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 إِنََّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًَّا لَعَلََّكُمْ
تَعْقِلُونَ 
سورة يوسف)2( :

أ

إهـــــــــداء
 إىل مننز ع يف ن سي ن عنني ملنمس لوفن و ولوين ننمف واو ضننة وول ننء لو ن
ولودي لولزيز محه لهلل واسفنه

ولول ننمف .

ح جنمته.

 إىل ولودت لحلنينس اطمل لهلل ن عم هم.
 إىل عوج لوينووو لوذي شجلة إلمتمو هذل لولمي...
 إىل ابنمئ اممس  ،و يمض ،وح مو ،وعبد لحلل م ،وحممند ،و ن  ،،حيهمنم لهلل و عنمهم
وسدو خ مهم.
 إىل مز ي

هم ح وجنمح  ..إخينلس واخينلت لألحبمف...

 إىل عي مز مد يل يد لولينن ولمل معدة.
 إو مم مج لمً اهدي سمويت هذه ممزوج بمحلب ولوين مف...


ب

شكر وعرفان

قال تعالى" :وَمَزْ يَشْفُ ْ َإِسََّمَم يَشْفُ ُ وِنَيْ ِه" لقمان ()21
بداية شكة ا ا – تعةالى -شن ش امنةي ويسةا لةي متمةةاا اةبا الب ة  .قةد

في قضاء بعض ديوننا تجاه اآلخاين ،بل منها تقة

تيةي ال امةاح ش يانةةا

خجاة شمةاا مةن يقتضةي ال ةا اًت اافةا منةا بكة ااا

وتقديااا.

لبا شتقدا بخالص ك اي وتقدياي ملى شستابي ال بيا :األستاب الد تواً /بد ا ش مد مسماًيل

( يظه ا ) ًاى ما من ني من سع صداه بتواضع العاماء.

فأسأل ا شن ينيا دابه ،ويجزيه خيا الجزاء ،وشدًو له بالص

والكياء.

ما شتوجه بالك ا والتقديا ملى شستابي ال ايمين الد توا :م مد سالا شبو غياة ،والةد توا ًبةد

ا ًبد الجايل المناًم ً ،اى تيضاهما بمناقك ابا الب

.

ما شقدا ك اي الجزيل ملى زمياي األستاب الياضل /سايمان المالل ة لمسةاًدتي والوقةو

جانبي في منجاز ابا الب

 ،فاه مني ل التقديا وا

تااا.

ملةى

و ييوتني في ابا المقاا شن شسجل ك اي العميا ملى جميع شساتبتي بجامع األزاةا ،وشخةص

بالب ا شساتبة اي اآلداب والعاوا اإلنساني .

م ةةا شس ةةجل كة ة اي وًاف ةةاني لوا ة ة العا ةةا ،و اض ةةن األدب ،جامعة ة األزا ةةا ال ةةااء ،والكة ة ا

موصول ملى ًمادة الدااساح العايا بالجامع متمثا بعميداا وادااييها فاها موفوا الك ا والتقديا.
ما

وا

ييوتني شن شك ا زمالئي طاب الدااساح العايا ًاةى سةن صة بتها ،فاهةا منةي التقةديا

تااا ،والى ل من مد لي يد العون والمساًدة.

الباحثة
حمدية موسى محمود بعلوشة


ت

الملخص:

يداس ابا الب

" :الميعول الثاني في القاآن ال ايا" دااس ن وي د لي  ،من ي

ش وال العامل

فةةي نصةةب الميعةةول الثةةاني ،وتعةةدي العامةةل لميعةةولين شو ش ثا،وتةةأخا الميعةةول الثةةاني ًاةةى الميعةةول األول
وجواز تقدمةه ًايةه ،ووسةائل التعدية  ،وبنية الميعةول الثةاني ،واألغةااض الد لية لاميعةول الثةاني فةي القةاآن

ال ايا ،ويق

ًند التوجهاح اإلًاابي لاميعول الثاني فةي القةاآن ال ةايا مستعاضةا آااء العامةاء فيهةا .فهةبه

دااس تناولح الميعول الثاني في القاآن ال ايا بأساوب جمع بين الجانبين النظاي والتطبيقي ،مع ابط بلك

بالجانب الد لي.

وقةةد جةةاءح اةةبه الد ااس ة فةةي مقدم ة  ،وتمهيةةد ،وشابع ة فصةةول تتبعهةةا خاتم ة  ،شمةةا التمهيةةد فتنةةاول

تأصةةيل المصةةطا  ،والميعةةول الثةةاني فةةي تةةب الت ة اا القديم ة وال ديث ة  ،وقةةد اكةةتمل اليصةةل األول ًاةةى
مب ثين :شما األول فتناولً :وامل نصب الميعول الثاني:
 اليعل (الماضي ،والمضااع ،واألما). -اسا اليعل.

 المكتقاح (اسا الياًل ،صيغ المبال  ،اسا الميعول). المصدا (من شن واليعل ،من َّشن ومعموليها)
-

ب

العامل وجوبا وجوا از.

واآلخا تناول :تعدي العامل لميعولين شو ش ثا:

 -مايتعدى لميعولين شصاهما المبتدش والخبا.

 ما يتعدى لميعولين ليس شصاهما المبتدش والخبا. -ما يتعدى ملى ثالث مياًيل.

وشفاد اليصل الثاني أل وال الميعول الثاني في القاآن ال ايا ،وقد اكتمل ًاى مب ثين :شما األول،

فتناول :صوا الميعول الثاني ،ونيابته ًن الياًل ،وتأخاه ًاى الميعول األول وجواز تقدمه ًايه ،و بفةه،
و ب

الميعولين ايهما.
شما المب

الثاني فتناول :ما ان ميعو ثانيا ًاى التأويل .وتناول وسةائل التعدية  ،و المنصةوب

ًاى نزع الخافض ،والمنصوب ًاى التوسع ،ا تمال ش ثا من وجه مًاابي.
شمةةا اليصةةل الثال ة

فقةةد اكةةتمل ًاةةى ثالث ة مبا ة  :األول بني ة الميعةةول الثةةاني :ميةةادا ،ومثنةةى،

وجمعا ،ومصد اا مؤو  ، .وكبه جما .

والثاني :الميعول الثاني جما (اسمي شو فعاي ).

والثال  :الميعول الثاني كبه جما ( كبه جما ظافي  ،جاا ومجاوا)
و شما اليصل ال اابةع فت ةد

ًةن األغةااض الد لية التةي سةيا ألجاهةا الميعةول الثةاني ،فةي السةوا

الم ي ة والمدني ة  ،وفةةي آيةةاح العبةةاداح ،وفةةي آيةةاح القتةةال ،وفةةي آيةةاح الةةوًظ واإلاكةةاد ،وفةةي ب ةةا األمةةا

السابق وشخباا الاسل.

وشخي اا تناولح الخاتم شاا النتائج التي توصل مليها الب

ث

اتبعح بلك بقائم المااجع.
 ،ثا
ُ

Abestract:
This research studies "The second object in the Holy Quran "syntactically and
semantically". In terms of working conditions in the second monument in object,
encroachment factor two object or more, and the second delay object on the first valid
passport and offer it, and means aggression, the structure of the second object, remember
purposes for the second force in the Qur'an, and standing at the syntactical guidance for the
second force in the Quran and presenting the views of the scientists.
This study addressed the second force in the Quran in a manner combining both
theoretical and practical, with a link this aspect of the Semantic.
The study came in the introduction, preface, and four chapters followed
Conclusion, The boot in dealing with rooting term, the second force in the books of ancient
and modern heritage, and the first chapter included two sections: The first Chapter: second
object of factors:
-Verb (past, present tense, and order).
-Name of subject.



-Derivatives (the actor's name, and formulas exaggeration, the name object.
-The source of that act
-The deletionof the factor obligatory and permissibly.
The second topic to address: What the the Second object for interpretation, torture
tools, and and without any hesitation on the disarmament-reducing, and on the expansion,
the possibility of more than one face inflectional.
The third chapter consisted of three sections: the first the structure of the
Singlular, Muthana, and the plurar, and the Source, and semi-sentence.
The second: The second inter-acting nominal or actual).
And third: in object the second semi- sentence (a phrase circumstantial, is
underway and entrained).
And the fourth chapter talked about Remember the purposes for which came up for
her second object, railings Meccan and civilian, in the verses of worship, in the verses of
the fighting, and in the verses of preaching and guidance, and said previous nations and
news apostles.
conclusion dealt with the most important findings of the researcher than followed ،Finally
that with a list of references.
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المقدمة:

اب العالمين ،والصالة والسالا ًاى شكا الماساين سيدنا م ٍ
مد وًاى آله وصة به

ال مد

شجمعين وبعد.

تناول ثيا من البا ثين الدااساح الن وي في القاآن ال ايا ،تى يخيل لادااس شنةه لةا يبةا مةن بعةداا

ما يضييه ،ول ن يبقى تاب ا النبع النابض ،وال تاب المعجز.

وقد م َّن ا ًاةي لي ةون لةي الكةا شن شتنةاول مةن اةبا الب ةا العميةا قطةاة ،ألطةاا موضةوًا

تناولةه الن ةةاة فةةي مصةةنياتها فةةي بةةاب المياًيةةل ،شو فةةي بةةاب التعةةدي والاةةزوا ،ولةةا تُخصةةص لةةه د ااس ة

متيادة.

ميدان الدراسة:

تناولح ابه الدااس اصد "الميعول الثاني في القاآن ال ايا" ود ااسة

واألغااض الد لي التي سيا ألجاها.

ةل مةا يتعاةا بةه وبعاماةه،

دواعي اختيار الموضوع:

من يطاةع ًاةى جهةود العامةاء قةديما و ةديثا فةي خدمة اةبا ال تةاب ،وًنةايتها بةه ضةبطا ،ول ة

ون ةوا وتيسةي اا ،تتولةد لديةه الاغبة ولةو بجهةد متواضةةع فةي خدمة القةاآن ال ةايا ،وتقةديا د ااسة متواضةةع
تتعاا بالجانب الن وي والد لي.

وأهم ما دفعني لدراسة هذا الموضوع:

الاغب في شن ت ون دااستي الن وي في القاآن ال ايا ،ي

من الن و ولد في ا اب القاآن.

أهداف الدراسة:
-

د ااس ة

ةةل مةةا يتعاةةا بةةالميعول الث ةاني ،وتطبيةةا متعاقةةاح الميعةةول الثةةاني فةةي الق ةاآن ال ةايا،

وصوا الميعول الثاني ،وبنيته ،واألغااض الد لي التي سيا ألجاها الميعول الثاني.

-

مفااد دااس متخصص في الميعول الثاني في القاآن ال ايا مًاابا ود ل .
افد الم تب العابي بمساام متواضع في الب

أهمية الدراسة:

الا وي.

تنبةةع شامية الد ااسة مةةن ونهةةا تتنةةاول قضةةي ن وية د لية فةةي القةاآن ال ةايا ،وتنةةاق

اإلًاابي ة المختاي ة لاميعةةول الثةةاني فةةي الق ةاآن ال ةايا ود

األوجةةه

تهةةا من وجةةدحً ،ةةالوة ًاةةى مةةا سةةبقها مةةن

دااساح وب و في ابا المجال.

منهج الدراسة:

اًتمةةدح فةةي د ااسةةتي الميعةةول الثةةاني قةةي الق ةاآن ال ةايا منهج ةا وصةةييا ت اياي ةا ،وبلةةك باسةةتقااء

ال ةةنص القاآن ةةي ،وم ةةا واد في ةةه ميع ةةو ثاني ةةا ،ود ااس ةةته ،وت ايا ةةه م ةةن ية ة ً :اما ةةه ،وص ةةواه ،واألوج ةةه
1

اإلًاابي له ،وبسط آااء الن ويين في األوجه اإلًاابي لاميعول الثاني وًاضها ًاى تاب سيبويه فةي
ثيا من األ يان ومناقكتها ،وبنيته ،واألغااض الد لي التي سيا ألجاها.

الدراسات السابقة:

في دود ًاا البا ث

توجد دااس تنياد بالميعول الثاني ت ديدا ،غيا شنه ينب ي اإلكااة ملى

شن اناك بعض الدااساح باح العالق بالموضوع ،واي:
-

اليعةةل فةةي القةةاآن ال ةايا تعديتةةه ولزومةةه ،شبةةو شوس مب ةااايا الكمسةةان ،مطةةابع الطيةةاا2041 ،اة ة-
2891ا.

-

األفعال المتعدي بنيسها والمتعدي ب يااا في سواة يوس

-

قض ةةايا الميع ةةول ب ةةه ًن ةةد الن ةةاة الع ةةاب ،م م ةةد ش م ةةد خض ةةيا ،م تبة ة األنجا ةةو المصة ةاي  ،الق ةةاااة،

-

األفعةةال المتعدية لميعةةولين فةةي القةاآن ال ةايا (د ااسة ن وية د لية ) ،اسةةال ماجسةةتيا غيةةا منكةةواة،

-

فاس ةةي المنص ةةوباح ف ةةي الن ةةو العاب ةةي ،اس ةةال د ت ةةوااهً ،ائ ةةد ًب ةةد ال ةةايا ًاة ةوان ،جامعة ة الق ةةاااة،

اليائق  ،الجامع اإلسالمي ال ومي ما نج1442 ،ا.

( دااس ت اياي صةافي ) ،شمةي ابيةع امة

1442ا

جبايل سالم  ،ااا ا 1448 ،ا.

2821ا.
-

الميعةةول بةةه وشسةةاليبه فةةي الن ةةو التعايمةةي ًاةةى ضةةوء مةةا جةةاء فةةي القةاآن ال ةايا ،وديةوان بي الامة ،

اسال ماجستيا ،جامع شا القاى السعودي 2014 ،اة 1444 -ا.

-

المنصوباح في سواة البقاة (دااس ن وي ) ،دااس ماجستيا ،م مود طالب ًما ،جامع القدس.
المنصوباح في سواة ال ه

(د ااسة ن وية ) ،اسةال ماجسةتيا ،مبةااايا م مةد ًبةد المهةدي سةالم ،

جامع الخايل1441 ،ا.
-

المنص ةةوباح ف ةةي س ةةواتي الياق ةةان والك ةةعااء(د ااسة ة ن وية ة د لية ة ) اس ةةال ماجس ةةتيا ،م م ةةد ي ي ةةى

مهدلي ،ماليزيا1422 ،ا.

الصعوبات:

ما من ًمل يخاو من صعوباح ،وقد شًانني ا ًز وجل في الت اب ًاى معظمها ،ي

الصعوباح تبقى اين  ،ويسياة شماا تاب ا ًز وجل ،وفي سبيل خدم ل

القاآن "الا

العابي ".

من

و شايد ب ا الصعوباح التقايدي التةي تواجةه ةل البةا ثنين مةن صةعوب ال صةول ًاةى ال تةب

والم ااجةع ،ول ةةن شبةةاز الصةةعوباح التةةي واجهتنةةي اةةي ثةاة الب ةةو والد ااسةةاح المتعاقة بةةالقاآن ال ةايا،
وبقدا ما يؤاقني بلك فإنه يدفعني ملى العزا ،واإلصااا ،واإلاادة الصاب  ،والب

مني شن شضي

جديدا ليخاج ابا الب

في صواة ًامي
2

سن .

العميا ،فهبا يتطاب

أقسام الدراسة:
التالي:

اقتضةةح طبيعة ة الد ااسة ة شن ت ةةون ف ةةي مقدمة ة  ،وتمهي ةةد ،وشابعة ة فص ةةول وخاتمة ة ً ،ا ةةى الن ةةو

 المقدم  :اكتماح ًاى ميدان الدااس  ،ودوافةع اختياااةا ،وشاةدافها ،وشاميتهةا ،والمةنهج المتبةع فيهةا،
والدااساح السابق  ،والصعوباح التي واجهح البا ث  ،وًاض لم توياح الدااس .

 التمهيةد :وكةةمل :الميعةول الثةةاني فةي تةةب التة اا القديمة وال ديثة وتتضةةمن ال تةةاب ،والمتقضةةب،
والميص ةةل وك ةةاو ه ،واألليية ة وك ةةاو ها ،والمق ةةاب ،واألك ةةباه والنظ ةةائا ،وج ةةامع ال ةةداوس العابية ة ،
والن و الوافي.

 تأصيل المصطا .-

الميعول الثاني في الدااساح الن وي المعاصاة ابتداء من با كتااسا تى اليوا.

 الفصل األول( :أحوال العامل في المفعول الثاني في القرآن الكريم) وضم المباحث التالية:
-

العامل في نصب الميعول الثاني.

-

تعدي العامل لميعولين شو ش ثا.

 الفصل الثاني( :أحوال المفعول الثاني في القرآن الكريم) ويشمل المباحث التالية:
-

من صوا الميعول الثاني في القاآن ال ايا.

-

ما ان ميعو ثانيا ًاى التأويل.

 الفصل الثالث :بنية المفعول الثاني ،وخصص للمباحث التالية:
-

الميعول الثاني ميادا ومثنى وجمعا ومصد اا مؤو .

-

الميعول الثاني جما .

-

الميعول الثاني كبه جما .

 الفصل الرابع( :األغراض الداللية التي سيق ألجلها المفعول الثاني) ،ويتضمن المباحث التالية:
-

في السوا الم ي والمدني .

في آياح العباداح.

-

في آياح القتال.

-

في الوًظ واإلاكاد.

-

في آياح ب ا األما السابق وشخباا الاسل.
3

 الخاتمة :وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وبعض التوصيات.
وبعد ،فإن ابه الاسال ًمل متواضع ،ونقط بسيط في م يط العاا ،واي أي ًمل منسةاني

ٍ
نقص شو قصةوا ،فةإن ةان ثمة مجةادة فاليضةل ةل اليضةل ملةى ا  -سةب انه وتعةالى ،-ثةا
يخاو من
ألستابي البي قاا باإلك اا

ًاى ابه الاسةال وان ةان ثمة قص ٍ
ةوا شو تقصةيا فمنةي ،وال مةد

الةبي

تيةةاد لنيسةةه بال مةةال ،وجعةةل الةةنقص سةةم تسةةتولي ًاةةى جماة البكةةا.فةال شدًةةي شننةةي قةةد وفيةةح الب ة
قه ،ول ني اجتهدح ،و سبي شجا المجتهد.

وا الموفا والمستعان.
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التمهيد

تعددح تعايياح الميعول به ًند الن اة ،وًاةى الةاغا مةن تعةدداا فإنهةا تةدوا فةي م ةوا وا ةد،

واو "ما وقع ًايه فعل الياًل"(.)2

فقد واد ًن الخايل بن ش مد اليااايدي (224اة) "يوقع اليعل"( "،)1وقع فيه اليعل"

(.)2

واستخدا سيبويه(294اة)" التعدي والتجاوز" " ش تاى شنك تقول :ضابح زيدا فال تجاوز ابا الميعول،
يد فال يتعداه فعاه ،ألن المعنى وا د"(  .)0فسيبويه استخدا التجاوز بمعنى التعدي.
ضاب ز ٌ
وتقول ُ
()1
ما واد في المقتضب لامباد (191اة) " ابا باب اليعل البي يتعدى الياًل ملى ميعولين"

"واستخدا ابن جني(281اة) مصطا التعدي"(" ،)1البي واد شيضا ًند ابن فااس(288اة)"

()2

شما الزمخكاي (129اة) فقد استخدا مصطا "الوقوع" في تعاييه لاميعول به " او البي يقع

ًايه فعل الياًل"( .)9ما استخدا ابن األنبااي (122اة) مصطا "التعدي" بقوله " :ل اسا تعدى
()8

مليه فعل الياًل "

يقول ابن يعي (102اة) " :من اليعل المتعدي تجاوز الياًل ملى م ل غياه ،وبلك الم ل او

الميعول به ،واو البي ي سن شن يقع في جواب بمن فعاح.
ومن تعاي

ابن يعي

()24

نستطيع شن نستنتج ثالث مصطا اح ااتبطح بالميعول به ،واي" :

التعدي ،والتجاوز ،والوقوع" .واستعمل الن اة ابه المصطا اح الثالث بمعنى وا د.

لبا سمى ابن مالك(121اة) اليعل المتعدي متعديا ،وواقعا ومجاو از" ،ويسمى شيضا المتعدي

بنيسه مجاو از وواقعا"( .)22

 " )2او البي يقع ًايه فعل الياًل" انظا :الميصل فةي صةنع اإلًةااب ص  ،19كةا قطةا النةدى وبةل الصةدى ص  ،124امةع الهوامةع فةي
كا جمع الجوامع ص .1شمةا تعاية
ليعل الياًل " ااتكا

ابةن األنبةااي "اةو ةل مةا تعةدى مليةه فعةل" انظةا شسةااا العابية ص  ،92وًافةه شبةو يةان" مةا ةان م ةال

الضاب من لسان العاب ص.2011

 )1الجمل في الن و ،اليااايدي ،ت قيا :فخا الدين قباوة2021 ،اة2881-ا،ص.11
 )2الماجع السابا ،ص.24
 )0ال تاب ،سيبويه ،ت قياً :بد السالا اااون ،م تب الخانجي ،القاااة ،ج2049 ،2اة2899-ا ،ص01
 )1المقتضب ،المباد ،ت قيا :م مد ًبد الخالا ًضيم ً ،الا ال تب ،بياوح ،ج،2ص.82
 )1انظا الخصائص ،ابن جني ،ج ،1ص.122
 )2انظا الصا بي في فقه الا

ومسائاها وسنن العاب في المها ،ش مةد بةن فةاا س ،ط ،2منكةوااح م مةد ًاةي بيضةون2029،ا ة2882-ا،

ص.22
 )9الميصل في صنع اإلًااب ،الزمخكاي ،ص19
 )8شسااا العابي  ،شبو البا اح األنبااي ،ط ،2داا األاقا بن شبي األاقا2014 ،اة2884-ا،ص.19
 )24كةةا الميص ةةل لازمخكةةاي ،اب ةةن يعي ،تق ةةديا :د .مميةةل ب ةةديع يعقةةوب ،ط ،2منك ةةوااح م م ةةد ًاةةي بيض ةةون ،داا ال تةةب العامية ة  ،بي ةةاوح،
لبنان،ج2011 ،0اة1442 -ا ،ص.181
 )22كةةا التسةةهيل ،ابةةن مالةةك ،ت قيةةا :دً .بةةد الةةا من السةةيد،د .م مةةد بةةدوي المختةةون،ط ،2اجةةا لاطباً ة والنكةةا والتوزيةةع واإلًةةالن ،ج،1
2024اة2884 -ا ،ص.208
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شما الاضي (191اة) في تيسياه لتعاي

الزمخكاي لاميعول به يقول" :يايد ما وقع ًايه ،شو

جاى مجاى الواقع ليدخل فيه المنصوب في (ما ضابح زيدا ،وشوجدح ضابا ،وش دثح قتال) ف أنك
شوقعح ًدا الضاب ًاى زيد ،و أن الضاب ان كيئا شوقعح ًايه اإليجاد

"()2

واستخدا شبو يان (201اة) مصطا ي " وقوع اليعل" ،و" تعدي اليعل"(.)1
شما ابن ًقيل(218اة) فيستخدا المصطا اح الثالث بمعنى وا د " ويسمى ما يصل ملى

ميعوله بنيسه متعديا ،وواقعا ،ومجاو از ،وماليس بلك يسمى زما ،وقاص اا ،وغيا متعد"
()0

واليااء(911اة) يستعمل "توقع"

()1

شو "وقوع"

شو "شوقع"(" ،)1اليعل الواقع"

()2

()2

فاليااء استخدا الوقوع بمعنى التعدي ،ويتض بلك في قوله" :أفَمَن ميشي مُكّباً على وَجّهِه" تقول :قد
ش ب الاجل مبا ان فعاه غيا واقع ًاى ش د"
()8

واقع"

()9

فاليااء انا يستخدا "غيا واقع" بمعنى " زا" ،و"وقوع اليعل" بمعنى "تعدى" .ويستعمل "فعل
بمعنى ٍ
متعد فنجد شن مصطا الوقوع ًند اليااء يااد مصطا التعدي ًند غياه من الن اة.
ومن انا نجد شن المصطا اح الثالث متاادف في الد ل ا صطال ي  ،واستعمال الن اة لها،

يقول األكموني(844اة) في كا ه لايعل المعدى ملى ميعول به شو ش ثا ":ويسمى  -شيضا -واقعا؛

لوقوًه ًاى الميعول به ،ومجاو از؛ لمجاوزته الياًل ملى ميعول به"(.)24

()21

واستخدا السيوطي(822اة) مصطا ي " وقوع اليعل"( ،)22و"تعدي اليعل"

بالمعنى نيسه.

ما شن التعدي ،والتجاوز امتان متاادفتان في الد ل المعجمي  .فالتعدي" :او مجاوزة الكيء

ملى غياه"("،)22والتعدي التجاوز"(.)20

 (2كا الاضي ل افي ابن ال اجب ،د ااسة وت قيةا :د .ي يةى بكةيا المصةاي ،ط ،2جامعة اإلمةاا م مةد بةن سعوداإلسةالمي  ،السةعودي  ،ج،2
2022اة2881 -ا ،ص282
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ت قيا :صدقي م مد جميل ،داا الي ا ،بياوح ،ج 2014 ،2اة ،ص.219
 )2كا ابن ًقيل ًاى شليي ابن مالك ،ج ،1ص.201
) (0معاني القاآن ،اليااء ،ت قيا :ش مد يوس

النجاتي و آخاين ،ط ،2داا المصاي لاتألي

والتاجم  ،مصا ،ج،1ص221

( )1الماجع السابا ،ج،2ص281
( )1الماجع السابا ،ج،2ص04
) )2معاني القاآن ،اليااء،ج،1ص201
( )9الماجع السابا،ج،2ص 222واآلي من سواة الماك 11،
( )8الماجع السابا،ج،2ص222
 )24كا األكموني ًاى شليي ابن مالك ،ج ،2ص.029
 )22انظا امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي،ت قياً :بد ال ميد انداوي ،الم تب التوفيقي  ،مصا ،ج ،1ص.299، 291
 )21انظا الماجع السابا ،ص022
) (22لسان العاب ،ابن منظوا ،ط ،2داا صادا بياوح ،ج2020 ،21اة ،ص22
) (20كا الميصل ،ابن يعي  ،ج ،0ص181
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()2

"والمتعدي من األفعال او ما يجاوز صا به ملى غياه"

()1

ويقال "تجاوزح ًن بنبه :شي لا آخبه ،وتجوز في صالته :شي خي "

شما الوقوع فيختا

معنى وقوع ًن "تجاوز"" ،وتعدى" .فتأتي وقع بمعنى "سقط"( ،)2وقد تأتي

بمعني "شصاب" ،قال تعالى" :ووَمََّم وَقَءَ عَلَ ْمِمُ لو َِّجْزُ"
فالمعني الا وي ل ة (وقع) يختا

()0

ًن معنى (تجاوز) ،و(تعدى).

فإبا ان (التعدي) ،و(التجاوز) متاادفان ل

واصطال ا ،ومصطا (الوقوع) يااد

ا ثنين

من النا ي ا صطال ي  ،وبهبا ت ون المصطا اح الثالث متاادف (التعدي ،التجاوز ،الوقوع)؛ ألن
مصطا التعدي يااد

مصطا التجاوز.

شما ًن مصطا الميعول به ،فإنه لا ياد له تعاييا م ددا ًند الخايل وسيبويه ول ن شواد
()1

سيبويه في تابه ،في جما "ضاب ًبد ا زيدا" انتصب زيد؛ ألنه ميعول تعدى مليه فعل الياًل

شما اليااء فإنه يعبا ًن الميعول بقوله" :كيء وقع ًايه اليعل"( ،)1وببلك فهو لا يب ا

مصطا ا م ددا لاميعول به.

يقول" :منما قيل له ميعول به؛ ألنه لما قال

"شما ابن السااج فقد وضع تعاييا لاميعول به ،ي

()2

القائل :ضاب قتل ،قيل له :ابا اليعل بمن وقع؟ فقال :بزيد شو بعماو"
ويأتي بعد بلك التعاي

الم دد ًند الزمخكاي البي قال" :من الميعول او البي يقع ًايه
()8

فعل الياًل"(" ،)9وقد تبعه في بلك ثيا من الن اة"

شما الميعول به الثاني فهو :ما تعدى مليه ًمل العامل ص اا

التعدي .

وقد واد الميعول به الثاني ًند سيبويه ،ي

شو بواسط وسيا من وسائل

ب ا شفعا تتعدى ملى ميعولين ،وفاا بينها

وبين غيااا بأنها يم ن ا قتصاا معها ًاى الميعول األول "ابا باب الياًل البي يتعداه فعاه ملى

ميعولين ،فإن كئح اقتصاح ًاى الميعول األول ،وان كئح تعدى ملى الثاني ما تعدى ملى األول

وبلك قولك :شًطى ًبد الاهزيدا دااما ،و سوح بك اا الثياب الجياد .ومن بلك :اختاح الاجال ًبد

) (2لسان العاب ،ج2020 ،21اة ،ص.29
) (1الماجع السابا ،ص218
) )2لسان العاب ،ابن منظوا ،ط ،2داا صادا بياوح ،ج9،2020اة ،ص041
) (0األً اا 220/
( )1ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص20
( )1معاني القاآن ،اليااء ،ج ،1ص21
) (2األصول في الن و ،ابن السااج ،ت قياً :بد ال سين اليتاي ،مؤسسه الاسال  ،لبنان ،بياوح ،ج ،2ص222
) (9الميصل صنع اإلًااب ،الزمخكاي ،ت قياً :اى شبو ما ا ،ط ،2م تب الهالل ،بياوح  ،2882ص19
) (8قضايا الميعول به ًند الن اة العاب ،د .م مد ش مد خضيا ،م تب األنجاو المصاي ،1442،ص21
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ا  ،ومثل بلك قوله ًز وجل" :واختَار مُوسَى قومَه سَبعِني رَجُالً" .وسميته زيدا ،و نيح زيدا شبا ًبد ا ،
ودًوته زيدا ،من شادح دًوته التي تجاي مجاى سميته؛ وان ًنيح الدًاء ملى شما لا يجاوز ميعو

وا دا"(.)2

سيبويه في ابا الباب دمج نوًين من التعدي :األول :شن يتعدى اليعل ملى م عولين ش داما

فاًال في اآلخا ،ويصل مليه بدون ا الجا ،مثل :شًطى ،و سا.
واآلخا :شن يصل اليعل ملى الميعول األول بدون ا

الميعول في األصل فاًال ،ثا نزع ا
و نَّى.

الجا ،ولا ي ن

الجا ،والى الثاني ب ا

وسمى،
الجا من الثاني فوصل مليه اليعل ،مثل :اختااَّ ،

وشما قول سيبويه "دًوته زيدا التي تجاي مجاى سميته" .فقد دد سيبويه تعدي اليعل دًا،

ٍ
معان منها" :النداء والتسمي "(" ،)1والاغب ملى ا ًز وجل"( " ،)2دًاه
فالدًاء في ال الا ي تمل ًدة

ملى األميا :ساقه"( ،)0شو " الدًوة ملى الطعاا"(.)1

سميح شخاك زيدا"،
فإن ان الدًاء بمعنى التسمي  ،ما في قولنا" " دًوح شخاك زيدا" ،شي " َّ

فإن اليعل دًا يتعدى ملى ميعولين ،فيدخل ضمن ابا الباب ما قال سيبويه.شما المعاني األخاى

لادًاء فال تنصب ميعو ثانيا.

ما ب ا سيبويه كاادا ًاى نصب الميعول الثاني ب ب

ح ُم صيه
يا ا بنبا لس ُ
شست ُ
فإنه شااد :شست يا ا من بنب.
وابا الكااد من النوع الثاني ي

ا الجا ،قول الكاًا:

()1

َّ
اب العباد مليه الوجهُ والعم ُل

نصب اليعل "است يا" الميعول الثاني " بنبا" بإسقاط ا الجا.

و بلك قول ًماو بن معد ي اب:

فقد تا تُك با م ٍ
ال ،وبا نكب
شماتُك الخيا فافعل ما شُماح به
ا الجا شيضا.
والمعنى :شماتك بالخيا .فوصل اليعل "شما" ملى الميعول الثاني ب ب
وقال سيبويه " :وانما فصل ابا شنها شفعال توصل ب او

اإلضاف  ،فتقول :اختاح فالنا من

الاجال ،وسميته بيالن ،ما تقولً :افته بهبه العالم  ،وشوض ته بها ،واست يا ا
بفوا ا الجا ًمل اليعل"(.)2

من بلك ،فاما

) (2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص22
 )1لسان العاب ،ج ،20ص118

 )2الماجع السابا ،ج ،20ص112

 )0الماجع السابا ،ج ،20ص 118
 )1الص ا تاج الا

وص ا العابي  ،ج ،1ص 1221

 )1البية ةةح بة ةةال نسة ةةب ًنة ةةد سة ةةيبويه ،ج ،2ص ،22والمقتضة ةةب ،ج ،1ص ،91والخصة ةةائص ،ج ،2ص ،191وم نة ةةي الابية ةةب ،ج ،2ص، 021
وكا الميصل بن يعي ،ج ،2ص ،012ووخزان األدب ،ج ،2ص .228النكب :المال األصيل من نقوٍد وماكي .
 )2ال تاب  ،سيبويه ،ج ،2ص29
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فهبه األفعال انح متعدي ملى الميعول األول ب يا ا

ب ا الجا ،ثا ب

الجا ،وتنصب الميعول الثاني

ا الجا فنصبح الميعول الثاني .لبلك ان شولى شن يجعاها سيبويه في باب

مستقل لاتيايا بينها وبين األفعال التي تتعدى ملى ميعولين بنيسها وي ون ش د ميعوليها فاًال في

اآلخا  .مثل :شًطى ،و سا.

شما نصب الميعول الثاني باليعل "ًافته" ما قال سيبويه ":سميته بيالن ،ما تقول ًافته

بهبه العالم  ،وشوض ته بها"( .)2فاليعل ًافته قد ي تمل معنى التسمي والكهاة؛ فهو بمنزل "سميته".

وقد ي ون بمعنى شًامته شم اا ان يجهاه .ولاتيايا بين المعنيين، ":
من ان اليعل ًا بمعنى التسمي  ،فتقولً" :افح شخاك بزيد" تى
ما مثل سيبويه بقول المتامس:

آليح َّ
ب العااا الداا شطعمه

يايدً :اى ب العااا

يجوز ب

ا الجا منه

ياتبس المعنى"(.)1

وال ُّ
ب يأ اه في القاي السوس

()2

وابا المثال يبين نصب الميعول الثاني ب ب

ا الجا "،فاما بفوا الجا ًمل اليعل"(.)0

وياى الن ويون شن ال ب منصوب بإضماا فعل أنه قال :آليح شطعا ب العااا الداا

شطعمه .ومعناه :شطعا ب العااا
منييا ،جاز ب

شطعمه؛ ألن آليح بمعنى ايح ،وجواب اليمين مبا ان فعال

النيي ،ما قال تعالى " :تمهلل تي أ تذع يينسف" يايد :وا
ا

ما استكهد سيبويه لجواز ب

"وليسح ًن اهنا بمنزل الباء في قوله":و يى با

()1

تيتأ تب ا يوس "

الجا بقوله " :نبئح زيدا" .يايدً :ن ز ٍيد.ثا قال:
كهيدا ،وليس بزيد؛ َّ
ألن ًن وًاى

(.)1

باك ،و بمن في الواجب"

ويتض من الا سيبويه شنه يياا بين او

ييع ُل بها

الجا التي يجوز بفها ،فهناك او

يم ن

مبا بفح ثؤثا في المعنى .فيي قولنا "نبئح زيدا فعل با"

بفها و يختل المعنى ،واناك او
تقدياه نبئح ًن ز ٍيد؛ ألن نبئح في معنى "شخباح" والخبا يقتضي "ًن" في المعنى .و بلك "شماتك

الخيا" الباء مقداة؛ ألن األما

يصل ملى المأموا م ب ا الجا.

فقصد سيبويه شن "ًن" الم بوف في قولك "نبئح زيدا" ،و"ًاى" الم بوف في قوله " :آليح

ب العااا" ليستا زائدتين ،ول ن المعنى ي وج مليهما؛ فإن وجد ا الجا في ال الا ثا ب

شن المعنى ي وج مليهما؛ لبلك فاا سيبويه بينها وبين الباء في "كَفَى باهللِ شَهِيداً"(.)2
 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.29
 )1انظا :كا السياافي ًاى تاب سيبويه ،ج ،1ص.242
 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.29
)0الماجع السابا والصي .
 )1كا السياافي ًاى تاب سيبويه ،ج ،1ص /249واآلي ( )91من سواة يوس .
 )1ال تاب ،سيبويه،ج ،2ص.29
 )2انظا :كا السياافي ًاى تاب سيبويه ،ج ،1ص.224
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نعاا

يقول سيبويه ":وليسح است يا ا بنبا ،وشماتك بالخيا ،ش ثا في المها جميعا ،وانما يت اا

فح ،تقول ًافتُه زيدا ثا
فأما َّ
بها بعضهاَّ ،
الباء ًاى د ما دخاح في ًا ُ
سم ُ
يح و نيح فإنما دخاتها ُ
سميح و َّنيح ًاى د ما دخاح في ًافُته
تقول ًافته بزيد ،فهو سوى بلك المعنى ،فإنما تدخل في َّ

بزيد"(.)2

يعني شن ب

البعض .وابا يعني شنه
العاب.

ا

الجا من ابين اليعاين ليس كائعا في الا العاب  ،وانما يت اا بها

يم ن ب

الجا في ال الا  ،وي ب

ل او

ما جاء مسموًا ًن

وبهبا يم ن شن نقسا المتعدي ب ا الجا ملى قسمين :

شولهما :ما يجوز بفه ،واآلخا :ما يجوز بفه .ما جعل سيبويه في تابه بابا شسماه " :ابا باب
الياًل البي يتعداه فعاه ملى ميعولين ،وليس لك شن تقتصا ًاى ش د الميعولين"

()1

وب ا في ابا

الباب شفعا اي :سب ،وظن ،وخال ،واشى ،ووجد.

"وابه األفعال تدخل ًاى مبتدش وخبا لتبين اليقين شو الكك ،واي سبع  :ظننح ،و سبح،

وخاح ،واشيح -مبا شادح بها اؤي القاب ،ووجدح -مبا شادح بها وجود القاب ،-وزًمح ،وًامح"

فالميعول الثاني لهبه األفعال ان في األصل خب اا لمبتدش؛ لبلك

المبتدش والع س.

()2

يجوز ا قتصاا ًاى الخبا دون

ومن شمثال العاب التي ب ااا سيبويه "من يسمع يخل"( )0ولا ُيب ا فيه ميعو ن .ما ُ ب
الميعو ن في قوله تعالى":وَظَنَن ُمْ ظَزََّ لو ََّينْفِ"( )1والسبب في بلك شنه جاء بالمصدا.

" ولو جئح بظا

الجمع "(.)1

ظننح ظنا ،وظننح يوا
شو بمصدا ،ولا تأح بوا د من الميعولين جاز ،قولك:
ُ

وقد ي ون الظن بمعنى العاا ،قال تعالى " :لوَّذِيزَ يَهُنُّيننَ اَسَّمُم مُّلَمقُين َبِّمِمْ "

()2

قال سيبويه " :شما ظننح باك ،فإنما جاز الس وح ًايه؛ ألنك تقول ظننح ،فتقتصا ،ما تقول
بابح ،ثا تعماه في الظن ما تعمل بابح في البااب .فباك اهنا او الظ ُّن ،أنك قاح :ظننح باك

الظن"(.)9

 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.29
 )1الماجع السابا ،ج ،2ص28
 )2كا السياافي ًاى تاب سيبويه ،ج ،1ص.221
 )0واد المثل في مجمع األمثال لاميداني ،ت قيا :م مد م ي الدين ًبد ال ميد ،داا المعاف  ،بياوح ،لبنان،ج ،1ص244
 )1اليت 21/
 )1انظا كا السياافي ًاى تاب سيبويه،ج ،1ص222
 )2البقاة01/
 )9ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص04
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يعني باك قصد با كااة لمصدا ،و ما ب انا شنه يجوز شن تأتي بظا

الميعولين.

شو بإكااة مصدا بد من
()2

سبح"
خاح و
ُ
وييسا بلك سيبويه " :أنك قاح ظننح باك الظن" .و بلكُ :
شما اليعل "اشى" فإبا شادنا به اؤي العين ،يتعدى ملى ميعول وا د .وابا شادنا اؤي القاب تعدى

ملى ميعولين .قوله تعالى" :إِسَّمُمْ يَ َوْسَهُ بَلِ دًل * وسَ َلهُ قَ ِيبًم"(.)1
شي :ي سبونه ونعامه.

ًامح :شي وجود القاب.
شما "وجدح فقد تنصب ميعو ثانيا مبا انح بمعنى
ُ
ةح،
ةح ،وشُنبئة ُ
"وقةةد جةةاءح سةةبع شفعةةال لةةا يسةةا فاًاواةةا تجةةاي مجةةاى اةةبه األفعةةال ،واةةيُ :نبئة ُ
ثح .وقد انح متعدي في األصل ملةى ثالثة  ،فةأقيا وا ةد منهةا
ُ
ًُامح ،وشُايح ،و ُ د ُ
ُخباح ،وش ُ
وخباح ،وش ُ

ةح ،وشُايةح ،يعةود ملةى
مقاا الياًل  ،وبقي اآلخاان ميعولي الظن في جميةع ش امهةا؛ ألن معنةى شًُام ُ
ةبح" وقةد ةان تعةدي
ةدثح يعةود معنااةا ملةى س ُ
ةاح .و ُ ُ
شيح ،وشنبئح ،ونبئةح ،وخبةاح ،وشخب ُ
ًامح ،وا ُ
ُ

بئح ًن زيد"(.)2
اليعل في ابه الخمس شفعال ب ا جا ؛ ألن معنى
شنبئح زيدا منطاقاُ :ن ُ
ُ
مةةا جعةةل سةةيبويه بابةةا لتفعةةال التةةي تتعةةدى ملةةى ثالث ة مياًيةةل " ،و يجةةوز شن تقتصةةا ًاةةى
ميعول منها وا د دون الثالث "

()0

واةبا البةةاب يكةةتمل ًاةةى شفعةةال انةةح تنصةةب ميعةةولين ثةةا شضةةييح مليهةةا امةزة التعدية

فتعةةدح

ملى ميعول ثال  ،.وابه األفعال من باب "ظن وشخواتها" .يقول شبو سعيد " :شاى وشًاا منقو ن من اشى
يد ًمة اا شخةاك منطاقةا" " ،وشزًمتةه بلةك ميةاه".
وًاا ،و ان األخي يقيس ًايهما الجميع فيقول" :شظ َّن ز ٌ
و بلك يعمل في األفعال السبع  .وغياه لا يجاوز ما قالته العاب(.)1

ومن ا ح نصب اليعل لثالث مياًيل التي وادح ًند سيبويه :ما ان متعديا لميعولين ثا

تعدى ملى الظا  ،فجعل الظا ميعو ثالثا ًاى السع .

()1

"ومن الن ويين من شبى ا تساع في الظا في األفعال باح الميعولين"
وتابع سيبويه في بلك ثيا من الن اة ،ي

جعل المباد بابا لتفعال المتعدي ملى ميعولين

ولك شن تقتصا ًاى ش داما من كئح وب ا في ابا الباب اليعاين" شًطى و سا" .ثا جعل بابا

لتفعال التي تتعدى ملى ميعولين وليس لك شن تقتصا ًاى ش داما دون اآلخا ،واي شفعال الكك

وخاح ،وما ان من ن وان.وفسا السبب في بلك شنها
سبح،
وظننح ،و
ًامح،
واليقين ،وب ا منها:
ٌ
ُ
ُ
ُ
 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.04
 )1المعااج 2،1 /
 )2كا السياافي ،ص228
 )0ال تاب ،سيبويه ،ج،2ص02
 )1كا السياافي ًاى تاب سيبويه ،ج ،1ص212
 )1الميصل في صنع اإلًااب ،الزمخكاي،ج ،2ص201
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منطاا في ظني"
يد
تدخل ًاى المبتدش والخبا  ،فعندما نقول "
ٌ
ظننح زيدا منطاقا" ،فإنما معناه " ز ٌ
ُ
()2
فالميعول الثاني خبا لالبتداء.
واكتاط ابن السااج شن ي ون الميعول األول فاًال في المعني "و بد شن ي ون الميعول األول فاًال

فيه [شي في باب شًطى] في المعنى بالميعول الثاني ،والمعنى شنك شًطيته فأخب الدااا ،فالدااا
ميعول في المعنى لزيد"

()1

وابا الكاط البي وضعه ابن السااج

ينطبا ًاى ل شقساا ابا الباب "فايس في قولنا ت نى

زيدا شبا ًبد ا  ،وتسمى شخوك زيدا ،د ل ًاى شن ش داما فاًل لآلخا ،منما او من قبول اليعل
()2

البي شوقع به"

ًن األفعال المتعدي ملى ميعولين والى ثالث

ما ب ا الزمخكاي تعدد المياًيل وت د

مياًيل  ،وشسباب التعدي (.)0
شما ابن يعي

فقد قسا األفعال المتعدي ملى قسمين:

 القسا األول :ينصب ميعولين وي ون الميعول األول منهما غيا الثاني .وشطاا ًايها شفعال مؤثاةمد جعي اا
يد ًبد ا دااما"،و" سا م ٌ
تنيب من الياًل ملى الميعول وتؤثا فيه ،ن و" :شًطى ز ٌ
جب " .فهبه األفعال قد شثاح مًطاء الدااا في ًبد ا  ،و سوة الجب في جعيا ،و بد شن ي ون

يد فاً ٌل في المعنى ألنه آخب الدااا ،و بلك سوح زيدا جب ،
الميعول األول فاًال بالثاني ،فز ٌ
"زيد" او الالبس الجب .و بلك كمل ابا الباب ما ينصب ميعولين ،األول بنيسه ومن غيا واسط .
والثاني بواسط

ا الجا ،ن و" :اختاح الاجال ب اا واألصل "

ا الجا،ثا اتسع فيه ف ب

من الاجال".وب ا من ابه األفعال :اختاا ،واست يا ،وسمى ،و نى.

 القسا الثاني :ما يتعدى ملى ميعولين وي ون الثاني او األول في المعنى .وابا الصناألفعال

من

ي ون في األفعال التي تنيب ،و من األفعال المؤثاة .منما اي شفعال تدخل ًاى المبتدش

والخبا ،واي سبع شفعال:

سبح ،وظننح ،وخاح ،وًامح ،واشيح ،ووجدح ،وزًمح .وابه

األفعال الميعول الثاني معها او األول في المعنى .واي داخا ًاى الميتدش والخبا  ،فاو شسقطنا

اليعل والياًل؛ لعاد ال الا ملى المبتدش والخبا بخال

قولنا "شًطيح زيدا دااما".

ول ون ابه األفعال داخا ًاى المبتدش والخبا؛ فال يجوز ا قتصاا ًاى ش داما دون اآلخا(.)1
 )2انظا:الميتضب ،المباد ،ت قيا م مد ًبد الخالا ًضيم  ،ج ،2ص.81-82
) (1األصةول فةةي الن ةو ،ابةةن السةااج ،ت قيةاً :بةةد ال سةةين اليتاةي ،مؤسسة الاسةال  ،لبنةةان ،بيةةاوح،ج ،2ص 222المقتصةنب ،المبةةاد ،ت قيةةا:
م مد ًبد الخالا ًضيم ً ،اا ال تب ،بياوح ،ج ،2ص82
) (2ك ةةا

ت ةةاب س ةةيبويه ،ألب ةةي س ةةعيد الس ةةياافي ،ت قي ةةا :د .امض ةةان ًب ةةد التة ةواب ،الهيئة ة المصة ةاي العامة ة لا ت ةةاب ،ما ةةز ت قي ةةا التة ة اا ،

ج1،2884ا ،ص242
 )0الميصل في صنع اإلًااب ،الزمخكاي ،ج ،0ص202
 )1انظا :كا الميصل لازمخكاي ،ابن يعي  ،ج،0ص.188-182
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وابن األنبااي ت د

ًن وسائل التعدية  "،مبا دخاةح ًاةى اليعةل المتعةدي ،فإنمةا تزيةده ميعةو ؛

فإن ان يتعدى ملةى ميعةول وا ةد ،صةاا يتعةدى ملةى ميعةولين"
الثاني.

()2

ول نةه لةا يةواد تعاييةا م ةددا لاميعةول

ما وادح األفعال التي تنصب ميعولين في شليي ابن مالك ،ول نه لا يب ا تعاييا لاميعول
()2

الثاني( .)1ما لا ُيب ا تعاييا م ددا له في كاو األليي
شما ابن ًصيوا فت د ًن الميعول الثاني لتفعال التي تدخل ًاى المبتدش والخبا" وابه

األفعال ي ون ميعولها األول ل ما صا شن ي ون مبتدش  ، ...وميعولها الثاني ما صا شن ي ون خب اا

ل ان"(.)0

والسيوطي ت د

ًن األفعال التي تتعدى ملى ميعولين شصاهما المبتدش والخبا  ،واألفعال التي

تتعدى ملى ميعولين ليس شصاهما المبتدش والخبا ،ول نه لا يأح بتعاي

والمفعول الثاني قد يكون في األصل:

م دد لاميعول الثاني(.)1

ش -خب اا لمبتدش ويقع مع شفعال معين  ،مثل :ظن وشخواتها.

ب -ليس خب اا لمبتدش ويقع مع شفعال معين مثل:شًطى ،و سا.
ح -وقد ي ون مبتدش في الجما ا سمي مع األفعال التي تأخب ثالث مياًيل.

أوالً :مفعول أصله خبر المبتدأ
في ابا الباب
()1

سبح ،شخواتها"
وت د

دد سيبويه مجموً من األفعال فاا بينها وبين غيااا بقوله" :اقتافح،
()2

المباد ًن ابه الياوا بين "ًامح وظننح وبابهما ،وبين سائا األفعال"
()9

وقال ابن السااج :منها شفعال "غيا مؤثاة"

وقد فاا الن اة بين ابه األفعال وغيااا بثالث فاوا:

 - 2شنها شفعال

تقتصا ًاى ميعول وا د.

 - 1شنها شفعال تدخل ًاى المبتدش والخبا.
 )2شسااا العابي  ،ابن األنبااي ،ج ،2ص.90
 )1انظا شليي ابن مالك ،م مد بن مالك ،داا التعاون ،ج ،2ص .12،10
)2انظةةا كةةا التصةاي ًاةةى التوضةةي  ،الجاجةةاني األزاةةاي ،ج ،2ص /219كةةا األكةةموني ألليية ابةةن مالةةك ،ج ،1ص  /.211،211اكةةي
الصبان ًاى كا األكموني ألليي ابن مالك ،ج ،1ص .219 ،212 ،224
 )0المقةاب ،ابةن ًصةيوا ،ت قيةا وتعايةا ود ااسة ً :ةادل ش مةد ًبةد الموجةود ،ط ،2منكةوااح م مةد ًةي بيضةون ،داا ال تةب العامية  ،بيةاوح،
لبنان2029 ،اة2889-ا ،ص.229
 )1انظا األكباه والنظائا ،السيوطي ،ج ،1ص .222 ،224
) (1ال تاب ،سيبويه ،القاااة،ج ،9ص219
) (2انظا المقتضب ،ج ،0ص240
) (9األصول في الن و ،ابن السااج،ج ،1ص212
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 - 2شنها شفعال ًيا مؤثاة.

وابه األفعال شطاا ًايها (ظن وشخواتها) واي ًند سيبويه سبع شفعال(.)2
ثا زادح ابه األفعال وتياًح ًند الن اة "فجعاواا شقساما مختاي "(.)1
وت د

مبااايا الساماائي ًن الميعول به البي نصب بأفعال انتقاح من التعدي بال ا ملى
ا الجا

التعدي المباكا قصدا في اإليجاز؛ ألن بلك من سماح البالغ  ،وشًطى مثا ًاى ب
الكااد الن وي القديا الوااد في تاب سيبويه:

تماون الدياا ولا تعوجوا.......

"وبهبا انتقل اليعل المتعدي "ما" من التعدي بال ا ملى التعدي المباكا .وما شظن ال ياظ

ًاى الوزن الكعاي مل الكاًا ًاى ابا ،فاو ان بلك ل ان بوسعه شن يتخاص من ابه المك ا

بالبااب ملى صي

الماضي ليساا له الوزن ،وليعدي اليعل بالباء ،فيقول مااتا بالدياا".

()2

ما ياى الساماائي شن معظا شفعال العابي تنصب ميعو شو ميعولين شو ثالث  ،فالتعدي او

األصل في األفعال ،شما الازوا فهو طاايء ،وشن نزع الخافض في العابي وانتصاب ا سا بعد سقوط
الجاا يكيا ملى بلك.

ومن آاائه شيضا :شن اليعل

يم ن شن ينصب ميعولين ،ونصب الميعولين في تب القدماء
()0

ضاب من التوسع" .و يعقل شن يوقع اليعل ًاى اسمين ميقاًا وا دا"
او
ٌ
ومع شن ال الييني ًا الميعول به" :اسا دل ًاى كيء وقع ًايه فعل الياًل ،مثباتا شو
()1

نييا"

وب ا تعدد الميعول به في ال الا مبا ان اليعل متعديا ،ول نه ت د

ًن تعدد الميعول به في

ال الا من ان اليعل متعديا ملى ش ثا من ميعول به وا د ،وفي موضع آخا ب ا شن اليعل المتعدي
يسمى "اليعل الواقع" لوقوًه ًاى الميعول به ،و"اليعل المجاوز" لمجاوزته الياًل ملى الميعول به.
ما شطاا ًاى الميعول به البي ينصب مباكاة ب يا واسط

والميعول به البي ينصب بواسط

ا الجا " ميعول به صاي "،

ا الجا" ميعول به غيا صاي "(.)1

"وقةةد يأخةةب المتعةةدي ميع ةولين ش ةةداما ص ةاي  ،واآلخةةا غيةةا ص ةاي  ،ن ةةو" شدوا األمانةةاح ملةةى

شااها" .فة"األماناح" ميعول به صاي  ،و"شال" ميعول به غيا صاي  ،واةو مجةاوا ليظةا ب ةا الجةا،
منصوب م ال ًاى شنه ميعول به غيا صاي "

()2

 )2ال تاب ،سيبويه ،ت قياً :بد السالا اااون ،ط ،2م تب الخانجي ،القاااة ،ج2049 ،2اة 2899 -ا ،ص28
 (1يقسمها ابن ًقيل ملى قسمين :شفعال القاوب وشفعال الت ويل ،ويقسا شفعال القاوب ملى ما يدل ًاةى اليقةين ،وب ةا المصةن
وًاا ،ووجد ،وداى ،وتعاا .وما يدل ًاى الاجمان ،وب ا المصن

بهةا خمسة  :اشى،

بها ثماني  :خال ،وظن ،و سب ،وزًا ،وًد ،و جا ،وجعل ،وواب.

 )2اليعل زمانه و شبنيته ،د .مبااايا الساماائي ،ط ،2مؤسس الاسال  ،بياوح2042 ،اة2892-ا ،ص90
 )0الماجع السابا ،ص98
 )1جامع الداوس العابي  ،ال الييني ،ط ،9الم تب العصاي  ،صيدا ،بياوح2020 ،اة2882-ا ،ص1
 )1انظا :الماجع السابا ،ص.21
 )2جامع الداوس العابي  ،ال الييني ،ص21
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شما فاضةل السةاماائي فاةا يةب ا تعاييةا م ةددا لاميعةول الثةاني ،ول نةه جعةل بابةا خاصةا لتفعةال

التةةي تةةدخل ًاةةى المبتةةدش والخبةةا فتنصةةبهما ميعةةولين" ظةةن وشخواتهةةا" .واد ًاةةى مةةن اشى شن المنصةةوب
الثاني ا  ،في " سب ًبد ا زيدا ب اا" بقوله " :يم ن شن ي ون ب اا ا "
ووقة

()2

ًاةةى تقسةةيا الن ةةاة لتفعةةال المتعدية ملةةى ميعةةولين .وشن شفعةةال القاةةوب "اختصةةح بجةواز

مًمالها في ضمياين متصاين لمسمى وا د فاًال واآلخا ميعو به ،واو :ظننتني ..شل ةا بأفعةال اةبا
الباب في بلك اشى البصاي والعامي ب ثاة ،وًدا ،وفقد ،ووجد بقا  ،قول الكاًا" :ولقةد ش اانةي لاامةا

دايئ " .وقوله تعالى" :إنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا"

()1

واستكهد بقول اليااءً " :دمتني ،وفقةدتني ،ووجةدتني" و ب ةا شنةه

ي ون الياًل ميعو  ،بل ضابح نيسي ،وظامح نيسي ليت ايا الايظان"(.)2
ما ت د

يقةال ضةابتني اتياقةا ،لةئال

ًن نصب الميعول الثاني بأفعال دال ًاى اليقين  ،وشفعال دال ًاى الاج ان.

وت اا ًن نصب الميعول الثاني باليعل "جعل" مبا ان من شفعال القاوب ،ما في قوله تعالى:

"وَجَلَلُينل لوْمَلَمئِفَ َ لوََّذِيزَ هُمْ عِبَموُ لو ََّحْمََٰزِ إِسَمضًم"( .)0شي :ظنواا واًتقدواا.

وقد تأتي لات ويل والتصييا ،ما في قوله تعةالى" :وَقَدِمْنَم إِوَىَٰ مَم عَمِلُينل مِزْ عَمَني َجَلَلْنَنمهُ هَبَنمفً مََّنُُنين ًل"
فهو يت د

()1

انا ًن انتقال الجعل من المعنى ال سي ملى المعنى القابي.

واختا

الن اة في الميعول الثاني لظن ،مةا اختايةوا فةي خبةا ةان" ،فةباب ال وفيةون ملةى شن

خبةةا ةةان ،والميعةةول الثةةاني ل ة (ظننةةح) نصةةب ًاةةى ال ةةال ،وباةةب البصةايون ملةةى شن نصةةبهما نصةةب
الميعول به،

ًاى ال ال"

()1

و مجال في ابه الدااس لااجوع ملى آااء البصايين في ال ةال .ول ننةا نتيةا مةع اشي ال ةوفيين

في اًتباا الميعول الثاني األ او األصل ،ي

من الميعول الثاني وال ال شصاهما وا د واو الخبا.

ول ةةن ال ةةال يةةأتي دائمةةا ن ةاة فةةإن ةةان معاف ة فةةال يم ةةن مً اابةةه ةةا  ،فهن ةاك فةةاا بةةين " :شًطةةى زية ٌةد
يد اليقيا المال" ،فيي الجما الثاني (المال) معا بأل فهي ميعول به ٍ
ثان.
اليقيا ما " و " شًطى ز ٌ
شما من ي

األفعال في ابا القسا ،فقد اختا

فيها الن اة مثل:

 )2معاني الن و ،د .فاضل الساماائي ،ط ،1م تب العاتك لصناً ال تاب ،القاااة ،ج2012 ،2اة1442 ،ا ،ص1
 )1الماجع السابا ،ج ،1ص .1واآلي من سواة يوس  .21/والبيح لقطاي من اليجاءة يقول فيه:
ولق ةةد ش اان ةةي لاامة ةةا دايئة ة

م ةةن ًة ةةن يمين ةةي مة ةاة وشمة ةةامي .واد ف ةةي :خ ازنة ة األدب ،ج ،24ص ،219م نة ةةي الابي ةةب ،ج ،2ص ،288كة ةةا

التصاي  ،ج،2ص ،114امع الهوامع ،ج ،2ص ،111كا ابن ًقيل ،ج ،2ص ،18شوض المسالك ،ج ،2ص14
 )2الماجع السابا والصي .
 )0الزخا 28/
 )1الياقان12/
) (1اإلنصا

في مسائل الخال

بين الن ويين البصايين وال وفيين ،شبو البا اح األنبةااي ،ط ،2الم تبة العصةاي  ،ج2010 ،1ا ة 1442 -ا،

مسأل ( ،)1ص121
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َّ - 2
ًد" :شثبتها ال وفيون وبعض البصايين ووافقها ابن شبي الابيع وابن مالك"(.)2
 - 1شليى" :بمعنى وجد" شثبتها ال وفي وابن مالك .وشن ااا البصاي وابن ًصيوا
 - 2داى" :قال شبو يان :لا يعداا شص ابنا فيما يتعدى ملى اثنين"
 - 0وشن ا بعضها َّ
تعدى تاك ،وتخب ،واتخب ملى اثنين"
-1

()1

(.)2

(.)0

واختايوا في "ضاب" مع المثل ،ن ةو" :ضربَ اهللُ مثالً عَبْ داً مملوك اً"" ،إِنَّ اللَّ هَ لَ ا سَتْ تَِْيِي أَنْ سَِب رِبَ

مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا"" ،واضبرِبْ هلُمْ مَ ثالً أص ِابَ القَرس ةِ" فقةالوا :اةى فةي اةبه اآليةاح ون واةا متعدية
ملى اثنين"

()1

 - 1وشل ا ابن اكاا بأفعال ابا القسا ًا  ،وشبصا ،وشل ا بها ابن داستويه :شصاب ،وصاد ،
وغادا وشل ا بها بعضها خاا بمعنى جعل"( ،)1وب ا الس ا ي في الميتا فيما يتعدى ثنين

"توامة ةةح ،وتيقنة ةةح ،وكة ةةعاح ،وداية ةةح ،وشصة ةةبح ،والمتقة ةةدح ،وتمنية ةةح ،وودح ،واة ةةب بمعنة ةةى
ا سب"

()2

 - 2واختايوا في اليعل "سمع" " :م شن سمعح يتعدى ملى ميعولين ،و بد من شن ي ون الثاني مما
()9

يسمع قولك :سمعح زيدا يقول .ولو قاح :سمعح يضاب شخاك لا يجز"

وتنقسم هذه األفعال إلى ثالثة أقسام:

 - 2القسا األول :ما يتعدى بالوضع ملى ميعولين ليس شصاهما المبتدش والخبا .ب ا الن اة في ابا

القسا فعاين اما :شًطى ،و سا .واما يتعديان ًند الن اة ملى ميعولين بنيسيهما من غيا
وسيا من وسائل التعدي

()8

 - 1القسا الثاني :شفعال انح تتعدى ملى األول بنيسهما والى الثاني ب ا

الجا ،ف ب

ا

الجا ،فوصاح ملى الميعول الثاني بنيسها .وب ا منها سيبويه بعض األفعال مثل :اختاا،
()24

است يا ،شما ،سمى ،نى ،ودًا بمعنى "سمى"

 - 2القسا الثال  :شفعال انح متعدي ملى ميعول وا د ،فنقاح بالهمزة ملى الثاني.

) (2امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي ،ت قيا ًبد ال ميد انداوي ،الم تب التوفيقي  ،مصا ،ج ،2ص122
) (1الماجع السابا ،ج ،2ص104
) (2الماجع السابا ،ج ،2ص102
) (0الماجع السابا  ،ج ،2ص100
) (1الما ع السابا،ج ،2ص 101واآلياح من سواة الن ل ،21/البقاة ،11/يس22/
) (1امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي،ج ،2ص101
) (2الما ع السابا ،ج ،2ص101
) )9اإليضا العضدي ،شبو ًاى اليااسي ،ت قيا :سن كابلي فااوا ،ط2298 ،2اة 2818-ا ،ص224
 )8األصول في النجو ،ابن السااج ،ت قياً :بد ال سين اليتاي ،مؤسس الاسال  ،لبنان ،بياوح ،ج2049 ،2اة2899-ا،ص22
( )24انظا تاب سيبويه ،ج،2ص29

16

العامل في الميعول الثاني:
اختا

الن اة في ًامل النصب في الميعول الثاني ،فمنها من قال :او اليعل ،ومنها من

ياى شنه الياًل ،ومنها من يقول :من ًامل النصب او اليعل الياًل.

"شما البصايون فقالوا منما قانا من النصب لاميعول الثاني او اليعل دون الياًل ،وبلك ألننا

شجمعنا شن اليعل له تأثيا في العمل ،وشما الياًل فال تأثيا له في العمل؛ ألنه اسا ،واألصل في
تعمل ،واو باا ًاى شصاه في ا سمي  ،فوجب ش ي ون له تأثيا في العمل ،واضاف ما

األسماء

تأثيا له في العمل ينب ي شن ي ون

تأثيا له"(.)2

"وباب ال وفيون ملى شن العامل في الميعول النصب اليعل والياًل جميعا ،ن و ضاب زيدا،

وباب بعضها ملى شن العامل او الياًل ،ونص اكاا بن معاوي صا ب ال سائيً ،اى شنك مبا

قاح" :ظننح زيدا قائما ،ينصب زيدا بالتاء ،وقائما بالظن ،وباب خا
العامل في الياًل معنى الياًاي "(.)1

األ ما من ال وفيين ملى شن

ويقول ابن جنى :من ًامل النصب في الميعول به او اليعل" ،شن شصل ًمل النصب منما او

لايعل ،وغياه من النواصب مكبه في بلك باليعل"( )2ويقول" :فالعمل [شي النصب] مبن منما او لايعل
و ده ،واتصل به الياًل فصاا جزءا منه ،ما صااح النون في ن و" :لتضابن زيدا" الجزء منه
تى خاط بها وبنى معها ،ومنها شن اليعل والياًل منما او معنى ،والمعاني

"منما تعمل في الظاو "(.)0

تعمل في الميعول به

فابن جنى ياى شن اليعل والياًل الكيء الوا د ،ول نه يبين شن اليعل و ده او العامل في

الميعول به.

فاليعل والياًل في اشي ال وفيين قد يؤثا في العمل ،وينصب الميعول به خالفا لابصايين

البين يعتباون شن الياًل ليس له تأثيا ألنه اسا ،واألصل ش تعمل األسماء ،واليعل او العامل في

الياًل ،وقد يعمل اليعل في غياب الياًل وينصب ميعو شو اثنين ،مبن او ًامل النصب وليس

الياًل.

) (2اإلنص ةةا

ف ةةي مس ةةائل الخ ةةال

ب ةةين الن ةةويين البصة ةايين وال ةةوفيين ،اب ةةن األنب ةةااي ،ط ،2الم تبة ة العصة ةاي  ،ج2010 ،2ا ة ة 1442 -ا،

مسأل ( ،)2ص12
) (1الماجع السابا ،ج،2مسأل ( ،)2ص11
( )2الخصائص ،ابن جنى الموصاي ،ط ،0الهيئ المصاي العام لا تاب ،ج ،2ص240
()0الماجع السابا ،ص241
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الفصل األول

اختا

أحوال العامل في المفعول الثاني في القرآن الكريم

الن اة في ًامل النصب في الميعول الثاني ،فمنها من قال :او اليعل ،ومنها من

ياى :شنه الياًل .ومنها من يقول :من ًامل النصب او اليعل والياًل.

يد
باب ال وفيون ملى شن العامل في نصب الميعول به اليعل والياًل جميعا ،ن و :ضاب ز ٌ
ًم اا ،وباب بعضها ملى شن العامل او الياًل ،ونص اكاا بن معاوي صا ب ال سائي ًاى شنك

مبا قاح" :ظننح زيدا قائما" تنصب زيدا بالتاء ،وقائما بالظن ،وباب خا
شن العامل في الياًل معنى الياًاي

()2

األ ما من ال وفيين ملى

"شما البصايون فقالوا" :منما قانا من الناصب لاميعول او اليعل دون الياًل ،وبلك ألننا شجمعنا

شن اليعل له تأثيا في العمل ،وشما الياًل فال تأثيا له في العمل؛ ألنه اسا ،واألصل في األسماء شن
تعمل ،واو با ٍ
ا ًاى شصاه في ا سمي  ،فوجب شن

له في العمل ينب ي شن ي ون

()1

تأثيا له"

ي ون له تأثيا في العمل ،واضاف ما تأثيا

ويقول ابن جني :من ًامل النصب في الميعول به او اليعل "شن شصل ًمل النصب شنما او
()2

لايعل ،وغيا من النواصب مكبه في بلك باليعل"

ويقول" :فالعمل مبن منما او لايعل و ده ،واتصل به الياًل فصاا جزءا فيه ما صااح

النون في ن و" :لتضابن زيدا الجزء منه ،تى خاط بها ،وبني معها ،ومنها شن اليعل والياًل منما
او معنى ،والمعاني

()0

تعمل في الميعول به ،منما تعمل في الظاو "

ويقول شيضا :وشما وجه الكبه مفساده كيئا شخا ،فمن قبل شن فيه ادا ًاى من قال :من

الميعول منما نصبه الياًل و ده،

اليعل و ده ،و اليعل والياًل جميعا( )1فاليعل والياًل في اشي

ال وفيين قد يؤثا في العمل ،وينصب الميعول به  ،خالفا لابصايين البين يعتباون شن اليعل ليس له
تأثيا؛ أل نه اسا ،واألصل ش تعمل األسماء ،واليعل او العامل في الياًل ،وقد يعمل اليعل وينصب

ميعو شو اثنين .مبن او ًامل النصب وليس الياًل.

وابن جني ياى شن اليعل والياًل الكيء الوا د ،ول نه يبين شن اليعل و ده او العامل في

الميعول به.

 (2اإلنصةةا

فةةي مسةةائل الخةةال

بةةين الن ةةويين البصةايين وال ةةوفيين ،شبةةو البا ةةاح األنبةةااي ،ط ،2ال تبة العصةاي  ،ج2010 ،2اة ة 1442-ا،

مسأل ( ،)2ص11
 )1الماجع السابا ،ج ،2مسأل ( ،)2ص12
 )2الخصائص ،ابن جني ،ط ،0الهيئ المصاي العام لا تاب ،ج ،2ص240
 )0الماجع السابا ،ج ،2ص241
 )1الماجع السابا ،ج ،2ص222
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ومن أحوال العامل في المفعول الثاني في القرآن الكريم:

أ -الفعل (ماضياً ومضارعاً وأم ارً)

واد الميعول الثاني في القاآن ال ايا منصوبا باليعل في ًدة مواضع .فقد نصب باليعل

الماضي في شابعمئ وخمسين موضعا ،وباليعل المضااع في شابعمئ وثالث ًكا موضعا ،ما نصب
بيعل األما في ست وثالثين موضعا.

ل ثاتها.

واألفعال التي نصبح الميعول الثاني في القاآن ال ايا

مجال ل صااا في ابه الدااس

وش ثا األفعال المتعدي لميعولين واودا في القاآن ال ايا او اليعل "جعل" ي

جاء ماضيا

في مائ وشابع وستين موضعا ،ومضااًا في تسع وشابعين موضعا ،وشم اا في تسع ًكا موضعا.

