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 :ظن وأخواتھا: سادسا
اعلھا  تدخل على الجملة االسمیة بعد استیفاء ف ظن وأخواتھا أفعال تامة ناسخة-1

فتنصب المبتدأ ویسمى مفعوال أول لھا وتنصب الخبر ویسمى مفعوال ثانیا لھا وھي 
 .تامة ألنھا تستوفي فاعلھا أوال ثم تنصب المفعولین اللذین ھما في األصل مبتدأ وخبر

 
ضمن الجملة الفعلیة ومع  أورد بعض مؤلفي كتب النحو موضوع ظن وأخواتھا -2

نھم وال سیما القدامى ضمن النواسخ للجملة االسمیة وقد المفعول بھ، وأوردھا كثیر م
 .رأینا اتباع الطریقة الثانیة وإیرادھا ضمن الجملة االسمیة ونواسخھا

 
 : تنقسم ظن وأخواتھا إلى قسمین: تقسیم ظن وأخواتھا-3
 .أفعال القلوب وسمیت كذلك ألن معانیھا متصلة بالقلب من حیث العلم أو الظن-1
 .ویل أو الصیرورة وھي واضحة الداللة على التحویل أفعال التح-2

 :وتنقسم أفعال القلوب إلى قسمین
 .رأى وعلم ووجد وألفى ودرى وتعلَّْم:  أفعال الیقین وھي ستة أفعال:أحدھما

رأیت فعل ماض والتاء فاعلھ، الحقیقة مفعول ) رأیت الحقیقَة واضحًة( مثال رأى -
 .أول، واضحة مفعول ثان

 )محاولًة وأكثَرھم جنوًدا   أكبَر كلِّ شيٍءرأیت اَهللا(
كل مضاف . رأیت فعل وفاعل، اهللا منصوب على التعظیم مفعول أول، أكبر مفعول ثان

ورأى ھذه التي تنصب مفعولین ھي بمعنى . إلیھ، شيء مضاف إلیھ، محاولة تمییز
 ونراه إنھم یرونھ بعیدا(علم، وقد تأتي رأى بمعنى ظن وتنصب مفعولین أیضا مثل 

 فیرونھ بمعنى یظنونھ، واو الجماعة فاعل، الھاء في یرونھ مفعول أول،)  قریبا
من ) رأى الُحْلِمیَّة( بعیدا مفعول ثان، وتأتي رأى بمعنى حُلم أي رأى في منامھ وتسمى 

أراني فعل مضارع من ) إني أراني أعِصُر خمرا(الرؤیا وتنصب مفعولین أیضا مثل 
تر تقدیره أنا، الیاء مفعول أول وجملة أعصر خمرا في محل رأى، الفاعل ضمیر مست

المفعول الثاني، وإنما نصبت رأى الُحْلِمیَّة مفعولین ألنھا بمعنى علم وقد عملت مثلھا 
 .ألن بینھما تشابًھا، ألن الرؤیا إدراك بالحس الباطن فأجریت مجرى العلم

 وقد تنصب مفعوال مثل وھناك رأى من الرأي بمعنى االعتقاد وھي تنصب مفعولین
السََّلَم مفعول أول، حالال مفعول ثان، وقد تنصب مفعوال ) رأى أبو حنیفة السََّلَم حالال(

 ).رأى أبو حنیفة ِحَل السََّلِم(واحدا مثل 
فھي تنصب مفعوال واحدا مثل ) رأى البصریة(أما إذا كانت رأى بمعنى أبصر وتسمى 

 ).رأیت الكواكَب(
علمت فعل وفاعل، محمدا مفعول أول، أخاك مفعول )  محمدا أخاكعلمت( مثال علم -

 . ثان
 ) إلیك بي واِجفاُت الشوِق واألمِل  علمتك الباذَل المعروَف فاْنَبَعَثْت(

 .علمتك فعل وفاعل ومفعول أول، الباذل مفعول ثان
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فإن علمتموھن مؤمناٍت فال (وقد تأتي علم بمعنى ظن وھي أیضا تنصب مفعولین مثل 
أي غلب على ظنكم، والضمیر ھن في علمتموھن مفعول أول، ) رجعوھن إلى الكفارَت

 .ومؤمنات مفعول ثان
) ال أعلم سبَب ذلك(وقد تأتي علم بمعنى عرف وھي حینئذ تتعدى لمفعول واحد مثل 

واهللا أخرجكم من بطوِن أمھاِتكم ال تعلمون (ومثل ) ال أعلم مكاَن وجوِد زیٍد(ومثل 
 .ال تعرفونبمعنى ) شیًئا

 إن مخففة من الثقیلة مھملة،  وجدنا فعل )  وإن وجدنا أكثَرھم لفاسقین( مثال وجد  -
وفاعل، أكثرھم مفعول أول ومضاف إلیھ، لفاسقین الالم ھي الالم الفارقة التي بعد إن 

 تجدوه فعل)  تجدوه عند اهللا ھو خیًرا وأعظم أجًرا(ومثل . المھملة فاسقین مفعول ثان
 والھاء فیھ ھي المفعول األول وعند اهللا ظرف، وھو ضمیر فصل، وخیرا  وفاعل

