  : ل مرلعَ فَ اتْ  -2
؛ ألن أصـل هـذا الفعــل إتمـا هــو لمـا يحــدث " وهـو فعــل   يتعـدى الفاعــل: (5)اْفعـل   ـال المبــمد -3

 . " واعوم   احمم  : تحو، ف  الفاعل
  .(6)اسواد  ، الها   : اْفعال  مرل -4
 .(7)تمَ فْ عَ تَ : َتَفْعَلت مرل -5
 .(8)اطمأن وا لعم: افعلل  مرل -6

                                                 

اتظم:   ايا التعدي واللزوم فـ  الـدما التحـوي، أبـو أوا إبـماهيم اللمسـان، مطبعـة المـدت ، جـدة، السـعودية،  (1)
  .6  ،م1987 –ه 1407

  .8اتظم: السابق:  (2)
 . 4/38العتا ، سيبوي :  (3)
 الممتــع العبيــم فــ  التصــميف، ابــن عصــفوم املــبيل و ، 9لتعــدي واللــزوم فــ  الــدما التحــوي: اتظــم:   ــايا ا (4)

 . 129م:  1996، 1ه(، تحقيق: فخم الدين  باوة، معتبة لبتان تالمون، بيموت، لبتان، ط669)ت
 .1/214(، تحقيق: محمد عبد الخالق ع يمة، ه285)تالمقت  ،المبمد (5)
 .132الممتع: و ، 9زوم ف  الدما التحوي:   ايا التعدي والل :اتظم (6)
  .125والممتع:  ،9اتظم:   ايا التعدي واللزوم ف  الدما التحوي:  (7)
 .132، والممتع: 1/196اتظم: لمح األلموت :  (8)
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 .(1)احمتجم أي اجتمع: ومرل، ا عتسا أي تأخم: اْفَعتلل مرل -7

 . (2)أي تهيأ للغ   واللم واحمتبر، احمتبر الديك: افعتلر مرل -8

 . " وليا ف  الع م اْفَعْتللت   واْفعتَليت   و  اْفَعاَللت  و  اْفعللت   ": (3) ال سيبوي 

 : أبنية الفعل المتعدي - ب

 .(4)مرل  لتا، َفْعتلَ  -1

، إ  أن يعــون مباعيــا  ، جلببــ  ولــملل : " و  يعــون إ  متعــديا  تحــو: (5)َفْعلــل  ــال ابــن عصــفوم -2
: وغيـــم المتعـــدي تحـــو، دحمجتـــ  وصـــعممت : فالمتعـــدي تحـــو، عـــون متعـــديا  وغيـــم متعـــدفإتــ  ي
 .  " م م

وهـو  ،تأ لحيت  " أي صـبغها باليمتـأمْ تحو يَ ، " و  يعون إ  متعديا  : (6) ال ابن عصفوم: لَيْفعَ  -3
 . الحتا 

 : األبنية المشتركة بين الفعل الالزم والمتعدي - ت

 : (7)ة أوزان ملتمعة بين المتعدي وال زم وه ذعم سيبوي  أن للفعل المجمد ر ر

 الفعل الالزم الفعل المتعدي البناء

 َيفِعل: َفَعل

 َيْفع ل: َفَعل

 يْفَعل: َفِعل

 ي ِم : َ م 

 لت  قْ يَ :  تل

 يلقم: لقم

 يجِلا: جلا

 ديقع  :  عد

 نيمعَ : معن

 
                                                 

  .127، واتظم الممتع: 1/196:لمح األلموت اتظم:  (1)
 الصفحات تفسها. اتظم: السابق (2)
 .77/ 4العتا :  (3)
 .125، والممتع: 10ظم:   ايا التعدي واللزوم ف  الدما التحوي: ات (4)
 . 124الممتع العبيم ف  التصميف:  (5)
 .125اتظم: السابق:  (6)
 . 6  ايا التعدي واللزوم ف  الدما التحوي: و  ،ومابعدها 124والممتع:  ،1/38العتا :  اتظم: (7)
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 : (1)أما الفعل المزيد فأبتيت  الملتمعة ه 

الفعل  البناء
 معنى الفعل الفعل الالزم عنى الفعلم المتعدي

 َفْيَعل

 َفوَعل

 َفْعَول

 َفْعَلر

 َأفَعل

 َفع ل

 َفاَعل

 َتفع ل

 َتفاَعل

 اْفَتعل

 اْسَتفعل

ل  اْفَعو 

 اْفَعوَعل

 بيطم الدابة

 صومع الرميد

 دهوم المتام

  لسر المجل

 أعمم

 عسمت 

  ام 

 تلقف

 تقا يت 

 اعتس 

 استحسن

 طت اعلو  

 احلولر

 اللق والبطم وهو

 

 

 ألبس   لتسوة

 

 

 

 

 

 

 

 تعلق بعتق 

 استممأ وطا 

 بيقم

 حو ل

 همول

 رظَ تْ عَ 

 أبطأ

 سبا

 سافم

 تأرم

 تغافل

 افتقم

 استقدم

 اخموط

دودن اْغــــــــــــــــــــــ
 التبت

 هلك

 عبم و عف

 ملر مسمعا  

 تعلم بقبا

 

 

 

 تجت  األرم

 

 

 تقدم

 طال

 اخ م 

 

 

 

                                                 

  .6اللزوم ف  الدما التحوي:   ايا التعدي و و  ،ومابعدها 124الممتع:  اتظم: (1)
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 : المجاالت الداللية-2  

 (1)و د ذعم ابن السماج، لية   يعبم عتها الفعل المتعدييعبم الفعل ال زم عن مجا ت د 

 : عل ال زم وحصمها ف  ر رةمجا ت الف

 . الها ، اعوم  ، احمم  ، اسود  : أفعال الخلقة - أ

 .  ام و عد وصام وغام: مرل، حمعة الجسم الذاتية غيم الم  ية غيمها - ب

 . وغيمها، نوحس، ال  مَ و ، طمبَ و ، وغ  ، فَ م  وظَ ، عمم: مرل: أفعال التفا - ت

ومـا ألـب  ذلـك مـن أفعـال الـتفا ، أما الفعل المتعدي فعل حمعة للجسم عاتـت م  يـة لغيمهـا
 . فجميع ما عان ف  معاتيهم فهو متعد، ذ ت، لمست، سمعت، تمملَ : مرل، والحواا

 : السؤال عن الفعل -3

 . ن متعديا  فهذا الفعل يعو ، بزيد: بمن و ع؟ فيقال: فيقال(  م : )مرل، تسأل عن الفعل

تما يقال: ف  يقال،  ام و عد: أما ال زم مرل متر عان القيام؟ ف  أي : هذا القيام بمن و ع؟ وا 
  (2)و ت؟ وأين عان؟

 : قياس الفعل على مثله وضده -4

 ألن مرلــ ،  زم( دخــل) فالفعــل، قيــاا علــر مرلــ اليعــمف الفعــل الــ زم مــن الفعــل المتعــدي ب
 .  زم( غام)

فــإن وجــ  أن يعــون دخلــت ، أتيــت الغــوم إذا( غــمت: )مرــل( دخلــت) و": (3)ماج ــال ابــن الســ
 . "متعديا  وج  أن يتعدى ف  غمت

، فالفعــل المتعــدي يعــون م ــاده متعــديا  ، وعلــر تحــو مــا يقــاا الفعــل بمرلــ  فإتــ  يقــاا ب ــده
 .(4)سودوعذلك ابيض وا، ك وسعن فع هما غيم متعدتحم : مرل، والفعل ال زم يعون م اده  زما  

                                                 

 .11، و  ايا التعدي واللزوم: 1/169اتظم: األصول ف  التحو:  (1)
 .1/171اتظم: األصول ف  التحو:  (2)
 .170اتظم: السابق:  (3)
ه( تحقيــق: حتــا جميــل حــداد، 479اتظــم: لــمح عيــون امعــما ، أبــو الحســن علــر بــن ف ــال المجالــع  )ت (4)

 .12  ايا التعدي واللزوم: و  ،129 ،م1985-ه1406، 1ط معتبة المتام، األمدن،
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
فهـــو يفتــمض معمفـــة أفعــال  زمـــة أو متعديــة مســـبقا  ، وهــذا المعيـــام متصــل بالجاتـــ  الــد ل 

ويصـلا هـذا المعيـام لمعمفـة األفعـال التـ  ، لتقاا عليهـا أفعـال   يعـمف تصـتيفها مـن تعـٍد أو لـزوم
 .(1)تستخدم متعدية ممة و زمة ممة وذلك ف  السياق

 : النقل بالهمزة -5

 . فما يقبل التقل فهو  زم، أن الفعل يستدل علر لزوم  بتقل  بالهمزةذعم الفامس  

 .(2)الجمجات  هذا ا ستد ل؛ ألن التقل بالهمزة يعون ف  المتعدي وغيم المتعدي ومد  

 : اسم المفعول -6

أي بغيــم حــمف ، يبتــر متــ  اســم مفعــول تــام أنذعــم التحــاة أن الفعــل المتعــدي هــو مــا يصــلا 
 . م مو : لتقو ،  م : مرل، جم

تمــا( مجلــوا)   تقــول( جلــا) فالفعــل، أمــا الفعــل الــ زم فــ  يصــاغ متــ  اســم مفعــول تــام  وا 
 .(3)(مجلوٌا علي )

 : ضمير النصب المتصل -7

يتميز الفعل المتعدي عن الفعل ال زم بأت  يصـا أن تتصـل بـ  هـا   ـميم ماجعـة إلـر غيـم 
 :  ال ابن مالك، (4)مصدم الفعل

 عررررررردى أن تصرررررررلعالمرررررررة الفعرررررررل الم

(5)هررررراء صيرررررر مصررررردر  بررررره نحرررررو عمرررررل  
 

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

 

 
                                                 

 .12اتظم:   ايا التعدي واللزوم ف  الدما التحوي:  (1)
  .129عما : ، ولمح عيون ام3/8، وهمع الهوامع: 13اتظم: السابق:  (2)
ـــومي، ط669المقـــم ، ابـــن عصـــفوم، )ت (3) ـــق: أحمـــد الجـــوامي، عبـــد اع الجب  ،م1972 -ه1392، 1ه(، تحقي
  .1/195، ولمح األلموت : 1/114
 .1/195اتظم: لمح األلموت :  (4)
 .19ألفية ابن مالك، محمد بن عبد اع بن مالك األتدلس ، المعتبة اللعبية، لبتان:  (5)
 .1/195اتظم: لمح األلموت :  (6)
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 : تحويل الفعل الالزم إلى فعل متعد  

 : ومتها، تعدية الفعللطمق عدة و د ذعم التحاة ، من الممعن أن يصيم الفعل ال زم متعديا  

 : التعدية بالهمزة - أ

ذا أ ـفتا الهمـزة فإتـ  ، فعٌل  زم (جلا)فالفعل ، بزيادة همزة علر الفعل المجمد ال زموذلك   وا 
  (1).أجلا محمٌد زيدا   :يصيم متعديا  لمفعول واحد فتقول

 : تضعيف عين الفعل - ب

فم حــــت الطــــ   : )مرــــل، فــــإذا  ــــعفتا عيتــــ  صــــام متعــــديا  لمفعــــول واحــــد، فالفعــــل فــــمح  زم 
  (2)(.بتجاحهم

عمـا أتهمـا  ـد ، " و د يج   الل   علر فعلـت فيلـمك أفعلـت: (3)سيبوي  إلر ذلك بقول وألام  
ن لئت أفمحت "، وذلك  ولك فمح فم حت، يلتمعان ف  غيم هذا  . وا 

 :  زيادة ألف المفاعلة على الفعل - ت

  (4).جالست العلما : وبزيادة ألف المفاعلة يصيم متعديا  مرل ، زم (جلا)فالفعل  

 : لع  ف  ت  على وزن اس   بناء الفعل - ث

ذا أمدتا تعديت  فإتتـا تقـول (خمج)فالفعل ، وذلك بزيادة الهمزة والسين والتا  علر الفعل  :  زم وا 
  (5).استخمج العمال البتمول من باطن األمض

 : التعدي بالتضمين - ج

هــو إلــما  فعــل معتــر  :والمقصــود بالت ــمين، د   ــمين الفعــل الــ زم معتــر فعــل متعــوذلــك بت 
  (6).ل آخم فيأخذ حعم  ف  التعدي واللزومفع

                                                 

تحقيق: محمـد  ه(،1315لذا العمف ف  فن الصمف، أحمد بن محمد الحم وي، )ت، و  4/55العتا : اتظم: (1)
 . 87عبد المعط ، دام العيان، المياض، السعودية: 

 .3/9، وهمع الهوامع: 1/200اتظم: لمح األلموت :  (2)
  .4/55العتا :  (3)
  .1/200، ولمح األلموت : 3/9اتظم: همع الهوامع:  (4)
  السابق، الصفحات تفسها.اتظم:  (5)
  .1/201اتظم: لمح األلموت :  (6)
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 التمهيد 

لفعل الفعل الالزم وا
 المتعدي

 
أن يــؤدي فعــل أو مــا فــ  معتــاه فــ  " :ف مجمــع اللغــة العمبيــة بالقــاهمة الت ــمين بأتــ وعــم  

  (1)."حعم  ف  التعدية واللزوم رفيعط، أو ما ف  معتاه، التعبيم مؤدى فعل آخم

 فالفعـل، عتـاه األصـل وفائدة الت مين تأدية الفعل الملم  معتر الفعل ايخم إلـر جاتـ  م 
وعتـد ت ـميت  معتـر الفعـل ، فيتعدى بحمف الجـم علـر، عزمت علر السفم:  زم ألتك تقول( عزم)
َوََل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى ﴿: عما ف   ول  تعالر، (2)المتعدي بتفس  فإت  يصيم متعديا  مرل  (توى)

 . ووا  تت :أي (3)﴾َيْبُلَغ اْلكَِتاُب َأَجَلهُ 

و ــد أ ــم ، و ــد اختلــف العلمــا  فــ  الت ــمين هــل هــو ســماع  أم  ياســ  فــ  جميــع األفعــال  
 : وه ، مجمع اللغة العمبية بالقاهمة أت   ياس    سماع  بلموط ر رة

 . تحقق المتاسبة بين الفعلين -1

 . ويؤمن معها اللبا، وجود  ميتة تدل علر م حظة الفعل ايخم -2

 . العمب م  مة الت مين للذوق  -3

والت مين با  واسع ف  اللغة ، (4)وأوصر المجمع أ  يلجأ إلر الت مين إ  لغمض ب غ    
تما هدف هذه الدماسـة الت ـمين التحـوي وهـو ت ـمين  ،ومت  ل   عريم   يعاد يحاط ب ، العمبية وا 

 . فعال معات  أفعال متعدية لمفعولين أو لر رة مفاعيلبعض األ

  :التعدية بحرف الجر - ح

أجـــاز التحـــاة تعديـــة الفعـــل الـــ زم ، مـــممت بزيـــد: فتقـــول، فالفعـــل الـــ زم يتعـــدى بحـــمف الجـــم   
ذهبــت : وذلــك مرـل، بحـمف جــم فـإذا علــق حـمف الفعــل الـ زم بمفعــول بـ  معتــر عـدي بحــمف الجـم

  (5).يعت  أذهبت ، بزيد

                                                 

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

  .117م،  2011 –ه 1432فلسطين، 
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 : التعدية بحذف حرف الجر - خ

حــمف الجــم يصــبا ا ســم الــذي بعــده فــإذا حــذف ، يتعــدى الفعــل الــ زم بحــذف حــمف الجــم  
 .(1)أو يعون متصوبا  علر تزم الخافض عتد العوفيين، البصميين دمتصوبا  علر أت  مفعول ب  عت

 : ومن ذلك  ول اللاعم

 ولررررررررررم تعوجرررررررررروا ون الررررررررررديار  ت مررررررررررر  

ررررررررررررررر نإذ كالمكرررررررررررررررم علررررررررررررررري     (2)رامح 
 

   
فحــذف حــمف ، الــديامفاألصــل أن يقــول تمــمون ب، تمــمون الــديام: البيــت  ولــ   اللــاهد فــف

و سـم  وتحدث ابن هلام عن حذف حمف الجم واتتصـا  ا سـم بعـده ، . الجم وتص  ا سم بعده
 : (3)إلر ر رة أ سام

: واألعرــم ذعــم الــ م عقولــ  تعــالر، تصــحت  ولــعمت : مرــل، ســماع  جــائز فــ  العــ م المترــوم -1
﴾َوَنَصْحُت َلُكمْ ﴿

(4). 

 : سماع  خا  باللعم عقول اللاعم -2

 هيعسررررررررل متن رررررررر الكررررررررف   ٌن بهررررررررز  دل رررررررر
(5)الثعلررررررررب   الطريرررررررر    فيرررررررره كمررررررررا عسررررررررل    

 

   
، فحــذف حــمف الجــم، فــالمفموض أن يقــول عســل فــ  الطميــق( عســل الطميــق) فاللــاهد هــو

 . وتص  ا سم الذي عان مجموما  ب 

رُه ََل إَِلرَه إَِلَّ ﴿: عقول  تعـالر، (أن  وأْن وع )وذلك في  ،  ياس  -3 ﴾ُهروَ َشرِهَد اَّللَُّ َأنَّ
أي لـهد اع  (6)

ُكررمْ ﴿: وعمــا فــ   ولــ  تعــالر، بأتــ    إلــ  إ  هــو ﴾َأَوَعِجْبررُتْم َأْن َجرراَءُكْم ِذْكررر  ِمررْن َربِّ
وعقولــ   (7)

﴾َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلةً ﴿: تعالر
 . أي لعي  (8)

                                                 

 .88، ولذا العمف ف  فن الصمف: 120ل ولزوم  ف  صحيا البخامي: تعدي الفعاتظم:  (1)
ديوان جميم بن عطية الخطف ، لمح: محمـد بـن حبيـ ، تحقيـق: تعمـان بـن محمـد طـ ، دام المعـامف، مصـم،  (2)

  .278م: 1969
  .2/151اتظم: أو ا المسالك إلر ألفية ابن مالك:  (3)
 .79األعماف: سومة  (4)
 .1/197، ولمح األلموت : 15/ 2ن جؤية، يصف ممحا ، اتظم أو ا المسالك: البيت لساعدة ب (5)
  .18آل عممان: سومة  (6)
 .63األعماف: سومة  (7)
  .7الحلم: سومة  (8)
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 التمهيد 

الفعل الالزم والفعل 
 المتعدي

 
 : تحويل الفعل المتعدي إلى فعل الزم

 : الة  زما  وه ذعم التحاة بعض األموم الت  تجعل الفعل المتعدي أص

عمـا  (1)ويأخـذ حعمـ ، وهو إلـما  الفعـل المتعـدي معتـر الفعـل الـ زم فيصـيم مرلـ : الت مين -1
رالُِفوَن َعرْن َأْمرِرِه َأْن ُتِصريَبُهْم فِْتنَرة  َأْو ُيِصريَبُهْم َعرَذاب  َألِريم  ﴿: ف   ول  تعـالر  (2)﴾َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَ

           .فصام  زما  مرل ( يخمج) فالفعل يخالفون  من معتر

، َ ـم   المجــل: مرـل، تحويـل الفعـل المتعـدي إلـر فع ـل ب ـم العـين؛ لقصـد المبالغـة والتعجـ  -2
  (3).ما أ مب  وما أفهم : وَفه م بمعتر

  (4).عسمت  فاتعسم: مطاوعت  الفعل المتعدي لواحد مرل -3

ونَ إِ ﴿: عما ف   ول  تعـالر (5)ال عف عن العمل إما بسب  التأخيم -4 ْؤَيا َتْعرُرُ أو  (6)﴾ْن ُكنُْتْم لِلرُّ
َا َبْْيَ َيَدْيهِ ﴿: بعوت  فمعا  ف  العمل مرل

ًقا ملِ ﴾ُمَصدِّ
(7). 

 : عقول اللاعم: ال مومة -5

 ةٌ ريرررررردك فرررررري المنررررررام خ  فررررررؤاد   ت  بل ررررررت  
(8)امببررررررررارد  بس رررررررر تسررررررررقي الضررررررررجي     

 

   
 . (9)أي تسقي  ميقا  بامدا  

                                                 

 .1/199اتظم: لمح األلموت :  (1)
  .63التوم: سومة  (2)
  .1/199اتظم: لمح األلموت :  (3)
  .1/199: السابقاتظم:  (4)
  .1/200: ابقالساتظم:  (5)
  .43يوسف : سومة  (6)
 .46المائدة: سومة  (7)
تبلــت: أي أصــابت  بتبــل أي  ،1/200، واتظــم لــمح األلـموت : ، 213البيـت لحســان بــن رابــت فـ  ديواتــ   : (8)

 ، خميدة: البعم من التسا .إسقام
  .89اتظم: لذا العمف ف  فن الصمف:  (9)



 

 

 

 

 

  الفصل األول
تعدية لفعلل ن صلههما األفعال ال

 ) البتدص واخلرب
 
 ( وصخلاتها ظن

 ويشتمل على مبحثين:

 .، وخصائصهاوأقسامها ،عمل ظن وأخواتها: المبحث األول

 .، وأحكامهاأحوال ظن وأخواتها: المبحث الثاني
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

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

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

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

 . عجعل واتخذ وتحوهما

وأ سامها من حيث المعتر ومـن ، وخصائصها، ف  هذا الفصل عمل هذه األفعال وسأتتاول
وأحعـــام هـــذه ، وأخواتهـــا مـــع المفعـــولين عـــذلك ســـأتحدث عـــن أحـــوال ظـــن  ، حيـــث الجمـــود والتصـــمف

 . األفعال من حيث امعمال واملغا  والتعليق

 . ية من القمآن العميمالفصل بالدماسة التطبيق وسأ من



 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 
 عمل ظن وأخواتها وأقسامها

 ويشتمل على:

 عملها -1

   .أقسام ظن وأخواتها من حيث المعنى -2
 .أفعال القلو  -أ

 .أفعال التحويل - 

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

 .المتصمفة - 

 .خصائص ظن وأخواتها -4
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 المبحث األول
 عمل ظن وأخواتها وأقسامها

 : عمل ظن وأخواتها -1
، ذعــم ســيبوي  هــذه األفعــال تحــت عتــوان " هــذا بــا  الفاعــل الــذي يتعــداه فعلــ  إلــر مفعــولين

تمــا امتتـع ظتتــت زيـدا  حتــر : (2)و ــال المبـمد (1)دون ايخـم " ولـيا لـك أن تقتصــم علـر أحــدهما " وا 
تما هو ، ست أفعا   وصلت متك إلر غيمكألتها لي ؛تذعم المفعول الرات  : فـإذا  لـت، بتدا  وخبـماوا 

فعمـا  بـد مـن خبـم عـذا   بـد مـن مفعولهمـا ، زيد متطلق فـ  ظتـ : "ظتتت زيدا  متطلقا " فإتما معتاه
 . وهو الذي تعتمد علي  بالعلم واللك "، ألت  خبم ا بتدا  ؛الرات 

وهـ  أفعـال تامـة تاسـخة وا عـة علـر م ـمون ، (3)وتسـمر هـذه األفعـال أفعـال اللـك واليقـين
، فتتصــ  المبتــدأ ويســمر مفعــو   أو   لهــا، فتــدخل علــر الجملــة ا ســمية بعــد اســتيفا  فاعلهــا، الجمــل

ن و عــت ، (4)مــن فاعــل لهــا إذ   بــد ،وهــ  أفعــال تامــة، وتتصــ  الخبــم ويســمر مفعــو   راتيــا  لهــا وا 
أي حســبت  ، ففــ  مرــل" حســبت يقــول زيــد،  ــميم اللــأن فعلــر تقــديم، بعــدها جملــة فعليــة فــ  التــدمة

 . ديقول زي

 

 
                                                 

هـ(، تحقيق: علر توفيق الحمد، مؤسسة المسالة، 340حو، الزجاج  )ت ، واتظم: الجمل ف  الت1/39العتا :  (1)
  .29م: 1984 -هـ 1404، 1عمان، األمدن، ط

هـ(، تحقيق: محمد عبد الخـالق ع ـيمة، متلـومات وزامة األو ـاف، جمهوميـة مصـم 285المقت  ، المبمد )ت  (2)
  .3/95 ،م1994 -هـ 1415العمبية، 

 .3/95اتظم: السابق:  (3)
هــــ(، تحقيـــق:  569، و لـــمح الـــدموا فـــ  التحـــو، ابـــن الـــدهان التحـــوي )ت 1/155اتظـــم: لـــمح األلـــموت :  (4)

، والفصــول الخمســون، ابــن معطــ  219م،  1991-هـــ 1411، 1إبــماهيم امدعــاوي، مطبعــة األماتــة، القــاهمة، ط
. ولـمح ابـن 174اهمة،   ، القئهـ(، تحقيق: محمود محمد الطتاح ، مطبعة عيسر الباب  الحلب  ولمعا628)ت 

هـ(، تحقيق: محمد باسل عيـون السـود، دام العتـ  العلميـة، لبتـان، 686التاظم علر ألفية ابن مالك، ابن التاظم )ت 
، و إملـاد السـالك إلـر حـل ألفيـة ابـن مالـك، ابـن 2/555، وتو يا المقاصـد، 141م،  2000 -هـ 1420، 1ط

، 1عــوض بــن محمــد الســهيلر، معتبــة أ ــوا  الســلف، الميــاض، ط هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن 767القــيم الجوزيــة )ت 
 ،2هـ(، دام الجيل لبتان، ط538المفصل ف  علم العمبية، الزمخلمي )ت ، و  268م،  2002-هـ 1422

  :  260. 
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 ل الفصل األو

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 ؟لم نصبت هذه األفعال مفعولين

فيها ا  تصام علر أحد ولم يجز ، هذه األفعال دخلت علر المبتدأ والخبم فتصبتهما جميعا  
، رــات والفائــدة إتمــا هــ  فــ  المفعــول ال، ا  تصــام فــ  بــا  المبتــدأ والخبــم عمــا   يجــوز، المفعــولين

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

تما تصبتهما ألتهما جا ا بعد الفعل والفاعل: (2) ال أبو البقا  الععبمي والذي تعلـق بـ  ، " وا 
أ  تـمى ، ألت  محـل اللـ   المظتـون   ألتـ  مظتـون ؛وذعم األول، الظن متهما هو المفعول الرات 

تمــا المظتــون اتط  ــ ، فيــ  غيــم مظتــون( زيــد(، )ت زيــدا  متطلقــا  ظتتــ: )أن  ولــك : ولعــن لــو  لــت، وا 
 . لم يعلم ا تط ق لمن عان عما لو ذعمت الخبم من غيم مبتدأ "( ظتتت متطلقا  )

ن هــذه األفعــال دخلــت علــر المبتــدأ والخبــم لتحــدث فــ  الجملــة معتــر الظــن والعلـــم إو يــل 
يجـوز أن تعـون  لـت ذلـك (، زيـد متطلـق: )فعتدما تقول، مبتدأ والخبماللذين لم يتحقق معتاهما ف  ال

 . (3)وزال ا حتمال ظتتت أو علمت صمحت بالحقيقة: فإذا  لت، عن ظن أو أن تعون  لت  عن علم

 ؟لم أعملت هذه األفعال وليست مؤثرة في المفعول

ن لـــم تعـــن مـــؤرمة إ  أن لهـــا تعلقـــا  بمـــا عملـــت فيـــ  : أ  تـــمى أن  ولـــك ،ألن هـــذه األفعـــال وا 
تمـا لـمط  ، والظـن يتعلـق بمظتـون ولـيا التـأريم لـمطا  فـ  عمـل الفعـل، يدل علر الظن (ظتتت) وا 

 فالفعــل، لــم يعــن معــان مــؤرما  أأفــإذا تعلــق بــالمفعول تعــدى إليــ  ســوا  ، أن يعــون لــ  تعلــق بــالمفعول
ن لـم يعـن مــؤرما  فيـ ( ذعـمت زيـدا  ) فـ   ولــك( ذعـم) إ  أتــ  لمـا عـان لــ  بـ  تعلــق ، يتعــدى إلـر زيــد وا 

وعــــذلك هــــذه ، والــــذعم   بــــد لــــ  مــــن مــــذعوم فيتعــــدى إليــــ ، تــــدل علــــر الــــذعم (ذعــــمت)ألن  ؛عمــــل
 .(4)األفعال

 

                                                 

(، تحقيــق: حتــا جميــل حــداد، 479اتظــم: لــمح عيــون امعــما ، أبــو الحســن علــ  بــن ف ــال المجالــع  )ت  (1)
، وأســمام العمبيــة، عبــد الــمحمن بــن محمــد األتبــامي )ت 135م،  1985 -هـــ 1406، 1مدن، طمعتبــة المتــام، األ

 . 98م،  1997 -هـ 1418، 1هـ( تحقيق: محمد حسن لما الدين، دام العت  العلمية، لبتان، ط577
لفعـم، دملـق، هـ(، تحقيق: غازي طليمات، دام ا 616اللبا  ف  علل البتا  وامعما ، أبو البقا  الععبمي )ت  (2)
1/247. 
 .1/247اتظم السابق:  (3)
 .98 :اتظم: أسمام العمبية  (4)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : شروط إعمالها
يلــتمط معمــال هــذه التواســخ بتوعيهــا القلبــ  والتحــويل  أن يعــون المبتــدأ الــذي تــدخل عليــ  

 : (1)  تدخل علر ل   مما يأت فالتواسخ بأتواعها المختلفة ، صالحا  للتسخ
، عـم الخبميـة، وأسـما  ا سـتفهام، أسما  اللـمط: المبتدأ الذي ل  الصدامة الدائمة ف  جملت  مرل -1

فيجـوز أن تـدخل عليـ  التواسـخ  ،ويسترتر من هذا التوم  ميم اللـأن، المبتدأ المقمون ب م ا بتدا 
 (. حسبت  الحق وا ا: )بأ سامها المختلفة مرل

لعــن تخــت  التواســخ فــ  هــذا البــا  دون غيمهــا بجــواز دخولهــا علــر المبتــدأ الــذي هــو اســم 
ذا دخلــت علــر أحــدهما وجــ  تقديمــ  عليهــا، أو الم ــاف إلــر اســم اســتفهام، اســتفهام ــَا : مرــل، وا  أي 

  (2)؟وغ م أي  حسبت أتلط ؟ظتتت أحسن
أو بعـد إذا الفجائيـة فإتـ  ، د لو  ا متتاعيةعا سم الوا ع بع، المبتدأ الم زم ل بتدا  بسب  غيمه -2

 .   يعون إ  مبتدأ
التــافع ، لـعما  للمـتعلم: مرــل، المبتـدأ الـذي يجـ  حذفــ  بلـمط أن يعـون أصــل خبـمه تعتـا  مقطوعـا   -3

 . هو التافع العزيز: أي، العزيز
وعلمـة ، عتـر الجتـةعلمة طوبر بم، ما التعجبية: مرل، علمات معيتة لم تمد عن العم  إ  مبتدأ -4
 –ســ م : ومرــل بعــض ألفــاظ الــدعا  مرــل، أ ــل مجــل يتعــم ف ــلهم، مه ــم  ع دَ : مرــل، وعلمــة أ ــل  ، دم  
 . (3)ويل

فـذه  جمهـوم التحـاة  ،ن متصـوبها الرـات وبلـأ، تحاة بلأن عمل هذه األفعـالو د اختلف ال
وتســ  . (4)تها  ـمن التواسـخويـدخلو ، إلـر أن هـذه األفعـال تتصــ  مفعـولين أصـلهما المبتـدأ والخبــم

                                                 

  .2/21 :تحو الواف ، وال1/486همع الهوامع  اتظم: (1)
هـ(، تحقيق: تبهان ياسين حسن، دام  911اتظم: المطالع السعيدة ف  لمح الفميدة، ج ل الدين السيوط  )ت  (2)

المســاعد علــر تســهيل الفوائــد، بهــا  الــدين بــن عقيــل، تحقيــق: محمــد عامــل ، و 330م،   1977المســالة، بغــداد، 
، والتـذييل والتعميـل، أبـو حيـان 1/486، وهمـع الهوامـع: 1/352م: 1980 -هــ 1400بمعات، دام الفعـم، دملـق، 

  .6/8 ،م2005 -هـ 1426، 1عتوز إلبيليا، المياض، ط ،هـ(، تحقيق: حسن هتداوي  745األتدلس  )ت 
  21./2، و التحو الواف : 486: /1م: همع الهوامع اتظ (3)
، وامتلاف ال م  من لسان العم ، أبو 6/5، والتذييل والتعميل: 1/352اتظم: المساعد علر تسهيل الفوائد:  (4)

، 2097م،  1998-هــــ 1418، 1حيـــان األتدلســـ ، تحقيـــق: مجـــ  عرمـــان محمـــد، معتبـــة الخـــاتج ، القـــاهمة، ط
هـــ(، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دام 905و ــيا، خالــد بــن عبــد اع األزهــمي )ت ولــمح التصــميا علــر الت
  .1/358،م2000 -هـ 1421، 1العت  العلمية، لبتان، ط
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وتســـ  إلـــر الفـــما  وهـــو مـــن العـــوفيين القـــول بأتـــ  ، إلـــر العـــوفيين القـــول بـــأن متصـــوبها الرـــات  حـــال
مستد   بو وع  جملة وظمفـا  وجـاما  ، عما تس  إلي  القول بأت  متصو  علر التلبي  بالحال، (1)حال

و  يقـع لـ   مـن ذلـك ، التلبي  بالحـالعما تقع مو ع الحال فدل ذلك علر اتتصاب  علر ، ومجموما  
 . (2)مو ع المفعول ب 

، ويتفــق العوفيــون والبصــميون علــر أن هــذه األفعــال تــدخل علــر المبتــدأ والخبــم فتتصــبهما
، فالبصــــميون يســــمون عــــ   مــــن المتصــــوبين مفعــــو   ، ولعــــن الخــــ ف بــــين المــــذهبين فــــ  المصــــطلا
 . (3)أتها أفعال تا صة والعوفيون يسموتهما اسما  وخبما  علر اعتبام

 : الرد على القول بأن المفعول الثاني حال

 : واستدلوا علر ذلك بعدد من األدلة متها، مد التحاة القول بأن المفعول الرات  حال

والحـال   تعـون ، لامة وغيم ذلك من سائم المعامفإأت  يمد ف  هذا البا  علما  و ميما  واسم  -1
 .  (4)عذلك

ن لـم  ،تـ  حـالإفإن دل المتصو  علـر الحاليـة  لتـا ، الد لة علر معتر الحالية أن المهم هو -2 وا 
ـــإذا تظمتـــا فـــ  القـــول، يعـــن فيـــ  معتـــر الحاليـــة عـــان القـــول بحاليتـــ  بـــاط    ـــا  ) ف ( ظتتـــت محمـــدا  علي

 . (5)حمد ف  غاية البعد ف  معتر للحالية فيهماأعان القول بحالية عل  و ( حسبت إبماهيم أحمد)و

َوََل ََيَْسررَبنَّ الَّرررِذيَن ﴿: عمــا فــ   ولــ  تعـــالر، ن ممــا يمتــع الحاليــة دخــول  ــميم الفصـــل عليــ أ -3

مْ  ا ََلُ ﴾َيْبَخُلوَن باَِم َآَتاُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخرْيً
َترُه ُهرُم اْلَبراقِْيَ ﴿: و ولـ  تعـالر (6) يَّ ﴾َوَجَعْلنَرا ُذرِّ

و ـميم  (7)
تمـا يـدخل علـر الخبـم ومـا أصـل  خبـم، علـر الحـالالفصل عما هو معلوم   يـدخل  ولـم يـمد فـ  ، وا 

                                                 

، وامتصــاف فــ  مســائل الخــ ف، ابــن 1/48، وهمــع الهوامــع: 1/352اتظــم: المســاعد علــر تســهيل الفوائــد:  (1)
 .129:  هـ(577)ت األتبامي

 .6/6، والتذييل: 1/486، وهمع الهوامع: 1/358، ولمح التصميا: 2097لاف ال م : اتظم: امت (2)
 .85م،  2001 -هـ 1421، 1اتظم: تحقيقات تحوية، فا ل الساممئ ، دام الفعم، عمان، األمدن، ط (3)
، 1/486، وهمــــع الهوامــــع: 1/358لــــمح التصــــميا: و  ، 130،  : امتصــــاف فــــ  مســــائل الخــــ فاتظــــم:  (4)

  .85، وتحقيقات تحوية: 6/6يل والتعميل: والتذي
 .85اتظم: تحقيقات تحوية:  (5)
 .180آل عممان: سومة  (6)
 .77الصافات: سومة  (7)
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القمآن العميم دخول  ميم الفصل علر الحال ف  حين عرـم دخولـ  علـر خبـم عـان ومتصـو  ظـن 
 . (1)وبذلك يبعد معتر الحالية عن المفعول الرات ، وأخواتها

عـأن ، يصـا و وعهـا حـا    جملة   ومما يمتع عون المفعول الرات  حا   أتك تجعل ف  مو ع  -4
علمت : )وذلك تحو  ولك، وغيم ذلك، قبال عالسين وسوف ولنتعون استفهامية أو مصدمة بعلم است

ألن جملــة  ؛و  يصــا جعلهــا حاليــة( ؟علمــت زيــدا  أبــو مــن هــو) و ــولهم( محمــدا  أمســافم هــو أم مقــيم
  .(2)بامجمام و  تعون طلبية، الحال خبمية

عـذلك فـإن المفعـول الرــات  ، عـون المتصـو  الرـات  مفعـو     حـا    فعـل مـا سـبق ممـا يـمجا
 . والحال   تعون عذلك، ألت    يتم المعتر بدوت  ؛ف  هذا البا    يمعن ا ستغتا  عت 

 :  رأي السهيلي
بــل ، ذهــ  الســهيل  إلــر أن المفعــولين فــ  بــا  ظــن وأخواتهــا لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم

، " ظتتـت زيـدا  عمـما  ": واستدل علر ذلك بعـدم جـواز حـذف الفعـل فإتـك تقـول، هما عمفعول  أعطر
إذ القصـد ، وأتت لم تمد ذلـك مـع ظتتـت، " زيد عممو" إ  علر جهة التلبي : فإت    يجوز أن تقول

 . (3)أتك ظتتت زيدا  عمما  تفس    لب  عممو

م الحـديث الـدعتوم لـو   ومـن هـؤ   التحـاة فـ  العصـ، و د أيـد بعـض التحـاة مأي السـهيل 
تعـد هتـاك ولـم ، خواتهـا بـذلك أصـبا متـداعيا  أ"ووا ـا أن بـا  ظـن و :  يف حيث  ال تعقيبـا  عليـ 
ولـيا مـن ، فأفعالـ    تعـدو تظائمهـا ممـا يتعـدى إلـر مفعـولين،   التحـوحاجة لفـتا بـا  لـ  فـ  عتـ

 . (4)ت أمرلة البا  إلر با  المفعول ب  "مو د  م، عسا، أعطر: بابها مرل

" وأمى أن : (5) ـــل الســـاممائ  علـــر ذلـــك بقولـــ اوفـــ  عتابـــ  تحقيقـــات تحويـــة مد الـــدعتوم ف
فالحالية  د تعون أ م  إلـر القبـول فـ   سـم مـن ، القول بهذا أبعد من القول بحالية المتصو  الرات 

ات  إذ   يصـــا فيمـــا أحســـ  أن تجعـــل مســـافما  مرـــل رـــ، "ظتتـــت محمـــدا  مســـافما ": التعبيـــمات عقولـــك

                                                 

  .86اتظم: تحقيقات تحوية:  (1)
 .86اتظم: السابق:  (2)
، 6/5، والتــذييل: 1/486، وهمــع الهوامــع: 1/358، ويتظــم لــمح التصــميا: 2097اتظــم: امتلــاف ال ــم :  (3)

 .1/352والمساعد علر تسهيل الفوائد: 
 .87اتظم: تحقيقات تحوية:  (4)
 السابق، الصفحة تفسها.اتظم:  (5)
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"و  "أعطيتــ  تائمـا " علـر أن مســافما  أو ، " أعطيـت محمـدا  مسـافما ": فأتـت   تقــول، مفعـول  أعطيـت
 . تائما  مفعول رانٍ 

 : بها على قول السهيلي رد  ومن األدلة التي ي  

(، زيــد محمــد) يــؤدي إلــر أن تصــبا الجملــة( ظتتــت زيــدا  محمــدا  ) مــن تحــو( ظــن) أن حــذف
فهــو ، هــو مــا أدى إلــر القــول بــأن المتصــوبين لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــمو ، وهــذا خــ ف المقصــود

، وذلــك أتــ  ألغــر معتــر الظــن مــن الجملــة فــ  حــين أن الجملــة يجــ  أن تؤخــذ بعــل  يودهــا، مــمدود
تمــا هــو ظــن ابتــدا ، رــم أدخــل الظــن عليــ ( زيــد محمــد) فــالمتعلم لــم يقــل أو    ظتتــت زيــدا  : )فقــال، وا 

 . (1)ا  الظن من الع مف  يصا إلغ( محمدا  

فــذعم لـو    ـيف فـ  عتابــ  ، همـاوالــدعتوم لـو    ـيف وغيم ، وهـذا العـ م أ ـمه السـهيل 
وتمفــع ، فتتصــ  األول ويسـمر اســمها، وأتهــا تـدخل علــر المبتــدأ والخبـم( إن وأخواتهـا) يـد التحــوتجد

لــك بامتتــام ولــم يعتــمض علــر ذ، ليــت وعــأن ولعــل(، إن) وذعــم مــن أخــوات، الخبــم ويســمر خبمهــا
ليـت اللـبا  ) و(، ليـت العقـيم تلـد: )فـتحن تقـول، حذفها ف  عريم من التعبيمات عامتتـام حـذف ظـن

َفِلَم لم يمتع ذلك من أن يعون ، و  يصا حذف ليت ف  عل ذلك، عل ذلك علر معتر التمت ( يعود
  إذا حــذف التمتــ  فإتــ، و  يســوغ حــذف التمتــ ، ذلــك ألن المــتعلم مــتمنٍ  ؟أصــل العــ م مبتــدأ وخبــما  

  .(2)تغيم الع م

عذلك فإت  لم يقل أحد أن عل ما عان أصل  مبتدأ وخبما  إذا حـذف مـا دخـل عليـ  صـا ذلـك 
وبهــذا ســقطت لــبهة ، بــل المقصــود أن أصــل  مبتــدأ وخبــم فــ  التــأليف   فــ  المعتــر، فــ  المعتــر

 . (3)السهيل  وا ستد ل بها

وبـــذا ، ت  بـــأموم   يلـــامعها فيهـــا ســـائم األفعـــالو ـــد  حـــظ التحـــاة أن ظـــن وأخواتهـــا تخـــ
ســيأت  بيــان هــذه الخصــائ  و ، (4)ومتصــوباها يختلفــان عــن متصــوب  أعطــر، تختلــف عــن أعطــر

 . فيما بعد

  أعطر.   حال و  مفعول من با ، وبذلك يتمجا أن المتصو  الرات  هو خبم ف  األصل

                                                 

  .87اتظم: تحقيقات تحوية:  (1)
 .وما بعدها 87: السابقاتظم:  (2)
 .90: السابقتظم: ا (3)
 الصفحة تفسها.: السابقتظم: ا (4)
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 : أقسام ظن وأخواتها من حيث المعنى -2
 : لك ف  ألفيت   ال ابن ما

 انصررررررب بفعررررررل القلررررررب جررررررزأي ابترررررردا

 أعنرررررري: رأى، خررررررال، علمررررررت، وجرررررردا  

   
 ت مرررررر  عررررررد  مرررررر، حسرررررربت، وزعظررررررن  

رررررررل اللرررررررذ كاعتقررررررردا   ع   حجرررررررا، درى، وج 

   
 م والتررررررررررري كصررررررررررريراعل رررررررررررتب، وه ررررررررررر

(1)نصرررررب مبتررررردأ وخبررررررااأيضرررررًا بهرررررا   
 

   
، صـلهما المبتــدأ والخبــمذعـم ابــن مالـك فــ  األبيــات السـابقة األفعــال التـ  تتصــ  مفعــولين أ

 (. ظن وأخواتها) وه 

 (2)أفعــال القلــو  وأفعــال التصــييم والتحويــل: وتتقســم ظــن وأخواتهــا إلــر  ســمين مئيســين همــا
 : وفيما يل  تفصيل هذين التوعين

 : أفعال القلوب -أ

 ألن معاتيها  ائمة بالقل  متصلة ب  عالعلم واليقـين والظـن ؛سميت أفعال القلو  بهذا ا سم
 . (3)وتحوها

 : (4)بل القلب  ر رة أ سام، وليا عل فعل  لب  يتص  المفعولين

 . فعم وتفع م: مرل، ما   يتعدى بتفس  -

 . مرل َعمَف وفهم، ما يتعدى لواحد -

 . وهو المماد هتا، ما يتعدى  رتين -

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

 

                                                 

 .15ألفية ابن مالك:  (1)
 .141، ولمح ابن التاظم: 2/28، ولمح ابن عقيل: 2/555مقاصد اتظم: تو يا ال (2)
، والتطبيـــق التحـــوي، عبـــده الماجحـــ ، دام المعمفـــة 1/358، ولـــمح التصـــميا: 2/27اتظـــم: أو ـــا المســـالك:  (3)

، ودليل السالك إلر ألفية ابن مالك، عبد اع صالا الفوزان، 191م،  2000 -هـ 1420، 2الجامعية، القاهمة، ط
 .1/286 ،لمسلم للتلم والتوزيعدام ا

 .1/358، ولمح التصميا: 2/27اتظم: أو ا المسالك:  (4)
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27 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : فعال اليقينأ -

فتسـبة الوجـود ( علمـت اع موجـودا  : )عقولتـا، وه  الت  تفيـد التحقـق مـن تسـبة الخبـم ل سـم
 . ع أمم محقق باستخدام الفعل علم

 : وأهم هذه األفعال

 : ىأ  ر   -1

 : (1)وهو العريم عقول اللاعم، من مؤية القل ، بمعتر علم

 شرررررررررررريء كرررررررررررل   أكبررررررررررررر   اهلل   رأيرررررررررررت  

 نررررررررررررررررروداً هم ج  ر  وأكثررررررررررررررررر محاولرررررررررررررررررةً   

   
: و ــد اجتمــع اليقــين والظــن فــ   ولــ  تعــالر، وهــذا  ليــل، و ــد تــأت  مأى أي ــا  بمعتــر الظــن

ُْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا ﴿ ﴾َوَنَراُه َقِريًبا (6)إَِّنَّ
فالفعل األول بمعتر الظن والفعل الرات  ، (3)أي يظتوت  وتعلم  (2)

 . وع هما تص  مفعولين، بمعتر اليقين

ن عا أمـا مأي . (4)أو بمعتـر أصـا  مئتـ  تعـدت إلـر واحـد، بصمية أو من المأي (مأى)تت وا 
إِِّنِّ َأَراِِّن ﴿: عقول  تعالر، (5)ك الحا الباطنالحلمية الت  بمعتر َحل م فإتها تتعدى  رتين بجامع إدما

رر ررًرا َأْعِصُ ﴾ََخْ
المفعــول جملــة فــ  محــل تصــ  ( أعصــم خمــما  ) و، مفعــول أول( أماتــ ) فاليــا  فــ  (6)

 . الرات 

                                                 

، ولــمح 2/29البيــت لخــداش بــن زهيــم بــن مبيعــة بــن عمــمو بــن عــامم بــن صعصــعة، اتظــم: لــمح ابــن عقيــل:  (1)
بــــاا هـــــ(، تحقيــــق: ع761، وتخلــــي  اللــــواهد وتلخــــي  الفوائــــد، ابـــن هلــــام األتصــــامي، )ت 1/155األلـــموت : 

 . 141، ولمح ابن التاظم: 425م:  1986 -هـ 1406، 1الصالح ، دام العتا  العمب ، لبتان، ط
 .اللغة: محاولة: تطلق علر المحاولة والقوة والقدمة 

 .7 -6 سومة المعامج: (2)
ملاد السالك: 555/  2، وتو يا المقاصد: 155/ 1اتظم: لمح األلموت :  (3)  .260، والمفصل: 268، وا 
، والتحــــو الــــواف : 555/ 2مقاصــــد: ، وتو ــــيا ال30الجمــــل فــــ  التحــــو:  :، واتظــــم1/155لــــمح األلــــموت :  (4)
2/16. 
، ولــمح الم ــ  1/365، ولــمح التصــميا: 565/  2، وتو ــيا المقاصــد: 52/  2اتظــم: لــمح ابــن عقيــل:  (5)

ـــا، ط ، 4/151م، 1996، 2علـــر العافيـــة، تحقيـــق: يوســـف حســـن عمـــم، متلـــومات جامعـــة  ـــاميوتا، بتغـــازي، ليبي
 .1/267م،  2012 -هـ 1433، 1والتحو الوسيط، سعد حسن عليوي، دام صفا  للتلم والتوزيع، عمان، ط

 .36يوسف: سومة  (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

بـدا  الـمأي وا عتقـاد ، فـمأى أعرـم التحـاة أتـ  يتصـ  مفعـو   واحـدا  ، أما الـمأي بمعتـر الفهـم وا 
يـــمى بعـــض : ومــن التحـــاة مــن يـــمى أتــ  يتصـــ  مفعـــو   أو مفعــولين حســـ  مقت ــيات المعتـــر مرــل

ررا َأْنَزْلنَررا إَِلْيررَ  إِ ﴿: ففــ   ولــ  تعــالر (1)أو يــمى بعــض األطبــا   ــمم القهــوة، األطبــا  القهــوة  ــامة   نَّ

ِِّ لِررَتْحُكَم َبررْْيَ النَّرراِس بِرراَم َأَراَك اَّللَُّ َوََل َتُكررْن لِْلَخررا ِنَِْي َخِصررياًم  ﴾اْلكَِترراَب بِرراَْلَ
ذعــم الععبــمي أن الفعــل  (2)

وبعـد الهمـزة تعـدى ، من مأيت اللـ   إذا ذهبـت إليـ  وهـو مـن الـمأي وهـو متعـٍد لمفعـول واحـد( أماك)
إلـــر  وهـــو متعـــد   (مـــكعل  )و يـــل المعتـــر  ،أي أماعـــ ، خـــم محـــذوفلين أحـــدهما العـــاف وايإلـــر مفعـــو 

 .(3)مفعولين أي ا  

 :رأى في القرآن الكريم 

 رأى العلمية: -أوالً 

 : منها في القرآن الكريم في حوالي سبعة وثمانين موضعاً  العلمية (رأى)وردت 

َة َّللَِِّ ََجِيًعاَوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا إِ ﴿:  ال تعالر -1  .(4)﴾ْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

 . سدت مسد مفعول  يمى( أن القوة ع) وأن واسمها وخبمها، هتا من مؤية القل  (يمى)ف

رراَلَلَة َوُيِريررُدونَ ﴿:  ــال تعــالر -2 وَن الضَّ ُ ََ َأْن َتِضررلُّوا  َأََلْ َتررَر إَِ  الَّررِذيَن ُأوُترروا َنِصرريًبا ِمررَن اْلكَِترراِب َيْشرر

بِيَل   .(5)﴾السَّ

( يلــتمون) بمعتــر ألــم يتتــ  علمــك إلــيهم وجملــة، المؤيــة هتــا  لبيــة بمعتــر العلــم وعــد ي بــإلر
 : بمعتيين( ألم تم) والعم  تستعمل هذا التعبيم. مفعول ب  لتم

أو  ؟ألــم تــم خالــدا  اليــوم: قــولعــأن ت، هــو الســؤال عــن المؤيــة البصــمية أو القلبيــة: أحــدهما
 ؟ألم تم األمم عما مأيت : قولت

 

                                                 

 .2/15 :، والتحو الواف 1/483همع الهوامع  :ظمات (1)
 .105التسا : سومة  (2)
 .1/193ام العت  العلمية، بيموت: ه(، د616، أبو البقا  الععبمي )ت التبيان ف  إعما  القمآن (3)
 .165البقمة: سومة  (4)
 .44التسا : سومة  (5)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

  .(1)وه  علمة تقولها العم  عتد التعج ( ألم يتت  إلر علمك) و( ألم تعلم) خم بمعترواي

 يــل  ﴾َأََلْ َتررَر إَِ  الَّررِذيَن ُأوُترروا َنِصرريًبا ِمررَن اْلكَِترراِب ﴿: " و ولــ  عــز وجــل: جـا  فــ  لســان العــم 
و ــال ..، يعتـ  علمــا  أهـل العتـا ، ومعتـاه اعـمفهم،   أي ألــم يتتـ  علمـك إلـر هــؤ ، ألـم تعلـم: معتـاه

: وتأويلـ  أعلـن  صـتهم و ـد تعـمم فـ  الحـديث، وتأويل  سؤال فيـ  إعـ م، ألم ت ْخِبم، ألم تم: بع هم
وعتـد تتبيـ  ، وه  علمـة تقولهـا العـم  عتـد التعجـ  مـن اللـ  ، أو لم تم إلر عذا، ألم تم إلر ف ن

ْ ﴿: المخاط  عقول  تعالر أي لـم تعجـ  لفعلهـم وألـم يتتـ   (2)﴾ َتَر إَِ  الَِّذيَن ُأوُتروا َنِصريًبا ِمرَن اْلكَِتراِب َأََل
 .(3)لأتهم إليك

اَمِء َما ُيْمِسُكُهنَّ إَِلَّ اَّللَُّ﴿:  ال تعالر -3 َراٍت ِي َجوِّ السَّ  ﴾َأََلْ َيَرْوا إَِ  الطَّرْيِ ُمَسخَّ
(4). 

 (. مسخمات) والمفعول الرات ، ي الفعل بإلروعد  ، المؤية هتا  لبية بمعتر العلم

فالمؤيـة  ﴾ألم يموا إلر الطيـم مسـخمات﴿ و( ألم يموا الطيم مسخمات) فمق بين القول رمةو "
فتمتد بك المؤية إلر ما ذعم لك مـن ، أي ألم تمَ ، والراتية تظم عقل  و تفعمي، األولر مؤية بصمية

 .(5)فتعج  من هذا الصتع الخ ق "، األحوال

دخال العم :  ال الفما  : عمـا تقـول للمجـل، فـ  هـذا المو ـع علـر جهـة التعجـ ( إلر) " وا 
 .(6)" هل مأيت مرل هذا، أو أمأيت هعذا! -واع أعلم-، والمعترأما تمى إلر هذا

ُْم َقْد َضلُّوا َقاُلوا َلرِِْن ََلْ يَ ﴿:  ال تعالر -4 نَرا َوَيْفِفرْر َلنَرا َلنَُكروَننَّ ِمرَن َومَلَّا ُسِقَط ِي َأْيِدهيِْم َوَرَأْوا َأَّنَّ نَرا َربُّ ْرََحْ

ينَ  اِِسِ ﴾اخْلَ
(7). 

   تأويل مصدم سد مسد مفعول  مأى القلبية بمعتـرف( أتهم  د  لوا) إن مع اسمها وخبمها
 (. علموا)

                                                 

 2/13، ومعات  التحو، فا ل الساممائ : 4/151(: 794اتظم: البمهان ف  علوم القمآن، اممام الزمعل  )ت (1)
 .44التسا : سومة  (2)
 .1542لسان العم ، مادة )مأى(،  (3)
 .79التحل: سومة  (4)
 .2/14ت  التحو: معا (5)
 .1/170ه(: 207معات  القمآن، الفما  )ت (6)
 .149األعماف: سومة  (7)
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30 

 

 الفصل األول 

لمتعدية األفعال ا
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ُرْم ُماَلُقرو َوَيا َقْوِم ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماًَل إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعََل اَّللَِّ﴿:  ال تعالر -5  َوَما َأَنا بَِطاِرِد الَِّذيَن َآَمنُروا إَِّنَّ

َهُلونَ  ِْم َوَلكِنِّي َأَراُكْم َقْوًما ََتْ ﴾َرِّبِّ
(1). 

ــــة مفعــــولين أولهمــــا ال ــــميم المتصــــل ــــات   ومــــا  ( العــــاف) تصــــبت مأى العلمي ــــة ،والر  وجمل
 . صفة( تجهلون)

 .(2)﴾أقل منك مااًل وولداً  أنا إن ترن  ﴿:  ال تعالر -6

 . مفعول ب  رانٍ ( أ ل) و، مفعول ب  أول( تمنِ ) اليا  المحذوفة ف 

ا َوَجَعْلنَا ِمَن امْلَاِء كُ ﴿:  ال تعالر -7 َمَواِت َواْْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقنَاُُهَ ٍء َأَوََلْ َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ْ ََ لَّ 

 .(3)﴾َحي  

 (. يمَ ) سدت مسد مفعول ( أن السموات واألمض عاتتا متقا  ) مهاواسمها وخب ن  أالجملة من 

ِْ اْلَعِزيرِز ﴿:  ال تعالر -8 ا َ
ِِ رِدي إَِ   َِّ َوهَيْ ر رَ  ُهرَو اَْلَ َوَيَرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي ُأْنِزَل إَِلْيَ  ِمرْن َربِّ

ِميدِ  ﴾اَْلَ
(4). 

( هـــو)و( الحـــق) والمفعـــول الرـــات ( الـــذي) الموصـــول المفعـــول األول ا ســـم، المؤيـــة فـــ  اييـــة  لبيـــة
 .  ميم فصل

ةً ﴿:  ال تعالر -9 ﴾َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ اَّللََّ الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّ
(5). 

 . القلبية( يموا) واسمها وخبمها مسد مفعول  ن  أسدت 

ا َجَعْلنَا ﴿:  ال تعالر -10 ﴾َحَرًما َآِمنًاَأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ
(6). 

 (. يموا) واسمها وخبمها مسد مفعول  ن  أسد المصدم المؤول من 

                                                 

 .29هود: سومة  (1)
 .39العهف: سومة  (2)
 .30األتبيا :  سومة (3)
 .6سبأ:  سومة (4)
 .15فصلت:  سومة (5)
  .67العتعبوت  سومة (6)



 اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر )ظن وأخواهتا(

 

31 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ُْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا ﴿:  ال تعالر -11 ﴾َوَنَراُه َقِريًبا (6)إَِّنَّ
(1). 

 ، (بعيدا  ) والمفعول الرات ( الها ) المفعول األول ال ميم المتصل: (يظتوت )يموت  هتا بمعتر 

 . ( ميبا  )والمفعول الرات  ،المفعول األول ال ميم المتصل الها   (تعلم )تر فبمع( تماه)أما

 .مع مدخو تها سدت مسد مفعول  المؤية القلبية ن  أ حظ ف  أغل  اييات السابقة أن ت

  رأى الحلمية: -ثانياً 

 : الحلمية فوردت في ستة مواض  في القرآن الكريم وهي (رأى)أما 

ْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِِل َساِجِدينَ َيا أَ ﴿:  ال تعالر -1 ﴾َبِت إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعََشَ َكْوَكًبا َوالشَّ
(2). 

والمســألة (، ســاجدين) والمفعــول الرــات  محــذوف دل عليــ   ولــ ( أحــد علــم) فــالمفعول األول
تيـا  فأعمـل الرـات  ف   ول  ساجدين عل يطلبـ  مفعـو   را( مأيتهم –مأيت ) من با  التتازم حيث تتازم

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

ًرا َوَقاَل اْْلََخُر إِِّنِّ َأَراِِّن َأَْحُِل َفْوَق َرْأِِس ُخْبًزا َتْأُكُل ﴿:  ال تعالر -2 ا إِِّنِّ َأَراِِّن َأْعِصُ ََخْ الطَّررْيُ  َقاَل َأَحُدُُهَ

 .(4)﴾ِمنْهُ 

" مأى الحلميــــة جــــمت مجــــمى أفعــــال القلــــو  فــــ  جــــواز عــــون فاعلهــــا :  (5)أبــــو حيــــان  ــــال
و ـد تعـدى الفعـل إلـر ، فيـ   ـميم الفاعـل المسـتعن( أماتـ ) ف، ومفعولها  ميمين متحـدي المعتـر

( مبت  ـأ) و  يجـوز أن يقـول ،ال ميم المتصل وهو مافع لل ـميم المتصـل وع همـا لمـدلول واحـد
 . و  أعممت  "

 .(6)﴾َوَقاَل امْلَلُِ  إِِّنِّ َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  ﴿:  ال تعالر -3

 . ف  محل تص  مفعول ب  رانٍ ( يأعلهن) وجملة( سبع) فالمفعول األول

                                                 

 .7-6المعامج:  سومة (1)
  .4يوسف:  سومة (2)
 .2/33؛ البيان ف  غمي  إعما  القمآن، ابن األتبامي: 2/48 يان ف  إعما  القمآن:التباتظم:  (3)
  .36يوسف:  سومة (4)
 .5/308ه(: 754البحم المحيط، أبو حيان األتدلس  )ت (5)
  .43يوسف:  سومة (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إِِّنِّ َأَرى ِي امْلَنَا﴿:  ال تعالر -4  .(1)﴾ِم َأِّنِّ َأْذَبُحَ  َفاْنُظْر َماَذا َتَرىَفَلامَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

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

ْؤَيا الَّتِي َأَرْينَاَك إَِلَّ فِْتنًَة لِلنَّاسِ ﴿:  ال تعالر -5  .(2)﴾َوَما َجَعْلنَا الرُّ

أميتــاك ) المفعــول الرــات  محــذوف والتقــديمو (، أميتــاك) المفعــول األول ال ــميم المتصــل فــ 
 (. أميتاعها) أو( إياها
 .(3)﴾إِْذ ُيِريَكُهُم اَّللَُّ ِي َمنَاِمَ  َقلِياًل َوَلْو َأَراَكُهْم َكثرًِيا َلَفِشْلُتْم َوَلَتنَاَزْعُتْم ِي اْْلَْمرِ ﴿:  ال تعالر -6

  وعلمت (، الها ) ميم المتصلوالمفعول الرات  ال ، المفعول األول ال ميم المتصل العاف
 . و يل مفعول رالث لمأى الحلمية الت  تعدت بالهمزة إلر ر رة مفاعيل،  يل هما حال( عريما  ،  لي   )

" زعمــوا أن مأى الحلميــة تتعــدى إلــر ر رــة عــأعلم وجعــل مــن ذلــك  ولــ  : (4) ــال أبــو حيــان
﴾ َوَلررْو َأَراَكُهررْم َكثِرررًيا َلَفِشررْلُتْم َوَلَتنَرراَزْعُتْم ِي اْْلَْمرررِ إِْذ ُيررِريَكُهُم اَّللَُّ ِي َمنَاِمررَ  َقلِررياًل ﴿: تعــالر

فاتتصــا   (5)
) لــي  ( عتــده علــر أتــ  مفعــول رالــث، وجــواز حــذف هــذا المتصــو  اختصــاما  يبطــل هــذا المــذه ، 

 تقول: مأيت زيدا  ف  التوم، وأمات  اع زيدا  ف  التوم".

 : أرأيت -ثالثاً 
مأيــت أ: عــأن تقــول، أن تســأل عــن المؤيــة البصــمية أو القلبيــة: األول: تيــانلهــذا التعبيــم مع

  ؟أمأيت األمم عما أخبمتك: ؟ أو تقولسعيدا  اليوم
ُقرْل َأَرَأْيرُتْم إِْن َأَخرَذ اَّللَُّ َسرْمَعُكْم ﴿: وذلك تحـو  ولـ  تعـالر، أن تعون بمعتر أخبمت : والرات 

﴾ْم َمْن إَِله  َغرْيُ اَّللَِّ َيْأتِيُكْم بِهِ َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعََل ُقُلوبِكُ 
(6). 

رـم يليـ  جملـة ، الت  بمعتـر أخبمتـ  مـن اسـم متصـو  هـو المفعـول األول( أمأيت) و بد ف 
 . يحذفبعده بالمتصو  و د  ؤتريو د  (7)استفهام تعون ف  مو ع المفعول الرات 

                                                 

 .102الصافات:  سومة (1)
  .60امسما : سومة  (2)
 .43األتفال: سومة  (3)
 .4/497 :البحم المحيط (4)
 .43األتفال: سومة  (5)
 .46األتعام: سومة  (6)
 .2/15، ومعات  التحو 1/333، ومعات  القمآن 4/153اتظم: البمهان ف  علوم القمآن  (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
ا المبتدأ لمفعولين أصلهم

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

صرح برالمفعولين ، القرآن الكريم في واحد وثالثين موضعًا في( أرأيتم –أرأيت ) وقد وردت
 : هامن ،في أربعة عشر موضعاً 

ُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوكِياًل ﴿:  ال تعالر-1 َذ إََِلَ َ  .(1)﴾َأَرَأْيَت َمِن اَّتَّ

أفأتـت ) والجملـة ا سـتفهامية( مـن) المفعول األول ا سم الموصـول، حيث صمح بالمفعولين
 . مو ع المفعول الرات  ف ( تعون علي  وعي 

  .(2)﴾َأِعنَْدُه ِعْلُم اْلَفْيِب َفُهَو َيَرى( 34)َوَأْعَطى َقلِياًل َوَأْكَدى  (33)َأَفَرَأْيَت الَِّذي َتَو َّ ﴿:  ال تعالر -2

أعتـده علـم ) والجملـة ا سـتفهامية(، الـذي) األول ا سم الموصـول: مفعولين( أمأيت) تصبت
 . ع المفعول الرات ف  مو ( الغي  فهو يمى

َكاَءُكُم الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأُروِِّن َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْْلَْرضِ ﴿:  ال تعالر-3 ﴾ُقْل َأَرَأْيُتْم ُُشَ
(3). 

مــاذا خلقــوا مــن ) والجملــة ا ســتفهامية(، لــمعا عم) مفعــولين المفعــول األول( أمأيــتم) تصــبت
 . معتم ة( أموت ) وجملة، رات ف  مو ع المفعول ال( األمض

الُِقونَ  (58)َأَفَرَأْيُتْم َما ُُتْنُوَن ﴿:  ال تعالر -4 ُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اخْلَ ﴾َأَأْنُتْم ََّتْ
(4). 

( خـالقونأأتـتم تخلقوتـ  أم تحـن ال) والجملة ا سـتفهامية( ما) المفعول األول ا سم الموصول
 . ف  مو ع المفعول الرات 

ُه اَّللَُّ َعََل ِعْلٍم َوَخَتَم َعََل َسْمِعِه ﴿:  ـال تعـالر -5 ُه َهَواُه َوَأَضلَّ َذ إََِلَ َ رَأَفَرَأْيَت َمِن اَّتَّ ِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعََل َبَصِ

ِديِه ِمْن َبْعِد اَّللَِّ ﴾ِغَشاَوًة َفَمْن هَيْ
(5). 

فــ  ( ن بعــد اعفمــن يهديــ  مــ) الجملــة ا ســتفهامية(، مــن) المفعــول األول ا ســم الموصــول
 . مو ع تص  المفعول الرات 

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

                                                 

 .43الفم ان: سومة  (1)
 .35-33التجم:  سومة (2)
 .40فاطم:  سومة (3)
 .59-58لوا عة: ا سومة (4)
 .23الجارية:  سومة (5)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : فمن اآليات التي حذف فيها المفعول األول* 

 . (1)﴾َماَذا َيْسَتْعِجُل ِمنُْه امْلُْجِرُمونَ  ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأَتاُكْم َعَذاُبُه َبَياًتا َأْو ََّنَاًرا﴿:  ال تعالر -1

، والمسـألة مـن بـا  التتـازم، و  يصـا أن تقـع جملـة اللـمط مو عـ ، محذوفالمفعول األول 
عمال الرات  هو المختام( عذاب ) ف   ول ( أتاعم( )أمأيتم) حيث تتازم فلما أعمـل حـذف المفعـول ، وا 

أما  (2)(  عن عذا  اع إن أتاعم أي ل   تستعجلون مت  ل لهم يا محمد أخبموت) والمعتر ،األول
 (. ماذا يستعجل مت  المجممون) المفعول الرات  فهو جملة ا ستفهام

َّْن ُهَو ِي ِشَقاٍق َبِعيدٍ ﴿: ال تعالر  -2 ﴾ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعنِْد اَّللَِّ ُثمَّ َكَفْرُتْم بِِه َمْن َأَضلُّ ِِم
(3). 

 والمفعـول الرــات  هـو الجملـة ا ســتفهامية (أتفســعم أو حـالعم)عـول األول محـذوف تقـديمه المف
 . (من أ ل ممن هو ف  لقاق بعيد)

َب َوَتَو َّ ﴿:  ال تعالر -3  .(4)﴾َأََلْ َيْعَلْم بَِأنَّ اَّللََّ َيَرى (13)َأَرَأْيَت إِْن َكذَّ

فـ  محـل تصـ  ( م يعلـم بـأن اع يـمىألـ) والجملـة ا سـتفهامية، حذف المفعـول األول لمأيـت
 . المفعول الرات 

 : * ومن اآليات التي حذف فيها المفعول الثاني

﴾َعْبًدا إَِذا َصَلَّ  (9)َأَرَأْيَت الَِّذي َينَْهى ﴿:  ال تعالر -1
(5). 

أمــا المفعــول الرــات  فهــو محــذوف دلــت عليــ  ( الــذي) فــالمفعول األول هــو ا ســم الموصــول
 . (6)﴾َأََلْ َيْعَلْم بَِأنَّ اَّللََّ َيَرى﴿ : ول  تعالرامية ف  الجملة ا ستفه

ينِ ﴿:  ال تعالر -2 ُب بِالدِّ    (7)﴾َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِّ

(، ما عا بت ) والمفعول الرات  محذوف تقديمه( الذي)فالمفعول األول لمأيت ا سم الموصول 
 .ب  و يل ه  بصمية ف  حاجة لتقديم مفعول( من هو) أو

                                                 

 .50يوتا: سومة (1)
 .4/257، إعما  القمآن العميم وبيات ، محي  الدين الدمويش: 5/165اتظم: البحم المحيط:  (2)
 .52فصلت:  سومة (3)
 .14-13العلق:  سومة (4)
 .10-9العلق:  سومة (5)
 .14العلق:  سومة (6)
 .1الماعون:  سومة (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ى﴿:  ال تعالر -3 َت َواْلُعزَّ ﴾َأَفَرَأْيُتُم الالَّ
(1). 

 والمفعـــول األول هـــو( هـــل هـــ   ـــادمة علـــر لـــ  ) الرـــات  محـــذوف تقـــديمه( أفـــمأيتم) مفعـــول
   .(ال ت)
 : ف فيها المفعوالن معاً ذ  ومن اآليات التي ح  *

َدى ﴿:  ال تعالر -1 ﴾َمَر بِالتَّْقَوىَأْو أَ  (11)َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعََل اَْلُ
(2)  

َأَرَأْيرَت ﴿فحذف المفعول األول لد لة ما  بلـ  عليـ  وهـو  ولـ  تعـالر (، أمأيت) حذف مفعو 

ــ  تعــالر (3)﴾الَّررِذي َينَْهررى َأََلْ َيْعَلررْم بِررَأنَّ اَّللََّ ﴿: وحــذف المفعــول الرــات  لد لــة مــا بعــده عليــ  وهــو  ول

 .(4)﴾َيَرى

 ْوِم َأَرَأْيُتْم إِْن ُكنُْت َعََل َبيِّنٍَة ِمْن َرِّبِّ َوَرَزَقنِي ِمنُْه ِرْزًقا َحَسنًا َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُكمْ َقاَل َيا قَ ﴿:  ال تعـالر -2

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيِقي إَِلَّ بِاَّللَِّ َعَلْيِه َتوَ  لْ إَِ  َما َأَّْنَاُكْم َعنُْه إِْن ُأِريُد إَِلَّ اْْلِ  .(5)﴾ُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب كَّ

والرــات  يقــدم غالبــا  بجملــة اســتفهامية أي ( حــال ) وتقــديم األول (أمأيــت) فقــد حــذف مفعــو 
 (. أفألو  مز   بالحمام من البخا والتطفيف)

ا ِيرَل َعرََل ِمْثلِرِه َفرَنَمَن ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعنِْد اَّللَِّ َوَكَفْرُتْم بِِه َوَشِهَد َشاِهد  ِمْن بَ ﴿:  ال تعـالر -3 نِي إِِْسَ

ُتْم إِنَّ اَّللََّ ََل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِْيَ   .(6)﴾َواْسَتْكَرْ

 . محذوفان تقديمهما أمأيتم حالعم إن عان عذا ألستم ظالمين( أمأيتم) مفعو 

 

 

 

                                                 

 .19التجم:  سومة (1)
 .12-11العلق:  سومة (2)
 .9العلق:  سومة (3)
 .14العلق:  سومة (4)
 .88هود:  سومة (5)
 .10: األحقاف سومة (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (وأخواتها والخبر )ظنَّ

 

  :(كمأرأيت   –ك أرأيت  ) -رابعاً 
َقاَل َأَرَأْيَترَ  َهرَذا الَّرِذي ﴿: ن العميم وهو  ول  تعـالرف  مو ع واحد ف  القمآ( أمأيتك) ومدت

َتُه إَِلَّ َقلِياًل  يَّ ْرَتِن إَِ  َيْوِم اْلِقَياَمِة َْلَْحَتنَِكنَّ ُذرِّ ْمَت َعََلَّ َلِِْن َأخَّ  .(1)﴾َكرَّ

 والمفعول الرات  محذوف تقديمه( هذا) تصبت مفعولين المفعول األول هو اسم املامة حيث  
 (. م عممت ل)

 : فقد وردت في موضعين في سورة األنعام وهما( أرأيتكم) أما

اَعُة َأَغرْيَ اَّللَِّ َتْدُعوَن إِْن ُكنُْتْم َصاِدقِ ﴿:  ال تعالر -1   (2)﴾ْيَ ُقْل َأَرَأْيَتُكْم إِْن َأَتاُكْم َعَذاُب اَّللَِّ َأْو َأَتْتُكُم السَّ

 : ة أ والو د اختلف العلما  ف  هذه ايية علر ر ر

، أن المفعول األول والجملة الت  سدت مسد المفعـول الرـات  محـذوفان لفهـم المعتـر: القول األول -أ
 ؟أو اتخاذعم غيم اع إلها  هل يعلف عتعم العذا  ؟أمأيتعم عبادتعم األصتام هل تتفععم: والتقديم

فلــم ،  المعتــر المقصــودألتهمــا حصــ  ؛أن اللــمط وجوابــ   ــد ســد مســد المفعــولين: القــول الرــات  - 
 . يحتد هذا الفعل إلر مفعول

 و( أمأيـتعم) تتـازم حيـث، (3)والمسألة من با  التتازم، أن المفعول األول محذوف: القول الرالث -ج
وأعمل األول ، والرات  يطلب  فاع   فأعمل الرات ، فاألول يطلب  مفعو   ( عذا  اع) ف   ول ( أتاعم)

 . (أغيم اع تدعون)ية تفهامفهو الجملة ا س( يتعمأمأ) لِ ول الرات  المفع اأم، ف   ميمه

ُقْل َأَرَأْيَتُكْم إِْن َأَتراُكْم َعرَذاُب اَّللَِّ َبْفَترًة َأْو َجْهرَرًة َهرْل ﴿: ف   ولـ  تعـالر( أمأيتعم) لِ المو ع الرات   -2

َلُ  إَِلَّ اْلَقْوُم الظَّاملُِونَ  عما  ايية هو عما م (4)﴾هُيْ  . م ف  المو ع األولوا 

 .الت  بمعتر أخبمت ( أمأيت) وأمأيتك ه 

فتهمزهــا وتتصــ  التــا  متهــا ، ذعــم ابــن متظــوم فــ  لســان العــم  أن أمأيتــك بمعتــر أخبمتــ 
وتتـمك التـا  موحـدة مفتوحـة للواحـد والواحـدة والجمـع  ،وتتمك الهمـز إن لـئت وهـو أعرـم عـ م العـم 

                                                 

 .62امسما :  سومة (1)
 .40األتعام:  سومة (2)
عما  القمآن العميم وبيات 2/242 التبيان ف  إعما  القمآن:اتظم:  (3)  .3/111 :، وا 
 .47األتعام:  سومة (4)
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37 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

والعــم  تمعــت ، وللتســوة أمأيــتعن وللجمــع المــذعم أمأيــتعم، أمأيتــك" : فتقــول للمــمأة، فــ  مؤترــ  ومــذعمه
  (1).ألتهم لم يميدوا أن يعون الفعل متها وا عا  علر تفسها ؛التا  واحدة
فـذه  أعرـم التحـاة إلـر أتهـا حـمف خطـا  ( أمأيتـك) اختلف التحويـون فـ  العـاف التـ  فـ و 

وذهـ  الفـما  والعسـائ  إلـر ، بيـان الخطـا  والعـاف زيـادة فـ ( أمأيـتَ ) هـ  تفسـها( أمأيتـك) ف، زائد
 .(2)أن لفظها لفظ تص  وتأويلها تأويل مفع

 ألن  ولــك، وهــو خطــأ، " هــذا القــول لــم يقبلــ  التحويــون القــدما : (3) ــال أبــو اســحق الزجــاج
لــر زيــد فيصــيم ( أمأيــت) تصــيم( زيــدا  مــا لــأت  أمأيتــك) ، اســمان( أمأيــت) لِ  ــد تعــدت إلــر العــاف وا 

 . وهذا محال "، عتر أمأيت تفسك زيدا  ما حال فيصيم الم
 –أمأيتــك ) ولعــل الصــوا  هــو مــا ذهــ  إليــ  جمهــوم التحــاة والبصــميون مــن أن العــاف فــ 

ف  القمآن العميم ف  موا ع عريـمة دون ( أمأيتم –أمأيت ) ه  حمف خطا  بدليل ومود لفظ( أمأيتعم
تمــا جــ   بالعــاف فــ  بعــض الموا ــف ، وذلــك حســ  المو ــف والســياق القمآتــ ، اتصــال العــاف بهــا وا 

ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأَتاُكْم َعَذاُبرُه َبَياًترا َأْو ﴿: فف   ول  تعالر ف  سومة يوتا، تبي  وبيان الخطا زيادة ف  الت

(4)﴾ََّنَرراًرا َمرراَذا َيْسررَتْعِجُل ِمنْررُه امْلُْجِرُمررونَ 
ُقررْل ﴿ام فــ  ســومة األتعــعمــا ( أمأيــتعم) ولــم يقــل( تمأمأيــ)  ــال ،

اَعُة َأَغرْيَ اَّللَِّ َتْدُعوَن إِْن ُكنُْتْم َصاِدقِْيَ  (5)﴾َأَرَأْيَتُكْم إِْن َأَتاُكْم َعَذاُب اَّللَِّ َأْو َأَتْتُكُم السَّ
 سومة األتعـام ألت  ف  ،

ُبوا بَِنَياتِنَا ُصرم  َوُبْكرم  ِي الظُُّلراَمِت َمرْن َيَشرأِ ﴿: تعـالر ومد  ول  َعْلرُه َعرََل َوالَِّذيَن َكذَّ اَّللَُّ ُيْضرلِْلُه َوَمرْن َيَشرْأ َعْ

ٍْ ُمْسرررَتِقيٍم  ا َ
ررراَعُة َأَغررررْيَ اَّللَِّ َترررْدُعوَن إِْن ُكنْرررُتْم  (39)ِِ ُقرررْل َأَرَأْيرررَتُكْم إِْن َأَتررراُكْم َعرررَذاُب اَّللَِّ َأْو َأَترررْتُكُم السَّ

﴾َصاِدقِْيَ 
  الظلمات فاحتاجوا إلر زيادة تتبي  تهم فأوصف الذين عذبوا بآيات اع بالصم والبعم و  (6)
 .(7)بخ ف سومة يوتا الت  ليا فيها هذا األمم، ليسمعوا وليعوا ؛وخطا 

 

                                                 

 .1539لسان العم : مادة )مأى(،  (1)
عماب ، الزجاج )ت  ،1/333مآن: اتظم: معات  الق (2)  .2/246ه(: 311ومعات  القمآن وا 
عماب  للزجاج:  (3)   .2/246معات  القمآن وا 
 .50يوتا:  سومة (4)
  .40األتعام:  سومة (5)
 .40-39األتعام:  سومة (6)
  .2/18اتظم: معات  التحو:  (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

تيـان بـأداة الخطـا  بعـد ال ـميم المفيـد لـذلك " أن ام: و د ذعم الزمعل  ف  عتابـ  البمهـان
ولهـذا حـذفت العـاف فـ   ؛نعما تحمك التائم باليد والمفـمط الغفلـة باليـد واللسـا، تأعيد باستحعام غفلت 

: و د تقـدم  بلهـا  ولـ  تعـالر، ألت  لم يتقدم  بلها ذعم صمم و  بعم يوج  تأعيد الخطا ، آية يوتا
ْمَع َواْْلَْبَصارَ ﴿ ْن َيْملُِ  السَّ اَمِء َواْْلَْرِض َأمَّ م بمـا لـم هفحصل تحميعهم وتتبـيه (1)﴾ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِمَن السَّ

 . (2)"التذعيم بعذابهمبعده إ   يبقِ 
بل حس  المـوطن والسـياق ، مما سبق يت ا أت  يج  أ  يتظم إلر اييات القمآتية مجمدة

 . الذي جا ت في 
ل م -2  : ع 

 : بمعتر تيقن عقول اللاعم

 فانبعثرررررررررت المعرررررررررروف   علمترررررررررك البررررررررراذل  

(3)واألمررررررل الشررررررو    إليررررررك برررررري واجفررررررات    
 

   
َفررنِْن َعلِْمُتُمرروُهنَّ ُمْنِمنَرراٍت َفرراَل ﴿: عقولــ  تعــالر، (4)و ــد تــأت  علمــت بمعتــر ظتتــت وهــو  ليــل

ارِ  ﴾َتْرِجُعوُهنَّ إَِ  اْلُكفَّ
(5) . 

ذا جا  علم بمعتر عمف ، أي  صد بهـا معمفـة اللـ   دون تعـمض لمعمفـة مـا هـو عليـ ، وا 
ًِاَواَّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن أُ ﴿: قول  تعالرع، (6)فإت  يأخذ مفعو   واحدا   َهاتُِكْم ََل َتْعَلُمروَن َشرْي ن  (7).﴾مَّ وا 
 . (8)فه   زمة، إذا اتلقت لفت  العليا فهو أعلم( َعِلَم المجل: )عاتت َعِلم من  ولهم

                                                 

 .31يوتا:  سومة (1)
 .4/151البمهان ف  علوم القمآن:  (2)
، والمســاعد علــر 1/155، ولــمح األلــموت : 2/30م يتســ  البيــت إلــر  ائــل معــين، اتظــم: لــمح ابــن عقيــل: لــ (3)

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

 سباب . اتبعرت: رامت وم ت، واجفات: دواع  اللوق وأ
 .156/  1لمح األلموت :  (4)
 .10الممتحتة:  سومة (5)
 .97، ولمح ملحة امعما : 30، واتظم: الجمل ف  التحو 41/ 2أو ا المسالك:  (6)
 .78سومة التحل:  (7)
 .140/  2:، والتحو الواف  357/  1 :تظم: المساعد علر تسهيل الفوائدا، و 156/ 1لمح األلموت :  (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

وهو من زعما  التحو ف  العوفة إلحاق عمف وأبصم بعلم فـ  تصـ  وأجاز هلام ال ميم 
 . (1)المفعولين

 حوالي مائة وستة  ناصبًا لمفعولين في آن الكريمفي القر  هومتصرفات( علم) وقد ورد الفعل
 . ضعاً مو  وعشرين 

َفرنِْن َعلِْمُتُمروُهنَّ ُمْنِمنَراٍت َفراَل ﴿: ولم يصمح بالمفعولين إ  ف  مو ع واحد وهو  ول  تعـالر

ارِ  ﴾َتْرِجُعوُهنَّ إَِ  اْلُكفَّ
(2). 

 : ومن أمثلة ذلك م  مدخوالتها سادة مسد المفعولين في معظم اآليات ن  أوقد جاءت  

وَن َوَما ُيْعلِنُونَ ﴿:  ال تعالر-1  .(3)﴾َأَوََل َيْعَلُموَن َأنَّ اَّللََّ َيْعَلُم َما ُيِِسُّ

 . (يعلمون)مسد مفعول  ( أن اع يعلم ما يسمون) ن مع مدخو تهاأسدت 

ٍء َقِدير   َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها﴿:  ال تعالر -2 ْ ََ  .(4)﴾َأْو ِمْثلَِها َأََلْ َتْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َعََل ُكلِّ 

 . (تعلم)أن واسمها وخبمها سدت مسد مفعول  ( أن اع علر عل ل    ديم)

ونَ ﴿:  ال تعالر -3 ََشُ ُكْم إَِلْيِه ُُتْ ُقوا اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ ﴾َواتَّ
(5).  

 . (اعلموا)وخبمها سدت مسد مفعول   أن واسمها( أتعم إلي  تحلمون)

 .(6)﴾َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواَّللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََل َتْعَلُمونَ ﴿:  ال تعالر -4

ا إَِلَّ َأْن َتُقوُلوا َقوْ ﴿:  ال تعالر -5 ُكْم َسَتْذُكُروََّنُنَّ َوَلكِْن ََل ُتَواِعُدوُهنَّ ِِسًّ   .(7)﴾ًَل َمْعُروًفاَعلَِم اَّللَُّ َأنَّ

 . (علم)سدت مسد مفعول  ( أتعم ستذعموتهن) جملة

                                                 

 .149/ 4 :مح الم  تظم: لا (1)
  .10الممتحتة:  سومة (2)
  .77البقمة:  سومة (3)
 .106البقمة:  سومة (4)
 .203البقمة:  سومة (5)
 .232البقمة:  سومة (6)
 .235البقمة:  سومة (7)
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 ل الفصل األو

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

اَمَواِت َواْْلَْرضِ ﴿:  ال تعالر -6   .(1)﴾َأََلْ َتْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َلُه ُمْلُ  السَّ

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

هُ ﴿:  ال تعالر -7  .(2)﴾َلَيْحُزُنَ  الَِّذي َيُقوُلونَ  َقْد َنْعَلُم إِنَّ

 . المعلقة عن العمل ب م ا بتدا ( تعلم) سدت مسد مفعول ( إت  ليحزتك) الجملة

َرْن َآَمرَن ِمرنُْهْم َأَتْعَلُمروَن َأنَّ َصرا﴿:  ال تعـالر-8
رِذيَن اْسُتْضرِعُفوا ملِ وا ِمْن َقْوِمِه لِلَّ  الَِّذيَن اْسَتْكَرُ

ا َِلً َقاَل امْلَََلُ

ا باَِم ُأْرِسَل بِِه ُمْنِمنُونَ  ِه َقاُلوا إِنَّ   .(3)﴾ُمْرَسل  ِمْن َربِّ

 (. تعلم) وما ت ها سدت مسد مفعول  أن  (  أن صالحا  ممسل من مب)

ى إِْن َيْعَلرِم اَّللَُّ ِي ُقُلروبِكُ ﴿:  ال تعـالر-9 ا النَّبِيُّ ُقْل ملَِْن ِي َأْيِديُكْم ِمَن اْْلَِْسَ َ َّرا َيا َأهيُّ ا ِِم ا ُيرْنتُِكْم َخررْيً ْم َخررْيً

 .(4)﴾ُأِخَذ ِمنُْكمْ 

 (. ف   لوبعم) والمفعول الرات ( خيما  ) المفعول األول، تصبت مفعولين( يعلم)

ِزيِه َوََيِلُّ َعَلْيِه َعَذاب  ُمِقيم  ﴿:  ال تعالر-10   .(5)﴾َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأتِيِه َعَذاب  ُُيْ

(، مـــن) بمعتــر تعمفـــون فتتصــ  مفعـــو   واحــدا  ا ســـم الموصــول (علمـــونت)يجــوز أن تعــون 
اســـم ( مـــن) و يـــل يجـــوز أن تعـــون، والمفعـــول الرـــات  محـــذوف، يقيتيـــة (تعلمـــون)ويجـــوز أن تعـــون 

 ة فــ  مو ــع تصــ  ســدت ســد مفعــول والجملــ، الخبــم( يأتيــ ) وجملــة، اســتفهام فــ  محــل مفــع مبتــدأ
  (6).المعلقة عن العمل( مونتعل)

َ  َفُيْنِمنُوا بِهِ ﴿:  ال تعالر-11 ُِّ ِمْن َربِّ ُه اَْلَ  .(7)﴾َولَِيْعَلَم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَّ

 . مسد مفعول  يعلم( أت  الحق) سدت أن مع مدخو تها

                                                 

 .40المائدة:  سومة (1)
 .33األتعام: سومة  (2)
 .75األعماف:  سومة (3)
 .70األتفال:  سومة (4)
 .39هود:  سومة (5)
عما  القمآن وبيات : 5/222البحم المحيط:  :اتظم (6)  .4/352، وا 
 .54الحد:  سومة (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدرُ ﴿:  ال تعالر-12  .(1)﴾َأَوََلْ َيْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َيْبُسُط الرِّ

 . (يعلموا)مفعول   مسد( أن اع يبسط المزق) دت أن مع مدخو تهاس
 : بمعنى عرف فتنصب مفعواًل واحدًا ومن ذلك( علم) قد تأتي

ْم ُكوُنوا قَِرَدًة َخاِسِِْيَ ﴿:  ول  تعالر ْبِت َفُقْلنَا ََلُ  .(2)﴾َوَلَقْد َعلِْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمنُْكْم ِي السَّ

 .(3)﴾َوَآَخِريَن ِمْن ُدوَِّنِْم ََل َتْعَلُموََّنُُم اَّللَُّ َيْعَلُمُهمْ ﴿ :و ول  تعالر

الت  بمعتر عمف وتتصـ   (علم)الت  تتص  مفعولين من  (علم)ومن اليسيم التمييز بين 
ــــذعم المفعــــول أو ، إذا ذعــــم المفعــــو ن أو المفعــــول صــــماحة، مفعــــو   واحــــدا   ــــم ي ــــ  يصــــع  إذا ل لعت

 . عل ف  المصدم المؤول وهو معظم ما ومد ف  القمآن العميمالمفعو ن وأعمل الف

ما  يقولون ف  معظم هذه الحا ت " علم يجوز أن تعون المتعدية إلـر للذلك تجد بعض الع
 .(4)ويجوز أن تعون المتعدية لواحد "، مفعولين

 (: عرف –علم ) لذلك ميز بعض النحاة بين

وتعــون ، دماك م ــمون الجملــة فتتصــ  مفعــولين" علــم فإتهــا تعــون م: (5)فقــال ابــن التــاظم
َواَّللَُّ ﴿:  ــــال اع تعــــالر( عــــمف) مدماك المفــــمد وهــــو العمفــــان فتتصــــ  مفعــــو   واحــــدا  عمــــا تتصــــب 

ًِا َهاتُِكْم ََل َتْعَلُموَن َشْي   .(7)﴾ََل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهمْ ﴿: و ال تعالر (6)﴾َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ

وهـــو ، رـــمهعمفـــان إدماك اللـــ   بتفعـــم وتـــدبم أل" المعمفـــة وال: (8)ال الماغـــ  األصـــفهات و ـــ
متعــديا  إلــر مفعــول ، و  يقــال يعلــم اع، فــ ن يعــمف اع: ويقــال، وي ــاده امتعــام، أخــ  مــن العلــم

اع : الاع يعلــم عــذا و  يقــ: ويقــال، واحــد لمــا عــان معمفــة البلــم ع هــ  بتــدبم آرــامه دون إدماك ذاتــ 
 . لما عاتت المعمفة تستعمل ف  العلم القاصم المتوصل ب  بتفعم "، يعمف عذا

                                                 

 .52الزمم:  سومة (1)
 .65البقمة:  سومة (2)
 .60األتفال:  سومة (3)
 .2/17 التبيان ف  إعما  القمآن: (4)
 .150لمح ابن التاظم:  (5)
 .78التحل:  سومة (6)
 .101التوبة:  سومة (7)
 .2/431: ،الماغ  األصفهات ات ف  غمي  القمآنالمفمد (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

حـدهما إدماك ذات أ: وذلـك  ـمبان، " العلـم إدماك اللـ   بحقيقتـ : (1)و ال ف  مو ع آخم
، أو تفــ  لــ   هــو متفــ  عتــ ، الحعــم علــر اللــ   بوجــود لــ   هــو موجــود لــ : والرــات ، اللــ  

المتعــدى إلــر والرــات   (2)﴾ََل َتْعَلُمرروََّنُُم اَّللَُّ َيْعَلُمُهررمْ ﴿: تحــو، إلــر مفعــول واحــدفــاألول هــو المتعــدى 
 .(3)﴾َفنِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْنِمنَاٍت ﴿: مفعولين تحو  ول 

 : والمعمفة تتعلق بالذوات فهتاك فمق بين  ولك، ويمى أعرم التحاة أن العلم يتعلق بالصفات

صــــاف خالــــد بصــــفة فـــإن معتــــر األولــــر علمـــت ات(، عمفـــت خالــــدا  طالبــــا  ) و( علمـــت خالــــدا  طالبــــا  )
حــين عــان   أي عمفتــ، فمعتاهــا عمفــت خالــدا  وهــو طالــ ( عمفــت خالــدا  طالبــا  ) أمــا عبــامة، الطالبيــة

 .(4)طالبا  

 : أن لقرآن الكريمفي اومتصرفاته ( علم) من خالل دراستي للفعلقد وجدت و 

ويعــون المصــدم المــؤول ســادا  مســد ،   العلــم إلــر اع تعــالرتتصــ  مفعــولين عتــدما يتســ( علــم) -1
َتاُنوَن َأْنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكمْ ﴿: المفعولين ومن ذلك  ول  تعالر ُكْم ُكنُْتْم ََّتْ ﴾َعلَِم اَّللَُّ َأنَّ

(5). 