ٍ
ماض في القرآن الكريم:
أوالً :صور انتصاب المفعول الثاني بفعل

أوال :صور ورود الفعل "جعل" في القرآن الكريم:
 -قال تعالى" :لوََّذِي جَلَيَ وَفُمُ لألَ ْضَ ِ َلشمً"

()2

يقةةول شبةةو يةةان" :وجعةةل :بمعنةةى صةةيا ،لةةبلك نصةةبح األاض وف ااكةةا ،ول ةةا متعاةةا بجعةةل،

وشجةةاز بعضةةها شن ينتصةةب ف ااكةةا ًاةةى ال ةةالً ،اةةى شن ي ةةون جعةةل بمعنةةى خاةةا فيتعةةدى ملةةى وا ةةد"

()1

()2

وياى ابن ًطي شن جعل بمعنى صيا في ابه اآلي لتعديها ملى ميعولين"
()0
شما الع باي فيقول" :وجعل انا ٍ
متعد ملى ميعول وا د ،واو األاض .و(فااكا) ال"

ويقةةةول السة ةةمين ال ابة ةةي" :وجعة ةةل" فيهة ةةا وجهة ةةان ،ش ةةداما :شن ت ة ةةون بمعنةةةى "صة ةةيا" فيتعة ةةدى

لميعولين في ون "األاض" ميعو شو  ،و "فااكا ميعو ثانيا.

الثاني :شن ت ون بمعنى "خاا" فتتعدى لوا د ،واو "األاض" وي ون "فااكا" ا .

()1

والاشي األول شاج فالجعل انا يعني الت ويل والتصييا ،وببلك فهي تتعدى ثنةين ،األول اةو

األاض ،والثاني "فااكا".
-

قال تعالى " :إِسََّم جَلَلْنَم مَم عَلَى لوْأَ ْض عِينَ وَمَم"

()1

يةةاى ًضةةيم (جعةةل) فةةي اةةبه اآلي ة قةةد تةةأتي بمعنةةى صةةيا فت ةةون "زين ة الميعةةول الثةةاني ،شو

"جعل" بمعنى :خاا ،وزين

ال ،شو ميعول ألجاه"

()2

 (2البقاة 11/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.219
 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.241
 )0التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج،2ص.29
 (1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،2ص281
 (1ال ه

2/

 (2دااساح ألساوب القاآن ال ايا ،ج ،1ص212
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شما ابن ًطي فياى شن :زين  :ميعول ثان شو ميعول من شجاه ب سب معنى جعل"

()2

ويقول الع باي " :زين ميعول ثان لجعانا ًاى شن جعل بمعنى صيا ،شو ميعول له شو ال
()1

ًاى شن جعل بمعنى خاا"

ويقول م ي " :زين  :ميعول ثان لجعانا شي جعاته بمعنى صيانا وان جعاته بمعنى خاقنا
يتعدى م ملى ميعول وا د"

نصبح زين ًاى شنه ميعول من شجاه؛ ألن خاقنا

()2

فاليعل جعل مبا ان بمعنى صيا ينصب ميعولين ،وابا ان بمعنى خاا فال ينصب م

ميعو به وا دا ألن خاا ليس من األفعال التي تنصب ميعولين.
 -قال تعالى  " :إِسََّم جَلَلْنَمهُ قُ ْآسًم عَ َبِ ًَّم"

()0
()1

"وجعاناه :بمعنى صياناه معدى ملى ميعولين ،شو بمعنى :خاقناه معدى ملى وا د"
()1

شما ابن ًطي فياى ":جعاناه معناه :سميناه وصياناه"

"والجعل بمعنى التصييا المعدى لميعولين،

وًاى ابا ي ون قاآنا ميعول به ٍ
ثان.

بمعنى الخاا المعدى لوا د؛ ألنه ينافي تعظيا

القاآن ،بل ألنه يأباه بوا المقاا المت اا فيه ألن ال الا لا يسبا لتأ يد ونه مخاوقا وما ان من اااا
متوجها ًايه بل او مسوا إلثباح قوله قاآنا ًابيا ميصال واادا ًاى شساليبها ،يعسا ًايها فها ما

فيه وداك ونه معج از ما يؤبن به قوله تعالى " لعا ا تعقاون" شي ل ي تيهموه وت يطوا بما فيه من
النظا الاائا والمعنى اليائا ،وتقيوا ًاى ما يتضمنه من الكوااد الناطق بخاوجه ًن طوا البكا
()2

وتعافوا ا النعم في بلك"

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم ِ قُلُينبِ لوََّذِيزَ لتََّبَلُينهُ َاْ َ ً وَرَحْمَةً ورهْبَانِية"

()9

"وقايء اآف ًاى وزن فعال  ،وجعانا ي تمل شن ي ون المعنى وخاقنا ،قوله" :وجعل الظاماح والنوا"
وي تمل شن ي ون بمعنى "صيانا" في ون "في قاوب" في موضع الميعول الثاني لجعانا "

()8

()24

ويقول ابن ًطي  " :اشف وا م وااباني  :ميعو ح جعانا ،والجعل في ابه اآلي بمعنى الخاا"

 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي ،ج ،2ص.082
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.929
 )2مك ل مًااب القاآن ،ابو م مد م ي ،ج ،2ص.022
 (0الزخا 2/
 (1ال كا

ًن قائا غوامص التنزيل ،الزمخكاي ،ط ،2داا ال تاب العابي ،بياوح ،ج2042 ،0اة  ،ص ،121الب ةا الم ةيط فةي التيسةيا،

شبو يان ،ج ،8ص.219
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص.01
 )2او المع ةةاني ف ةةي تيس ةةيا القة ةاآن العظ ةةيا والس ةةبع المث ةةاني ،األلوس ةةي ،ت قي ةةاً:ا ةةي ًب ةةد الب ةةااي ًطية ة  ،ط ،2داا ال ت ةةب العامية ة  ،بي ةةاوح،
ج22،2021اة ،ص.10
 )9ال ديد 12/
 (8الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،24ص ،221واآلي من سواة األنعاا2/
 )24الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص124

21

شما األلوسي فياى شن الجعل انا قد ي تمل التصييا شو الخاا" :شي خاقنا شو صيانا -فيي

قاوب -في موضع الميعول الثاني وشيا ما ان فالمااد جعانا بلك في قاوبها فها ي شا
()2

ويا ا بعضها بعضا"

وتاج البا ث في ابه اآلي شن ت ون جعانا بمعنى صيانا؛ ألنها تت د

ًيسى ًايه السالا ،بعد اتباًها لنبيها ًيسى جعل ا

بعضها ببعض،

ًن البين اتبعوا

في قاوبها الاشف والا م والااباني التي

ابتدًواا؛ فاا ت ن موجودة ًنداا من قبل.وببلك ي ون مًااب "اشف " ميعول ثان لجعانا ًاى شنه

بمعنى صيانا يتعدى ملى ميعولين.
 -قال تعالىَ " :جَلَلْنَمهَم سَفَموًم "

()1

اب َّ
الن ا ُل بيت ُّ
"و َّ
يد الَّبي يادعُ ال ُمعاقب ًن العود لاجناي ويادعُ غياهُ ًن اات اب
الكد ُ
النون العق ُ
مثاها ،و ُاو ُمكت ٌّ
ا من ن ل مبا امتنع وُيقا ُل ن َّ ل به تن يال ون ا معنى ًاقبهُ بما يمن ُعهُ من العود.

وال ُما ُاد بما بين يديها وما خايها ما قاانها من معاصيها وما سبا يعني ش َّن تاك اليعا
فعاُوهُ فنزلح ال ُعقُوب ُ ًنداا ولما بين يديها من األُما القايب منها ولما خايها من األُما البعيدة.
انح آخا ما

يب من َّ
الكا"(.2
والموًظ ُ ما به الوًظُ و ُاو التَّاا ُ
()0
"ن ا  :شي ًباة واو الميعول الثاني لجعل"

"والن ال مصدا من قول القائل :ن ل فالن بيالن تن يال ون ا  ،وشصل الن ال :العقوب "

 قال تعالى" :جَلَلْنَم لوْبَ ْتَ مََُمبَ ً وَِّلنََّمسِ"()2

والباد)"

()1

" وقايء مثاباح؛ ألن مثاب ل ل من الناس
وق شا األًم

وطا

()1

()9

مثاباح ًاى الجمع"

يختص به وا د منها (سواء العا

فيه

"وجعانا انا بمعنى صيانا  ،فمثاب ميعول ٍ
ثان .وقيل جعل انا بمعنى خاا شو وضع .ويتعاا

لاناس بم بو
()8

الناس"

تقدياه :مثاب

ائن  .مب او في موضع الصي  .وقيل يتعاا بايظ جعانا ،شي :ألجل

 )2او المعاني في تيسيا القاآن والسبع المثاني ،األلوسي،ج ،20ص.298
 (1البقاة 11/
 )2الت ايا والتنويا ،ابن ًاكوا،ج ،2ص.101
 (0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج،2ص289
 )1ج ةةامع البية ةةان ً ةةن تأوية ةةل آي القة ةاآن ،الطبة ةةاي ،ت قي ةةا :دً .بة ةةد ا التا ةةي ،ط ،2داا اجة ةةا لاطباًة ة والتوزية ةةع واإلً ةةالن ،بية ةةاوح،ج،1
2011اة1442-ا ،ص.18
 )1البقاة 211/
 )2ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص291

 )9الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص142
 )8الب ا الم يط في التيسيا ،ابو يان ،ج ،2ص.149
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انا ،وانما مبا اًتبانا جعانا بمعنى خاقنا يم ن شن تعاب مثاب ميعول

فال لزوا لتقديا م بو

ألجاه لايعل جعانا ،شما مبا انح جعانا بمعنى صيانا فت ون مثاب ميعول ثان لايعل جعانا وابا شاج .
 -قال تعالى" :عَذَوِكَ جَلَلْنَمعُمْ اُمََّ ً وَسَ مً وِ َفُينسُينل شُمَدَلفَ عَلَى لونََّمسِ"

()2
()1

ُم ميعول ثان ،ووسطا نعح ،واألم القاون من الناس ،ووسطا معناه ًدو "
"ش َّ

ُم وسطا ،اًتااض بين المين متصاين وقعا خطابا له  -صاى ا تعالى
" بلك جعانا ُ ا ش َّ
ًايه وساا -استطاادا لمد المؤمنين بوجه آخا ،شو تأ يدا لاد اإلن اا بأن ابه األم وشال ابه الما

كهداء ًاي ا يوا الجزاء ،وكهاداتها مقبول ًند ا ،فأنتا مبا ش ا باتباًها وا قتداء بها فال وجه

إلن اا ا ًايها ،وبلك مكااة ملى الجعل المدلول ًايه -بجعانا ا -وجيء بما يدل ًاى البعد تيخيما.
وال ا

مق ا لامبال

واو مق اا مطاد وم اها في األصل النصب ًاى شنه نعح لمصدا م بو ،

وشصل التقديا -جعانا ا شم وسطا -جعال ائنا مثل بلك الجعل فقدا ًاى اليعل إلفادة القصا،

وشق مح ال ا

شدنى منه"(.)2

فصاا نيس المصدا المؤ د

نعتا له شي بلك الجعل البديع جعانا ا

 -قال تعالى " :وَوَم تُؤْتُينل لو َُّيَمَمفَ اَمْينَلوَفُمُ لوََّ ِ جَلَيَ لولََّهُ وَفُمْ قِ َممًم "

()0

"وقايء قيما بمعنى قياما ما جاء ًوبوا ًيابا.وق شا ًبد ا
الكيء" ما يقاا به ،قولك :او مالك األما لما يماك به"

آخا
جعال ا

()1

بن ًما :قواما ،بالواو .وقواا

"وقيما جمع قيم  ،ديم وديا ،وخطأ بلك شبو ًاي وقال :اي مصدا قياا وقواا وشصاها

قوا ،ول ن كبح في الاد ملى الياء ،ما كب قولها :جياد في جواد ،و ما قالح بنو ضب  :طويل

وطيال ،ون و ابا .وقوما وقواما وقياما ،معنااا :ثباتا في صال ال ال ،ودواما في بلك .وق شا نافع

وابن ًاما :قيما ب يا شل  ،واوي شن شبا ًماو فت القا
فادح ساة القا

من قوله :قواما وقياما -ان شصاه قواما،

ياء لاتناسب ،ب ااا ابن مجااد ولا ينسبها ،واي قااءة شبي ًماو وال سن ،وق شا
()1

الباقون قياما ،وقاشح طائي قواما"

من جعل «بمعنى صيَّا فة (قياما) ميعول ٍ
"من قاناَّ :
ثان ،واألو ُل م بو ٌ واو ًائد الموصول،
والتقديا" :التي جعاها" شي :صيَّااا ل ا قياما .وان قانا منَّها بمعنى "خاا" فة (قياما) ال من بلك العائد

التقديا :جعاها شي :خاقها وشوجداا في ال ونها قياما"(.)2
الم بو ،
ُ
 )2البقاة 202/
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.128
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص.042
 )0النساء 1/
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.022

 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص.24
 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،2ص.194
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"جعل ا  :شي صيااا فهو ٍ
متعد ملى ميعولين ،واألول م بو  ،واو العائد ،ويجوز شن ي ون

بمعنى خاا ،في ون قياما ا  ( .قياما) يق شا بالياء واألل  ،واو مصدا قاا ،والياء بدل من الواو،
وشُبدلح منها لمااًُاح في اليعل ،و انح قباها ساة ،والتقديا :التي جعل ا
()2

شي :بقائها"

ل ا سبب قياا شبدان ا؛

 " -وَوِفُيَّ جَلَلْنَم مَينَلوِ َ مِمََّم تَ َكَ لوْينَلوِدَلنِ وَلألَقْ َبُيننَ "

()1

"وت تمل وجواا منها:

 شن ي ون ل ل متعاا بجعانا ...والتقايا جعانا ل ل منسان وااثا مما تاك.-

شن ي ون التقايا وجعانا ل ل منسان موالي ،شي وااثا فال ي ون في "جعانا" مضما م بو ،

وي ون ميعول جعاناه ليظ موالي.

 شن ي ون التقديا :ول ل قوا جعانا موالي :شي وااثا نصيب مما تاك والدااا وشقابواا ،في ون جعاناصي ل ل"(.)2

وفي ابه األوجه الثالث فإن جعانا ت تمل معنى التصييا والت ييا فتتعدى لميعولين.

مال"(.)0

"والميعول األول لجعل "موالي" ،والثاني "ل ل" ،والتقديا :وجعانا وااثا ل ل ميح ،شو ل ل

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم عَلَى قُلُينبِمِمْ اَعِنََّ ً"

()1

يقول شبو يان":وجعل انا ي تمل شن ت ون بمعنى "شلقى" ،فتتعاا ًاى بها ،وبمعنى "صيا"
فتتعاا بم بو

مب اي في موضع الميعول الثاني ،ويجوز شن ت ون بمعنى خاا ،في ون في موضع

ال ال ألنها في موضع نعح لو تأخاح ،فاما تقدمح صااح ا  .واأل ن  :جمع نان عنان وشًن
()1

وال نان ال طاء الجامع"

" وجعانا لاد ل ًاى شنه شما ثابح فيها يزول ًنها أنها مجبولون ًايه ،شو اي

اي لما

انوا ينطقون به من قولها وفي آبىننا وقا ومن بيننا وبينك جاب .واو ٍ
جاا ًاى مباب شص اب
قيق

المعتزل  .وشما ًند شال السن فنسب الجعل ملى ا

مجاز واي مسأل خاا األًمال ُيبج

فيها في شصول الدين .قال ابن ًطي  :وابه ًبااة ًن ما جعل ا في نيوس اؤ ء القوا من ال اظ
()2

والبعد ًن قبول الخيا أنها لا ي ونوا سامعين ألقواله"

 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.224
 )1النساء 22/
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص114
 )0التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.211
 )1األنعاا 11/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج،0ص019
 )2الماجع السابا ،ج ،0ص.018

23

"وجعل انا ي تمل شن ت ون لاتصييا فيتعدى ثنين ،شولهما :ش ن  ،والثاني الجاا قباه .فيتعاا

بم بو  :شي صيانا األ ن مستقاة في قاوبها .وي تمل شن ي ون بمعنى خاا فيتعدى لوا د ،وي ون
الجاا قباه ا فيتعاا بم بو ؛ ألنه لو تأخا لوقع صي أل ن  .وي تمل شن ي ون بمعنى شلقى
فتتعاا ًاى بها ،قولك :شلقيح ًاى زيد با"

()2

واألاج شن ت ون جعانا بمعنى صيانا ،شي :شن ا جعل ًاى قاوب المكا ين ش ن

تى

ييقهوا الا ا سب انه وتعالى ،فت ون كبه الجما (ًاى قاوبها) في موضع الميعول الثاني لجعانا.

 قال تعالى" :جَلَيَ وَفُمُ لولََّ ْيَ وِ َ ْفُنُينل ِ هِ وَلونََّمَم َ مُبْصِ ًل"" ي

ب

()1

من ل جما ما ثبح في األخاى ،وبلك شنه ب ا ًا جعل الايل لنا ،واي قوله:

(لتس نوا) ،و بفها جعل النهاا ،وب ا صي النهاا واي قوله (مبص اا) و بفها من الايل لد ل المقابل
ًايه ،والتقايا او" :جعل ل ا الايل مظاما لتس نوا فيه والنهاا مبص اا لتت ا وا فيه لمعاك ا" و ب

(لتت ا وا) لد ل لتس نوا وابا شفص ال الا"

()2

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم مِزَ لوْمَمفِ عُيَّ شَ ْفٍ حَ ٍّ "

()0

"وجعانا يخاو شن يتعدى ملى وا د شو اثنين ،فإن تعدى ملى وا د ،فالمعنى خاقنا من الماء

ل يوان ،قوله :وا خاا ل داب من ماء ،شو أنما خاقناه من الماء ولياط ا تياجه مليه و به له
وقا صباه ًنه ،قوله تعالىُ :خاا اإلنسان من ًجل .وان تعدى ملى اثنين فالمعنى :صيانا ل
()1
كيء ي بسبب من الماء بد له منه"

شما األلوسي فيقول في ابه اآلي " :والجعل بمعنى الخاا المتعدي لميعول وا د"( ")1ويجوز شن ي ون
الجعل بمعنى التصييا المتعدي لميعولين .واما انا ( َّل ومن الماء) وتقديا الميعول الثاني لالاتماا

به ...وجوا شبو البقاء ش ،ي ون الجاا والمجاوا في موضع ال ال ( من ل) وجعل الطيبي من ًاى
ابا بياني تجايدي في ون قد جاد من الماء ال ي أنه او ،وق شا ميد ( يا) بالنصب ًاى شنه صي
ل شو ميعول ٍ
ثان لجعل ،والظا

الموصو

متعاا بما ًنده
()2

ي يا ،والكيء مخصوص بال يوان ألنه

بال ياة ،وجوز تعميمه لانباح"

"يجوز في "جعل" ابه شن ت ون بمعنى خاا فتتعدى لوا د واو ل كيء( ،ومن الماء) متعاا باليعل

قبا  .ويجوز شن تتعاا بم بو

ًاى شنه ال من " ل كيء" ألنه في األصل يجوز شن ي ون وصيا

 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،0ص.121
 )1يونس 12/
 )2الدا المصون في ًاا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،1ص122
 )0األنبياء 24/
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.22

 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،8ص.21
 )2الماجع السابا  ،األلوسي ،ج ،8ص21
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له .فاما قُدا ًايه نصب ًاى ال ال .ومعنى خاقه من الماء ش د كيئين :مما كدة ا تياج ل يوان
الماء فال يعي بدونه ،واما ألنه مخاوا ثنين ،ثانيهما :ماء .ويجوز شن ت ون "جعل" بمعنى "صيا"
فتتعدى ثنين ،ثانيهما :الجاا ،بمعنى :شنا صيانا ل كيء ي بسبب من الماء بد له منه"

()2

 -قال تعالى " :وَجَلَيَ بَ ْنَمُمَم بَ ْعَخًم وَحِجْ ًل مَّ ْجُين ًل "

()1

متعاقا بالجعل ،وشن يتعاا بم بو

ًاى شنه

"قوله :بينهما بازخا ،يجوز شن ي ون الظا

يقول األلوسي" :ود ل ابا الجعل ًاى مال قداته ًز وجل ونه ًاى خال

مقتضى

ال من (بازخا) واألول شظها"

()2

الطبيع ؛ فإن مقتضى طبيع الماء شن ي ون متضاا األجزاء مجتمعا غام اا لتاض م يطا بها من

جميع جهاتها .....وبينهما ظا

لجعل ويجوز شن ي ون ا من بازخا ،والظااا شن تنوين بازخا
()0

لاتعظيا شي :وجعل بينهما بازخا ًظيما"

وابه اآلي تبين شن ا سب انه وتعالى بقداته جعل الماء المال ياتقي مع الماء العبب دون
شن يختاطان شو ييقد الماء العبب ًبوبته فاليعل (جعل) ٍ
متعد لميعولين ألنه انا ي تمل معنى صيا،

الميعول األول ( بازخا) والثاني كبه الجما الظافي .

 -قال تعالى" :وجعانااا شئم يدًون ملى الناا ويوا القيام

()1

ينصاون"

"وجعانااا ،شي :صيانااا .وقال الزمخكاي" :دًونااا" أنه فا من نسب بلك ملى ا
التصييا؛ ألنه

()1

يوافا مبابه"

 -قال تعالى " :ضُمَّ جَلَلْنَم وَهُ جَمَنَّمَ يَصْلَمهَم مَذْمُينمًم مَّدْحُين ًل "

()2

()9

جعل انا تصيياي "

يقول الع باي " :يصالاا :ال من جهنا ،شو من الهاء في له"
 -قال تعالى " :وَجَلَيَ مِنْمُمُ لوْقِ َوَةَ وَلوْخَنَمعِي َ"

()24

 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،9ص208
 )1الياقان 12/
 )2الدا المصون في ًاا ال تاب الم نون ،ج ،9ص082
 )0او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،24ص.20
 )1القصص 02/
 )1الدا المصون في ًاا ال تاب الم نون ،ج ،9ص128
 )2اإلسااء 29/
 )9الدا المصون في ًاا ال تاب الم نون ،ج ،2ص212
 )8التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.921
 (24المائدة 14/
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()8

تعالى ،شًني

ًايها ،وجعاها قادة وخنازيا ،وجعل اما بمعنى صيا.

"وق شا شُب ُّي وًبد ا  :من غضب ا
وقال اليااسي :بمعنى خاا ،ألن بعده وًبد الطاغوح ،واو معتزلي
()2

ياى شن ا يصيا ش دا ًابد

طاغوح"

نستنتج من بلك شن اليعل "جعل" قد يتعدى لوا د شو ثنين سب د لته ،فإن ان بمعنى

صيا ،يتعدى ملى ميعولين وان انح بمعنى ًمل شو خاا فال يتعدى م ملى وا د.

وقد واد اليعل "جعل" في القاآن ال ايا متعديا لوا د (بمعنى خاا) في بعض المواضع ،وفي

مواضع شخاى بمعنى "صيا" فتعدى ملي اثنين.

وشمثا اليعل "جعل" ثياة في القاآن ال ايا منها:

 -قال تعالى" :وجَلَلنَم قُلينبَممْ قَمسِ َ "

()1

 -قال تعالى" :وجَلَلْنَم وِفُيِ بَةٍّ عَدُولً"

()2

 -قال تعالى" :وعَذَوِكَ جَلَلْنَم ن عِي قَ ْيَ ٍ اَعَمبِ َ مُجْ ِمِ مَم و َمْفُ ُول ِ ْمَم"

()0

 -قال تعالى" :جَلَلَفُمْ خُلَيَمفَ مِزْ بَلْدِ قَينوِ سُين"،

()1

 قال تعالى" :اَجَلَلْ ُمْ سِقَمي َ لحلَمجِ وعَمَم ةَ لملَ ْجِدِ لحل َلوِ عَمزْ آمَزَ بمهللِ ولو َينوِ لآلخ ِ" قال تعالى" :جَلَيَ عَلمَ لوذِيزَ عَيَ ُول لو ُيْلَى" -قال تعالى" :جَلَيَ لوشَمْسَ ضِ َمفً"

()2

()9

 -قال تعالىَ " :جَلَلْنَمهَم حَصِ دَلً"

()8

 قال تعالى" :ضُمَ جَلَلْنَمعُمْ خَالئِفَ ن لألَ ْضِ" -قال تعالى" :جَللَنم عَمو َمم سَم ِلمَم"

()24

()22

 -قال تعالى" :جلَلَيَ لونَمسَ اُمَ ًولحِدةً"

()21

 (2الب ا الم يط التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،0ص242
 (1المائدة 21/
 (2األنعاا 221/
 (0األنعاا 212/
 (1األً اا

18/

 (1التوب 28/
 (2التوب 04/
 (9يونس 14/
 (8يونس 10/
 (24يونس 20/
 (22اود 91/
 (21اود 229/
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()1

 -قال تعالى" :اَوْ جَلَلُينل هللِ شُ َعَمفَ"

()2

 قال تعالى" :ووَقَدْ جَلَلْنَم ن لو َمَمفِ بُ ُوجَمً" -قال تعالى" :وَجَعَلنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاسِشَ"

()1

()2

 -قال تعالى " :الَّذِسنَ جَعَلُوا البقُرْآنَ عِِِنيَ"

()0

 -قال تعالى ":وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا "

()1

 -قال تعالى ":وَقَدْ جَعَلبتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا "

()1

 -قال تعالى ":إِنَّمَا جُعِلَ التَّبْتُ عَلَى الَّذِسنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ "

()2

 -قال تعالى ":وَجَلَلْنَم لولَّ ْيَ وَلونَّمَم َ آيَ َ ْزِ َمَ َينْسَم آيَ َ لولَّ ْيِ "

()9

 قال تعالى ":ضُمَّ جَلَلْنَم وَهُ جَمَنَّمَ يَصْلَمهَم مَذْمُينمًم مَدْحُين ًل " -قال تعالىَ ":قَدْ جَلَلْنَم وِينَوِ ِّهِ سُلْ َمسًم "

()8

()24

 -قال تعالى ":وَمَم جَلَلْنَم لو ُّؤْيَم لوَّ ِ اَ َيْنَمكَ إِوَّم ِ ْنَ ً وِلنَّمسِ "

()22

 قال تعالى ":جَلَلْنَم وِأَحَدِهِمَم جَنَّ َ ْزِ مِزْ اَعْنَمب وَحَيَيْنَمهُمَم بِنَخْي وَجَلَلْنَم بَ ْنَمُمَم عَ ْعًم " -قال تعالى ":قَدْ جَلَيَ َبُّكِ تَ ْ َكِ سَ ِيًّم "

()22

 قال تعالى ":وَجَلَلَنِ سَبِ ًّم وَجَلَلَنِ مُبَم َعًم اَيْزَ مَم عُنْتُ " -قال تعالى ":وَعُلًّم جَلَلْنَم سَبِ ًّم "

()21

 (2الاًد 21/
 (1ال جا21/
 (2ال جا 14/
 (0ال جا 28/
 (1النجل 24/
 (1الن ل 28/
 (2الن ل 210/
 (9اإلسااء 21/
 (8اإلسااء 29/
 (24اإلسااء 22/
 (22اإلسااء 14/
 (21ال ه

21/

 (22مايا 10/
 (20مايا 22-24/
 (21مايا 08/
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()20

()21

 -قال تعالى ":وَجَلَلْنَم وَمُمْ وِ َمنَ صِدْقٍ عَلِ ًّم "

()2

 -قال تعالى ":وَمَم جَلَلْنَمهُمْ جَ َدًل وَم يَأْعُلُيننَ لو َّلَموَ "

()1

 -قال تعالى ":وَمَم جَلَلْنَم وِبَشَ مِزْ قَبْلِكَ لوْخُلْد"

()2

 -قال تعالى ":وَعُلًّم جَلَلْنَم صَموِ ِنيَ "

()0

 قال تعالى ":وَجَلَلْنَمهُمْ اَئِمَّ ً يَمْدُونَ بِأَمْ ِسَم وَاَوْحَ ْنَم إِوَ ْمِمْ ِلْيَ لوْخَ ْ َلتِ " -قال تعالى ":وَجَلَلْنَمهَم وَلبْنَمَم آيَ ً وِلْلَموَمِنيَ "

()1

()1

 قال تعالى ":وَوِفُيِّ اُمَّ ٍ جَلَلْنَم مَنْ َفًم وِ َذْعُ ُول لسْمَ لولَّهِ عَلَى مَم َعَقَمُمْ مِزْ بَمِ مَ ِ لوْأَسْلَموِ " -قال تعالى ":وَجَلَلْنَم بَلْ َفُمْ وِبَلْض ِ ْنَ ً "

()9

 -قال تعالى ":وَجَلَلْنَم مَلَهُ اَخَمهُ هَم ُونَ وَعِي ًل "

()8

 -قال تعالى ":ضُمَّ جَلَلْنَم لوشَّمْسَ عَلَ ْهِ وَوِ لًم "

()24

 -قال تعالى ":وَهُينَ لوَّذِي خَلَقَ مِزَ لوْمَمفِ بَشَ ًل َجَلَلَهُ سَ َبًم وَصِمْ ًل "

()22

 -قال تعالى ":وَجَلَلُينل اَعِزَّةَ اَهْلِمَم اَذِوَّ ً وَعَذَوِكَ يَيْلَلُيننَ "

()21

 -قال تعالى ":اَمَّزْ جَلَيَ لوْأَ ْضَ قَ َل ًل "

()22

 قال تعالى ":وَمِزْ َحْمَ ِهِ جَلَيَ وَفُمُ لولَّ ْيَ وَلونَّمَم َ وِ َ ْفُنُينل ِ هِ " -قال تعالى ":جَعَلَ فِتبنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ "

()21

 (2مايا 14 /
 (1األنبياء 9/
 (2األنبياء 20/
 (0األنبياء 21 /
 (1األنبياء 22/
 (1األنبياء 82/
 (2ال ج 12/
 )9الياقان 14/
)8الياقان 21/
 (24الياقان 01/
 (22الياقان 10/
 (21النمل 20/
 (22النمل 12/
 (20القصص 22/
 (21العن بوح 24/

28

()20

()2

 -قال تعالى ":اَسَّم جَلَلْنَم حَ َمًم آمِنًم "

()2

 -قال تعالى ":وَجَلَيَ بَ ْنَفُمْ مَينَوَّةً وَ َحْمَ ً "

()1

 -قال تعالى ":ضُمَّ جَلَيَ مِزْ بَلْدِ ضَلْفٍ قُينَّةً "

()2

ثانياً" صور ورود الفعل "آتى" في القرآن الكريم:

وثاني ش ثا األفعال واودا في القاآن ال ايا او اليعل "شتةى" فقةد واد اةبا اليعةل ناصةبا لاميعةول

الثةةاني فةةي ثالث ة وتسةةعين موضةةعا ،ي ة

واد ماضةةيا فةةي شابع ة وسةةتين موضةةعا ،ومضةةااًا فةةي وا ةةد

وًكاين موضعا ،وشم اا في ثماني مواضع.

وقد جاء اليعل الماضي (آتى) ناصبا لميعولين في تاب ا ال ايا في ًدة مواضع منها:

 -قال تعالى " :ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى البكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ"

()0

"وانتصابه (ال تاب) ًاى شنه ميعول ث ٍ
ان آلتينا ،وقد تقدا شنه ميعول شول ًند السهياى ،وموسى او
()1

الثاني ًنده"

 -قال تعالى " :سَيْ بَنِ إِسْ َلئِ يَ عَمْ آتَ ْنَمهُمْ مِزْ آيَ ٍ بَ ِّنَ ٍ "

()1

يقول األلوسي " :آي ٍ  :تمييز .ومن صا شتي بها لايصل بين ون آي ٍ ميعةو -آلتينةا -و ونهةا
مميةزة ل ة ةةا ويجةةب اإلتيةةان بهةةا فةةي مثةةل اةةبا الموضةةع .فقةةد قةةال الاضةةي :وابا ةةان اليصةةل بةةين – ةةا-
الخباي ة ومميزاةةا بيعةةل متعةةد وجةةب اإلتيةةان بمةةن لةةئال ياتةةبس المميةةز بميعةةول بلةةك المتعةةدي ن ةةو " :ةةا

تا وا من جناح" و" ا شاا نا من قاي "

()2

وياى الع بةاي شن " :موضةع ةا فيةه وجهةان :ش ةداما :نصةب؛ ألنهةا الميعةول الثةاني آلتينةااا،

والتقةةديا :شًكة ةاين آي ة شًطين ةةااا ،والثةةاني :ا ةةي فةةي موض ةةع افةةع با بت ةةداء ،وآتينةةااا خباا ةةا ،والعائ ةةد
م بو  .والتقديا :آتيناامواا ،شو آتينااا ميااا ،واو ضعي

ًند سيبويه"

()9

 (2العن بوح 12/
 (1الاوا 12/
 (2الاوا 10/
 )0البقاة92/
 )1الب ا الم يط في التيسيا،ج ،2ص.028
 )1البقاة122/
 )2او المعاني في تيسيا القاآن والسبع الثاني ،األلوسي ،ج ،2ص ،080واآلياح من سواتي الدخان ،11/ال جا.0/
 )9التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.224
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الوج ةةه األول م ةةن اشي الع ب ةةاي شاجة ة

ية ة

تع ةةاب آية ة ميع ةةو ثاني ةةا لايع ةةل آتين ةةااا  ،ألن ا س ةةب انه

وتعالى شنزل ًاى بني مساائيل ثي اا من اآلياح والمعجزاح فةال يم ننةا شن نعتبةا (مةن) تبعيضةي  ،وانمةا
اي في ابا الم ان تعطي معنى ال ثاة ،تى يبين ثاة اآلياح التي شُنزلح ًاى بني مساائيل وشن اواا،

وآتينااا بمعنى شًطينااا ،وبناء ًاى بلك يم ن شن نعاب آي تمييز.

 قال تعالىَ " :قَدْ آتَ ْنَم آلَ إِبْ َلهِ مَ لوْفِ َمبَ وَلوْ ِفْمَ َ وَآتَيْنَاهُمْ مُلبكًا عَظِيمًا"(.)2"ال تاب :التوااة واإلنجيل شو اما  ،والزبوا شقوال ،وال م النبوة قاله :الس َّ
ُّدي ومقاتل .شو اليقةه
فةةي الةةدين قالةةه :شبةةو سةةايمان الدمكةةقي .وقيةةل :الماةةك العظةةيا اةةو الجمةةع بةةين سياسة الةةدنيا وكةةاع الةةدين

ب اه الماوادي .وقةةال الزمخكةةاي :شا ي سةةدونها ًاةةى مةةا شتةةااا ا مةةن فضةةاه َّ
النص ةاة وال اب ة وازديةةاد
العز والتقدا ةل يةوا ،فقةد شتينةا ملةزٌاا لهةا بمةا ًافةوه مةن ميتةاء ا ال تةاب وال مة شل مبةااايا الةدين اةا
()1
ببدع شن يؤتيه ا مثل ما شوتي شسالفه"
شسال م مد صاى ا ًايه وساا ،وشنه ليس ٍ
 -قال تعالى " :وَآتَ ْنَم وَلوُووَ عَبُين ًل "

()2

"شي تابةا .و ةل تةاب يسةمى زبةو اا ،وغاةب ًاةى ال تةاب الةبي شو ةاه ا ملةى داود .واةو فعةول
الا ةةوب ،و يطَّةةاد واةةو مائ ة وخمسةةون سةةواة لةةيس فيهةةا ُ ةةا و ةااا و
بمعنةةى ميعةةول ةةال اوب ،و َّ
()0
الل ،منما اي ا ومواًظ"
" وق شا مزة وخا

زبو اا بضا الزاي ي

وقع ،واو جمع زبا ب سا فس ون بمعنى مزبوا شي

م تةةوب ،شو زبةةا بةةاليت شو زبةةا بةةاليت والس ة ون ياةةس وفاةةوس ،وقيةةل :منةةه مصةةدا ةةالقعود والجاةةوس،
وقيةةل :منةةه جمةةع زبةةوا ًاةةى ةةب

الزوائةةد ،وًاةةى العةةالح جعةةل اسةةما لا تةةاب المنةةزل ًاةةى داود ًايةةه

السالا ،و ان منزاله ًايه ًايه السالا منجما وببلك ي صل اإللزاا"

()1

 -قال تعالى " :إِذَل آتَ ْ ُمُينهُزَّ اُجُين َهُزَّ مُ ْصِنِنيَ غَ ْ َ مُ َم ِ ِنيَ وَوَم مُ َّخِذِي اَخْدَلن "

"شُجواان :شي مهواان .وانتزع العاماء من ابا شنه
من المها ما يست اها به"

()1

ينب ي شن يدخل زوج بزوجته م بعد شن يبةبل لهةا

()2

و ألن اآلي تتضمن معنى مًطاء ال قوا ،نعاب شجواان ميعو به ثانيا.
 -قال تعالى " :وَمَم لخْ َلَفَ ِ هِ إِوَّم لوَّذِيزَ اُوتُينهُ مِزْ بَلْدِ مَم جَمفَتْمُمُ لوْبَ ِّنَمتُ بَغْ ًم بَ ْنَمُمْ "

 )2النساء10/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،2ص129
)2النساء212/
)0الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،0ص222
 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص281
)1المائدة1/
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،0ص291
 )9البقاة122/
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()9

 -قال تعالى " :اُوتُينل سَصِ بًم مِزَ لوْفِ َمبِ "

()2

 -قال تعالى " :وَمَم تَيَ َّقَ لوَّذِيزَ اُوتُينل لوْفِ َمبَ إِوَّم مِزْ بَلْدِ مَم جَمفَتْمُمُ لوْبَ ِّنَ ُ "

()1

 وقال تعالى " :وَقَملَ مُينسَى َبَّنَم إِسَّكَ آتَ ْتَ ِ ْعَينْنَ وَمَلَأَهُ عِينَ ً وَاَمْينَلوًم ِ لوْ َ َمةِ لودُّسْ َم "ت َعلَننى َب ِّنَنن ٍ مِنن ْز َبِّنن وَآتَننم ِس
عنْنن ُ
م ِإ ْن ُ
 " قةةال تعةةالى " :قَننم َل يَننم قَنن ْين ِو َا َ َايْنن ُ ْاَسُلْزِمُفُمُينهَم وَاَسْ ُمْ وَمَم عَم ِهُيننَ "

 قال تعالى " :وَآتَتْ عُيَّ وَلحِدَةٍ مِنْمُزَّ سِفِّ نًم وَقَموَتِ لخْ ُجْ عَلَ ْمِزَّ " قال تعالىَ " :لَمَّم آتَينْهُ مَينْضِقَمُمْ قَملَ لولَّهُ عَلَى مَم سَقُينلُ وَعِ يٌ " -قال تعالى " :وَآتَ ْنَم ضَمُينوَ لونَّمقَ َ مُبْصِ َةً َهَلَمُينل بِمَم "

()1

()1

()2

()9

 قال تعالىَ " :مَزْ اُوتِ َ عِ َمبَهُ بِ َمِ نِهِ َأُووَئِكَ يَقْ َفُونَ عِ َمبَمُمْ وَوَم يُهْلَمُيننَ َ ِ لًم "()24

 -قال تعالى " :ووَقَدْ آتَ ْنَم مُينسَى تِ ْءَ آيَمتٍ بَ ِّنَمتٍ "

()22

 قال تعالى " :إِسَّم مَفَّنَّم وَهُ ِ لوْأَ ْضِ وَآتَ ْنَمهُ مِزْ عُيِّ شَ ْفٍ سَبَبًم" -قال تعالى " :وَآتَ ْنَمهُ لوْ ُفْمَ صَبِ ًّم "

()22

 -قال تعالى " :قَملَ إِسِّ عَبْدُ لولَّهِ آتَمسِ َ لوْفِ َمبَ وَجَلَلَنِ سَبِ ًّم "

 )2النساء00 /
)1الكواى1/
 )2يونس99/
)0اود19/
 )1يوس 11/
 )1يوس

م
ف ْ
ت َعلَنن ْ ُ
َ ْحمَنن ً مِنن ْز ِعنْنن ِد ِه َ ُل ِّم َنن ْ

()0

 -قال تعالى " :ووَمَّم بَلَغَ اَشُدَّهُ آتَ ْنَمهُ حُفْمًم وَعِلْمًم وَعَذَوِكَ سَجْزِي لوْمُ ْ ِنِنيَ "

" وَمَم اُوتِ ُمْ مِزَ لوْلِلْمِ إِوَّم قَلِ لًم "

()2

22

 )2يوس 11/
)9اإلسااء 18
)8اإلسااء22/
 (24اإلسااء91 /
 )22اإلسااء242 /
)21ال ه 90 /
 )22مايا21/
 )20مايا24/
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()20

()21

()8

قال تعالى" :قَملَ قَدْ اُوتِ تَ سُؤْوَكَ يَم مُينسَى "
قال تعالى" :وَقَدْ آتَ ْنَمكَ مِزْ وَدُسَّم ذِعْ ًل "

()2

()1

قال تعالى" :ووَقَدْ آتَ ْنَم مُينسَى وَهَم ُونَ لوْيُ ْقَمنَ "
قال تعالى" :ووَقَدْ آتَ ْنَم إِبْ َلهِ مَ ُشْدَهُ "

()2

()0

قال تعالى" :ووَقَدْ آتَ ْنَم وَلوُووَ وَسُلَ ْمَمنَ عِلْمًم "

()1

 -قال تعالى " :ووَينْ شِئْنَم وَآتَ ْنَم عُيَّ سَيْس هُدَلهَم "

()1

 قال تعالى " :ويَ َى لوَّذِيزَ اُوتُينل لوْلِلْمَ لوَّذِي اُسْزِلَ إِوَ ْكَ مِزْ َبِّكَ هُينَ لوْ َقَّ " -قال تعالى " :ووَقَدْ آتَ ْنَم وَلوُووَ مِنَّم َ ْلًم "

()9

 قال تعالىَ " :مَم اُوتِ ُمْ مِزْ شَ ْفٍ َمَ َميفُ لوْ َ َمةِ لودُّسْ َم " -قال تعالى " :وَآتَ ْنَمهُمْ مِزَ لوْآيَمتِ مَم ِ هِ بَلَمفٌ مُبِنيٌ "

()8

()24

 قال تعالى " :ووَقَدْ آتَ ْنَم بَنِ إِسْ َلئِ يَ لوْفِ َمبَ وَلوْ ُفْمَ وَلونُّبُينَّةَ" قال تعالى " :وَالَّذِسنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقبوَاهُمْ" -قال تعالى " :وَآتُينهُمْ مَم اَسْيَقُينل "

()2

()22

()21

()22

"يعني ،شًطوا ال ياا ما شًطوا نساءاا من الصدقاح مبا ااجان"

 -قال تعالىَ " :مَزْ اُوتِ َ عِ َمبَهُ بِ َمِ نِهِ َأُووَئِكَ يَقْ َفُونَ عِ َمبَمُمْ وَوَم يُهْلَمُيننَ َ ِ لًم "

()20

()21

 )2طه21/
 )1طه88/
 )2األنبياء09/
 )0األنبياء12 /
 )1النمل21 /
 )1السجدة22 /
 )2سبأ1/
 )9سبأ24 /
)8الكواى21 /
 )24الدخان22/
 )22الجاثي 21 /
 )21م مد22 /
 )22الممت ن 24 /
 )20التسهيل لعاوا التنزيل ،ال اناطي ،ت قيا :دً .بد ا الخالدي ،ط ،2كا داا األاقا ابن شبي األاقا ،ج2021 ،1اة ،ص212
 )21ال اق 28 /
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فةالميعول الثةةاني نصةةب فةةي القةاآن ال ةايا باليعةةل "آتةةى" فةةي ثيةةا مةةن المواضةةع والتةةي معظمهةةا

تتضمن معنى اإلًطاء.

ثالثاً" صور ورود الفعل "رأى" في القرآن الكريم:

جةةاء الميعةةول الثةةاني فةةي القةاآن ال ةايا منصةةوبا باليعةةل (اشى) فةةي مواضةةع مختاية  .وواد اليعةةل

بد

ح ًدة منها:

 - 2اإلبصاا بالعين :قال تعالى" :فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا"

 -وقال تعالى" :فَلَمَّا رَأَتبهُ حَتِبَتبهُ لُجَّةً"

()2

()1

 - 1الاؤيا في المناا :وتسمى اشى ال ُ امي وتنصب ميعولين.
-

قال تعالى " :إِذب قَالَ سُوسُفُ لِأَبِيهِ سَا أَبَتِ إِنِّي رَأَسْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالبقَمَرَ رَأَسْتُهُمْ لِي سَاجِدِسنَ"

()2

واشي "ال ُ امي " القابي تتعدى ملى اثنين ،قوله تعالى" :إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا " وابا اليعل منقول

من الاؤي البصةاي  ،فأنةح مبا شايةح كةيئا فقةد تيقنةح منةه وًامتةه ،ثةا نقةل مةن اةبا المعنةى ملةى األمةوا
القابي  ،فإبا قاح مثال( :اشيح الباطل زاوقا) ةان المعنةى أنةك شايةح اةبا األمةا بعينةك ،ف مةا شنةه لةيس
في الاؤي العيني كك ،ان ابا بمنزلته"

()0

"ويقةةول الن ةةاة :منةةه يةةأتي بمعنةةى (ظةةن) شيضةةا ،وجعاةوا منةةه قولةةه تعةةالى" :إهنننم ي وسننه بل نندلً وس ن له

ق يبمً" ،شي منها يظنون البع

بعيدا ،شي :ممتنعا"

()1

ومن صوا واود اليعل (اشى) في القاآن ال ايا بصي

 -قال تعالى " :إِسِّ اَ َلكَ وَقَينْمَكَ ِ ضَلَمل مُبِنيٍ "

الماضي:

()1

 -قال تعالىَ " :اَيْتَ لوْمُنَم ِقِنيَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُووًل "

()2

"اشيح المنافقين :شنها من اؤي العين ،صدوا مجاااة وتصاي ا ،وي تمل شن ت ون من اؤي القاب .شي:
ًامح .وي ون صداا م اا وتخابثا ومسااق "

()9

 )2األنعاا12 /
 )1النمل00 /
 )2يوس 0/
 )0مع ةةاني الن ةةو ،د .فاض ةةل الس ةةاماائي ،ط ،1ك ةةا العات ةةك لص ةةناً ال ت ةةاب ،الق ةةاااة ،ج2012 ،1اة ةةح1442ا ،ص ،21واآلية ة م ةةن س ةةواة
يوس 21/
 )1معاني الن و ،د .فاضل الساماائي ،ص،21واآلياح من سواة المعااج 1،2
 )1األنعاا28/
)2النساء12/
 )9الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص184
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 قال تعالى " :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ إِنْ اَخَذَ لولَّهُ سَمْلَفُمْ وَاَبْصَم َعُمْ " -قال تعالى " :وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا "

()2

()1

َّ َّ
ُّدوا"
يا بباح الص ُ
 -قال تعالى " :ولَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِريًا لَفَشِلبتُمْ ولَتَنَازَعْتُمْ فِي البأَمْرِ ول َّن الاه ساا مَّنهُ ًا ٌ

()2

"والمعنى :لو ش اا ها في منامةك ثية اا ليكةاتا شي لخةاتُا وجبنةتا ًةن الاقةاء ولتنةازًتا فةي األمةا.
شي تياقح شااؤ ا في شما القتال .ف ان ي ون بلك سببا نهزام ا وًدا مقدام ا ًاى قتال شًةدائ ا ألنةه

لةةو اآاةةا ثي ة اا شخبةةا ا باؤيةةاه فيكةةاتا ،ولمةةا ةةان الاسةةول ًايةةه السةةالا م ميةةا مةةن اليكةةل معصةةوما مةةن
النقائص شسند اليكل ملى من يم ن بلك في قه .فقال تعالى :ليكاتا .وابا من م اسن القاآن"
 -قال تعالى " :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ إِنْ اَتَمعُمْ عَذَلبُهُ بَ َمتًم اَوْ سَمَم ًل"

()0

()1

"العةاب تُضةةمن ش شايةةح معنةى شخبانةةي ،وتتعةةدى مب باك ملةةى ميعةولين ،وشن الميعةةول الثةةاني ش ثةةا

ما ي ون جما استيهاا"

()1

 قال تعالى " :قَملَ يَم قَينْوِ اَ َاَيْ ُمْ إِنْ عُنْتُ عَلَى بَ ِّنَ ٍ مِزْ َبِّ " قال تعالى " :ووَفِنِّ اَ َلعُمْ قَينْمًم تَجْمَلُيننَ " -قال تعالى " :إِذْ قَملَ يُينسُفُ وِأَبِ هِ يَم اَبَتِ إِسِّ

()2

()9

َاَيْتُ اَحَدَ عَشَ َ عَينْعَبًم وَلوشَّمْسَ وَلوْقَمَ َ َاَيْ ُمُمْ وِ سَمجِدِيزَ "

 قال تعالى " :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ إِنْ عَمنَ مِزْ عِنْدِ لولَّهِ ضُمَّ عَيَ ْتُمْ بِهِ " قال تعالى " :اَ َ َاَيْتَ مَزِ لتَّخَذَ إِوَمَهُ هَينَلهُ وَاَضَلَّهُ لولَّهُ عَلَى عِلْم " -قال تعالى " :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ مَم تَدْعُيننَ مِزْ وُونِ لولَّهِ "

()22

()21

 -قال تعالى " :ووَينْ سَشَمفُ وَأَ َيْنَمعَمُمْ َلَلَ َ ْ َمُمْ بِ ِ مَمهُمْ "

 )2األنعاا01/
 )1األً اا 208 /
 )2األنيال012 /
)0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص224
 )1يونس14/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص19
 )2اود19/
)9اود18/
 )8يوس 0/
 )24فصاح11/
 )22الجاثي 12/
 )21األ قا 0/
 )22م مد24/
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()22

()24

()8

 قال تعالى " :اَ َ َاَيْ ُمُ لولَّمتَ وَلوْلُزَّى " -قال تعالى " :اَ َ َاَيْ ُمْ مَم تُمْنُيننَ "

()2

()1

فقةد ينصةةب الميعةةول الثةةاني باليعةل "اشى" مبا انةةح الاؤية قابية  ،شمةا مبا انةةح الاؤية بصةاي فةةال

ينصب ميعولين.

رابعاً :صور ورود الفعل "علم" في القرآن الكريم:

ومن األفعال التي تنصب ميعولين ب ثاة فةي القةاآن ال ةايا اليعةل "ًاةا" "وابا جةاء اليعةل "ًاةا"

بمعنى "ًا " ينصب ميعو به وا د"(.)2

"واليعل "ًاةا" مبا قصةد بةه معافة الكةيء ،دون تعةاض لمعافة مةا اةو ًايةه تعةدى ملةى ميعةول

وا ةةد ...وابا قصةةد منةةه معافة الكةةيء ،ومعافة مةةا اةةو ًايةةه ،تعةةدى ملةةى ميعةةولين امةةا :مبتةةدش ،وخبةةا،
قول الكاًا:

ًامح البابل المعاو

()0

فانبعثح  ....مليك بي واصياح الكوا واألمل

شمةةا ضةةابط التيايةةا فةةي الد ل ة بةةين "ًاةةا" و "ًةةا " اةةو السةةياا؛ "فعاةةا" ةةين تنصةةب ميعةةو
ت ون بمنزل "ًا " د ل  ،وت ون بمنزلتها في العمل ،و سيما مب شسند ملى ا ًةز وجةل،

وا دا قد

شما "ًاا" ي

تستند ل يا ا  ،وتنصب ميعو وا دا؛ فإنها ت ون بمنزل "ًا " د ل وًمال.

وقةةد جةةاء اليعةةل "ًاةةا" ب ثةاة فةةي القةاآن ال ةايا ،وجةةاء المصةةدا المةةؤوول معمةةو لهةةبا اليعةةل فةةي

معظةا اآليةةاح" .شمةةا ًاةةا ومةةا تصةةا منهةةا ،جةةاء ثية اا جةةدا فةةي القةاآن ،ولةةا يصةةا بةةالميعولين م فةةي
موضع وا د ،واو قوله تعالىَ " :إِنْ عَلِمْ ُمُينهُزَّ مُؤْمِنَمتٍ َلَم تَ ْجِلُينهُزَّ إِوَى لوْفُيَّم ِ "(.)1

ومن صور ورود الفعل "علم" في القرآن الكريم:

 قال تعالى " :وَمَم عَلَّمْ ُمْ مِزَ لوْجَينَل ِ ِ،مُفَلِّبِنيَ "(.)1"وق شا ابن ًباس وابةن ال نيية  :ومةا ًامةتا مبنيةا لاميعةول ،شي  :مةن شمةا الجةواا والصةيد بهةا.

وق شا م ابين من ش اب ،وفعل ،وشفعل ،قد يكتا ان"(.)2

 )2النجا28 /
 )1الواقع 18/
 (2انظا :تاب سيبويه ،ج ،2ص04
 )0كةةا ال افي ة الكةةافي  ،م مةةد بةةن ًبةةد ا  ،ت قيةةاً :بةةد المةةنعا اايةةدي ،ط ،2جامع ة شا القةةاى ،ما ةةز الب ة
الم ام  ،ج ،1ص101
 )1دااساح ألساوب القاآن ال ايا ،م مد ًضيم  ،ج ،1ص ،011واآلي من سواة الممت ن 24/
 )1المائدة0/
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،0ص294
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العامةةي وا يةةاء الت اا ،م ة

" ميعةةول ًاةةا وتعامةةونهن الثةةاني م ةةبو تقةةدياه :ومةةا ًامتُمةةوه طاةةب الصةةيد ل ةةا
()2
تعامونهن بلك ،وفي بلك د ل ًاى شن صيد ما ُيعاَّا ااا ش اه"

ألنيسةةهن

"شي :من تعايم ا مياان ليس من قبل شنيس ا"(.)1

 قال تعالى " :ضُمَّ سُفِ ُينل عَلَى ُفُوسِمِمْ وَقَدْ عَلِمْتَ مَم هَؤُوَمفِ يَنْ ِقُيننَ "(.)2"والجما المنيي في موضةع ميعةولين ًامةح من تعةدح ملةى اثنةين ،شو فةي موضةع ميعةول وا ةد

من تعدح لوا د"(.)0

 -قال تعالى " :ووَقَدْ عَلِمَتِ لوْجِنَّ ُ إِسَّمُمْ وَمُ ْ َ ُونَ "

()1

"شي :الكياطين ،شنها م ضاة شما ا من ثواب وًقاب ،قال ابةن ًطية  ،وقةال الزمخكةاي :مبا

فسةةاح الجن ة بالكةةياطين ،فيجةةوز شن ي ةةون الضةةميا فةةي منهةةا لم ضةةاون لهةةا .والمعنةةى شن الكةةياطين
ًةةالمون شن ا ي ضةةااا النةةاا ويعةةببها ،ولةةو ةةانوا مناسةةبين لةةه ،شو كةةا اء فةةي وجةةوب الطاً ة  ،لمةةا

ًببها"(.)1

 قال تعالى " :ووَقَدْ عَلِمَتِ لوْجِنَّ ُ إِسَّمُمْ وَمُ ْ َ ُونَ "(.)2 قال تعالى " :قَملَ آمَنْ ُمْ وَهُ قَبْيَ اَنْ آذَنَ وَفُمْ إِسَّهُ وَفَبِريُعُمُ لوَّذِي عَلَّمَفُمُ لو ِّ ْ َ "(.)9 قال تعالى " :وَمَم عَلَّمْنَمهُ لوشِّلْ َ وَمَم يَنْبَغِ وَهُ إِنْ هُينَ إِوَّم ذِعْ ٌ وَقُ ْآنٌ مُبِنيٌ "(.)8 قال تعالى " :عَلَّمَ لوْقُ ْآنَ "(.)24 -قال تعالىً " :اَّمهُ البيان"(.)22

 قال تعالى  " :عَلِمَ اَنْ وَزْ تُ ْصُينهُ َ َمبَ عَلَ ْفُمْ "(.)21 قال تعالى " :عَلَّمَ البإِنبتَانَ مَا لَمْ سَعْلَمْ "(.)22 )2الماجع السابا والصي .
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،0ص294
 )2األنبياء81/
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص008
)1الصافاح /ص219
)1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،8ص212
 )2البقاة 292
 )9طه22
 )8يس18/
 )24الا من1/
 )22الا من0/
 )21المزمل14/
 )22العاا1/
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خامساً :صور ورود الفعل "اتخذ" في القرآن الكريم:

ومن األفعال التي ت ااح ب ثاة في القاآن ال ايا او اليعةل "اتخةب" ،وقةد واد بصةي تي الماضةي

والمضااع ،ولا ياد ناصبا لاميعول الثاني بصي

األما.

ومن صور وروده بصيغة الماضي في القرآن الكريم:

 قال تعالى " :لتَّخَذُول اَحْبَم َهُمْ وَ ُهْبَمسَمُمْ اَ ْبَمبًم مِزْ وُونِ لولَّهِ "(.)2"تعدح اتخب انا ملى ميعولين ،والضميا ًائد ًاى اليهود والنصااى"(.)1

 -قال تعالى" :لختذول اميمهنم جن "(.)2

"شيم ةةانها ،جنة ة " ميع ةةو ن ل ة ة (اتخ ةةبوا) وقة ة شا العامة ة شيم ةةانها بي ةةت الهمة ةزة ،جم ةةع يم ةةين ،وال س ةةن

ب سااا مصد اا"(.)0

 قال تعالى " :لوَّذِيزَ لتَّخَذُول وِينَفُمْ هُزُوًل ووَلِبًم "(.)1 قال تعالى " :وَإِذَل سَموَيْ ُمْ إِوَى لوصَّلَمةِ لتَّخَذُوهَم هُزُوًل ووَلِبًم ذَوِكَ بِأَسَّمُمْ قَينْوٌ وَم يَلْقِلُيننَ "(.)1 قال تعالى " :ووَينْ عَمسُينل يُؤْمِنُيننَ بِمولَّهِ وَلونَّبِ ِّ وَمَم اُسْزِلَ إِوَ ْهِ مَم لتَّخَذُوهُمْ اَوْوِ َمفَ ووَفِزَّ عَُِريًل مِنْمُمْ َمسِقُيننَ "(.)2 قال تعالى" :فَرِسقًا هَدَى وَفَرِسقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الَِّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِنيَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وسَِْتَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ "(.)9 قال تعالى " :وَذَ ِ لوَّذِيزَ لتَّخَذُول وِينَمُمْ وَلِبًم ووَمْينًل وَغَ َّتْمُمُ لوْ َ َمةُ لودُّسْ َم "(.)8 قال تعالى " :أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالببَنِنيَ وَاتَّخَذَ مِنَ البمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا"(.)24 قال تعالى " :وَيُنْذِ َ لوَّذِيزَ قَموُينل لتَّخَذَ لولَّهُ ووَدًل "(.)22 قال تعالى " :وَإِنْ عَموُول وَ َيْ ِنُينسَكَ عَزِ لوَّذِي اَوْحَ ْنَم إِوَ ْكَ وِ َيْ َ ِيَ عَلَ ْنَم غَ ْ َهُ وَإِذًل وَمتَّخَذُوكَ خَلِ لًم "(.)21 -قال تعالى " :ذَوِكَ جَزَلؤُهُمْ جَمَنَّمُ بِمَم عَيَ ُول وَلتَّخَذُول آيَمتِ وَ ُسُلِ هُزُوًل "(.)22

 )2التوب 22/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص040
 )2المجادل 21/
 )0الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،24ص120
 )1المائدة12/
 )1المائدة19/
 )2المائدة92 /
 )9األً اا 24 /
 )8األً اا 12 /
 )24اإلسااء04/
 )22ال ه 0 /
 )21اإلسااء22 /
 )22ال ه 241 /
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 قال تعالىَ " :متَّخَذَتْ مِزْ وُوسِمِمْ حِجَمبًم َأَ ْسَلْنَم إِوَ ْمَم ُوحَنَم َ َمََُّيَ وَمَم بَشَ ًل سَينِيًّم "(.)2 قال تعالى " :اَطَّلَءَ لوْغَ ْبَ اَوِ لتَّخَذَ عِنْدَ لو َّحْمَزِ عَمْدًل"(.)1 قال تعالى" :وَلتَّخَذُول مِزْ وُونِ لولَّهِ آوِمَ ً وِ َفُينسُينل وَمُمْ عِزًّل"(.)2 قال تعالىَ " :متَّخَذْتُمُينهُمْ سِخْ ِيًّم "(.)0 قال تعالى " :ويَينْوَ يَلَضُّ لوهَّموِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُينلُ يَم وَ ْ َنِ لتَّخَذْتُ مَءَ لو َّسُينلِ سَبِ لًم "(.)1 قال تعالى " :اَ َاَيْتَ مَزِ لتَّخَذَ إِوَمَهُ هَينَلهُ اَ َأَسْتَ تَفُيننُ عَلَ ْهِ وَعِ لًم "(.)1 قال تعالى " :وَقَملَ إِسَّمَم لتَّخَذْتُمْ مِزْ وُونِ لولَّهِ اَوْضَمسًم "(.)2 قال تعالى " :قَملَ وَئِزِ لتَّخَذْتَ إِوَمًم غَ ْ ِي وَأَجْلَلَنَّكَ مِزَ لوْمَ ْجُينسِنيَ "(.)9ما نصب الميعول الثاني باليعل الماضي في ثيا من المواضع في القاآن ال ايا منها:

ش -انتصابه باليعل "شًطى":

 قال تعالى" :قمل بنم لوذي اع ى عي ش ف خلقه ضم هدى"(.)8"شًطةةى ةةل كةةيء خاقةةه :المعنةةى شن ا شًطةةى خاقةةه ةةل مةةا ي تةةاجون مليةةه ،فخاقةةه ًاةةى اةةبا

بمعنى المخاوقين ،واًاابه ميعول شول ،و ل كيء ميعةول ثةان ،وقيةل :المعنةى شًطةى ةل كةيء خاقتةه
وصةةواته :شي ش مةةل بلةةك وشتقنةةه ،فةةالخاا ًاةةى اةةبا بمعنةةى الخاق ة  ،واً اابةةه ميعةةول ثةةان ،و ةةل كةةيء
الميعول األول ،والمعنى األول ش سن"(.)24

يق ةةول الزمخك ةةاي :خاق ةةه شول ميع ةةولي شًط ةةى :شي شًط ةةى خايقت ةةه ةةل ك ةةيء ي ت ةةاجون ملي ةةه

وياتيقون به .شو ثانيهما ،شي شًطى ل كيء صواته وك اه البي يطابا المنيع المنوط به"

()22

" وقاشح فاق خاقه بيت الالا وي ون الميعول الثاني بة شًطى مقد اا تقدياه ماله شو خاقته"

 )2مايا22 /
 )1مايا29 /
 )2مايا92 /
 )0المؤمنون224 /
 )1الياقان12 /
 )1الياقان02 /
 )2العن بوح11 /
 )9الكعااء18 /
 )8طه14 /
 )24التسهيل لعاوا التنزيل ،ال اناطي،ج ،1ص9
 )22ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.12

 )21الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي ،ج ،0ص.02
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()21

شمةةا شبةةو البقةةاء فيقةةول (" :خاقةةه) ميعةةول شول ،ةةل كةةيء :ثة ٍ
ةان؛ شي شًطةةى مخاوقةةه ةةل كةةيء.
وقيةةل كة ٍ
ةيء مخاةةو ٍ
ويق ة شا (خاقةةه) ًاةةى اليعةةل؛ والميعةةول الثةةاني م ةةبو
ا خاقةةه؛ شي اةةو الةةبي ابتدًةةهُ .
()2
لاعاا به"
وشاجة شن ي ةةون الميعةةول الثةةاني ( ةةل كةةيء) ،و( خاقةةه) اةةو الميعةةول األول؛ ألنةةه ًنةةدما قةةال

فاًون لموسى واااون ًايهما السالا :فمن اب ما ياموسى؟ قال له موسى مجيبا ابنا الةبي شًطةى ةل
كةةيء خاقةةه ثةةا اةةدى؛ ليبةةين لةةه شن ا اةةو الةةبي خاةةا ةةل داب ة ًاةةى صةةواتها وايئتهةةا  ،وشًطااةةا مةةا
يناس ةةبها م ةةن الخا ةةا ت ةةى يم نه ةةا شن تتة ةزاوج وتت ةةاثا لتس ةةتما ال ي ةةاة ،م ةةا شًطاا ةةا ال ةةباء والمسة ة ن

والمابس ،وشًطى اإلنسان العقل ،ثا ادااا ملى شح تتآل

اإلنسةةان ملةةى العاةةا .لةةبلك

قاوبها وتعي

معا ًاى اةبه األاض ،واةدى

داًةةي ًتبةةاا خاقةةه فعةةل وتقةةديا مةةا بعةةد  ،وانمةةا األص ة شن تُق ة شا خاقةةه

(اسما) وت ون في موضع الميعول األول.
ب -انتصابه باليعل "صدا":

 قال تعالى" :وَقَدْ صَدَقَ لولَّهُ َسُينوَهُ لو ُّؤْيَم بِموْ َقِّ وَ َدْخُلُزَّ لوْمَ ْجِدَ لوْ َ َلوَ إِنْ شَمفَ لولَّهُ آمِنِنيَ "(.)1"وصدا في ابا الموضع تعدى ملى ميعولين ،وبال ا يتعاا بصدا ،شو بالاؤيا ًاى شن ي ون

ا منها"(.)2

شما ابن ًطي فياى شن" :صدا ابه تتعدى ملى ميعولين"

()0

ونتيا مةع شبةي يةان فةي قولةه":وصةدا يتعةدى ملةى اثنةين ،الثةاني بنيسةه وب ةا الجةا ،تقةول:

صدقح زيدا ال دي  ،وصدقته في ال دي  ،وقد ًداا بعضها في شخواح است يا وشما"(.)1

ثانياً :صور انتصاب المفعول الثاني بفعل مضارع في القرآن الكريم:
 صور الفعل "يجعل" في القرآن الكريم:

 قال تعالى " :يَجْلَلُيننَ اَصَمبِلَمُمْ ِ آذَلسِمِمْ مِزَ لوصَّينَلعِقِ حَذَ َ لوْمَينْتِ وَلولَّهُ مُ ِ طٌ بِموْفَم ِ ِيزَ "(.)1ةمى فيتع ةةدى
"جعةةل :ي ةةون بمعن ةةى خا ةةا شو بمعن ةةى شلق ةةى فيتعةةدى لوا ةةد ،وبمعن ةةى ص ةةيا شو س ة َّ

ثنين ،ولاكاوع في اليعل فت ون من شفعال المقااب "(.)2

 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.981
 )1اليت 12 /
 )2التسهيل لعاوا التنزيل ،ال اناطي ،ج ،1ص182
 )0الم اا الوجيز ليي تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص228
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،8ص088
 (1البقاة 282/
 (2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلس ،ج ،2ص222
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 قال تعالىَ " :لَم تَجْلَلُينل وِلَّهِ اَسْدَلوًل وَاَسْ ُمْ تَلْلَمُيننَ "(.)2"واةةي انةةا بمعنةةى :تصةةياوا .وشجةةاز شبةةو البقةةاء شن ت ةةون بمعنةةى تُ ُّسةةموا .وًاةةى القةةولين فيتعةةدى

ثنين .شولهما :شندادا ،وثانيهما :الجاا والمجاوا قباه .واو واجب التقديا"(.)1

" والجعل انا بمعنى التصييا واةو مةا ي ةون باليعةل ن ةو -صةياح ال ديةد سةييا ... ،واألنةداد

جمةةع نةةد -عةةدل وشًةةدال شو نديةةد -يتةةيا وشيتةةاا -النةةد مثةةل الكةةيء الةةبي يضةةاده ويخاليةةه فةةي شمةةواهوينافاه ويتباًد ًنه وليس من األضداد ًاى األص  ،وشصاه من ند ندودا مبا نيا"

 -قال تعالى " :ووَزْ يَجْلَيَ لولَّهُ وِلْفَم ِ ِيزَ عَلَى لوْمُؤْمِنِنيَ سَبِ لًم "

()2

()0

قوله( :عَلَى لوْمُؤْمِنِنيَ) يجوز شن يتعاا بالجعل ،ويجوز شن يتعاا بم بو  ،ألنه في األصل صي
لة (سبيال) .فاما قُدا ًايه انتصب ا ًنه"
-

قال تعالى " :يَجْلَيْ صَدْ َهُ ضَ ِّقًم حَ َجًم "
" وقايء ضيِّقا بالتخيي

()1

()1

والتكديد ،و اجا بال سا ،و اجا باليت "( .)2وقوله" يجعل صداه ضيقا

اجا شلياظ مستعااة تضاد كا الصدا لإلسالا ،ويجعل في ابا الموضةع ت ةون بمعنةى ي ةا لةه بهةبا

ال ا ،ما تقول :ابا يجعل البصاة مص اا شي ي ا لها ب مها .قال القاضي شبو م مد :وابا المعنى
يقاب من صةيا ،و ةاه شبةو ًاةي اليااسةي ،وقةال شيضةا :يصة شن ي ةون جعةل بمعنةى سةمى ،مةا قةال

تعالى ":وَجَلَلُينل لوْمَلَمئِفَ َ لوَّذِيزَ هُمْ عِبَموُ لو َّحْمَزِ إِسَمضًم "شي :سمواا"

()9

"ومن ياد شن يضاه شي :يجعل صداه با ضيا ،شو ضائعا ،شو نيس الضيا مبال "

ا سةةب انه وتعةةالى فةةي اةةبه اآلي ة يص ة

()8

قاةةب ال ةةافا الةةبي شضةةاه ا ًةةن طايةةا الهةةدى واإليمةةان،

يجعةةل صةةداه ضةةيقا اجةةا األكةةجاا الماتية  ،لةةيس فيةةه موًظة و يدخاةةه اإليمةةان فالجعةةل انةةا ي تمةةل

معنى التبديل والت ييا .وببالك اليعل يجعل يتعدى ملى ميعولين األول صداه ،والثاني ضيقا.
 -قال تعالى " :اوَمْ سَجْلَيِ لوْأَ ْضَ مِمَموًل "

()24

 (2البقاة 11/
 (1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،2ص ،280التبيان في مًااب القاآن  ،الع باي ،ج ،2ص.28
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي،ج ،2ص282
 (0النساء 202/
 (1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج،0ص211
 (1اإلنعاا 211/
 )2ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.10

 )9الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص.202
 (8الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ، 1ص202
 (24النبأ 1/
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" وقايء :مهدا .ومعناه :شنها لها المهد لاصبي"

()2

"فالمهد والمهاد بمعنى -ويؤيده قااءة مجااد وًيسى الهمةباني -مهةدا ،وفةي اآلية
بايةغ و ةةل منهمةا مصةةدا سةةمي بةه مةةا يمهةد وجةةوز شن ي ةةون باقيةا ًاةةى المصةداي  ،والوصة

ينئ ٍةب تكةبيه
بالمصةةدا

ثيا ،شو لتقديا باح مهاد شو مهد .وقيل :ما يم ن شن ي ون المهاد مصةد اا سةمي الميعةول ي تمةل شن

ي ةةون فعةةا شي :اسةةما ًاةةى زنتةةه يؤخةةب لاميعةةول اإللةةه واإلمةةاا .وجعةةل األاض مهةةادا ممةةا فةةي شصةةل
الخاق شو بعداا"

()1

"قول ةةه (مه ةةادا) ميع ةةول ث ة ٍ
ةان؛ ألن الجع ةةل بمعن ةةى التص ةةييا .ويج ةةوز شن ي ةةون بمعن ةةى :الخا ةةا،

في ون مهادا ا مقداة"

()2

فإن ان ا قد جعةل األاض مهةادا منةب شن خاةا ال ةون ،فةإن الجعةل انةا ي تمةل معنةى الخاةا

فيتعدى اليعل نجعل ملى ميعول به وا ةد ،وت ةون مهةادا ةا  ،شمةا ةان الجعةل قةد تةا بعةد خاةا األاض
فإنه بمعنى الت ييا والتصييا وبهبا يتعدى اليعل "نجعل" ملى ميعولين اما األاض ومهادا.