 .مفعول ثان
أصل معنى الفعل وجد أنھ للداللة على إصابة الشيء على صفة وھو بمعنى : ملحوظة

أصاب یتعدى لمفعول واحد واستعمالھ بمعنى علم مبني على أن من وجد شیئا على 
و بذلك یتعدى لمفعولین، وقد تأتي وجد صفة ما فقد علم ھذا الشيء متصفا بھا وھ

 بمعنى حزن وتأتي كذلك بمعنى حقد وھي في ھاتین الحالتین الزمة ال تتعدى لمفعول
 .وال الثنین

ألفوا فعل وفاعل، آباءھم مفعول أول ومضاف ) إنھم ألَفوا آباَءھم ضالین( مثال ألَفى -
ألفیت فعل وفاعل،  اإلخالص ) ألفیُت اإلخالَص ُخُلقا كریما. (إلیھ، ضالین مفعول ثان

 . مفعول أول، خلقا مفعول ثان، كریما صفة لخلقا
دریت فعل وفاعل، الحفل مفعول أول، رائعا مفعول ) َدَرْیُت الحفَل رائعا( مثال درى -

دریت فعل وفاعل، أن حرف توكید ونصب، الحق ) دریُت أن الحَق فوَق القوة. (ثان
ذوف خبر أن، القوة مضاف إلیھ وأن واسمھا اسم أن، فوق ظرف مكان متعلق بمح

 .وخبرھا في محل نصب سدت مسد مفعولي درى
 )فإن اغتباطا بالوفاِء حمیُد  ُدِریَت الوفيَّ العھَد یا ُعْرَو فاْغَتِبْط(

 دریت درى فعل ماض مبني للمجھول، التاء نائب فاعل وھو المفعول األول، الوفي 
 .مفعول ثان

تعلم ) فباِلْغ بُلطٍف في التحیُِّل والمكِر   شفاَء النفِس َقْھَر َعُدوِّھاتعلَّْم( مثال تعّلْم -
بمعنى اعلم فعل ناسخ من أفعال القلوب، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، شفاء النفس 

وھذا الذي في المثال . مفعول أول ومضاف إلیھ، قھر عدوھا مفعول ثان ومضاف إلیھ
 اسم مفرد قلیل في اللغة العربیة، وأكثر ما یكون من نصب تعلم لمفعولین كل منھما

تعدي تعلم إذا جاء بعدھا أن المؤكدة واسمھا وخبرھا وتكون أن واسمھا وخبرھا قد 
 :مثل سدت مسد مفعولي تعلم

 )على ُمَتَطیٍِّر وھو الُثبوُر   َتَعلَّْم أنھ ال طیَر إال  (
 )لیوِم أو من بعِده بابِن جعفِرمن ا  َتَعلَّْم أَبْیَت اللعَن أنك فاِتٌك (ومثل 
  ) قتیٌل بین أحجاِر الُكالِب  َتَعلَّْم أن خیَر الناِس ُطّرا(ومثل 

 .الُكالب بضم الكاف اسم موضع بھ ماء وكانت عنده معارك وأیام للعرب
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ھذا الفعل تعّلْم بمعنى اعلم جامد وال یأتي إال فعل أمر وھو لیس مثل الفعل : ملحوظة
ى درس الذي یتصرف ویأتي منھ الماضي والمضارع واألمر تعلم یتعلم تعلم الذي بمعن

 .وبقیة أفعال الیقین متصرفة. تعلم
ظن وحسب وخال وزعم وعدَّ وحجا وجعل : أفعال الرجحان وھي ثمانیة أفعال: ثانیھما

 .وھْب
وإني ألظنُّك یا . (زیًدا مفعول أول، أخاك مفعول ثان) ظننُت زیدا أخاك( مثال ظن -

الكاف في أظنك مفعول أول، مثبورا مفعول ثان، وقد تأتي ظن للیقین ) وُن مثبورافرع
 ظنوا فعل) وظنُّوا أْن ال ملجَأ من اِهللا إال إلیھ(بمعنى علم وتنصب أیضا مفعولین مثل 

  وفاعل، أن مخففة من الثقیلة واسمھا ضمیر الشأن محذوف، وجملة ال ملجأ من اهللا 
 .سمھا وخبرھا في محل نصب سدت مسد مفعولي ظنإال إلیھ خبر أن، وأن وا

أي ) ظننُت زیًدا(وتأتي ظن كذلك بمعنى اتھم وھي حینئذ تنصب مفعوال واحدا مثل 
 .أي بمتھم) وما ھو على الغیِب ِبَضنیٍن(اتھمتھ ومثل 

 الفعل قال ویقول ومادة القول من شأنھا إذا وقعت بعدھا جملة أن ُتْحَكى أي :ملحوظة
) عمٌرو منطلٌق: قال زیٌد(ا ھي وتكون في محل نصب على المفعولیة مثل أن تبقى كم

عمرو مبتدأ، منطلق خبر والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول ومثلھا 
 ).قل اُهللا أعلُم بما لبثوا(ومثلھا ) تقول زیٌد منطلٌق(

 كما تنصبھما ویجوز في القول إجراؤه مجرى الظن فینصب المبتدأ والخبر مفعولین
 :ظن وفیھ للعرب مذھبان