لِكُ ﴿: و ول  تعالر َرْجنَا َمَعُكْم هُيْ ُْم َلَكاِذُبونَ َوَسَيْحلُِفوَن بِاَّللَِّ َلِو اْسَتَطْعنَا خَلَ ﴾وَن َأْنُفَسُهْم َواَّللَُّ َيْعَلُم إَِّنَّ
(6). 

ُِ َصْدُرَك باَِم َيُقوُلونَ ﴿: و ول  تعالر َ  َيِضي ﴾َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَّ
(7). 

ُمُه َبََش  ﴿: و ول  تعالر اَم ُيَعلِّ ُْم َيُقوُلوَن إِنَّ ﴾َوَلَقْد َنْعَلُم َأَّنَّ
(8). 

ا إَِلْيُكْم مَلُْرَسُلونَ َقاُلوا َربُّ ﴿: و ول  تعالر ﴾نَا َيْعَلُم إِنَّ
(9). 

رَ  َلَرُسرروُلُه َواَّللَُّ َيْشرر﴿: و ولـ  تعـالر ررَ  َلَرُسروُل اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْعَلررُم إِنَّ َهُد إِنَّ إَِذا َجرراَءَك امْلُنَرافُِقوَن َقرراُلوا َنْشرَهُد إِنَّ

﴾امْلُنَافِِقَْي َلَكاِذُبونَ 
(10). 

                                                 

 .2/446: السابق (1)
 .60األتفال:  سومة (2)
 .10الممتحتة:  سومة (3)
 .2/9 :اتظم: معات  التحو (4)
 .187البقمة:  سومة (5)
 .42التوبة:  سومة (6)
 .97الحجم:  سومة (7)
 .103التحل:  سومة (8)
 .16يا:  سومة (9)
 .1المتافقون:  سومة (10)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
فعولين أصلهما المبتدأ لم

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ومـن ، يتص  مفعولين ويعـون المصـدم المـؤول بعـده سـادا  مسـد المفعـولين( علم) فعل األمم من-2
﴾َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصري  ﴿: ذلك  ول  تعالر

(1). 

﴾َفاْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َغُفور  َرِحيم  ﴿: و ول  تعالر
(2). 

اَم َأْمَواُلُكْم َوَأْوََل ﴿: و ول  تعالر ﴾ُدُكْم فِْتنَة  َوَأنَّ اَّللََّ ِعنَْدُه َأْجر  َعظِيم  َواْعَلُموا َأنَّ
(3). 

ُكْم َغرْيُ ُمْعِجِزي اَّللَِّ َوَأنَّ اَّللََّ ُُمِْزي اْلَكافِرِ ﴿:و ول  تعالر ﴾ينَ َفِسيُحوا ِي اْْلَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَّ
(4). 

اَم ُأْنِزَل بِِعْلِم اَّللََِّفنِْن ََلْ َيْسَتِجيُبوا َلُكْم فَ ﴿: و ول  تعالر ﴾اْعَلُموا َأنَّ
(5). 

ُه ََل إَِلَه إَِلَّ اَّللَُّ َواْسَتْفِفْر لَِذْنبَِ  َولِْلُمْنِمنَِْي َوامْلُْنِمنَاِت ﴿: و ول  تعالر ﴾َفاْعَلْم َأنَّ
(6). 

فإتـ    ، إذا تص  مفعو   واحـدا  وعـان العلـم متسـوبا  ع، متصمفات  من األفعالو ( علم) أن الفعل-3
: ومـن ذلـك  ولـ  تعـالر، بل يت من معات  أفعـال أخـمى متعديـة لمفعـول واحـد( عمف) يعون بمعتر

﴾َولَِيْعَلَم الَِّذيَن َناَفُقوا﴿
فقد ذعم أبو حيان أن معتاه ليميز أعيان المؤمتين من أعيان المتافقين أو  (7)

 .(8)ليظهم إيمان هؤ   وتفاق هؤ  

َّرْن َينَْقلِرُب ﴿: ومن ذلك  ول  تعالر ُسوَل ِِم َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّتِي ُكنَْت َعَلْيَها إَِلَّ لِنَْعَلَم َمْن َيتَّبُِع الرَّ

 .(9)﴾َعََل َعِقَبْيهِ 

: ومعتـاه، ذعم الزمخلمي أن المعتر لتمتحن التـاا وتتظـم مـن يتبـع المسـول ومـن   يتبعـ 
ألن  ؛فو ـع العلـم مو ـع التمييـز ،اه لتميز التـابع مـن غيـمهو يل معت، لتعلم  علما  يتعلق ب  الجزا 

 .(10)العلم يقع ب  التمييز

                                                 

  .233البقمة:  سومة (1)
 .34المائدة:  سومة (2)
  .28: األتفالسومة  (3)
 .2التوبة:  سومة (4)
  .14هود:  سومة (5)
 .19محمد:  سومة (6)
  .167آل عممان:  سومة (7)
 .3/114 :اتظم: البحم المحيط (8)
 .143البقمة:  سومة (9)
 .1/340ه(:  538اتظم: العلاف، الزمخلمي )ت  (10)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

الُِطوُهْم َفنِْخَواُنُكْم َواَّللَُّ َيْعَلُم امْلُْفِسَد ِمَن امْلُْصلِِح ﴿: ومت   ول  تعالر ﴾َوإِْن َُّتَ
(1). 

ابِِرينَ  َومَلَّا َيْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكمْ ﴿: و ول  تعالر  .(2)﴾َوَيْعَلَم الصَّ

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

ن دل علر ذات فإت  يتص  مفعو   واحدا  ، عان تاصبا  لمفعولين  . وا 

 : دج  و   -3

َوإِْن َوَجرْدَنا ﴿: عقولـ  تعـالر، ألن مـن وجـد اللـ   علـر حقيقتـ  فقـد علمـ  ؛وهو بمعتر علم

ا﴿: وعقول  تعالر، (3)﴾َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقْيَ  ُدوُه ِعنَْد اَّللَِّ ُهَو َخررْيً
﴾ََتِ

ن عاتـت ، (4) بمعتـر أصـا   (وجـد)وا 
ن عاتت بمعتر است، ومصدمها الوجدان، تعدت إلر واحد  . (5)غتر أو حزن أو حقد فه   زمةوا 

رــم ، تقـول مــن وجــد اللـ   ولقيــ  فـ  األمــوم الماديـة الحســيةم (علــم)بمعتـر  (وجــد)والفعـل "
عـان معتـاه أتـك وجـدت هـذا ( العا بـة وخـيمَ  وجـدت الظلـمَ : )قولتتقل معتاه إلر األموم القلبية فعتدما 

فتقـل مـن هـذا المعتـر ، يا فـ  ذلـك لـكاألمم وتيقتت مت  وأصبت  عما تصا  األموم المحسوسة ل
 .(6)ل  بمتزلت "عقليئا  ولقي  وتيقن مت  عان األمم ال فمن وجد، المادي إلر األمم المعتوي

 : منها حوالي ثالثة وخمسين موضعاً ناصبًا لمفعولين في القرآن الكريم في ( وجد) وقد ورد الفعل

ُْم إِْذ َظَلُموا َأنْ ﴿:  ال تعـالر-1 اًبرا َوَلْو َأَّنَّ ُسوُل َلَوَجُدوا اَّللََّ َتوَّ ُم الرَّ ُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْفَفُروا اَّللََّ َواْسَتْفَفَر ََلُ

﴾َرِحياًم 
(7). 

ـــ  بمعتـــر ؛تصـــ  مفعـــولين( وجـــدوا) فالفعـــل ـــم) ألت ـــة(، عل ( اع) المفعـــول األول لفـــظ الج ل
 (. توابا  ) والمفعول الرات 

                                                 

 .220البقمة:  سومة (1)
 .142آل عممان:  سومة (2)
 .102سومة األعماف:  (3)
 .20سومة المزمل:  (4)
 .4/151 علر العافية: ، ولمح الم  555/  2، و تو يا المقاصد: 156/  1لمح األلموت :  (5)
 .2/12 :معات  التحو (6)
 .64التسا :  سومة (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

﴾إِْن َشاَء اَّللَُّ َصابًِرا َوََل َأْعِِص َلَ  َأْمًراَقاَل َسَتِجُدِِّن ﴿:  ال تعالر-2
(1). 

 . مفعول رانٍ  (صابما  )و ،(اليا ) المفعول األول ال ميم المتصل

ابِِرينَ ﴿:  ال تعالر-3 ﴾َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْنَمُر َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء اَّللَُّ ِمَن الصَّ
(2). 

متعلــق بــالمفعول ( ومــن الصــابمين، )ا ل ــميم المتصــل اليــا( تجــدت ) لفعــلالمفعــول األول ل
 . الرات  أي صابما  من الصابمين

اب  ﴿:  ال تعالر-4 ُه َأوَّ ا َوَجْدَناُه َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ نَْث إِنَّ ْب بِِه َوََل َُتْ ﴾َوُخْذ بَِيِدَك ِضْفًثا َفاْْضِ
(3).  

 (. صابما  ) والمفعول الرات ، م المتصل الها المفعول األول ال مي، تصبت مفعولين( وجد)

ا َوَأْعَظَم َأْجًرا﴿:  ال تعالر-5 ُدوُه ِعنَْد اَّللَِّ ُهَو َخرْيً
ُموا ِْلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ ََتِ ﴾َوَما ُتَقدِّ

(4). 

( هـو)و، مفعـول بـ  رـانٍ  (خيـما  )و، هو ال ميم المتصـل الهـا  (تجدوه)المفعول األول للفعل 
 .  ميم فصل

﴾َوإِْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقْيَ ﴿:  ال تعالر-6
(5). 

والـ م هـ  الـ م الفام ـة تفـمق بـين إن المخففـة  ،مفعول رانٍ  (فاسقين)، مفعول أول( أعرمهم)
ن التافية  . من الرقيلة وا 

أو يكرون بمعنرى لقري أو صرادف فري آيرات ( علرم) محتماًل أن يكرون بمعنرى( وجد) كما ورد الفعل
 : ثيرة منهاك

ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسروٍء َترَودُّ َلرْو َأنَّ َبْينََهرا َوَبْينَر﴿:  ال تعـالر -1 ُه َيْوَم ََتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ ُُمََْضً

﴾َأَمًدا َبِعيًدا
(6). 

                                                 

 .69العهف:  سومة (1)
 .102الصافات:  سومة (2)
 .44 :  سومة (3)
 .20المزمل:  سومة (4)
 .102األعماف:  سومة (5)
 .30ل عممان: آ سومة (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

( مح ـما  ) وعلر هـذا يعـون، يجوز أن تعون بمعتر تصادف وتصي  فتتعدى لواحد(: تجد)
 .(1)مفعول رانٍ ( مح ما  ، )مفعول أول( ما، )فتتعدى  رتين( تعلم) ويجوز أن تعون بمعتر ،حال

َّر﴿:  ال تعـالر -2 ُموَك فِياَم َشَجَر َبْيرنَُهْم ُثرمَّ ََل َعِرُدوا ِي َأْنُفِسرِهْم َحَرًجرا ِِم َ  ََل ُيْنِمنُوَن َحتَّى َُيَكِّ ا َفاَل َوَربِّ

ُموا َتْسلِي ﴾اًم َقَضْيَت َوُيَسلِّ
(2). 

 . إما مفعول راٍن أو حال( ف  أتفسهم) الجام والمجموم

ُسوِل َقاُلوا َحْسُبنَا َما َوَجرْدَنا َعَلْيرِه َآَباءَ ﴿:  ال تعـالر -3 ْم َتَعاَلْوا إَِ  َما َأْنَزَل اَّللَُّ َوإَِ  الرَّ يَل ََلُ
َنرا َأَوَلرْو َوإَِذا قِ

ًِا  َتُدونَ َكاَن َآَباُؤُهْم ََل َيْعَلُموَن َشْي ﴾َوََل هَيْ
(3). 

والمفعــول ( آبا تـا) فتتعـدى لمفعــولين المفعـول األول، يجـوز أن تعـون بمعتــر علمتـا( وجـدتا)
 . ويجوز أن تعون بمعتر صادفتا فتتعدى لمفعول واحد(، علي ) الرات 

ْياَمَِّنِرْم َوَعرْن َشراَم ِلِِهْم َوََل ََتِرُد َأْكَثرَرُهْم ُثمَّ َْلَتَِينَُّهْم ِمْن َبرْْيِ َأْيرِدهيِْم َوِمرْن َخْلِفِهرْم َوَعرْن أَ ﴿:  ال تعالر -4

﴾َشاكِِرينَ 
(4). 

ويجــوز ، مفعــول رــانٍ ( لــاعمين، )مفعــول أول( أعرــمهم) إذا عاتــت بمعتــر العلــم فيعــون( تجــد)
 . حا   ( لاعمين)وتعون ( أعرمهم) أن تعون بمعتر المصادفة واللقا  فتتص  مفعو   واحدا  

ا َعابِِدينَ قَ ﴿:  ال تعالر -5 ﴾اُلوا َوَجْدَنا َآَباَءَنا ََلَ
(5). 

أو حال إذا عاتت مـن ، إما أن تعون مفعول راٍن لوجد إذا عاتت بمعتر علم( عابدين) فعلمة
 . اللقا  والمصادفة

وَن َمْن َحادَّ اَّللََّ﴿:  ـال تعـالر -6  َوَرُسوَلُه َوَلْو َكراُنوا َآَبراَءُهْم َأْو ََل ََتُِد َقْوًما ُيْنِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلَِخِر ُيَوادُّ

﴾َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواََّنُْم َأْو َعِشرَيهَتُمْ 
(6). 

                                                 

 .1/492اتظم: إعما  القمآن وبيات :  (1)
 .65التسا :  سومة (2)
 .104المائدة:  سومة (3)
  .17األعماف:  سومة (4)
 .53األتبيا :  سومة (5)
 .22المجادلة:  سومة (6)



 اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر )ظن وأخواهتا(

 

47 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

أمــــا إذا عاتــــت مــــن ، مفعــــول رــــاٍن لتجــــد( يــــوادون) إذا عاتــــت تجــــد بمعتــــر تعلــــم فــــإن جملــــة
 . عون صفة أو حا   ت( يوادون) المصادفة فإن

 : رىد   -4

 : لم عقول اللاعميستعمل الفعل دمى بمعتر ع

 رو فرررررراصتبطيرررررراع   العهررررررد   د ريررررررت الرررررروفي  

(1)حميررررررررد   اصتباطررررررررًا بالوفرررررررراء   فرررررررر ن    
 

   
( الـوف ) و، فعل مبتـ  للمجهـول والتـا  مفعولـ  األول فـ  مو ـع مفـع تائـ  فاعـل( فدميت)

فــإن دخلــت عليــ  ، دميــت بعــذا: أن يتعــدى إلــر واحــد بالبــا  تقــول( دمى) واألعرــم فــ . مفعولــ  الرــات 
لر آخم بالبا  ُقْل َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َتَلْوُتُه َعَلرْيُكْم ﴿: تحو  ول  تعالر، همزة التقل تعدى إلر واحد بتفس  وا 

﴾َوََل َأْدَراُكرررْم بِرررهِ 
دميـــت الصـــيد أي : تحـــو، أي خـــدم فتتعـــدى لواحـــد( َختـــلَ ) وتعـــون دمى بمعتـــر (2)

 . (3)ختلت 

وأدميت  غيـمي ، دميت الل   أدمي  عمفت ": (4) ال ابن متظوم( دمى) اختلف التحويون ف و 
 . إذا أعلمت "

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

" ولــم يــذعم أصــحابتا : (6) ــال أبــو حيــان،   يتعــدى إ  بالبــا ( دمى) والبصــميون يــمون أن
أتـ  ( دمى)والمحفـوظ فـ  ، يهـا فلعلـ  بالت ـمينفـإن عـان سـمع ذلـك ف، فيما يتعـدى إلـر ارتـين( دمى)

                                                 

، 31/ 2، لــمح ابــن عقيــل 157/ 1إلــر  ائــل معــين، وهــو موجــود فــ : لــمح األلــموت :  هــذا البيــت لــم يتســ  (1)
، تخلــي  اللــواهد وتلخــي  الفوائــد، ابــن هلــام األتصــامي )ت 142، لــمح ابــن التــاظم: 373 :لــمح لــذوم الــذه 

 .426م،   1986 -هـ 1406، 1هـ( تحقيق: عباا الصالح ، دام العتا  العمب ، لبتان، ط761
يــت( مـن )دمى( إذا علــم، اغتـبط: فعــل أمــم مـن الغبطــة، وهـ  أن تتمتــر مرــل حـال غيــمك مـن غيــم تمتــ  اللغـة: )دم 

 زوال حال  عت . 
 .16سومة يوتا:  (2)
، 358/ 1، والمســـاعد علـــر تســـهيل الفوائـــد: 2/557، و تو ـــيا المقاصـــد: 1/157اتظـــم: لـــمح األلـــموت :  (3)

 .370م األتصامي، تحقيق محمد مح  الدين عبد الحميد، ولمح لذوم الذه  ف  معمفة ع م العم ، ابن هلا
 .1370لسان العم ، مادة )دمى(،   (4)
 .2/76اتظم: لمح التسهيل، ابن مالك األتدلس :  (5)
 .2105:امتلاف ال م   (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

، ولذلك حين عدي بالهمزة بق  الرات  مصحوبا  بالبا (، ما دميت ب ) يتعدى لواحد بحمف الجم تحو
﴾َوََل َأْدَراُكْم بِهِ ﴿:  ال تعالر

(1). 

ـــة أن ـــم) يســـتعمل بمعتـــر( دمى) و ـــد ذعـــم الم ـــ  فـــ  لـــمح العافي ـــ    يتصـــ  (، عل ولعت
 .(2)دميت أتك  ائم: بأن تحو ةتمد ا سمية بعده مصدم المفعولين بل 

 :مواض  ورود الفعل )درى( في القرآن الكريم 

و ـدم فـ  ، ف  القمآن العميم ف  ارت  علم مو عا  ولم يتصـ  مفعـو   بـ ( دمى) ومد الفعل
 ولـ   ومجحوا تعليقـ  وهـو، واحد يحتمل التعليق وغيمه  عالموا ع علها معلقا  عن العمل إ  ف  مو 

﴾َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِِّب َوََل بُِكمْ ﴿: تعالر
(3). 

 : معلقًا عن العمل( درى) من هذه المواض  التي ورد فيهاو 

ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا﴿:  ال تعالر -1 ُ ﴾َآَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم ََل َتْدُروَن َأهيُّ
(4). 

ُه فِتْ ﴿:  ال تعالر -2 ﴾نَة  َلُكْم َوَمَتاع  إَِ  ِحْيٍ َوإِْن َأْدِري َلَعلَّ
(5). 

﴾َوََلْ َأْدِر َما ِحَسابَِيهْ ﴿:  ال تعالر -3
(6). 

﴾َوَما َتْدِري َنْفس  َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفس  بَِأيِّ َأْرٍض َُتُوُت ﴿:  ال تعالر -4
(7). 

ا ََل َنْدِري َأَُش  ُأِريَد بَِمْن ﴿:  ال تعالر -5 ْم َرَشًداَوَأنَّ ُ  .(8)﴾ِي اْْلَْرِض َأْم َأَراَد ِِّبِْم َرِّبُّ

، تاصبا  مفعو   ب  صميحا  ف  ستة علم مو عا  فـ  القـمآن العـميم( دمى) وعذلك ومد الفعل
 : وجا ت بعده جملة معلقة عن العمل ومن هذه الموا ع

اَعَة َتُكوُن َقِريًبا﴿:  ال تعالر -1 ﴾َوَما ُيْدِريَ  َلَعلَّ السَّ
(9). 

                                                 

 .16يوتا:  سومة (1)
 .4/150 :لمح الم   علر العافية (2)
 .9األحقاف:  سومة (3)
 .11التسا :  سومة (4)
 .111األتبيا :  سومة (5)
 .26الحا ة:  سومة (6)
 .34لقمان:  سومة (7)
 .10الجن:  سومة (8)
 .63األحزا :  سومة (9)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ةُ ﴿:  ال تعالر -2 اقَّ ﴾َوَما َأْدَراَك َما اَْلَ
(1). 

﴾َوَما َأْدَراَك َما َسَقرُ ﴿:  ال تعالر -3
(2). 

كَّى﴿:  ال تعالر -4 ُه َيزَّ ﴾َوَما ُيْدِريَ  َلَعلَّ
(3). 

﴾َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدرِ ﴿:  ال تعالر -5
(4). 

لـك تبعـا  ل خـت ف بيـتهم حـول وذ( دمى) و د اختلف التحـاة فـ  مو ـع الجملـة المعلقـة بعـد
ومـن مأى أتـ  متعـٍد ، فمـن مأى أتـ  متعـٍد  رتـين جعـل الجملـة تسـد مسـد المفعـولين، تعـدي هـذا الفعـل

 . لواحد فإن الجملة المعلقة ف  محل تص  المفعول الرات 
 . معلقة تعون ف  مو ع تص  بتزم الخافضالومن مأى أت  يتعدى بالبا  فإن الجملة 

الدماية تعون بعد الجهل باللـ   ولـذا    إن: ل الساممائ  الفمق بين علم ودمى فقالو د و ا فا 
 علر تستعمل ف  حق اع تعالر، و )علم( أعم من ذلك، فقد يستعمل ف  ذلك وف  غيمه، ومما يدل

 .(5)اخت فهما أت    يجوز و ع أحدهما معان ايخم
 : متعل   -5

 : عقول اللاعم، تعلمعلم وليا أمما  للفعل اوهو بمعتر 
 هاعرررررردو   قهررررررر   الررررررنفس   م شررررررفاء  عل ررررررت  

رررررررروالم   حيررررررررل  فرررررررري الت   غ بلطررررررررف  ال  فب رررررررر   (6)ر  ك 
 

   
 : والعريم الملهوم استعمالها ف  أن وصلتها عقول اللاعم

رررررررررر للصرررررررررريد   م أن  : تعل ررررررررررفقلررررررررررت    ًً ةر  ص 
ال     (7)هعها ف نررررررررررررررررك قاتل ررررررررررررررررضرررررررررررررررري   ت  وا 

 

   
 

                                                 

 .3الحا ة: سومة  (1)
 .27المدرم:  سومة (2)
 .3عبا:  سومة (3)
 .2القدم:  سومة (4)
 .2/10 :اتظم: معات  التحو (5)
 ،1/158، ولمح األلموت : 2/27و ا المسالك: البيت لزياد بن سيام بن عممو بن جابم، اتظم: أ (6)

هـــ(، تحقيــق: عبــد الــمحمن 672، ولــمح التســهيل، ابــن مالــك )ت427، تخلــي  اللــواهد: 2/32 :لــمح ابــن عقيــل
 .2/80م، 1990 -هـ 1410، 1السيد، محمد بدوي المختون، هجم للطباعة والتلم والتوزيع، القاهمة، ط

 .لتفا:   ا  مأمبها، التحيل: أخذ األليا  بالحيلة اللغة: )تعلم( اعلم واستيقن، لفا  ا
، 158/ 1، ولـمح األلـموت : 28/ 2تظـم: أو ـا المسـالك: وا، 90ف  ديوات    البيت لزهيم بن أب  سلمر (7)

 .375ولذوم الذه : 
 .اللغة: ِغم ة: بعسم الغين: الغفلة وأن يؤتر من حيث   يلعم
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : و ول 

رررررررررك اهلل أن ررررررررر م رسرررررررررول  عل رررررررررت    كيدر  م 

(1)د  بالي ررررررر وعيررررررردًا منرررررررك كاألخرررررررذ   وأن    
 

   
فــإن عاتــت بمعتــر تعلــم ، اعلمــوا: مبعــم لــيا بــأعوم " أي مــوا أن  " تعل  : وفــ  حــديث الــدجال
  .(2)الحسا  وتحوه تعدت لواحد

ويــأت   ،ذعــم الم ــ  فــ  لــمح العافيــة أن تعلــم أمــم بمعتــر اعلــم لعتــ    يتصــ  مفعــولين
  .(3)ف  تقول تعلمت  بل علمت، تعلم أن األمم عذا: بأن تحو بعده جملة اسمية مصدمة

ــم مــا يتفعــك: )تعل ــم فــ  تحــو أمــا ــين فعتــدما ( تعل فهــو فعــل متصــمف وهتــاك فــمق بــين الفعل
تعلــم بــأن اع : وتقــول ،يعــون المعتــر خــذ بأســبا  العلــم مــن الــدما والتحصــيل( تعلــم التحــو: )تقــول

وهتـاك فـمق بــين ، م ذلـك ولـيا المقصـود بـ  مـا فـ  الفعـل األولاعلـ: يمهـل الظـالم و  يهملـ  ومعتـاه
، ما أخبمك بـ  عمـا يتلقـر المـتعلم العلـم عـن أسـتاذه ق  لَ أي تَ ( تعلم: )فإن المقصود بقولك ،تعلم واعلم

 ففـــ  هـــذا الفعـــل مبالغـــة ليســـت فـــ  ، واحـــم  علـــر معمفتـــ  عمـــا يحـــم  المـــتعلم علـــر مـــا يتعلمـــ 
 .(4)(اعلم)

 . عل ف  القمآن العميمولم يمد هذا الف
 : ىف  أل   -6

وأتعمهـا البصـمية وابـن عصـفوم وعـدوا المتصـو  ، أربتهـا العوفيـة وابـن مالـك(، وجد) بمعتر
 . (5)الرات  حا   

ُْم َأْلَفْوا َآَباَءُهْم َضالَِّْي  ﴿: عقول  تعالر  : وعقول اللاعم، (6)﴾إَِّنَّ

 ً  غيرررررررررررثفوه الم  وه فرررررررررررأل  ب رررررررررررد جر  ق ررررررررررر

رررررر وع  إذا مررررررا الررررررر     (7)ي علررررررى أحررررررد  و  فررررررال يل رررررر م  ع 
 

   

                                                 

 158/ 1، ولمح األلموت : 375لمح لذوم الذه :  ، اتظم:لم يدلاالبيت ألتا بن زتيم  (1)
 .558/ 2، واتظم: تو يا المقاصد: 158/ 1 :لمح األلموت  (2)
 .4/150 :لمح الم   علر العافية (3)
 .2/11اتظم: معات  التحو:  (4)
 .480/ 1تظم: همع الهوامع: ا (5)
 .69سومة الصافات:  (6)
 .358/ 1، والمساعد:79/ 2، ولمح التسهيل:431تخلي  اللواهد: لم يتس  البيت إلر  ائل معين، اتظم:  (7)



 اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر )ظن وأخواهتا(

 

51 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

، " واحتمز من ألفر الت  بمعتر وجـد؛ أي أصـا  فإتهـا تتعـدى إلـر واحـد: (1) ال ابن عقيل
 . تحو ألفيت الل   وجدت "

واختلــف فــ  عملــ  أيتصــ  ، فرري ثالثررة مواضرر  فرري القرررآن الكررريم( ألفررى) وقررد ورد الفعررل
 : وهذه الموا ع ه ، تحاة ف  ذلكما  الآوذلك تبعا   خت ف  ؟مفعولين أم  

بُِعوا َما َأْنَزَل اَّللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّبِرُع َمرا َأْلَفْينَرا َعَلْيرِه َآَباَءَنرا َأَوَلرْو َكرانَ ﴿:  ـال تعـالر -1 ُم اتَّ  َآَبراُؤُهْم ََل َوإَِذا قِيَل ََلُ

َتُدونَ  ًِا َوََل هَيْ ﴾َيْعِقُلوَن َشْي
(2). 

 . "ألتها بمعتر وجد الت  بمعتر أصا  ؛تا ليست هتا متعدية إلر ارتين" ألفي:  (3) ال أبو حيان

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

و ــد تعــون متعديــة إلــر مفعــولين مرــل ، " ألفيتــا وجــدتا المتعديــة إلــر مفعــول واحــد:  (5) ــال الععبــمي
 . إما حال أو مفعول راٍن "( ي عل) و( آبا تا) والمفعول األول، وه  ها هتا تحتمل األممين، وجدت

ْت َقِميَصُه ِمْن ُدُبٍر َوَأْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب ﴿:  ال تعالر-2 ﴾َواْسَتَبَقا اْلَباَب َوَقدَّ
(6). 

 . " ألفيا أي وجدا وصادفا زوجها ": (7) ال أبو حيان

ُْم َأْلَفْوا َآَباَءُهْم َضالِّْيَ ﴿:  ال تعالر-3 ﴾إَِّنَّ
 . حال أو مفعول ب  رانٍ (  الين) فعلمة (8)

ويــــمى فا ــــل الســــاممائ  أن الفعــــل ألفــــر لــــم يــــمد فــــ  القــــمآن العــــميم إ  فيمــــا هــــو ملــــاهد 
ألن أفعـــال القلـــو   لبيـــة يستلـــعم  ؛(وجـــد) ولـــذلك هـــو لـــيا مـــن أفعـــال القلـــو  بمعتـــر، ومحســـوا

 .(9)بها

                                                 

 .358/ 1 :المساعد علر تسهيل الفوائد (1)
 .170البقمة:  سومة (2)
 .1/655 :البحم المحيط (3)
عماب  للزجاج:  (4)  .1/241معات  القمآن وا 
 .1/75: التبيان ف  إعما  القمآن (5)
 .25يوسف:  سومة (6)
 .5/296 :البحم المحيط (7)
 .69الصافات:  سومة (8)
 .tafsir. net  ،15اتظم: لمسات بياتية ف  سومة يوسف، فا ل الساممائ ، علر مو ع  (9)
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األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

فــذعم أن الفعــل ( وجــد) عــلوالف( ألفــر) فــمق الســاممائ  أي ــا  بــين ا ســتعمال القمآتــ  للفعــلو 
فيســتعمل فــ  األمــوم القلبيــة ( وجــد) أمــا الفعــل، يســتعمل فــ  األمــوم الملــاهدة والمحسوســة( ألفــر)

﴾َوَما َوَجْدَنا ِْلَْكَثرِرِهْم ِمرْن َعْهردٍ ﴿: عقول  تعالر
ويسـتعمل أي ـا  فـ  األمـوم المحسوسـة والملـاهدة  (1)

اَم َدَخَل َعَلْيَها َزكَ ﴿: عقول  تعالر را امْلِْحرَراَب َوَجرَد ِعنْرَدَها ِرْزًقراُكلَّ ﴾ِريَّ
فالفعـل وجـد أعـم و ألـمل مـن  (2)

 (. ألفر) الفعل

عمـا ، أعرـم ويتفـ  عـتهم العقـليميد أن يذم الملمعين ( ألفيتا) عذلك عتدما يذعم القمآن علمة
بُِعوا َما َأْنَزَل اَّللَُّ َقاُلوا َبْل ﴿: ف   ولـ  تعـالر ُم اتَّ َنتَّبِرُع َمرا َأْلَفْينَرا َعَلْيرِه َآَباَءَنرا َأَوَلرْو َكراَن َآَبراُؤُهْم ََل  َوإَِذا قِيَل ََلُ

َتُدونَ  ًِا َوََل هَيْ ﴾َيْعِقُلوَن َشْي
فـاع ، حيث من الملمعين صتف   يؤمن إ  بما هو ملاهد ومحسـوا (3)
رْم َتَعراَلْوا إَِ  َمرا  َوإَِذا قِيرَل ﴿: أمـا فـ   ولـ  تعـالر، تف  للعلـموتفر العقل ، عز وجل تفر عتهم العقل ََلُ

ُسوِل َقاُلوا َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه َآَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن َآَباُؤُهْم ََل َيْعلَ  َتُدونَ َأْنَزَل اَّللَُّ َوإَِ  الرَّ ًِا َوََل هَيْ ﴾ُموَن َشْي
(4). 

علـم عـن أحـدهم ولعتـ  و ـد تتفـر ال، ولم يتـِف العقـل لستسـان، فهتا يتف  عن الملمعين العلم
تـــأت  إذن فـــ  بـــا  الـــذم ( ألفيتـــا) فعلمـــة، لعـــن إذا تفـــر عـــتهم العقـــل أصـــبحوا عالبهـــائم، يبقـــر عـــا    

 .(5)اللديد

 : ما يأتي  ذكرهيتضح مما سب  

ــذم ، يعــون فيمــا هــو ملــاهد ومحســوا( ألفــر) أن ا ســتعمال القمآتــ  للفعــل -1 ويــأت  فــ  إطــام ال
وف  سـياق  ،يستعمل لما هو محسوا وما هو  لب ( وجد) بيتما الفعل ،اللديد من خ ل تف  العقل

 . ذم أخف للملمعين من خ ل تف  العلم   العقل

أتــ     ريــمجا مأي مــن ذهــ  إلــ، فيمــا هــو محســوا وملــاهد( ألفــر) ا ســتعمال القمآتــ  للفعــل -2
 . وأن المتصو  الرات  حال ،يتعدى إلر مفعولين

 

 

                                                 

 .102األعماف:  سومة (1)
 .37آل عممان: سومة  (2)
 .170البقمة:  سومة (3)
 .104المائدة:  سومة (4)
 .tafsir. net  ،15اتظم: لمسات بياتية ف  سومة البقمة، علر مو ع  (5)
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 : أفعال الرجحان -

ن عـــان األمجـــا تســـبت  ، يـــد التـــمدد بـــين تســـبة الخبـــم ل ســـم وعـــدم تســـبت  لـــ وتف وذلـــك ، لـــ وا 
 : وأهم هذه األفعال، عالظن والزعم وتحو ذلك

 : الخ   -1

 : عقول اللاعم، بمعتر ظن 

رررررررغ  لرررررررم ت   إن   الرررررررك  خ  إ    وىا ه رررررررذ   ف  ر  ض الط رررررررض 

ررررررس رررررري     رررررر طاع  سررررررت  ا ال ي  ومك م  ررررررن الو  م  (1)د  ج 
 

   
 : وهو  ليل عقول اللاعم، معتر علمب (خال)وتأت  

رررررررد    نررررررريت  ل  ن وخ  ه رررررررم  ي ع  وان  اني الغ رررررررع 

رررررررد  فرررررررال أ   ي اسرررررررمٌ ل ررررررر   (2)ل  ى بررررررره وهرررررررو أو  ع 
 

   
أي غمـــز فــــ  ملــــيت  فهــــ  ( الفــــما ظلــــع) فـــإن عاتــــت خــــال بمعتـــر تعبــــم أو ظلــــع عقولتـــا

: فتقــول، مزتــ فاألفصــا فيــ  عســم ه، م ــامعا  مــع المــتعلم( خــال) وعتــد اســتعمال الفعــل. (3) زمــة
 . (4)إخال

 . ولم يمد هذا الفعل ف  القمآن العميم

 : ن  ظ   -2

 : عقول اللاعم، المجحانبمعتر 

ررررررر ك إن  ت رررررررظنن   رررررررر ى الحررررررررب  ظ رررررررت ل  ب  ش   الياً ص 

(5)دار  ع رررررفررررريمن كررررران عنهرررررا م   دت  ر  ع رررررف    
 

   
                                                 

ـــل معـــين. اتظـــم: أو ـــا المســـالك:  (1) ـــم يتســـ  البيـــت إلـــر  ائ ، والمســـاعد: 1/155لـــمح األلـــموت  ، و 39/ 2ل
 .363/ 1، ولمح التصميا: 1/360

اللغة: إخالك: أظتك، تغ ض الطمف، إطباق الجفن، وأماد هتـا التـوم أو صـمف عيتيـ  عـن الحسـان وعـن مفـاتتهن، 
 لفك، الوجد: الهيام"ذا هوى ": صاح  علق، يسومك: يع

  .437خلي  اللواهد: ت، و 33/ 2، ولمح ابن عقيل: 101ف  ديوات    البيت للتمم بن تول  (2)
اللغة: الغوات : جمع غاتية، وهـ  التـ  اسـتغتت بجمالهـا عـن الزيتـة، أو هـ  التـ  اسـتغتت ببيـت أبيهـا عـن أن تـزف 

 إلر األزواج. 
 .1/361د: تظم: المساعا، و 1/155لمح األلموت :  (3)
 .193اتظم: التطبيق التحوي،  (4)
، لــمح التصــميا: 156/ 1 :أللــموت ، ولــمح ا36/  2لــم يتســ  البيــت لقائــل معــين، اتظــم: أو ــا المســالك:  (5)
 .2/80، لمح التسهيل: 1/362

 اللغة: لبت: استعمت وتو دت، )لظر الحم ( تامها، )صاليا ( داخ   ف  حومتها، )عمدت( أحجمت وفممت. 
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ُْم ُماَل ﴿: عقول  تعالر، و د تأت  بمعتر اليقين وهو  ليل ِمْ َيُظنُّوَن َأَّنَّ ﴾ُقو َرِّبِّ
(1) . 

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

﴾َأْن ُيِقررياَم ُحررُدوَد اَّللَِّ
عقولــ  ، وعــل ظــن يتصــل بــ  أن الملــددة أو المخففــة متهــا فــالمماد بــ  اليقــين. (3)

﴾هْ إِِّنِّ َظنَنْررُت َأِّنِّ ُمرراَلٍق ِحَسررابِيَ ﴿: تعــالر
ومــن غيــم الغالــ   ولــ   (5)وهــذا العــ م مطــمد   غالــ . (4)

رع  ِِّبِرمْ ﴿: تعـالر
رُه َواقِ ة  َوَظنُّوا َأنَّ ُه ُظلَّ َبَل َفْوَقُهْم َكَأنَّ ﴾َوإِْذ َنَتْقنَا اْْلَ

فظـن هتـا تـدل علـر المجحـان ولـيا  (6)
﴾ْلَجَأ ِمَن اَّللَِّ إَِلَّ إَِلْيهِ َوَظنُّوا َأْن ََل مَ ﴿: وعذلك  ول  تعالر، اليقين مع اتصالها بأن الملددة

(7).  

 . فالظن هتا   يفيد اللك مع أت  اتصل بأن الخفيفة

َوَما ُهَو َعرََل اْلَفْيرِب ﴿: عقول  تعالر، وأما ظن الت  بمعتر اتهم فإتها تتعدى لمفعول ب  واحد

فإتهـا ، عمـمو والعسـائ وهـ   ـما ة ابـن عريـم وأبـ  ، مـتهمبفـ   ـما ة مـن  ـمأ بالظـا  أي ، (8)﴾نِْيٍ ظبِ 
 . (9)بال اد فإت  أماد ببخيل( ب تين) أما من  مأ، تتعدى إلر مفعول ب  واحد

تمــا يقـين تـدبم، إ  أتــ  لـيا بيقـين عيـان، " الظــن لـك ويقـين: (10) ـال ابـن متظـوم فأمــا ، وا 
 . يقين العيان ف  يقال في  إ  علم "

حز  علر : عمل علر ر رة أحزا " ظتتت وه  تست: (11) ال ابن يعيش ف  لمح المفصل
وهـ  إذا عاتـت عـذلك ، بابها وهو بإزا  تمجا أحد الـدليلين المتعام ـين علـر ايخـم وذلـك هـو الظـن

                                                 

 .46البقمة:  سومة (1)
اتظـــم: البمهـــان فـــ  علـــوم القـــمآن، ا مـــام بـــدم الـــدين محمـــد بـــن عبـــداع الزمعلـــ ، تحقيـــق: محمـــد أبـــو الف ـــل  (2)

 .4/156إبماهيم، دام التماث، القاهمة، 
  .230البقمة:  سومة (3)
  .20الحا ة:  سومة (4)
 .2/21اتظم: معات  التحو:  (5)
  .171األعماف:  سومة (6)
  .118التوبة:  سومة (7)
 .24التعويم:  سومة (8)
 .1/301، ودليل السالك: 225، ولمح الدموا: 30، والجمل ف  التحو: 97اتظم: أسمام العمبية:  (9)
 .2762لسان العم ، مادة )ظتن(:  (10)
 .7/81 :لمح المفصل، ابن يعيش (11)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

و ـد يقـوى الـماجا فـ  تظـم المـتعلم ، تدخل علر المبتدأ والخبم ومعتاها متعلق بالجملة علر مـا تقـدم
: لين أي ـــا  مـــن ذلـــك  ولـــ  تعـــالرفتجـــمي مجـــمى علمـــت فتقت ـــ  مفعـــو ، فيـــذه  بهـــا مـــذه  اليقـــين

ُْم ُمَواقُِعوَها﴿ ﴾َوَرَأى امْلُْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأَّنَّ
. ،..ألن ذلك الحين ليا حين لك، فالظن ههتا يقين (1)

ومتـ   ولـ  ، وتعتفـ  بمفعـول واحـد... و د يقوى اللـك بـالتظم إلـر الممجـوح فتصـيم فـ  معتـر الـوهم
﴾نِْيٍ ظَ اْلَفْيِب بِ  َوَما ُهَو َعََل ﴿: تعالر

 . "أي بمتهم (2)

 (3)وأعرــم البصــميين يتعــمون الرالــث"، وزعــم الفــما  أن الظــن يعــون لــعا  ويقيتــا  وعــذبا  أي ــا  "
ألن الظــن فيـ  طــمف  ؛ل عتقــاد الـماجا و ــد تسـتعمل بمعتــر اليقـين( ظـن) وذعـم الزمعلـ  أن أصــل

ذا عـان مـذموما  متوعـدا  ، رابا  علي  فهو اليقـينوالظن إذا عان محمودا  م، عان جه    همن اليقين لو  وا 
 .(4)بالعقا  علي  فهو اللك 

 . في حوالي خمسين موضعًا في القرآن الكريم )  وقد ورد الفعل )ظن 

علررى بابهررا بمعنررى الرجحرران ناصرربة  فرري القرررآن الكررريم (ظررن)فيهررا  تومررن المواضرر  الترري ورد
 : لمفعولين

﴾ُيِقياَم ُحُدوَد اَّللَِّ إِْن َظنَّا َأنْ ﴿:  ال تعالر-1
(5). 

﴾إِِّنِّ َْلَُظنَُّ  َيا ُموَسى َمْسُحوًرا﴿:  ال تعالر-2
(6). 

﴾َوإِِّنِّ َْلَُظنَُّ  َيا فِْرَعْوُن َمْثُبوًرا﴿:  ال تعالر-3
(7). 

﴾َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَفاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيهِ ﴿:  ال تعالر-4
(8). 

ُسوُل َوامْلُْنِمنُوَن إَِ  َأْهلِيِهْم َأَبًدا﴿: تعالر  ال-5 ﴾َبْل َظنَنُْتْم َأْن َلْن َينَْقلَِب الرَّ
(9). 

نُّ َعََل اَّللَِّ َكِذًبا﴿:  ال تعالر-6 ْنُس َواْْلِ ا َظنَنَّا َأْن َلْن َتُقوَل اْْلِ ﴾َوَأنَّ
(10). 

                                                 

 .53العهف:  سومة (1)
 .24التعويم:  سومة (2)
 .1/481همع الهوامع:  (3)
 .4/156اتظم: البمهان ف  علوم القمآن:  (4)
 .230البقمة:  سومة (5)
 .101امسما :  سومة (6)
 .102امسما :  سومة (7)
 .87األتبيا :  سومة (8)
 .12الفتا:  سومة (9)
 .5الجن:  سومة (10)
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هما المبتدأ لمفعولين أصل
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 : اليقين بمعنى( ظن) ومن المواض  التي ذكر العلماء فيها أن الفعل

ُْم إَِلْيِه َراِجُعونَ ﴿:  ال تعالر-1 ِْم َوَأَّنَّ ُْم ُماَلُقو َرِّبِّ ﴾الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأَّنَّ
 .(2)يظتون أي يتيقتون (1)

ُْم ُمَواقُِعوَها﴿:  ال تعالر-2 ﴾َوَرَأى امْلُْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأَّنَّ
(3). 

وعوتهم لم ، ع  من عوت  تمجيا أحد الجاتبين يل علر مو و : الظن هتا": (4) ال أبو حيان
 . " – ال  أعرم التاا  –أيقتوا ( فظتوا) و يل معتر، يجزموا بدخولها مجا  وطمعا  ف  محمة اع

ُه َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب ﴿:  ال تعالر-3 اَم َفَتنَّاُه َفاْسَتْفَفَر َربَّ ﴾َوَظنَّ َداُووُد َأنَّ
(5). 

وعلـم داود وأيقـن : ومعتـاه، ما عان الظن الغال  يقام  العلم استعيم لـ " ل: (6) ال أبو حيان
 .أتا ابتليتاه بمحاعمة الخصمين "

: بمعتــر( وظـن هتـا) و الــت فم ـة، معتـاه لـعم وعلـم( ظـن) ": (7) ـال ابـن عطيـة فـ  تفســيمه
 . أيقن "

يصٍ َوَضلَّ َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل َوَظنُّ ﴿:  ال تعالر-4 ْم ِمْن َُمِ  .(8)﴾وا َما ََلُ

 . أي أيقتوا "( وظتوا) ": (9) ال أبو حيان

ُْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوَُّنُْم ِمَن اَّللَِّ﴿:  ال تعـالر-5 ﴾َوَظنُّوا َأَّنَّ
ذعـم أبـو حيـان أن ظـن اليهـود ، أي تيقتـوا (10)

 .(11)عان  ويا  جدا  حتر لحق بالعلم

                                                 

 .46البقمة:  سومة (1)
 .1/262اتظم: العلاف:  (2)
 .53العهف:  سومة (3)
 .6/130حيط: البحم الم (4)
 .24 :  سومة (5)
 .7/377البحم المحيط:  (6)
  .1596 ابن عطية األتدلس :المحمم الوجيز، (7)
 .48فصلت:  سومة (8)
  .7/482البحم المحيط:  (9)
 .2الحلم:  سومة (10)
  .8/242البحم المحيط:  (11)
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األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

﴾ ُماَلٍق ِحَسابَِيهْ إِِّنِّ َظنَنُْت َأِّنِّ ﴿:  ال تعالر-6
(1). 

 .   تجويز لعان عفما  "يأي أيقتت ولو عان ظتا  ف( إت  ظتتت) ": (2) ال أبو حيان

محتماًل أن يكون على بابره مرن حيرث ( ظن) التي ورد فيها الفعل في القرآن الكريم ومن المواض 
 : الرجحان أو أن يكون من باب اليقين

ُكْم ِي اْلَرِّ َواْلَبْحِر َحتَّى إَِذا ُكنُْتْم ِي اْلُفْلِ  َوَجَرْيَن ِِّبِْم بِِريٍح َطيَِّبرٍة َوَفِرُحروا ُهَو الَِّذي ُيَس ﴿:  ـال تعـالر-1 ُ ريِّ

ُْم ُأِحيَط ِِّبِمْ  ا ِريح  َعاِصف  َوَجاَءُهُم امْلَْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأَّنَّ ا َجاَءهْتَ ﴾ِِّبَ
(3). 

معتاهــا : و يـل، هتـا علـر بابــ  األصـل  مـن تـمجيا أحــد الجـائزين والظــن  ": (4) ـال أبـو حيـان
 . التيقن"

ُْم َقاِدُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنرا﴿:  ـال تعـالر-2 نَْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأَّنَّ يَّ َلرْياًل  َحتَّى إَِذا َأَخَذِت اْْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

﴾َأْو ََّنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا
(5). 

، بمعتــر أيقتــوا: و يــل، "والظــن هتــا علــر بابــ  مــن تــمجيا أحــد الجــائزين: (6) ــال أبــو حيــان
 . "وليا بسديد

ا َفاقَِرة  ﴿:  ال تعالر-3 ﴾َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِِّبَ
(7). 

 ." تظن بمعتر تو ن أو يغل  علر اعتقادها ": (8) ال أبو حيان

ُمْ ﴿:  ال تعالر-4 َ  َأَّنَّ
﴾َمْبُعوُثونَ  َأََل َيُظنُّ ُأوَلِِ

(9). 

                                                 

 .20الحا ة:  سومة (1)
 .8/319البحم المحيط:  (2)
 .22يوتا:  سومة (3)
 .5/142البحم المحيط:  (4)
 .24يوتا:  سومة (5)
 .5/145البحم المحيط:  (6)
 .25القيامة:  سومة (7)
 .8/380البحم المحيط:  (8)
 .4المطففين:  سومة (9)
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األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 . (1)يجوز أن يعون المماد بها اليقين أو تعون علر بابها( يظن) فعلمة

ويســتعمل فــ  بعــض الموا ــف للد لــة ، يســتعمل للمجحــان( ظــن) يت ــا ممــا ســبق أن الفعــل
ذعم من ما و ، علر معتاها ما أمعن أولر( ظن) ويمى فا ل الساممائ  أن إبقا ، علر العلم واليقين

ُْم ُماَلُقو اَّللَِّ﴿: ليقين يمعن تأويل  فقول  تعـالرمعات  ا ﴾َقاَل الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأَّنَّ
: يمعـن أن يعـون معتـاه (2)

: و ولـ ، الذين وطتوا أتفسهم علر الربات ف  ساحة القتال وظتوا أتهم سي  ون مبهم فـ  هـذه الو عـة
﴾إِِّنِّ َظنَنُْت َأِّنِّ ُماَلٍق ِحَسابَِيهْ ﴿

وهـذا مـوطن ،   م  ي  علر هـذه الحـال وهـ  حـال السـعادةعتر أتي (3)
 . (4)الظن   العلم

" والظن أبدا  ف  ع م العم  إتما حقيقت  تو ف بين : (5)و ال ابن عطية ف  المحمم الوجيز
و  لــ  ، وتو عــ  العــم  علــر العلــم الــذي لــيا عــن الحــواا، يغلــ  أحــدهما علــر ايخــم، معتقــدين

ولســتا تجــد فــ  عــ م ، "ظــن" بمعتــر أيقــن: لعــن يخلــط التــاا فــ  هــذا ويقولــونو ، اليقــين التــام البتــة
ــٌد عــذا وعــذا فظتــ : العــم  لــاهدا  يت ــمن أن يقــال ــ  تعــالر، مأى زي ُررْم ﴿: واتظــم إلــر  ول َفَظنُّرروا َأَّنَّ

﴾ُمَواقُِعوَها
لر  ول دميد بن الصمة، (6)  : وا 

رررررررل  أ  لهرررررررم ظ ن ررررررروا ب ررررررر لرررررررت  فق    ججد  فى م 

ررررررررررر   رررررررررررلف  هم فررررررررررري اات  ر  س  رررررررررررالم   ي  ارس   د  ر  س 
   

لر هذه ايية  ﴾َوَظنَّ َداُوودُ ﴿وا 
ولـو فم ـتا أهـل التـام ، فإتك تجد بيتها وبين اليقـين دمجـة (7)

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

 . امحساا "

فـالظن يختلـف عـن العلـم ( علم –ظن ) إذن يت ا مما سبق ذعمه أن هتاك فم ا  بين علمت 
  .وما ذعم من معات  اليقين يمعن تأويل  ، وأن العم    تستعمل الظن بمعتر العلم

                                                 

 .3/345اتظم: البمهان ف  علوم القمآن:  (1)
 .46البقمة:  سومة (2)
 .20الحا ة:  سومة (3)
 .2/22معات  التحو:  (4)
 .1597 – 1596ز: المحمم الوجي (5)
 .53العهف:  سومة (6)
 .24 : سومة (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (وأخواتها والخبر )ظنَّ

 

تما استعمل الظـن بمع: (1)و ال الزمعل  ف  البمهان الَّرِذيَن َيُظنُّروَن ﴿: تـر العلـم فـ   ولـ " وا 

ِمْ  ُْم ُماَلُقو َرِّبِّ ﴾َأَّنَّ
للتتبي  علر أن علم أعرم التاا ف  الدتيا بالتسـبة إلـر علمهـم : أحدهما: ألممين (2)

 . عالظن ف  جت  العلم، ف  ايخمة

ين بقولــ  أن العلــم الحقيقــ  فــ  الــدتيا   يعــاد يحصــل إ  للتبيــين والصــديقين المعتيــ: والرــات 
﴾الَِّذيَن َآَمنُوا بِاَّللَِّ َوَرُسرولِِه ُثرمَّ ََلْ َيْرَتراُبوا﴿: تعالر

، والظـن متـر عـان عـن أمـامة  ويـة فإتـ  يمـدح بـ ، (3)
 .ومتر عان عن تخمين لم يمدح "

 : بس  ح   -3

ِف ﴿: بمعتر ظن عقول  تعـالر اِهُل َأْغنَِياَء ِمَن التََّعفُّ َسُبُهُم اْْلَ ﴾ََيْ
َسرُبُهْم َأْيَقاًظرا ﴿: تعـالر وعقولـ ، (4) َوَُتْ

﴾َوُهْم ُرُقود  
 : عقول اللاعم، و د تأت  بمعتر تيقن وهو  ليل، (5)

رررررررح   رررررررق رررررررالت   بت  س   تجرررررررارة   خيرررررررر   ود  ى والج 

(6)أصرررررررربح ثرررررررراقالً  باحررررررررًا إذا مررررررررا المرررررررررء  ر    
 

   
 فــإن، وعســمها وهــو األعرــم فــ  ا ســتعمال، ن وهــو القيــاايفــتا الســ: وفــ  م ــامعها لغتــان

 . (7)بمعتر صام َأْحَس  أي ذا لقمة أو حممة وبياض عالبم  فه   زمة( حس ) عاتت
ومتصرفاته في ثالثة وأربعين موضعًا في القرآن الكريم وكران دااًل  (حسب)وقد ورد الفعل 

َأْم َحِسرْبَت ﴿: وهـو  ولـ  تعـالر على الرجحان إال في موض  واحد ذكر العلماء أنه يدل على اليقين

قِيِم َكاُنوا ِمْن َآَياتِنَا َعَجًباَأنَّ  ﴾َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
(8). 

 

                                                 

 .3/345البمهان:  (1)
 .46البقمة: سومة  (2)
 .15الحجمات:  سومة (3)
 . 273البقمة:  سومة (4)
 . 18العهف:  سومة (5)
، 2/38، اتظــم: أو ــا المســالك: بلفظــة) مأيــت( بــد   مــن )حســبت( 119فــ  ديواتــ    البيــت للبيــد بــن مبيعــة (6)

 .435، وتخلي  اللواهد: 1/362، ولمح التصميا 2/34، ولمح ابن عقيل: 156/ 1مح األلموت : ول
 اللغة: )َمباحا (: المبا، )را   ( ميتا . 

 . 1/482، وهمع الهوامع: 2/81، ولمح التسهيل: 360/ 1، والمساعد: 1/156لمح األلموت :  (7)
 .9العهف:  سومة (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

  .أي فاعلم أتهم عاتوا عجبا  "، أم علمت: أي( أم حسبت) ": (1) ال أبو حيان

 : دااًل على الرجحان (حسب)ومن المواض  التي كان فيها الفعل 

اِهُل َأْغنَِياَء ِمَن ﴿:  ال تعالر-1 َسُبُهُم اْْلَ ِف ََيْ ﴾التََّعفُّ
(2). 

 (. أغتيا ) والمفعول الرات ، المفعول األول ال ميم المتصل الها ، بمعتر يظتهم (يحسبهم)

ُْم ُمْهَتُدونَ ﴿:  ال تعالر-2 َياطَِْي َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوََيَْسُبوَن َأَّنَّ ُذوا الشَّ َ ُُم اَّتَّ ﴾إَِّنَّ
(3). 

 (. يحسبون) سدت مسد مفعولر( أتهم مهتدون) جملة

﴾َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِِّن َأْولَِياءَ ﴿:  ال تعالر-3
(4). 

ســد ( يتخــذوا) والمصــدم المــؤول مــن أن والفعــل الم ــامم بعــدها، جــا ت حســ  بمعتــر ظــن
 . مسد مفعول  حس 

اَم َخَلْقنَاُكْم َعبَ ﴿:  ال تعالر-4 ُكْم إَِلْينَا ََل ُتْرَجُعونَ َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ ﴾ًثا َوَأنَّ
(5). 

 . سدت مسد مفعول  حسبتم( أتما خلقتاعم عبرا  ) جملة

ًِ ﴿:  ال تعالر-5 َسُبُه الظَّْمَنُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه ََلْ َعِْدُه َشْي اٍب بِِقيَعٍة ََيْ ْم َكَِسَ ﴾اَوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعاَمَُلُ
(6). 

 . (ما   )والمفعول الرات   ،ال ميم المتصل الها ( يحسب ) للفعل المفعول األول

َحاِب ﴿:  ال تعالر-6 َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َُتُرُّ َمرَّ السَّ َباَل َُتْ ﴾َوَتَرى اْْلِ
(7). 

 (. جامدة) والمفعول الرات ( الها ) المفعول األول ال ميم المتصل

 
                                                 

 .98/ 6البحم المحيط:  (1)
  .273البقمة:  سومة (2)
 .30األعماف:  سومة (3)
  .102العهف:  سومة (4)
 .115المؤمتون:  سومة (5)
  .39التوم:  سومة (6)
 .88التمل:  سومة (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

وََّنُ ﴿:  ال تعالر-7 ُْم َلَيُصدُّ ُْم ُمْهَتُدونَ َوإَِّنَّ بِيِل َوََيَْسُبوَن َأَّنَّ ﴾ْم َعِن السَّ
(1). 

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

﴾ََيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهمْ ﴿:  ال تعالر-8
(2). 

 . مفعول الرات ف  مو ع ال( عليهم) و( عل) المفعول األول، يحسبون أي يظتون

َك ُسًدى﴿:  ال تعالر-9 َ َْ ْنَساُن َأْن ُي
﴾َأََيَْسُب اْْلِ

(3). 

 مســـد مفعـــول  فـــ  محـــل تصـــ  ســـد( يتـــمك) الم ـــامم والفعـــل( أن) المصـــدم المـــؤول مـــن
 (. يحس )

﴾َأََيَْسُب َأْن َلْن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحد  ﴿:  ال تعالر -10
(4). 

 . (يحس )مسد مفعول سدت ( أن لن يقدم علي  أحد) الجملة

﴾ََيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ ﴿:  ال تعالر -11
(5). 

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

 (: ظن) و( حسب) الفر  بين

" الحســبان أن يحعــم ألحــد : (6)(ظــن) و( حســ )  ــال الماغــ  األصــفهات  فــ  التفميــق بــين
ض أن يعتميــ  مْ ويعـون بَعـ، ببالـ  فيحسـب  ويعقـد عليــ  األصـبعالتقي ـين مـن غيـم أن يخطـم ايخــم 

 . فيغل  أحدهما علر ايخم"، التقي ين ببال  مَ طِ خْ ويقام  ذلك الظن لعن الظن أن ي  ، في  لك

  (7).ويقل ذلك ف  حس ، ذعم ابن مالك أن ظن تستعمل ف  المتيقن عريما  و 

                                                 

  .37الزخمف:  سومة (1)
 .4المتافقون:  سومة (2)
  .36القيامة:  سومة (3)
 .5البلد:  سومة (4)
 .3الهمزة:  سومة (5)
 .154/ 1ه(: 502  القمآن، الماغ  األصفهات  )ت المفمدات ف  غمي (6)
 .2/80 :لمح التسهيل (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

تقـول مالقلبـ  ( حسـ ) مـن فـ  أنيع (ظـن)و (حس )ويمى فا ل الساممائ  أن الفمق بين 
 فــ   ولــك( حســ ) فــإن، ومتــ  َحَســ  الــدماهم أي عــد ها، الحســ  الــذي متــ  الحســا ( حســ ) مــن 

ولـيا هـذا ، أي حس  ذلك واتتهر إلر ما اتتهـر إليـ ، في  معتر الحسا ( حسبت محمدا  صاحبك)
 فــإن  ولــك(، ظــتهم جميعــا  وت( )تحســبهم جميعــا  ) فهتــاك فــمق بــين  ولــك، الفعــل مطابقــا  للظــن تمامــا  

فــأدى حســابك إلــر ، إتمــا يعــون بعــد مما بــة أحــوالهم فعأتــك أجميــت عمليــة حســا ( تحســبهم جميعــا  )
ل الـذهن وي بسـ  ألدتـر خبخ ف الظـن الـذي يـد، فالحسبان  ائم علر الحسا  والتظم العقل ، ذلك
﴾َوَحِسُبوا َأَلَّ َتُكوَن فِْتنَة  ﴿:  ال تعالر، سب 

رِذي ﴿: و ال تعـالر، هذا ف  حسابهمأي عان  (1) َوَقاَل لِلَّ

  َ ُه َناٍج ِمنُْهاَم اْذُكْرِِّن ِعنَْد َربِّ ﴾َظنَّ َأنَّ
ألت  ظن بتا  علر مؤيا وليا ف  ذلـك عمـل ( حس ) ولم يقل (2)

 .(3)حساب 
 : يتضح، في القرآن الكريم( حسب) ومن خالل تتب  مواض  الفعل

الفعل حس  يأت  ف  سياق حعم الحاس  ألحد : ت  من أنصحة ما ذه  إلي  الماغ  األصفها-1
َسرُبَها َجاِمرَدةً ﴿: فف   ولـ  تعـالر، التقي ين دون أن يخطم ايخم ببال  َبراَل َُتْ ﴾َوَترَرى اْْلِ

فالتـاظم  (4)
 . إلر الجبال وه  رابتة ف  معاتها يعتقد أتها رابتة جامدة   تتحمك و  يخطم ببال  أتها تتحمك

َسُبُهْم َأْيَقاًظرا َوُهرْم ُرُقرود  ﴿ :و ولـ  تعـالر ﴾َوَُتْ
لـر حـالهم . (5) فالتـاظم إلـر أصـحا  العهـف وا 

 . يعتقد أتهم مستيقظون و  يخطم ببال  أتهم م ود، وعيوتهم مفتوحة وهم يتقلبون ف  فمالهم
َسررُبُه الظَّْمررنَ ﴿: و ولــ  تعــالر رراٍب بِِقيَعررٍة ََيْ ررْم َكَِسَ ﴾ُن َمرراءً َوالَّررِذيَن َكَفررُروا َأْعاَمَُلُ

فالظمــآن فــ   (6)
و  يخطــم ببالــ  لــ    ،الصــحما  عتــدما يــمى الســما    يخطــم ببالــ  إ  أتــ  مــا  مــن لــدة عطلــ 

 . آخم سوى أت  الما 
 ظنروا أنهرم مرانعتهمو ﴿:  د يعون فيمـا هـو متـا ض للحقيقـة عمـا فـ   ولـ  تعـالر( ظن) أن الفعل-2

ُسوُل َوامْلُْنِمنُوَن إَِ  َأْهلِريِهْم َأَبرًداَبْل َظنَنُْتْم أَ ﴿: و ول  تعـالر (7)﴾حصونهم ﴾ْن َلْن َينَْقلَِب الرَّ
و ـد يعـون  (8)

                                                 

 .71المائدة:  سومة (1)
 .42يوسف:  سومة (2)
 .2/23اتظم: معات  التحو:  (3)
 .88التمل:  سومة (4)
 .18العهف:  سومة (5)
 .39التوم:  سومة (6)
 .2الحلم:  سومة (7)
 .12الفتا:  سومة (8)
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 ول الفصل األ

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ِمْ ﴿: موافقا  للحقيقة عما ف   ول  تعـالر ُْم ُماَلُقو َرِّبِّ ﴾الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأَّنَّ
رْم ﴿: و ولـ  تعـالر (1) َوَظنُّروا َمرا ََلُ

يصٍ  ذِ ﴿: و ول  تعالر (2)﴾ِمْن َُمِ َ  َوَقاَل لِلَّ ُه َناٍج ِمنُْهاَم اْذُكْرِِّن ِعنَْد َربِّ ﴾ي َظنَّ َأنَّ
(3). 

 : ومن أمثلة ذلك، *أما الفعل حسب ف نه يكون فيما هو مناقض للحقيقة

ِف ﴿:  ال تعالر-1 اِهُل َأْغنَِياَء ِمَن التََّعفُّ َسُبُهُم اْْلَ ﴾ََيْ
(4). 

 . أغتيا والحقيقة أتهم فقما  وليسوا ، فالحسبان هتا متا ض للحقيقة

ُْم ُمْهَتُدونَ ﴿:  ال تعالر-2 َياطَِْي َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوََيَْسُبوَن َأَّنَّ ُذوا الشَّ َ ُُم اَّتَّ ﴾إَِّنَّ
(5). 

 . وحقيقة العفام أتهم غيم مهتدين، فالحسبان متا ض للحقيقة

َسَبنَّ اَّللََّ َغافاًِل َعامَّ َيْعَمُل الظَّ ﴿:  ال تعالر-3 ُرُهْم لَِيْوٍم َتْشَخُص فِيِه اْْلَْبَصارُ َوََل َُتْ اَم ُيَنخِّ ﴾املُِوَن إِنَّ
(6). 

إتمـا يـؤخمهم ليـوم تلـخ  فيـ  ) والحقيقـة، فاع عز وجل يتهر عن حسبان متا ض للحقيقـة
 . فاع عز وجل  د أحاط بعل ل   علما   ،(األبصام

ًة َوَكَش ﴿:  ال تعالر-4 د  ِمْن َقَواِريرَ َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه ُْلَّ ح  ُِمَرَّ ْ َِ ُه  ﴾َفْت َعْن َساَقْيَها َقاَل إِنَّ
(7). 

تما هو( لجة) فالحقيقة أت  ليا  . ﴾صمح مممد من  واميم﴿ وا 

ا َلُكْم َبْل ُهَو َخرْي  َلُكمْ ﴿:  ال تعالر-5 َسُبوُه َُشًّ ْفِ  ُعْصَبة  ِمنُْكْم ََل َُتْ ﴾إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْْلِ
(8). 

 .والحقيقة أت  خيم وليا لما  ،الحسبان متا ض للحقيقة ف

  

                                                 

 .46البقمة: سومة  (1)
 .48فصلت:  سومة (2)
 .42يوسف:  سومة (3)
 .273البقمة:  سومة (4)
 .30األعماف:  سومة (5)
 .42إبماهيم:  سومة (6)
 .44التمل:  سومة (7)
  .11التوم:  سومة (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

َسرُبوَنُه َهيِّنًرا َوُهروَ ﴿:  ال تعالر-6 ْوَنُه بَِأْلِسنَتُِكْم َوَتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم بِِه ِعْلم  َوَُتْ  ِعنْرَد اَّللَِّ إِْذ َتَلقَّ

﴾َعظِيم  
(1). 

تما  (. تد اع عظيمهو ع) فالحقيقة أت  ليا هيتا  وا 

ْم َشتَّى﴿:  ال تعالر -7 َسُبُهْم ََجِيًعا َوُقُلوُِّبُ ﴾َبْأُسُهْم َبْينَُهْم َشِديد  َُتْ
(2). 

 (.  لوبهم لتر) والحقيقة أن

ْنَساُن َألَّْن َنْجَمَع ِعَظاَمهُ ﴿:  ال تعالر-8 ﴾َأََيَْسُب اْْلِ
(3). 

َي َبنَاَنهُ َبََل َقاِدرِ ﴿والحقيقة أن اع تعالر  ادم علر ذلك  ﴾يَن َعََل َأْن ُنَسوِّ
(4). 

 يختلــف عــن ا ســتخدام للفعــل( حســ ) إذن يت ــا ممــا ســبق أن ا ســتخدام القمآتــ  للفعــل
 . ا معاتي  ود  ت مفلعل مته ،وأت    يحسن أن ت ع أحدهما معان ايخم ،(ظن)
 : عمز   -4

وأعرــم مــا يقــع ، اطــلســتعمل فــ  الحــق والبيفقــد ، الــزعم هــو  ــول   يتصــف بصــفة الورــوق
﴾َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبََل َوَرِّبِّ َلُتْبَعُثنَّ ﴿: عقول  تعالر، (5)الزعم علر الباطل

(6) . 

سمعت أهـل العمبيـة يقولـون إذا ذعـم فـ ن عـذا وعـذا فإتمـا : "و ال الليث: (7) ال ابن متظوم
ذا، يقال ذلك ألمم يستيقن أت  حق و يـل .... زعـم فـ ن: لك في  فلم يدم لعل  عذ  أو باطل  يل وا 

 ."العذ : و يل، الزعم الظن

 

 

                                                 

 .15التوم:  سومة (1)
  .14الحلم:  سومة (2)
 .3القيامة:  سومة (3)
 .4القيامة:  سومة (4)
 .1/270، التحو الوسيط: 1/478، وهمع الهوامع: 429اتظم: تخلي  اللواهد:  (5)
 .7التغابن:  سومة (6)
 .1834لسان العم ، مادة )زعم(،   (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : عقول اللاعم، (1)واألعرم ف  زعم أت  يتعدى إلر أْن وأن  وصلتها

رررررررع  ز   د  وق ررررررر  هابعرررررررد   رت  غي ررررررري ت  أن ررررررر ت  م 

ررررررر   رررررررا ال رررررررذ   ن  وم  ر  ال يتغي ررررررر ز  ذي يرررررررا ع 
(2)

 

   
ن عاتـت بمعتـ  ، ا تعـدت لواحـدة تـامة بتفسـها وتـامة بـالحمففإن عاتت بمعت  تعفل أو مأ وا 

 . (3)سمن أو هزل فه   زمة

 : من هذه المواض و ، عشر موضعًا في القرآن الكريم أربعةومتصرفاته في ( زعم) وقد ورد الفعل

ُْم َآَمنُوا باَِم ُأْنِزَل إِ ﴿:  ال تعالر-1 ﴾َلْيَ  َأََلْ َتَر إَِ  الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأَّنَّ
(4). 

 . سدت أن  ومدخو تها مسد مفعول  يزعمون

َكاءُ ﴿:  ال تعالر-2 ُْم فِيُكْم ُُشَ ﴾َوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأَّنَّ
(5). 

 . سدت أن ومدخو تها مسد مفعول  زعمتم 

ِوياًل ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَ ﴿:  ال تعالر-3 ِّ َعنُْكْم َوََل َُتْ ﴾اَل َيْملُِكوَن َكْشَف الَضُّ
(6). 

 . (زعمتموهم آلهة)مهما يمحذوفان تقد (زعمتم)مفعو   

َكا َِي الَِّذيَن ُكنُْتْم َتْزُعُمونَ ﴿:  ال تعالر-4 ﴾َوَيْوَم ُينَاِدهيِْم َفَيُقوُل َأْيَن ُُشَ
(7). 

 (. لمعا تزعموتهم ) مفعو  زعمتم محذوفان تقديمهما

ُكرْم َأْولَِيراُء َّللَِِّ ِمرْن ُدوِن النَّراِس َفَتَمنَّرُوا امْلَرْوَت ﴿:  ال تعـالر-5 ا الَِّذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمُتْم َأنَّ َ إِْن ُكنْرُتْم ُقْل َيا َأهيُّ

﴾َصاِدقِْيَ 
(8). 

 . سدت أن مع مدخو تها مسد مفعول  زعمتم
                                                 

 .372تظم: لمح لذوم الذه : ا، و 157/ 1لمح األلموت :  (1)
، ولمح لذوم 1/157، ولمح األلموت : 2/34، اتظم: أو ا المسالك: 461ف  ديوات    البيت لعريم عزة (2)

 . 361/ 1، ولمح التصميا: 428، وتخلي  اللواهد: 372 الذه :
 .1/356، والمساعد: 2/556، وتو يا المقاصد: 1/157لمح األلموت :  (3)
 .60التسا :  سومة (4)
 .94األتعام:  سومة (5)
 .56امسما :  سومة (6)
 .62القص :  سومة (7)
 .6الجمعة:  سومة (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

﴾َأْن َلْن ُيْبَعُثوا ُقْل َبََل َوَرِّبِّ َلُتْبَعُثنَّ  َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا﴿:  ال تعالر-6
(1). 

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

أن الــزعم فــ  جميــع ، فــ  القــمآن العــميم( زعــم) مــن خــ ل تتبعهــا لموا ــع الفعــل للباحثررة* ات ــا 
اَمَء َكاَم َزَعْمَت َعَلْينَا ﴿: اييات جا  متسوبا  إلر العفام ما عدا آية واحدة وه   ول  تعالر َأْو ُتْسِقَط السَّ

﴾كَِسًفا
ممـا يـدل  –صـلر اع عليـ  وسـلم  -فف  هذه ايية تس  العفام الزعم إلر المسول  محمـد (2)

 . علر عفمهم وتعذيبهم لدعوت 

ا يؤيـد  ـول مـن ذهـ  إلـر أن الـزعم أعرـم مـ ،ف  القمآن متسوبا  إلـر العفـام( زعم) واستخدام الفعل* 
 . يقع علر الباطل وأن معتاه العذ 

 : عد   -5
 : بمعتر ظن عقول اللاعم

رررررال ت  ف ررررر رررررد  ع  رررررل  و  د الم   ىك فررررري الغن رررررريك  ى ش 
(3)م  د  ك فررررري الع رررررمرررررا المرررررولى شرررررريك  ن  ولك    

 

   
: عقولــ  تعــالر، (4)فهــو يتعــدى إلــر مفعــول بــ  واحــد، تــر حســ  أي أحصــرعفــإن عاتــت بم

وا نِْعَمَة اَّللَِّ﴿ ُصوَهاَوإِْن َتُعدُّ ﴾ ََل ُُتْ
(5) . 

َوإِْن  ﴿: عقولـ  تعـالر، المحسـوا الـذي هـو بمعتـر امحصـا ( عـد  ) متقول مـن( عد  ) والفعل

ُصوَها  وا نِْعَمَة اَّللَِّ ََل ُُتْ عتت أحصـي  )معتاه ( عتت أعده فقيما  : )فعتدما تقول، إلر المعتر القلب  ﴾َتُعدُّ
يسـتخدم  عتقـاد عـون اللـ   علـر صـفة اعتقـادا  ( عـد  ) فعـلوذعم الم   أن ال (6)(ف  جملة الفقما 

 .(7)غيم مطابق

                                                 

 .7التغابن: سومة  (1)
 .92  :امسما سومة (2)
 ، 1/157، لمح األلموت : 2/31البيت للتعمان بن بليم األتصامي، اتظم أو ا المسالك:  (3)
  326، المطالع السعيدة: /1/360، لمح التصميا: 2/556، تو يا المقاصد: 2/37لمح ابن عقيل:  

  .اللغة: تعدد: تظن، المولر: الحليف التاصم، العدم: الفقم
 .1/355، والمساعد: 2/556تظم: تو يا المقاصد: ا ،1/157لمح األلموت :  (4)
  .18التحل:  سومة (5)
 .2/26اتظم: معات  التحو:  (6)
  .4/151اتظم: لمح الم   علر العافية:  (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

َوَقراُلوا َمرا َلنَرا ََل ﴿: ف  مو ع واحـد فـ  القـمآن العـميم وهـو  ولـ  تعـالر( عد  ) و د ومد الفعل

ارِ  ُهْم ِمرررَن اْْلَُْشَ ﴾َنرررَرى ِرَجررراًَل ُكنَّرررا َنُعررردُّ
 ـــميم المفعــول األول ال، تصــ  مفعـــولين( تعـــد) فالفعــل (1)

و ـد ومد ( ألـماما  مـن األلـمام) أو محـذوف تقـديمه( مـن األلـمام) المتصل الها  والمفعول الرات   ولـ 
 . والوا ع أتهم ليسوا عذلك، فهم اعتقدوا أتهم من األلمام، اعتقاد غيم مطابق للوا عف  هذا الفعل 

 : اج  ح   -6

 : بمعتر ظن عقول اللاعم

رررررح  أ   نرررررت  ك   د  ق ررررر رررررا ع  و أب رررررج  ررررررو أم   ً  قرررررةا ث  خ 

ررررررل  ى أ  حت رررررر   رررررررم   نررررررا يومرررررراً ت ب  م  (2)ات  لم 
 

   
ن عاتت بمعتر أ ام ، تعدت إلر واحد فإن عاتت بمعتر غل  ف  المحاجاة أو  صد أو مد   وا 

  .(3)   زمةهأو بخل ف

 .ف  القمآن العميم (حجا) ولم يمد الفعل

 : لع  ج   -7

َْحَِن إَِناًثاَوَجَعُلوا امْلَاَل ﴿: عقول  تعالر، تأت  بمعتر اعتقد َكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ
ِ ﴾

(4) . 

﴾َوَجَعررَل الظُُّلرراَمِت َوالنُّررورَ ﴿: فــإن عاتــت بمعتــر أوجــد عقولــ  تعــالر
 ،أو بمعتــر أوجـــ ، (5)

تعــدت إلــر ، جعلــت بعـض المتــام علــر بعـض: أو بمعتــر ألقـر عقــولهم، جعلــت للعامـل عــذا: عقـولهم
 . (6)واحد

 

                                                 

 .62 :  سومة(1)
 هذا البيت تسب  ابن هلام إلر تميم بن أب  مقبل، وتسب  صاح  المحعم إلر أب  لبل األعماب .  (2)
، 2/38، لـــمح ابـــن عقيـــل: 1/157، لـــمح األلـــموت : 2/30، أو ـــا المســـالك: 440اللـــواهد: اتظـــم: تخلـــي   

  .325، المطالع السعيدة: 1/355، المساعد: 371لذوم الذه : /
 .اللغة: أحجو: أظن، ألمت: تزلت، ملمات: جمع ملمة وه  التازلة من توازل الدهم

 1/476، وهمع الهوامع: 1/355، والمساعد: 2/556، وتو يا المقاصد: 1/157اتظم: لمح األلموت :  (3)
 . 19الزخمف :  سومة (4)
 . 1األتعام:  سومة (5)
 . 1/479، وهمع الهوامع: 2/557تظم: تو يا المقاصد: ا، و 1/157لمح األلموت :  (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : (1)معاٍن عديدة متها( جعل) علوذعم الزمعل  أن للف

﴾الَّررِذيَن َجَعُلرروا اْلُقررْرَآَن ِعِضررْيَ ﴿: عقولــ  تعــالر، رأن يعــون بمعتــر ســم  - أ
و ولــ  ، أي ســموه عــذبا   (2)

َْحَِن إَِناًثرا﴿: تعـالر َكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَبراُد الررَّ
﴾َوَجَعُلوا امْلَاَل ِ

ََل إِنَّ الَّرِذيَن ﴿: ويـدل علـر ذلـك  ولـ  تعـالر (3)

وَن امْلَاَل َِكَة َتْسِمَيَة اْْلُْنَثى ﴾ُيْنِمنُوَن بِاْْلَِخَرِة َلُيَسمُّ
(4) . 

 . جعل يقول وجعل يفعل عذا: عقولك، أن يعون بمعتر المقامبة مرل عاد و طفق - 

﴾َوَجَعَل الظُُّلاَمِت َوالنُّورَ ﴿: عقول  تعالر، أن يعون بمعتر الخلق وا ختمام فتتعدى لواحد –ج 
(5).  

ـــ  تعـــالر، أن يعـــون بمعتـــر التقـــل مـــن حـــال إلـــر حـــال والتصـــييم –د  : فيتعـــدى إلـــر مفعـــولين عقول
﴾َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا﴿

 . صيمهم :أي (6)

َعُلوَن َّللَِِّ َما َيْكَرُهونَ ﴿: عقول  تعالر، أن يعون بمعتر ا عتقاد –ه  ﴾َوَعْ
(7). 

: فــالحق عقولــ  تعــالر، فــ  الحــق والباطــليعــون ، اللــ   أن يعــون بمعتــر الحعــم باللــ   علــر –و 
وُه إَِلْيررِ  َوَجرراِعُلوُه ِمررَن امْلُْرَسررلِْيَ ﴿ ررا َرادُّ ﴾إِنَّ

ررْرِ  ﴿: والباطــل عقولــ  تعــالر (8) َّررا َذَرَأ ِمررَن اَْلَ َوَجَعُلرروا َّللَِِّ ِِم

﴾َواْْلَْنَعاِم َنِصيًبا 
(9) . 

﴾ِقْبَلررَة الَّتِرري ُكنْررَت َعَلْيَهرراَوَمررا َجَعْلنَررا الْ ﴿: عقولــ  تعــالر، أن يعــون بمعتــر أوجــ  -ز
أي أوجبتــا  (10)

 .ا ستقبال إليها

  
                                                 

 .وما بعدها 4/128اتظم: البمهان ف  علوم القمآن:  (1)
  .91الحجم:  سومة (2)
 .19الزخمف:  سومة (3)
  .27التجم:  سومة (4)
 .1األتعام:  سومة (5)
  .58األتبيا :  سومة (6)
 .62التحل:  سومة (7)
  .7القص :  سومة (8)
 .136األتعام:  سومة (9)
  .143البقمة:  سومة (10)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
أ لمفعولين أصلهما المبتد

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

: أحــدهما بتفســ  وايخــم بحــمف الجــم عقولــ  تعــالر: فيتعــدى لمفعــولين( ألقــر) أن يعــون بمعتــر -ح
بِيَث َبْعَضُه َعََل َبْعضٍ ﴿ َعَل اخْلَ ﴾َوَعْ

 . أي فوق بعض( علر بعض) (1)

صــتع  وجعلــ  ، يجعلــ  جعــ   أي و ــع  وجعلــ جعــل اللــ   : تقــول، وأصــل الجعــل حســ 
رـم تقـل إلـر ، وجعـل الطـين خزفـا  صـيمه إيـاه، ألقيتـ : تقـول جعلـت متاعـك بع ـ  فـوق بعـض، صيمه

ولمـا عـان هـذا   ، ن المعتر عأت  فعـل ذلـكاع( جعل البصمة بغداد) فإذا  لت، معتر الظن وا عتقاد
 .(2)  أميد الظنفهم من ذلك أت، ألن البصمة   تعون بغداد، يعون

 ، منها:بمعنى اعتقد في القرآن الكريم في حوالي واحد وعشرين موضعاً  (جعل)وقد ورد الفعل 

نَّ َوَخَلَقُهمْ ﴿:  ال تعالر-1 َكاَء اْْلِ ﴾َوَجَعُلوا َّللَِِّ ُُشَ
(3)  

 والمفعـول الرـات ( لـمعا ) والمفعـول األول، وا أو اعتقـدوابمعتـر صـيموا أو سـم   (جعلوا) يل 
( ولمعا ، )مفعو   أول( الجن) ويجوز أن يعون، و دم الرات  متعام أن يتس  ع تعالر لمعا ( ع)

 .(4)متعام أن يعون ع لميك من خلق ( لمعا ) و دم، مفعول راٍن أي وجعلوا الجن لمعا  ع

﴾َوَجَعُلوا َّللَِِّ َأْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيلِهِ ﴿:  ال تعالر-2
(5). 

 .(6)و يل بمعتر اعتقدوا، الزمعل  أتها بمعتر سموا ذعم

ْم َما َيْشَتُهونَ ﴿:  ال تعالر-3 َعُلوَن َّللَِِّ اْلَبنَاِت ُسْبَحاَنُه َوََلُ ﴾َوَعْ
(7). 

 . ألتهم ما سموها حتر اعتقدوها، يجوز أن تعون بمعتر سموا أو اعتقدوا

﴾ الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرَآَن ِعِضْيَ  ﴿: ر ال تعال-4
(8). 

فجعلـــوا بع ـــ  لـــعما  وبع ـــ  ســـحما  وبع ـــ  ، " أي ســـموه وجـــزأوه أجـــزا : (9) ـــال الزمعلـــ 
 .أساطيم األولين "

                                                 

 .37األتفال:  سومة (1)
 .2/29، ومعات  التحو: 637اتظم لسان العم ، مادة )جعل(،  (2)
 .100األتعام:  سومة (3)
 .4/196اتظم: البحم المحيط:  (4)
 .30إبماهيم:  سومة (5)
 .4/13اتظم: البمهان ف  علوم القمآن:  (6)
 .57التحل:  سومة (7)
 .91الحجم:  سومة (8)
 .4/133البمهان ف  علوم القمآن:  (9)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

َْحَِن إَِناًثا﴿:  ال تعالر-5  َكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ
﴾َوَجَعُلوا امْلَاَل ِ

(1). 

لمعتـــر وصـــيموا األحســـن أن يعـــون ا: و ـــالوا، ســـموا( وجعلـــوا) " ومعتـــر: (2) ـــال أبـــو حيـــان
 ة إتارا  " عاعتقادهم الم ئ

ويجـــــوز أن يعـــــون بمعتـــــر التقـــــل ، أي اعتقـــــدوهم إتارـــــا  ( جعلـــــوا) ذعـــــم الزمعلـــــ  أن معتـــــر
، فهـؤ   العفـام تقلـوهم باعتقـادهم، ليسـوا إتارـا   تفس  ووج  التقل في  أن الم ئعة ف  األمم، والتحويل

 .(3)هت  إتارا  ذفصيموهم ف  الوجود ال

 ــد جعلــت زيــدا  : فعتــدما تقــول، جــاج أن الجعــل بمعتــر القــول والحعــم علــر اللــ  وذعــم الز 
 .(4)أي  د وصفت  بذلك وحعمت ب ، أعلم التاا

﴾َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا﴿:  ال تعالر-6
(5)  

 . وا واعتقدوايجوز أن يعون جعلوا بمعتر سم  

﴾ُيِضلَّ َعْن َسبِيلِهِ َوَجَعَل َّللَِِّ َأْنَداًدا لِ ﴿:  ال تعالر-7
(6). 

 . ر أو اعتقدوجعل هتا بمعتر صيم أو سم  

ِديدِ ﴿:  ال تعالر-8 ا َآَخَر َفَأْلِقَياُه ِي اْلَعَذاِب الشَّ ﴾الَِّذي َجَعَل َمَع اَّللَِّ إََِلً
(7). 

 . جعل بمعتر صيم أو اعتقد
 

 

 

 

                                                 

 .19الزخمف:  سومة (1)
 .8/11البحم المحيط:  (2)
 .4/133اتظم: البمهان ف  علوم القمآن:  (3)
عماب ، الزجاج:  (4)   .4/407معات  القمآن وا 
 .15الزخمف:  سومة (5)
  .8الزمم:  سومة (6)
 .26ق:  سومة (7)



 اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر )ظن وأخواهتا(

 

71 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : ب  ه   -8

ي ما ــــي  وهـــ  مــــن الـــذ( هــــ ) فهــــو غيـــم، فعـــل أمـــم   يتصــــمف بمعتـــر احســــ  وظـــن
 :عقول اللاعم، (1)الهبة

 ا خالرررررررررررررد  رنرررررررررررررى أب رررررررررررررج  أ   لرررررررررررررت  ق  ف  

ال     ررررررررررررررررمرررررررررررررررررًأ هال  انرررررررررررررررري ب  ه   ف  وا  (2)اك 
 

   
 . أي اعتقدت 

 .ولم يمد هذا الفعل ف  القمآن العميم

 : (3)إلى أربعة أقسام وهي لوبأفعال القابن هشام  ومنهم وقد قسم بعض النحاة

 .دمى–تعلم  -ر ألف -وجد : وه ، ما يفيد ف  الخبم يقيتا   -1

  .زعم –ه   -عد  -حجا  -جعل : وهو، ما يفيد الخبم مجحاتا  -2

 . مأى وعلم: وهما ارتان، ما يمد بالوجهين والغال  عوت  لليقين -3

 .خال –حس   -ظن : وه  ر رة، ا والغال  عوت  للمجحانمما يمد به -4

تـ  دمـد ألوذلـك ، أتسـ ( أفعـال المجحـان -ليقـين أفعـال ا) لعن تقسيم أفعال القلو  إلر  سمين همـا
ويعفــ  املــامة إلــر أن عــل فعــل  ــد ، لأل ســام للغالــ  عليهــا وتقلــي    هــذه األفعــال مــع بع ــها تظــما  

 . ستعمل ف  معتر آخم غيم ما ذعم ل ي

 : أفعال التحويل أو أفعال التصيير -ب

  .وه  القسم الرات  من أ سام ظن وأخواتها

 . (4)لتها علر التحويل وا تتقال من حالة إلر أخمىسميت بذلك لد 

                                                 

 . 1/272التحو الوسيط:  (1)
، ولمح ابن عقيل: 1/157، ولمح األلموت  2/32اتظم: أو ا المسالك:  ،البيت  بن همام السلولر (2)
  . 361/ 1، ولمح التصميا 442، وتخلي  اللواهد: 2/557، تو يا المقاصد: 2/39

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

 .1/273مان: والتوزيع، ع
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (اوالخبر )ظنَّ وأخواته

 

 : وهذه األفعال هي
 : جعل -1

فالهـا  فـ  جعلتـاه  (1)﴿فجعلتاه هبا   مترـوما﴾: يأت  الفعل جعل بمعتر التحويل عقول  تعالر
أي ، جعلـت الطـين خمفـا  : والجعل هتـا حسـ  فعتـدما تقـول، مفعول ران لجعل( هبا   ) و، مفعول أول

  .(2)صيمت 
 . ومن هذه المعات  التحويل والتصيم، سبق ذعم المعات  الت  يعون عليها الفعل جعل

، ومن خ ل تتبع  لهذه الموا ع، العميم ومتصمفات  بعرمة ف  القمآن( جعل) و د ومد الفعل
 : وجدت أت   د جا  ف  معظم الموا ع لمعتيين

ْمررُد َّللَِِّ﴿: إمــا الخلــق واميجــاد عقولــ  تعــالر-1 رراَمَواِت َواْْلَْرَض َوَجَعررَل الظُُّلرراَمِت  اَْلَ َِ السَّ الَّررِذي َخَلرر

 .(3)﴾َوالنُّورَ 

و ولــ  ، " جعــل بمعتــر أحــدث وأتلــأ ": (4)و ــال الزمخلــمي، فجعــل هتــا بمعتــر خلــق وأوجــد
ا ِي ُظُلاَمِت اْلَرِّ َواْلَبْحرِ ﴿: تعالر ﴾َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا ِِّبَ

َوَجَعَل َلُكُم ﴿: و ول  تعالر، (5)

ُكرْم َتْشرُكُرونَ  ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفَِِدَة َلَعلَّ ﴾السَّ
وجعـل فـ  اييـات السـابقة تتعـدى لمفعـول واحـد ألتهـا  (6)

 . بمعتر الخلق واميجاد
﴾الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض فَِراًشا﴿: عقول  تعالر، التصييم والتحويل-2

 . ه  تتعدى لمفعولينو  (7)

فرري حرروالي مائررة وخمسررة  بمعنررى التصرريير والتحويررل فرري القرررآن الكررريم (جعررل) وقررد ورد الفعررل 
 : ومن هذه المواض  فنصب مفعولين وسبعين موضعاً 

ا َوَما َخْلَفَها﴿:  ال تعالر-1 َا َبْْيَ َيَدهْيَ
﴾َفَجَعْلنَاَها َنَكاًَل ملِ

(8). 

والمفعـــول  ،المفعـــول األول ال ـــميم المتصـــل الهـــا تصـــ  مفعـــولين ( صـــيم) جعـــل بمعتـــر
 (. تعا   ) الرات 

                                                 

 . 23سومة الفم ان:  (1)
 .1/273اتظم: التحو الوسيط:  (2)
  .1األتعام: سومة  (3)
 .2/320العلاف:  (4)
  .97األتعام:  سومة (5)
 .23الملك:  سومة (6)
  .22البقمة:  سومة (7)
 .66البقمة:  سومة (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

﴾َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا َآِمنًا﴿:  ال تعالر-2
(1). 

 . مفعول راٍن  جعل( بلدا  ) فعلمة

﴾َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها﴿:  ال تعالر-3
(2). 

 . (3)المفعول الرات ( سافلها، )المفعول األول( عاليها، )ا بمعتر صيمتاجعلت

ا﴿:  ال تعالر -4 اَء َوَكاَن َوْعُد َرِّبِّ َحقًّ ﴾َفنَِذا َجاَء َوْعُد َرِّبِّ َجَعَلُه َدكَّ
(4). 

 (. دعا ) والمفعول الرات ، المفعول األول ال ميم المتصل الها ، جعل  بمعتر صيمه

﴾اَم َزاَلْت تِْلَ  َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعْلنَاُهْم َحِصيًدا َخاِمِدينَ فَ ﴿:  ال تعالر-5
(5). 

ـــاهم) ـــاٍن و (حصـــيدا  )و، بمعتـــر صـــيمتاهم( جعلت وذعـــم ، حـــال أو تعـــت (خامـــدين)مفعـــول ر
(، الهـا ) وذعـم أن المفعـول األول ال ـميم المتصـل، الزمخلمي أن المقصود جعلتاهم مرل الحصيد

هــذا حلــو ) وذلــك بمتزلــة، تجعــل حعــم ا رتــين حعــم الواحــد( حصــيدا  خامــدين) والمفعــول الرــات   ولــ 
  .(6)(حامض

﴾َوَقِدْمنَا إَِ  َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباًء َمنُْثوًرا﴿:  ال تعالر-6
(7). 