 -قال تعالىَ " :فَ ْفَ تَ َّقُيننَ إِنْ عَيَ ْتُمْ يَينْمًم يَجْلَيُ لوْينِوْدَلنَ شِ بًم "

()0

"والعائةد م ةةبو  :شي يجعةل الولةةدان فيةةه .قةال شبةةو البقةةاء .ولةا يتعةةاض لاياًةةل فةي يجعةةل واةةو

ًاةى اةةبا ضةميا البةةااي تعةةالى ،شي يومةا يجعةةل ا فيةه ،وش سةةن مةةن اةبا شن ُيجعةةل العائةد مضةةم اا فةةي
نيس اليوا يجعل الولدان كيبا.
يجعل او فاًاه .وت ون نسب الجعل ملى اليوا من باب المبال  ،شيُ :

وق ة شا زيةةد بةةن ًاةةى يةةوا يجع ة ُل بإضةةاف الظةةا لاجما ة  .والياًةةل ًاةةى اةةبا اةةو ضةةميا البةةااي تعةةالى.
()1
والجعل انا بمعنى التصييا ،كيبا (ميعول ٍ
ثان)
ما ياج بلك شبو يان بقوله :والكيب ميعةول ث ٍ
ةان ليجعةل ،شي يصةيا الصةبيان كةيوخا ،واةو

ناي ًن كدة بلك اليوا"

()1

واألاجة شن ي ةون الجعةةل فةي اةبه اآلية بمعنةى التصةييا ،ألن ا ًةةز وجةل يبةين كةةدة اةول اةبا اليةةوا

(يوا القيام ) وتعظيمه بأنه يجعل الولدان كيبا.
 قال تعالى " :وَوَم تَجْلَلُينل لولَّهَ عُ ْضَ ً وِأَيْمَمسِفُمْ " قال تعالى" :وَوِنَجْلَلَكَ آيَ ً وِلنَّمسِ " )2ال كا

()2

()9

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،0ص.191

 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،21ص.141
 (2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،24ص108
 (0المزمل 22/
 (1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،24ص112
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،24ص.229
 (2البقاة 110/
 (9البقاة 118/
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 -قال تعالىَ " :نَجْلَيْ وَلْنَتَ لولَّهِ عَلَى لوْفَمذِبِنيَ "

()2

 -قال تعالى " :وِ َجْلَيَ لولَّهُ ذَوِكَ حَ ْ َةً ِ قُلُينبِمِمْ "

()1

 قال تعالى " :يُ ِيدُ لولَّهُ اَوَّم يَجْلَيَ وَمُمْ حَهًّم ِ لوْآخِ َةِ ووَمُمْ عَذَلبٌ عَهِ مٌ " قال تعالىَ " :لَ َى اَنْ تَفْ َهُينل شَ ْئًم ويَجْلَيَ لولَّهُ ِ هِ خَ ْ ًل عَُِريًل " -قال تعالىَ " :بَّنَم وَم تَجْلَلْنَم ِ ْنَ ً وِلْقَينْوِ لوهَّموِمِنيَ "

()2

()0

()1

 -قال تعالى " :لوَّذِيزَ يَجْلَلُيننَ مَءَ لولَّهِ إِوَمًم آخَ َ َ َينْفَ يَلْلَمُيننَ "

()1

 -قال تعالى " :وَم تَجْلَيْ مَءَ لولَّهِ إِوَمًم آخَ َ َ َقْلُدَ مَذْمُينمًم مَخْذُووًم "

()2

 قال تعالى " :حَ َّى إِذَل بَلَغَ مَ ْلِءَ لوشَّمْسِ وَجَدَهَم تَ ْلُءُ عَلَى قَينْو وَمْ سَجْلَيْ وَمُمْ مِزْ وُوسِمَم سِ ْ ًل " قال تعالىَ ":مَيْ سَجْلَيُ وَكَ خَ ْجًم عَلَى اَنْ تَجْلَيَ بَ ْنَنَم وَبَ ْنَمُمْ سَدًّل " -قال تعالىَ ":أَعِ نُينسِ بِقُينَّةٍ اَجْلَيْ بَ ْنَفُمْ وَبَ ْنَمُمْ َوْمًم "

()8

()24

 قال تعالى":يَم عَعَ ِيَّم إِسَّم سُبَشِّ ُكَ بِغُلَمو لسْمُهُ يَ ْ َى وَمْ سَجْلَيْ وَهُ مِزْ قَبْيُ سَمِ ًّم " قال تعالى " :إِنَّ لوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ سَ َجْلَيُ وَمُمُ لو َّحْمَزُ وُوًّل " -قال تعالى " :وَمَزْ وَمْ يَجْلَيِ لولَّهُ وَهُ سُين ًل َمَم وَهُ مِزْ سُين "

()9

()22

()21

()22

 قال تعالى " :اَنَّ لولَّهَ يُزْجِ سَ َمبًم ضُمَّ يُؤَوِّفُ بَ ْنَهُ ضُمَّ يَجْلَلُهُ ُعَممًم َ َ َى لوْينَوْقَ يَخْ ُجُ مِزْ خِلَموِهِ " قال تعالى " :وَسُ ِيدُ اَنْ سَمُزَّ عَلَى لوَّذِيزَ لسْ ُ ْلِيُينل ِ لوْأَ ْضِ وسَجْلَلَمُمْ اَئِمَّ ً وسَجْلَلَمُمُ لوْينَل ِضِنيَ " (2آل ًماان 12/
 (1آل ًماان 211/
(2آل ًماان 221/
 (0النساء 28/
 (1يونس 91/
 (1ال جا 81/
 (2اإلسااء 11/
 (9ال ه

84/

 (8ال ه

80/

 (24ال ه

81/

 (22مايا 12/
 (21مايا 81/
 (22النوا 04/
 (20النوا 02/
 (21القصص 1/
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(

(
)

)

 -قال تعالى " :وسَجْلَيُ وَفُمَم سُلْ َمسًم "

( )

 قال تعةالى " :لولَّهُ لوَّذِي يُ ْسِيُ لو ِّيَمُُِ َ َ،ريُ سَ َمبًم َ َبْ ُ ُهُ ِ لو َّمَمفِ عَ ْفَ يَشَمفُ ويَجْلَلُهُ عِ َنيًم َ َن َى لوْنينَوْقَ يَخْن ُجُمِزْ خِلَموِهِ "

()2

 قال تعالى " :اَوْ سَجْلَيُ لوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ عَموْمُيْ ِدِيزَ ِ لوْأَ ْضِ اَوْ سَجْلَيُ لوْمُ َّقِنيَ عَموْيُجَّم ِ " -قال تعالى " :ضُمَّ يَجْلَلُهُ حُ َممًم "

()2

()0

 قال تعالى " :قُيْ اَئِنَّفُمْ وَ َفْيُ ُونَ بِموَّذِي خَلَقَ لوْأَ ْضَ ِ يَينْمَ ْزِ وَتَجْلَلُيننَ وَهُ اَسْدَلوًل ذَوِكَ َبُّ لوْلَموَمِنيَ " -قال تعالى ":اَوْ يُزَوِّجُمُمْ ذُعْ َلسًم وَإِسَمضًم ويَجْلَيُ مَزْ يَشَمفُ عَقِ مًم إِسَّهُ عَلِ مٌ قَدِي ٌ "

()1

()1

 قال تعالى ":اَنْ سَجْلَلَمُمْ عَموَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ سَينَلفً مَ ْ َمهُمْ وَمَمَمتُمُمْ سَمفَ مَم يَ ْفُمُيننَ " قال تعالى " :وَتَجْلَلُيننَ ِعْقَفُمْ اَسَّفُمْ تُفَذِّبُيننَ " -قال تعالى " :وَوَم تَجْلَيْ ِ قُلُينبِنَم غِلًّم وِلَّذِيزَ آمَنُينل "

()8

 قال تعالىَ " :بَّنَم وَم تَجْلَلْنَم ِ ْنَ ً وِلَّذِيزَ عَيَ ُول " -قال تعالى" :وَمَزْ يَ َّقِ لولَّهَ يَجْلَيْ وَهُ مَخْ َجًم "

()9

()24

()22

 -قال تعالى " :سَ َجْلَيُ لولَّهُ بَلْدَ عُ ْ يُ ْ ًل "

()21

 -قال تعالى " :اَ َنَجْلَيُ لوْمُ ْلِمِنيَ عَموْمُجْ ِمِنيَ "

()22

 -قال تعالى " :ونَجْلَلَمَم وَفُمْ تَذْعِ َةً وَتَلِ َمَم اُذُنٌ وَلعِ َ ٌ "

()20

 (2القصص 21/
 (1الاوا 09/
 (2ص 19/
 (0الزما 12/
 (1فصاح 8/
 )1الكواى 14/
)2الجاثي 12/
 (9الواقع 91/
 (8ال كا 24/
 (24الممت ن 1/
 (22الطالا 1/
 (21الطالا 2/
 (22القاا 21/
 (20ال اق 21/
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()2

 قال تعالى " :اَوْ يَجْلَيُ وَهُ َبِّ اَمَدًل -قال تعالى " :اوَمْ سَجْلَيْ وَهُ عَ ْنَ ْزِ "

"()2

()1

 -قال تعالى " :اوَمْ يَجْلَيْ عَ ْدَهُمْ ِ تَ ْلِ ي "

()2

 صوا اليعل "يأتي" في القاآن ال ايا:

ما واد العامل في الميعول الثاني فةي القةاآن ال ةايا فعةال مضةااًا لايعةل (شتةى) ،ومةن األمثاة

ًاى بلك:

قال تعالى" :وَلولَّهُ يُؤْتِ مُلْفَهُ مَزْ يَشَمفُ وَلولَّهُ وَلسِءٌ عَلِ مٌ "

()0

"ظاااه شنه من معمول قول النبي لها ،لما ًاا ب يتها في مسائاها ومجادلتها في ال جةج التةي

تبديها ،شتا المه باألما القطعي ،واو شن ا او الياًل المختاا ،ييعل ما يكاء"

 -قال تعالى " :وَوَم تُؤْتُينل لو ُّيَمَمفَ اَمْينَلوَفُمُ لوَّ ِ جَلَيَ لولَّهُ وَفُمْ قِ َممًم "

()1

()1

شصل تؤتوا :تؤتيوا مثل :ت اموا ،فاستثقاح الضم ًاى اليةاء ،ف ةبفح الضةم فةالتقى سةا نان:
الياء وواو الضميا ف بفح الياء لئال ياتقي سا نان"
 -قال تعالى " :وَيُؤْتِ عُيَّ ذِي َ ْي َ ْلَهُ "

()2

()9

" ة َّةل :ميعةةول شول ،و"فضةةاه" ميعةةول ثةةان .وقةةد تقةةدا لاسةةهياي خةةال

فةةي بلةةك .والضةةميا فةةي

فضاه يجوز شن يعود ًاى ا تعالى ،شي :يعطي ل صا ب فضةل فضةاه ،شي ثوابةه ،وشن يعةود ًاةى
()8
ٍ
فضل جزاء فضاه ،ينجس من كيئا شي :جزاء ًماه"
ليظ ل ،شي :يعطى َّل صا ب
ما نصب الميعول الثاني باليعل (شتى) مضااًا في ًدة مواضع منها:

 قال تعالى " :يُؤْتِ لوْ ِفْمَ َ مَزْ يَشَمفُ وَمَزْ يُؤْتَ لوْ ِفْمَ َ َقَدْ اُوتِ َ خَ ْ ًل عَُِريًل وَمَم يَذَّعَّ ُ إِوَّم اُووُين لوْأَوْبَمبِ " -قال تعالى " :مَم عَمنَ وِبَشَ اَنْ يُؤْتِ َهُ لولَّهُ لوْفِ َمبَ وَلوْ ُفْمَ وَلونُّبُينَّةَ "

 (2الجن 11/
 (1الباد 8/
 (2الييل 1/
 (0البقاة102 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص 121
 )1النساء0/
 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،2ص128
 )9اود2 /
 )8الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج192 ،1
)24البقاة118 /
 )22آل ًماان28 /
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()22

()24

 -قال تعالى " :وَيُؤْتِ مِزْ وَدُسْهُ اَجْ ًل عَهِ مًم "

()2

 قال تعالى " :وَمَزْ يُقَمتِيْ ِ سَبِ يِ لولَّهِ َ ُقْ َيْ اَوْ يَغْلِبْ َ َينْفَ سُؤْتِ هِ اَجْ ًل عَهِ مًم" -قال تعالى " :وَإِذَل جَمفَتْمُمْ آيَ ٌ قَموُينل وَزْ سُؤْمِزَ حَ َّى سُؤْتَى مُِْيَ مَم اُوتِ َ ُسُيُ لولَّهِ "

()1

()2

 قال تعالى " :إِنْ يَلْلَمِ لولَّهُ ِ قُلُينبِفُمْ خَ ْ ًل يُؤْتِفُمْ خَ ْ ًل مِمَّم اُخِذَ مِنْفُمْ " قال تعالى " :قَملَ وَزْ اُ ْسِلَهُ مَلَفُمْ حَ َّى تُؤْتُيننِ مَينْضِقًم مِزَ لولَّهِ " -قال تعالى" :اُووَئِكَ يُؤْتَينْنَ اَجْ َهُمْ مَ َّتَ ْزِ بِمَم صَبَ ُول "

()0

()1

()1

 قال تعالى " :وَمَزْ اَوْ َى بِمَم عَمهَدَ عَلَ ْهُ لولَّهَ َ َ ُؤْتِ هِ اَجْ ًل عَهِ مًم " -قال تعالى " :بيْ يُ ِيدُ عُيُّ لمْ ِئ مِنْمُمْ اَنْ يُؤْتَى صُ ُيًم مُنَشَّ َةً "

()2

()9

 صور الفعل "يرى" في القرآن الكريم:

ومن األفعال التي وادح بصي

المضااع ( اليعل ياى)

قال تعالى " :ووَينْ يَ َى لوَّذِيزَ ظَلَمُينل إِذْ يَ َوْنَ لوْلَذَلبَ اَنَّ لوْقُينَّةَ وِلَّهِ جَمِ لًم "

()8

"ق شا نافع وابن ًاما :واب تاون ،بالتاء مةن فةوا شن القةوة ،و َّ
شن بيت همةا .وقة شا ًةاما :مب يةاون،
بضا الياء .وقة شا البةاقون :بةاليت  .وقة شا ال سةن ،وقتةادة ،وكةيب  ،وشبةو جعيةا ،ويعقةوب :ولةو تةاى ،بالتةاء
من فوا شن القوة ،وشن ب سااا .وق شا ال وفيون ،وشبةو ًمةاو ،وشيةن ثيةا :ولةو يةاى ،باليةاء مةن شسةيل شن

القوة ،وشن بيت هما .وقاشح طائي  :ولو ياى ،بالياء من شسيل شن القوة ،وا َّن ب سااما"

()24

" اوي ًةةن المبةةاد واألخي ة  :ولةةو يةةاى بمعنةةى يعاةةا الةةبين ظام ةوا مب يةةاون العةةباب شن القةةوة

جميعا ستعظموا ما ل بها فة"ياى" ًامل في شن وسدح مسد ميعولين .وقال شبو ًاةي :الاؤية "اؤية
البصة ةةا" ،التقة ةةديا فة ةةي ق ة ةااءة الية ةةاء :ولة ةةو ية ةةاى الة ةةبين ظام ة ةوا شن القة ةةوة

لامبال "

()22

 )2النساء04 /
)1النساء20 /
 )2األنعاا210/
 )0األنيال24 /
 )1يوس 1/
 )1القصص10
)2اليت 24 /
 )9المدثا11/
 )8البقاة211/
 )24الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،99ص99
 (22الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي ،ج ،2ص.121
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جميعة ةةا ،و ة ةةب

ج ة ةواب لة ةةو

" وقيةل الميعةو ن م ةةبوفان ،وشن القةوة معمةةول جةواب لةةو؛ شي لةو ًاةةا ال يةاا شنةةداداا
القوة

تنيةع لعامةوا شن

في النيع والضا .ويجوز شن ي ون ياى بمعنى ًاا المتعدي ملى ميعول وا د ،في ون التقديا:

لو ًةا الةبين ظامةوا بطةالن ًبةادتها األصةناا شو لةو ًافةوا مقةداا العةباب لعامةوا شن القةوة ،ودل ًاةى
ابا الم بو

قوله (إِذْ يَ َوْنَ لوْلَذَلبَ)"

()2

وا سب انه وتعالى يخاطب النبي م مدا صةاى ا ًايةه وسةاا ويقةول :لةو تةاى يام مةد الةبين

ظام ةوا ةةين يةةاون العةةباب واقعةةا بهةةا يةةوا القيام ة لعام ةوا شن القةةوة

الثاني لايعل ( ياون) م بو

تقدياه واقعا شو ناز بها.

جميعةةا ،فةةأاج شن ي ةةون الميعةةول

 قال تعالى " :اوَمْ تَ َ إِوَى لوَّذِيزَ اُوتُينل سَصِ بًم مِزَ لوْفِ َمبِ يُدْعَينْنَ إِوَى عِ َمبِ لولَّهِ وِ َ ْفُمَ بَ ْنَمُمْ" -قال تعالى ":اُوتُينل سَصِ بًم مِزَ لوْفِ َمب"  :يايد ش باا اليهود"

()1

()2

" والاؤي بصاي  ،وتعديها بة (ملى) مال لها ًاى النظا -شي شلا تنظةا ملةيها -وجعاهةا ًامية

وتعةةديها ب ة ة (ملةةى) لتض ةةمينها معن ةةى ا نتهةةاء – شي شل ةةا ينت ةةه ًامةةك مل ةةيها -م ةةن ط فةةي مق ةةاا التعج ةةب،
وتكهيا كنائعها ،ونظمها في ساك األنوا المكاادة ،والمااد من الموصول يهود المدين "(.)0

 -قال تعالى ":فَتَرَى الَّذِسنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ سُتَارِعُونَ فِيهِمْ "

()1

" وقااءة جمهوا الناس (تاى) بالتاء من فوا ،فإن جعاح اؤي ًةين ف ة (يسةااًون) ةال وفيهةا

اليائةةدة المقصةةودة ،وان جعاةةح اؤي ة قاةةب فيسةةااًون فةةي موضةةع الميعةةول الثةةاني ،ويقولةةون ةةال ،وق ة شا
مبااايا النخعي وي يى بن وثاب فياى بالياء من ت ح والياًل ًاى ابه القااءة م بو  ،ولك شن تقدا

فيةةاى ا شو فيةةاى ال ةاشي والةةبين ميعةةول ،وي تمةةل شن ي ةةون الةةبين فاًةةل ،والمعنةةى شن يسةةااًوا ف ةةبفح

(شن) ميجا از يسااًون فيها معناه في نصاتها"

()1

شمةا األلوسةي فيةاى شن ":الاؤية ممةا بصةاي  ،وقولةةه تعةالى" :يسةااًون فةيها" ةال مةن الميعةةول

واةةو األنسةةب بظهةةوا نيةةاقها ،وامةةا قابي ة  ،والجما ة فةةي موضةةع الميعةةول الثةةاني والم ةااد ًاةةى التقةةدياين

مسةةااًين فةةي مةوا تها....وفسةةا الزمخكةةاي المسةةااً با ن مةةا  ،وًةةدل ًنةةه بعةةض الم ققةةين؛ ل ونةةه
تيسةةي اا بةةاألخيى .واختيةةا شن تعةةدي المسةةااً ب ة (ملةةى) لتضةةمنها معنةةى الةةدخول ،وقةةايء – فيةةاى -بيةةاء

ال يب ًاى ان الضميا -ما قةال شبةو البقةاء-

تعةالى ،وقيةل :لمةن يصة منةه الاؤية  ،وقيةل :الياًةل

 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،2ص221
 )1آل ًماان12/
 )2ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،2 ،ص.029

 )0او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص00
 )1المائدة11/
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص.140

46

او الموصول ،والميعول او الجما ًاى ب

شن المصداي  ،والاؤي قابي شي فيةاى القةوا الةبين فةي

قاوبها ماض شن يسااًوا فيها ،فاما بفح شن انقاب اليعل مافوًا"(.)2

واألاج شن تعاب الجما اليعاي ( يسااًون) ميعول ٍ
ثان ،فت ون الاؤي قابي متعدي لميعولين.

"الةةبين ميعةةول من انةةح الاؤي ة بص ةاي شو ًُافاني ة  .فيمةةا نقاةةه شبةةو البقةةاء وفيةةه نظةةا -فت ةةون

الجما من "يسااًون" فةي م ةل نصةب ًاةى ال ةال مةن الموصةول ،وان انةح قابيةه في ةون "يسةااًون"
ميعو ثانيا .وق شا النخعي وابن وثاب( :فياى) بالياء ،وفيها تةأويالن ،شظهاامةا :شن الياًةل ضةميا يعةود
ًا ةةى ا تع ةةالى ،وقي ةةلً :ا ةةى الة ةاشي م ةةن ية ة

ا ةةو ،و"يس ةةااًون" ب الته ةةا ،والث ةةاني :شن الياً ةةل ني ةةس

الموصول والميعول او الجما من قوله" :يسااًون" وبلك ًاى تأويل ب

"شن" المصداي "(.)1

ويقول شبو يان" :تاى من انح من اؤي العين ان يسااًون ا  ،شو من اؤي القاةب فيةي

موضع الميعول الثاني"

()2

ما وافقه الع بةاي فةي الةاشي " :يجةوز شن ي ةون مةن اؤية العةين ،في ةون يسةااًون فةي موضةع

ال ال .ويجوز شن ي ون بمعنى تعا  ،في ون يسةااًون ةا شيضةا .ويجةوز شن ي ةون مةن اؤية القاةب
المتعدي ملى ميعولين ،في ون يسااًون الميعول الثاني ،وقايء في الكاب بالياء [ شي فياى]"(.)0
واةةبه اآلية تت ةةد

ًةةن المنةةافقين ،فةةالماض اةةو النيةةاا ،فتةةاى جماًة مةةن المنةةافقين يسةةااًون

لمساًدة المؤمنين وموا تها ،قةائاين نخكةى شن يةدوا األمةا ًاينةا .واةبا األمةا يم ةن اؤيتةه بةالعين لةبا
ناج شن ت ون الاؤي بصاي  ،قت ون الجما اليعاي (يسااًون) في موضع ال ال.

 -قال تعالى " :تَ َى عَُِريًل مِنْمُمْ يَ َينَوَّينْنَ لوَّذِيزَ عَيَ ُول "

()1

يق ةةول شب ةةو ي ةةان :الض ةةميا ف ةةي م ةةنها يع ةةود ًا ةةى بن ةةي مسة ةاائيل " ،والمة ةااد ع ةةب ب ةةن األك ةةا

وشصة ابه الةةبين اسةةتجابوا المكةةا ين ًاةةى الةةا سةةول ،وبهةةبا ت ةةون تةةاى بصةاي  .وي تمةةل شن ت ةةون مةةن

اؤي القاب ،في تمل شن يااد شسالفها ،شي :تاى اآلن مب شخباناك"(.)1

واأللوسي اًتبا الاؤي بصاي ؛ ألن " الخطةاب لانبةي صةاى ا ًايةه وسةاا شو ل ةل مةن تصة

منه الاؤي  ،والجما اليعاي بعداا في موضع ال ال من ميعولها ل ونه موصوفا"(.)2

شما ابن ًطية فيةاج الاؤية القابية فةي اةبه اآلية " :وًاةى اةبا في تمةل شن يايةد مةن األسةال

المب واين ،شي :تاى اآلن مبا خباناك ،وي تمةل شن يايةد مةن معاصةاي م مةد -صةاى ا ًايةه وسةاا-
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص.211
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،0ص244
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،0ص.181
 )0التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.000
 )1المائدة94 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،0 ،ص229
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص.222
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ألن ةةه ةةان ي ةةاى بل ةةك م ةةن شم ةةوااا ود ئ ةةل ةةالها ،وي تم ةةل شن ي ةةون الاؤية ة اؤية ة ً ةةين ف ةةال ياي ةةد م

معاصاي م مد صاى ا ًايه وساا"(.)2
يام مةةد

ويتض من ابا شن ا في ابه اآلي يخاطب الاسول م مدا صاى ا ًايه وساا بقولةه :تةاى

ثية اا مةةن بنةةي مسةاائيل يتولةةون ال يةةاا والمكةةا ين وًبةةدة األصةةناا ويعةةادون ا واسةةوله ،واةةبا
فةةي ًهةةد الاسةةول صةةاى ا ًايةةه وسةةاا وي ةااه بعينةةه ،فالاؤية ي تمةةل شن ت ةةون بص ةاي ،فال

ةةان ي ةةد

تتعدى لميعولين ،فت ون الجما اليعاي ( يتولون) في م ل نصب ال.

 -قال تعالى ":إِسِّ اَ َلكَ وَقَينْمَكَ ِ ضَلَمل مُبِنيٍ "

()1

 قال تعالى " :قَملَ لوْمَلَأُ لوَّذِيزَ عَيَ ُول مِزْ قَينْمِهِ إِسَّم وَنَ َلكَ ِ سَيَمهَ ٍ وَإِسَّم وَنَهُنُّكَ مِزَ لوْفَمذِبِنيَ " -قال تعالى " :اوَمْ يَ َوْل اَسَّهُ وَم يُفَلِّمُمُمْ وَوَم يَمْدِيمِمْ سَبِ لًم "

()2

()0

 -قال تعالى" :وَإِذْ يُ ِيفُمُينهُمْ إِذِ لوْ َقَ ْ ُمْ ِ اَعْ ُنِفُمْ قَلِ لًم "

()1

 قةةال تعةةالى " :وَسَ ن َ َى لولَّنهُ عَمَلَفُنمْ وَ َسُنينوُهُ ضُنمَّ تُن َوُّونَ إِوَننى عَنموِمِ لوْغَ ْنبِ وَلوشَّنمَموَةِ َ ُنَبِّ نئُفُمْ بِمَننم عُنْ ن ُمْتَلْمَلُيننَ"

()1

 قال تعالى " :اَوَوَم يَ َوْنَ اَسَّمُمْ يُيْ َنُيننَ ِ عُيِّ عَمو مَ َّةً اَوْ مَ َّتَ ْزِ " -قال تعالى " :وَإِسَّم وَنَ َلكَ ِ نَم ضَلِ يًم "

()2

()9

 -قال تعالى " :إِسِّ اَ َلسِ اَحْمِيُ َينْقَ َاْسِ خُبْزًل تَأْعُيُ لو َّ ْ ُ مِنْهُ "

()8

 قال تعالى " :وَقَملَ لوْمَلِكُ إِسِّ اَ َى سَبْءَ بَقَ َلتٍ سِمَمن يَأْعُلُمُزَّ سَبْءٌ عِجَمفٌ سبء " -قال تعالى " :وِنُ ِيَكَ مِزْ آيَمتِنَم لوْفُبْ َى "

()22

 -قال تعالى " :سَأُ ِيفُمْ آيَمتِ َلَم تَ ْ َلْجِلُينن"

()21

 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص.110
 )1األنعاا20/
 )2األً اا 11 /
 )0األً اا 209 /
 )1األنيال00/
 )1التوب 80 /
 )2التوب 210 /
 )9اود82/
 )8يوس 21/
 )24يوس 02/
 )22طه12/
 )21األنبياء22 /
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()24

 -قال تعالى " :قُيْ َبِّ إِمَّم تُ ِيَنِّ مَم يُينعَدُونَ "

()2

 قال تعالى" :اوَمْ تَ َ اَنَّ لولَّهَ يُزْجِ سَ َمبًم ضُمَّ يُؤَوِّفُ بَ ْنَهُ " -قال تعالى " :اوَمْ تَ َ اَسَّمُمْ ِ عُيِّ وَلوٍ يَمِ مُيننَ "

()1

()2

 قال تعالى " :وَسُ ِيَ ِ ْعَينْنَ وَهَممَمنَ وَجُنُينوَهُمَم مِنْمُمْ مَم عَمسُينل يَ ْذَ ُونَ " -قال تعالى" :اَووَمْ يَ َوْل اَنَّ لولَّهَ يَبْ ُطُ لو ِّعْقَ وِمَزْ يَشَمفُ ويَقْدِ ُ "

()0

()1

 قال تعالى " :اوَمْ تَ َوْل اَنَّ لولَّهَ سَخَّ َ وَفُمْ مَم ِ لو َّمَموَلتِ وَمَم ِ لوْأَ ْضِ " -قال تعالى " :اَووَمْ يَ َوْل اَسَّم سَ ُينقُ لوْمَمفَ إِوَى لوْأَ ْضِ لوْجُ ُعِ َنُخْ ِجُ بِهِ عَ ْعًم "

()1

()2

 قال تعالى " :اوَمْ تَ َ اَنَّ لولَّهَ اَسْزَلَ مِزَ لو َّمَمفِ مَمفً َ ُصْبِحُ لوْأَ ْضُ مُخْ َ َّةً إِنَّ لولَّهَ وَ ِ فٌ خَبِريٌ " قال تعالى " :وَمِزْ آيَمتِهِ اَسَّكَ تَ َى لوْأَ ْضَ خَمشِلَ ً َإِذَل اَسْزَوْنَم عَلَ ْمَم لوْمَمفَ لهْ َزَّتْ وَ َبَتْ " -قال تعالى " :وَتَ َى عُيَّ اُمَّ ٍ جَمضِ َ ً "

()9

()8

()24

 صور الفعل "يعلم" في القرآن الكريم:

 قةال تعةةالى " :اوَنمْ تَلْلَنمْ اَنَّ لولَّنهَ وَنهُ مُلْنكُ لو َّنمَموَلتِ وَلوْنأَ ْضِ يُلَنذِّبُ مَنزْ يَشَننمفُ ويَغْيِن ُ وِمَنزْ يَشَننمفُ وَلولَّنهُ عَلَننى عُنيِّ شَن ْفٍقَدِي ٌ"(.)22
"الخطةةاب فةةي "شلةةا تعاةةا" قيةةل :لانبةةي صةةاى ا ًايةةه وسةةاا ،وقيةةل :ل ةةل م اة  ،وقيةةل لامجتةةا

ًاى الساق وغيااا من الم ظوااح .فالمعنى :شلا تعاا شنك ًاجز ًةن الخةاوج ًةن ما ةي ،ااابةا منةي
ومن ًبابي ،فاا اجتاشح ًاى ما منعتك منه"

()21

وياى األلوسي " :شن وما في يزاا سدح مسد ميعولي تعاا"(.)22

 )2المؤمنون82 /
 )1النوا02/
 )2الكعااء111/
 )0القصص1 /
 )1الاوا22 /
 )1لقمان14/
)2السجدة12/
)9الزما12 /
 )8فصاح28/
 )24الجاثي 19 /
)22المائدة04 /
 )21الب ا االم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،0ص111
 )22او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي،ج ،2ص240
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 قال تعالى " :وَم تَلْلَمُمُمْ سَ ْزُ سَلْلَمُمُمْ "(.)2شي:

تعامون شًيانها ،شو تعامونها منافقين"(.)1

 قال تعالى " :اوَمْ يَلْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ هُينَ يَقْبَيُ لو َّينْبَ َ عَزْ عِبَموِهِ ويَأْخُذُ لوصَّدَقَمتِ "(.)2"وفةةي مصة

ًنةةه :شلةةا تعامةوا بالتةةاء ًاةةى الخطةةاب ،فا تمةةل شن

شُبةةي وقةااءة ال سةةن بخةةال

ي ةةون خطابةةا لامتخايةةين الةةبي قةةالوا :مةةا اةةبه الخاص ة التةةي يخةةص بهةةا اةةؤ ء؟ وا تمةةل شن ي ةةون ًاةةى

معنى :قل لها يا م مد ،وشن ي ةون خطابةا ًاةى سةبيل ا لتيةاح مةن غيةا مضةماا لاقةول ،وي ةون المةااد
به التائبين ق ااءة الجمهوا باليةاء .واةو تخصةيص وتأ يةد شن ا مةن كةأنه قبةول توبة مةن تةاب ،ف أنةه

قيل :شما ًاموا قبل شن يتاب ًايها وتقبل صدقاتها شنه تعةالى يقبةل التوبة الصة ي  ،ويقبةل الصةدقاح
الخالص الني

؟"(.)0

وفي ابه اآلي  :شن وما في يزاا سدح مسد ميعولي تعاموا.

 قال تعالى " :ذَوِكَ وِ َلْلَمَ اَسِّ وَمْ اَخُنْهُ بِموْغَ ْبِ "(.)1وا ًت اا

يقول شبو يان":ابا من الا اماشة العزيز واةو داخةل ت ةح قولةه :قالةح ،والمعنةى بلةك اإلقةااا
بال ا"(.)1

شما ابن ًطي فياى شن ابا الا يوس

اي من يوس

ًايه السالا ،وبلك ليعاا العزيز سيدي شني لا شخنه في شااه واو غائب"

وسواء انح العبااة ًاى لسان يوس

ميعولي يعاا.

ًايه السالا " :قالح جماً من التأويةل :اةبه المقالة
()2

شا ًاى لسان اماشة العزيز ،فإن (شن) وما فةي يزاةا سةدح مسةد

 قال تعالى " :وَيُلَلِّمُفُمْ مَم وَمْ تَفُينسُينل تَلْلَمُيننَ "(.)9 قال تعالى " :وَيُلَلِّمُهُ لوْفِ َمبَ وَلوْ ِفْمَ َ وَلو َّينْ َلةَ وَلوْإِسْجِ يَ "( ). قال تعالى " :وِ َلْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ يَلْلَمُ مَم ِ لو َّمَموَلتِ وَمَم ِ لوْأَ ْضِ وَاَنَّ لولَّهَ بِفُيِّ شَ ْفٍ عَلِ مٌ "( ). -قال تعالى" :وَلوَّذِيزَ آتَ ْنَمهُمُ لوْفِ َمبَ يَلْلَمُيننَ اَسَّهُ مُنَزَّلٌ مِزْ َبِّكَ بِموْ َقِّ َلَم تَفُينسَزَّ مِزَ لوْمُمْ َ ِيزَ "( ).

 )2التوب 242 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يانن ج ،1ص081
 )2التوب 240 /
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان،،ج ،1ص144
 )1يوس 11 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص199
 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.112
 )9البقاة242 /
 )8آل ًماان09 /
 )24المائدة82 /
 )22األنعاا220/
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 قال تعالى " :وَلولَّهُ يَلْلَمُ إِسَّمُمْ وَفَمذِبُيننَ "( ). قال تعالى " :اوَمْ يَلْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ يَلْلَمُ سِ َّهُمْ وسَجْينَلهُمْ وَاَنَّ لولَّهَ عَلَّموُ لوْغُ ُينبِ "( ). قال تعالى " :اوَمْ تَلْلَمُينل اَنَّ اَبَمعُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَ ْفُمْ مَينْضِقًم مِزَ لولَّهِ "( ). قال تعالى " :وَوِ َلْلَمُينل اَسَّمَم هُينَ إِوَهٌ وَلحِدٌ وَوِ َذَّعَّ َ اُووُين لوْأَوْبَمبِ "( ). قال تعالى" :ووَقَدْ سَلْلَمُ اَسَّكَ يَ ِ قُ صَدْ ُكَ بِمَم يَقُينوُيننَ "( ). قال تعالى " :وَعَذَوِكَ اَعَُْ ْسَم عَلَ ْمِمْ وِ َلْلَمُينل اَنَّ وَعْدَ لولَّهِ حَقٌّ وَاَنَّ لو َّمعَ َ وَم َيْبَ ِ مَم "( ). قال تعالى " :وَسَينْفَ يَلْلَمُيننَ حِنيَ يَ َوْنَ لوْلَذَلبَ مَزْ اَضَيُّ سَبِ لًم "( ). قال تعةالى " :وَمَم عَمنَ وَهُ عَلَ ْمِمْ مِزْ سُلْ َمن إِوَّم وِنَلْلَمَ مَزْ يُؤْمِزُ بِموْآخِ َةِ مِمَّزْ هُينَ مِنْمَم ِن شَنكٍّ وَ َبُّنكَ عَلَنى عُنيِّ شَن ْفٍحَيِ ظٌ "( ).
 قال تعالى " :قَموُينل َبُّنَم يَلْلَمُ إِسَّم إِوَ ْفُمْ وَمُ ْسَلُيننَ "( ). قال تعالى " :ووَ َلْلَمُزَّ سَبَأَهُ بَلْدَ حِنيٍ "( ). قال تعالى " :ويَلْلَمَ لوَّذِيزَ يُجَموِوُيننَ ِ آيَمتِنَم مَم وَمُمْ مِزْ مَ ِ ص "( ). -قال تعالى " :وَإِذْ قَملَ مُينسَى وِقَينْمِهِ يَم قَينْوِ وِمَ تُؤْذُوسَنِ وَقَدْ تَلْلَمُيننَ اَسِّ

َسُينلُ لولَّهِ إِوَ ْفُمْ "( ).

 قال تعالى " :قُيْ هُينَ لو َّحْمَزُ آمَنَّم بِهِ وَعَلَ ْهِ تَينَعَّلْنَم َ َ َلْلَمُيننَ مَزْ هُينَ ِ ضَلَمل مُبِنيٍ "( ). قال تعالى" :وَإِسَّم وَنَلْلَمُ اَنَّ مِنْفُمْ مُفَذِّبِنيَ "( ). قال تعالىَ َ َ " :لْلَمُيننَ مَزْ اَضْلَفُ سَمصِ ًل وَاَقَيُّ عَدَوًل "( ). )2التوب 01 /
 )1التوب 29 /
 )2يوس 94 /
 )0مبااايا11 /
)1ال جا82 /
 )1ال ه 12 /
)2الياقان01 /
 )9سبأ12 /
 )8يس21 /
 )24ص12 /
 )22الكواى21/
 )21الص 1/
 )22الماك18 /
 )20ال اق 08/
)21الجن10 /
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 -قال تعالى " :اوَمْ يَلْلَمْ بِأَنَّ لولَّهَ يَ َى "( ).

 صور الفعل "يتخذ" في القرآن الكريم:

ومةةن األفعةةال المضةةااً التةةي نصةةبح الميعةةول الثةةاني فةةي الق ةاآن ال ةايا اليعةةل ( يتخةةب) ومةةن

صوا واوده:

 قال تعالى " :قُيْ اَغَ ْ َ لولَّهِ اَتَّخِذُ وَوِ ًّم َمطِ ِ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضِ "(.)1"قولةةه :شغيةةا ا  :ميعةةول شول لة ة (اتخةةب) و (وليةةا) ميعةةول ثةةان .وانمةةا قةةدا الميعةةول األول ًاةةى
اتخاب الولي"(.)2

فعاه لمعنى :واو من اا شن ُيتخب غيا ا وليا،
يقةول الزمخكةاي":شولةي غيةا ا امةزة ا سةتيهاا دون اليعةل الةبي اةو "شتَّخةب"؛ ألن اإلن ةاا فةةي
اتخاب غيا ا وليا،

في اتخاب الولي ،ف ان شولى بالتقديا"

()0

ويوافقه األلوسي بقوله ":قل لامكا ين بعد تةوبيخها بمةا سةبا شغيةا ا شتخةب وليةا من ةاا تخةاب

غيا ا تعالى وليا

تخاب الولي مطاقا ،ولبا قدا الميعول األول وشولى الهمزة"

()1

وببلك ي ون الميعول الثاني او(وليا) وقدا الميعول األول ( شغيا ا ) لاتعجب وان اا شن يتخب

غيا ا ولي.

 قال تعالى" :وَإِذَل َاَوْكَ إِنْ يَ َّخِذُوسَكَ إِوَّم هُزُوًل"(.)1يقةةول األلوسةةي فةةي اةةزوا ":شي موضةةع اةةزو شو مهةةزوا بةةه فهةةزوا ممةةا مصةةدا بمعنةةى الميعةةول

مبال

شو او بتقديا مضا "

()2

ويقول شبو البقاء ":م ازوا :شي مهزوا به ،واو ميعول ٍ
ثان"

()9

يقة ةةول ا تعة ةةالى لنبية ةةه  :وابا اآك المكة ةةا ون يتخة ةةبونك سة ةةخاي ويسة ةةتهزئون بة ةةك ،فجما ة ة من
يتخةبونك وقعةةح فةي جةواب الكةةاط ،الةبي جةةاء مقتانةا بةةإن .واليعةةل يتخةب متعة ٍةد لميعةولين ،شولهمةا ال ةةا
وثانيهما ازوا.

"(من) نافي ( ،وازوا) ميعول ثان ،وي تمل شن ي ون التقديا موضع ُازء ،وشن ي ون مهزوا بك"(.)8

)2العاا20 /
 )1األنعاا20 /
)2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،0ص110
 )0ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص8

 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،0ص.240
 )1الياقان02 /
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي،ج ،24ص12
 )9التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،1ص829
 )8الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،9ص091
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ثالثاً :صور نصب المفعول الثاني بفعل أمر في القرآن الكريم:
 صور الفعل "اجعل" في القرآن الكريم:

 قال تعالى " :وَإِذْ قَملَ إِبْ َلهِ مُ َبِّ لجْلَيْ هَذَل بَلَدًل آمِنًم "

()2

" اجعل ليظه ا ما ،واو في ا ا اغب ودًاء"

()1

"الجعةةل انةةا بمعنةةى التصةةييا فيتعةةدى ثنةةين( ،اةةبا) ميعةةول شول ،وباةةدا ميعةةول ثة ٍ
ةان ،والمعنةةى:
اجعل ابا الباد شو ابا الم ان"

()2

ويقول األلوسي" :ولك شن تجعل ابا الباد في ابه السواة مكااة ملةى شمةا مقةدا فةي الةبان ،مةا

يدل ًايه ابنا مني شس نح الخ فتطابا الدًوتان ينئب وان جعاةح اإلكةااة انةا ملةى الباةد ،ت ةون الةدًوة
بعد صياواته بادا والمطاوب ونه آمنا ًاى طبا ما في السواة من غيا ت اة  ،م شنةه يييةد المبال ة ؛

شي :بادا امال في األمن ...واما ًاةى ا تسةاع واإلسةناد المجةازي ،واألصةل آمنةا شااةه فأسةند مةا لا ةال
لام ل ألن األمن والخو

من صياح بوي اإلدااك"

()0

اليعةةل (اجعةةل) انةةا جةةاء بصةةي األمةةا ل ةةن ا سةةب انه وتعةةالى من ةزهٌ ًةةن بلةةك ،فاليعةةل د ليةةا
يعطةةي معنةةى الةةدًاء والاجةةاء والطاةةب مةةن ا شن ي ةةول م ة مةةن جما ة الةةبالد اآلمن ة مةةن الاصةةوص

واألًداء .فجاءح ( بادا) ن اة لاكمول والعموا ،وببلك يتعدى اليعةل (اجعةل) ملةى ميعةولين ألنةه ي تمةل

معنى التصييا والتبديل ،وي ون بادا او الميعول الثاني.

قال تعالى" :وَإِذْ قَملَ إِبْ َلهِ مُ َبِّ لجْلَيْ هَذَل لوْبَلَدَ آمِنًم "

()1

يقول كةهاب الةدين" :قةال الزمخكةاي :فةإن قاةح :شي فةا ٍ
ا بةين قولةه (لجْلَنيْ هَنذَل بَلَندًل آمِنًنم)

()1

وبةين

قوله :ابا الباةد شمنةا؟ قاةح :قةد سةأل فةي األول شن يجعاةه مةن جماة الةبالد التةي شمةن شااهةا و يخةافون،
وفي الثاني شن يخاجه من صي

فاجعاه آمنا"

()2

ان ًايها من الخو

"آمنا ميعول ٍ
ثان ،والباد وص

ملى ضداا من األمن أنه قال :او باد مخو

الميعول األول"

()9

فإبااايا ًايه السالا بعد شن دًا ابةه شن يجعةل م ة م ةدى الةبالد اآلمنة  ،شااد شن يةدًو األمةن

لهبا الباد بالت ديد ،الميعول األول ابا ،الباد بدل ،آمنا ميعول به ٍ
ثان.

 )2البقاة 211 /
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.148
 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،1ص229
 )0او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص.228
 )1مبااايا 21/
 )1البقاة 211/
 )2الداا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،2ص ،222ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي،ج ،1ص112

 )9التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.222
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قال تعالى" :وَلجْلَيْ وِ مِزْ وَدُسْكَ سُلْ َمسًم سَصِريًل "

()2

" قيل" تابا ي وي ال دود واأل اا ،وقيل فت م  .وقيل :في ل ًصا ساطانا ينصةا دينةك
في ناصا .وقيل :فعيل بمعنى ميعول شي :منصو اا"

ونصي اا مبال

()1

ويقول األلوسي" :وَلجْلَيْ وِ مِزْ وَدُسْكَ سُلْ َمسًم سَصِريًل " :شي ج تنصاني ًاى من خاليني"

()2

"س ة ةةاطانا :ا ة ةةو الميع ة ةةول األول لاجع ة ةةل ،والث ة ةةاني :ش ة ةةد الج ة ةةااين المتع ة ةةديين ،واألخي ة ةةا متعا ة ةةا

باستق اااه"

()0

اليعل اجعل يييد التصييا ،ساطانا :ميعول به شول ،الجاا والمجاوا "لي" ميعول به ٍ
ثان.

 -قال تعالىَ " :مجْلَيْ بَ ْنَنَم وَبَ ْنَكَ مَينْعِدًل وَم سُخْلِيُهُ سَ ْزُ وَوَم اَسْتَ مَفَمسًم سُينًى "

()1

" موًدا ميعةول شول ل ة "فاجعةل" ،وم انةا ميعةول ث ٍ
ةان اةبا الةبي اختةاا شبةو ًاةي ومنةع شن ي ةون
م انا معمو لقوله موًدا ألنه قةد وصة

واةبه األسةماء العاماة ًمةل اليعةل مبا نعتةح شو ًطة

ًايهةا

شو شخبةا ًنهةا شو صة اح شو جمعةح وتوغاةةح فةي ا سةةمي بمثةل اةةبا لةا تعمةةل و تعاةا بهةةا كةيء اةةو

منها ،وقد يتوسع في الظاو

فتعاا بعد ما"

()1

"والجعل انا بمعنى التصييا ،وموًدا ميعول شول ،والظا او الثاني"

()2

ويقول شبو البقاء " :ويجوز شن ي ون "م انا" ميعو ثانيا جعل ،وموًدا ًاى ابا م ان شيضا؛

و ينتصب بموًد ألنه مصدا قد وص "

()9

وشاج اشي ابن ًطي بأن الميعول الثاني جعل او "م انا"؛ ألن "موًدا" اسا م ان والدليل ًاى بلك

قوله تعالى :م انا سوى ،في ون "موًدا" و "م انا" ميعولين لقوله "اجعل
 -قال تعالى " :وَلجْلَلْنِ مِزْ وَ َضَ ِ جَنَّ ِ لونَّلِ مِ"

()8

"من واث  :مما شن ي ون ميعو ثانيةا ،شي :مسةتق اا ،شو ائنةا ،وامةا شن ي ةون صةي لم ةبو
وااثا من واث "

()24

وشاج مًااب كبه الجما "من واث " ميعو ثانيا.

 )2اإلسااء 94/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.242
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،9ص.229
 )0الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،2ص041
 )1طه 19/
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،0ص.09
 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،9ص11
 )9التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،1ص.908
 (8الكعااء 91/
 (24الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،9ص121
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شي

 -قال تعالىَ " :بَّنَم وَلجْلَلْنَم مُ ْلِمَ ْزِ وَكَ "

()2

 -قال تعالى " :ضُمَّ لجْلَيْ عَلَى عُيِّ جَبَي مِنْمُزَّ جُزْفًل "

( )

 -قال تعالى " :قَموُينل يَم مُينسَى لجْلَيْ وَنَم إِوَمًم عَمَم وَمُمْ آوِمَ ٌ قَملَ إِسَّفُمْ قَينْوٌ تَجْمَلُيننَ "

()

 -قال تعالى " :وَلجْلَلُينل بُ ُينتَفُمْ قِبْلَ ً وَاَقِ مُينل لوصَّلَمةَ وَبَشِّ ِ لوْمُؤْمِنِنيَ "

()

 -قال تعالى " :قَملَ لجْلَلْنِ عَلَى خَزَلئِزِ لوْأَ ْضِ إِسِّ حَيِ ظٌ عَلِ مٌ "

()

 -قال تعالى " :وَقَملَ وِيِ ْ َمسِهِ لجْلَلُينل بِ َمعَ َمُمْ ِ

ِحَموِمِمْ "

()

 -قال تعالىَ " :مجْلَيْ اَ ْئِدَةً مِزَ لونَّمسِ تَمْينِي إِوَ ْمِمْ وَل ْعُقْمُمْ مِزَ لوَُّمَ َلتِ"

()

َبَّنَم وَتَقَبَّيْ وُعَمفِ"

 -قال تعالىَ " :بِّ لجْلَلْنِ مُقِ مَ لوصَّلَمةِ وَمِزْ ذُ ِّيَّ ِ

()

 -قال تعالى " :وَلجْلَيْ وِ وَعِي ًل مِزْ اَهْلِ "

()

 -قال تعالى " :وَلجْلَلْنَم وِلْمُ َّقِنيَ إِمَممًم "

( )

 -قال تعالى " :وَلجْلَيْ وِ وِ َمنَ صِدْقٍ ِ لوْآخِ ِيزَ "

( )

 -قال تعالىَ " :مجْلَيْ وِ صَ ْحًم وَلَلِّ اَطَّلِءُ إِوَى إِوَهِ مُينسَى "

( )

ويبدو شن التمييز بين "الجعل" بمعنى "الخاا" ،والجعل بمعنةى "التصةييا" فةي ثيةا مةن مةواطن

واود اةةبا اليعةةل فةةي ال تةةاب ال ةايا ،يتعاةةا بةةاليها الكةةمولي لآليةةاح ،واةةبا اليهةةا اةةو مةةا يجعةةل الق ةاآن
معج از بمعانيه الدفين  ،فيت دى بإًجازه اإلنس والجن في ل زمان وم ان.

 صوا اليعل "آتي" في القاآن ال ايا:

ومةن األفعةةال التةي نصةةبح الميعةول الثةةاني فةي القةاآن ال ةايا اليعةةل "آتةي" وجةةاء بصةي
مواضع منها:
 )2البقاة 219/
)1البقاة 114/
229/

 (2األً اا

 (0يونس92/
 (1يوس 11/
 (1يوس

11/

 (2مبااايا 22/
 (9مبااايا 04/
 (8طه 18/
 (24الياقان 20/
 (22الكعااء 90/
 (21القصص 29/
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األمةةا فةي ًةةدة

 -قال تعالىَ " :بَّنَم وَآتِنَم مَم وَعَدْتَنَم عَلَى ُسُلِكَ وَوَم تُخْزِسَم يَينْوَ لوْقِ َممَ ِ "

()2
()1

"وقداه الزمخكاي :منز ًاى اساك ،شو م مو ًاى اساك؛ ألن الاسل ُم َّماون بلك"
" الظةةااا شنهةةا سةةألوا ابهةةا شن يعطةةيها مةةا وًةةداا ًاةةى اسةةاه ،فيسةةا اةةبا الموًةةود بةةه بالجنة قالةةه :ابةةن

ًباس ،وقيل :الموًود به النصا ًاى األًداء ،وقيل :است ياا األنبياء ،است ياا نو وابااايا واسول
ا صاى ا ًايه وساا وًايها شجمعين ،واست ياا المالئ

وقول ةةهً :ا ةةى اس ةةاك ا ةةو ًا ةةى ةةب

لها.

مض ةةا  ،فق ةةداه الطب ةةاي واب ةةن ًطية ة ًا ةةى شلس ةةن اس ةةاك ،وق ةةداه

الزمخكةةاي ًاةةى تصةةديا اسةةاك ،قةةال :فعاةةى اةةبه صةةا لاوًةةد .....ويجةةوز شن ي ةةون متعاقةةا بم ةةبو ،
()2

شي :ما وًدتنا منز ًاى اساك ،شو م مو ًاى اساك"
في ابه اآلي فعل األما آتنا ٍ
متعد لميعولين ،والضميا في آتنا في م ل نصب ميعول به شول ،ما اسا
موصول ميعول به ٍ
ثان ،ويجب تقديا مضا
 -قال تعالىَ " :آتِمِمْ عَذَلبًم ضِلْيًم مِزَ لونَّم ِ "

( منز ًاى اساك).

م بو

()0

( ًبابا) :ميعول ٍ
ثان ليعل األما آتها.

 -قال تعالى " :وَآتِ ذَل لوْقُ ْبَى حَقَّهُ وَلوْمِ ْفِنيَ وَلبْزَ لو َّبِ يِ وَوَم تُبَذِّ ْ تَبْذِي ًل "

()1

" خطاب لجميع الناس لصا قاابتها واإل سان مليها ،وقيل او خطاب خاص بالنبي صاى ا

ًايةةه وسةةاا شن يةةؤتي قاابتةةه قهةةا مةةن بيةةح المةةال ،واألول شاجة "(".)1تنبيهةةا لامةةؤمنين بةةأن القايةةب ش ة ُّ
ةا
باإلنصا

من غياه"

()2

آح :فعل شما ،والياًل ضميا مستتا تقدياه شنح ،با :ميعول به شول ،قه :ميعول به ٍ
ثان.

 -قال تعالى " :آتُينسِ عُبَ َ لوْ َدِيدِ "

()9

" ق ة شا ًاصةةا و م ةزة" :شيتةةوني" بمعنةةى جيئةةوني ،وق ة شا ابةةن ثيةةا ونةةافع وشبةةو ًمةةاو والةةن ًةةاما

وال سائي" آتوني بمعنى شًطوني ،وابا اه منما او استدًاء ملى المناول ،
ألنه قد ااتةبط مةن قولةه منةه

اسندًاء العطية والهبة ،

يأخةب مةنها الخةاج ،فاةا يبةا ا سةتدًاء المناولة ،واًمال القةوة ،و"شيتةوني"

شكبه بقوله :فأًينوني بقوة ،ونصب" الزبا ًاى ن و قول الكاًا (شماتك الخيا) ،ب

الجاا فنصةب

 (2شل ًماان 280/
 (1الةةدا المصةةون فةةي ًاةةوا ال تةةاب الم نةةون ،ج ،2ص ،122وال كةةا

ًةةن قةةائا غ ةوامض التنزيةةل ،الومخكةةاي ،ط ،2داا ال تةةاب العابةةي،

بياوح 2042 ،2 ،اة ،ص011
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.020
 (0األً اا

29/

 (1اإلسااء11/
 )1التسهيل لعاوا التنزيل ،شبو القاسا ،ج ،2ص.001
 )2الت ايا والتنويا ،م مد الطااا التونسي ،الداا التونسي لانكا ،تونس ،ج2890 ،20ا  ،ص111
 )9ال ه

81/
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اليعل وق شا الجمهوا "زبا" بيت البةاء ،وقة شا ال سةن بضةمها ،و ةل بلةك جمةع زبةاة واةي القطعة العظيمة

منه"(" .)2وفي ال الا ب

تقدياه :فأتوه شو فآتوه بها"

()1

"وقوله" :آتُينسِ عُبَ َ لوْ َدِيدِ" او شما لها بمناول زبا ال ديةد .فاإليتةاء مسةتعمل فةي قيقة معنةاه،

واو المناول  .وليس ت اييا لاقوا بأن يجابوا له ال ديد من معادنه"
يقةةزل األلوسةةي " :وطاةةب ميتةةاء الزبةةا

()2

ينةةافي شنةةه لةةا يقبةةل مةةنها كةةيئا ألن الم ةااد مةةن اإليتةةاء

المةةأموا ب ةه اإليتةةاء بةةالثمن شو مجةةاد المناول ة واإليصةةال وان ةةان مةةا شتةةوه لةةه
معونة مطاوبة  ،وًاةى تسةةايا ةون اإليتةاء بمعنةةى اإلًطةاء

يازمه تما ها ولو تما ها

يعد بلك جعال ليإن مًطاء المال

مًطةةاء مةةا اةةولها فهةةو

المناولة يقةةال :من مًطةاء اآللة لاعمةةل

مًطاء مثل ابا ،وينبىء ًن شن المااد

ليس اإلًطاء قااءة شبي ب ةا ًةن ًاصةا " ادمةا ائتةوني" ب سةا التنةوين ووصةل الهمةزة مةن شتةاه ب ةبا مب

جاء به له وًاى ابه القااءة نصب " ُزُب اا" بنزع الخافض شي :جيئوني بزبا ال ديد"
انتصب زبا بآتوني ًاى مسقاط ا الجا شي :جيئوني بزبا ال ديد.
 -قال تعالى " :وَآتُينل لوْ َ َممَى اَمْينَلوَمُمْ "

()0

()1

 قال تعالى " :وَآتُينل لونِّ َمفَ صَدُقَمتِمِزَّ سِ ْلَ ً " -قال تعالىَ " :آتُينهُزَّ اُجُين َهُزَّ َ ِي َ ً "

()1

()2

 صور الفعل"أر" في القرآن الكريم:
ما نصب الميعول الثاني باليعل (اشى) بصي

 -قال تعالى  " :وَاَ ِسَم مَنَمسِفَنَم "

األما ومن صوا واوده في القاآن ال ايا:

()9

يقول الع باي ( :وشانا) :األصل شائنا؛ ف بفح الهمةزة التةي اةي ًةين ال امة فةي جميةع تصةااي

اليعةل

المستقبل تخيييا وصااح الااء مت ا ب ا الهمزة .والجمهوا ًاةى سةا الةااء وقةايء بإسة انها واةو
ضعي

ألن ال ساة انا تدل ًاى الياء الم بوف "

()8

وق ة شا نةةافع و م ةزة وال سةةائي " شانةةا ب سةةا" ال ةااء" ،وق ة شا ابةةن ثيةةا "شانةةا" بإس ة ان ال ةااء ،وق ة شا شبةةو

ًماو بين اإلس ان وال سا اختالسا ،واألصل "شائينا" بفح الياء لاجزا ،ونقاح ا الهمزة ملى الةااء
 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.102
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.112
 )2الت ايا والتنويا ،ج ،21ص21
 )0او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،9ص.219
 (1النساء 2/
 (1النساء 0/
 (2الطالا 1/
 )9البقاة 219/
 )8التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.221
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و ةةبفح تخيييةةا ،واسةةتثقل بعةةد مةةن سة ن ال ةااء ال س ةاة  ....وقالةةح طائي ة  :شانةةا مةةن اؤي ة البصةةا،وقالح

طائي  :من اؤي القاب ،واو األص  ،ويازا قائاةه شن يتعةدى شن يتعةدى اليعةل منةه ملةى ثالثة ميعةولين،
وينيصل ًنه بأنه يوجد معدى بالهمزة من اؤي القاب

يا المعدى"

()2

" وفي قااءة ابن مسعود :وشااا مناس ها ،شًاد الضميا ًاى الباي  ،ومعنى شانا :شي بصانا .من انح

من اشى البصاي  .والتعدي انا ملى اثنين ظااا ،ألنه منقول بالهمزة من المتعدي ملى وا د ،وان انح

من اؤي القاب ،فالمنقول شنها تتعدى ملى اثنين ،ن و قوله:

واَّنا لقوٌا ما ناى القتل ُسَّب  ...مبا ما شاتهُ ًامٌا وساُو ُل

وقال ال ميح:

ي ت ٍ
اا ًاي وت سب
اب شا بأَّي ُسَّن ٍ  ...تاى ُ بَّهُا ً ا
بأ ِّ
فإبا دخاح ًايها امزة النقل تعدح ملى ثالث  ،وليس انا م اثنان ،فوجب شن يعتقد شنها من

اؤي العين ،وقد جعاها الزمخكاي من اؤي القاب ،وكا ها بقولهًِّ :ا  ،فهي ًنده تأتي بمعنى

ًِّا  ،شي ت ون قابي وتتعدى ملى وا د ،ثا شدخاح امزة النقل وتعدح ملى اثنين ،وي تاج بلك ملى

سماع من الا العاب"

()1

وياى األلوسي :شنها قد ت ون من اشى البصاي ونقاح بهمزة التعدي ملى ميعولين ،شو من اشى
()2

القابي بمعنى ًا "

واليعل " شانا" في ابه اآلي مبا ان من اؤي البصا ،فإنه في األصل ٍ
متعد لميعول به وا د،

وًند مضاف امزة النقل شصب متعديا لميعولين ،األول :الضميا في شانا ،والثاني :مناس نا.
شما مبا اًتبانا شنه من اؤي القاب ،فهو في األصل ٍ
متعد لميعولين ،وشصب بالهمزة متعديا ملى
ثالث فناج شن ي ون الميعول الثال

م بو

تقدياه واض

شو ص ي
()0

( شانا مناس نا واض ).

يا ا ِّ
ب شاني ي تُ ي الموتى "
 قال تعالى " :واب قال مبااا ُوالاؤي انا بصاي  ،دخاح ًاى اشى امزة النقل ،فتعدح ثنين :ش داما ياء المت اا ،واآلخا

الجما ا ستيهامي " .وقوله ي
()1

المها

ت يي الموتى في موضع نصب ،وتعاا العاب اشى البصاي من

"شاني :يق شا بس ون الااء ( ...ي

م ياء الموتى ،ف ي

ت يي) الجما في موضع نصب بأاني؛ شي شاني ييي

في موضع نصب بت يي"(.)1

 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.122
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.111
 )2انظا :او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص.292
 )0البقاة 114/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص.101
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج  ،2ص.122
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 -قال تعالى " :قَملَ َبِّ اَ سِ اَسْهُ ْ إِوَ ْكَ "

()2

" ق شا الجمهوا :شاني ب سا الااء ،وق شا شبو ًماو وابن ثيا شاني بس ون الااء"
ياى الزمخكاي شن الاؤي في ابه اآلي اي اإلدااك؛ ألن ا

()1

ًز وجل قال :لن تااني ،ولا

يقل لن تنظا ملي ويقول ":ثاني ميعولي شاني م بو  ،شي :شاني نيسك انظا مليك" .فإن قاح :الاؤي
ًين النظا ،ف ي

قيل" :اَ سِ اَسْهُ ْ إِوَ ْكَ" ؟ قاح معنى شاني نيسك ،اجعاني متم نا من اؤيتك بأن

تتجاى لي فانظا مليك فأااك ،فإبا قاح :ف ي

قال :لن تااني ولا يقل لا تنظا ملي ،لقوله انظا مليك؟

قاح :لما قال شاني بمعنى اجعاني متم نا من الاؤي التي اي اإلدااكً ،اا شن الطاب اي الاؤي
النظا البي مدااك معه ،فقيل :لن تااني ،ولا يقل لن تنظا ملي"

()2

" وق شا الجمهوا شاني ب سا الااء ،وق شا شبو ًماو وابن ثيا شاني بس ون الااء"

 -قال تعالى " :اَ ُوسِ مَمذَل خَلَقُينل مِزَ لوْأَ ْضِ "

()0

()1

"( اَ ُوسِ مَمذَل خَلَقُينل) بدل اكتمال من شاشيتا ألنه بمعنى شخباوني ،أنه قيل :شخباوني ًن
كا ائ ا شاوني شي جزء خاقوا من األاض تى يست قوا اإللهي والكا  ،وجوز شن ي ون بدل ل"

()1

شما شبو يان فإنه يافض البدلي " ألنه مبا شبدل مما دخل ًايه ا ستيهاا فال بد من دخول األداة

ًاى البدل ،وشيضا فإبدال الجما من الجما لا ُيعهد في لسانها ،ثا البدل ًاى ني ت ااا العامل ،و
فيتخيل دخوله ًاى شاوني ....والبي شباب مليه شن شاشيتا
يتأنى بلك انا ،ألنه ًامل في شاشيتا ُ

بمعنى شخباني .واي تطاب ميعولين ش داما منصوب واآلخا مكتمل ًاى استيهاا .تقول العاب:

شاشيح زيدا ما صنع؟ فاألول انا اا كا اء ا ،والثاني مابا خاقوا وشاوني جما اًتااضي فيها تأ يد
لا الا وتسديد .وي تمل شن ي ون بلك شيضا من باب اإلًمال ،ألنه توااد ًاى مابا خاقوا ،شاشيتا
وشاوني ،ألن شاوني قد تعاَّا ًاى ميعولها في قولها :شما تاى ،شي تاى ااانا ،وي ون قد شًمل الثاني
ًاى المختاا ًند البصايين ،وقيل ي تمل شن ي ون شاشيتا استيهاما
()2

لاتبيين"

شما شبو

قيقيا وشاوني شما تعجيز

يان فإنه يافض البدلي ألسباب منها - :ضاواة دخول األداة ًاى البدل في

ا ستيهاا .شما في ابه اآلي فإن ا ستيهاا جاء لاتوبيخ فهو ليس استيهاما قيقيا.
 )2األً اا

220/

 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ج ،1ص.014
 )2ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص /212،211الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص212

 )0الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص.014
 )1فاطا 04/
 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،22ص220
 )2الب ا الم يط ،شبو يان ،ج ،8ص.29
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ال

 -والسبب الثاني شنه لا يعهد بلك في الا العاب .وقد جاء في المها:

()2

وا ف ُ ن في السا والجها مساما
شقو ُل لهُ اا ل تقيمن ًندنا
 شما السبب الثال " :فتن ون البدل ًاى ني ت ااا العامل ،منما او ما نقل الخياجي ًنها فيبدل المياداح .وليس لك شن تقول العامل انا موجود واو قل ألن العباة بالمقول و ًامل فيه مب
()1

يقال واو ظااا"

* صور الفعل "اعلم" في القرآن الكريم:
ومن األفعال التي وادح بصي

ا ما اليعل "اًاا" ومن صوا واوده في القاآن ال ايا:

 -قال تعالىَ " :إِنْ عوَلْ ُمْ مِزْ بَلْدِ مَم جَمفَتْفُمُ لوْبَ ِّنَمتُ َمعْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ عَزِيزٌ حَفِ مٌ"(.)2

"شي :دوموا ًاى العاا :من ان الخطاب لامؤمنين ،وان ان لا افاين شو المنافقين فهو شما

لها بت صيل العاا بالنظا الص ي المؤدي مليه"(.)0

وقال تعالى " :وَلعْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ يَ ُينلُ بَ ْزَ لوْمَ ْفِ وَقَلْبِهِ وَاَسَّهُ إِوَ ْهِ تُ ْشَ ُونَ "(.)1
"المعنى شنه تعالى او المتصا في جميع األكياء والقادا ًاى ال ياول بين اإلنسان وبين ما

يكتهيه قابه...وقال ابن ًباس وابن جبيا والض اك :ي ول بين المؤمن وال يا ،وبين ال افا واإليمان،
وقال مجااد ي ول بين الماء وًقاه...وقال السدي :ي ول بين ل وا د وقباه ،فال يقدا ًاى ميمان و
يا م بإبنه وقال ابن األنبااي :بينه وبين ما يتمناه.

وقال مبن قتيب  :بينه وبين اواه  ...وقال ًاي بن ًيسى :او شن يتوفاه وألن األجل ي ول بينه

وبين شمل قباه وابا

ًاى انتهاز الياص قبل الوفاة"(.)1

" وقايء ( بين الما) بتكديد الااء ًاى ب

الوق "

()2

الهمزة ونقل ا تها مليها واجااء الوصل مجاى

وفي ابه اآلي شن وما في يزاا سدح مسد ميعولي اًاموا.