 : مذھب عامة العرب وھو أنھ ال یجرى القول مجرى الظن إال بشروط أربعةاألول
 . أن یكون الفعل مضارعا-1
 . أن یكون للمخاطب-2
 . أن یكون مسبوقا باستفھام-3
 أن ال یفصل بینھما أي بین االستفھام والفعل بغیر ظرف أو جار ومجرور أو -4

 .الفعل، فإن فصل بأحد ھذه األشیاء لم یضرمعمول 
عمرا مفعول أول لتقول، منطلقا مفعول . بمعنى أتظن) أتقوُل َعْمًرا منطِلًقا؟(مثال ذلك 

 .ثان
 )َیْحِمْلَن ُأمَّ قاِسٍم وقاِسما؟  متى تقوُل الُقُلَص الرَّواِسما(ومنھ 

اسم صفة، جملة یحملن القلص الرواسم اإلبل السریعة، القلص مفعول أول لتقول، الرو
 . في محل نصب مفعول ثان لتقول

لم ینصب مفعولین وإن كان ) قال زیٌد عمٌرو منطلٌق(فإن كان الفعل ماضیا مثل 
 ).یقول زیٌد عمٌرو منطلٌق(مضارعا لغیر المخاطب لم ینصبھما مثل 

 ).أنت تقول عمٌرو منطلٌق(وإن لم یسبق باستفھام لم ینصبھما مثل 
أأنت تقول (ستفھام بغیر ظرف أو مجرور أو معمول لم ینصبھما مثل وإن فصل عن اال

 .والنصب عند اجتماع الشروط جائز، والرفع على الحكایة جائز) زیٌد منطلٌق؟
 مذھب قبیلة من العرب ھي ُسَلْیم وھي تنصب بمادة القول مفعولین سواء أكان الثاني

ذا مفعول ) قل ذا ُمْشِفقا(د مثل الفعل ماضًیا أم مضارعا وجدت فیھ الشروط أم لم توج
 .أول، مشفقا مفعول ثان
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علیا مفعول أول،  صاحبك مفعول ثان ومضاف ) َحِسْبُت علیا صاحَبك( مثال حسب -
الھاء في تحسبونھ مفعول أول، وھینا مفعول ) وتحَسبونھ َھیِّنا وھو عنَد اِهللا عظیٌم. (إلیھ
 .ثان

 :  أیضا مثلوقد تأتي حِسَب للیقین وتنصب مفعولین
  ) َرباحا إذا ما المرُء أصبَح ثاِقال  َحِسْبُت التَُّقى والجوَد خیَر تجارٍة(

 .التقى مفعول أول، خیر مفعول ثان
 . مسافرا مفعول ثان: الكاف في خلتك مفعول أول) خلُتك مسافرا( مثال خال -
 )  طائراُیخاُل بھ راعي الُحموَلِة  وَحلَّْت ُبیوِتي في َیَفاٍع ُمَمنٍَّع(

یخال مضارع خال مبني للمجھول، بھ جار ومجرور متعلق بُیخال، راعي نائب فاعل 
 .لیخال وھو المفعول األول، الحمولة مضاف إلیھ، طائرا مفعول ثان

)  یسوُمك ما ال ُیستطاُع من الَوْجِد  ِإخاُلَك إن لم َتْغُضِض الْطرَف ذا َھًوى(
الفعل إخال كثیرا بكسر حرف المضارعة إخالك فعل مضارع من خال وقد ورد ھذا 

 .الھمزة، الكاف مفعول أول ذا ھوى مفعول ثان ومضاف إلیھ
 :وقد تأتي خال للیقین فتنصب مفعولین أیضا مثل

  )ِلَي اسٌم فال ُأْدَعى بھ وھو َأوَُّل  دعاِني الَغواِني َعمَُّھنَّ وِخْلُتِني(
واسم مبتدأ مؤخر، وجملة لي اسم في یاء المتكلم في خلتني مفعول أول، لي خبر مقدم 

 .محل نصب مفعول ثان
 )إنما الشیُخ من َیِدبُّ َدِبیًبا  َزَعَمْتِني َشْیًخا ولسُت ِبَشْیٍخ( مثال زعم -

 .یاء المتكلم في زعمتني مفعول أول، وشیخا مفعول ثان
 ) ِلفإني َشَرْیُت الِحْلَم بعَدِك بالَجْھ  فإن َتْزُعِمیِني كنُت أجھُل فیكُم(

یاء المتكلم في تزعمیني مفعول أول وكان وما دخلت علیھ في كنت أجھل فیكم في محل 
 .نصب مفعول ثان

) ولكنما المولى شریُكَك في الُعْدِم فال َتْعُدِد الموَلى شریَكَك في الِغَنى( مثال عدَّ -
تعدد مضارع عد فعل ناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنت، المولى مفعول أول، 

 .شریكك مفعول ثان
 ) َفْقُد من قد َفَقْدُتھ اإلعداُم  ال َأُعدُّ اِإلقتاَر ُعْدًما ولكْن (

أعد مضارع عد فعل ناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، اإلقتار مفعول أول، عدما 
عددت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، صدیقا مفعول ) عددُت زیدا صدیقا. (مفعول ثان