 . مفعول رانٍ ( وهبا   ، )جعلتاه بمعتر صيمتاه

ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثَِْي َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعََل  ﴿:  ال تعالر-7 مَّ
  .(8)﴾ الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِي اْْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأ ِ

 . (تجعلهم)عل متهما مفعول راٍن للفعل ( الوامرين –أئمة ، )تجعلهم بمعتر تصيمهم

 
                                                 

  .126البقمة:  سومة (1)
 .82هود:  سومة (2)
  .2/44: عما  القمآنالتبيان ف  إاتظم:  (3)
 .98العهف:  سومة (4)
 .15األتبيا :  سومة (5)
 .4/132، والعلاف: 2/131: التبيان ف  إعما  القمآنو ، 6/279اتظم: البحم المحيط:  (6)
  .23الفم ان:  سومة (7)
 .5القص :  سومة (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ُكْم َتْعِقُلونَ ﴿:  ال تعالر-8 ا َجَعْلنَاُه ُقْرَآًنا َعَربِيًّا َلَعلَّ ﴾إِنَّ
(1). 

، أن جعلتاه بمعتر صيمتاه معـدى إلـر مفعـولين: وذعم الزمخلمي، بمعتر صيمتاه (جعلتاه)
  يقولــون  نوالزمخلــمي فــ  ذلــك يســيم علــر طميقــة المعتزلــة الــذي، أو بمعتــر خلقتــاه معــدى إلــر واحــد

 .(2)بخلق القمآن

َعُل ا﴿:  ال تعالر-9 ﴾ْلِوْلَداَن ِشيًباَفَكْيَف َتتَُّقوَن إِْن َكَفْرُتْم َيْوًما َعْ
(3). 

 . المفعول الرات ( ليبا  ) و، يجعل بمعتر يصيم

﴾َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ ﴿:  ال تعالر-10
(4). 

 (. العاف) المفعول الرات ، جعلهم بمعتر صيمهم

محتماًل أن يكون بمعنى الخل  واإليجاد فينصب مفعواًل ( جعل) ومن المواض  التي ورد فيها الفعل
 : أو يكون بمعنى التحويل والتصيير فينصب مفعولين، داً واح

اَمَء بِنَاءً ﴿:  ال تعالر-1 ﴾الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض فَِراًشا َوالسَّ
(5). 

 همـا ،أو بمعتر صـيم فتتعـدى  رتـين، حال (فمالا  )إما بمعتر خلق فتتعدى لواحد و (جعل)
 .  (6)(فمالا   –األمض )

﴾َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس َوَأْمنًاَوإِْذ ﴿:  ال تعالر-2
(7). 

 فتعـون، جعل بمعتر خلق أو و ـع: و يل، مفعول رانٍ ( مرابة) فتعون، بمعتر صيم: جعل
 .(8)حال(: مرابة)

                                                 

 .3الزخمف: سومة  (1)
 .8/7، والبحم المحيط: 5/425اتظم: العلاف:  (2)
  .17المزمل:  مةسو  (3)
 .5الفيل:  سومة (4)
  .22البقمة:  سومة (5)
 .1/24: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (6)
  .125البقمة:  سومة (7)
 .1/551اتظم: البحم المحيط:  (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

َبٍة َوََل َوِصيَلٍة َوََل َحاٍم َوَلكِنَّ الَّذِ ﴿:  ال تعالر-3
وَن َعرََل اَّللَِّ َما َجَعَل اَّللَُّ ِمْن َبِحرَيٍة َوََل َسا ِ ُ ََ يَن َكَفرُروا َيْفر

﴾اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم ََل َيْعِقُلونَ 
(1). 

 . ي  وغيم ذلك "يما لمم ذلك و  أمم بالتبحيم والتس( ما جعل) ": (2) ال الزمخلمي

ن اع تعـالر خلـق أل ؛خلـق اع: " وجعـل فـ  هـذه اييـة   يتجـ  بمعتـر: (3)و ال ابن عطيـة
تمـا هـ  بمعتـر، و  هـ  بمعتـر صـيم لعـدم المفعـول الرـات ، هـاعل هذه األليا  ، مـا سـن  و  لـمم: وا 

 . فتتعدى تعدي هذا الذي ه  بمعتاه إلر مفعول واحد "

، وبمعتـر ألقـر، بل ذعموا أتها تأت  بمعتر خلق، ولم يذعم التحويون ف  معات  جعل لمم"
وذعـم بع ـهم أتهـا تـأت  بمعتـر ، المقامبـة وبمعتر األخذ ف  الفعل فتعون من أفعـال، وبمعتر صيم

والحمل علر ما سمع أولر من إربات ، و د جا  حذف أحد مفعول  ظن وأخواتها إ  أت   ليل، سمر
أي مـا صـيم اع بحيـمة ، فيحتمـل أن يعـون المفعـول الرـات  محـذوفا  ، معتر لم يربت ف  لسـان العـم 

 .(4)و  سائبة ملموعة بل ه  من لمم غيم اع "

ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنوًرا﴿:  ال تعالر-4 ﴾ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ
(5). 

فيعــون  ــيا   مفعــو   راتيــا  ويحتمــل أن تعــون بمعتــر ، جعــل يحتمــل أن تعــون بمعتــر صــيم
 .(6)فيعون حا   ، خلق

ا لِنَْبُلَوُهْم أَ ﴿:  ال تعالر-5 ا َجَعْلنَا َما َعََل اْْلَْرِض ِزينًَة ََلَ ْم َأْحَسُن َعَماًل إِنَّ ُ ﴾هيُّ
(7). 

ن عاتـت بمعتـر صـيم  ،حـال أو مفعـول ألجلـ  (زيتـة)جعلتا إن عاتت بمعتر خلقتا فتعون  وا 
 .(8)يا  رات مفعو   ( زيتة) فتعون

 
                                                 

  .103المائدة:  سومة (1)
 .2/303العلاف:  (2)
  .586المحمم الوجيز:  (3)
 .4/38البحم المحيط:  (4)
  .5ا: يوت سومة (5)
 .2/24: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (6)
 .7العهف:  سومة (7)
 .2/99: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

﴾َوَما َجَعْلنَاُهْم َجَسًدا ََل َيْأُكُلوَن الطََّعامَ ﴿:  ال تعالر-6
(1). 

 .(2)حا   ( جسدا  ) فيعون، ن يتعدى إلر واحدجعلتاهم يجوز أن يعون متعديا   رتين أو أ

ٍء َحي  ﴿:  ال تعالر-7 ْ ََ ﴾َوَجَعْلنَا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ 
(3). 

أو أن تعــون بمعتــر صــيم فتتعــدى  رتــين ، جعلتـا إمــا أن تعــون بمعتــر خلقتــا فتتعــدى لواحـد
 .(4)مفعو   راتيا  ( من الما ) ويعون

َمًدا إَِ  َيْوِم اْلِقَياَمةِ  ُقْل َأَرَأْيُتْم إِنْ ﴿:  ال تعالر-8 ْيَل َِسْ ﴾َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم اللَّ
(5). 

 .(6)وأن يعون مفعو   راتيا  لجعل، يجوز أن يعون حا   من الليل( سممدا  ) ذعم الععبمي أن

ةً ﴿:  ال تعالر-9 َبُعوُه َرْأَفًة َوَرَْحَ ﴾َوَجَعْلنَا ِي ُقُلوِب الَِّذيَن اتَّ
(7). 

أو أن تعــون بمعتــر صــيمتا فتتعــدى  رتــين ويعــون ، ا بمعتــر خلقتــا فتتعــدى لواحــدمــإجعلتــا 
 .(8)(ف   لو )المفعول الرات  

﴾َأََلْ َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاًدا﴿:  ال تعالر-10
(9). 

 . حا   ( مهادا  ) مفعول راٍن أو بمعتر الخلق فتعون( مهادا  ) إما بمعتر تصيم فتعون( تجعل)

 : جعل والخل *الفر  بين ال

يم يعإتلـا  لـ   مـن لـ   أو تصـ، وفـ  الجعـل معتـر الت ـمين، الخلق في  معتر التقديم
 . (10)ل   ليئا  أو تقل  من معان إلر معان

                                                 

 .8األتبيا : سومة  (1)
 .2/131: التبيان ف  إعما  القمآن (2)
 .30األتبيا :  سومة (3)
 .6/287، والبحم المحيط: 2/132: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (4)
 .71القص :  سومة (5)
 .7/125، والبحم المحيط: 2/179: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (6)
 .27الحديد:  سومة (7)
 .8/226اتظم: البحم المحيط:  (8)
 .6لتبأ: ا سومة (9)
 .2/320اتظم: العلاف:  (10)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

والجعـل ، و  يتقدم مادة و  سب  محسـوا، وذعم الزمعل  أن الخلق يعون عن عدم سابق
 .(1)عت  عالمادة والسب يعون مت  المجعول أو ، يتو ف علر موجود مغايم للمجعول

يت ا مما سبق أن التمييز بين الجعل بمعتر الخلق والجعل بمعتـر التصـييم يعـون حسـ  
 . وحس  الفهم امجمال  ييات القمآن العميم، السياق القمآت 

 : رد   -2

مجاعــ  إلــر محلــ  الـمد   وَنُكْم ِمررْن َبْعررِد إِياَم ﴿:  ــال تعــالر، (2)هــو صــمف اللــ   وا  نُِكررْم َلررْو َيررُردُّ

اًرا ﴾ُكفَّ
 . مفعول ران للفعل "يمدوتعم"( عفاما  ) فال ميم ف  يمدوتعم مفعول أول، و (3)

 : وهي، مواض  في القرآن الكريم ر في أربعةمحتماًل أن يكون بمعنى صي  ( رد  ) وقد ورد الفعل

وَنُكْم ِمْن ﴿:  ال تعالر-1 اًراَودَّ َكثرِي  ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلْو َيُردُّ ﴾َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ
(4). 

و ـد ، والرـات  عفـاما  ، األول ال ـميم المتصـل العـاف، فيتعدى لمفعولين، بمعتر يصيم( يمد)
وهـذا   بـد متـ  فـ  ، ألن الحال مسـتغتر عتهـا فـ  أعرـم موامدهـا ؛أعمب  بع هم حا   وهو  عيف

  (5).هذا المعان

وُكْم َبْعَد إِياَمنُِكْم َكافِِرينَ إِْن ُتطِيُعوا َفِريًقا ﴿:  ال تعالر-2  .(6)﴾ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َيُردُّ

 .(7)واألول أظهم، و يل حال، مفعول رانٍ ( عافمين، )يمدوعم بمعتر يصيموعم

ِه َكْي َتَقرَّ َعْينَُها﴿:  ال تعالر-3 ﴾َفَرَدْدَناُه إَِ  ُأمِّ
(8). 

﴾ْسَفَل َسافِلِْيَ ُثمَّ َرَدْدَناُه أَ ﴿:  ال تعالر-4
(9). 

                                                 

 .3/129اتظم: البمهان ف  علوم القمآن:  (1)
  .1621: (مدد)اتظم: لسان العم ، مادة  (2)
 .109سومة البقمة:  (3)
 .109البقمة:  سومة (4)
  .1/518اتظم: البحم المحيط:  (5)
 .100ل عممان: آ سومة (6)
 .3/17اتظم: البحم المحيط:  (7)
  .13القص :  سومة (8)
 .5التين:  سومة (9)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : ركت   -3

 (2)﴾َوَتَرْكنَررا َبْعَضررُهْم َيْوَمِِرررٍذ َيُمرروُج ِي َبْعرررٍض  ﴿:  ــال تعـــالر، (1)بمعتــر طــمح ف ــمن معتــر صــيم
 . ف  محل تص  مفعول رانٍ ( يموج ف  بعض) وجملة، (تمك)مفعول أول ل (بع هم)ف

والمتصــو  ، تمــا يتعــدى لواحــدو ــالوا إ، إلــر ارتــين( تــمك) أتعــم بعــض التحــاة تعــدى الفعــلو 
 .(4)ذعم أبو حيان أن األصا جواز تعدي تمك لمفعولينو  (3).الرات  حال

 :محتماًل أن يكون بمعنى صير فينصب مفعولين هي( ترك) *المواض  التي ورد فيها الفعل

ونَ ﴿:  ال تعالر-1  ﴾َوَتَرَكُهْم ِي ُظُلاَمٍت ََل ُيْبِصُ
(5)  

ـــان أن فـــ  ت ـــمين، صـــيميجـــوز أن تعـــون تـــمك بمعتـــر  ـــمك) و ـــد ذعـــم أبـــو حي معتـــر ( ت
هــا هتــا ( تــمعهم) ": (7) ــال الععبــمي (6).والصــحيا جــواز ذلــك، التصــييم وتعديتــ  إلــر ارتــين خــ ف

هذا يجوز  رفعل، وليا المماد ب  التمك الذي هو امهمال، ألن المعتر صيمهم ؛يتعدى إلر مفعولين
، حــا   (   يبصــمون) ويعــون،   يتعلــق الجــام بمحــذوففــ، (فــ  ظلمــات)أن يعــون المفعــول الرــات  

ــــات (   يبصــــمون) ويجــــوز أن يعــــون ــــ  ظلمــــات)و، هــــو المفعــــول الر ــــمعهم أو  (ف ــــق بت ظــــمف يتعل
 . "أو من المفعول األول، ويجوز أن يعون حا   من ال ميم ف  يبصمون، بيبصمون

َكُه َصْلًداَفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَرا﴿:  ال تعالر-2 َ ََ ﴾ب  َفَأَصاَبُه َوابِل  َف
(8). 

 .(9).ألن المعتر صيمه ؛يتعدى لمفعولين( تمع )

 

                                                 

 . 1/273تظم التحو الوسيط: ا (1)
 . 99سومة العهف:  (2)
 .1/483اتظم: همع الهوامع:  (3)
 .1/208اتظم: البحم المحيط:  (4)
  .17البقمة:  سومة (5)
 .1/208اتظم: البحم المحيط:  (6)
  .1/21: التبيان ف  إعما  القمآن (7)
 .264البقمة:  سومة (8)
  .1/112: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (9)
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 الفصل األول 

لمتعدية األفعال ا
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكمْ ﴿:  ال تعالر-3 ﴾َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ
(1). 

، ولـو  ـمتت معتـر صـيم تعـدت إلـر ارتـين، ألتها بمعتـر التخليـة ؛متعدية إلر واحد( تمك)
 .(2)" (هومعموما  ظ)راتيهما 

﴾َوَتَرْكنَا َبْعَضُهْم َيْوَمٍِِذ َيُموُج ِي َبْعضٍ ﴿:  ال تعالر-4
(3). 

 . جعلتا وصيمتا :تمعتا أي

﴾َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا﴿:  ال تعالر-5
(4)  

 .(5)بمعتر صيم( اتمك) ا حال أو مفعول راٍن للفعلإم  ( مهوا  )

كِرٍ  َوَلَقْد َتَرْكنَاَها َآَيةً ﴿:  ال تعالر-6 ﴾َفَهْل ِمْن ُمدَّ
(6). 

تمعتاهـا ال ـميم عائــد علـر سـفيتة تــوح وأتـ  تعـالر أبقــر خلـبها حتـر مآه بعــض أوائـل هــذه 
، أي جعلتاهـا آيـة يعتبـم بهـا، للسفيتة أو للفعلـة( تمعتاها) " ال ميم ف : (8) ال الزمخلمي (7).األمة

هـما  طـوي   حتـر تظـم إليهـا أوائـل هـذه علـر الجـودي د: و يـل، أبقاهـا اع بـأمض الجزيـمة: وعن  تـادة
 . األمة "

وتعون  ،ويجوز أن تعون بمعتر أبقيتاها، فعلر هذه يجوز أن تعون تمعتاها بمعتر صيمتاها
 . حال( آية)

                                                 

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

 .9/329مد 
  .99العهف:  سومة (3)
 .24الدخان:  سومة (4)
  .2/230: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (5)
 .15القمم:  سومة (6)
 .8/176اتظم: البحم المحيط:  (7)
 .5/658العلاف:  (8)



 اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر )ظن وأخواهتا(

 

80 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

، م و  يمعـن أن يحتمـل ذلـك  يعـون بمعتـر صـي  ( تـمك) وبا   اييات الت  ومد فيهـا الفعـل
تما بمعاٍن أخمى عخل ف وخل   َك َما َيْعُبُد َآَباُؤَنا﴿:  ول  تعالرر تحو وا  ُ َْ ﴾َأَصاَلُتَ  َتْأُمُرَك َأْن َن

(1). 

﴾َوَتَرْكنَا ُيوُسَف ِعنَْد َمَتاِعنَا﴿: و ول  تعالر
(2). 

 .(3)﴾َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ﴿: و ول  تعالر

َك ُسًدى﴿: و ول  تعالر َ َْ ْنَساُن َأْن ُي
﴾َأََيَْسُب اْْلِ

(4). 

 (: ذخ  ت   -ذخ  ات  ) -4

 : خذات   -
رَذ ﴿: وعقولـ  تعـالر، أي صـيمتها (5)(اتخـذت دامك سـعتا  لـ : )تقـول، بمعتر صيم  وجعـل َ َواَّتَّ

﴾اَّللَُّ إِْبَراِهيَم َخلِياًل 
 . مفعول  الرات  (خلي   )و، مفعول أول  تخذ (إبماهيم)ف (6)

ذ -  : ت خ 
إ  أتـ  أدغـم ، تخـاذ افتعـال أي ـا  مـن األخـذ" وا : (7)جا  ف  لسـان العـم ، وهو بمعتر اتخذ

بدال التا  رم لمـا عرـم اسـتعمال  علـر لفـظ ا فتعـال توهمـوا أن التـا  أصـلية فبتـوا ، بعد تليين الهمزة وا 
ْذَت َعَلْيِه َأْجًرا﴿:  ال تعالر، " ذ  خِ ت  يَ  – ذَ خِ " تَ :  الوا، مت  َفِعَل َيْفَعل َ َِْت ََلَّتَّ ﴾َلْو ِش

(8) ، 

 : اللاعموعقول  

ررررررررررررت   رررررررررررر ذت  خ   هم دلرررررررررررريالً ر  ث ررررررررررررإ   از  ر  ص 

(9)ونررررررريز  ج  ع  ي  ل   جررررررراز  وا فررررررري الح  ر  وف ررررررر  
 

   
                                                 

 .87هود:  سومة (1)
 .17يوسف:  سومة (2)
 .25الدخان:  سومة (3)
 .36القيامة:  سومة (4)
 . 1/274التحو الوسيط:  (5)
 . 125التسا :  سومة (6)
 . 37لسان العم ، مادة )أخذ(،  (7)
 . 77العهف:  سومة (8)
 ، 1/158، لمح األلموت : 2/44البيت ألب  جتد  بن ممة الهذل ، اتظم: أو ا المسالك:  (9)

موت  علـــر ألفيــة ابـــن مالـــك: تحقيــق: طـــ  عبـــد الــمؤوف ســـعد، المعتبـــة التوفيقيـــة، وحالــية الصـــبان علـــر لــمح األلـــ
 . 2014، وامتلاف ال م : 2/35القاهمة، 

 اللغة: غماز: اسم واد، ليعجزوت : ليغلبوت . 
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 . مفعول  الرات ( لي   د) و ،(تخذ) مفعول أول للفعل (غماز)ف

 (: ذخ  ت   -خذات  ) الفر  بين

 فقــد ذهـ   ســم مـن اللغــويين إلــر أن، واحــدة مـادةو يــل همـا مــن ، هـذا الفعــ ن بمعتـر واحــد
 . -عما سبق ذعمه  –( أخذ) مبت  من( تخذ)

وتِخـذ يتخـذ َتَخـذا  وتِخـذت  مـا   ، " يقـال اتخـذ فـ ن مـا   يتخـذه اتخـاذا  : ومد ف  لسـان العـم 
 .(1)ألزمت التا  الحمف عأتها أصلية "، أي عسبت 

 . افتعل ": وأصلها اتخذ   ..." و مأ مجاهد " لو لئت لَتِخْذَت علي  أجما: (2) ال الفما 

 . نان مختلفتاه  آخمون إلر أتهما مادتوذ

 .(3)(أخذ) والذي يبدو أن الفعلين بمعتر واحد ومن مادة واحدة وه 

إلر ارتين فمـتهم مـن عـده متعـديا   رتـين وأتـ    ( اتخذ) و د اختلف العلما  ف  تعدي الفعل
 .(4)وذه  أبو عل  الفامس  إلر أت    يتعدى إ  لواحد، يمد إ  عذلك

يتعــدى إلــر مفعــول واحــد إذا عــان  (اتخــذ)بــو حيــان فــ  عتابــ  امتلــاف ال ــم  أن وذعــم أ
َذ اَّللَُّ ِمْن َوَلدٍ ﴿: بمعاٍن أخمى عقول  تعالر َ ﴾َما اَّتَّ

( اتخـذت مـا   ) و، أي لبسـت( اتخذت خاتما  ) و، (5)
 .(6)ويجمع ذلك عل  معتر الم بسة، أي عسبت

 (: اتخذ) وتصيير( جعل) الفر  بين تصيير• 

وفــ  ، ويتعــدى إليــك متــ  لــ  ، " فــ  تصــييم اتخــذ   يتغيــم المفعــول بــ  تغييــما  فــ  تفســ 
ذا  لت( جعلت المجل عالما  : )تحو،  د   يلزم أن يعون ذلك في ( جعل)تصيم  اتخذتـ  حبيبـا  أو ) وا 
 .(7)اتخذت الطين خزفا ": و  تقول، عاد عليك مت  ل  ( صاحبا  

                                                 

 .37،  : (أخذ)لسان العم ، مادة  (1)
 .2/156 :معات  القمآن، الفما   (2)
 .2/30اتظم: معات  التحو:  (3)
 .83-2/82، ولمح التسهيل: 2109: امتلاف ال م : اتظم (4)
 .91المؤمتون:  سومة (5)
 .2109اتظم: امتلاف ال م :  (6)
 .2109السابق:  (7)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
ا المبتدأ لمفعولين أصلهم

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : منها، حوالي أربعة وثمانين موضعاً آن الكريم متعديًا لمفعولين في في القر ( اتخذ) وقد ورد الفعل

﴾َوََل َتتَِّخُذوا َآَياِت اَّللَِّ ُهُزًوا﴿:  ال تعالر-1
(1). 

 .(2)مفعول رانٍ ( هزوا  ) فتعون( صيم) اتخذ بمعتر 

﴾ْنِمنِْيَ ََل َيتَِّخِذ امْلُْنِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن املُْ ﴿:  ال تعالر-2
(3). 

 . " يتخذ هتا متعدية إلر ارتين ": (4) ال أبو حيان

ْْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ﴿:  ال تعالر-3 َي إََِلَ ُذوِِّن َوُأمِّ
ِ ﴾َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اَّتَّ

(5). 

 . ألتها بمعتر صيموت  " ؛هذه تتعدى إلر مفعولين( اتخذوت ) ": (6) ال الععبمي

ًواَوذَ ﴿:  ال تعالر-4 ُذوا ِدينَُهْم َلِعًبا َوََلْ َ ﴾ِر الَِّذيَن اَّتَّ
(7). 

 (. صيموا) مفعول راٍن  تخذوا بمعتر  (لعبا  )

ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباََّنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ﴿:  ال تعالر-5 َ ﴾اَّتَّ
(8). 

 . (9)مفعول رانٍ ( أمبابا  ، )اتخذوا متعدية  رتين بمعتر صيموا

ا﴿: تعالر  ال-6 ْذُُتُوُه َوَراَءُكْم ظِْهِريًّ َ ﴾َواَّتَّ
(10). 

 .المفعول الرات "( ظهميا  ) و، " اتخذتموه ه  المتعدية إلر مفعولين: (11) ال الععبمي

                                                 

  .231البقمة: سومة  (1)
 .2/219اتظم: البحم المحيط:  (2)
  .28آل عممان:  سومة (3)
 .2/241البحم المحيط:  (4)
  .116المائدة:  سومة (5)
 .1/233:   إعما  القمآنالتبيان ف (6)
  .70األتعام:  سومة (7)
 .31التوبة:  سومة (8)
  .5/33اتظم: البحم المحيط:  (9)
 .92هود:  سومة (10)
  .2/44: التبيان ف  إعما  القمآن (11)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

﴾َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا﴿:  ال تعالر-7 
(1). 

 . مفعول ب  رانٍ ( ولدا  )

ُس ﴿:  ال تعالر-8 ُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجوًراَوَقاَل الرَّ َ ﴾وُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اَّتَّ
(2). 

 . مفعول رانٍ  (مهجوما  )

ُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوكِياًل )﴿:  ال تعالر-9 َذ إََِلَ َ  .(3)﴾َأَرَأْيَت َمِن اَّتَّ

 (4). هواهوالمعتر أت  لم يتخذ إلها  إ   ( هواه -إله  ) المفعو ن

وا َعْن َسبِيِل اَّللَِّ﴿:  ال تعالر-10 ُذوا َأْياَمََّنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ َ ﴾اَّتَّ
(5). 

 .(جتة) والرات ( أيماتهم) تعدى لمفعولين األول( اتخذوا)

أو ، نصرب مفعرولينيف( صرير) محتماًل أن يكون بمعنى( اتخذ) ومن المواض  التي ورد فيها الفعل
 : أن يكون متعديًا لواحد

ْذُتْم ِعنَْد اَّللَِّ َعْهًدا َفَلْن ُُيْلَِف اَّللَُّ َعْهَدهُ ﴿: ل تعالر ا-1 َ ﴾ُقْل َأَّتَّ
(6). 

والمفعـــــول الرـــــات  ، ذعــــم أبـــــو حيــــان أتهـــــا هتــــا متعديـــــة لواحـــــد ويحتمــــل أن تتعـــــدى  رتــــين
 .(7)الظمف

َذ اَّللَُّ إِْبَراِهيَم َخلِياًل ﴿:  ال تعالر-2 َ ﴾َواَّتَّ
(8). 

 .(9)لواحد( اتخذ) إن تعدى( حال) أو، ذا عاتت اتخذ بمعتر صيممفعول راٍن إ (خلي   )
                                                 

 .21يوسف:  سومة (1)
 .30الفم ان:  سومة (2)
 .43الفم ان:  سومة (3)
 .6/459اتظم: البحم المحيط:  (4)
 .2لمتافقون: ا سومة (5)
 .80البقمة:  سومة (6)
 .1/445اتظم: البحم المحيط:  (7)
 .125التسا :  سومة (8)
 .326، 9، مد 2اتظم: دماسات ألسلو  القمآن العميم، عبد الخالق ع يمة، القسم الرالث، ج  (9)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ةً ﴿:  ال تعالر-3 ُذوا ِمْن ُدونِِه َآَِلَ َ ﴾َهُنََلِء َقْوُمنَا اَّتَّ
(1). 

 أو أن تعـــــون بمعتـــــر، ألتهـــــا أصـــــتام تحتوهـــــا ؛يحتمـــــل أن تعـــــون بمعتـــــر عملـــــوا (اتخـــــذوا)
 .(2)(صيموا)

ًة مِ ﴿:  ال تعالر-4 ُذوا َآَِلَ َ ونَ َأِم اَّتَّ ﴾َن اْْلَْرِض ُهْم ُينَِْشُ
(3). 

 .(4)جعلوا ايلهة أصتاما  من األمض: أو المعتر، معتاها صتعوا وصوموا( اتخذوا)

﴾اُلوا ُسْبَحاَنَ  َما َكاَن َينَْبِفي َلنَا َأْن َنتَِّخَذ ِمْن ُدونَِ  ِمْن َأْولَِياءَ ق﴿:  ال تعالر-5
(5). 

 . أو تتص  مفعو   واحدا  إما بمعتر تصيم فتتص  مفعولين ( تتخذ) 

ْنَيا﴿:  ال تعالر-6 َياِة الدُّ َة َبْينُِكْم ِي اَْلَ ْذُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْوَثاًنا َمَودَّ َ اَم اَّتَّ ﴾َوَقاَل إِنَّ
(6). 

ويحتمل ، أي اتخذتموها مودة( مودة) يحتمل أن يعون مما يتعدى إلر ارتين الرات ( اتخذتم)
 .(7)علر أت  مفعول ألجل ( مودة) د فيتص أن يعون مما يتعدى لواح

 : صي ر -5

ويدل علر تحويل ، (8)أخت عان بالت عيف والهمزة( صام) أصام وهما متقو ن منو صي م 
 :  ال اللاعم. (9)الل   إلر صومة أخمى

ررررررررررررط   بررررررررررررت  ع  ل  و    ً  يررررررررررررلاب  هررررررررررررم أب  ب   رٌ ي 

ررررررف     ررررررك   ثررررررل  وا م  ر  ي  ص  رررررر ف  عص  (10)ول  أك  م 
 

   
                                                 

 .15العهف:  سومة (1)
 .6/103اتظم: البحم المحيط:  (2)
 .21األتبيا :  سومة (3)
 .6/282: البحم المحيط: اتظم (4)
 .18الفم ان:  سومة (5)
 .25العتعبوت:  سومة (6)
 .7/144اتظم: البحم المحيط:  (7)
 . 1/361المساعد:  (8)
 . 1/274اتظم التحو الوسيط:  (9)
، ولـــمح التصـــميا: 1/158، ولـــمح األلـــموت : 2/45أو ـــا المســـالك: اتظـــم: البيـــت لمؤبـــة بـــن العجـــاج ،  (10)
 . 1/483وامع: ، وهمع اله1/367

 يل هو التين.  اللغة: أبابيل: جماعات، صيموا: تمعوا، عصف: ومق الزمم الذي يبقر ف  األمض بعد الحصاد، و 
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 . المفعول الرات  (مرل)و، تائ  فاعل وه  المفعول األول ف  صيموا فالواو

لــر ايخــم بحــمف الجــم ا" إذا عاتــت صــيم بمعتــر اتتقــل تعــدت إلــر واحــد بتفســه : تحــو، وا 
 .(1)ولم يذعم لاهدا  "، وابن مالك هو الذي ذعم أصام بمعتر صيم... صيمتك إلر مو عك

 . ولم يمد هذا الفعل ف  القمآن العميم

 : و ه ب   -6

ألتـ  سـمع فـ  األفعـال واألمرـال   يتصـمف  ؛وهو مـ زم لصـيغة الما ـ ، أصل  من الهبة
و  يسـتعمل وهـ  عصـيم ، أي صـيمت  وجعلتـ ( وهبت  اع فدا ك: )وحعر عن ابن األعماب ، فيها

 . (2)إ  بصيغة الما  

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

 : ن حيث كونها جامدة أو متصرفةأقسام ظن وأخواتها م -3
 . ظن وأخواتها أفعال متها المتصمف ومتها الجامد

 : (3) ال ابن مالك ف  ألفيت 

 وخرررررررررررررررص برررررررررررررررالتعلي  واإللغررررررررررررررراء

 مررررا مررررن قبررررل هررررب واألمررررر هررررب قررررد ألزمررررا  

   
 مرررررررن ضررررررريكرررررررذا تعلرررررررم ولغيرررررررر الما

 ا اجعررررررررررل كررررررررررل مالرررررررررره ز كررررررررررنمسررررررررررواه  

   
 األفعال الجامدة: -أ

  (4):الت    تتصمف ر رة وه  فاألفعال الجامدة

 . وهو م زم لصيغة األمم: تعل م -1

 . وهذان الفع ن من أفعال القلو  ،وهو م زم لصيغة األمم: ه  -2

 . من أفعال التحويل وهو م زم لصيغة الما  : َوَه  -3
                                                 

 .2107امتلاف ال م :  (1)
، 329، والمطـــالع الســـعيدة: 361، والمســـاعد: 2/558، وتو ـــيا المقاصـــد: 1/275اتظـــم: التحـــو الوســـيط:  (2)

 . 2103وامتلاف ال م : 
 . 15لفية ابن مالك: /أ (3)
 . 1/293، ودليل السالك: 331، والمطالع السعيدة: 2/44اتظم: لمح ابن عقيل:  (4)
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،  ائمـا  ظتتـت زيـدا  : فيـأت  متهـا الما ـ  تحـو، فا  تامـا  ما با   األفعال فإتها تتصـمف تصـم أ
، أتا ظان زيدا   ائما  : واسم الفاعل تحو، واألمم تحو ظ ن زيدا   ائما  ، أظن زيدا   ائما  : والم امم تحو

، عجبــت مــن ظتــك زيــدا   ائمــا  : وعــذلك المصــدم تحــو، زيــد مظتــون أبــوه  ائمــا  : واســم المفعــول تحــو
 .(1)ويربت لها علها من العمل وغيمه ما يربت للما  

 تصرفة:األفعال الم -ب
فجراء ، ظن وأخواتها في القررآن الكرريم وجردت أنهرا جراءت متصررفة ض من خالل تتبعي لموا

 : منها
 : الماضي-1

رررَذ اَّللَُّ إِْبرررَراِهيَم َخلِرررياًل ﴿: تحـــو  ولـــ  تعـــالر َ ﴾َواَّتَّ
َكرررُه ﴿: و ولـــ  تعـــالر، (2) َ ََ َفَأَصررراَبُه َوابِرررل  َف

﴾َصْلًدا
َْحَِن إَِناًثاَوَجَعُلوا امْلَاَل ﴿: و ول  تعـالر، (3) َكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ

ِ ﴾
َأَفَحِسرْبُتْم ﴿: و ولـ  تعـالر، (4)

اَم َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا ﴾َأنَّ
﴾َوإِْن َوَجرْدَنا َأْكَثرَرُهْم َلَفاِسرِقْيَ ﴿: و ول  تعالر، (5)

َأَرَأْيرَت َمرِن ﴿: و ولـ  تعـالر، (6)

ُه َهَواُه َأَفَأْنَت َتُكو َذ إََِلَ َ ﴾ُن َعَلْيِه َوكِياًل اَّتَّ
و ولـ  ، (8)﴾َزَعَم الَِّذيَن َكَفرُروا َأْن َلرْن ُيْبَعُثروا﴿: و ول  تعـالر، (7)

َف اَّللَُّ َعنُْكْم َوَعلَِم َأنَّ فِيُكْم َضرْعًفا﴿: تعـالر ﴾اْْلََن َخفَّ
رُة  ﴿: و ولـ  تعـالر، (9) اقَّ  ، (10)﴾َوَمرا َأْدَراَك َمرا اَْلَ

﴾ُت َأِّنِّ ُماَلٍق ِحَسابَِيهْ إِِّنِّ َظنَنْ ﴿: و ول  تعالر
(11). 

  

 

 

                                                 

 . 1/294، ودليل السالك: 1/159، ولمح األلموت : 275ملاد السالك: ا  ، و 2/44اتظم: لمح ابن عقيل:  (1)
  .125التسا :  سومة (2)
  .264البقمة:  سومة (3)
 .19الزخمف:  سومة (4)
  .115: المؤمتون سومة (5)
  .102األعماف:  سومة (6)
 .43الفم ان:  سومة (7)
  .7التغابن:  سومة (8)
  .66األتفال:  سومة (9)
 .3الحا ة:  سومة (10)
 .20الحا ة:  سومة (11)
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 : المضارع-2

﴾ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة اَّللَِّ َعََل اْلَكاِذبِْيَ ﴿: تحو  ول  تعالر
ُِ ﴿: و ولـ  تعـالر، (1) َوَيتَِّخُذ َما ُينِْف

﴾ُقُرَباٍت ِعنْرَد اَّللَِّ
ْنَسراُن َألَّرْن َنْج ﴿: و ولـ  تعـالر، (2) ﴾َمرَع ِعَظاَمرهُ َأََيَْسرُب اْْلِ

الَّرِذيَن ﴿: و ولـ  تعـالر، (3)

ِمْ  ُْم ُماَلُقو َرِّبِّ ﴾َيُظنُّوَن َأَّنَّ
َوَما َتْدِري َنْفس  َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفس  بِرَأيِّ َأْرٍض ﴿: و ول  تعالر، (4)

﴾َُتُوُت 
ا َلنََراَك ِي َضاَلٍل ُمبِْيٍ ﴿: و ول  تعالر، (5) ﴾إِنَّ

ُرْم ﴿:   تعـالرو ول، (6) َأََلْ َتَر إَِ  الَّرِذيَن َيْزُعُمروَن َأَّنَّ

ٍء َقِدير  ﴿: و ول  تعالر، (7)﴾َآَمنُوا باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَ   ْ ََ ﴾َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اَّللََّ َعََل ُكلِّ 
َوَلَقرْد ﴿: و ولـ  تعـالر، (8)

ُِ َصْدُرَك باَِم َيُقوُلونَ  َ  َيِضي ﴾َنْعَلُم َأنَّ
وَنُكْم ِمرْن َبْعرِد ﴿:   تعـالرو ول، (9) َودَّ َكثرِي  ِمْن َأْهِل اْلكَِتراِب َلرْو َيرُردُّ

اًرا ﴾إِياَمنُِكْم ُكفَّ
(10) . 

 : األمر-3

﴾َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا﴿: تحو  ول  تعالر
 (29)َواْجَعْل ِِل َوِزيرًرا ِمرْن َأْهرَِل ﴿: و ول  تعـالر، (11)

﴾َواْعَلُمرروا َأنَّ اَّللََّ َمررَع امْلُتَِّقررْيَ ﴿: و ولــ  تعــالر، (12)﴾َهرراُروَن َأِخرري
رراَم ﴿: و ولــ  تعــالر، (13) َواْعَلُمرروا َأنَّ

﴾َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلُدُكْم فِْتنَة  
ُه ََل إَِلَه إَِلَّ اَّللَُّ﴿: و ول  تعالر، (14) ﴾َفاْعَلْم َأنَّ

(15). 

                                                 

  .61آل عممان:  سومة (1)
  .99التوبة:  سومة (2)
 .3القيامة:  سومة (3)
  .46البقمة:  سومة (4)
  .34لقمان:  سومة (5)
 .60األعماف:  سومة (6)
  .60التسا :  سومة (7)
  .259البقمة:  سومة (8)
 .97الحجم:  سومة (9)
  .109البقمة:  سومة (10)
  .24الدخان:  سومة (11)
 .29ط :  سومة (12)
  .194البقمة:  سومة (13)
  .28األتفال:  سومة (14)
 .19محمد:  سومة (15)
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 : المصدر-4

رر﴿: عقولــ  تعــالر َ ُكررْم َظَلْمررُتْم َأْنُفَسررُكْم بِاَّتِّ ﴾اِذُكُم اْلِعْجررَل إِنَّ
إِْن َيتَّبُِعرروَن إَِلَّ ﴿: و ولــ  تعــالر، (1)

  .(2)﴾الظَّنّ 

 : اسم الفاعل-5

َبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفرُروا﴿: تحو  ول  تعالر ﴾َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَّ
إِِّنِّ َجاِعُلرَ  ﴿: و ولـ  تعـالر، (3)

﴾لِلنَّاِس إَِماًما
ا َْلَ ﴿: و ول  تعالر، (4) ﴾اِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا ُجُرًزاَوإِنَّ

الظَّانَِّْي بِاَّللَِّ ﴿: و ول  تعـالر، (5)

ْوءِ  ﴾َظنَّ السَّ
(6) . 

 : خصائص ظن وأخواتها-4
 : وفيما يل  تفصيل ذلك، تتفمد ظن وأخواتها وغيمها من األفعال ببعض الخصائ 

 . (7)من فاعلتتفمد ظن وأخواتها عن غيمها من التواسخ ف  أت    بد لها -1

 . (8)بخ ف با  أعطيت، ومن خصائصها أت  إذا ذعم أحد مفعوليها ذعم ايخم-2

 . (9)اللأن فيها عما أ مم ف  عان إ مام-3

تخــت  األفعــال القلبيــة المتصــمفة بجــواز عــون فاعلهــا ومفعولهــا  ــميمين متصــلين متحــدين فــ  -4
ــ  تعــالر، المعتــر مختلفــين فــ  المو ــع امعمابــ  ﴾ْن َرَآُه اْسررَتْفنَىأَ ﴿: عقول

الفاعــل  ــميم ( مآه، )(10)

                                                 

  .54البقمة:  سومة (1)
  .66يوتا:  سومة (2)
 .55آل عممان:  سومة (3)
  .124البقمة:  سومة (4)
  .8العهف:  سومة (5)
 .6الفتا:  سومة (6)
 . 1/286اتظم: دليل السالك:  (7)
 . 251، واللبا : 4/154اتظم: لمح الم  :  (8)
 . 251اتظم اللبا :  (9)
 7سومة العلق:  (10)
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أن يتحـــد فيهـــا ، ويجـــوز، و ـــميم المفعـــول عائـــد عليـــ  أي ـــا  ومأى هتـــا مـــن مؤيـــة القلـــ ، امتســـان
  .(1)ال ميمان متصلين

ــ  تعــالر ررًرا﴿: وعقول رر ََخْ ﴾إِِّنِّ َأَراِِّن َأْعِصُ
" مأى الحلميــة جــمت مجــمى : (3) ــال أبــو حيــان (2)

فيــ   ــميم ( أماتــ ) ف، جــواز عــون فاعلهــا ومفعولهــا  ــميمين متحــدي المعتــر أفعــال القلــو  فــ 
وع همـــا ، و ـــد تعـــدى الفعـــل إلـــر ال ـــميم المتصـــل وهـــو مافـــع لل ـــميم المتصـــل، الفاعـــل المســـتعن

 . مبت  و  أعممت "أ: و  يجوز أن تقول، لمدلول واحد

" ظتتـت تفسـ  : مرـل معـان ال ـميم( تفـا) لعـن   يجـوز و ـع( ظتتتتـ  داخـ   : )قولتاعو 
 . (4)فاألعرمون متعوا ذلك وأجازه ابن عيسان، عالما  "

و ــوم رــات  متصــوبيها بعــد ، قــع بعــدها متصــوبان علــر غيــم هــذا الحــدييميزهــا مــن األفعــال التــ  -5
رَ  ﴿: عقول  تعـالر، (5) ميم الفصل َِّ  َوَيَرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلرَم الَّرِذي ُأْنرِزَل إَِلْيرَ  ِمرْن َربِّ ر ﴾ُهرَو اَْلَ

(6) ،
ا َوَأْعَظرَم َأْجرًرا﴿: وتحو  ول  تعالر ُدوُه ِعنَْد اَّللَِّ ُهَو َخررْيً

ُموا ِْلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ ََتِ ﴾َوَما ُتَقدِّ
هـو ( خيـما  ) (7)

 (. هو) و د و ع بعد  ميم الفصل( تجد) المفعول الرات  للفعل

مْ َوََل ََيَْسَبنَّ الَِّذيَن يَ ﴿: و ول  تعالر ا ََلُ ﴾ْبَخُلوَن باَِم َآَتاُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخرْيً
المفعول األول  (8)

 . و د و ع بعد  ميم الفصل( خيما  ) والمفعول الرات ( البخل) محذوف تقديمه

أما غيم المتصـمفة فـ  يعـون فيهـا تعليـق و  ، تخت  األفعال القلبية المتصمفة باملغا  والتعليق-6
 . (9)وعذلك أفعال التحويل، إلغا 

                                                 

  .8/489اتظم: البحم المحيط:  (1)
 .36ف: يوس سومة (2)
 .5/308البحم المحيط:  (3)
، والمطـــالع الســـعيدة: 251، واللبـــا : 4/262، والمفصـــل: 2/92، ولـــمح التســـهيل: 1/372اتظـــم: المســـاعد:  (4)

، والتحو األساس : أحمد مختام عمم، مصطفر التحاا زهـمان، محمـد حماسـة عبـد 2/36، وحالية الصبان: 334
 .394هـ، 1414 -م1994، 4اللطيف، ذات الس سل، العويت، ط

  .1/354المساعد:  (5)
 .6سومة سبأ:  (6)
  .20المزمل:  سومة (7)
 .180آل عممان:  سومة (8)
، والتحـــو 1/368، ولـــمح التصـــميا: 251، واللبـــا : 4/262، والمفصـــل: 2/558اتظـــم: تو ـــيا المقاصـــد:  (9)

 . 394األساس : 
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 . حقا  ف  المبحث الرات وسيأت  تفصيل هذه الخصائ   

 : وهو، يصلا مفعو   راتيا  ف  هذا البا  عل ما يصلا أن يعون خبما  -7

﴾َسررَتِجُدِِّن إِْن َشرراَء اَّللَُّ َصررابًِرا﴿: وعقولــ  تعــالر(، اتخــذت الصــدق مبــدأ: )عقولــك، المفــمد- أ
و ولــ  ، (1)

ا َوَما َخْلَفَهافَ ﴿: تعالر َا َبْْيَ َيَدهْيَ
﴾َجَعْلنَاَها َنَكاًَل ملِ

َفنِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْنِمنَراٍت َفراَل ﴿: و ول  تعالر، (2)

ارِ  ﴾َتْرِجُعوُهنَّ إَِ  اْلُكفَّ
(3). 

 (،   ح لٌ مز    أتحس  الغلاَش : )مرل، الجملة بتوعيها الفعلية وا سمية - 

 : ا المفعول الثاني جملة فعلية في القرآن الكريمومن المواض  التي ورد فيه

﴾َوَقاَل امْلَلُِ  إِِّنِّ َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  ﴿:  ول  تعالر -
(4). 

 . ف  محل تص  المفعول الرات ( يأعلهن) جملة

ًرا﴿: و ول  تعالر - ا إِِّنِّ َأَراِِّن َأْعِصُ ََخْ ﴾َقاَل َأَحُدُُهَ
(5). 

 . ف  محل تص  المفعول الرات ( أعصم خمما  ) جملة

وَن َمْن َحادَّ اَّللََّ َوَرُسوَلهُ ﴿: و ول  تعالر - ﴾ََل ََتُِد َقْوًما ُيْنِمنُوَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اْْلَِخِر ُيَوادُّ
(6). 

 . ف  محل تص  المفعول الرات ( يوادون من حاد اع) الجملة الفعلية

﴾َوَتَرْكنَا َبْعَضُهْم َيْوَمٍِِذ َيُموُج ِي َبْعضٍ ﴿: و ول  تعالر -
(7). 

 .ف  محل تص  المفعول الرات ( يموج) الجملة الفعلية

 

                                                 

 .69العهف:  سومة (1)
 .66البقمة:  سومة (2)
 .10لممتحتة: ا سومة (3)
 .43يوسف:  سومة (4)
 .36يوسف:  سومة (5)
 .22المجادلة:  سومة (6)
 .99العهف:  سومة (7)



 اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر )ظن وأخواهتا(

 

91 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

ِ  ُهَو ُقْل ﴿:  ول  تعالر: اسميةومن الموا ع الت  ومد فيها المفعول الرات  جملة  • ُِوَنَ  َأَح َوَيْسَتنْبِ

﴾إِي َوَرِّبِّ 
 (. يستتبئوتك)   محل تص  المفعول الرات  للفعلف( أحق هو) الجملة ا سمية (1)

 . (2)جعلت من الطين خزفا  : عقولتا، والظمف، الجام والمجموم: لب  الجملة بتوعيها -ت
 : ف  موا ع عريمة ف  القمآن العميم متها( جام ومجموم) وجا  المفعول الرات  لب  جملة

ا النَّبِيُّ ُقْل ملَِْن ِي ﴿:  ول  تعالر َ ا َيا َأهيُّ ا ُيْنتُِكْم َخررْيً ى إِْن َيْعَلِم اَّللَُّ ِي ُقُلوبُِكْم َخرْيً  َأْيِديُكْم ِمَن اْْلَِْسَ

َّررا ُأِخررَذ ِمررنُْكمْ  ﴾ِِم
ََيَْسررُبوَن ُكررلَّ َصررْيَحٍة ﴿: و ولــ  تعــالر(، فــ   لــوبعم) المفعــول الرــات  لــب  الجملــة (3)

﴾َعَلْيِهمْ 
﴾َداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيلِهِ َوَجَعُلوا َّللَِِّ َأنْ ﴿: و ول  تعالر، (4)

َوَتَرَكُهْم ِي ُظُلاَمٍت ﴿: و ول  تعالر، (5)

ونَ  ﴾ََل ُيْبِصُ
(6) . 

 (: ظمفية) ومن الموا ع الت  جا  فيها المفعول الرات  لب  جملة
ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكمْ ﴿:  ول  تعالر ﴾َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ

َبُعروَك َوَجاِعرُل ﴿: و ول  تعالر، (7) الَّرِذيَن اتَّ

﴾َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا إَِ  َيْوِم اْلِقَياَمةِ 
َعْلنِي َمَع اْلَقرْوِم الظَّراملِِْيَ ﴿: و ول  تعالر، (8) ﴾َوََل ََتْ

: و ولـ  تعـالر، (9)
را َآَخررَ ﴿ َعُلروَن َمرَع اَّللَِّ إََِلً ﴾الَِّذيَن َعْ

َجَعْلنَرا َبْينَرَ  َوَبرْْيَ الَّرِذيَن ََل  َوإَِذا َقرَرْأَت اْلُقرْرَآنَ ﴿: و ولـ  تعـالر، (10)

﴾ُيْنِمنُرروَن بِرراْْلَِخَرِة ِحَجاًبررا َمْسررُتوًرا
َْحَِن ﴿: و ولــ  تعــالر، (11) ررَذ ِعنْررَد الرررَّ َ ررَفاَعَة إَِلَّ َمررِن اَّتَّ ََل َيْملُِكرروَن الشَّ

﴾َعْهًدا
(12) . 

                                                 

 .53يوتا:  سومة (1)
، التحـــــو 195، التطبيـــــق التحــــوي: 209، لــــمح الــــدموا 248، واللبـــــا : 96اتظــــم: لــــمح ملحـــــة امعــــما :  (2)

 .395األساس : 
  .70األتفال:  سومة (3)
 .4ن: المتافقو  سومة (4)
  .30إبماهيم:  سومة (5)
 .17البقمة:  سومة (6)
  .94األتعام:  سومة (7)
 .55آل عممان:  سومة (8)
 .150األعماف:  سومة (9)
 .96الحجم:  سومة (10)
 .45امسما :  سومة (11)
 .87مميم:  سومة (12)
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علمـت أن : مرـل، زأينومن خواصها أي ا  جـواز دخـول أن المفتوحـة علـر الجملـة المتصـوبة الجـ- 8
وذلـــك ألن مفعولهـــا فـــ  الحقيقـــة هـــو مصـــدم الخبـــم ، أعطيـــت أن زيـــدا  دمهـــم: و  يجـــوز، زيـــدا   ـــائم

فـــإذا دخلـــت أن المفتوحـــة علـــر أفعـــال ، وأن المفتوحـــة مو ـــوعة بهـــذا المعتـــر، م ـــافا  إلـــر المبتـــدأ
اسمها وخبمها مفعـول  وسيبوي  يجعل أن مع،   تاصبة لمفعول واحد هو مفعولها الحقيق هالقلو  ف

 . (1)مع جزأيها مقام المفعول األول ويقدم الرات أن واألخفش يجعل ، و  مفعول آخم ل ، ظن

مــع مــدخو تها مســد المفعــولين فــ  بــا  ظــن وأخواتهــا فــ  موا ــع عريــمة فــ   و ــد ســدت أن  
 : القمآن العميم متها

ُكْم َسرَتْذُكُروََّنُ ﴿:  ول  تعـالر ﴾نَّ َعلَِم اَّللَُّ َأنَّ
َوَلرْو َيرَرى الَّرِذيَن َظَلُمروا إِْذ َيرَرْوَن ﴿: و ولـ  تعـالر، (2)

َة َّللَِِّ ََجِيًعا ﴾اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ
﴾اْعَلُمروا َأنَّ اَّللََّ َشرِديُد اْلِعَقراِب ﴿: و ول  تعالر، (3)

َوَمرا ﴿: و ولـ  تعـالر، (4)

 ُ َكاءُ َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأَّنَّ ﴾ْم فِيُكْم ُُشَ
ُرْم ُأِحريَط ِِّبِرمْ ﴿: و ول  تعالر، (5) ﴾َوَظنُّروا َأَّنَّ

(6) ،
َِ ِمررْثَلُهمْ ﴿: و ولــ  تعــالر ُلرر رراَمَواِت َواْْلَْرَض َقرراِدر  َعررََل َأْن َُيْ َِ السَّ و ولــ  ، (7)﴾َأَوََلْ َيررَرْوا َأنَّ اَّللََّ الَّررِذي َخَلرر

كُ ﴿: تعالر َ َْ ﴾وا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتنُونَ َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُي
(8) . 

 –حسـ   –زعـم ) ظن وأخواتهـا فـ  القـمآن العـميم وجـدت أن األفعـال  عومن خ ل تتبع موا
 . مع مدخو تها بعرمة فسدت مسد مفعوليها دخلت عليها أن  ( مأى –علم  –ظن 

                                                 

 . 4/171اتظم: لمح الم  :  (1)
 .235البقمة:  سومة (2)
 .165البقمة:  سومة (3)
 .98المائدة:  سومة (4)
 .94األتعام:  سومة (5)
 .22يوتا:  سومة (6)
 .99امسما :  سومة (7)
 .2العتعبوت:  سومة (8)



 

 

 

 

 

  المبحث الثاني
 وأحكامها أحوال ظن وأخواتها

 تمل على:ويش

 :  أحوال ظن وأخواتها م  المفعولين-1
 . تقديم ظن وأخواتها علر المفعولين - أ

 . توسط ظن وأخواتها بين المفعولين -  
 . تقديم المفعولين علر ظن وأخواتها - ج

 .  الترتيب بين المفعولين-2
 .  حذف المفعولين أو أحدهما-3

 حذف المفعولين اختصاما . -أ 
 حذف المفعولين ا تصاما . -  
 أحد المفعولين. حذف -ج 
 : أحكام ظن وأخواتها-4

 .امعمال - أ
 .التعليق -  
 .املغا  - ج

 .استخدام القول بمعنى الظن-5
 مذه  عامة التاا. - أ

 .)مذه   بيلة بت  سليم(المذه  الرات  -  
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  المبحث الثاني
 وأحكامها أحوال ظن وأخواتها

 : أحوال ظن وأخواتها م  المفعولين-1
فيجـوز أن يتقـدم عليهمـا معـا ويتـأخم عتهمـا ، ن التاسخ ومعموليـ   تمتي  ف  هذا البا  بي

 . حقا  عل حالة أحعام سيأت  تفصيلها   لعن يتمت  علر، ويتوسط بيتهما

 : على المفعولين اتقديم ظن وأخواته -أ 

 . (1)وف  هذه الحالة يج  إعمال ظن وأخواتها و  يجوز املغا ، ظتتت زيدا   ائما  : فتقول

 : ظن وأخواتها بين المفعولينتوسط  -ب 

وفـ  هـذه الحالـة يجـوز إعمـال ظـن وأخواتهـا ، يمعن أن تتوسط ظن وأخواتها بـين المفعـولين
 . زيدا  أظن  ائمٌ : وف  املغا ،  ائما   ن  ظزيدا  أ: تقول ف  امعمال، (2)وامعمال أحسن، أو إلغاؤهما

 (: ظن وأخواتها) تقديم المفعولين على -جر  

ـــر المفعـــولينمـــن الممعـــ ـــأخم ظـــن وأخواتهـــا عل ـــة يجـــوز امعمـــال ، ن أن تت وفـــ  هـــذه الحال
ـــال امعمـــال، مـــع عـــون املغـــا  أ ـــوى، واملغـــا  ـــدا   ائمـــا  ظتتـــت: فمر ـــٌد  ـــائٌم : ومرـــال املغـــا ، زي زي
 . (3)ظتتت

ـــة مـــن الحـــا ت الســـابقة  دوالحعـــم الخـــا  فيهـــا  حقـــا  عتـــ، وســـيأت  الحـــديث عـــن عـــل حال
 . أفعال القلو  الحديث عن أحعام

 : الترتيب بين المفعولين -2
فحعمــ  حعــم التمتيــ   ،أمــا التمتيــ  بــين المفعــولين وتقــديم أحــدهما علــر ايخــم دون التاســخ

، فاألصـل تقـديم المفعـول األول وتـأخيم الرـات ، بين أصلها المبتدأ والخبم  بل دخول التاسـخ عليهمـا
وبالتـال  يعـون المفعـول األول واجـ  ، جـود التاسـخفما ربت ألصلهما يربـت لهمـا مـن غيـم اعتبـام لو 

                                                 

اتظم: فتا م  البمية فـ  لـمح تظـم ايجموميـة، اللـتقيط ، تحقيـق: أحمـد بـن عمـم الحـازم ، معتبـة األسـدي،  (1)
 . 261، والمفصل: 175، والفصول الخمسون: 396معة المعممة، 

 . 175، والفصول الخمسون: 29، والجمل ف  التحو: 396اتظم: فتا م  البمية:  (2)
 . 175، الفصول الخمسون: 261، والمفصل: 397اتظم: فتا م  البمية:  (3)
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وأن يعـون المفعـول ، التقديم علر المفعول الرات  ف  عل مو ـع يجـ  فيـ  تقـديم المبتـدأ علـر الخبـم
وأن ، الرــات  واجــ  التقــديم علــر المفعــول األول فــ  عــل مو ــع يجــ  فيــ  تقــديم الخبــم علــر المبتــدأ

عــل مو ــع يجــوز فيــ  تقــديم المبتــدأ علــر الخبــم بغيــم  يعــون تقــديم أحــدهما علــر ايخــم جــائزا  فــ 
 . (1)تمجيا

يجـ  تقـديم المفعـول األول علـر الرـات  متعـا  لو ـوم ( حسـبت أخـ  لـميع : )فف  مرـل  ولتـا
يجـ  تقـديم المفعـول الرـات  ( علمـت العلـ  حامسـا  أميتـا  : )وفـ  مرـل  ولتـا، عليهمـا معمفـة ألن  ، لبا

: وفـ   ولتــا(، مـا علمــت حامسـا  أميتـا  ســوى العلـ : )  األول فتقـولعلـر األول عتـد إمادة الحصـم فــ
 . (2)  ماتع من تقديم أحدهما علر ايخم إذ، يجوز تقديم المفعول الرات ( ظتتت القط البمي رعلبا  )

األصرل فري مواضر   –وهرو  –وفي القرآن الكريم ورد المفعول األول متقدمًا على المفعول الثراني 
 : كثيرة منها

 .(3)﴾الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض فَِراًشا﴿:  ول  تعالر-1

 (. فمالا  ) والمفعول الرات ( األمض) المفعول األول

ى َلُكمْ ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾َوَما َجَعَلُه اَّللَُّ إَِلَّ ُبَْشَ
(4). 

 . وجوبا  ألت  محصوم بإ ( بلمى) تأخم المفعول الرات 

َذ اَّللَُّ﴿:  ول  تعالر-3 َ ﴾ إِْبَراِهيَم َخلِياًل َواَّتَّ
(5). 

 . و د تأخم جوازا  ( خلي   )والمفعول الرات  (، إبماهيم) المفعول األول

﴾َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها﴿:  ول  تعالر-4
(6). 

تـ  لـو أل ؛و د تأخم المفعول الرـات  وجوبـا  ( سافلها) والمفعول الرات ( عاليها) المفعول األول
 .حيث جا  عل من المفعول األول والمفعول الرات  معمفة ، دمتاه لتوهمتا أت  هو المفعول األول

                                                 

، والتحـو 1/487، وهمـع الهوامـع: 331، والمطـالع السـعيدة: 2/75، ولـمح التسـهيل: 1/353اتظم: المساعد:  (1)
 . 2/23الواف : 

 . 2/23اتظم: التحو الواف :  (2)
 .22البقمة:  سومة (3)
  .126آل عممان:  سومة (4)
 .125التسا :  سومة (5)
  .82هود:  سومة (6)
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ًرا﴿:  ول  تعالر-5  .(1)﴾إِِّنِّ َأَراِِّن َأْعِصُ ََخْ

ألت  جا  فع   مافعا  ل ميم المفعول األول الذي هو  ؛وجوبا  ( أعصم) تأخم المفعول الرات 
 . ف  األصل مبتدأ

اَعَة َقا َِمةً ﴿: تعالر  ول -6 ﴾َوَما َأُظنُّ السَّ
(2). 

 (.  ائمة) والمفعول الرات ( الساعة) المفعول األول

﴾َوإَِذا َرَآَك الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َيتَِّخُذوَنَ  إَِلَّ ُهُزًوا﴿:  ول  تعالر-7
(3). 

 . تأخم وجوبا  ألت  محصوم بإ ( هزوا  ) المفعول الرات 

﴾َذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْنُلًنا َمنُْثوًراإِ ﴿:  ول  تعالر-8
(4). 

 . (لؤلؤا  )المفعول الرات  

 : ومن المواض  التي ورد فيها المفعول الثاني متقدمًا على المفعول األول

اِهلِيَّةِ ﴿:  ول  تعالر-1 ِِّ َظنَّ اْْلَ ﴾َيُظنُّوَن بِاَّللَِّ َغرْيَ اَْلَ
(5). 

وذلك متعام أن يظن باع ظن الجاهلية وأن يتسـ   ؛جوازا  ( باع) حيث تقدم المفعول الرات 
 . ل  تعالر لمعا 

﴾َوَمْن َيْلَعِن اَّللَُّ َفَلْن ََتَِد َلُه َنِصرًيا﴿:  ول  تعالر-2
(6). 

الذي أصل  مبتدأ جا  تعمة   ( تصيما  ) ألن المفعول األول ؛وجوبا  ( ل ) تقدم المفعول الرات 
 . إ  تقدم الخبممسوغ ل بتدا  بها 

﴾َقاُلوا َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه َآَباَءَنا﴿:  ول  تعالر-3
(7). 

 .جوازا  ( علي ) وهو لب  الجملة( وجدتا) تقدم المفعول الرات  للفعل
                                                 

 .36يوسف: سومة  (1)
  .36العهف:  سومة (2)
 .36األتبيا :  سومة (3)
 .19امتسان:  سومة (4)
 .154آل عممان:  سومة (5)
 .52التسا :  سومة (6)
 .104مائدة: ال سومة (7)
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نَّ ﴿:  ول  تعالر-4 َكاَء اْْلِ ﴾َوَجَعُلوا َّللَِِّ ُُشَ
(1). 

 وفــ  علتــا الحــالتين تقــدم المفعــول الرــات ( الجــن-لــمعا  ) أو( لــمعا  –ع ) المفعــو ن إمــا
 . وذلك متعام أن يتس  ع تعالر لمعا  أو أن يعون ل  لميك من خلق  ؛(لمعا ) أو( ع)

ٍء َحي  ﴿:  ول  تعالر-5 ْ ََ ﴾َوَجَعْلنَا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ 
(2). 

ان وأن المــا  تعمــة اع علــر امتســ لألهميــة وليبــينوذلــك  ؛(مــن المــا )  ــدم المفعــول الرــات 
 . أساا الحياة

ا﴿:  ول  تعالر-6 ﴾َلْوََل إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ امْلُْنِمنُوَن َوامْلُْنِمنَاُت بَِأْنُفِسِهْم َخرْيً
(3). 

وذلك ألن المفعـول األول تعـمة   مسـوغ ل بتـدا  بهـا  ؛وجوبا  ( بأتفسهم)  دم المفعول الرات          
 . إ  تقدم الخبم

ْوءِ ﴿: الر ول  تع-7 ﴾الظَّانَِّْي بِاَّللَِّ َظنَّ السَّ
(4). 

تعام أن ي ظن باع ظن السو  ؛جوازا  ( باع) تقدم المفعول الرات   . وذلك متعام فعلتهم وا 

ْم ِمْن َباقَِيةٍ ﴿:  ول  تعالر-8 ﴾َفَهْل َتَرى ََلُ
(5). 

محـ   علـر أتـ   اسـم مجـموم لفظـا  متصـو ( با ية) حمف جم زائد( من، )مفعول رانٍ ( لهم)
ألن المفعـول األول تعـمة  ؛علر المفعـول األول وجوبـا  ( لهم) و د تقدم المفعول الرات ، مفعول ب  أول

 .   مسوغ ل بتدا  بها إ  تقدم الخبم

 : حذف المفعولين أو أحدهما -3
 : حذف المفعولين اختصاراً  -أ

 .(6)أي لدليل، يجوز بامجمام حذف المفعولين اختصاما  
                                                 

 .100األتعام:  سومة (1)
 .30األتبيا :  سومة (2)
 .12التوم:  سومة (3)
 .6الفتا:  سومة (4)
 .8الحا ة:  سومة (5)
، ولـمح ابـن التـاظم: 566/ 2، وتو ـيا المقاصـد: 1/164، ولـمح األلـموت : 2/59 :اتظم: أو ا المسالك (6)

 . 2098، وامتلاف ال م : 337 :، والمطالع السعيدة151



 اْلفعال املتعدية ملفعولْي أصلهام املبتدأ واخلر )ظن وأخواهتا(

 

98 

 

 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : ول اللاعمعق

 رىت ررررررر ة  ن  س ررررررر ة  أي رررررررب   م  أ   كتررررررراب   أي  ب ررررررر

رررررررررر   رررررررررره  ب  ح  ررررررررررح  وت   لرررررررررري  ع   اراً م ع  (1)ب  س 
 

   
لد لـــة مـــا ( عـــاما علـــ ) و (حـــبهم): فحـــذف المفعـــولين وهمـــا، علـــ    أي تحســـ  حـــبهم عـــاما  

 .  بلهما عليهما

 : ومن مواض  حذف المفعولين اختصارًا في القرآن الكريم

َكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكنُْتْم َتْزُعُمونَ ثُ ﴿:  ول  تعالر-1 ُكوا َأْيَن ُُشَ ِذيَن َأُْشَ ﴾مَّ َنُقوُل لِلَّ
(2). 

 محــذوفان أحــدهما عائــد الموصــول أي تزعمــوتهم لــمعا  ويمعــن تقــديمهما( تزعمــون) مفعــو 
ُررْم فِرريُكْم َوَمررا َنررَرى َمَعُكررْم ُشررَفَعاَءُكُم الَّررِذيَن َزعَ ﴿: بــدليل  ولــ  تعــالر( تزعمــون أتهــم لــمعا ) ْمررُتْم َأَّنَّ

َكاءُ  ﴾ُُشَ
 . بل علر أن وصلتها، أ  يقع علر المفعولين صميحا  ( زعم) وألن الغال  علر (3)

مْ ﴿:  ول  تعالر-2 َكا َِي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفَلْم َيْسَتِجيُبوا ََلُ ﴾َوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا ُُشَ
(4). 

 (. زعمتموهم لمعائ ) لة المعتر عليهما والتقديملد  ؛محذوفان (زعمتم)مفعو  

﴾َأِعنَْدُه ِعْلُم اْلَفْيِب َفُهَو َيَرى﴿:  ول  تعالر-3
(5). 

 (. فهو يمى علم الغي  مرل الملاهدة) المفعو ن محذوفان أي

ا ِيرَل َعرََل ِمْثلِرِه َفرَنَمَن ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعنِْد اَّللَِّ َوَكَفْرُتْم بِِه َوَشِهَد َش ﴿:  ول  تعالر-4 اِهد  ِمْن َبنِري إِِْسَ

ُتْم إِنَّ اَّللََّ ََل هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِْيَ  ﴾َواْسَتْكَرْ
(6). 

 (. عذا ألستم ظالمينعان أمأيتم حالعم إن ) محذوفان تقديمهما (أمأيتم)مفعو  

                                                 

، وتو ـيا المقاصـد: 2/55، ولـمح ابـن عقيـل: 2/59البيت للعميت بن زيد األسدي، اتظـم: أو ـا المسـالك:  (1)
  .2/73، ولمح التسهيل: 2/566

 اللغة: تمى حبهم: بمعتر ا عتقاد، عاما : عي  ومذمة، تحس : تظن. 
  .22األتعام:  سومة (2)
 .94األتعام:  سومة (3)
  .52العهف:  سومة (4)
 .35التجم:  سومة (5)
  .10األحقاف:  سومة (6)
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َدى ﴿:  ول  تعالر-5 ﴾َأْو َأَمَر بِالتَّْقَوى (11)َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعََل اَْلُ
(1). 

: وهـــو  ولـــ  تعـــالر، حـــذف المفعـــول األول لد لـــة مـــا  بلـــ  عليـــ ، محـــذوفان( أمأيـــت) مفعـــو 
﴾َأَرَأْيَت الَِّذي َينَْهى﴿

َأََلْ َيْعَلرْم بِرَأنَّ ﴿: لد لة ما بعده علي  وهو  ول  تعـالر ؛وحذف المفعول الرات  (2)

﴾اَّللََّ َيَرى
(3). 

 : عولين اقتصاراً حذف المف -ب

 : أي لغيم دليل أما حذفهما ا تصاما  

لقولـ   (4)وعـن األعرـمين امجـازة مطلقـا  ، وتسب  ابن مالك لسـيبوي ، فعن األخفش المتع مطلقا  
﴾َواَّللَُّ َيْعَلررُم َوَأْنررُتْم ََل َتْعَلُمررونَ ﴿: تعــالر

ل اأي يخــ، أي يقــع متــ  خيلــة( لْ َخــع يَ ســمَ يَ  نْ َمــ: )و ــولهم، (5)
واستدل علر ذلك بحصول ، وعن األعلم يجوز ف  أفعال الظن دون أفعال العلم، (6)  صاد ا  مسموع

و  ، فيفيــد  ولــ  ظتتــت أتــ  و ــع متــ  الظــن، وامتســان يخلــو مــن الظــن، الفائــدة فــ  األول دون الرــات 
، ليئا  يخلو من علم إذ ل  أليا  يعلمها  مومة ععلم  أن ا رتين أعرم من واحد فلم يفد  ول  علمت 

 . (7)ومد بأت  يفيد و وم علم ما لم يعن يعلم

 : ومن مواض  حذف المفعولين اقتصارًا في القرآن الكريم

﴾َواَّللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََل َتْعَلُمونَ ﴿:  ول  تعالر-1
(8). 

ِذَف مفعو   . ألن اع تعالر علم  واسع سبحات  عالم عل ل   ؛(يعلم) ح 

 . وما هو لم لعم،   تعلمون ما هو خيم لعم :أي (تعلمون)وحذف مفعو  
                                                 

 .12-11العلق:  سومة (1)
 . 9العلق:  سومة (2)
 .14العلق:  سومة (3)
، 1/488، وهمــع الهوامــع: 2/74، لــمح التســهيل: 1/167، ولــمح األلــموت : 2/60اتظــم: أو ــا المســالك:  (4)

 . 2097وامتلاف ال م : 
 . 216البقمة:  سومة (5)
 . 1/488، وهمع الهوامع: 4/155، ولمح الم  : 2/60ا المسالك: اتظم: أو  (6)
، وامتلــــاف ال ــــم : 1/488، وهمــــع الهوامــــع: 1/163، ولــــمح األلــــموت : 2/60اتظــــم: أو ــــا المســــالك:  (7)

2097 . 
 .216البقمة:  سومة (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

﴾َوإِْن ُهْم إَِلَّ َيُظنُّونَ ﴿:  ول  تعالر-2
(1). 

 . حذف المفعولين أي يظتون ما هو تافع لهم

ْوءِ ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾َوَظنَنُْتْم َظنَّ السَّ
(2). 

 . لظنا يذعم مفعول  لم

﴾َكالَّ َسَيْعَلُمونَ ﴿:  ول  تعالر-4
(3). 

ولعل ذلك مـن بـا  التخويـف والتمهيـ  للعفـام حتـر تـذه  أتفسـهم (، يعلمون) فعو ِذَف مح  
 . ف  تقديم أهوال يوم القيامة عل مذه 

 : حذف أحد المفعولين -جر

" إتمـا : (4) ـال المبـمد، ا تصـاما ؛ ألن أصـلهما المبتـدأ والخبـم ايمتتع بامجمـام حـذف أحـدهم
تمـا هـ  ، ت ؛ ألتها ليست أفعا   وصلت متـك إلـر غيـمكامتتع ظتتت زيدا  حتر تذعم المفعول الرا وا 

ن ، قصــود بهـذه األفعــالموعــذلك فـإن ا تصـمتا علــر المفعـول األول لــم تعـمف مـا ال. وخبـم " ابتـدا  وا 
 . ا تصمتا علر المفعول الرات  لم تعلم إلر من أستد

ك أن وحجتـــ  فـــ  ذلـــ،   ابـــن ملعـــونومتعـــ، هما اختصـــاما  فأجـــازه الجمهـــومأحـــد أمـــا حـــذف
، ومن جهة عوت  أحد جزأي الجملة، المفعول ف  هذا البا  مطلو  من جهتين من جهة العامل في 

فإتـ  مطلـو  مـن جهتـين و  خـ ف فـ  ، متـتقض بخبـم عـان  ومـا  الـ، فلما تعمم طلب  امتتع حذف 
َسررَبنَّ َوََل ََيْ ﴿: ومــن حــذف المفعــول األول اختصــاما   ولــ  تعــالر. (5)جــواز حذفــ  إذا دل عليــ  دليــل

ا  . أي ما يبخلون ب  هو خيما  لهم (6)﴾الَِّذيَن َيْبَخُلوَن باَِم َآَتاُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخرْيً

 
                                                 

 .78البقمة:  سومة (1)
 .12الفتا:  سومة (2)
 .4التبأ:  سومة (3)
 . 3/95المقت  :  (4)
، ولمح التسهيل: 2/568، وتو يا المقاصد: 2/57، ويتظم: لمح ابن عقيل: 2/60تظم: أو ا المسالك: ا (5)
 . 151، ولمح ابن التاظم: 2/72
 . 180آل عممان:  سومة (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : حذف المفعول الرات   ول اللاعمومن 

رررررررري ص  ن ررررررررظ  ال ت  ف رررررررر ت  زل ررررررررن   قررررررررد  ل  و    هر  ي 
ررررررررالم   ة  زل ررررررررن  م  ي ب  ن ررررررررم     ررررررررالم   ب  ح  (1)م  ر  ك 

 

   
 . والتقديم ف  تظت  غيمه حاص   أو تحو ذلك، ول الرات فقد حذف المفع

 : ومن حذف المفعول األول في القرآن الكريم

َذ اَّللَُّ َوَلًدا﴿:  ول  تعالر - َ ﴾َوَقاُلوا اَّتَّ
(2). 

 .(اتخذ بعض الموجودات ولدا  )والتقديم ، حذف المفعول األول

َفَهاَء َأْمَواَلكُ ﴿: و ول  تعالر - ﴾ُم الَّتِي َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم قَِياًماَوََل ُتْنُتوا السُّ
(3). 

 (. جعلها اع لعم  ياما  ) المفعول األول محذوف وهو العائد أي

ةً ﴿: و ول  تعالر - ُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ُقْرَباًنا َآَِلَ َ ُهُم الَِّذيَن اَّتَّ ﴾َفَلْوََل َنَصَ
(4). 

 (. آلهة) أي اتخذوها والمفعول األول محذوف وهو العائد، آلهة مفعول رانٍ 

َب َوَتَو َّ ﴿: و ول  تعالر - ﴾َأََلْ َيْعَلْم بَِأنَّ اَّللََّ َيَرى (13)َأَرَأْيَت إِْن َكذَّ
(5). 

فـ  ( ألـم يعلـم بـأن اع يـمى) والجملة ا ستفهامية( حال ) والتقديم، ل األول لمأيتحذف المفعو 
 . محل تص  المفعول الرات 

 : القرآن الكريم ومن حذف المفعول الثاني في

ْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدهِ ﴿:  ول  تعالر - َ ﴾ُثمَّ اَّتَّ
(6). 

 (.اتخذتم العجل إلها  ) حذف المفعول الرات  والتقديم

                                                 

 البيت: لعتتمة بن لداد من معلقت  الملهومة، اتظم: لمح المعلقات السبع، الزوزت ، دام صادم، بيموت،  (1)
 .153ظم ديوات   ، وات138  

اللغة: المح : اسم مفعـول مـن أحـ  وهـو القيـاا، ولعتـ   ليـل فـ  ا سـتعمال، واألعرـم: أن يقـال فـ  اسـم المفعـول: 
 محبو  أو حبي . 

  .116البقمة:  سومة (2)
 .5التسا :  سومة (3)
  .28األحقاف:  سومة (4)
 .14-13العلق:  سومة (5)
 .51البقمة:  سومة (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

﴾َوَلَقْد ُكنُْتْم َُتَنَّْوَن امْلَْوَت ِمْن َقْبِل َأْن َتْلَقْوُه َفَقْد َرَأْيُتُموُه َوَأْنُتْم َتنُْظُرونَ ﴿: و ول  تعالر -
(1). 

 (. مأيتموه وا عا  ) والتقديم( لمأيتموه) حذف المفعول الرات 

َّْن َحْوَلُكْم ِمَن اْْلَْعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل امْلَِدينَرِة َمرَرُدوا َعرََل النَِّفراِق ََل َتْعَلُمُهرْم ﴿: و ول  تعـالر - َوِِم

﴾َنْحُن َنْعَلُمُهمْ 
(2). 

ألن التفــاق مخــت  بالقلــ  وتقــدم لفــظ متــافقين  ؛افقينحــذف المفعــول الرــات  أي   تعلمهــم متــ
 .(3).فدل علر المحذوف فتعدت  رتين

ى﴿: و ول  تعالر - َت َواْلُعزَّ ﴾َأَفَرَأْيُتُم الالَّ
(4). 

 (. هل ه   ادمة علر ل  ) محذوف تقديمه( أمأيتم) المفعول الرات 

لمفعـولين مـن بـا  ظـن وأخواتهـا * يت ا من خ ل اييات القمآتية السابق ذعمها أت  يجوز حـذف ا
 . وعذلك يجوز حذف أحد المفعولين إذا دل علر ذلك دليل، اختصاما  وا تصاما  

لـيا و ، " هذا الخ ف ف  الحذف وعدم  مجمد اصط ح عتـد التحـويين: جا  ف  التصميا
قصد ألت  تامة ي، ألن غمض المتعلم مختلف ف  إفادة المخاط ، من الحذف ف  ل   عتد البياتيين

وتامة ، و ع ظن أو علم: فيقول، فيستد الفعل إلر المصدم، مجمد و وم الحدث من غيم تعلق بفاعل
فيتـزل الفعـل فـ  هـاتين ، فـ ن يظـن أو يعلـم: فيقـول، يقصد تسبت  إلر فاعل  من غيم تعلق بمفعول

إتــ  حــذف : عمــا يقــال فـ  القاصــم، إتــ  حــذف متـ  لــ  : وحيتئــٍذ فـ  يقــال، الحـالتين متزلــة القاصــم
 .(5)ا "مألن الغمض تعلق بإفادته، وأما إذا لم يتزل متزلة القاصم ف  بد من ذعمهما، مت  ل  

 .وحسبما يقت ي  السياق، لحذف تبعا  لغمض المتعلم من ذلكإذن يعون الذعم وا

  

 

                                                 

 .143ممان: آل ع سومة (1)
 .101التوبة:  سومة (2)
 .5/97اتظم: البحم المحيط  (3)
 .19التجم:  سومة (4)
 .1/379لمح التصميا:  (5)
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 الفصل األول 

عال المتعدية األف
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : أحكام ظن وأخواتها -4
  .امعمال واملغا  والتعليق: لهذه األفعال ر رة أحعام وه 

 : يل  تفصيل ذلك وفيما

 : اإلعمال -أ

وهو وا ع ف  جميع أفعال هـذا ، وهذا هو األصل، حيث تتص  ظن وأخواتها المبتدأ والخبم
 . (1)صمف والقلب  والتصييميتالبا  الجامد متها والم

، ين و  يجــوز املغــا معموليهــا وجــ  إعمالهــا عتــد البصــميفــإذا تقــدمت ظــن وأخواتهــا علــر 
ة والعوفيـون او وذه  األخفـش ومحمـد بـن وليـد وأبـو بعـم الزبيـدي وابـن الطـم ، ائما  ظتتت زيدا   : تقول

 . (2)إلر أت  يجوز املغا  وامعمال أحسن

أما األفعال القلبية المتصـمفة فإتهـا تخـت  دون غيمهـا باملغـا  والتعليـق وفيمـا يلـ  تفصـيل 
 .  ذلك

 : التعلي  -ب

متـع : ومعتاه، ل  صدم الع م بعد الفعل التاسخبطال العمل لفظا    مح   لمج   ما إوهو 
أمــا فــ  المحــل ، وهــو التصــ  فــ  لفــظ المفعــولين معــا  أو لفــظ أحــدهما، التاســخ مــن العمــل الظــاهم

فإت  ، إذا عاتت مأى حلمية، ويسترتر من األفعال القلبية المتصمفة الفعل مأى، (3)والتقديم فهو عامل
 . (4)  يدخل عليها تعليق

وذلـــك ، أمـــا فـــ  المحـــل فهـــ  عاملـــة التصـــ ، يـــق هـــو عـــدم العمـــل فـــ  اللفـــظ فقـــطإذن التعل
 : والمماد بما ل  صدم الع م ما يل .  عتماض مال  صدم الع م بيتها وبين معموليها

 

 
                                                 

 .1/295، ودليل السالك: 1/369اتظم: لمح التصميا:  (1)
  .196، والتطبيق التحوي: 396، وفتا م  البمية: 2017، وامتلاف ال م : 1/364اتظم: المساعد:  (2)
، وامتلـــاف ال ـــم : 2/88، ولـــمح التســـهيل: 2/45، ولـــمح ابـــن عقيـــل: 2/558: وتو ـــيا المقاصـــد: اتظـــم (3)

 .197والتطبيق التحوي:  ، 1/297دليل السالك: و  ،2114
 .2/37اتظم: التحو الواف :  (4)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : ما النافية-1
فلمــــا توســــط بــــين العامــــل ، فاألصــــل ظتتــــت زيــــدا   ائمــــا  ، ظتتــــت مــــا زيــــٌد  ــــائمٌ : مرــــل  ولتــــا

تافية وه  مما لها صدم الع م لم يستطع العامل أن يؤرم ف  لفظ المعمولين فعلـق والمعمولين ما ال
﴾َلَقْد َعلِْمَت َما َهُنََلِء َينْطُِقرونَ ﴿: ومت   ول  تعالر، (1)عن العمل

، مبتـدأ( هـؤ  ) تافيـة و( مـا) ف (2)
 . المبتدأ والخبم ف  محل تص  مفعول  علمتوالجملة من ، جملة خبم( يتطقون)و

ِ  ﴿: ل  تعـالرو و  ﴾َقاُلوا َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا ِي َبنَاتِرَ  ِمرْن َحر
مالتـا فـ  بتاتـك ) الجملـة المتفيـة (3)

 . ف  محل تص  مفعول علمت( من حق

ِْنَرا لِنُْفِسرَد ِي اْْلَْرضِ ﴿: و ول  تعـالر ﴾َتاَّللَِّ َلَقْد َعلِْمُتْم َمرا ِج
مـا جئتـا لتفسـد ) الجملـة المتفيـة (4)

 (. علمتم) ف  محل تص  مفعول ( ضف  األم 

ريصٍ ﴿: و ول  تعـالر رْم ِمرْن َُمِ ﴾َوَظنُّوا َمرا ََلُ
فـ  محـل ( مـالهم مـن محـي ) الجملـة المتفيـة (5)

يصٍ ﴿: و ول  تعالر(، ظتوا) تص  مفعول  ْم ِمْن َُمِ اِدُلوَن ِي َآَياتِنَا َما ََلُ ﴾َوَيْعَلَم الَِّذيَن ُعَ
(6). 

 : ال النافية-2
، فعـل وفاعـل( تلمـع) ف، ف  التافيـة لهـا حـق الصـدامة،   زيٌد  ائٌم و  عممو علمت: مرل

 والجملــة مــن المبتــدأ والخبــم فــ  محــل تصــ  مفعــول ، خبــم(  ــائم) مبتــدأ و( زيــد) و، تافيــة(  ) و
 . (7)(علم)
 : إن  النافية-3

﴾َوَتُظنُّوَن إِْن َلبِْثُتْم إَِلَّ َقلِياًل ﴿: عقول  تعالر
ن حمف تف ، فعل م امم فتظتون، (8) وجملة ، وا 

 .ف  محل تص  مفعول  تظتون (لبرتم إ   لي   )

                                                 

 .2/562، وتو يا المقاصد: 400اتظم: فتا م  البمية:  (1)
 . 65األتبيا : سومة  (2)
  .79هود:  سومة (3)
 .73يوسف:  سومة (4)
  .48فصلت:  سومة (5)
 .35اللومى:  سومة (6)
ملاد السالك: 401اتظم: فتا م  البمية:  (7)  . 279، وا 
 . 52سومة امسما :  (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : الم االبتداء-4
ـــد(، )علمـــت لزيـــد  ـــائم: ) ولتـــا تحـــو ـــد، )الـــ م  م ا بتـــدا ( لزي ـــم(  ـــائم) و، مبتـــدأ( زي ، خب

 . (1)(علمت) والجملة من المبتدأ والخبم ف  محل تص  معمول 
اُه َما َلُه ِي اْْلَِخرَرِة ِمرْن َخراَلٍق َوَلَقْد عَ ﴿: عقولـ  تعـالر َ ََ ِن اْش

 وجملـة، دأمبتـ( مـن) ف (2)﴾لُِموا مَلَ
فــ  محــل تصــ  معلــق عتهــا ( اوخبمهــ نْ َمــ) مــنجملــة الو ، خبــم مــن( مــا لــ  مــن ايخــمة مــن خــ ق)

 . العامل ب م ا بتدا 
ررُه َلَيْحُزُنررَ  الَّررِذي َيُقوُلررونَ ﴿: و ولــ  تعــالر ﴾َقررْد َنْعَلررُم إِنَّ

ُررْم ﴿: و ولــ  تعــالر، (3) َواَّللَُّ َيْعَلررُم إَِّنَّ

﴾َلَكاِذُبونَ 
ا إَِلْيُكْم مَلُْرَسُلونَ ﴿: و ول  تعالر، (4) نَا َيْعَلُم إِنَّ ﴾َقاُلوا َربُّ

نَُّة ﴿: و ول  تعالر، (5) َوَلَقْد َعلَِمِت اْْلِ

ونَ  ُْم مَلُْحََضُ ﴾إَِّنَّ
(6) . 

 : الم القسم-5
 : عقول اللاعم

 يت رررررررررري  ن  م   تين  أ  ت ررررررررررل   مررررررررررت  ل  ع   د  ق ررررررررررل  و  
رررررررررايرررررررررا ال ت  المن   إن     ررررررررر يش  ط  (7)هاام  ه  س 

 

   
 . علمت فعول ف  محل تص  م( تأتين متيت ) وجملة، ال م  م القسم( لتأتين متيت : )فقول 

 : (8)ول  ر ث صوم: االستفهام-6
:  ولـ  تعـالر ومتـ ، ةعلمت أيهم مواظ  علر الصـ : مرل، أن يعون أحد المفعولين اسم استفهام- أ
ْزَبْْيِ َأْحََص ملَِا َلبُِثوا َأَمًدا﴿ ﴾لِنَْعَلَم َأيُّ اَْلِ

(9) . 

                                                 

 . 401اتظم: فتا م  البمية:  (1)
 . 102سومة البقمة:  (2)
  .33األتعام:  سومة (3)
 .42التوبة:  سومة (4)
  .16يا:  سومة (5)
 .158الصافات:  ومةس (6)
ديواتـ  إتمـا هـو اللـطم الرـات ، وصـدمه: صـادفن متـ   موجـود فـ والللبيد بن مبيعة العـاممي،  تسب  سيبوي  البيت (7)

، وتو ـيا 223، ولـمح الـدموا: 2/52أو ـا المسـالك: و  ، 171غمة فأصبتها ...اتظم ديـوان لبيـد بـن مبيعـة  
  .453، وتخلي  اللواهد: 2/88ح التسهيل: ، ولم 1/161، ولمح األلموت : 2/562المقاصد، 

   .اللغة: متيت : المتية )الموت(، تطيش: تخي 
ـــل: 1/259اتظـــم: دليـــل الســـالك:  (8) ، والفصـــول الخمســـون 1/161، ولـــمح األلـــموت : 2/51، ولـــمح ابـــن عقي

 .2/32، والتحو الواف : 175
 .12سومة العهف:  (9)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
ين أصلهما المبتدأ لمفعول

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 . ؟علمت صاح  أيهم المواظ : مرل، حد المفعولين م افا  إلر اسم استفهامأأن يعون -  

ومتـــ   ولـــ   ؟علمـــت أعلـــ  مســـافم أم مقـــيم، أن يعـــون أحـــد المفعـــولين دخلـــت عليـــ  أداة اســـتفهام- ت
﴾َوإِْن َأْدِري َأَقِريب  َأْم َبِعيد  َما ُتوَعُدونَ ﴿: الرتع

(1) . 

" علمـت أزيـد عتـدك أم عمـمو؟ " فقـد علـل التحـاة : وبالتسبة لتعلق العلم با ستفهام ف  تحـو
تـــ  مســـتحيل أل، هـــذا عـــ م صـــومت  ا ســـتفهام ولـــيا المـــماد بـــ  ا ســـتفهام" : (2)فقـــال المـــمادي، ذلـــك

ـــ ـــم أت ـــمجلين "،   يعلمـــ ا ســـتفهام عمـــا أخب ـــدك مـــن هـــذين ال ـــذي عت تمـــا المعتـــر علمـــت ال و ـــال ، وا 
 . "دت أن تخبم أتك علمت أيهما رموأم (  د علمت زيد رم أم عممو: )" عما أتك إذا  لت: (3)سيبوي 

وحعر الللوبين عن بعض المتأخمين أن هذا الع م علـر حـذف م ـاف وأن المـماد علمـت 
 . (4)جوا  هذا الع م

وألتهـا ، ف  يعمل ما  بلهـا فيمـا بعـدها، يق ف  جميع ما سبق أن لها حق الصدامةوعلة التعل
، وأصــــبحت جملــــة لــــيا لهــــا أي امتبــــاط لفظــــ  بمــــا  بلهــــا، عزلــــت الفعــــل عــــن الجملــــة التــــ  بعــــدها

لفاظها أو تتخطاها إلر ما أاستحال أن تعمل ف   -وه  و وعها صدما   –فلخصوصية هذه الحموف 
ن عـان لهـا تعلـق معتـوي بالفعـل ، يدل علر أن ما بعدها جملة تامة األمعان فو وعها صدما  ، بعدها وا 
ـــ  ـــأريم معتـــوي فـــ  التمعيـــ ، القلب فيعتمـــد عليهـــا ، وخطـــومة متزلـــة هـــذه الحـــموف هـــو عوتهـــا ذات ت

فـــالتف  مـــر   لـــيا لتفـــ  الجـــزأين أو لتفـــ  أحـــدهما بـــل لتفـــ  ، م ـــمون التمعيـــ  الـــذي دخلـــت عليـــ 
والجملـة الوا عـة بعـد الفعـل القلبـ  المعلـق فـ  محـل تصـ  ، بـا   الحـموفوعـذلك ، م مون الجملـة

فـإن علـق الفعـل القلبـ  عـن المفعـول الرـات  فقـط عاتـت الجملـة فـ  محـل ، سدت مسد مفعـولر الفعـل
 . (5)تص  المفعول الرات 

 

 

                                                 

 .109 :األتبيا  سومة (1)
 .2/563صد: تو يا المقا (2)
 .1/236العتا :  (3)
 .2/564اتظم: تو يا المقاصد:  (4)
 س مية، المجلد الخاما علم، امهمال ف  التحو، د. جهاد العمجا، العدد الرات ، اتظم: مجلة الجامعة ام (5)

  .141تظم: لمح ابن التاظم: ا، و 62م،  2007يوتيو، 
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

فة عرن ومن المواض  في القررآن الكرريم التري جراء فيهرا االسرتفهام معلقرًا للفعرال القلبيرة المتصرر 
 : العمل

ارِ ﴿:  ول  تعالر - اُر ملَِْن ُعْقَبى الدَّ ﴾َوَسَيْعَلُم اْلُكفَّ
(1). 

( الـدام رلمـن عقبـ) والجملـة، بعـده( مـن) عن العمل لمجـ   اسـم ا سـتفهام( يعلم) علق الفعل
 . ف  محل تص  سدت مسد مفعول  يعلم

﴾ُدونَ َوإِْن َأْدِري َأَقِريب  َأْم َبِعيد  َما ُتوعَ ﴿: و ول  تعالر -
(2). 

 . عن العمل لمج   حمف ا ستفهام الهمزة بعده( أدمي) علق الفعل

َ  َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ ﴿: و ول  تعالر - ﴾َأََلْ َتَر إَِ  َربِّ
(3). 

 . بعده( عيف) عن العمل لمج   اسم ا ستفهام( َتم) علق الفعل

﴾َوَما َتْدِري َنْفس  َماَذا َتْكِسُب َغًدا﴿: و ول  تعالر -
(4). 

 . بعده( ماذا) عن العمل لمج   اسم ا ستفهام( تدمي) علق الفعل

﴾َأََلْ َيَرْوا َكْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُرونِ ﴿: و ول  تعالر -
(5). 

خبميــة وعــدها ( عــم) و ــد تعــون، فعلــق عــن العمــل( يــموا) بعــد الفعــل( عــم) جــا  اســم ا ســتفهام
 . بعض التحاة من المعلقات عن العمل

ةُ ﴿: و ول  تعالر - اقَّ ﴾َوَما َأْدَراَك َما اَْلَ
(6). 