 -قال تعالى " :وَإِنْ تَينَوَّينْل َمعْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ مَينْوَمعُمْ سِلْمَ لوْمَينْوَى وَسِلْمَ لونَّصِريُ "(.)9

 )2خ ازنة األدب ولةب لبةاب لسةان العةابً ،بةةد القةادا الب ةدادي ،ج ،1ص .142وقةد جةاء اةبا البيةةح مثةا ًاةى بةدل ا كةتمال ،فقولةه :تقةةيمن
ًندنا بدل اكتمال من اا ةل لمةا بينهمةا مةن المالبسة الازومية ولةيس تو يةدا لةه خةتال
ل لعدا ا ًتداد به و غاط لوقوًه في اليصي .
 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،22ص221
 (2البقاة .148
 (0الب ا الم يط في التيسيا ج ،1ص .201
 (1األنيال .10
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،ج  ،1ص .241
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،1ص.228
 )9األنيال .04
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ليظيهمةا ،و بةدل بعةض لعةدا دخولةه فةي األول و بةدل

في ال نائا فعاا (شن)

"قال القاضي شبو م مد ... :واًاموا يتضمن بانقياد وتسايا ألما ا

بقوله :واًاموا ًاى ابا المعنى ةأي من نتا مؤمنين با فانقادوا ،وساموا ألما ا فيما شًام ا به من
ال قسم ال نيم "(.)2

 قال تعالى " :وَلعْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ شَدِيدُ لوْلِقَمبِ "(.)1 قال تعالى " :وَلتَّقُينل لولَّهَ وَلعْلَمُينل اَسَّفُمْ إِوَ ْهِ تُ ْشَ ُونَ "( ). قال تعالىَ " :إِنْ تَينَوَّ ْ ُمْ َمعْلَمُينل اَسَّمَم عَلَى َسُينوِنَم لوْبَلَمغُ لوْمُبِنيُ "( ). قال تعالى " :وَلعْلَمُينل اَسَّفُمْ غَ ْ ُ مُلْجِزِي لولَّهِ وَاَنَّ لولَّهَ مُخْزِي لوْفَم ِ ِيزَ "( ). قال تعالى " :وَلعْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ مَءَ لوْمُ َّقِنيَ "( ). قال تعالى " :لعْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ يُ ْ ِ لوْأَ ْضَ بَلْدَ مَينْتِمَم "( ).ب -حاالت نصب المفعول الثاني باسم الفاعل وصيغ المبالغة:
تباينح آااء الن اة في نصب الميعول الثاني باسا الياًل .ليجاء في تاب سيبويه باب شسماه:
()9

في المعنى"

" ويقول سيبويه

باب جاى مجاى الياًل البى يتعداه فعاُه ملى ميعولين فى الايظ
" ٌ
في نصب الميعول الثاني باسا الياًل الماضي" :وان لا تُاد با سا البى يتعدى فعاُه ملى ميعولين شن
ٍ
ميعول في التنوين وتاك التنوين وشنح تايد
ي ون اليع ُل قد وقع شجايته ُمجاى اليعل البى يتعدى ملى
معناه ،و " في " النصب والجا وجميع ش واله ،فإبا نونح فقاح :ابا معط زيدا دااما تبالي شيَّهما
قدمحَّ ،
تنون لا يجز ابا ُمعطي دااما ز ٍيد ،ألنك تيصل بين الجاا
ألنه يعم ُل ًمل اليعل .وان لا َّ
والمجاوا ،ألنه داخ ٌل فى ا سا فإبا نونح انيصل انيصاله فى اليعل .فال يجوز م " فى قوله " ابا
معطى زيدا ،ما قال تعالى ُّ
جدهَ " :لَم تَ ْ َبَزَّ لولَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ُسُلَهُ "(.)8

ويؤ د سيبويه " َّ
شن العاب يستخيون في بفون التنوين والنون ،و يت يا من المعنى،و يجعاُه
معاف  .فمن بلك " قوله ًز وجل " " :ل نيس بائق الموح " و " َّمنا ماساو َّ
الناق "(.)24

 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص122
 )1البقاة .281
 )2البقاة .142
 )0المائدة .81
 )1التوب .1
 )1التوب .21
 )2ال ديد .22
 )9ال تاب ،سيبوسه ،ج ،2ص221
 )8ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص  221واآلي من سواة مبااايا .02
 )24ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص211،211
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"فإبا شخبا شن اليعل قد وقع وانقطع فهو ب يا تنوين شلبتَّ َّ ،
ألنه منما شُجاى ُمجاى اليعل
المضااع له"(.)2
ومن حاالت نصب المفعول الثاني باسم الفاعل في القرآن الكريم:

 قال تعالى " :وَإِذْ قَملَ َبُّكَ وِلْمَلَمئِفَ ِ إِسِّ جَمعِيٌ ِ لوْأَ ْضِ خَلِ يَ ً "(.)1ياى الزمخكاي شن جاًل ت تمل معنى التصييا فتتعدى ملى ميعولين شصاهما المبتدش والخبا:
"وجاًةةل مةةن جعةةل الةةبي لةةه ميعةةو ن ،دخةةل ًاةةى المبتةةدش والخبةةا وامةةا قولةةه فةةي األاض خايية

ف انا ميعوليه ،ومعناه مصيا في األاض خايي  ،والخايي من يخا

غياه .والمعنةى خايية مةن ا ،ألنهةا

انوا س ان األاض فخايها فيها آدا وبايته .فإن قاح :فهال قيل خالئ

آدا ،واست نى بب اه ًن ب ا بنيه"(.)2

شو خاياء؟ قاةح :شايةد بالخايية

شما ابن ًطي فيقول":وجاًل في ابه اآلي بمعنى خالا ،ب اه الطباي ًةن شبةي اوا،ويقضةي

ببلك تعديها ملى ميعول وا د"

يقةةول األلوسةةي" :وجاًةةل اسةةا فاًةةل مةةن الجعةةل بمعنةةى التصةةييا فيتعةةدى ثنةةين ،واألول انةةا

خايي ة ة  ،والثة ةةاني :فة ةةي األاض ،شو بمعنة ةةى الخاة ةةا فيتع ة ةةدى لوا ة ةةد ،فة ةةي األاض متعاة ةةا بخايي ة ة وق ة ةةدا
لاتكويا"(.)0

ويقول شبو يان" :وفي الجعل انا قو ن :ش داما :شنه بمعنى الخاا فيتعدى ملى وا د....

والثاني :شنه بمعنى التصييا ،فيتعدى ملى اثنين"(.)1

ويةةاج شبةةو يةةان شن الجعةةل انةةا بمعنةةى الخاةةا ،ألنهةةا قةةالوا :شتجعةةل فيهةةا مةةن ييسةةد؟ ولةةو ةةان
الجعل بمعنى التصييا لب اه ثانيا ،ف ان :شتجعل فيها من ييسد فيها؟"

()1

شما الع باي :فيجوز شن ي ون جاًل بمعنى خالا فيتعدى ملى ميعول وا د ،شو بمعنى مصيِّا

فيتعدى ملى ميعولين ثانيهما (في األاض)"(.)2

وشاج شن ت ون جاًل متعدي لميعولين ،ألنها بمعنى فاًل وتييد التصييا ،فا
وتعالى ًندما ًاض ًاى المالئ

سب انه

شنه سيجعل في األاض خايي  ،ان قد شتا خاا األاض،

ويايد شن يصيِّا فيها خايي  .فت ون (خايي ) اي الميعول األول( ،في األاض) الميعول الثاني.
 )2الماجع السابا ،ج ،2ص222
 )1البقاة .24/
 )2ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.210

 )0او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص.111
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.111
 )1انظا :الماجع السابا والصي .
 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.02

62

 -قال تعالى" :قَملَ إِسِّ جَمعِلُكَ وِلنَّمسِ إِمَممًم"

()2

البي شضي

يقول شبو يان ":وجاًل انا بمعنى مصيِّا ،فيتعدى ثنين ،األول :ال ا

اسا الياًل ،والثاني مماما"(.)1

مليها

شما األلوسي فيقول" :جاًل من جعل بمعنى صيِّا المتعدي ملى ميعولين ،ولاناس مما متعاا

بجاًل شي ألجاها ،واما في موضع ال ال ألنه نعح ن اة تقدمح شي مماما ائنا لها –واإلماا -اسا

لاقدوة البي يؤتا به"(.)2

" قوله( :جاًاك) :يتعدى ملى ميعولين؛ ألنه من جعل التي بمعنى صيَّا و(لاناس) يجوز شن

يتعاا بجاًل؛ شي :ألجل الناس .ويجوز شن ي ون في موضع نصب ًاى ال ال؛ والتقديا مماما

لاناس؛ فاما قدمه نصبه ًاى ما ب انا"(.)0

وجاًل في ابه اآلي من (جعل) بمعنى صيَّا المتعدي لميعولين ،وناج شن ي ون األول

مماما ،والثاني :ال ا ؛ ألن الميعول شضي
بجاًاك شو متعاا بم بو

ملى اسا الياًل (جاًل) ،و(لاناس) جاا ومجاوا متعاا

في م ل نصب ال ألنه ان صي إلماما.

قوله تعالى( :جاًاك) يتعدى ملى ميعولين ألنه من جعل البي بمعنى صيا"(.)1

 -وقال تعالى " :وَجَمعِيُ لوَّذِيزَ لتَّبَلُينكَ َينْقَ لوَّذِيزَ عَيَ ُول "(.)1

يقول شبو يان :من اليوقي في ابه اآلي مما مجاز بال ج والبااان ،واما قيق بالجن والناا

وياج المجاز ".ملى تتعاا بم بو  ،واو العامل في :فوا ،واو الميعول الثاني :لجاًل ،مب معنى
جاًل انا مصيِّا ،فالمعنى ائنين فوقها ملى يوا القيام  ،وابا ًاى شن اليوقي مجاز ،وشما مبا انح
اليوقي

()2

قيق  ،واي اليوقي بالجن  ،فال تتعاا :م ببلك الم بو "

فالظا (فوا) متعاا بم بو

ميعول به ٍ
ثان لجاًل.

 وقال تعالى " :لوْ َمْدُ وِلَّهِ َمطِ ِ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضِ جَمعِيِ لوْمَلَمئِفَ ِ ُسُلًم اُووِ اَجْنِ َ ٍ مَُْنَى وَضُلَمثَ وَ ُبَميفَ "(.)9" وقايء :جاًل المالئ

()8

بالافع ًاى المد ُ ،ا ُسال بضا السين وس ونها"

 )2البقاة.210 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.141
 )2او المعاني في التيسيا القاآن ال ايا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص222
 )0التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.221
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص .221
 )1آلً /ماان .11
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص228
 )9فاطا.2/
 )8ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.181
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" وق شا جمهوا الناس "جاًل" بالخيض...وق شا خايد بن نكيط " جعل" ًاى صي

الماضي "

المالئ " نصبا ،فأما ًاى ابه القااءة األخياة فنصب قوله اسال ًاى الميعول الثاني ،،وشما ًاى
()2

القااءتين المتقدمتين فقيل شااد بة"جاًل" ا ستقبال"

يقول األلوسي في جاًل واسال :بأن مضافته غيا م ض  " ،وباب شبو ًاي ملى شنه

منصوب بمضما يدل او ًايه؛ ألن اسا الياًل مبا ان بمعنى الماضي يعمل ًنده سائا
البصايين م معافا بالالا ،وقال شبو سعيد السياافي :اسا الياًل المتعدي ملى اثنين يعمل بالثاني ألنه

بإضافته ملى األول تعباح مضافته ملى الثاني فتعين نصبه له .وًال بعضها بلك بأنه باإلضاف شكبه

المعا بالالا فعمل ًماه ابا ًاى تقديا ون الجعل تصييايا شما ًاى تقديا ونه مبداًيا فة( اسال)
ال مقداة"

()1

وجديا بالب ا شن الميعول به يم ن شن ي ون مجاو اا ما في اآلي السابق ويظل الميعول

الثاني ميعو

تى

تساوي بين ًمل اليعل وًمل ا سا .ويجوز شن ي ون جاًل بمعنى خالا؛

في ون اسال ا مقداة"(.)2

وناج شن ت ون اإلضاف ًاى

اي ال ال ،في ون (المالئ ) ميعول شول ،و(اسال) ميعول ٍ
ثان.

 قال تعالىَ " :لَم تَ ْ َبَزَّ لولَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ُسُلَهُ "(.)0"وقايء :مخا

وًده اساه ،بجا الاسل ونصب الوًد"( .)1وقاشح فاق "مخا
()1

بنصب الوًد وخيض الاسلً ،اى اإلضاف  ،وابه القااءة ب ااا الزجاج وضعيها"
و شاى شن األصل في ابه اآلي مخا

وًده اساه"

اساه وًده ،في ون (اسل) :ميعول شول ( ،وًده):

ميعو ثانيا.

 -قال تعالى" :وَمَم عُنْتُ مُ َّخِذَ لوْمُ ِلِّنيَ عَ ُدًل"(.)2

()9
ضدا) بيت
ضدا شي شًوانا"  .وق شا الجمهوا (ً ُ
متخب المضاين :بمعنى وما نح متخباا ً ُ
العين وضا الضاد .وق شا شبو ًماو وال سن بضمهما ،وق شا الض اك ب سا العين وفت الضاد ،وق شا
()8

ً ام "ًضدا" بضا العين وس ون الضاد ،وق شا ًيسى بن ًما "ًضدا" بيت العين والضاد"
 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،0ص.091
 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني،األلوسي ،ج ،22ص221
)2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص .2421
 (0مبااايا .02
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.111

 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.201
 (2ال ه
 )9ال كا

.12
ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.219

 )8الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي ة ،ج ،2ص.112
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 قال تعالى " :وَإِسَّم وَجَمعِلُيننَ مَم عَلَ ْمَم صَلِ دًل جُ ُعًل "(.)2مما سبا يتبين شن اسا الياًل من اليعل المتعدي لميعولين في معظا اآلياح واد بالخالا ًز

وجل ،فهناك فاا بين اسا الياًل المنسوب لاخالا ،واسا الياًل المنسوب لابكا ،ي

تختا

د ل

اسا الياًل مع الخالا ًن د لتها مع البكا ،فالصياح المتصا با ثابت  ،غيا متجددة ،شما صياح
البكا فتتااو بين الثبوح والتجدد ،فابلك نال ظ شن اسا الياًل المنسوب لاخالا او شقاب لاصي

المكبه من النا ي الد لي  ،ول ن من النا ي الن وي فهو اسا فاًل(.1

ت-اسم المفعول المشتق من الفعل المتعدي لمفعولين:

لا ياد الميعول الثاني منصوبا باسا الميعول المكتا من اليعل المتعدي لميعولين و يوجد في

القاآن ال ايا من ًمل اسا الميعول م ما يافع نائب الياًل فقط ،وقد جاء في اآلياح اآلتي :
 قوله تعالى" :إمنم لوصدقمت وليق لف ولمل معني ولولمملني عل مم ولملؤوي قلينهبم"(.)2 وقوله تعالى" :إن هؤالف م رب مم هم ه وبمطي"(.)0ث-المصدر المؤول بالصريح:
جعل سيبويه في تابه بابا سماه" :ابا باب من المصادا جاى مجاى اليعل المضااع في

ًماه ومعناه"( .)1يقول فيه" :واَّنما خال

ابا ا سا البى جاى مجاى اليعل المضااع فى ش َّن فيه فاًال

ٍ
ضاب فإَّنك لا
ًجبح من
ب فقد جئح بالياًل وب اته ،وابا قاح:
وميعو  ،ألنك مبا قاح :ابا ضاا ٌ
ُ
فالمصدا ليس بالياًل وان ان فيه دلي ٌل ًاى الياًل " ،فابلك ا تجح فيه ملى فاًل
تب ا الياًل،
ُ
ضااب زيدا ملى فاًل ظاااَّ ،
ألن المضما فى ضااب او
وميعول ولا ت تج ين قاح :ابا
ٌ

الياًل"(" .)1والمصدا يعمل يعاه زما ومتعديا ملى وا د فأ ثا"(.)2

 (2ال ه .9 /
 )1شما صيغ المبال

فاا تعمل في نصب الميعول الثاني في القاآن ال ايا مطاقا ،ولا يستكةهد شي مةن الن ةويين ًاةى مًمةال صةيغ المبال ة ولةو

بآي وا دة ،سواء انح من اليعل الالزا شو المتعدي .ومن صيغ المبال الواادة في القاآن ال ايا:
 قال تعالى" :وله ما س ن في الايل والنهاا واو السميع العايا" األنعاا.22/ قال تعالى" :منك شنح الوااب" ص.21/ قال تعالى" :فإنه ان لتوابين غيو اا" اإلسااء.11/ -قال تعالى" :ابا ما توًدون ل ل شواب ييظ" ا.21/

 (2التوب .14
 (0األً اا

.228

 (1ال تاب  ،سيبويه ،ج ،2ص .298
 )1الماجع السابا والصي .
 (2امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي ،ت قياً :بد الا من انداوي ،الم تب التوفيقي  ،مصا ،ج ،2ص.10
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لا يأح المصدا ًامال في الميعول الثاني في القاآن ال ايا .وجاء ًامال في الميعول الوا د،

في قوله تعالى" :أَوْ إِطبعَامٌ فِي سَوْمٍ ذِي مَتْغَبَةٍ سَتِيمًا ذَا مَقبرَبَةٍ"( .)2والتقديا" :شو مطعامه في يوا بي مس ب يتيما با
مقاب ".

ويعمل المصدر عمل الفعل في موضعين:

 ش دااما :شن ي ون نائبا مناب اليعل ،ن و :ضابا زيد ،فة (زيدا) منصوب بة (ضابا) لنيابتهمناب اضاب.

 -والموضع الثاني :شن ي ون المصدا مقد اا بة "شن واليعل" شو بة "ما واليعل"(.)1

"و المصدا يقدا بة (شن) مبا شايد به المضي شو ا ستقبال ،ن وً :جبح من ضابك زيدا شمس وغدا.
والتقديا :من شن ضابح زيدا شمس ،شو من شن تضاب زيدا غدا ويقدا ب (ما) مبا شايد به ال ال ،ن و
ًجبح من ضابك زيدا اآلن ،التقديا :مما تضاب زيدا اآلن"(.)2
وان ان اليعل المكتا من المصدا متعديا

ينصب ميعولين شصاهما المبتدش والخبا.

ثنين شصاهما المبتدش والخبا ،فإن المصدا

وان ان اليعل متعديا لميعولين ليس شصاهما المبتدش والخبا ،فمصداه بلك.

أ -اسم الفعل:

"شسماء األفعال شلياظ تقوا مقاا األفعال في الد ل ًاى معنااا ،وفي ًماها ،وت ون بمعنى

األما :واو ال ثيا منها – مه :بمعنى ا ي  ،وآمين :بمعنى استجب ،وت ون بمعنى الماضي:

كتان :بمعنى افتاا ،نقول كتان زيد وًماو ،وايهاح :بمعنى بعد ،نقول :ايهاح العقيا ،ومعناه:

بعد ،أوه :بمعنى شتوجع"(.)0

فاسا اليعل اليعل في شقسامه من ي

الزمن ،فيأتي ماضيا ومضااًا ،وشم اا.

"ويعمل اسا اليعل ًمل مسماه في التعدي والازوا غالبا ،فإن ان مسماه زما ،ان اسا اليعل بلك،
فيقتصا ًاى اليعل ،تقول :ايهاح نجد ،قال جايا (من الطويل):
فهيهاح ايهاح القيا ومن به

()1

وايهاح خل العقيا نواصاه

ولا ياد اسا اليعل متعديا ملى ميعولين في القاآن ال ايا ،و ل ما واد او تعديه ملى ميعول وا د،

في مثل قوله" :عل فم اسي فم"(.)1

 )2الباد21،20/
 (1كا ابن ًقيل ًاةى آليية ابةن مةاك ،ابةن ًقيةل ،ت قيةا :م مةد م ةي الةدين ًبةد ال ميةد ،ط ،14داا التة اا  ،القةاااة ،مصةا لاطباًة  ،ج،2
ص.82
 (2الماجع السابا والصي .
 (0كا ابن ًقيل ًاى شليي ابن مالك ،ج ،2ص .242 ،241
 (1كا التصةاي ًاةى التوضةي  ،خالةد بةن ًبةد ا األزاةاي ،ط ،2داا ال تةب العامية  ،بيةاوح ،لبنةان ،ج2012 ،1ا ة 1444 -ا ،ص ،148
شوض المسالك ملى شليي ابن مالك ،ابن اكاا ،ت قيا :يوس

البقاًي ،داا الي ا لاطباً والنكا والتوزيع ،ج ،0ص.91

 (1المائدة .241
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ب -حذف عامل المفعول الثاني وجوباً وجوا ازً:

العامل ًند الن اة ًاى ثالث ش وال :امتناع ال ب  ،جوازه ،وجوب بفه ،يقول سيبويه:

اح لك شن اليعل يجاى فى األسماء ًاى ثالث م ٍ
جاا :فع ٌل ُمظهٌا
"فاًا فيما ب ُ
مظهااه"(.)2
ك
وفع ٌل ُمضمٌا مستعم ٌل
مظهااه ،وفع ٌل ُمضمٌا متاو ٌ
ُ
ُ

مضمااه،
ي سن
ُ

فعاه لدليل ال ال ًايه .واو ما

فالمصدا ينتصب باليعل ،واو ش ُد الميعو ح .وقد ُي ب
قال سيبويه ًاى ثالث شنواع اي :ما ُي ب فعاه ويجوز ظهواه ،من كئح شظهاته وان كئح شضماته.
مظهااه .و نوعٌ ليس له فع ٌل.
ونوع يجوز استعمال فعاه ،و
ُ
"ويجوز ب

ناصب الميعول به قياسا لقاين ليظي شو معنوي  ،ومعنى ونه قياسا شنها

تقتصا فيه ًاى مواد السماع ومنه في القاآن:

 -قوله تعالى " :وَقِ يَ وِلَّذِيزَ لتَّقَينْل مَمذَل اَسْزَلَ َبُّفُمْ قَموُينل خَ ْ ًل "(.)1

يقول الزمخكاي في نصب خي اا ،وافع شساطيا

 -في قوله تعالى " :وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنبزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِريُ البأَوَّلِنيَ"(.)2

ح)  :فصال بين جواب ال ُمقِّا وجواب الجا د،
" (فإن ُقاح)  :لا نصب ابا ،وافع األ َّول؟ ( ُقا ُ
يعني :ش َّن اؤ ء ل َّما ُسئاُوا :لا يتاعثموا وشطبقُوا الجواب ًاى السُّؤال م كوفا مي ُعو لإلنزال فقالوا :خياا،
وشُولئك ًدلُوا بالجواب ًن السُّؤال فقالُواُ :او شساط ُيا األ َّولين"(.)0
ومن أحوال حذف عامل المفعول الثاني في القرآن الكريم:

أوالً :امتناع حذف العامل:

واد في القاآن ال ايا ا ح ثياة متناع ب

بلك - :قوله تعالى " :ووَ َجِدَسَّمُمْ اَحْ َصَ لونَّمسِ عَلَى حَ َمةٍ "(.)1
"الخطاب لانبي -صاى ا

العامل ،ي

ي تمل المعنى م به ،ومن

ًايه وساا -ووجد ،انا متعدي ملى ميعولين .ش داما :الضميا

والثاني :ش اص الناس ،وابا تعدح ملى ميعولين انح بمعنى ًاا المتعدي ملى اثنين قوله تعالى:

"وان وجدنا ش ثااا لياسقين" ،وي تمل شن ي ون وجد انا بمعنى لقي وشصاب ،وي ون انتصاب ش اص
ًاى ال ال ل ن

يتا ابا م ًاى مباب من ياى شن شفعل التيضيل ليسح بم ض  ،واو قول

اليااسي ،وقد باب ملى بلك من شص ابنا األستاب شبو ال سن بن ًصيوا شما من قال منها م ض  ،و

 (2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص .181
 (1امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي ،ج ،1ص ،22واآلي من سواة الن ل.24/
 (2الن ل.10/
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص.111
 )1البقاة .142
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يجيز في ال ال شن تأتي معاف  ،فال يجوز ًنده في ش اص النصب ًاى ال ال .وش اص انا اي
ملى معاف  ،فيجوز فيها الوجهان:

شفعل التيضيل ،واي مؤول بمعنى :من ،وقد شضي

ش داما :شن يياد مب اه ،وان انح جااي ًاى مياد ومثنى ومجموع ومب ا ومؤن .

والثاني :شن يطابا ما قباها فمن الوجه األول ش اص الناس ،ولو جاء ًاى المطابق ؛ ل ان ش ااص

الناس ،وشو ش اصي الناس"(.)2

يقول ابن ًطي ( ":وجد) في ابا المعنى تتعدى ملى ميعولين؛ ألنها من شفعال النيس"

()1

شما األلوسي فيقول " :تجد :من وجد بعقاه بمعنى ًاا المتعدي ملى ميعولين ،والضميا ميعول

شول ،وش اص ميعول ٍ
ثان ،وا تمال شنها من وجد بمعنى لقي وشصاب فتتعدى ملى وا د  ،وش اص
ال"

()2

ويب اصا ب التبيان في مًااب القاآن "قوله تعالى( :ولتجدنها) :اي المتعدي ملى ميعولين،

والثاني (ش اص) ،و(ًاى) متعاق بأ اص"( )0ابه اآلي تت د
ال ياة و طول العما( ،تجدنها) اليعل وجد ٍ
متعد لميعولين ،الميعول األول (ش اص الناس) والميعول
ًن اليهود ،فها ش اص الخاا ًاى

الثاني الجاا والمجاوا ( ًاى ياة).ولو ب

العامل في ابا السياا-لتجدنها-

 -قال تعالى " :وَمَنْ أَظبلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَتَاجِدَ اللَّهِ أَنْ سُذبكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا "(.)1

ي تمل المعنى.

قولةه تعةةالى" :ممةةن منةةع ،موصةةول بمعنةةى الةبي .وجةةوز شبةةو البقةةاء شن ت ةةون "ن ةاة موصةةوف شو
بمعنةةى الةةبي"(( .)1أَنْ سُ ذبكَرَ) :ي تمةةل شن ي ةةون ميعةةو ثانيةةا لمنةةع ،شو ميعةةو مةةن شجاةةه ،فيتعةةين ةةب
مضا  ،شي :دخول مساجد ا

()2

كما يجوز أبو البقاء في (أن يذكر) ثالثة أوجه:
األول :شن ي ون في موضع نصب ًاى البدل من مساجد .بدل ا كتمال تقدياه :ب ا اسمه فيها.

الثاني :شن ي ون في موضع نصب ًاى الميعول له ،تقدياه اااي شن يب ا.

الثالة :شن ي ةون فةةي موضةع جةةا ،تقةدياه مةن شن يةةب ا وتتعاةا مةةن مبا ظهةاح بمنةع؛ قولةةك منعتةه مةةن
با"(.)9

 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص .142
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.291
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص.218
 )0التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.81
 )1البقاة .220
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،2ص.242
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.122
 )9التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،2ص242
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واألاج ة شن ي ةةون المصةةدا المةةؤول(شن يةةب ا) ميعةةو ثانيةةا لايعةةل المتعةةدي لميعةةولين (منةةع)،

والميعول األول (مسةاجد) .وفةي اةبا السةياا يمتنةع ةب

العامةل (منةع) ألنةه لةو ةب

العامةل ختاةح

اآلي .

 -قال تعالى" :سَبَذَ َ ِيقٌ مِزَ لوَّذِيزَ اُوتُينل لوْفِ َمبَ عِ َمبَ لولَّهِ وَ َلفَ ظُمُين ِهِمْ عَأَسَّمُمْ وَم يَلْلَمُيننَ "(.)2

"ال تةةاب الةةبي شوتةةوه اةةو التةةوااة ،واةةو ميعةةول ثةةان ألوت ةواً ،اةةى مةةباب الجمهةةوا ،وميعةةول شول ًاةةى

مباب السهياي"(.)1

م َاجْن ُهُمْ عِنْندَ َبِّمِنمْ وَوَنم
م وَم ُي ْ ِبلُنين َن مَنم َا ْس َيقُنينل َمنًّنم َووَنم َاذًى َومُن ْ
س ِب ِي لو َّل ِه ُض َّ
مِ َ
 قال تعةالى " :ل َّو ِذي َز ُي ْن ِيقُين َن َا ْم َينل َو ُم ْخَينْفٌ عَلَ ْمِمْ وَوَم هُمْ يَ ْزَسُيننَ "(.)2
"قيل :نزلح في ًثمان ،وقيل :في ًاي ،وقيل :في ًبد الا من بن ًو

 -قال تعالى " :ضُمَّ تُينَ َّى عُيُّ سَيْس مَم عَ َبَتْ وَهُمْ وَم يُهْلَمُيننَ "(.)1

وًثمان"(.)0

شي تعطي شج اا وافيا جزاء ما سبح من خيا شو كا"(.)1

(توفى) :فعل مضااع مبني لامجهول واةو متعةدي لميعةولين ( ،ةل نيةس) :نائةب فاًةل ( ،مةا):

اسا موصول في م ل نصب ميعول به ٍ
ثان.وفي ابه اآلي يتعبا ب

العامل (توفى) ألن بلك يةؤثا

ًاى المعنى.

 -قال تعالى " :اَوْ حَ ِبْ ُمْ اَنْ تَدْخُلُينل لوْجَنَّ َ ووَمَّم يَلْلَمِ لولَّهُ لوَّذِيزَ جَمهَدُول مِنْفُمْ ويَلْلَمَ لوصَّمبِ ِيزَ "(.)2

"اةبه اآلية ومةةا بعةداا ًتةةب كةديد لمةةن وقعةح مةنها الهيةواح يةوا ش ةةد ،واسةتيها ًاةةى سةبيل اإلن ةةاا شن
يظن ش د شن يدخل الجن  ،واو مخل بما افتاض ًايه من الجهاد والصبا"(.)9

" وميعةةو  :سةةبتا ،سةةدح شن مسةةداما ًاةةى مةةباب سةةيبويه ،وشمةةا شبةةو ال سةةن فسةةدح

ًنده مسد الميعول األول ،والميعول الثاني م بو "

ومن ا ح امتناع ب

()8

العامل في الميعول الثاني في القاآن ال ايا:

 -قال تعالى " :وَإِنْ يُقَمتِلُينعُمْ يُينَوُّينعُمُ لوْأَوْبَم َ ضُمَّ وَم يُنْصَ ُونَ "(.)24

 )2البقاة .242
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،ج2ن ص .112
 )2البقاة .111
 (0الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،1ص .119
 (1البقاة .192
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،1ص .214
 )2آل ًماان .201
 )9الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،2ص .218
 )8الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص /221التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،2ص.222
 )24آل ًماان .222
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" وتولي ة األدبةةاا ناي ة ًةةن ا نه ةزاا"(" .)2األدبةةاا :ميعةةول بةةه ثة ٍ
ةان ،والمعنةةى يجعاةةون ظهةةوااا
تاي ا"

()1

 قال تعالى " :وَوَم يَ ْ َبَزَّ لوَّذِيزَ يَبْخَلُيننَ بِمَم آتَمهُمُ لولَّهُ مِزْ َ ْلِهِ هُينَ خَ ْ ًل "(.)2 قال تعالى " :إِنَّ لولَّهَ يَأْمُ ُعُمْ اَنْ تُؤَوُّول لوْأَمَمسَمتِ إِوَى اَهْلِمَم "( ). قال تعالى " :وَيُ ِيدُونَ اَنْ يَ َّخِذُول بَ ْزَ ذَوِكَ سَبِ لًم "( ). قال تعالى" :وَتَ َعْ ُمْ مَم خَينَّوْنَمعُمْ وَ َلفَ ظُمُين ِعُمْ "( ). قال تعالى " :وَوَم يَ ْ َبَزَّ لوَّذِيزَ عَيَ ُول سَبَقُينل إِسَّمُمْ وَم يُلْجِزُونَ "( ). قال تعالى" :وَوَم تَفُينسُينل عَموَّ ِ سَقَ َتْ غَزْوَمَم مِزْ بَلْدِ قُينَّةٍ اَسْفَمضًم "( ). قال تعالى " :وَعَدَ لولَّهُ لوْمُنَم ِقِنيَ وَلوْمُنَم ِقَمتِ وَلوْفُيَّم َ سَم َ جَمَنَّمَ خَموِدِيزَ ِ مَم "( ). قال تعالى" :وَظَنُّينل اَسَّمُمْ اُحِ طَ بِمِمْ وَعَينُل لولَّهَ مُخْلِصِنيَ وَهُ لودِّيزَ "( ). -قال تعالى " :اَمَّم اَحَدُعُمَم َ َ ْقِ

َبَّهُ خَمْ ًل "( ).

 قال تعالى" :ويَزِيدُهُمْ خُشُينعًم "( ). قال تعالى " :وَم سَ ْأَوُكَ ِعْقًم سَ ْزُ سَ ْعُقُكَ وَلوْلَمقِبَ ُ وِل َّقْينَى "( ). قال تعالى " :وَم تَ ْ َبُينهُ شَ ًّل وَفُمْ بَيْ هُينَ خَ ْ ٌ وَفُمْ "( ). -قال تعالى " :وَوَم تُ ْمِءُ لوصُّمَّ لودُّعَمفَ إِذَل وَوَّينْل مُدْبِ ِيزَ "( ).

 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،1ص.101
 (1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.191
 )2آل ًماان .294
 )0النساء .19
 )1النساء .21
 )1ا نعاا .80
 )2األنيال .18
 )9الن ل .81
 )8التوب .19
 )24يونس .11
 )22يوس

.02

 )21اإلسااء .248
 )22طه .221
 )20النوا .22
 )21النمل .94
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 قال تعالىَ " :زَلوُوهُمْ َهَقًم "( ). قال تعالى ":إِذَل َاَيْ َمُمْ حَ ِبْ َمُمْ وُؤْوُؤًل مَنُُْين ًل "( ). قال تعالى ":إِسَّم اَعْ َ ْنَمكَ لوْفَينْضَ َ "( ).ثانياً :حذف الفعل جوا ازً:

يقول سيبويه عن حذف الفعل:
مظهااه مبا ًامح شن
ش .األما والنهي " :ما جاى من األما والنهى ًاى مضماا اليعل المستعمل
ُ
الاجل ُمست ن ًن ليظك باليعل "(.)0

ب .اليعل الجائز ال ب

في غيا األما والنهي .يقول سيبويه" :ابا باب ما يضما فيه اليعل

المستعمل مظهااه في غيا األما والنهي  ...ومن بلك قوله ًز وجل" :بل ما مبااايا نييا"

شي بل نتبع ما مبااايا نييا .أنه قيل لها اتبعوا ،ين قيل لها " :ونوا اودا شو نصااى"(.)1
ح .جواز ال ب
ا "(.)1

بعد ال او  :يقول سيبويه" :ابا باب ما يضما فيه اليعل المستعمل مظهااه بعد

ولا ياد في القاآن ال ايا ميعو به ثانيا منصوبا بعامل م بو

جوا از م في قوله تعالى" :وَمِزْ

ذُ ِّيَّ ِنَم اُمَّ ً مُ ْلِمَ ً وَكَ"(.)2
والتقديا" :واجعل من بايتنا شم مسام "( ).
شما شبو يان فياج شن العامل المقدا في ابه األي او الجعل بمعنى التصييا وليس بمعنى
الخاا واإليجادً".اى شن من بايتنا او في موضع الميعول األول لقوله :واجعل ،ألن الجعل انا

بمعنى التصييا ،فالمعنى :واجعل ناسا من بايتنا شم مسام لك ،ويمتنع شن ي ون ما قُ ِّدا من قوله:
واجعل من بايتنا بمعنى :شوجدوا خاقا .وان ان من جه المعنى ص ي ا ،فالجعل انا يتعدى ملى

وا د .ومن بايتنا متعاا باجعل المقداة؛ ألنه من ان من باب ًط

المياداح ،فهو مكتاك في

 )2الجن .1
 )1اإلنسان .28
 )2ال وثا .2
 )0ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص .112
 )1الماجع السابا ،ص  ،112واآلي من سواة البقاة .221
 )1الماجع السابا ،ص .119
 )2البقاة .119
 )9ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ط ،2داا ال تاب العابي ،بياوح ،ج 2042 ،2اة  ،ص .299
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العامل األول ،والعامل األول ليس معناه ًاى الخاا واإليجاد .وان ان من باب ًط
()2
ي ب م ما َّ
دل ًايه المنطوا .والمنطوا ليس بمعنى اإليجاد ،ف بلك الم بو "

الجمل ،فال

شما شبو البقاء شجاز شن ي ون الميعول األول شم  ،ومن بايتنا ال .ألنه نعح ن اة تقدا ًايها

فانتصب ًاى ال ال ،ومسام الميعول الثاني ،و ان األصل :اجعل شم من بايتنا مسام لك ،قال:

فالواو داخا في األصل ًاى شم  ،وقد فُصل بينهما بقوله( :ومن بايتنا) :واو جائز ألنه من جما
()1
ال الا المعطو "

وشوافا شبا البقاء في اشيه فأصل الجما " وشم من بايتنا مسام " فاما قٌ ِّدا العامل اليعل

المتعدي ملى اثنين (اجعل) ،في ون الميعول (شم ) ،والميعول الثاني (مسام ).

ثالثاً :حذف العامل وجوباً:

يقول سيبويه" :ابا باب ما ينتصب ًاى مضماا اليعل المتاوك است ناء ًنه"(.)2

اليعل في الت بيا" :ابا باب ما جاى منه ًاى األما والت بيا"(.)0

ويكمل ب
وقد ي ب

اليعل ل ثاته في المثل" :ابا باب ما ي ب

صاا منزل المثل"(.)1

ما شواد سيبويه ب

فيه اليعل ل ثاته في المها تى

اليعل في النداء" ،ومما ينتصب في غيا األما والنهي ًاى اليعل

المتاوك مظهااه ،قولك :يا ًبد ا  ،والنداء اه"(.)1

وجعل سيبويه" :باب منه يضماون فيه اليعل ليت ال الا ،مبا مل آخاه ًاى شوله ،ومن بلك

قولك :مالك زيدا ،وما كأنك وًم اا .فإنما د ال الا انا :ما كأنك وكأن ًما ،فأن ماح ال الا ًاى
ال ا

المضماة ،فهو قبي  ،وان ماته ًاى الكأن لا يجز"(.)2

"ومن المنصوب بالالزا مضمااه ما شضما ًاماه ًاى كايط التيسيا في قولك :زيدا ضابته،

أنك قاح :ضابح زيدا ضابته .م شنك

تبازه است ناء ًنه بتيسياه"(.)9

واًتبا المباد المنادى ميعو به منصوبا بيعل م بو " ،اًاا شنك دًوح مضافا نصبته،

وانتصابه ًاى اليعل المتاوك مظهااه .وبلك قولك :يا ًبد ا ؛ ألن (يا) بدل من قولك :ادًو ًبد ا ،

 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.112
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.221
 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص .122
 )0الماجع السابا والصي .
 )1الماجع السابا ،ص .194
 )1الماجع السابا ،ص .182
 )2الماجع السابا ص .242
 )9الميصل في صنع اإلًااب ،الزمخكاي ،ت قيا :دً .اي شبو ما ا ،ط  ،2م تب الهالل ،بياوح2882 ،ا ،ص .21
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وشايد

شنك تخبا شنك تيعل ول ن بها وقع شنك قد شوقعح فعال ،فإبا قاح :يا ًبد ا  ،قد وقع دًاؤك

بعبد ا  ،فانتصب ًاى شنه ميعول تعدى مليه فعاك"(.)2

"ومن المنصوب ميعو به بيعل واجب اإلضماا باب ا ختصاص ،وقداه سيبويه بة (شًني)،

ويختص بة (شي) الواقع بعد ضميا المت اا ،ن و :شنا شفعل با ،شيها الاجل"(.)1

ويااه سيبويه يكا النداء فيقول" :ابا باب من ا ختصاص ،يجاي ًايه ما جاى ًايه النداء،

فيجيء ليظه ًاى موضع النداء نصبا ،ألن موضع النداء نصب ،و تجاي األسماء فيه مجاااا في
النداء ،ألنها لا يجاواا ًاى او
ما شضا

النداء ،ول نها شجاواا ًاى ما مل ًايه النداء"(.)2

سيبويه في باب ما ينتصب ًاى مضماا اليعل المتاوك مظهااه است ناء ًنه

بالت بيا "وبلك قولك مبا نح ت با :مياك ،أنك قاح :مياك ب  ،واياك باًد ،واياك اتا ،وما شكبه

با"(.)0

"واإلغااء الت بيا في انه من وجد ًط
"ومن المنصوباح ًاى ب

شو ت ااا وجب مضماا ناصبه"(.)1

فعل واجب ال ب

النعح المقطوع ،فإبا ت ااح النعوح ،فإنه

يجوز شن تأتي ًالم مًاابي وا دة ،وابا ما سمي اتباًا ،ويجوز شن تت يا العالم اإلًاابي من
نعح آلخا ،وابا ما يسمى (القطع) شو (قطع النعح) ،فإبا قطع النعح ملى الافع ،فإنها يقداون له

مبتدش م بوفا ،ويجعاونه خب اا ،وابا قطع ملى النصب ،فإنها يقداون له فعال م بوفا واجب ال ب "(.)1
ولا ياد الميعول الثاني في القاآن ال ايا منصوبا بعامل م بو

وجوبا.

 )2المقتضب ،المباد ،ت قيا :م مد ًبد الخالا ًضيم ً ،الا ال تب ،بياوح ،ج ،1ص .141
 )1امع الهوامع في كا جمع الجوامع السيوطي ،ج ،1ص .19
 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،1ص .122
 )0الماجع السابا والصي .
 )1كا ابن ًقيل ًاى شليي ابن مالك ،ج  ،2ص .242
 )1قضايا الميعول به ًند الن اة العاب ،د .م مد ش مد خضيا ،م تب األنجاو المصاي  ،القاااة ،1442 ،ص .211
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المبحث الثاني
تعدي العامل لمفعولين أو أكثر

أ .ما يتعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر

قد ي ون الميعول الثةاني فةي األصةل خبة اا لمبتةدش مبا نصةب بيعةل مةن األفعةال التةي تتعةدى ملةى

ميعةةولين شصةةاهما مبتةةدش وخبةةا .ومةةن اةةبه األفعةةال :جعةةل ،اشىً ،اةةا ،وجةةد ،داى ،شليةةى ،ظة َّةن ،سةةب،

خال ،زًا.

وابه األفعال تسمى شفعال القاوب؛ ألن معانيها بالقاب.

وواد الميعول الثاني في القاآن ال ايا منصوبا بعامل يتعدى ملى ميعولين شصاهما مبتدش وخبا منها:
 -قال تعالىَ " :لَم تَجْلَلُينل وِلَّهِ اَسْدَلوًل وَاَسْ ُمْ تَلْلَمُيننَ "(.)2

النةةون ،واةةي انةةا بمعنةةى تصةةياوا وشجةةاز شبةةو

" نااية  ،وتجعاةوا مجةةزوا بهةةا ،وًالمة جزمةةه ةةب

البقاء شن ت ون بمعنى تسموا ،وًاى القولين فيتعدى ثنةين ،شولهمةا :انةدادا .وثانيهمةا :الجةاا والمجةاوا
قباه ،واو واجب التقديا"(.)1

 -قال تعالىَ " :جَلَلْنَمهَم سَفَموًم وِمَم بَ ْزَ يَدَيْمَم وَمَم خَلْيَمَم وَمَينْعِهَ ً وِلْمُ َّقِنيَ "(.)2

"ن ا  :شي ًباة ،واو ميعول ثان لجعانا"(.)0
 -قال تعالىَ " :قالُوا اَتَ َّخِذُسَم هُزُوًل "(.)1

" قة ة شا الج ةةداي "شيتخ ةةبنا" بالي ةةاء ً ،ا ةةى معن ةةى شيتخ ةةبنا ا  ،وقة ة شا مة ةزة "ا ةةزؤا" بإسة ة ان الة ةزاي

والهمز واي ل  ،وق شا ًاصا بضا الزاي والهاء والهمز ،وق شا شيضا :دون امز " ازوا،

اه شبو ًاي،

وقاشح طائي من القااء بضا الهاء والةزاي" بةين بةين .واوي ًةن جعيةا وكةيب ضةا الهةاء وتكةديد الةزاي

از"
" ا

()1

شما األلوسي فيقول ":وا تخاب التصييا ،والجعل يتعدى ملةى ميعةولين شصةاهما المبتةدش والخبةا،

وازوا ميعوله الثاني ول ونةه مصةد اا يصةا شن ي ةون ميعةو ثانيةا؛ ألنةه خبةا المبتةدش فةي ال قيقة واةو
ُ
اسا باح انا فيقدا مضافا -م ان ،شو شال-شو يجعل بمعنى المهزوء به قوله تعالى :ش ل ل ا صيد
الب ا شي مصيده شو يجعل الباح نيس المعنى مبال

اجل ًدل"

 )2البقاة .11
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،2ص .281
 )2البقاة .11
 )0الب ا الم يط في التيسياا ،شبو يان األندلس ،ج ،2ص .289
 )1البقاة .12
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.211،212
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص.191
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()2

ويتيا معه شبو يان بقوله" :شتتَّخة ُبنا ُا ُةزوا ،فإ َّمةا شن ُيايةد بةه اسةا المي ُعةول ،شي مهةزوش ،قولةه:
ا الاَّه ،شو ي ُ ون شُخب ُةاوا بةه ًاةى سةبيل ال ُمبال ة  ،شي شتتَّخة ُبنا نيةس الهةزؤ،
ب األميا ،وابا خا ُ
داا ٌا ضا ُ
ةون ج ةةااال ،شو ًا ةةى ةةب ُمض ةةا ٍ  ،شي م ةةان ُا ة ُةزٍء ،شو بوي ُا ة ُةزٍء،
وبل ةةك ل ث ةةاة ا س ةةتهزاء م َّم ةةن ي ُ ة ُ
واجابتُهُا نبيَّهُا ين شخباُاا ًن شما الاَّه بأن يبب ُ وا بقاة ،بقولها :شتتَّخ ُبنا ُا ُزوا دلي ٌل ًاى ُسوء ًقيدتها

في نبيِّها وت بيبها لهُ "(.)2

مةةا ي ةوافقها شبةةو البقةةاء فيقةةول فةةي اةةزوا" :ميعةةول ثة ٍ
ةان تخةةب ،وفيةةه مضةةا

م ةةبو

تقةةدياه:

شتتخبنا بوي ُا ُزؤ .ويجوز شن ي ون مصد اا بمعنى الميعول ،تقدياه :مهزوءا بها"(.)1
ةدا واةي فةي األصةل خبةا المبتةدش؛
مبن "ازوا" اي الميعةول الثةاني لايعةل اتخةب؛ وألن اةزوا مص ٌ
لةبلك تعةاب ميعةو ثانيةةا بتقةديا مضةا
ميعول بمعنى "مهزوء" وابا شاج .

" شصة اب ا ُةزء شو م ةان اة ُةزء ،"...شو ًاةى شنهةا اسةةا

م ةةبو

 قال تعالى " :وَإِذْ جَلَلْنَم لوْبَ ْتَ مََُمبَ ً وِلنَّمسِ وَاَمْنًم "(.)2"وجعانةةا انةةا بمعنةةى ص ةيانا ،فمثاب ة  :ميعةةول ثةةان ،وقيةةل :جعةةل انةةا بمعنةةى :خاةةا ،شو وضةةع،

ويتعاةةا النةةاس بم ةةبو

ألجل الناس(.)0

تقةةدياه :مثابة

ائنة  ،مب اةةو فةةي موضةةع الصةةي وقيةةل :يتعاةةا بايةةظ جعانةةا ،شي

" وجعل ااانا يجوز شن ي ون بمعنى صيانا؛ ويجوز شن ي ون بمعنى خاةا ،شو وضةع؛ في ةون
"مثاب ة " ةةا  .وشصةةل مثاب ة مثوب ة ؛ ألنةةه مةةن ثةةاب يثةةوب مبا اجةةع( .لانةةاس) :صةةي لمثاب ة ٍ  ،ويجةةوز شن
يتعاا بجعانا ،وي ون التقديا :ألجل نيع الناس"

()1

ونةةاج شن ي ةةون الجعةةل انةةا بمعنةةى التصةةييا فيتعةةدى لميعةةولين شولهمةةا :البيةةح ،وثانيهمةةا :مثاب ة ،

"لاناس" صي لمثاب متعاق بم بو .

 قال تعالى " :ووَينْ يَ َى لوَّذِيزَ ظَلَمُينل إِذْ يَ َوْنَ لوْلَذَلبَ اَنَّ لوْقُينَّةَ وِلَّهِ جَمِ لًم "(.)1" قة شا نةةافع وابةةن ًةةاما "تةةاى" بالتةةاء .....وق ة شا م ةزة وال سةةائي وشبةةو ًمةةاو وًةةاما و م ةزة وابةةن

ثيا "ياى" بالياء  ، ...وق شا ًاما و ده ياون بضا الياء والباقون بيت ها" .ولو ياى البي ظاموا الها

في اآلخاة ،مب ياون العباب لعاموا شن القوة

جميعا ،وتأويل آخا اوي ًن المباد واألخي  :ولو ياى

بمعنى يعاا البين ظاموا مب ياون العباب شن القوة

جميعا؛ ستعظموا ما ل بها ،فة "ياى" ًامل في

"شن" وسدح مسد الميعولين.
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلس ،ج ،2ص .040
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،2ص.20
 )2البقاة .211
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص .149
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.221
 )1البقاة .211
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وقةةال شبةةو ًاةةي :الاؤية فةةي اةةبه اآلية اؤية البصةةا ،والتقةةديا فةةي قةااءة اليةةاء :ولةةو يةةاى الةةبين

ظاموا شن القوة
"و ب

جميعا ،و ب

جواب لو لامبال "

()2

ميعول"ياى" لد ل المقاا ًايه ،تقدياه :لو ياون ًبابها ،شو ياون شنيسها"(.)1

 قال تعالى " :وَوَم يَ ْ َبَزَّ لوَّذِيزَ يَبْخَلُيننَ بِمَم آتَمهُمُ لولَّهُ مِزْ َ ْلِهِ هُينَ خَ ْ ًل وَمُمْ "(.)2ياى الزمخكاي شنه يجوز ب

ش د ميعولي سب مبا ةان فاًةل سةب وميعةو ه كةيئا وا ةدا

فةةي المعنةةى .فيةةي قةااءة (ي سةةبن) الياًةةل اكةةتمل ًاةةى البخةةل فأصةةب الياًةةل والميعةةول كةةيء وا ةةد فةةي
المعنةةى لةةبلك ةةب " .جةةاء اليعةةل ي سةةب فةةي اآلي ة ال ايم ة السةةابق متعةةديا لميعةةولين شصةةاهما المبتةةدش

والخبا وقد قائح بقااءتين :من جعل فاًاه (البين يبخاون) ،ان الميعول األول ًنةده م ةبوفا ،تقةدياه:

"و ي سبن البي يبخاون بخاها او خي اا لها" ،والبي سوغ بفه د ل ( يبخاون) ًايه"(.)0

ويقةةول ابةةن ًطي ة  " :سةةب ومةةا جةةاى مج اااةةا تتعةةدى ملةةى ميعةةولين شو ملةةى ميعةةول يسةةد مسةةد

ميعولين ،وبلك مبا جاى في صا ماتتعدى مليه ب ا ال دي

والم د

ًنه "

()1

"وفة شا مةزة ت سةةبن بالتةةاء ،فت ةةون الةةبين شول ميعةةولين لت سةةبن ،واةةو ًاةةى ةةب

مضةةا

شي:

ُبخل البين .وق شا باقي السبع بالياء  .فإن ان اليعل مسةندا ملةى ضةميا الاسةول شو ضةميا ش ةد في ةون
البين او الميعول األول ًاى بلك التقديا وان ان الضميا او الياًل ،في ون الميعول األول م ةبوفا
تقةةدياه :بخاهةةا ،و ةةب
بت سبن"

()1

لد ل ة يبخاةةون ًايةةه ....وق ة شا األًم ة

بإسةةقاط اةةو ،وخي ة اا اةةو الميعةةول األول

"واً ةااب قولةةه تعةةالى" :الَّةةبين يبخاُةةون" افةةع فةةي ق ةااءة مةةن ق ة شا ( و ي سةةبن) باليةةاء مةةن شسةةيل،

فةةالميعول األول مقةةدا بالصةةا وتقةةدياه ( و ي سةةبن الةةبين يبخاةةون بمةةا آتةةااا ا مةةن فضةةاه بخاهةةا اةةو

خي ة اا ) والميعةةول الثةةاني خي ة اا ...وشمةةا مةةن ق ة شا ت سةةبن بالتةةاء مةةن فةةوا فيةةي ال ةةالا ةةب
الميعول األول  ،تقدياه :و ت سبن يا م مد بخل البين يبخاون خي اا لها"

()2

يقةةول األلوسةةي" :وفعةةل ال سةةبان مسةةند ملةةى الموصةةول ،والميعةةول األول م ةةبو

مضةةا

لد لة الصةةا

ًايه.واًتاض بأن الميعول فةي اةبا البةاب مطاةوب مةن جهتةين :مةن جهة العامةل فيةه ومةن جهة

 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.121
 )1الت ايا والتنويا ،م مد طااا التونسي ،الداا التونسي لانكا ،تونس ،ج2890 ،1ا ،ص.82
 )2آل ًماان .294
 )0انظا :ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ط  ،2داا ال تاب العابي ،بياوح2042 ،اة ،ج ،2ص .001

 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي ،
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.011
 )2الم اا الوجيز في بيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي ،ج ،2ص.102
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اةةو

ونةه

ش د جزشي الجما فاما ت اا طابه امتنع بفه ونقض.بلك بخبا ان فإنه مطاوب من جهتين شيضا و

خال

في جواز بفه من دل ًايه دليل

()2

مةةا واد فةةي الةةدا المصةةون :فأمةةا ق ةااءة م ةزة [ و ي س ةبن بالخطةةاب] فة ة(الةةبين) ميعةةول شول،

و(خي اا) او الثاني ،و بد من ب
يبخاون(.)1

ويةةاى شبةةو البقةةاء شنةةه ضةةعي

فصل ،شو تو يد"

()2

مضا

ليصدا الخبا ًاى المبتدش ،تقدياه :و ت سبن بخل البين

"ألن فيةةه مضةةماا البخةةل قبةةل ب ةةا مةةا يةةدل ًايةةه ،واةةو ًاةةى اةةبا

ويقول أبو العباس :إن فيه وجهين:
 -ش داما  :شنه فصل بين ميعولي ت سبن.

 -والثاني قاله شبو البقاء :منه تو يةد ،واةو خطةأ ،ألن المضةما

يؤ ةد المظهةا ،والميعةول األول

اسةةا مظهةةا ول نةةه ةةب  ...واةةو [شي الميعةةول األول] فةةي اةةبه المسةةأل يتعةةين فصةةايته ألنةةه
يخاةةو :ممةةا شن ي ةةون مبتةةدش شو بةةد شو تو يةةدا ،واألول منتة ٍ لنصةةب مةةا بعةةده واةةو خية اا و ةةبا
الثاني ألنه ان يازا شن يوافا ما قباه في اإلًااب "...

 -قال تعالىَ " :اَيْتَ لوْمُنَم ِقِنيَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُووًل "(.)1

()0

.

"شنها من اؤي العين صدوا مجاااة ،وتصاي ا ،وي تمل شن ي ةون مةن اؤية القاةب شيً :امةح .وي ةون
مهةداا م ة اا ،وتخابثةا ،ومسةااق "(.)1فةإبا انةةح اؤية ًةةين ف ة "يصةةدون" فةي موضةةع نصةب ًاةةى ال ةةال،
وابا انح اؤي قاب فة"يصدون" نصب ًاى الميعول الثاني"

شما شبو البقاء فياى شن "يصدون :في موضع ال ال"

()2

()9

مبن الجما اليعاي يصدون في م ل نصب الميعول الثاني لاشيح التي بمعنى ًامح (اؤي القاب).
 -قال تعالى" :تَجْلَلُينسَهُ قَ َلطِ سَ "(.)8

"والمعنةةى :تجعاونةةه با ق ةااطيس ،شي :شوااا وبطةةائن ،وتخيةةون ثي ة اا إخيةةائها اآليةةاح الدال ة ًاةةى بعث ة
الاسول وغيا بلك"(.)24

 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،1ص.214
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،2ص.124
 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.221
 )0الدا المصون في ًاوا ا يصا تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،2ص124
 )1النساء .12
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص.184
 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ج ،2ص.22
 )9التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.219
 )8األنعاا.82/
 )24الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،0ص .192
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 قال تعالى" :وجللينل هلل ش عمف لجلز"(.)2جعاةةح

يقةةول الزمخكةةاي" :من جعاةةح

كةةا اء ميعةةولي جعا ةوا ،نصةةبح الجةةن بةةد مةةن كةةا اء ،وان

ل ةوا ةةان كةةا اء الجةةن ميعةةولين قةةدا ثانيهمةةا ًاةةى األول .فةةإن قاةةح :مةةا فائةةدة التقةةديا؟ قاةةح:

فائدتةةه اسةةتعظاا شن يتخةةب

ك ةايك مةةن ةةان ما ةةا شو جنيةةا شو منسةةيا شو غيةةا بلةةك .ولةةبلك قةةدا اسةةا ا

ًاةةى الكةةا اء .وقةةايء الجةةن بةةالافع ،أنةةه قيةةل :مةةن اةةو؟ فقيةةل :الجةةن .وبةةالجا ًاةةى اإلضةةاف التةةي

لاتبيةةين .والمعنةةى شكةةا واا فةةي ًبادتةةه؛ ألنهةةا شطةةاًواا مةةا يطةةاع ا  .وقيةةل :اةةا الةةبين زًمةوا شن ا
خةةالا الخيةةا و ةةل نةةافع .واباةةيس خةةالا الكةةا و ةةل ضةةاا وخاقهةةا وخاةةا الجةةاًاين
وًاموا شن ا خالقها دون الجن ،ولا يمنعها ًامها شن يتخبوا من

كةةا اء .ومعنةةاه:

يخاا كاي ا لاخالا"

()1

ويتيا معه ابن ًطي " :جعاوا بمعنى صياوا ،والجن ميعول وكا اء ميعول ثان مقةدا ،ويصة

شن ي ون قوله كا اء ميعو شو و في موضع الميعول الثاني والجن بدل من قوله كا اء"

()2

شمةةا شبةةو البقةةاء فأجةةاز شن ي ةةون كةةبه الجماة ( ) نعتةةا لكةةا اء قُة ِّةدا ًايةةه فصةةاا ةةا  .ويجيةةز
()0
شيضا شن ي ون الجن بد من كا اء و في موضع الميعول الثاني وكا اء او الميعول األول"
وًاةةى اةةبا ال ةةالا نجةةد شن البةةدل(الجةةن) ةةل م ةةل المبةةدل منةةه (كةةا اء) ،مةةا شنةةه لةةيس جميةةع

الجن كا اء وانما بعضها فاألصل جعاوا

العامل ...شو معمو لاعامل في المبدل منه"

من الجن كةا اء" .وكةاط البةدل شن ي ةون ًاةى نية ت ةااا

()1

ويقول ابن ًاكوا" :الجن ميعول شول جعاوا ،وكةا اء ميعولةه الثةاني ،ألن الجةن المقصةود مةن

السياا مطاا الكا اء؛ ألن جعل الكا اء

قد تقاا من قبةل ،و متعاةا ب ة (كةا اء) وقةدا الميعةول

الثاني ًاى األول؛ ألنه م ل تعجيب وان اا ،فصاا لبلك شاا وب اه شسبا"(.)1

واليعل جعل من األفعال التي تنصب ميعةولين شصةاهما المبتةدش والخبةا ،في ةون الميعةول األول (الجةن)،

والثاني(كا اء) ،وتا تقديا الميعول الثاني ًاى األول  ،والمعنى :جعاوا الجن كا اء .
 -قال تعالى" :الَّذِسنَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ"( ).

"زًمتا شنها من ا كا اء ،وًبا ًن اآلله بة (ما) ال الب في غيا العاقل لظهوا ًدا جدوااا"(.)9
 -قال تعالى " :يَلْلَمُيننَ اَسَّهُ مُنَزَّلٌ مِزْ َبِّكَ بِموْ َقِّ "(.)8

 )2األنعاا .244/
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.12

 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص118
 )0انظا :التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص111
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج،1ص90
 )1الت ايا والتنويا،ابن ًاكوا ،ج ،2ص .042
 )2األنعاا .80/
 )9الت ايا التنويا ،ابن ًاكوا ،ج ،2ص.291
 )8األنعاا.220 /
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"شي والبي شًطينااا  ..وق شا ابن ًباس و يص منزل بالتكديد والباقون بالتخيي "(.)2
 -قال تعالى " :اوَمْ تَ َ عَ ْفَ َلَيَ َبُّكَ بِأَصْ َمبِ لوْيِ يِ "(.)1

"ق شا السامي :شلا تا بس ون ،واو جةزا بعةد جةزا ،ونقةل ًةن صةا ب الاةوام قة شا بهمةزة ميتو ة مةع

سة ون الةااء ًاةةى األصةةل ،واةةي ل ة لتمةةيا ،وتةةا معاقة  ،والجماة التةةي فيهةةا ا سةةتيهاا فةةي موضةةع
نصب به"(.)2

 قال تعالى " :وَجَلَلُينل وِلَّهِ مِمَّم ذَ َاَ مِزَ لوْ َ ْثِ وَلوْأَسْلَموِ سَصِ بًم "(.)0 -قال تعالىَ " :مَيْ وَجَدْتُمْ مَم وَعَدَ َبُّفُمْ حَقًّم "

 قال تعالىَ " :بِّ اَ سِ اَسْهُ ْ إِوَ ْكَ ""ميعول شاني م بو

()1

()1

لد ل الضميا المجاوا ًايه في قوله" :مليك"(.)2

 -قال تعالى" :وَلعْلَمُينل اَسَّمَم اَمْينَلوُفُمْ وَاَوْوَموُعُمْ ِ ْنَ ٌ "(.)9

 قال تعالى" :يَم اَيُّمَم لوَّذِيزَ آمَنُينل وَم تَ َّخِذُول آبَمفَعُمْ وَإِخْينَلسَفُمْ اَوْوِ َمفَ "( ). قال تعالى" :وَظَنُّينل اَسَّمُمْ اُحِ طَ بِمِمْ "( ). قال تعالى" :وَظَزَّ اَهْلُمَم اَسَّمُمْ قَموِ ُونَ عَلَ ْمَم اَتَمهَم اَمْ ُسَم وَ ْلًم اَوْ سَمَم ًل َجَلَلْنَمهَم حَصِ دًل "( ). قال تعالى" :بَيْ سَهُنُّفُمْ عَمذِبِنيَ "( ). قال تعالى" :اَ َاَيْ ُمْ إِنْ عُنْتُ عَلَى بَ ِّنَ ٍ مِزْ َبِّ "( ). قال تعالى" :ووَينْ شَمفَ َبُّكَ وَجَلَيَ لونَّمسَ اُمَّ ً وَلحِدَةً "( ). قال تعالى" :وَاَوْيَ َم سَ ِّدَهَم وَدَى لوْبَمبِ "( ). )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،0ص .119
 )1الييل.2/
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،24ص .100
 )0األنعاا.221 /
 )1األً اا .00 /
 )1األً اا 202 /
 )2الت ايا والتنويا ،م مد طااا التونسي ،ج ،8ص .81
 (9األنيال.19 /
 (8التوب .12 /
 (24يونس.11 /
 (22يونس.10 /
 (21اود.12 /
 (22اود.19 /
 (20اود.229 /
 (21يوس .11 /
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 قال تعالى" - :إِسِّ اَ َلسِ اَحْمِيُ َينْقَ َاْسِ خُبْزًل "( ). قال تعالى" :وَوَم تَ ْ َبَزَّ لولَّهَ غَم ِلًم عَمَّم يَلْمَيُ لوهَّموِمُيننَ "( ). قال تعالى" :وَقَدْ جَلَلْ ُمُ لولَّهَ عَلَ ْفُمْ عَيِ لًم "( ). قال تعالى" :ووَقَدْ سَلْلَمُ اَسَّمُمْ يَقُينوُيننَ إِسَّمَم يُلَلِّمُهُ بَشَ ٌ "( ). قال تعالى" :وَمَم اَظُزُّ لو َّمعَ َ قَمئِمَ ً "( ). قال تعالى" :وَتَ َعْنَم بَلْ َمُمْ يَينْمَئِذٍ يَمُينجُ ِ بَلْض "( ). قال تعالى" :اَ َ َ ِبَ لوَّذِيزَ عَيَ ُول اَنْ يَ َّخِذُول عِبَموِي مِزْ وُوسِ اَوْوِ َمفَ "( ). قال تعالى" :وَهُمْ يَ ْ َبُيننَ اَسَّمُمْ يُ ْ ِنُيننَ صُنْلًم "( ). قال تعالى" :وَلتَّخَذُول آيَمتِ وَ ُسُلِ هُزُوًل "( ). قال تعالى" :ووَقَدْ اَ َيْنَمهُ آيَمتِنَم عُلَّمَم َفَذَّبَ وَاَبَى "( ). -قال تعالى" :اَووَمْ يَ َ لوَّذِيزَ عَيَ ُول اَنَّ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضَ عَمسَ َم َتْقًم َيَ َقْنَمهُمَم "

( )

"والاؤي انا يجوز شن ت ون قابي  ،وشن ت ون بصاي "(.)21
 -قال تعالى" :وَجَدْسَم آبَمفَسَم وَمَم عَمبِدِيزَ "( ).