 .ثان
حجوت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، صدیقا ) َحَجْوُت زیدا صدیقا( مثال حجا -

 .مفعول ثان
   )حتى َأَلمَّْت بنا یوما ُمِلمَّاُت  قد كنُت أحجو أبا عمرو أًخا ِثقًة(

أحجو مضارع من حجا الفعل الناسخ، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره أنا، أبا عمرو 
ا مفعول ثان منصوب بالفتحة، مفعول أول منصوب باأللف وعمرو مضاف إلیھ، أخ

 .ویمكن إعراب ثقة مضاف إلیھ ویكون أخا منصوب باأللف. وثقة صفة ألخا
أي اعتقدتك فاھما أو ظننتك فاھما، جعلت فعل وفاعل، ) جعلتك فاھما( مثال جعل -

 .الكاف في جعلتك مفعول أول، فاھما مفعول ثان
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جعلوا فعل وفاعل، المالئكة مفعول أول، ) وجعلوا المالئكَة الذین ھم عباُد الرحمن إناثا(
الذین صفة للمالئكة، ھم عباد الرحمن جملة ال محل لھا من اإلعراب صلة الموصول، 

 .إناًثا مفعول ثان
 :تستعمل جعل عدة استعماالت وفي كل استعمال لھا معنى ومن استعماالتھا: ملحوظة

تي ھي من أخوات كان  جعل بمعنى شرع وھي من أفعال الشروع من أخوات كاد ال-أ
 .أي شرع) جعل العامُل یبني(مثل 

جعلُت زیدا ( جعل بمعنى اعتقد وھي التي من أخوات ظن من أفعال الرجحان مثل -ب
 .أي اعتقدت) كریما

 جعل بمعنى حول أو صیر وھي من أفعال التحویل من أخوات ظن وسیأتي بیانھا -ج
 ).جعلُت الماَء ثلجا(ومثالھا 

جعل البنَّاُء (، )جعل العامُل الرصیَف(جد وتتعدى لمفعول واحد مثل  جعل بمعنى أو-د
 )للبیت سقفا

ھْب فعل أمر ناسخ فاعلھ ) ھْب صحَتَك قویًة فھل تضمُنھا؟( مثال ھْب بمعنى افترض -
 .ضمیر مستتر تقدیره أنت، صحتك مفعول أول ومضاف إلیھ، قویة مفعول ثان

 )ْبِني امَرًأ ھالكاوإال فَھ  فقلُت َأِجْرَني أبا مالٍك(
ھبني فعل ناسخ فاعلھ ضمیر مستتر تقدیره أنت، یاء المتكلم مفعول أول، امرأ مفعول 

 .ثان، ھالكا صفة للمفعول الثاني
 : ملحوظتان

ھْب ھذه التي بمعنى افترض فعل جامد ال یتصرف وھي غیر ھْب فعل األمر : األولى
 س أصلھما المبتدأ والخبر مثلمن وھب ألن ذلك فعل متصرف وھو یتعدى الثنین لی

ربِّ ھْب (ومنھ ) وھبُت الفقیَر إحسانا، وھو َیَھُب الفقیَر إحسانا، وَھِب الفقیَر مساعدًة (
 ).لي ُحْكما

 الغالب في ھْب أن تستعمل دون أن تلیھا أنَّ وقد ورد استعمالھا قلیال متبوعة : الثانیة
مثل . نصب قد سدت مسد مفعولي ھببأنَّ وحینئذ تكون أنَّ وما دخلت علیھ في محل 

 ).ھْب أن أبانا كان حمارا(، وقد روي عن عمر )ھْب أن المدیَر قد سافر(
 

 وھي تدل على التحویل أو التصییر وتنصب مفعولین :أفعال التحویل أو الصیرورة
 .َصیَّر، وجعل، واتََّخَذ، وَتِخَذ، وترك، وَردَّ، وَوَھَب: ومن أشھرھا سبعة

صیرت فعل وفاعل، الطین مفعول أول، خزفا ) صیَّرُت الطیَن خزفا( مثال صیر -
 ).صیر الحائُك القماَش ثوبا(، )صیر المعلُم الطالَب مثقفا. (مفعول ثان

یجعل فعل مضارع ناسخ من جعل ) مصنُع الورِق یجعُل القشَّ ورقا( مثال جعل -
. ، ورًقا مفعول ثانفاعلھ ضمیر مستتر تقدیره ھو یعود على المصنع، القش مفعول أول

الھاء في جعلناه مفعول أول، ھباء ) وَقِدْمَنا إلى ما عملوا من عمٍل فجعلناه ھباًء منثورا(
 وجعل ھنا تفید التصییر وھي غیر جعل بمعنى شرع أو جعل . مفعول ثان

 .االعتقادیة كما سبقت اإلشارة إلیھ
واتخذ اُهللا (أول، ملجأ مفعول ثان، الجبل مفعول ) اتخذ الرجُل الجبَل َمْلَجأ( مثال اتخذ -

 ).إبراھیَم خلیال
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َتِخَذ الطالُب الغرفَة . (في إحدى القراءات) قال لو ِشْئَت َلَتِخْذَت علیھ أجرا( مثال َتِخَذ -
الغرفة مفعول أول مكتًبا مفعول ثان، ویكون ھذا الفعل جامًدا مالزًما لصورة ) َمْكَتبا