وعاتــت ، فعلــق عــن العمــل فــ  المفعــول الرــات  ،(أدمى) بعــد الفعــل( مــا) جــا  اســم ا ســتفهام
 .ف  محل تص  سدت مسد المفعول الرات ( ما الحا ة) الجملة

                                                 

  .42المعد:  سومة (1)
 .109األتبيا :  سومة (2)
  .45الفم ان:  سومة (3)
 .34لقمان:  سومة (4)
  .31يا:  سومة (5)
 .3الحا ة:  سومة (6)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : (1)وأ اف ابن مالك إلر ما سبق معلِّقات أخمى

  :عل  ل   -1

ررُه فِْتنَررة  َلُكررمْ ﴿: عقولــ  تعــالر ﴾َوإِْن َأْدِري َلَعلَّ
وذلــك ألن لعــل مرــل ا ســتفهام فــ  أتــ  غيــم ، (2)

راَعَة ﴿: ومرلـ   ولـ  تعـالر، (3)وأن مـا بعـده متقطـع ممـا  بلـ  و  يعمـل فيـ ، خبم َوَمرا ُيرْدِريَ  َلَعرلَّ السَّ

﴾َتُكرروُن َقِريًبررا
جملــة المعلقــة فــ  مو ــع وال، بعــده( لعــل) عــن العمــل لو ــوم( يــدميك) علــق الفعــل (4)

ررِدُ  َبْعررَد َذلِررَ  َأْمررًرا﴿: و ولــ  تعــالر(، يــدمي) تصــ  المفعــول الرــات  للفعــل ﴾ََل َتررْدِري َلَعررلَّ اَّللََّ َُيْ
(5) 

رُه ﴿: و ول  تعـالر( تدمي) الجملة المعلقة بلعل ف  مو ع تص  سدت مسد مفعول  َوَمرا ُيرْدِريَ  َلَعلَّ

ى كَّ ﴾َيزَّ
 (. يدمي)ت مسد المفعول الرات  للفعل الجملة المعلقة سد (6)

فعما يقع التعليق عـن هـل عـذلك عـن  ،(هل) مجمى ذعم أبو حيان أن العوفيين يجمون لعل  
ن عان ذلك ظاهما  فيها "، "   أعلم أحدا  ذه  إلر أن لعل من أدوات التعليق: (7)و ال، لعل  . وا 

تــدل علــر أن العــ م الرــات   وذعــم بعــض التحــاة أن األدوات التــ  تعلــق الفعــل عــن العمــل
 . مستقل عن األول

ولـو فصـل عتـ  لتفعـك العـ م ، َوم د  علر ذلك بأن العـ م مـمتبط ببع ـ  ولـيا مسـتق   عتـ 
اُب اْْلَُِشُ ﴿: ومــا اســتقام ففــ   ولــ  تعــالر ﴾َسررَيْعَلُموَن َغررًدا َمررِن اْلَكررذَّ

مــمتبط ( مــن العــذا ) فقولــ  (8)
  ؟وا   فماذا سيعلمون( ونسيعلم) امتباطا  عام   بقول 

وعذلك فإن مما يدل علر امتباط ما  بـل األداة المعلقـة بمـا بعـدها جـواز العطـف علـر محـل 
 :عريم عز ةعما ف   ول ، الجملة المعلقة

                                                 

، و مجلـــة 2/89ومـــا بعـــدها، ولـــمح التســـهيل:  2115، وامتلـــاف ال ـــم : 1/161اتظـــم: لـــمح األلـــموت :  (1)
 . 62الجامعة امس مية،  

 . 111األتبيا :  سومة (2)
، والتطبيــق التحــوي: 2116، وامتلــاف ال ــم : 379لــذوم الــذه :  ، ولــمح1/161اتظــم: لــمح األلــموت :  (3)

199 . 
  .63األحزا :  سومة (4)
  .1الط ق:  سومة (5)
 .3عبا:  سومة (6)
  .6/319اتظم: البحم المحيط:  (7)
 .26القمم:  سومة (8)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (الخبر )ظنَّ وأخواتهاو

 

ررررررو   رررررر بررررررل  ي ق  ر  د  أ   ت  ن ررررررا ك  م  رررررر ة  ز  ع  ررررررا الب  م   اك 
 تول ررررررررررى ت  حت رررررررررر القلررررررررررب   ات  ع رررررررررروج   م  ال  و    

   
وهـو د لـة  اطعـة علـر امتبـاط المعلـق ( مـا البعـا) علر محل عطفا  ( موجعات) حيث تص 

 .(1)بالفعل
وعذلك المتأمل ألمرلة التعليق ف  القمآن العميم يجد أن ما بعد أداة التعليق متعلق بمـا  بلهـا 

 . و  يجوز أن يستقل عت  وا   لتفعك الع م ولم يستقم المعتر، أي بالفعل

  :لو-2
 : عقول اللاعم

 حاتمررررررراً  و أن  ل ررررررر األقررررررروام   مل رررررررد ع  ق رررررررو  

ر  ه وف ررررررل رررررر كرررررران   المررررررال   راء  ث رررررر أراد    
(2)

 

   
 : وأ اف بعض التحاة أليا  أخمى تعلق األفعال القلبية المتصمفة عن العمل وه 

 . فتقول أعلم عم عتا   مأ زيد: عم الخبمية-1

ع معلقـا  للفعــل عـن العمــل عمـا يعــون المـاتو ، زيـدا  لعــميم أعلـم أن  : مرــل، التـ  فـ  خبمهــا الـ م إن  -2
 . (3)(أعلم زيدا  لهو عميم: )مرل، يعون معلقا  ل  عن العمل ف  مفعول واحد، ف  مفعولي 

 : تنبيه -

جــاز تصــب  ، علمــت زيــدا  َمــْن هــو: مرــل، ق غيــم م ــافق والمعلِّــإذا عــان الوا ــع بــين المعل ــ
ألتــ  المســتفهم  ؛از أي ــا  مفعـ وجــ ،وهـو األجــود لعوتــ  غيـم مســتفهم بــ  و  م ـاف إلــر مســتفهم بـ 

 . (4)عت  ف  المعتر

، عامــل فــ  المحــل، ألن العامــل عامــل ولــيا بعامــل ؛عــالممأة المعلقــة:  يــل، ســم  التعليــق تعليقــا   -
 . (5)فلذلك سم  تعليقا  ، و  مطلقة،   مزوجة يعت  عالممأة المعلقة، وليا بعامل ف  اللفظ

 
 
 

                                                 

 وما بعدها.  2/37اتظم: معات  التحو:  (1)
مساك يده عن العطا ،البيت من ع م حاتم الطائ  يعات  اممأت (2) تظم لذوم الذه : ا  الت  عاتت تأممه بالعف وا 

 .1/161، ولمح األلموت : 379
  .199، والتطبيق التحوي: 4/160، ولمح الم  : 1/161اتظم: لمح األلموت :  (3)
 .1/161لمح األلموت :  (4)
 .2/426، واأللباه والتظائم: 45، وحالية الصبان: 1/162، ولمح األلموت : 403اتظم: فتا م  البمية:  (5)
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 : اإللغاء -ج

فيجــوز إلغــا  ، ل ــعف العامــل لتوســط  أو تــأخمه، ومعتــر لغيــم مــاتع وهــو تــمك العمــل لفظــا  
 . (1)الحلمية ىويسترتر من ذلك مأ، األفعال القلبية المتصمفة إذا و عت ف  غيم ا بتدا 

 وللفعل في ذلك ثالث حاالت من ناحية موقعه في الجملة وأثر ذلك : 

 : تقديم ظن وأخواتها على المفعولين -1

ففـ  هـذه الحالـة   يجـوز املغـا  بـل ، ظتتت زيـدا  أخـاك: مرل، تدا  الع مفإذا و عت ف  اب
تجعـل التمعيـ  مـن التعليـق   :  الوا(،  ائمٌ  ظتتت زيدٌ : )فإذا سمع من لغة العم ، (2)يج  امعمال

 . (3)ألن املغا  هتا   يجوز ؛من املغا 

ن تقـــدمت امتتـــع املغـــا : (4)و ـــال ابـــن عقيـــل مـــن لســـان العـــم  مـــا يـــوهم  فـــإن جـــا ... " وا 
 : أول علر إ مام  ميم اللأن عقول ، إلغا ها متقدمة

رررررررررأ   ررررررررررج   هرررررررررات  ود  و م  ن  د  ت ررررررررر أن   ل  و وآم 

ررررررر   (5)ويرررررررل  ن  نرررررررك ت  ينا م  د  ل ررررررر خرررررررال  ا إ  وم 
 

   
لــديتا ) وهــ  المفعــول األول و، فالهــا   ــميم اللــأن( ومــا إخالــ  لــديتا متــك تتويــل) فالتقــديم

 : عقول ، أو علر تقديم  م ا بتدا ، وحيتئذ ف  إلغا ، الرات   ع المفعولجملة ف  مو ( متك تتويل

ررررر رررررحت رررررر ت  ب ررررررد  أ   ذاك  ك  ررررررى ص   لقررررررين خ  ار م 

ررررررررري و  أن ررررررررر   ررررررررر دت  ج  ررررررررر الك  م  (6)دباأل   ة  يم  الش 
 

   
فهــو مــن بــا  التعليــق ولــيا مــن املغــا  فــ  ( األد  اللــيمة مــ كَ لَ أتــ  وجــدت ) فالتقــديم

 . ل  

                                                 

، والمطـــالع الســـعيدة: 146، ولـــمح ابــن التـــاظم: 2/558، وتو ـــيا المقاصـــد: 2/45 :اتظــم: لـــمح ابـــن عقيــل (1)
 .1/295، ودليل السالك: 332

 . 396تظم: فتا م  البمية: ا (2)
 . 277، و إملاد السالك: 399تظم: فتا م  البمية: ا (3)
 . 2/47لمح ابن عقيل:  (4)
، لـمح ابـن 2/57تظـم: أو ـا المسـالك: ا، -صـلر اع عليـ  وسـلم  –ف  مـدح المسـول    بن زهيمعلعالبيت  (5)

 . اللغة: تدتو: تقتم ، تتويل: عطا . 148، ولمح ابن التاظم: 1/160، ولمح األلموت : 2/47عقيل: 
، ولــمح ابــن 2/55لمســالك: تظــم: أو ــا ااالبيــت اختــامه أبــو تمــام فــ  حماســت  وتســب  إلــر بعــض الفــزاميين،  (6)

. اللغة: م ك:  وام الل   وما يجمع ، الليمة: 148، ولمح ابن التاظم: 1/160، ولمح األلموت : 2/49عقيل: 
لق.   الخ 
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إلـر جـواز إلغـا  المتقـدم فـ  يحتـاجون إلـر ، وتبعهم أبو بعم الزبيدي وغيـمه وذه  العوفيون
 . (1)تأويل البيتين "

 . وف  معظم لواهد ظن وأخواتها ف  القمآن العميم تقدم الفعل علر المفعولين

 : توسط الفعل بين المفعولين -2

و يــل ، علــر الســوا ففــ  هــذه الحالــة يجــوز املغــا  وامعمــال (، زيــدا  ظتتــت أخــاك: )عقولتــا
 : اللاعم ومن ذلك  ول. (2)(زيٌد ظتتت أخاك: )فيجوز أن تقول، امعمال أمجا

ررررررررت   لررررررررؤم  ال   ابن  ي رررررررر األراجيز  ب ررررررررأ    دنيوع 

(3)ورخرررررروال ت اللررررررؤم  ل ررررررخ   وفرررررري األراجيررررررز    
 

   
فـألغر خلـت ( بـاألماجيز) والخبم المقدم وهـو( اللؤم) بين المبتدأ المؤخم وهو( خلت) فتوسط

 . لعملعن ا

وذه  جمهوم التحاة إلر جواز امعمـال وامهمـال دون تـمجيا أحـدهما علـر ايخـم وذهـ  
 : وذلك لسببين، بع هم عابن هلام إلر أن امعمال أمجا إذا توسطت هذه األفعال بين معموليها

، ولـيا امهمـال هـو األصـل، ألن األصل ف  هذه األفعال أتها تتصـ  ؛أن امعمال هو األصل-1
ذا   . (4)مهمالا اختلف ف  الل   فحمل  علر األصل أولر من حمل  علر خ ف  وهووا 

وعتد امهمال تعـون  ـد  ـدمت ، وهو فعل(، ظن) عتد إعمالها تعون  د أعملت عام   لفظيا  وهو-2
علـوم أن م، وا بتـدا  عامـل معتـوي، ألتـك لـو مفعتـ  فهـو مبتـدأ ؛العامل المعتوي علر العامل اللفظ 

فلـذلك يـمجا امعمـال فيمـا إذا توسـطت هـذه األفعـال بـين ، للفظ  أ وى مـن العامـل المعتـويالعامل ا
 . (5)معموليها

 
 

                                                 

 . 1/491، وهمع الهوامع: 2/560تظم: تو يا المقاصد: ا، و 2/50لمح ابن عقيل:  (1)
، 223، ولـــمح الـــدموا: 2/47ولـــمح ابـــن عقيـــل:  ،2/49أو ـــا المســـالك: اتظـــم: ، و 397فـــتا م  البميـــة:  (2)

 . 2/38، والتحو الواف : 2/559وتو يا المقاصد: 
، والمفصــل: 225، ولــمح الــدموا: 2/49البيــت مــن عــ م متــازل بــن مبيعــة المتقــمي، اتظــم: أو ــا المســالك  (3)

 . 1/369، ولمح التصميا: 147، ولمح ابن التاظم: 261
 ( وهو ما عان من اللعم من بحم المجز، توعدت : تهددت . اللغة: األماجيز: جمع )أمجوزة

 . 1/296، ودليل السالك: 397اتظم: فتا م  البمية:  (4)
 . 1/490، وهمع الهوامع: 397اتظم: فتا م  البمية:  (5)
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 : تأخر الفعل عن المفعولين -3

زيــدا  ) مــع عــون املغــا  أحســن فيجــوز، فيجــوز امعمــال واملغــا (، زيــد  ــائم  ظتتــت: )عقولتــا
 : ومن ذلك  ول اللاعم(، ا  ظتتت ائم

رررررررررره   ررررررررررم  ررررررررررز  نا ي  داي  ا س  ن  عم   مرررررررررراان وا 

رررررررري  أ   نا إن  ان  ود  س رررررررري     رررررررررت صنماه  س  (1)ام 
 

   
واملغــا  أمجــا مــن ، عــن العمــل فــألغر(، ســيداتا) والخبــم( همــا) عــن المبتــدأ( يــزعم) فــأخم

ن عان أ وى ف  العمل امعمال؛ ألن القاعدة فـإن  وتـ  تعـون إذا تقـدم علـر ، عتدهم ف  الفعل أت  وا 
 . (2)فإت  ي عف فصام املغا  أولر ذا تأخمإأما ، المعمول

وذلـــك ألتهـــا إذا تقـــدمت فقـــد و عـــت فـــ  أعلـــر ، إذن يجـــ  إعمـــال هـــذه األفعـــال إذا تقـــدمت
لغاؤهــا يــدل علــر ، إذا تقــدمت دل  ذلــك علــر  ــوة العتايــة بهــا وأي ــا  ألتهــا، فوجــ  إعمالهــا، مماتبهـا وا 

ألن اللـــ     يعـــون معتيـــا  بـــ   ؛تقـــديمفلـــذلك لـــم يجـــز إلغاؤهـــا مـــع ال، و لـــة ا هتمـــام بهـــا، إطماحهـــا
 . مطمحا  

ألن هـــذه األفعـــال لمـــا عاتـــت  ـــعيفة فـــ   ؛أمـــا إذا توســـطت أو تـــأخمت فإتمـــا جـــاز إلغاؤهـــا
وجعلـت فـ  تعلقهـا بمـا  بلهـا ، و د فمض الع م علر اليقين لم يغيم العـ م عمـا اعتمـد عليـ ، العمل

 وعمــا أن  ولــك(، زيــد متطلــق فــ  ظتــ )    ــالفعأتــ(، زيــد متطلــق ظتتــت: )فــإذا  ــال، بمتزلــة الظــمف
وأما من أعملها إذا تأخمت فجعلها متقدمة فـ  ، فعذلك ما تزل متزلت ،   يعمل فيما  بل ( ف  ظت )

ن عاتت متأخمة ف  اللفظ مجازا  وتوسعا   غيم أن امعمال مع التوسط أحسن من امعمـال ، التقديم وا 
 . (3)مع التأخم

و  ف   لب  جامد؛ لعـدم ، التعليق ف  ل   من أفعال التصييم؛ لقوتهاو  يدخل املغا  و  
 . (4)تصمفهما

 . من األفعال القلبية المتصمفة ملغاة عن العمل ف  القمآن العميم ولم تمد أي  

                                                 

ــــدبيمي، واتظــــم: أو ــــا المســــالك:  (1) ، ولــــمح التصــــميا: 2/86، ولــــمح التســــهيل: 2/51البيــــت ألبــــ  أســــيدة ال
1/369 . 
 ا: عرمت ألباتها وجمى عليتا مت . ماللغة: أيسمت غتماه 
 . 398اتظم: فتا م  البمية:  (2)
 . 99اتظم: أسمام العمبية:  (3)
 . 1/373لمح التصميا:  (4)
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 : إذن الفر  بين اإللغاء والتعلي 

ومــن ،   محـ   أمـا التعليــق فهـو إبطــال العمـل لفظــا  ، حــ   ماملغـا  هــو إبطـال العمــل لفظـا  و 
 . (1)أما املغا  فهو جائز وليا بواج ، حيث الحعم فإن التعليق واج 

التصـ  علـر ق عامـل فـ  المحـل فيجـوز العطـف بأمـا المعل ـ،   عمـل لـ  رعذلك فإن الملغـ
 : المحل عقول اللاعم

 اكرررررمرررررا الب   ة  عرررررز   أدري قبرررررل   ومرررررا كنرررررت  
(2)تى تول ررررررررحت رررررررر القلررررررررب   وجعررررررررات  وال م    

 

   
 (. اما البع) بالعسمة عطفا  علر محل  ول ( موجعات) وي بتص فيم 

 : الظن بمعنىالقول  استخدام -5
 : (3) ال ابن مالك

 وكرررررررتظن اجعرررررررل " تقرررررررول " إن ولرررررررى

 مسرررررررررررتفهمًا بررررررررررره ولرررررررررررم ينفصرررررررررررل  

   
 بغيرررررررر ظررررررررف أو كظررررررررف أو عمرررررررل

ن برررررررررربعض ذي فصررررررررررلت يحتمررررررررررل    وا 

   
"  ــال زيــٌد عمــمو : تحــو، رجملــة أن تحعــ " القــول لــأت  إذا و عــت بعــده: (4) ــال ابــن عقيــل

 . لعن الجملة بعده ف  مو ع تص  علر المفعولية " (تقول  زيد متطلق )و ،متطلق "

ومــا يتصــمف متــ  المبتــدأ والخبــم (  ــال) فيتصــ  الفعــل، ويجــوز إجــما  القــول مجــمى الظــن
.  بد فيها من الحعايةأما الفعلية ف ، وهذا خا  بالجملة ا سمية فقط، عما تتصبهما ظن، مفعولين

 : والعم  ف  ذلك علر مذهبين

 : مذهب عامة العرب -أ

 : (5)وه ، أت    يجمي القول مجمى الظن إ  بأمبعة لموط 
 . أن يعون الفعل م امعا  -

                                                 

ملاد السالك: 1/162، ولمح األلموت : 2/50، ولمح ابن عقيل: 403اتظم: فتا م  البمية:  (1)  . 274، وا 
 . 1/162، ولمح األلموت : 2/54، وأو ا المسالك: 95  ظم الديوانالبيت لعريم عزة، ات (2)

 اللغة: أدمي: أعلم، عزة: اسم محبوبة اللاعم، موجعات: جمع موجعة وه  المؤلمة. 
 . 16ألفية ابن مالك:  (3)
 . 2/58لمح ابن عقيل:  (4)
، والتطبيــق التحــوي: 2127، وامتلــاف ال ــم : 2/569، وتو ــيا المقاصــد: 2/58اتظــم: لــمح ابــن عقيــل:  (5)

 . 2/50، والتحو الواف : 1/306، ودليل السالك: 201
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 . أن يعون للمخاط -

  .أن يعون مسبو ا  باسم أو حمف استفهام-

الظـمف أو الجـام والمجـموم :  رـة ألـيا  وهـ باسـترتا  ر، أ  يفصل بين الفعل وا ستفهام بفاصـل-
يبعــد عــن  ألتــ  حيتئــذ ؛ومأيــ   ــوي، وعريــم مــن التحــاة   يلــتمط هــذا اللــمط، أو معمــول آخــم للفعــل

" أتقول لزيد عممو متطلق " ألت  : وزاد السهيلر لمطا  آخم وهو أ  يتعدى بال م تحو، معتر الظن
 . (1)ل القل  وهذا  ول مسموم فتتحتم الحعايةألن الظن من فع، حيتئذ يبعد عن معتر الظن

 و، مفعـــول أول (عمـــما  )" أتقـــول عمـــما  متطلقـــا  " ف: فمرـــال مـــا اجتمعـــت فيـــ  اللـــموط  ولـــك
 : ومت   ول اللاعم، مفعول ران( متطلقا)

رررررررررو  الر   ص  ل رررررررررالق   ول  ق رررررررررى ت  ت رررررررررم    ام  اس 
ررررررررررررروق   اسرررررررررررررم  ق   م  أ   لرررررررررررررن  م  ح  ي     ام  اس 

(2)
 

   
، وعـذلك إن عـان م ـامعا  بغيـم تـا ، م امم لم يتص  القول مفعـولين فلو عان الفعل غيم
و  ، و  جـــام ومجـــموم، أو ســـبق باســـتفهام ولعـــن فصـــل بغيـــم ظـــمف، أو لـــم يعـــن مســـبو ا  باســـتفهام

 : ومت   ول اللاعم، ا  متطلقا  "" أعتدك تقول زيد: معمول ل  مرل

 ؤي  ي ل رررررررررررررن رررررررررررررب   ول  ق رررررررررررررااًل ت  ه رررررررررررررج  أ  

ررررررررررررررع  ل     (3)الين ررررررررررررررجاه  ت  م   أم   يرررررررررررررركب  أ   ر  م 
 

   
وفصــــل بــــين ا ســــتفهام والم ــــامم ، مفعــــول رــــان( جهــــا   ) و، مفعــــول أول( بتــــ  لــــؤي) ف

 . بمفعول  الرات 

" أتقــول : تحــو، فــإذا اجتمعــت اللــموط المــذعومة جــاز تصــ  المبتــدأ والخبــم مفعــولين لتقــول
 . (4)لقٌ  "" أتقول زيٌد متط: زيدا  متطلقا  " وجاز مفعهما علر الحعاية تحو

 

 

 

                                                 

 . 342، والمطالع السعيدة: 1/165، ولمح األلموت : 2/570تو يا المقاصد:  (1)
ملاد السالك: 456، وتخلي  اللواهد: 2/59لمح ابن عقيل:  اتظم:البيت لهدبة بن خلمم العذمي،  (2)   286، وا 

  لو  وه  اللابة الفتية من امبل، المواسم: المسمعات ف  سيمهن، يحملن: يقمبن.  اللغة: القل : جمع
ملـــاد الســـالك: 2/60، ولـــمح ابـــن عقيـــل: 2/67أو ـــا المســـالك: اتظم:البيـــت للعميـــت بـــن زيـــد األســـدي،  (3) ، وا 

 . 153، ولمح ابن التاظم: 457، وتخلي  اللواهد: 260، والمفصل: 285
 . 1/307، ودليل السالك: 2/570، وتو يا المقاصد: 2/59 اتظم: لمح ابن عقيل: (4)
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 الفصل األول 

األفعال المتعدية 
لمفعولين أصلهما المبتدأ 

 (والخبر )ظنَّ وأخواتها

 

 : المذهب الثاني -ب

 : (1) ال ابن مالك 

 وأجرررررررررررري القرررررررررررول كظرررررررررررن مطلقررررررررررراً 

 عنرررررد سرررررليم نحرررررو "قرررررل ذا مشرررررفقًا "  

   
وهــو ، وهــو مــذه   بيلــة بتــ  ســليم، ألــام ابــن مالــك فــ  البيــت الســابق إلــر المــذه  الرــات 

 : اعم ومن ذلك  ول الل، (2)إجما  القول مجمى الظن ف  تص  المفعولين ب  لموط

 ينرررررررررررراً ط  رجرررررررررررراًل ف   نررررررررررررت  الررررررررررررت وك  ق  

ررررررررررررررر اهلل   مرررررررررررررررر  ع  ذا ل  ه ررررررررررررررر   (3)يناائ  ر  اس 
 

   
 : وعلر لغتهم تفتا إن  بعده مرل. مفعول ران( اسمائيتا) مفعول أول لقالت و( فهذا)

 ً  بلررررررردة أهرررررررل   بٌ ي آي رررررررن رررررررإ لرررررررت  ذا ق  إ  

(4)ر  ج  اله  ب ررررر ة  لي ررررره الو  ن رررررهرررررا ع  ب   ضرررررعت  و    
 

   
ذا أعمل القول عمل فمـذه  الجمهـوم أتـ    يعمـل حتـر يت ـمن معتـر الظـن فـ  ( ظن) وا 

وزيــد ، "  لــت أزيــٌد متطلــق: ويقــع بعــده التعليــق ويجــوز معــ  املغــا  مرــل، (5)اللغــة الســليمية وغيمهــا
 . (6)متطلق  لت "

                                                 

 . 16ألفية ابن مالك:  (1)
، 2127، وامتلــاف ال ــم : 261، والمفصــل: 2/570تو ــيا المقاصــد: اتظــم: ، و 2/61لــمح ابــن عقيــل:  (2)

 . 1/308ودليل السالك: 
 إســمائيل" أي هــو مــا مســخ مــن بتــ  البيــت ألعمابــ  صــاد  ــبا  فــأتر بــ  أهلــ ، فقالــت اممأتــ : " هــذا لعمــم اع (3)

ملاد السالك: 456، وتخلي  اللواهد: 2/62لمح ابن عقيل: اتظم: إسمائيل،  ، 152، ولمح ابن التاظم: 287، وا 
 اللغة: فطيتا : من الفطتة وه  الفهم، إسمائين: لغة ف  إسمائيل. 

مل2/62تظم: أو ا المسالك: وا، 106ف  ديوات    البيت للحطيئة (4)  . 288اد السالك: ، وا 
 اللغة: آي : ماجع، الولية: ما يو ع تحت محل البعيم وه  البمذعة، الهجم: تصف التهام عتد التداد الحم. 

 . 1/358اتظم: لمح التصميا:  (5)
 . 288اتظم: إملاد السالك:  (6)



 

 

 

 

  الفصل الثاني
األفعال التعدية لفعلل ن ليس صلههما 

 البتدص واخلرب
 

 ويشتمل على مبحثين:

عمل األفعرال المتعديرة لمفعرولين لريس أصرلهما المبتردأ والخبرر : مبحث األولال
 وخصائصها. ،وأقسامها

الترتيرررب والحرررذف فررري المفعرررولين أو أحررردهما، وجرررواز نيابرررة : المبحرررث الثررراني
 .المفعولين من هذا الباب
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 الفصل الثاني 
 األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر

 توطئة:
: القسـم األول: ق الحديث أن التحاة  د  سـموا األفعـال المتعديـة إلـر مفعـولين إلـر  سـمينسب

و د تم الحديث عتها فـ  (، ظن وأخواتها) وه  األفعال الت  تتص  مفعولين أصلهما المبتدأ والخبم
 . الفصل األول

 وهـــ ، فهــ  األفعـــال التــ  تتصــ  مفعــولين لـــيا أصــلها المبتــدأ والخبــم: أمــا القســم الرــات 
 .وتسمر بأفعال المتا أو امعطا ( أعطر وأخواتها)

وســأتحدث فــ  هــذا الفصــل عــن أ ســام  هــذه األفعــال وخصائصــها وأحعامهــا، وأحوالهــا مــع 
 معموليها، وسأ من الفصل بالدماسة التطبيقية من القمآن العميم.



 

 

 

 

 

 

 

  المبحث األول
 عمل األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ

 والخبر وأقسامها
 

 :ويشتمل على

 .األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرعمل  -1

 .األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرأقسام  -2

 .األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرخصائص  -3
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 المبحث األول 
 لهما المبتدأ والخبراألفعال المتعدية لمفعولين ليس أص

 : األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبرعمل  -1
، " هـذا بـا  الفاعـل الـذي يتعـداه فعلـ  إلـر مفعـولين: ذعم سيبوي  هـذه األفعـال تحـت عتـوان

ن لئت تعدى إلر الرات  عما تعدى إلر األول "، فإن لئت ا تصمت علر المفعول األول  .(1)وا 

ويجـوز ا  تصـام علـر أحـدهما ، تتعدى إلر مفعولين لـيا أصـلهما المبتـدأ والخبـم هذه األفعال -
 : وه  ر رة أ سام، دون ايخم

َعَسـوت  : )مرـل، أي تعون ف  أصل و ـعها متعديـة إلـر ارتـين:  سم يتعدى إلر المفعولين بتفس  -أ
يعــون أحــدهما فــاع   فــ   و بــد أن( أعطيــت  زيــدا  دمهمــا  : )أو بــالهمزة والت ــعيف تحــو(، زيــدا  جبــة  
 . (2)للدمهم( آخذ) وهو( م عَطر) فف  المرال السابق زيدٌ ، المعتر

لر ايخم بحمف جم -  : وذلـك مرـل، رم حذف حمف الجـم توسـعا  ،  سم يتعدى إلر واحد بتفس  وا 
 . (3)(من المجال) أي (اختمت المجال عمما  ) و( من ذت ) أي( استغفمت اع ذتبا  )

( ظلــم) وذلــك عت ــمين الفعــل: دى إلــر المفعــولين بت ــمين الفعــل معتــر فعــل متعــد ســم يتعــ –ج   
 . معتر الفعل بخا أو تق 

: ففــ   ولتــا، واألصــل تقــديم المفعــول الــذي هــو فاعــل معتــر علــر المفعــول الــذي لــيا عــذلك
 ففاعـــل فـــ  المعتـــر؛ لعوتـــ  آخـــذا  ومتتـــاو   بخـــ ، مفعـــول فـــ  اللفـــظ( زيـــد(، )أعطيـــت زيـــدا  دمهمـــا  )
 .(4)أن يتقدم( زيدٌ ) فأصل  أن يتأخم وأصل ايخم، فإت  مفعول ف  اللفظ والمعتر( الدمهم)

 فاألصـل تقـديم(، اختـمت زيـدا  المجـال: )فـإن  لـت، وعذلك تقديم ما   يجم علر مـا  ـد يجـم
 .(5)(زيدا  من المجال) ألن األصل اختمت ؛(المجال) علر( زيدٌ )

                                                 

  .1/37العتا :  (1)
، والمســاعد 1/360ق: خالــد عبــد العــميم هـــ(، تحقيــ469اتظــم: لــمح المقدمــة المحســبة، طــاهم بــن بابلــاذ )ت  (2)

  .2/151، ولمح التسهيل 1/432علر تسهيل الفوائد 
  .2/151، ولمح التسهيل 1/360، ولمح المقدمة المحسبة 1/432اتظم: المساعد علر تسهيل الفوائد:  (3)
  .2/152، وهمع الهوامع 2/151لمح التسهيل 1/342اتظم: إملاد السالك  (4)
  .1/433، والمساعد 2/152التسهيل اتظم: لمح  (5)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 . التفصيل ف  المبحث الرات  _ بإذن اع_وسيأت  الحديث عن هذه المسألة ب

ا علـر مفه  تعمل فيه ؛ف  عمل الفعل ف  المفعولين ىوعل هذه األ سام من األفعال تتساو 
 (. زيدا  دمهما  أعطيت: )أو متوسطة بيتهما مرل(، أعطيت زيدا  دمهما  : )عل وج  متقدمة عليها مرل

    يجــوز املغـا  فــ  هـذه األفعــال عمــا و ـد ذعــم ابـن بابلــاذ فـ  لــمح المقدمـة المحســبة أتـ
تما تلغر ، دو  الدمهم بزي، فزيد ليا بالدمهم، ألت  ليا يبقر بعد املغا  ع م تام ؛جاز ف  غيمها وا 

ومـن هتـا سـاغ ا  تصـام علـر أحـد المفعـولين ، فلذلك لم يجز، وليا لهذا معتر إذا بق  مال  معتر
 .(1)خمدون اي

 : دية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبراألفعال المتعأقسام  -2
 :  سم التحاة األفعال المتعدية إلر مفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم إلر ر رة أ سام

 . وفيما يل  تفصيل لبعض أفعال هذا البا 

 : ما يتعدى إلى مفعولين بنفسه أو بالهمزة والتضعيف -أ

علـــر معتـــر  تـــدل، صـــلهما المبتـــدأ والخبـــموهـــ  األفعـــال التـــ  تتعـــدى إلـــر مفعـــولين لـــيا أ
 .(2)إلخ... ـ متا ـ وه  ـ عسا ـ ألبا أعطر: امعطا  مرل

وذعــم أتــ    ، ذعــم الم ــ  فــ  لــمح العافيــة المتعــدي  رتــين لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم
ة وعـد  عـل األفعـال المتعديـ، ومـن العلمـا  مـن توسـع فـ  هـذا البـا ، (3)حصم لهذا التوم من األفعال

 . إلر مفعول واحد إذا تقلت من َفَعل إلر َأْفعل من هذا البا 

 إلـر( َفَعـل) "واألفعـال التـ  تتعـدى إلـر مفعـول واحـد علهـا إذا تقلتهـا مـن: (4) ال ابـن السـماج
أي جعلــت ( أ ــمبت زيــدا  عمــما  : )رــم تقــول(  ــم  زيــٌد عمــما  : )تقــول، عاتــت مــن هــذا البــا ( َأْفعــل)

 .  زيدا  ي م  عمما  "

  ؟و د اختلف العلما  حول ذلك أهو  ياا مستت  ف  جميع األفعال أم  

                                                 

 .1/361 :اتظم: لمح المقدمة المحسبة (1)
 .191:، والتطبيق التحوي3/93 :، والمقت  1/37 :اتظم: العتا  (2)
 .4/141 :لمح الم   علر العافية (3)
 .1/177 ف  التحو: األصول (4)
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ن مــذه  ســيبوي  لــيا طــمد القيــاا فــ  جميــع إفتجــد الســهيل  فــ  عتابــ  تتــائد الفعــم يقــول 
 .(1)وهذا هو الصحيا، األفعال

وهـو التظـم إلـر عـل فعـل حصـل متـ  ، وألام السهيل  إلر أصل يستتد علي  فـ  هـذا البـا 
جعلت  علر هذه : فإتما معتاه( أفعلت ) ألتك إذا  لت ؛فهو الذي يجوز في  التقل، صفة ماف  الفاعل 

و  يعـون اعتمـاده ، وذعـم السـهيل  أن المتعـدي متـ  مـا يحصـل للفاعـل متـ  صـف  فـ  تفسـ ، الصفة
ومن ذلك لبا الرو  و ألبس  ، طعم زيد الخبز و أطعمت : ف  الرات  علر المفعول فيجوز تقل  مرل

 . اهإي

ألن الفعــل وا ـع بـالمفعول ظــاهم أرـمه فيــ  غيـم حاصــل  ؛أمـا أعـل و أخــذ و  ـم  فــ  تتقـل
ألتــك لــم تجعلــ  علــر صــفة فــ  تفســ  عمــا ، أ ــمبت زيــدا  عمــما  : فــ  تقــول، فــ  الفاعــل متــ  صــفة

 .(2)تقدم

لمفعولين  ول إلر متعد  والصحيا هو عدم التوسع ف  هذا البا  بالتقل من المتعدي إلر مفع
ألن الفعـل  تـل لـم يحصـل  ؛أ تلـت  زيـدا  خالـدا  : ف  يجوز مر   أن تقول، ليا أصلهما المبتدأ والخبم
 . للفاعل مت  صفة ف  تفس 

 : ومن األفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر بنفسها

 :  اس  ك   -1

إلـر  صـل و ـع  متعـد  فـ  أ( عسـا) فالفعـل،  رتين بحق أصالة الو ـع( عسا) يتعدى الفعل
: واألصـل فيهـا، " عسوت زيدا  جبة " وذه  العوفيون إلر أتها تعـدت بالحمعـة إلـر ارتـين: ارتين مرل

، رـم إتهـا عـديت بالحمعـة إلـر ارتـين مـن َفِعـَل إلـر َفَعـل، لـبا زيـٌد الرـو : َعِسَ  زيٌد الرو  عما تقـول
 .(3)ف  أصل و عها متعدية إلر ارتين( عسا) والصحيا أن

 : بعسم السين( َعِس َ ) ومما ج   ف 

ررررررررررري   ن  وأ   رررررررررررك   إن   ين  ر  ع  ررررررررررري الج   واريس 

رررررر و العررررررين  ب ررررررن  ت  ف     ررررررع  ررررررع   رم  ن ك  (4)اف  ج 
 

   

                                                 

 .253:، وتتائد الفعم1/38 :اتظم: العتا  (1)
  .وما بعدها 253:اتظم: تتائد الفعم (2)
  .1/360 :، ولمح المقدمة المحسبة7/27 :اتظم: التذييل والتعميل (3)
  .7/27اتظم: التذييل والتعميل: البيت ألب  خالد القتات ،  (4)
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 : ومن ذلك  ول اللاعم، (1) زما    يطل  أي مفعول( عسا) وجا  الفعل

ررررررررك   تيررررررررانٌ ف   ن  لرررررررريهع    ًٌ  حررررررررر  اهم م  س 
ررررررر   ررررررركس ررررررررا ي  ان إذ  وك  (2)مررررررررار  اد وأك  و أج 

 

   
وفـ  ، ف  البيت السابق فع    زما  ( عسا) لعل الباحث  د جاتب  الصوا  ف  اعتبام الفعلو 

 . ه لسيجازمأي  أن الفعل جا  متعديا  وحذف مفعو 

 : عقول الفمزدق، و د ومد أي ا متعديا  لمفعول واحد

 ت وقرررررردع ررررررإذ وق   الهنررررررد   وف  سرررررري   ل  مث ررررررب  

(3)بتجرررررررو  هرررررررا الم  يل  بررررررراقي ل   سرررررررا األرض  ك    
 

   
لمفعــولين  وفــ  مأيــ  أن الفعــل متعــد  (، األمَض ) تصــ  مفعــو   بــ  واحــدا  وهــو( عســا) فالفعــل

 .وأن المفعول الرات  حذف اختصاما  

 : عقول الفمزدقمتعديا  لمفعولين ( عسا) وجا  الفعل

ررررر  نرررررااد ه البررررريض  والق  سرررررا أجن رررررك   داة  ص 

ررررر   رررررروأ   يررررررت  م  ادى مرررررن ك  ع رررررردًا ت  ر  وج  (4)ار ق  ش 
 

   
 ( البيض( )أجتاده: )تص  مفعولين هما( عسا) لفعلفا

راًم ﴿: عما ف   ولـ  تعـالرف  القمآن العميم  متعديا  لمفعولين( عسا) وجا  الفعل ﴾َفَكَسْوَنا اْلِعَظراَم ََلْ
(5) 

 (. لحما  ) والمفعول الرات ( العظام) فالمفعول األول

ْم َقْوًَل َمْعُروًفا ﴾َواْرُزُقوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُ  ﴿: و ول  تعالر وُلوا ََلُ
(6) . 

 :  طىع  أ   -2

فهــو ، رــم دخلــت عليــ  الهمــزة فعدتــ  إلــر آخــم، إلــر واحــد فــ  أصــل  متعــد  ( أعطــر) الفعــل
رــم أدخلــت الهمــزة فعدتــ  إلــر ، إذا ألــام للتتــاول( عطــوت زيــدا  ) فتقــول( يعطــو( )عطــا) متقــول مــن

                                                 

اتظــم: التعــدي واللــزوم بــين الــدما التحــوي والتطبيــق اللغــوي، مــماد الــذتيبات، مســالة ماجســتيم، جامعــة مؤتــة،  (1)
 .56م،  2009األمدن،  -عمان

  .86البيت للحصين بن الحمام الممي )سيمت  ولعمه(، جمع وتحقيق: لميف ع وتة، دام المتاهد، عمان،   (2)
  .22م،  1987هـ_1407، 1ديوان الفمزدق، لمح و بط: عل  فاعوم، دام العت  العلمية، بيموت، ط  (3)

 .المتجو : المتعلف
 .القتا: المماح/ الجمد: الخيل/ العميت: اللون األسود يخالط  حممة ، البيض: السيوف/294:ديوان الفمزدق (4)
 .14سومة المؤمتون:  (5)
 .5التسا : سومة  (6)
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م عَطر وهو آخذ للدمهم( زيد) ف(، أعطيت زيدا  دمهما  : )فتقول، مفعول آخم
(1) . 

 : ومن ذلك أي ا   ول اللاعم
رررررري   ررررررري الع  عط   هاود  س رررررررها وي  ؤل  س ررررررر يرة  ش 

ررررررر يررررررروم     (2)ال  نب ررررررر ل  ك ررررررر ويررررررروم   ار  الفخ 
 

   
 (. سؤلها: )والرات (، العليمة: )األول: لمفعولين( يعط ) فتعدى الفعل

 : هافي سبعة مواض ، من في القرآن الكريم( أعطى) ورد الفعل قدو 

َدَقاِت َفنِْن ُأْعُطوا ِمنَْها َرُضوا﴿:  ال تعالر -1 ﴾َوِمنُْهْم َمْن َيْلِمُزَك ِي الصَّ
(3). 

والرـــات  ، الفعــل أعطـــر تعـــدى لمفعــولين أولهمـــا ال ـــميم المتصــل الـــذي صـــام تائــ  فاعـــل
 (. تصيبا  ) محذوف تقديمه

ءٍ ﴿:  ال تعالر -2 ْ ََ نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ  ﴾َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى َقاَل َربُّ
(4). 

والمعتـــر أعطـــر خليقتـــ  عـــل لـــ   (، عـــل لـــ  ) والمفعـــول الرـــات ( خلقـــ )المفعـــول األول 
 . يحتاجون إلي  ويمتفقون ب 

والمعتر أعطر عل ما خلـق خلقتـ  ( خلق ) والمفعول الرات ( عل ل  ) و يل المفعول األول
 .(5)ه تقديما  وصومت  علر ما يتاسب  من امتقان وخلق عل ل   فقدم 

ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثرَ ﴿:  ول  تعالر -3 ﴾إِنَّ
(6). 

 (. العورم) والمفعول الرات ( العاف) المفعول األـول ال ميم المتصل
 : حن  م   -3

 : اللاعممتعديا  إلر مفعولين عقول ( متا) جا  الفعل
ررررررت رررررروأ    ذيذا ال رررررره رررررر لررررررن  ق  ها ف  ب  واح  ى ص 

ررررررررررر   ررررررررررر نح  م   (7)افان رررررررررررج  نرررررررررررا و ير  ص   ة  ود  الم 
 

 
   

 (. غيمتا: )والرات ( المودة: )األول، إلر مفعولين( متا) فقد تعدى الفعل

                                                 

 .254:، وتتائد الفعم1/360مة المحسبة: اتظم: لمح المقد (1)
 .288م، 1971هـ_1391ديوان عريم عزة، جمع ولمح: إحسان عباا، دام الرقافة، بيموت،  (2)
 .58وبة: التسومة  (3)
 .50ط :  سومة (4)
 .6/232اتظم: البحم المحيط:  (5)
 .1العورم:  سومة (6)
 ، ولم أجده ف  ديوات .جميل بريتةل تس  البيت (7)
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 : وعقول عمم بن أب  مبيعة

ررررررذا ال رررررره رررررر  هؤاد  ف رررررر سرررررران  الح   نح  ذي م 
رررررررر   رررررررره فرررررررري م  ن  ك  ر  وش  (1)م  ظ رررررررررع  ه واأل  خ 

 

   
 (. فؤاده) و( الحسان: )تص  مفعولين هما( متا) فالفعل

 : عديا  إلر مفعول واحد فقط عقول عمم بن أب  مبيعةوجا  هذا الفعل مت

رررررريرررررررًا ع  م  أ   ررررررلررررررى م   طاً سررررررل  ي م  ئت من ررررررا ش 

رررررف     ررررري   حمن  الرررررر   ك  ل رررررف   ل  س  (2)ؤالنح س رررررم 
 

   
ولــم يحــتد مفعــو   راتيــا  لتمــام معتــر ( ســؤ   ) إلــر مفعــول واحــد وهــو( يمــتا) فقــد تعــدى الفعــل

  .الجملة

أولهمــا محــذوف لد لــة مــا  ،لبيــت الســابق تعــدى لمفعــولينفــ  ا( يمــتا) وفــ  مأيــ  أن الفعــل
 (. يمتحك سؤ )  بل  علي  وتقديمه

 . ولم يمد هذا الفعل ف  القمآن العميم

 : به  و   -4

 : ومن ذلك  ول اللاعم، لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم( وه ) يتعدى الفعل

رررررررررررو    ومرررررررررررًا جرررررررررررالداً تهرررررررررررا ك  ب  ه  و   ت  أن 

رررررررري الن     (3)اجررررررررات  هررررررررا والن  سررررررررل منأ ر ج 
 

   
 (. عوما  ) و( الها ) ال ميم المتصل: تص  مفعولين هما( وه ) فالفعل

وهـو مـا جـا ت عليـ  معظـم ، وللرات  بحمف الجـم، عما جا  هذا الفعل متعديا  لمفعول واحد
 : وعقول بلام بن بمد، اللواهد الخاصة بهذا الفعل

رررررررى خلقررررررًا ق ررررررأ    ً  نايررررررةبررررررل ج  ق   اب  د ش 

(4)شرررررررررريب  م  ه ل  هبررررررررررتم قلب ررررررررررو   هررررررررررال  ف    
 

   

                                                 

 .329م، 1996هـ_1416ديوان عمم بن أب  مبيعة، تحقيق: فايز محمد، دام صادم، بيموت،  (1)
 .284 ف  ديوات   :البيت لعمم بن أب  مبيعة،  (2)
 51م، 2000، 1البيــت للتمــم بــن تولــ ، اتظــم: ديواتــ  تحقيــق: محمــد تبيــل طميفــ ، دام صــادم، بيــموت، ط (3)

العوم: جمع عوما  وه  التا ة عظيمة الستام/ الج د مـن امبـل: الغزيـمات اللـبن و يـل: التـ    لـبن لهـا ويعـون ذلـك 
 أ وى لها. 

 .378ديوان بلام بن بمد:  (4)
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وللرــات  بحــمف الجــم الــ م (  لبــ ) للمفعــول األول مبالــمة وهــو( وهــ ) حيــث تعــدى الفعــل
 (. لملي )

وللرـات  ، والجديم بالذعم أن الفعل وه  لم يمد ف  القمآن العميم إ  متعديا  لمفعول ب  واحـد
راُب َوَهْب َلنَا ِمْن َلُدنْ ﴿: عقول  تعالر، (1)بحمف الجم رَ  َأْنرَت اْلَوهَّ رًة إِنَّ ﴾َ  َرَْحَ

فتعـدى الفعـل وهـ    (2)
 (. ال م) ولآلخم بحمف الجم( محمة) وهوإلر مفعول واحد 

ِ  ِْلََهَب َلِ  ُغاَلًما َزكِيًّا﴿: و ول  تعالر اَم َأَنا َرُسوُل َربِّ ﴾َقاَل إِنَّ
(3)

. 

اب   َوَوَهْبنَا لَِداُووَد ُسَلْياَمَن نِْعمَ ﴿: و ول  تعالر ُه َأوَّ ﴾اْلَعْبُد إِنَّ
(4) . 

 : أي ا  متعديا  لواحد فقط وذلك عقول األعلر( وه ) الفعلوجا  

رررررررب   جيرررررررب  والن   جيبرررررررة  الن   ب  ه ررررررري    هج  ر  س 
ررررررررررررروع   ح  واق  ين ل رررررررررررررب ررررررررررررر م  د  واأل     (5)ارش 

 

   
 (. التجيبة) إلر مفعول ب  واحد وهو( يه ) فتعدى 

 : وذلك عقول األخطل،    ب وجا  هذا الفعل  زما    يطل  مفعو 

ررررررررأق   اس  الن رررررررر لررررررررغ  ب  ال ي   رررررررري  اد  ى و  ص   ه والي 

رررررررري     (6)ب  ه ررررررررعطرررررررري وال ي  مررررررررا ي  واٌد ك  عطرررررررري ج 
 

   
وفــ  مأيــ  أن الفعــل يهــ  وعــذلك الفعــل  (7)جــا   زمــا  ولــم يأخــذ مفعــو   بــ ( يهــ ) فالفعــل

ـــذ، يعطـــ  الـــوامدين فـــ  البيـــت الســـابق  ـــد جـــا ا متعـــديين لمفعـــولين وذلـــك مبمـــا ، ف مفعو همـــارـــم ح 
 . بغمض ا ختصام أو بغمض عدم تحديد العطا  والهبة

 

 

 

                                                 

  .57زوم بين الدما التحوي والتطبيق اللغوي: اتظم: التعدي والل (1)
  .8آل عممان:  سومة (2)
  .19مميم:  سومة (3)
  .30 :  سومة (4)
 .245ديوان األعلر:  (5)
  .42م، 1994هـ_1414، 2ديوان األخطل، لمح: مهدي محمد تاصم الدين، دام العت  العلمية، بيموت، ط  (6)
 .57التحوي والتطبيق اللغوي: اتظم: التعدي واللزوم بين الدما  (7)
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 :  آتى -5
(، آتيـــت المـــال زيـــدا  : )وذلـــك تحـــو  ولـــك (1).امعطـــا  آتـــاه اللـــ   أي أعطـــاه إيـــاه: امتيـــا 

 الفعــلو ( آتيــت المــال زيــدا  : )و  ولتــاوذلــك تحــ، بزيــادة الهمــزة( أتــر) متقــول مــن الفعــل( آتــر) والفعــل
 . وهو بمعتر أعسبت  ما   أو أملعت  إياه، حصل مت  للفاعل صفة( آتر)

 .(2)" آتيت زيدا  عمما  " فالفعل لم يحصل مت  للفاعل صفة: و  يجوز أن تقول

فرري القرررآن  حرروالي مررائتين وثمانيررة وثالثررين موضررعاً ناصرربًا لمفعررولين فرري ( آتررى) وقررد ورد الفعررل
 : الكريم منها

َتُدونَ َوإِْذ آَ ﴿:  ول تعالر-1 ُكْم هَتْ ﴾َتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَّ
(3). 

 (. العتا ) والمفعول الرات ( موسر) مفعولين المفعول األول( آتر)تص  الفعل 

َِّ تاَِلَوتِهِ ﴿:  ال تعالر -2 ﴾الَِّذيَن َآَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْتُلوَنُه َح
(4). 

 (. العتا ) والمفعول الرات ( هم) المفعول األول ال ميم المتصل

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اْْلَِخَرةِ ﴿:  ال تعالر -3 ﴾َفَنَتاُهُم اَّللَُّ َثَواَب الدُّ
(5). 

 . رانٍ ب  مفعول  (روا  الدتيا)

﴾َوَسْوَف ُيْنِت اَّللَُّ امْلُْنِمنَِْي َأْجًرا َعظِياًم ﴿:  ال تعالر -4
(6). 

 . مفعول رانٍ  (أجما  )

﴾َيُقوُلوَن إِْن ُأوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوهُ ﴿: الر ال تع -5
(7). 

، وهــ  فــ  األصــل مفعــول بــ  ،والتــا  تائــ  الفاعــل ،فعــل مــاض مبتــ  للمجهــول: (أوتيــتم)
 . مفعول رانٍ  (هذا)

                                                 

  .23،  : (أت )اتظم: لسان العم ، مادة  (1)
 .254اتظم تتائد الفعم:  (2)
  .53البقمة: سومة  (3)
 .121البقمة:  سومة (4)
  .148آل عممان:  سومة (5)
 .146التسا :  سومة (6)
  .41المائدة:  سومة (7)
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وَء َعََل اْلَكافِِرينَ ﴿:  ال تعالر -6 ْزَي اْلَيْوَم َوالسُّ
﴾َقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم إِنَّ اخْلِ

(1). 

 . مفعول ب  رانٍ : (العلم) ،الواو تائ  فاعل : أوتوا

﴾َوَلَقْد َآَتْينَاَك َسْبًعا ِمَن امْلََثاِِّن َواْلُقْرَآنَ ﴿:  ال تعالر -7
(2). 

 . مفعول ب  رانٍ ( سبعا  )

ا ِمْن َجنَّتَِ  ﴿:  ال تعالر -8  َخرْيً
﴾َفَعَسى َرِّبِّ َأْن ُيْنتَِْيِ

(3). 

 . فعول ب  ران ٍ م( خيما، )مفعول أول (يؤتين) اليا  المحذوفة من

﴾َقاَل َقْد ُأوتِيَت ُسْنَلَ  َيا ُموَسى﴿:  ال تعالر -9
(4). 

، وهـــ  فـــ  األصـــل مفعـــول بـــ ، والتـــا  تائـــ  فاعـــل، فعـــل مـــاض مبتـــ  للمجهـــول(: أوتـــ )
 . مفعول ب  رانٍ ( سؤلك)

﴾َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي َآَتاُكمْ ﴿:  ال تعالر -10
(5). 

 . (آتاعم إياه أو آتاعموه): المفعول الرات  محذوف والتقديم: (آتاعم)

ُه َواْسَتَوى َآَتْينَاُه ُحْكاًم َوِعْلاًم ﴿:  ال تعالر -11 ﴾َومَلَّا َبَلَغ َأُشدَّ
(6). 

 . مفعول ب  رانٍ ( حعما  )

  : الفر  بين اإلتيان واإلعطاء

أن امتيـان أ ـوى مـن امعطـا  فـ  : -مـا  تقـ   عـن العل –ذعم الزمعل  ف  عتابـ  البمهـان 
، أتـات  فأتيـت: و  يقـال فـ  امتيـان، أعطـات  فَعَطـْوت: ألن امعطا  ل  مطاوم يقال ؛إربات مفعول 

تما يقال والفعل الذي ل  مطاوم أ عف ف  إربات مفعول  من الذي   مطـاوم لـ ؛ ، أتات  فأخذت: وا 
 . (7)اوالفاعل مستقل باألفعال الت    مطاوم له

                                                 

 .27التحل:  سومة (1)
  .87الحجم:  سومة (2)
 .40العهف:  سومة (3)
  .36ط :  سومة (4)
 .33التوم:  سومة (5)
  .14القص :  سومة (6)
 .4/85 :اتظم: البمهان ف  علوم القمآن (7)
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حـث علـر  ييـات التـ  بهـافـ  القـمآن العـميم وجـدت أن ا( آتـر) ومن خ ل تتبع  لموا ـع الفعـل* 
َكرراةَ أ﴿: تحــو  ولــ  تعــالر( تــرآ) الزعــاة والصــد ة ومد فيهــا الفعــل رراَلَة َوَآَتررُوا الزَّ ﴾ ََقرراُموا الصَّ

و ولــ  ، (1)
َكاةِ ﴿: تعالر اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ ﴾َوإَِقاَم الصَّ

(2) . 

لـ  د  تـ  ولعـل مـا ذعـمه ( أعطـر) ف  هذه الموا ع بـد   مـن الفعـل( آتر) ستخدام الفعلفا
َحتَّررى ُيْعُطرروا ﴿: الزمعلــ  مــن أن فعــل امتيــان أ ــوى مــن امعطــا  لــ  ع  ــة بــذلك ففــ   ولــ  تعــالر

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  ﴾اْْلِ
بخـ ف  ولـ  ، لـ ألن امعطا    يعـون عـن طيـ   ( يؤتوا) لم يقل (3)

َكاةَ ﴿: تعالر  . فإن المسلم يؤت  الزعاة عن طي   ل  وهو مقتتع بها ﴾َوَآَتُوا الزَّ

  القــمآن العــميم وعــان فــ  موا ــع فــ ســبعةفقــط فــ   ومد( أعطــر) لك  حظــت أن الفعــلعــذ
علـر ا   ومد ف  موا ع عريمة جـدا  وعـان د( آتر) بيتما الفعل، ا   علر األموم المحسوسةمعظمها د

وهـــذا إن دل علـــر لـــ   فإتمـــا يـــدل علـــر أن امتيـــان أ ـــوى ، األمـــوم المحسوســـة واألمـــوم المعتويـــة
 . وألمل من امعطا 

 : سب  ل  أ   -6

ن عان متعديا  : تقول( لبا) وهو متقول من الفعل ، " لبا الرو  وألبس  إياه "؛ ألن الفعل وا 
تمـ "ألبسـت : فعتـدما تقـول، ا فعـل بتفسـ فحاصل معتاه ف  تفـا الفاعـل عـأن لـم يفعـل بـالرو  لـيئا  وا 

 . (4)وهو الفاعل ف  المعتر إذ  ام بفعل اللبا، هو المفعول ب ( زيد) زيدا  روبا  " ف

تما ومد الفعل المتعدي لمفعول واحـد تحـو  ولـ  ( لبا) ولم يمد هذا الفعل ف  القمآن العميم وا 
ا َوَتْسَتْخرِ ﴿: تعالر اًم َطِريًّ ﴾ُجوا ِمنُْه ِحْلَيًة َتْلَبُسوََّنَالَِتْأُكُلوا ِمنُْه ََلْ

(5). 

 :  اد  ز   -7

 ويســـتعمل متعـــديا  إلـــر مفعـــولين، زاد المـــا : عقولـــك، " زاد يســـتعمل  زمـــا  : (6) ـــال الععبـــمي

                                                 

  .41الحد:  سومة (1)
 .73األتبيا :  سومة (2)
 .29التوبة:  سومة (3)
 .254تتائد الفعم:  :اتظم (4)
 .14التحل:  سومة (5)
هـ(، تحقيق: عل  محمد البخامي، مطبعة عيسـر اليـاب   636أبو البقا  الععبمي )ت التبيان ف  إعما  القمآن،  (6)

  .1/26 :الحلب  ولمعاه، القاهمة
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﴾ِي ُقُلرروِِّبِْم َمرَرض  َفرَزاَدُهُم اَّللَُّ َمَرًضرا﴿وعلـر هـذا جـا  فـ  اييـة ( زدتـ  دمهمـا  : )عقولـك
الزيـادة  ــد  (1)

َفرررَزاَدُهُم اَّللَُّ ﴿: ومــن الزيــادة المعموهــة  ولــ  تعــالر، (2)مذمومــة و ــد تعــون محمــودةتعــون معموهــة و 

﴾َمَرًضا
﴾َوَيِزيُد اَّللَُّ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى﴿: و د تعون محمودة تحو  ول  تعالر (3)

(4) . 

 : منها ،في القرآن الكريمحوالي اثنين وأربعين موضعًا في  ( زاد) وقد ورد الفعل 

ْسِم ﴾ ﴿:  ول  تعالر -1 َوَزاَدُه َبْسَطًة ِي اْلِعْلِم َواْْلِ
(5). 

 (. زاد) مفعول ب  راٍن للفعل(، بسطة)

ُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِياَمًنا َوَقاُلوا َحْسرُبنَا ا﴿:  ول  تعـالر -2 ُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد ََجَ َّللَُّ الَِّذيَن َقاَل ََلُ

﴾َم اْلَوكِيُل َونِعْ 
(6). 

 . فعول ب  رانٍ م( إيماتا)

﴾َلْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إَِلَّ َخَباًَل ﴿ ول  تعالر:  -3
(7). 

 (. زاد) مفعول ب  راٍن للفعل ( خبا   )

ِْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى﴿ ول  تعالر:  -4 ُْم فِْتَية  َآَمنُوا بَِرِّبِّ ﴾إَِّنَّ
(8). 

 . مفعول ب  رانٍ ( هدى)

﴾َوََل َيِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرُهْم إَِلَّ َخَساًرا﴿ ول  تعالر:  -5
(9). 

 .مفعول ب  رانٍ ( خساما  )
                                                 

 .10البقمة:  سومة (1)
 .1/286اتظم: المفمدات ف  غمي  القمآن:  (2)
 .10البقمة:  سومة (3)
 .76مميم:  سومة (4)
 .247البقمة:  سومة (5)
 .173آل عممان:  سومة (6)
  .47التوبة:  سومة (7)
  .13العهف:  سومة (8)
  .39فاطم:  سومة (9)
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نِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا﴿ ول  تعالر:  -6 ْنِس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل ِمَن اْْلِ ُه َكاَن ِرَجال  ِمَن اْْلِ ﴾َوَأنَّ
(1). 

 . مفعول ب  رانٍ ( مهقا  )

 : قصن   -8

والتقصـــان يعـــون مصـــدما  ويعـــون  ـــدم ، الخســـمان فـــ  الحـــظ: " الـــتق : (2)ن متظـــوم ـــال ابـــ
 . الل   الذاه  من المتقو  "

  ،ناصبًا لمفعولين صريحين في موض  واحد في القرآن الكريم( نقص) وقد ورد الفعل 

ركَِْي ُثرمَّ ََلْ َينْقُ ﴿: وهو  ولـ  تعـالر ًِاإَِلَّ الَّرِذيَن َعاَهرْدُتْم ِمرَن امْلَُْشِ ﴾ُصروُكْم َشرْي
المفعـول األول  (3)

و يـــل   يتعـــدى الفعـــل إلـــر األلـــخا  تعـــديا  (، لـــيئا) والمفعـــول الرـــات ، ال ـــميم المتصـــل العـــاف
 . (4)لم يتقصوا متعم ليئا   :أي، ولعل تعدي  هتا جا  عن طميق حذف حمف الجم، مبالما  

 : خسب   -9

 .(5)الل   الطفيف التا  : البخا تق  الل   علر سبيل الظلم والَبْخا  الباِخا  

 : منها، مواض  خمسة ناصبًا لمفعولين في القرآن الكريم في( بخس) وقد ورد الفعل

 .(6)﴾َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َوامْلِيَزاَن َوََل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ ﴿:  ال تعالر -1

﴾ْوا ِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ َوََل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوََل َتْعثَ ﴿:  ول  تعالر -2
(7). 

  

                                                 

 .6الجن:  سومة (1)
 .4523،  : (تق )لسان العم ، مادة  (2)
 .4التوبة:  سومة (3)
م، 1986 -هــ1406، 1الفعل ف  القمآن العميم تعديت  ولزوم ، أبو أوا إبماهيم اللمسان، جامعة العويت، ط  (4)

  495 . 
 .1/48لمفمدات ف  غمي  القمآن: اتظم: ا (5)
  .85األعماف:  سومة (6)
  .85هود:  سومة (7)



 راْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخل

 

131 

 

 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

ْم فِيَهرا َوُهرْم فِيَهرا ََل ُيْبَخُسرونَ ﴿:  ول  تعـالر -3 ﴾ُنَوفِّ إَِلْيِهْم َأْعاَمََلُ
فعـل م ـامم مبتـ  ( يبخسـون) (1)

 والمفعـول الرـات  محـذوف تقـديمه، وهـو فـ  األصـل مفعـول بـ ، تائ  فاعل( الواو) و، للمجهول
 (. حقهم) أو( ليئا  )

فــاع تعــالر تهــر عــن بخــا ، الماغــ  األصــفهات  أن الــبخا اللــ   الطفيــف التــا  ذعــم و  
وفــ  غفلــة مــن صــاح  الحــق ودون ، والــبخا يعــون فــ  الخفــا ، التــاا ألــيا هم ولــو بخســا  طفيفــا  

 .(2)علم 

تعــدى إلــر ( بخــا) " ويقــال بخســت  حقــ  بالســين إذا ظلمتــ  وتقصــت  " فالفعــل:  ــال المبــمد
ويمعـن القـول إن ، ويتمرل هذا الظلم بـتق  التـاا ألـيا هم(، يظلم) ر الفعللت مت  معت، اللخ 

 .(3)رم حذف حمف الجم، أي   تسلبوا من التاا أليا هم، معتر الفعل هو سل 

 : بل  س   -10

 .(4)السل  تزم الل   من الغيم علر القهم

:  ول  تعالر وهو: متعديا  لمفعولين ف  مو ع واحد ف  القمآن العميم( سل ) و د ومد الفعل
ًِا ََل َيْسرررَتنِْقُذوُه ِمنْرررهُ ﴿ َباُب َشرررْي ﴾َوإِْن َيْسرررُلْبُهُم الرررذُّ

مفعـــولين األول ال ـــميم ( ســـل ) تصـــ  الفعـــل، (5)
هتا ل  د لت  فهو يدل علر اتتزام اللـ   مـن الغيـم ( سل ) والفعل (6)والرات  ليئا  ( الها ) المتصل

﴾ََل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنْهُ ﴿: بقول  تعالر وأعد ذلك، ويدل علر التعجيز، بالقوة والقهم
(7) . 

          فيسـلبهم أي، أما إلر األلخا  فلعلـ  علـر تـزم الخـافض، يتعدى الفعل يسل  إلر األليا 
 . (8)(يسل  متهم)

 

                                                 

 15هود:  سومة (1)
  tafsir.net، علر مو ع اتظم: لمسات بياتية ف  سومة البقمة، فا ل الساممائ  (2)
 .489اتظم: الفعل ف  القمآن تعديت  ولزوم :  (3)
 .1/313اتظم: المفمدات ف  غمي  القمآن:  (4)
  .73الحد:  سومة (5)
 .2/147: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (6)
 .73الحد: سومة  (7)
 .492اتظم: الفعل ف  القمآن تعديت  ولزوم :  (8)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لين ليس أصلهما لمفعو

 المبتدأ والخبر

 

 : لأ  س   -11

، واســتدعا  مــال أو مــا يــؤدي إلــر المــال، الســؤال اســتدعا  معمفــة أو مــا يــؤدي إلــر المعمفــة
﴾َوإَِذا امْلَْوُءوَدُة ُسَِِلْت ﴿: عقول  تعالر، ة يعون تامة ل ستع م وتامة للتبعيتوالسؤال للمعمف

والسؤال  (1)
سـألت  عـذا وسـألت  عــن : تقـول، إذا عـان للتعميـف تعـدى إلـر المفعـول الرـات  تـامة بتفســ  وتـامة بالجـام

ذا عان السؤال  ستدعا  مال فإت  يتعدى بتفس  أو بمن، عذا وبعذا  . (2)وا 

  (3):ر رة أ م  علر المتعدي لمفعولين( سأل)  د ذعم الزمعل  أن الفعلو 

أي اســتعطيت  أو ســألت  أن ، ســألت زيــدا  بعــد عمــمو حقــا  : عقولــك( أعطيــت) عــون بمتزلــةيأن  -1
 . يفعل ذلك

﴾َوََل َيْسَأُل ََحِيم  ََحِياًم ﴿: عقول  تعالر، عون بمتزلة اختمت المجال زيدا  ي أن -2
(4). 

ا ِيَل َكْم َآَتْينَاُهمْ ﴿: عقول  تعالر، ا استفهامميقع مو ع الرات  متهأن  -3 ﴾َسْل َبنِي إِِْسَ
(5). 

 : منها حوالي خمسة وثالثين موضعًا،ناصبًا لمفعولين في القرآن الكريم في ( سأل) وقد ورد الفعل

﴾اًفرراَتْعررِرُفُهْم بِِسررياَمُهْم ََل َيْسررَأُلوَن النَّرراَس إَِْلَ ﴿:  ولــ  تعــالر -1
، لمفعــولين( ســأل) تعــدى الفعــل (6)

 (. إلحافا  ) والرات ( التاا) األول
﴾َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكَرَ ِمْن َذلَِ  ﴿: و ول  تعالر -2

 . مفعول ب  رانٍ ( أعبم) (7)

﴾ُقْل ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا﴿: و ول  تعالر -3
  .أجما  مفعول ب  رانٍ  (8)

﴾ا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َوإِذَ ﴿: و ول  تعالر -4
(9). 

                                                 

 .8التعويم:  سومة (1)
 .1/330 :اتظم: المفمدات ف  غمي  القمآن (2)
  .165-4/164اتظم: البمهان ف  علوم القمآن:  (3)
 .10المعامج:  سومة (4)
  .211البقمة:  سومة (5)
 .273البقمة:  سومة (6)
  .153التسا :  سومة (7)
 .90األتعام:  سومة (8)
  .53األحزا :  سومة (9)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 .(1)﴾َقاَل َربِّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِ  َأْن َأْسَأَلَ  َما َلْيَس ِِل بِِه ِعْلم  ﴿: و ول  تعالر -5

ولعتــ  تعــدى ، ألتــ  يتعــدى بتفســ  إلــر األلــخا  ؛تعــدى إلــر المفعــول األول( ســأل) فالفعــل
والطلــ  يتعــدى إلــر األلــيا  بتفســ  ، ألتــ  مــن حيــث المعتــر يــدل علــر الطلــ ، لرــات إلــر المفعــول ا

 . (2)مع األليا ( طل ) مع األلخا  و( سؤال) فأصبا الفعل ذا سلوك مزدوج

َيْسَأُلوَنَ  ﴿: باألفعال القلبية ف  جواز تعليق  عن العمل عقول  تعالر( سأل) و د ألحق الفعل

ررمْ  جملــة ا ســتفهام فــ  مو ــع ف (4)،وذلــك ألتــ  للعلــم فعمــا يعلــق العلــم فعــذا ســبب  ؛(3)﴾َمرراَذا ُأِحررلَّ ََلُ
 . المفعول الرات  للفعل يسأل

ْمَس َواْلَقَمَر ﴿: ومن ذلك أي ا   ول  تعالر َر الشَّ اَمَواِت َواْْلَْرَض َوَسخَّ َِ السَّ َوَلِِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَل

﴾َلَيُقوُلنَّ اَّللَُّ
ْم بَِذلَِ  َزِعيم  ﴿ :و ول  تعالر. (5) ُ ﴾َسْلُهْم َأهيُّ

اَن َيْوُم اْلِقَياَمةِ ﴿: و ول  تعالر، (6) ﴾َيْسَأُل َأيَّ
(7) 

 :  مع  ط  أ   -12

و د َطِعم َيْطَعم  ط عما فهـو طـاعم إذا ، " الطعام اسم جامع لعل ما يؤعل: (8) ال ابن متظوم
 .  أعل أو ذاق "

، عشرر موضرعًا فري القررآن الكرريم أربعرةن فري تصررفاته ناصربًا لمفعروليمو ( أطعرم) وقرد ورد الفعرل
 : منها

﴾ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكمْ ﴿:  ول  تعالر -1
(9). 

 . مفعول ب  رانٍ  (أهليعم) ،(تطعموت ) المفعول األول لتطعمون محذوف تقديمه

                                                 

 .47هود:  سومة (1)
  .492اتظم: الفعل ف  القمآن تعديت  و لزوم :  (2)
 .4المائدة:  سومة (3)
 .3/444اتظم: البحم المحيط:  (4)
  .61العتعبوت:  سومة (5)
  .40القلم:  سومة (6)
 .6القيامة:  سومة (7)
 .2673، (طعم)لسان العم ، مادة  (8)
  .89المائدة:  سومة (9)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

﴾َفُكُلوا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَبا َِس اْلَفِقريَ ﴿:  ول  تعالر -2
(1). 

 (. أطعموه) مفعول األول للفعل أطعموا محذوف تقديمهال

﴾َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعََل ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا﴿:  ول  تعالر -3
(2). 

فمســعين متصــوبة علــر تــزم ، و يــل أي يعطــون الطعــام لمســعين ،مفعــول بــ  رــانٍ  (مســعيتا  )
 .(3)الخافض

 (:  ىقس  أ  : قىس  )  -13

اًبا َطُهروًرا﴿:  ال تعـالر ْم َُشَ ُ ﴾َوَسَقاُهْم َرِّبُّ
را َأَحرُدُكاَم ﴿: و ـال تعـالر (4) رْجِن َأمَّ َيرا َصراِحَبِي السِّ

رًرا رُه ََخْ ﴾َفَيْسِقي َربَّ
: وتجـد أي ـا  فـ  القـمآن الصـيغة المزيـدة بـالهمزة " أسـقر " عمـا فـ   ولـ  تعـالر (5)

﴾َوَأْسَقْينَاُكْم َماًء ُفَراًتا﴿
َّرا ِي ُبُطونِرهِ ﴿: و ال تعالر (6) ًة ُنْسرِقيُكْم ِِم ﴾َوإِنَّ َلُكْم ِي اْْلَْنَعاِم َلِعرْرَ

و ـد أرـام  (7)
 ـــال ، ا ســـتخدام القمآتـــ  للصـــيغتين جـــد   بـــين علمـــا  العمبيـــة حيتمـــا حـــاولوا تعليـــل ذلـــك ا ســـتخدام

، فـ  حلقــ أو صـ   المــا  ، تاولــ  فلـم ( سـقاه) " الـذي عليــ  أعرـم أهـل اللغــة أن معتـر: (8)التحـاا
: -محمهمـا اع  –"  ـال الخليـل وسـيبوي  : (9)جعل لـ  سـقيا  " و ـال فـ  مو ـع آخـم( أسقاه) ومعتر
سـقيت  :  ـال أبـو جعفـم، همـا لغتـان: و ـال أبـو عبيـدة، وأسقيت  جعلت لـ  سـقيا  ، تاولت  فلم : سقيت 

ــ  بالســقيا: وأســقيت ، يعــون بمعتــر عم ــت  ألن يلــم  ــ  ، دعــوت ل وأســقيت  ، ســقياوأســقيت  جعلــت ل
 .بمعتر سقيت  عتد أب  عبيدة "

  

                                                 

 .28الحد:  سومة (1)
  .8امتسان:  سومة (2)
 .531الفعل ف  القمآن تعديت  ولزوم :  :اتظم (3)
  .21امتسان:  سومة (4)
 .41يوسف:  سومة (5)
  .27الممس ت:  سومة (6)
 .66التحل:  مةسو  (7)
ـــن محمـــد بـــن إســـماعيل التحـــاا )ت  (8) ـــان، ط  –(، دام المعمفـــة 388إعـــما  القـــمآن، أبـــو جعفـــم أحمـــد ب ، 2لبت

 .452م،  : 2008هـ _ 1429
 .504،  : السابق (9)



 راْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخل

 

135 

 

 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

تمرـــل اللهجـــة الحجازيـــة وأســـقر تمرـــل اللهجـــة ( ســـقر، )تمـــر ن لهجتـــين( ســـقر وأســـقر) إذن
لـر المـا  وهـو مـادة الفعـل، التجدية فاألصـل تعديـ  إليـ  ، والفعل يتعدى إلر اللخ  تعـديا  مبالـما  وا 

و د يتـزم علـر تحـو مـا مـم  مـن لـواهد، بحمف جم
َوِي ﴿: ودليـل وجـود حـمف الجـم  ولـ  تعـالر. (1)

َطع  ُمَتَجاِوَرات  َوَجنَّات  ِمْن َأْعنَاٍب َوَزْرع  َوَنِخيل  ِصنَْوان  َوَغرْيُ ِصنَْواٍن ُيْسَقى باَِمٍء َوا
﴾ِحدٍ اْْلَْرِض قِ

(2). 

 ألن امسـقا  هـو أن تجعـل لـ  مـا ؛و د ذعم الماغ  األصفهات  أن امسقا  أبلـ  مـن السـق 
﴾َوُسُقوا َماًء ََحِياًم ﴿: و ال تعالر، (3)ي ْسقر مت  ويلم  تقول أسقيت  " تهما  "

(4). 

فـ  القـمآن العـميم يت ـا أن ( أسـقر) والفعـل( سـقر) ومن خ ل تتبع  لموا ـع ومود الفعـل
أما ، أبل  ويدل علر التمعين و دمة اع عز وجل ف  تسخيم عل ل   لخدمة امتسان( أسقر) الفعل
ررًرا﴿: فإتــ  يــدل علــر معــات  امعطــا  ففــ   ولــ  تعــالر( ســقر) لالفعــ ررُه ََخْ ررا َأَحررُدُكاَم َفَيْسررِقي َربَّ ﴾َأمَّ

(5) 
 . فمعتر يسق  أي يعطي  ما يلمب 

 : رمج   -14
َراِم َأْن َتْعَتُد ﴿: ومت   ول  تعالر وُكْم َعِن امْلَْسِجِد اَْلَ ِرَمنَُّكْم َشنََنُن َقْوٍم َأْن َصدُّ ﴾واَوََل َعْ

(6) . 

: تقــول، " جــمم يجــمي مجــمى عســ  فــ  تعديــ  إلــر مفعــول واحــد وارتــين: (7) ــال الزمخلــمي
علـر تقـل المتعـدي إلـر ( أجممتـ  ذتبـا  ) ويقـال، تحو عسبت  إيـاه، وجممت  ذتبا  ، عسب : تحو، جمم ذتبا  

، ممتعم " ب ـم اليـا لي   ما ة عبد اع " و  ي جـوع، تبا  أعسبت  ذ: عقولهم، مفعول بالهمزة إلر مفعولين
 (. أن تعتدوا: )وأول المفعولين علر القما تين  ميم المخاطبين والرات 

عســ  التــ  تتعــدى إلــر : و ــال  ــوم معتاهــا، وذعــم أبــو حيــان معتــر   يجــممتعم   يحملــتعم
 .(8)ارتين

                                                 

 .502اتظم: الفعل ف  القمآن تعديت  ولزوم :  (1)
 .4المعد:  سومة (2)
 .1/310اتظم: المفمدات ف  غمي  القمآن:  (3)
 .15محمد:  سومة (4)
 .41يوسف:  سومة (5)
 .2المائدة:  سومة (6)
 .2/193العلاف:  (7)
 .3/436اتظم: البحم المحيط:  (8)
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 الفصل الثاني 

ل المتعدية األفعا
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 :  بد ل -15
 فــــذه  بعــــض العلمــــا  عــــالععبمي إلــــر أتــــ  يتعــــدى إلــــر( بــــدل) اختلــــف فــــ  تعديــــة الفعــــل

 . (2)وذه  أبو حيان إلر أت  يتعدى إلر الرات  بحمف الجم (1)مفعولين

 ةلهــا ر رـــ (لبـــد  )ذعــم عبــد الخـــالق ع ــيمة فــ  عتابـــ  دماســات ألســـلو  القــمآن العــميم أن 
  (3):استعما ت ف  القمآن وع م العم 

ْلنَاُهْم ﴿: تحـو  ولـ  تعـالر، الرات  بحمف جـم إلر تصل، تتعدى  رتين-1 ْ َوَبردَّ َْ  َذَوا
بَِجنََّترْيِهْم َجنََّترْْيِ

رررطٍ  ﴾ُأُكرررٍل ََخْ
ويجـــوز حـــذف حـــمف الجـــم مـــن . البـــا  دخلـــت علـــر المفعـــول الرـــات  وهـــو المتـــموك (4)

ُلوا نِْعَمررَة اَّللَِّ ُكْفررًرا﴿: عقولـ  تعــالر، المفعـول الرـات  لفهــم المعتـر ﴾َأََلْ َتررَر إَِ  الَّررِذيَن َبرردَّ
تعمـة اع هــو  (5)

 . وعفما  هو المفعول األول، أي بتعمة اع، ألت  هو الذي يدخل علي  حمف الجم،  المفعول الرات

َها﴿: و ول  تعالر ْلنَاُهْم ُجُلوًدا َغرْيَ اَم َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ ﴾ُكلَّ
 أي، بـدلتاهم، حذف البا  مع م اف (6)

 . مفعول أول( جلودا  غيمها) و، فهذا هو المفعول الرات ( بدلتا بجلودهم)

تمـــا المتـــموك -2 : عمـــا فـــ   ولـــ  تعـــالر، غيـــمه المفعـــول الرـــات  فيـــ  لـــيا هـــو المتـــموك والـــذاه  وا 
َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا﴿ ﴾َوَلُيَبدِّ

تمـا المتـموك ، ولـيا هـو المتـموك، هـو المفعـول الرـات ( أمتا  ، )(7) وا 
 (. الخوف) هو

ن لم يأتِ ، التغييم: معتر التبديل-3 اَم إِْثُمُه ﴿: ومن ذلك  ول  تعالر، لببد وا  َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفنِنَّ َفَمْن َبدَّ

ُلوَنهُ  ﴾َعََل الَِّذيَن ُيَبدِّ
ُلوا َكاَلَم اَّللَِّ﴿و ول  تعالر، (8) ﴾ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ

(9). 

                                                 

 .2/68: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (1)
 .1/379اتظم: البحم المحيط:  (2)
 .عدهاوما ب 294/  9، مد 2اتظم: دماسات ألسلو  القمآن العميم، القسم الرالث، ج (3)
  .16سبأ:  سومة (4)
  .28إبماهيم:  سومة (5)
 .56التسا :  سومة (6)
  .55التوم:  سومة (7)
  .181البقمة:  سومة (8)
 .15الفتا:  سومة (9)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

هـذا  و د تب  أبو حيان علـر، ف  عل ما ذعم من اللواهد القمآتية دخلت البا  علر المتموك  
" و د وهم عريم من التاا فجعلوا مـا دخلـت عليـ  البـا  : (1) ال: ف  غيم مو ع من البحم المحيط

تمـا الصـوا   " اسـتبدل اللـ   بغيـمه ": فمن الخطـأ القـول، والمتصو  هو الذاه  "، هو الحاصل وا 
 . استبدل بالل   غيمه "

 : ىز  ج   -16
  (2).ي أعطاه جزا  ما سلف من طاعت أ (جزاه اع خيما  ): ذعم ابن متظوم أن القول

 : منها ،في القرآن الكريم حوالي ستين موضعاً متعديًا لمفعولين في  (جزى)وقد ورد الفعل 

ا َلَصاِدُقونَ ﴿:  ول  تعالر -1 ﴾َذلَِ  َجَزْينَاُهْم بَِبْفيِِهْم َوإِنَّ
(3). 

 .(4)والتقديم جزيتاهم ذلك، مفعول راٍن لجزيتاهم( ذلك)

ُْم ُهُم اْلَفا ُِزونَ ﴿:  ول  تعالر -2 وا َأَّنَّ ﴾إِِّنِّ َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم باَِم َصَرُ
(5). 

 . علر سب  الجزا ( جزى) هتا دخلت البا  مع الفعل

ْسنَى﴿:  ول  تعالر -3 ِزَي الَِّذيَن َأْحَسنُوا بِاَْلُ ﴾َوَعْ
(6). 

 . هتا دخلت البا  علر المفعول الرات 

ْم َأْج ﴿:  ول  تعالر -4 ِزهَيُ ﴾َرُهْم بَِأْحَسِن الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلونَ َوَعْ
(7). 

 (. أجمهم) والمفعول الرات ( الها ) لمفعول األول ال ميم المتصلا

َزْوَن إَِلَّ َما ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ ﴿: و ول  تعالر -5 ﴾َوَما َُتْ
(8). 

                                                 

 .3/21، واتظم أي ا : معات  التحو: 1/379البحم المحيط:  (1)
  (.جزي)لسان العم ، مادة  (2)
 .146األتعام:  سومة (3)
  .246/ 4م المحيط: اتظم: البح (4)
 .111المؤمتون:  سومة (5)
  .31التجم:  سومة (6)
 .35الزمم:  سومة (7)
 .39الصافات:  سومة (8)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 (؛زىجــا)دون  (جــزى)فــ  القــمآن العــميم إ  الفعــل  ئذعــم الماغــ  األصــفهات  أتــ  " لــم يجــ
والمعافـأة هـ  مقابلـة تعمـة ، وه  المقابلة من عل واحد من المجلين، وذلك ألن المجازاة ه  المعافأة

  يسـتعمل لفـظ المعافـأة فـ  اع عـز وجـل وهـذا  ذاولهـ، بتعمة ه  عفؤهـا وتعمـة اع ليسـت مـن ذلـك
 .(1)ظاهم"
 :  لخو   -17

 . "المالالخول عما تقول مولت  ملعت   أعطاه وملع  وأصل  تمليك( ل خو  )": (2) ال أبو حيان

 : ناصبًا لمفعولين في ثالثة مواض  في القرآن الكريم وهي( خول) وقد ورد الفعل

ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكمْ ﴿:  ول  تعالر -1 ﴾َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ
(3). 

 (. ما خولتاعموه) محذوف تقديمه( خول) المفعول الرات  للفعل

َلُه نِْعَمًة ِمنُْه َنِِسَ َما َكاَن َيْدُعو إَِلْيِه ِمْن َقْبُل  ُثمَّ ﴿:  ول  تعالر -2 ﴾إَِذا َخوَّ
(4). 

 . مفعول ب  رانٍ  (تعمة)

اَم ُأوتِيُتُه َعََل ِعْلمٍ ثُ ﴿:  ول  تعالر -3 ْلنَاُه نِْعَمًة ِمنَّا َقاَل إِنَّ ﴾مَّ إَِذا َخوَّ
(5). 

 . مفعول ب  رانٍ ( تعمة)

تأت  بمعتر امعطا  والتمليك ف  األموم ( خول) ة أن علمةومن الم حظ ف  اييات السابق
 . وف  تعم اع علر امتسان، العظيمة

 :  امس   -18
: " وذعم أي ا  سام  األمـم سـوما  ... عمض السلعة علر البيع: " السوم: (6) ال ابن متظوم

 . م "وأعرم ما يستعمل ف  العذا  واللم والظل، أو ه إياه: و ال الزجاج، علف  إياه

                                                 

 .1/121المفمدات ف  غمي  القمآن:  (1)
  .4/168البحم المحيط:  (2)
 .94األتعام:  سومة (3)
  .8الزمم:  سومة (4)
 .49الزمم:  سومة (5)
  .2157،  : لسان العم ، مادة )سوم( (6)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 : ناصبًا لمفعولين في أربعة مواض  في القرآن الكريم منها( سام) وقد ورد الفعل

ُحوَن َأْبنَاَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكمْ ﴿:  ول  تعالر-1 ﴾َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذبِّ
(1)

.

       وفي  ، يسوموتعم" سو  العذا  ألق  وأصعب  واتتصاب  مبت  علر المماد ب: (2) ال أبو حيان
 علر هذا القول مفعو   راتيا   (سو  العذا ) السوم بمعتر التعليف أو امي   فيعون: للمفسمين أ وال

ة أو التصـــميف أي دامـــأو بمعتـــر اممســـال أو ام، أي يعلفـــوتعم أو يولـــوتعم ســـو  العـــذا : (ســـام)لِ 
أي يمفعــوتعم إلــر ســو  : و بمعتــر المفــعأ، يصــمفوتعم فــ  األعمــال اللــا ةو يمســلوتعم أو يــديموتعم أ

ومعتـاه أن األعمـال اللـا ة لعرـمة مزاولتهـا تصـيم ، أي يعلمـوتعم مـن الع مـة: أو مـن الوسـم، العذا 
وعلــر هــذه األ ــوال .. .وغيــم ذلــك، علــيهم ع مــة بتأريمهــا فــ  جلــودهم وم بســهم عالحــدادة والتجــام

 و ال بعض التاا يتتص ، علر إسقاط حمف الجم يعون سو  العذا  مفعو   ، غيم القولين األولين
 . رم  دمه سوما  لديدا  "، تص  المصدم( العذا سو  )

َ  َلَيْبَعَثنَّ َعَلْيِهْم إَِ  َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء اْلَعَذاِب ﴿:  ول  تعالر-2 َن َربُّ ﴾َوإِْذ َتَأذَّ
(3). 

مآن العميم ل  د  ت  فهو يدل علر العذا  والملقة ف  الق( سام) يت ا مما سبق أن الفعل
يـدل علـر دوام العـذا  علـيهم وبيـان أرـمه و ، ة مـالع  :اللغـوي للسـوم عذلك فإن مـن المعتـر، والظلم

 . فمن عرمة األعمال اللا ة والتعذي  ظهم أرمه علر أجسادهم، علر أجسادهم

 . ل وا ستحيا وعذلك يدل علر تتوم هذا العذا  من التذبيا والتقتي

فهـو يجمـع د  ت متعـددة تـدل ، يدل علـر امعجـاز البيـات  للقـمآن العـميم( سام) إذن الفعل
 . وأرم ذلك عليهم ،علر ما تعمض ل  بتو إسمائيل من لتر أتوام العذا  والظلم

 :  مت  ك   -19
 . (4)عتمت  عتما  وعتماتا  : والعتمان ستم الحديث يقال، العتمان تقيض امع ن

                                                 

 .49البقمة: سومة  (1)
 .1/351البحم المحيط:  (2)
  .167األعماف: سومة  (3)
 .2/550 :، والمفمدات ف  غمي  القمآن3823، (عتم)اتظم: لسان العم ، مادة  (4)



 راْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخل

 

140 

 

 ل الثاني الفص

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

تــ  يتعــدى إلــر إإلــر المفعــول الرــات  فقــال بعــض التحــاة ( عــتم)  ــد اختلــف فــ  تعديــة الفعــلو 
يتعــدى إلــر مفعــولين بتفســ  وأتــ    ( عــتم) وذعــم أبــو حيــان أن الفعــل، المفعــول الرــات  بحــمف الجــم

 : عما  ال اللاعم، (1)عتمت ف تا  عذا: عتمت من ف ن عذا إتما يقال: يقال

ت ررررررررك  ل رررررررري اًل  راً ك ت م  رررررررراه  م وم ي ن س   ب ررررررررالج 

راً    ررررررررت ك ن ًا وظرررررررراه  ررررررررًا م س  ررررررررين ه م  و هم 
(2)

 

   
وجـا  متعـديا  لمفعـولين  عشرين موضعًا فري القررآن الكرريمحوالي في  (كتم)وقد ورد الفعل  

أو حـذف ، وف  بقية الموا ـع ذعـم معـ  مفعـول واحـد والرـات  محـذوف، صميحين ف  مو ع واحد 
 . األول  ميما  متصوبا  عائدا  علر اسم موصولالمفعو ن وعان المفعول 

 : ومن هذه المواض * 

َّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَْدُه ِمَن اَّللََِّومَ ﴿:  ول  تعالر-1 ﴾ْن َأْظَلُم ِِم
(3)  

ـــات (، عـــتم التـــاا) تقـــديمه: إلـــر مفعـــولين األول محـــذوف( عـــتم) تعـــدى الفعـــل  والمفعـــول الر
 . (4)(لهادة)

ى ِِّبِررُم اْْلَْرُض َوََل َيْكُتُمرروَن اَّللََّ َيوْ ﴿:  ولــ  تعــالر-2 ُسرروَل َلررْو ُتَسرروَّ ررٍذ َيررَودُّ الَّررِذيَن َكَفررُروا َوَعَصررُوا الرَّ
َمِِ

﴾َحِديًثا
(5). 

 . مفعول ب  رانٍ ( حديرا  ، )مفعول أول( اع) لفظ الج لة

ْهَر ِمَن اْلَقْوِل َوَيْعَلُم َما تَ ﴿:  ول  تعالر-3 ُه َيْعَلُم اْْلَ ﴾ْكُتُمونَ إِنَّ
(6). 

 .أي يعلم ما تعتموت 

  

                                                 

  .441/ 7اتظم: البحم المحيط:  (1)
 .45 :البيت للتابغة الذبيات ، اتظم ديوات  (2)

 ان / مستعن وظاهم: خف  وبامز، داخل  وخامج اللغة: الجمومين: اسم مع
  .140البقمة: سومة  (3)
 .7/441، والبحم المحيط: 1/66 التبيان ف  إعما  القمآن:اتظم:  (4)
  .42التسا :  سومة (5)
 .110األتبيا :  سومة (6)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 :  فىك   -20
و ـال ، استعفيت  أمما  فعفاتيـ  ": ويقال، " عفر يعف  عفاية إذا  ام باألمم: (1) ال ابن متظوم

ل ة: (2)الماغ  األصفهات   . وبلوغ المماد ف  األمم "، " العفاية ما في  سد الخ 

﴾َكَفى بِاَّللَِّ َشرِهيًداوَ ﴿: وتزاد البا  ف  فاعل عفر تحو  ول  تعالر
َوَكَفرى ﴿: و ولـ  تعـالر، (3)

﴾بِراَّللَِّ َحِسريًبا
د لـة علـر التعجــ  لوأعرـم مـا يعـون ذلـك ل، دخلـت البـا  لت ـمن عفـر معتـر اعتـفِ  (4)

 .(عفر ب  لاعما  ) و( عفر ب  فامسا  : )تحو

أ  تـمى أتـك  ،" إتما يجوز دخول البا  ف  الممفـوم إذا عـان يمـدح بـ  صـاحب : (5) ال الفما 
ولــو لــم يعــن مــدحا  أو ذمــا  لــم يجــز ،... تقــول عفــاك بــ  وتهــاك بــ  وأعــمم بــ  مجــ   وبــئا بــ  مجــ   

 . "دخولها
وذلـك ، و  يجـوز دخـول البـا  فـ  فاعلهـا، بمعتر أجزأ أو أغتر فتتعدى لواحـد (عفر)وتأت  

 (. يعفيت   ليل من الما ) تحو  ولك

عفــات  : )وذلــك تحــو  ولــك ،و  تــزاد البــا  فــ  فاعلهــا،  رتــين فتتعــدى( و ــر) وتــأت  عفــر بمعتــر  •
 .(6)(محمد هذا األمم

 : متعديًا لمفعولين في ثالثة مواض  في القرآن الكريم بمعنى وقى( كفى) وقد ورد الفعل

ِميُع اْلَعلِيُم  ﴿:  ول  تعالر -1  .(7)﴾َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَُّ َوُهَو السَّ

 والرــات  ال ــميم المتصــل، األول ال ــميم المتصــل العــاف، تصــ  مفعــولين( عفــر) الفعــل
 (.  الها )

 

                                                 

  .3907، (عفر)لسان العم ، مادة  (1)
 .2/536المفمدات ف  غمي  القمآن،  (2)
  .79تسا : ال سومة (3)
 .39األحزا :  سومة (4)
 .2/119 :معات  القمآن للفما  (5)
 .3/28اتظم: معات  التحو:  (6)
 .137البقمة:  سومة (7)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

ا َكَفْينَاَك امْلُْسَتْهِز ِْيَ ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾إِنَّ
(1). 