 قال تعالىَ " :أَخَذَتْمُمُ لوصَّ ْ َ ُ بِموْ َقِّ َجَلَلْنَمهُمْ غَُُمفً َبُلْدًل وِلْقَينْوِ لوهَّموِمِنيَ "( ). قال تعالى" :وَم تَ ْ َبُينهُ شَ ًّل وَفُمْ "( ). (2يوس .21 /
 (1مبااايا.01 /
 (2الن ل.82 /
 (0الن ل.242 /
 (1ال ه .21 /
 (1ال ه .88 /
 (2ال ه .241 /
 (9ال ه .240 /
 (8ال ه .241 /
 (24طه.11 /
 (22األنبياء.24 /
 (21الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،9ص.202
 (22األنبياء.12 /
 (20المؤمنون.02 /
 (21النوا.22 /
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 قال تعالى" :اَوْ تَ ْ َبُ اَنَّ اَعَُْ َهُمْ يَ ْمَلُيننَ اَوْ يَلْقِلُيننَ "( ). -قال تعالى" :سَ ُ ِيفُمْ آيَمتِهِ َ َلْ ِ ُينسَمَم "

( )

 -قال تعالى " :وَجَلَيَ اَهْلَمَم شِ َلًم "

()

 -قال تعالى " :وسَجْلَلَمُمْ اَئِمَّ ً وسَجْلَلَمُمُ لوْينَل ِضِنيَ "

()

 -قال تعالى " :إِسَّم َلوُّوهُ إِوَ ْكِ وَجَمعِلُينهُ مِزَ لوْمُ ْسَلِنيَ "

((

 -قال تعالى " :وسَجْلَيُ وَفُمَم سُلْ َمسًم "

( )

 -قال تعالىَ " :مجْلَيْ وِ صَ ْحًم وَلَلِّ اَطَّلِءُ إِوَى إِوَهِ مُينسَى وَإِسِّ وَأَظُنُّهُ مِزَ لوْفَمذِبِنيَ "

()

 -قال تعالىَ " :معْلَمْ اَسَّمَم يَ َّبِلُيننَ اَهْينَلفَهُمْ "

()

 -قال تعالى " :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ إِنْ جَلَيَ لولَّهُ عَلَ ْفُمُ لولَّ ْيَ سَ ْمَدًل إِوَى يَينْوِ لوْقِ َممَ ِ "

()

 -قال تعالىَ " :لَلِمُينل اَنَّ لوْ َقَّ وِلَّهِ وَضَيَّ عَنْمُمْ مَم عَمسُينل يَيْ َ ُونَ "

( )

 -قال تعالى" :اَحَ ِبَ لونَّمسُ اَنْ يُ ْ َعُينل اَنْ يَقُينوُينل آمَنَّم وَهُمْ وَم يُيْ َنُيننَ "

( )

 -قال تعالى" :اَوْ حَ ِبَ لوَّذِيزَ يَلْمَلُيننَ لو َّ ِّئَمتِ اَنْ يَ ْبِقُينسَم سَمفَ مَم يَ ْفُمُيننَ "

( )

 -قال تعالى" :جَلَيَ ِ ْنَ َ لونَّمسِ عَلَذَلبِ لولَّهِ "

( (

 -قال تعالى" :وَجَلَلْنَمهَم آيَ ً وِلْلَموَمِنيَ "

( )

 -قال تعالى" :وَقَملَ إِسَّمَم لتَّخَذْتُمْ مِزْ وُونِ لولَّهِ اَوْضَمسًم "

( )

 (2الياقان.00 /
 )1النمل82 /
 )2القصص0/
 )0القصص1/
 )1القصص2/
 )1القصص21/
 )2القصص29/
 )9القصص14/
 ) 8القصص22/
 ) 24القصص21/
 )22العن بوح/2
 (21العن بوح1/
 )22العن بوح24/
 )20العن بوح21/
 )21العن بوح11/
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 -قال تعالى" :اَووَمْ يَ َوْل اَسَّم جَلَلْنَم حَ َمًم آمِنًم "

()

 -قال تعالى" :وَجَلَيَ بَ ْنَفُمْ مَينَوَّةً وَ َحْمَ ً إِنَّ ِ ذَوِكَ وَآيَمتٍ وِقَينْو يَ َيَفَّ ُونَ "

( )

 -قال تعالى" :هُينَ لوَّذِي يُ ِيفُمُ لوْبَ ْقَ خَينْ ًم وَطَمَلًم "

()

 -قال تعالى" :اَووَمْ يَ َوْل اَنَّ لولَّهَ يَبْ ُطُ لو ِّعْقَ وِمَزْ يَشَمفُ ويَقْدِ ُ "

((

 -قال تعالى" :ويَجْلَلُهُ عِ َيًم "

()

 -قال تعالى " :لولَّهُ لوَّذِي خَلَقَفُمْ مِزْ ضَلْفٍ ضُمَّ جَلَيَ مِزْ بَلْدِ ضَلْفٍ قُينَّةً "

()

 -قال تعالى" :ويَ َّخِذَهَم هُزُوًل "

()

 -قال تعالى" :هَذَل خَلْقُ لولَّهِ َأَ ُوسِ مَمذَل خَلَقَ لوَّذِيزَ مِزْ وُوسِهِ "

()

 -قال تعالى" :اوَمْ تَ َوْل اَنَّ لولَّهَ سَخَّ َ وَفُمْ مَم ِ لو َّمَموَلتِ وَمَم ِ لوْأَ ْضِ "

()

 -قال تعالى" :اوَمْ تَ َ اَنَّ لولَّهَ يُينوِجُ لولَّ ْيَ ِ لونَّمَم ِ "

( )

 -قال تعالى" :وِ ُ ِيَفُمْ مِزْ آيَمتِهِ إِنَّ ِ ذَوِكَ وَآيَمتٍ وِفُيِّ صَبَّم شَفُين "

( )

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَمهُ هُدًى وِبَنِ إِسْ َلئِ يَ"

( )

 -قال تعالى" :وَجَلَلْنَم مِنْمُمْ اَئِمَّ ً يَمْدُونَ بِأَمْ ِسَم"

( )

 -قال تعالى" :وَمَم جَلَيَ اَعْوَلجَفُمُ لولَّمئِ تُهَمهِ ُونَ مِنْمُزَّ اُمَّمَمتِفُمْ وَمَم جَلَيَ اَوْعِ َمفَعُمْ"

( )

 -قال تعالى" :يَ ْ َبُيننَ لوْأَحْزَلبَ وَمْ يَذْهَبُينل "

( )

 )2العن بوح12 /
 )1الاوا12 /
 )2الاوا10/
)0الاوا22 /
 )1الاوا09 /
 )1الاوا10 /
 )2لقمان1/
 )9لقمان22/
 )8لقمان14/
 )24لقمان18/
 )22لقمان22 /
)21السجدة12 /
 )22السجدة10 /
 )20األ زاب0/
 )2121األ زاب14 /
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 -قال تعالى " :ويَ َى لوَّذِيزَ اُوتُينل لوْلِلْمَ لوَّذِي اُسْزِلَ إِوَ ْكَ مِزْ َبِّكَ هُينَ لوْ َقَّ "

()

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم بَ ْنَمُمْ وَبَ ْزَ لوْقُ َى لوَّ ِ بَم َعْنَم ِ مَم قُ ًى ظَمهِ َةً "

( )

 -قال تعالىَ " :جَلَلْنَمهُمْ اَحَموِيثَ "

()

 -قال تعالى " :إِوَّم وِنَلْلَمَ مَزْ يُؤْمِزُ بِموْآخِ َةِ مِمَّزْ هُينَ مِنْمَم ِ شَكٍّ "

()

 -قال تعالى " :قُيْ اَ ُوسِ َ لوَّذِيزَ اَوْ َقْ ُمْ بِهِ شُ َعَمفَ عَلَّم بَيْ هُينَ لولَّهُ لوْلَزِيزُ لوْ َفِ مُ "

()

 -قال تعالى " :هُينَ لوَّذِي جَلَلَفُمْ خَلَمئِفَ ِ لوْأَ ْضِ َمَزْ عَيَ َ َلَلَ ْهِ عُيْ ُهُ "

()

 -قال تعالى " :اَ ُوسِ مَمذَل خَلَقُينل مِزَ لوْأَ ْضِ "

()

 -قال تعالى " :قَموُينل َبُّنَم يَلْلَمُ إِسَّم إِوَ ْفُمْ وَمُ ْسَلُيننَ "

()

 -قال تعالى " :اَاَتَّخِذُ مِزْ وُوسِهِ آوِمَ ً "

()

 -قال تعالى " :وَجَلَلَنِ مِزَ لوْمُفْ َمِنيَ "

( )

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم ِ مَم جَنَّمتٍ مِزْ سَخِ ي وَاَعْنَمب وَ َجَّ ْسَم ِ مَم مِزَ لوْلُ ُيننِ "

( )

 -قال تعالى " :وَمَم عَلَّمْنَمهُ لوشِّلْ َ وَمَم يَنْبَغِ وَهُ "

( )

 -قال تعالى " :لوَّذِي جَلَيَ وَفُمْ مِزَ لوشَّجَ ِ لوْأَخْ َ ِ سَم ًل َإِذَل اَسْ ُمْ مِنْهُ تُينقِدُونَ "

( )

 -قال تعالى " :إِسَّم جَلَلْنَمهَم ِ ْنَ ً وِلهَّموِمِنيَ "

( )

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم ذُ ِّيَّ َهُ هُمُ لوْبَمقِنيَ "

( )

 )2سبأ1/
 )1سبأ29 /
 )2سبأ28 /
 )0سبأ12/
 )1سبأ12/
 )1فاطا28 /
 )2فاطا04/
 )9يس21/
 )8يس12/
 )24يس12/
 )22يس20 /
 )21يس18 /
 )22يس94 /
 )20الصافاح12/
 )21الصافاح22 /
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 -قال تعالى " :سَ َجِدُسِ إِنْ شَمفَ لولَّهُ مِزَ لوصَّمبِ ِيزَ "

()

 -قال تعالى " :ووَقَدْ عَلِمَتِ لوْجِنَّ ُ إِسَّمُمْ وَمُ ْ َ ُونَ "

( )

 -قال تعالى " :اَجَلَيَ لوْآوِمَ َ إِوَمًم وَلحِدًل إِنَّ هَذَل وَشَ ْفٌ عُجَمبٌ "

()

 -قال تعالى " :وَظَزَّ وَلوُووُ اَسَّمَم َ َنَّمهُ َمسْ َغْيَ َ َبَّهُ وَخَ َّ َلعِلًم وَاَسَمبَ "

()

 -قال تعالى " :يَم وَلوُووُ إِسَّم جَلَلْنَمكَ خَلِ يَ ً ِ لوْأَ ْضِ َمحْفُمْ بَ ْزَ لونَّمسِ بِموْ َقِّ "

()

 -قال تعالى " :اَوْ سَجْلَيُ لوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ عَموْمُيْ ِدِيزَ ِ لوْأَ ْضِ اَوْ سَجْلَيُ لوْمُ َّقِنيَ عَموْيُجَّم ِ "

()

 -قال تعالى " :اَتَّخَذْسَمهُمْ سِخْ ِيًّم اَوْ عَلغَتْ عَنْمُمُ لوْأَبْصَم ُ "

()

 -قال تعالى " :ووَ َلْلَمُزَّ سَبَأَهُ بَلْدَ حِنيٍ "

()

 -قال تعالى " :وَلوَّذِيزَ لتَّخَذُول مِزْ وُوسِهِ اَوْوِ َمفَ "

()

 -قال تعالى " :اوَمْ تَ َ اَنَّ لولَّهَ اَسْزَلَ مِزَ لو َّمَمفِ مَمفً َ َلَفَهُ يَنَمبِ ءَ ِ لوْأَ ْضِ "

( )

 -قال تعالى " :ضُمَّ يَجْلَلُهُ حُ َممًم "

( )

 -قال تعالى :اَ َ َاَيْ ُمْ مَم تَدْعُيننَ مِزْ وُونِ لولَّهِ "

( )

 -قال تعالى " :اَوِ لتَّخَذُول مِزْ وُونِ لولَّهِ شُيَلَمفَ قُيْ اَووَينْ عَمسُينل وَم يَمْلِفُيننَ شَ ْئًم وَوَم يَلْقِلُيننَ "

( )

 -قال تعالى " :اَووَمْ يَلْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ يَبْ ُطُ لو ِّعْقَ وِمَزْ يَشَمفُ ويَقْدِ ُ إِنَّ ِ ذَوِكَ وَآيَمتٍ وِقَينْو يُؤْمِنُيننَ "

( )

 -قال تعالى" :ويَينْوَ لوْقِ َممَ ِ تَ َى لوَّذِيزَ عَذَبُينل عَلَى لولَّهِ وُجُينهُمُمْ مُ ْينَوَّةٌ "

( )

 )2الصافاح241/
 )1الصافاح219/
 )2ص1 /
 )0ص10 /
 )1ص11/
 )1ص19/
 )2ص12 /
 )9ص99 /
 )8الزما2/
 )24الزما12/
 (22الزما 12/
 )21الزما29 /
 )22الزما02 /
 )20الزما11 /
 (21الزما14 /
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 -قال تعالى " :ولَّهُ لوَّذِي جَلَيَ وَفُمُ لوْأَ ْضَ قَ َل ًل وَلو َّمَمفَ بِنَمفً "

()

 -قال تعالى " :وَيُ ِيفُمْ آيَمتِهِ َأَيَّ آيَمتِ لولَّهِ تُنْفِ ُونَ "

( )

 -قال تعالى " :وَتَجْلَلُيننَ وَهُ اَسْدَلوًل ذَوِكَ َبُّ لوْلَموَمِنيَ "

()

 -قال تعالى " :وَجَلَيَ ِ مَم َوَلسِ َ مِزْ َينْقِمَم "

()

 -قال تعالى" :اَووَمْ يَ َوْل اَنَّ لولَّهَ لوَّذِي خَلَقَمُمْ هُينَ اَشَدُّ مِنْمُمْ قُينَّةً "

()

 -قال تعالى" :ووَفِزْ ظَنَنْ ُمْ اَنَّ لولَّهَ وَم يَلْلَمُ عَُِريًل مِمَّم تَلْمَلُيننَ "

()

 -قال تعالى" :وَقَملَ لوَّذِيزَ عَيَ ُول َبَّنَم اَ ِسَم لولَّذَيْزِ اَضَلَّمسَم مِزَ لوْجِزِّ وَلوْإِسْسِ "

()

 -قال تعالى" :وَمِزْ آيَمتِهِ اَسَّكَ تَ َى لوْأَ ْضَ خَمشِلَ ً "

()

 -قال تعالى" :وَمَم اَظُزُّ لو َّمعَ َ قَمئِمَ ً "

()

 -قال تعالى" :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ إِنْ عَمنَ مِزْ عِنْدِ لولَّهِ ضُمَّ عَيَ ْتُمْ بِهِ مَزْ اَضَيُّ مِمَّزْ هُينَ ِ شِقَمقٍ بَلِ دٍ "

( )

 -قال تعالى" :سَنُ ِيمِمْ آيَمتِنَم ِ لوْآ َمقِ وَ ِ اَسْيُ ِمِمْ "

( )

 -قال تعالى" :وَلوَّذِيزَ لتَّخَذُول مِزْ وُوسِهِ اَوْوِ َمفَ "

( )

 -قال تعالى" :ووَينْ شَمفَ لولَّهُ وَجَلَلَمُمْ اُمَّ ً وَلحِدَةً "

( )

 -قال تعالى" :جَلَيَ وَفُمْ مِزْ اَسْيُ ِفُمْ اَعْوَلجًم وَمِزَ لوْأَسْلَموِ اَعْوَلجًم "

( )

 -قال تعالى" :ويَلْلَمُيننَ اَسَّمَم لوْ َقُّ "

( )

 )2غافا10 /
 )1غافا92/
 )2فصاح8 /
 )0فصاح24 /
 )1فصاح21 /
 )1فصاح11 /
 )2فصاح18 /
 )9فصاح28 /
 )8فصاح14 /
 )24فصاح11 /
 )22فصاح12/
 )21الكواى1 /
 )22الكواى9 /
 )20الكواى22 /
 )21الكواى29 /
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 -قال تعالى" :ويَلْلَمَ لوَّذِيزَ يُجَموِوُيننَ ِ آيَمتِنَم مَم وَمُمْ مِزْ مَ ِ ص "

()

 -قال تعالى" :ويَجْلَيُ مَزْ يَشَمفُ عَقِ مًم إِسَّهُ عَلِ مٌ قَدِي ٌ "

( )

 -قال تعالى" :ووَفِزْ جَلَلْنَمهُ سُين ًل سَمْدِي بِهِ مَزْ سَشَمفُ مِزْ عِبَموِسَم "

()

 -قال تعالى" :إِسَّم جَلَلْنَمهُ قُ ْآسًم عَ َبِ ًّم وَلَلَّفُمْ تَلْقِلُيننَ "

()

 -قال تعالى " :لوَّذِي جَلَيَ وَفُمُ لوْأَ ْضَ مَمْدًل وَجَلَيَ وَفُمْ ِ مَم سُبُلًم وَلَلَّفُمْ تَمْ َدُونَ "

()

 -قال تعالى" :وَجَلَلُينل وَهُ مِزْ عِبَموِهِ جُزْفًل إِنَّ لوْإِسْ َمنَ وَفَيُين ٌ مُبِنيٌ "

()

 -قال تعالى" :اَوِ لتَّخَذَ مِمَّم يَخْلُقُ بَنَمتٍ وَاَصْيَمعُمْ بِموْبَنِنيَ "

()

 -قال تعالى" :جَلَلُينل لوْمَلَمئِفَ َ لوَّذِيزَ هُمْ عِبَموُ لو َّحْمَزِ إِسَمضًم"

()

 -قال تعالى" :ويَ ْ َبُيننَ اَسَّمُمْ مُمْ َدُونَ "

()

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَمهُ مََُلًم وِبَنِ إِسْ َلئِ يَ "

( )

 -قال تعالى" :ووَينْ سَشَمفُ وَجَلَلْنَم مِنْفُمْ مَلَمئِفَ ً ِ لوْأَ ْضِ يَخْلُيُيننَ "

( )

 -قال تعالى" :اَوْ يَ ْ َبُيننَ اَسَّم وَم سَ ْمَءُ سِ َّهُمْ وسَجْينَلهُمْ "

( )

 -قال تعالى" :لتَّخَذَهَم هُزُوًل "

( )

 -قال تعالى" :اَوْ حَ ِبَ لوَّذِيزَ لجْ َ َحُينل لو َّ ِّئَمتِ اَنْ سَجْلَلَمُمْ عَموَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ "

( )

 -قال تعالى" :وَتَ َى عُيَّ اُمَّ ٍ جَمضِ َ ً "

( )

 )2الكواى21 /
 )1الكواى14 /
 )2الكواى11/
 )0الزخا 1 /
 )1الزخا 24 /
 )1الزخا 21 /
 ( 2الزخا 21 /
 )9الزخا 28 /
 )8الزخا 22 /
 )24الزخا 18 /
 ) 22الزخا 14 /
 )21الزخا 94 /
 )22الجاثي 8 /
 )20الجاثي 12/
 )21الجاثي 19 /
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 -قال تعالى " :ذَوِفُمْ بِأَسَّفُمُ لتَّخَذْتُمْ آيَمتِ لولَّهِ هُزُوًل "

()

 -قال تعالى " :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ مَم تَدْعُيننَ مِزْ وُونِ لولَّهِ اَ ُوسِ مَمذَل خَلَقُينل مِزَ لوْأَ ْضِ "

( )

 -قال تعالى " :لوَّذِيزَ لتَّخَذُول مِزْ وُونِ لولَّهِ قُ ْبَمسًم "

()

 -قال تعالى " :اَووَمْ يَ َوْل اَنَّ لولَّهَ لوَّذِي خَلَقَ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضَ "

()

 -قال تعالىَ " :اَيْتَ لوَّذِيزَ ِ قُلُينبِمِمْ مَ َضٌ يَنْهُ ُونَ إِوَ ْكَ "

()

 -قال تعالى" :بَيْ ظَنَنْ ُمْ اَنْ وَزْ يَنْقَلِبَ لو َّسُينلُ وَلوْمُؤْمِنُيننَ إِوَى اَهْلِ مِمْ "

((

 -قال تعالى" :إِذْ جَلَيَ لوَّذِيزَ عَيَ ُول ِ قُلُينبِمِمُ لوْ َمِ َّ َ "

()

 -قال تعالى" :وَلعْلَمُينل اَنَّ ِ فُمْ َسُينلَ لولَّهِ "

()

 -قال تعالى" :وَجَلَلْنَمعُمْ شُلُينبًم وَقَبَمئِيَ وِ َلَم َ ُينل "

()

 -قال تعالى" :إِوَّم جَلَلَ ْهُ عَمو َّمِ مِ "

( )

 -قال تعالى" :اَ َ َاَيْ ُمُ لولَّمتَ وَلوْلُزَّى "

( )

 -قال تعالى" :وَقَدْ تَ َعْنَمهَم آيَ ً َمَيْ مِزْ مُدَّعِ "

( )

 -قال تعالى" :اَ َ َاَيْ ُمْ مَم تُمْنُيننَ اَاَسْ ُمْ تَخْلُقُينسَهُ اَوْ سَ ْزُ لوْخَموِقُيننَ "

( )

 -قال تعالى" :سَ ْزُ جَلَلْنَمهَم تَذْعِ َةً وَمَ َمعًم وِلْمُقْينِيزَ "

( )

 -قال تعالى " :وَتَجْلَلُيننَ ِعْقَفُمْ اَسَّفُمْ تُفَذِّبُيننَ "

( )

 )2الجاثي 21 /
 ) 1األ قا 0/
 )2األ قا 19 /
 )0األ قا 22 /
 )1م مد14/
 )1اليت 21 /
 )2اليت 11 /
 (9ال جااح2 /
 )8ال جااح22 /
 )24البااياح01 /
 )22النجا28 /
 )21القما21 /
 )22الواقع 18 /
 )20الواقع 22 /
 )21الواقع 91 /

87

 -قال تعالى " :لعْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ يُ ْ ِ لوْأَ ْضَ بَلْدَ مَينْتِمَم "

()

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم ِ ذُ ِّيَّ ِمِمَم لونُّبُينَّةَ "

( )

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم ِ قُلُينبِ لوَّذِيزَ لتَّبَلُينهُ َاْ َ ً وَ َحْمَ ً وَ َهْبَمسِ َّ ً "

()

 -قال تعالى " :لتَّخَذُول اَيْمَمسَمُمْ جُنَّ ً "

()

 قال تعالى " :مَم ظَنَنْ ُمْ اَنْ يَخْ ُجُينل وَظَنُّينل اَسَّمُمْ مَمسِلَ ُمُمْ حُصُينسُمُمْ مِزَ لولَّهِ " -قال تعالى " :اَوْ تَ َعْ ُمُينهَم قَمئِمَ ً "

( )

 -قال تعالى " :وَوَم تَجْلَيْ ِ قُلُينبِنَم غِلًّم وِلَّذِيزَ آمَنُينل "

()

 -قال تعالى " :تَ ْ َبُمُمْ جَمِ لًم "

()

 -قال تعالى" :وَ َاَيْ َهُ خَمشِلًم مُ َصَدِّعًم مِزْ خَشْ َ ِ لولَّهِ "

()

 -قال تعالى" :ل اَيُّمَم لوَّذِيزَ آمَنُينل وَم تَ َّخِذُول عَدُوِّي وَعَدُوَّعُمْ اَوْوِ َمفَ "

( )

 -قال تعالى" :وَقَدْ تَلْلَمُيننَ اَسِّ

َسُينلُ لولَّهِ إِوَ ْفُمْ "

( )

 -قال تعالى " :إِنْ عَعَمْ ُمْ اَسَّفُمْ اَوْوِ َمفُ وِلَّهِ مِزْ وُونِ لونَّمسِ "

( )

 -قال تعالى" :يَ ْ َبُيننَ عُيَّ صَ ْ َ ٍ عَلَ ْمِمْ هُمُ لوْلَدُوُّ "

( )

 -قال تعالى" :عَعَمَ لوَّذِيزَ عَيَ ُول اَنْ وَزْ يُبْلَُُينل "

( )

 -قال تعالى " :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ إِنْ اَصْبَحَ مَمؤُعُمْ غَينْ ًل "

( )

 )2ال ديد22 /
 )1ال ديد11 /
 )2ال ديد12 /
 )0المجادل 21/
 )1ال كا1 /
 )1ال كا1/
 )2ال كا2 /
 )9ال كا20 /
 )8ال كا12/
 )24الممت ن 2/
 )22الص 1/
)21الجمع 1/
 )22المنافقون0 /
)20الت ابن2 /
 )21الماك24 /
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()

 -قال تعالى " :إِسِّ ظَنَنْتُ اَسِّ مُلَمقٍ حِ َمبِ َهْ "

()

 -قال تعالى" :وَإِسَّم وَنَلْلَمُ اَنَّ مِنْفُمْ مُفَذِّبِنيَ "

( )

 -قال تعالى " :إِسَّمُمْ يَ َوْسَهُ بَلِ دًل "

()

 -قال تعالى" :جَلَلُينل اَصَمبِلَمُمْ ِ آذَلسِمِمْ "

()

 -قال تعالىَ " :لَمْ يَجِدُول وَمُمْ مِزْ وُونِ لولَّهِ اَسْصَم ًل "

()

 -قال تعالىَ َ َ " :لْلَمُيننَ مَزْ اَضْلَفُ سَمصِ ًل وَاَقَيُّ عَدَوًل "

()

 -قال تعالى" :عَلِمَ اَنْ وَزْ تُ ْصُينهُ َ َمبَ عَلَ ْفُمْ "

()

 -قال تعالى" :ايَ ْ َبُ لوْإِسْ َمنُ اَوَّزْ سَجْمَءَ عِهَممَهُ "

()

 -قال تعالى" :تَهُزُّ اَنْ يُيْلَيَ بِمَم َمقِ َةٌ "

()

 -قال تعالى " :ايَ ْ َبُ لوْإِسْ َمنُ اَنْ يُ ْ َكَ سُدًى "

( )

 -قال تعالى " :إِذَل َاَيْ َمُمْ حَ ِبْ َمُمْ وُؤْوُؤًل مَنُُْين ًل "

( )

 -قال تعالىَ " :مَزْ شَمفَ لتَّخَذَ إِوَى َبِّهِ سَبِ لًم "

( )

 -قال تعالىَ " :جَلَلْنَمهُ ِ قَ َل مَفِنيٍ "

( )

 -قال تعالى " :اوَمْ سَجْلَيِ لوْأَ ْضَ عِيَمتًم "

( )

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم سَينْمَفُمْ سُبَمتًم "

( )

 )2ال اق 14 /
 )1ال اق 08 /
 )2المعااج1/
 )0نو 2 /
 )1نو 11 /
 )1الجن10 /
 )2المزمل14 /
 )9القيام 2 /
 )8القيام 11 /
 )24القيام 21 /
 )22اإلنسان28 /
 )21اإلنسان18 /
 )22الماسالح12 /
 )20الماسالح11/
 )21النبأ8/
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 -قال تعالى" :اَوَم يَهُزُّ اُووَئِكَ اَسَّمُمْ مَبْلُينضُيننَ "

()

 -قال تعالىَ " :جَلَلَهُ غَُُمفً اَحْينَى "

( )

 -قال تعالى " :اوَمْ تَ َ عَ ْفَ َلَيَ َبُّكَ بِلَموٍ "

()

 -قال تعالى " :اوَمْ سَجْلَيْ وَهُ عَ ْنَ ْزِ "

()

 -قال تعالى " :اَنْ َآهُ لسْ َغْنَى "

()

 -قال تعالى " :اوَمْ يَلْلَمْ بِأَنَّ لولَّهَ يَ َى "

()

 -قال تعالى " :يَ ْ َبُ اَنَّ مَموَهُ اَخْلَدَهُ "

( )

 -قال تعالى " :اوَمْ تَ َ عَ ْفَ َلَيَ َبُّكَ بِأَصْ َمبِ لوْيِ يِ اوَمْ يَجْلَيْ عَ ْدَهُمْ ِ تَ ْلِ ي "

()

 -قال تعالىَ " :جَلَلَمُمْ عَلَصْفٍ مَأْعُينل "

()

 )2المطييين0 /
 )1األًاى1/
 )2اليجا1/
 )0الباد9 /
 )1العاا2/
 )1العاا20/
 )2الهمزة2 /
 )9الييل1،2 /
 )8الييل1 /
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ب -ما يتعدى لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر:

ينصب الميعول الثاني بيعل يتعدى ملى ميعولين ليس شصاهما المبتدش والخبا.

ومن ابه األفعال :شًطى ،و سا .فيتعديان ب يا وسيا من وسائل التعدي .

ومنهةةا :شفعةةال انةةح متعدي ة ملةةى ميعةةول وا ةةد ،وشصةةب ح متعدي ة ملةةى ميعةةولين بةةالهمزة شو التضةةعي ،

مثل :شباغ ،وقطع.

ومنهةةا :شفعةةال انةةح تتعةةدى ملةةى األول بنيسةةها ،والةةى الثةةاني ب ةةا الجةةا ،ف ةةب

ةةا الجةةا ،فتعةةدح

ملى الثاني بنيسها ،مثل :اختاا ،است يا ،وشما......
وابه األفعال مبا بفح فإن الجما

تعطينا مدلول ا بتداء شو اإلخباا،ألنها ناقصة المعنةى ،وي تمةل

معنااا بإدخال اليعل ًايها ليعمل في ا نيها النصب ،وي ون الميعول األول فاًال في المعنى.
وقد نصب الميعول الثاني بهبه األفعال في القاآن ال ايا مثل:
 -قال تعالى " :ضُمَّ سَفْ ُينهَم وَ ْمًم "(.)2

"ال سوة قيق لما وااى الجسا من الثياب ،واستعاااا انا لما شنكأ من الا ا البي غطي به العظا"(.)1

ويقول شبو يان في اليعل سا" :يقال منه سا ي سو ،وفعاه يتعدى ملى اثنين تقول :سوح زيدا ثوبةا،

وقد جاء متعديا ملى وا د ،قال الكاًا:

سا وجهها سع ٌ منتكا

ب في الاوع خييان
وشا ُ
()2
ضمنه معنى غطاء ،فتعدى ملى وا د"

 -قال تعالىَ َ " :ينَوَّى عَنْمُمْ وَقَملَ يَم قَينْوِ وَقَدْ اَبْلَغْ ُفُمْ ِسَموَ َ َبِّ "(.)0

"في ون الخطاب ًاى سبيل المثال التيجيع ًايها والت سا ،ل ونها لا يؤمنوا فها وا"(.)1
 -قال تعالى " :وَقَ َّلْنَمهُمُ لضْنَ َ ْ عَشْ َةَ اَسْبَمطًم اُمَمًم "(.)1

"وقطعنااا :وصيانااا قطعا ،شي فاقنا وميزنا بعضها من بعض لقا األلي بينها"
"وق ة شا شبةةان ابةةن ث اةةب ًةةن ًاصةةا بتخيي ة

()2

الطةةاء ،وابةةن وثةةاب ،واألًم ة  ،وطا ة بةةن سةةايمان ًك ةاة

ب سةةا الكةةين ،وًةةنها اليةةت شيضةةا ،وشبةةو يةةوة وطا ة بةةن مصةةا بال سةةا واةةي ل ة تمةةيا والجمهةةوا
باإلس ان واي ل

ال جاز ،واثنتي ًكاة ال"(.)9

 )2البقاة.181 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص .128
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص.092
 )0األً اا .28 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص .89
 )1األً اا .214 /
 )2ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.219

 )9الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص .288 ،289
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وشجاز شبو البقاء شن ي ون قطعنا بمعنى صيانا وشن ينتصب اثنتي ًكاة ًاى شنه ميعول ثان لقطعنااا

شو ي ةةون ةةا  ،شي :فاقنةةااا فاقةةا .وشسةةباطا بةةدل مةةن اثنتةةي ًك ةاة،

تمييةةز؛ ألنةةه جمةةع .وشممةةا :نعةةح

ألسباط،شو بدل بعد بدل وشن (اثنتي ًكاة)؛ ألن التقديا :اثنتي ًكاة شم "

()2

ولا يعد الن ويون قطعنا في باب ظننح ،وجةزا بةه ال ةوفي ،فقةال اثننتةي ًكةاة ميعةول "لقطعنةااا" شي

جعانةا اثنتةي ًكةاة ،وتمييةز اثنتةي ًكةاة م ةبو
من اثنتي ًكاة و شمما"

()1

ليهةا المعنةةى تقةدياه :اثنتةي ًكةاة فاقة  ،وشسةباطا بةةدل

ابن اليعل(قطعنا) يتعةدى لميعةولين فهةو بمعنةى صةيانا شو جعانةا ،الميعةول األول اةو الضةميا ،والثةاني
اثنتةةي ًك ةاة ،ونةةاج شن ت ةةون شسةةباطا ةةال ولةةيس تمييةةز؛ ألنهةةا جمةةع والتمييةةز يجةةب شن ي ةةون ميةةادا

ن اة.

 -قال تعالىْ َ َ " :قِ

َبَّهُ خَمْ ًل "(.)2

"وق ة شا الجمهةةوا :فيسةةقي ابةةه م ةن سةةقي ،وفاق ة فيسةةقي مةةن شسةةقى ،وامةةا ل تةةان بمعنةةى وا ةةد ،وقةةا فةةي
السبع نسقي ا ونسقي ا ،وقال صا ب الاوام  :سقى واسقى بمعنى وا د في الا  ،والمعاو

شن سقاه

ناوله ليكاب ،وشسقاه جعل له سقيا ،ونسب ضةا اليةاء لع امة والج ةداي ،ومعنةى ابةه :سةيده وقةال ابةن

ًطي وق شا ً ام والج داي فيسقي ابه بضا الياء وفت القا  ،شيك ما ياويه .وقةال الزمخكةاي :وقة شا
ً ام فيسقي ابه ،فيسقي ما ياوي به ًاى البناء لاميعول"(.)0

شما األلوسةي فيةاى شن الميعةول الثةاني ابةه ،واألول اةو الضةميا النائةب ًةن الياًةل ًاةى اًتبةاا اليعةل

يسقي مبني لاميعول ،شما خم اا فقد شًابها تمييز.

" وقايء في السبع "نسقي ا" و"نسقي ا" باليت والضا ،والمعاو

شن سقاه :ناوله ليكاب ،شسةقاه :جعةل

له سقيا ،ونسب ضا الياء لع ام  ،والج ةداي ،وب ةا بعضةها شن ً امة قة شا "فيسةقى" بالبنةاء لاميعةول،

وا"يةةه" باليةةاء المثنةةاة والةااء ال سةةواة ،والمةااد بةةه مةةا يةةاوى بةه واةةو ميعةةول ثة ٍ
ةان ليسةةقي ،والميعةةول األول

الضميا النائب ًن الياًل العائد ًاى ش د ،ونصب خم اا ينئب ًاى التمييز"
وناج في ابه اآلي شن يعاب (ابه) ميعو ثانيا ،و(خم اا) ميعو شو .
 -قال تعالى " :وَقُيْ َبِّ اَسْزِوْنِ مُنْزَوًم مُبَم َعًم وَاَسْتَ خَ ْ ُ لوْمُنْزوِنيَ "(.)1

 )2التبيان في مًااب القاآن،الع باي ،ج ،2ص.188
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص288،289
 )2يوس .28 /
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج  ،1ص .128
 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،1ص021
 )1المؤمنون.18 /
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()1

"وق اا الجمهوا منز بضا الميا وفت الزاي ،فجاز شن ي ون مصد اا وم انا شي من از شو موضع منزال،
وق شا شبو ب ا والميضل وشبو يوة وابن شبي ًبا وشبان :بيت الميا و سا الزاي شي م ان نزول ،من في

بلك خطاب لااسول ًايه الصالة والسالا ،شي من في ما جاى ًاى ابه شم نو لد ئل وًب اا"(.)2

قال تعالى" :وس ق ه ممم خلقنم اسلمممً واسمس عُريلً"(.)1

"ونسقيه :العام ًاى ضا النون ،وق شا شبو ًماو وًاصا في اواي ًنهما وشبو يوة وابن شبي ًبا
بيت ها( ،مما خاقنا) يجوز شن تن اا بة (نسقيه) واي بتداء ال ي ويجوز شن تتعاا بم بو

ًاى شنها

وجاها منيخون باألودي
ال من شنعاما ،ون اح األنعاا واألناسي ،قال الزمخكاي( :ألن ًاي الناس ُ
واألنهاا ،فبها غني ًن سقي الماء ،وشًقابها واا ثيا منها ُيعيكها م ما ينزل ا من ا مته
وسقيا من سمائه)(.)2

قال تعالى " :أتبلينهم مش قني"(.)0
يقول شبو يان" :شتبعواا مكاقين :شي شدا واا فعاى ابا ي ون متعديا ملى وا د وقد ي ون شتبع متعديا
()1

ملى اثنين"

شما شبو العباس فياى شن "مكاقين" منصوب ًاى ال ال" :قوله (فأتبعواا) :العام بقطع الهمزة من

شتبعه :شي شل قه نيسه ،ف ب

الثاني ،وقيل :يقال :شتبعه بمعنى اتَّبعه بوصل الهمزة شي :ل قه،

وال سن وال اا الزمااي بوصاهما وتكديد التاء اي بمعنى الا اا .قوله (مكاقين) منصوب ًاى

ال ال ،والظااا شنه من الياًل ومعنى مكاقين شي :داخاين في وقح الكاوا أصب وشمسى ،شي:
دخل في ابين الوقتين أنجد وشتها ،وقيل :مكاقين بمعنى مضيئين ،وفي التيسيا شن بني مساائيل

انوا في نوا ،والقبط في ظام  ،فعاى ابا ي ون "مكاقين" ا من الميعول ،وًندي [شي شبو العباس]

شنه يجوز شن ي ون ا من الياًل والميعول مب جعانا "مكاقين" داخاين في وقح الكاوا ،شي في
م ان المكاا؛ ألن ال من القباتين ان داخال في بلك الزمان ،شو في بلك الم ان"(.)1
ما يتيا معه شبو البقاء في مًااب "مكاقين" ا

()2

وناج شن اليعل "شتبع" في األصل متعديا لميعول وا د من اليعل "تبع" ،ثا تعدى بالهمزة ملى ميعولين،

وببلك ي ون الضميا في "شتبعنااا" ميعو شو " ،مكاقين" ميعو ثانيا.
ومن اآلياح التي نصب فيها الميعول الثاني بيعل ٍ
متعد لميعولين ليس شصاهما المبتدش والخبا:
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج.119 ،2
 )1الياقان.08 /
 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج  ،9ص .099
 )0الكعااء.14 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص.111
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،9ص .111
)2انظا :التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،1ص.881
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 قال تعالىَ " :أَضَمبَفُمْ غَمًّم بِغَمٍّ وِفَ ْلَم تَ ْزَسُينل "(.)2 قال تعالى " :يَ ْأَوُكَ اَهْيُ لوْفِ َمبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَ ْمِمْ عِ َمبًم مِزَ لو َّمَمفِ َقَدْ سَأَوُينل مُينسَى اَعْبَ َ مِزْ ذَوِكَ "(.)1 قال تعالى " :خَيَّفَ لولَّهُ عَنْفُمْ وَعَلِمَ اَنَّ ِ فُمْ ضَلْيًم "(.)2 قال تعالى " :وَمَم مَنَلَمُمْ اَنْ تُقْبَيَ مِنْمُمْ سَيَقَمتُمُمْ إِوَّم اَسَّمُمْ عَيَ ُول بِمولَّهِ وَبِ َسُينوِهِ "(.)0 قال تعالى " :وَإِنْ وَمْ يُلْ َينْل مِنْمَم إِذَل هُمْ يَ ْخَ ُيننَ "( ). قال تعالىَ " :أَوْ َوَهُمُ لونَّم َ وَبِئْسَ لوْينِ ْوُ لوْمَينْ ُووُ "( ). قال تعالىَ " :أَذَلقَمَم لولَّهُ وِبَمسَ لوْجُينيفِ وَلوْخَينْفِ بِمَم عَمسُينل يَصْنَلُيننَ "( ). قال تعالى " :وَعُيَّ إِسْ َمن اَوْزَمْنَمهُ طَمئِ َهُ ِ عُنُقِهِ "( ). قال تعالى " :قَملَ َبُّنَم لوَّذِي اَعْ َى عُيَّ شَ ْفٍ خَلْقَهُ ضُمَّ هَدَى "( ). قال تعالى " :وَعَلَّمْنَمهُ صَنْلَ َ وَبُينس "( ). قال تعالى " :وَوَم سُفَلِّفُ سَيْ ًم إِوَّم وُسْلَمَم "( ). قال تعالى " :وَإِسَّكَ وَ ُلَقَّى لوْقُ ْآنَ مِزْ وَدُنْ حَفِ م عَلِ م "( ). قال تعالى :ووَئِزْ سَأَوْ َمُمْ مَزْ خَلَقَ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضَ "( ). قال تعالى " :وَاَوْ َضَفُمْ اَ ْضَمُمْ وَوِيَم َهُمْ وَاَمْينَلوَمُمْ "( ). قال تعالى " :وَإِذَل سَأَوْ ُمُينهُزَّ مَ َمعًم َمسْأَوُينهُزَّ مِزْ وَ َلفِ حِجَمب "( ). )2آل ًماان.212 /
 )1النساء.212 /
 )2األنيال.11 /
 )0التوب .10 /
 )1التوب .19 /
 (1اود.89 /
 (2الن ل.221 /
 (9اإلسااء.22 /
 (8طه 14 /وقد سبا توضي ابه اآلي في موضع سابا.
 (24األنبياء.94 /
 (22المؤمنون.11 /
 (21النمل.1 /
 (22العن بوح.12 /
 (20األ زاب.12 /
 (21األ زاب.12 /
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 قال تعالى " :قُيْ مَم سَأَوْ ُفُمْ مِزْ اَجْ "( ). قال تعالى " :لوَّذِي اَحَلَّنَم وَل َ لوْمُقَممَ ِ مِزْ َ ْلِهِ "( ). قال تعالى " :ضُمَّ إِذَل خَينَّوْنَمهُ سِلْمَ ً مِنَّم قَملَ إِسَّمَم اُوتِ ُهُ عَلَى عِلْم بَيْ هِ َ ِ ْنَ ٌ ووَفِزَّ اَعَُْ َهُمْ وَم يَلْلَمُيننَ "( ). -قال تعالى " :وَاَوْ َضْنَم بَنِ إِسْ َلئِ يَ لوْفِ َمبَ "

( ).

 قال تعالى " :عَذَوِكَ وَاَوْ َضْنَمهَم قَينْمًم آخَ ِيزَ "( ). قال تعالى " :وَاَوْزَمَمُمْ عَلِمَ َ لو َّقْينَى "( ). قال تعالى " :إِنْ هِ َ إِوَّم اَسْمَمفٌ سَمَّ ْ ُمُينهَم اَسْ ُمْ وَآبَمؤُعُمْ مَم اَسْزَلَ لولَّهُ بِمَم مِزْ سُلْ َمن "( ). قال تعالى " :وَمَزْ يُينقَ شُحَّ سَيْ ِهِ َأُووَئِكَ هُمُ لوْمُيْلِ ُيننَ "( ). قال تعالى " :قَملَ سُينَ ٌ،بِّ إِسَّمُمْ عَصَينْسِ وَلتَّبَلُينل مَزْ وَمْ يَزِوْهُ مَموُهُ وَووَدُهُ إِوَّم خَ َم ًل "( ). قال تعالى " :وَأَسْقَ ْنَمهُمْ مَمفً غَدَقًم "( ). قال تعالى " :سَأُ ْهِقُهُ صَلُينوًل "( ). قال تعالى " :ضُمَّ سُ ْبِلُمُمُ لوْآخِ ِيزَ "( ). قال تعالى " :إِسَّم اَسْذَ ْسَمعُمْ عَذَلبًم قَ ِيبًم "( ). قال تعالى " :وَإِذَل لوْمَينْفُووَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَسْب قُ ِلَتْ "( ). قال تعالىَ " :أَوْمَمَمَم ُجُين َهَم وَتَقْينَلهَم "( ). (2سبأ.02 /
 (1فاطا.21 /
)2الزما.08 /
 )7غافا12/
 (1الدخان.19 /
 (1اليت .11 /
 (2النجا.12 /
 (9ال كا.8 /
 (8نو .12 /
 (24الجن.21 /
 (22المدثا.22 /
 (21الماسالح.22 /
 (22النبأ.04/
 (20الت ويا.8،9/
 (21الكمس.9 /
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 قال تعالى " :عَلَّمَ لوْإِسْ َمنَ مَم وَمْ يَلْلَمْ "( ). قال تعالى " :إِسَّم اَعْ َ ْنَمكَ لوْفَينْضَ َ "( ).ومن اآليات التي نصب فيها المفعول الثاني بفعل تعدى بالهمز أو التضعيف:
-

قال تعالى" :فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئبسَ البوِرْدُ البمَوْرُودُ"

()

 -قال تعالى :وَيُلَلِّمُهُ لوْفِ َمبَ وَلوْ ِفْمَ َ "

()0

 قال تعالى " :بَدَّوْنَمهُمْ جُلُينوًل غَ ْ َهَم " -قال تعالى " :وَعَلَّمْنَمهُ صَنْلَ َ وَبُينس "

()1

()1

 -قال تعالى " :ووَ ُبَدِّوَنَّمُمْ مِزْ بَلْدِ خَينْ ِمِمْ اَمْنًم "

()2

 قال تعالى " :إِسَّهُ وَفَبِريُعُمُ لوَّذِي عَلَّمَفُمُ لو ِّ ْ َ " -قال تعالى" :وَبَدَّوْنَمهُمْ بِجَنَّ َ ْمِمْ جَنَّ َ ْزِ "

()9

()8

 -قال تعالى" :لوَّذِي اَحَلَّنَم وَل َ لوْمُقَممَ ِ مِزْ َ ْلِهِ "

()24

 قال تعالى" :وَلوْقَمَ َ قَدَّ ْسَمهُ مَنَمعِلَ حَ َّى عَموَ عَموْلُ ْجُيننِ لوْقَدِيمِ " -قال تعالى " :ضُمَّ إِذَل خَينَّوْنَمهُ سِلْمَ ً مِنَّم "

()22

()21

 -قال تعالى " :اَوْ يُزَوِّجُمُمْ ذُعْ َلسًم وَإِسَمضًم "

()22

 قال تعالى " :إِنْ هِ َ إِوَّم اَسْمَمفٌ سَمَّ ْ ُمُينهَم اَسْ ُمْ وَآبَمؤُعُمْ " -قال تعالى" :وَعَلَّمَ آوَوَ لوْأَسْمَمفَ عُلَّمَم "

()20

()21

 قال تعالى" :مََُيُ لوَّذِيزَ حُمِّلُينل لو َّينْ َلةَ ضُمَّ وَمْ يَ ْمِلُينهَم عَمََُيِ لوْ ِمَم ِ يَ ْمِيُ اَسْيَم ًل " (2العاا .1/
 (1ال وثا.2 /
 )2اود89/
 )0آل ًماان09/
 )1النساء11/
 )1األنبياء94 /
 )2النوا11/
 )9الكعااء08 /
 )8سبأ21/
 )24فاطا21/
 )22يس28/
 )21الزما08/
 )22الكواى14/
)20النجا12/
)21البقاة22/
 )21الجمع 1/
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()21

 -قال تعالى " :وَم يُفَلِّفُ لولَّهُ سَيْ ًم إِوَّم مَم آتَمهَم "

()2

 قال تعالى " :ووَقَدْ عَيَّنَّم لو َّمَمفَ لودُّسْ َم بِمَصَمبِ حَ " -قال تعالى " :عَلَّمَ لوْإِسْ َمنَ مَم وَمْ يَلْلَمْ "

()1

()2

 -قال تعالى" :عَلَّمَ الْقُرْآن خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ "

()0

ومن اآلياح التي نصب فيها الميعول الثاني بيعل تعدى ب ا الجا:
 -قال تعالى " :أَنببِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِنيَ

"()1

 -قال تعالى " :وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيتَى ابْنِ مَرْسَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ سَدَسْهِ"

()1

 -قال تعالى" :نَبِّئُونِي بِعِلبمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِنيَ"

()6

ت -ما يتعدى لثالثة مفاعيل:
األفعال المتعدي ملى ميعولين يم ن شن تتعدى ملى ثالث مياًيل بزيادة الهمزة شو التضعي .

"ومن األفعال التي تتعدى ملى ثالث مياًيل :شاى ،وشًاا ،ونبأ ،وشخبا ،وشنبأ ،وخبا"(.)9
ومن صوا تعدي العامل لثالث مياًيل في القاآن ال ايا:

 -قال تعالى " :عَذَوِكَ يُ ِيمِمُ لولَّهُ اَعْمَموَمُمْ حَ َ َلتٍ عَلَ ْمِمْ "(.)8

" وجوزوا في يايها شن ت ون بصاي ًديح بالهمزة ،فت ون سااح منصوب ًاى ال ال ،و شن
ت ون قابي فت ون ميعو ثالثا"(.)24

 -وقال تعالى" :إِذب سُرِسكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ولَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِريًا لَفَشِلبتُمْ ولَتَنَازَعْتُمْ فِي البأَمْرِ"

(.)22

"شما في نصب قايال" :قال الزمخكاي شنه ًاى ال ال ،وما قاله ظااا ألن شاى منقول بالهمزة من اشي
البصاي فتعدح ملى اثنين األول ا

خطاب الاسول صاى ا

ًايه وساا ،والثاني ضميا ال ياا،

فقايال و ثي اا منصوبان ًاى ال ال ،وزًا بعض الن ويين شن شاى ال امي تتعدى ملى ثالث

أًاا

)2الطالا2/
 )1الماك1/
)2العاا1/
)0الا من0-1 /
 )1البقاة22/
 )1المائدة01/
 (2األنعاا202/
 (9انظا :كا ابن ًقيل ًاى شليي ابةن مالةك ،ابةن ًقيةل ،ت قيةا :م مةد م ةي الةدين ًبةد ال ميةد ،ط ،14داا التة اا  ،القةاااة ،ج ،1ص-18
.22
 )8البقاة.212 /
 )24الب ةةا الم ةةيط فةةي التيسةةيا ،شبةةو يةةان األندلسةةي ،ج ،1ص ،82او المعةةاني فةةي تيسةةيا الق ةاآن العظةةيا والسةةبع المثةةاني ،األلوسةةي  ،ج،2
ص.020
 )22األنيال.02 /
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وجعل من بلك قوله تعالى" :إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا" فانتصاب قايال ًنده ًاى شنه ميعول ثال
وجواز ب

ابا المنصوب اقتصا اا يبطل ابا المباب"(.)2

قال تعالى " :قُلب هَلب نُنَبِّئُكُمْ بِالبأَخْتَرِسنَ أَعْمَالًا"(.)1

"باألخساين :دخل الباء ًاى مضمون الميعولين الثاني والثال "(.)2

 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص .224واآلي من سواة األنيال.02/
 )1ال ه .242 /
 )2مًااب القاآن وبيانه ،م يي الدين داوي  ،ط ،0داا اإلاكاد لاكئون الجامعي  ،مص ،سواي  ،ج2021 ،1اة  ،ص.21
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الفصل الثاني

أحوال المفعول الثاني في القرآن الكريم
المبحث األول :من صور المفعول الثاني في القرآن الكريم
وضةع الن ةاة تاتيبةا خاصةا بالجماة اليعاية  .ية

تبةدش باليعةل ،فالياًةل ،فةالميعول بةه" .وتةةأخا

الميعول به ًن اليعل او األصل في الجما اليعاي  ،في ون تاتيب الجما فعل ،فاًل ،ميعول به شول،

ميعول به ثان ،ميعول ثال

"وماتب الميعول شن ي ون بعد الياًل"(.)2

ومن صور المفعول الثاني في القرآن الكريم:
أ .نيابته عن الفاعل:

شجةةاز الن ةةاة شن يقةةوا الميعةةول األول مقةةاا الياًةةل ،فيبقةةى الميعةةول الثةةاني منصةةوبا" ،فةةإن جئةةح

بميعةةول آخةةا بعةةد اةةبا الميعةةول الةةبي قةةاا مقةةاا الياًةةل ،فهةةو منصةةوب مةةا يجةةب فةةي الميعةةول ،وبلةةك

قولك" :شًطي زيد دااما" ،و" سي شخوك ثوبا" و"ظن ًبد ا شخاك"(.)1

" مةا شجةازوا شن يقةوا الميعةول الثةاني مقةاا الياًةل" ،وقةد يجةوز شن تقةول" :شًطةي زيةدا دااةةا" و

" سي زيدا ثوب" ،لما ان الدااا والثوب ميعولين"(.)2

ويجيز البعض مقام ش د الميعولين ،ما جاز مقام الميعول الثاني مقاا الياًل ،شمةا من ةد

لبس فيجب مقام الميعول األول.

شما في القاآن ال ايا فقد واد الميعول األول نائبا ًن الياًل وشمثاته ثياة منها:
 -قال تعالى " :وَمَزْ يُؤْتَ لوْ ِفْمَ َ َقَدْ اُوتِ َ خَ ْ ًل عَُِريًل "

()0

"ومن يؤح ال مة  :قة شا الجمهةوا مبنيةا الميعةول الةبي لةا يسةا فاًاةه واةو ضةميا( ،مةن) :واةو

الميعةةول األول ليةةؤح .وقة شا يعقةةوب ومةةن يةةؤح ب سةةا التةةاء مبنيةةا لاياًةةل .قةةال الزمخكةةاي :بمعنةةى ومةةن

يؤتةةه ا ....لةةيس فةةي يةةؤح ضةةميا نصةةب ُ ةةب  ،بةةل ميعولةةه مقةةدا بيعةةل الكةةاط .مةةا تقةةول :شيةةا تُعةةط
دااما شًطه دااما.

 )2األصول في الن و ،شبو ب ا م مد بةن سةهل الن ةوي المعةاو

بالسةااج ،ت قيةاً :بةد ال سةين اليتاةي ،مؤسسة الاسةال  ،لبنةان ،بيةاوح ،ج،2

ص.212
 )1المقتضب ،المباد ،ت قيا :م مد ًضيم ً ،الا ال تب ،بياوح ،ج ،0ص .14
 )2الماجع السابا ،ج ،0ص.12
 ) 0البقاة118/
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وق شا األًم  :ومن يؤته ال م  ،بإثباح الضميا البي او الميعةول األول ليةؤح ،والياًةل فةي

ابه القااءة ضميا مست ن في يؤح ًائد ًاةى ا تعةالى .و ةاا ب ةا ال مة ولةا يضةمااا ل ونهةا فةي
جما شخاى ولالًتناء بها ،والتنبيه ًاى كافها وفضاها وخصالها".

()2

يق ةةول األلوس ةةي " :وم ةةن ي ةةؤح ال مة ة بن ةةاه لاميع ةةول مم ةةا ألن المقص ةةود بي ةةان فض ةةيا م ةةن ن ةةال

ال م بقطع النظةا ًةن الياًةل ،وامةا لتعةين الياًةل واإلظهةاا فةي مقةاا اإلضةماا لالًتنةاء بكةأن اةبا
المظها ولهبا قدا من قبل ًاى الميعول األول ولإلكعاا بعا ال ا"

()1

 قال تعالى " :سَبَذَ َ ِيقٌ مِزَ لوَّذِيزَ اُوتُينل لوْفِ َمبَ عِ َمبَ لولَّهِ وَ َلفَ ظُمُين ِهِمْ عَأَسَّمُمْ وَم يَلْلَمُيننَ " -قال تعالى " :وَم تُفَلَّفُ سَيْسٌ إِوَّم وُسْلَمَم "

()2

()0

ولا ياد الميعول الثاني نائبا ًن الياًل.

ب .تأخره عن المفعول األول وجواز تقدمه عليه:
ما دد الن اة تاتيب الجما اليعاي  ،ددوا شيضا التاتيب بين الميعولين األول والثاني.

أوالً :وجوب االلتزام بالترتيب بين المفعولين:

"شًطيح زيدا ًم اا" فالوجه شن تقدا البي او آخب(.)1
مما سبا يتبين شنه يجب الم افظ ًاى التاتيب في الميعولين في ال ا ح اآلتي :

 .2خو

الابس :مثال بلك قوله تعالىَ " :خَلَقْنَم لوْلَلَقَ َ مُ ْغَ ً َخَلَقْنَم لوْمُ ْغَ َ عِهَممًم َفَ َينْسَم لوْلِهَموَ وَ ْمًم"(.)1

ً .1ند صا الميعول الثاني في الميعول األول ،ما فةي قولةه تعةالى " :ولَ ا سَزِس دُ البكَ افِرِسنَ كُفب رُهُمْ عِنْ دَ
رَبِّهِمْ إِلَّا مَقبتًا وَلَا سَزِسدُ البكَافِرِسنَ كُفبرُهُمْ إِلَّا خَتَارًا "(.)2
 وقوله تعالى " :وَوَم تَزِوِ لوهَّموِمِنيَ إِوَّم تَبَم ًل "(.)9 وقوله تعالى " :وَم سُفَلِّفُ سَيْ ًم إِوَّم وُسْلَمَم "(.)8 -وقوله تعالى " :مَم عَلوُوعُمْ إِوَّم خَبَموًم "(.)24

 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص 191،190

 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،1ص 02،04
 ) 2البقاة242/
 ) 0البقاة122/

 )1المقتضب ،المباد ،ت قيا :م مد ًضيم ً ،الا ال تب بياوح ،ج ،2ص.82
 )1المؤمنون.20 /
 )2فاطا28 /
 )9نو 19 /

 )8األً اا 01 /
 )24التوب .02 /
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"وقوله :م خبا جوزوا فيةه شن ي ةون اسةتثناء متصةال واةو مي َّةاغ؛ ألن زاد يتعةدى ثنةين ،قةال

الزمخكةةاي :المسةةتثنى منةةه غيةةا مةةب وا ،فا سةةتثناء مةةن شًةةا العةةاا الةةبي اةةو الكةةيء ،ف ةةان اسةةتثناء
متصةةالفإن الخبةةال بعةةض مةةن شًةةا العةةاا ،أنةةه قيةةل :ومةةا زادو ةةا كةةيئا م خبةةا  .وجةةوزوا فيةةه شن ي ةةون

منقطعا ،والمعنى :ما زادو ا قوة و كدة ول ن خبال".

()2

 .2مبا ان الميعول األول ضمي اا ،والثاني اسما ظاا اا ،في مثل قوله تعالى" :عي نمك لمل مزئني"(.)1
والمعنى ":فإن ا

افيك من شباك ما ييناك المستهزئين ،و ةانوا خمسة مةن اؤسةاء شاةل م ة ،

واا الوليد بن الم ياة واو اشسها ،والعاص بن وائل،واألسود بةن المطاةب بةن شسةد شبةو زمعة  ،واألسةود
بةةن ًبةةد ي ةةو  ،وال ةةاا بةةن الطالطاة  ،شاا هةةا ا جميعةةا قيةةل يةةوا بةةدا فةةي يةةوا وا ةةد؛ سةةتهزائها
باسول ا صاى ا ًايه وساا".

()2

 وقوله تعالى " :عِوْسَمهُمْ عَذَلبًم َينْقَ لوْلَذَلبِ بِمَم عَمسُينل يُيْ ِدُونَ "(.)0 وقوله تعالى " :وَجَلَلْنَمهُ هُدًى وِبَنِ إِسْ َلئِ يَ"(.)1 -وقوله تعالى " :ووَمْ يَجْلَلْنِ جَبَّم ًل شَقِ ًّم "(.)1

ثانياً :وجوب المخالفة في الترتيب بين المفعولين:

يجب ًدا ا لتزاا بالتاتيب بين الميعولين األول والثاني في ال ا ح التالي :

شً .ند صا الميعول األول؛ ألن الم صوا واجب التأخيا.

ب .مبا ان الثاني ضمي اا متصال ،واألول اسما ظاا اا.
 -قال تعالى " :قَملَ إِسِّ جَمعِلُكَ وِلنَّمسِ إِمَممًم "(.)2

" يأتمون بك في ابه الخصال ،ويقتدي بك الصال ون"

()9

" لانةةاس :فةةي موضةةع ال ةةال؛ ألنةةه نعةةح ن ةاة تقةةدا ًايهةةا ،التقةةديا :ممامةةا ائنةةا لاناس،قةةالوا:

ص ةةيا ،فيتع ةةدى ثن ةةين،
وي تم ةةل شن ي ةةون متعاق ةةا بجاًا ةةك ،شي ألج ةةل الن ةةاس .وجاً ةةل ان ةةا بمعن ةةى ُم َّ

األول:ال ا

البي شضي

مليها اسا الياًل ،والثاني :مماما".

()8

 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،1ص.18
 )1ال جا81 /
 )2الجامع أل اا القاآن ،القاطبي ،ت قيا :ش مد البادونةي وابةااايا شطيةي  ،ط ،1داا ال تةب المصةاي  ،القةاااة ،ج2290 ،24ا ة 2810 -ا،
ص11
 )0الن ل99 /
 )1اإلسااء1/
 )1مايا21 /
 )2البقاة210 /
 )9الجامع أل اا القاآن ،القاطبي ،ج ،2ص142
 )8الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص141
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ويوافقةةه شبةةو يةةان" :وجاًةةل مةةن –جعةةل -بمعنةةى صةةيا المتعةةدي ملةةى ميعةةولين ،و"لانةةاس" ممةةا

متعاا بجاًل شي :ألجاها ،واما في موضع ال ال ألنه نعح ن اة تقدمح شي :مماما ائنا لها"

()2

 -وقوله تعالى " :وَإِسَّم وَنَ َلكَ ِ نَم ضَلِ يًم "(.)1

ح .مبا اتصل الميعول األول بضميا يعود ًاى الميعول الثاني.

ثالثاً :جواز تقديم أحد المفعولين على اآلخر:

واد فةةي القةاآن ال ةايا تقةةديا الميعةةول الثةةاني ًاةةى األول ،ن ةةو قولةةه تعةةالى" :وجللننينل هلل شن عمف

لجلز"(.)2
"فأما نصب الجن من وجهين :ش ةداما شن ي ةون الجةن ميعةو  ،في ةون المعنةى وجعاةوا

كا اء ،وي ون الكا اء ميعو ثانيا ،ما قال" :وجعاوا المالئ
ي ون الجن بد من كا اء وميس اا لاكا اء"(.)0

الجةن

البين اا ًباد الا من مناثةا" وجةائز شن

 وقوله تعالى " :وَلجْلَيْ وِ وَعِي ًل مِزْ اَهْلِ هَم ُونَ اَخِ "(.)1"اةةااون بةةدل مةةن وزيةةا ،وقيةةل اةةو منصةةوب ب ة " اجعةةل" ًاةةى التقةةديا والتةةأخيا شي :واجعةةل لةةي

اااون شخي وزي اا"(.)1

"ويجوز نصب اااون من جهتين:
م دااما :شن ي ون (اجعل)

فنصب "وزي اا" ًاى شنه ميعول ثان.

يتعدى ملى ميعولين في ون المعنةى :اجعةل اةااون شخةي وزيةاي،

ويجوز شن ي ون "اااون" بد من قوله "وزي اا"(.)2

 -وقوله تعالى" :وَعَذَوِكَ جَلَلْنَم وِفُيِّ سَبِ ٍّ عَدُوًّل شَ َمطِنيَ لوْإِسْسِ وَلوْجِزِّ "(.)9

" ةةى سةةيبويه( :جعةةل) بمعنةةى وص ة  ً ،ةةدوا :ميعةةول شول ،ل ةةل نبةةي" فةةي موضةةع الميع ةةول

الثاني"(.)8

 )2او المعاني في تيسيا القاشن العظيا والسبع المقاني ،األلوسي ،ج ،2ص222
 )1اود82 /
 )2األنعاا244 /
 )0معاني القاآن واًاابه لازجاج ،ج 1ص ،122مك ل مًااب القاآن ،لم ي ج ،2ص ،110معاني القاآن لايااء ج ،2ص.209
 )1طه .24،18 /
 )1مك ة ل مً ةااب الق ةاآن ،شبةةو م مةةد م ةةي القاطبةةي المةةال ي ،ت قيةةا :ةةاتا صةةال الضةةامن ،ط ،1مؤسس ة الاسةةال  ،بيةةاوح ،ج2041 ،1ا ةة،
ص.012
 )2معةاني القةاآن واً اابةةه ،مبةااايا شبةةو اسة ا الزجةاج ،ت قيةةاً ،بةةد الجايةل ًبةةده كةةباي ،طً ،2ةالا ال تةةب ،بيةةاوح ،ج2049 ،1ا ة ة 2899ا،
ص .211
 )9ا نعاا221 /
 )8مًااب القاشن ،شبو جعيا الن اس الماادي الن وي ،تعايا :بعد المنعا خايل مبااايا ،ط ،2منكةوااح م مةد ًاةي بيضةون ،داا ال تةب العامية ،
بياوح ،ج2012 ،1اة ص19
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-وقال تعالىَ " :زَلوَهُمُ لولَّهُ مَ َضًم "

()2

" الماض :مصدا مةاض ،ويطاةا فةي الا ة ًاةى الضةع

وقال شال الا  :الماض واأللا والوجع نظائا.

واليتةوا ....وقيةل المةاض :اليسةاد،

الزية ةةادة قباهة ةةا يتعة ةةدى ملة ةةى اثنة ةةين مة ةةن بة ةةاب (شًطة ةةى و سة ةةا) ،وقة ةةد يسة ةةتعمل زمة ةةا ،ن ة ةةو :زاد

المال""(.)1

 -قال تعالى " :وَإِذب قَالَ رَبُّكَ لِلبمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي البأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ سُفبتِدُ فِيهَا وسَتْفِكُ الدِّمَاءَ "

()2

وفي الجعل انا قو ن :ش داما :شنه بمعنى الخاا ،فيتعدى ملى وا د ،قال شبو او ٍ
ا وقايب منه

مةةا اوي ًةةن سةةن وقتةةادة :شنةةه بمعنةةى فاًةةل ،ولةةا يةةب ا ابةةن ًطي ة غيةةا اةةبا .واآلخةةا :شنةةه بمعنةةى

التصةييا ،فيتعةةدى ملةةى اثنةةين ،والثةةاني شنةةه بمعنةةى التصةةييا ،شي ُمصةةيِّا فةةي األاض خايية  ،قةةال اليةااء:
ولا يةب ا الزمخكةاي غيةاه ،و ةال القةولين سةائغ ،م شن األول ًنةدي شجةود؛ ألنهةا قةالوا " :أَتَجْعَ لُ فِيهَ ا مَ نْ

سُفبتِدُ فِيهَا ؟"

()0

 -قال تعالى " :وَكَذَلِكَ جَعَلبنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِنيَ البإِنبسِ وَالبجِنِّ "

()1

" الميعول األول كياطين اإلنس ،والثةاني ًةدوا ،ول ةل ةال مةن ًةدوا؛ ألنةه صةيته فةي األصةل ،شو

متعاا بالجعل قباه،ويجوز شن ي ون الميعول األول ًدوا ،ول ل او الثاني قدا ،وكةياطين بةدل مةن

الميعول األول"

()1

 -قال تعالى " :ضُمَّ جَلَيَ مِزْ بَلْدِ ضَلْفٍ قُينَّةً "

()2

" ق شا ًاصا و مزة انا وفي الاوا فةي اماتهةا الةثال
بعةةد ضةةع

خال

[ ا الةبي خاق ةا مةن ضةع  ،ثةا جعةل مةن

قةةوة ،ثةةا جعةةل مةةن بعةةد قةةوة ضةةعيا] بيةةت الضةةاد ،والبةةاقون بضةةمها ،وًةةن يةةص و ةةده

في الاوا خاص .

بةاليت فةي الةاشي

ض ُةعيا" بضةا اليةاء والعةين و اهةا مصةادا .وقيةل الضةع
وق شا ًيسى بن ًمةاُ " :
والعقةةل ،والضةةا فةةي البةةدن .....وقيةةل امةةا بمعن ةةى وا ةةد ،ل تةةان :ل ة ال جةةاز الضةةا ،ول ة تم ةةيا
اليت ".

()9

 )2البقاة24/
 )1الب ا الم يط في التيسيا  ،شبو يان األندلسي،ج،2ص92
 )2البقاة24/
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص111
 )1األنعاا 221/
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،1ص221
 )2الاوا 10/
 )9الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج،1ص121،122
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رابعاً :ترتيب المفعولين إذا كانا ضمائر:
 -قال تعالى" :فسي يي ها ا "(.)2

"شي فسي يي ا اسوله ًدوه ،ف ان ابا وًةدا مةن ا تعةالى لنبيةه ًايةه السةالا :شنةه سةي ييه مةن
ًانده ،ومةن خاليةه مةن المتةولين بمةن يهديةه مةن المةؤمنين ،فةأنجز لةه اةبا الوًةد ،و ةان بلةك فةي

قتةةل بنةةي قنيقةةاع ،وبنةةي قايظ ة  ،واجةةالء بنةةي النضةةيا .وال ةةا
ميعو ن .ويجوز في غيا القاآن" فسي ييك ميااا".

()1

والهةةاء والمةةيا فةةي موضةةع نصةةب

"مبا ةةان الميعةةو ن الاةةبان تعةةدى مليهمةةا فعةةل الياًةةل مخاطبةةا وغائبةةا ،فبةةدشح بالمخاطةةب قبةةل

ال ائب ،فإن ًالم ال ائب العالم التي

تقع موقعها مياه ،وبلك قوله :شًطيت ه وقد شًطى له ،وقال

ًةةز وجةةل " :فَعُمِّيَ تْ عَلَ يْكُمْ أَنُلبزِمُكُمُوهَ ا وَأَنب تُمْ لَهَ ا كَ ارِهُونَ"( .)2فه ةةبا بةةدشح بالمخاطةةب قبةةل ال ائةةب ،وانمةةا ةةان
المخاطب شولى بةأن يبةدش بةه ،مةن قبةل شن المخاطةب شقةاب لامةت اا مةن ال ائةب ،ف مةا ةان المةت اا شولةى
بأن يبدش بنيسه قبل المخاطب ،ان المخاطب او شقاب من ال ائب شولى بأن يبدش به قبل ال ائب"(.)0

"مةةن بلةةك مةةا اواه ال سةةائي مةةن قةةول بعةةض العةةاب ،اةةا ش سةةن النةةاس وجواةةا وشنضةةا امومةةا،

وقوله من الطويل:

شن ة ة ة ة ة ة ة ةةا لهُم ة ة ة ة ة ة ة ةةاه تي ة ة ة ة ة ة ة ة ُةو ش ة ة ة ة ة ة ة ةةاا وال ة ة ة ة ة ة ة ةةد

لوجه ة ة ة ةةك فة ة ة ة ةةي اإل س ة ة ة ةةان بس ة ة ة ة ةطٌ وبهج ة ة ة ة ة ٌ

()1

يقةةول الس ة ا ي" :واًاةةا شن لةةيس لهةةبه المنصةةوباح ًنةةد اجتماًهةةا تاتيةةب ًاةةى ةةد ماتةةزا م
الميعةةولين فةةي بةةابي "شًطيةةح وًامةةح" فهمةةا متةةى انةةا ضةةمياين فا ونهمةةا ضةةمياين فةةي اتصةةالهما ،مب
تياوتا

غياه"(.)1

اي وخطابةا وغيبة  ،واةو ال ثيةا يجةب تقةديا المةت اا ًاةى غيةاه مةا يجةب تةأخيا ال ائةب ًاةى

 )2البقاة222 /
 )1الجامع أل اا القاآن ،القاطبي ،ج ،1ص202
 )2سواة اود19 /
 )0ال تةابً ،مةاو بةن ًثمةان بةن قنبةا الماقةب بسةيبويه ،ت قيةاً :بةد السةالا اةااون ،ط ،2م تبة الخةانجي القاااة  ،ج2049 ،1ا ة ة 2899ا،
ص.210
 )1كا األكموني ًاى شليي ابن مالكً ،اي بن م مد األكموني الكافعي ،ط ،2داا ال تب العامية  ،بيةاوح ،لبنةان ،ج2028 ،2ا ة ة 2889ا،
ص ،88اإلًااب" :لوجهك" جاء ومجاوا متعاقان ،بم بو

خبا قوا واو مضا  ،وال ا

ضميا متصةل مبنةي فةي م ةل جةا باإلضةاف " ،فةي

اإل سةةان" جةةاء ومجةةاوا متعاقةةا بة ة "بسةةط"  :مبتةةدش مةةؤخا مافةةوع ،و" بهج ة " :ال ةواو ةةا ًط ة  ،بهج ة  :اسةةا معطةةو

ًاةةى بسةةط مافةةوع" ،شنةةا

لهماه" ):فعل ماض ،واما  :ضمي متصل فةي م ةل نصةب ميعةول بةه ،والهةاء ضةميا متصةل فةي ةل نصةب ميعةول بةه ثةان ،تيةو :فاًةل مافةوع
بالضم  ،واو مضا  ،ش ةاا :مضةا

مليةه مجةاوا واةو مضةا

والةد :مضةا

مليةه مجةاوا بال سةاة ،وجماة "لوجهةك بسةط" ابتدائية

من اإلًااب ،وجما "شنا لهماه تيو" في م ل افع صي  ،الكااد قوله شنا لهماه ية

م ةل لهةا

جةاء الضةميا الثةاني ،واةو الهةاء متصةال ،والقيةاس بةأن يةأتي

منيصال "شنا لهماه مياه" ألن الضمياين ات دا في الاتب .
 )1ميتةةا العاةةوا ،يوسة

بةةن شبةةي ب ةةا الس ة ا ي ،ضةةبطه وًاةةا ًايةةه ،نعةةيا زازوا ،ط ،1داا ال تةةب العامي ة  ،بيةةاوح لبنةةان ،ج2042 ،2ا ة ة

2892ا ،ص.82
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"فإن بدش بالمخاطب قبل نيسه فقال :شًطا ني ،شو بدش بال ائب قبل نيسه فقال :قةد شًطةااوني،

فهةةو قبةةي  ،ي اةةا بةةه العةةاب ،ول ةةن الن ةةويين قاسةةوه وانمةةا قةةب ًنةةد العةةاب اااية شن يبةةدش المةةت اا اةةبا
الموضع باألبعد قبل األقاب ،ول ن تقول :شًطاك مياي ،وشًطاه مياي"(.)2
"وابا اجتمةع ضةةمياان و انةةا منصةةوبين ،وات ةةدا فةةي الاتبة

ةةأن ي ونةةا لمت امةةين شو مخةةاطبين شو

غائبين ،فإنه يازا اليصل في ش داما فنقول" :شًطيتني مياي" ،وشًطيتك مياك ،و"شًطيته مياه" و يجوز
اتصال الضمياين .فال نقول :شًطيتنةي و شًطيت ةك وشًطيتهةوه" نعةا من انةا غةائبين واختاة
فقد يتصالن ن و الزيدان الدااا شًطيتهماه"(.)1

ليظهمةا

وياى تماا سان شن اإلسناد او ش د شسةباب التقةديا والتةأخيا "واةبا اةو المعنةى الةبي نال ظةه

في مًااب جما مثل" :يؤت لحلفم مز يشمف"

()2

ي

تعاب "من" ميعو شو ًاى اغا تأخااا" ،ال م "

ميعو ثانيا ًاى اغا تقدمها .وي ون بلةك بةإدااك مةا بينهمةا مةن ًالقة كةبيه بي ةاة ال سةناد .مب نقةول:

"من" اي اآلخب" ،وال م " اي المأخوب"(.)0

شمةةا ًبةةد القةةااا الجاجةةاني فيةةاى شن التقةةديا والتةةأخيا يعطةةي السةةياا سةةنا وفخامة "ومةةن شجةةل

بلك قدا "غيا" في قوله تعالى" :قل شغيا ا شتخب وليا"(.)1

وقوله ًز وجل" :قل شاشيت ا من شتا ا ًباب ا شو شتت ا الساً شغيا ا تدًون"(.)1
و ان له من ال سن والمزي واليخام  ،ما تعاا شنه

و "شتدًون غيا ا "(.)2

ي ون لو شخا فقيل" :شتتخب غيا ا ولةدا"

شمةةا مةةا يتعةةدى لميعةةولين شصةةاهما المبتةةدش والخبةةا ،فييضةةل الن ةةاة م ااًةةاة األصةةل فةةي

التاتيب ،ي

يتقدا الميعول به البي شصاه المبتدش ًاى الميعول به الةبي شصةاه الخبةا ،م فةي بعةض

ا ح تقديا الخبا ًاى المبتدش.