 .الماضي
. القریة مفعول أول أطالال مفعول ثان)  القریَة أطالالترك المعتدون(مثال ترك 

بعضھم مفعول أول جملة یموج في محل ) وتركنا بعَضھم َیوَمِئٍذ یموُج في بعض(
 .نصب مفعول ثان

  ) أخا القوِم واسَتْغَنى عن المسِح شارُبھ  وربَّْیُتُھ حتى إذا ما َتَرْكُتُھ(
 .الھاء في تركتھ مفعول أول، أخا مفعول ثان

یرد فعل ) ود كثیٌر من أھل الكتاب لو َیُردُّونكم من بعد إیمانكم كفارا( مثال رد -
 .مضارع من رد ناسخ، واو الجماعة فاعل، الضمیر كم مفعول أول، كفارا مفعول ثان

 ) وَردَّ ُوجوَھُھنَّ الِبیَض ُسودا  َفَردَّ ُشعوَرُھنَّ السُّوَد ِبیضا(
بیًضا مفعول ثان، وجوھھن مفعول أول، البیض شعورھن مفعول أول، السود صفة، 

 .صفة، سودا مفعول ثان
. یاء المتكلم مفعول أول، فداك مفعول ثان. أي جعلني) َوَھَبِني اُهللا ِفداك( مثال َوَھَب -
یاء المتكلم مفعول أول، مھتدیا مفعول ثان ووھب ھنا بمعنى ) َوَھَبِني الشیُخ مھتدیا(

یتعدى أیضا لمفعولین ولكن لیس أصلھما المبتدأ جعل ولیست بمعنى أعطى الذي 
 .والخبر

  ال یجوز حذف : جواز حذف مفعولي ظن وأخواتھا أو أحدھما إذا دل علیھ دلیل-4
 .مفعولي ظن أو إحدى أخواتھا أو أحدھما إال إذا دل علیھ دلیل

) نُتظن: (فتقول) ھل َظَنْنَت محمدا مسافرا؟: (مثال حذف المفعولین للداللة أن یقال
 :ومثل. ظننت محمدا مسافرا فحذف المفعوالن لداللة ما قبلھما علیھما: التقدیر

 )ترى ُحبَّھم عارا علي وتحسب؟  بأيِّ كتاٍب أم بأیِة ُسنٍَّة(
أي وتحسب حبھم عارا علي فحذف المفعوالن وھما حبھم وعارا علي لداللة ما قبلھما 

 .علیھما
أي ) ظننُت زیدا(فتقول ) ل ظننَت أحدا قائما؟ھ(ومثال حذف أحدھما للداللة أن یقال 

 :ظننت زیدا قائما فحذف المفعول الثاني للداللة علیھ ومثل
 ) ِمنِّي بمنزلِة الُمَحبِّ الُمْكَرِم   ولقد نزلِت فال َتُظنِّي غیَره(

أي فال تظني غیره واقعا فغیره ھو المفعول األول وواقعا ھو المفعول الثاني وقد حذف 
 .الثاني اختصارا ویدل علیھ السیاق الذي ورد فیھالمفعول 

 .فإن لم یدل دلیل على الحذف لم یجز
 
 : اإللغاء والتعلیق لبعض أخوات ظن-5
 الذي یجوز فیھ اإللغاء والتعلیق من أخوات ظن ھي أفعال القلوب المتصرفة فقط -1

 وھي اثنا عشر فعال  ھي رأى وعلم ووجد وألفى ودرى وظن وحسب وخال وزعم
 .وعدَّ وحجا وجعل

 األفعال الجامدة من أفعال القلوب وھي َتَعلَّْم من أفعال الیقین و ھْب من أفعال -2
 .الرجحان وكذلك أفعال التحویل كلھا ال یجوز فیھا إلغاء وال تعلیق

 : أحكام العمل واإللغاء والتعلیق-3
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ت على  إعمال ھذه األفعال معناه وجوب نصب مفعولیھا وھو واجب إن تقدم-أ
معمولیھا ولم یعلقھا معلق كما ورد في أمثلتھا السابقة ویمتنع إلغاؤھا وذلك على رأي 

 .البصریین، والكوفیون یرون جواز إلغائھا وإن تقدمت
 اإللغاء معناه إبطال عمل ھذه األفعال في اللفظ والمحل لتوسطھا بین المفعولین أو -ب

 .تأخرھا عنھما
زیدا ( إعمالھا وجاز إبطالھا واإلعمال أرجح مثل فإن توسطت بین المفعولین جاز

باإلھمال فزید مبتدأ وعالم ) زیٌد ظننُت عالٌم(باإلعمال یجوز فیھ أن تقول ) ظننُت عالما
 :خبر وظننت غیر عاملة لتوسطھا بینھما ومما ورد باإلھمال قول الشاعر

 )ُت اللُّْؤُم واْلَخَوُروفي األراجیِز ِخْل  أِباألراِجیِز یاْبَن اللُّْؤِم ُتوِعُدني؟(
 .في األراجیز خبر مقدم، اللؤم مبتدأ مؤخر وخلت مھملة لتوسطھا بینھما