 (. المستهزئين) والمفعول الرات ، ف  عفيتاك( العاف) المفعول األول

ا َوَكَفى اَّللَُّ امْلُْنِمنَِْي اْلِقَتاَل َوَردَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِفْيظِِهْم ََلْ َينَ ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾اُلوا َخرْيً
(2). 

 (. القتال) والمفعول الرات ( المؤمتين) المفعول األول

فهــو يــدل علــر و ايــة اع عــز وجــل  (عفــر)ومــن الم حــظ فــ  اييــات الســابقة د لــة الفعــل 
ســل الــميا والم ئعــة علــر ففــ  غــزوة األحــزا  أم ، وذلــك بقيامــ  بــاألمم، للمــؤمتين وتجتيــبهم القتــال

 . وهذا وا ا ف  المعتر اللغوي للفعل، فوصل بالمؤمتين إلر ممادهم، العفام وتعفل بهم

 : لم   -21

 : متعديًا لمفعولين في موضعين في القرآن الكريم وهما( مل) ورد الفعل

َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنُْهْم فَِراًرا َوملَُ ﴿:  ول  تعالر-1 َِْت ِمنُْهْم ُرْعًباَلِو اطَّ ﴾لِ
(3). 

وأبعد من ذه  إلر أت  تمييز متقول ، " اتتص  معبا  علر أت  مفعول رانٍ : (4) ال أبو حيان
ْرَنرا اْْلَْرَض ُعُيوًنرا﴿: عقولـ ، من المفعول ﴾َوَفجَّ

، ز تقـل التمييـز مـن المفعـولعلـر مـذه  مـن أجـا (5)
 . "(متا األمض عيوتا  وفج  ) بخ ف، لمفعول ب و سلطت علي  الفعل ما تعدى إلي  تعدي األتك ل

َِْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا﴿:  ول  تعالر-2 اَمَء َفَوَجْدَناَها ُملِ ا مَلَْسنَا السَّ ﴾َوَأنَّ
(6). 

، والتـــا  تائـــ  فاعـــل وهـــ  فـــ  األصـــل مفعـــول بـــ ، فعـــل مـــاض مبتـــ  للمجهـــول: (ملئـــت)
 . مفعول ب  رانٍ ( حمسا  )

 

 
                                                 

 .95الحجم:  سومة (1)
 .25األحزا :  سومة (2)
  .18العهف:  سومة (3)
  .6/106البحم المحيط:  (4)
 .12القمم: سومة  (5)
 .8الجن:  سومة (6)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 دأ والخبرالمبت

 

 :  ن م   -22
 . وهو خ ف امعطا  "، " المتع أن تحول بين المجل وبين الل   الذي يميده: (1)ابن متظوم ال 

وعـان المفعـول  مواض  فري القررآن الكرريم تسعةناصبًا لمفعولين في ( من ) وقد ورد الفعل
 : الرات  ف  أغل  الموا ع مصدما  مؤو   

َّْن َمنََع َمَساجِ ﴿:  ول  تعالر-1 ﴾َد اَّللَِّ َأْن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمهُ َوَمْن َأْظَلُم ِِم
(2). 

 (. أن يذعم) والمفعول الرات  المصدم المؤول( مساجد) لمفعولين األول( متع) تعدى الفعل 

ُْم َكَفُروا بِاَّللَِّ﴿:  ول  تعالر-2 ْم إَِلَّ َأَّنَّ ﴾َوَما َمنََعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاهُتُ
(3). 

 . (4)و يل أت  مصدم متصو  علر تزم الخافض( أن تقبل) صدم المؤولالمفعول الرات  الم

﴾َوَيْمنَُعوَن امْلَاُعونَ ﴿:  ول  تعالر-3
(5). 

 (. الطالبين) أو( التاا)محذوف تقديمه ( متع) المفعول األول للفعل

 : رت  و   -23
 .تقص  إياه ": " وتمه حق  ومال : (6) ال ابن متظوم

: وهو  ول  تعالر ًا لمفعولين في موض  واحد في القرآن الكريممتعدي( وتر) وقد ورد الفعل
ُكْم َأْعاَمَلُكرمْ ﴿ َ

َِ ﴾َواَّللَُّ َمَعُكْم َوَلْن َير
ولـن يتـمعم مـن ، أي لـن يظلمعـم و يـل لـن يتقصـعم( لـن يتـمعم) (7)

إ ــاعة  فلــب  ،أو ذهبــت بمالــ ، وتــمت المجــل إذا  تلــت لــ   تــي   مــن ولــد أو أخ أو حمــيم أو  ميــ 
 .(8)فصيا الع م من وهو، بوتم الواتم العامل وتعطيل رواب  عمل

                                                 

  .4276، (متع) ، مادة لسان العم  (1)
 .114البقمة:  سومة (2)
  .54التوبة:  سومة (3)
 .5/55اتظم: البحم المحيط:  (4)
 .7الماعون:  سومة (5)
  .4758، (وتم)لسان العم ، مادة  (6)
 .35محمد:  سومة (7)
  .8/85اتظم: البحم المحيط:  (8)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 : عدو   -24
والوعيــد فــ  اللـم خاصــة يقــال ، ت  أن الوعــد يعــون فـ  الخيــم واللـمذعـم الماغــ  األصـفها

الرات  متهما معان أو زمان أو : والفعل وعدت يقت   مفعولين. أوعدت  ويقال واعدت  وتواعدتا: في 
 .(1)وأن أفعل عذا، ومعان عذا، وعدت زيدا  يوم الجمعة: تحو، أمم من األموم
 : منها ،في القرآن الكريم حوالي سبعين موضعاً متعديًا لمفعولين في ( وعد) وقد ورد الفعل

ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاءِ ﴿:  ول  تعالر-1 ﴾الشَّ
(2). 

 . مفعول ب  رانٍ ( الفقم)

ْيَطاُن إَِلَّ ُغُروًرا﴿ : ول  تعالر-2 ﴾َوَما َيِعُدُهُم الشَّ
(3). 

 . مفعول ب  رانٍ  (غموما  )

﴾إِنَّ َما ُتوَعُدوَن َْلٍَت َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزينَ ﴿: ر ول  تعال-3
(4). 

 .(توعدوت ) المفعول الرات  محذوف تقديمه

﴾َقْبُل  َلَقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوَآَباُؤَنا ِمنْ ﴿:  ول  تعالر-4
(5). 

 . مفعول ب  رانٍ ( هذا)

ْسنَى﴿:  ول  تعالر-5 ﴾َوُكالًّ َوَعَد اَّللَُّ اَْلُ
(6). 

 .(7)مفعول ب  رانٍ ( الحستر، )مفعول أول لوعد( ع   )

﴾َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعَْي َلْيَلةً ﴿:  ول  تعالر-6
(8). 

أي تمـام أمبعــين أو ، م ـافعلــر حـذف  علـر أتـ  مفعــول رـاٍن للفعـل وعـد (أمبعـين)تصـ  

                                                 

 .2/682اتظم: المفمدات ف  غمي  القمآن:  (1)
  .268قمة: الب سومة (2)
  .120التسا :  سومة (3)
  .134األتعام:  سومة (4)
  .68التمل:  سومة (5)
 .10الحديد:  سومة (6)
  .8/218اتظم: البحم المحيط:  (7)
 .51البقمة:  سومة (8)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 .(1)ألن الوعد لم يقع ف  األمبعين بل اتق ا  األمبعين وتمامها ؛اتق ا  أمبعين
 :  ىق  و   -25

 . " الو اية حفظ الل   مما يؤذي  وي مه ": (2) ال الماغ  األصفهات 

 : منها ،عشر موضعًا في القرآن الكريم أربعةناصبًا لمفعولين في ( وقى) وقد ورد الفعل

نَا َآَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّارِ ﴿:  ول  تعالر-1 نَا إِنَّ ﴾الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّ
(3). 

 . مفعول ب  ران( عذا )

رَّ ﴿:  ول  تعالر-2 ابِيَل َتِقيُكُم اَْلَ ﴾َوَجَعَل َلُكْم َِسَ
(4). 

 (. و ر)مفعول ب  راٍن للفعل ( الحم)

ُمومِ ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾َفَمنَّ اَّللَُّ َعَلْينَا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ
(5). 

 (. و ر) مفعول ب  راٍن للفعل( عذا )

﴾َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلَِِ  ُهُم امْلُْفلُِحونَ ﴿:  ول  تعالر-4
(6). 

اٍن مفعول ب  ر( لا  (، )هو) الفاعل  ميم مستتم تقديمهوتائ  ، فعل مبت  للمجهول( يوق)
 (. و ر) للفعل

 :  غل  ب  أ   -26
" البلوغ والب غ ا تتها  إلر أ صـر المقصـد والمتتهـر معاتـا  أو : (7) ال الماغ  األصفهات 
ن لم يتت  إلي  " مبومبما يع، ةزماتا  أو أمما  من األموم المقدم   . ب  عن الملامفة علي  وا 

                                                 

 .2/683: ف  غمي  القمآن ، والمفمدات1/357اتظم: البحم المحيط:  (1)
 .2/688: ف  غمي  القمآن المفمدات (2)
 .16آل عممان:  سومة (3)
 .81التحل:  سومة (4)
 .27الطوم:  سومة (5)
 .9الحلم:  سومة (6)
 .1/76: ف  غمي  القمآن المفمدات (7)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

﴾ا َبَلُفوا ِمْعَشاَر َما َآَتْينَاُهمْ َومَ ﴿: يتعدى لمفعول واحد تحو  ول  تعـالر( بل ) والفعل
وتـدخل  (1)

 . علي  همزة التعدية فتعدي  إلر مفعول ب  رانٍ 

 : منها ،في القرآن الكريم ض امو  ةوقد ورد هذا الفعل ناصبًا لمفعولين في عشر 

﴾ِّبِّ َفَتَو َّ َعنُْهْم َوَقاَل َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْفُتُكْم ِرَساَلَة رَ ﴿:  ول  تعالر-1
(2). 

 (. مسالة) والرات ، أولهما ال ميم المتصل العاف: مفعولين( أبل )تص  الفعل 

﴾َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ ُثمَّ َأْبلِْفُه َمْأَمنَهُ ﴿:  ول  تعالر-2
(3). 

 . مفعول ب  رانٍ ( مأمت )

ُفوَن ِرَساََلِت اَّللَِّ وَ ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾َُيَْشْوَنهُ الَِّذيَن ُيَبلِّ
(4). 

 . مفعول ب  رانٍ ( مسا ت) و(، التاا) المفعول األول محذوف تقديمه

ُفُكْم َما ُأْرِسْلُت بِهِ ﴿:  ول  تعالر-4 اَم اْلِعْلُم ِعنَْد اَّللَِّ َوُأَبلِّ ﴾َقاَل إِنَّ
(5). 

 . مفعول ب  رانٍ ( ما)

تبليــ  مســالة اع مــن جــا  فــ  معــمض الحــديث عــن ( بل ــ  –أبلــ  ) ومــن الم حــظ أن الفعــل
وهــذا يتتاســ  مــع المعتــر اللغــوي ، وهدايــة التــاا إلــر عبــادة اع عــز وجــل وحــده، المســل إلــر التــاا

فالمســـل يفعلـــون عـــل مـــا يســـتطيعون ليبلغـــوا ، ا تتهـــا  إلـــر أ صـــر المقصـــد رللفعـــل الـــذي يـــدل علـــ
 . مسا ت مبهم

 :  أت ب   -76
مرل مدفت  وتبعت الل   وأتبعت  ، ل  ل  تابعا  أتبع  الل   جع، سمت ف  أرمه: تبعت  الل  

 .(6)إذا سبقوك فلحقتهم وأدمعتهم وأتبعت القوم، وأمدفت 
                                                 

 .45سبأ:  سومة (1)
 .79األعماف:  سومة (2)
 .6التوبة:  سومة (3)
 .39األحزا :  سومة (4)
 .23األحقاف:  سومة (5)
 .وما بعدها 416،  : (تبع)لسان العم ، مادة  :اتظم (6)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
ليس أصلهما لمفعولين 

 المبتدأ والخبر

 

ذا دخلـت عليـ  همـزة التعديـة تعـدى إلـر مفعـولين، يتعدى إلر مفعول واحد( تبع) والفعل وقرد ورد ، وا 
  :منها ،في القرآن الكريم اً موضع أربعة عشرهذا الفعل متعديًا لمفعولين في 

﴾ُثمَّ ََل ُيْتبُِعوَن َما َأْنَفُقوا َمنًّا َوََل َأًذى﴿:  ول  تعالر-1
(1). 

 . مفعول ب  رانٍ ( متا  ) و، مفعول ب  أول( ما)

﴾َفَأْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه َفَفِشَيُهْم ِمَن اْلَيمِّ َما َغِشَيُهمْ ﴿:  ول  تعالر-2
(2). 

 .(3)ل ب  رانٍ مفعو  (جتوده)و، البا  زائدة: بجتوده

ْنَيا َلْعنًَة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن امْلَْقُبوِحْيَ ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾َوَأْتَبْعنَاُهْم ِي َهِذِه الدُّ
(4). 

 . مفعول ب  رانٍ ( لعتة)

﴾َفَأْتَبَع َسَبًبا﴿:  ول  تعالر-4
(5). 

 .(6)تبع سببا  سببا  أأي  ،متعد  رتين (أتبع)

 : ضرح  أ   -28
وهــو متقــول مــن ح ــم المتعــدي ، أح ــمت زيــدا  الطعــام: يتعــدى لمفعــولين تقــول (أح ــم)
 .(7)إلر واحد

 : وقد ورد هذا الفعل ناصبًا لمفعولين في موض  واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى

ررحَّ ﴿ رِت اْْلَْنُفرُس الشُّ ﴾َوُأْحَِضَ
وهـو فعـل يتعــدى ، فعـل ما ــ  مبتـ  للمجهـول( أح ـمت) (8)

 .(9)(اللا) والمفعول الرات ، وهو تائ  الفاعل( األتفا) لمفعول األولا، لمفعولين
                                                 

 .262البقمة:  سومة (1)
 .78ط :  سومة (2)
 .6/245البحم المحيط:  (3)
 .42القص :  سومة (4)
 .85العهف:  سومة (5)
 .2/107: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (6)
 .1/197: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (7)
 .128التسا :  سومة (8)
 .1/197: نالتبيان ف  إعما  القمآاتظم:  (9)
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،  جعــــل اللــــا عأتــــ  لــــ   معــــد  فــــ  معاتــــ، " وهــــذا مــــن بــــا  المبالغــــة: (1) ـــال أبــــو حيــــان
فيعــون مســو ا  إلــر األتفــا بــل ، وســيقت إليــ  ولــم يــأت وأح ــم اللــا األتفــا( وأح ــمت األتفــا)

والتمعيـــ  القمآتـــ  ... عليـــ  امتســـان وممعـــوزا  فـــ  طبيعتـــ  لعـــون اللـــا مجبـــو   ، األتفـــا ســـيقت إليـــ 
 . يقت   أن األتفا جعلت حا مة لللا   تغي  عت  "

 :  أحل   -29
فإما أن تعـون لغتـين ، همبهم واحتل   واحتل  ، همبالقوم وحل   وحل  ،   تزل ب ب  واحتل     واحتل  حل  

مــا أن يعــون األصــل حــل  ، علتاهمــا و ــع : حــذفت البــا  وأوصــل الفعــل إلــر مــا بعــده فقيــلرــم ، بهــم وا 
 .(2)َحل  

 : متعديًا لمفعولين بعد دخول الهمزة عليه في موضعين في القرآن الكريم هما( حل) وقد ورد الفعل

﴾َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَوارِ ﴿:  ول  تعالر-1
(3). 

 ( البوامدام ) والرات ، لمفعولين أولهما  ومهم( أحل) تعدى الفعل 

نَا َداَر امْلَُقاَمِة ِمْن َفْضلِهِ ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾الَِّذي َأَحلَّ
(4). 

 .(5)وليا بظمف ألتها محدودة، مفعول ب  راٍن ألحلتا( دام المقامة)

 :  فل  خ  أ   -30
ل ــف تقــيض ، التــأخم: والتخلــف، صــام خلفــ ، وخلفــ  يخلفــ ، الخلــف  ــد  ــدام لــف والخ  والخ 

 .(6)الوفا  بالوعد

 

 

                                                 

 .3/380البحم المحيط:  (1)
 .972 (:حلل)اتظم: لسان العم ، مادة  (2)
 .28إبماهيم: سومة  (3)
 .35فاطم: سومة  (4)
 .2/200 :التبيان ف  إعما  القمآن (5)
 .اتظم: لسان العم ، مادة )خلف(  (6)



 راْلفعال املتعدية ملفعولْي ليس أصلهام املبتدأ واخل

 

149 

 

 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 ثالثرة عشرر موضرعًا فري  فري قرد ورد كرذلك و ، إلرى مفعرولين بزيرادة الهمرزة( خلرف) يتعدى الفعلو 
 : ، منهاالقرآن الكريم

﴾َفَأْعَقَبُهْم نَِفاًقا ِي ُقُلوِِّبِْم إَِ  َيْوِم َيْلَقْوَنُه باَِم َأْخَلُفوا اَّللََّ َما َوَعُدوهُ ﴿:  ول  تعالر-1
(1). 

مــا ) والرــات  المصــدم المــؤول مــن، أولهمــا لفــظ الج لــة اع، تصــ  مفعــولين( أخلــف) الفعــل
 (. والفعل بعدها

ِِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكمْ ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾إِنَّ اَّللََّ َوَعَدُكْم َوْعَد اَْلَ
(2). 

 (. أخلفتعم ما وعدتعم) أي، المفعول الرات  محذوف

﴾َلَفهُ َوإِنَّ َلَ  َمْوِعًدا َلْن َُّتْ ﴿:  ول  تعالر-3
(3). 

والهـا  فـ  مو ـع (، أتـت) وتائ  الفاعل  ميم مسـتتم تقـديمه، فعل مبت  للمجهول: تخلف 
 . تص  المفعول الرات 

 : خلد  أ   -31
والصـــحيا فيـــ  أن تميـــد دخلـــت إلـــر البيـــت ، دخلـــت البيـــت: ويقـــال، الـــدخول تقـــيض الخـــموج

 .(4)فاتتص  اتتصا  المفعول ب ، وحذف حمف الجم

، ف  القمآن العميم متعديا  لمفعـول واحـد تـامة بتفسـ  وتـامة بحـمف الجـم( دخل) و د ومد الفعل
را امْلِْحرَراَب َوَجرَد ِعنْرَدَها ِرْزًقرا﴿: فمن تعدي  بتفس   ول  تعـالر اَم َدَخرَل َعَلْيَهرا َزَكِريَّ ﴾ُكلَّ

ومـن تعديـ  ، (5)
﴾اَّللَِّ َأْفَواًجاَوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِي ِديِن ﴿: بحمف الجم  ول  تعالر

(6) . 

 . فتعدي  لمفعول رانٍ ( دخل) وتدخل همزة التعدية علر الفعل

 
                                                 

 .77التوبة: سومة  (1)
 .22إبماهيم:  سومة (2)
 .97ط :  سومة (3)
  .لعم ، مادة )دخل(لسان ا (4)
 .37آل عممان:  سومة (5)
 .2التصم:  سومة (6)
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 : منها، وعشرين موضعًا في القرآن الكريم ثمانيةمتعديًا لمفعولين في  (أدخل) وقد ورد الفعل 

َ  َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتهُ ﴿:  ول  تعالر-1 نَا إِنَّ ﴾َربَّ
(1). 

 و يــل اتتصــ (، التــام) تصــ  مفعــولين األول محــذوف تقــديمه تدخلــ  والرــات ( تــدخل) الفعــل
 . علر تزم الخافض( التام)

تَِها اْْلََّْنَراُر َخالِرِديَن فِيَهرا ﴿:  ولـ  تعـالر-2 ِري ِمْن َُتْ اِت َسنُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت ََتْ اَِلَ َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

﴾َأَبًدا
(2) . 

مْ ﴿: تعالر  ول -3 نَا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعْدهَتُ ﴾َربَّ
(3) . 

تَِها اْْلََّْنَارُ ﴿:  ول  تعالر-4 ِري ِمْن َُتْ اِت َجنَّاٍت ََتْ اَِلَ  . (4)﴾إِنَّ اَّللََّ ُيْدِخُل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 ؛تعــدى للمفعـول الرــات  مـن دون حــمف الجــم( أدخـل) *ومـن الم حــظ فـ  اييــات السـابقة أن الفعــل
إذا عــان ، بيتمــا ومد متعــديا  للمفعــول الرــات  بحــمف جــم، وذلــك ألتــ  دخــل علــر ظــمف معــان حقيقــ 

اِت َلنُرْدِخَلنَُّهْم ﴿: المدخول في    يدل علر المعان وذلك تحو  ول  تعـالر اَِلَ َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ْيَ  اَِلِ ﴾ِي الصَّ
تِهِ ﴿: و ول  تعالر، (5) ﴾َوَلكِْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِي َرَْحَ

(6) . 

 :  كنس  أ   -32
و ــــــال الماغــــــ  ، أ ــــــام ": " ســــــعن بالمعــــــان يســــــعن ســــــعتر وســــــعوتا  : (7) ــــــال ابــــــن متظــــــوم

ســعن فــ ن : تحــو، ويســتعمل فــ  ا ســتيطان، ربــوت اللــ   بعــد التحــمك ن" الســعو : (8)األصــفهات 
 . " أي استوطت ، معان عذا

                                                 

 .192آل عممان:  سومة (1)
 .57التسا :  سومة (2)
 .8غافم:  سومة (3)
 .12محمد:  سومة (4)
 .9العتعبوت:  سومة (5)
 .8اللومى:  سومة (6)
 .2053،  : (سعن)لسان العم ، مادة  (7)
 .1/311 ف  غمي  القمآن: المفمدات (8)
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َوُقْلنَا َيا َآَدُم اْسرُكْن َأْنرَت ﴿: إلر المفعول ب  إما بتفس  تحو  ول  تعـالر( سعن) ويتعدى الفعل

نَّةَ  ﴾َوَزْوُجَ  اْْلَ
﴾َوَسَكنُْتْم ِي َمَساكِِن الَِّذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ ﴿: أو بحمف الجم تحو  ول  تعالر، (1)

(2) . 

و ـد ومد هـذا الفعـل متعـديا  لمفعـولين ، سب  مفعـو   راتيـا  فتع( سعن) وتدخل همزة التعدية علر
﴾َوَلنُْسكِنَنَُّكُم اْْلَْرَض ِمْن َبْعِدِهمْ ﴿: بتفس  ف  مو ع واحد ف  القمآن العميم وهو  ول  تعالر

(3). 

، وف  ذلك د لة   يؤديها وجود حمف الجم، فالفعل تعدى للمفعول الرات  دون حمف الجم
وعتــدما حــذف حــمف الجــم عأتــ  أبــاح ام امــة فــ  عامــل ، ر ام امــة والتــوطينفالفعــل ســعن يــدل علــ

 . االمعان وف  أي بقعة يميد مته

 :  ا ذ  أ   -33
واختيــم فــ  القــمآن لفــظ ، وأصــل  فيمــا يقــل تتاولــ  دون مــا يعرــم، الــذوق وجــود الطعــم بــالفم

ن عان ف  التعامف للقليل ؛ف  العذا الذوق   م  عِ ي  ريـم فخصـ  بالـذعم ِلـفهو مستصلا للع، ألن ذلك وا 
ْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّارِ ﴿: تحو  ول  تعالر، وعرم استعمال  ف  العذا ، األممين  .(4)﴾َوقِيَل ََلُ

ةً ﴿: و د جا  الفعل ف  المحمة أي ا  تحو  ول  تعالر ْنَساَن ِمنَّا َرَْحَ ﴾َوَلِِْن َأَذْقنَا اْْلِ
(5). 

 .(6) ت  عذا فذاقذأ: قالفي، ويعبم عن الفعل أي ا  با ختبام

ذا دخلــت عليــ  همــزة التعديــة عدتــ  لمفعــولين، يتعــدى لمفعــول واحــد( ذاق) والفعــل  ذلكقررد ورد كررو  ،وا 
 : ، منهاالقرآن الكريمواحد وعشرين موضعًا في في 

ْوِف ﴿:  ول  تعالر-1 وِع َواخْلَ ﴾َفَأَذاَقَها اَّللَُّ لَِباَس اْْلُ
(7). 

 (. لباا) والرات ( الها ) لهما ال ميم المتصلمفعولين أو ( أذاق) تص  الفعل

                                                 

  .35البقمة: سومة  (1)
 .45إبماهيم:  سومة (2)
  .14إبماهيم:  سومة (3)
 .20السجدة:  سومة (4)
  .9هود:  سومة (5)
 .1/241 ف  غمي  القمآن: اتظم: المفمدات (6)
  .112التحل:  سومة (7)
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َياِة َوِضْعَف امْلَاَمِت ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾إًِذا َْلََذْقنَاَك ِضْعَف اَْلَ
(1) . 

ِِ ﴿:  ول  تعالر-3 ِري ﴾َوُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب اَْلَ
(2) . 

ًة إَِذا ﴿:  ول  تعالر-4 ُكونَ ُثمَّ إَِذا َأَذاَقُهْم ِمنُْه َرَْحَ ِْم ُيَْشِ ِ  ِمنُْهْم بَِرِّبِّ ﴾َفِري
(3) . 

ا﴿:  ول  تعالر-5 ًة َفِرَح ِِّبَ ْنَساَن ِمنَّا َرَْحَ ﴾إَِذا َأَذْقنَا اْْلِ
(4). 

 . مفعول ب  رانٍ ( محمة)
 : ىر  أ   -34

فإتـ  يتعـدى إلــر مفعـول بــ  ، إذا عـان مــن مؤيـة البصـم أو مــن ا عتقـاد والــمأي( مأى) الفعـل
ذا دخلــت، واحــد فرري خمسررة وثالثررين  ذلككرر قررد وردو ، رــانٍ عليــ  همــزة التعديــة عدتــ  إلــر مفعــول  وا 

 : ، منهافي القرآن الكريم موضعاً 
ُكْم َتْعِقُلونَ ﴿:  ول  تعالر-1 ﴾َوُيِريُكْم َآَياتِِه َلَعلَّ

(5). 
 . ألن المؤية بصمية ؛مفعول ب  رانٍ  (آيات )

﴾َأَراَك اَّللَُّ لَِتْحُكَم َبْْيَ النَّاِس باَِم ﴿:  ول  تعالر-2
(6). 

والرات  محـذوف ، المفعول األول ال ميم المتصل العاف، من المأي بمعتر ا عتقاد( أماك)
 (. أماع ) والتقديم

﴾َفَقاُلوا َأِرَنا اَّللََّ َجْهَرةً ﴿:  ول  تعالر-3
(7) . 

َق َخْوًفا َوَطَمًعا﴿:  ول  تعالر-4 ﴾الَِّذي ُيِريُكُم اْلَرْ
(8). 

 . ل ب  رانٍ مفعو ( البمق)

                                                 

 .75امسما :  سومة (1)
  .9الحد:  سومة (2)
 .33الموم:  سومة (3)
 .48اللومى:  سومة (4)
 .73البقمة:  سومة (5)
 .105التسا :  سومة (6)
 .153التسا :  سومة (7)
 .12المعد:  سومة (8)
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َب َوَأَبى﴿:  ول  تعالر-5 َها َفَكذَّ ﴾َوَلَقْد َأَرْينَاُه َآَياتِنَا ُكلَّ
(1) . 

َنا﴿:  ول  تعالر-6 نَا َأِرَنا الََّذْيِن َأَضالَّ ﴾َربَّ
(2) . 

 :  بر  ش  أ   -35
ذا دخلـت عليـ  همـزة التعديـة عدتـ  إلـر مفعـول ، إلر مفعول ب  واحد( لم ) يتعدى الفعل وا 

: لمفعـولين فـ  مو ـع واحـد فـ  القـمآن العـميم وهـو  ولـ  تعـالر تاصـبا  ( ألـم ) ومد الفعـل و ـد، رانٍ 
ُبوا ِي ُقُلوِِّبُِم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهمْ ﴿ ﴾َوُأُْشِ

(3). 

مفعـول بـ  رـاٍن علـر تقـديم ( العجـل) والـواو تائـ  فاعـل، فعل ماض مبت  للمجهـول: ألمبوا
  حيـث جعلـت  لـوبهم لـتمعن حـ  العجـل متهـا عأتهـا وايية فيها تلبي  بليـ، م اف أي ح  العجل

ألن لــم  المــا  يتغلغــل فــ  األع ــا  حتــر  ؛وعبــم عــن حــ  العجــل باللــم  دون األعــل، تلــم 
 .(4)يصل إلر باطتها

 :  ده  ش  أ   -36
 . فهو لاهد "، ولهده لهودا  أي ح مه، المعايتة: " الملاهدة: (5) ال ابن متظوم

مْ ﴿:   واحد إما بتفس  تحو  ولـ  تعـالريتعدى لمفعول ب( لهد) والفعل ﴾لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع ََلُ
(6) ،

ا ُمْسلُِمونَ ﴿: أو بحمف الجم تحو  ول  تعالر ﴾َآَمنَّا بِاَّللَِّ َواْشَهْد بَِأنَّ
(7) . 

متعــديا  لمفعــولين صــميحين فــ  مو ــع واحــد فــ  القــمآن وهــو  ولــ  ( لــهدأ) و ــد ومد الفعــل
َِ َأْنُفِسرِهمْ َما َأْشَهْدهُتُ ﴿: تعالر َمَواِت َواْْلَْرِض َوََل َخْلر َِ السَّ ﴾ْم َخْل

 بـ  تعـدى لمفعـول( لـهد) فالفعـل (8)
 (. خلق) والمفعول الرات ( الها ) بهمزة التعدية المفعول األول ال ميم المتصل

                                                 

 .56ط :  سومة (1)
 .29فصلت:  سومة (2)
 .93البقمة:  سومة (3)
 .149-1/148اتظم: إعما  القمآن وبيات :  (4)
 .لسان العم ، مادة )لهد(  (5)
 .28الحد:  سومة (6)
 .52آل عممان:  سومة (7)
 .51العهف:  سومة (8)
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 :  ىل  ص  أ   -37
 .(1) اسر حمها وعذلك األمم اللديد: َصلر بالتام وصلَيها َصْليا  واصطلر بها

اْصَلْوَها اْلَيرْوَم بِراَم ُكنْرُتْم ﴿: يتعدى إلر مفعول ب  واحد بتفس  تحو  ول  تعالر( صلر) لفعلوا

 .(2)﴾َتْكُفُرونَ 

ذا دخلت عليه همرزة التعديرة عدتره إلرى مفعرول بره ثران    فري  ذلك فري القررآن الكرريمكر قرد وردو  ،وا 
 : خمسة مواض ، منها

﴾اَءْت َمِصرًياَوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَس ﴿:  ول  تعالر-1
(3). 

 (. جهتم) والرات  ،لمفعولين أولهما ال ميم المتصل الها ( تصلر) حيث تعدى الفعل

﴾إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِنَياتِنَا َسْوَف ُنْصلِيِهْم َناًرا﴿:  ول  تعالر-2
(4). 

﴾َسُأْصلِيِه َسَقرَ ﴿:  ول  تعالر-3
(5). 

وف  ذلك د لـة علـر أن مصـيم ، دون حمف جم تعدى إلر المفعول الرات ( أصل ) والفعل
وأتهم سيتعذبون فيهـا ويعـاتون لـدة حمهـا ويصـطلون بتامهـا فـ  عـل معـان  ،العفام ومقمهم تام جهتم

 . فيها

 :  شىص  أ   –ش ى ص   -38
 .(6)والغلاوة ما يغطر ب  الل  ، ستمه: غل  الل  

ْيِل إَِذا َيْفَشاَها﴿: يتعدى إلر مفعول ب  بتفس  تحو  ول  تعالر( غل ) والفعل ﴾َواللَّ
(7) . 

                                                 

  (.ص )اتظم: لسان العم ، مادة  (1)
 .64يا:  سومة (2)
 .115التسا :  سومة (3)
 .56التسا :  سومة (4)
 .26المدرم:  سومة (5)
  .2/467: ف  غمي  القمآن اتظم: المفمدات (6)
 .4اللما:  سومة (7)
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ذا دخلت علي  همزة التعدية أو الت عيف تعدى إلر مفعول ب  رانٍ   . وا 

 : ، منهافي القرآن الكريم قد ورد متعديًا لمفعولين في ستة مواض و  

رريُكُم النَُّعرراَس َأَمنَررًة ِمنْررهُ ﴿:  ولــ  تعــالر-1 ﴾إِْذ ُيَفشِّ
ألول ال ــميم تعــدى لمفعــولين ا( يغلــر) الفعــل (1)

 (. التعاا) والرات ، المتصل العاف

ْيِل ُمْظلاًِم ﴿:  ول  تعالر-2 اَم ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم قَِطًعا ِمَن اللَّ ﴾َكَأنَّ
 . مفعول ب  رانٍ (  طعا  ) (2)

ْيَل النََّهارَ ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾ُيْفِِش اللَّ
 .(4)ألن الهمزة معدية ؛الليل والتهام مفعو ن (3)

ى (53)َوامْلُْنَتِفَكَة َأْهَوى ﴿: الر ول  تع-4 اَها َما َغشَّ ﴾َفَفشَّ
 . مفعول ب  رانٍ ( ما) (5)

 : ضر  ق  أ   -39
 .(6)والقمض ما يعطي  المال ِلي ْق اه، القطع: القمض

 : منها، متعديًا لمفعولين في ستة مواض  في القرآن الكريم (أقرض)وقد ورد الفعل 

﴾ُيْقِرُض اَّللََّ َقْرًضا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا َكثرَِيةً  َمْن َذا الَِّذي﴿:  ول  تعالر-1
(7). 

مْ ﴿:  ول  تعالر-2 َقاِت َوَأْقَرُضوا اَّللََّ َقْرًضا َحَسنًا ُيَضاَعُف ََلُ دِّ قَِْي َوامْلُصَّ دِّ ﴾إِنَّ امْلُصَّ
(8) . 

﴾َوَأْقَرُضوا اَّللََّ َقْرًضا َحَسنًا﴿:  ول  تعالر-3
(9). 

فيعـون متصـوبا  علـر  ،يعـون بمعتـر ام ـماض نقمض ف  هذه اييات يحتمل أممين إما أوال
 . يعون بمعتر ما يقمض من المال فيعون مفعو   ب  نأو أ ،المصدم

                                                 

  .11األتفال:  سومة (1)
 .27يوتا:  سومة (2)
 . 3المعد:  سومة (3)
 .4/311البحم المحيط:  (4)
 . 54التجم:  سومة (5)
 .اتظم: لسان العم ، مادة ) مض(  (6)
 . 245البقمة:  سومة (7)
  .18الحديد:  سومة (8)
 .20المزمل:  سومة (9)
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ومعتـر ام ـماض الحسـن أن يعـون ، ام ماض الحسن والمـال الحسـن: وهو هتا يحتمل المعتيين وهما
ولـو جـا  بمصـدم ، معتـر المـال الحسـن أن يعـون حـ    طيبـا  و ، خال  التية ع محتسـبا  أجـمه عتـده

 .(1)لم يفد إ  معتر واحدا  ( إ ما ا  حستا  ) الفعل المتقدم فقال

 :  فلك  أ   -كف ل  -40
 .(2).َعَفَل   َيْعف ل   وَعف َل  إياه، العائل: العافل

ذا دخلت علي  الهمزة أو الت عيف تعدى لم( عفل) والفعل  . فعول ب  رانٍ يتعدى بتفس  وا 

 : وقد ورد هذا الفعل متعديًا لمفعولين في موضعين في القرآن الكريم وهما

ا﴿:  ول  تعالر-1 َلَها َزَكِريَّ ﴾َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسنًا َوَكفَّ
(3). 

 والرــــات ، بالت ـــعيف إلـــر مفعــــولين أولهمـــا ال ـــميم المتصــــل الهـــا ( عفــــل) تعـــدى الفعـــل 
 (.  زعميا)

َطاِب ﴿:  ول  تعالر-2 ِِّن ِي اخْلِ ﴾َفَقاَل َأْكِفْلنِيَها َوَعزَّ
(4). 

 (. الها ) والرات (، اليا ) بالهمزة إلر مفعولين أولهما ال ميم المتصل( عفل) تعدى الفعل

أمــا ، فالتعديــة بــالهمزة تعــون لمجــمد إيصــال العفالــة( أعفــل) والفعــل( عف ــل) وهتــاك فــمق بــين
 .(5)  عفالت  اهتماما  عريما  وزماتا  أطولالتعدية بالت عيف فتعون لما تتطل

 : زمل  أ   -41
ـــال الماغـــ  األصـــفهات  ـــال: (6)  ـــ  ومتـــ  يق ـــزوم اللـــ   طـــول معر ، لزمـــ  يلزمـــ  لزومـــا  : " ل

لــزام بــالحعم واألمــم تحــو  ولــ  ، إلــزام بالتســخيم مــن اع تعــالر أو مــن امتســان:  ــمبان: واملــزام وا 
ا َكاِرُهونَ َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأنْ ﴿: تعالر ﴾ُتْم ََلَ

(7) . 
                                                 

 .175 :، والجملة العمبية والمعتر، فا ل الساممائ 2/261اتظم: البحم المحيط:  (1)
 .( اتظم: لسان العم ، مادة )عفل (2)
 .37آل عممان:  سومة (3)
  .23 :  سومة (4)
 .tafsir. Netاتظم: لمسات بياتية ف  سومة آل عممان،  (5)
  .2/579: ف  غمي  القمآن المفمدات (6)
 .28هود:  سومة (7)
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فـ  ر رـة  بعـد دخـول همـزة التعديـة عليـ ، فـ  القـمآن العـميم متعـديا  لمفعـولين( لزم) و د ومد الفعل* 
﴾َوُكلَّ إِْنَساٍن َأْلَزْمنَاُه َطا َِرُه ِي ُعنُِقهِ ﴿:  ول  تعالر موا ع،متها

(1). 

 :  مه  ل  أ   -42
لــك ممــا عــان مــن جهــة اع تعــالر وجهــة المــأل ويخــت  ذ ،املهــام إلقــا  اللــ   فــ  الــموم

متعــديا  لمفعــولين فــ  مو ــع  (ألهــم)و ــد ومد الفعــل  (2).وأصــل  مــن التهــام اللــ   وابت عــ  ،األعلــر
َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴿: وهو  ول  تعالر، واحد ف  القمآن العميم ﴾َفَأَْلَ

(3) . 

عقالهمـامـإفهامه، وى" ومعتـر إلهـام الفجـوم والتقـ: (4) ـال الزمخلـمي وأن أحـدهما حســن ، ا وا 
اَهرا ﴿: بـدليل  ولـ  تعـالر، وايخم  بيا وتمعيت  من اختيـام مـا لـا  متهمـا َوَقرْد  (9)َقرْد َأْفَلرَح َمرْن َزكَّ

اَها ﴾َخاَب َمْن َدسَّ
(5)". 

 : رذ  ن  أ   -43
أي ، إلــيهمأتــذمت القــوم ســيم العــدو : ويقــال، وأتــذمه بــاألمم أعلمــ ، باللــ   إذا علمــ ( تــذم)

يتعـــدى إلـــر ، المتقـــول بـــالهمزة مـــن تـــذم( أتـــذم) وبتـــا  علـــر مـــا ســـبق فـــإن الفعـــل (6).أعلمـــتهم ذلـــك
 . و د يتعدى للرات  بالبا ، المفعولين بتفس 

 : إلى مفعولين بنفسه( أنذر) ومن المواض  التي تعدى فيها الفعل

﴾َقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُمودَ َفنِْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاعِ ﴿:  ول  تعالر-1
(7). 

 (.صاعقة) والرات ، األول ال ميم المتصل العاف، إلر مفعولين( أتذم) حيث تعدى الفعل

  

                                                 

  .13امسما :  سومة (1)
 .2/586: ف  غمي  القمآن اتظم: المفمدات (2)
 . 8اللما:  سومة (3)
 .6/382العلاف:  (4)
 .10-9اللما:  سومة (5)
  .اتظم: لسان العم ، مادة )تذم( (6)
 .13فصلت:  سومة (7)
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﴾َوَأْنِذْرُهْم َيْوَم اْْلَِزَفةِ ﴿:  ول  تعالر-2
(1). 

 . مفعول ب  رانٍ ( يوم األزفة)

َ ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾َذ اَّللَُّ َوَلًداَوُينِْذَر الَِّذيَن َقاُلوا اَّتَّ
(2). 

وحتـر تـذه  تفوسـهم ، لعفـاملولعـل فـ  ذلـك تخويـف ، حذف المفعول الرات  وهو المتذم ب 
 . ف  تقديم وتصوم العذا  عل مذه 

ا َأْنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِريًبا﴿:  ول  تعالر-4 ﴾إِنَّ
(3). 

 . مفعول ب  رانٍ ( عذابا  )

 . السابقة جا  ف  إطام تخويف العفام وتمهيبهمف  اييات ( أتذم) والم حظ أن الفعل

 :  سىن  أ   -44

مــا عــن غفلــة، التسـيان تــمك امتســان  ــبط مــا اســت وِدَم إمــا ل ــعف  لبــ  مــا عــن  صــٍد ، وا  وا 
ذا دخلـت عليـ  همـزة ، يتعدى إلر مفعول ب  واحـد( تس ) والفعل (4)حتر يتحذف عن القل  ذعمه " وا 
 : من ذلك ف  القمآن العميمو ، التعدية عدت  إلر مفعول ب  رانٍ 

﴾َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها﴿:  ول  تعالر-1
(5). 

 . (6)(هاعَ ت ْتسِ ) بدليل  ما ة، المفعول األول محذوف

ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرهُ ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾َوَما َأْنَسانِيُه إَِلَّ الشَّ
(7). 

والمفعــــول الرــــات  ال ــــميم ( اليــــا ) هــــو ال ــــميم المتصــــل( أتســــر) المفعــــول األول للفعــــل
 (. الها ) المتصل

                                                 

  .18غافم:  سومة (1)
 .4العهف:  سومة (2)
  .40التبأ:  سومة (3)
 .2/634: ف  غمي  القمآن المفمدات (4)
  .106البقمة:  سومة (5)
 .1/513البحم المحيط:  (6)
 . 63العهف:  سومة (7)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

ْيَطاُن َفَأْنَساُهْم ِذْكَر اَّللَِّ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
(1). 

﴾َوََل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهمْ ﴿:  ول  تعالر-4
(2). 

 :  حك  ن  أ   -45
 . "" تعا ف ن اممأة يتعحها تعاحا  إذا تزوجها: (3) ال ابن متظوم

اِِّن ََل َيررنْكُِح إَلَّ َزانَِيررًة َأْو ﴿: يتعــدى لمفعـول واحــد بمعتـر تـزوج عقولــ  تعـالر( َتعـا) والفعـل الررزَّ

َكةً  ﴾ُمَْشِ
(4) . 

ذا دخلت علي  همزة التعدية تعدى إلر مفعول    .وجا  بمعتر التزويدراٍن وا 

 : متعديًا لمفعولين في القرآن في موضعين هما هذا الفعل قد وردو 

كَِْي َحتَّى ُيْنِمنُوا﴿:  ول  تعالر-1 ﴾َوََل ُتنْكُِحوا امْلَُْشِ
(5). 

ـــتعا) تعـــدى الفعـــل ـــات( ت ـــديمه المؤمت ( الملـــمعين) و، لمفعـــولين المفعـــول األول محـــذوف تق
 .(6)مفعول ب  رانٍ 

﴾يُد َأْن ُأْنكَِحَ  إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْْيِ َقاَل إِِّنِّ ُأرِ ﴿:  ول  تعالر-2
(7). 

 :  ثر  و  أ   -46
وأومر  اللـ   أعقبـ  ، وأومث المجل ولده ما   إيمارا  َحستا  ، ومث ف ن أباه َيمر  ومارة وميمارا  

 .(8)إياه

                                                 

 .19دلة: المجا سومة (1)
 .19الحلم:  سومة (2)
 .لسان العم ، مادة )تعا(  (3)
 .3التوم:  سومة (4)
 .221البقمة:  سومة (5)
 .2/175اتظم: البحم المحيط:  (6)
 .27القص :  سومة (7)
  .اتظم: لسان العم ، مادة )ومث( (8)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

ذا دخلت علي  الهمـزة عدتـ  إلـر مفعـول رـانٍ ، يتعدى لمفعول ب  واحد( ومث) والفعل قرد و ، وا 
 : القرآن الكريم ثالثة عشر موضعاً  في متعديًا لمفعولين د ور 

نَُّة ُأوِرْثُتُموَها باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ ﴿:  ول  تعالر-1 ﴾َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اْْلَ
(1). 

 (. الها  ) و( التا ) وهما ال ميمان المتص ن بالفعل، لمفعولين( أومث) تعدى الفعل

اَوَأْورَ ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾ْثنَا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق اْْلَْرِض َوَمَفاِرَِّبَ
(2). 

﴾ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمنُْهمْ ﴿:  ول  تعالر-3
(3). 

 . ظيما  ل و دم  تلميفا  وتع(، العتا ) والمفعول الرات (، الذين) المفعول األول 

 : ردو  أ   -47
 .(4)واستعمل ف  التام علر سبيل الفظاعة، ستعمل ف  غيمهارم ، الومود أصل   صد الما 

ذا دخلــت عليــ  همـزة التعديــة عدتــ  لمفعــولين( ومد) والفعـل و ــد ومد متعــديا  ، يتعــدى بتفســ  وا 
َِْس َيْقُدُم َقْوَمُه َير﴿: لمفعولين ف  القمآن ف  مو ع واحد وهو  ولـ  تعـالر ْوَم اْلِقَياَمرِة َفرَأْوَرَدُهُم النَّراَر َوبِر

﴾اْلِوْرُد امْلَْوُرودُ 
 (. التام) لمفعولين أولهما ال ميم المتصل الها  والرات ( أومد) تعدى الفعل (5)

" الــومود فــ  هــذه اييــة ومود الخلــود ولــيا بــومود املــماف علــر اللــ   : (6) ــال أبــو حيــان
 . واملفا  "

 : رذ  ح   -48
يتعــدى إلــر مفعــول واحــد بتفســ  تحــو  ولــ  ( َحــِذم) والفعــل (7)" الحــذم احتــماز مــن مخيــف "

﴾َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َيْعَلُم َما ِي َأْنُفِسُكْم َفاْحَذُروهُ ﴿: تعالر
(8). 

                                                 

 .43األعماف: سومة  (1)
 .137األعماف:  سومة (2)
 .32فاطم:  سومة (3)
  .2/673: ف  غمي  القمآن م: المفمداتاتظ (4)
 .98هود:  سومة (5)
  .5/258البحم المحيط:  (6)
 .1/145: ف  غمي  القمآن  المفمدات (7)
  .235البقمة:  سومة (8)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

متعــديا  لمفعــولين بعــد دخــول الهمــزة عليــ  فــ  مو ــعين فــ  القــمآن ( حــذم) و ــد ومد الفعــل
ُرُكُم اَّللَُّ َنْفَسُه َوإَِ  اَّللَِّ امْلَِصريُ ﴿: تعالر العميم وهما  ول  ﴾َوَُيَذِّ

(1). 

ُرُكُم اَّللَُّ َنْفَسرُه َواَّللَُّ َرُءوف  بِاْلِعَبرادِ ﴿: و ول  تعالر رذِّ ﴾َوَُيَ
( تفسـ ، )مفعـول بـ  أول( العـاف) (2)

 . مفعول ب  رانٍ 

 : ع ر ف -49
الَّرِذيَن َآَتْينَراُهُم ﴿: ل بـ  واحـد تحـو  ولـ  تعـالريتعدى لمفعول بتفس  إلر مفعـو ( َعِمفَ ) الفعل

﴾اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهمُ 
(3). 

ذا دخــل عليــ  الت ــعيف تعــدى إلــر مفعــول بــ  رــانٍ  و ــد ومد عــذلك فــ  مو ــع واحــد فــ  ، وا 
َف َبْعَضرهُ َفَلرامَّ َنبَّرَأْت بِرِه َوَأْظَهرَرُه ﴿: القمآن العميم وهـو  ولـ  تعـالر ﴾اَّللَُّ َعَلْيرِه َعررَّ

تعـدى الفعـل عـمف  (4)
 (. عمفها بع  : )والتقديم، لمفعولين األول محذوف والرات  بع  

 :  عل م -50
َقررْد ﴿: تحــو  ولــ  تعــالر، إلــر مفعــول بــ  واحــد( عــمف) إذا عــان بمعتــر( علــم) يتعــدى الفعــل

﴾َعلَِم ُكلُّ ُأَناسٍ 
(5). 

ذا دخل علي  الت عيف فإت    . يتعدى إلر مفعول ب  رانٍ وا 

 : ة وثالثين موضعًا في القرآن الكريم منهاخمسمتعديًا لمفعولين في ( عل م) وقد ورد الفعل

َها﴿:  ول  تعالر-1 َم َآَدَم اْْلَْساَمَء ُكلَّ ﴾َوَعلَّ
(6). 

 (.األسما ) والرات ( آدم) لمفعولين األول( عل م) حيث تعدى الفعل

                                                 

 .28آل عممان:  سومة (1)
  .30آل عممان:  سومة (2)
 .146البقمة:  سومة (3)
 .3التحميم:  سومة (4)
 .60البقمة:  سومة (5)
 .31البقمة:  ومةس (6)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
أصلهما لمفعولين ليس 

 المبتدأ والخبر

 

ْنِجيَل َوإِْذ عَ ﴿:  ول  تعالر-2 ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواْْلِ ْمُتَ  اْلكَِتاَب َواَْلِ ﴾لَّ
(1). 

 . العتا  مفعول ب  رانٍ 

ْحرَ ﴿:  ول  تعالر-3 َمُكُم السِّ ُه َلَكبرُِيُكُم الَِّذي َعلَّ ﴾إِنَّ
(2). 

ْمنَاُه َصنَْعَة َلُبوٍس َلُكمْ ﴿:  ول  تعالر-4 ﴾َوَعلَّ
(3). 

َمُه اْلَبيَ ﴿:  ول  تعالر-5 ﴾انَ َعلَّ
(4). 

 . مفعول ب  رانٍ ( البيان)

 :  فه م -51
ـــفَ ) ذا دخـــل (، فهمـــت الـــدما: )ف يتعـــدى إلـــر مفعـــول واحـــد بتفســـ  تحـــومِ بمعتـــر َعـــ( مِه وا 

متعـديا  لمفعـولين فـ  مو ـع واحـد فـ  ( فه ـم) و ـد ومد الفعـل، الت عيف علي  تعدى إلر مفعول رانٍ 
ْمنَاَها ﴿: القمآن العميم وهو  ول  تعالر ﴾ُسَلْياَمنَ َفَفهَّ

(5). 

ْمنَاَها ُسَلْياَمنَ ﴿"و ول  : (6) ال الماغ  األصفهات  وذلك إما بأن جعل اع ل  من ف ـل  ﴾َفَفهَّ
ما بأن ألقر ذلك ف  موع ،  وة الفهم ما أدمك ب  ذلك  . أو بأن أوحر إلي  وخص  ب  "، وا 

 :  كل ف -52
تجلـمت  علـر : وتعلفـت اللـ  ، عليـ  أي أممه بمـا يلـق( عل ف  تعليفا  ) ": (7) ال ابن متظوم

 . ملقة وعلر خ ف عادتك "

ذا دخل علي  الت عيف تعـدى إلـر  ،يتعدى إلر مفعول واحد بتفس ( علف) والفعل الر ر  وا 
 . مفعول ب  رانٍ 

                                                 

 .110المائدة:  سومة (1)
 .71ط :  سومة (2)
 .80األتبيا :  سومة (3)
 .4المحمن:  سومة (4)
 .79األتبيا :  سومة (5)
 .2/499: ف  غمي  القمآن المفمدات (6)
 .لسان العم ، مادة )علف( (7)
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 الفصل الثاني 

األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

 : متعديًا لمفعولين في القرآن الكريم في سبعة مواض  منها( كلف) وقد ورد الفعل

ُف ﴿:  ول  تعالر-1 ﴾اَّللَُّ َنْفًسا إَِلَّ ُوْسَعَها ََل ُيَكلِّ
(1). 

، وهـــو مـــا تتســـع لـــ   ـــدمة امتســـان، " الوســـع دون المجهـــود فـــ  الملـــقة: (2) ـــال أبـــو حيـــان
 واتتصاب  علر أت  مفعول راٍن ليعلف " 

﴾ََل ُيَكلُِّف اَّللَُّ َنْفًسا إَِلَّ َما َآَتاَها﴿:  ول  تعالر-2
(3) . 

 :  ىلق   -53
واملقا  طمح الل   ، و د يعبم ب  عن عل واحد متهما، ومصادفت  معا  اللقا  مقابلة الل   

 .(4)حيث تلقاه أي تماه رم صام ف  التعامف اسما  لعل طمح

ذا دخل علي  الت عيف تعدى إلر مفعول رانٍ ، يتعدى لمفعول واحد بتفس ( َلِق ) والفعل  . وا 

 : منهاي القرآن الكريم و متعديًا لمفعولين في خمسة مواض  ف( لق ى) ورد الفعلوقد 

َ  َلُتَلقَّى اْلُقْرَآَن ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َعلِيمٍ ﴿:  ول  تعالر-1 ﴾َوإِنَّ
(5). 

والقــمآن ، وتائــ  الفاعــل  ــميم مســتتم تقــديمه أتــت، فعــل م ــامم مبتــ  للمجهــول(: تلقــر)
 . مفعول ب  رانٍ 

، فيعـدى بـ  إلـر ارتـين، يـةوالت ـعيف فيـ  للتعد، يتعدى إلر واحـد( لق ) ": (6) ال أبو حيان
 . وعأت  عان غائبا  عت  فلقي  فتلقاه "

وًرا﴿:  ول  تعالر-2 ًة َوُِسُ اُهْم َنَْضَ ﴾َفَوَقاُهُم اَّللَُّ َُشَّ َذلَِ  اْلَيْوِم َوَلقَّ
(7). 

 
                                                 

 .286البقمة:  سومة (1)
 .2/381البحم المحيط:  (2)
 .7الط ق:  سومة (3)
 .584-2/583اتظم: المفمدات:  (4)
 .6التمل:  سومة (5)
 .7/53البحم المحيط:  (6)
 .11امتسان:  سومة (7)
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األفعال المتعدية 
لمفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخبر

 

ابُِرونَ ﴿:  ول  تعالر-3 اَها إَِلَّ الصَّ ﴾َوََل ُيَلقَّ
(1). 

 . وهو ف  األصل مفعول ب  أول، اعلتائ  ف( الصابمون، )الها  مفعول ب  رانٍ 

م ل -54  :  ح 
ْم تا  فهو محمول وحم ل  األمم تحمي    حمل الل   يحمل  َحْم   وح 
(2). 

ذا دخل علي  الت عيف فإتـ  يتعـدى إلـر مفعـول رـان، يتعدى لمفعول واحد (َحَمل)الفعل  ، وا 
م ل)وقد ورد الفعل   : قرآن الكريممتعديًا لمفعولين في أربعة مواض  في ال (ح 

ْلنَا َما ََل َطاَقَة َلنَا بِهِ ﴿:  ول  تعالر-1 مِّ نَا َوََل ُُتَ ﴾َربَّ
(3). 

ــل) حيــث تعــدى الفعــل  والرــات ( تــا المفعــولين) أولهمــا ال ــميم المتصــل، إلــر مفعــولين( تحم 
 (. ما)

ْلنَا َأْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلَقْوِم َفَقَذْفنَ ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾اَهاَوَلكِنَّا َُحِّ
(4). 

 . مفعول ب  رانٍ ( أوزاما  ) 

ْلُتمْ ﴿:  ول  تعالر-3 اَم َعَلْيِه َما َُحَِّل َوَعَلْيُكْم َما َُحِّ ﴾َفنِْن َتَولَّْوا َفنِنَّ
(5). 

م لتموه( )م َل ح  ) المفعول الرات  محذوف تقديمه  (. ح 

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ ََلْ ََيْ ﴿:  ول  تعالر-4 ِمُل َأْسَفاًراَمَثُل الَِّذيَن َُحِّ اَمِر ََيْ
﴾ِمُلوَها َكَمَثِل اَْلِ

(6). 

 . مفعول ب  رانٍ ( التوماة)

 

 
                                                 

 .80القص :  سومة (1)
  .اتظم: لسان العم ، مادة )حمل( (2)
 .286البقمة:  سومة (3)
 .87ط :  سومة (4)
 .54التوم:  سومة (5)
 .5الجمعة:  سومة (6)
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 : األفعال التي تتعدى لمفعولين بعد حذف حرف الجر -ب

لـــر آخـــم بحـــمف جـــم، هـــذه األفعـــال تتعـــدى إلـــر مفعـــول واحـــد رـــم اتســـع فـــ  حـــمف الجـــم ، وا 
اسـتغفمت اع مـن ) أي(، سـتغفمت اَع ذتبـا  ا: )مرـل، بالحذف فتسلط الفعل علر ذلك المفعـول فتصـب 

 .(1)(اختمت من المجال عمما  ) أي(، اختمت المجال عمما  ) و(، ذت 

" ما تعدى بحمف جم   يجوز حذف الحمف مت  ووصول الفعـل : (2) ال أبو حيان األتدلس 
م واستغفم وأمم اختا: وه ، أو ف  أفعال مسموعة تحفظ و  يقاا عليها، إلي  بتفس  إ  مع أن وأن  

 . وسمر ودعا وعتر وزوج وصدق ومتها عي م "

عرـــم فـــ  عـــ م األليســـت ( أممتـــك الخيـــم) و( أســـتغفم اع ذتبـــا  ) وذعـــم ســـيبوي  فـــ  عتابـــ  أن
تمــا يــتعلم بهــا بع ــهم و ــال، العــم  عمــا أتــ  لــيا عــل فعــل ، " لــيا عــل الفعــل يفعــل بــ  هــذا: (3)وا 

 . فعولين "يتعدى الفاعل و  عل فعل يتعدى إلر م

تمـا هـ  أفعـال سـمعت عـن العـم ، مما سبق يت ا أت    يجوز التوسع فـ  هـذه األفعـال  ،وا 
 . و  يقاا عليها

 : وهذه األفعال هي
 : رم  أ   -1

والرات  تامة  –أي غيم مقيد بحمف جم  –أولهما مسمح دائما  : يتص  مفعولين( أمم) فالفعل
﴾َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِرِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكمْ ﴿: عالرومن ذلك  ول  ت، (4)مسمح مت  وتامة مقيد ب 

(5). 

  .(بالبم)وايخم بحمف الجم (، التاا) فالفعل أمم تعدى لمفعولين أحدهما بدون حمف جم
 : وعقول اللاعم

رررررعرررررل مرررررا أ  اف  ف   ك الخيرررررر  ت رررررر  م  أ    بررررره رت  م 

رررررررركت رررررررفقرررررررد ت     رررررررا ن  وذ   ال  ك ذا م  (6)ب  ش 
 

   
                                                 

 .1/360ولمح المقدمة المحسبة:  ،دها وما بع 1/37اتظم: العتا :  (1)
 .7/19التذييل والتعميل:  (2)
 .1/39العتا :  (3)
 .370اتظم: لمح لذوم الذه :  (4)
 .44البقمة:  سومة (5)
اختلف ف  تسبة هذا البيت فسيبوي  تسـب  إلـر عمـمو بـن معـد يعـم  الزبيـدى، وتسـب  المبـمد إلـر أعلـر طـمود،  (6)

 .7/19 :والتذييل والتعميـل ،382، ولمح لذوم الذه : 1/178 :واألصول 1/37 :ي البيت موجود ف  عتا  سيبو 
 يام وتحوها. تل : التل : المال الرابت عال ِ 
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وتعــدى للمفعــول الرــات  ( ال ــميم المتصــل العــاف والخيــم: )تعــدى لمفعــولين( أمــم) فالفعــل
 (. البا ) بحذف حمف الجم

 (: أممتك الخيم) والتمط السهيل  لمطين لحذف البا  من

" أمـمت المجـل : فإن تباعد مت  لـم يعـن بـد مـن البـا  مرـل، اتصال الفعل بالمجموم: أحدهما
تمـا هـو  ؛البا يوم الجمعة بالخيم " فيقبا حذف  ألن المعتر الذي من أجل  حذفت البا  ليا بلفظ وا 

 . وهو ما ت مت  ف  معتر علفتك فلم يقَو علر الحذف إ  مع القم  من ا سم، معتر ف  العلمة

: مرـل، فإن عان جسما  أو جوهما  لم تحـذف البـا ، أن يعون المأموم ب  حدرا  : واللمط الرات 
تمـا ، ألن األمم فـ  الحقيقـة لـيا بـ  و  للتعليـف بـ  متعلـق ؛(ممتك زيدا  أ: )ف  تقول( أممتك بزيد) وا 

 . (1)رم حذفت، أممتك ب م  زيد أو إعمام : عأتك  لت، البا  علي  مجازا   تدخل

بـــل يجيـــزون حـــذف الحـــمف فـــ  تلـــك األفعـــال مـــع ، ولـــم يلـــتمط التحـــاة مـــا لـــمط  الســـهيل 
 . (2)عما يجيزوت  ف  عدم ، الفصل

 حوالي ستة وعشرين موضرعًا، وكرانفي القرآن الكريم في ( أن  وأن  ) م ( أمر) ا الفعلوقد ورد هذ
 : ومن ذلك( الباء) للمفعول الثاني بحذف حرف الجر متعدياً 

َك َما َيْعُبُد َآَباُؤَنا﴿:  ول  تعالر-1 ُ َْ ﴾َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَ  َتْأُمُرَك َأْن َن
(3). 

 (. بأن تتمك) ف  محل تص  بتزم الخافض والتقديم( تتمك أن) فالمصدم المؤول من

َمَها﴿:  ول  تعالر-2 اَم ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ ﴾إِنَّ
(4). 

اِهُلونَ ﴿:  ول  تعالر-3 ا اْْلَ َ ﴾ُقْل َأَفَفرْيَ اَّللَِّ َتْأُمُروِّنِّ َأْعُبُد َأهيُّ
(5). 

﴾ِمْرُت َأْن ُأْسلَِم لَِربِّ اْلَعامَلِْيَ َوأُ ﴿:  ول  تعالر-4
(6). 

                                                 

  .260اتظم: تتائد الفعم:  (1)
 .7/24التذييل والتعميل:  (2)
  .87هود:  سومة (3)
 .91التمل:  سومة (4)
  .64الزمم:  سومة (5)
 .66غافم:  سومة (6)
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وذلـــك تحـــو  ولـــ  ، أي ـــا  متعـــديا  للمفعـــول الرـــات  بحـــمف الجـــم الـــ م( أمـــم) و ـــد ومد الفعـــل
َدى َوُأِمْرَنا لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعامَلِْيَ ﴿: تعالر ﴾ُقْل إِنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اَْلُ

َلَّ لَِيْعُبُدوا َوَما ُأِمُروا إِ ﴿: و ول  تعالر، (1)

يَن ُحنََفاءَ   .(2)﴾اَّللََّ ُُمْلِِصَْي َلُه الدِّ

﴾َوُأِمْرَنرا لِنُْسرلَِم لِرَربِّ اْلَعرامَلِْيَ ﴿: اختلف العلما  ف  هـذه الـ م فـ   ولـ  تعـالرو 
فـذعم أبـو  (3)

سلم أممتا بامخ   لع  تتقاد وتست) و دموه، ومفعول أممتا الرات  محذوف ،حيان أن ال م  م ع 
وذهــ  آخــمون إلــر أتهــا بمعتــر ، فــ  مو ــع المفعــول( لتســلم) ومــذه  ســيبوي  أن(، لــم  العــالمين

 .(4)واستبعده أبو حيان وذعم أت  أمم غمي ، البا 

وأممتـا أن تسـلم  :والمعتـر، وذعم فا ل السـاممائ  أن الـ م زائـدة داخلـة علـر مفعـول األمـم
 .(5)لم  العالمين

وجـدت أتـ  جـا  فـ  معظمهـا ، فـ  القـمآن العـميم( أمم) الفعل ومن خ ل تتبع موا ع ومود
، تعـديها للمفعـول الرـات  بالبـا ( أمـم) وذلـك يـدل علـر أن األصـل فـ ، متعديا  للمفعـول الرـات  بالبـا 

تما حذفت البا  فـ  بعـض الموا ـع ألغـماض د ليـة وب غيـة فـإن ، وبغـمض التوسـع فـ  المعتـر، وا 
 . حمف الجم يقيد المعتر

 : غفرت  اس   -2

 . ويجوز أن يحذف حمف الجم، يتعدى  رتين الرات  متهما بحمف جم( استغفم)

 : ومن ذلك  ول اللاعم

رررررررأ   رررررررذنبرررررررًا ل   اهلل   تغفر  س  رررررررح  م   ت  س   هيص 
ررررررر العبررررررراد   رب     (6)والعمرررررررل   ه  إليررررررره الوج 

 

   
ى تعـــد: إلـــر مفعـــولين( أســـتغفم) حيـــث تعـــدى الفعـــل( أســـتغفم اع ذتبـــا  : )فاللـــاهد فيـــ   ولـــ 

 (. ذتبا  ) ولآلخم بحذف حمف الجم(، اع) لألول بتفس  هو لفظ الج لة
                                                 

  .71األتعام:  ومةس (1)
 .5البيتة:  سومة (2)
 .71األتعام: سومة  (3)
 .4/163اتظم: البحم المحيط:  (4)
 .3/71اتظم: معات  التحو:  (5)
 ،2/303 :وأو ـا المسـالك ،1/37 :العتـا  ، اتظـم:لم يتس  البيـت إلـر  ائـل معـين، وهـو مـن لـواهد سـيبوي  (6)

  .7/19 :لتذييل والتعميلوا ،3/10 :وهمع الهوامع ،383ولذوم الذه : 
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بـل األصـل أن تتعـدى إليـ  ،   تتعدى إلـر الرـات  بحـمف الجـم( استغفم) وذعم السهيل  أن
تمــا عـديت بمــن لت ـمتها معتــر ، إتمــا هـو رــاٍن عـن تعــديتها بتفسـها( مـن) وأن تعــديتها  ، بتفسـها وا 

إذا ( غفــم) ألن اســتغفم أصــلها ؛" اســتغفمت اع الــذت  ": واألصــل، ج متــ التوبــة مــن الــذت  والخــمو 
ومعتـر اسـتغفم طلـ  ، إ  عتـدما تميـد بع ـها( مـن ذتوبتـا) و  تقـل( غفـم اع ذتوبتـا: )وتقول، ستم

، سقات  زيٌد المـا : أصل (، استطعمت عمما  الخبز)و( استسقيت زيدا  الما ) فهو بمتزلة، أن يغفم ل 
 عــذلك يعــون، فــ  المرــالين متصــوبان فــ  الحــالتين( المــا  والخبــز) فعمــا أن  ، عمــٌم الخبــزوأطعمتــ  

 . (1)و  يعون متصوبا  ف  أحدهما مجموما  ف  ايخم، ف  الحالتين متصوبا  ( الذت )

ومد  أبو حيان علر ذلك بأت    يلـزم مـن سـين ا سـتفعال أن يتعـدى الفعـل بهـا إلـر مـا عـان 
، فهمتــ  زيــد المســألة: وتقــول، اســتفهمت زيــدا  عــن المســألة: فــالعم  تقــول، خولهــايتعــدى إليــ   بــل د

 . (2)عاستفهمت زيدا  عن المسألة، واستغفمت اع من الذت 

اسـتغفمت اع : والجميـع يقولـون، استغفمت اع ذتب : و د تقل سيبوب  أن بعض العم  تقول
فهذه األفعال الت  حذف من ، (3)ل  تعدي  بمنولق، فلو عان األصل أن يتعدى بتفس  لعرم، من ذتب 

 . مفعولها حمف الجم   يقاا عليها غيمها

تمــا جــا   ،حــمف الجــمحــذف فــ  القــمآن متعــديا  للمفعــول الرــات  ب( اســتغفم) ولــم يــمد الفعــل وا 
ُم اَّللََّ﴿: متعديا  بال م تحو  ول  تعـالر َِْت ِمنُْهْم َواْسَتْفِفْر ََلُ ﴾َفْأَذْن ملَِْن ِش

رُه ﴿: و ولـ  تعـالر، (4) َفراْعَلْم َأنَّ

﴾ََل إَِلَه إَِلَّ اَّللَُّ َواْسَتْفِفْر لَِذْنبَِ  
(5) . 

هتـا  واسـتفعل، وأن مـا دخلـت عليـ  مفعـول مـن أجلـ ، أبو حيان أن هذه ال م  م العلـة ذعم
 .(6)للطل  عاستوه  واستطعم

يُضرروا ِمررْن َحْيررُث َأَفرراَض النَّرراُس ُثررمَّ َأفِ ﴿: أو عــان المفعــول الرــات  محــذوفا  تحــو  ولــ  تعــالر

﴾َواْسَتْفِفُروا اَّللََّ
 . أي استغفموا اع لذتوبعم (7)

                                                 

  .7/21 :، والتذييل والتعميل257تتائد الفعم:  :اتظم (1)
  .51 :واتظم: تعدي الفعل ولزوم  ف  صحيا البخامي ،7/21اتظم: السابق:  (2)
  .7/22، والتذييل والتعميل: 1/38 :العتا  :اتظم (3)
 .62التوم:  سومة (4)
  .19محمد:  سومة (5)
 .2/110لمحيط: اتظم: البحم ا (6)
  .199البقمة:  سومة (7)
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اًبا﴿: و ول  تعالر ُه َكاَن َتوَّ َ  َواْسَتْفِفْرُه إِنَّ ﴾َفَسبِّْح بَِحْمِد َربِّ
(1) . 

 : ارت  اخ   -3

 .(2)وا ختيام أخذ ما يماه خيما  ، ا ختيام طل  ما هو خيم وفعل 

رـم يحـذف حـمف ، يتعـدى إلـر مفعـولين أحـدهما بتفسـ  وايخـم بحـمف الجـم( اختـام) والفعـل
 و ـــد ومد الفعـــل، (3)(اختـــمت زيـــدا  المجـــال) و( اختـــمت زيـــدا  مـــن المجـــال: )فتقـــول، الجـــم متـــ  توســـعا  

﴾َواْخَتاَر ُموَسرى َقْوَمرُه َسرْبِعَْي َرُجراًل ﴿:  ول  تعـالر متعديا  إلر مفعولين ف ( اختام)
عـل اختـام فالف (4)

اختــام موســر مــن  ومــ  ســبعين ) والتقــديم(، مــن) بحــذف حــمف الجــم(  ومــ ) تعــدى للمفعــول الرــات 
ولحذف حمف الجم ف  هذه ايية د لة ب غية فحذفـ  يـدل علـر أن موسـر عليـ  السـ م  ـد (، مج   

اختــام ) :ولــو  يــل، اجتهــد فــ  البحــث والتتقيــ  فــ   ومــ  فلــم يجــد مــتهم خيــاما  ســوى هــؤ   الســبعين
من  وم  سبعين مج   لدل علر أن ف  القوم خيـاما  عريـمين وأن اختيـام موسـر عليـ  السـ م ( موسر

فقــد  صــد مــن إســقاط حــمف الجــم التعــ  ، ولــيا هــذا هــو مــماد القــمآن،  ــد و ــع علــر هــؤ   الســبعين
فيهم خياما  غيم ودوام مخالفتهم لتبيهم حتر عأت  لم يجد ، علر بت  إسمائيل لعرمة تممدهم وعصياتهم

 .(5)السبعين هؤ  

 : متعديا للمفعول الرات  بحذف حمف الجم  ول اللاعم (اختام)ومن ومود الفعل 

 ًً سررررررماحة الرجررررررال   يررررررر  ت  ذي اخ  ا ال ررررررن ررررررم  و  

رررررر   ررررررالز   الريرررررراح   ودًا إذا هررررررب  وج  (6)ع  از  ع 
 

   
 (. من) بحذف حمف الجم( المجال) فالفعل اختيم تعدى للمفعول الرات 

 : ىد  ه   -4
أن يتعـدى ( هـدى) واألصل ف  الفعـل، ن أو املهاميوالتبي، امملاد والد لة والتقدم( الهداية)

تِي ِهَي َأْقَومُ ﴿: إلر معمول  بال م عقول  تعالر ﴾هَيِْدي لِلَّ
ٍْ ﴿: أو بإلر عقول  تعـالر (7) ا َ

ِِ َلَتْهرِدي إَِ  

                                                 

 .3التصم:  سومة (1)
 .2/214: ف  غمي  القمآن اتظم: المفمدات (2)
 .7/19، والتذييل: 384، ولمح لذوم الذه : 255 :اتظم: تتائد الفعم (3)
  .155األعماف:  سومة (4)
 .731اتظم: من أسمام تزم الخافض ف  القمآن العميم، يوسف األتصامي،  ،  (5)
 :، والتذييل4/139 :، ولمح الم   علر العافية1/39 :، واتظم العتا  360البيت للفمزدق، ديوان الفمزدق:  (6)
 الزعازم: جمع زعزم وه  الميا الت  ته  بلدة.  . 7/19
  .9امسما :  سومة (7)
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﴾ُمْسَتِقيمٍ 
َْ ﴿: تحو  ول  تعـالر (2)ى إلي  بتفس رم يتسع في  فيحذف حمف الجم ويعد (1) ا َ اْهِدَنا الصِّ

 .(3)﴾امْلُْسَتِقيمَ 

فري القررآن  اً موضرع حروالي عشررينمتعديًا للمفعول الثاني بحذف الجر فري ( هدى) وقد ورد الفعل
 : منها ،الكريم

ا﴿:  ول  تعالر-1 اًطا َسِويًّ َ
ِِ بِْعنِي َأْهِدَك  ﴾َفاتَّ

(4). 

َشادِ َوَما أَ ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾ْهِديُكْم إَِلَّ َسبِيَل الرَّ
(5). 

﴾َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا﴿:  ول  تعالر-3
(6). 

بِيَل ﴿:  ول  تعالر-4 َِّ َوُهَو هَيِْدي السَّ ﴾َواَّللَُّ َيُقوُل اَْلَ
(7). 

ا َشاكًِرا َوإِ ﴿:  ول  تعالر-5 بِيَل إِمَّ ا َهَدْينَاُه السَّ ا َكُفوًراإِنَّ ﴾مَّ
(8). 

إلــر المفعــول الرــات  بحــمف الجــم فــ  القــمآن العــميم أعرــم مــن تعديــ  ( هــدى) الفعــل يوتعــد
ففيـ  تأعيـد علـر هدايـة اع تعـالر للتـاا إلـر سـبيل ، ولتـزم حـمف الجـم د  تـ ، بحذف حـمف الجـم

تهـا هاديـة مهديـة حتـر لعأ، وليا ذلك فقط بل إت  تعـالر يهـدي السـبيل ذاتهـا، الحق وطميق اميمان
الميسـم الـذي ، حيـث هـداهم إلـر طميـق الفطـمة السـهل،  قـوف  ذلـك د لـة علـر محمـة اع ومأفتـ  بخل

 (9).تجد في  التفوا سم  مامها

 : م ىس   -5

 .(سميت  بزيدٍ ) و(، سميت  زيدا  : )تقول
                                                 

 .52اللومى:  سومة (1)
  .1/143اتظم: البحم المحيط:  (2)
 .6الفاتحة:  سومة (3)
  .43مميم:  ومةس (4)
 .29غافم:  سومة (5)
  .69العتعبوت:  سومة (6)
 .4األحزا :  سومة (7)
 .3امتسان:  سومة (8)
 .747 :اتظم: من أسمام توم الخافض ف  القمآن العميم، يوسف األتصامي (9)
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 : وعقول اللاعم

رررررر  نك ررررررري   ا فلرررررررم  ي ررررررح  ي  ى ل  ي رررررررح  ه ي  يت  م  وس 
رررررأل     رررررق   ر  م  ررررر اس  ي الن رررررف ررررر اه اهلل  ض  (1)د  ن ب رررررم 

 

   
إلـر مفعـولين أولهمـا ال ـميم ( سـمر) " سميت  يحير " حيث تعدى الفعل: فاللاهد في   ول 

 (. يحي ) والرات   ول ( الها ) المتصل

تعردى لمفعرولين صرريحين فري ثالثرة ، نية مواض  في القرآن الكريمفي ثما( سمى) وقد ورد الفعل
 : وهي: منها

ْيُتَها َمْرَيمَ ﴿ : ول  تعالر-1 ﴾َوإِِّنِّ َسمَّ
(2). 

(، مــميم) والمفعــول الرــات ، المفعــول األول ال ــميم المتصــل الهــا : تعــدى لمفعــولين( رســم  )
 . وهو متصو  علر حذف حمف الجم

ُكُم امْلُْسلِِمَْي ِمْن َقْبُل ﴿:  ول  تعالر-2 ﴾ُهَو َسامَّ
(3). 

ى َسْلَس ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾بِياًل َعْينًا فِيَها ُتَسمَّ
(4). 

 (: سم ى) عا بمعنىد   -6

 .(دعوت  بزيدٍ : )تقول

 : و ال اللاعم

رررررررع   م  اهرررررررا أ  خ  ي أ  تن رررررررع  د    نأك ررررررر رو ولرررررررم  م 
رررررررر  اهررررررا ولرررررررم أ  أخ     (5)ان  لب ررررررر  لهرررررررا ب  ض 

 

   
حيــث تعــدى الفعــل دعــا الــذي بمعتــر ســمر إلــر مفعــولين ( دعتتــ  أخاهــا) فاللــاهد فيــ   ولــ 

والمفعـول (، دعتتـ ) يـا  المـتعلم فـ : والمفعـو ن همـا، دهمامن غيم توسط حمف جم بيت  وبـين أحـ
 (. أخاها: )الرات   ول 

                                                 

 . 386 :لم يتس  البيت لقائل معين، اتظم: لمح لذوم الذه  (1)
  .36آل عممان:  سومة (2)
  .78الحد:  مةسو  (3)
 .18امتسان:  سومة (4)
، وتسب  بع هم إلر عبـد الـمحمن بـن الحعـم فـ  لـمح لـذوم  7/20:البيت من غيم تسبة ف  التذييل والتعميل  (5)

 . 1/282ولمح جمل الزجاج :  ،387:الذه  
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ُقررِل اْدُعرروا اَّللََّ َأِو ﴿فــ   ولــ  تعــالر ( ســمر) محــتم   أن يعــون بمعتــر( دعــا) و ــد ومد الفعــل

ْسنَى ا َما َتْدُعوا َفَلُه اْْلَْساَمُء اَْلُ َْحََن َأيًّ  .(1)﴾اْدُعوا الرَّ

،   معتـر التـدا  وهـو يتعـدى إلـر مفعـولين، ذعم الزمخلـمي أن الـدعا  هتـا بمعتـر التسـمية
، ولفـظ الـمحمن هـو الـذي دخلـت عليـ  البـا  رـم حـذفت، وعلر ذلك يعون المفعول الرات  لفظ الج لة

 .(2).وعأن التقديم ادعوا معبودعم باع أو ادعوه بالمحمن

 ـال سـيبوي  ، إذا عاتت بمعتر تادى تعدت إلـر واحـدف(، تادى) واحتمز من دعا الت  بمعتر
" دعوت  زيدا  إذا أمدت دعوتـ  التـ  تجـمي مجـمى : (3)ف  با  الفاعل الذى يتعداه فعل  إلر مفعولين

ن عتيت الدعا  إلر أمم لم يجاوز مفعو   واحدا  "، سميت   . وا 

 : طال ما يتس  ألميم المؤمتين عل  بن أب  ( تادى) ومن مج   دعا بمعتر

رررررررررل    نكرررررررررراً أمررررررررررًا م   األمرررررررررر   أيرررررررررت  ا ر  م 

رررررررررج  أ     ررررررررراري ود  ن ررررررررر ت  ج  (4)راً ب رررررررررن  وت ق  ع 
 

   
 . أخذت مفعو  ب  واحدا  فقط( تاديت) فدعوت هتا بمعتر(، تاديت  تبما  ) أي

 : بتخفيف النون( ك ن ى) -7

 . (5)عتوت : ويقال أي ا  ( بأب  عبد اع) و( عتيت  أبا عبد اع: )تقول

 : عم ال اللا

رررررر رررررر مررررررر  ي الخ  ه  ن ررررررى الط ررررررالء   ك  ال ش   ت ك 

رررررررك     نرررررررى أب رررررررا الرررررررذ  م  رررررررئب ي ك  (6)دة  ا جع 
 

   
ــــ  ــــ   ول ــــ ( تعتــــر الطــــ  : )فاللــــاهد في ــــا جعــــدة: )و ول ــــر أب ــــ  ( يعت حيــــث تعــــدى الفعــــل ف

والمفعول األول هـو ال ـميم المسـتتم فـ  عـل ، المو عين إلر مفعولين من غيم توسط حمف الجم
  .(أبا جعدة –الط   : )عول الرات  فهو ا سم الظاهم بعد عل متهاأما المف، متهما

 . رد هذا الفعل في القرآن الكريميولم 

                                                 

 .110امسما :  سومة (1)
 .6/87، والبحم المحيط: 3/560اتظم: العلاف:  (2)
 . 386، واتظم لمح لذوم الذه : 1/37العتا : (3)
 . 387اتظم: حالية لمح لذوم الذه :  (4)
 . 384لمح لذوم الذه :  (5)
 .384البيت لعبيد بن األبم  وهو بيت مفمد  ال  للتعمان بن المتذم، اتظم لمح لذوم الذه :  (6)
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د   -8   (:بتخفيف الدال) ص 

 : موا ع ف  القمآن العميم متها رماتيةو د ومد متعديا  لمفعولين ف  

﴾َوَلَقْد َصَدَقُكُم اَّللَُّ َوْعَدهُ ﴿:  ول  تعالر
﴾ُثمَّ َصَدْقنَاُهُم اْلَوْعَد ﴿: و ول  تعالر (1)

(2). 

 . و د يحذف حمف الجم،  د يأت  متعديا  إلر المفعول الرات  بحمف الجم( صدق) فالفعل

وفيــ  د لــة علــر الصــدق فــ  ، فــ  اييــات الســابقة حــذف متــ  حــمف الجــم توســعا  ( صــدق) الفعــلو  
تمــل الصــدق فــ  بعــض فإتــ  يح( صــد ت فــ  الحــديث) وعامــل الحــديث بخــ ف  ولتــا، عامــل الوعــد

 . و  يفيد لمول  عل ، الحديث

و ج -9  : ز 

 .جت  هتدا  ولهتد "" زو  : تقول

ْجنَاَكَهرا﴿: فف   ول  تعالر ﴾َفَلامَّ َقََض َزْيد  ِمنَْها َوَطًرا َزوَّ
: إلـر مفعـولين( زوج) تعـدى الفعـل (3)

ْجنَراُهْم بُِحروٍر ﴿: الرو ـال تعـ(، الها ) والرات  ال ميم المتصل، األول ال ميم المتصل العاف َوَزوَّ

﴾ِعْيٍ 
(4). 

وتعــــدى إلــــر ( هــــم) ال ــــميم المتصــــل: إلــــر مفعــــولين المفعــــول األول( زوج) تعــــدى الفعــــل
 (. بحوم) المفعول الرات  بحمف الجم البا 

 ؛عمــا يقــال زوجتــ  امــمأة، " ولــم يجــئ فــ  القــمآن زوجتــاهم حــوما  : (5) ــال الماغــ  األصــفهات 
 . عون حس  المتعامف فيما بيتتا من المتاعحة "تتبيها  أن ذلك   ي

إذا عــان مــن زواج الــدتيا حــذف معــ  ( جزو  ) يت ــا مــن عــ م الماغــ  األصــفهات  أن الفعــل
 هـذاو ، وذلـك تفميقـا  بـين الـزواجين، ذعـم معـ  حـمف الجـم ةمـن زواج ايخـم  أما إذا عـان، حمف الجم

 .وا ا ف  القمآن العميم

                                                 

 .152أل عممان:  سومة (1)
 .9األتبيا :  سومة (2)
 .37األحزا :  سومة (3)
 .54الدخان:  ومةس (4)
 .1/285: ف  غمي  القمآن المفمدات (5)
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 (: نز  و  ( )ال  ك  ) -10

( وزتـت زيـدا  مالـ ) و( وزتـت لزيـد مالـ ) و(، علت زيدا  طعامـ ) و( علت لزيد طعام : )تقول
رم حذفت ال م فتعدى الفعل إلـر مفعـولين وجـمى مجـمى أعطيـت فـ  (، علت ل  ووزتت ل ) فاألصل
ررونَ ﴿:  ــال تعــالر، (1)الظــاهم ﴾َوإَِذا َكرراُلوُهْم َأْو َوَزُنرروُهْم ُُيِِْسُ

( وزتــوا لهــمعــالوا لهــم أو ) والمعتــر (2)
 . والمفعول األول فيهما محذوف فلم يذعم المعيل و الموزون

ــم يعطــوهم ، وفــ  حــذف الــ م معتــر   يؤديــ  ذعــمه وذلــك ألن الــ م تفيــد ا ســتحقاق وهــم ل
 .(3)حقهم فحذف ال م الدالة علر ا ستحقاق إلامة إلر أتهم متعوهم حقو هم

 :  رض  ت  اس   -11

ِضُعوا َأْوََلَدُكْم َفاَل ُجنَراَح ﴿: ولين ف   ول  تعالرومد هذا الفعل متعديا  لمفع ْ ََ َوإِْن َأَرْدُتْم َأْن َتْس

ْمُتْم َما َآَتْيُتْم بِامْلَْعُروِف  ﴾َعَلْيُكْم إَِذا َسلَّ
في  خ ف هل يتعدى إلر مفعـولين بتفسـ  ( استم ع) والفعل (4)
ألت  يدل علر  ؛دى إلر مفعولين بتفس فالزمخلمي يمى أت  يتع، أو إلر المفعول الرات  بحمف الجم

وذهـــ   (5).يقـــال أم ـــعت المـــمأة الصـــب  واستم ـــعتها الصـــب ، (أم ـــع)الطلـــ  وهـــو متقـــول مـــن 
: والتقـديم، (أو دعـم)وحـذف مـن  ولـ  ، يتعـدى إلـر الرـات  بحـمف الجـم( استم ـع) الجمهوم إلر أن

 .  عوا المما ع ألو دعمأي تستم ( المما ع) والمفعول األول محذوف تقديمه ،(6)ألو دعم

وحمصــهم علــر إم ــام أو دهــم ، يعلــف التعبيــم القمآتــ  بإســقاط حــمف الجــم مغبــة ايبــا 
يصال الم اعة إليهم ب  واسطة مم ع أو غيمها ولو ذعم ف  ، وأتهم استطاعوا إلر ذلك سبي   ل، وا 

ر اختصـــا  ألتــ  دال علـــ ؛لمـــا دل علــر هـــذا الغـــمض( ألو دعـــم) ســياق حـــمف ا ختصـــا  الــ م
وفــمق عبيــم فــ  المعتــر بــين أن يعــون امم ــام لــألو د وبــين أن يعــون ، امم ــام لــألو د وألجلهــم

 . (7)وا عا  عليهم

                                                 

 . 7/21 :والتذييل والتعميل ،387اتظم: لمح لذوم الذه :  (1)
 .3المطففين: سومة  (2)
 .3/52اتظم: معات  التحو:  (3)
 . 233البقمة:  سومة (4)
 .1/457اتظم: العلاف:  (5)
  .2/228اتظم: البحم المحيط:  (6)
 .728ام تزم الخافض ف  القمآن العميم، يوسف األتصامي: من أسم اتظم:  (7)
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 :  المتعدي الثنين عن طري  التضمين -ج
 : ومتها، تعدت هذه األفعال لمفعولين لت متها معات  أفعال أخمى متعدية لمفعولين 

 :  ال  أ  -1
ر﴿:  ال تعالر  َ ﴾ا الَّرِذيَن َآَمنُروا ََل َتتَِّخرُذوا بَِطاَنرًة ِمرْن ُدونُِكرْم ََل َيرْأُلوَنُكْم َخَبراًَل َيرا َأهيُّ

جـا  فـ   (1)
  : رــم اســتعمل معــدى إلــر مفعــولين فــ   ــولهم، أ  فــ  األمــم يــألو إذا  صــم فيــ : " يقــال: العلــاف

ويمعن تقديمه ، (2)تقصع  "والمعتر   أمتعك تصحا  و  أ، ألوك تصحا  و  ألوك جهدا  علر الت مين
وأتلــد ســيبوي  فــ  حــذف  (3)فــ  اييــة بأتــ  عــدي بحــذف حــمف الجــم أي   يــألون عــتعم فــ  خبــال

 : حمف الجم  ول المتلما

ررررر ت  ي رررررآل   رررررح   مرررررهع  ط  أ   هر  الرررررد   را   ب  الع 

رررررر   (4)وس  الس رررررر ة  ي رررررري القر  لرررررره ف رررررريأك   ب  والح 
 

   
 . علر أتها مفعول ب ( ح   ) وتص  ،(علر) فحذف حمف الجم، علر ح ِّ العماق: يميد 

 :  ابث  أ   -2
والرـوا  مـا ، المقـدمة أو الحالـة، ألولر الت  عـان عليهـاأصل الرو  مجوم الل   إلر حالت  ا

ولعــن األعرــم المتعــامف فــ  ، والرــوا  يقــال فــ  الخيــم واللــم، يمجــع إلــر امتســان مــن جــزا  أعمالــ 
 .(5)الخيم

 : وهي ،إلى مفعولين في أربعة مواض  في القرآن الكريم متعدياً  )أثاب(وقد ورد الفعل

َزُنرروا َعررََل َمررا َفرراَتُكمْ ﴿:  ولـ  تعــالر-1 ﴾َفَأَثرراَبُكْم َغررامًّ بَِفررم  لَِكررْياَل َُتْ
ـ (6)  (7)(،أعطــر)ن معتــر مِّ أرــا    

 (. غما  ) والرات  ،فتعدى لمفعولين األول ال ميم المتصل العاف

                                                 

 .118آل عممان:  سومة (1)
هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــ  محمــد معــوض، معتبــة العبيعــان، 538العلــاف، الزمخلــمي )ت (2)

 . 1/616م، 1998 -هـ 1418، 1المياض، السعودية، ط
 .491اتظم: الفعل ف  القمآن تعديت  ولزوم :  (3)
ديــوان المــتلما ال ــبع ، تحقيــق: حســن عامــل الصــيمف ، معهــد المخطوطــات العمبيــة، جامعــة الــدول العمبيــة،  (4)

 / آليت: أ سمت.  95م،  1970
  .1/108: ف  غمي  القمآن اتظم: المفمدات (5)
 .153آل عممان:  سومة (6)
  .8/96اتظم: البحم المحيط:  (7)
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مُ ﴿:  ول  تعالر-2 تَِها اْْلََّْنَارُ  َفَأَثاَِّبُ ِري ِمْن َُتْ ﴾اَّللَُّ باَِم َقاُلوا َجنَّاٍت ََتْ
(1). 

ْم َفْتًحا َقِريًبا﴿:  ول  تعالر-3 كِينََة َعَلْيِهْم َوَأَثاَِّبُ ﴾َفَعلَِم َما ِي ُقُلوِِّبِْم َفَأْنَزَل السَّ
(2). 

اُر َما َكاُنوا َيْفَعُلونَ ﴿:  ول  تعالر-4 َب اْلُكفَّ ﴾َهْل ُثوِّ
(3). 

 مفعـــول رــاٍن علــر ت ــمين الفعـــل( مــا، )تائــ  فاعــل وهــ  فـــ  األصــل مفعــول بــ ( العفــام) 
 . معتر الفعل أ عط ( رو )

 :  مل  ظ   -3
والظلـم و ـع اللـ   فـ  غيـم مو ـع  المخـت  بـ  إمـا ، أصل الظلـم الجـوم ومجـاوزة الحـد

ما بعدول عن و ت  أو معات   .(4)بتقصان أو بزيادة وا 

َوَمررا َظَلُموَنررا َوَلكِررْن َكرراُنوا ﴿: لــر مفعــول واحــد بتفســ  تحــو  ولــ  تعــالريتعــدى إ( ظلــم) والفعــل

﴾َأْنُفَسُهْم َيْظلُِمونَ 
﴾َقاَل َربِّ إِِّنِّ َظَلْمُت َنْفِِس َفاْغِفْر ِِل ﴿: و ول  تعالر، (5)

(6) . 

وذلررك بتضررمنه معنررى الفعررل -متعررديًا لمفعررولين فرري القرررآن الكررريم ( ظلررم) وقررد ورد الفعررل
 :هاومن، موضعاً  في حوالي عشرين -(نقص)

نََّة َوََل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا﴿:  ول  تعالر -1 ﴾َفُأوَلَِِ  َيْدُخُلوَن اْْلَ
(7). 