"فإبا ان اليعةل متعةديا ثنةين شصةاهما المبتةدش والخبةا ،جةاز م ااًةاة اةبا األصةل فةي تاتيبهمةا،

فيتقدا الميعول به البي شصاه المبتدش ًاى الميعول به الةبي شصةاه الخبةا؛ فيةي مثةل" :الصةبا شنيةع فةي

الكةةدائد" يجةةوز " :سةةبح الصةةبا شنيةةع فةةي الكةةدائد" ،مةةا يجةةوز " :سةةبح شنيةةع فةةي الكةةدائد الصةةبا" ل ةةن
 )2ال تابً ،ماو بن ًثمان بن قنبا الماقةب بسةيبويه ،ت قيةا ًبةد السةالا اةااون ،ط ،2م تبة الخةانجي القةاااة ،ج ،1م تبة الخةانجي القاااة ،
2049اة ة 2899ا ،ص.210 – 212
 )1كةا ابةن ًقيةل ًاةى شليية ابةن مالةةك ،ابةن ًقيةل الهمةباني المصةاي ،ت قيةا :م مةةد م ةي الةدين ًبةد ال ميةد ،ط ،1داا التة اا القاااة  ،داا
مصا لاطباً  ،ج2044 ،2اة ة 2894ا ،ص.242
 )2سواة البقاة 118/
 )0الا

العابي معنااا ومبنااا ،د .تماا سان ،داا الثقاف  ،2880 ،ص.210

 )1سواة األنعاا20 /
 )1األنعاا04/
 )2د ئل اإلًجاز ،الكةيخ اإلمةاا شبةي ب ةا ًبةد القةااا الجاجةاني الن ةوي ،ط ،2مطبعة المةدني ،المؤسسة العابية السةعودي بمصةا2022 ،ا ة ة
2881ا ،ص.211 – 212
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مااًاة األصل ش سن ،وقد تجب مااًاة األصل في المواضع التي يجب فيها تقديا المبتدش ًاى الخبةا،
أن يؤدي ًدا التاتيب ملى وقوع في الابس"

()2

شمةةا مبا اتصةةل بةةالميعول األول ضةةميا يعةةود ًاةةى الثةةاني يجةةب فةةي اةةبه ال ال ة تقةةديا الميعةةول

الثاني ًاى األول.

"وقةةد تجةةب مخالية األصةةل ،فيتقةةدا الميعةةول الثةةاني فةةي المواضةةع التةةي يجةةب فيهةةا تقةةديا الخبةةا

ًاى المبتدش؛ أن ي ون في الميعول األول ضميا يعود ًاى الثاني؛ ن و" :ظننح في البيح صا به"
وا با شجمل ًباس سن ش وال التاتيب بين الميعولين في ثال

1

ا ح اي-:

" ال يجب فيها م ااًةاة األصةل بتقةديا مةا شصةاه المبتةدش وتةأخيا مةا شصةاه الخبةا ،و الة يجةب

فيها مخالي األصل ،وثالثه يجوز فيها األماان"

()2

ت -حذف المفعول الثاني

اليعل المتعدي ملى ميعولين ينقسا ملى قسمين-:

ش داما" :يتعدى ملى ميعةولين ولةك شن تقتصةا ًاةى ش ةداما دون اآلخةا ،واآلخةا :يتعةدى ملةى

ميعولين وليس لك شن تقتصا ًاى ش داما دون اآلخا "
ويت د

ابن يعي

()0

ًن اليعةل المتعةدي "شًطةى" بقولةه" :وب ةا الميعةول فائةدة شخةاى تزيةد ًاةى

مفةادة الجماة  ،فةةإن ب ةةاح الميعةةولين ،ةةان تناايةةا فةةي البيةةان واليائةةدة ،بةةب ا المعطةةي واةةو الياًةةل ،ومةةن
شًطةةى واةةو الميعةةول األول ،ومةةا شًطةةى ،واةةو الميعةةول الثةةاني.ولةةك شن تقتصةةا ًاةةى ش ةةد الميعةةولين،

توسطا في البيان واليائدة .فتقول" :شًطيح دااما" ،فأفدح المخاطب جنس ما شًطيح من غيةا
وي ون ُ
()1
تعيين من شًطيح" .
 قال تعالى" :ولَتَوْفَ سُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى""قال شبو جعيا :ب

()1

الميعول الثاني ،ما تقول :شًطيح زيدا ،و تبين العطي "

ولك شن تقتصا ًاى ش د الميعولين ،وي ون توسُّطا في البيان واليائدة.

()2

فتقول" :شًطيح دااما"  ،فأفدح المخاطب جنس ما شًطيح من غيا تعيين من شًطيح"

()9

 )2الن و الوافيً ،باس سن ،ط ،21داا المعاا  ،ص.221
 )1الماجع السابا221 ،
 )2الماجع السابا ،ص 222
)0األصول في الن و ،ابن السااج ،ت قياً :بد الم سن اليتاي ،مؤسس الاسال  ،لبنان ،بياوح ،ج ،2ص222
 )1كةةا الميصةةل لازمخكةةاي ،ابةةن يعةةي

الموصةةاي ،قةةدا لةةه :د .مميةةل بةةديع يعقةةوب ،ط ،2منكةةوااح م مةةد ًاةةي بيضةةون ،داا ال تةةب العامي ة ،

ج2011 ،0اة 1442 -ا ،ص211
 )1سواة الض ى1 /
 )2مًااب القاآن ،شبو جعيا الن اس الماادي الن وي ،تعاياً :بد المنعا خايل مبااايا ،ط ،2منكوااح م مد ًاةي بيضةون ،داا ال تةب العامية ،
بياوح ،ج2012 ،1اة ،ص211
 )9كةةا الميصةةل لازمخكةةاي،شبو البقةةاء الموصةةاي،قدا لةةه:د.مميةةل بةةديع يعقةةوب،ط،2منكةةوااح م مةةد ًاةةي بيضةةون ،داا ال تةةب العامي ة  ،ج،0
ص211
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" ق شا ال سائي وشبو ب ا ًن ًاصا(تُاضى) مبنيا لاميعول ،والباقون مبنيا لاياًل"
وقد ي ب

الميعول الثاني لد ل السياا ًايه "ومثال ب

()2

ش داا [شي الميعولين]

لاد ل ة شن يقةةال :اةةل ظننةةح ش ةةدا قائمةةا؛ فتقةةول :ظننةةح زيةةدا ،شي ظننةةح زيةةدا قائمةةا ،فت ةةب

الثاني لاد ل ًايه .وفقه قوله :ولقد نزلح فال تظني غياه مني بمنزل الم ب الم اا

شي :فال تظنى غياه واقعا ،و "غياه" او الميعول األول ،و "واقعا" او الميعول الثاني"

()1

وقد اكةتاط الن ةاة ًةدا ا قتصةاا ًاةى ش ةد الميعةولين دون اآلخةا .وًاةل لةبلك سةيبويه بقولةه:

"منمةةا منعةةك شن تقتصةةا ًاةةى ش ةةد الميعةةولين انةةا ،شنةةك منمةةا شادح شن تبةةين مةةا اسةةتقا ًنةةدك مةةن ةةال
الميعول األول ،يقينا له ًندك من او.

فإنما ب اح ظننح ون وه لتجعل خبا الميعول األول يقينا شوك ا ،ولا تةاد شن تجعةل األول فيةه

الكك شو تقيا ًايه في اليقين"

()2

"وًاةل بعضةةها المنةةع بأنهمةةا متالزمةةان فتقةةاا ةةل منهمةا ملةةى صةةا به مب امةةا مبتةةدش وخبةةا فةةي

األصةةل ،فاةةا يجةةز ةةب
ش داما بأنه

ش ةةداما دون اآلخةةا ،وفةةاا بينهمةةا وبةةين المبتةةدش والخبةةا ،ي ة

يجةةوز ةةب

يؤدي فيهما ملى لبس.

وانا يؤدي ملى التباس ما يتعدى منهما ملى مثنين مما يتعدى ملى وا د.

فإن وقع موقع الميعولين ظا ن و" :ظننح بلك" .امتنع ا قتصاا ًايةه من ةان ش ةداما ولةا
يعاا الم بو  .فاما نقاا من شن ب

ش داما اقتصا اا ممنوع .وان لا ي ن ش داما بةأن شايةد بةالظا

م ةةان صةةول الظةةن  .وتاةةك العا ة وبالضةةميا ضةةميا المصةةدا واإلكةةااة مليةةه ،شو ةةان ش ةةداما وًاةةا
الم بو

جاز ا قتصاا ًايه وي ون الضميا ب

لاعاا به"

()0

شما شفعال الكك واليقين التي تتعدى لميعولين شصاهما المبتدش والخبا فال يجةوز ا قتصةاا ًاةى

ش د الميعةولين منهةا دون اآلخةا "فمةا ةان مةن اةبه األفعةال ،فاةيس لةك شن تقتصةا ًاةى ش ةد الميعةولين
فيهة ةةا دون اآلخة ةةا ،وبلة ةةك؛ ألنهة ةةا تة ةةدخل المبتة ةةدش والخبة ةةا ،و بة ةةد ل ة ةةل وا ة ةةد منهمة ةةا مة ةةن صة ةةا به؛ ألن
بمجموًهمةةا تةةتا االيائةةدة لامخاطةةب ،فةةالميعول الثةةاني معتمةةد اليائةةدة ،والميعةةول األول معتمةةد البيةةان :ش

تاى شنك مبا قاح" :ظننةح زيةدا قائمةا" فالكةك منمةا وقةع فةي قيةاا زيةد،

فةي باتةه؛ وانمةا ب ةاح الميعةول

 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي،ت قيا:د.ش مد م مد الخااط،داا القاا،دمكا،ج،9ص211
 )1كةةا ابةةن ًقيةةل ًاةةى شليية بةةن مالةةك ،ابةةن ًقيةةل المصةةاي ،ت قيةةا ،م مةةد م ةةي الةةدين ًبةةد ال ميةةد ،ط ،14داا التة اا  ،القةةاااة ،داا مصةةا
لاطباً  ،ج2044 ،1اة 2894 -ا ،ص11
 (2ال تةةابً ،مةةاو بةةن ًثمةةان بةةن قنبةةا الماقةةب بسةةيبويه ،ت قيةةاً :بةةد السةةالا اةةااون ،ط ،2م تب ة الخةةانجي ،القةةاااة2049 ،اة ة 2899 -ا،
ص04
 (0امةةع الهوامةةع فةةي كةةا جمةةع الجوامةةعً ،بةةد الةةا من جةةالل الةةدين السةةيوطي ،ت قيةةاً :بةةد ال ميةةد انةةداوي ،الم تب ة التوفيقي ة  ،مصةةا ،ج،2
ص.112
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األول لبيان مةن شسةند مليةه اةبا الخبةا ،فامةا انةح اليائةدة ماتبطة بهمةا جميعةا ،لةا يجةز م شن تةب ااما

معا"

()2

واًاا شن ظننةح ،و سةبح ،وًامةح ،ومةا ةان ن ةوان

الميعولين دون اآلخا"

()1

 -قال تعالى " :اَ َ َاَيْتَ مَزِ لتَّخَذَ إِوَمَهُ هَينَلهُ وَاَضَلَّهُ لولَّهُ عَلَى عِلْم"

يجةوز شن يتعةدى وا ةد منهةا ملةى ش ةد

()2

"اشيح" فعل وفاًل" ،من" ميعول اشيح األول ،والثاني م بو

ومن حاالت حذف المفعول الثاني في القرآن الكريم:

 قال تعالى( :ضُمَّ لتَّخَذْتُمُ لوْلِجْيَ مِزْ بَلْدِهِ وَاَسْ ُمْ ظَموِمُيننَ)الميعول الثاني م بو

تقدياه :اتخبتا العجل ملها"

 -قال تعالى( :إِذْ يَ َوْنَ لوْلَذَلبَ)

تقدياه مهتديا"

()0

()1

()1

()2

"العباب :ميعول به شول ،والميعول الثاني م بو

تقدياه ناز بها"

()9

 ق ة ةةال تع ة ةةالى " :الَ تَ ْ َننن نبَزََّ لوََّننن نذِيزَ يَيْ َحُنننننيننَ بِمَنننننم اَتَنننننينلْ وََّيُ ِبَُّنننننيننَ اَن يُ ْمَننن ندُولْ بِمَنننننم وَننن نمْ يَيْلَلُنننننينلْ َننن نالَ تَ ْ َننن نبَنََّمُمْبِمَيَمعَةٍ مَِّزَ لوْلَذَلبِ ووَمُمْ عَذَلبٌ اَوِ مٌ"

()8

وفةةي اةةبه المسةةأل وجهةةان ":ش ةةداما ( :الةةبين) ميعةةول شول والثةةاني م ةةبو ؛ لد ل ة الميعةةول

الثاني لايعل البي بعده ًايه واو (بميازة) ،والتقديا :ي سبن الاسول شو سةب الةبين ييا ةون بميةازة،
فال ي سبنها بميازة ،فأسند اليعل الثاني لضميا (البين) ،وميعو ه الضميا المنصوب وميازة.

الوجةه الثةاني :شن ( الةبين) ميعةةول شول شيضةا ،وميعولةه الثةاني اةةو( بميةازة) المايةوظ بعةد اليعةةل

الث ةةاني،وميعول اليع ةةل الث ةةاني م ةةبو
ييا ون بميازة فال ي سبنها بلك".

()24

لد لة ة ميع ةةول األول ًاي ةةه ،والتق ةةديا :ي س ةةبن الاس ةةول ال ةةبين

 قال تعالىَ " :أَتْبَلَهُ لوشَّ ْ َمنُ َفَمنَ مِزَ لوْغَموِيزَ " )2ك ةةا الميص ةةل لازمخك ةةاي ،شب ةةو البق ةةاء اب ةةن يع ةةي

()22

الموص ةةاي ،ق ةةدا ل ةةه :ممي ةةل ب ةةديع يعق ةةوب ،ط،2داا ال ت ةةب العامية ة  ،بي ةةاوح ،لبن ةةان ،ج،0

2011اة 1442 -ا ،ص211
) 1األصة ةةول فة ةةي الن ة ةةو ،شبة ةةو ب ة ةةا م مة ةةد بة ةةن سة ةةهل الن ة ةةوي المعة ةةاو

بالس ة ةااج ،ت قية ةةاً :بة ةةد ال سة ةةين اليتاة ةةي ،مؤسس ة ة الاسة ةةال  ،لبنة ةةان،

بياوح،ج،1ص292
 )2سواة الجاثي 12/
 )0مًااب القاآن وبيانه ،م ي الدين داوي  ،ط ،0داا اإلاكاد لاكؤون الجامعي  ،مص ،سواي  ،ج2021 ،8اة  ،ص210
 )1البقاة81 /
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.202
 )2سواة البقاة211/
 )9مًااب القاآن وبيانه ،م ي الدين داوي  ،ط ،0داا اإلاكاد لاكؤون الجامعي  ،مص ،سواي  ،ج2021 ،2اة ،ص124
 )8آل ًماان299/
 )24الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي،ج،2ص111
 ) 22األً اا 221/
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قيي ابه اآلي اليعل( شتبعه) قد يتعةدى لميعةول بةه وا ةد شو ثنةين ،والتقةديا ":فأتبعةه الكةيطان

خطواته؛ شي :جعاةه يتبةع خطواتةه ،فت ةون الهمةزة فيةه لاتعةدي ،مبشصةاه تبةع اةو خطةواح الكةيطان ،وقة شا
طا

بخال

وال سن فيمةا اوي ًةن اةااون فأتبعةه مكةددا بمعنةى تبعةه ،قةال صةا ب الاةوام  :بينهمةا

فةةاا ،واةةو شن تبعةةه مبا مكةةى فةةي شث ةاه واتبعةةه مبا واااه مكةةيا ،فأمةةا فأتبعةةه بقطةةع الهمزةفيمةةا يتعةةدى ملةةى
()2

ميعولين؛ ألنه منقول من تبعه ،وقد ب في العام ش د الميعولين"
 قال تعالى " :يُ ِيدُ لولَّهُ اَوَّم يَجْلَيَ وَمُمْ حَهًّم ِ لوْآخِ َةِ ووَمُمْ عَذَلبٌ عَهِ مٌ " قال تعالى" :قي هي اسبئفم بش مز ذوك"( )()0
 قال تعالى " :وَجَلَلُينل وِلَّهِ مِمَّم ذَ َاَ مِزَ لوْ َ ْثِ وَلوْأَسْلَموِ سَصِ بًم "()1
 قال تعالى" :قمل ب ا س اسه إو ك"()1
 قال تعالى " :وَسَ َ َى لولَّهُ عَمَلَفُمْ وَ َسُينوُهُ ضُمَّ تُ َوُّونَ إِوَى عَموِمِ لوْغَ ْبِ وَلوشَّمَموَةِ "()2
 قال تعالى " :لوَّذِيزَ يَجْلَلُيننَ مَءَ لولَّهِ إِوَمًم آخَ َ َ َينْفَ يَلْلَمُيننَ "()9
 قال تعالى " :وَيُنْذِ َ لوَّذِيزَ قَموُينل لتَّخَذَ لولَّهُ ووَدًل "()8
 قال تعالى " :وَجَلَلْنَم بَ ْنَمُمْ مَينْبِقًم "()24
 قال تعالى " :وَجَلَلْنَم وِمَمْلِفِمِمْ مَينْعِدًل "()22
 قال تعالى " :قَملَ هَيْ يَ ْمَلُينسَفُمْ إِذْ تَدْعُيننَ "" وقة شا قتةةادة ،وي يةةى بةةن يعمةةا :بضةةا اليةةاء و سةةا المةةيا مةةن شسةةمع ،والميعةةول الثةةاني م ةةبو
()21
تقدياه :الجواب ،شو ال الا"
()22
 قال تعالى" :بَيْ سَ َّبِءُ مَم وَجَدْسَم عَلَ ْهِ آبَمفَسَم "()1

 قال تعالى" :وِ ُنْذِ َ قَينْمًم مَم اَتَمهُمْ مِزْ سَذِي " -قال تعالى" :عَلَى اَنْ تَأْجُ َسِ ضَمَمسِ َ حِجَج "

()20

()21

 ) 2الب ا الم يط في التيسي ،شبو يان األندلسي ،ج،1ص111
 )1سواة آل ًماان221/
 )2سواة المائدة14/
 )0سواة األنعاا221/
 (1سواة األً اا 202/
 (1سواة التوب 80/
 (2سواة ال جا81/
 )9سواة ال ه 0/
 )8سواة ال ه 11/
 )24سواة ال ه 19/
 )22سواة الكعااء21/
 ) 21الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي،ج،9ص212
 )22سواة لقمان12/
 )20سواة السجدة2/
 ) 21القصص12/
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" تأجاني مضااع شجاته :نح له شجي اا ،وميعولةه الثةاني م ةبو  :شي تةأجاني نيسةك ،وثمةاني

جج ظا له،ونقل الكيخ ًن الزمخكاي شنها اي الميعول الثاني"
"ف ةةإن دل ًا ةةى الم ةةبو

منهم ةةا [الميع ةةولين] ج ةةاز ال ةةب

يبخاون بما آتااا ا من فضاه او خي اا لها"

شي:

()2

()1

ي سبن البين يبخاون به او خي اا لها"

قول ةةه تع ةةالى" :و ي س ةةبن ال ةةبين

()2

 قةةال تعةةالى" :وَعَندَ لولَّنهُ لوَّنذِيزَ آمَنُننينل مِننْفُمْ وَعَمِلُننينل لوصَّنموِ َمتِ وَ َ ْن َخْلِيَنَّمُمْ ِن لوْنأَ ْضِ عَمَننم لسْن َخْلَفَ لوَّنذِيزَ مِنزْقَبْلِمِمْ"

()0

" قولةةه (:ليسةةتخاينها ) فيةةه وجهةةان ،ش ةةداما :اةةو ج ةواب قسةةا مضةةما شي :شُقسةةا ليسةةتخاينها

وي ةون ميعةةول الوًةد م ةةبوفا تقةدياه :وًةةداا ا سةتخال

لد لة قولةه ( :ليسةةتخاينها) ًايةه .والثةةاني شن

يجاي ( وًد) مجاى القسا لت ققه ،فابلك شجيب بما يجاب به القسا".
وياى ًبد القااا الجاجاني شنه ش يانا ي ون في ب

في ب اه" فاًاا شن شغااض الناس تختا

()1

الميعول الثاني بالغ  ،ما ي ون بالغ

فةي ب ةا األفعةال المتعدية  ،فهةا يةب اونها ًةادة ،ومةااداا شن

يقتصةةاوا ًاةةى مثبةةاح المعةةاني التةةي اكةةتقح منهةةا لايةةاًاين ،مةةن غيةةا شن يعاضةوا لةةب ا الميعةةولين .فةةإن
ةةان األمةةا ةةبلك ،ةةان اليعةةل المتعةةدي

تقدي اا"

()1

يةةا المتعةةدي مةةثال ،فةةي شنةةك

تةةاى لةةه ميعةةو

ليظةةا و

قال صا ب ال تاب" :فأما الميعو ن معا ،فما ًايةك م شن تسة ح ًنهمةا فةي البةابين .قةال ا

تعالى" :وظنتا ظن السوء"

()2

وفي شمثالها" :من يسمع يخل"

()9

ةح" فةةا منتصةةاوا.
شمةةا قةةول العةةاب" :ظننةةح باك ف ة "باك" مكةةااة ملةةى الظةةن ،ةةأنها قةةالوا" :ظننة ُ
تقول" :ظننح به" مبا جعاته موضع ظنك ،ما تقول" :ظننةح فةي الةداا" فةإن جعانةا البةاء ازئةدة بمبزلتهةا

في "شلقي بيده" لا يجز الس وح ًايه"

()8

 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي،ج،9ص111
 )1آل ًماان294/

 )2كا ال افيه الكافيه ،م مد بن ًبةد ال ةائي الجيةاني ،ت قيةاً :بةد المةنعا ش مةد اايةدي ،ط ،2جامعة شا القةاى ،ما ةز الب ة

الت اا اإلسالمي ،م  ،ج ،1ص111

العامةي وا يةاء

 ) 0النوا11/

 ) 1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج،9ص020

 )1د ئل اإلًجاز ،شبو ب ا ًبد القااا الجاجاني ،ت قيا :م مود م مد كا ا ،ط ،2مطبع المدني بالقاااة2022 ،اة 2881 -ا ،ص210
 (2سواة اليت 21/

 (9واد ابا المثل في جمهاة األمثال ،شبو االل العس اي ،داا الي ا ،بياوح ،ج ،2ص111
 )8ك ة ةةا الميص ة ةةل لازمخك ة ةةاي ،اب ة ةةن يع ة ةةي

العامي ،ج،0ص211

الموص ة ةةاي ،ق ة ةةدا ل ة ةةه:د،ممي ة ةةل ب ة ةةديع يعق ة ةةوب،ط ،2منك ة ةةوااح م م ة ةةد ًا ة ةةي بيض ة ةةون ،داا ال ت ة ةةب
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وتقول" :ظننح به" مبا جعاته موضع ظنك ،ما تقول" :نزلح به"

و"نزلةةح ًايةةه" مج ةااه انةةا مجةةاى الظةةا  ،فةةال يجةةو ملةةى ب ةةا ميعةةول آخةةا ،فةةإن جعاةةح البةةاء
ازئةدة ةان الضةةميا ميعةو  ،ولةا ي ةةن بةد مةن ب ةةا الميعةول الثةاني؛ ألنةةك ب ةاح الميعةول األول ،وصةةاا

التقديا" :ظننح زيدا"  ،الثاني ثي اا.

 -قال ا تعالى( :وَوَم تُلْقُينل بِأَيْدِيفُمْ إِوَى لو َّمْلُفَ ِ)

()2

"قال ً ام  :نزلح في األنصاا ،شمس وا ًن النيق في سبيل ا  ،وقال النعمان بن بكةيا :ةان الاجةل
ي يا ا لي ،فنزلح".

()1

ُيبنب البنب فيقول:
" والمةااد بمةةا قةةدمح شيةةديها بمةةا شتةةوه مةةن المعاصةةي سةواء ةةان باليةةد شا ب يااةةا بقاينة المقةةاا ،فقيةةل ًُِّبةةا
باليد انا ًن الباح مجا از ....وقيل :شايد بها األيدي قيق ؛ ألن غالب جناياح النةاس بهةا ،واةو ناية
ًةةن جميةةع األًمةةال ،قالةةه الوا ةةدي :ولعةةل الت نةةي بهةةا دون غيااةةا ألن شجمةةع معاصةةيها وشفظعهةةا ةةان
التةةوااة ،واألفظةةع :اةةو قتةةل األنبيةةاء؛ ألنهةةا بةةبلك ام ةوا النةةاس مةةن شبى

باليةةد .فةةاألجمع :اةةو ت اي ة

ًظيا .واسناد التقديا لتيدي ًاى الوجه األول قيق  ،وًاى الوجه الثاني مجاز ًقاي".

و(اوَمْ يَلْلَمْ بِأَنَّ لولَّهَ يَ َى)

()2

()0

ولو لا ت ن الباء زائدة لما جةاز شن ي ةون ا سةا معهةا فةاًال فةي ن ةو قولةه تعةالى" :و يةى بةا

كهيدا" ،1والتقديا :يى با .

والبي يدل ًاى زيادتها شنها مبا بفح ياتيع ا سا بيعل ،ن و قول الكاًا من الطويل:
()1

اإلسالا لاماء ناايا"
الكيب و
" يى
ُ
ُ
ويةةاى ابةةن السةااج فةةي األصةةول شن األفعةةال التةةي تةةدخل ًاةةى ميعةةولين شصةةاهما المبتةةدش والخبةةا

مثل :طن ،واب ،وًاا،
ٍ
ثان"

()2

ف م ةةا

يجوز شن يتعدى شي منها ملى ش د الميعولين دون اآلخا.

ي ةةون المبت ةةدش ب ي ةةا خب ةةا :ةةبلك "ظنن ةةح"

تعم ةةل ف ةةي الميع ةةول األول ب ي ةةا ميع ةةول

 )2سواة البقاة281/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص112
 )2الت ايا والتنويا ،م مد الطااا التونسي،الداا التونسي لانكا ،تونس ،ج2890 ،2ا ،ص111
 (0سواة العاا20/
 (1سواة النساء28/
 (1كةةا الميصةةل لازمخكةةاي ،شبةةو البقةةاء بةةن يعةةي

الموصةةاي ،قةةدا لةةه :د .مميةةل بةةديع يعقةةوب ،ط ،2منكةةوااح م مةةد ًاةةي بيضةةون ،داا ال تةةب

العامي  ،ج ،2ص292
 (2األصول في الن و ،شبو ب ا م مد بةن سةهل الن ةوي المعةاو

بالسةااج ،ت قيةاً :بةد ال سةين اليتاةي ،مؤسسة الاسةال  ،لبنةان ،بيةاوح ،ج،2

ص292
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وواد في القاآن ال ايا ب
عي ص

)

الميعول الثاني مع ظن وشخواتهةا "مثةال بلةك قولةه تعةالى( :حي نبينن

()2

 -وقوله تعالى( :وَم تَلْلَمُمُمْ سَ ْزُ سَلْلَمُمُمْ)

()1

ث -حذف المفعولين كليهما
واألخي

بعض الن ويين شجاز ب

ميعولي ظةن اختصةا اا واقتصةا اا وبعضةها منةع بلةك" :فعةن سةيبويه

المنةع مطاقةا مةا اةو ظةااا مطةالا الةنظا.وًةن األ ثةاين الجةواز مطاقةا تمسة ا بن ةو" :شًنةده
()2

ًاا ال يب فهو ياى" ،شي يعاا" :وظننتا ظن السوء"
ُ
"فمثال ب الميعولين لاد ل شن يقال :ال ظننح زيدا قائما؟

فتقول" :ظننح" التقديا" :ظننح زيدا قائما" .ف بفح الميعولين لد له ما قباهما ًايهما .ومنه قوله:
ٍ
بأي ٍ
سب
تاب شا بأي سن  ...تاى ُبها ًا اا ًاي وت ُ
شي :ت سةةب ةةبها ًةةا اا ًاةةى .ف ةةب الميعةةولين وامةةا :ةةبها وًةةا اا ًاةةى ،لد ل ة مةةا قباهمةةا
ًايهما"

()0

"وشمةةا ةةبفهما ل يةةا دليةةل اقتصةةااك ًاةةى شظةةن ،او شًاةةا مةةن "اظةةن شو اًاةةا زيةةدا منطاقةةا دون

قاين ة فييةةه مةةبااب ا ةةداما المنةةع مطاقةةا وًايةةه األخي ة

والجا ةةي ونسةةبه مبةةن مالةةك لسةةببويه لام ققةةين

والكةاوبيين لعةدا اليائةدة  ،مب

يخاةو اإلنسةان مةن ظةن مةا و ًاةا مةا ،فأكةبه

ابن طااا وابن خاو

قولةك النةاا ةااة ،الثةةاني الجةواز مطاقةا وًايةه ا ثةةا الن ةويين مةنها ابةن السةااج والسةيافي وصة
ًصيوا لواده .قال سب انه وتعالى" :اَعِنْدَهُ عِلْمُ لوْغَ ْبِ َمُينَ يَ َى".

شي يعاا وقال" :وظننتا ظن السوء"  ،و ى سيبويه" :من يخل" شي :يقع في خيا "

"و يجةةوز فةةي اةةبه األفعةةال [شفعةةال القاةةوب] شن ي ةةب

ه ابةةن

()1

ميعولهةةا شو ش ةةداما اقتصةةا اا (شي بةةال

دليةةل) ،ويجةةوز سةةقوطهما شو سةةقوط ش ةةداما اختصةةا اا (شي لةةدليل يةةدل ًاةةى الم ةةبو ) فسةةقوطهما معةةا

 (2سواة المنافقون 0/
 )1سواة التوب 242/
 )2اكي الصبان ًاى كةا األكةموني ألليية ابةن مالةك ،الصةبان الكةافعي،ط ،2داا ال تةب العامية  ،بيةاوح ،لبنةان ،ج2022 ،1اةة ،ص، 09
األياح من سواتي النجا  ، 21/اليت 21/
 (0كا ابن ًقيل ًاى شليي ابن مالك ،ابن ًقيل الهمباني المصةاي ،ت قيةا :م مةد م ةي الةدين ًبةد ال ميةد ،ط ،14داا التة اا  ،القةاااة ،داا
مصا لاطباً  ،ج2044 ،1اة 2894 -ا ،ص11
 )1امةةع الهوامةةع فةةي كةةا جمةةع الجوامةةعً ،بةةد الةةا من جةةالل الةةدين السةةيوطي ،ت قيةةاً :بةةد ال ميةةد انةةداوي ،الم تب ة التوفيقي ة  ،مصةةا  ،ج،2
ص108
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لةةدليل ،ةةان يقةةال" :اةةل ظننةةح خالةةدا مسةةاف اا؟ فنقةةول" :ظننةةح" شي" :ظننتةةه مسةةاف اا"  ،قةةال تعةةالىَ" :،يْ نزَ
شُ َعَمئِ َ لوَّذِيزَ عُنْ ُمْ تَزْعُمُيننَ " شي :نتا تزًمونها كا ائي"
"ومن الكوااد القاآني ًاى ب
شي" :يظنون ما او نافع لها ،ف ب
وًاةةل سةةيبويه ًةةدا ةةب

()2

الميعولين قوله تعالى" :إِنْ هُمْ إِلَّا سَظُنُّونَ"
الميعولين ،و بفهما جائ از"

()1

()2

شي الميعةةولين دون اآلخةةا بقولةةه" :منمةةا منعةةك شن تقتصةةا ًاةةى ش ةةد

الميعةةولين اهنةةا شنةةك منمةةا شادح شن تبةةين مةةا اسةةتقا ًنةةدك مةةن ةةال الميعةةول األول ،يقينةةا ةةان شوك ة ا،
ةح و ةةوه لتجعةةل
وب ةةاح األول لةةتُعاا الةةبي تُضةةي مليةةه مةةا اسةةتقا لةةع ًنةةدك مةةن اةةو ،فإنمةةا ب ةةاح ظننة ُ
()0
خبا الميعول األول يقينا شوك ا؛ ولا تاد شن تجعل األول فيه الكك شو تقيا ًايه اليقين"
واناك من ياى شن ابه األفعال تتعدى لميعولين فيصب

ب ااا دون ابين الميعولين.

"قةةال شبةةو ًمةةا :يقةةب ا قتصةةاا ًاةةى "ًامةةح" و "ظننةةح"  ،وش يتعةةدى مل ةى ميعةةولين ،وان لةةا

يقب بلد في باب "ًامح" فإن ابا يتعدى مةا قةال وبلةك ألن

يخاةو مخاطبةك مةن شن يعاةا شنةك تعاةا

كيئا وتظن آخا ،فإبا ان بلك ،صاا ا بتداء بالن اة ،ن و" :اجل منطاةا" وقةاا اجةل" ولةيس ةبلك

قولك" :شًطيح" و "ًامح"  ،ألن بلك مما قد يجوز ش تيعاه ،فابلك سن ابا وامتنع باك"

()1

ومن أمثلة حذف المفعولين في القرآن الكريم-:

 -قوله تعالى( :قَملَ يَم قَينْوِ اَ َاَيْ ُمْ إِنْ عُنْتُ عَلَى بَ ِّنَ ٍ مِزْ َبِّ وَآتَمسِ

َحْمَ ً مِزْ عِنْدِهِ َلُمِّ َتْ عَلَ ْفُمْ)

()1

" الظةةااا شن البين ة غيةةا الا م ة  ،فيجةةوز شن ي ةااد بالبين ة المعج ةزة ،وبالا م ة النبوة،ويجةةوز شن
ت ةةون البين ة اةةي الا م ة  ،ومةةن ًنةةده تأ يةةد ،ويجةةوز افةةع ا كةةتااك ولةةو با سةةتعااة" ،فعميةةح

ًاي ا" الظااا شن الضميا ًائد ًاى البين "

()2

" شايةةتا يطاةةب ىالبينة منصةةوب  ،وفعةةل الكةةاط يطابهةةا مجةةاواة ب ة" ًاةةى" فأًمةةل الثةةاني ،وشضةةما
فةي األول ،والتقةةديا ش شايةةتا البين ة مةةن ابةةي من نةةح ًايهةةا شنازم مواةةا ،ف ةةب
والجما ا ستيهامي في م ل الثاني  ،وجواب الكاط م بو

لاد ل ًايه"

()9

الميعةةول األول،

 )2جامع الداوس العابي  ،الكيخ مصطيى ال الييني ،ط ،19الم تب العصاي  ،بياوح ،ج2020 ،2اة 2882 -ا ،ص21
 )1سواة البقاة29/
 )2مًااب القاآن المنسةوب لازجةاج ،األصةيهاني البةاقولي ،ت قيةا :مبةااايا األبيةااي ،ط ،0داا ال تةب المصةاي  ،القةاااة  ،داا ال تةب الابنانية –
بياوح  ،ج2014 ،1اة  ،ص012
 )0ال تةةابً ،مةةاو بةةن ًثمةةان بةةن قنبةةا الماقةةب بسةةيبويه  ،ت قيةةاً :بةةد السةةالا اةةااون ،ط ،2الهيئ ة المص ةاي العام ة لا تةةاب ،ج2،2822ا،
ص04
 )1مًااب القاآن المنسوب لازجاج ،األصيهاني الباقولي،ج ،1ص019
 (1سواة اود99/
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج،1ص201
 )9الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،1ص221
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 -وقوله تعالى( :مَم عُنْ ُمْ تَزْعُمُيننَ)

()2

" ميعو تزًمون م بوفان ،التقديا :تزًمونها كا اء ،بفا لاد ل ًايهما"

 -وقوله تعالى( :قَملَ وَمِزْ ذُ ِّيَّ ِ )

()1

()2

" الميعو ن م بوفان ،والتقديا :اجعل فايقا من بايتي مماما"

 -وقوله تعالى( :يَلِدُهُمْ وَيُمَنِّ مِمْ)

()0

()1

ل ثةةاة ال ا ةةاح،ويمنيها األمةةاني اليااغة ة ،

" وق ة شا األًم ة يعة ُةد ُاا بسة ة ون الةةدال واةةو تخيي ة
وقيل :طول البقاء في الدنيا ،ودواا النعيا فيها ،وجوز شن ي ون المعنى في الجماتةين ييعةل لهةا
الوًد ،وييعل لها التمني ًاى طايق  :فالن يعطي ويمنع".

 -وقوله تعالى( :وَمَم عَلَّمْ ُمْ مِزَ لوْجَينَل ِ ِ،مُفَلِّبِنيَ)

()1

()2

وبهبا نجد شن تقدا الميعول الثاني ًاى األول ،شو بفه ،شو ب

الميعولين ايهما ،يتجاى

بوضو في آياح القاآن ال ايا؛ وبلك ألغااض بياني و د لي يقتضيها السياا القاآني واإلًجاز

البياني في ابا ال تاب ال ايا.

 )2سواة األنعاا80/
 )1الب ا الم يط في التيسي ،شبو يان األندلسي ،ج ،0ص198
 )2البقاة210/
 )0التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج ،2ص210
 )1سواة النساء214/
 )1او المعةةاني فةةي تيسةةيا الق ةاآن العظةةيا والسةةبع المثاني،كةةهاب الةةدين األلوسةةي ،ت قيةةاً :اةةي ًبةةد البةةااي ًطي ة ،ط ،2داا ال تةةب العامي ة ،
بياوح2021 ،اة،ج،2ص200
 )2سواة المائدة04/
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المبحث الثاني
ما كان مفعوالً ثانياً على التأويل

 -وسائل التعدية:

و يقتصا ًمل األفعال في الميعول به ًاى اليعل المتعدي فقط ،بل من الن اة قد
ددوا وسائل تجعل اليعل الالزا متعديا واقتصاح ًند ش ثا الن اة ًاى "الهمزة ،والتضعي  ،و ا

الجا"(.)2

وزادح ًاى بلك ًند غيااا من الن اة ،ومن وسائل التعدي في العابي  :الهمزة ،وتضعي

ًين اليعل ،والتعدي ب ا الجا ،ونزع الخافص ،والتضمين.

يقول ابن األنبااي مقتص اا ًاى وسائل التعدي الثالث األولى" :من ابه األكياء الثالث

المعدي  ،التي اي الهمزة ،والتضعي  ،و ا

الجا ،ما شنها تنقل اليعل الالزا من الازوا ملى

التعدي ،و بلك مبا دخاح ًاى اليعل المتعدي ،فإنما تزيده ميعو  ،فإبا ان متعديا ملى ميعول وا د

صاا يتعدى ملى ميعولين ،قولك في" :ضاب زيد ًم اا" ،شضابح زيدا ًم اا"

()1

أوالً :الهمزة:

وتسمى امزة النقل؛ ألنها تدخل ًاى اليعل الالزا فتجعاه متعديا ملى ميعول وا د ،ن و قوله

تعالى" :اذهب م ط بمتفم" شو "قَموُينل َبَّنَم اَمَ َّنَم لضْنَ َ ْزِ وَاَحْ َ ْ َنَم لضْنَ َ ْزِ "

()2

يقول ابن األنبااي :اليعل البي يتعدى بالهمزة او نوع من األفعال غيا ٍ
متعد بنيسه ،ن و:
()0

يد ،وشخاجته"
"خاج ز ٌ
وقد فاا سيبويه بين صي
بمعنى "التصييا" ،ي

اليعل الالزا"فعل" ،والمتعدي بالهمزة "شفعل" ،ي

يصب اليعل

يقول :دخل ،وخاج ،وجاس.فإبا شخباح شن غياه صياه ملى كيء من ابا

قاح :شخاجه ،وشدخاه ،وشجاسه .وتقول :فزع وشفزًته ،وخا
شما ًند المباد فصي

وشخيته ،وجال وشجاته ،وجاء وشجأته"(.)1

"شفعل" معنااا "الجعل"" .نقول :خاج زيد ،فإبا فعل به بلك غياه .قاح:

شخاجه ًبد ا ،شي جعاه يخاج .و بلك :شدخاته الداا فدخاها ،شي  :جعاه يدخاها".

()1

 )2اإليضا العضدي ،ص ،24المقتصد ،ج،2ص ،201شسااا العابي  ،ص ،29كا الميصل بن يعي  ،ج ،2ص.11،10
 )1شسااا العابي  ،ابن األنبااي ،ص.90
 )2امةةع الهوامةةع فةةي كةةا جمةةع الجوامةةع ،السةةيوطي،ت قياً :بةةد ال ميةةد انةةداوي ،الم تب ة التوفيقي ة  ،مصةةا ،ج ،2ص /22م نةةي الابيةةب ًةةن
تب األًاايب ،ابن اكاا ،ج ،1ص /129واآليتان من سواتي األ قا  ،14/غافا22/
 )0شسااا العابي  ،ابن األنبااي ،ص92
 )1ال تاب ،سيبويه ،ج ،0ص.11
 )1المقتضب ،المباد ،ج ،1ص.240
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ويبين المباد العالق بين الصي تين" تقول :شًطى الاجل ،ومعناه ناول ،واألصل " ًطا يعطو"
(.)2

مبا تناول .ما تقول غ از الاجل وشغزيته ،وجاى الياس وشجايته"
()1

وشما شًطيته فمنقول من "ًطا

يعطو" مبا شكاا لاتناول  ،وليس معناه األخب

ويكيا السهياي ملى شصل يبني ًايه جواز النقل بالهمزة في األفعال  ،واو صول

صي في الياًل" ،ألنك مبا قاح :شفعاته .فإنما معناه  :جعاته ًاى ابه الصي .وقاما ين سا ابا
األصل في غيا المتعدي مبا ان ثالثيا ن و :قعد وشقعدته ،وطال وشطاته .وشما المتعدي فمنه ما

ي صل لاياًل منه صي في نيسه ،و ي ون اًتماده في الثاني ًاى الميعول فيجوز نقاه ،مثل :طعا

زيد الخبز،و شطعمته ،و بلك :جاع الماء وشجاًته ،و بلك :باع ،وكا ،وسمع؛ ألنها اها ي صل منها

لاياًل صي في نيسه غيا خااج ًنه ،ولبلك جاءح ،شو ش ثااا ًاى " فعل" – ب سا العين-

مكابه لباب فزع و با و زن وماض،ملى غيا بلك.مما له شثا في باطن الياًل وغموض معنى فيه.
ومن ابا الن و ،لبس الثوب وشلبسه مياه؛ ألن اليعل وان ان متعديا ف اصل معناه في نيس الياًل،
()2

أنه لا ييعل بالثوب كيئا بل فعل بنيسه ،ولبلك جاء ًاى "فعل" في مقابا تعاى"

ما ب ا السهياي شفعا لا تنقل بالهمزة " و بلك " سي" ولا يقولوا "ش سيته" ألن ال سوة ستا

لاعواة ،فجاء ًاى وزن ستاته و جبته ،ون و بلك"

()0

شما ابن جني فياى "شن اليعل " سا" منقول بدون امزة التعدي " ،فأما سي زيد ثوبا

و سوته ثوبا"فإنه وان لا ينقل بالهمزة فإنه نقل بالمثال ،ش تااه نقل من فعل ملى فعل ،وانما جاز نقاه

بيعل لما ان فعل وشفعل ثي اا ما يعتقبان ًاى المعنى الوا د"(.)1

وب ا السهياي شفعا تنقل بالهمزة؛ ألن اليعل واقعٌ بالميعول ،ظااا شثاه فيه غيا
اصل في الياًل منه صي  ،مثل :ش ل ،وشخب ،وضاب ".فال تقول:شضابح زيدا ًم اا ،و  :شقتاته
()1

خالدا ،ألنك لا تجعاه ًاى صي في نيسه"

وقد ينقل المتعدي ملى وا د بالهمزة ملى اثنين ،ن و" :شلبسح زيدا ثوبا" و"شًطيته

دينا اا" ،ما تنقل المتعدي ملى ميعولين فتجعاه متعديا ملى ثال  ،م شن بلك مقصوا ًاى باب ًاا.
فقد قصاه الجمهوا ًاى (اشىً ،اا) وقاسه األخي

و سب ،وزًا"(.)2

في شخواتهما الثال

القابياح ،ن و :ظن،

 )2المقتضب ،المباد ،ص221
 )1نتائج الي ا في الن و ،السهياي ،ص110
 )2الماجع السابا،ص110،112
 )0الماجع السابا،ص110
 )1الخصائص ،ابن جني ،ص121
 )1الماجع السابا ،ص110
 )2انظا :ال تاب،ج ،2ص ،212-212اإليضا العضدي ،24/2الميصل فةي صةنع اإلًةااب،ص ،202شسةااا العابية ،90/2،كةا الميصةل
بن يعي  ،244/0 ،امع الهوامع في كا جمع الجوامع،ج،2ص.22
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()2

الن اة في ابه الوسيا "

"وقد اختا

"ولاان اة ًدة مبااب في التعدي بالهمزة اي:

من ي

السماع والقياس.

 - 2شنه سماع في الالزا والمتعدي ،وابا مباب المباد.
 - 1قياس فيهما وًايه األخي

واليااسي.

 - 2قياس في الالزا ،سماع في المتعدي ،واو مباب سيبويه.
 - 0قياس مطاقا في غيا باب (ًاا) وًايه شبو ًماو.

اليعاي  ،شي م تسب فاًاه صي من نيسه لا ت ن فيه قبل اليعل ن و :قاا،

 - 1قياس فيما ي د

وقعد .فيقال :شقمته وشقعدته،شي جعاته ًاى ابه الصي .سماع فيما ليس بلك ،ن و :شكابح

زيدا ماء .فال يقاس ًايه :شبب ته ال ب  ،شي جعاته يبب ه؛ ألن الياًل له يصيا ًاى ايئ
()1

لا ي ن ًايها

سيبويه.

"وقد باب مجمع الا

العابي ملى شنه قياس في الالزا ،سماع في المتعدي"(.)2واو مباب

ولعانا انا ناج ما باب مليه مجمع الا

العابي  .ي

من اليعل الالزا ًند تعديته بالهمزة

يصب فعال مقبو مثل :باب ،وشباب ،قعد ،وشقعد.شما بعض األفعال المتعدي شصال ًند مضاف امزة

التعدي قد ينتج فعال قبي ا ،لا ُيسمع ًن العاب ،مثل :اكتاى لبلك يجب ا ًتماد في األفعال
المتعدي ًاى المسموع منها فقط .وابا ما باب مليه سيبويه.
من شمثا اليعل المتعدي بالهمزة في القاآن ال ايا:

 -قال تعالى( :وَلتْيُ عَلَ ْمِمْ سَبَأَ لوَّذِي آتَ ْنَمهُ آيَمتِنَم َمسْ َلَخَ مِنْمَم َأَتْبَلَهُ لوشَّ ْ َمنُ َفَمنَ مِزَ لوْغَموِيزَ)

()0

"فأتبعه الكيطان خطواته ،شي جعاه الكيطان يتبع خطواته؛ فت ون الهمزة فيه لاتعدي ،مب شصاه
()1

تبع او خطواح الكيطان"

 -وقال تعالى( :يَقْدُوُ قَينْمَهُ يَينْوَ لوْقِ َممَ ِ َأَوْ َوَهُمُ لونَّم َ وَبِئْسَ لوْينِ ْوُ لوْمَينْ ُووُ)

()1

"والهمزة في فأواداا

()2

لاتعدي " ،واد يتعدى ملى وا د ،فاما شُدخاح الهمزة تعدى ملى اثنين"

 )2انظا :ااتكا

الضاب من لسان العاب،ص ،1482امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،ج ،2ص22

 )1الماجع السابا ،والصي .
)2انظا :مجا مجمع الا

العا بي بالقاااة ،المطبع األمياي ببو ا ،ج2212 ،2اة2820-ا ،ص.122

) 0األً اا .221/
)1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ت قيا :صدقي م مد جميل ،داا الي ا ،بياوح ،ج2014 ،1اة ،ص.111
 )1اود89/
)2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ص.141
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ثانياً :تضعيف عين الفعل:

يتعدى اليعل الثالثي بتضعي

ًينه ،فإبا ان اليعل زما شصب متعديا ملى ميعول وا د،
()1

يد وفا تُه ،وخاج المتاعُ وخاجته"( .)2وابا ان متعديا ملى وا د ،تعدى ملى ميعولين"
ن و" :فا ز ٌ
يقول سيبويه في التعدي بتضعي ًين اليعل " :وقد يجيئ الكيء ًاى فعاح فيكاك شفعاح،
()2

ما شنهما قد يكتا ان في غيا ابا وبلك قولك :فا وفا ته،وان كئح شفا ته"
ويبين سيبويه شن اليعل يجوز شن يعدى بالهمزة شو بالتضعي

دون ت يا في د لته ".وقالوا:

شسقيته في معنى سقيته"(" .)0وقال الخايل :سقيته وشسقيته ،شي جعاح له ماء وسقيا ،فسقيته مثل
()1

سوته ،وشسقيته مثل شلبسته"

واغا شنه ليس اناك اختال

د لي بين تعدي اليعل بالهمزة شو تعديته بالتضعي  ،م من

ا ستعمال الا وي يميز بينها في الد ل  .ويكيا سيبويه في تابه ملى بلك ":وقد يجيئ فعاح وشفعاح

في معنى وا د مكتا ين ما جاء فيما صياته فاًال ون وه ،وبلك وًزح مليه وشوًزح،وخباح
وشخباح ،وسميح وشسميح .وقد يجيئان ميتاقين ،مثلً :امته وشًامته ،فعامح :شدبح ،وشًامح :آبنح،

وآبنح :شًامح؛ وشبنح :النداء ،والتصويح بإًالن ،وبعض العاب تجاي شبنح وآبنح مجاى سميح
()1

وشسميح"

"وادًى الزمخكاي ومن وافقه شن بين التعديتين فاقا ،وشن التعدي بالهمزة
وبالتضعي

تدل ًاى ت ايا،

تدل ًايه ،واد بقوله تعالى :وقد نزل ًاي ا في ال تاب شن مبا سمعتا" واو مكااة ملى

قوله" :وَإِذَا رَأَسْتَ الَّذِسنَ سَخُوضُونَ فِي آسَاتِنَا" واي آي وا دة ،وقوله " :وَينْوَم سُزِّلَ عَلَ ْهِ لوْقُ ْآنُ جُمْلَ ً وَلحِدَةً "
" و ان ال سائي يياا بينهما"( .)9ويبين ابن قتيب شن التضعي

يييد المبال

()2

وال ثاة  "،وتدخل

فعاح ًاى شفعاح  -مبا شادح ت ثيا العمل والمبال  ،تقول :شجدح وجودح ،وشغاقح األبواب وغاقح،
وشقياح وقياح .وتدخل فعاح ًاى فعاح -مبا شادح ثاة العمل ،فتقول قطعته باثنين ،وقطعته مابا،

و بلك ساته و ساته،وجا ته وجا ته مبا ش ثا الج اا اح في جسد ،وج َّولح في البالد وطوفح مبا

 )2اإليضا العضدي ،24/2الميصل في صةنع اإلًةااب ،202/2شسةااا العابية  ،92/2كةا الميصةل بةن يعةي  ،244/0م نةي الابيةب ًةن
تب األًاايب.128/2
 )1ال تةةاب ،212/0الميصةةل فةةي صةةنع اإلً ةااب ،202/2شس ةااا العابي ة  ،92/2كةةا الميصةةل بةةن يعةةي  ،244/0م نةةي الابيةةب ًةةن تةةب
األًاايب.128/2
)2ال تاب ،سيبويه ،ج،0ص.11
 )0الماجع السابا،ص.19
 )1الماجع السابا ،ص.18
 )1الماجع السابا ،ص.11
 )2امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي ،ج ،2ص .21واآلياح من سواة:النساء ،204/األنعاا ،19/الياقان.21/
 )9شدب ال اتب ،ابن قتيب  ،ت قيا :م مد الدالي ،مؤسس الاسال  ،ص.014
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شادح ثاة التطوا

ح وطُيح .قال ا ًز وجل" :جَنَّمتِ عَدْن
والجو ن فيها؛ فإبا لا تاد ال ثاة قاحُ :جا ُ

مُيَ َّ َ ً وَمُمُ لوْأَبْينَلبُ" .وقال تعالى":وَ َجَّ ْسَم لوْأَ ْضَ عُ ُينسًم "

()2

مبن قد ي ون اناك توافا د لي بين صي تي شفعل وفعل في بعض األفعال ،وقد تختا

بعض األفعال في ااتين الصي تين ،وياجع بلك ملى طبيع اليعل نيسه واستعمال العاب له.

د ل

شًباح في
اح ،و
"وتأتي فعاح مضادة ألفعاح ،ن و" :
ُ
طح" :قص ُ
ح المقداا ،و"فا ُ
شفاطح" :جز ُ
ُ
شلقيح فيها القبى ،وقبيتها :نظيتها من القبى،
ح العين:
ُ
اح .وشقبي ُ
اح:قص ُ
ح ،وًب ُ
طاب الكيء :بال ُ
قمح ًايه في ماضه"(.)1
وشماضته:
فعاح به فعال ماض منهَّ ،
وماضتهُ :
ُ
واختا العاماء في المتعدي بتضعي ًين اليعل ال او سماًي شا قياسي.
يقول ابن اكاا" :والنقل بالتضعي

سماًي في القاصا [شي الالزا] وفي المتعدي لوا د،

ن وً( :امته ال ساب ،وفهمته المسأل ) ،ولا يسمع في المتعدي ثنين شن ينقل بالتضعي

ملى ثال ،

و يكهد له سماع و قياس .وظااا قول سيبويه شنه سماًي مطاقا ،وقيل قياس في القاصا
()2

والمتعدي"

()0

قياس"
"وفي التعدي بالتضعي مبابان ش داما :شنه سماعٌ من الالزا والمتعدي .والثاني :شنه ٌ
وقال اإلماا شبو ال سين بن شبي الابيع في ( تاب التاخيص) من تألييه :الظااا من مباب
سيبويه شن النقل بالتضعي

()1

سماع في المتعدي والالزا"

ما شتيا في اشيي مع مجمع الا

بالتضعي ؛ إلفادة الت ثيا والمبال "(.)1

العابي البي ياى شن "تعدي اليعل الثالثي الالزا قياسي
في القاآن ال ايا في ش ثا من موضع منها:

وقد نصب الميعول الثاني باليعل المتعدي بالتضعي

 قال تعالىَ " :لَنُينَوِّ َنَّكَ قِبْلَ ً تَ ْضَمهَم َينَلِّ وَجْمَكَ شَ ْ َ لوْمَ ْجِدِ لوْ َ َلوِ "يقول شبو يان " :ابا يدل ًاى شن في الجما السابق
()9

()2

ا م بوف  ،التقديا :قد ناى تقاب

وجهك في السماء طالبا قبا غيا التي شنح مستقباها"
(فانولينك) :اليعل ولى ٍ
متعد لميعولين ،األول :ال ا  ،الثاني :قبا  ،ويم ن شن ننصب ( قبا )
ًاى نزع الخافض.شما ( ِّ
فول وجهك كطا المسجد ال ااا) :شيضا فعل األما ( و ِّل) ميعوله األول:

 )2الماجع السابا والصي ،واآلياح من سواتي :ص،14/القما.21/
 )1شدب ال اتب ،ابن قتيب ،ص.012
 )2م ني الابيب ًن تب األًاايب،ابن اكاا،ص.194
 )0ااتكا

الضاب من لسان العا ب ،شبو يان األندلسي ،ص.1482

 )1الب ا الم يط في التيسيا  ،شبو يان ،ص.121
 )1الن و الوافيً ،باس سن ،ط ،21داا المعاا  ،مصا ،ج ،1ص( 211الهام )
 )2البقاة200/
 )9الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،1ص12

119

وجهك ،والثاني :كطا ،شما مبا اًتبانا (كطا) ظافا؛ فانا شن نقول شن الميعول الثاني م بو

تقدياه

( ِّ
فول وجهك كطا المسجد ال ااا نييا) .وفي جميع ال ا ح فإن اليعل (ولى) تعدى ملى ميعولين
ًينه.

بتضعي

"( فو ِّل) يتعدى ملى ميعولين ،فاألول "وجهك" والثاني "كطا المسجد" وقد يتعدى ملى الثاني
()2
بة(ملى) قولك :ولِّى وجهه ملى القبا  ،وقال الن اس كطا انا ظا ؛ ألنه بمعنى النا ي "
(فانولينك) :اليعل ولى ٍ
متعد لميعولين ،األول :ال ا  ،الثاني :قبا  ،ويم ن شن ننصب ( قبا )
ًاى نزع الخافض.شما (فو ِّل وجهك كطا المسجد ال ااا) :شيضا فعل األما ( و ِّل) ميعوله األول:
تقدياه

وجهك ،والثاني :كطا ،شما مبا اًتبانا (كطا) ظافا لنا شن نقول شن الميعول الثاني م بو

( ِّ
فول وجهك كطا المسجد ال ااا نييا) .وفي جميع ال ا ح فإن اليعل ( ولى) تعدى ملى ميعولين
بتضعي

ًينه.

 قال تعالى " :وَيُلَلِّمُهُ لوْفِ َمبَ وَلوْ ِفْمَ َ " -قال تعالى " :بَدَّوْنَمهُمْ جُلُينوًل غَ ْ َهَم "

()1

()2

()0

بقوله" :غيااا شبدلنااا ميااا"

ويياا الزمخكاي بين التعدي بالهمزة والتعدي بالتضعي

شما األلوسي فياى شن بدلنااا في ابه اآلي تتضمن معنى شًطينااا" :بدلنااا جاودا غيااا شي

شًطينااا م ان ل جاد م تاا ًند ا تااقه جادا جديدا م اي اا لام تاا"

()1

()1

شما شبو البقاء فيقول" :بدلنااا جاودا شي :بجاود .وقيل يتعدى ملى الثاني بنيسه"
-

واليعل (بدل) من شفعال الت ييا والتصييا التي تتعدى لميعولين ،ما شنه فعل مضع

العين ،وقد يتعدى بالهمزة شيضا ( شبدل).
-

قال تعالى" :ضُمَّ بَدَّوْنَم مَفَمنَ لو َّ ِّئَ ِ لوْ َ َنَ َ "

-

قال تعالى" :اوَمْ تَ َ إِوَى لوَّذِيزَ بَدَّوُينل سِلْمَتَ لولَّهِ عُيْ ًل "

-

قال تعالى " :يَينْوَ تُبَدَّلُ لوْأَ ْضُ غَ ْ َ لوْأَ ْض "

()9

()8

قال تعالى " :وَإِذْ عَلَّمْ ُكَ لوْفِ َمبَ وَلوْ ِفْمَ َ وَلو َّينْ َلةَ وَلوْإِسْجِ يَ "

 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج.211 ،2
 )1آل ًماان09/
)2النساء11/
 )0ال كا

()2

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.111

 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي،ج ،2ص.12
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.211
)2األً اا .81/
 )9مبااايا09/
 )8مبااايا19/
 )24المائدة224/
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()24

اليعل ًاا متعدي بتضعي
-

ًينه ملى ميعولين ،األول :ال ا  ،والثاني :ال تاب.

قال تعالى" :ووَقَدْ بَينَّاْسَم بَنِ إِسْ َلئِ يَ مُبَينَّاَ صِدْقٍ "

()2

" وانتصب مبوش صدا ًاى شنه ميعول ٍ
ثان لبوشنا قوله( :لنبوشنها من الجن غافا) ،وقيل:

يجوز شن ي ون مصد اا"( " .)1وي تمل المصداي بتقديا مضا

شي :بم ان مبوش وبدونه ،وقد يجعل

ميعو ثانيا وشصل الصدا ضد ال بب ،ل ن جاح ًادة العاب ًاى شنها مبا مد وا كيئا شضافوه ملى
()2

الصدا ،فقالوا :اجل صدا"
فاليعل ( بوش) ٍ
متعد ملى ميعولين بنيسه وبدون ا الجا؛ ألنه مضع
-

قال تعالىَ " :يَمَّمْنَمهَم سُلَ ْمَمنَ "

العين.

()0

"وقايء فأفهمنااا"( .)1فمن ق شا (فيهمنااا) ًدى اليعل بالتضعي  ،ومن ق شا (فأفهمنااا) ًدى

اليعل بالهمزة.

اليعل (فها) ٍ
متعد لميعول به وا د ،ول نه يصب متعديا ثنين بالتضعي
ما نصب الميعول الثاني بأفعال متعدي لميعولين بتضعي

-

قال تعالى " :وَعَلَّمْنَمهُ صَنْلَ َ وَبُينس "

()1

قال تعالى " :ووَ ُبَدِّوَنَّمُمْ مِزْ بَلْدِ خَينْ ِمِمْ اَمْنًم "
قال تعالى" :وَبَدَّوْنَمهُمْ بِجَنَّ َ ْمِمْ جَنَّ َ ْزِ "

()9

()8

قال تعالى" :لوَّذِي اَحَلَّنَم وَل َ لوْمُقَممَ ِ مِزْ َ ْلِهِ "

()24

قال تعالى" :وَلوْقَمَ َ قَدَّ ْسَمهُ مَنَمعِلَ حَ َّى عَموَ عَموْلُ ْجُيننِ لوْقَدِيمِ "

قال تعالى " :ضُمَّ إِذَل خَينَّوْنَمهُ سِلْمَ ً مِنَّم "

()21

قال تعالى " :اَوْ يُزَوِّجُمُمْ ذُعْ َلسًم وَإِسَمضًم "

()22

 )2يونس82 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،1ص .240واآلي من سواة العن بوح19/
 )2او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،1ص.222
 )0األنبياء.28/
 )1ال كا

ًين اليعل في المواضع التالي :

()2

قال تعالى " :إِسَّهُ وَفَبِريُعُمُ لوَّذِي عَلَّمَفُمُ لو ِّ ْ َ "

ًن قائا غوامض التنزيل،الزمخكاي ،ج ،2ص.219

 )1األنبياء94 /
 )2النوا11/
 )9الكعااء08 /
 )8سبأ21/
 )24فاطا21/
 )22يس28/
 )21الزما08/
 )22الكواى14/
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شوبالهمزة.

()22

قال تعالى " :إِنْ هِ َ إِوَّم اَسْمَمفٌ سَمَّ ْ ُمُينهَم اَسْ ُمْ وَآبَمؤُعُمْ "

-

()2

قال تعالى" :عَلَّمَ الْقُرْآن خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ "

-

()1

قال تعالى" :مََُيُ لوَّذِيزَ حُمِّلُينل لو َّينْ َلةَ ضُمَّ وَمْ يَ ْمِلُينهَم عَمََُيِ لوْ ِمَم ِ يَ ْمِيُ اَسْيَم ًل "

-

قال تعالى " :وَم يُفَلِّفُ لولَّهُ سَيْ ًم إِوَّم مَم آتَمهَم "

-

()0

قال تعالى " :ووَقَدْ عَيَّنَّم لو َّمَمفَ لودُّسْ َم بِمَصَمبِ حَ "

-

قال تعالى " :عَلَّمَ لوْإِسْ َمنَ مَم وَمْ يَلْلَمْ "

-

()1

()1

قال تعالى" :وَعَلَّمَ آوَوَ لوْأَسْمَمفَ عُلَّمَم "

-

()2

()2

وق شا اليماني ويزيد بن الزيدي "وًاا آدا" مبنيا لاميعول و ب

الياًل لاعاا به،

تعدى لوا د ،فع َّدى به ملى اثنين .وليسح التعدي

التضعي في ًُاا لاتعدي  .مب ان قبل التضعي
بالتضعي مقيس  ،منما يقتصا فيها ًاى مواد السماع ،سواء ان اليعل قبل التضعي

زما شا

متعديا ،ن وً :اا المتعدي ملى وا د ،وشما من ان متعديا ملى اثنين فال ي يظ في كيء منه التعدي
ملى ثال

بالتضعي

()9

 -وقال تعالى( :سَزَّلَ عَلَ ْكَ لوْفِ َمبَ بِموْ َقِّ مُصَدِّقًم وِمَم بَ ْزَ يَدَيْهِ وَاَسْزَلَ لو َّينْ َلةَ وَلوْإِسْجِ يَ)

()8

"وفاا الزمخكاي بين "نزل" و "شنزل" ًاى ًادته ،فقال :فإن قاح :لا قيل نزل ال تاب ،وشنزل
التوااة واإلنجيل؟ قاح :ألن القاآن نزل منجما ،ونزل ال تابان جما  ،قال الكيخ ....:وشن التعدي
()24

تدل ًاى الت ثيا و ًاى التنجيا"

بالتضعي

 -وقال تعالى " :يُغْشِ لولَّ ْيَ لونَّمَم َ يَ ْلُبُهُ حَُِ ًُم "

()22

"الت كي الت طي والمعنى شنه يباب الايل نوا النهاا؛ ليتا قواا ال ياة في الدنيا بمجيء الايل

والنهاا فالايل لاس ون والنهاا لا ا  ،وف وى ال الا يدل ًاى شن النهاا ي كيه ا
ميعو ن؛ ألن التضعي

()21

والهمزة ُمعديان"

 )2النجا12/
 )1الا من0-1 /
 )2الجمع 1/
 )0الطالا2/
 )1الماك1/
 )1العاا1/
 )2البقاة22/
 )9الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص121
 )8آل ًماان222/
 )24الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،2ص21
 )22األً اا 10/
 )21الب ا الم يط في التيسيا،ج ،1ص11
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الايل ،واما

 وقال تعالى " :قُيْ اَتُلَلِّمُيننَ لولَّهَ بِدِينِفُمْ وَلولَّهُ يَلْلَمُ مَم ِ لو َّمَموَلتِ وَمَم ِ لوْأَ ْضِ ""فتعامون :من ًامح به ،فابا تعدى بالتضعي
()1

()2

لوا د بنيسه ،والى الثاني ب ا الجا ،وقيل

منه تعدى به لتضمين معنى اإل اط شو الكعوا"
()2
 قال تعالى" :وَإِسَّكَ وَ ُلَقَّى لوْقُ ْآنَ مِزْ وَدُنْ حَفِ م عَلِ م ""ولقد تعدى ملى وا د ،والتضعي
()0

فاقيه فتاقاه"

فيعدى به ملى اثنين ،و أنه ان غائبا ًنه
فيه لاتعدي ُ ،
وسيا من وسائل التعدي  ،فإبا

مبن قد ُينصب الميعول الثاني باليعل المضع  ،فالتضعي
ان اليعل زما شصب متعديا ملى ميعول به وا د ،وابا ان اليعل متعديا لميعول وا د شصب متعديا
ملى ميعولين بالتضعي  ،وابا ان متعديا ملى ميعولين يتعدى بالتضعي

ملى ثالث .

والبعض ياى شن الهمزة تساوي التضعي  ،وبعضها ياى شن اناك فاقا بين الهمزة والتضعي .

وناج الاشي الثاني ي

من التضعي

يدل ًاى الت ااا والمبال

والت ثيا ،شما الهمزة فال تعطي ابه

المعاني ،فاليعل "فهمته" يدل ًاى ثاة اليها وت اااه ،شما "شفهمته" فال يعطي ابا المعنى.

ثالثاً :حروف الجر

ًد الن اة ا الجا من وسائل التعدي ؛ لبلك قد ي ون ا سا المجاوا في موضع نصب،
يقول سيبويه" :وابا قاح مااح بز ٍيد وًم اا ،مااح به ،نصب و ان الوجه ،ألنك بدشح باليعل ولا

تبتديء اسما تبنيه ًايه ،ول نك قاح :فعاح ،ثا بنيح ًايه الميعول .وان ان اليعل

يصل مليه م

ب ا اإلضاف ؛ ف أنك قاح :مااح زيدا ،ولو شنه بلك ما ان وجه ال الا زيدا مااح به ،وقمح.

وًم اا مااح به ون و بلك قولك :خكنح بصداه ،فالصدا في موضع نصب وقد ًماح الباء " و يى

كهيدا بيني وبين ا" منما اي يى ا  ،ول نك لما ادخاح الباء ًماح ،والموضع موضع نصب

با

وفي معنى النصب .وابا قول الخايل ا مه ا "(.)1
وثم خال

بين الن ويين

ول تعدي اليعل بالهمزة  ،و ا

الخصوص .فبعضها ًد التعديتين متساويتين من ي
ي

المعنى.

فسيبويه جعل التعدي بال ا

الجا -الباءً -اى وجه

المعنى .وبعضها اشى شن ثم خال

التعدي بالهمزة؛ ي

فيها من

يقول" :وًاى بلك دفعح الناس بعضها

شلومح ،أنك قاح في
الناس بعضها بعضا .ودخول الباء اهنا بمنزل قولنا:
ُ
ببعضً ،اى قولك :دفع ُ
 )2ال جااح21/
 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،22ص228
 )2النمل1/
)0الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،9ص124
 )1ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص81
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بابح به من ًندنا"" ،وشبابته من ًندنا ،وشخاجته معك ،وخاجح به
التمثيل:
شدفعح ما شنك تقولُ " :
ُ
موضع آخا " :وتقول :غياح ،شي صاح غافال ،وشغياح مبا شخباح شنك تا ح
معك"( .)2ما يقول في
ٍ
كيئا ووصاح غياتك مليه .وان كئح قاح غيل ًنه فاجتزشح بعنه ًن شغياته؛ ألنك مبا قاح ًنه فقد
شخباح بالبي وصاح غياتك مليه .ومثل ابا :لط
()1

أغياه"

به وشلط

غياه ،ولط

به

يل ًنه ،وشلطيه

وباء التعدي اي القائم مقاا الهمزة في ميصال معنى الالزا ملى الميعول به ،ن و قوله تعالى:

ح ال جا بال جا،
" ذَهَبَ لولَّهُ بِنُين ِهِمْ" ولباب بسمعها" ،وقد وادح مع المتعدي في قولها :ص ُ
ودفعح بعض الناس ببعض ،فابلك قيل :الصواب قول بعضها :اي الداخا ًاى الياًل فتصياه
ُ
()2
ميعو "
و يم ن الجمع بين التعدي ب ا
()0

شفعاح ،است نيح ًن
جا والهمزة معا" ،ألنك مبا قاح:
ُ

فعاح ،اجت ح مليها"
قاح:
ُ
الباء ،وابا ُ
()1
بابح به" بمعنى "شبابته"
شما ابن فااس فياى شن" باء تعدي اليعل " ُ
وباب المباد والسهياي ملى شن باء التعدي تقتضي مصا ب الياًل لاميعول في اليعل،
بخال

الهمزة .قال السهياي ":مبا قاح قعدح به ،فال بد من مكاا  ،ولو باليد .واد ًايهما بقوله

تعالى ":باب ا بنوااا"؛ ألن ا

تعالى

يوص

بالبااب مع النوا( .)1واستدل الماادي باختال

القااءاح القاآني في اآلي ال ايم " :باب ا بنوااا" ويؤيد شن باء التعدي بمعنى الهمزة قااءة اليماني:

"شباب ا بنوااا".

وياى ابن بابكاب شن "مااح( )2بزيد" او في مقابا "شمااح زيدا"  .وابا يبين تساوي التعدي

بالهمزة والتعدي بالباء ًنده.