زیٌد عالٌم (وإن تأخرت عن المفعولین جاز اإلھمال واإلعمال واإلھمال أرجح مثل 
زیدا عالما (باإلھمال فزید مبتدأ وعالم خبر وظننت مھملة لتأخرھا، ویجوز ) ظننُت
 :ول مقدم ومفعول ثان مقدم، ومما ورد باإلھمال للتأخر قول الشاعرمفعول أ) ظننُت

 )ما قد ظننُت فقد َظِفْرُت وخاُبوا  القوُم في َأَثِري ظننُت فإن یكْن(
 .القوم مبتدأ، وفي أثري متعلق بمحذوف خبر، وظننت مھملة لتأخرھا

صدر الكالم  التعلیق ھو إبطال عمل ھذه األفعال لفظا ال محال  العتراض ما لھ -ج
 :بینھا وبین معمولیھا، والذي لھ صدر الكالم ال یعمل فیھ ما قبلھ، ومما لھ صدر الكالم

ھؤالء مبتدأ، جملة ینطقون خبر، ) لقد علمَت ما ھؤالء ینطقون( ما النافیة مثل -1
 .علمت معلقة

 ).علمُت ال زیٌد قائٌم وال عمٌرو( ال النافیة مثل -2
 ).ن إن لم لبثتم إال قلیالوتظنو( إن النافیة مثل -3
 ).ولقد علموا َلَمِن اشتراه ما لھ في اآلخرِة من َخَالق( الم االبتداء مثل -4
  الالم الواقعة في جواب القسم مثل -5
 )إن المنایا ال َتطیُش ِسھاُمھا  ولقد علمُت َلَتْأِتَینَّ َمِنیَِّتي(
وسیعلُم الذین ظلموا (ومثل )  عذابا وأبقى؟وَلَتْعَلُمنَّ أیُّنا أشدُّ( أدوات االستفھام مثل -6

أي نائب مفعول مطلق أي ینقلبون أي انقالب، ولیس منصوبا بیعلم ) أيَّ ُمْنَقَلٍب ینقلبون؟
، ومثل )علمُت أیُّھم أبوك؟(ومثل .ألن االستفھام لھ صدر الكالم وال یعمل فیھ ما قبلھ

 ).أم عمٌرو؟علمُت أزیٌد عنَدك (و ) علمُت غالُم أیِّھم أبوك؟(
 )أعلُم إنَّ ھشاما َلكریٌم( إنَّ التي في خبرھا الالم مثل -7
 : لو الشرطیة مثل-8
 )أراد َثراَء الماِل كان لھ َوْفُر   وقد علم األقواُم لو أن حاتما(
 ).أعلُم كم كتاٍب قرأ عليٌّ( كم الخبریة مثل -9

وما ُیدریك لعلھ (مثل و) وإن أدرى لعلھ فتنٌة لكم ومتاٌع إلى حین( لعل مثل -10
 ). َیزََّكى؟

 .وقال بعض النحاة إن لعل ال تكون معلقا إال للمضارع من الفعل درى
 : ملحوظات
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الفرق بین اإللغاء والتعلیق أن اإللغاء إبطال للعمل في اللفظ والمحل ولكن : األولى
 جاء التعلیق إبطال للعمل في اللفظ فقط ویبقى العمل في المحل تقدیرا وذلك ألنھ

 :العطف على محل الجملة بالنصب في قولھ
 ) وال موجعاِت القلِب حتى َتَولَِّت  وما كنُت أدِري قبل َعزََّة ما الُبكا(

فقد عطف موجعات بالنصب على محل جملة ما البكا الذي علق الفعل أدرى عن العمل 
 .فیھ بسبب االستفھام

إللغاء جائز إذا توسط الفعل من أفعال الفرق الثاني بین اإللغاء والتعلیق إن ا: الثانیة
القلوب المعمولین أو تأخر عنھما واإلعمال جائز كذلك كما سبق، أما التعلیق فإنھ 

 .واجب عند وجود المعلق وال یجوز معھ اإلعمال
یجوز أن یكون فاعل الفعل والمفعول األول ضمیرین متصلین أو غیر متصلین : الثالثة

) إني َأراني أعِصُر خمرا: ( فقط في الموقع اإلعرابي مثلمتحدین في المعنى ویختلفان
. ففاعل الفعل أرى ضمیر مستتر تقدیره أنا وھو للمتكلم والمفعول األول یاء المتكلم

فالفاعل لرأیت التاء وھي ضمیر المتكلم، والمفعول ) رأیُتني راغبا في السفر(ومثل 
 .األول یاء المتكلم

 :ال أخرى غیر أفعال القلوب منھایجري التعلیق في أفع: الرابعة
شككُت أزیٌد عندك أم ( كل فعل شك ال ترجیح فیھ ألحد الجانبین على اآلخر مثل -1

 ).ترددُت أكان معي خالٌد أمِس أم لم یكن؟(، )نسیُت أإبراھیُم مسافٌر أم خالٌد؟(، )عمٌرو؟
اتضح لي (، )سوف أتبیُن أصادٌق أنت أم كاذٌب؟( كل فعل یدل على العلم مثل -2