ًِا﴿: و ول  تعالر-2 ﴾َوَنَضُع امْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفس  َشْي
(8). 

ةٍ إِنَّ اَّللََّ ََل َيظْ ﴿: و ول  تعالر-3 ﴾لُِم ِمْثَقاَل َذرَّ
(9). 

                                                 

 .85المائدة:  سومة (1)
  .18الفتا:  سومة (2)
 .36المطففين:  سومة (3)
 . 2/411: ف  غمي  القمآن اتظم: لسان العم ، مادة )ظلم(، والمفمدات (4)
 .160األعماف:  سومة (5)
  .16القص :  سومة (6)
 .124التسا :  سومة (7)
  .47األتبيا :  سومة (8)
 .40التسا :  سومة (9)
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 . (1) معتر يتق  (يظلم)و من  ،(أحدا  ) المفعول األول للفعل يظلم محذوف تقديمه

 :  وف ى -4
إلــر مفعــولين ( روف ــ) ويتعــدى الفعــل، ووف ــاه إيــاه أعملــ  لــ  وأعطــاه وافيــا  ، أوفــر المجــل حقــ 

 .(2)بت ميت  معتر أعطر ومتا

 : منها، في القرآن الكريم أربعة عشر موضعاً لمفعولين في ناصبًا ( ىوف  ) وقد ورد الفعل

﴾ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ََل ُيْظَلُمونَ ﴿:  ول  تعالر-1
(3). 

 . مفعول ب  رانٍ ( ما، )تائ  فاعل( عل) و، فعل م امم مبت  للمجهول: توفر 
ا الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِملُ ﴿:  ول  تعالر-2 يِهْم ُأُجوَرُهمْ َأمَّ اِت َفُيَوفِّ اَِلَ ﴾وا الصَّ

(4). 

اُه ِحَساَبهُ ﴿:  ول  تعالر-3 ًِا َوَوَجَد اَّللََّ ِعنَْدُه َفَوفَّ ﴾َحتَّى إَِذا َجاَءُه ََلْ َعِْدُه َشْي
(5). 

ف  القمآن العميم وجدت أت  اخت  بامعطـا  مـن اع سـبحات  ( وف ر) ومن خ ل تتبع الفعل
 . فاع عز وجل يوف  عل إتسان حق  عام   ، طا  تام   تق  في وهو إع ،وتعالر

 :  حل ى -5
هـا، لبست َحْليا  أو اتخـذت: وتحل ت، استفادت َحْليا  أو لبست : َحليِت الممأة َحْليا   َأْلَبَسـها : وَح  

 .(6)ويتعدى الفعل َحل ر إلر مفعولين إذا  من معتر ألبا، َحْليا  أو اتخذه لها
 : وهي، في أربعة مواض  في القرآن الكريم( ألبس) متضمنًا معنى( حل ى) علالفوقد ورد 

ا﴿:  ول  تعالر-1 ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ثَِياًبا ُخَْضً لَّ ﴾َُيَ
(7). 

 
                                                 

 .1/180: التبيان ف  إعما  القمآناتظم:  (1)
 .اتظم، لسان العم ، مادة )وف (  (2)
 .281البقمة:  سومة (3)
 .57آل عممان:  سومة (4)
 .39التوم:  سومة (5)
  .لسان العم ، مادة )َحَ ( (6)
 .31العهف:  سومة (7)
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ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْنُلًنا َولَِباُسُهمْ ﴿:  ول  تعالر-2 لَّ ﴾فِيَها َحِرير   َُيَ
(1). 

ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْنُلًنا﴿:  ول  تعالر-3 لَّ ﴾َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوََّنَا َُيَ
(2). 

اًبا َطُهوًرا﴿:  ول  تعالر-4 ْم َُشَ ُ ٍة َوَسَقاُهْم َرِّبُّ ﴾َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن فِضَّ
(3). 

وذلـك لت ـمت  (، أسـاوم) والرـات ، ن أولهمـا تائـ  الفاعـلإلـر مفعـولي( حلـوا)هتا تعدى الفعل  
 (. ألبا) معتر الفعل

ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِورَ َيَ ﴿: أما ف   ول  تعالر ، أتهـا زائـدة: فقـالوا( مـن) فقد اختلف العلما  ف  ﴾لَّ
 .(4)أو ه  للتبعيض أو لبيان الجتا

فتعـون  ،لـيئا  مـن أسـاوم: تقـديمغيـم زائـدة وال( مـن) وذه  الععبمي إلر أتـ  يجـوز أن تعـون
 .(5)لبيان الجتا أو للتبعيض

رروا ﴿وأن مجيئهــا يعطــ  د لــة تختلــف عــن  ولــ  تعــالر ، غيــم زائــدة( مــن) والصــوا  أن َوُحلُّ

ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِورَ ﴿فقول   ﴾َأَساِورَ  لَّ بعض مـا أعـده اع تعـالر لعبـاده  التعم ه  يدل علر أن هذه ﴾َُيَ
 . لجتةالمؤمتين ف  ا

 : خصائص األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر -3
تبــين مــن خــ ل مــا تقــدم أن األفعــال المتعديــة لمفعــولين لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم تتميــز 

 : متها ،ببعض الخصائ 

: فيجـوز لـك أن تقـول، أت  يجوز ا  تصام علر أحد المفعولين دون ايخم بخـ ف بـا  ظـن -1
دون ذعــــم ( أعطيــــت دمهمــــا  : )ويجــــوز أن تقــــول، دون ذعــــم المفعــــول الرــــات ( ت زيــــدا  أعطيــــ)

 . أعطيت: ويجوز حذفهما جميعا  فتقول، المفعول األول

                                                 

 .23الحد:  سومة (1)
 .33فاطم:  سومة (2)
 .21امتسان:  سومة (3)
 .6/418اتظم: إعما  القمآن وبيات :  (4)
 .2/102: التبيان ف  إعما  القمآنم: اتظ (5)
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( زيـدٌ ) ف، أعطيت زيدا  دمهما  : فإذا  لت، أت    بد أن يعون أحد المفعولين فاع   ف  المعتر -2
 . مفعول ف  اللفظ فاعل ف  المعتر لعوت  آخذ للدمهم

فهـ  تتسـاوى فـ  العمـل ، أن هذه األفعال   يجوز فيهـا املغـا  و  التعليـق بخـ ف بـا  ظـن -3
: أو متــأخمة عتهمــا مرــل، أعطيــت زيــدا  دمهمــا  : فــ  المفعــولين ســوا  عاتــت متقدمــة عليهــا مرــل

تمـا لـم يجـز املغـا  فـ  ، زيـدا  أعطيـت دمهمـا  : مرـل أو متوسـطة بيتهمـا، زيدا  دمهما  أعطيت وا 
و  ، ألن زيـدا  لـيا بالـدمهم ؛علـ  عمـا جـاز فـ  بـا  ظـن ألتـ  لـيا يبقـر بعـد املغـا  تـام هذا

تما تلغر إذا بقر مال  معتر، الدمهم بزيد  . (1)وليا لهذا معتر فلذلك لم يجز، وا 

، و  يجـوز ذلـك فـ  بـا  ظـن، إ امة المفعول األول مـن هـذا البـا  مقـام الفاعـل يجوز باتفاق -4
 وعــذلك   خــ ف فــ  جــواز تيابــة المفعــول الرــات  إنْ ، (زيــٌد دمهمــا    ِطــعْ أ  ) :فيجــوز أن تقــول

 . الدمهم  زيدا    طِ عْ أ  : فتقول ،ن اللبامِ أ  

                                                 

 . 1/362اتظم: لمح المقدمة المحسبة:  (1)



 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الثاني
 الترتيب والحذف في المفعولين

  أو أحدهما، وجواز نيابة المفعولين من هذا الباب 
 

 :ويشتمل على

 .الترتيب بين المفعولين-1

 .مفعولين أو أحدهماحذف ال-2

 .حذف ناصب المفعول به -3

 .نيابة المفعولين من باب أعطى-4
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 المبحث الثاني 
 الترتيب والحذف في المفعولين أو أحدهما، 

 وجواز نيابة المفعولين من هذا الباب

 : الترتيب بين المفعولين -1

 و( أعطيـت دمهمـا  زيـدا  ) و( أعطيت زيدا  دمهمـا  : )يجوز التقديم والتأخيم ف  هذا البا  مرل
( فزيــد)خــذ والمــأخوذ عــل ذلــك جــائز؛ ألتــ    لــبا فيــ  حيــث يمعــن تمييــز اي( زيــدا  أعطيــت دمهمــا  )

أما إن خيف اللبا فيج  تقديم المفعول الذي هو فاعل ف  المعتـر علـر ، المأخوذ( الدمهم)ايخذ و
 .(1)المفعول الذي ليا عذلك

 :  ال ابن مالك ف  ألفيت 

رررررنواأل  صرررررل سرررررب  فاعرررررل معنرررررى كم 

رررررن زاركرررررم نسرررررج الررررريمن   رررررن ألررررربس م   م 

   
 ويلرررررررررررزم األصرررررررررررل لموجرررررررررررب عررررررررررررا

(2)وترررررررك ذاك األصررررررل حتمررررررًا قررررررد يرررررررى  
 

   
ألــام ابــن مالــك فــ  البيــت األول إلــر أن األصــل فــ  بــا  أعطــر تقــديم المفعــول الــذي هــو 

( َمـنْ )  ـدم( عـم تسـد الـيمنألبا من زام ) فف   ول ، فاعل ف  المعتر علر المفعول الذي ليا عذلك
هو ال با فهو فاعل ف  ( من) ألن مدلول ؛(تسد) الذي هو فاعل ف  المعتر علر المفعول الرات 

 . ويجوز تقديم  لعت  خ ف األصل، وتسد اليمن هو الملبوا، المعتر

ا فـإذ، وتـأخيم مـا يتعـدى إليـ  بـوجهين، وعذلك األصل تقديم ما يتعدى إلي  الفعل بتفس  أبـدا  
اختـمت زيـدا  مـن ) ألن أصل العـ م(، المجال) علر( زيد) فاألصل تقديم( اختمت زيدا  المجال: ) لت

فهـو أ ـوى مـن المفعـول ، مبالـمة بـدون واسـطة حـمف جـم( زيـد) تعـدى إلـر( اختام) فالفعل(، المجال
 .(3)الذي تعدى إلي  بحذف حمف الجم( المجال) الرات 

                                                 

 وما بعدها.  3/150 ف  لمح الخ صة العافية، : ، والمقاصد اللافية7/64اتظم لمح المفصل  بن يعيش:  (1)
 .19ألفية ابن مالك:  (2)
 . 2/11:وهمع الهوامع  ،7/30 :لتعميلوا التذييلو ، 3/153 :والمقاصد اللافية ،1/433اتظم المساعد  (3)
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وهـو تقـديم الفاعـل فـ  المعتـر ـ  ـد يعـون واجبـا  ، األصـلرم صمح بعد ذلك بـأن مماعـاة هـذا 
عمــا صــمح بأتـ  يمعــن تـمك هــذا األصــل أي ، عخـوف اللــبا مـر   : وذلــك، وجــد: أي( عـما) لسـب   ــد

 .(1)وجو  تأخيم ما هو فاعل ف  المعتر

أعطــر و ) إذن المقصــود بــالبيتين الســابقين أن للمفعــول األول مــع المفعــول الرــات  فــ  بــا 
 : ر ث حا ت( أخواتها

، جـــائزة   أعطيـــت الفـــائزَ : عقولـــك (2)مـــا هـــو فاعـــل فـــ  المعتـــر تقـــديم: وهـــ  األصـــل: الحالرررة األولرررى
ويجـوز تـأخيمه لعتـ  ، ألتـ  هـو ايخـذ وهـو فاعـل فـ  المعتـر ؛(الفـائز) فاألصل تقـديم المفعـول األول

 . خ ف األصل

يم يعود علـر األول إمـا عليـ  إذا اتصل ب   م ويتفمم عن ذلك جواز تقديم المفعول الرات 
لعود ال ميم علـر  ؛دمهم  أعطيت زيدا  : أو علر العامل أي ا مرل، أعطيت دمهم  زيدا  : فقط مرل

ن تأخم ف  اللفظ والجواز ف  الصومتين مذه  أعرم البصميين خ فا  لهلام فـ  ، متقدم ف  المتبة وا 
"وبتر متع  علر أن : (3) ال أبو حيان، ةولبعض البصميين ف  متعهم األولر دون الراتي، متع  لهما

فـإن ، فأيهمـا تقـدم فـذلك معاتـ  بخـ ف مـا إذا  ـدم علـر الفعـل، المفعولين ف  متبة واحدة بعد الفاعـل
 .وحيتئذ يتوى تقديمه بعد المفعول الذي يعود علي  ال ميم"، التية ب  التأخيم

لعــود ال ــميم علــر متــأخم ( أعطيــت مالعــ  الغــ م) وممــا يتفــمم عــن األصــل أي ــا  امتتــام
فاألول ، والعوفيون جوزوا ذلك علر تقديم تتاول الفعل الغ م أو   ، ألن المالك هو ايخذ ؛لفظا  ومتبة

 .(4)عتدهم هو الذي يقدم الفعل آخذا  ل   بل صاحب 

 : وجو  تقديم ما هو فاعل ف  المعتر: الحالة الثانية

وتـأخيم المفعـول ، لمفعـولين بتقـديم المفعـول األولفف  هذه الحالة يجـ  التـزام التمتيـ  بـين ا
 : وذلك ف  موا ع ألهمها ر رة، الرات 

 

                                                 

 . 1/377 :، ودليل السالك1/198 :، ولمح األلموت 2/626 :، وتو يا المقاصد1/433 :المساعد :اتظم (1)
 ، 2/626: وتو ــيا المقاصــد، 1/433:، والمســاعد 1/343 :اتظــم: إملــاد الســالك إلــر حــل ألفيــة ابــن مالــك (2)

  .1/375 :، ودليل السالك2/12 :وهمع الهوامع
  .2/12 :وهمع الهوامع ،7/32اتظم: التذييل والتعميل:  (3)
 .7/31 :والتذييل والتعميل 2/12 :اتظم: همع الهوامع (4)
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 : خوف اللبس -1

أعطيــت زيــدا  : مرــل  ولتــا، وذلــك إذا صــلا عــل مــن المفعــولين أن يعــون فــاع   فــ  المعتــر
إذ لـو تقـدم ( ا  عمـم ) فف  المرال األول   يجـوز تقـديم المفعـول الرـات ، واختمت اللجعان الجتد، عمما  

و  وسيلة مزالت  إ  بتقديم مـا هـو فاعـل فـ  ، و   ميتة تزيل هذا اللبا، لم يتبين ايخذ من المأخوذ
 . ليعون التقديم هو الدليل علر أت  الفاعل المعتوي، المعتر علر غيمه

م لعــد ؛وفــ  هــذه الصــومة يجــوز تقــديم المفعــول الرــات  علــر المفعــول األول وعلــر الفعــل معــا  
 .(1)عمما  أعطيت زيدا  : اللبا ف  هذه الحالة مرل

 : أن يكون المفعول الثاني محصورًا فيه -2

مفعــول ( المتاســ ) مفعــول أول و( األو د) ف(،  َ إ  المتاِســ   أعســو األو دَ : )وذلــك مرــل
 . و  يجوز تقديم المفعول الرات  لئ  يفسد الحصم ويزول الغمض مت ، رانٍ 

 ؛حيــث    ــمم مــن هــذا علــر المفعــول األول( إ   ) قــديم المفعــول الرــات  مــعمــن تو  مــاتع 
 .(2)  أعسو إ  المتاسَ  األو د: مرل، ألن المحصوم في  هو الوا ع بعد إ  مبالمة

 : والمفعول الثاني اسمًا ظاهراً ، أن يكون المفعول األول ضميرًا متصالً  -3

ررا َأْعَطْينَرراَك الْ ﴿: عقولــ  تعــالر ﴾َكررْوَثرَ إِنَّ
لعــن يجــوز تقــديم المفعــول ، متحتــك الــود  : وعقولتــا، (3)

 .(4)الود  متحتك: الرات  علر المفعول األول و الفعل معا  مرل

أي تقــديم مــا هــو مفعــول فــ  ، وجــو  تقــديم المفعــول الرــات  وتــأخيم المفعــول األول: الحالررة الثالثررة
 : ألهمها ر رة وذلك ف  مسائل، وتأخيم ما هو فاعل ف  المعتر، المعتر

ــــ أن يعــــون المفعــــول األول أي1 ــــل( الفاعــــل فــــ  المعتــــر) ـ ــــأة إ  : محصــــوما  مر مــــا أعطيــــت المعاف
 .(5)ويجوز تقديم  مع إ  علر المفعول األول وحده دون عامل ، المستحق

                                                 

 :، والمقاصــد اللــافية181، ولــمح ابــن التــاظم: 1/471 :ولــمح التصــميا ، 2/626: اتظــم: تو ــيا المقاصــد (1)
 .2/177 :والتحو الواف  ،134، وحالية الصبان: 3/151
 .2/177 :، والتحو الواف 3/151 :، ، والمقاصد اللافية1/471اتظم: لمح التصميا:  (2)
 .1العورم:  سومة (3)
 . 2/177 :، والتحو الواف 1/433 :، والمساعد1/471 :اتظم: لمح التصميا (4)
 .2/178 :، والتحو الواف 1/376 :، ودليل السالك2/627 :اتظم: تو يا المقاصد (5)
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، ملــتم   علــر  ــميم يعــود علــر المفعــول الرــات ( عــل فــ  المعتــراالف) ـــ أن يعــون المفعــول األول2
ــو  ــدم المفعــول األول، ســعتت البيــت صــاحب أ: مرــل لعــاد ال ــميم علــر متــأخم لفظــا  ( صــاحب ) فل

 . ومتبة وهذا ممتوم

: مرــل: فــإن عــان المفعــول الرــات  هــو الملــتمل علــر  ــميم يعــود علــر األول جــاز األمــمان
 .(1) أسعتت محمدا  بيت  أو أسعتت بيت  محمدا  

، اســما  ظـــاهما  ( الفاعـــل فــ  المعتــر) المفعــول األول ـــ أن يعــون المفعــول الرـــات   ــميما  متصــ   و3
 . (2)والقوم اختمتهم عمما  ، القلَم أعطيت  عاتبا  : مرل

وجو  التزام  ف  ر رـة : إذن للتمتي  بين المفعولين ف  با  أعطر و أخواتها ر رة أحوال
 . وجواز األممين ف  غيم الموا ع السالفة، ووجو  مخالفت  ف  ر رة أخمى، موا ع

 : على المفعول الثاني وجوباً ومن المواض  في القرآن الكريم التي تقدم فيها المفعول األول 

ْسمِ ﴿:  ول  تعالر -1 ﴾َوَزاَدُه َبْسَطًة ِي اْلِعْلِم َواْْلِ
(3). 

 (. بسطة) والمفعول الرات  ،و د تقدم وجوبا  ( الها ) المفعول األول ال ميم المتصل( زاده) 

ْنِجيَل ﴿:  ول  تعالر-2 ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواْْلِ ُمُه اْلكَِتاَب َواَْلِ ﴾َوُيَعلِّ
(4). 

ولــــذلك  ــــدم ، والمفعــــول الرــــات  العتــــا ( الهــــا ) المفعــــول األول ال ــــميم المتصــــل( يعلمــــ ) 
 . المفعول األول وجوبا  

﴾َلْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إَِلَّ َخَباًَل ﴿:  ول  تعالر-3
(5). 

(، خبـا   ) والمفعـول الرـات ، ال ـميم المتصـل العـاف مفعـول أول( زاد) ول األول للفعلالمفع  
 .ألن المفعول الرات  محصوم في  ؛وتقدم المفعول األول وجوبا  

                                                 

، والتحـــــو 1/376 :ودليـــــل الســـــالك ،2/12 :وهمـــــع الهوامـــــع ،ومـــــا بعـــــدها 3/152 :المقاصـــــد اللـــــافية اتظـــــم: (1)
 .178 /2:الواف 

 .2/178 :، والتحو الواف 182 :، ولمح ابن التاظم2/627 :اتظم: تو يا المقاصد (2)
 .247البقمة: سومة   (3)
 .48آل عممان: سومة  (4)
 .47التوبة: سومة  (5)
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ْحرَ ﴿:  ول  تعالر-4  َمُكُم السِّ ُه َلَكبرُِيُكُم الَِّذي َعلَّ ﴾إِنَّ
(1). 

 . مفعول الرات  اسم ظاهمألت   ميم متصل وال ؛تقدم المفعول األول وجوبا    

ْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلونَ ﴿:  ول  تعالر -5 ِزهَيُ ﴾َوَعْ
(2). 

َزْوَن إَِلَّ َما ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ ﴿:  ول  تعالر -6 ﴾َوَما َُتْ
(3). 

 . ألن المفعول الرات  محصوم في  ؛تقدم المفعول األول وجوبا  

ْيَطاُن إَِلَّ ُغُروًراوَ ﴿:  ول  تعالر -7 ﴾َما َيِعُدُهُم الشَّ
(4). 

ُمومِ ﴿:  ول  تعالر-8 ﴾َفَمنَّ اَّللَُّ َعَلْينَا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ
(5). 

 . ألت   ميم متصل والمفعول الرات  اسم ظاهم ؛تقدم المفعول األول وجوبا    

 : لى المفعول األولومن المواض  في القرآن الكريم التي تقدم فيها المفعول الثاني ع

َها﴿:  ول  تعالر-1 ْلنَاُهْم ُجُلوًدا َغرْيَ اَم َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ ﴾ُكلَّ
(6). 

 . تقدم المفعول الرات  علر المفعول األول، أي بدلتا جلودهم جلودا  غيمها

ُلوا نِْعَمَة اَّللَِّ ُكْفًرا﴿:  ول  تعالر-2 ﴾َأََلْ َتَر إَِ  الَِّذيَن َبدَّ
(7). 

 . مفعول أول( عفما  ) ،هو المفعول الرات  (تعمة اع)

ا َلَصاِدُقونَ ﴿:  ول  تعالر-3 ﴾َذلَِ  َجَزْينَاُهْم بَِبْفيِِهْم َوإِنَّ
(8). 

 .و د تقدم علر الفعل وعلر المفعول األول،مفعول ب  راٍن لجزيتاهم ( ذلك) 
                                                 

 .71ط : سومة  (1)
 .35الزمم: سومة  (2)
 .39الصافات: سومة  (3)
 .120التسا : سومة  (4)
 .27الطوم: سومة  (5)
 .56التسا : سومة  (6)
 .28إبماهيم: سومة  (7)
 .146األتعام:  سومة (8)
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﴾َفْينَا ِمْن ِعَباِدَناُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن اْصطَ ﴿:  ول  تعالر-4
(1). 

 . و دم المفعول الرات  تلميفا  وتعظيما  ل ، (الذين)والمفعول األول ، مفعول ب  رانٍ  (العتا )

ابُِرونَ ﴿:  ول  تعالر-5 اَها إَِلَّ الصَّ ﴾َوََل ُيَلقَّ
(2). 

ل األول وذلـك ألن المفعـو  ؛تقدم المفعول الرات  وهو ال ـميم المتصـل الهـا  وجوبـا   (يلقاها)  
 . مفعول ب  أول( الصابمون) و، محصوم في 

 : حذف المفعولين أو أحدهما -2
فيجــوز حذفــ  ، " ف ــلة أي يمعــن ا ســتغتا  عتــ  فــ  العــ م المفعــول مــن غيــم بــا  " ظــن  

مفعــــول  "ظــــن " ويجــــوز حذفــــ  ا تصــــاما  بخــــ ف بــــا  "ظــــن" فتقــــول  اختصــــاما  عمــــا جــــاز ذلــــك فــــ 
 .(3)" مبت"

  .ولم تذعم المفعول الرات "، عسوت زيدا  وأعطيت زيدا  : " إن لئت  لت :(4) ال المبمد

" عسوت"  ؟هل عسوت زيدا  روبا  : فمرال حذف مفعولي  اختصاما  أن تقول ف  جوا  من  ال
 :ومرــال حــذفها ا تصــاما  أن تقــول، فحــذفت المفعــولين فــ  الجــوا  لد لــة مــا تقــدم عليــ  فــ  الســؤال

ومرـــال حـــذف أحـــد ، أن تخبـــم أعرـــم مـــن أتـــ  و ـــع متـــك هـــذان الفعـــ نأعطيـــت أو عســـوت   تميـــد 
 "؟ "لمن أعطيت الدماهم: " أعطيت زيدا " ف  جوا  من  ال: المفعولين اختصاما  أن تقول

" أعطيـت زيـدا  : ومرـال حذفـ  ا تصـاما  أن تقـول، فحذفت لفهم المعتر(، زيدا   اأعطيته: )تميد
 .(5)ف  تخبم من أعطيت (طيت دمهما  أع)و، " و  تميد أن تخبم بما أعطيت

 :  ال ابن مالك

رررررررر    وحرررررررذف فضرررررررلة أجرررررررز إن لرررررررم ي ض 

(6)ي  جوابررررررررًا أو حصررررررررررمررررررررا سررررررررركحررررررررذف   


 

                                                 

 .32فاطم: سومة  (1)
 .80القص : سومة  (2)
 .182 :، ولمح ابن التاظم2/627 :اتظم: تو يا المقاصد (3)
 .3/93: المقت   (4)
 .1/290اتظم لمح جمل الزجاج :  (5)
 .19ألفية ابن مالك:  (6)
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وعـــذلك بـــا  "أعطـــر " يجـــوز حـــذف مفعوليـــ  معـــا  ا تصـــاما  ، ويحـــذف المفعـــول لغيـــم دليـــل 
ن عان ذلك ممتتعا  ف  با  "ظن" ،وحذف أحدهما ا تصاما    .(1)وا 

: أما علر األول فتقول، " من ها هتا ساغ ا  تصام علر أحد المفعولين: (2) ال ابن بابلاذ
ا  بـل دخـول مـألت  لما لم يلزم الجمع بيته ؛(أعطيت دمهما  : )قولتوأما علر الرات  ف(، أعطيت زيدا  )

و ـد ، ا بعـد دخـول العامـل عليهـا لـزوم مـا أصـل  المبتـدأ و الخبـمملم يلزم الجمع بيته، امالعامل عليه
ومتــر ذعمتهــا ، فمتــر حــذفتها جميعــا  فهــو غايــة فــ  امبهــام(، أعطيــت: )فتقــول، جــوز حــذفها جميعــا  ي

وذلـك علـ  بحسـ  مـا ، ومتـر ا تصـمت علـر أحـدهما فهـو توسـط فـ  البيـان، جميعا  فهو غاية البيان
 . تدل علي  القمائن "

رررا َأْعَطْينَررراَك اْلَكرررْوَثرَ ﴿: ففـــ   ولـــ  تعـــالر ﴾إِنَّ
ال ـــميم ) المفعـــول األول، ينذعـــم للمفعـــول (3)

 (. العورم) والمفعول الرات ( المتصل العاف

َقرى﴿:  ولـ  تعـالر ومن حذف المفعولين معًا فري القررآن الكرريم را َمرْن َأْعَطرى َواتَّ ﴾َفَأمَّ
فقـد  (4)

 . إذ المقصود الرتا  علر الم ْعِط  دون التعمض للم ْعَطر، حذف مفعول  أعطر

ْمُتْم َمررا َآَتْيررُتْم بِررامْلَْعُروِف َفرراَل ُجنَرر﴿: و ولــ  تعــالر ﴾اَح َعَلررْيُكْم إَِذا َسررلَّ
 (آتيــتم)حــذف مفعــو   (5)

  .(ما آتيتموهن إياه) والتقديم

ى﴿: و ول  تعالر اَها َما َغشَّ ﴾َفَفشَّ
 (. ما غلاها إياه) والتقديم، حذف المفعو ن من غلر (6)

ذفــ  ي ــم ويخــل بــالمعتر فــإن عــان ح، رــم تبــ  علــر أن حــذف الف ــلة ملــموط بــأ  ي ــم
أو أن ، ألن الحــذف يتــاف  الحصــم ؛إتمــا  ــمبت زيــدا  : وذلــك عــأن يعــون محصــوما  فيــ  مرــل، امتتــع

ألن المطلـو  تعييتـ    يجـوز  ؟مـن  ـمبت: جوابـا  لمـن  ـال(  ـمبت زيـدا  ) يعون جوابا  لسؤال مرل
 . (7)حذف 

                                                 

 .2/627 :تو يا المقاصد (1)
 .92، ولمح ملحة امعما : 3/93 :تظم: المقت  وا ،1/361 :لمح المقدمة المحسبة (2)
 .1العورم:  سومة (3)
 .5الليل: سومة  (4)
 .233البقمة:  سومة (5)
 .54التجم: سومة  (6)
 .3/155 :والمقاصد اللافية ،1/472 :ولمح التصميا ، ،182م: لمح ابن التاظم: اتظ (7)
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َ   َوَلَسْوَف ﴿: عما ف   ول  تعالر ومن االقتصار على أحدهما ْ ََ رَ  َفر ﴾ُيْعطِيَ  َربُّ
فـذعم  (1)

 . وحذف المفعول الرات ، ف  يعطيك( العاف) المفعول األول

َدَقاِت َفنِْن ُأْعُطوا ِمنَْها َرُضوا﴿: و ول  تعالر ﴾َوِمنُْهْم َمْن َيْلِمُزَك ِي الصَّ
حذف المفعول الرات   (2)

 . تصيبا  أو جز ا   :والتقديم ،للفعل أعطر

ْنَيا﴿ :و ولــ  تعــالر نَررا َآتِنَررا ِي الرردُّ ﴾َفِمررَن النَّرراِس َمررْن َيُقرروُل َربَّ
أي ، المفعــول الرــات  محــذوف (3)

 .(مطلوبتا)

﴾َفَنَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْْيِ ﴿: و ول  تعالر
( أهلهـا) محذوف تقديمه ( آتر) المفعول األول للفعل (4)

 .(صاحبها) أو

ْزَيَة عَ ﴿: و ول  تعـالر ﴾ْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ َحتَّى ُيْعُطوا اْْلِ
 المفعـول األول محـذوف والتقـديم (5)

 (. يعطوعم)

ِة َمَساكَِْي ِمرْن َأْوَسرِط َمرا ُتْطِعُمروَن َأْهلِريُكمْ ﴿: و ولـ  تعـالر اَرُتُه إِْطَعاُم َعََشَ ﴾َفَكفَّ
( تطعمـون) (6)

 (. تطعموت ) المفعول األول محذوف تقديمه

ررَ  َمرر﴿: و ولــ  تعــالر نَررا إِنَّ ﴾ْن ُتررْدِخِل النَّرراَر َفَقررْد َأْخَزْيَتررهُ َربَّ
( تــدخل) المفعــول األول للفعــل (7)

 . محذوف تقديمه تدخل 

َذ اَّللَُّ َوَلرًدا﴿: و ول  تعالر َ ﴾َوُينِْذَر الَِّذيَن َقاُلوا اَّتَّ
وهـو ( يتـذم)حـذف المفعـول الرـات  للفعـل  (8)

مها  العفام حتر تذه  تفوسهم ف  ؛المتذم ب   .تقديم العذا  عل مذه  وذلك لتخويف وا 

  
                                                 

 .5ال حر: سومة  (1)
 .58التوبة: سومة  (2)
 .200البقمة: سومة  (3)
 .265البقمة: سومة  (4)
 .29التوبة: سومة  (5)
 .89المائدة: سومة  (6)
 .192آل عممان:  سومة (7)
 .4العهف: سومة  (8)
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﴾َوَسنَِزيُد امْلُْحِسنِْيَ ﴿: و ول  تعالر
ولـم يقـدم حتـر   (، تزيد) حذف المفعول الرات  للفعل (1)

 . يحدد الجزا  والعطا 

 : أصراض حذف المفعول به -

أعرـم لغـمض لفظـ  أو  معـان واحـدا  أأويجوز حذفـ  سـوا  ، فاألصل ف  المفعول ب  أن يعون مذعوما  
 . ويمعت

 : (2)من األصراض اللفظية لحذف المفعول به -1

 : المحافظة علر تتاس  الفواصل - أ

رَ  َوَمرا َقرََل َمرا  ﴿: وذلك عقول  تعـالر، والمماد بها مؤوا اييات القمآتية َعرَ  َربُّ ﴾َودَّ
واألصـل ومـا  (3)

 ( سجر ـ األولر ـ تم ر) فحذف المفعول ب  ليتاس  الفواصل القمآتية،   ك

 : اميجازالمغبة ف   -  

َقرى﴿: عقولـ  تعـالر ا َمْن َأْعَطى َواتَّ ﴾َفَأمَّ
وألن الغـمض الرتـا  ، لسيجـاز( أعطـر) فقـد حـذف مفعـول  (4)

 .(5)واتقر مب : أي ﴾َواتََّقى﴿: و ول  تعالر، علر المعط  دون تعمض للعطية والمْعَطر

 : (6)من األصراض المعنوية لحذف المفعول به -2

 : احتقامه وتعظيم الفاعل - أ

﴾َكَتَب اَّللَُّ َْلَْغلَِبنَّ ﴿: ذلك عقول  تعالرو 
 حتقامه ( العافمين) فحذف المفعول، أي ألغلبن العافمين، (7)

 . وتعظيم الفاعل

 

                                                 

 .58ة: البقم سومة  (1)
 .2/179 :والتحو الواف  ،1/378 :، ودليل السالك1/472 :ولمح التصميا ،1/444 :اتظم: المساعد (2)
 .3ال حر: سومة  (3)
 .5الليل: سومة  (4)
 .2/378 :دليل السالك (5)
 .2/180 :، والتحو الواف 1/379 :ودليل السالك ،1/199ولمح األلموت :  ،1/472 :اتظم: لمح التصميا (6)
  .21المجادلة: سومة  (7)
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" ما مأى مت  و  مأيت  –م   اع عتها  –عقول عائلة : استهجات  واستقباح التصميا ب  -  
 .(1) ستقباح ذعمه( العومة) مت  " فحذفت المفعول أي

 : دة التهويلإما - ت

﴾ُثرررمَّ َكرررالَّ َسرررَيْعَلُمونَ  (4)َكرررالَّ َسرررَيْعَلُموَن ﴿: عقولــ  تعـــالر
أي ســـيعلمون مـــا يحـــل بهـــم العقوبـــات  (2)

 .  والعذا 

فـاع يعلـم عـل  (3)﴾َواَّللَُّ َيْعَلرُم َوَأْنرُتْم ََل َتْعَلُمروَن  ﴿: إفادة العموم واللمول عما ف   ول  تعـالر - ث
 .(4)ل  

فحـذف المفعـول بـ  للمبالغـة ، ف ن يعط  ويمتـع ويصـل ويقطـع: مرل: قييدللمبالغة بتمك الت - ج
 .(5)وتحعيم ا ختيام والمعتر أن هذا لأت ، ف  ا  تدام

 : أوجه حذف ناصب المفعول به جوازًا ووجوباً -3

 :  ال ابن مالك

 ويحرررررررررررررذف الناصررررررررررررربها إن علمرررررررررررررا

(6)وقررررررررررد يكررررررررررون حذفرررررررررره ملتزمررررررررررا  
 

   
و ـد يعـون حـذف ، إن علم التاص  بقميتة دالة عليـ  –مفعول ب  أي ال –أي يحذف تاص  الف لة 

 . التاص  أحياتا   زما   بد مت 

 . و د يحذف جوازا  أو وجوبا   ،فاألصل ف  عامل المفعول ب  أن يعون مذعوما  

 : حذف عامل المفعول به جوازاً  -

صـــام علـــر فيجـــوز ا  ت، لفظيـــة أو معتويـــةلقميتـــة يجـــوز حـــذف تاصـــ  المفعـــول بـــ   ياســـا  
أي  ــمبت (، ؟مــن  ــمبت: )لمــن  ــال( زيــدا  : )متصــو  الفعــل مســتغتر عتــ  بح ــوم معتــاه مرــل

                                                 

والتحــو الميســم، محمــد  136،وحالــية الصــبان:  ،1/472 :ولــمح التصــميا ،2/155 :اتظــم: أو ــا المســالك (1)
  102./2م، ـ2003-هـ  1424، 2المختام المهدي، ط 

  .5_4التبأ: سومة  (2)
 .216البقمة: سومة  (3)
  .2/102 :اتظم: التحو الميسم (4)
 .7/56لتعميل: اتظم: التذييل وا (5)
 .19ألفية ابن المالك:  (6)
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 .(1)لمن ذعم مؤيا أي مأيت( خيما  ) و(، أعطِ : )ولمن لمم ف  إعطا ، زيدا  

 : وعذلك ا ستغتا  عن الفعل بح وم سبب  عقول اللاعم 

 ىجن رررررري  ه   ر   الررررررو   مررررررام  ى الح  غن ررررررا ت  إذ  
رررررررريت  عنهررررررررا أم  ع  سررررررررل  و ت  ول رررررررر   (2)ارم 

 

   
 . ألن التهيد سب  التذعم وباعث علي  ؛أي ذعمت أم  عمام

بإ ــمام تميــد ( معــة) ومرــال ا ســتغتا  عــن الفعــل بح ــوم مقامتــة  ولــك لمــن تأهــ  للحــد
 . معة

 : ومن ذلك  ول اللاعم

 لررررررررررررت إال  أم  راهررررررررررررا ولررررررررررررو ت  ن ت  ل رررررررررررر

(3)يبرررررراً ط   أس  الررررررر   ار   ا فرررررري مف رررررره ررررررول    
 

   
، ألن مؤيــــة اللــــخ  مقامتــــة لمؤيــــة مــــا يلــــتمل عليــــ  ؛(إ  وتــــمى لهــــا) بإ ــــمام تــــمى أي

 . (4)فاستغتر بفعل إحداهما عن األخمى

تمــا تصــ  هــذا ألتــ  حــين  ــال وافقتــ : (5) ــال ســيبوي  ــَم أن ، لــن تماهــا:  ــال( و) " وا  ِل فقــد ع 
علـر مـا بعـدهما فـ  المعتـر " ومرـال وأتهـا  ـد الـتم  ، الطي  والسبام  د دخ  ف  المؤية والموافقـة

 . بإ مام أْطِعمْ ( سأطعم  من احتاج) لمن  ال( زيدا  ) ا ستغتا  عن الفعل بالوعد ب   ولك

بلـر زيـدا  ( هـل مأيـت أحـدا: )ومرال ا ستغتا  عن الفعل بالسـؤال عتـ  بلفظـ   ولـك لمـن  ـال
 . بإ مام مأيت

حــين  يــل لــ  ، (6)(بلــر وجــاذا): ل مــن  ــالومرــال ا ســتغتا  عــن الفعــل بمعتــاه دون لفظــ   ــو 
بمعتـر أتعـمف فيـ  وجـذا و ـدمه  (أف  معان عذا وجذ)بإ مام أعمف؛ ألن  ول  ، أف  معان عذا وجذ

                                                 

 :وهمــــع الهوامــــع ،1/473، ولــــمح التصــــميا: 2/155 :ولــــمح التســــهيل ،2/628 :اتظــــم: تو ــــيا المقاصــــد (1)
 .1/380 :ودليل السالك  ،2/13
والمقاصــــد  ،2/155 :، ولــــمح التســــهيل 1/286 :العتـــا اتظــــم:  ،21ديواتــــ    البيـــت للتابغــــة الــــذبيات  فـــ  (2)

 .الومق: جمع أومق وم ا  والوم ة سواد وبياض عدخان الممث  ،3/166 :ةاللافي
ولـــمح  ،3/284 :والمقت ــ ،  1/285 :، وفــ  العتــا 176البيــت  بــن  ــيا الم يــات فــ  ملحــق ديواتــ    (3)

 .3/165 :والمقاصد اللافية ،2/156 :التسهيل
 .7/45 :والتذييل والتعميل ،2/156 :اتظم: لمح التسهيل (4)
 .1/285 :لعتا ا (5)
 .والجمع وجاذ ،الوجذ: تقمة ف  الجبل يجتمع فيها الما  (6)
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  (1)أأجد ف  معان عذا؟: أف  معان عذا: ألن معتر (؛تجد) ابن عقيل  

ُكرررْم َقررراُلوا َمررراَذا َأْنرررزَ ﴿: ومرــال ا ســـتغتا  عـــن الفعــل المســـئول عـــن متعلقـــ   ولــ  تعـــالر َل َربُّ

ا ﴾َخرْيً
 . فتص  خيما  بإ مام الفعل أتزل (2)

َوَقراُلوا ُكوُنروا ﴿: ومرال ا ستغتا  عن الفعل بالمد علـر وفـق المعتـر دون اللفـظ  ولـ  تعـالر

َة إِْبَراِهيمَ  َتُدوا ُقْل َبْل ِملَّ معتـر عوتـوا  ألن ؛أي بل تتبع ملة إبـماهيم فأ ـمم تتبـع (3)﴾ُهوًدا َأْو َنَصاَرى هَتْ
 .(4)(اتبعوا ملة اليهود وملة التصامى) هودا  أو تصامى

 .فامظهام وام مام جائزان ف  أمرال هذه المسائل  ياسا  

 : حذف ناصب المفعول به وجوباً -3
 : (5)يج  حذف تاص  المفعول ب  ف  أبوا  معيتة متها

ا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّ ﴿: عقول  تعالر: با  ا لتغال -أ  بُِعرُه﴾َأَبََشً
أي أتتبـع بلـما  فـ  يجـوز أن تقـول  (6)

ـــم والمفس ـــم ـــين المفسِّ ـــ    يجمـــع ب ـــع بلـــما  تتبعـــ ؛ ألت ـــ  تعـــالر، أتتب ِحررريَم  ﴿: وعقول ُثرررمَّ اْْلَ

 .(7)﴾َصلُّوهُ 

ُفوا َعََل َأْنُفِسِهْم ََل َتْقنَطُ ﴿: تحو  ول  تعـالر: ومتها ف  با  التدا  -   وا ِمْن ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأِْسَ

ِة اَّللَِّ﴾ َرَْحَ
وحمف التدا  ، أدعو أو أتادي: فالمتادى متصو  بعامل محذوف وجوبا  تقديمه (8)
 .عوض عت 

  
                                                 

 .2/158 :ولمح التسهيل ،1/440 :المساعد :اتظم (1)
 .30 :التحلسومة  (2)
 .135 :البقمةسومة  (3)
 .7/46 :، والتذييل والتعميل2/158لمح التسهيل:  :اتظم (4)
 ،1/381 :، ودليـل السـالك182:، لـمح ابـن التـاظم 1/473: ، لمح التصـميا2/156 :اتظم: أو ا المسالك (5)

 .2/181 :والتحو الواف 
 . 24القمم: سومة  (6)
 .31الحا ة: سومة  (7)
 .53 :الزممسومة  (8)
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، إيـاك واألســد: وأخواتهـا مــن  ـمائم الخطــا  المتفصـلة تحــو( إيــاك) وفـ  بــا  التحـذيم   -ج 
 و( باعد إياك) أي، متصو  المحل بفعل محذوف وجوبا  ويقدم متأخما  عن إياك( إياك) ف
وفـ  (، احذم األسـد) متصو  بفعل محذوف وجوبا  ويقدم متقدما  علر األسد أي و( األسد)

أو ، أي باعـد مأســك واحــذم الســيف، مأســك والســيف: التحـذيم بغيــم إيــاك بلــمط عطـف تحــو
 . احذم األسد: األسد األسد بتقديم: التعمام تحو

الســ ح الســ ح : أو التعــمام تحــو المــمو ة والتجــدة: تحــو، وفــ  بــا  امغــما  بلــمط العطــف -د 
 .(1)الزم: أي

 : ويج  الحذف سماعا  ف  األمرال المسموعة عن العم  -ه 

و  ( أمســـل) متصـــوبة بفعـــل محـــذوف وجوبـــا  أي( العـــ  ) ف( العـــ   علـــر البقـــم: )تحـــو
 (أحلـفا  وسـو  عيلـة ): وتحـو  ـولهم، (2)واألمرال   تغيـم، ألن ذعمه يغيم المرل ؛يجوز ذعمه

 :والحلــف، أتعطيتـ  حلــفا  وتسـ   العيـل: ومعتـاه، يقـال لمـن يظلــم التـاا مـن وجهــينمرـل 
 . (3)أمدأ التمم

، وهـو عـل عـ م الـتهم: وعذلك يج  الحذف فيما جمى مجـمى األمرـال فـ  عرـمة ا سـتعمال  
ا ﴿: تحــو  ولـ  تعـالر، فبسـب  لـهمت  جـمى مجــمى المرـل فـأعطر حعمـ  فــ  أتـ    يغيـم اْنَتُهرروا َخرررْيً

﴾َلُكمْ 
 .(5)خيما  ( ائتوا) فخيما  متصو  بفعل محذوف وجوبا  أي و (4)

 : نيابة المفعولين من باب أعطى-4
ع ِسـَ  عبـد  : وذلـك  ولـك، هـذا بـا  المفعـول الـذي تعـداه فعلـ  إلـر مفعـول": جا  فـ  العتـا  

ِمَ  عبد : م  حين  لتمفعت عبد اع ههتا عما مفعت  ف   ، وأ ْعِطَ  عبد  اِع المالَ ، اِع الرو َ    
ِم َ ، اع ألتهمـا مفعـو ن تعـدى  واتتص  الرو  والمـال؛، ولغلت ب  ع ِسَ  وأ ْعِطَ  عما لغلت ب    

 .(6)إليهما فعل مفعول هو بمتزلة الفاعل "

                                                 

 .2/101 :، والتحو الميسم2/181 :، والتحو الواف 1/474 :اتظم: لمح التصميا (1)
 .2/101:والتحو الميسم ،2/102 :وهمع الهوامع ،1/474 :، ولمح التصميا1/345 :اتظم: إملاد السالك (2)
 .1/581 :، دليل السالك2/102 :همع الهوامع (3)
 .171التسا : سومة  (4)
 .2/13 :، وهمع الهوامع1/473 :لمح التصميا :اتظم (5)
 .1/41 :العتا  (6)
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يجـوز أن تقـيم ، يفهم مما سبق أن الفعل المتعدى إلر مفعولين لـيا أصـلهما المبتـدأ والخبـم  
وبـــذلك يصــبا الفعــل متعـــديا  إلــر مفعـــول ، همــا مقـــام الفاعــل فيصــبا تائبـــا  للفاعــلالمفعــول األول مت

 . واحد
 وعــذلك فــ ، مقــام الفاعــل( زيــدٌ ) تقــيم( أ ْعِطــَ  زيــٌد دمهمــا  (: )أعطيــت زيــدا  دمهمــا  ) تقــول فــ   
 . دفيصبا الفعل المتعدي لمفعولين متعديا  لمفعول واح (1)(ع ِسَ  زيٌد جبة  ( )عسوت  زيدا  جبة  )

أعطيــَت : تحــو، و  خــ ف فــ  جــواز تيابــة رــات  المفعــولين مــن بــا  أعطــر إذا أ ِمــن اللــبا  
أمـا إن خيـف اللـبا فيمتـع ، ؛ ألن اللبا في  مـأمون(أ ِعط  دمهٌم زيدا  : )فيجوز أن يقال، زيدا  دمهما  

( عمـما  ) ألن، زيـدا  فـ  يجـوز أن يقـال أ عِطـَ  عمـمو ( أعطيت زيدا  عمـما  : )تيابة المفعول الرات  تحو
  (2)مأخوذ فيتوهم عوت  آخذا  

أما المفعول من با  أمم فقد ت  التحاة علر التزام إ امة المفعول الذي لـيا أصـل  حـمف   
أ ِمَم الخيم  زيدا  : أ ِمم زيٌد الخيَم و  يقال: الجم مقام الفاعل فتقول

(3). 

 : ومن ذلك، ن الكريموقد وردت بعض أفعال هذا الباب مبنية للمجهول في القرآ

ُبرروا ِي ُقُلرروِِّبُِم اْلِعْجررَل بُِكْفررِرِهمْ ﴿:  ولــ  تعــالر -1 ﴾َوُأُْشِ
و ــام ، للمفعــول (ألــم )بتــ  الفعــل  (4)

 . المفعول األول مقام الفاعل
َا َوَقاَل َيا﴿: و ول  تعالر -2 ْمنَا النَّاُس  َأهيُّ َِ  ُعلِّ

﴾الطَّرْيِ  َمنْطِ
(5). 

﴾ْلنَا َأْوَزاًرا ِمْن ِزينَِة اْلَقْومِ َوَلكِنَّا َُحِّ ﴿: و ول  تعالر -3
(6). 

وَء َعََل اْلَكافِِرينَ ﴿: و ول  تعالر -4 ْزَي اْلَيْوَم َوالسُّ
﴾َقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم إِنَّ اخْلِ

(7). 

ْم فِيَها َوُهْم فِيَها ََل ُيْبَخُسونَ ﴿: و ول  تعالر -5 ﴾ُنَوفِّ إَِلْيِهْم َأْعاَمََلُ
(8).   

                                                 

ولـــــمح  ،1/566 :ولـــــمح جمـــــل الزجـــــاج  1/370 :واتظـــــم: لـــــمح المقدمـــــة المحســــبة ،180لــــمح الـــــدموا:  (1)
 .7/77 :المفصل

 .وما بعدها 3/52 :والمقاصد اللافية ،2/129 :ولمح التسهيل ،66، وأسمام العمبية: 1/41 :اتظم: العتا  (2)
 .3/52اتظم: المقاصد اللافية:  (3)
 .93البقمة: سومة  (4)
 .16التمل:  سومة (5)
 .87ط :  سومة (6)
 .27التحل:  سومة (7)
 .15هود:  سومة (8)



 

 

 

 

 

 

  فصل الثالثال
 األفعال التعدية لثالثة ـفاعيل

 
 ويشتمل على مبحثين:

 .وأقسامها األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل عمل: المبحث األول

خصررائص وأحكرام األفعررال المتعديررة لثالثرة مفاعيررل وأحوالهررا : المبحرث الثرراني
 .م  معموالتها

 

 

 

 

 



 اْلفعال املتعدية لثالثة مفاعيل

 

196 

 

 الفصل الثالث 
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 مفاعيل

 
 الفصل الثالث 

 األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل

 طئة:تو 
األفعال المتعديـة : وه ، سبق الحديث ف  الفصلين السابقين عن األفعال المتعدية لمفعولين

واألفعـال المتعديـة لمفعـولين لـيا أصـلهما المبتــدأ (، ظـن وأخواتهــا) لمفعـولين أصـلهما المبتـدأ والخبـم
 (. أعطر وأخواتها) والخبم

 : ة إلر ر رة مفاعيل وه وسأتحدث ف  هذا الفصل بإذت  تعالر عن األفعال المتعدي

ــــعْ أَ ) ــــأ  – ىَ مْ أَ  –م َل ــــأ  –أتب ــــم  –أخبــــم  –تب  عملهــــا وأ ســــامها : حيــــث ســــأتحدث عــــن(، حــــد ث –خب 
 . رم عن أحعام هذه األفعال وأحوالها مع معمو تها، وخصائصها



 

 

 

 

 

 

  المبحث األول
 عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأقسامها

 

 :ويشتمل على

 .ألفعال المتعدية لثالثة مفاعيلعمل ا -1

 .أقسام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل-2
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 المبحث األول 

 عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأقسامها

 : عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل -1
و  ، ل" هذا با  الفاعل الذي يتعداه فعل  إلر ر رة مفاعي: ذعم سيبوي  هذه األفعال بعتوان

 .(1)يجوز أن تقتصم علر مفعول متهم واحد دون الر رة "

علــم و ) وهمــا متقــو ن بــالهمزة مــن المتعــدي إلــر مفعــولين، مأى و أعلــم: وهــذه األفعــال هــ 
 .(2)(حد ث –خب م  –أخبم  –أ تب   –أتبا : )وه ، وعذلك ما  من معتر أمى و أعلم(، مأى

والرـات  ، أول هذه المفاعيل الذي عان فاع    بـل ،هذه األفعال السبعة تتص  ر رة مفاعيل
 .(3)والرالث هما اللذان عاتا ف  األصل مبتدأ وخبما  

تصــبت مفعــولين أصــلهما ( َعِلــم)و، التجــاة طميــقَ  علــم اللــبا   ا ســتقامةَ : وذلــك مرــل  ولتــا
ذا أدخلتا عليها همزة التعدية تقول، المبتدأ والخبم  فالفعل، طميَق التجاة أعلمت  اللباَ  ا ستقامةَ : وا 

، وهــو الــذي عــان فــاع    بــل دخــول الهمــزة( اللــبا ) المفعــول األول: تصــ  ر رــة مفاعيــل( أعلــم)
  .(4)مفعول رالث( طميق التجاة)و، مفعول رانٍ ( ا ستقامة)و

 : أقسام األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل -2
 :  ال ابن مالك ف  ألفيت 

 إلررررررررررررررررى ثالثرررررررررررررررررة رأى و علمرررررررررررررررررا

(5)عررررررررررد وا إذا صررررررررررار أرى و أعلمررررررررررا  
 

   
 : و ال أي ا  

 وكررررررررررررأرى السرررررررررررراب  نب ررررررررررررأ أخبرررررررررررررا

(6)حررررررررررررررد ث أنبررررررررررررررأ كررررررررررررررذا خب رررررررررررررررا  
 

   
                                                 

  .1/41العتا :  (1)
ســعد عبــد العزيــز مصــلوح، دام  –، وتحــو العمبيــة، عبــد اللطيــف محمــد الخطيــ  7/64 :لــمح المفصــل :اتظــم (2)

 .2/355م، 2001 -هـ 1422، 1العويت، ط–العموبة للتلم و التوزيع 
 . 1/343، والمطالع السعيدة 154، ولمح ابن التاظم: 1/41اتظم: العتا :  (3)
 .2/355، وتحو العمبية: 1/309سالك اتظم: دليل ال (4)
 .16ألفية ابن مالك:  (5)
  .16السابق:  (6)
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 : ف  األبيات السابقة ذعم ابن مالك األفعال الت  تتص  ر رة مفاعيل وه 

 . حد ث –خب م  –تب أ  –أخبم  –أتبأ  –أمى  –أعلم 

 : سام وهيوقد قسم النحاة هذه األفعال إلى ثالثة أق

 أصـل هـذين الفعلـين(، ىمَ أَ  –م لَـعْ أَ : )وهـ ، الفعل المنقول برالهمزة عرن المتعردي إلرى مفعرولين -أ
 و(، ما  تاجحـا  ْمـَعِلم زيٌد عَ : )مرل، المتعديين إلر مفعولين ارتين أصلهما المبتدأ والخبم( ىأَ مَ  –َعِلم )
: فتقــول، زادتهــا مفعــو   رالرــا  ( همــزة التقــل) يــةفلمــا دخلــت عليهمــا همــزة التعد( مأى خالــٌد بعــما  متفو ــا  )
 فهمزة التعدية جعلـت ا سـم الـذي عـان فـاع   ( أمأيت خالدا  بعما  متفو ا  ) و( أعلمت  زيدا  عمما  تاجحا  )
وهــ  أ صــر مــا ، يتصــبان ر رــة مفاعيــل( أمى –أعلــم ) فأصــبا الفعــ ن، مفعــو   أو   ( خالــد( )زيــد)

 .(1)يتعدى إلي  الفعل

(، مأى، علـم) التحاة تقصم التعدية بالهمزة إلر ر رة مفاعيل علـر الفعلـين السـابقين جمهمةو 
: فـــ  يصـــا عتـــدها أن تقـــول، و  تبـــيا  يـــاا لـــ   عليهمـــا مـــن أفعـــال اليقـــين والمجحـــان وغيمهمـــا

ا وهتــاك مــن العلمــا  مــن أجــاز القيــا( و أحســبت  الســفَم فيهــا مميحــا  ، أظتتــت المجــَل الســيامَة  ادمــة  )
 ياسـا  ، أظـن وأحسـ  وأخـال وأزعـم وأوجـد: علر الفعلين السابقين عاألخفش وابن السـماج حيـث أجـاز

 . (2)ولم يسمع ذلك عن العم ، علر أعلم و أمى

 . لر رة مفاعيل ف  القمآن العميم ا  تاصب( َأْعَلم) ولم يمد الفعل

 : في هذه المواض  ن الكريمفي القرآ فاحتمل أن يكون ناصبًا لثالثة مفاعيل( أرى) أما الفعل

اٍت َعَلْيِهمْ ﴿:  ول  تعالر-1 ْم َحَِسَ ﴾َكَذلَِ  ُيِرهيُِم اَّللَُّ َأْعاَمََلُ
(3). 

والمفعــول (، الهـا ) المفعـول األول هـو  ــميم التصـ : تصـ  ر رــة مفاعيـل( ي ـمي) فالفعـل
 (. حسماتٍ ) والمفعول الرالث هو( أعمالهم) الرات  هو

 

 
                                                 

، 2/355، وتحو العمبيـة: 1/386، ولمح التصميا: 388، ولمح لذوم الذه  154اتظم: لمح ابن التاظم:  (1)
 .71، وتعدي الفعل ولزوم  ف  صحيا البخامي: 203والتطبيق التحوي: 

 .2/59، والتحو الواف : 1/509، وهمع الهوامع: 2133اتظم: امتلاف ال م :  (2)
  .167البقمة: سومة  (3)
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﴾ِرَنا َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَاَوأَ ﴿:  ول  تعالر-2

(1). 

وذعـم . (2)ألت  متقول بالهمزة من المتعدي إلر واحد ؛متا وه  متعدية إلر ارتينأمتا أي بص  
أو مـن مؤيـة القلـ  وهـو األصـا لـذلك يتعـدى إلـر ر رـة  ،إما مـن مؤيـة البصـم( أمتا) ابن عطية أن

 .(3)مفاعيل

﴾اَّللَُّ ِي َمنَاِمَ  َقلِياًل َوَلْو َأَراَكُهْم َكثرًِيا َلَفِشْلُتْم َوَلَتنَاَزْعُتْم ِي اْْلَْمرِ إِْذ ُيِريَكُهُم ﴿:  ول  تعالر-3
(4). 

إِْذ ُيرِريَكُهُم ﴿: وجعـل مـن ذلـك  ولـ  تعـالر، زعموا أن أمى الحلميـة تتعـدى إلـر ر رـة عـأعلم"

وجــواز حـــذف هـــذا المتصـــو  ، مفعـــول رالـــثفاتتصـــا   لـــي   عتـــده علــر أتـــ   ﴾اَّللَُّ ِي َمنَاِمرررَ  َقلِرررياًل 
 .(5)"وأمات  اع زيدا  ف  التوم، مأيت زيدا  ف  التوم: تقول، ا تصاما  يبطل هذا المذه 

َِ الَِّذيَن ِمْن ُدونِهِ ﴿:  ول  تعالر-4 ُِ اَّللَِّ َفَأُروِِّن َماَذا َخَل ﴾َهَذا َخْل
(6). 

ســـدت مســـد المفعـــولين الرـــات  فـــ  محـــل تصـــ  ( مـــاذا خلـــق، )مفعـــول أول: اليـــا ( أموتـــ )
 .(7)والرالث

َكاءَ ﴿:  ول  تعالر-5 ْقُتْم بِِه ُُشَ ﴾ُقْل َأُروِِّنَ الَِّذيَن َأَْلَ
(8). 

ـــان ـــال أبـــو حي ـــا بمعتـــر( أمى) " الظـــاهم أن: (9)  ـــم) هت ـــر ر رـــة( أعل ال ـــميم ، فتتعـــدى إل
والــــدليل عيــــف وجــــ  أي أموتــــ  بالحجــــة ، الرالــــث( لــــمعا ) و، الرــــات ( الــــذين، )المــــتعلم وهــــو األول

تصـــ  علـــر ( لـــمعا ) هـــ  مؤيـــة بصـــم و: و يـــل ؟أو يمز ـــوتعم ؟وهـــل يملعـــون مرقـــال ذمة ؟اللـــمعة
 ."ألحقتموهم ب  ف  حال توهم  لمعا  ل : إذ تقديمه( ألحقتم) الحال من ال ميم المحذوف ف 

                                                 

 .128البقمة:  سومة (1)
  .1/560اتظم: البحم المحيط:  (2)
 .134اتظم: المحمم الوجيز:  (3)
  .43األتفال:  سومة (4)
 .4/497البحم المحيط:  (5)
 .11لقمان:  سومة (6)
 .445،  : 9، مد2قسم الرالث، جدماسات ألسلو  القمآن العميم، ال (7)
 .27سبأ:  سومة (8)
 .7/268البحم المحيط:  (9)
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 . ألن استدعا  مؤية العين ف  هذا   غتا  ل  "، " وهذا  عيف: عطية ابن ال 

اَمَواِت ﴿:   تعالر ول-6 ك  ِي السَّ ْم ُِشْ ﴾َأُروِِّن َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْْلَْرِض َأْم ََلُ
(1).  

 .(2)الجملة ا ستفهامية  امت مقام المفعولين الرات  والرالث

 :  ال ابن مالك ف  ألفيت 

ن تعرررررررررررررررررررديا لواحرررررررررررررررررررد برررررررررررررررررررال  وا 

 همرررررررررررررز فالثنرررررررررررررين بررررررررررررره توصرررررررررررررال  

   
 والثررررررران  منهرررررررا كثررررررراني اثنررررررري كسرررررررا

(3)بررررره فررررري كرررررل حكرررررم ذو ائتسرررررا فهرررررو  
 

   
فإتهمــا بعـد الهمـزة يتعــديان ، تتعــديان  بـل الهمـزة إلــر مفعـول واحـد( مأى) و( علـم) إذا عاتـت

 بمعتــر( مأى) و( عــمف) بمعتــر( علــم) وذلــك إذا عاتــت، إلــر مفعــولين لــيا أصــلهما المبتــدأ والخبــم
الطميقَ  إلر  المجلَ  أعلمت  : )فتقول، ةَ الععب ومأى خالدٌ ، إلر المسجد الطميقَ  مت  لِ عَ : تحو(، أبصم)

ــــدا  الععبــــةَ  أميــــت  ) و(، المســــجد ــــم) فــــالفع ن(، خال ــــين( أمى) و( أعل وهــــذان ، (4)تصــــبا مفعــــولين ارت
حيث يربت للمفعول الرات  متهما ما ربـت للمفعـول ، المفعو ن حعمهما حعم مفعول  أعطر وأخواتها

فهما ليسا ف  األصل مبتدأ ، امخبام ب  عن األولف  عوت    يصا ( أعطر وعسا) الرات  ف  با 
بقـا  األول، وف  عوتـ  يصـا حذفـ  مـع األول، المجل الطميق المسجد: ف  تقول، وخبما   ، أو حذفـ  وا 

ن لـــم يـــدل علـــر ذلـــك دليـــل، أو إبقـــاؤه وحـــذف األول أعلمـــت ) أو( أعلمـــت: )فتقـــول، ألتـــ  ف ـــلة ؛وا 
 (5)(أعلمت الطميق إلر المسجد) أو( المجل

بُّرونَ ﴿: ومن ذلك  ول  تعـالر
﴾ِمْن َبْعرِد َمرا َأَراُكرْم َمرا ُُتِ

مـا ) و، فالعـاف والمـيم مفعـول أول (6)
 . ألتها متقولة من مأي البصمية ؛مفعول رانٍ ( تحبون

يِي امْلَْوَتى﴿: و ول  تعالر ﴾َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِِّن َكْيَف ُُتْ
(7).  

                                                 

  .40فاطم:  سومة (1)
 .445، 9، مد2دماسات ألسلو  القمآن العميم، القسم الرالث / ج (2)
 .16ألفية ابن مالك:  (3)
يــــل الســــالك: ، ودل2/56، وحالــــية الصــــبان: 1/166، ولــــمح األلــــموت : 1/572اتظــــم: تو ــــيا المقاصــــد:  (4)
1/311 . 
 . 1/311 :، ودليل السالك2/56، وحالية الصبان: 1/166اتظم: لمح األلموت :  (5)
  .152آل عممان:  سومة (6)
 . 260البقمة:  سومة (7)
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َيهُ ﴿: و ول  تعالر ﴾َكْيَف ُيَواِري َسْوَأَة َأِخيهِ  لرُِيِ

(1).  

َق َخْوًفا َوَطَمًعا﴿: و ول  تعالر ﴾ُهَو الَِّذي ُيِريُكُم اْلَرْ
(2).  

َينََّ  َفنَِلْينَا ُيْرَجُعونَ ﴿: و ول  تعالر ا ُنِرَينََّ  َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ ﴾َفنِمَّ
(3).  

﴾َرْينَاَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم بِِسياَمُهمْ َوَلْو َنَشاُء َْلَ ﴿: و ول  تعالر
(4). 

لموافقترره لرره فرري معنرراه فعررد ي ( أعلمررت) الفعررل المتعرردي إلررى مفعررول واحررد قررد أ جررري مجرررى -ب
 : تعديته

 .(حد ث -خب م  -أخبم  -أ تب   -أتبأ : )وهو خمسة أفعال

 :  ال ابن مالك

رررررررررررر  أ أخبررررررررررررراأرى السرررررررررررراب  نب رررررررررررروك 

(5)رابرررررررررررررأ كررررررررررررذلك خب رررررررررررررث أن  حررررررررررررد    
 

   
لــر  ذعــم بعــض التحــاة أن األصــل فــ  األفعــال الســابقة تعــديتها إلــر مفعــول واحــد بتفســها وا 

، و ــد يتعــدى إلــر ارتــين بإســقاط الجــام، وأخبمتــ  بــاألمم، أتبــأت زيــدا  بعــذا: تحــو، آخــم بحــمف جــم
﴾َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َهَذا : عقول  تعالر

و ـد تتعـدى ، الجـم أعرـم ألن استعمال  بحمف ؛و  دليل في ، (6)
وليســت ، فا ــ    تبــأت زيــدا  عمــما  : فتقــول( أمى - أعلــم) إلــر ر رــة مفاعيــل وذلــك لت ــمتها معتــر

 ـألتــ  لــيا لهــا فعــل ر رــ  مســتعمل فــ  العلــم عــ ؛الهمــزة أو الت ــعيف فــ  األفعــال الســابقة للتعديــة
 . (7)(َعِلمَ ) إ  خبَم بمعتر( مأى –علم )

 .(8)(تب أ) عتاب  من األفعال السابقة إ ولم يربت سيبوي  ف  

  
                                                 

 .31المائدة:  سومة (1)
  .12المعد:  سومة (2)
  .77غافم:  سومة (3)
 .30محمد:  سومة (4)
 .16ألفية ابن مالك:  (5)
 .3التحميم:  سومة (6)
 .1/312، ودليل السالك: 6/163 :، والتذييل والتعميل155اتظم: لمح ابن التاظم:  (7)
 .155، ولمح ابن التاظم: 1/41العتا :  (8)



 اْلفعال املتعدية لثالثة مفاعيل

 

203 

 

 الفصل الثالث 

األفعال المتعدية لثالثة 
 مفاعيل

 
وأن يقـع ، والعريم ف  األسالي  المأرومة أن تعـون فيهـا تلـك األفعـال الخمسـة مبتيـة للمجهـول

مت  خبِـأ  : )فتقـول، ويبقر الرات  والرالـث مفعـولين صـميحين، أول المفاعيل الر رة تائ  فاعل ممفوعا  
وسـد مسـد المفعـولين ، تاصـبا  مفعـو   واحـدا  صـميحا  ( تبـأ) لفعـلو ـد جـا  فـ  القـمآن ا (1)(عمما  فا    

َنبِّررْ  ِعَبرراِدي َأِّنِّ َأَنررا اْلَفُفرروُر  : وذلــك فــ  مرــل  ولــ  تعــالر، الرــات  والرالــث جملــة أن  مــع معموليهــا

ِحيمُ  الرَّ
(2). 

  فــ( ثحــد   –م خب ــ –أخبــم  –أتبــأ ) واختــام ابــن مالــك فــ  لــمح التســهيل أ  تلحــق األفعــال
 ألت  يعون من با  إسقاط حمف الجم عما  ال سيبوي  فيما حعـر عـن بعـض العـم  ؛التعدي بأعلم

َمْن َأْنَبَأَك َهَذا  : وعما ف   ول  تعالر، (3)وا تصم علي ، أي عن زيد( بئت زيدا  ت  )
فحـذف حـمف  (4)

ـــأ) وبعـــد، مقطـــوم بربوتـــ ( تبـــأ) الجـــم بعـــد ـــر إذ   يمعـــن أن يعـــون الرالـــث محـــذوف( أتب ا  مقتصـــما  عل
و  يحــوز ا  تصــام ، ألن الرالــث هـو خبــم للمبتــدأ علـر مــا زعمــوا أتهـا تتعــدى إلــر ر رـة ؛المفعـولين

وعـــذلك الجملـــة الوا عـــة ، ويعـــون المتصـــو  الرالـــث متصـــوبا  علـــر الحـــال، علـــر المبتـــدأ دون الخبـــم
 : وذعم ابن مالك أن الذي حمل سيبوي  علر حذف الحمف  ول اللاعم. مو ع 

رررررررب  ون    أصررررررربحت الجو  برررررررعبرررررررد  اهلل  ت  ئ 

ررررررررامرررررررًا م  ك     (5)هاميم  واليهرررررررا لئيمرررررررًا ص 
 

   
فـدل ذلــك علـر أن تقــديم حــمف ( أعلمــت) مــع إمعـان إجمائــ  مجـمى، أي تبئـت عــن عبـد اع

ولــم يربــت ، و  ت ــمين لــ   معتــر لــ  ، إذ لــيا فيــ  إخــماج لــ   عــن أصــل ، الجــم ماجــا عتــده
مــع ( تبــأ) هــذا فــ ، فعـان الحمــل عليــ  أولــر، يــث يحتمــل حــذف الحــمفإ  ح( أعلــم) امجـما  مجــمى

 . (6)وأما أخواتها فيتدم استعمالها بتلك الصومة، عرمة استعمالها بالصومة المحتملة

                                                 

 .2/61، والتحو الواف : 1/312اتظم: دليل السالك:  (1)
 .49الحجم:  سومة (2)
 .وما بعدها 6/165يل: وما بعدها، والتذييل والتعم 2/100اتظم: لمح التسهيل:  (3)
 .3التحميم:  سومة (4)
 ، 2/102، ولمح التسهيل: 1/39البيت متسو  للفمزدق، ولم أجده ف  ديوات ، اتظم العتا :  (5)
 .صميمها: خالصها 
 .6/166 :، والتذييل والتعميل2/100اتظم: لمح التسهيل:  (6)
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" وما  ممه مـن أن هـذه األفعـال األمبعـة   تلحـق فـ  : أبو حيان علر  ول ابن مالك و د مد  

يجــوز فيهــا التعليــق عــن مفعوليهــا مســتد   بقولــ  ( أعلــم) نيععــم علــر اســتد ل  أ( أعلــم) التعــدي  
ٍِ َجِديٍد  : تعالر ُكْم َلِفي َخْل ٍق إِنَّ ْقُتْم ُكلَّ ُِمَزَّ ُُِكْم إَِذا ُمزِّ ُينَبِّ

 : وبقول  (1)

ررررررررذ ار  فقررررررررد ن ب ئررررررررت إ ن ررررررررك ل لررررررررذي  ح 

ررررررق ى   ررررررع د  أ و ت ش  ررررررعى ف ت س  زى ب مررررررا ت س  ررررررتج  (2)س 
 

   
فــ  يعـون فـ  تعليقــ  ، لمعلقــة ليسـت تتعـدى إلــر ر رـة إذا لـم يربــت لهـا ذلـكهـذه ا( أتب ـ) ألن

فقــد تــا ض المصــتف فــ  ا ســتد ل علــر أن ( مأى) و( أعلــم) علــر صــحة ربوتــ  دليــل علــر تعليــق
وهـذا  ،وزعم أن ما استدل ب  علر التعليق   يتعـدى إلـر ر رـة، التعليق يجوز فيما يتعدى إلر ر رة

 ".(3)تتا ض وا ا

 : ومن الشواهد على األفعال السابقة

 : أنبأ - أنب   -1

لــر رــاٍن ، ففعــ ن متعــديان إلــر لــ   واحــد، أت وأتبــأت" فأمــا تب ــ: (4) ــال صــاح  اللبــا  وا 
و د يحذف حمف الجم عقول  (، بحال عممو) أو(، تبأت زيدا  عن حال عممو: )عقول ، بحمف الجم

َمْن َأْنَبَأَك َهَذا  : تعالر
، واسـتدل بهـذه اييـة، و د ذه   وم إلر أت  يتعـدى بتفسـ ، عن هذا :أي (5)

ألتــ   ــد اســتعمل فــ  موا ــع أخــمى بحــمف الجــم أعرــم مــن اســتعمال  بغيــم حــمف  ؛ولــيا فيــ  دليــل
حـــمف الجـــم فأســـوغ مـــن الحعـــم فأمـــا ، فـــالحعم بزيـــادة الحـــموف فـــ  تلـــك الموا ـــع   يجـــوز، الجـــم
 . (6)"بزيادت 

استعملت بغيم همزة التعدي رـم ( أعلمت) أن ،(أعلمت) وبين( أتبأت) و( أتتب  ) والفمق بين
خبــمت وأخبــمت ) و( تبــأ المجــل) ولــم يســتعمل فيهــا، و ــعتا علــر التعــدي( تأتبــأ–أت تب ــ) و، عــديت
تما ساغ التعدي إلر ر رة للبهها  ، مرل تبأت( وحدرت ألتك إذا أخبمت إتساتا  بـأمم  ؛(أعلمت) وا 

 . فقد أعلمت  ب "

                                                 

 .7سبأ:  سومة (1)
 .1/382، والمساعد علر تسهيل الفوائد: 2/103مح التسهيل: لم أ ف علر  ائل  وهو ب  تسبة ف  ل (2)
 .وما بعدها 6/166التذييل والتعميل:  (3)
 .1/256اللبا  ف  علل البتا  وامعما :  (4)
 .3التحميم:  سومة (5)
 .1/257اتظم: اللبا  ف  علل البتا  وامعما :  (6)
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 :  ول التابغة الذبيات ( تبأ) اللواهد علر ومن

ررررررر  هام  ن بئرررررررت زرعرررررررة  والسرررررررفاهة كاس 

ررررررررردي إلررررررررر   رررررررررصرائرررررررررب  األ  ي  ي ه  (1)عار  ش 
 

   
و ــد صــام تائبــا (، التــا  فــ  تبئــت) المفعــول األول، تعــدى إلــر ر رــة مفاعيــل( تبــأ) فالفعــل

 . ف  محل تص  مفعول رالث( يهدي) وجملة، مفعول رانٍ ( زمعة) و، للفاعل

 :  ول األعلر( أتبأ) ومن اللواهد علر

 هل رررررررررررررقيسرررررررررررررًا ولرررررررررررررم أ ب   وأ نبئرررررررررررررت  
(2)منالررررررري   أهرررررررل   كمرررررررا زعمررررررروا خيرررررررر    

 

   
رـم صــام تائبــا  عــن ( أتبئــت) فــ ( التـا ) المفعــول األول، تصــ  ر رـة مفاعيــل( أتبــأ) فالفعـل

 . المفعول الرالث( خيمَ ) و، المفعول الرات (  يسا  ) و، الفاعل

 : ناصبة لثالثة مفاعيل (أنب  )التي احتمل فيها أن تكون  في القرآن الكريم ومن المواض 

﴾َقْد َنبََّأَنا اَّللَُّ ِمْن َأْخَباِرُكمْ ﴿:  ول  تعالر-1
(3)  

َمْن َأْنَبَأَك َهرَذا﴾﴿تحو  ول  تعـالر ، هتا تعدت إلر مفعولين ععمف( أتب  )
مـن ) والرـات  هـو (4)

المتعديــة إلــر ر رــة والرالــث محــذوف اختصــاما  لد لــة العــ م ( مأعلــ) و يــل أتهــا بمعتــر (، أخبــامعم
 .(5)أي من أخبامعم عذبا  أو تحوه، علي 

ِحيُم﴾﴿:  ول  تعالر-2 َنبِّْ  ِعَباِدي َأِّنِّ َأَنا اْلَفُفوُر الرَّ
(6). 

ومسـد واحـد إن  لتـا تعـدت إلـر ، تبئ إن  لتا أتهـا تعـدت إلـر ر رـة  " سدت إن مسد مفعول
 .(7)ارتين "

                                                 

، 3: عبـــاا عبـــد الســـاتم، دام العتـــ  العلميـــة، بيـــموت، طالبيـــت للتابغـــة الـــذبيات ، اتظـــم: ديواتـــ : لـــمح وتقـــديم (1)
ـــة ألن صـــاحبها   يعـــد 86،  : 1996-هــــ1416 ـــة، غمائـــ  األلـــعام: األلـــعام الغميب ، اللغـــة: الســـفاهة: الجهال
 لاعما . 

  ، بمواية )تبئت(، بد   من )أتبئت(.25البيت لألعلر ف  ديوات :   (2)
 .94التوبة:  سومة (3)
 .3: التحميم سومة (4)
 .5/93اتظم: البحم المحيط:  (5)
 .49الحجم:  سومة (6)
 .5/445البحم المحيط:  (7)
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َياطُِْي﴾﴿:  ول  تعالر-3 ُل الشَّ ُُِكْم َعََل َمْن َتنَزَّ َهْل ُأَنبِّ

(1). 

ألت  ، الجملة مت متة معتر ا ستفهام ف  مو ع تص  ألتبئعم( علر من تتزل اللياطين)
ن  ـدمتها ، ألت  بمعتـر أعلمعـم فـإن  ـدمتها متعديـة  رتـين عاتـت سـادة مسـد المفعـول الرـات ، معلق وا 

وا سـتفهام إذا علـق عتـ  العامـل   يبقـر علـر حقيقتـ  وهـو ،  رة عاتت سـادة مسـد ا رتـينمتعدية لر
 .(2)هل أعلمعم علر من تتزل اللياطين علي : فالمعتر هتا، ا ستع م بل يؤول معتاه إلر الخبم

ْقُتْم ُكلَّ ُِمَزَّ  هل﴿:  ول  تعالر-4 ُُِكْم إَِذا ُمزِّ ٍِ َجِديٍد﴾َنُدلُُّكْم َعََل َرُجٍل ُينَبِّ ُكْم َلِفي َخْل ٍق إِنَّ
(3). 

: (4) ال أبو حيـان( يتبئعم)سدت مسد المفعولين الرات  والرالث ( إتعم لف  خلق جديد) جملة
 . والصحيا جوازه "( أعلم) " و د متع  وم التعليق ف  با 

ُه ََلَ ﴿:  ول  تعالر-5 ِ  ُهَو ُقْل إِي َوَرِّبِّ إِنَّ ُِوَنَ  َأَح ﴾َوَيْسَتنْبِ  ِ
(5). 

 و يل ه  متعديـة إلـر ر رـة وجملـة ا سـتفهام، متعدية  رتين يستتبئوتك بمعتر يستخبموتك
  تتعـدى ( استعلم) و د مد أبو حيان علر ذلك بأن، ثسدت مسد المفعولين الرات  والرال( أحق هو)

 .(6)و  يلزم من عوتها بمعتر يستعلموتك أن تتعدى إلر ر رة، إلر ر رة

والرـات  بحـمف الجـم  ،إلر مفعـولين األول بتفسـ  ىفتعد (أخبم)بمعتر ( أتبأ –تبأ ) و د ومد
ُِرروِِّن بَِأْسرراَمِء َهررُنََلِء﴾﴿: ومـن ذلــك  ولــ  تعـالر َأْنبِ

تعــدت للمفعــول األول ، أتبئــوت  بمعتــر أخبموتـ  (7)
 . بتفسها وللرات  بحمف الجم

ُُِكْم بَِخرْيٍ ِمْن َذلِ ﴿: و ول  تعالر ُكْم﴾ُقْل َأُؤَنبِّ
(8). 

ُِْهْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيَم﴾﴿: و ول  تعالر َوَنبِّ
(9). 

                                                 

 .221اللعما :  سومة (1)
 .7/45اتظم: البحم المحيط:  (2)
 .7سبأ:  سومة (3)
 .7/250البحم المحيط:  (4)
 .53يوتا:  سومة (5)
 .167-5/166اتظم: البحم المحيط:  (6)
 .31البقمة:  سومة (7)
 .15آل عممان:  مةسو  (8)
 .51الحجم:  سومة (9)
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َف َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعْن َبْعٍض﴾﴿: و ول  تعالر َفَلامَّ َنبََّأْت بِِه َوَأْظَهَرُه اَّللَُّ َعَلْيِه َعرَّ

(1). 

ا فــ  وجــدت أتهمــ فــ  القــمآن العــميم (أتبــأ –تبــأ ) ومــن خــ ل تتبعــ  لموا ــع ومود الفعلــين
لـر المفعـول الرـات  بحـمف الجـم وهـذا ، معظم هذه الموا ع  د تعديا إلـر المفعـول األول بتفسـيهما وا 

وأن مــا جــا  متهمــا متعــديا  إلــر ر رــة  –عمــا ذعــم العلمــا   –يــدل علــر أن ذلــك هــو األصــل فيهمــا 
 . مفاعيل فهو من با  الت مين

 : أخبر –خب ر  -2

 : م بن عقبة بن عع  بن زهيم ول العوا( خب م) من اللواهد علر 

 ًً مريضرررررررة مررررررريم  الغ   وخب ررررررررت  سررررررروداء  

(2)هرررررراود  ع  أ   بمصررررررر   يل ررررررمررررررن أه   لررررررت  ب  ق  فأ    
 

   
المفعـول األول التـا  فـ  خبـمت رـم صـام تائبـا  عـن ، إلر ر رة مفاعيـل( خب م) فتعدى الفعل

 (. ممي ة  ) والمفعول الرالث( سودا  الغميم) والمفعول الرات ، الفاعل

 :  ول اللاعم( أخبم) اللواهد علر ومن

 فررررررررراً ن  نررررررررري د  ومرررررررررا عليرررررررررك إذا أ خب رت  

(3)ينيود  ع ررررررت   ك يومررررررًا أن  ل ررررررع  ب   وصرررررراب    
 

   
رــم صــام ( التــا ) ال ــميم المتصــل: المفعــول األول: تصــ  ر رــة مفاعيــل( أخبــم) فالفعــل
 . (دتفا  ) والمفعول الرالث( يا  المتعلم) والمفعول الرات ، تائبا  عن الفاعل

 . ولم يمد هذان الفع ن ف  القمآن العميم

 : حد ث -3

 : من اللواهد علي   ول الحامث بن حلزة اليلعمي  

رررررررررر ررررررررررألون ف  أو م ن عررررررررررتم مررررررررررا تس   نم 
رررررررررر   (4)الءلينررررررررررا الررررررررررو  موه لرررررررررره ع  ت  ث  د  ح 

 

   

                                                 

 .3التحميم:  سومة (1)
، وتخلـي  اللـواهد: 1/387، ولـمح التصـميا: 156البيت للعوام بن عقبة بن زهيم، اتظم: لمح ابن التـاظم:  (2)

 . 6/165، والتذييل والتعميل: 467
 1/387:، ولمح التصميا468د: ، وتخلي  اللواه156البيت لمجل من بت  ع  ، اتظم: لمح ابن التاظم:  (3)
، 1البيـــت للحـــامث بـــن حلـــزة اليلـــعمي، اتظـــم: ديواتـــ ، تحقيـــق: إميـــل يعقـــو ، دام العتـــا  العمبـــ ، بيـــموت، ط (4)

 .27م،  : 1991هـ  1411
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هـا  ) وال ـميم المتصـل، و ـد صـام تائبـا  عـن الفاعـل، مفعـول أول( تـم) فال ميم المتصـل

 . المفعول الرالث( ل  عليتا الو  ) وجملة، فعول الرات الم( الغائ 

 . إلر ر رة ف  غيمه "( ثحد  ) " لم يسمع تعدي: (1) ال ابن هلام

 : في ثالثة مواض  وهي( حدث) أما في القرآن الكريم فقد ورد الفعل

وُكمْ ﴿:  ول  تعالر ُثوََّنُْم باَِم َفَتَح اَّللَُّ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّ دِّ ُكْم﴾ َأُُتَ بِِه ِعنَْد َربِّ
(2). 

ُ  َأْخَباَرَها ﴿:  ول  تعالر دِّ ا﴾( 4)َيْوَمٍِِذ ُُتَ َ  َأْوَحى ََلَ بَِأنَّ َربَّ
(3). 

ْ ﴾﴿: و ول  تعالر َ  َفَحدِّ ا بِنِْعَمِة َربِّ َوَأمَّ
(4). 

 .وليا لر رة مفاعيل، ف  اييات السابقة متعٍد لمفعولين( حدث) و د ذعم العلما  أن

م حــظ فــ  جميــع اللــواهد اللــعمية الســابقة أن األفعــال المتعديــة إلــر ر رــة مفاعيــل ومــن ال
 .أما ف  القمآن العميم فليست عذلك، جميعها جا ت مبتية للمجهول

لى الظرف المتس  فيه -ج  : فعل متعد  إلى مفعولين وا 

مفعـول ( ععبـد ا) و، فعـل وفاعـل( أعطيـت  ) و( أعطيـت  عبـد اع روبـا  اليـوم: )وذلك عقولـك
 .(5)  تجعل  ظمفا  عأن الفعل و ع ب    في ، مفعول رالث( اليوم) و، مفعول رانٍ ( روبا  ) و، أول

فلم يعن ، " واعلم أن هذه األفعال إذا اتتهت إلر ما ذعمت لك من المفعولين: (6) ال سيبوي 
أعطـر : وذلـك  ولـك، بعد ذلك متعدي تعدت إلر جميع ما يتعدى إلي  الفعـل الـذي   يتعـدى الفاعـل

يا : ولعن عما تقول،   تجعل  ظمفا  ، وسم ت  عبد اع الروَ  الليلةَ ، إعطا   جمي    اع زيدا  المالَ  عبد  
 .لم تجعلها ظمفا  "، سامق الليلَة زيدا  الرو 

  

                                                 

 .471تخلي  اللواهد:  (1)
 .76البقمة:  سومة (2)
 .4الزلزلة:  سومة (3)
 .11ال حر:  سومة (4)
 .7/65اتظم: لمح المفصل:  (5)
 .1/41العتا :  (6)



 اْلفعال املتعدية لثالثة مفاعيل

 

209 

 

 الفصل الثالث 

األفعال المتعدية لثالثة 
 مفاعيل

 
ذعــم ابــن يعــيش فــ  لــمح المفصــل أن مــن التحــويين مــن يــأبر ا تســام فــ  الظــموف فــ  

 فذلك من  بل أن الفعل إذا عان  زما  وعديت  إلر الظـمف علـر السـعة تحـو، عوليناألفعال ذات المف
ذا عـان الفعــل متعـديا  إلــر مفعـول واحــد وجئــت ، صـام عاألفعــال المتعديـة إلــر مفعــول(  مـت اليــومَ ) وا 

ذا عــان الفعــل يتعــدى إلــر مفعــولين، بــالظمف علــر الســعة صــام عاألفعــال المتعديــة إلــر مفعــولين ، وا 
فــإذا عــان الفعــل يتعــدى إلــر ، لظمف علــر أتــ  مفعــول صــام عاألفعــال المتعديــة إلــر ر رــةوجئــت بــا

ألن الر رــة تهايــة  ؛فمــن التحــويين مــن يــأبر ا تســام فــ  الظــمف، ر رــة مفاعيــل رــم جئــت بــالظمف
ألتــ    يخــمج عــن حعــم الظمفيــة بــدليل ، ومــتهم مــن أجــاز ذلــك، ولــيا وما هــا مــا ي لحــق بــ ، التعــدي

 .(1)ي الفعل ال زم والمتته  ف  التعدي إلي جواز تعد

 : وجعلها تنصب ثالثة مفاعيل، من النحاة من زاد أفعااًل أخرى* و 

" والــذي ذعــم : (3) ــال أبــو حيــان، (2)المتقولــة بالت ــعيف( عل ــم) حــةملفــزاد الحميــمي فــ  لــمح ال -1
المتعديـة إلـر واحـد لـم تتقـل إ   (علـم) وأن، أصحابتا أن علم المتعدية إلر ارتـين لـم تتقـل إ  بـالهمزة

 . متعدية إلر ر رة ف  لسان العم  "( علم) ولم توجد، ليفمق بذلك بين المعتيين ؛بالت عيف

إِْذ ُيرررِريَكُهُم اَّللَُّ ِي َمنَاِمرررَ  َقلِرررياًل َوَلرررْو َأَراَكُهرررْم ﴿: عقولـــ  تعـــالر، الحلميـــة( ىمأ) وزاد ابـــن مالـــك -2

َكثرًِيا﴾
(4). 