شما الجاجاني فاًتبا ا

الجا من وسائل التعدي  ،ل نه لا يعط شمثا ًاى ابه الوسيا ،

وانما اقتصا تمثياه ًاى التعدي بالهمزة والتضعي " .م شن َّ
اًتد قد صل له في ا ستعمال مزي ،

)2الماجع السابا ،ص212
 )1الماجع السابا ،ج ،0ص11،12
المعةةاني ،الم ةاادي ،ت قيةةا:د .فخةةا الةةدين قبةةاوة،ش .م مةةد نةةديا فاضةةل ،ط ،2داا ال تةةب العامي ة  ،بيةةاوح ،لبنةةان،

 )2الجنةةى الةةداني فةةي ةةاو
2022اة2881-ا ،ص.22

 (0ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص210
 )1الصا بي في فقه الا

ومسائاها وسنن العاب في المها ،ابن فااس ،ط ،2م مد ًاي بيضون2029 ،اة2282-ا ،ص19

)1الجنى الداني في او

المعاني ،ص29

 )2المقدم الم سب  ،ابن بابكاب ،ص.218،219
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واو شن يقال اًتددح ب با ،فيعدى بالباء ،واألصل اًتددح با من ي من اإلنسان مبا ُس َّا بالكيء
()2
سااح به ،ويقالً :ددته خي اا ثي اا ،واًتددته"
يعتده ويتأماه ،غيا شنه تعدى بالباء ًاى معنى
ُ
و يجد ابن ًصيوا فاقا بين الهمزة والباء في المعنى ،وينسب التيايا بينهما ملى المباد.

ويقول" :واي ًندنا بمعنى الهمزة خالفا لامباد فإنه يياا بينهما في المعنى  ،فإبا قاح شقمح زيدا،

فالمعنى جعاته يقوا و يازمك شن تقوا معه ،وابا قاح قمح بزيد فالمعنى :جعاته يقوا وقمح معه ،فما
بعد الباء يكتاك ًنده مع الياًل فعاه .وليس بلك الميعول المنقول بالهمزة"

()1

واد بعضها ًايه بقوله تعالى":ووَينْ شَمفَ لولَّهُ وَذَهَبَ بِ َمْلِمِمْ وَاَبْصَم ِهِمْ "(.)2

ووضع ابن عصفور تفسيرين لذلك:
 األول :شن ي ون "الباا" او فاًل "باب" شي :لباب الباا بسمعها وشبصاااا. -الثاني :شن ا قد وص

نيسه ًاى معنى يايا به سب انه وتعالى ،ما وص

بالمجيء في قوله تعالى ":وَجَمفَ َبُّكَ وَلوْمَلَكُ صَيًّم صَيًّم "
فا

ًز وجل

يوص

نيسه سب انه

()0

بأنه باب مع سمعها وشبصاااا .وانما المقصود شن ا

شباب

سمعها وشبصاااا فنجد الباء تتساوى مع الهمزة في المعنى.

ول ن ابن ًصيوا ينيي ادًاء المباد لاتياق بين الباء والهمزة مستكهدا بقول قيس بن الخطيا:
()1
نجاء الا ائب
ت ُّل بنا لو
دياا التي ادح ون ن ًاى منى
ُ
"وياى ابن ًصيوا شنه يم ن الجمع بين الباء والهمزة "( )1ما شقا بلك سيبويه من قبل.

"فالمباد يقع في بانه شن في قوله تعالى" :ووَينْ شَمفَ لولَّهُ وَذَهَبَ بِ َمْلِمِمْ وَاَبْصَم ِهِمْ" د ل ًاى

مصا ب ا لسمعها ،ول نه يكيا ملى قيق مثل ابا التا يب وشصاه ،واألصل شن البي يصط ب
الكيء منما يزياه وينقاه من موضعه قيق  ،ثا استعمل مثل ابا التا يب لاتعبيا ًن مزال األكياء

ال قيقي شو غيا ال قيقي شو المعنوي  ،وان لا ي د
الا

انتقال ،وابا استعمال مجازي ليس غايبا ًن
()2

واستعما تها .ومن بلك مسناد اليعل ملى ما ييعل في ال قيق "

 )2المقتصد في كا الت ما ً ،بد القااا الجاجاني ،ت قيةا :د .ش مةد ًبةد ا الةداوي  ،ط ،2جامعة اإلمةاا م مةد بةن سةعود اإلسةالمي  ،ج،2
2019اة1442 -ا  ،ص2249
 )1كا جمل الزجاجي ،ابن ًصيوا ،قدا له ووضع اوامكه:فةواز الكةعاا ،مكة اا :د .مميةل بةديع يعقةوب ،ط ،2منكةوااح م مةد ًاةي بيضةون،
داا ال تب العامي  ،بياوح ،لبنان ،ج2028 ،2اة2889-ا ،ص.122
)2البقاة14/
 )0اليجا11/
 (1واد البيح في خزان األدب ولب لباب لسان العاب ،الب دادي ،ت قياً :بد السالا اااون ،ط ،0م تب الخانجي ،القاااة ،ج ،2ص12
 )1كا جمل الزجاجي ،ابن ًصيوا ،ص.121
 )2قضايا التعدي والازوا في الاس الن وي ،مبااايا الكمسان ،مطبع المدني ،جدة2042 ،اة2892-ا ،ص21
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فالتا يب قد يعطي وظيي د لي

سب السياا ،فعند قولنا" مااح بزيد" فالباء انا تعني

ا لتصاا والمصا ب  ،وقد تعني شيضا :مااح مصط با زيدا ،وقد ت تمل معنى جعاح زيدا يما،
والسياا و ده او البي ي دد ابه الد

ح.

 فيي قوله تعالى" :ووَينْ شَمفَ لولَّهُ وَذَهَبَ بِ َمْلِمِمْ وَاَبْصَم ِهِمْ" د ل ًاى زوال السمع واألبصااسب انه وتعالى او البي قاا باليقدان واإلزال  .فا تنا العابي واسع ًميق ،

وفقدانها ،وا

ت تمل في ثنايااا د
مبن

ح متعددة ،واستعما ح مجازي ليسح غايب ًاى الا .

تى لو ان اناك فاا من النا ي التا يبي بين الهمزة والباء،

ي

من الباء فيها

مصا ب ومكاا  ،ول ن من النا ي الوظييي نجد شن الباء تدل ًاى ما يدل ًايه اليعل المتعدي

بالهمزة.

شما ابن ًقيل ،فياى شن ا الجا او وسيا من وسائل التعدي " :والتعدي ن و" :بابح
()1
بزيد"( . )2وابا شيضا اشي الصبان" :بابح بز ٍيد بمعنى :شبابته"
ومن األمثا ًاى تعدي اليعل ب ا جا في القاآن ال ايا:
()2
 -قوله تعالى" :اسبئينس بأمسمف هؤالف"

" اإلنباء :اإلخباا ،ويتعدى فعاه الوا د بنيسه ،والثاني ب ا جا ،ويجوز ب
()0

بلك ال ا ،

ويض َّمن معنى شًاا فيتعدى ملى ثالث "
ُ
 قال تعالى" :وَقَيَّ ْنَم عَلَى آضَم ِهِمْ بِلِ َى لبْزِ مَ ْيَمَ مُصَدِّقًم وِمَم بَ ْزَ يَدَيْهِ ""قيينا" "اليعل ٍ
متعد لميعولين ش داما بنيسه ،واألخا بالباء ،والميعول األول م بو  ،وًاى
()1

()1

شثاااا السادة مسده"

شقمح
شباب بزيد" ،و "
"ول ون الباء بمعنى الهمزة يتصوا الجمع بينهما ،فال تقول" :
ُ
ُ
()2
ٍ
بعما"؛ ألنك لو فعاح بلك ان ش د ال افين معنى له"
باألل

وابا –شيضا -يثيا قضي خالفي  ،يقول اليااء " :ومن كأن العاب شن تقول :شبابح بصاه،

مبا شسقطوا الباء .فإبا شظهاوا الباء شسقطوا األل

من (شبابح)( .)9وقد اوى اليااء بعض

 )2كا ابن ًقيل ًاى شليي ابن مالك،ابن ًقيل الهمباني ،ت قيا :م مد م ي الدين ًبد ال ميةد ،ط ،14داا التة اا  ،القةاااة،ج2044 ،2ا ة-
2824ا ،ص11
 )1اكة ة ةةي الصة ة ةةبان ًاة ة ةةى كة ة ةةا األكة ة ةةموني ألليي ة ة ة ابة ة ةةن مالة ة ةةك ،الكة ة ةةافعي ،ط ،2داا ال تة ة ةةب العامي ة ة ة  ،بية ة ةةاوح ،لبنة ة ةةان ،ج2022 ،1اة ة ة ة-
2882ا،ص.224
 )2البقاة22/
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،2ص112
 )1المائدة01/
 )1او المعاني في تيسيا القاآن العظيا والسبع المثاني ،األلوسي ،ج ،2ص229
 )2كا جمل الزجاجي ،ابن ًصيوا ،ص121
 )9معاني القاآن ،اليااء ،ج ،2ص28
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اب باألبصاا" بضا الياء والباء في ال الا.
القااءاح تعاقبح فيها الهمزة والباء مثل" :ي اد سنا باقه ُيب ُ
()2
وق شا بعضها  " :تَخْ ُجُ مِزْ طُين ِ سَ ْنَمفَ تَنْبُتُ بِمودُّهْزِ "
وفسا اليااء ابه القااءاح فاًتبا الباء زائدة "،فتاى -وا شًاا -شن البين ضمنوا ًاى معنى

كبهوا دخول الباء وخاوجها من ابين ال افين بقولها :خب بالخطاا ،وخب الخطاا ،وتعاقح بزيد،

األل

وتعاقح زيدا .فهو ثيا في ال الا والكعا ،وليسح شست ب بلك لقاته"

()1

من تنبح المضااع من

شما ابن ًصيوا فقد "اد ًاى قااءة ( تُنبح بالدان) بضا التاء ي
نبح بالدان) ،وخاج بلك ًاى ثالث
شنبح المتعدي بالهمزة بأنه ينب ي شن يقال ( تُنبح الدان) ،شو (تُ ُ

شوجه:

 ش داا :شن ت ون الباء زائدة ًاى غيا قياس ،أنه قال :تنبح بالدان ،فت ون بمنزلتها فيقولك (من الاجز):
" نضاب بالسي

((2

وناجو بالياج"

يايد( :ناجو الياج).

 -الثاني :شن ت ون الباء لا ال ،ف أنه قال :تنبح ثماتها وفيها الدان...

()0

 -والثال  :شن ت ون شنبح بمعنى نبح ألنه يقال( :نبح البقل) و (شنبح البقل)"

وبين شبو ًبيدة زيادة الباء في قوله تعالى ":تنبح بالدان ،مجازه :تنبح الدان ،والباء من

او

الزوائد .وفي آي شخاى :ومن ياد فيه بإل اد ،مجازه :يايد فيه مل ادا"

()1

وقال ابن داستويه في باب اليعل البي يعدى بالباء شو ب يااا من ا

الباب شن تتعاقب فيه او

()1

الجا ":و ا ابا

الجا وامزة النقل الداخاتان في شول اليعل وآخاه ،وش يجتمعا فيه؛ ألن

م دااما تنوب ًن األخاى"

وناج في ابا المقاا الاشي األول والبي يتيا مع اليااء باًتباا الباء زائدة.

رابعاً :نزع الخافص

 تعريف المصطلح:من ي

الا  :مادة ( نزع) في معاجا الا

تدل ًاى القاع واإلزال .

 )2الماجع السابا والصي .
 )1الماجع السايا والصي .
 )2واد ابا الكااد في خزان األدب ولب لبةاب لسةان العةاب،ج ،8ص،114والبيةح لازوزنةي ،واد كةاادا ًاةى شن البةاء الثانية ازئةدة فةي الميعةول
سةماًا .يقةةول ابةن ًصةةيوا :من زيةادة البةةاء انةةا ضةاواة شمةةا ابةن السةةيد فيةاى شن الاجةةاء ًةةدي بالبةاء؛ ألنةةه بمعنةى الطمةةع ،والطمةع يتعةةدى بالبةةاء،
قولك :طمعح ب با.
 )0كا جمل الزجاجي ،ابن ًصيوا ،ص120
 )1مجاز القاآن ،شبو ًبيدة البصاي ،ت قيا :م مد فؤاد سز ين ،م تب الخانجي ،القاااة ،ج2292 ،1اة ،ص.09
 ) 1تصة ة ة ي اليص ة ةةي وك ة ةةا ه ،اب ة ةةن داس ة ةةتويه ،ت قي ة ةةا :د .م م ة ةةد ب ة ةةدوي المخت ة ةةون ،المجا ة ةةس األًا ة ةةى لاك ة ةةئون اإلس ة ةةالمي  ،الق ة ةةاااة ،ج،2
2028اة2889،ا ،ص.219
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جاء في الاسان :نزع الكيء ينزًه نزًا ،فهو منزوعٌ ونزيع .وانتزًه فانتزع :اقتاعه فاقتاع"(،)2
وشصل النزع :الجبب والقاع( )1والنزع:مخااج الكيء بكدة،ومنه نزع او الميح ،ونزع القوس مبا جببها.
الخافض في الا  :اسا فاًل من اليعل خيض" ،والخيض ضد الافع"

()2

وفاا سيبويه بين نزع وانتزع بقوله ":انتزع :استاب ،ونزع :ول الكيء ًن موضعه وان ان
()0

ًاى ن و ا ستالب"
شما من ي

يخاج ًن د لته الا وي  ،واي الجبب وا قتالع

ا صطال  :فإن النزع

()1

واإلزال  ،،شما الخافض فهو " ا الجا ،شو ا سا المضا  ،بناء ًاى استعمال الن ويين"

وقد جاى مصطا نزع ال افض ًاى انتصاب ا سا بعد ا الجا ،يقول المباد" اًاا شنك
اإلضاف [ شي او

مبا بفح او

ا ألفعان؛ ألنك شادح ش ا
()1

الجا] من المقسا به؛ نصبته ألن اليعل يصل فيعمل .فتقول

ا ألفعان ،و بلك ل خافض في موضع نصب مبا بفته وصل اليعل

فعمل فيما بعده"

استخدا الن ويون ًباااح متعددة لمصطا نزع الخافض منها:

أ -حذف الخافض ،أو إسقاط الخافض ،أو سقوط الخافض:
ال ب  :او الطا واإلسقاط والقطع" ،
من كيء فطُا "

()2

ب

وال ُ باف  :ما ُ ب
المقصود بها معانيها المعجمي .يقول ابن اكاا " :إلن مسقاط الخافض
()9

بقياس"

فاستعمال ابه الد

الكيء ي بفه

ح يقصد بها التيايا في المصطا  ،وانما

ويقول شيضا ":من سقوط الخافض يقتضي النصب"

شما التعبيا ب ب

بفا :قطعه من طافه...

()8

من ابا شو ن وه ليس

الخافض فقد استعماه ثيا من الن اة ،يقول م ي في اآلي القاآني "حَمَلَ ْهُ

اُمُّهُ وَهْنًم عَلَى وَهْز"( .)24قوله (وانا) نصب ًاى

 )2لسان العاب ،ج ،9ص .208الص ا تاج الا

ب

الخافض ،تقدياه:

ماته شمه بوان ،شي:

وص ا العابي  ،ج ،1ص  .2198القاموس الم يط ،ج ،2ص.211

 )1لسان العاب ،ج ،9ص.214
 )2الماجع السابا ،ج ،2ص201
 )0ال تاب ،سيبويه ،ج ،0ص.20
 )1انظا :تاب سيبويه ،ج ،2ص .014كا ال افي  ،ج ،1ص .12كا التصاي ًاى التوضي  ،ج ،1ص ،10امع الهوامةع فةي كةا جمةع
الجوامع ،ج ،1ص.012
 )1المقتضب ،المباد ،ج ،1ص.212
 )2لسان العاب ،ج ،8ص.28
 )9المسائل السياي في الن و ،ابن اكاا  ،ت قيا :اتا صال الضامن ،ط2042 ،2اة2892-ا ،ص.12
 )8الماجع السابا والصي .
 )24لقمان20/
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(.)2

بضع "

()1

و بلك في قوله تعالى ":ما بب اليؤاد ما اشى"

نصب ًاى ب

الخافض"

()2

" من خي

بب جعل (ما) في موضع
يعني "مسقاط جزء من

واغا ثاة استعمال ب الخافض من قبل الن اة ،م من ال ب
ال الا  ،شو اه لدليل ،وشما قول الن ويين ال ب ل يا دليل ،ويسمى اقتصا اا"
لبلك نجد شن النزع شقوى وشدا في التعبيا من اإلسقاط في ابا الموضع؛ ي منه من
المتعاا ًايه في الن و ب الياًل ،و ب الميعول ،و ب المبتدش شو الخبا ،ومصطا ( نزع
الخافض) يبين كدة التاابط بين ا الجاا والمجاوا وبين المضا والمضا مليه.
ب -إضمار الخافض:
()0

()1

وببلك نجد

ا ضماا :تعني اإلخياء والستا ،واد في لسان العاب :شضماح الكيء:شخييته"
شن النزع شنسب من اإلضماا؛ ألن ا الجا ينتزع و يبقى شثاه.
()1
ا الجا ...وابما شضما ا الجا فقيل :ا ألفعان"
يقول اليااسي ":وقد ي ب
و ثيا من الن ويين استعمل ال ب بمعنى اإلضماا ،فسيبويه لا يياا بينهما في باب اإلغااء
والت بيا"( )2شما شبو يان فيقول ":واو موجود في اصطال الن ويين ،شًني شن يسمى ال ب
مضما اا"( ،)9وقال الكهاب في بلك ":و قد يستعمل ل منهما بمعنى اآلخا[ شي ال ب واإلضماا] ما
()8
يعاا با ستقااء"
شما التيايا بين ال ب واإلضماا ،في باب (شن) الناصب لايعل المضااع ،قد ت ون مضماة
جوا از شو وجوبا مع بعض ال او  ،وقد ت ون م بوف مع او غيااا"( " ،)24الياًل يضما و
(.)22
ي ب "
ت -فقدان الخافض:

()21

ابا المصطا استخدمه بعض الن اة  ،يقول اليااء ":وابا فقدح الخافض انح نصبا"

ويقول شيضا" :وقد فسانا شنه نصب مبا فقد الخافض"( ".)22ما استخدا الطباي ابا المصطا في ًدة
()20

مواضع في تابه جامع اليبان"

واستخدمه الزجاجي في مًااب (بنبا) في قول الكاًا :

 )2مك ل مًااب القاآن ،شبو م مد م ي ،ت قيا :اتا صال الضامن ،ط ،1مؤسس الاسال ،بياوح ،ج2041 ،1اة ،ص.111
 )1النجا22/
 )2مك ل مًااب القاآن ،م ي ،ج ،1ص.181
 )0البااان في ًاوا القاآن ،الزا كي ،ج ،2ص.241
 )1لسان العاب ،ج ،0ص.081

 )1اإليضا العضدي ،اليااسي ،ص.111
 )2انظا :ال تاب ،سيبويه ،ص212،214
 )9الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص.91

 )8اكي الكهاب ًاى تيسيا البيضاوي ،كهاب الدين الخياجي ،داا صادا ،بياوح ،ج ،2ص.228
 )24انظا :شمالي ابن الكجاي ،ت قيا :د .م مود م مد الطنا ي ،ط ،2م تب الخانجي ،القاااة ،ج2022 ،2اة2882 -ا ،ص210
 )22الاد ًاى الن اة ،ابن مضاء القاطبي ،ت قيا :م مد مبااايا البنا ،ط ،2داا ا ًتصاا2288 ،اة2882-ا ،ص.92
 )21معاني القاآن ،اليالاء ،ج ،2ص.112
 )22الماجع السابا ،ج ،1ص.129

 )20انظا :جامع البيان في تأويل القاآن ،الطباي ،ج ،1ص/128ج ،22ص221
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اب العباد ًايه القول والعمل

شست يا ا بنبا لسح م صيه

" نصب بنبا بيقدان الخافض"( .)2ومن المال ظ شن استعمال فقدان الخافض من قبل الن اة

شقل كهاة من نزع الخافض؛ ألن "فقد الكيء :يعني ًدمه"(.)1

ث -حذف حرف الجر:

استعمل الن اة ابا المصطا في مقابل "الوصل شو اإليصال" .يقول سيبويه في ديثه ًن

اليعل المتعدي":وانما فصل ابه منها شفعال توصل ب او

اإلضاف  ،فنقول :اختاح فالنا من الاجال،

وسميته بيالن ،ما تقولً :افته بهبه العالم  ،و شوض ته بها ،وشست يا ا
ا الجا ًمل اليعل"

الن اة شن ب

()2

وابا يعني شنه مبا ب

ا الجا ًند سيبويه ًمل اليعل ،وقد اًتبا

ا الجا من وسائل التعدي  .وًباوا ًن بلك التعدي بمصطا "وصل اليعل" ل
()0

خافص في موضع نصب مبا بفته وصل اليعل"
شو بمصطا

سيبويه.

من بلك ،فاما بفوا

"ًمل اليعل" "قاما نزع الالا ًمل اليعل"

()1

وقد واد ابا المصطا ان ًند

شما الزجاج فقد ًبا و ده بمصطا (شفضى اليعل ملى) ،يقول في اآلي ال ايم " :وَبَشِّ ِ لوَّذِيزَ

آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ اَنَّ وَمُمْ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ "

()1

"وموضع "شن" نصب معناه بكااا بأن لها جناح فاما سقطح الباء شفضى اليعل ملى شن

()2

فنصبح"

شما ابن السااج فاستخدا مصطا ال ب

لك شن ت ب

ا من وتعدى اليعل"

()9

في قوله" :واًاا شنه ليس ل فعل يتعدى ب ا جا

ومهما تعددح المصطا اح الدال ًاى نزع الخافض ،فإن استعمال مصطا "نزع الخافض"

شولى با ختياا؛ ل ونه شدل ًاى المقصود من غياه؛ ول ونه شكها من باقي المصطا اح التي يم ن
شن ت ون بمعناه يقدان الخافض ،واسقاط الخافض ،واضماا الخافض....

 )2اإليضا في ًال الن و ،الزجاجي ،ص.228
 )1لسان العاب ،ج ،2ص.222
 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.29
 )0المقتضب ،المباد ،ج ،1ص.212
 )1معاني القاآن ،األخي  ،ت قيا :د .ادى م مود قااً  ،ط ،2م تب الخانجي ،القاااة ،ج2022 ،2اة2884 -ا ،ص.228
 )1البقاة10 /
 )2معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،طً ،2الا ال تبن بياوح ،ج2049 ،2اة2899-ا ،ص224
 )9األصول في الن و ،ابن السااج ،ج ،2ص.294
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نزع الخافض بين القياس والسماع:
ا الجا اقتصا بلك ًاى ما

جعل الن اة األصل في مثل بلك التعدي بال ا  ،وابا ب

سمع من شمثا  ،يقول سيبويه" وليسح شست يا ا بنبا ،وشماتك بالخيا ،ش ثا في المها جميعا ،وانما
()2

يت اا بها بعضها"
بقوله:

وابا يبين شن ب

ا الجا سماًيا وليس قياسيا في الا العاب .وابن السااج يؤ د بلك
()1

"وتعدي اليعل منما يجوز فيما استعماوه وشخب سماًا ًنها"
ولا يخال

الجاا"

في بلك م األخي

()2

األص ا بقوله" :يجوز ب

ا

الجا قياسا ،مبا تعين

" وال ا بأنه مقصوا ًاى السماع او األنسب ،ألنه يمنع الابس وا ضطااب الا وي ،واو
()0

اشي ش ثا شئم الا  ،ابن اكاا ،وابن مالك ،والاضي ،وابن يان"
ويست سن الن ويون ب
()1

يستدًي التخيي "

الجاا مع من و شن " و ان بفها سنا لطول الصا "(" ،)1والطول

إن ) في القرآن الكريم:
أن و ّ
ومن أمثلة نزع الخافض مع ( ّ

 قال تعالى( :وَبَشِّ ِ لوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ اَنَّ وَمُمْ جَنَّمتٍ) -قال تعالى( :إِنَّ لولَّهَ يَأْمُ ُعُمْ اَنْ تَذْبَ ُينل بَقَ َةً)

()

()

 -قال تعالى( :إِذْ هَمَّتْ طَمئِيَ َمنِ مِنْفُمْ اَنْ تَيْشَلَم)

()

 قال تعالى( :وَبَشِّ ِ لوَّذِيزَ آمَنُينل اَنَّ وَمُمْ قَدَوَ صِدْقٍ عِنْدَ َبِّمِمْ) -قال تعالىَ ( :أُووَئِكَ يُبَدِّلُ لولَّهُ سَ ِّئَمتِمِمْ حَ َنَمتٍ )

"وقد يجوز ب
()21
ًن السيئاح"

( )

()22

ا ليها المعنى ،فأولئك يبدل ا سيئاتها شي يجعل لها سناح ًوضا

 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص29
 )1األصول في الن و ،ابن السااج ،ج ،2ص.214
 )2كا الاضي ل افي ابن تال اجب ،ص.824
 )0الن و الوافيً ،باس سنن ط ،21داا المعاا  ،ج ،1ص.214
 )1المقتضب ،المبادن ج ،1ص 102
 )1كا جمل الزجاجي ،ابن ًصيوا ،ج ،2ص.128
 )2البقاة11/
 )9البقاة12/
 )8آل ًماان211/
 )24يونس1/
 )22الياقان24/
 )21الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،2ص211
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 و بلك قوله تعالى " :اوَمْ تَ َ إِوَى لوَّذِيزَ بَدَّوُينل سِلْمَتَ لولَّهِ عُيْ ًل " قال تعالى " :قَملَ عَ َى َبِّ اَنْ يَمْدِيَنِ سَينَلفَ لو َّبِ يِ " قال تعالى" :وَلوَّذِيزَ جَمهَدُول ِ نَم وَنَمْدِيَنَّمُمْ سُبُلَنَم " -قال تعالىَ " :ينَقَمهُ لولَّهُ سَ ِّئَمتِ مَم مَفَ ُول "

()1

()2

()0

 -قال تعالى " :وَقَدْ صَدَقَ لولَّهُ َسُينوَهُ لو ُّؤْيَم بِموْ َقِّ "

()1

 قال تعالى " :سَنُدْخِلُمُمْ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ " قال تعالى " :ووَمَدَيْنَمهُمْ صِ َلطًم مُ ْ َقِ مًم " -قال تعالى " :وَوَم يَمْدِيمِمْ سَبِ لًم "

()2

()1

()2

()9

 -قال تعالى " :يُدْخِيُ لوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ "

()8

 -قال تعالى " :وَوَم يَ ْأَلُ حَمِ مٌ حَمِ مًم "

()24

 -قال تعالى " :وهدينمه لونجديز "

()22

خامساً :التضمين

تعريف التضمين:

أ -التضمين لغ ًة:

جاء في لسان العاب" :ضمن الكيء وبه ضمنا وضمانا :يل مياه:

َّياه"()21

()22

ما جاء " :ضمن الكيء :شودًه مياه ،ما تودع الوًاء المتاع ،والميح القبا"

"ضمن المال ًنه :يل له به ..ومن المجاز ضمن الوًاء الكيء ،وتضمنه ،وضمنته مياه
وض ِّمن تابه و المه معنى
ض ِّمن القبا الميحُ ،
واو في ضمنه .يقالُ :
فالتضمين او اإليداع وال يال .
 )2مبااايا19 /
)1القصص11/
)2العن بوح18/
 )0غافا01/
 )1اليت 12/
 )1النساء12/
 )2النساء19/
 )9األً اا 209/
 )8ال ج20/
 )24المعااج24/
 )22الباد24/
 )21لسان العاب،ج،22ص121
)22الماجع السابا والصي
)20شساس البالغ  ،الزمخكاي ،ج ،2ص192
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سنا"()20

ب -التضمين اصطالحاً:

واد في الم ني" :قد يكابون ليظا معنى ليظ ،فيعطون
()2

تؤدي ام مؤدى امتين"

مه ويسمى بلك تضمينا ،وفائدته شن

ما واد في البااان" :مًطاء الكيء معنى الكيء ،وي ون في ال او

ًافه" :او مكااب الايظ معنى ليظ آخا واًطاؤه
شما األكموني فقد َّ

واألفعال واألسماء"

()1

مه؛ لتصيا ال ام

تؤدي مؤدى امتين؛ ن وَ ( :لْ َ ْذَ ِ لوَّذِيزَ يُخَموِيُيننَ عَزْ اَمْ ِهِ) شي :يخاجون"

()2

شما السيوطي فقال " :مًطاء الكيء معنى الكيء ،وي ون في ال او
()1

وقال في موضع آخا" :ميقاع ليظ موقع غياه لتضمنه معناه"

واألفعال واألسماء"(.)0
()1

وًافه الوقاد ":استعمال ال ام في معنااا األصاي مزيدا ًايه معنى آخا"

ويقول الزا كي " :التضمين مًطاء الكيء معنى الكيء ،وتااة ي ون في األسماء وفي

األفعال وفي ال او

جميعا"

()2

واشى بعض الن اة شن التضمين مقصوا فقط ًاى األفعال ومنها الزمخكاي " .من كأنها

شنها يضمنون اليعل معنى فعل آخا فيجاونه مجااه ،ويستعماونه استعماله ،مع ماادة معنى

المتضمن"( .)9ونجد الزمخكاي في ال كا
في األفعال"

()8

يب ا شمثا من القاآن ال ايا ًاى التضمين اها م صواة

شما ابن جني فياى شن التضمين جائز في اليعل وفي ال ا  ".اًاا شن اليعل مبا ان بمعنى

فعل آخا و ان ش داما يتعدى ب ا

صا به

واآلخا بآخا ،فإن العاب قد تتسع فتوقع ش د ال افين موقع

ميبانا بأن ابا اليعل في معنى بلك اآلخا ،فابلك جيء معه بال ا المعتاد مع مااو في

فثح ملى
معناه .وبلك قول ا ًز وجل " :ش ل ل ا ليا الصياا الاف ملى نسائ ا" ،وشنح تقول ا ُ
فثح بها شو معها ،ل نه لما ان الاف انا في معنى اإلفضاء ،و نح تعدي شفضيح
الماشة وانما تقول ا ُ
بة(ملى) قولك شفضيح ملى الماشة جئح بة(ملى) مع الاف ميبانا واكعا اا شنه بمعناه"( )24وابا او المباب

ال وفي شن تأتي ب ا بمعنى ا آخا.

 )2م ني الابيبً،ن تب األًاايب ،ابن اكاا ،ج ،2ص982
 )1البااان في غاوا القاآن ،الزا كي ،ج ،2ص229
 )2كا األكموني ألليي ابن مالك ،ج ،2ص،001واآلي من سواة النوا12/
)0ا ثقان في ًاوا القاآن ،السيوطي ،ج ،2ص221
 )1الماجع السابا ،ص248
 )1كا التصاي ًاى التوضي  ،الوقاد ،ط ،2داا ال تب العامي  ،بياوح ،لبنان ،ج2012 ،1اة1444-ا ،ص202
 )2البااان في ًاوا القاآن ،الزا كي ،ج ،2ص229
 )9األكباه والنظائا في الن و ،السيوطي ،ج ،2ص128
 )8انظا :ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص /89ج ،0ص19

 )24الخصائص ،ابن جني ،ج ،1ص224
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ويقول ابن يعي

الاف

في بلك" :وشنح

تقول افثح ملى الماشة ،وانما افثح بها ،ل نه لما ان
()2

انا بمعنى اإلفضاء و نح تعدي شفضيح بة (ملى) ،جئح بة (ملى) ميبانا بأنه في معناه"

وييسا الن اة التضمين في مواضع شخاى مثل :تعدي اليعل الالزا .فإبا تضمن اليعل الالزا
معنى فعل ٍ
متعد تعدى مثاه .فاليعل (تعزموا) في اآلي ال ايم " :وَوَم تَلْزِمُينل عُقْدَةَ لونِّفَم ِ،حَ َّى يَبْلُغَ لوْفِ َمبُ
اَجَلَهُ"

()1

قال شبو جعيا" :ويجوز شن ي ون المعنى ،و تعقدوا ًقدة الن ا ؛ ألن معنى تعقدوا وتعزموا

وا دة"( )2ويقول شبو يان :لتضمين تعزموا معنى ما يتعدى بنيسه ،فضمن معنى تنووا ،شو معنى
()0
تص وا شو معنى توجبوا ،شو معنى تباكاوا ،شو معنى تقطعوا،شيُ :تبتُّوا"
ٍ
متعد ثنين تعدى مثاه" :ويجوز تضمين
وابا تضمن اليعل المتعدي ملى وا د معنى فعل
()1

اليعل المتعدي لوا د معنى (صيا) فيدخل في باب شفعال الت ويل التي تتعدى ملى ميعولين"
ما في قوله تعالى(وَمَم يَيْلَلُينل مِزْ خَ ْ َلَزْ يُفْيَ ُوهُ)

ميعولين ،وك ا و يا

يتعديان م

ال امان ،ف أنه قيل :فان ت اموا جزاءه"

()1

قال الزمخكاي :فإن قاح لا ًدي ملى

ملى وا دة ،تقول ك ا النعم و يااا؟ قاح :ضمن معنى

()2

يقول ابن اكاا" :ويختص التضمين ًن غياه من المعدياح بأنه ينقل اليعل ملى ش ثا من

وجه .و بلك ًُدى شلوح (بقصا الهمزة بمعنى قصاح) ملى ميعولين بعدما ان قاص اا ،و بلك في
قولها شلوك نص ا ،و شلوك جهدا ،لما ضمن معنى شمنعك ،ومنه قوله تعالى( :وَم يَأْوُينسَفُمْ خَبَموًم)
وًدى شخبا وخبا و د

وشنبأ ونبأ ملى ثالث لما ضمنح معنى شًاا ،شاى ،بعدما انح متعدي ملى

وا د بنيسها والى آخا بالجاا ،ن و( :اَسْبِئْمُمْ بِأَسْمَمئِمِمْ َلَمَّم اَسْبَأَهُمْ بِأَسْمَمئِمِمْ)( ،سَبِّئُينسِ بِلِلْم)

()9

ما شن التضمين قد يجعل المتعدي زما" :وان ان متعديا ملى وا د فإنه يصيا قاص اا"

()8

وقد وجد الن اة اماح منصوب ولا يعافوا ًامل نصبها ،فيساوا السبب ًاى شنه نزع
الخافض ،شو التضمين ،شو شنها منصوب

بيعل م بو

في مثل قوله تعالى( :مِلَّ َ اَبِ فُمْ

إِبْ َلهِ مَ)( ،)24فهناك شااء لان اة في نصب (ما ) :قد تنصب "ما مبااايا" ًاى األما ألن شول ال الا
()22

شما ،أنه قال" :اا عوا والزموا ما شبي ا مبااايا"
 )2كا الميصل لازمخكاي ،ج ،1ص21
 )1البقاة12/

 )2مًااب القاآن ،الن اس ،ج ،2ص222
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص111
 )1انظا :امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي ،ج ،2ص101
 )1آل ًماان221/
 )2ال كا ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص042
 )9م ني الابيب ًن تب األًاايب ،ابن اكاا ،ج ،1ص192،194
 )8الماجع السابا،ج ،2ص122
 )24ال ج29/

 )22معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،ج ،2ص122
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ا

" (ما ) تنصب ًاى مضماا اتبعوا ما شبي ا مبااايا .فقال اليااء :او منصوب ًاى ب

الجا وتقدياه :ما شبي ا ،فاما ب
()2

الجا نصب ،وتقدياه ًنده وسع ًاي ا في الدين

ا

ما مبااايا"

َّ
المضمن معنى فعل شخا
"والتضمين شباغ من نزع الخافض من النا ي البالغي  ،ألن اليعل

يؤدي المعنيين في وقح وا د"

()1

وقد ي ون التضمين بال ا  ،قال ابن القيا في قوله تعالى(" :عَ ْنًم يَشْ َبُ بِمَم عِبَموُ لولَّهِ) يضمنون
()2

يكاب معنى ياوي فيعدونه بالباء"

ومن شمثا التضمين في القاآن ال ايا:

 -قال تعالى( :ووَأُوْخِلَنَّمُمْ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ)

()0

"ألُدخانها معنى :أل َّ
ًُطينها"

()1

 -قال تعالى( :هَيْ اُسَبِّئُفُمْ عَلَى مَزْ تَنَزَّلُ لوشَّ َمطِنيُ)

()1

"الجما المتضمن معنى ا ستيهاا في موضع نصب ألُنبئ ا ألنه معاا ،ألنه بمعنى شًُام ا،

فإن َّ
قداتها متعدي
()2

ثنين .انح سادة مسد الميعول الثاني ،وان قداتها متعدي لثالث  ،انح سادة مسد

ا ثنين"

 -قال تعالى " :وَإِذْ غَدَوْتَ مِزْ اَهْلِكَ تُبَينِّئُ لوْمُؤْمِنِنيَ مَقَمعِدَ وِلْقِ َملِ وَلولَّهُ سَمِ ءٌ عَلِ مٌ "

()9

()8

"ي تمل شن ي ون قد ضمنه انا معنى" :تهيئ وتاتب"

 -قال تعالى " :وَإِذْ بَينَّاْسَم وِإِبْ َلهِ مَ مَفَمنَ لوْبَ ْتِ "

()24
()22

اليعل بوش "مضمن معنى فعل يتعدى بها (الالا) شي :ايأنا له م ان البيح"

 -قال تعالى" :اوَمْ تَ َ إِوَى لوَّذِيزَ خَ َجُينل مِزْ وِيَم ِهِمْ وَهُمْ اُوُينفٌ حَذَ َ لوْمَينْتِ "

()21

 )2مك ل مًااب القاآن ،م ي ،ج ،2ص081
 )1المنصوب ًاى نزع الخافض في القاآن ال ايا ،مبااايا البعيمي ،الجامع اإلسالمي بالمدين المنواة2011 ،اة1441-ا،ص199
 )2بدائع اليوائد ،ابن قيا الجوزي  ،داا ال تاب العابي ،بياوح ،ج ،1ص12
 )0آل ًماان281/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص094
 )1الكعااء112/
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،9ص288
 )9آل ًماان212/
 )8الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،2ص292
 )24ال ج11/
 )22الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،ج ،9ص112
 )21البقاة102/
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ب ا شبو يان : :الاؤي ًامي وضمنح بمعنى ما يتعدى بة(ملى) فابلك لا تنصب ميعولين،

أنه قيل " :شلا ينته ًامك ملى با؟" .قال الااغب :اشى يتعدى بنيسه دون الجاا ،فإبا ًُدي بة(ملى)
اقتضى شي_ تضمن -معنى النظا" .وقال الااغب :اشيح يتعدى بنيسه دون الجاا،ل ن لما استعيا

قولها :شلا تا ،المعنى شلا تنظاِّ ًُ ،دي تعديته ،وقاما يستعمل بلك في غيا التقايا ،ما يقال اشيح ملى
()2
با"
ومن األمثلة على التضمين أيضاً:

 -قوله تعالى " :وَلوَّذِيزَ يَمْفُ ُونَ لو َّ ِّئَمتِ وَمُمْ عَذَلبٌ شَدِيدٌ "

()1

" مما شنه ًدى يم اون لما ش اه م ل "ي سبون" ،واما شنه ب
()2

الميعول وشقاا صيته مقامه

يم اون الم ااح السيئاح ،ويم اون معناه يتخابثون ويخدًون"

شما شبو العباس و األلوسي فيتيقان في اشيهما مع ابن ًطي " :يم اون شصاه قاصا فعاى ابا

ينتصب السيئاح ًاى نعح مصدا م بو  ،شي :الم ااح السيئاح .ويجوز شن ي ون "يم اون"

مضمنا معنى ي سبون فينتصب السيئاح ميعو به"(.)0

وص ي شن "يم اون" فعال زما ،ل نه شصب متعديا بتضمينه معنى "ي سبون"

-

وقوله تعالى" :وَم يَأْوُينسَفُمْ خَبَموًم "

()1

يقول الزمخكاي " :يألون ا خبا يقال :ش في األما يألو مبا قصا فيه ،ثا استعمل معدى
ملى ميعولين في قولها :آلوك نص ا ،و آلوك جهداً ،اى التضمين .والمعنى:
()1

شنقص ه"

ويب ا شبو العباس اختال

شمنعك نص ا و

العاماء في نصب (خبا ) ًاى ثالث شوجه:

ش داا :شنه ميعول ٍ
ثان ،وانما تعدى

ثنين ًاى التضمين ما ب ا الزمخكاي بمعنى( شمنعك

الثاني :شنه منصوب ًاى مسقاط ا

يألون ا في خبال .شي :في تخبيا ا ،وابا

نص ا).

غيا منقاس ،بخال

الجا ،واألصل

التضمين فإنه منقاس.

 2الب ا الم يط في التيسيا ،ج ،1ص114
 )1فاطا24/
 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،0ص021
 )0الةةدا المصةةون فةةي ًاةةوا ال تةةاب الم نةةون ،السةةمين ال ابةةي ،ج ،8ص /129او المعةةاني فةةي تيسةةيا الق ةاآن العظةةيا والسةةبع المثةةاني ،ج،22
ص108
 )1آل ًماان229/
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص041
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ٍ
ينئب تمييز منقول من الميعولي  ،واألصل:
الثال :شن ينتصب ًاى التمييز ،واو

يألون خبال ا :ثا

مليه ميعو بعد مسقاط الخافض ،فنصب الخبال البي ان مضافا تميي از ،ومثاه

ُجعل الضميا المضا
()2
قوله( :وَ َجَّ ْسَم لوْأَ ْضَ عُ ُينسًم)"

ال مما تعاقح به من ،ويألوا

ويقول شبو البقاء (":يألون ا) في موضع نعح لبطان  ،شو

يتعدى ملى ميعول وا د .و(خبا )ً :اى التمييز ،ويجوز شن ي ون انتصب ب ب
()1

يألون ا في تخبيا ا .ويجوز شن ي ون مصدا في موضع ال ال"

ا الجا ،تقدياه:

فالايظ من خالل النظاياح المعاصاة ي سن شن نتناوله بكيء من الماون في تيسياه ،يتعاون

ًايه المعنى المعجمي ،والمعنى الد لي ،والمقاا .والمعنى الد لي انا [ في التضمين]
لقاًدة ،كأنه كأن الجمال،

يهتدي مليه م صا ب ما

يخضع

ي اب ًايه طابع ا جتهاد في ا ستنباط

والتأمل الباتي ،لبا فاا ًاماء األصول بين الد ل الوضعي والد ل األصولي  ،و بلك المقاا بما
يكتمل ًايه من ًالقاح اجتماًي وًقاي  ،وبوقي وًاطيي متكعب

ييهمها م

ويعطي الد توا م مد نديا مثا اآلي ال ايم  ":ولتستبين سبيل المجامين" ي
()0

()2

شبناء بيئتها"

جاء اليعل متعديا في

قااءة نافع بنصب (سبيل) وجاء زما ًند بقي العكاة بافع (سبي ُل)"
ت_ التضمين بين القياس والسماع:

تباينح آااء العاماء في التضمين "،واختا
()1

ًاى شنه قياسي"

وشبدى مجمع الا

في التضمين شاو قياسي شا سماًي؟ واأل ثاون

العابي ااتماما بي اا بالتضمين ،وًافه المجمع" :التضمين شن يؤدي فعل

شو ما في معناه في التعبيا مؤدى فعل آخا شو في معناه ،فيعطى
وواد في مجا المجمع " من او
اناك معنيين اكتمل ًايهما اليعل المعدى"

مه في التعدي والازوا"

الجا ينوب بعضها ًن بعض وضعا وقياسا ،فبعضها

يستعمل ب ثاة وبعضها قايل .فإبا استعمانا ال او
()2

()1

قايا ا ستعمال بد من الكائع استعماله يواا بأن

فالن ويون ال وفيون – ما ياى المجمع" -ليسوا في اج ملى القول بالتضمين لنياب بعض

او

الجا ًن بعض ًنداا قياسا ،واا يؤلون ما ان

زما فتعدى بنيسه " ا بت ا الداا" ،شو

 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،2ص212
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص192
 )2التضمين الن وي في القاآن ال ايا ،م مد نديا فاضل ،ط ،2م تب داا الزمان ،المدين المنواة ،ا2011 ،2اة1441-ا ،ص14
 )0الماجع السابا ،ص ،28واآلي من سواة األنعاا11/
 )1كا التصاي ًاى التوضي  ،الوقاد ،ج ،2ص121
 )1مجا مجمع الا

العابي  ،القاااةً ،دد ،2ص294

 )2انظا :مجا مجمع الا

العابي  ،القاااةً ،دد ،2ص282
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متعديا ب ا واستعمل متعديا بنيسه مثل( :تماون الدياا ولا تعوجوا) بالضاواة شو بالكبوب ،ويجعاون
()2

التضمين من باب الكبوب  ،وان ثا وقوًه في ال الا"

ابن اكاا ًن تعدد معاني ال او

وبالتالي ت د

()1

الا وي  ،وقال " منه شقل تعسيا"

شما السيوطي فياى قياسي التضمين " :واأل ثا ًاى شنه -شي التضمين -ينقاس وضابطه شن
()2

ي ون األول والثاني يجتمعان في معنى ًاا لهما"

()0

وياى د .م مد نديا فاضل شن " :التضمين قياسي وليس سماًي"
وقاا المجمع شن التضمين قياسي

()1

سماًي ،ول ن بكاوط

وانتقد ًباس سن تعاي

المجمع لاتضمين ،وشن ا اقتصااه ًاى اليعل ،واج سماًي التضمين .ما ياى شن شدل التضمين
وااي منهااة  ،وشن ابه اي كاوط المجاز ،وشن ل فعل شو كبهه

ي اد يؤدي معناه مع التعدي دون

شن ي ون اناك فعل آخا ،شو كبهه له معنى يؤديه مع الازوا .وبين ابين المعنيين مايسمى "المناسب "
شو " اإلكااب".

مقصوا ًاى التعدي شو ًاى الازوا.
وببلك ي ون اناك فعل
ٌ
ما ياى ًباس سن شن التضمين مقصوا في م دى التين:

األولى :شن األلياظ التي وصيح بالتضمين من انح قديم في استعمالها منب ًصوا

ا ستكهاد ،وا

تجاج الا وي ،فإن استعمالها دليل ًاى شصال معنااا ال قيقي ،مادمنا نعا يقينا

لها معنى سابقا تا ته ملى المعنى الجديد.

الثاني  :شن العصوا المتأخاة من ًصوا ا ستكهاد ،وا

تجاج غيا م تاج ملى التضمين

ست نائها ًنه بالمجاز وال ناي  ،وغيااما من شنواع البيان المختاي التي تتسع ل ثيا من األغااض
()1

والمعاني البقيق الباي "

وشنا شتيا مع ًباس سن في اًتباا التضمين سماًيا وليس قياسيا ،وابطه بالمجاز .فقد

يستعمل ليظ بمعنى ليظ آخا في م دى المجتمعاح بينما

يستعمل بهبا المعنى في مجتمع آخا.

ومن األمثا ًاى بلك :اليعل ( غاس) ًندما نقول( :غاس اليال الكجاة) استعمل اليعل

بمعناه ال قيقي .شما في قولنا( غاس المعاا األخالا في نيوس شبنائه) استعمل اليعل استعما مجازيا،
ي

يستخدا ال اس مع األكجاا ،والمعنى انا ي دده السياا.

 )2مجا مجمع الا

العابي  ،القاااةً ،دد ،2ص292

 )1م ني الابيب ًن تب األًاايب ،ابن اكاا ،ج ،2ص212
 )2امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،،السيوطي ،ج ،2ص284
 ) 0التضمين الن وي في القاآن ال ايا ،ص242
 )1يةةاى المجمةةع شن التضةةمين قياسةةي بكةةاوط ثالث ة  :األول ت قةةا المناسةةب بةةين اليعاةةين .الثةةاني :وجةةود قاين ة تةةدل ًاةةى مال ظ ة اليعةةل اآلخةةا
ويؤمن معها الابس .الثال  :مالءم التضمين لابوا العابي .ما يوصي المجمع بعدا ا لتجاء ملى التضمين م ل اض بالغي.
)1الن و الوافيً ،باس سن ،ص.181
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ما ي د

بين األفعال وال او .

نقول ( :دًا له) :ي ون الدًاء بالخيا ،شما ( دًا ًايه) فالدًاء ي ون بالكا.

يقول الزمخكاي في قوله تعالى" :لوْ َمْدُ وِلَّهِ لوَّذِي خَلَقَ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضَ وَجَلَيَ لوهُّلُمَمتِ وَلونُّين َ ضُمَّ لوَّذِيزَ

عَيَ ُول بِ َبِّمِمْ يَلْدِوُيننَ"

()2

"جعل" يتعدى ملى ميعول وا د مبا انح بمعنى ش د

والى ميعولين مبا انح بمعنى صيا ،قوله" :وجعاوا المالئ

وشنكأ ،قزله" :وجعل الظاماح والنوا".
البين اا ًباد ا

مناثا"والياا بين

الخاا والجعل شن الخاا فيه معنى التقديا ،وفي الجعل معنى التضمين ،إنكاء كيء من كيء ،شو
()1

تصييا كيء كيئا ،شو نقاه من م ان ملى م ان"

َبِّ إِوَى صِ َلطٍ مُ ْ َقِ م وِينًم قِ َمًم مِلَّ َ إِبْ َلهِ مَ حَنِ يًم "

ويقول الزجاج في قوله تعالى ":قُيْ إِسَّنِ هَدَلسِ

()2

" وشما نصب "دينا قيما ما مبااايا نييا" م مول ًاى المعنى ،ألنه قال اداني ملى صا ٍ
اط
()0

مستقيا ،دل ًاى ًافني دينا قيما"

"وقيل نصب " دينا فعل مضما تقدياه "ًافني" دينا .وقيل تقدياه فاتبعوا دينا شو فالزموا دينا،

وقيل نصب ًاى البدل من صااط ًاى الموضع ،شن تقدياه اداني ابي صااطا مستقيما ،وقيما نعح

لادين ،وتقدياه مستقيما معتد .وق شا ابن ثيا ونافع وشبو ًماو " قيما" بيت الياء وكداا" ....وق شا
ًاصا وابن ًاما و مزة وال سائي "قيما" ب سا القا
()1

شن " دينا" نصب ًاى البدل من م ل ملى صااط"

وفت الياء ًاى وزن فعل( .)1وياى الزمخكاي

شما م ي فيقول " :قوله" دينا قيما" انتصب دينا بهداني مضماة دلح ًايها اداني األولى ،وقيل

تقدياه ًافني دينا ،وقيل او بدل من صااط ًاى الموضع ألن اداني ملى صااط واداني صااطا
بمعنى وا د ف ماه ًاى المعنى فأبدل دينا من صااط"
و يوصي مجمع الا

()2

()9

العابي بأ ياجأ ملى التضمين م ل اض بالغي"

 -المنصوب على نزع الخافض في القرآن الكريم:

ب ا الن اة شن اليعل يتعدى ملةى الميعةول بةه ب ةب

ةا الجةا شو مةا يسةمى بنةزع الخافضة ،

وجعةةل سةةيبويه فةةي تابةةه بابةةا لتفعةةال المتعدية ملةةى ميعةةولين ،ويت ةةد
 )2األنعاا2/
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،ج ،1ص.019

 )2األنعاا212/
 )0معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،ط ،2بياوح ،ج ،1ص.222
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص.218
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.92

 )2مك ل مًااب القاآن ،م ي ،ج ،2ص.128
 )9مجا مجمع الا

العابي بالقاااة ،ج ،2ص288
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فيةةه ًةةن األفعةةال تتعةةدى ب ةةا

الج ةةا مث ةةل :اخت ةةاا ووس ةةمي فيق ةةول "شنه ةةا شفع ةةال توص ةةل ب ةةاو

اإلض ةةاف  ،فتق ةةول :اخت ةةاح فالن ةةا م ةةن

الاجةةال ،وسةةميته بيةةالن ،مةةا تقةةولً :افتةةه بهةةبه العالم ة وشوض ة تها بهةةا ،وشسةةت يا ا مةةن بلةةك ،فامةةا
بفوا الجا ًمل اليعل.

ومثل بلك قول المتامس:

آليح َّ
ب يأ اه في القاي السوس.
ب العااا الداا شطعمهُ  ...وال ُ
()2
يايدً :اى ب العااا"
وت ةةد

المةال ي فةةي كةةا ه ألليية ابةةن مالةةك ًةةن التعةةدي ب ةةا الجةةا قةةائال" :وقةةد جةةاء تعديةةه

المتعدي ملى وا د بالباء ملى ٍ
ثان ،قوله تعالى( :ووَينْوَم وَ ْءُ لولَّهِ لونَّمسَ بَلْ َمُمْ بِبَلْض)
" ثا قال ... :وان ُ ةب

()1

فالنصةب لامنجةا ،يعنةي شن ةا الجةا مبا ةب  ،نصةب المجةاوا،
األصابع"

وقد ُي ب ويبقى ًماه واو ضابان :كاب قوله ... :شكااح ايب باأل
()2
ومطاد ن و :و ٍ
ليل موج الب ا"..

"وياى ثيا من الن اة شن النصب ًاى نزع الخافض سماًي" ،فال يجةوز شن ينصةب فعةل مةن

تاك األفعال الم ددة المعني

ام ًاى نزع الخافض م التةي وادح معةه مسةموً مةن العةاب ،مةا

يجةةوز فةةي ام ة مةةن تاةةك ال امةةاح الم ةةدودة شن ت ةةون منصةةوب ًاةةى نةةزع الخةةافض

يجةةوز القيةةاس

ًايهة ةةا ،فهة ةةي مقصة ةةواة ًاة ةةى شفعالهة ةةا الخاص ة ة بهة ةةا ،وشفعالهة ةةا مقصة ةةواة ًايهة ةةا ،وفقة ةةدح الا ة ة شوض ة ة
خصائصها ،واو البيتين ،وشساسه الضوابط السامي المتمي التي
فإن ب

تداخل فيها و اختالط"

()0

ا الجةا وصةل اليعةل فعمةل .وقةد ًبةا المبةاد ًةن اةبا بقولةه" :مبا بفتةه وصةل

اليعل فيما بعده .ما قال ًز وجل "واختاا موسى قومه سبعين اجال" شي :من قومه .وقال الكاًا:
لسح م صيهُ  ...اب العباد مليه الوجه والعمل"
شست يا ا بنبا ُ
()1
ويت د األخي ًن قوله تعالى" :لب غمف م ضمت لهلل"

()1

فةإن انتصةابه ًاةى اليعةةل ،واةو ًاةى (يكةةاي) أنةه قةال " :تب ةاء ماضةةاح ا " فامةا نةزع الةةالا
ًمل اليعل"

()2

 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص29
 )1سواة ال ج04/
 )2توض المقاصةد والمسةالك بكةا شليية ابةن مالةك ،ج ،1صً -112 ،111جةز البيةح قائاةه اليةازدا مةن الطويةل يهجةو فيةه جايةا ،وصةداه:
مبا قيل شي الناس كا قبيا شمةا الثةاني فهةو جةزء مةن بيةح إلمةايء القةيس فةي قصةيدته المكةهواة مةن الطويةل وتمامةه ..... :شاخةى سةدوله ًاةي
بأنواع الهموا ليبتاي
 )0الن و الوافيً ،باس سن ،ط ،21داا المعاا  ،ج ،1ص212-214
 )1المقتضب ،المباد ،ج ،1ص212
 )1سواة البقاة 142/
 )2معاني القاآن ،األخي

األوسط ،ج ،2ص228
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 قال ا تعالى " :يَمْدِي بِهِ لولَّهُ مَزِ لتَّبَءَ ِضْينَلسَهُ سُبُيَ لو َّلَموِ""سبل السالا :ميعول ُ ب

()2

منه ا الجا .شي :ملى سبل السالا"

()1

يقول ابن ًقيل" :شن اليعل الالزا يصل ملى ميعوله ب ا جا ،ن ةو :مةااح بزيةد وقةد ي ةب

ا الجا فيصل ملى ميعوله بنيسه ،ن و :مااح زيدا.
قال الكاًا:

تماون الدياا ولا تعوجوا ...

شي :تماون بالدياا"

()2

ًاي مبن اُاا
الم ُا َّ

واناك من الن اة من فاا بين نزع الخافض السماًي والقياسي .قال ابن اكاا

ًن ب

ا الجا" :وقد ي ب

وينصب المجاوا واو ثالث شقساا:

 سماًي جائز في ال الا المنكوا ن و" :نص ته" و "ك اته" واأل ثا ب ا الالا ن و( :نص ح
ل ا) ( ،شن اك ا لي)

الثعاب
 وسماًي خاص بالكعا ،قوله ....ما ًل الطايا
ُ
()0
 وقياسي ،وبلك في شن ،وشن ،و ي ،ن و( :شَمِدَ لولَّهُ اَسَّهُ وَم إِوَهَ إِوَّم هُينَ)
وقد واد في القاآن اال ايا الميعول الثاني منصوبا ًاى نزع الخافض،

 -قال تعالى " :وِ َبْلُينَعُمْ اَيُّفُمْ اَحْ َزُ عَمَلًم "

()1

"شي ا ش س" مبتدش وخبا في م ل نصب باسقاط الخافض"

وقال تعالى" :وسلمم ايمم بذوك عع م"

()1

((2

"شج ةةاز شب ةةو ي ةةان والس ةةمين شن ت ةةون جماة ة "شيه ةةا ب ةةبلك زً ةةيا" ف ةةي م ةةل نص ةةب ًا ةةى ن ةةزع

الخةةافض ،ميعةةول بةةه ثة ٍ
ةان ل ة (سةةأل)  ،ألن (سةةأل) انةةا بمعنةةى (اسةةتيها)  ،تعةةدي لاثةةاني ب ة (ًةةن)  ،شوبة ة

(الباء).

 -قال تعالى " :يَ ْأَوُينسَكَ عَزِ لوْأَهِلَّ ِ "

()9

 -وقال تعالى " :يَ ْأَوُينسَكَ عَزِ لو َّمعَ ِ اَيَّمنَ مُ ْسَمهَم "

()8

 )2سواة المائدة 21/
 )1مك ل مًااب القاآن ،ج ،2ص111
 )2كا ابن ًقيل ًاى شليي ابن مالك ،ابن ًقيل ،ج2044 ،1اة ،ص.212 ،214
(0شوض المسالك ملى شليي ابن مالك ،ابن اكاا ،ج ،1ص211 -219
 )1سواة اود 2/

ُّ )1
الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،1ص.184
 )2سواة القاا 04/
 )9سواة البقاة 298/
 )8سواة األً اا

292/
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 وقال تعالى " :ويَ ْأَوُينسَكَ عَزْ ذِي لوْقَ ْسَ ْزِ " -وقال تعالى " :سَأَلَ سَمئِيٌ بِلَذَلب وَلقِء "

()2

()1

وقال ًامق الي ل:

صيا بأدواء ِّ
فإن تسألوني ِّ
بيب"
النساء ط ُ
بالنساء ف َّإنني  ...ب ٌ
وقةد نصةب اليعةل "سةأل" الميعةول الثةاني بنيسةه ،قةال تعةالى" :قُنيْ وَنم اَسْنأَوُفُمْ عَلَ ْنهِ اَجْن ًل إِنْ هُنينَ إِوَّنم
ذِعْ َى وِلْلَموَمِنيَ"

()2

()0

 وقوله تعالى " :وَم سَ ْأَوُكَ ِعْقًم سَ ْزُ سَ ْعُقُكَ وَلوْلَمقِبَ ُ وِل َّقْينَى " قال تعالى " :وَمَم اَوْ َلكَ مَم لوْ َمقَّ ُ ""وت اا ابا األساوب في ثال

()1

()1

ًكاة آي "

()2

ًاةةى قاة ٍ  ،فةةإبا دخاةةح امةزة النقةةل تعةةدى ملةةى وا ةةد

"وشصةةل داي شن ُيعةةدى بالبةةاء ،وقةةد تُ ةةب
()9
بنيسه ،والى اآلخا ب ا الجا ،فقوله  :ما ال اق  .في موضع نصب بعد اسقاط ا الجا"

"ومةةا ال اق ة  :جما ة مةةن مبتةةدش وخبةةا م اهةةا النصةةب بإسةةقاط الخةةافض ،ألن شداي يتعةةدى ملةةى

الميعول الثاني بالباء"

()8

وقال البعض شن اليعل (شداى) نصب الجما المعاق بنيسه ،يقول م ي" :ما ابتداء ،وما الثاني

ابتداء ٍ
ثان ،وال اق خباه ،والجما في موضع نصب بأدااك"
 -قال تعالى " :وِ َبْلُينَعُمْ اَيُّفُمْ اَحْ َزُ عَمَلًم "

ليباون ا"

()24

()22

"قولة ةةه" :شي ة ةةا ش سة ةةن" مبتة ةةدش وخبة ةةا فة ةةي م ة ةةل نصة ةةب باسة ةةقاط الخافض ة ة ألنة ةةه معاة ةةا لقولة ةةه

()21

 )2سواة ال ه

192/

 )1سواة المعااج 2/
 )2المنصوب ًاى نزع الخافض في القاآن ،مبااايا بن سايمان البعيمي ،الجامع اإلسالمي  ،المدين المنواة2011 ،اة1441-ا،ص.212
 )0سواة األنعاا 84/
 )1سواة طه 221/
 )1سواة ال اق 2/
 )2المنصوب ًاى نزع الخافض في القاآن ،ص .211وت اا ابا األساوب فةي قولةه تعةالى( :ومةا شدااك ماسةتقا)( ،ومةا شدااك مةا يةوا اليصةل)،
(ومةةا شدااك مةةا يةةوا الةةدين ثةةا مةةا شدااك مةةا يةةوا الةةدين)( ،ومةةا شدااك مةةا سةةجين)( ،ومةةا شدااك مةةا ًايةةون)( ،ومةةا شدااك مةةا الطةةااا)( ،ومةةا شدااك مةةا
العقب ) ( ،وما شدااك ما ليا القدا) ( ،وما شدااك ما القااً )( ،وما شدااك مااي ناا امي )( ،وما شد ااك ما ال طم ).
 (9الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،24ص110
 (8فت القديا ،م مد بن ًاي الكو اني اليمني ،ط ،2داا ابن ثيا ،داا العاا الطيب ،دمكا ،بياوح ،ج2020 ،1اة ،ص220
 )24مك ل مًااب القاآن ،شبو م مد م ي األندلسي القاطبي ،ج ،1ص.212
 )22سواة اود 2/
 )21الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،كهاب الدين المعاو

بالسميين ال ابي ،ج ،1ص184
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العاا"

()2

يقةول الزمخكةةاي :فةةإن قاةةح :ية

جةةاز تعايةةا فعةل الباةةوي؟ قاةةح :لمةةا فةةي ا ختبةةاا مةةن معنةةى

 -وقال تعالى" :ويَينْوَ يُنَموِيمِمْ اَيْزَ شُ َعَمئِ قَموُينل آذَسَّمكَ مَم مِنَّم مِزْ شَمِ دٍ "

()1

اليعل (آبن) يتعدى ملةى وا ةد بنيسةه ،والثةاني بالبةاء .يقةال :آبنتةه بالسةيا ،بمعنةى :شًامتةه بةه.
قال الكاًا:

َّ
ب ٍ ُّ
ماء ُ ...ا َّ
اء
ثاو ُيمل منهُ الثو ُ
آبنتنا ببينها شس ُ
يقةةول شبةةو يةةان" ،آبنةةاك معاةةا ألنةةه بمعنةةى اإلًةةالا  .والجماة مةةن قولةةه :مامنةا مةةن كةةهيد فةةي
()2

موضع الميعول.

وفي تعايا باب شًاا اشينا خالفه ،والص ي شنه مسموع من الا العاب"

()0

ويقول السمين ال ابي" :ما منا من كهيد" ابه الجما منيي معاق لة (آبناك)

ألنها بمعنى شًامناك ...

والص ي وقوًه سماًا من العاب"

()1

ومن الن اة من يعد المنصوب ًاى نزع الخافض قياسا" ،ومباب الجمهوا شنه

يقاس ةب

ةةا الج ةةا مةةع غي ةةا شن وشن ،بةةل يقتص ةةا فيةةه ًا ةةى السةةماع ،وبا ةةب شبةةو ال س ةةن ًاةةى ب ةةن س ةةايمان
الب ةةدادي واةةو األخي ة

الص ة يا ملةةى شن يجةةوز ال ةةب

ال ب  .ن و :بايح القاا الس ين ،فيجوز ًنده ب

مةةع غياامةةا قياسةةا بكةةاط تعةةين ال ةةا وم ةةان

الباء ،فتقول :بايح القاا الس ين.

فإن لا يتعين ال ا لا يجز ال ب  ،ن و" :اغبح ًن زيد" شو "في زيد".
و ةةبلك من لةةا يتعةةين م ةةان ال ةةب

لةةا يجةةز ،ن ةةو" :اختةةاح القةةوا مةةن بنةةي تمةةيا"  ،فةةال يجةةوز

ال ةةب  ،فةةال تقةةول" :اختةةاح القةةوا بنةةي تمةةيا" .مب
اختاح من القوا بني تميا"

يةةداى اةةل األصةةل "اختةةاح القةةوا مةةن بنةةي تمةةيا شو

()1

شما الصبان فياى شنه ضاواة بقوله" :مخصوص بالضاواة فال يجوز لنا اسةتعماله نثة اا ولةو فةي

منصوبه المسموع"

()2

واشى الصبان يتناقض مع جاء في القاآن ال ايا في ش ثا من موضع.

 (2ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،ج ،1ص294

 (1سواة فصاح 02/
 (2المنصوب ًاى نزع الخافض في القاآن  ،مبااايا بن سايمان البعيمي ،ص211
 (0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص221
 (1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،كهاب الدين المعاو

بالسمين ال ابي ،ج ،8ص.201

 )1كا ابن ًقيل ًاى شليي ابن مالك ، ،ابن ًقيل  ،ج ،1ص212
 )2اكي الصبان ًاى كا األكموني ألليي ابن مالك ،الصبان الكافعي  ،ج ،1ص222
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 -قال تعالى " :لوشَّ ْ َمنُ يَلِدُعُمُ لوْيَقْ َ ويَأْمُ ُعُمْ بِموْيَ ْشَمفِ "

()2

الكيطان يعد ا اليقا شي :يخوف ا باليقا ،يقول لااجل شمسك! فإن تصدقح افتقةاح! واوى شبةو

يوة ًن اجل من شال الاباط شنه ق شا :اليُقا ،بضا الياء  ،واي ل  .وقايء :اليقا بيت تين".
()2
 -وقوله تعالى  " :ووَمَدَيْنَمهُمْ صِ َلطًم مُ ْ َقِ مًم "

()1

" والصااط المسةتقيا :اةو اإليمةان المةؤدي ملةى الجنة  .قةال ابةن ًطية  :وقيةل :اةو الطايةا ملةى

الجن  ،وقيل :األًمال الصال  .ولما فسا ابن ًطي الصااط المستقيا باإليمان قال :وجاء تاتيب ابه
اآلي

با ...ومعاوا شن الهداي قبل مًطةاء األجةا ألن المقصةد إلنمةا اةو تعديةه ما ةان ا يةنعا ًاةيها

دون تاتي ةةب ،ف ةةالمعنى :و ه ةةدينااا قب ةةل ت ةةى ي ونة ةوا مم ةةن ي ةةؤتى األج ةةا .وشم ةةا مبا فس ةةاح الهدايةة مل ةةى
الصااط انا بأنه طايا الجن  ،شو األًمال الصال
 -وقوله تعالى " :وَوَم يَمْدِيمِمْ سَبِ لًم "

فإنه ُيظها التاتيب".

()1

 -وقوله تعالى " :يُبَدِّلُ لولَّهُ سَ ِّئَمتِمِمْ حَ َنَمتٍ "

()0

()1

 وقوله تعالى " :قَملَ عَ َى َبِّ اَنْ يَمْدِيَنِ سَينَلفَ لو َّبِ يِ " -وقوله تعالى " :وَلوَّذِيزَ جَمهَدُول ِ نَم وَنَمْدِيَنَّمُمْ سُبُلَنَم "

()2

()9

"شطاةةا المجااةةدة ،ولةةا يقيةةداا بمتعاةةا ،ليتنةةاول المجااةةدة فةةي الةةنيس األمةةااة بالسةةوء ،والكةةيطان

واًداء الدين ،وما واد من شقوال العامةاء ،فالمقصةود بهةا المثةال .قةال ابةن ًبةاس :جااةدوا شاةواءاا فةي

طاً ا وك ا آ ئه .لنهةدينها سةبانا  .لنزيةدنها اداية ملةى سةبيل الخيةا ،قولةه :والةبين ااتةدوا زاداةا
ادى وآتااا تقوااا .وقال السُّدي :جاادوا فينا بالثباح ًاى اإليمان ،لنهدينها سبانا ملى الجن "
 -وقوله تعالىَ " :ينَقَمهُ لولَّهُ سَ ِّئَمتِ مَم مَفَ ُول "

()24

"شي :كدائد م ااا التي تسوؤه ،وما اموا به من شنواع العباب لمن خاليها"

 -وقوله تعالى " :وَقَدْ صَدَقَ لولَّهُ َسُينوَهُ لو ُّؤْيَم بِموْ َقِّ "

()21

 (2سواة البقاة119 /
 ) 1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص192
 )2سواة النساء 19/
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي،ج ،2ص189
 )1سواة األً اا

209/

 )1سواة الياقان 24/
 (2سواة القصص 10/
 (9سواة العن بوح 18 /
 ) 8الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،9ص212
 (24سواة غافا 01/
 )22الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج112 ،8
 (21سواة اليت 12/
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()22

()8

 وقوله تعالى " :ووَقَدْ اَسْذَ َهُمْ بَ ْشَ َنَم " -وقوله تعالى" :وَهَدَيْنَمهُ لونَّجْدَيْزِ"

()2

()1

أ -المنصوب على التوسع
ًةةالج سةةيبويه فةةي تابةه مسةةائل متياقة مةةن التوسةةع بسةةبب ثةاة اسةةتعمال العةةاب لةةه "ول ةةنها قةةد

يضماونه وي بفونه فيما ثا من المها؛ ألنها ملى تخيي

ما ش ثاوا استعماله ش وج"

((2

"ونقول ًاةى اةبا ال ةد" :سةاقح الاياة شاةل الةداا"  ،فنجةاي الاياة ًاةى اليعةل فةي سةع ال ةالا،

وولد له ستون ًاما ،فالايظ يجةاي قولةه :اةبا ُمعطةى زيةدا داامةا ،والمعنةى
ما قال :صيد ًايه يومانُ ،
()0
منما او في الايا  ،وصيد ًايه في اليومين ،غيا شنها شوقعوا اليعل ًايه لسع ال الا"
ما واد بابا في تابه" :ابا باب جاى مجاى الياًل البي يتعداه فعاةه ملةى ميعةولين فةي الايةظ

في المعنى"

()1

وابه المواضع المتياق تبين شن سيبويه يب

في ظاااة ن ويه وا دة اي :ظاااة "ا تساع".