 ).أمجتھٌد أنت أم مقصٌر؟
امتحنُت علیا أیصبُر (، )فكرُت أتقیُم أم تسافُر؟( كل فعل یطلب بھ العلم بشيء مثل -3

، )سألُت أتزوُرنا غدا أم ال؟(، )َبَلْوُت إبراھیَم أیشكُر الصنیعَة أم یكُفُرھا؟(، )أم یجزُع؟
 ).استفھمُت أمقیٌم أنت أم راحٌل؟(
. الحواس الخمس مثل لمست وأبصرت وسمعت وشممت وتذوقت كل فعل من أفعال -4
، )شِممُت الوردَة أطیبُة الرائحِة أم غیُر طیبٍة؟(، )تذوقُت الطعاَم أِمْلٌح ھو أم ُحْلٌو؟(
أبصرُت الشجرَة أناضجُة الثمِر أم (، )استمعُت للقارئ َأجیُِّد التالوِة أم غیُر َجیِِّدھا؟(

 ).الخشِب أناعٌم ھو أم خشٌن؟َلَمسُت لوَح (، )غیُر ناضجٍة؟
 
ھناك أفعال تنصب مفعولین :  أفعال تنصب مفعولین لیس أصلھما المبتدأ والخبر-6

: مثل. أعطى، منح، وھب، كسا، ألبس، ھدى: لیس أصلھما المبتدأ والخبر منھا
كسوُت (، )وھبُت المحتاَج دینارا(، )منحُت المتفوَق جائزًة(، )أعطیُت الطالَب كتابا(

، )سأل الفقیُر الغنيَّ عطیًة(، )سألُت المعلَم سؤاال(، )أْلَبْسُت الیتیَم قمیصا(، )یَر ثوباالفق
 ).ویھدَیك صراطا مستقیما(

ویجب في ھذه األفعال أن یتقدم الفاعل في المعنى فیكون ھو المفعول األول، وھو في 
 غني والنبي ألنھ ھو ھذه األمثلة الطالب والمتفوق والمحتاج والفقیر والیتیم والمعلم وال

الذي یكون منھ الفعل فھو الذي یأخذ أو یعطي أو یسأل أو ُیكَسى أو ُیلَبس أو یوَھب أو 
 .ُیھَدى
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 أعلم وأرى
 ھناك أفعال تنصب ثالثة مفاعیل الثاني والثالث منھما أصلھما مبتدأ وخبر ومن -1

 .أشھرھا سبعة ھي أعلم وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخّبر وحّدث
لم وأرى أصلھما علم ورأى من أفعال القلوب التي تنصب مفعولین وقد دخلت  أع-2

علیھما الھمزة فتعدیا إلى ثالثة مفاعیل وأصبح الذي كان فاعال  لكل منھما مفعوال  أول 
أعلمت فعل وفاعل، زیدا مفعول أول، عمرا مفعول ) أْعَلْمُت زیدا عمرا منطلقا(مثل 

أریت فعل وفاعل، خالدا ) َأَرْیُت خالدا بكرا أخاك(ثان، منطلقا مفعول ثالث، ومثل 
وقد كان المفعول األول في المثالین . مفعول أول، بكرا مفعول ثان، أخاك مفعول ثالث

رأى (، )َعِلَم زیٌد عمرا منطلقا(فاعال قبل دخول الھمزة حین كانا متعدیین لمفعولین  
الكاف في یریكھم مفعول أول، ) مك قلیال إذ ُیریَكُھُم اهللا في منا(ومنھ ). خالٌد بكرا أخاك

 .وھم مفعول ثان، وقلیال  مفعول ثالث
شأن الھمزة أنھا تعدى الفعل الالزم فتصیر ما كان فاعال  مفعوال  ویكون : ملحوظة

وتصیر الفعل المتعدي لواحد )  أخرجت الولَد-خرج الولُد(تعدي الفعل لواحد مثل 
وتصیر ما كان متعدیا )  أْلَبْسُت الولَد قمیصا-یصالبَس الولُد قم(متعدیا الثنین مثل 

 .الثنین متعدیا إلى ثالثة مثل أعلم وأرى السابقین
 : أمثلة بقیة األفعال المتعدیة لثالثة مفاعیل-3
زیدا مفعول أول عمرا مفعول ثان مسافرا مفعول ) أنبأُت زیدا عمرا مسافرا( أنبأ -

 .ثالث
  ) كما زعموا خیَر أھِل الَیَمِن   وُأْنِبْئُت َقْیسا ولم َأْبُلُھ(

 .التاء في أنبئت نائب فاعل وھي المفعول األول، قیسا مفعول ثان، خیر مفعول ثالث
 .زیدا مفعول أول أخاه مفعول ثان ناجحا مفعول ثالث) نبأُت زیدا أخاه ناجحا( نبأ -
 محمدا مفعول التاء في نبئت نائب فاعل وھي المفعول األول،) ُنبِّْئُت محمدا كریما(

 .ثان، كریما مفعول ثالث
 )وال قراَر على َزْأٍر من األَسِد  ُنبِّْئُت أن أبا قابوَس َأْوَعَدِني(

التاء في نبئت نائب فاعل وھي المفعول األول وأن ما دخلت علیھ سدت مسد المفعولین 
 .الثاني والثالث