الحلمية تتعدى إلر ر رة ( مأى) ن األتدلس  ما ذه  إلي  ابن مالك من أنوعامض أبو حيا
ـــة الســـابقة ـــال ، ســـماعا  مســـتد   بايي ـــدإو  ـــيا بجي ـــر ارتـــين ( ىمأ) ألن ؛ن ذلـــك ل ـــة تتعـــدى إل الحلمي

والذي يدل علر أتـ  حـال جـواز الحـذف ، ف  ايية السابقة علر الحال(  لي   ) ن اتتصا أو ، ععلمت
وعــذلك  بــل همــزة التقــل ، أماتــ  اع فــ  متــام  زيــدا  : فتقــول، م علــر المتصــوبين  بلــ وا  تصــا، فيــ 

ألتــ    يجــوز حــذف  ؛فلــو عــان مفعــو   رالرــا  لمــا جــاز حذفــ  ا تصــاما  ، مأيــت فــ  متــام  زيــدا  : تقــول
 . (5)الخبم ا تصاما  

                                                 

 .وما بعدها 7/30365لمح المفصل:  (1)
 .93لمح ملحة امعما ، الحميمي،  :  (2)
 .6/163التذييل والتعميل:  (3)
 .43األتفال:  سومة (4)
 .1/574، وتو يا المقاصد: 6/171اتظم: التذييل والتعميل:  (5)
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يِن﴾َوَما َأْدَراَك َما َيروْ ﴿: وجعل  ول  تعـالر( ىأدم ) عذلك زاد ابن مالك -3 ُم الردِّ

( ىأدم ) مـن تعليـق (1)
: تقــول، بحــمف جــم( دمى) ومد عليــ  أبــو حيــان بــأن األعرــم فــ  عــ م العمبيــة تعديــة( أعلــم) بمعتــر

ذا عـان عـذلك ودخلـت عليهـا (، دميـت زيـدا   ائمـا  : )فتقـول، علـمواأل ل ت ـميتها معتـر (، دميت ب ) وا 
لر ايخم بح، همزة التعدية تعدت إلر واحد بتفسها عما هو األعرم فيها  بـل دخـول همـزة ، مف جموا 

يِن  : وأما  ول  تعالر، التعدية تمـا (، أعلـم) فيعـون بمتزلـة، لـيا سـادا  مسـد المفعـولين َما َيْوُم الردِّ وا 
فهـ  جملـة فـ  مو ـع التصـ  تتـو  عـن مفعـول ، سد مسد المفعول الذي يتعدى إلي  بحـمف الجـم

 .(2)واحد أصل  حمف الجم

 و( أعلــــم) أظــــن وأحســــ  وأخــــال وأزعــــم وأوجــــد  ياســــا  علــــر: األخفــــش وابــــن الســــماجعــــذلك زاد  -4
و  يجيــزون  يــاا (، مأى –علــم ) وجمهــوم التحــاة يقصــمون التعديــة بــالهمزة علــر الفعلــين. (3)(أمى)

حيــث أن ، أي جعلتــ  ظاتــا  ( أظتتتــ ) فالســهيل  لــم يجــز، لــ   عليهمــا مــن أفعــال اليقــين والمجحــان
 .(4)و  تفعل ليئا  من أسباب ، تت ب الظن   تفعل  أ

وبــالهمزة ، وذعــم التحــاة أن مــذه  ســيبوي  أن التقــل بالت ــعيف ســمام فــ  المتعــدي والــ زم
لــك مقــيا فــ  الت ــعيف ومــن التحــويين مــن ذهــ  إلــر أن ذ، ســمام فــ  المتعــدي،  يــاا فــ  الــ زم

 . (5)ومتهم من ذه  إلر السمام فيها، والهمزة

، ليلحـــق بالمتعـــدي لواحـــد، ألخفـــش بـــأن الهمـــزة إتمـــا يتعـــدى بهـــا الـــ زمومد  التحـــاة مـــذه  ا
فيلحــق بهــا مــا ، ولــيا لتــا مــا يتعــدى إلــر ر رــة باألصــالة، والمتعــدي لواحــد ليلحــق بالمتعــدي  رتــين

لعـــن ســـمع فيهمـــا التعديـــة علـــر خـــ ف ( أمى –أعلـــم ) فعـــان القيـــاا أ  يعـــدى، يتعـــدى إلـــر ارتـــين
 . (6)(أعسيت زيدا  عمما  روبا  ) و د وافق األخفش علر متع، ما غيمهمااألصل فقبل ولم يقا عليه

والجمهــوم ، فبلغــت أفعـال البـا  تسـعة علـم(، أعسـر) وزاد بع ـهم(، اسـتعطر)  وزاد الجمجـات -5
 . (7)تلهد ب  علر الت مين أو حذف حمف الجم أو الحالسوأولوا الم، متعوا ذلك

                                                 

 .17ا تفطام:  سومة (1)
 161./6اتظم: التذييل والتعميل:  (2)
 . 2/59، وحالية الصبان: 1/509 :اتظم: همع الهوامع (3)
 .وما بعدها 1/27اتظم: تتائد الفعم:  (4)
 .1/573، وتو يا المقاصد: 6/168اتظم: التذييل والتعميل:  (5)
 .2/59وحالية الصبان:  6/169التذييل والتعميل: اتظم: ، و 2/100 :لمح التسهيل (6)
 .1/509اتظم: همع الهوامع:  (7)
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مأى  -  أعلـم) سـبعة أفعـال: إلر ر رة مفاعيل ه  أن المتعدي ؛والذي علي  جمهوم التحاة

ولم يحفظ عن العم  مما يتعـدى إلـر ر رـة ،   يقاا عليها( ثحد   - أخبم - مخب   - أتبأ - أتب   -
 . غيمها

ات ــا لــ  مــن خــ ل دماســت  لألفعــال المتعديــة لر رــة مفاعيــل فــ  القــمآن العــميم أن هــذه 
ممـا يـدل علــر أن ( تبـأ –أمى ) مـا ومد متهـا فقـط همـا الفعـ ن نوأ، األفعـال هـ  أ ـل األفعـال ومودا  

وأن ما ومد متعديا  لر رة مفاعيل فهـو سـمام و  ، األصل ف  األفعال أن تتعدى لمفعول أو مفعولين
 . يقاا علي 



 

 

 

 
 
 

 المبحث الثاني
خصائص وأحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل 

 وأحوالها مع معموالتها
 

 :ىويشتمل عل

 .خصائص األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل -1

 .أحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل -2

 .املغا  -أ

 .التعليق - 

 .م  معموالتهاالمتعدية لثالثة مفاعيل أحوال األفعال  -3
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 المبحث الثاني 

 خصائص وأحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأحوالها م  معموالتها

 : فعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيلخصائص األ -1

 :  ال ابن مالك ف  ألفيت 

 ومررررررررررا لمفعررررررررررولي علمررررررررررت مطلقرررررررررراً 

(1)للثررررررررران والثالرررررررررث أيضرررررررررًا حققرررررررررا  
 

   
أمـــا ، بـــل هـــو عســـائم المفاعيـــل، لـــيا لـــ  حعـــم خـــا ( أعلـــم و أخواتهـــا) المفعـــول األول فـــ  بـــا 
 . ف  با  ظن مطلقا  ( علمت) فيربت لها من األحعام ما ربت لمفعول ، المفعول الرات  والرالث

 : ومن هذه الخصائص

اليـوم  ئـت حفـلَ بِّ ت  : )المفـمد :وهـو، يصلا مفعو   رالرا  ف  هذا البا  عل مـا يصـلا أن يعـون خبـما   -أ
أو لــب  جملــة بتوعيهــا الجــام والمجــموم والظــموف (. اليــوم ســيتأجل تبئــت حفــلَ : )أو جملــة(. مــؤج   
  .(2)(  إم ا  والديكالخيم ف أعلمتك طميقَ : )عقولتا

التاصبة للفعل والفعل المتصو  بها  وأنْ ، و اسمها وخبمها من خواصها أي ا  جواز تيابة أن   -  
: فتقـول، و  يسـد فـ  غيـم ذلـك إ  مسـد اسـم واحـد، متا  المفعولين الرات  والرالث من بـا  أعلمـت

ِحيُم﴾ َنبِّر ْ ﴿: ومـن ذلـك  ولـ  تعـالر، (3)أعلمت عمما  أن أباه  ـائم ِعَبراِدي َأِّنِّ َأَنرا اْلَفُفروُر الررَّ
حيـث ، (4)

 . ( تبئ )سدت أن مع مدخو تها مسد مفعول 

( واجبــا   امخــ َ   الموظــفَ  أعلمــت  ) مرــل: أصــل المفعــولين الرــات  والرالــث همــا المبتــدأ والخبــم -ج
 .(5)امخ    واج ٌ  وهما مبتدأ وخبم: األصل

والتعليـق (، واج ٌ  أعلمت الموظفَ  امخ    ) فاملغا  مرل، بة لهماق بالتسو وم املغا  والتعلي -د
  .(6)(واج ٌ  لسخ     أعلمت الموظفَ : )مرل

                                                 

  .16ألفية ابن مالك:  (1)
 .399اتظم: التحو األساس :  (2)
 .236، وامتلاف ال م : 154، ولمح ابن التاظم: 1/298 :اتظم: لمح جمل الزجاج  (3)
  .49الحجم: سومة  (4)
 .1/310، ودليل السالك: 2/65اتظم: لمح ابن عقيل:  (5)
 .399، والتحو األساس : 1/310ودليل السالك:  2/65اتظم: لمح ابن عقيل:  (6)
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أعلمـت : )فتقـول(، هل أعلمت أحدا  خالدا   ادما  : )فمرال حذفها، جواز حذفهما أو أحدهما بدليل -هـ

 .(1)(مدا  مسافما  أعلمت مح) أو( أعلمت محمدا  خالدا  : )ومرال حذف أحدهما( محمدا  

 .(2)  يتصل  ميم اللأن بأعلمت عما يتصل بظتتت -و

 : أحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل -2
سبق الذعم أن للمفعول الرات  والرالث ف  األفعال المتعديـة لر رـة مفاعيـل مـن األحعـام مـا لمفعـول  

 . ظن و أخواتها

 : اإللغاء -أ

و ــد اختلــف ، ل ــعف العامــل بتوســط  أو تــأخمه ؛يــم مــاتعوهــو تــمك العمــل لفظــا  ومعتــر لغ
 : العلما  ف  إلغا  األفعال المتعدية لر رة مفاعيل ومن هذه ايما 

: ذه  ابن مالك إلر جواز املغا  فـ  أعلـم وأخواتهـا سـوا  بتـر الفعـل للفاعـل أم للمفعـول تحـو -1
 .(عممو أعلمت زيدا   ائمٌ )

 .(3)(أعلمتا اع  مع األعابم البمعة  : )رق بعمبيت ومن األدلة علر ذلك  ول بعض من يو 

 . وأعلم ملغاة لتوسطها مبتية للفاعل بين المبتدأ وخبمه، خبمه( ومع األعابم، )مبتدأ( البمعة) فـ

 : واستدلوا أي ا  بقول اللاعم

 اصرررررررررم  ع   نررررررررر   م  ي اهلل  أ  ان رررررررررر  أ   نرررررررررت  وأ  

رررررررررم   أف  ر  وأ     ررررررررروأ   كف  ت  س  رررررررررو   مح  س  (4)باه 
 

   
 . لتوسطها مبتية للفاعل بين المبتدأ وخبمه ؛ملغاة( أمى) و، خبمه( أمتع) و، مبتدأ( تتأ) ف

وهو  ول ، مطلقا  سوا  بتيت للفاعل أم للمفعول( أعلم وأخواتها) وذه   وم إلر متع املغا  ف  -2
 .(5)عليهـاالعـ م  روعلتهم ف  ذلـك أن مبتـ، األستاذ أب  عل  الللوبين وابن أب  المبيع وابن القواا

                                                 

 .1/310، ودليل السالك: 2/55، وحالية الصبان: 6/154اتظم: التذييل والتعميل:  (1)
 .2136اتظم: امتلاف ال م :  (2)
 1/343، والمطـــالع الســـعيدة: 1/389، ولـــمح التصـــميا: 1/166، لـــمح األلـــموت : 2/65لـــمح ابـــن عقيـــل:  (3)

  .2/55وحالية الصبان: 
 . 1/389، ولمح التصميا: 1/166، ولمح األلموت : 2/68تسبة ف  أو ا المسالك: البيت ب   (4)
 . 6/157، والتذييل والتعميل: 2136اتظم: امتلاف ال م :  (5)
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وومد ف  لـمح المقدمـة المحسـبة أتـ  لـو ألغيـت هـذه األفعـال عـن العمـل فـ  ظـل توسـطها أو تأخمهـا 

ولمط الفعـل (، زيٌد عممٌو  ائمٌ ) وذلك عقولك، لبقيت األسما    معتر لذعمها و  فائدة ف  اجتماعها
فلذلك وج  إعمال ، اوهو معدوم هت، الملغر عن العمل أن يعون لألسما  بعد إلغائ  معتر يتحصل

 . (1)هذه األفعال علر عل حال تقدمت أو توسطت أو تأخمت

ن ، ذهــ  أبــو بعــم خطــا  وتبعــ  الجزولــ  إلــر متــع املغــا  إن عاتــت األفعــال مبتيــة للفاعــل -3 وا 
ــٌد ت بِّئــت  عــالمٌ : )فأجــاز املغــا  فــ  مرــل، عاتــت مبتيــة للمفعــول جــاز إلغاؤهــا ( أخــوك ْأعلمــت  ) و( زي

  يجـوز إلغاؤهـا  ،أعلمـت  ( زيـٌد أتبـأت  عمـما  خيـم التـاا: )وأما ف   ولـك، لغا  أو امعمالفأجاز ام
 . (2)توسطت أو تأخمت

مــؤرم فــ  يلغــ  عمــا   تلغــر ( أعلــم) ألن ؛وعليــ  اللــلوبين( أمى) دون( أعلــم) متــع  ــوم إلغــا  -4
 . ق  ف  المعترعما واف، فوافق  ف  املغا ( أظن) ترعبم( أمى) و، األفعال المؤرمة

و ـد مد  السـمام ، فيلزم تساويها ف  املغا ، ومد علر ذلك بأن أعلم وعلم أي ا  متوافقتان ف  المعتر
 . عما سبق ا ستد ل علي  (3)بإلغائها

 . ولم يرد اإللغاء في األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل الواردة في القرآن الكريم

 : التعلي  -ب

وســـبق ،   محـــ   لمجـــ   مالـــ  صـــدم العـــ م بعـــد الفعـــل التاســـخ وهـــو إبطـــال العمـــل لفظـــا  
 (. ظن وأخواتها) الحديث مفص   عن ذلك ف  با 

( أعلمت  زيـدا  لعمـمٌو  ـائمٌ : )فيجوز أن تقول، (4)أجاز ابن مالك التعليق ف  أفعال هذا البا 
ُُِكْم إِ  : واستدل بقول  تعالر ٍِ َجِديٍد َهْل َنُدلُُّكْم َعََل َرُجٍل ُينَبِّ ُكْم َلِفي َخْل ٍق إِنَّ ْقُتْم ُكلَّ ُِمَزَّ َذا ُمزِّ

(5). 

فـــ  محـــل تصـــ  ســـدت مســـد ( إتعـــم لفـــ  خلـــق جديـــد) وجملـــة، فالعـــاف والمـــيم مفعـــول أول
 : واستدل أي ا  بقول اللاعم. والفعل معلق عن الجملة بأسمها بال م، الرات  والرالث ينالمفعول

                                                 

 وما بعدها.  1/363اتظم: لمح المقدمة المحسبة:  (1)
 .1/506، وهمع الهوامع: 2136اتظم: امتلاف ال م :  (2)
 .1/506، وهمع الهوامع: 6/158 اتظم: التذييل والتعميل: (3)
 .2/55، وحالية الصبان: 389، ولمح التصميا: 2/102اتظم: لمح التسهيل  (4)
 .7سبأ: سومة  (5)
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ررررررررذار  فقررررررررد ن ب ئررررررررت إنررررررررك للررررررررذي  ح 

ررررررق ى   ررررررعى ف ت سررررررع د أو ت ش  ررررررت جز ى بمررررررا ت س  (1)س 
 

   
وجملـة " إتـك ، وه  المفعـول األول، والتا  تائ  الفاعل، مبت  للمجهول فعل ماضٍ ( تبئت)

 . والفعل معلق عتها بال م ولذلك عسمت إن  ، للذي" ف  مو ع تص  سدت مسد المفعولين

ُُِكْم  : وجعـل اييـة( أعلـم وأمى)  و د ذه  أعرم التحويين إلـر أتـ    يجـوز التعليـق فـ ُينَبِّر

ٍِ َجِديرردٍ  ُكررْم َلِفرري َخْلرر ٍق إِنَّ ْقُتْم ُكررلَّ ُِمَررزَّ َوَعررَد اَّللَُّ الَّررِذيَن َآَمنُرروا َوَعِمُلرروا  : بمتزلــة  ولــ  تعــالر.  إَِذا ُمررزِّ

ْم َمْفِفَرة  َوَأْجر  َعظِيم   اِت ََلُ اَِلَ ْم َمفْ  : فقولـ  تعـالر، (2) الصَّ وعـذلك ، جملـة تفسـم الموعـود بـ  ِفرَرة  ََلُ
ٍِ َجِديدٍ ﴿ ُكْم َلِفي َخْل   .(3)تفسم المتبأ ب  ﴾إِنَّ

 : أحوال األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل م  معموالتها -3
 : حذف المفاعيل اختصاراً  -أ 

 أأعلمت زيدا  : )عقولك لمن  ال، أي لدليل ؛يجوز حذف المفاعيل الر رة وبع ها اختصاما   
هــل أعلمــت : )ا أن يقــالمــومرــال حــذف المفعــولين الرــات  والرالــث للد لــة عليه، أعلمــت ؟(بعــما   ائمــا  

أعلمــت زيــدا  ) ومرــال حــذف أحــدهما للد لــة أن تقــول فــ (، زيــدا   أعلمــت  : )فتقــول ؟(أحــدا  عمــما   ائمــا  
 . (4)(عمما   ائما  ) أي( أعلمت زيدا   ائما  ) أو(،  ائما  ) أي( عمما  

َقْد َنبََّأَنا اَّللَُّ ِمْن َأْخَباِرُكْم﴾﴿: حذف الرالث اختصاما   ول  تعـالرومن 
حيـث حـذف المفعـول  (5)

 . ( تبأتا من أخبامعم عذبا   )الرالث لد لة الع م علي  والتقديم

 : الحذف اقتصاراً  -ب

 : أي لغيم دليل ففي  مذاه  ؛ا تصاما   أما حذف المفاعيل 

يجـوز حـذف األول : المبمد وابـن عيسـان ومجحـ  ابـن مالـك وخطـا : تهممذه  أعرم التحاة وم – 1
، بحـذف الم ْعلَـم( أعلمـت  عبلـك سـميتا  : )عقولـك، أو ايخمين بلمط ذعـم األول، بلمط ذعم ايخمين

                                                 

 .1/382، والمساعد علر تسهيل الفوائد: 2/103البيت ب  تسبة ف  لمح التسهيل:  (1)
 .9المائدة: سومة  (2)
 .وما بعدها 6/160عميل: ، والتذييل والت2136اتظم: امتلاف ال م :  (3)
 .1/344، والمطالع السعيدة: 2/65ولمح ابن عقيل:  1/293اتظم: لمح جمل الزجاج :  (4)
 .94التوبة: سومة  (5)
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بحــذف الرــات  والرالــث إن لــم يخــل العــ م مــن فائــدة بــذعم المعلــم بــ  فــ  الصــومة ( أعلمــت زيــدا  ) أو

 . (1)  الراتيةاألولر والم ْعَلم ف

  يجـوز حـذف األول و  : مذه  سيبوي  وابن البـاذش وابـن طـاهم وابـن خـموف وابـن عصـفوم -2
وايخــمان ، ألن األول عالفاعــل فــ  يحــذف ؛بــل   بــد مــن الر رــة، وحــذف ايخــمين، ا  تصــام عليــ 

 . (2)و د متع هؤ   حذفهما فيهما ا تصاما  ، عهما ف  با  ظن

، ْعلــمفــأعلم يقت ــ  معِلمــا ومعَلمــا  ولــيئا  أ  ( التبــ   الصــ ةَ خمســاَ  علــم اع  أ: )وعليــ   ــولهم 
 . (3)فلذلك عان األجود امتيان بالمفعو ت الر رة؛فالفائدة متعلقة بالجملة الراتية

تما لم يجز ذلك  لتباا: (4) ال ابن عصفوم ( أعلمت) المتعدية إلر ر رة  ( أعلمت) " وا 
: أ  تــمى أتــك إذا  لـــت ؛فلــم يجــز ذلـــك( عمفــت) بمعتـــر( علمــت) ن المتقولـــة مــنالمتعديــة إلــر ارتــي

فلــم تحــذف ( عمفــت) بمعتــر( علمــت) المتقولــة مــن( أعلمــت) "أعلمــت زيــدا  أخــاك " لــم تــدم هــل هــ 
 . فتعون  د حذفت مفعو   واحدا  "، المتعدية إلر مفعولين( علمت) أو المتقولة من، ليئا  

 : ينمذه  أب  عل  الللوب -3

و  يجــوز حــذف (، ك ســميتا  عبَلــ أعلمــت  : )تحــو، يجــوز حــذف األول فقــط مــع ذعــم ايخــمين
و  حـــذف أحـــد ايخـــمين ، و  حـــذف األول وأحـــد ايخـــمين، و  حـــذف الر رـــة، ايخـــمين دون األول

 . (5)فقط

 : واختامه ابن القواا، مذه  الجمم  -4

ألتـ  فـ   ؛و  يجـوز حـذف األول، ا فـ  حعـم مفعـولر ظـنمـألته ؛يجوز حذف ايخمين فقـط
 . (6)حعم الفاعل

                                                 

  1/344، والمطالع السعيدة: 6/154والتذييل والتعميل:  2135اتظم: امتلاف ال م :  (1)
 .1/506وهمع الهوامع: 

، والمطــــالع 6/155، والتــــذييل والتعميــــل: 2135، وامتلــــاف ال ــــم : 1/293اتظــــم: لــــمح جمــــل الزجــــاج :  (2)
 .1/507، وهمع الهوامع: 1/344السعيدة: 

 .1/364لمح المقدمة المحسبة:  (3)
 .1/294لمح جمل الزجاج :  (4)
 .1/507، وهمع الهوامع: 1/344، والمطالع السعيدة: 6/156اتظم: التذييل والتعميل:  (5)
 .2135وامتلاف ال م :  344/ 1، والمطالع السعيدة: 1/507ع: اتظم: همع الهوام (6)
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 الخاتمــة والنتائج

 

 الخاتمة والنتائج
الحمـــد ع الـــذي بتعمتـــ  تـــتم الصـــالحات، والصـــ ة والســـ م علـــر مســـول  المتعـــوت بأف ـــل 

 الصفات، وبعد:

لقـمآن العـميم، فبعد دماسة األفعال المتعدية ألعرم من مفعـول فـ  العمبيـة  واسـتعما تها فـ  ا
 توصلت لعدة تتائد، ولعل من أبمزها ما يل :

ومدت األفعال المتعدية ألعرم من مفعـول  بعرـمة فـ  القـمآن العـميم، إ  أن األفعـال المتعديـة  -1
تبــأ( وعــان فيهمــا  -لر رــة مفاعيــل عاتــت أ لهــا ومودا ، حيــث ومد فقــط الفعــ ن )أمى( و)أتبــأ

لــ   فإتمــا يــدل علــر  لــة اســتعمالها اللغــوي أي ــا ،  خــ ف بــين العلمــا ، وهــذا إن دل علــر
 وأن تعديها لر رة مفاعيل ليا أص   فيها.

ها العم  متعدية لمفعولين أصلهما المبتـدأ والخبـم لـم تـمد فـ  القـمآن بعض األفعال الت  عد   -2
 تعل م( وهذا يدل علر  لة استعمالها اللغوي. –وه   –ه   –العميم، وه  )حجا 

لتفميق بين )علم( الدالـة علـر اليقـين والتاصـبة لمفعـولين، و)علـم( التـ  بمعتـر ال ابط ف  ا -3
 هو المعتر والسياق الوامدة في . ،عمف والتاصبة لمفعول واحد

ن تلابهت ف   -4 بعض األفعال المتعدية لمفعولين الوامدة ف  القمآن العميم تختلف د  تها، وا 
 المعتر اللغوي.

عل )وجد( عن ا ستعمال القمآت  للفعل )ألفر(، فيستعمل ألفر يختلف ا ستعمال القمآت  للف -5
فيما هو محسوا وملـاهد، ويـأت  فـ  إطـام الـذم اللـديد بيتمـا الفعـل وجـد يسـتعمل لمـا هـو 
محســوا ومــا هــو  لبــ  وفــ  ســياق ذم أخــف، وا ســتعمال للفعــل ألفــر فيمــا هــو محســوا 

 ن، وأن المتصو  الرات  حال.وملاهد يمجا مأي من ذه  إلر أت    يتعدى إلر مفعولي

ا ستعمال القمآت  للفعل )حس ( يختلف عـن ا سـتعمال للفعـل )ظـن(، فالفعـل حسـ  يـأت   -6
، أما الفعل ظن فهـو أن بال ف  سياق حعم الحاس  ألحد التقي ين دون أن يخطم ايخم ب

ا هــو ن ببالــ  فيغلـ  أحــدهما علــر ايخــم، عـذلك فــإن الفعــل حسـ  يــأت  فيمــيم التقي ــِطـخْ ي  
أمـــا الفعـــل ظـــن فقـــد يوافـــق الحقيقـــة فيعـــون محمـــودا  و ـــد يتا  ـــها فيعـــون  ،متـــا ض للحقيقـــة

 مذموما .
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ومد الفعـل )زعـم ( فــ  القـمآن العـميم  فــ  معظـم موا ـع  متعــديا  بـأن وصـلتها، وا ســتعمال  -7
القمآت  لهذا الفعل متسوبا  إلـر العفـام يؤيـد  ـول مـن ذهـ  إلـر أن الـزعم أعرـم مـا يقـع علـر 

 الباطل.

ومد الحذف ف  األفعال المتعدية لمفعولين بعرمة ف  القمآن العميم، فقد حذف المفعـول األول  -8
فـــ  موا ـــع، وفـــ  موا ـــع أخـــمى حـــذف المفعـــول الرـــات ، أو حـــذف ا رتـــان معـــا ، والـــذعم 

 والحذف يعون تبعا  لغمض المتعلم ويأت  لد  ت معيتة.

ة عــن العمــل فــ  القــمآن العــميم، وعــان التعليــق ومدت بعــض األفعــال القلبيــة المتصــمفة معلقــ -9
و  يجوز أن يستقل عت  عما زعم بعض  ،وما بعد أداة التعليق متعلق بالفعل ،لفظا    مح   

 التحاة.

لـــم يـــمد املغـــا  فـــ  األفعـــال المتعديـــة لمفعـــولين أصـــلهما المبتـــدأ والخبـــم الـــوامدة فـــ  القـــمآن  -10
 العميم.

ف  القمآن العميم إ  متعديا  لمفعول واحد وللرات  بحـمف  الفعل )وه ( بمعتر أعطر لم يمد -11
 الجم، مما يدل علر أن هذا هو األصل في .

موا ـــع فـــ  القـــمآن العـــميم، وعـــان فـــ  معظمهـــا دا   علـــر  ســـبعةومد الفعـــل )أعطـــر( فـــ   -12
 ر رـــين مو ـــعا ،حـــوال  مـــائتين ورماتيـــة و األمـــوم المحسوســـة، بيتمـــا الفعـــل )آتـــر( ومد فـــ  

تيـــان أ ـــوى علـــر األمـــوم المحسوســـة واألمـــوم المعتويـــة، وهـــذا يـــدل علـــر أن ام وعـــان دا   
 وألمل من امعطا .

يتعـــدى الفعـــل )أدخـــل( فـــ  القـــمآن العـــميم دون حـــمف الجـــم إذا عـــان الظـــمف حقيقيـــا ، بيتمـــا  -13
 يتعدى بحمف الجم إذا عان الظمف غيم حقيق  و  يدل علر المعان.

ام( مع المعتر اللغوي ل ، فاستعمال  ف  القمآن دليـل علـر يتفق ا ستعمال القمآت  للفعل )س -14
العذا  والملقة ولتر أتوام الظلم، ولبيـان أرـم ذلـك العـذا  فـ  األجسـاد، وهـو مـا يتتاسـ  

 مع المعتر اللغوي ل .

يصـال إالتعدية بالهمزة للفعـل )عفـل( تختلـف عـن التعديـة بالت ـعيف، فـاألولر تعـون لمجـمد  -15
 فتعون لما تتطل  عفالت  اهتماما  عريما  وزماتا  أطول. أما الراتية ،العفالة
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ومد الفعل )سأل( معلقا  عن العمل ف  بعض الموا ع ف  القمآن العـميم ؛ وذلـك ألتـ  سـب   -16
 للعلم فعما يعلق العلم يعلق سبب .

جعــل لــ   :ألــمب ، ومعتــر أســقاه :الفعــل )ســقر( يختلــف عــن الفعــل )أســقر( ، فمعتــر ســقاه -17
   أبل  من السق .سقاسقيا ، وام

ج( بـين زواج الـدتيا وزواج ايخـمة، ففـ  زواج الـدتيا حـذف فمق ا ستعمال القمآت  للفعل )زو   -18
 أما ف  زواج ايخمة ذعم حمف الجم. ،حمف الجم

   يقع املغا  والتعليق ف  األفعال المتعدية لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم. -19

الرات  تامة بحمف الجم، وتامة بحذف  وهذا الحـذف يعـون تتعدى بعض األفعال إلر المفعول  -20
 ألغماض ود  ت معيتة وبغمض التوسع ف  المعتر.

بـالتعمق فـ  دماسـة معـات  هـذه األفعـال ود  تهـا والفـموق بيتهـا، فالعـدول  الباحثةوتوصـ  
 امها.غما   الت  يج  العلف عتها ودماسة أسم أعن استخدام حمف الجم ف  موا ع ل  د  ت  و 

 هذا واع تعالر أعلر وأعلم.

 والحمد ع أو   وآخما ، والص ة والس م علر مسول  العميم وآل  وأصحاب  الغم الميامين.

                                                                                                      

                                                                                                        
 الباحثة 
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 المصادر والمراج 
 القرآن الكريم

هــ(، تحقيـق مجـ  عرمـان 745امتلاف ال م  من لسان العـم ، أبـو حيـان األتدلسـ  )ت  .1
 -هــــــ 1418، الطبعـــــة األولـــــرالقـــــاهمة، محمـــــد، مم ـــــان عبـــــد التـــــوا ، معتبـــــة الخـــــاتج ، 

  .م1998

ه(، تحقيــق: محمــد بــن 767إملــاد الســالك إلــر حــل ألفيــة بــن مالــك، ابــن القــيم الجوزيــة )ت .2
 –ه 1422عــوض بــن محمــد الســهيل ، معتبــة أ ــوا  الســلف، الميــاض، الطبعــة األولــر، 

 .م2002

هـــ(، تحقيــق: محمــد 577أســمام العمبيــة، عبــد الــمحمن بــن محمــد بــن عبيــد اع األتبــامي )ت .3
 -هـــــ 1418، الطبعــــة األولــــرحســــين لــــما الــــدين، دام العتــــ  العلميــــة، بيــــموت، لبتــــان، 

 .م1997

هـ(، تحقيـق: عبـد املـ  تبهـان، 911األلباه والتظائم ف  التحو، ج ل الدين السيوط  )ت  .4
 م. 1987 -هـ 1407مطبوعات مجمع اللغة العمبية، دملق، 

 ، مؤسســــة لــــهـــــ( تحقيــــق: عبــــد الحســــين الفت316ج، )ت األصــــول فــــ  التحــــو، ابــــن الســــما .5
 .م1996 -هـ 1417، الطبعة الرالرةالمسالة، لبتان، 

هــ(، تحقيـق: خالـد 338إعما  القمآن، أبو جعفم أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل التحـاا )ت .6
  .م2008 –ه 1429العل ، دام المعمفة، بيموت، الطبعة الراتية، 

  .، )د.ت(بيموت –محي  الدين الدمويش، دام اليمامة، دملق عما  القمآن العميم وبيات ، إ .7

 .، )د.ت(ألفية ابن مالك، محمد بن عبد اع بن مالك األتدلس ، المعتبة اللعبية، لبتان .8

امتصــــاف فــــ  مســـــائل الخــــ ف بـــــين البصــــميين والعـــــوفيين، أبــــو البمعـــــات بــــن األتبـــــامي  .9
 . ،)د.ت(همة، الطبعة األولره(، تحقيق: جودة مبموك، معتبة الخاتج ، القا577)ت

أو ا المسالك إلر ألفية ابـن مالـك، أبـو محمـد عبـد اع جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد  .10
هـ(، تحقيق: محمد محيـ  الـدين عبـد الحميـد، دام 761بن عبد اع بن هلام األتصامي )ت

 م. 2004الط ئع، القاهمة، 
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هــــ(، 794ن عبـــد اع الزمعلـــ  )تالبمهـــان فـــ  علـــوم القـــمآن، اممـــام بـــدم الـــدين محمـــد بـــ .11
 م. 2006 -هـ1427تحقيق: أبو الف ل الدمياط ، دام الحديث، القاهمة، 

البيـان فـ  غميــ  إعـما  القــمآن، أبـو البمعــات بـن األتبـامي، تحقيــق: طـ  عبــد الحميـد طــ ،  .12
 م. 1980 –ه 1400الهيئة المصمية العامة للعتا ، 

ه(، 616د اع بن الحسين بن عبد اع الععبمي )ت، أبو البقا  عبالتبيان ف  إعما  القمآن .13
  ، )د.ت(.دام العت  العلمية، بيموت

ــــة، فا ــــ .14 ــــات تحوي ــــرل الســــاممائ ، دام الفعــــم، عمــــان، تحقيق  -هـــــ 1421، الطبعــــة األول
 م. 2001

هــــ(، تحقيـــق: عبـــاا 761تخلـــي  اللـــواهد وتلخـــي  الفوائـــد، ابـــن هلـــام األتصـــامي )ت  .15
 م.  1986 -هـ 1406، الطبعة األولر ، لبتان، الصالح ، دام العتا  العمب

هــــ، تحقيـــق: حســـن هتـــداوي، عتـــوز إلـــبيليا، 745التـــذييل والتعميـــل، أبـــو حيـــان األتدلســـ ،  .16
 م. 2005 -هـ 1426المياض، 

ه 1420التطبيق التحوي، عبده الماجح ، دام المعمفة الجامعية، القـاهمة، الطبعـة الراتيـة،  .17
 م. 1993-

(، دماســة 754محمــد بــن يوســف اللــهيم بــأب  حيــان األتدلســ  )ت تفســيم البحــم المحــيط، .18
وتحقيـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، علـــ  محمـــد معـــوض، دام العتـــ  العلميـــة، بيـــموت، 

 . 1993 -هـ 1413الطبعة الراتية، 

هـــ(، تحقيــق: عبــد 749تو ــيا المقاصــد و المســالك للــمح ألفيــة ابــن مالــك، المــمادي )ت  .19
 م. 2001 -هـ 1422، الطبعة األولرالفعم العمب ، القاهمة، المحمن عل  سليمان، دام 

الطبعـــة الرامتـــة جـــامع الـــدموا العمبيـــة، مصـــطفر غ ييتـــ ، المعتبـــة العصـــمية، بيـــموت،  .20
 م. 1993 -هـ 1414، والعلمون

هـ(، تحقيق: علر 340الجمل ف  التحو، أبو القاسم عبد المحمن بن اسحاق الزجاج ، )ت .21
 م.  1984 - -هـ1404، الطبعة األولرسالة، بيموت، توفيق الحمد، مؤسسة الم 

حالــية الصــبان علــر لــمح األلــموت  علــر ألفيــة ابــن مالــك، محمــد بــن علــر الصــبان )ت  .22
 . ، )د.ت(هـ(، تحقيق: ط  عبد المؤوف سعد، المعتبة التوفيقية، القاهمة1206
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المتـاهد،  الحصين بـن الحمـام المـمي )سـيمت  ولـعمه(، جمـع وتحقيـق: لـميف ع وتـة، دام .23
 . ، )د.ت(عمان

  .، )د.ت(الحديث، القاهمة امعميم، محمد عبد الخالق ع يمة، ددماسات ألسلو  القمآن ال .24

ـــان،  .25 ـــة العصـــمية، بيـــموت، لبت ـــدين عبـــد الحميـــد، المعتب دموا التصـــميف، محمـــد محيـــ  ال
 م. 1995 -هـ 1416

، مســـلم للتلـــم والتوزيـــعدليـــل الســـالك إلـــر ألفيـــة ابـــن مالـــك، عبـــد اع صـــالا الفـــوزان، دام ال .26
   .المياض، )د.ت(

الطبعـــة ديـــوان األخطـــل، لـــمح مهـــدي محمـــد تاصـــم الـــدين، دام العتـــ  العلميـــة، بيـــموت،  .27
 م. 1994 -هـ 1414، الراتية

ديوان جميم بن عطية الخطف ، لمح محمد بن حبي ، تحقيق: تعمان بن محمد طـ ، دام  .28
 م. 1969المعامف، مصم، 

لــعمي، تحقيــق: إميــل يعقــو ، دام العتــا  العمبــ ، بيــموت، ديــوان الحــامث بــن حلــزة الي .29
 م. 1991 –ه 1411 ،الطبعة الراتية

، الطبعــــة األولـــــرديــــوان الحطيئـــــة، تحقيــــق: مفيـــــد  ميحــــة، دام العتـــــ  العلميــــة، بيـــــموت،  .30
 م. 1993-ه1413

ـــلمر، تحقيـــق: علـــ  حســـن فـــاعوم، دام العتـــ  العلميـــة، بيـــموت .31 ، ديـــوان زهيـــم بـــن أبـــ  س 
 م. 1998 -ه 1408، لرالطبعة األو 

ــــق: فــــايز محمــــد، دام صــــادم، بيــــموت،  .32 ــــن أبــــ  مبيعــــة، تحقي ــــوان عمــــم ب  -هـــــ 1416دي
 م. 1996

، الطبعـة األولــرديـوان عتتـمة بـن لـداد، تحقيـق: مجيــد طـماد، دام العتـا  العمبـ ، بيـموت،  .33
 م.  1992 –ه  1412

، الطبعــة األولــرديــوان الفــمزدق، لــمح و ــبط: علــ  فــاعوم، دام العتــ  العلميــة، بيــموت،  .34
 م. 1987 – 1407

  .، )د.ت(ديوان ابن  يا الم يات، تحقيق: محمد يوسف تجم، دام صادم، بيموت .35
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 م. 1971 -هـ 1391ديوان عريم عزة، جمع ولمح: إحسان عباا، دام الرقافة، بيموت،  .36

  .، )د.ت(ديوان لبيد بن مبيعة العاممي، دام صادم، بيموت .37

: حســـن عامـــل الصـــيمف ، معهـــد المخطوطـــات العمبيـــة، ديـــوان المـــتلما ال ـــبع ، تحقيـــق .38
 م. 1970امعة الدول العمبية، ج

ديـــوان التابغـــة الـــذبيات ، لـــمح وتقـــديم: عبـــاا عبـــد الســـاتم، دام العتـــ  العلميـــة، بيـــموت،  .39
 م. 1996 -هـ 1416، الطبعة الرالرة

، ولـرالطبعـة األديوان التمم بـن تولـ ، تحقيـق: محمـد تبيـل طميفـ ، دام صـادم، بيـموت،  .40
 م. 2000

لذا العمف ف  فن الصمف، أحمد بن محمد الحمـ وي، تحقيـق: محمـد عبـد المعطـ ، دام  .41
   .، )د.ت(العيان، المياض

لمح األلموت  علر ألفية ابـن مالـك، تحقيـق محمـد محيـ  الـدين عبـد الحميـد، دام العتـا   .42
 م. 1955 -هـ 1375، الطبعة األولرالعمب ، بيموت، 

الــك جمــال الــدين محمــد بــن عبــد اع الطــائ  الجيــات  األتدلســ  )ت لــمح التســهيل،  بــن م .43
الطبعــة هـــ(، تحقيــق: عبــد الــمحمن الســيد، محمــد بــدوي المختــون، دام هجــم، القــاهمة، 672
 م.  1990 -هـ 1410، األولر

هـــ(، تحقيــق: محمــد 905لــمح التصــميا علــر التو ــيا، خالــد بــن عبــد اع األزهــمي )ت  .44
 م. 2000 -هـ 1421، الطبعة األولرالعت  العلمية، بيموت، باسل عيون السود، دام 

لــمح جمــل الزجــاج ، أبــو الحســن علــ  بــن مــؤمن بــن محمــد بــن عصــفوم املــبيل  )ت  .45
الطبعـة هـ(، تحقيق: فواز اللعام، إلماف: إميل يعقو ، دام العتـ  العلميـة، بيـموت، 669
 م. 1998 –ه 1419، األولر

هــ(، 569سـعيد بـن المبـامك ابـن الـدهان التحـوي. )ت لمح الدموا فـ  التحـو، أبـو محمـد  .46
 -هــ 1411، الطبعـة األولـرتحقيق: إبماهيم محمد أحمد امدعاوي، مطبعة األمان، القاهمة، 

 م. 1991

ه(، تحقيــق: يوســف 686لــمح الم ــ  علــر العافيــة، محمــد بــن الحســن األســتماباذي )ت  .47
 م. 1996الطبعة الراتية، حسن عمم، متلومات جامعة  اميوتا، بت  غازي، ليبيا، 
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لمح لذوم الذه  فـ  معمفـة عـ م العـم ، عبـد اع جمـال الـدين بـن يوسـف بـن أحمـد بـن  .48
هلام األتصامي المصمي، تحقيق: محمـد محيـ  الـدين عبـد الحميـد، دام الط ئـع، القـاهمة، 

 م. 2004

، تحقيـق: هــ(769لمح ابن عقيل علر ألفية ابن مالك، بهـا  الـدين عبـد اع بـن عقيـل )ت  .49
ــــد، دام التــــماث، القــــاهمة،   -هـــــ 1400، الطبعــــة العلــــمونمحمــــد محيــــ  الــــدين عبــــد الحمي

 م. 1980

ــال المجالــع  )ت .50 ه(، تحقيــق: حتــا 479لــمح عيــون امعــما ، أبــو الحســن علــ  بــن ف  
 م. 1985 –ه 1406جميل حداد، معتبة المتام، األمدن، الطبعة األولر، 

هــ(، إدامة الطباعـة 643عل  بـن يعـيش التحـوي )ت  لمح المفصل، موفق الدين يعيش بن .51
  .، )د.ت(المتيمية، القاهم

، المطبعـة هــ( تحقيـق: خالـد عبـد العـميم469لمح المقدمة المحسبة، طاهم بن بابلـاذ )ت  .52
 . م1977العصمية، العويت، 

ه(، تحقيــق: 516لـمح ملحـة امعــما ، أبـو محمــد القاسـم بــن علـ  الحميــمي البصـمي )ت  .53
  .، )د.ت(، دام األمل للتلم والتوزيع، عمانفائز فاما

هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون 686لمح ابن التاظم علر ألفية ابن مالك، ابن التاظم )ت  .54
  .، )د.ت(السود، دام العت  العلمية، لبتان

فــتا م  البميــة فــ  لــمح تظــم األجموميــة، اللــتقيط ، تحقيــق: أحمــد بــن عمــم الحــازم ،  .55
  .، )د.ت(معممةمعتبة األسدي، معة ال

ه(، تحقيـــق: محمـــود محمـــد الطتـــاح ، مطبعـــة 628الفصـــول الخمســـون، ابـــن معطـــ  )ت .56
 .، )د.ت(عيسر الباب  الحلب  ولمعائ ، القاهمة

الفعـــل فـــ  القـــمآن تعديتـــ  ولزومـــ ، أبـــو أوا إبـــماهيم اللمســـان، جامعـــة العويـــت، الطبعـــة  .57
 م. 1986 –ه 1406األولر، 

التحــوي، أبـــو أوا إبــماهيم اللمســـان، مطبعــة المـــدت ،    ــايا التعــدي واللـــزوم فــ  الـــدما .58
 م. 1987 –ه 1407جدة، السعودية، 
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هــ(، تحقيـق ولـمح: عبـد السـ م هـامون، 180العتا ، سيبوي  عمـمو بـن عرمـان  تبـم )ت  .59
 م. 1988 -هـ  1408، الطبعة الرالرةمعتبة الخاتج ، القاهمة، 

عبد الموجود، علـ  محمـد معـوض، هـ(، تحقيق: عادل أحمد 538العلاف، الزمخلمي )ت .60
 م. 1998 –ه1418معتبة العبيعان، المياض، السعودية، الطبعة األولر، 

هـ(، تحقيق: غازي طليمات، 616اللبا  ف  علل البتا  وامعما ، أبو البقا  الععبمي )ت  .61
   .، )د.ت(دام الفعم، دملق

هــ(، 711تصـامي )تلسان العم ، جمال الدين أبو الف ل محمد بـن معـمم بـن متظـوم األ .62
   .، )د.ت(دام المعامف، مصم

هـــ(، دام ابـــن 541المحــمم الــوجيز فــ  تفســيم العتــا  العزيــز، ابــن عطيــة األتدلســ ، )ت .63
  .، )د.ت(حزم، بيموت

المســـاعد علـــر تســـهيل الفوائـــد، بهـــا  الـــدين بـــن عقيـــل، تحقيـــق: محمـــد عامـــل بمعـــات، دام  .64
 م. 1980 -هـ 1400الفعم، دملق، 

ه(، تحقيـــق: تبهـــان 911ة فـــ  لـــمح الفميـــدة، جـــ ل الـــدين الســـيوط  )ت المطـــالع الســـعيد .65
 م. 1977ياسين حسن، دام المسالة، بغداد، 

هـ(، لمح وتحقيق: 311ن و إعماب ، للزجاج أب  إسحاق إبماهيم ابن السمي )تآمعات  القم  .66
 م. 1988 -هـ1408، الطبعة األولرعبد الجليل عبده للب ، عالم العت ، بيموت، 

، 3هـــ(، عــالم العتــ ، بيــموت، ط207القــمآن، أبــو زعميــا يحيــ  بــن زيــاد الفــما  )ت  معــات  .67
 م.  1983 -هـ 1403

 م. 2000 -هـ 1420، الطبعة األولرمعات  التحو، فا ل الساممائ ، دام الفعم، عمان،  .68

ه(، تحقيق: عبد السـ م محمـد هـامون، دام 395معجم مقاييا اللغة، أحمد بن فاما )ت .69
 م. 1979 -ه1399مة، الفعم، القاه

المفمدات ف  غمي  القمآن، الماغ  األصفهات ، معتبة تزام مصطفر الباز، معة المعممة،  .70
 .  ، )د.ت(السعودية
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، ه(، دام الجيـــل، لبتـــان، الطبعـــة الراتيـــة538المفصـــل فـــ  علـــم العمبيـــة، الزمخلـــمي )ت  .71
   .)د.ت(

يم بـن موسـر اللـاطب  )ت المقاصد اللـافية فـ  لـمح الخ صـة العافيـة، أبـو إسـحاق إبـماه .72
حيـا  التـماث  امسـ م ، 790 ه(، تحقيق: عياد بـن عيـد الربيتـ ، معهـد البحـوث العلميـة وا 

 م. 2008 –ه 1428جامعة أم القمى، معة المعممة، الطبعة األولر، 

هـــــ(، تحقيــــق: محمــــد عبــــد الخــــالق ع ــــيمة، متلــــومات وزامة 285المقت ــــ ، المبــــمد )ت  .73
 م. 1994 -هـ 1415األو اف، مصم، 

هـ(، تحقيق: أحمـد عبـد السـتام  669المقم ، عل  بن مؤمن المعموف بابن عصفوم )ت  .74
 م. 1972 -هـ 1392، الطبعة األولرالجوامي، عبداع الجبومي، 

هـــ(، تحقيــق: فخــم الــدين 669الممتــع العبيــم فــ  التصــميف، ابــن عصــفوم املــبيل  )ت  .75
  .، )د.ت( يادة، معتبة لبتان، بيموت

ه(، تحقيـق: 581فعم ف  التحو، أبو القاسم عبـد الـمحمن بـن عبـد اع السـهيل  )تتتائد ال .76
عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود، علــــ  محمــــد معــــوض، دام العتــــ  العلميــــة، بيــــموت، الطبعــــة 

 م. 1992 –ه 1412األولر، 

التحو األساس ، أحمد مختام عمم، مصطفر التحاا زهمان، محمد حماسة عبد اللطيف،  .77
 م. 1994 –ه  1414عويت، الطبعة المابعة، ذات الس سل، ال

تحو العمبية، عبـد اللطيـف محمـد الخطيـ ، سـعد عبـد العزيـز مصـلوح، دام العموبـة للتلـم  .78
 م. 2001 –ه 1422والتوزيع، العويت، الطبعة األولر، 

ه 1424التحو الميسـم، محمـد المختـام المهـدي، جامعـة األزهـم، القـاهمة، الطبعـة الراتيـة،  .79
 م. 2003 –

  .، )د.ت(لتحو الواف ، عباا حسن، دام المعامف، القاهمةا .80

التحـــو الوســـيط، ســـعد حســـن عليـــوي، دام صـــفا  للتلـــم والتوزيـــع، عمـــان، األمدن، الطبعـــة  .81
 م. 2012 –ه 1433األولر، 
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الــدين عبــد الــمحمن بــن أبــ  بعــم الســيوط          جــ لهمــع الهوامــع فــ  لــمح جمــع الجوامــع،  .82
ـــــــق: أحمـــــــد لـــــــ911)ت  ـــــــموت، هــــــــ(، تحقي ـــــــة، بي ـــــــ  العلمي ـــــــدين، دام العت الطبعـــــــة ما ال

 . م1998 -ه1418،األولر

 الدوريات:

، مجلــة الجامعــة امســ مية، المجلــد الخــاما علــم، اامهمــال فــ  التحــو، د. جهــاد العمجــ .1
 م.2007العدد الرات ، يوتيو، 

ولزومـــ  فـــ  صـــحيا البخـــامي، عـــوت  أبـــو لحيـــة، مســـالة ماجســـتيم، الجامعـــة  تعـــدي الفعـــل .2
 م.2011 -ه1432س مية، غزة، فلسطين، ام

زوم بـــين الـــدما التحـــوي والتطبيـــق اللغـــوي، مـــماد الـــذتيبات، مســـالة ماجســـتيم، لـــلاالتعـــدي و  .3
 م.2009جامعة مؤتة، عمان، األمدن، 

من أسمام تزم الخـافض فـ  القـمآن العـميم، يوسـف بـن عبـداع األتصـامي، مجلـة جامعـة أم  .4
بيــة وآدابهــا، معــة المعممــة، المجلــد الســادا علــم، العـــدد القــمى لعلــوم اللــميعة واللغــة العم 

 ه.1424الرامن والعلمون، لوال، 
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 وضوعاتفهرس الم
 رقم الصفحة الموضوع

 أ  ايية القمآتية
    امهدا 

 ج  لعم وتقديم
 د  الم قَـد َمــة

 التمهيد
 16-1 الفعل الالزم والفعل المتعدي

 2 أتوام الفعل من حيث اللزوم والتعدي
 4 تعميف الفعل ال زم

 4 ع مات الفعل ال زم
 6 تعميف الفعل المتعدي

 6 عديع مات الفعل المت
 7 أتوام الفعل المتعدي

 8 معاييم التمييز بين الفعل ال زم والفعل المتعدي
 13 تحويل الفعل ال زم إلر فعل متعدٍ 

 16 تحويل الفعل المتعدي إلر فعل  زم
 الفصل األول

 115-17 األفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر )ظن وأخواتها(

 18 توطئة
 19 عمل ظن وأخواتها وأقسامها  :ولالمبحث األ 

 20 عمل ظن وأخواتها -1
 26 أ سام ظن وأخواتها من حيث المعتر -2
 26 أفعال القلو  -أ

 71 أفعال التحويل أو أفعال التصييم - 
 85 أ سام ظن وأخواتها من حيث عوتها جامدة أو متصمفة -3
 85 األفعال الجامدة -أ
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 الفهارس العامة

 

 رقم الصفحة الموضوع
 86 األفعال المتصمفة - 
 88 خصائ  ظن وأخواتها-4

 93 أحوال ظن وأخواتها وأحكامها  :المبحث الثاني
 94 أحوال ظن وأخواتها مع المفعولين-1
 94 تقديم ظن وأخواتها علر المفعولين -أ 

 94 توسط ظن وأخواتها بين المفعولين -  
 94 تقديم المفعولين علر )ظن وأخواتها( -جـ 
 94 التمتي  بين المفعولين -2
 97 حذف المفعولين أو أحدهما -3
 97 حذف المفعولين اختصاما -أ

 99 حذف المفعولين ا تصاما   - 
 100 حذف أحد المفعولين -جـ
 103 أحعام ظن وأخواتها -4
 103 امعمال -أ

 103 التعليق - 
 110 املغا  -ج
 113 استخدام القول بمعتر الظن -5
 113 مذه  عامة العم  -أ

 115 ذه  الرات الم - 
 الفصل الثاني

 194-116 األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر

عمل األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر   :المبحث األول
 118 وأقسامها

 119 عمل األفعال المتعدية لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم -1
 120 المتعدية لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبمأ سام األفعال  -2
 178 خصائ  األفعال المتعدية لمفعولين ليا أصلهما المبتدأ والخبم -3
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 الفهارس العامة

 

 رقم الصفحة الموضوع
الترتيب بين المفعولين والحذف في المفعولين  أو أحدهما،   :المبحث الثاني

 180 وجواز نيابة المفعولين من هذا الباب

 181 التمتي  بين المفعولين -1
 186 حذف المفعولين أو أحدهما -2
 192 حذف تاص  المفعول ب  وجوبا  -3
 193 تيابة المفعولين من با  أعطر-4

 الفصل الثالث
 230-195 األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل

 197 عمل األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأقسامها  :المبحث األول
 198 عمل األفعال المتعدية لر رة مفاعيل -1
 198 أ سام األفعال المتعدية إلر ر رة مفاعيل -2

خصائص وأحكام األفعال المتعدية لثالثة مفاعيل وأحوالها م   :المبحث الثاني
 212 معموالتها

 213 خصائ  األفعال المتعدية إلر ر رة مفاعيل -1
 214 أحعام األفعال المتعدية لر رة مفاعيل -2
 214 املغا  -أ

 215 قالتعلي - 
 216 أحوال األفعال المتعدية لر رة مفاعيل مع معمو تها -3
 216 حذف المفاعيل اختصاما   -أ

 216 الحذف ا تصاما   - 
 218 الخاتمــة والتتائد

 222 المصادم والمماجع
 231 الفهارس العامة

 232 فهما المو وعات
 235 القمآن العميم.فهما بموا ع ومود األفعال المتعدية ألعرم من مفعول ف  

 271 فهما اييات القمآتية
 308 فهما اللواهد اللعمية
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 الفهارس العامة

 

مواضع ورود األفعال المتعدية ألكثر من مفعول في بفهرس  
 القرآن الكريم.

 (1ول )جد
 يبين مواض  ورود األفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر في القرآن الكريم

 أواًل: أفعال القلوب: 
 اآلية السورة علالف

 ل ف ىأَ 
 170 البقمة -

 25 يوسف -

 69 الصافات -

ع ل    ج 
 )بمعنى
 اعتقد(

 22 البقمة -

 100 األتعام -

 190 األعماف -

 19 التوبة -

 33 – 16 المعد -

 30 إبماهيم -

 96 – 91 الحجم -

 62 – 57 التحل -

 39 – 22 امسما  -

 33 سبأ -

 158 الصافات -

 9 فصلت -

 60 – 19 – 15 الزخمف -

 26 ق -

 51 الذاميات -

ب    273 – 214 البقمة - ح س 

 188 – 180 – 178 – 169 – 142 – 78 آل عممان -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 71 المائدة -

 30 األعماف -

 59 األتفال -

 16 التوبة -

 47 – 42 إبماهيم -

 104 – 102 – 18 – 9 العهف -

 115 – 55 المؤمتون -

 57 – 39 – 15 -11 التوم -

 44 الفم ان -

 88 – 44 تملال -

 4 – 2 العتعبوت -

 20 األحزا  -

 80 – 37 الزخمف -

 21 الجارية -

 29 محمد -

 18 المجادلة -

 14 الحلم -

 4 المتافقون -

 36 – 3 القيامة -

 19 امتسان -

 7 – 5 البلد -

 3 الهمزة -

 د ر ى
 )أ د ر ى(

 11 التسا  -

 111 – 109 األتبيا  -

 34 لقمان -

 63 األحزا  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 52 – 17 اللومى -

 32 الجارية -

 9 األحقاف -

 1 الط ق -

 26 – 3 الحا ة -

 25 – 10 الجن -

 27 المدرم -

 14 الممس ت -

 3 عبا -

 18 – 17 ا تفطام -

 19 – 8 المطففين -

 2 الطامق -

 12 البلد -

 2 القدم -

 10-3 القامعة -

 5 الهمزة -

 رأى
)اليقينية( 
 ومتصرفاتها

 258 – 246 – 243 – 165 البقمة -

 23 آل عممان -

 التسا  -
 

 المائدة -
 األتعام -

 

 األعماف -
 

 األتفال -
 التوبة -
 يوتا -
 هود -

 

44 – 49 – 51 – 60 – 77 
 
 

52 – 62 – 80 
6 – 25 – 27 – 30 – 40- 46 – 47 – 74 – 

93 
60- 66 – 146 – 148 – 149 
50 – 48 
94 – 105 
50 – 59 
27 – 28 – 29 – 63 – 84 – 88- 91 
30- 36 – 78 
41 
19 – 24 – 28 
18 – 79 

 80 – 62 – 52 المائدة -

 - 74 – 47 – 46 – 40 – 30 – 27 – 25 – 6 األتعام -
93 

  149 – 148 – 146 – 66 -60 األعماف -

 50 - 48 األتفال -

 105 - 94 التوبة -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 59 – 50 يوتا -

 91- 88 – 84 – 63 – 29 – 28 – 27 هود -

  78 – 36 – 30 يوسف -

 41 المعد -

  28 – 24 – 19 إبماهيم -

  79 – 48 التحل -

 99 - 62 امسما  -

 39 العهف -

  83 – 77 مميم -

 92 – 89 ط  -

 44 األتبيا  -
 
 
 

 65 - 63 – 18 الحد -

 43 - 41 التوم -

 45 الفم ان -

 205 -201 -75 – 7 اللعما  -

 86 التمل -

 72 - 71 القص  -

 67 - 19 العتعبوت -

 37 الموم -

 31 - 29 -20 لقمان -

 27 السجدة -

 51 - 9 – 6 سبأ -

 40 - 27 فاطم -

  77 - 71 - 31 يا -

 38 - 21 الزمم -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 69 غافم -

 52 - 15 فصلت -

 23 الجارية -

 33 - 10 – 4 األحقاف -

 44 الطوم -

 35 - 33 – 19 التجم -

  71 – 68 – 63 – 58 الوا عة -

  14 – 8 – 7 المجادلة -

 11 الحلم -

 11 الجمعة -

 30 - 28 – 3 الملك -

 8 الحا ة -

 7 المعامج -

 15 توح -

 6 الفجم -

  14 – 13 – 11 – 9 – 7 العلق -

 1 الفيل -

 1 الماعون -

 رأى
 )الحلمية(

 43 األتفال -

 43 – 36 – 4 يوسف -

 60 امسما  -

 102 الصافات -

 ز ع م
 60 التسا  -

 138 – 136 – 94 -22 األتعام -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 92 – 56 امسما  -

 52 – 48 العهف -

 74 – 62 القص  -

 22 سبأ -

 6 الجمعة -

 7 التغابن -

 ظن   

 249 – 230 – 78 – 46 البقمة -

 154 آل عممان -

 171 – 66 األعماف -

 118 التوبة -

 60 – 24 – 22 يوتا -

 27 هود -

 110 – 42 يوسف -

 102 – 101 – 52 امسما  -

 53 – 36 – 35 العهف -

 87 األتبيا  -

 15 الحد -

 12 التوم -

 186 اللعما  -

 39 – 38 القص  -

 10 األحزا  -

 20 سبأ -

 87 الصافات -

-   24 – 27 

 37 غافم -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 50 – 48 – 23 – 22 فصلت -

 32 – 24 الجارية -

 12 –6 الفتا -

 12 الحجمات -

 2 الحلم -

 20 الحا ة -

 12 – 7 – 5 الجن -

 28 – 25 القيامة -

 4 ينالمطفف -

 14 ا تلقاق -

 62   - عد  

ل م  ع 

 البقمة -
 

 

 

22 – 26 – 42 – 77 – 102 – 106 – 107 – 
144 – 146 – 184 – 188 – 194 – 196 – 
203 – 209 – 216 – 223 – 231 – 232 – 
233 – 235 – 244 – 259 – 260 – 267 – 
280 

 66 آل عممان -

 116 – 98 – 97 – 94 – 92 – 49 – 40 – 34 المائدة -

 135 – 67 – 33 األتعام -

 123 – 75 األعماف -

 66 – 41 – 40 – 28 – 25 – 24 –23 األتفال -

 - 104 – 101 – 78 – 63 – 42 – 36 – 3 – 2 التوبة -
123 

 55 يوتا -

 79 – 39 – 14 هود -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 80 – 73 – 52 – 51 يوسف -

 42 – 19  المعد -

 52 إبماهيم -

 97 – 3 الحجم -

 103 – 95 – 74 – 55 – 39 التحل -

 21 – 12 العهف -

 75 مميم -

 135 – 71 ط  -

 70 – 54 الحد -

 25 – 19 التوم -

 42 الفم ان -

 227 اللعما  -

 75 – 50 – 13 القص  -

 66 – 64 – 41 العتعبوت -

 18 األحزا  -

 21 سبأ -

 16 يا -

 170 – 158 الصافات -

 52 الزمم -

 70 – 57 غافم -

 35 – 18 اللومى -

 19 حمدم -

 27 – 18 الفتا -

 7 الحجمات -

 26 القمم -

 76 الوا عة -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 29 – 20 – 17 الحديد -

 7 المجادلة -

 10 الممتحتة -

 5 الصف -

 1 المتافقون -

 12 الط ق -

 29 – 17 الملك -

 49 الحا ة -

 28 – 24 الجن -

 20 المزمل -

 5 -4 التبأ -

 5 - 4 – 3 التعارم -

 وجد

 110 – 96 البقمة -

 30 عممان آل -

 التسا  -
 

52 – 64 – 82 – 88 – 110 – 123 – 145- 
173 

 104 – 82 المائدة -

 145 األتعام -

 157 – 102 – 44 – 28 – 17 األعماف -

 123 التوبة -

 78 يوتا -

 75 – 69 – 68 امسما  -

 58 – 53 – 49 – 27 – 17 العهف -

 115 ط  -

 53 األتبيا  -

 39 – 33 التوم -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 74 اللعما  -

 21 لقمان -

 62 – 17 األحزا  -

 43 فاطم -

 102 الصافات -

-   44 

 24 – 23 – 22 الزخمف -

 23 الفتا -

 22 المجادلة -

 9 الحلم -

 25 توح -

 22 – 8 الجن -

 20 المزمل -

 8 – 7 – 6 ال حر -

 ثانيًا: أفعال التحويل والتصيير:
 اآلية السورة الفعل

ذ ( –)ات خذ  ت خ 

 البقمة -
 

51 – 54 – 67 – 80 – 92 – 125 – 165 – 
231 

 118 – 80 – 64 – 28 آل عممان -

 153 – 144 – 139 – 125 – 119 – 118 التسا  -

 116 – 81 – 58 – 57 – 51 المائدة -

 74 – 70 – 14 األتعام -

 152 – 146 – 74 – 51 – 30 األعماف -

 99 – 98 – 31 – 23 – 16 التوبة -

 92 هود -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 21 يوسف -

 16 معدال -

 94 – 92 – 68 – 67 التحل -

 73 – 40 – 2 امسما  -

 102 – 56 – 51 – 50 العهف -

 81 – 17 مميم -

 36 – 24 – 21 – 17 األتبيا  -

 110 المؤمتون -

 43 - 30 – 28 – 18 – 3 الفم ان -

 29 اللعما  -

 9 القص  -

 41 – 25  العتعبوت -

 6 لقمان -

 6 فاطم -

 74 – 23 يا -

-   63 

 43 – 3 الزمم -

 9 – 6 اللومى -

 32 الزخمف -

 35 – 23 – 10 – 9 الجارية -

 28 األحقاف -

 16 المجادلة -

 1 الممتحتة -

 2 المتافقون -

 9 المزمل -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف

 ترك

 264 – 17 البقمة -

 99 العهف -

 24 الدخان -

 15 القمم -

 جعل

 البقمة -
 

22 – 30 – 66 – 124 - 125– 126 – 128 – 
143 – 224 – 259 

 176 – 126 – 61 –55 آل عممان -

 144 – 19 – 5 التسا  -

 103 – 97 – 60 – 48 – 20 – 13 المائدة -

 125 – 123 - 122 – 112 – 107 – 91 – 9 –6 األتعام -
– 165 

 150 – 143 – 74 – 69 – 27 –10 األعماف -

 10 األتفال -

 40 التوبة -

  85 – 73 – 24 – 14 – 5 يوتا -

 118 – 82 هود -

 100 يوسف -

 40 – 37 – 35 إبماهيم -

 74 الحجم -

 93 – 91 – 81 – 80 التحل -

 60 – 46 – 45 – 29 – 8 – 6 – 2 امسما  -

 98 – 96 – 95 – 94 – 48 – 32 – 8 – 7 العهف -

 96 – 49 – 32 – 31 – 30 – 24 – 21 – 7 مميم -

 29 ط  -

 91 – 73 – 72 – 70 – 58 – 30 – 15 – 8 األتبيا  -

 67 – 53 – 36 – 34 – 25 الحد -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 94 – 50 – 44 – 41 – 13 المؤمتون -

 63 - 43 التوم -

 74 – 54 – 45 – 37 – 35 – 31 – 23 الفم ان -

 85 – 29 – 21 اللعما  -

 62 - 34 التمل -

 72 – 71 – 41 – 35 – 7 – 5 –4 القص  -

 67 – 27 – 15 – 10 العتعبوت -

 54 – 48 – 21 الموم -

 24 – 23 السجدة -

 19 سبأ -

 39 – 11 – 1 فاطم -

 80 – 27 – 9 يا -

 98 – 77 – 63 الصافات -

-   5 – 26 – 28 

 21 – 8 الزمم -

 44 – 29 فصلت -

 52 – 50 – 8 اللومى -

 59 – 56 – 28 – 3 الزخمف -

 18 الجارية -

 13 الحجمات -

 42 الذاميات -

 73 – 70 – 65 الوا عة -

 7 الحديد -

 10 لمالح -

 5 الممتحتة -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة علالف
 3 الط ق -

 5 الملك -

 50 - 35 القلم -

 19 توح -

 17 المزمل -

 12 المدرم -

 2 امتسان -

 11 - 10 -9 التبأ -

 5 األعلر -

 5 - 2 الفيل -

 رد  

 109 البقمة -

 100 آل عممان -

 7 القص  -

 5 التين -
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 الفهارس العامة

 

(2) جدول  
لمبتدأ والخبر في القرآن يبين مواض  ورود األفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما ا 

 الكريم
 : األفعال المتعدية لمفعولين بنفسها أو بالهمزة أو بالتضعيف: أوالً 

 اآلية السورة الفعل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آ ت ى

 البقمة  -
 
 

43 – 53 – 63 – 83 – 87 – 93 – 101 – 110 – 
121 – 136 – 144 – 145 – 146 – 177 – 200- 
201- 211 – 229 – 233 – 247 – 251 – 253 – 
258 – 265 – 269 – 271 – 277  

 آل عممان -
 

19 – 20 – 23 – 26 – 73 – 79 – 81 – 84 – 100 
– 145 – 148 – 170 – 180 – 186 – 187 – 194 

 التسا  -
 

2 – 4 – 5 – 19 – 20 – 24 – 25 – 33 – 37 – 40 
– 44 – 47 – 51 – 53 – 54 – 67 – 74 – 77 – 

114 – 127 – 131 – 146 – 152 – 153 – 163  

  57 – 55 – 54 – 48 – 46 – 41 – 20 – 12 – 5 المائدة -

 األتعام  -
 

20 – 44 – 83 – 89 – 114 – 124 – 141 – 154 – 
165  

  190 – 189 – 175 – 171 – 156 – 144 – 38 األعماف  -

  70 األتفال  -

  76 – 75 – 71 – 59 – 29 – 18 – 11 -5 التوبة  -

  88 يوتا  -

  110 – 63 – 31 – 28 – 3 هود  -

  101 – 66 – 31 – 22 يوسف  -

  36 المعد  -

  34 – 25 إبماهيم  -

  87 – 81 الحجم  -

  122 – 55 – 27 التحل  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
 107 – 101 – 85 – 71 – 59 – 55 – 26 – 2 امسما   -

  96 – 84 – 65 – 62 – 40 – 33 – 10 العهف  -

  77 – 30 – 12 مميم  -

  99 – 36  ط  -

  84 – 79 – 74 – 51 – 48 األتبيا   -

  78 – 54 – 41 الحد  -

  60 – 49  المؤمتون  -

  56 – 33 – 22 التوم  -

  35 الفم ان  -

  42 – 36 – 23 – 16 – 15 – 3 التمل  -

 القص   -
 

14 – 43 – 48 – 52 – 54 – 60 – 76 – 77 – 78 – 
79 – 80  

  66 – 49 – 47 – 27 العتعبوت  -

  56 – 39 – 38 – 34 الموم  -

  12 – 4 لقمان  -

  23 – 13 السجدة  -

  68 – 51 – 50 – 33 – 31 – 14 األحزا  -

  45 – 44 – 10 – 6 سبأ   -

  40 فاطم  -

  117 الصافات  -

-    20 

  49 الزمم  -

  53 غافم  -

  45 – 7 فصلت  -

  36 – 20 اللومى  -

  21 الزخمف  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  33 الدخان  -

  17 – 16 الجارية  -

  36 – 17 – 16 محمد  -

  16 – 10 الفتا  -

  16 الذاميات  -

  18 الطوم  -

  29 – 28 – 27 – 23 – 21 – 16  الحديد -
  13 – 11  المجادلة -
  9 – 7  الحلم -
  11 – 10  الممتحتة -
  4  الجمعة -
  7 – 6  الط ق -
  25 – 19  الحا ة -
 20  المزمل -
  52 – 31  رمالمد -
  10 – 7  ا تلقاق -
  18  الليل -
 5 - 4   البيتة -

 أ ب ل غ

  67 المائدة  -
  93 – 79 – 68 – 62 األعماف  -
 6 التوبة  -
  57 هود  -
  39 األحزا   -
  23 األحقاف  -
 28 الجن  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل

 أت ب  

  262 البقمة  -
  175 األعماف  -
  90  يوتا -
  99 – 60 هود  -
  92 – 89 – 85 العهف  -
  78 ط   -
  44 المؤمتون  -
  60 اللعما   -
  42 القص   -
  10 الصافات  -
  17 الممس ت -

ر ض    128 التسا   - أ ح 

ل    أ ح 
  28 إبماهيم  -
  35 فاطم -

لف    أ خ 

  80 البقمة  -
  194 – 9 آل عممان  -
  77 التوبة  -
  31 المعد  -
  22 إبماهيم  -
  97 – 87 – 86 – 58 ط   -
  47 الحد  -
  6 الموم  -
 20 الزمم  -

ل    أد خ 
  195 – 192 – 185 آل عممان  -
  122 – 57 – 31 – 14 – 13 التسا   -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  65 – 12 المائدة  -
  23 إبماهيم  -
  80 امسما   -
  59 – 23 – 14 الحد  -
  46 – 8 غافم  -
  12 – 6 محمد  -
  17 -5 الفتا  -
  22 المجادلة  -
 12 الصف -
  9 التغابن  -
  11 الط ق  -
  8 التحميم  -
  38 المعامج  -
  25 توح  -

 أ ذ ا   

  65 األتعام  -
  70 – 21 يوتا  -
  10 – 9 هود  -
  112 التحل  -
  75 امسما   -
  25 – 9 الحد  -
  19 الفم ان  -
  46 – 41 – 36 – 33 الموم  -
  21 السجدة  -
  12 سبأ  -
 26 الزمم  -
  50 – 27 – 16 فصلت  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  48 اللومى  -

 أ ر ى
)المنقولة من 
 رأى البصرية(

  73 البقمة  -
  152 آل عممان  -
  153 – 105 التسا   -
  31 المائدة  -
  75 األتعام  -
  145 – 143 – 27 األعماف  -
  43 األتفال  -
  46 يوتا  -
  40 – 12 المعد  -
  60 – 1 امسما   -
  56 ط   -
  37 األتبيا   -
  95 – 93 المؤمتون  -
  93 التمل  -
  6 القص   -
  24 الموم  -
  31 لقمان  -
  27 سبأ  -
  81 – 77 – 29 – 13 غافم  -
  53 – 29 فصلت  -
  48 – 42 الزخمف  -
  30 محمد  -
 20 التازعات  -
 6 الزلزلة  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
ك ن    14 إبماهيم  - أ س 

 93 البقمة  - أ ش رب  

ه د    51 العهف  - أ ش 

ل    ىأ ص 
  115 – 56 – 30 التسا   -
  31 الحا ة  -
 26 المدرم  -

 أ ط عم  

  89 المائدة  -
  14 األتعام  -
  77 العهف  -
  36 – 28 الحد  -
  79 اللعما   -
  47 يا  -
  57 الذاميات  -
  4 المجادلة  -
 44 المدرم  -
  9 – 8 امتسان  -
  14 البلد  -
 4  ميش  -

 أ ع ط ى

  58 – 29 التوبة  -
  50 ط   -
  34 التجم  -
 5 الليل  -
 5 ال حر  -
 1 العورم  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل

 أ ق رض  

  245 البقمة  -
  12 المائدة  -
  18 – 11 الحديد  -
  17 التغابن  -
 20 المزمل  -

 أ ل ز م  
  28 هود  -
  13 امسما   -
 26 الفتا  -

  8 اللما  - أ ل ه م  

 أ ن س ى

  106 البقمة  -
 68 األتعام  -
 42 يوسف  -
 63 لعهف ا -
 110 المؤمتون  -
 19 المجادلة  -
 19 الحلم  -

 أن ك ح  
  221 البقمة  -
  27 القص  -

ر ث    أ و 

  12 التسا   -
  137 – 128 – 43 األعماف  -
 63 مميم  -
 59 اللعما   -
 27 األحزا   -
 32 فاطم  -
 74 الزمم -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
 53 غافم  -
 14 اللومى  -
 72 الزخمف  -
 28 الدخان  -

ر د    98 هود  - أ و 

 ب خس  

 282 البقمة  -
 85 األعماف  -
  85 – 15 هود  -
  183 اللعما   -

 ب د ل  

  59 البقمة  -
 56 التسا   -
  162 – 95 األعماف  -
  28 إبماهيم  -
  101 التحل  -
  55 التوم  -
  70 الفم ان  -
  11 التمل  -
  16 سبأ  -

ر م    ج 
 2 المائدة  -
  89 هود  -

ز ى  ج 

  145 – 144 آل عممان  -
 160 – 157 – 146 – 139 – 138 – 93 – 84 األتعام  -
 180 – 152 – 147 – 41 – 40 األعماف  -

  121 التوبة  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  13 يوتا  -
  88 – 75 – 22 يوسف  -
  51 إبماهيم  -
  97 – 96 – 31 التحل  -
  127 ط   -
  29 األتبيا   -
  111 المؤمتون  -
  38 التوم  -
  75 الفم ان  -
  90 التمل  -
  84 – 25 – 14 القص   -
  7 العتعبوت  -
  45 الموم  -
  24 األحزا   -
  33 – 17 – 4 سبأ  -
  36 فاطم  -
  54 يا  -
  131 – 121 – 110 – 105 – 80 – 39 الصافات  -

  35 الزمم  -
  40 غافم  -
  27 فصلت  -
 28 - 14 الجارية  -

  25 – 20 األحقاف  -
  16 الطوم  -
  41 – 31 لتجم ا -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  35 القمم  -
  7 التحميم  -
  12 امتسان  -
  44 الممس ت  -

ذ ر   30 – 28 آل عممان  - ح 

 حم ل

  286 البقمة  -
  87 ط   -
 54 التوم  -
 5 الجمعة  -

ل  خو 
  94 األتعام  -
  49 – 8 الزمم  -

 زاد

  247 – 58 – 10 البقمة  -
 173 آل عممان  -
 173 التسا  -
  68 – 64 المائدة  -
  161 – 69 األعماف  -
  2 األتفال  -
 125 - 124 – 47 التوبة  -
  101 – 63 – 52 هود  -
  7 إبماهيم  -
  88 التحل  -
  109 – 97 – 82 – 60 – 41 امسما   -
  13 العهف  -
  76 مميم  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  114 ط   -
  38 التوم  -
  60 الفم ان  -
 22 األحزا   -

 42 - 39 – 30 فاطم  -

-    61 

 26 اللومى  -

 17 محمد  -
 28 – 24 – 21 – 6 توح  -
 6 الجن  -
 15 المدرم  -
 30 التبأ -

 س أ ل

 273 – 219 – 215 – 211 البقمة  -
 153 – 32 التسا   -
 4 المائدة  -
 90 األتعام -
 187 األعماف -
 51 – 47 – 46 – 29 هود   -
 50 يوسف  -
 132 ط   -
 72 المؤمتون  -
 63 – 61 العتعبوت  -
 25 لقمان  -
 53 – 14 األحزا   -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
 21 يا  -
 38 الزمم  -
 23 اللومى  -
 87 – 9 الزخمف  -
  37 – 36 محمد  -
  12 الذاميات  -
 40 الطوم  -
  8 الملك  -
  46 – 40 القلم  -
 6 القيامة  -
 8 التعويم  -

 س ام  
 49 البقمة  -
  167 – 141 األعماف  -
 6 إبماهيم  -

 –س ق ى 
ق ىأ    س 

 41 يوسف  -
 22 الحجم  -
 66 التحل  -
 49 الفم ان  -
 79 اللعما   -
 15 محمد  -
 16 الجن  -
  21 – 17 امتسان  -
 27 الممس ت -

 73 الحد  - س ل ب
 3 التحميم  - عر ف
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل

ل م  ع 

 البقمة  -
 

31 – 32 – 102 – 129 – 151 – 239 – 251 
– 282  

  164 – 79 – 48 آل عممان  -
  113 التسا   -
  110 – 4 المائدة  -
  91 األتعام  -
  101 – 68 – 37 – 21 – 6 يوسف  -
  103 التحل  -
  66 – 65 العهف  -
  71 ط   -
  80 األتبيا   -
  49 اللعما   -
 16 التمل  -
 69 يا  -
  16 الحجمات  -
  5 التجم  -
 4 – 2 المحمن  -
  2 الجمعة  -
 5 – 4 العلق -

 –ص ش ى 
 أ ص ش ى

 54 عماف األ -
 11 األتفال  -
 27 يوتا  -
 3 المعد  -
 9 يا  -
 54 التجم  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
 79 األتبيا  - ف ه م

 ك ت م

 البقمة  -
 

33 – 42 – 72 – 140 – 146 – 159 – 174 
– 228 – 283  

  187 – 167 – 71 آل عممان  -
  42 – 37 التسا   -
  106 – 99 – 61 المائدة  -
  110 األتبيا   -
  29 التوم  -
 28 غافم -

 ك س ا

  259 – 233 البقمة  -
  5 التسا   -
  89 المائدة  -
 14 المؤمتون  -

 ك ف ى
 137 البقمة  -
  95 الحجم  -
 25 األحزا  -

  37 آل عممان  - ك ف ل

ف ل  23    - أ ك 

 ل ق ى

  75 الفم ان  -
 6 التمل  -
 80 القص   -
 35 فصلت  -
 11 امتسان -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل

 م ل  
  18 العهف  -
 8 الجن  -

 م ن     

  114 البقمة  -
  12 األعماف  -
  54 التوبة  -
  94 – 59 امسما   -
  55 العهف  -
  92 ط   -
-    75 
 7 الماعون -

 ن ق ص  
 4 التوبة  -
 84 هود  -

ت ر    35 محمد  - و 

 و ع د  

  268 – 235 – 51 البقمة  -
  194 آل عممان  -
  120 – 95 التسا   -
  9 المائدة  -
  134 األتعام  -
  142 – 86 – 77 – 70 – 44 األعماف  -

  7 األتفال  -
  114 – 77 – 72 – 68 التوبة  -
  46 يوتا  -
  32 هود  -
  40 – 35 المعد  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  22 إبماهيم  -
  64 امسما   -
  75 – 61 مميم  -
  86 – 80 ط   -
  109 – 103 األتبيا   -
  72 الحد  -
  95 – 93 – 83 – 36 – 35 المؤمتون  -
  55 التوم  -
  15 الفم ان  -
 206 اللعما   -
  68 التمل  -
 61 القص   -
  22 – 12 األحزا   -
 40 فاطم  -
  63 – 52 يا  -
-   53 
  77 – 28 – 8 غافم  -
  30 فصلت  -
  83 – 42 الزخمف  -
  35 – 22 – 17 – 16 األحقاف  -
  15 محمد  -
  29 – 20 الفتا  -
  32 ق  -
  60 – 22 – 5 الذاميات  -
  10 الحديد  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  44 – 42 المعامج  -
 25 – 24 الجن  -
 7 الممس ت -

ق ى  و 

  201 البقمة  -
  191 – 16 آل عممان  -
  81 التحل  -
  45 – 9 – 7 غافم  -
  56 الدخان  -
  27 – 18 الطوم  -
 9 الحلم  -
 16 التغابن  -
 6 التحميم  -
 11 امتسان  -

 
 دية لمفعولين بعد حذف حرف الجر:ثانيًا: األفعال المتع

 اآلية السورة الفعل

 أ م ر  

  68 – 67 البقمة  -
  80 آل عممان  -
  60 – 58 التسا   -
  14 األتعام  -
  145 – 110 – 12 األعماف  -
  104 – 72 يوتا  -
  87 هود  -
  40 يوسف  -
  36 المعد  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
  94 – 65 الحجم  -
  50 التحل  -
  35 اللعما   -
  91 – 33 تمل ال -
  33 سبأ  -
 102  الصافات -
  64 – 11 الزمم  -
 66 غافم  -
 6 التحميم -

ت ار    155 األعماف  - اخ 
 233 البقمة  - اس ترض    
ا  11 امسما   - د ع 

 زو ج
 37 األحزا   -
 50 اللومى  -
 7 التعويم -

 سم ى

  36  آل عممان -
 71 األعماف  -
 40 يوسف  -
 33 المعد  -
 78 الحد  -
 27 – 23 التجم  -
 18 امتسان  -

د    ص 
  152 آل عممان  -
 113 المائدة  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل
 9 األتبيا   -
 27 التمل  -
 23 األحزا   -
 74 الزمم  -
 21 محمد  -
 27 الفتا  -

ن( ز   3 المطففين  - ك ال  )و 

 ه د ى

 6 الفاتحة  -
  175 – 168 – 137 – 68 – 26 التسا   -
  16 المائدة  -
 148 األعماف  -
 12 إبماهيم  -
 43 مميم  -
 22 القص   -
 69 العتعبوت  -
 4 األحزا   -
 118 الصافات  -
 38 – 29 غافم  -
  20 – 2 الفتا  -
  3 امتسان  -
 10 البلد -
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 الفهارس العامة

 

 ثالثًا: األفعال المتعدية لمفعولين عن طري  التضمين: 
 اآلية السورة الفعل

 أ ث اب  

 153 آل عممان  -
 85 المائدة  -
 18 الفتا  -
 36 المطففين  -

 118 آل عممان  - أ ال  

 حل ى

  31 العهف  -
 23 الحد  -
 33 فاطم  -
 21 امتسان  -

 ظ ل م

  281 – 279 – 272 البقمة  -
  161 – 25 آل عممان  -
  124 – 77 – 49 – 40 التسا   -
  160 األتعام  -
 60 األتفال  -
  47 – 44 يوتا  -
 111 التحل  -
 71 امسما   -
 60 مميم  -
 47 األتبيا   -
 54 يا  -
 42 اللومى  -
 19 األحقاف  -
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 الفهارس العامة

 

 اآلية السورة الفعل

ف ى  و 

 281 البقمة  -
  185- 161 – 57 – 25 آل عممان  -
  173 التسا   -
 111 هود  -
 111 التحل  -
  39 – 25 التوم  -
 30 فاطم  -
  70 – 10 الزمم  -
 19 األحقاف   -

 

 (3) جدول
 عدية لثالثة مفاعيل في القرآن الكريم:يبين مواض  ورود األفعال المت

 اآلية السورة الفعل

 أ رى  

  260 – 167 – 128 البقمة  -
  44 – 43 األتفال  -
 11 لقمان  -
 27 سبأ  -
 40 فاطم  -
 4 األحقاف  -

 أ ن ب أ  ( –)نب أ 

 94 التوبة  -
 53 يوتا  -
 49 الحجم -
 221 اللعما   -
 7 سبأ  -
 28 القمم -
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 الفهارس العامة

 

 القرآنية فهرس اآليات
 رقم الصفحة رقم اآلية اآليرررة م.