ل، خالدا مفعول ثان، حاضرا المعلم مفعول أو)  َأْخَبْرُت المعلَم خالدا حاضرا( أخبر -
 .مفعول ثالث

التاء في أخبرت نائب . دنفا بمعنى مریضا) ما علیَك إذا ُأخِبرَتني َدِنفا أن تزورني(
 .فاعل وھي المفعول األول، یاء المتكلم مفعول ثان، دنفا مفعول ثالث

ا مفعول ھشاما مفعول أول، أخاه مفعول ثان، ناجح) َخبَّْرُت ھشاما أخاه ناجحا( خّبر -
 .ثالث

  ) فأقبلُت من أھلي بمصَر أعوُدھا  وُخبِّْرُت سوداَء الغمیِم مریضًة(
التاء في خبرت نائب فاعل وھي المفعول األول، سوداء مفعول ثان، مریضة مفعول 

 .ثالث
خالدا مفعول أول، بكرا مفعول ثان، مقیما مفعول ) َحدَّْثُت خالدا بكرا مقیما( حّدث -

 .ثالث
  ) ْثُتُموُه لھ علینا الوالُء؟  ْعُتم ما ُتْسَأُلون فَمْن ُحدِّأْو َمَن(
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التاء في حدثتموه نائب فاعل وھي المفعول األول، ھاء الغائب في حدثتموه مفعول ثان، 
 .جملة لھ علینا الوالء في محل نصب مفعول ثالث

لین في  ھذه األفعال التي تنصب ثالثة مفاعیل مثل األفعال التي تنصب مفعو:ملحوظة
أحكامھا من جواز حذف أحد مفاعیلھا إذا دل علیھ دلیل، ومن جواز إلغائھا وإعمالھا إذا 
توسطت مفاعیلھا أو تأخرت عنھا، ومن وجوب تعلیقھا إذا جاء بعدھا معلق مما سبق 

 .ذكره في ظن وأخواتھا
 

 تطبیق
)1( 

 :ابین فیما یلي المفعول األول والمفعول الثاني لظن أو أي من أخواتھ
 ).وتحسبھم أیقاظا وھم رقود (-2  ).وما أظن الساعة قائمة (-1
 . ألفى المؤمنون الرسل صادقین-4 ).زعم الذین كفروا أن لن یبعثوا (-3
 . یخال المقصر األمر سھال -6  ).ووجدوا ما عملوا حاضرا (-5
 . ھب مالك كثیرا فھل تكون مبذرا؟-8  . جعلت النار الحطب ھشیما-7
 . لو شاء اهللا ما أدراكم إیاه-10  .اس الحق منتصرا علم الن-9

 . ال تسأل اإلنسان حاجة واسأل خالقھ-12  )وكذلك جعلناكم أمة وسطا (-11
)2( 

فیما یلي أفعال من أخوات ظن یجب إعمالھا وأفعال یجوز إعمالھا وإلغاؤھا وأفعال 
 :یجب تعلیق عملھا، بین كال  منھا مع ذكر السبب في كل حالة

 . علمت لینقضین األجل-2  .اضحا ظننت الموضوع و-1
 . رأیت ال المال باق وال الجاه-4  . حسبت األمانة خیر الصفات-3
 ).لقد علمتم ما جئنا لنفسد في األرض (-6   . مجتھد خلیل ظننت-5
 . وجدت ألبوك كریم-8  . دریت إن الباطل لزاھق-7
 .مجتھدا تعلم أخا صدیقك -10   . ألفیت الكتاب شامال -9

 ).وإنا لنراك فینا ضعیفا (-12  . ومن وجد اإلحسان قیدا تقیدا-11
)3( 

 :أكمل الجمل اآلتیة بما یناسبھا
 . غیر أمین0000 فلما تعاملت معھ 0000 ظننت زیدا -1
 .0000 ال تحسبن العلم ینفع وحده -2
   ). من التعفف0000یحسبھم الجاھل  (-3
 . سبیال 0000 اتخذ الغشاش -4
 . وھو لك عدو0000كم من الناس تعده  -5
 ) یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كل البسط0000 (-6
 . فانیة0000 تعلم -7
 . في واجباتھم0000 رأیت الناس -8
 .0000 إذا جاء أجل اإلنسان ألفیت -9

 .0000 على البالء 0000و000ذاكرا وقلبا 0000 یھب اهللا الصالح من عباده -10
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)4( 
 :ك ما یأتيھات من عند

 ظن وقد حذف المفعول الثاني من -2  . تقول وقد نصبت مفعولین-1
 .مفعولیھا

 . علم وقد علقت عن العمل-4  . أعلم وقد نصبت ثالثة مفاعیل-3
 . خال وقد سدت أن ومعموالھا مسد مفعولیھا-5
 . حسب وقد توسطت بین مفعولیھا-7  . درى وقد نصبت مفعولین-6
 . خّبر وقد نصبت ثالثة مفاعیل-9  .ولین منح وقد نصبت مفع-8

 . حجا وقد نصبت مفعولین-10
)5( 

 :أعرب ما یأتي
 )وإني ألظنھ  كاذبا (-
 )وتحسبھم أیقاظا وھم رقود (-
 ).اھدنا الصراط المستقیم (-