 الفاتحةسورة 
َْ امْلُْسَتِقيمَ ﴿  .1 ا َ  170 6 ﴾اْهِدَنا الصِّ

 سورة البقرة
 129 10  َفَزاَدُهُم اَّللَُّ َمَرًضا﴾﴿  .2
 129 10  ِي ُقُلوِِّبِْم َمَرض  َفَزاَدُهُم اَّللَُّ َمَرًضا﴾﴿  .3
وَن﴾َوَتَرَكُهْم ِي ُظُلاَمٍت ََل ُيبْ ﴿  .4  91، 78 17  ِصُ
 95، 74، 72 22  الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض فَِراًشا﴾﴿  .5
َجاَرُة﴾﴿  .6 ُقوا النَّاَر الَّتِي َوُقوُدَها النَّاُس َواَْلِ  7 24  َفاتَّ
َها﴾﴿  .7 َم َآَدَم اْْلَْساَمَء ُكلَّ  161 31 َوَعلَّ
ُِوِِّن بَِأْساَمِء َهُنََلِء﴾﴿  .8  206 31  َأْنبِ
نََّة﴾َوقُ ﴿  .9  151 35 ْلنَا َيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَ  اْْلَ

 165 44 َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِرِّ َوَتنَْسْوَن َأْنُفَسُكْم﴾﴿  .10
ِْم﴾﴿  .11 ُْم ُماَلُقو َرِّبِّ   الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأَّنَّ

46 
54 ،56 ،58 ،
59 ،63 ،87 

ُحوَن َأْبنَررراَءُكْم َوَيْسرررَتْحُيوَن َيُسررروُموَنُكْم ُسررروَء اْلَعرررَذاِب ُيرررَذبِّ ﴿  .12

 نَِساَءُكْم﴾
49 139 

ْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدِه﴾﴿  .13 َ  101 51 ُثمَّ اَّتَّ
 144 51 َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعَْي َلْيَلًة﴾﴿  .14
َتُدوَن﴾﴿  .15 ُكْم هَتْ  126 53 َوإِْذ َآَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَّ
اِذُكُم اْلِعْجَل﴾﴿  .16 َ ُكْم َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم بِاَّتِّ  88 54  إِنَّ
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 الفهارس العامة

 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليرررة م.
 189 58  َوَسنَِزيُد امْلُْحِسنَِْي﴾﴿  .17
 161 60 َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَناٍس﴾﴿  .18
ْم ُكوُنوا قَِرَدًة ﴿  .19 ْبِت َفُقْلنَا ََلُ َوَلَقْد َعلِْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمنُْكْم ِي السَّ

 41 65 ﴾َخاِسِِْيَ 

ا َوَما َخْلَفَها﴾﴿  .20 َا َبْْيَ َيَدهْيَ
 90، 72 66 َفَجَعْلنَاَها َنَكاًَل ملِ

ُكْم َتْعِقُلوَن﴾﴿  .21  152 73 َوُيِريُكْم َآَياتِِه َلَعلَّ
وُكْم بِِه ِعنَْد َربُِّكْم﴾﴿  .22 ُثوََّنُْم باَِم َفَتَح اَّللَُّ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّ دِّ  208 76 َأُُتَ
وَن َوَما ُيْعلِنُونَ َأَوََل َيعْ ﴿  .23  39 77 ﴾َلُموَن َأنَّ اَّللََّ َيْعَلُم َما ُيِِسُّ
 100 78 َوإِْن ُهْم إَِلَّ َيُظنُّوَن﴾﴿  .24
ْذُتْم ِعنَْد اَّللَِّ َعْهًدا َفَلْن ُُيْلَِف اَّللَُّ َعْهَدُه﴾﴿  .25 َ  83 80 ُقْل َأَّتَّ
ُبوا ِي ُقُلوِِّبُِم اْلِعْجَل بُِكْفِرِهْم﴾﴿  .26  194، 153 93 َوُأُْشِ
اُه َما َلُه ِي اْْلَِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ﴿  .27 َ ََ ِن اْش

 105 102 ﴾ َوَلَقْد َعلُِموا مَلَ
 158 106 َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها﴾﴿  .28
ََلْ َتْعَلرْم َأنَّ َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخررْيٍ ِمنَْهرا َأْو ِمْثلَِهرا أَ ﴿  .29

ٍء َقِدير   ْ ََ  39 106 ﴾اَّللََّ َعََل ُكلِّ 

اًرا﴾﴿  .30 وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ  77 109 َلْو َيُردُّ
اًرا﴾﴿  .31 وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِياَمنُِكْم ُكفَّ  87، 77 109 َودَّ َكثرِي  ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َلْو َيُردُّ
32.  ﴿ َّ  143 114 ْن َمنََع َمَساِجَد اَّللَِّ َأْن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه﴾َوَمْن َأْظَلُم ِِم
َذ اَّللَُّ َوَلًدا﴾﴿  .33 َ  101 116 َوَقاُلوا اَّتَّ
َِّ تاَِلَوتِِه﴾﴿  .34  126 121 الَِّذيَن َآَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْتُلوَنُه َح
 88 124  إِِّنِّ َجاِعُلَ  لِلنَّاِس إَِماًما﴾﴿  .35
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 الفهارس العامة

 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليرررة م.
 74 125 ْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلنَّاِس َوَأْمنًا﴾َوإِْذ َجعَ ﴿  .36
 73 126 َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا َآِمنًا﴾﴿  .37
 200 128 َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا َوُتْب َعَلْينَا﴾﴿  .38
َة إِْبرَ ﴿  .39 َتُدوا ُقْل َبْل ِملَّ  192 135 ﴾ اِهيمَ َوَقاُلوا ُكوُنوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى هَتْ
ِميُع اْلَعلِيُم  ﴿  .40  141 137 ﴾َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَُّ َوُهَو السَّ
َّْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعنَْدُه ِمَن اَّللَِّ﴾َومَ ﴿  .41  140 140  ْن َأْظَلُم ِِم
ُسروَل َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّتِي ُكنَْت َعَلْيَهرا إَِلَّ لِرنَْعَلَم َمرْن َيتَّبِرُع الرَّ ﴿  .42

َّْن َينَْقلُِب َعََل َعِقَبْيهِ   43 143 ﴾ِِم

 68 143  َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّتِي ُكنَْت َعَلْيَها﴾﴿  .43
 161 146 الَِّذيَن َآَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعِرُفوَنُه َكاَم َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهُم﴾﴿  .44
َة َّللَِِّ ََجِيًعا َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا إِْذ َيَرْونَ ﴿  .45  92، 28 165 ﴾اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ
اٍت َعَلْيِهْم﴾﴿  .46 ْم َحَِسَ  199 167 َكَذلَِ  ُيِرهيُِم اَّللَُّ َأْعاَمََلُ
بُِعوا َما َأْنَزَل اَّللَُّ َقاُلوا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْينَا َعَلْيِه َآَباَءَنا ﴿  .47 ُم اتَّ َوإَِذا قِيَل ََلُ

َتُدوَن﴾َأَوَلْو  ًِا َوََل هَيْ  52، 51 170 َكاَن َآَباُؤُهْم ََل َيْعِقُلوَن َشْي

ُلوَنُه﴾﴿  .48 اَم إِْثُمُه َعََل الَِّذيَن ُيَبدِّ َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفنِنَّ  136 181 َفَمْن َبدَّ
َتاُنوَن َأْنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم﴾﴿  .49 ُكْم ُكنُْتْم ََّتْ  42 187 َعلَِم اَّللَُّ َأنَّ
 87 194  َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َمَع امْلُتَِّقَْي﴾﴿  .50
 168 199  ُثمَّ َأفِيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْفِفُروا اَّللََّ﴾﴿  .51
ْنَيا﴾﴿  .52 نَا َآتِنَا ِي الدُّ  188 200  َفِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َربَّ
ُقوا اَّللََّ َواْعَلُموا َأنَّ ﴿  .53 وَن﴾َواتَّ ََشُ  39 203  ُكْم إَِلْيِه ُُتْ
ا ِيَل َكْم َآَتْينَاُهْم﴾﴿  .54  132 211 َسْل َبنِي إِِْسَ
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 190، 99 216 َواَّللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََل َتْعَلُموَن﴾﴿  .55
الُِطوُهْم َفنِْخَواُنُكْم َواَّللَُّ َيْعَلُم امْلُْفِسَد ِمَن امْلُْصلِِح﴾﴿  .56  44 220 َوإِْن َُّتَ
كَِْي َحتَّى ُيْنِمنُوا﴾َوََل ﴿  .57  159 221  ُتنْكُِحوا امْلَُْشِ
 55، 54 230 إِْن َظنَّا َأْن ُيِقياَم ُحُدوَد اَّللَِّ﴾﴿  .58
 82 231 َوََل َتتَِّخُذوا َآَياِت اَّللَِّ ُهُزًوا﴾﴿  .59
 39 232 ﴾َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواَّللَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ََل َتْعَلُمونَ ﴿  .60
ْمُتْم ﴿  .61 ِضُعوا َأْوََلَدُكْم َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إَِذا َسلَّ ْ ََ َوإِْن َأَرْدُتْم َأْن َتْس

 174 233 َما َآَتْيُتْم بِامْلَْعُروِف﴾

62.  ﴿﴾  43 233 َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصري 
ْمُتْم َما َآتَ ﴿  .63  187 233  ْيُتْم بِامْلَْعُروِف﴾َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم إَِذا َسلَّ
 14 235 ﴾َوََل َتْعِزُموا ُعْقَدَة النَِّكاِح َحتَّى َيْبُلَغ اْلكَِتاُب َأَجَلهُ ﴿  .64
ا إَِلَّ َأْن ﴿  .65 ُكررْم َسررَتْذُكُروََّنُنَّ َوَلكِررْن ََل ُتَواِعررُدوُهنَّ ِِسًّ َعلِررَم اَّللَُّ َأنَّ

 39 235 ﴾ َتُقوُلوا َقْوًَل َمْعُروًفا

﴾َعلِ ﴿  .66 ُكْم َسَتْذُكُروََّنُنَّ  92 235  َم اَّللَُّ َأنَّ
 160 235 َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َيْعَلُم َما ِي َأْنُفِسُكْم َفاْحَذُروُه﴾﴿  .67
َمررْن َذا الَّررِذي ُيْقررِرُض اَّللََّ َقْرًضررا َحَسررنًا َفُيَضرراِعَفُه َلررُه َأْضررَعاًفا ﴿  .68

 155 245 َكثرَِيًة﴾

ْسِم ﴾َوَزاَدُه َبْسَطًة ِي  ﴿  .69  184، 129 247  اْلِعْلِم َواْْلِ
70.  ﴿﴾ ٍء َقِدير  ْ ََ  87 259  َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اَّللََّ َعََل ُكلِّ 
يِي امْلَْوَتى﴾﴿  .71  201 260  َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِِّن َكْيَف ُُتْ
 147 262 ُثمَّ ََل ُيْتبُِعوَن َما َأْنَفُقوا َمنًّا َوََل َأًذى﴾﴿  .72
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َكُه َصْلًدا﴾﴿  .73 َ ََ  86 264 َفَأَصاَبُه َوابِل  َف
َكُه َصْلًدا﴾﴿  .74 َ ََ  78 264 َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراب  َفَأَصاَبُه َوابِل  َف
75.  ﴿﴾  188 265  َفَنَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْْيِ
ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاِء﴾﴿  .76  144 268 الشَّ
اًفا﴾﴿  .77  132 273  َتْعِرُفُهْم بِِسياَمُهْم ََل َيْسَأُلوَن النَّاَس إَِْلَ
ِف﴾﴿  .78 اِهُل َأْغنَِياَء ِمَن التََّعفُّ َسُبُهُم اْْلَ  ََيْ

273 
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63 
 177 281 ُثمَّ ُتَوَّفَّ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم ََل ُيْظَلُموَن﴾﴿  .79
 163 286  َنْفًسا إَِلَّ ُوْسَعَها﴾ََل ُيَكلُِّف اَّللَُّ﴿  .80
ْلنَا َما ََل َطاَقَة َلنَا بِِه﴾﴿  .81 مِّ نَا َوََل ُُتَ  164 286 َربَّ

 ل عمرانسورة آ
اُب﴾﴿  .82 َ  َأْنَت اْلَوهَّ ًة إِنَّ  125 8  َوَهْب َلنَا ِمْن َلُدْنَ  َرَْحَ
ُُِكْم بَِخرْيٍ ِمْن َذلُِكْم﴾﴿  .83  206 15 ُقْل َأُؤَنبِّ
نَا َآَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر﴾الَّ ﴿  .84 نَا إِنَّ  145 16 ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ
ُه ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو﴾﴿  .85  15 18  َشِهَد اَّللَُّ َأنَّ
 82 28 ََل َيتَِّخِذ امْلُْنِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن امْلُْنِمنَِْي﴾﴿  .86
ُرُكُم اَّللَُّ َنْفَسُه َوإَِ  اَّللَِّ امْلَِصرُي﴾﴿  .87  161 28 َوَُيَذِّ
ُرُكُم اَّللَُّ َنْفَسُه َواَّللَُّ َرُءوف  بِاْلِعَباِد﴾﴿  .88  161 30  َوَُيَذِّ
را َوَمرا َعِمَلرْت ِمرْن ﴿  .89 َيْوَم ََتُِد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلرْت ِمرْن َخررْيٍ ُُمََْضً

 45 30 ْينََها َوَبْينَُه َأَمًدا َبِعيًدا﴾ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ بَ 

ْيُتَها َمْرَيَم﴾﴿  .90  171 36 َوإِِّنِّ َسمَّ
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َلَها َزَكِريَّا﴾﴿  .91  156 37 َوَأْنَبَتَها َنَباًتا َحَسنًا َوَكفَّ
ا امْلِْحَراَب َوَجَد ِعنَْدَها ِرْزًقا﴾﴿  .92 اَم َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّ  149، 52 37  ُكلَّ
مُ ﴿  .93 ْنِجيَل﴾َوُيَعلِّ ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواْْلِ  184 48 ُه اْلكَِتاَب َواَْلِ
ا ُمْسلُِموَن﴾﴿  .94  153 52  َآَمنَّا بِاَّللَِّ َواْشَهْد بَِأنَّ
َبُعوَك َفْوَق الَِّذيَن َكَفُروا﴾﴿  .95  91، 88 55  َوَجاِعُل الَِّذيَن اتَّ
اِت فَ ﴿  .96 اَِلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ يِهْم ُأُجوَرُهْم﴾َأمَّ  177 57 ُيَوفِّ
 87 61  ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة اَّللَِّ َعََل اْلَكاِذبَِْي﴾﴿  .97
وُكْم َبْعرَد إِياَمنُِكرْم ﴿  .98 إِْن ُتطِيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َيرُردُّ

 77 100 ﴾َكافِِرينَ 

ررا الَّررِذيَن َآَمنُررو﴿  .99 َ ا ََل َتتَِّخررُذوا بَِطاَنررًة ِمررْن ُدونُِكررْم ََل َيررْأُلوَنُكْم َيررا َأهيُّ

 175 118 َخَباًَل﴾

ى َلُكْم﴾﴿  .100  95 126 َوَما َجَعَلُه اَّللَُّ إَِلَّ ُبَْشَ
ابِِرينَ ﴿  .101  44 142 ﴾َومَلَّا َيْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ
َن امْلَْوَت ِمرْن َقْبرِل َأْن َتْلَقرْوُه َفَقرْد َرَأْيُتُمروُه َوَأْنرُتْم َوَلَقْد ُكنُْتْم َُتَنَّوْ ﴿  .102

 102 143 َتنُْظُروَن﴾

ْنَيا َوُحْسَن َثَواِب اْْلَِخَرِة﴾﴿  .103  126 148 َفَنَتاُهُم اَّللَُّ َثَواَب الدُّ
بُّوَن﴾﴿  .104

 201 152  ِمْن َبْعِد َما َأَراُكْم َما ُُتِ
 173 152   َوْعَدُه﴾َوَلَقْد َصَدَقُكُم اَّللَُّ﴿  .105
َزُنوا َعََل َما َفاَتُكْم﴾﴿  .106  175 153  َفَأَثاَبُكْم َغامًّ بَِفم  لَِكْياَل َُتْ
اِهلِيَِّة﴾﴿  .107 ِِّ َظنَّ اْْلَ  96 154 َيُظنُّوَن بِاَّللَِّ َغرْيَ اَْلَ
 43 167  َولَِيْعَلَم الَِّذيَن َناَفُقوا﴾﴿  .108
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ررُم النَّرراُس إِ ﴿  .109 ُعرروا َلُكررْم َفاْخَشررْوُهْم الَّررِذيَن َقرراَل ََلُ نَّ النَّرراَس َقررْد ََجَ

 129 173 َفَزاَدُهْم إِياَمًنا َوَقاُلوا َحْسُبنَا اَّللَُّ َونِْعَم اْلَوكِيُل﴾

ْم﴾﴿  .110 ا ََلُ  100، 89، 23 180  َوََل ََيَْسَبنَّ الَِّذيَن َيْبَخُلوَن باَِم َآَتاُهُم اَّللَُّ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخرْيً
نَ ﴿  .111 َ  َمْن ُتْدِخِل النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه﴾َربَّ  188، 150 192 ا إِنَّ

 سورة النساء
َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّتِي َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم قَِياًما﴾﴿  .112  101 5 َوََل ُتْنُتوا السُّ
ْم َقْوًَل َمْعُروًفا ﴾ ﴿  .113  122 5  َواْرُزُقوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا ََلُ
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا﴾﴿  .114 ُ  48 11 َآَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم ََل َتْدُروَن َأهيُّ
ٍة﴾﴿  .115  176 40 إِنَّ اَّللََّ ََل َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ
ى ِِّبُِم اْْلَْرُض ﴿  .116 ُسوَل َلْو ُتَسوَّ َيْوَمٍِِذ َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ

 140 42  َحِديًثا﴾َوََل َيْكُتُموَن اَّللََّ

رراَلَلَة ﴿  .117 وَن الضَّ ُ ََ َأََلْ َتررَر إَِ  الَّررِذيَن ُأوُترروا َنِصرريًبا ِمررَن اْلكَِترراِب َيْشرر

بِيَل   28 44 ﴾َوُيِريُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَّ

 96 52 َوَمْن َيْلَعِن اَّللَُّ َفَلْن ََتَِد َلُه َنِصرًيا﴾﴿  .118
 154 56 نَا َسْوَف ُنْصلِيِهْم َناًرا﴾إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِنَياتِ ﴿  .119
َها﴾﴿  .120 ْلنَاُهْم ُجُلوًدا َغرْيَ اَم َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ  185، 136 56  ُكلَّ
رِري ِمرْن ﴿  .121 اِت َسرنُْدِخُلُهْم َجنَّراٍت ََتْ اَِلَ َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

تَِها اْْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا﴾  150 57  َُتْ

ُْم َآَمنُوا باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَ  ﴿  .122  87، 65 60 ﴾ َأََلْ َتَر إَِ  الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأَّنَّ
ُم ﴿  .123 ُْم إِْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْفَفُروا اَّللََّ َواْسَتْفَفَر ََلُ َوَلْو َأَّنَّ

اًبا َرِحياًم﴾ ُسوُل َلَوَجُدوا اَّللََّ َتوَّ  44 64 الرَّ

ُمروَك فِررياَم َشررَجَر َبْيررنَُهْم ُثررمَّ ََل ﴿  .124 ررَ  ََل ُيْنِمنُرروَن َحتَّررى َُيَكِّ َفراَل َوَربِّ

ُموا َتْسلِياًم﴾ َّا َقَضْيَت َوُيَسلِّ  46 65 َعُِدوا ِي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا ِِم
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 141 79 َوَكَفى بِاَّللَِّ َشِهيًدا﴾﴿  .125
 152 105 اَك اَّللَُّ﴾لَِتْحُكَم َبْْيَ النَّاِس باَِم َأرَ ﴿  .126
ِِّ لَِتْحُكَم َبْْيَ النَّاِس باَِم َأَراَك اَّللَُّ َوََل ﴿  .127 ا َأْنَزْلنَا إَِلْيَ  اْلكَِتاَب بِاَْلَ إِنَّ

 28 105  َتُكْن لِْلَخا ِنَِْي َخِصياًم﴾

 154 115 َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصرًيا﴾﴿  .128
ْيَطاُن إِ ﴿  .129  185، 144 120 َلَّ ُغُروًرا﴾َوَما َيِعُدُهُم الشَّ
نََّة َوََل ُيْظَلُموَن َنِقرًيا﴾﴿  .130  176 124 َفُأوَلَِِ  َيْدُخُلوَن اْْلَ
َذ اَّللَُّ إِْبَراِهيَم َخلِياًل﴾﴿  .131 َ َواَّتَّ

 
125 80 ،83 ،86 ،

95 
132.  ﴿﴾ حَّ ِت اْْلَْنُفُس الشُّ  147 128 َوُأْحَِضَ
 126 146 ْجًرا َعظِياًم﴾َوَسْوَف ُيْنِت اَّللَُّ امْلُْنِمنَِْي أَ ﴿  .133
 132 153  َفَقْد َسَأُلوا ُموَسى َأْكَرَ ِمْن َذلَِ ﴾﴿  .134
 152 153  َفَقاُلوا َأِرَنا اَّللََّ َجْهَرًة﴾﴿  .135
ا َلُكْم﴾﴿  .136  193 171  اْنَتُهوا َخرْيً

 سورة المائدة
وُكْم َعررِن امْلَْسررِجِد ا﴿  .137 ررِرَمنَُّكْم َشررنََنُن َقررْوٍم َأْن َصرردُّ ررَراِم َأْن َوََل َعْ َْلَ

 135 2  َتْعَتُدوا﴾

مْ ﴿  .138  133 4 ﴾ َيْسَأُلوَنَ  َماَذا ُأِحلَّ ََلُ
ْم َمْفِفَرة  َوَأْجر  َعظِيم    .139 اِت ََلُ اَِلَ   9 216َوَعَد اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
َيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَأَة َأِخيِه﴾﴿  .140  202 31  لرُِيِ
﴾َفاْعَلُموا أَ ﴿  .141  43 34 نَّ اَّللََّ َغُفور  َرِحيم 
اَمَواِت َواْْلَْرضِ ﴿  .142  39 40 ﴾ َأََلْ َتْعَلْم َأنَّ اَّللََّ َلُه ُمْلُ  السَّ
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 126 41 َيُقوُلوَن إِْن ُأوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه﴾﴿  .143
َا َبْْيَ َيَدْيِه﴾﴿  .144

ًقا ملِ  16 46 ُمَصدِّ
145.  ﴿﴾  62 71 َوَحِسُبوا َأَلَّ َتُكوَن فِْتنَة 
تَِها اْْلََّْنَاُر﴾﴿  .146 ِري ِمْن َُتْ ُم اَّللَُّ باَِم َقاُلوا َجنَّاٍت ََتْ  176 85 َفَأَثاَِّبُ
 133 89 ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم﴾﴿  .147
ِة َمَساكَِْي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم﴾﴿  .148 اَرُتُه إِْطَعاُم َعََشَ  188 89  َفَكفَّ
 92 98  ا َأنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب﴾اْعَلُمو﴿  .149
َبٍة َوََل َوِصريَلٍة َوََل َحراٍم َوَلكِرنَّ ﴿  .150

َما َجَعَل اَّللَُّ ِمرْن َبِحررَيٍة َوََل َسرا ِ

وَن َعََل اَّللَِّ اْلَكِذَب َوَأْكَثُرُهْم ََل َيْعِقُلوَن﴾ ُ ََ  75 103 الَِّذيَن َكَفُروا َيْف

ْم َتعَ ﴿  .151 ُسوِل َقاُلوا َحْسُبنَا َمرا َوإَِذا قِيَل ََلُ اَلْوا إَِ  َما َأْنَزَل اَّللَُّ َوإَِ  الرَّ

ًِا َوََل  َوَجررْدَنا َعَلْيررِه َآَباَءَنررا َأَوَلررْو َكرراَن َآَبرراُؤُهْم ََل َيْعَلُمرروَن َشررْي

َتُدوَن﴾  هَيْ
104 46 ،52 

 96 104 َقاُلوا َحْسُبنَا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه َآَباَءَنا﴾﴿  .152

ْنِجيَل﴾َوإِ ﴿  .153 ْكَمَة َوالتَّْوَراَة َواْْلِ ْمُتَ  اْلكَِتاَب َواَْلِ  162 110 ْذ َعلَّ

ْْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ﴾﴿  .154 َي إََِلَ ُذوِِّن َوُأمِّ
ِ  82 116 َأَأْنَت ُقْلَت لِلنَّاِس اَّتَّ

 نعامسورة األ 
 68 1  َوَجَعَل الظُُّلاَمِت َوالنُّوَر﴾﴿  .155
ْمررُد َّللَِِّ الَّررِذي َخ ﴿  .156 رراَمَواِت َواْْلَْرَض َوَجَعررَل الظُُّلرراَمِت اَْلَ َِ السَّ َلرر

 72، 67 1 ﴾َوالنُّورَ 

َكاُؤُكُم الَِّذيَن ُكنُْتْم َتْزُعُموَن﴾﴿  .157 ُكوا َأْيَن ُُشَ ِذيَن َأُْشَ  98 22 ُثمَّ َنُقوُل لِلَّ
ُه َلَيْحُزُنَ  الَِّذي َيُقوُلوَن﴾﴿  .158  105، 40 33  َقْد َنْعَلُم إِنَّ
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ُبوا بَِنَياتِنَا ُصم  َوُبْكم  ِي الظُُّلاَمِت َمْن َيَشرأِ اَّللَُّ ُيْضرلِْلُه  َوالَِّذينَ ﴿  .159 َكذَّ

ٍْ ُمْسَتِقيٍم  ا َ
ِِ َعْلُه َعََل  ُقْل َأَرَأْيرَتُكْم إِْن َأَتراُكْم  (39)َوَمْن َيَشْأ َعْ

اَعُة َأَغرْيَ اَّللَِّ َتْدُعوَن إِْن كُ   نُْتْم َصاِدقَِْي﴾َعَذاُب اَّللَِّ َأْو َأَتْتُكُم السَّ
39-40 37 

رراَعُة َأَغرررْيَ اَّللَِّ ﴿  .160 ُقررْل َأَرَأْيررَتُكْم إِْن َأَترراُكْم َعررَذاُب اَّللَِّ َأْو َأَتررْتُكُم السَّ

 37، 36 40 ﴾َتْدُعوَن إِْن ُكنُْتْم َصاِدقِْيَ 

ُلروبُِكْم ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأَخَذ اَّللَُّ َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُكْم َوَخَتَم َعرََل قُ ﴿  .161

 32 46 َمْن إَِله  َغرْيُ اَّللَِّ َيْأتِيُكْم بِِه﴾

َلرُ  إَِلَّ ﴿  .162 ُقْل َأَرَأْيَتُكْم إِْن َأَتراُكْم َعرَذاُب اَّللَِّ َبْفَترًة َأْو َجْهرَرًة َهرْل هُيْ

 36 47 ﴾اْلَقْوُم الظَّاملُِونَ 

ًوا﴾﴿  .163 ُذوا ِدينَُهْم َلِعًبا َوََلْ َ  82 70 َوَذِر الَِّذيَن اَّتَّ
َدى َوُأِمْرَنا لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعامَلَِْي﴾﴿  .164  167 71 ُقْل إِنَّ ُهَدى اَّللَِّ ُهَو اَْلُ
 167 71  َوُأِمْرَنا لِنُْسلَِم لَِربِّ اْلَعامَلَِْي﴾﴿  .165
 132 90  ُقْل ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا﴾﴿  .166
ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِركُ ﴿  .167  138، 91، 79 94  ْم﴾َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ
َكاُء﴾﴿  .168 ُْم فِيُكْم ُُشَ  98، 92، 65 94  َوَما َنَرى َمَعُكْم ُشَفَعاَءُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأَّنَّ
ررا ِي ُظُلرراَمِت اْلررَرِّ ﴿  .169 َوُهررَو الَّررِذي َجَعررَل َلُكررُم النُُّجرروَم لَِتْهَتررُدوا ِِّبَ

 72 97 َواْلَبْحِر﴾

َكا﴿  .170 نَّ َوَخَلَقُهْم﴾َوَجَعُلوا َّللَِِّ ُُشَ  69 100  َء اْْلِ
171.  ﴿﴾ نَّ َكاَء اْْلِ  97 100 َوَجَعُلوا َّللَِِّ ُُشَ
 144 134 إِنَّ َما ُتوَعُدوَن َْلٍَت َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزيَن﴾﴿  .172
ْرِ  َواْْلَْنَعاِم َنِصيًبا َفَقاُلوا﴾﴿  .173 َّا َذَرَأ ِمَن اَْلَ  68 136  َوَجَعُلوا َّللَِِّ ِِم
ا َلَصاِدُقوَن﴾َذلَِ  ﴿  .174  185، 137 146 َجَزْينَاُهْم بَِبْفيِِهْم َوإِنَّ
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 عرافسورة األ

ُثرمَّ َْلَتَِيرنَُّهْم ِمررْن َبرْْيِ َأْيررِدهيِْم َوِمرْن َخْلِفِهرْم َوَعررْن َأْياَمَِّنِرْم َوَعررْن ﴿  .175

 46 17 َشاَم ِلِِهْم َوََل ََتُِد َأْكَثَرُهْم َشاكِِريَن﴾

ررُذوا ال﴿  .176 َ ُررُم اَّتَّ ُرررْم إَِّنَّ ررَياطَِْي َأْولَِيرراَء ِمررْن ُدوِن اَّللَِّ َوََيَْسررُبوَن َأَّنَّ شَّ

 63، 60 30 ُمْهَتُدوَن﴾

نَُّة ُأوِرْثُتُموَها باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾﴿  .177  160 43 َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اْْلَ
ا َلنََراَك ِي َضاَلٍل ُمبٍِْي﴾﴿  .178  87 60  إِنَّ
ُكْم﴾َأَوَعِجْبُتْم َأْن َجاَءكُ ﴿  .179  15 63 ْم ِذْكر  ِمْن َربِّ
رِذيَن اْسُتْضرِعُفوا ملَِرْن َآَمرَن ﴿  .180 وا ِمْن َقْوِمرِه لِلَّ  الَِّذيَن اْسَتْكَرُ

َقاَل امْلَََلُ

را بِراَم ُأْرِسرَل بِرِه  رِه َقراُلوا إِنَّ ا ُمْرَسرل  ِمرْن َربِّ ِمنُْهْم َأَتْعَلُموَن َأنَّ َصاَِلً

 ﴾ُمْنِمنُونَ 
75 40 

﴾ َفَتَو َّ ﴿  .181  146 79 َعنُْهْم َوَقاَل َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْفُتُكْم ِرَساَلَة َرِّبِّ
 15 79 َوَنَصْحُت َلُكْم﴾﴿  .182
 130 85 ﴾َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َوامْلِيَزاَن َوََل َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهمْ ﴿  .183
 45، 44 102 ﴾َوإِْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقْيَ ﴿  .184
 86، 52 102  َوَجْدَنا ِْلَْكَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد﴾ َوَما﴿  .185
َوَأْوَرْثنَرررا اْلَقرررْوَم الَّرررِذيَن َكررراُنوا ُيْسَتْضرررَعُفوَن َمَشررراِرَق اْْلَْرِض ﴿  .186

 160 137 َوَمَفاِرَِّبَا﴾

نَا ﴿  .187 ُْم َقْد َضلُّوا َقاُلوا َلِِْن ََلْ َيْرََحْ نَرا َومَلَّا ُسِقَط ِي َأْيِدهيِْم َوَرَأْوا َأَّنَّ َربُّ

يَن﴾ اِِسِ  29 149 َوَيْفِفْر َلنَا َلنَُكوَننَّ ِمَن اخْلَ

َعْلنِي َمَع اْلَقْوِم الظَّاملَِِْي﴾﴿  .188  91 150  َوََل ََتْ
 169 155 َواْخَتاَر ُموَسى َقْوَمُه َسْبِعَْي َرُجاًل﴾﴿  .189
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 176 160  َوَما َظَلُموَنا َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن﴾﴿  .190
َ  َلَيْبَعَثنَّ َعَلْيِهْم إَِ  َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسروُمُهْم ُسروَء ﴿  .191 َن َربُّ َوإِْذ َتَأذَّ

 139 167 اْلَعَذاِب﴾

ُه َواقِع  ِِّبِْم﴾﴿  .192 ة  َوَظنُّوا َأنَّ ُه ُظلَّ َبَل َفْوَقُهْم َكَأنَّ  54 171  َوإِْذ َنَتْقنَا اْْلَ
 نفالسورة األ 

يُكُم ﴿  .193  155 11  النَُّعاَس َأَمنًَة ِمنُْه﴾إِْذ ُيَفشِّ
194.  ﴿﴾ اَم َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلُدُكْم فِْتنَة   87، 43 28  َواْعَلُموا َأنَّ
بِيَث َبْعَضُه َعََل َبْعٍض﴾﴿  .195 َعَل اخْلَ  69 37  َوَعْ
 إِْذ ُيررِريَكُهُم اَّللَُّ ِي َمنَاِمررَ  َقلِررياًل َوَلررْو َأَراَكُهررْم َكثِرررًيا َلَفِشررْلُتمْ ﴿  .196

 43 َوَلَتنَاَزْعُتْم ِي اْْلَْمِر﴾
2 ،7 ،32 ،

200 

 41 60 ﴾َوَآَخِريَن ِمْن ُدوَِّنِْم ََل َتْعَلُموََّنُُم اَّللَُّ َيْعَلُمُهمْ ﴿  .197
 42 60 ﴾ ََل َتْعَلُموََّنُُم اَّللَُّ َيْعَلُمُهمْ ﴿  .198
َف اَّللَُّ َعنُْكْم َوَعلَِم َأنَّ فِيُكْم َضْعًفا﴾﴿  .199  86 66  اْْلََن َخفَّ
ى إِْن َيْعَلررِم اَّللَُّ ِي ﴿  .200 ررا النَّبِرريُّ ُقررْل ملَِررْن ِي َأْيررِديُكْم ِمررَن اْْلَِْسَ َ َيررا َأهيُّ

َّا ُأِخَذ ِمنُْكمْ  ا ِِم ا ُيْنتُِكْم َخرْيً  91، 40 70 ﴾ُقُلوبُِكْم َخرْيً

 سورة التوبة
ُكْم َغرْيُ ﴿  .201  ُمْعِجِزي اَّللَِّ َفِسيُحوا ِي اْْلَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُموا َأنَّ

 43 2 َوَأنَّ اَّللََّ ُُمِْزي اْلَكافِِريَن﴾

ًِا﴾﴿  .202 كَِْي ُثمَّ ََلْ َينُْقُصوُكْم َشْي  130 4  إَِلَّ الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن امْلَُْشِ
 146 6 َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اَّللَِّ ُثمَّ َأْبلِْفُه َمْأَمنَُه﴾﴿  .203
ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن﴾َحتَّى ُيْعطُ ﴿  .204  188، 128 29  وا اْْلِ
ُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباََّنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ﴾﴿  .205 َ  82 31 اَّتَّ
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ُْم َلَكاِذُبوَن﴾﴿  .206  105 42  َواَّللَُّ َيْعَلُم إَِّنَّ
َرْجنَرا َمَعُكر﴿  .207 لُِكروَن َأْنُفَسرُهْم َوَسَيْحلُِفوَن بِاَّللَِّ َلرِو اْسرَتَطْعنَا خَلَ ْم هُيْ

ُْم َلَكاِذُبوَن﴾  42 42 َواَّللَُّ َيْعَلُم إَِّنَّ

 184، 129 47 َلْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إَِلَّ َخَباًَل﴾﴿  .208
ُْم َكَفُروا بِاَّللَِّ﴾﴿  .209 ْم إَِلَّ َأَّنَّ  143 54 َوَما َمنََعُهْم َأْن ُتْقَبَل ِمنُْهْم َنَفَقاهُتُ
َدَقاِت َفنِْن ُأْعُطوا ِمنَْها َرُضوا﴾َوِمنْ ﴿  .210  188، 123 58 ُهْم َمْن َيْلِمُزَك ِي الصَّ
َفررَأْعَقَبُهْم نَِفاًقررا ِي ُقُلرروِِّبِْم إَِ  َيررْوِم َيْلَقْوَنررُه بِرراَم َأْخَلُفرروا اَّللََّ َمررا ﴿  .211

 149 77 َوَعُدوُه﴾

 216، 205 94  َقْد َنبََّأَنا اَّللَُّ ِمْن َأْخَباِرُكْم﴾﴿  .212
ُِ ُقُرَباٍت ِعنَْد اَّللَِّ﴾﴿  .213  87 99  َوَيتَِّخُذ َما ُينِْف
َّْن َحْوَلُكْم ِمَن اْْلَْعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل امْلَِدينَِة َمَرُدوا َعََل ﴿  .214 َوِِم

 102 101 النَِّفاِق ََل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم﴾

 41 101 ﴾ ََل َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهمْ ﴿  .215
 54 118  َوَظنُّوا َأْن ََل َمْلَجَأ ِمَن اَّللَِّ إَِلَّ إَِلْيِه﴾﴿  .216

 سورة يونس
ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنوًرا﴾﴿  .217  75 5 ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ
 47 16  ُقْل َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َوََل َأْدَراُكْم بِِه﴾﴿  .218
 48 16 اُكْم بِِه﴾َوََل َأْدرَ ﴿  .219
ُكْم ِي اْلررَرِّ َواْلَبْحررِر َحتَّررى إَِذا ُكنْررُتْم ِي اْلُفْلررِ  ﴿  .220 ُ ُهررَو الَّررِذي ُيَسررريِّ

ا ِريح  َعاِصف  َوَجاَءُهُم  ا َجاَءهْتَ َوَجَرْيَن ِِّبِْم بِِريٍح َطيَِّبٍة َوَفِرُحوا ِِّبَ

ُْم ُأِحيَط   ِِّبِْم﴾امْلَْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأَّنَّ
22 57 

ُْم ُأِحيَط ِِّبِْم﴾﴿  .221  92 22  َوَظنُّوا َأَّنَّ
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ُررْم ﴿  .222 نَررْت َوَظررنَّ َأْهُلَهررا َأَّنَّ يَّ َحتَّررى إَِذا َأَخررَذِت اْْلَْرُض ُزْخُرَفَهررا َوازَّ

 57 24 َقاِدُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا َلْياًل َأْو ََّنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا﴾

اَم ﴿  .223 ْيِل ُمْظلاًِم﴾َكَأنَّ  155 27  ُأْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم قَِطًعا ِمَن اللَّ
ررْمَع ﴿  .224 ررْن َيْملِررُ  السَّ رراَمِء َواْْلَْرِض َأمَّ ُقررْل َمررْن َيررْرُزُقُكْم ِمررَن السَّ

 38 31 ﴾ َواْْلَْبَصارَ 

ِمنْررُه  ُقررْل َأَرَأْيررُتْم إِْن َأَترراُكْم َعَذاُبررُه َبَياًتررا َأْو ََّنَرراًرا َمرراَذا َيْسررَتْعِجُل ﴿  .225

 37، 34 50 ﴾ امْلُْجِرُمونَ 

226.  ﴿﴾  ِ ُه ََلَ ِ  ُهَو ُقْل إِي َوَرِّبِّ إِنَّ ُِوَنَ  َأَح  206، 91 53 َوَيْسَتنْبِ
 88 66 ﴾ إِْن َيتَّبُِعوَن إَِلَّ الظَّنّ ﴿  .227

 سورة هود
ْنَساَن ِمنَّا َرَْحًَة﴾﴿  .228  151 9 َوَلِِْن َأَذْقنَا اْْلِ
اَم ُأْنِزَل بِِعْلِم اَّللَِّ﴾َفنِْن ََلْ َيْسَتِجيبُ ﴿  .229  43 14 وا َلُكْم َفاْعَلُموا َأنَّ
ْم فِيَها َوُهْم فِيَها ََل ُيْبَخُسوَن﴾﴿  .230  194، 131 15  ُنَوفِّ إَِلْيِهْم َأْعاَمََلُ
ا َكاِرُهوَن﴾﴿  .231  156 28  َأُنْلِزُمُكُموَها َوَأْنُتْم ََلَ
 إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعََل اَّللَِّ َوَما َأَنا بَِطاِرِد َوَيا َقْوِم ََل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماًَل ﴿  .232

َهُلوَن﴾ ِْم َوَلكِنِّي َأَراُكْم َقْوًما ََتْ ُْم ُماَلُقو َرِّبِّ  30 29 الَِّذيَن َآَمنُوا إَِّنَّ

ِزيِه َوََيِلُّ َعَلْيِه َعَذاب  ُمِقيم  ﴿  .233  40 39 ﴾ َفَسْوَف َتْعَلُموَن َمْن َيْأتِيِه َعَذاب  ُُيْ
 133 47 ﴾َقاَل َربِّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِ  َأْن َأْسَأَلَ  َما َلْيَس ِِل بِِه ِعْلم  ﴿  .234
235.  ﴿﴾  ِ  104 79  َقاُلوا َلَقْد َعلِْمَت َما َلنَا ِي َبنَاتَِ  ِمْن َح
 95، 73 82 َفَلامَّ َجاَء َأْمُرَنا َجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها﴾﴿  .236
 130 85  َأْشَياَءُهْم َوََل َتْعَثْوا ِي اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن﴾ َوََل َتْبَخُسوا النَّاَس ﴿  .237
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َك َما َيْعُبُد َآَباُؤَنا﴾﴿  .238 ُ َْ  166 87 َقاُلوا َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَ  َتْأُمُرَك َأْن َن
َك َما َيْعُبُد َآَباُؤَنا﴾﴿  .239 ُ َْ  80 87 َأَصاَلُتَ  َتْأُمُرَك َأْن َن
ْيُتْم إِْن ُكنُْت َعََل َبيِّنَرٍة ِمرْن َرِّبِّ َوَرَزَقنِري ِمنْرُه ِرْزًقرا َقاَل َيا َقْوِم َأَرأَ ﴿  .240

َحَسررنًا َوَمررا ُأِريررُد َأْن ُأَخررالَِفُكْم إَِ  َمررا َأَّْنَرراُكْم َعنْررُه إِْن ُأِريررُد إَِلَّ 

ْلرُت َوإَِلْير ْصاَلَح َما اْسرَتَطْعُت َوَمرا َترْوفِيِقي إَِلَّ بِراَّللَِّ َعَلْيرِه َتَوكَّ ِه اْْلِ

 ُأنِيُب﴾

88 35 

ْذُُتُوُه َوَراَءُكْم ظِْهِريًّا﴾﴿  .241 َ  82 92 َواَّتَّ
َِْس اْلِوْرُد امْلَْوُروُد﴾﴿  .242  160 98  َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِ

 سورة يوسف
ْمَس َوالْ ﴿  .243 َقَمرَر َرَأْيرُتُهْم ِِل َيا َأَبِت إِِّنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعََشَ َكْوَكًبا َوالشَّ

 31 4 َساِجِديَن﴾

 80 17 َوَتَرْكنَا ُيوُسَف ِعنَْد َمَتاِعنَا﴾﴿  .244
 83 21 َعَسى َأْن َينَْفَعنَا َأْو َنتَِّخَذُه َوَلًدا﴾﴿  .245
ْت َقِميَصررُه ِمررْن ُدُبررٍر َوَأْلَفَيررا َسرريَِّدَها َلررَدى ﴿  .246 َواْسررَتَبَقا اْلَبرراَب َوَقرردَّ

 51 25 اْلَباِب﴾

رًرا َوَقراَل اْْلََخرُر إِِّنِّ َأَراِِّن َأَْحِرُل َقا﴿  .247 ر ََخْ ا إِِّنِّ َأَراِِّن َأْعِصُ َل َأَحرُدُُهَ

 31 36 ﴾َفْوَق َرْأِِس ُخْبًزا َتْأُكُل الطَّرْيُ ِمنْهُ 

 إِِّنِّ َأَراِِّن َأْعِصُ ََخًْرا﴾﴿  .248
36 

27  ،89 ،90 ،
96 

ا َأَحُدُكاَم َفَيْسقِ ﴿  .249 ْجِن َأمَّ ُه ََخًْرا﴾َيا َصاِحَبِي السِّ  134 41  ي َربَّ
ُه ََخًْرا﴾﴿  .250 ا َأَحُدُكاَم َفَيْسِقي َربَّ  135 41  َأمَّ
ُه َناٍج ِمنُْهاَم اْذُكْرِِّن ِعنَْد َربَِّ ﴾﴿  .251  63، 62 42 َوَقاَل لِلَِّذي َظنَّ َأنَّ
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ونَ ﴿  .252 ْؤَيا َتْعُرُ  16 43 ﴾ إِْن ُكنُْتْم لِلرُّ
 90، 31 43 ﴾ْبَع َبَقَراٍت ِساَمٍن َيْأُكُلُهنَّ َسْبع  ِعَجاف  َوَقاَل امْلَلُِ  إِِّنِّ َأَرى َس ﴿  .253
ِْنَا لِنُْفِسَد ِي اْْلَْرِض﴾﴿  .254  104 73  َتاَّللَِّ َلَقْد َعلِْمُتْم َما ِج

 سورة الرعد
ْيَل النََّهاَر﴾﴿  .255  155 3  ُيْفِِش اللَّ
َطع  ُمَتَجاِوَرات  َوَجنَّات  ِمْن َأْعنَ ﴿  .256

اٍب َوَزْرع  َوَنِخيل  َوِي اْْلَْرِض قِ

 135 4 ِصنَْوان  َوَغرْيُ ِصنَْواٍن ُيْسَقى باَِمٍء َواِحٍد﴾

َق َخْوًفا َوَطَمًعا﴾﴿  .257  202، 152 12  ُهَو الَِّذي ُيِريُكُم اْلَرْ
اِر﴾﴿  .258 اُر ملَِْن ُعْقَبى الدَّ  107 42 َوَسَيْعَلُم اْلُكفَّ

 سورة ابراهيم
 151 14 ِمْن َبْعِدِهْم﴾ َوَلنُْسكِنَنَُّكُم اْْلَْرَض ﴿  .259
ِِّ َوَوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم﴾﴿  .260  149 22 إِنَّ اَّللََّ َوَعَدُكْم َوْعَد اَْلَ
ُلوا نِْعَمَة اَّللَِّ ُكْفًرا﴾﴿  .261  185، 136 28  َأََلْ َتَر إَِ  الَِّذيَن َبدَّ
 148 28 َوَأَحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَواِر﴾﴿  .262
 91، 69 30   َأْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيلِِه﴾َوَجَعُلوا َّللَِِّ﴿  .263
ُرُهْم لَِيررْوٍم ﴿  .264 رراَم ُيررَنخِّ َسررَبنَّ اَّللََّ َغررافاًِل َعررامَّ َيْعَمررُل الظَّرراملُِوَن إِنَّ َوََل َُتْ

 63 42 َتْشَخُص فِيِه اْْلَْبَصاُر﴾

 151 45  َوَسَكنُْتْم ِي َمَساكِِن الَِّذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم﴾﴿  .265
 سورة الحجر

افُِظونَ ﴿  .266 ا َلُه ََلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ  د 9 ﴾إِنَّ
ِحيُم﴾﴿  .267  َنبِّْ  ِعَباِدي َأِّنِّ َأَنا اْلَفُفوُر الرَّ

49 203 ،205 ،
213 
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ُِْهْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيَم﴾﴿  .268  206 51 َوَنبِّ

 127 87 اِِّن َواْلُقْرَآَن﴾َوَلَقْد َآَتْينَاَك َسْبًعا ِمَن امْلَثَ ﴿  .269

 69، 68 91 الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرَآَن ِعِضَْي ﴾ ﴿  .270

ا َكَفْينَاَك امْلُْسَتْهِز َِْي﴾﴿  .271  142 95 إِنَّ

ا َآَخَر﴾﴿  .272 َعُلوَن َمَع اَّللَِّ إََِلً  91 96  الَِّذيَن َعْ

ُِ َصْدُرَك باَِم َيُقوُلوَن﴾﴿  .273 َ  َيِضي  87، 42 97 َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَّ

 سورة النحل

ا َوَتْسَتْخِرُجوا ِمنُْه ِحْلَيًة َتْلَبُسوََّنَا﴾﴿  .274 اًم َطِريًّ  128 14 لَِتْأُكُلوا ِمنُْه ََلْ

ُصوَها﴾﴿  .275 وا نِْعَمَة اَّللَِّ ََل ُُتْ  66 18  َوإِْن َتُعدُّ

وَء َعََل ﴿  .276 ْزَي اْلَيْوَم َوالسُّ
 194، 127 27  اْلَكافِِريَن﴾َقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم إِنَّ اخْلِ

ا﴾﴿  .277 ُكْم َقاُلوا َخرْيً  192 30  َماَذا َأْنَزَل َربُّ

ْم َما َيْشَتُهوَن﴾﴿  .278 َعُلوَن َّللَِِّ اْلَبنَاِت ُسْبَحاَنُه َوََلُ  69 57 َوَعْ

َعُلوَن َّللَِِّ َما َيْكَرُهوَن﴾﴿  .279  68 62 َوَعْ

ةً ﴿  .280 َّا ِي ُبُطونِِه﴾ َوإِنَّ َلُكْم ِي اْْلَْنَعاِم َلِعْرَ  134 66  ُنْسِقيُكْم ِِم

ًِا﴿  .281 َهاتُِكْم ََل َتْعَلُموَن َشْي  41، 38 78 ﴾َواَّللَُّ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ

اَمِء َما ُيْمِسُكُهنَّ إَِلَّ اَّللَُّ﴾﴿  .282 َراٍت ِي َجوِّ السَّ  29 79 َأََلْ َيَرْوا إَِ  الطَّرْيِ ُمَسخَّ

﴾َوَجَعَل َلكُ ﴿  .283 رَّ ابِيَل َتِقيُكُم اَْلَ  145 81 ْم َِسَ

284.  ﴿﴾ ُمُه َبََش  اَم ُيَعلِّ ُْم َيُقوُلوَن إِنَّ  42 103 َوَلَقْد َنْعَلُم َأَّنَّ

ْوِف﴾﴿  .285 وِع َواخْلَ  151 112 َفَأَذاَقَها اَّللَُّ لَِباَس اْْلُ
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 سراءسورة اإل

تِي ِهَي َأْقَوُم﴾﴿  .286  169 9  هَيِْدي لِلَّ
 157 13 َأْلَزْمنَاُه َطا َِرُه ِي ُعنُِقِه﴾ َوُكلَّ إِْنَسانٍ ﴿  .287
َوإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرَآَن َجَعْلنَا َبْينََ  َوَبْْيَ الَّرِذيَن ََل ُيْنِمنُروَن بِراْْلَِخَرِة ﴿  .288

 91 45  ِحَجاًبا َمْسُتوًرا﴾

 104 .52  َوَتُظنُّوَن إِْن َلبِْثُتْم إَِلَّ َقلِياًل﴾﴿  .289
ر ُقِل اْدُعوا الَّرِذي﴿  .290 ِّ َن َزَعْمرُتْم ِمرْن ُدونِرِه َفراَل َيْملُِكروَن َكْشرَف الَضُّ

ِوياًل﴾  65 56 َعنُْكْم َوََل َُتْ

ْؤَيا الَّتِي َأَرْينَاَك إَِلَّ فِْتنًَة لِلنَّاسِ ﴿  .291  32 60 ﴾َوَما َجَعْلنَا الرُّ
رْرَتِن إَِ  ﴿  .292 ْمَت َعََلَّ َلرِِْن َأخَّ َيرْوِم اْلِقَياَمرِة َقاَل َأَرَأْيَتَ  َهَذا الَِّذي َكرَّ

َتُه إَِلَّ َقلِياًل  يَّ  35 62 ﴾َْلَْحَتنَِكنَّ ُذرِّ

َياِة َوِضْعَف امْلَاَمِت﴾﴿  .293  152 75  إًِذا َْلََذْقنَاَك ِضْعَف اَْلَ
اَمَء َكاَم َزَعْمَت َعَلْينَا كَِسًفا﴾﴿  .294  66 92  َأْو ُتْسِقَط السَّ
رراَمَواِت َواْْلَْرَض َقرراِدر  َعررََل َأْن َأَوََلْ َيررَرْوا َأنَّ اَّللََّ الَّررِذي َخَلرر﴿  .295 َِ السَّ

َِ ِمْثَلُهمْ  ُل  92 99 ﴾ َُيْ

 55 101 إِِّنِّ َْلَُظنَُّ  َيا ُموَسى َمْسُحوًرا﴾﴿  .296
 55 102 َوإِِّنِّ َْلَُظنَُّ  َيا فِْرَعْوُن َمْثُبوًرا﴾﴿  .297
ررا َمررا َتررْدُعوا ﴿  .298 َْحََن َأيًّ َفَلررُه اْْلَْسرراَمُء ُقررِل اْدُعرروا اَّللََّ َأِو اْدُعرروا الرررَّ

ْسنَى  172 110 ﴾اَْلُ

 سورة الكهف
َذ اَّللَُّ َوَلًدا﴾﴿  .299 َ  188، 158 4 َوُينِْذَر الَِّذيَن َقاُلوا اَّتَّ
ْم َأْحَسُن َعَماًل﴾﴿  .300 ُ ا لِنَْبُلَوُهْم َأهيُّ ا َجَعْلنَا َما َعََل اْْلَْرِض ِزينًَة ََلَ  75 7 إِنَّ
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اِعُلوَن َما َعلَ ﴿  .301 ا َْلَ  88 8  ْيَها َصِعيًدا ُجُرًزا﴾َوإِنَّ
قِيِم َكاُنوا ِمْن َآَياتِنَا َعَجًبا﴾﴿  .302  59 9 َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
ْزَبْْيِ َأْحََص ملَِا َلبُِثوا َأَمًدا﴾﴿  .303  105 12  لِنَْعَلَم َأيُّ اَْلِ
ِْم َوِزْدَناُهْم هُ ﴿  .304 ُْم فِْتَية  َآَمنُوا بَِرِّبِّ  129 13 ًدى﴾إَِّنَّ
ًة﴾﴿  .305 ُذوا ِمْن ُدونِِه َآَِلَ َ  84 15 َهُنََلِء َقْوُمنَا اَّتَّ
َِْت ِمنُْهْم ُرْعًبا﴾﴿  .306 َلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمنُْهْم فَِراًرا َومَلُلِ  142 18 َلِو اطَّ
َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقود ﴾﴿  .307  62، 59 18 َوَُتْ
ْوَن فِيَها ِمْن ﴿  .308 لَّ ا﴾َُيَ  177 31 َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوَيْلَبُسوَن ثَِياًبا ُخَْضً
اَعَة َقا َِمًة﴾﴿  .309  96 36 َوَما َأُظنُّ السَّ
ا ِمْن َجنَّتَِ ﴾﴿  .310  َخرْيً

 127 40 َفَعَسى َرِّبِّ َأْن ُيْنتَِْيِ
َِ َأْنُفِسِهْم﴾﴿  .311 اَمَواِت َواْْلَْرِض َوََل َخْل َِ السَّ ْم َخْل  153 51  َما َأْشَهْدهُتُ
َكا َِي الَِّذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفَلْم َيْسَتِجيُبوا ﴿  .312 َوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا ُُشَ

ْم﴾  98 52 ََلُ

ُْم ُمَواقُِعوَها﴾﴿  .313  56، 55 53 َوَرَأى امْلُْجِرُموَن النَّاَر َفَظنُّوا َأَّنَّ
ُْم ُمَواقُِعوَها﴾﴿  .314  58 53 َفَظنُّوا َأَّنَّ
ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه﴾َوَما َأْنَسانِ ﴿  .315  158 63 يُه إَِلَّ الشَّ
 45 69 َقاَل َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء اَّللَُّ َصابًِرا َوََل َأْعِِص َلَ  َأْمًرا﴾﴿  .316
 90 69 َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء اَّللَُّ َصابًِرا﴾﴿  .317
ْذَت َعَلْيِه َأْجًرا﴾﴿  .318 َ َِْت ََلَّتَّ  80 77  َلْو ِش
 147 85 َفَأْتَبَع َسَبًبا﴾﴿  .319
اَء َوَكاَن َوْعُد َرِّبِّ َحقًّا﴾﴿  .320  73 98 َفنَِذا َجاَء َوْعُد َرِّبِّ َجَعَلُه َدكَّ



 

 

290 

 

 الفهارس العامة

 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليرررة م.
 90، 79، 78 99 ﴾ َوَتَرْكنَا َبْعَضُهْم َيْوَمٍِِذ َيُموُج ِي َبْعٍض ﴿   .321

 60 102 َأَفَحِسَب الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َيتَِّخُذوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِِّن َأْولَِياَء﴾﴿  .322

 سورة مريم
ِ  ِْلََهَب َلِ  ُغاَلًما َزكِيًّا﴾﴿  .323 اَم َأَنا َرُسوُل َربِّ  125 19 َقاَل إِنَّ
اًطا َسِويًّا﴾﴿  .324 َ

ِِ بِْعنِي َأْهِدَك   170 43 َفاتَّ
 129 76  َوَيِزيُد اَّللَُّ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى﴾﴿  .325
َذ عِ ﴿  .326 َ َفاَعَة إَِلَّ َمِن اَّتَّ َْحَِن َعْهًدا﴾ََل َيْملُِكوَن الشَّ  91 87  نَْد الرَّ

 سورة طه
 -29 ﴾ َهاُروَن َأِخي (29)َواْجَعْل ِِل َوِزيًرا ِمْن َأْهَِل ﴿  .327

30 
87 

 127 36 َقاَل َقْد ُأوتِيَت ُسْنَلَ  َيا ُموَسى﴾﴿  .328
ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى﴾﴿  .329 ْ ََ نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ   123 50 َقاَل َربُّ
َب َوَأَبى﴾َوَلَقْد َأرَ ﴿  .330 َها َفَكذَّ  153 56  ْينَاُه َآَياتِنَا ُكلَّ
ْحَر﴾﴿  .331 َمُكُم السِّ ُه َلَكبرُِيُكُم الَِّذي َعلَّ  185، 162 71 إِنَّ
 147 78 َفَأْتَبَعُهْم فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه َفَفِشَيُهْم ِمَن اْلَيمِّ َما َغِشَيُهْم﴾﴿  .332
ْلنَا َأْوَزاًرا ِمْن ﴿  .333  194، 164 87 ِزينَِة اْلَقْوِم َفَقَذْفنَاَها﴾َوَلكِنَّا َُحِّ
َلَفُه﴾﴿  .334  149 97 َوإِنَّ َلَ  َمْوِعًدا َلْن َُّتْ

 نبياءسورة األ 
 76 8 َوَما َجَعْلنَاُهْم َجَسًدا ََل َيْأُكُلوَن الطََّعاَم﴾﴿  .335
 173 9 ُثمَّ َصَدْقنَاُهُم اْلَوْعَد﴾﴿  .336
 73 15 ى َجَعْلنَاُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن﴾َفاَم َزاَلْت تِْلَ  َدْعَواُهْم َحتَّ ﴿  .337
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وَن﴾﴿  .338 ًة ِمَن اْْلَْرِض ُهْم ُينَِْشُ ُذوا َآَِلَ َ  84 21 َأِم اَّتَّ
را ﴿  .339 اَمَواِت َواْْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقنَاُُهَ َأَوََلْ َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ

ٍء َحي   ْ ََ  30 30 ﴾َوَجَعْلنَا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ 

340.  ﴿﴾ ٍء َحي  ْ ََ  97، 76 30 َوَجَعْلنَا ِمَن امْلَاِء ُكلَّ 
 96 36 َوإَِذا َرَآَك الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َيتَِّخُذوَنَ  إَِلَّ ُهُزًوا﴾﴿  .341
ًِا﴾﴿  .342  176 47 َوَنَضُع امْلََواِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفاَل ُتْظَلُم َنْفس  َشْي
ا َعابِِديَن﴾َقاُلوا َوَج ﴿  .343  46 53 ْدَنا َآَباَءَنا ََلَ
 68 58  َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا﴾﴿  .344
 104 65  َلَقْد َعلِْمَت َما َهُنََلِء َينْطُِقوَن﴾﴿  .345
َكاِة﴾﴿  .346 اَلِة َوإِيَتاَء الزَّ  128 73  َوإَِقاَم الصَّ
ْمنَاَها ُسَلْياَمَن﴾﴿  .347  162 79 َفَفهَّ
ْمنَاُه َصنَْعَة َلُبوسٍ ﴿  .348  162 80 َلُكْم﴾ َوَعلَّ
 55 87 َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَفاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه﴾﴿  .349
 107، 106 109 َوإِْن َأْدِري َأَقِريب  َأْم َبِعيد  َما ُتوَعُدوَن﴾﴿  .350
ْهَر ِمَن اْلَقْوِل َوَيْعَلُم َما َتْكُتُموَن﴾﴿  .351 ُه َيْعَلُم اْْلَ  140 110 إِنَّ
ُه فِْتنَة  َلُكْم َوَمَتاع  إَِ  ِحٍْي﴾وَ ﴿  .352  108، 48 111 إِْن َأْدِري َلَعلَّ

 سورة الحج
353.  ﴿﴾ ِِ ِري  152 9  َوُنِذيُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب اَْلَ
354.  ﴿﴾ ْوَن فِيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْنُلًنا َولَِباُسُهْم فِيَها َحِرير  لَّ  178 23 َُيَ
 134 28 ا ِمنَْها َوَأْطِعُموا اْلَبا َِس اْلَفِقرَي﴾َفُكُلو﴿  .355
ْم﴾﴿  .356  153 28  لَِيْشَهُدوا َمنَافَِع ََلُ
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َكاَة﴾أ﴿  .357 اَلَة َوَآَتُوا الزَّ  128 41   ََقاُموا الصَّ
َ  َفُيْنِمنُوا بِهِ ﴿  .358 ُِّ ِمْن َربِّ ُه اَْلَ  40 54 ﴾َولَِيْعَلَم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َأنَّ
ًِا ََل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه﴾ َوإِنْ ﴿  .359 َباُب َشْي  131 73 َيْسُلْبُهُم الذُّ
 131 73  ََل َيْسَتنِْقُذوُه ِمنُْه﴾﴿  .360
ُكُم امْلُْسلِِمَْي ِمْن َقْبُل﴾﴿  .361  171 78 ُهَو َسامَّ

 سورة المؤمنون
اًم﴾﴿  .362  122 14  َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم ََلْ
َذ اَّللَُّ ِمْن َوَلٍد﴾﴿  .363 َ  81 91 َما اَّتَّ
ُْم ُهُم اْلَفا ُِزوَن﴾﴿  .364 وا َأَّنَّ  137 111 إِِّنِّ َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم باَِم َصَرُ
ُكْم إَِلْينَا ََل ُتْرَجُعوَن﴾﴿  .365 اَم َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا َوَأنَّ  86، 60 115 َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ

 سورة النور
اِِّن ََل َينْكُِح إَلَّ َزانَِيًة َأْو ُمَْشِ ﴿  .366  159 3  َكًة﴾الزَّ
ا َلُكْم َبْل ُهَو ﴿  .367 َسُبوُه َُشًّ ْفِ  ُعْصَبة  ِمنُْكْم ََل َُتْ إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاْْلِ

 63 11 َخرْي  َلُكْم﴾

ا﴾﴿  .368  97 12 َلْوََل إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ امْلُْنِمنُوَن َوامْلُْنِمنَاُت بَِأْنُفِسِهْم َخرْيً
ْوَنُه بِأَ ﴿  .369 ْلِسنَتُِكْم َوَتُقوُلوَن بِرَأْفَواِهُكْم َمرا َلرْيَس َلُكرْم بِرِه ِعْلرم  إِْذ َتَلقَّ

﴾ َسُبوَنُه َهيِّنًا َوُهَو ِعنَْد اَّللَِّ َعظِيم   64 15 َوَُتْ

 127 33 َوَآُتوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي َآَتاُكْم﴾﴿  .370
اٍب بِِقيَعٍة ََيْ ﴿  .371 ْم َكَِسَ َسرُبُه الظَّْمرَنُن َمراًء َحتَّرى َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعاَمَُلُ

ًِا﴾  177، 62، 60 39 إَِذا َجاَءُه ََلْ َعِْدُه َشْي

ْلُتْم﴾﴿  .372 اَم َعَلْيِه َما َُحَِّل َوَعَلْيُكْم َما َُحِّ  164 54 َفنِْن َتَولَّْوا َفنِنَّ
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َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا﴾﴿  .373  136 55  َوَلُيَبدِّ
ُم اَّللََّ﴾ َفْأَذْن ملَِنْ ﴿  .374 َِْت ِمنُْهْم َواْسَتْفِفْر ََلُ  168 62 ِش
َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَالُِفوَن َعرْن َأْمرِرِه َأْن ُتِصريَبُهْم فِْتنَرة  َأْو ُيِصريَبُهْم ﴿  .375

 16 63 ﴾ َعَذاب  َألِيم  

 سورة الفرقان
ُدونِررَ  ِمررْن اُلوا ُسررْبَحاَنَ  َمررا َكرراَن َينَْبِفرري َلنَررا َأْن َنتَِّخررَذ ِمررْن قرر﴿  .376

 84 18 َأْولَِياَء﴾

 73 23 َوَقِدْمنَا إَِ  َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباًء َمنُْثوًرا﴾﴿  .377
ُذوا َهَذا اْلُقْرَآَن َمْهُجوًرا﴾﴿  .378 َ ُسوُل َيا َربِّ إِنَّ َقْوِمي اَّتَّ  83 30 َوَقاَل الرَّ
ُه َهَواُه ﴿  .379 َذ إََِلَ َ  86، 83، 33 43  َأَفَأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه َوكِياًل﴾َأَرَأْيَت َمِن اَّتَّ
380.  ﴿﴾ َ  َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ  107 45 َأََلْ َتَر إَِ  َربِّ

 سورة الشعراء
َياطُِْي﴾﴿  .381 ُل الشَّ ُُِكْم َعََل َمْن َتنَزَّ  206 221 َهْل ُأَنبِّ

 سورة النمل
َ  َلُتَلقَّى اْلُقْرَآَن ِمْن َلُدْن َحكِ ﴿  .382  163 6 يٍم َعلِيٍم﴾َوإِنَّ
َا َوَقاَل َيا﴿  .383 ْمنَا النَّاُس  َأهيُّ َِ  ُعلِّ

 194 16 ﴾الطَّرْيِ  َمنْطِ
د  ِمْن ﴿  .384 ح  ُِمَرَّ ْ َِ ُه  ًة َوَكَشَفْت َعْن َساَقْيَها َقاَل إِنَّ َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه ُْلَّ

 63 44 َقَواِريَر﴾

 144 68 ِمْن َقْبُل﴾ َلَقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوَآَباُؤَنا﴿  .385
َحاِب﴾﴿  .386 َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َُتُرُّ َمرَّ السَّ َباَل َُتْ  60 88 َوَتَرى اْْلِ
َسُبَها َجاِمَدًة﴾﴿  .387 َباَل َُتْ  62 88  َوَتَرى اْْلِ
َمَها﴾﴿  .388 اَم ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ  166 91 إِنَّ
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 سورة القصص

ًة  ﴿  .389 مَّ
َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعََل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِي اْْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأ ِ

 73 5 ﴾ َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرثَِْي 

وُه إَِلْيِ  َوَجاِعُلوُه ِمَن امْلُْرَسلَِْي﴾﴿  .390 ا َرادُّ  68 7  إِنَّ
ِه َكْي َتَقرَّ َعْينَُها﴾﴿  .391  77 13 َفَرَدْدَناُه إَِ  ُأمِّ
ُه َواْسَتَوى َآَتْينَاُه ُحْكاًم َوِعْلاًم﴾﴿  .392  127 14 َومَلَّا َبَلَغ َأُشدَّ
 176 16  َقاَل َربِّ إِِّنِّ َظَلْمُت َنْفِِس َفاْغِفْر ِِل﴾﴿  .393
394.  ﴿﴾  159 27 َقاَل إِِّنِّ ُأِريُد َأْن ُأْنكَِحَ  إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْْيِ
ْنَيا َلْعنًَة َوَيْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن امْلَْقُبوِحَْي﴾َوَأْتَبْعنَاُهْم ِي َهِذِه ا﴿  .395  147 42 لدُّ
َكا َِي الَِّذيَن ُكنُْتْم َتْزُعُموَن﴾﴿  .396  65 62 َوَيْوَم ُينَاِدهيِْم َفَيُقوُل َأْيَن ُُشَ
َمًدا إَِ  َيْوِم اْلقِ ﴿  .397 ْيَل َِسْ  76 71 َياَمِة﴾ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َجَعَل اَّللَُّ َعَلْيُكُم اللَّ
ابُِروَن﴾﴿  .398 اَها إَِلَّ الصَّ  186، 164 80 َوََل ُيَلقَّ

 سورة العنكبوت

ُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتنُوَن﴾﴿  .399 َ َْ  92 2  َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُي
اَلِِ ﴿  .400 اِت َلنُْدِخَلنَُّهْم ِي الصَّ اَِلَ  150 9 َْي﴾َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْنَيا﴾﴿  .401 َياِة الدُّ َة َبْينُِكْم ِي اَْلَ ْذُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْوَثاًنا َمَودَّ َ اَم اَّتَّ  84 25 َوَقاَل إِنَّ
رْمَس ﴿  .402 َر الشَّ راَمَواِت َواْْلَْرَض َوَسرخَّ َِ السَّ َوَلِِْن َسرَأْلَتُهْم َمرْن َخَلر

 133 61  َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اَّللَُّ﴾

ا َجَعْلنَا َحَرًما َآِمنًا﴾﴿  .403  30 67 َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ
 170 69 َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا﴾﴿  .404
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 سورة الروم

ُكوَن﴾﴿  .405 ِْم ُيَْشِ ِ  ِمنُْهْم بَِرِّبِّ ًة إَِذا َفِري  152 33  ُثمَّ إَِذا َأَذاَقُهْم ِمنُْه َرَْحَ
 سورة لقمان

َِ الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه﴾َهَذ ﴿  .406 ُِ اَّللَِّ َفَأُروِِّن َماَذا َخَل  200 11 ا َخْل
 107، 87، 48 34 َوَما َتْدِري َنْفس  َماَذا َتْكِسُب َغًدا﴾﴿  .407

 سورة السجدة
ْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّارِ ﴿  .408  151 20 ﴾َوقِيَل ََلُ

 حزابسورة األ
َِّ َوُهَو هَيْدِ ﴿  .409 بِيَل﴾َواَّللَُّ َيُقوُل اَْلَ  170 4 ي السَّ
ا َوَكَفرى اَّللَُّ امْلُرْنِمنَِْي ﴿  .410 َوَردَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َكَفُروا بَِفْيظِِهْم ََلْ َينَاُلوا َخررْيً

 142 25 اْلِقَتاَل﴾

ْجنَاَكَها﴾﴿  .411  173 37  َفَلامَّ َقََض َزْيد  ِمنَْها َوَطًرا َزوَّ
 141 39  َوَكَفى بِاَّللَِّ َحِسيًبا﴾﴿  .412
ُفوَن ِرَساََلِت اَّللَِّ َوَُيَْشْوَنُه﴾الَّ ﴿  .413  146 39 ِذيَن ُيَبلِّ
 132 53 َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب﴾﴿  .414
اَعَة َتُكوُن َقِريًبا﴾﴿  .415  108، 48 63  َوَما ُيْدِريَ  َلَعلَّ السَّ

 سورة سبأ

﴾َوَيَرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلعِ ﴿  .416 َِّ َ  ُهَو اَْلَ  89، 30 6 ْلَم الَِّذي ُأْنِزَل إَِلْيَ  ِمْن َربِّ
ُكرْم َلِفري هَ ﴿  .417 ٍق إِنَّ ْقُتْم ُكرلَّ ُِمَرزَّ ُُِكْم إَِذا ُمرزِّ ْل َنُدلُُّكْم َعرََل َرُجرٍل ُينَبِّر

ٍِ َجِديٍد﴾  7 َخْل
204،206 ،
215 

ْ أُ ﴿  .418 َْ  َذَوا
ْلنَاُهْم بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتْْيِ  136 16  ُكٍل ََخٍْط﴾َوَبدَّ

َكاَء﴾﴿  .419 ْقُتْم بِِه ُُشَ  200 27 ُقْل َأُروِِّنَ الَِّذيَن َأَْلَ
 146 45  َوَما َبَلُفوا ِمْعَشاَر َما َآَتْينَاُهْم﴾﴿  .420
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 186، 160 32 ُثمَّ َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا ﴾﴿  .421
ررْوَن فِيَهررا ِمررْن َأَسرراِوَر ِمررْن َذَهررٍب َجنَّرراُت َعررْدٍن َيرر﴿  .422 لَّ ْدُخُلوََّنَا َُيَ

 178 33 َوُلْنُلًنا﴾

نَا َداَر امْلَُقاَمِة ِمْن َفْضلِِه﴾﴿  .423  148 35 الَِّذي َأَحلَّ
 129 39 َوََل َيِزيُد اْلَكافِِريَن ُكْفُرُهْم إَِلَّ َخَساًرا﴾﴿  .424
اَمَواِت﴾ َأُروِِّن َماَذا َخَلُقوا ِمَن اْْلَْرِض َأمْ ﴿  .425 ك  ِي السَّ ْم ُِشْ  201 40  ََلُ
َكرراَءُكُم الَّررِذيَن َتررْدُعوَن ِمررْن ُدوِن اَّللَِّ َأُروِِّن َمرراَذا ﴿  .426 ُقررْل َأَرَأْيررُتْم ُُشَ

 33 40 َخَلُقوا ِمَن اْْلَْرِض﴾

 سورة يس
ا إَِلْيُكْم مَلُْرَسُلوَن﴾﴿  .427 نَا َيْعَلُم إِنَّ  105، 42 16  َقاُلوا َربُّ
 107 31 َيَرْوا َكْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن﴾َأََلْ ﴿  .428
 154 64 ﴾اْصَلْوَها اْلَيْوَم باَِم ُكنُْتْم َتْكُفُرونَ ﴿  .429

 سورة الصافات
َزْوَن إَِلَّ َما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن﴾﴿  .430  185، 137 39 َوَما َُتْ
ُْم َأْلَفْوا َآَباَءُهْم َضالَِّْي  ﴿  .431  51، 50 69 ﴾إَِّنَّ
َتُه ُهُم اْلَباقَِْي﴾﴿  .432 يَّ  23 77  َوَجَعْلنَا ُذرِّ
رْعَي َقراَل َيرا ُبنَريَّ إِِّنِّ َأَرى ِي امْلَنَراِم َأِّنِّ َأْذَبُحرَ  ﴿  .433 َفَلامَّ َبَلرَغ َمَعرُه السَّ

 32 102 ﴾َفاْنُظْر َماَذا َتَرى

ابِِريَن﴾َقاَل َيا َأَبِت اْفَعْل َما ُتْنَمُر َسَتِجُدِِّن إِْن َشاَء اَّللَُّ ﴿  .434  45 102 ِمَن الصَّ
وَن﴾﴿  .435 ُْم مَلُْحََضُ نَُّة إَِّنَّ  105 158  َوَلَقْد َعلَِمِت اْْلِ
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َطاِب﴾﴿  .436 ِِّن ِي اخْلِ  156، 58، 56 23 َفَقاَل َأْكِفْلنِيَها َوَعزَّ
ُه َوَخرَّ َراكًِعا َوَأَناَب ﴿  .437 اَم َفَتنَّاُه َفاْسَتْفَفَر َربَّ  58، 56 24 ﴾َوَظنَّ َداُووُد َأنَّ
438.  ﴿﴾ اب  ُه َأوَّ  125 30 َوَوَهْبنَا لَِداُووَد ُسَلْياَمَن نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ
ا َوَجرْدَناُه َصرابًِرا نِْعرَم ﴿  .439 نَْث إِنَّ ْب بِِه َوََل َُتْ َوُخْذ بَِيِدَك ِضْفًثا َفاْْضِ

﴾ اب  ُه َأوَّ  45 44  اْلَعْبُد إِنَّ

اِر﴾َوَقاُلوا َما َلنَا ََل َنَرى ِرَج ﴿  .440 ُهْم ِمَن اْْلَُْشَ  67 62  اًَل ُكنَّا َنُعدُّ
 سورة الزمر

َلُه نِْعَمًة ِمنُْه َنِِسَ َما َكاَن َيْدُعو إَِلْيِه ِمْن َقْبُل﴾﴿  .441  138 8 ُثمَّ إَِذا َخوَّ
 70 8 َوَجَعَل َّللَِِّ َأْنَداًدا لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِِه﴾﴿  .442
ْم َأْجَرُهْم بَِأْحَس ﴿  .443 ِزهَيُ  185، 137 35 ِن الَِّذي َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾َوَعْ
اَم ُأوتِيُتُه َعََل ِعْلٍم﴾ثُ ﴿  .444 ْلنَاُه نِْعَمًة ِمنَّا َقاَل إِنَّ  138 49 مَّ إَِذا َخوَّ
ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدرُ ﴿  .445  40 52 ﴾َأَوََلْ َيْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َيْبُسُط الرِّ
رِة ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّرِذيَن ﴿  .446 ُفروا َعرََل َأْنُفِسرِهْم ََل َتْقنَُطروا ِمرْن َرَْحَ َأِْسَ

 192 53  اَّللَِّ﴾

اِهُلوَن﴾﴿  .447 ا اْْلَ َ  166 64 ُقْل َأَفَفرْيَ اَّللَِّ َتْأُمُروِّنِّ َأْعُبُد َأهيُّ
 سورة صافر

نَا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعْدهَتُْم﴾﴿  .448  150 8  َربَّ
 158 18 َيْوَم اْْلَِزَفِة﴾ َوَأْنِذْرُهمْ ﴿  .449
َشاِد﴾﴿  .450  170 29 َوَما َأْهِديُكْم إَِلَّ َسبِيَل الرَّ
 166 66 َوُأِمْرُت َأْن ُأْسلَِم لَِربِّ اْلَعامَلَِْي﴾﴿  .451
َينََّ  َفنَِلْينَا ُيْرَجُعوَن﴾﴿  .452 ا ُنِرَينََّ  َبْعَض الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفَّ  202 77  َفنِمَّ
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 157 13 َفنِْن َأْعَرُضوا َفُقْل َأْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد﴾﴿  .453
ًة﴾﴿  .454  30 15 َأَوََلْ َيَرْوا َأنَّ اَّللََّ الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشدُّ ِمنُْهْم ُقوَّ
َنا﴾﴿  .455 نَا َأِرَنا الََّذْيِن َأَضالَّ  153 29  َربَّ
يٍص﴾َوَظنُّوا َما َلَُ ﴿  .456  104، 63 48  ْم ِمْن َُمِ
يصٍ ﴿  .457 ْم ِمْن َُمِ  56 48 ﴾َوَضلَّ َعنُْهْم َما َكاُنوا َيْدُعوَن ِمْن َقْبُل َوَظنُّوا َما ََلُ
َّْن ُهرَو ِي ﴿  .458 ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعنِْد اَّللَِّ ُثمَّ َكَفْرُتْم بِِه َمْن َأَضلُّ ِِم

 34 52 ِشَقاٍق َبِعيٍد﴾

 ورة الشورىس
 150 8  َوَلكِْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِي َرَْحَتِِه﴾﴿  .459
يٍص﴾﴿  .460 ْم ِمْن َُمِ اِدُلوَن ِي َآَياتِنَا َما ََلُ  104 35 َوَيْعَلَم الَِّذيَن ُعَ
ًة َفِرَح ِِّبَا﴾﴿  .461 ْنَساَن ِمنَّا َرَْحَ  152 48 إَِذا َأَذْقنَا اْْلِ
ٍْ ُمْسَتقِ ﴿  .462 ا َ

ِِ  170 52  يٍم﴾َلَتْهِدي إَِ  
 سورة الزخرف

ُكْم َتْعِقُلوَن﴾﴿  .463 ا َجَعْلنَاُه ُقْرَآًنا َعَربِيًّا َلَعلَّ  74 3 إِنَّ
 70 15  َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا﴾﴿  .464
َْحَِن إَِناًثا﴾﴿  .465 َكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ

  َوَجَعُلوا امْلَاَل ِ
19 

67 ،68 ،70 ،
86 

ُمْ ﴿  .466 ُْم ُمْهَتُدوَن﴾ َوإَِّنَّ بِيِل َوََيَْسُبوَن َأَّنَّ وََّنُْم َعِن السَّ  61 37 َلَيُصدُّ
 سورة الدخان

 87، 79 24  َواْتُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا﴾﴿  .467
 80 25 ﴾َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ﴿  .468
ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعٍْي﴾﴿  .469  173 54 َوَزوَّ
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 سورة الجاثية

ُه اَّللَُّ َعََل ِعْلٍم َوَخَتَم َعََل َسْمِعِه  َأَفَرَأْيَت َمنِ ﴿  .470 ُه َهَواُه َوَأَضلَّ َذ إََِلَ َ اَّتَّ

ِديِه ِمْن َبْعِد اَّللَِّ﴾ ِه ِغَشاَوًة َفَمْن هَيْ  33 23 َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعََل َبَصِ

 حقافسورة األ
 48 9 َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل ِِّب َوََل بُِكْم﴾﴿  .471
ُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعنِْد اَّللَِّ َوَكَفْرُتْم بِِه َوَشِهَد َشاِهد  ِمْن َبنِري ُقْل َأَرَأيْ ﴿  .472

رررِدي اْلَقرررْوَم  ُتْم إِنَّ اَّللََّ ََل هَيْ يرررَل َعرررََل ِمْثلِرررِه َفرررَنَمَن َواْسرررَتْكَرْ
ا ِ إِِْسَ

 الظَّاملَِِْي﴾
10 35 ،98 

ُفُكمْ ﴿  .473 اَم اْلِعْلُم ِعنَْد اَّللَِّ َوُأَبلِّ  146 23 َما ُأْرِسْلُت بِِه﴾ َقاَل إِنَّ
ًة﴾﴿  .474 ُذوا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ُقْرَباًنا َآَِلَ َ ُهُم الَِّذيَن اَّتَّ  101 28 َفَلْوََل َنَصَ

 سورة محمد
رِري ِمرْن ﴿  .475 اِت َجنَّاٍت ََتْ اَِلَ إِنَّ اَّللََّ ُيْدِخُل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

تَِها اْْلََّْنَارُ   150 12 ﴾ َُتْ

 135 15 َوُسُقوا َماًء ََحِياًم﴾﴿  .476
ُه ََل إَِلَه إَِلَّ اَّللَُّ َواْسَتْفِفْر لَِذْنبَِ ﴾﴿  .477  168، 43 19  َفاْعَلْم َأنَّ
ُه ََل إَِلَه إَِلَّ اَّللَُّ﴾﴿  .478  87 19 َفاْعَلْم َأنَّ
 202 30 َوَلْو َنَشاُء َْلََرْينَاَكُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم بِِسياَمُهْم﴾﴿  .479
ُكْم َأْعاَمَلُكْم﴾َواَّللَُّ﴿  .480 َ

َِ  143 35   َمَعُكْم َوَلْن َي
 سورة الفتح

ْوِء﴾﴿  .481  97، 88 6  الظَّانَِّْي بِاَّللَِّ َظنَّ السَّ
ْوِء﴾﴿  .482  100 12 َوَظنَنُْتْم َظنَّ السَّ
ُسوُل َوامْلُْنِمنُوَن إَِ  َأْهلِيِهْم َأَبًدا﴾﴿  .483  62، 55 12 َبْل َظنَنُْتْم َأْن َلْن َينَْقلَِب الرَّ
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ُلوا َكاَلَم اَّللَِّ﴾﴿  .484  136 15  ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ
ْم َفْتًحا َقِريًبا﴾﴿  .485 كِينََة َعَلْيِهْم َوَأَثاَِّبُ  176 18 َفَعلَِم َما ِي ُقُلوِِّبِْم َفَأْنَزَل السَّ

 سورة الحجرات
 59 15 الَِّذيَن َآَمنُوا بِاَّللَِّ َوَرُسولِِه ُثمَّ ََلْ َيْرَتاُبوا﴾﴿  .486

 سورة  
ِديِد﴾﴿  .487 ا َآَخَر َفَأْلِقَياُه ِي اْلَعَذاِب الشَّ  70 26 الَِّذي َجَعَل َمَع اَّللَِّ إََِلً

 سورة الطور
ُموِم﴾﴿  .488  185، 145 27 َفَمنَّ اَّللَُّ َعَلْينَا َوَوَقاَنا َعَذاَب السَّ

 سورة النجم
ى﴾﴿  .489 َت َواْلُعزَّ  102، 35 19 َأَفَرَأْيُتُم الالَّ
وَن امْلَاَل َِكَة َتْسِمَيَة اْْلُْنَثى﴾إِ ﴿  .490  68 27  نَّ الَِّذيَن ََل ُيْنِمنُوَن بِاْْلَِخَرِة َلُيَسمُّ
ْسنَى﴾﴿  .491 ِزَي الَِّذيَن َأْحَسنُوا بِاَْلُ  137 31 َوَعْ
َأِعنْرَدُه ( 34)َوَأْعَطى َقلِرياًل َوَأْكرَدى  (33)َأَفَرَأْيَت الَِّذي َتَو َّ ﴿  .492

 33 35-33 ﴾ ِب َفُهَو َيَرىِعْلُم اْلَفيْ 

 98 35 َأِعنَْدُه ِعْلُم اْلَفْيِب َفُهَو َيَرى﴾﴿  .493
ى﴾ (53)َوامْلُْنَتِفَكَة َأْهَوى ﴿  .494 اَها َما َغشَّ   -53  َفَفشَّ

54 155 

ى﴾﴿  .495 اَها َما َغشَّ  187 54  َفَفشَّ
 سورة القمر

ْرَنا اْْلَْرَض ُعُيوًنا﴾﴿  .496  142 12 َوَفجَّ
كٍِر﴾َوَلَقْد َتَركْ ﴿  .497  79 15 نَاَها َآَيًة َفَهْل ِمْن ُمدَّ
ا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه﴾﴿  .498  192 24 َأَبََشً
499.  ﴿﴾ اُب اْْلَُِشُ  108 26  َسَيْعَلُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ
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 سورة الرحمن

َمُه اْلَبَياَن﴾﴿  .500  162 4 َعلَّ
 سورة الواقعة

الُِقوَن﴾ َأَأْنُتمْ  (58)َأَفَرَأْيُتْم َما ُُتْنُوَن ﴿  .501 ُلُقوَنُه َأْم َنْحُن اخْلَ  - 58 ََّتْ
59 

33 

 سورة الحديد
ْسنَى﴾﴿  .502  144 10 َوُكالًّ َوَعَد اَّللَُّ اَْلُ
َقاِت َوَأْقَرُضروا اَّللََّ َقْرًضرا َحَسرنًا ُيَضراَعُف ﴿  .503 دِّ قَِْي َوامْلُصَّ دِّ إِنَّ امْلُصَّ

ْم﴾  155 18  ََلُ

َبُعوُه َرْأَفًة َوَرَْحًَة﴾ َوَجَعْلنَا ِي ُقُلوِب الَِّذينَ ﴿  .504  76 27 اتَّ

 سورة المجادلة

ْيَطاُن َفَأْنَساُهْم ِذْكَر اَّللَِّ﴾﴿  .505  159 19 اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّ
506.  ﴿﴾  189 21 َكَتَب اَّللَُّ َْلَْغلَِبنَّ
وَن َمررْن َحرر﴿  .507 ادَّ اَّللََّ ََل ََتِررُد َقْوًمررا ُيْنِمنُرروَن بِرراَّللَِّ َواْلَيررْوِم اْْلَِخررِر ُيررَوادُّ

 90، 46 22 َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا َآَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواََّنُْم َأْو َعِشرَيهَتُْم﴾

 سورة الحشر
ُْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوَُّنُْم ِمَن اَّللَِّ﴾﴿  .508  56 2  َوَظنُّوا َأَّنَّ
 15 7  َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة﴾﴿  .509
 145 9 َنْفِسِه َفُأوَلَِِ  ُهُم امْلُْفلُِحوَن﴾ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ ﴿  .510
ْم َشتَّى﴾﴿  .511 َسُبُهْم ََجِيًعا َوُقُلوُِّبُ  64 14 َبْأُسُهْم َبْينَُهْم َشِديد  َُتْ
 159 19 َوََل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اَّللََّ َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم﴾﴿  .512



 

 

302 

 

 الفهارس العامة

 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليرررة م.
 سورة الممتحنة

اِر﴾ َفنِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ﴿  .513  90، 39، 38 10 ُمْنِمنَاٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إَِ  اْلُكفَّ
 42 10 ﴾َفنِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْنِمنَاٍت ﴿  .514

 سورة الجمعة

ِمررُل ﴿  .515 رراَمِر ََيْ
ِمُلوَهررا َكَمَثررِل اَْلِ ُلرروا التَّررْوَراَة ُثررمَّ ََلْ ََيْ َمَثررُل الَّررِذيَن َُحِّ

 164 5 َأْسَفاًرا﴾

516.  ﴿ َ ُكْم َأْولَِياُء َّللَِِّ ِمْن ُدوِن النَّاِس ُقْل َيا َأهيُّ ا الَِّذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمُتْم َأنَّ

 65 6 َفَتَمنَُّوا امْلَْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدقَِْي﴾

 سورة المنافقون

َ  َلَرُسوُل اَّللَِّ َواَّللَُّ َيْعَلُم إِ ﴿  .517 رَ  إَِذا َجاَءَك امْلُنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنَّ نَّ

 42 1 َلَرُسوُلُه َواَّللَُّ َيْشَهُد إِنَّ امْلُنَافِِقَْي َلَكاِذُبوَن﴾

وا َعْن َسبِيِل اَّللَِّ﴾﴿  .518 ُذوا َأْياَمََّنُْم ُجنًَّة َفَصدُّ َ  83 2 اَّتَّ
 61 4 ََيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم﴾﴿  .519
 91 4  َعَلْيِهْم﴾ ََيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحةٍ ﴿  .520

 سورة التغابن
 86، 66، 64 7 ﴾ َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ُيْبَعُثوا﴿  .521

 سورة الطال 

 108 1  ََل َتْدِري َلَعلَّ اَّللََّ َُيِْدُ  َبْعَد َذلَِ  َأْمًرا﴾﴿  .522
 6 1 ﴾ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ  ﴿  .523
 163 7  ا إَِلَّ َما َآَتاَها﴾ََل ُيَكلُِّف اَّللَُّ َنْفًس ﴿  .524
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 سورة التحريم

َف َبْعَضُه﴾﴿  .525   َفَلامَّ َنبََّأْت بِِه َوَأْظَهَرُه اَّللَُّ َعَلْيِه َعرَّ
3 

161 ،202 ،
203 ،204 ،
205 ،207 

 سورة الملك
ُكْم َتْشُكُروَن﴾﴿  .526 ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفَِِدَة َلَعلَّ  72 23  َوَجَعَل َلُكُم السَّ

 سورة القلم
527.  ﴿﴾ ْم بَِذلَِ  َزِعيم  ُ  133 40  َسْلُهْم َأهيُّ

 سورة الحاقة
اقَُّة﴾﴿  .528  107، 86، 49 3 َوَما َأْدَراَك َما اَْلَ
ْم ِمْن َباقَِيٍة﴾﴿  .529  97 8 َفَهْل َتَرى ََلُ
 إِِّنِّ َظنَنُْت َأِّنِّ ُماَلٍق ِحَسابَِيْه﴾﴿  .530

20 
54 ،57 ،58 ،

86 
 48 26 ابَِيْه﴾َوََلْ َأْدِر َما ِحَس ﴿  .531
ِحيَم َصلُّوهُ  ﴿  .532  19 31 ﴾ُثمَّ اْْلَ

 سورة المعارج
 132 10 َوََل َيْسَأُل ََحِيم  ََحِياًم﴾﴿  .533
ُْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا ﴿  .534  31، 27 7 -6  َوَنَراُه َقِريًبا﴾ (6)إَِّنَّ

 سورة الجن
نُّ َعََل ﴿  .535 ْنُس َواْْلِ ا َظنَنَّا َأْن َلْن َتُقوَل اْْلِ  55 5 اَّللَِّ َكِذًبا﴾ َوَأنَّ
رنِّ َفرَزاُدوُهْم ﴿  .536 ْنِس َيُعوُذوَن بِِرَجاٍل ِمرَن اْْلِ ُه َكاَن ِرَجال  ِمَن اْْلِ َوَأنَّ

 130 6 َرَهًقا﴾

َِْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا﴾﴿  .537 اَمَء َفَوَجْدَناَها ُملِ ا مَلَْسنَا السَّ  142 8 َوَأنَّ
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رررا ََل َنرررْدِري َأَُش  ُأِريررر﴿  .538 رررْم َوَأنَّ ُ َد بَِمرررْن ِي اْْلَْرِض َأْم َأَراَد ِِّبِرررْم َرِّبُّ

 48 10 ﴾َرَشًدا

 سورة المزمل
َعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا﴾﴿  .539  74 17 َفَكْيَف َتتَُّقوَن إِْن َكَفْرُتْم َيْوًما َعْ
ا َوَأعْ ﴿  .540 ُدوُه ِعنَْد اَّللَِّ ُهرَو َخررْيً

ُموا ِْلَْنُفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ ََتِ َظرَم َوَما ُتَقدِّ

 89، 45 20  َأْجًرا﴾

 155 20 َوَأْقَرُضوا اَّللََّ َقْرًضا َحَسنًا﴾﴿  .541
ا﴾﴿  .542 ُدوُه ِعنَْد اَّللَِّ ُهَو َخرْيً

 44 20 ََتِ
 سورة المدثر

 154 26 َسُأْصلِيِه َسَقَر﴾﴿  .543
 49 27 َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر﴾﴿  .544

 سورة القيامة
ْنَساُن َألَّْن َنْجمَ ﴿  .545  87، 64 3 َع ِعَظاَمُه﴾َأََيَْسُب اْْلِ
َي َبنَاَنُه﴾﴿  .546  64 4 َبََل َقاِدِريَن َعََل َأْن ُنَسوِّ
اَن َيْوُم اْلِقَياَمِة﴾﴿  .547  133 6 َيْسَأُل َأيَّ
ا َفاقَِرة ﴾﴿  .548  57 25 َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِِّبَ
َك ُسًدى﴾﴿  .549 َ َْ ْنَساُن َأْن ُي

 80، 61 36 َأََيَْسُب اْْلِ
 نسانسورة اإل 

ا َكُفوًرا﴾إِنَّ ﴿  .550 ا َشاكًِرا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ  170 3 ا َهَدْينَاُه السَّ
 134 8 َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعََل ُحبِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا﴾﴿  .551
وًرا﴾﴿  .552 ًة َوُِسُ اُهْم َنَْضَ  163 11 َفَوَقاُهُم اَّللَُّ َُشَّ َذلَِ  اْلَيْوِم َوَلقَّ
ى َسْلَسبِياًل﴾َعْينًا فِيَها تُ ﴿  .553  171 18 َسمَّ
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 96 19 إَِذا َرَأْيَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْنُلًنا َمنُْثوًرا﴾﴿  .554
اًبا َطُهوًرا﴾﴿  .555 ْم َُشَ ُ  134 21  َوَسَقاُهْم َرِّبُّ
اًبا َطُهوًرا﴾﴿  .556 ْم َُشَ ُ ٍة َوَسَقاُهْم َرِّبُّ  178 21 َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن فِضَّ

 سورة المرسالت
 134 27 اُكْم َماًء ُفَراًتا﴾َوَأْسَقْينَ ﴿  .557

 سورة النبأ
 100 4 َكالَّ َسَيْعَلُموَن﴾﴿  .558
 190 5_4  ُثمَّ َكالَّ َسَيْعَلُموَن﴾ (4)َكالَّ َسَيْعَلُموَن ﴿  .559
 76 6 َأََلْ َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاًدا﴾﴿  .560
ا َأْنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِريًبا﴾﴿  .561  158 40 إِنَّ

 سورة عبس
كَّى﴾َوَما ُيْد ﴿  .562 ُه َيزَّ  108، 49 3 ِريَ  َلَعلَّ

 سورة التكوير
 132 8  َوإَِذا امْلَْوُءوَدُة ُسَِِلْت﴾﴿  .563
 55، 54 24 ﴾َوَما ُهَو َعََل اْلَفْيِب بَِضنِْيٍ ﴿  .564

 سورة االنفطار
يِن﴾﴿  .565  210 17  َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم الدِّ

 سورة المطففين

وَن﴾َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزنُ ﴿  .566  174 3 وُهْم ُُيِِْسُ
ُْم َمْبُعوُثوَن﴾﴿  .567 َ  َأَّنَّ

 57 4 َأََل َيُظنُّ ُأوَلِِ
اُر َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن﴾﴿  .568 َب اْلُكفَّ  176 36 َهْل ُثوِّ
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 سورة البلد

569.  ﴿﴾  61 5 َأََيَْسُب َأْن َلْن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحد 
 سورة الشمس

ْيِل إَِذا َيْفَشاَها﴾﴿  .570  154 4  َواللَّ
َمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾﴿  .571  157 8  َفَأَْلَ
اَها ﴿  .572 اَها﴾ (9)َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ  157 10-9 َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

 سورة الليل
ا َمْن َأْعَطى َواتََّقى﴾﴿  .573  189، 187 5 َفَأمَّ

 سورة الضحى
َ  َوَما َقََل﴾َما ﴿  .574 َعَ  َربُّ  189 3  َودَّ
َْ ﴾ َوَلَسْوَف ﴿  .575 ََ َ  َف  188 5  ُيْعطِيَ  َربُّ
576.  ﴿﴾ ْ َ  َفَحدِّ ا بِنِْعَمِة َربِّ  208 11 َوَأمَّ

 سورة التين
 77 5 ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِلَِْي﴾﴿  .577

 سورة العل 

 88 7  َأْن َرَآُه اْسَتْفنَى﴾﴿  .578
 99، 35 9  َأَرَأْيَت الَِّذي َينَْهى﴾﴿  .579
﴾ (9)نَْهى َأَرَأْيَت الَِّذي يَ ﴿  .580  34 10-9 َعْبًدا إَِذا َصَلَّ
َدى ﴿  .581  99، 35 12-11  َأْو َأَمَر بِالتَّْقَوى﴾ (11)َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعََل اَْلُ
َب َوَتَو َّ ﴿  .582  101، 34 14-13 َأََلْ َيْعَلْم بَِأنَّ اَّللََّ َيَرى﴾ (13)َأَرَأْيَت إِْن َكذَّ
 99، 35، 34 14 ﴾ َيَرىَأََلْ َيْعَلْم بَِأنَّ اَّللََّ ﴿  .583
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 سورة القدر

 49 2 َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر﴾﴿  .584
 سورة البينة

يَن ُحنََفاءَ ﴿  .585  167 5 ﴾َوَما ُأِمُروا إَِلَّ لَِيْعُبُدوا اَّللََّ ُُمْلِِصَْي َلُه الدِّ
 سورة الزلزلة

ُ  َأْخَباَرَها ﴿  .586 دِّ َ  أَ ( 4)َيْوَمٍِِذ ُُتَ ا﴾بَِأنَّ َربَّ  208 5-4 ْوَحى ََلَ
 سورة الهمزة

 61 3 ََيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه﴾﴿  .587
 سورة الفيل

 74 5 َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكوٍل﴾﴿  .588
 سورة الماعون

ينِ ﴿  .589 ُب بِالدِّ  34 1 ﴾  َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذِّ
 143 7 َوَيْمنَُعوَن امْلَاُعوَن﴾﴿  .590

 سورة الكوثر
ا أَ ﴿  .591  ْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر﴾إِنَّ

1 7  ،123 ،
183 ،187 

 سورة النصر
 149 2  َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِي ِديِن اَّللَِّ َأْفَواًجا﴾﴿  .592
اًبا﴾﴿  .593 ُه َكاَن َتوَّ َ  َواْسَتْفِفْرُه إِنَّ  169 3  َفَسبِّْح بَِحْمِد َربِّ
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 فهرس الشواهد الشعرية
 الصفحة القائل لقافيةا أول البيت الرقم

، 204 لم يتس  للاعم معين تلَقر حذام فقد ت بئت  1
216 

 207 الحامث بن حلزة اليلعمي  الو  ْ  أو متعتم ما تسألون  2
 191 ابن  يا الم يات طيبا   لن تماها  3
 110 ت ِس  لبعض الفزاميين األد    عذلك أ دبت  4
 98 األسدي العميت بن زيد  وتحس    بأيِّ عتا ٍ  5
 125 األخطل  و  يه      يبل  التاا 6
 165 عممو بن معد يعم   تلِ   أممتك الخيم  7
 214 لم يتس  للاعم معين    َواه ِ  وأتت أمات  اع   8
 122 الفمزدق  المتجو ِ  بمرِل سيوف الهتد  9

 124 بلام بن بمد  لملي ِ  أمى خلقا   10
 تميم بن مقبل،  م لِّمات    د ع تت أحجو  11

 أو لبل األعماب  
67 

 172 عبيد بن األبم  أبا جعدةِ  ه  الخمم   لك  12
، 109 عريم عزة تولتِ  وما عتت أدمي  بلَ  13

113 
 124 التمم بن تول  التتاَجا وأتت وهبتها 14
 53 لم يتس  للاعم معين  ام عمِّدَ  ظتتتك إن لب ت  15
 27 مم بن صعصعةعا اجتودَ  مأيت اَع أعبمَ  16
بمت سودا  الغميم 17  207 العوام بن عقبة بن زهيم أعود ها وخ 
 47 لم يتس  للاعم معين حميد   د ميت الوف    18
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 الصفحة القائل لقافيةا أول البيت الرقم
 171 لم يتس  للاعم معين من ب دِّ  وسميت  يحير 19
 53 لم يتس  للاعم معين الوجدِ  ِإَخالك إن لم تغ ض  20
 50 اعم معينلم يتس  لل أحدِ   د جمبوه فألفوه 21
 58 د ميد بن الصمة المسمدِ  فقلت لهم ظتوا  22
 50 أتا بن زتيم الديلم  باليدِ  تعل م مسول اع أتك 23
 207 مجل من بت  ع   تعوِديت  وما عليك إذا أ خبمتت  24
 172 عل  بن أب  طال   تبما   لما مأيت األمم  25
 140 التابغة الذبيات  ظاهما   عتمتك لي    26
 109 حاتم الطائ  َوْفم   و د علم األ وام 27
 111 متازل بن مبيعة المتقمي الَخَوم   أباألماجيز يا بن اللؤم 28
 65 ع ريم عزة يتغيم   و د زعمت 29
 125 األعلر وعلامِ  يه  التجيبة 30
 205 التابغة الذبيات  األلعامِ  ت بئت زمعة 31
 191 الذبيات التابغة  أم عمام إذا تغتر الحمام 32
 115 الحطيئة بالهجمِ  إذا  لت أت  33
 122 الفمزدق قماأل غداة عسا أجتاده 34
 49 زياد بن سيام بن عممو بن جابم المعمِ  تعل م لفا  التفا 35
وت  غمازَ  َتِخذت   36  80 أبو جتد  بن ممة الهذل  ليعجز 
 175 المتلما ال بع  السوا   آليت ح   العماق 37
 169 الفمزدق الزعازم   ا الذي اختيمومت 38
 121 أبو خالد القتات  عجافِ  وأن يعمين 39
 71 ابن همام السلول  هالعا   فقلت أجمت  40
 124 عمم بن أب  مبيعة س ْؤَ   أميما  علر مالئت 41



 

 

310 

 

 الفهارس العامة

 

 الصفحة القائل لقافيةا أول البيت الرقم
 59 لبيد بن مبيعة    را ِ  َحِسبت  التقر 42
 49 زهيم بن أب  س لمر   اتل   فقلت: تعل م أن 43
 167 لم يتس  للاعم معين العمل   أستغفم اع 44
 53 التمم بن تول   أول   دعات  الغوات  عمهن 45
 110 عع  بن زهيم تتويل   أمجو وآمل   46
 123 عريم عزة تبالِ  يعط  العليمة 47
 38 لم يتس  للاعم معين األملِ  علمتك الباذل  48
 114 األسدي العميت بن زيد متجاِهليتا أجها   تقول 49
 84 مؤبة بن العجاج مأعولِ  ولعبت بهم طيمٌ  50
 122 الحصين بن الحمام الممي أعمَما فتيان عساهم نعليه 51
 114 هدبة بن خلمم العذمي  اسَما متر تقول الق ل   52
 112 أبو أسيدة الدبيمي اه ماَغَتمَ  هما سيداتا يزعمان 53
 105 مبيعة لبيد بن سهام ها ولقد علمت لتأتين 54
 203 الفمزدق صميم ها تبئت عبد اع  55
 16 حسان بن رابت بسامِ  تبلت فؤادك 56
 66 التعمان بن بليم األتصامي الع ْدمِ  ف  َتْعد د المولر 57
 124 عمم بن أب  مبيعة األعظمِ  هذا الذي متا 58
 101 عتتمة بن لداد المعممِ  ولقد تزلت ف  تظت  59
 205 األعلر اليمنْ  أهلِ  سا  وأ تبئت  ي 60
 123 جميل بريتةلت س   اوجفاتَ  وأتر صواحبها  61
 115 ألعماب ت س   ااسماِئيتَ   الت وعتت مج    62
 171 لم يتس  للاعم معين بلبانِ  دعتت  أخاها 63

 