ومن األمثا التي شواداا سيبويه في ا تساع في الميعول به
"قوله تعالى ":وَلسْأَلِ لوْقَ ْيَ َ لوَّ ِ عُنَّم ِ مَم وَلوْلِريَ لوَّ ِ اَقْبَلْنَم ِ مَم "

منما يايد :شال القاي "

ف ام القاي

ابا ا تساع ب

()1

انح مضافا مليه قبل ا تساع ثا شصب ح في اآلي ميعو بةه ًاةى ا تسةاع فيةي

المضةا  ،وجةاء المضةا

مليةه بةد منةه ،فهةو اتسةاع ًةن طايةا ال ةب  .وقةد نةتج

ًن ابا ا تساع ت ييا في المعنةى الن ةوي ،دون ت ييةا المعنةى الةد لي لاعبةااة ،واةو المةااد بةه  :اسةأل

شال القاي .

مةةا جةةاء سةةيبويه بمثةةال آخةةا واةةو" :بَنيْ مَفْن ُ لولَّ ْ نيِ وَلونَّمَننم ِ " ( ،)2وانمةةا المعنةةى :بةةل م ةةا ا فةةي

الايل والنهاا .وقال ًز وجل" :ووَفِزَّ لوْبِ َّ مَزْ آمَزَ بِمولَّهِ وَلوْ َينْوِ لوْآخِ ِ "( ،)9ومثاه فةي ا تسةاع قولةه ًةز وجةل:
"وَمََُيُ لوَّذِيزَ عَيَ ُول عَمََُيِ لوَّذِي يَنْلِقُ بِمَم وَم يَ ْمَءُ إِوَّم وُعَمفً وَسِدَلفً "( .)8وانما كبهوا بالمنعوا به.

 (2سواة القما 21/
 )1الباد24/
 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،1ص212
 )0الماجع السابا ،ج ،2ص221
 )1الماجع السابا،ج ،2ص221
 )1ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص ،121اآلي من سواة يوس

91/

 )2سبأ22 /
 )9البقاة22 /
 )8البقاة222 /
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يسمع ول نه جاء ًاى

وانما المعنى مثا ا ومثل البين ياوا مثل الناًا والمنعوا به البي

سع ال الا واإليجاز ،لعاا المخاطب بالمعنى"(.)2

يم اان ول ن الم ا فيهما"(.)1

"فالايل والنهاا

وقد ب ا سيبويه (في) لإلكةااة ملةى شن الايةل فةي األصةل ظةا زمةان مبا شسةقطنا الجةاا .فقانةا:

م ا ا الايل والنهاا ،وقد صةاا فةي ا تسةاع م ةا الايةل والنهةاا ،ية

جعةل الايةل ميعةو بةه ،واضةي

مليه المصدا بعةد شن شضةما الياًةل الةبي ةان المصةدا مضةافا مليةه ،فقةد انتقةل الايةل مةن الظافية ملةى
الميعولي ة  ،وتةةا ا نتقةةال دون ةةب  ،م مبا جعانةةا الظةةا فةةي األصةةل منصةةوبا بإسةةقاط ةةا الجةةا

(في) .وشما انتقال الايل من الميعولي ملى اإلضاف فتتا ًةن طايةا ةب

التنةوين ألن األصةل شن يقةال

بعد مضماا الياًل :بل م ا الايل والنهااً ،اى شن الايل ميعول به لامصدا م بو

المصدا ملى ميعوله"(.)2

وقةةد ي ةةون ا تسةةاع ب ةةب

ًاما بن الطييل البي ب اه سيبويه:

ةةا مةةن التا يةةب الا ةةوي لاجما ة ،

ةةب

التنوين وشضةي

ةةا الجةةا فةةي قةةول

()0

وًوااضا  ...وألُقب َّ
ان الخيل ب ضاغد
فتب ين ُ ُا قنا ُ
الكة ةةااد فية ةةه :نصة ةةب "قنة ةةا وً ة ةوااض ب ة ةةب الخة ةةافض لاضة ةةاواة؛ ألنهمة ةةا م انة ةةان مختصة ةةان

ينتصبان ،فهما بمنزل "بابح الكاا" في الكبوب
ومن بلك قول ساًدة:
لدن بهز ال

يايد :في الطايا"

()1

(1

الثعاب
يعسل م ُتنه  ...فيه ما ًسل الطايا
ُ

وبعةةد سةةيبويه خصةةص شبةةو ب ةةا الس ةااج بابةةا فةةي ا تسةةاع "فاةةا شجةةد مةةن خصةةص بابةةا لالتسةةاع

بالميهوا البي دده سيبويه غيا شبي ب ا السااج ا مه ا في تابه األصول"

()2

يقول ابن السااج" :اًاةا شن ا تسةاع ضةاب مةن ال ةب  ،م شن اليةاا بةين اةبا البةاب ،والبةاب

الةةبي قباةةه ،شن اةةبا تقيمةةه مقةةاا الم ةةبو  ،وتعابةةه بإً اابةةه ،وبلةةك البةةاب ت ةةب
ًمل فيه ًاى اله في اإلًااب"(.)9

العامةةل فيةةه ،وتةةدع مةةا

 )2ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.121
 )1ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.221
 )2مجا جامع اإلمااً /دد 18ة الم اا 2012اة  ،ص.222
 )0ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.120
 )1الماجع السابا ،ج ،2ص.212
 )1الماجع السابا ،ج ،2ص.120
 )2مجا جامع اإلمااً /دد 18ة الم اا 2012اة  ،ص.224
 )9األصةةول فةةي الن ةةو ،شبةةو ب ةةا بةةن سةةهل الن ةةويي المعةةاو

بالس ةااج ،ت قيةةا ًبةةد ال سةةين اليتاةةي ،مؤسس ة الاسةةال  ،لبنةةان ،بيةةاوح ،ج،1

ص.111
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"واةةبا ا تسةةاع ش ثةةا فةةي المهةةا مةةن شن ي ةةاط بةةه ،وتقةةول" :سةةاح فاسةةخين يةةومين" ،من كةةئح

نصةةبح انتصةةاب الظةةاو  ،وان كةةئح جعاةةح نصةةبهما بأنهمةةا ميعةةو ن ًاةةى السةةع  ،وًاةةى بلةةك قولةةك:
"ساح بزيد فاسخان يومين" مبا جعاح الياسخين يقومان مقاا الياًل ،ولك شن تقول :سا بزيد فاسةخين
يومان ،فتقوا اليومين مقاا الياًل"

()2

بلةةك شنةةه قةةال" :ضةةاب مةةن

ونا ةةظ شن ابةةن الس ةااج لةةا يةةدخل فةةي تعاييةةه ا تسةةاع ب يةةا ةةب

ال ةب  ،تقةةيا (المتوسةع فيةةه) مقةةاا الم ةبو  ،وتعةةاب بإً اابةه ،شو بعبةةااة آخةةاى :ت ييةا لامعنةةى الن ةةوي
لا ام المتوسع فيها ًن طايا ب

ام  ،واقام ابه ال ام المتوسع فيها مقاا الم بوف "(.)1

ومثل ًاى بلك شبو االل في "الصناًتين" بقوله تعالى" :واختاا ُموسى قومهُ سبعين اُجةال"
شي من قومه.

()2

وقال العجاج" :ت ح البي اختاا له ا الكجا" شي :من الكجا.)0(.
ما واد في كا كبوا الباب قول الكاًا:

جزى ا ُ ُّ
اب الناس خيا جزائه  ...افيقين قا خيمتي ِّشا معبد
وفي ن و :دخاح الداا ،وس نح البيح4444.

وشجاب ًنه بأن النصب فيه ليس ًاى الظافي  ... ،بل منما او ًاى التوسع بإسقاط الخافض

واجااء القاصا مجاى المتعدي في ون المنصوب كبيها بالميعول به"(.)1
"نقال"

ويقول األكموني في كا ه "من ا الجا ي ب

قياسا مطادا ،وبلك ًاى نوًين:

األول :واد في السع ن و :ك اته ،ونص ته ،وبابح الكاا.
والثاني :مخصوص بالضاواة ،قوله من البسيط:

وال ب يأ اه في القاي السوس(.)1

آليح ب العااا الداا شطعمه

شما ابن ضبي فياى شن ال ب

من اتسع بزيادة ان كوا شو آخ اا

اتساًا ،والزيةادة اتسةاًا ،وي ةدد م انةه فةي الجماة "ش تةاى شن

يجيز زيادتها شو  ،وشن مةن اتسةع بزيةادة "مةا" كةوا وغيةا شول لةا

يستجز زيادتها شو م في كاب من القول ،ن و قوله:

وقد ما ااجني فازددح كوقا  ...ب اء مامتين تجاوبان"(.)2

 )2الماجع السابا ،ج ،1ص.111-111
 )1ميهةةوا ا تسةةاع وضةوابطه فةةي ًاةةا الن ةةو( ،ب ة
الا من ،م

فةةي ت ديةةد مصةةطا ا تسةةاع واسةةتنباط قواًةةده) ،الةةد توا بهةةاء الةةدين ًبةةد الواةةاب بةةن ًبةةد

الم ام  ،مجا جامع اإلماا ،العدد  ،18الم اا 2012ه ،ص.291

 )2األً اا 211 /
 )0الصةةناًتين ،شبةةو اةةالل العس ة اي ،ت قيةةاً ،اةةي م مةةد البجةةاوي وم مةةد شبةةو اليضةةل مب ةااايا ،الم تب ة

ًص ةاي  ،بيةةاوح ،ج2028 ،1ا ةة،

ص.291
 )1كا كبوا الباب في معاف
المما

الا العاب ،كمس الدين الجةوااي القةاااي الكةافعي ،ت قيةا :نةوا

العابي السعودي  ،ج2012 ،1اة ة 1440ا ،ص.028 ،029

 )1كا األكموني ًاى شليي ابن مالك ،نوا الدين األكموني الكافعي  ،ج ،2ص.001 ،002
 )2الخصائص ،شبو اليت ًثمان بن جني الموصاي ،ج ،2ص.182
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بةين جةزاء ال ةااثي ،ط ،2المدينة المنةواة،

ومن شمثا نصب الميعول الثاني ًاى التوسع الواادة في القاآن ال ايا:

 -قوله تعالى  " :وَسُدْخِلُمُمْ ظِلًّم ظَلِ لًم "(.)2

"قةةال ابةةن ًطي ة  :شي يقةةي مةةن ال ةةا والبةةاد ،ويصة شن يايةةد شنةةه ظةةل ينتقةةل ،مةةا ييعةةل ظةةل

الدنيا فأ ده بقوله :ظاةيال لةبلك.ويصة شن يصةيه بظايةل متةداده ...وقةال شبةو مسةاا الظايةل :اةو القةوي
قةةولها :لية ٌل شليةةل ،ودااية ٌ دايةةاء.

المةتم ن .قةةال ونعةةح الكةةيء بمثةل مةةا اكةةتُا مةةن ليظةه ي ةةون مبال ة
وقةال شبةو ًبةد ا الةاازي :وانمةا قةال ظةال ظاةيال ألن بةالد العةاب فةي غاية ال ة اااة ،ف ةان الظةل ًنةةداا
من شًظا شسباب ال اا ة ووصةيه بالظايةل مبال ة فةي ال اا ة  .وقةال الزمخكةاي :ظايةل صةي مكةتق مةن

ويوا شيوا ،وما شكبه بلك ....وفي قااءة ًبد ا  :س ُةيدخاُهُا
ليظ الظل لتأ يد معناه ،ما يقال:لي ٌل شليلٌ ،
()1
بالياء"
 -وقوله تعالى ":بَدَّوْنَمهُمْ جُلُينوًل غَ ْ َهَم "

()2

 وقوله تعالى " :إِنَّ لوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ وَمُمْ جَنَّمتُ لونَّلِ مِ "(.)0 -وقوله تعالى " :يَمْدِي بِهِ لولَّهُ مَزِ لتَّبَءَ ِضْينَلسَهُ سُبُيَ لو َّلَموِ "(.)1

السةةدي :السةةالا اةةو ا تعةةالى ،وسةةباه دينةةه
" سةةبل السةةالا :قيةةل ديةةن اإلسةةالا .وقةةال ال سةةن و ُّ

البي كاًه .وقيل :طاا الجن  .وق شا ًبيد بن ًميا ،والزااي ،وسالا ،و ميد ،ومسةاا بةن جنةدب :بةه
()1

ا ُ بضا الهاء ي وقع .وق شا ال سن ،وابن كهابُ :سبل سا ن الباء"
 وقوله تعالى " :ووَينْ اَنَّ اَهْيَ لوْفِ َمبِ آمَنُينل وَلتَّقَينْل وَفَيَّ ْسَم عَنْمُمْ سَ ِّئَمتِمِمْ ووَأَوْخَلْنَمهُمْ جَنَّمتِ لونَّلِ مِ "(.)2 وقوله تعالى " :إِنَّ لولَّهَ يُدْخِيُ لوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ "(.)9 وقوله تعالى " :وَمَزْ يُ ِءِ لولَّهَ وَ َسُينوَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ خَموِدِيزَ ِ مَم "(.)8 وقوله تعالى " :وَيُدْخِلُمُمُ لوْجَنَّ َ عَ َّ َمَم وَمُمْ "(.)24 -وقوله تعالىَ " :أُوْخِلُينل سَم ًل "(.)22

 )2النساء.12 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص192
 )2النساء11/
 )0النساء.211 /
 )1المائدة.21 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،0ص148
 )2المائدة.11 /
 )9ال ج.20 /
 )8اليت .22 /
 )24م مد.1 /
 )22نو .11 /
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" شي جهةةنا وًَّبةةا ًةةن المسةةتقبل بالماضةةي لت قيقةةه؛ وًطة

بالدخول ًن ًاضها ًاى الناا ًُ ُدوا وًكيا"
ت :احتمال أكثر من وجه إعرابي:

()2

باليةةاء ًاةةى ماادة ال ةةا ،شو ًَّبةةا

شجاز معابو القاآن ال ايا في مًااب الميعول الثاني ش ثةا مةن وجةه مً اابةي؛ فقةد ي تمةل الثةاني

شن ي ون ميعو مطاقا ،شو ميعو ألجاه ،شو ميعو فيه ،شو ا  ،شو تميي از ،شو استثناء.
وت د

ابن اكاا في الم ني في "باب المنصوباح المتكابه " ًن منصوباح ت تمل ش ثا من

وجةةه مً اابةةي" مةةا ي تمةةل المصةةداي والميعولي ة "(" ،)1ومةةا ي تمةةل المص ةداي والظافي ة وال الي ة "(" ،)2ومةةا
ي تمل المصداي وال الي والميعول ألجاةه مةن بلةك "يةاي ا البةاا خوفةا وطمعةا" شي فتخةافون وتطمعةون

طمعا"(.)0

ويقول سيبويه في باب الياًل البي يتعداه فعاه ملى ثالث ميعةولين،و يجةوز شن تقتصةا ًاةى
ميعول منها وا ٍد دون الثالث  ،ألن الميعول اهنا الياًل  . . .واًاةا َّ
شن اةبه األفعةال مبا انتهةح ملةى
ما ب اح لك من الميعولين فاةا ي ةن بعةد بلةك متع َّةدى ،تع َّةدح ملةى جميةع مةا يتعةدى مليةه اليعة ُل الةبي
َّ
قح ًبد ا الثةوب الاياة ،
يتعدى الياًل ،وبلك قولك :شًطى ُ
ًبد ا زيدا المال مًطاء ميال ،وسا ُ
تجعاه ظافا ،ول ن ما تقول :يا سااا الايا زيدا الثوب ،لا تجعاها ظافا"(.)1

"يعن ةةي شن اليع ةةل بع ةةد تعدي ةةه مل ةةى الميع ةةولين ف ةةي ا ةةبا الب ةةاب يتع ةةدى مل ةةى المص ةةادا والظة ةافين

وال ال"(.)1

أ .احتمال المفعول الثاني إعراب المفعولية:
يتعدد مًااب ال ام الوا دة سب واوداا في السياا القاآني ،بل نجد ال ام ت تمل ش ثةا مةن

وجةةه مً اابةةي ًنةةد الن ةةوي الوا ةةد شيضةةا ،فالمنصةةوباح جميعهةةا تكةةتاك فةةي ًالم ة مًاابي ة وا ةةدة واةةي
ًالم ة النصةةب ،ل نهةةا تختا ة

فيمةةا بينهةةا بوسةةائل لت ديةةد المعنةةى الن ةةوي" ،والعالقةةاح السةةياقي قاائي ة

معنوي تييد في ت ديد المعنى الن وي"(.)2

وقةةد يجيةةز بعةةض المع ةابين تعدي ة اليعةةل فةةي الجما ة ليتعةةدى ملةةى ميعةةول بةةه ثةةان .وبعضةةها

يجيةةز بلةةك ،فيقةةدا فعةةال آخة اا مةةن ليةةظ المنصةةوب؛ ليصةةب بةةبلك ميعةةو مطاقةةا ،مثةةال بلةةك قولةةه تعةةالى:

 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،24ص192
 )1م ن ةةى الابي ةةب ً ةةن ت ةةب األًااي ةةب ،اب ةةن اك ةةاا ،ت قي ةةا :د .م ةةازن المب ةةااك ،م م ةةد ًا ةةي م ةةد ،ط ،1داا الي ةةا ،دمك ةةا ،ج2891 ،2ا،
ص.218
 )2الماجع السابا ،ص.218
 (0الماجع السابا ،ص ،224واآلي وادح في سواة الاًد  ،21 /الاوا.10/
 (1ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.02
 )1كا
 )2الا

تاب سيبويه ،ألبي سعيد السياافي ،ج ،1ص.201
العابي معنااا ومبنااا ،د .تماا سان ،داا الثقاف 2880 ،ا  ،ص.282
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"وَ َ َّ نيَ لولَّ نهُ لوْمُجَمهِنندِيزَ عَلَننى لوْقَمعِنندِيزَ اَجْ ن ًل عَهِ مًننم"( ،)2يقةةول الن ةةاس :شج ة اا نصةةبح بيضةةل ،وان كةةئح ةةان
مصد اا"(.)1

 و بلك قوله تعالى " :وَلتَّخَذَ سَبِ لَهُ ِ لوْبَ ْ ِ عَجَبًم "(.)2يقول الزمخكاي" :وًجبا ثاني ميعولي اتخب"

()0

شمةةا شبةةو جعيةةا فيةةاى فيةةه وجه ةين" :ي ةةون يوكةةع صةةاى ا ًايةةه وسةةاا قةةال" :واتخةةب سةةبياه فةةي

الب ةةا ًجبةةا ،والوجةةه اآلخةةا  :ي ةةون يوكةةع ً-ايةةه السةةالا -قةةال :واتخةةب سةةبياه فةةي الب ةةا ًجبةةا ،فقةةال
موسى صاى ا ًايه وسااً :جبا ،شي شًجب ًجبا"(.)1

فةةإن انةةح (ًجبةةا) مةةن قةةول فتةةى موسةةى تعةةاب ميعةةو ثانيةةا ،وان انةةح مةةن قةةول موسةةى ًايةةه

السالا (شًجب ًجبا) تعاب ميعو مطاقا.

فةةنال ظ شن الن ةةاة ًنةةدما يجةةدون مصةةادا تختا ة

فةةي صةةي تها ًةةن ليةةظ اليعةةل ،ياجةةأون ملةةى

التأويل ،وتعدد األوجه اإلًاابي  ،تى منها يقومون بت ييا معنى اليعل ،شو تقديا فعل آخا.
 -وفي قوله تعالى " :اوَمْ يَلِدْعُمْ َبُّفُمْ وَعْدًل حَ َنًم "(.)1

 قول ةةه تع ةةالى" :وَعْن ندًل حَ َن ننًم"  :يج ةةوز شن ي ةةون مص ةةد اا مؤ ةةدا ،شو شن ي ةةون ميع ةةو ب ةةه بمعن ةةىالموًود"(.)2

فاليعةةل (وًةةد) يتعةةدى ملةةى ميعةةولين ،ول ةةن المصةةدا (وًةةدا) جةةاء مةةن ليةةظ اليعةةل .لةةبلك ا تمةةل

وجها مًاابيا آخا (ميعو مطاقا)

وفةةي قولةةه تعةةالى" :وَقُ نيْ َبِّ اَسْزِوْنِ ن مُنْزَوًننم مُبَم َعًننم وَاَسْ نتَ خَ ْ ن ُ لوْمُنْ نزوِنيَ "((" ،)9منةةز ) :اسةةا م ةةان شو

مصدا ميعول به ثان شو ميعول مطاا"

()8

ولو تأمانا اليعل لوجنا شنه يجعل اإلًابين م تماين.

 -وقوله تعالى " :وِ َجْزِيَمُمُ لولَّهُ اَحْ َزَ مَم عَمسُينل يَلْمَلُيننَ "(.)24

"ش سن :ميعول به ثان ،شو ميعول بمعنى شن يجزيها ش سن جزاء"(.)22

 )2النساء81 /
 )1مًااب القاآن ،شبو جعيا الن اس ،ج ،2ص.120
 )2ال ه 12 /
 )0ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.222

 )1مًااب القاآن ،شبو جعيا الن اس ،ج ،1ص.244
 )1طه.91 /
 )2التبيان في مًااب القاآن ،شبو البقاء الع باي ،ج ،1ص.844
 )9المؤمنون .18/
 )8مًااب القاآن وبيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،1ص.148
 )24التوب .218 /
 )22مًااب القاآن وبيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،0ص.280
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وقةةد يمثةةل الميعةةول الثةةاني ش يانةةا النصةةب بنةةزع الخةةافض فةةي مثةةل قولةةه تعةةالى" :ولَقَدددْ أَنْددمَرَ ُمْ
بَطْشَتَنَا"( ،)2بطكتنا :ميعول ثان شو منصوب بنزع الخافض "(.)1
شما الدًاس فقد شًابها " ميعو ثانيا"

()2

 وفي قوله" :وهدينمه لونجديز"( ،)0النجدين :مما ميعول ثان شو منصوب بنزع الخافض "(.)1وقد وادح ابه األمثا

ثي اا في القاآن ال ايا.

 -وقوله تعالىَ " :لَم تُهْلَمُ سَيْسٌ شَ ْئًم "( ،)1كيئا :ميعول مطاا"

()2

"مما مصدا ،شي كيئا من الظاا ،شو ًاى شنه ميعول ثان لة (تظاا)"

()9

كيئا بمعنى المصدا"(.)8

مةةا واد الميعةةول الثةةاني ي تمةةل مً ةااب الميعةةول ألجاةةه ًنةةد بعةةض المع ةابين ،مةةا فةةي قولةةه

تعالى":إِسَّم جَلَلْنَم مَم عَلَى لوْأَ ْضِ عِينَ ً وَمَم "

()24

قوله" :زين لها" ميعول ثان لجعانا ،من جعاته بمعنى صيانا ،وان جعاته بمعنى خاقنا نصبح
زين ًاى شنه ميعول من شجاه ألن خاقنا

يتعدى م ملى ميعول وا د"(.)22

و ةةبلك الن ةةاس والةةدًاس شًابةةا " زينة " ميعةةو ثانيةةا ،شو ميعةةو مةةن شجاةةه" .منةةا جعانةةا مةةا ًاةةى

األاض زين لها ،قيل "ما" و "زين " ميعو ن ،وي ون فيه تقدياان :ش داما شنه مخصوص لاكجا والثمةا

والمال وما شكةبههن ،واآلخةا شنةه ًمةوا ألنةه دال ًاةى باائةه ،وقةول آخةا شن جعانةا ااانةا بمعنةى خاقنةا

يتعدى ملى "ما" و"زين " ميعول من شجاه"(.)21

ب .احتمال معنى الحال في المفعول الثاني:
يسةةمى سةةيبويه ال ةةال الةةبي يقةةع فيةةه األمةةا ميعةةو بةةه "اةةبا بةةاب مةةا ينتصةةب مةةن األسةةماء التةةي

ليسح بصي و مصادا؛ ألنه ال يقع فيه األما فينصب؛ ألنه ميعول به"(.)22
 )2القما.21 /
 )1مًااب القاآن وبيانه ،ج ،0ص.299
 )2مًااب القاآن  ،الدًاس ،ج ،2ص192
 )0الباد.24 /
) 1مًااب القاآن وبيانه ،ج ،24ص.099
 )1األنبياء.02 /
 (2مًااب القاآن ،ش مد ًبيد الدًاس ،ط ،2داا المنيا وداا اليااابي ،دمكا ،ج2011 ،14اة  ،ص.199

 )9مًااب القاآن العظيا ،ز ايا األنصااي ،ت قيا ،د .موسى ًاي موسى مسعود ،ط2ج2012 ،2اة ة 1442ا ،ص.281
)8التبيان في مًااب القاآن ،ج ،1ص.128
 (24ال ه .2 /
 )22مك ل مًااب القاآن ،ج ،2ص.022
 (21.مًااب القاآن ،الن اس،ج ،1ص /198مًااب القاآن ،الدًاس ،ج ،1ص.124
 )22ال تاب ،ج ،2ص.28
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وقول المباد" :شًاا شنه

ينتصب كيء م ًاى شنه ميعول شو مكبه بالميعول"

()2

وقد شًاب البعض الميعول الثاني ا  ،يقةول سةيبويه" :اةبا بةاب مةا يعمةل فيةه اليعةل فينصةب

واو ال ،وقع فيه اليعل ،وليس بميعول ،الثوب في :سوح الثوب ،و سوح زيدا الثوب؛ ألن الثةوب
ليس ب ال وقع فيها اليعل ،ول نه ميعول األول"(.)1

قةةال شبةةو سةةعيد :ضةةمن سةةيبويه اةةبا بةةاب مةا ينتصةةب؛ ألنةةه ةةال ،وفةةاا بينةةه وبةةين مةةا ينتصةةب

ألنه ميعول ثان ،فيما يتعدى من اليعل ملى ميعولين"(.)2

وقد شًاب بعض معابي القاآن الايظ نيسها ا  ،شو ميعو به ثانيةا ،ومةن بلةك ليظة (سة اا)

في قوله تعالى" :ووَفِزْ وَم تُينَلعِدُوهُزَّ سِ ًّل "(.)0

"فإن جعاته من السا البي او اإلخياء ان نصبا ًاى ال ال"(.)1
ويةةاى ابةةن ًطي ة شنهةةا نصةةبح ًا ةى ال ةةال" :باةةب ابةةن ًبةةاس وابةةن جبيةةا ومالةةك وشص ة ابه

والكةةعبي ومجااةةد وً ام ة والسةةدي وجمهةةوا شاةةل العاةةا ملةةى شن المعنةةى

توافقةةوان بالمواًةةدة والتوثةةا

وشخ ةةب العه ةةود ف ةةي استسة ةااا م ةةن ا وخيية ة  ،ف ة ة "سة ة اا" ًا ةةى ا ةةبا التأوي ةةل نص ةةب ًا ةةى ال ةةال ًا ةةى شنه ةةا
مستساين .وقال جابا بن زيد وشبو مجاز

النخعي :السا في ابه اآلي الزنا شي

ا بن ميد ،وال سن بن شبةي ال سةن والضة اك ،وابةااايا

تواًدوان زنى"

()1

شم ةةا الس ةةمين ال اب ةةي في ةةاى ف ةةي مًة ةااب "سة ة اا" خمسة ة شوج ةةه ":ش ةةداا :شن ي ةةون ميع ةةو ثاني ةةا

لتواًدوان .والثاني شنه ال من فاًل "تواًدوان" شي:

تواًدوان مستخيين ببلك .والثال  :شنه نعح

المعا  ،شي :المواًدة مستخيي .
مصدا م بو  :شي مواًدة س اا .والاابع :شنه ال من بلك المصدا
ًّ
والخةةامس :شن ينتصةةب ًاةةى الظةةا مجةةا از ،شي :فةةي سة ِّةا .وًاةةى األق ةوال األابع ة فةةال بةةد مةةن ةةب
ميعول تقدياه:

تواًدوان ن ا ا"(.)2

وياى الن اس شن تواًةدوان تتعةدى ملةى ميعةولين بةال ا " شيً :اةى سةا ةب

مما يتعدى ملى ميعولين ش داما ب ا  ،ويجوز شن ي ون في موضع ال ال"

()9

ال ةا ألنةه

 )2المقضب ،ج ،0ص.188
 )1ال تاب ،ج ،2ص.00
 )2كا

تاب سيبويه ،ج ،1ص.201

 )0البقاة.121 /
 )1مك ل مًااب القاآن ،ج2041 ،2ا ة  ،ص /221مًةااب القةاآن ،شبةو جعيةا الن ةاس ،ج2012 ،2ا ة  ،ص /222التبيةان فةي مًةااب القةاآن،
شبو البقاء الع باي ،ج ،2ص.299
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.221
 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،1ص.092
 )9مًااب القاآن ،الن اس ،ج ،2ص.222
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فمعظةةا الن ةةاة يةةاون شنهةةا قةةد ت ةةون ميعةةو بةةه ثانيةةا شو تنصةةب ًاةةى ال ةةال ،ول ةةن األاج ة شن

ت ةةون ميعةةو ثانيةةا؛ ألن اليعةةل واًةةد يتعةةدى ملةى ميعةةولين ،ويم ةةن شن يتعةةدى ملةةى الثةةاني ب ةةا الجةةا
في ون

تواًدوان في السا.

 وقوله تعالى" :اَعَيَ ْتَ بِموَّذِي خَلَقَكَ مِزْ تُ َلب ضُمَّ مِزْ سُ ْيَ ٍ ضُمَّ سَينَّلكَ َجُلًم "شًاب الدًاس " اجال" ميعول به ٍ
ثان"

()2

()1

شما غياه فياى شنها ال شو ميعول ٍ
ثان(" ،)2اجال ال وانما ساغ مجيئه ةال واةو غيةا مكةتا

ألنه بعد سواك ،مب من الجائز شن يسويه غيا اجل  ..ويجوز شن يعاب ميعو ثانيا لسواك"(.)0
 -وقوله تعالىَ َ " :ذَ ُهَم قَمعًم صَيْصَيًم "(.)1

و "نب ُا" يجوز شن ي ون بمعنى ُيخاِّيها ،في ةون "قاًةا" ةا  ،وشن ي ةون بمعنةى يتةاك التصةيياي
()1
فيتعدى ثنين فة "قاًا" ثانيهما
ويوافقةةه م ةةي الةةدين داوي ة

فةةي بلةةك "وقاًةةا :لةةك شن تعابهةةا ةةا مةةن الضةةميا المنصةةوب شو

ميعو به ثانيا لتضمين نبا معنى التصييا"(".)2شما شبو البقاء فياى شنها ال"

()9

 -وقوله تعالى " :وَ َوَّ لولَّهُ لوَّذِيزَ عَيَ ُول بِغَ ْهِمِمْ "(.)8

"ب يظها :ال شي م يظين ولك شن تجعاه ميعو ثانيا لاد"

()24

 -وقوله تعالى " :وَلوْقَمَ َ قَدَّ ْسَمهُ مَنَمعِلَ "(.)22

"منازل :شي با منازل؛ فهو ال شو ميعول ثان؛ ألن قدانا بمعنى صيانا"(.)21
ويقال :القما ليس او المنازل ،ف ي

قال :قةدانا منةازل؟ فيةي اةبا جوابةان :ش ةداما شن تقةدياه:

قدانا با منازل مثل "واسأل القاي " .والتقديا اآلخا :قدانا لةه منةازل ثةا ةب

لتعدي اليعل ملى ميعولين ،مثل "وَلخْ َم َ مُينسَى قَينْمَهُ سَبْلِنيَ َجُلًم "(.)22

 )2ال ه .22 /
 )1مًااب القاآن ،الدًاس ،ج ،1ص.129
 )2الزمخكاي شًابها ال بينما الدًاس وشبو يان شًابااا ميعو ثانيا
 )0مًااب القاآن وبيانه ،ج ،1ص.142
 (1طه.241 /
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،9ص.241
 )2مًااب القاآن وبيانه ،ج ،1ص.108
 )9انظا:التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.840
 )8األ زاب11 /
 )24مًااب القاآن وبيانه ،ج ،2ص /112التبيان في مًااب القاآن ،ج ،1ص.2411
 )22يس28 /
 )21التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.2492
 )22مًااب القاآن ،الن اس ،ج ،2ص.112
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الةالا ،و ةان ةبفها سةنا

شما الدًاس فأًابها ا "(.)2

والزجاج :ياى في مًااب " منازل" ًدة شوجه :ش داا شنه ميعول ٍ
ثان؛ ألن قدانا بمعنى صيانا.

الثاني :شنه ال ،و بد من ب
مسياه في منازل"

مضا

()1

قبل "منةازل" تقةدياه :با منةازل.الثالة  :شنةه ظةا  ،شي :قةدانا

مةةا يتيةةا شبةةو البقةةاء مةةع الزجةةاج فيقةةول" :ومنةةازل :فيةةه شوجةةه ،ش ةةداا :شنةةه ةةال ًاةةى ةةب

مضا

شي ،با منازل؛ ألنةه

صةةياناه منةةازل ،والثال ة

والجالل.)2(.

معنةى لتقةديا نيةس القمةا منةازل .وثانيهمةا :شنةه ميعةول ثةان لقةداناه :شي

شنةةه ظةةا  ،شي قةةدانا سةةياه فةةي منةةازل ،وقةةد جةةن ملةةى اةةبا الوجةةه الزمخكةةاي

ونةةاج مً ةااب الن ةةاس ي ة

ب ا الجا ثا ب

" منةةازل" ميعةةو ثانيةةا لايعةةل قةةدانا المتعةةدي ملةةى ميعةةولين الثةةاني

ا الجا فوصل ملى اليعل بنيسه.

 وقوله تعالى " :وَينْ اَسْزَوْنَم هَذَل لوْقُ ْآنَ عَلَى جَبَي وَ َاَيْ َهُ خَمشِلًم مُ َصَدِّعًم مِزْ خَشْ َ ِ لولَّهِ "(.)0"خاكعا :ميعول ثان شو ال؛ ألن الاؤي ت تمل القابي والبصاي "(.)1

 -وقوله تعالىَ " :اَيْتَ لوَّذِيزَ ِ قُلُينبِمِمْ مَ َضٌ يَنْهُ ُونَ إِوَ ْكَ" (.)1

"ينظةةاون :الجماة اليعاية فةةي م ةةل نصةةب ةةال مبا انةةح الاؤية بصةاي  ،وميعةةول بةةه ثةةان من

انح الاؤي قابي  ،و ال الوجهين مااد في اآلي "(.)2

ومن انا ناى شن ال ال يجب شن ي ون اسما مكتقا ،ن اة .شما الميعول به الثاني قد يةأتي اسةما

جامدا ،شو معافا بأل .وفي ابه ال ال

يم ن شن نعابه ا .

ح .ا تمال معنى التمييز في الميعول الثاني:

يقول سيبيويه في تابه" :وقد جاء من اليعل ما قةد شنيةب ملةى ميعةول ،ولةا يقةو قةوة غيةاه ممةا قةد

تعدى ملى ميعول ،وبلك قولك :امتتح ماء وتيقةأح كة ما ،و تقةول :امتتتةه و تيقأتةه .و يعمةل فةي

غياه من المعاا  ،و يقدا الميعول فيه فتقول :ماء امتتح"(.)9
ويقةةول المبةةاد :اًاةةا شنةةه

معنى"(.)8

ينتصةةب كةةيء م ًاةةى شنةةه ميعةةول شو مكةةبه بةةالميعول فةةي ليةةظ شو

 )2مًااب القاآن ،الدًاس ،ج ،2ص.82
 )1انظا :معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،ج ،0ص( 199الهام )
 )2مًااب القاآن وبيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،9ص144
 )0ال كا.12/
 )1مًااب القاآن وبيانه ،ج ،24ص.10
 )1م مد14 /
 (2مًااب القاآن وبيانه ،ج ،8ص.122
 (9ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.141
 )8المقضب ،المباد ،ج ،0ص ،188األصول في الن و ،شبو ب ا السااج ،ج ،2ص.210

154

يقول ابن يعي

من التمييز يكبه الميعول به" :فإنه يأتي فضا بعد تماا ال الا"(.)2

وجاءح في القاآن ا ح اكتبه فيها التمييز بالميعول الثاني ،ومن ابه ال ا ح:

 .2بعد شفعل التيضيل ،ما في قوله تعالى " :اَيُّ لوْ ِزْبَ ْزِ اَحْصَى وِمَم وَبُُِينل اَمَدًل "(.)1

"شمدا نصب؛ ألنه ميعول أل صةى أنةه قةال :لةنعاا شاةؤ ء ،ش صةى لتمةد شا اةؤ ء ،وقيةل اةو
منصةةوب بابث ةوا ،وشجةةاز الزجةةاج نصةةبه ًاةةى التمييةةز ،ومنعةةه غي ةاه ،ألنةةه مبا نصةةبه ًاةةى التمييةةز جعةةل

ش صى اسما ًاى شفعل ،وش صى شصاه مثال الماضي من ش صى ي صي"(.)2

فةةإبا اًتبانةةا (ش صةةى) اسةةما يعةةاب (شمةةدا) تمييةةز ،وابا اًتبانااةةا فعةةال ماضةةيا يعةةاب (شمةةدا)

ميعو به.

"وش صى جوز ال وفي وشبو البقاء شن ي ون فعال ماضةيا ،ومةا مصةداي  ،وشمةدا ميعةول بةه ،وشن

ي ةةون شفعةةل تيضةةيل ،وشمةةدا تمييةةز .واختةةاا الزجةةاج والبايةةزي شن ي ةةون شفعةةل لاتيضةةيل ،واختةةاا اليااسةةي
والزمخكاي وابن ًطي شن ت ون فعال ماضيا"(.)0

وقد جاءح بعض شلياظ القاآن ت تمل مًةااب التمييةز شو الميعةول الثةاني ،مةا فةي قولةه تعةالى:

"وزاده بسط في العاا(.)1

"زاده :فعل وفاًل مستتا وميعول به شول ،وبسط  :ميعول به ثان ويجوز مًةااب بسةط تمييةز

من قانا منه يتعدى لوا د"(.)1

 وقوله تعالى " :عَلوَتْمُمْ إِميَمسًم "(" .)2ميمانا :ميعول به شو تمييز"(.)9 وقول ةةه تع ةةالى " :وَلوَّن نذِيزَ لهْ َن ندَوْل عَلوَهُن نمْ هُن ندًى وَآتَنننمهُمْ تَقْن نينَلهُمْ "(" ،)8ا ةةدى :ميع ةةول ب ةةه ث ةةان ،شوتمييز"

()24

 وقولةةه تعةةالى " :ووَننم يَزِي ندُ لوْفَننم ِ ِيزَ عُيْ ن ُهُمْ عِنْ ندَ َبِّمِ نمْ إِوَّننم مَقْ ًننم ووَننم يَزِي ندُ لوْفَننم ِ ِيزَ عُيْ ن ُهُمْ إِوَّننمخَ َم ًل"(.)22

 )2كا الميصل لازمخكاي ،ج ،2ص.22
 )1ال ه .21 /
 )2مك ل مًااب القاآن ،شبو م مد م ي األندلسي القاطبي المال ي ،ج ،2ص.029-022
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ص.201
 )1البقاة.102 /
 )1مًااب القاآن بيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،2ص.219
 )2األنيال.1 /
 )9مًااب القاآن بيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،2ص /112مًااب القاآن ،ش مد ًبيد الدًاس ،ط ،1ج ،2ص.022
 )8م مد.22/
 )24مًااب القاآن بيانه ،ج ،0ص.122
 )22فاطا.28 /
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"مقتا :ميعول به ٍ
ثان ،شو تمييز"(.)2

"و يزيد ال افاين يااا ًند ابها م مقتا ميعو ن ،و با و يزيد ال افاين يااا م خسا اا"

()1

ما جاء الميعول الثاني في القاآن ي تمل شًاايب مختاي مثةل :ا تمةال مًاابهةا ظافةا مةا فةي

قوله تعال" :وَجَلَيَ خِلَموَمَم اَسْمَم ًل "(.)2

يقول الدًاس " :خاللها ظا سد مسد ميعول به ٍ
ثان لجعل"

()0

"خاللها :يجوز شن ت ون ظافا لجعل بمعنى

خاا المتعدي لوا د ،وشن ت ون في م ل الميعول الثاني ًاى شنها بمعنى صيا"(.)1
ومن الخالفاح الن وي في مًااب الميعول الثاني:

ف لوْقَنينْلِ
عخْن ُ َ
م ِإوَنى َبلْنض ُ
س َول ْوجِن ِّز يُنين ِح َب ْل ُن ُم ْ
ني لوْن ِإ ْس ِ
 قال تعةالى " :وَعَذَوِكَ جَلَلْنَنم وِفُنيِّ سَبِن ٍّ عَندُوًّل شَن َم ِط َغُ ُو ًل "

()1

يقول الزجاج" :ويجوز شن ي ون ًدوا منصوب ًاى شنه ميعول ٍ
ثان"

()2

ويقول الزمخكاي ":وانتصب كياطين ًاى البدل من ًدوا .شو ًاى شنهما ميعو ن"

()9

ويتيا شبو البقاء مع ابن ًطية فةي مًةااب الميعةول الثةاني( " :جعانةا) متعدية ملةى ميعولينةوفي

الميعول الثاني وجهان :األول " :الميعول الثاني (ل ل نبي) و األول (ًدوا) ،وكياطين بدل.
والثاني :الميعول األول كياطين ،وًدوا الميعول الثاني مقدا"

()8

 قال تعالى " :ووَينْوَم إِذْ وَخَلْتَ جَنَّ َكَ قُلْتَ مَم شَمفَ لولَّهُ وَم قُينَّةَ إِوَّم بِمولَّهِ إِنْ تَ َنِ اَسَم اَقَيَّ مِنْكَ مَموًم وَووَدًل "ياى الزجاج في مًااب "شقل" شنها ميعول ٍ
ثان

()24

()22

ويقول ابن ًطي " :وق شا الجمهوا (شقل) بالنصب ًاى الميعول الثةاني ،وقاشًيسةى بةن ًمةاو (شقةل)
بةةالافعً ،اةةى شن ي ةةون شنةةا مبتةةدش و(شقةةل) خبةاه ،والجماة فةةي موضةةع الميعةةول الثةةاني ،والاؤية اؤية

القاب في ابه اآلي "

()21

 )2مًااب القاآن و بيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،9ص.210
 )1مًااب القاآن ،الن اس ،ج ،2ص .111
 )2الن ل.12 /
 (0مًااب القاآن ،الدًاس ،ج ،1ص.021
 )1مًااب القاآن بيانه ،ج ،2ص /128التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.2421
 )1األنعاا221 /
 )2معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،ج ،1ص.190
 )9ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.18

 )8التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص /121الم اا الوجيز،ابن ًطي ،ج ،1ص.221
 )24ال ه 28 /
 )22انظا :معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،ج ،2ص.199
 )21الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،2ص.129
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شما الن اس وشبو البقاء فيعابان( ":شقل) خب اا لامبتدش (شنا) والجما في موضع الميعول الثاني"
 -قال تعالى " :وَلجْلَيْ وِ وَعِي ًل مِزْ اَهْلِ هَم ُونَ اَخِ لشْدُوْ بِهِ اَعْ ِي "

()2

()1

يقول الزجاج " :يجوز شن ي ون نصب اااون من جهتين:

 -م ةةدااما :شن ي ةةون اجعةةل

يتعةةدى ملةةى ميعةةولين في ةةون المعنةةى اجعةةل اةةااون شخةةي وزيةةاي،

فتنصب وزي اا ًاى شنه ميعول ٍ
ثان.

واآلخا جوا از شن ي ون اااون بد مةن قولةه" :وزية اا" وي ةون المعنةى اجعةل لةي وزية اا مةن شااةي
ثا شبدل اااون من وزيا"

()2

شما السمين ال ابي فيجوز" :شن ي ون (لي) ميعو ثانيا مقدا ،و(وزي اا) او الميعول األول"

()0

شمةةا شبةةو البقةةاء فيةةاى فةةي الميعةةول الثةةاني لة ة "اجعةةل" ثالث ة شوجةةه" :األول( :وزي ة اا) اةةو الميعةةول

الثاني مقدا .الثاني:شن ي ون (وزي اا) ميعول شول و(لي) الثاني .الثال :شن ي ون الميعول الثاني

(من شااي) و(لي) تبيين.

وناج شن تعاب وزي اا ميعو شول ،وكبه الجما من الجاا والمجاوا ميعو ثانيا.

م
ت سَنينَل ًف َم ْ َنم ُه ْ
عموَّن ِذي َز آ َمنُنينل َو َع ِملُنينل لوصَّنم ِو َم ِ
م َ
ج َل َلمُن ْ
ت َا ْن َس ْ
ب ل َّو ِذي َز ل ْج َ َحُنينل لو َّن ِّئَم ِ
 قال تعالى " :اَوْ حَ ِ َوَمَمَمتُمُمْ سَمفَ مَم يَ ْفُمُيننَ

()1

يقةةول الزجةةاج " :الميعةةول الثةةاني لاجعةةل" الةةبين آمنةوا" شي :نجعاهةةا ةةائنين الةةبين آمنةوا ،شي:

ي سةةبون بلةةك .وقةةد ق ة شا األخةةوين و يصةةا "س ةواء" بالنصةةب ،والبةةاقون بةةالافع .شمةةا ق ةااءة النصةةب فييهةةا
ثالث ة شوجةةه :األول :ممةةا شن تنصةةب ًاةةى ال ةةال مةةن الضةةميا المسةةتتا فةةي الجةةاا والمجةةاوا ،وي ةةون

الميعول الثاني لاجعل " البين آمنوا" .شي :ش سبوا شن نجعاها مثاها فةي ةال اسةتواء م يةااا وممةاتها.
الثةةاني :شن ي ةةون "س ةواء" اةةو الميعةةول الثةةاني لاجعةةل "،الةةبين" فةةي م ةةل نصةةب ًاةةى ال ةةال .شي :لةةن
نجعاها ال ونها مثاها سواء .،الثال  :شن ي ون "سواء" ميعو ثانيا لة" سب"

()1

اااُ :مبتدشٌ ،ومماتُهُا معطُو ٌ ًايه ،وسواء:
شما شبو البقاء فيقولُ":يق شُا «سواء» ب َّ
الافع؛ فم ي ُ
خبٌا ُمق َّد ٌا.
ةا (سَنينَلفً) ب َّ
النصةةب ،وفيةةه وجهةةان؛ ش ة ُةد ُاماُ :اةةو ةةا ٌل مةةن َّ
الضةةميا فةةي ال ةةا ؛ شي نجعاُهُةةا
وُيقة شُ
َّ
اء
مثةل ال ُمةةؤمنين فةي اةةبه ال ةال .والثةةاني :شن ي ُ ةون مي ُعةةو ثانيةا ل سةةب ،وال ةا ُ ةةا ٌل ،وقةد دخةةل اسةةتو ُ
 )2مًااب القاآن ،الن اس،ج ،1ص /181التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.909
 )1طه24،18 /
 )2معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،ج ،2ص.211
 )0الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي،ج ،9ص.94
 )1الجاثي 12/
 )1انظا :معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،ج ،0ص (022الهام ).
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م يااا ومماتها ًاى ابا الوجه في ال سةبان .و(مَ ْ َمهُمْ وَمَمَمتُمُمْ)  :مافُوًةان بسةو ٍ
اء؛ ألَّنةهُ ُمسةت ٍو وقةد
ُ
ُ
()2

قُا باًتماده.
و يجوز شن نعاب سواء ميعو ثانيا لة" سب" ي

"شن وما بعداا" سدح مسد ميعولي سب.

اء" بةةالافع ًاةةى ا بتةةداء .ومةةن
شمةةا األخية فيةةاى شن الميعةةول الثةةاني لة ة" سةةب" م ةةبو " :سةو ٌ
فسا الم يا والمماح لا ياا والمؤمنين فقد يجوز في ابا المعنى نصب السواء وافعه مستويا فينب ي لةه

شن يافعةةه؛ ألنةةه ا سةةا م شن ينصةةب الم يةةا والممةةاح ًاةةى البةةدل ونصةةب الس ةواء ًاةةى ا سةةتواء .وان
كاء افع السواء مبا ان المعنى مستويا؛ ألنها صي

تصا "

()1

شم ةةا الزمخك ةةاي :في ةةاى شن الجع ةةل ف ةةي ا ةةبه اآلية ة "م ةةن جع ةةل المتع ةةدي مل ةةى ميع ةةولين فأولهم ةةا:

الضميا ،والثاني :ال ا  ،والجما التةي اةي م يةااا وممةاتها بةدل مةن ال ةا  ،ألن الجماة تقةع ميعةو
ثانيا ،ف انح في

ا المياد"

()2

ومن ق شا سواء بالنصب :شجاى سواء مجاى مستويا(.)0

" وق ة شا ش ثةةا الق ةااء س ةواء بةةالافع ،م يةةااا وممةةاتها بةةالافع ،واةةبا ًاةةى شن س ةواء افةةع با بتةةداء،

وم يااا ومماتها خباه .و :البين في موضع الميعول الثاني لة"نجعل" ،وابا ًاى ش د معنيين :مما شن

ي ون الضميا في م يةااا يخةتص بال يةاا المجتةا ين ،فت ةون الجماة خبة اا ًةن شن ةالها فةي الةزمنين
ةةال سةةوء .والمعنةةى الثةةاني :شن ي ةةون الضةةميا فةةي م يةةااا يعةةا الي ةايقين ،والمعنةةى :شن م يةةا اةةؤ ء

ومماتها سواء"

()1

ويةةاى السةةمين ال ابةةي شن " :الةةبين آمن ةوا" اةةو الميعةةول الثةةاني لاجعةةل ،وشن مةةن نصةةب "س ةواء"

ميعو ثانيا لة" سب" مثل شبي البقاء يص شلبت ؛ ألن سةب وشخواتهةا مبا وقةع بعةداا "شن" المكةددة شو

"شن" المخيي شو الناصب سدح مسد ميعولين ،وانا قد وقةع بعةد ال سةبان "شن" الناصةب فهةي سةادة مسةد
الميعولين.

()1

 -قال تعالى " :وقمل إمنم لختذمت مز وون لهلل اوضمسمً مينوة ب نفم ن لحل مة لودس م"

()2

يةةاى السةةمين ال ابةةي شن "ا تخةةاب انةةا متعةةد لوا ةةد شو ثنةةين ،فةةإبا انةةح (مةةا) موصةةول بمعنةةى

الةةبي تعةةاب (شوثانةةا) ميعةةول ثة ٍ
ةان ،وابا انةةح (مةةا) افة

 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي،ج 1ص2211
 )1معاني القاآن ،األخي
 )2ال كا

األوسط ،ج ،1ص.122

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،0ص.184

 )0الماجع السابا والصي .
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،1ص.91
 )1الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،8ص109
 )2العن بوح11/
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ي ةةون الميعةةول الثةةاني (مةةن دون ا ) ،شمةةا مبا

انةةح (مةةا) مصةةداي

ينئة ٍةب يجةةوز شن يقةةدا مضةةافا مةةن األول شي :سةةبب اتخةةاب شوثانةةا مةةودة فةةيمن افةةع

مودة ،ويجوز ش يقدا بل يجعل نيس ا تخاب او المودة مبال .

وق ة شا ابةةن ثيةةا وشبةةو ًمةةاو وال سةةائي بافةةع (مةةودة) غيةةا منون ة وجةةا (بيةةن ا) ،وق ة شا نةةافع وابةةن

ًاما وشبو ب ا بنصب (مودة) منون ونصب (بين ا) ،و مزة و يص بنصةب (مةودة) غيةا منونة وجةا

(بيةن ا)  .فيةةي قةااءة النصةةب يجةةوز ثالثة شوجةةه ،منهةا :شن ت ةةون ميعةةو ثانيةةا ًاةةى المبال ة  ،واإلضةةاف
لالتساع في الظا "( .)2شما الزمخكاي فقد شًاب (شوثانا) ميعو ثانيا"

()1

شمةةا ابةةن ًطية فيقةةول" :شمةةا قااءتةةا الافةةع فةةي (مةةودة) فوجههمةةا شن ي ةةون مةةا بمعنةةى الةةبي ،وفةةي

قول ةةه اتخةةةبتا ضةةةميا ًائ ةةد ًاة ةةى الةةةبي ،وا ةةبا الضة ةةميا اةةةو ميع ةةول شول تخ ةةبتا ،و(شوثانة ةةا) ميعةةةول

ٍ
ثان ......قال القاضي شبو م مد:ويص شن ي ون قوله (مةودة) فةي قةااءة مةن نصةب ميعةو ثانيةا لقولةه
اتخبتا وي ون بلك اتساع"

()2

وفي بعض القااءاح نصبح ( مودة) ألنها ميعو من شجاه"
البي"

()1

()0

شما الع باي فياى شن( " :شوثانا) قد تعاب ميعو ثانيا شو ا مبا انح (ما) موصول بمعنى
وناج شن تعاب ( شوثانا) ميعو ثانيا لايعل (اتخب) المتعدي ملةى ميعةولين ،وت ةون (مةودة) فةي

قااءة من ق شا بالنصب ميعو من شجاه.

 )2انظا :الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،8ص.29
 )1انظا :ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.014

 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،0ص.221
 )0مًااب القاآن ،الن اس ،ج ،2ص /222مًااب القاآن ،الدًاس،ج ،1ص..012
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.2422
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الفصل الثالث

بنيه المفعول الثاني
المبحث األول :المفعول الثاني مفرداً ومثنى
وجمعاً ومصد ارً مؤوالً

أ-

وروده مفرداً مذك ارً ومفردأ مؤنثاً

واد الميعةول الثةاني فةي السةياا القاآنةةي بس ٍ
ةوا متعةددة ،فقةد جةاء ميةةادا صةاي ا فةي ثيةا مةةن

المواضع منها.
المياد المب ا ،قوله تعالى:
.2

 قال تعالى " :وَإِذْ آتَ ْنَم مُينسَى لوْفِ َمبَ وَلوْيُ ْقَمنَ وَلَلَّفُمْ تَمْ َدُونَ "ال تاب :ميعول به ٍ
ثان

 -وقال تعالى " :وَعَيَّلَمَم عَعَ ِيَّم "

((2

()1

ز ايا :ميعول ٍ
ثان واو مياد مب ا

 -وقال تعالىَ " :يَمَّمْنَمهَم سُلَ ْمَمنَ "

()2

" وق شا ً ام  :فأفهمناااً ،دي بالهمزة ،ما ًدي في قااءة الجمهوا بالتضعي

فيهمنااا لا وم شو الدول "

()0

سايمان :ميعول به ٍ
ثان

 وقال تعالى " :ويَجْلَيُ مَزْ يَشَمفُ عَقِ مًم إِسَّهُ عَلِ مٌ قَدِي ٌ "ًقيما :ميعول به ٍ
ثان
()1
 وقال تعالى " :يَم قَينْوِ وَم اَسْأَوُفُمْ عَلَ ْهِ اَجْ ًل إِنْ اَجْ ِيَ إِوَّم عَلَى لوَّذِي َ َ َسِ َا َلَم تَلْقِلُيننَ "شج اا :ميعول به ٍ
ثان
()2
 وقال تعالى " :وَجَلَلَنِ سَبِ ًّم "()1

 -وقال تعالى " :يَم وَيْلَ َى وَ ْ َنِ وَمْ اَتَّخِذْ ُلَمسًم خَلِ لًم "

()9

 )2البقاة 12 /
 )1آل ًماان 22 /
 )2األنبياء 28 /
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص011
 )1الكواى 14/
 )1اود 21 /
 )2مايا 24 /
 )9النوا 19 /
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والضميا فةي

و بلك جاء الميعول الثاني ميادا مؤنثا في مواضع مختاي  ،ن و قوله تعالى" :ثا بدلنااا م ان

السيئ ال سن "

()2

 وقال تعالى َ " :قَموُينل عَلَى لولَّهِ تَينَعَّلْنَم َبَّنَم وَم تَجْلَلْنَم ِ ْنَ ً وِلْقَينْوِ لوهَّموِمِنيَ " -وقال تعالى" :وَلجْلَلُينل بُ ُينتَفُمْ قِبْلَ ً "

()1

()2

 وقال تعالى" :إِسَّم جَلَلْنَم مَم عَلَى لوْأَ ْضِ عِينَ ً وَمَم وِنَبْلُينَهُمْ اَيُّمُمْ اَحْ َزُ عَمَلًم" -وقال تعالى" :وَآتَ ْنَم ضَمُينوَ لونَّمقَ َ مُبْصِ َةً "

()1

 وقال تعالى" :وَتَ َى لوْجِبَملَ تَ ْ َبُمَم جَممِدَةً " وقال تعالى" :ووَقَدْ آتَ ْنَم وُقْمَمنَ لوْ ِفْمَ َ " -وقال تعالى" :وَمَم اَظُزُّ لو َّمعَ َ قَمئِمَ ً "

()0

()1

()2

()9

 -وقال تعالى" :وَمِزْ آيَمتِهِ اَسَّكَ تَ َى لوْأَ ْضَ خَمشِلَ ً "

()8

ب -وروده مثنى
"التثنية صةةي

مبنية لاد لة ًاةةى ا ثنةةين ،وشصةةل التثنية العطة  ،تقةةول :قةةاا الزيةةدان ،وباةةب

العماان ،واألصل قاا زيد وزيد ،وباب ًمةاو وًمةاو م شنهةا ةبفوا ش ةداما ،وزادوا ًاةى اآلخةا زيةادة
دال ًاى التثني لإليجاز وا ختصاا"
وي ةةون المثنةةى بزيةةادة األل ة

()24

والنةةون ملةةى ميةةاده فةةي ال ة الافةةع ،شو اليةةاء والنةةون فةةي ةةالتي

النصب والجا.

وقد جاء المثنى في القاآن ال ايا ثي اا جدا ،فمن المثنى الواقع ميعو به في القاآن ال ايا:

 -قال تعالى " :وَجَلَلْنَم لولَّ ْيَ وَلونَّمَم َ آيَ َ ْزِ "

()22

وقال تعالى" :وَلضْ ِبْ وَمُمْ مََُلًم َجُلَ ْزِ "

 )2األً اا

()21

81 /

 )1يونس 91 /
 )2يونس 92 /
 )0ال ه

2/

 )1اإلسااء 18 /
 )1النمل 99 /
 )2لقمان 21 /
 )9غافا 14 /
 )8غافا 28 /
 (24شسااا العابي  ،شبو البا اح األبنااي ،ج ،2ص12
 (22سواة اإلسااء21/
 (21سواة ال ه 21/
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" والمعنى شنه يؤت ا مثل ما وًد من آمن من شال ال تةاب مةن ال ياةين فةي قولةه :شولئةك يؤتةون

شجااا ماتين .مب شنتا مثاها فةي اإليمةانين،

تياقةوا بةين ش ةد مةن اسةاه ،واوي شن مةؤمني شاةل ال تةاب

افتخاوا ًاى غيااا من المؤمنين بأنها يؤتون شجااا ماتين وادًوا اليضةل ًاةيها ،فنزلةح .وقيةل النةداء

متوجةه لمةن آمةن مةن شاةل ال تةاب ،فةالمعنى يأيهةا الةبين آمنةوا بموسةى وًيسةى ،آمنةوا بم مةد صةةاى ا

ياةةين ،شي نصةةيبين مةةن ا متةةه ،وبلةةك إليمةةان ا بم مةةد صةةاى ا ًايةةه وسةةاا ،

ًايةةه وسةةاا،يؤت ا ا

وايمان ا بمن قباه من الاسل ويجعل ل ا نو اا تمكون به"
 -وقال تعالى" :اُووَئِكَ يُؤْتَينْنَ اَجْ َهُمْ مَ َّتَ ْزِ بِمَم صَبَ ُول "

()2

()1

 -وقال تعالى " :وَبَدَّوْنَمهُمْ بِجَنَّ َ ْمِمْ جَنَّ َ ْزِ ذَوَلتَ ْ اُعُي خَمْطٍ "

()2

"يعنةةي الط ةايقين :طايةةا الخيةةا وطايةةا الكةةا .شي بيناامةةا لةةه بمةةا شاسةةاناه مةةن الاسةةل ،النجةةد:

الطايا في ااتياع".

()0

 -وقال تعالى " :وَهَدَيْنَمهُ لونَّجْدَيْزِ "

()1

 وقال تعالىَ " :بَّنَم آتِمِمْ ضِلْيَ ْزِ مِزَ لوْلَذَلبِ وَلوْلَنْمُمْ وَلْنًم عَبِريًل " -وقال تعالىَ " :بَّنَم وَلجْلَلْنَم مُ ْلِمَ ْزِ وَكَ "

()1

()2

ما جاء الميعول الثاني ما قا بالمثنى في ش ثا من موضع منها-:

فينسَنم مِن َز
ت َاقْندَل ِمنَم ِو َ ُ
ج َل ْل ُممَنم َت ْن َ
س َس ْ
 قال تعةالى " :وَقَنملَ لوَّنذِيزَ عَيَن ُول َ َّبنَنم َا ِسَنم لولَّن َذ ْي ِز َاضَن َّلمسَم مِن َز ل ْوجِن ِّز َولوْن ِإ ْس ِلوْأَسْيَلِنيَ "

()9

(الابين)  :ميعول به ٍ
ثان منصوب وًالم نصبه الياء؛ ألنه ما ا بالمثنى.

 -وقوله تعالى " :وَقَ َّلْنَمهُمُ لضْنَ َ ْ عَشْ َةَ اَسْبَمطًم اُمَمًم "

( )

(اثنتي) ما ا بالمثنى.

 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،24ص222
 (1سواة القصص10/
 )2سواة سبأ21/
 )0الجامع أل اا القاآن ال ايا ،ج ،14ص.11
 )1سواة الباد24/
 )1سواة األ زاب19/
 )1سواة سبأ21/
 )1الجامع أل اا القاآن ال ايا ،القاطبي ،ج ،14ص.11
 )1سواة الباد24/
 )2سواة البقاة219/
 )9سواة فصاح18/
 )8سواة األً اا 214/
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يقول الع باي" ،فيه وجهان :ش داما :شن قطعنا بمعنى صيانا ،في ون اثنتي ًكاة ميعو ثانيا.

والثاني شن ي ون ا  :شي فاقنااا فاقا"

()2

ت -وروده جمعاً سالماً ومكس ارً:
أوالً :جمع المذكر السالم.

وقد جاء في القاآن ال ايا ثي اا ،ومن كوااد وقوًه ميعو به ثانيا.

 -قال تعالى" :وَإِنْ وَجَدْسَم اَعَُْ َهُمْ وَيَمسِقِنيَ "

()1

 وقال تعالى" :وَم تَ ْ َبَزَّ لوَّذِيزَ عَيَ ُول مُلْجِزِيزَ ِ لوْأَ ْضِ " -وقال تعالى" :وَعُلًّم جَلَلْنَم صَموِ ِنيَ "

()2

()0

ما جاء في ا ستعمال القاآني الما ا بجمع المب ا السالا في ش ثا من موضع منها-:

قوله تعالى" :وَإِذْ وَلعَدْسَم مُينسَى اَ ْبَلِنيَ وَ ْلَ ً ضُمَّ لتَّخَذْتُمُ لوْلِجْيَ مِزْ بَلْدِهِ وَاَسْ ُمْ ظَموِمُيننَ "
"فالميعول األول موسى ،وشابعين الميعول الثاني ،وفي ال الا ب

شابعين ظافا ،مبا ليس المعنى وًده في شابعين"

()1

()1

تقةدياه تمةاا شابعةين ولةيس

" و ةةان تيس ةةيا األابع ةةين باياة ة دون ي ةةوا ،ألن شول الك ةةها لياة ة اله ةةالل ،وله ةةبا شال بالاي ةةالي،

واًتماد العاب ًاى األاا  ،فصااح األياا تبعا لايالي ،شو ألن الظام شقدا من الضوء بدليل "وآي لهةا
الايل نساخ منه النهاا" ،شو د ل ًاى مواصاته الصوا ليال و نها اا ،ألنه لو ةان التيسةيا بةاليوا شم ةن

شن يعتقةةد شنةةه ةةان ُييطةةا فةةي الايةةل ،فامةةا نةص ًاةةى الايةةالي اقتضةةح قةةوة ال ةةالا شنةةه واصةةل شابعةةين لياة
()2
بأيامها"
 -وقال تعالى" :وَوَلعَدْسَم مُينسَى ضَلَمضِنيَ وَ ْلَ ً "

()9

"قوله تعالى :ثالثين ليا واو ميعول به ٍ
ثان لواًةدنا ،فيةه ةب

شو تماا ثالثين"

()8

مضةا

تقةدياه :متيةان ثالثةين،

"اوي شن موسى ًايه السالا وًد بني مساائيل واو بمصا من شااك ا ًدواا شتااا ب تاب
من ًند ا فيه بيةان مةا يةأتون ومةا يةباون ،فامةا ااةك فاًةون ،سةأل موسةى ابةه تعةالى ال تةاب

فةةأماه بصةةياا ثالثةةين يومةةا واةةو كةةها بي القعةةدة ،فامةةا شتةةا الثالثةةين ،شن ةةا خاةةو
 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص188
 )1سواة األً اا 241/
 )2سواة النوا12/
 (0سواة األنبياء21/
 (1سواة البقاة12/
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص11
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص211
 )9سواة األً اا 201/
 )8التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص182
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إليةةه فتسة َّةوك ،فقالةةح

المالئ  :نا نكا من فيك اائ

المسك فأفسةدته بالسةواك ،وقيةل :شو ةى ا مليةه شمةا ًامةح شن خاةو

فا الصائا ًند ا شطيب من اي المسك ،فأماه شن يزيد ًايه ًكاة شياا من بي ال ج "

()2

ومةةن ما قةةاح جمةةع المةةب ا السةةالا التةةي وادح فةةي الق ةاآن ال ةايا م ةاة وا ةةدة "ًض ةون" ووقعةةح

ميعو به ثانيا.

 -قال تعالى" :لوَّذِيزَ جَلَلُينل لوْقُ ْآنَ عِ ِنيَ "

()1

"ووا د ًضينً :ض  ،و مها م بوف  ،واألصل ًضةوة وقيةل  :الم ةبو
ًض يعض ؛ واو من العضيه  .واي اإلفك شو الدااي "

()2

اةاء ،واةو مةن مةن

"ًض ة مةةن َّ
فاقتةةه ،و ةةل فاق ة ًض ة  .وقةةال بعضةةها :انةةح فةةي
ًضةةيح الكةةيء تعضةةي شي َّ
()0

فنقصح الواو؛ ولبلك جمعح ًضين"
األصل ًضوة ُ
و" امة ًضةين تعةةاب مًةااب جمةع المةةب ا السةالا ،فتافةةع بةالواو ،وتنصةب وتجةةا باليةاء؛ ألنهةةا
من ما قاته"

()1

ثانياً :جمع المؤنث السالم:
واد جمةةع المؤن ة

السةةالا ثي ة اا فةةي الق ةاآن ال ةايا ،ومةةن ك ةوااد وقوًةةه ميعةةو بةةه ثانيةةا ،قولةةه

تعالى" :ويَ َّخِذُ مَم يُنْيِقُ قُ ُبَمتٍ عِنْدَ لولَّهِ "

()1

" وقة ة شا وا ٌ قُابة ة بض ةةا الة ةااء ،والس ةةبع بالسة ة ون ،وام ةةا ل ت ةةان .ول ةةا يختاية ةوا ف ةةي قاب ة ٍ
ةاح شن ةةه
ُ
ُ
بالضةةا،فإن ةةان جمةةع قُُابة فجةةاء الضةةا ًاةةى األصةةل فةةي الوضةةع ،وان ةةان جمةةع قابة بالسة ون فجةةاء
()2
الضا اتباًا لما قباه ،ما قالوا :ظُاُماح في جمع ظُام "
 -وقوله تعالى " :سَأُ ِيفُمْ آيَمتِ َلَم تَ ْ َلْجِلُيننِ "

()9

" شي آياح الوًيد فال تستعجاون في اؤيت ا العباب البي تستعجاون به"

 وقوله تعالى " :ووَأُوْخِلَنَّمُمْ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ "ابا وقد وادح ما قاح جمع المؤن

()8

()24

السالا فةي السةياا القاآنةي ،ول نهةا لةا تقةع ميعةو بةه ثانيةا

في شي موضع.
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص218
 )1سواة ال جا82/
 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج،1ص292
 )0الجامع أل اا القاآن ال ايا ،القاطبي،ج ،24ص18
 )1الجدول في مًااب القاآن ال ايا ،م مود صافي ،ط ،0داا الاكيد ،دمكا ،مؤسس اإليمان ،بياوح ،ج2029 ،20اة  -ص922
 )1سواة التوب 88/
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص080
 )9سواة األنبياء22/
 )8الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص024
 )24سواة آل ًماان281/
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ثالثاً :جمع التكسير:

أوالً :جموع الكثرة:

وادح في القاآن ال ايا بعض شوزان جموع ال ثاة في موضع الميعول الثاني منها -:

أ -وزن فعول :ووردت هذه الصيغة في أكثر من موضع منها:
 -قال تعالىَ " :آتُينهُزَّ اُجُين َهُزَّ َ ِي َ ً "

((2

 -وقال تعالى" :وَجَلَلْنَمهَم ُجُينمًم وِلشَّ َمطِنيِ "

()1

" شي :جعانةةا منهةةا،ألن السةةماء باتهةةا ليسةةح ُيةةاجا بهةةا الاجةةوا اةةبامن ًةةاد الضةةميا فةةي قولةةه:
وجعانااا ًاى السماء .والظااا ًوده ًاى المصابي  ،ونسب الاجا مليها"(.)2
 -وقال تعالى" :تَبَم َكَ لوَّذِي جَلَيَ ِ لو َّمَمفِ بُ ُوجًم"

()0

 -وقال تعالى " :لذْعُ ُول سِلْمَ َ لولَّهِ عَلَ ْفُمْ إِذْ جَلَيَ ِ فُمْ اَسْبِ َمفَ وَجَلَلَفُمْ مُلُينعًم"

()1

(شجوا ،اجوا ،باوج ،وماوك) ًاى زن فعول ،ومياداا (شجا ،اجا ،باج ،ماك)

 -وقال تعالى" :لذْعُ ُول سِلْمَ َ لولَّهِ عَلَ ْفُمْ إِذْ جَلَيَ ِ فُمْ اَسْبِ َمفَ وَجَلَلَفُمْ مُلُينعًم "

()1

ف ام (جاود) الثاني اي الميعول الثاني "لبدلنااا"

 -وقال تعالى" :وَجَلَلْنَمعُمْ شُلُينبًم "

()2

ب -وزن فعال
وواد في القاآن ال ايا في قوله تعالى:
"هُينَ لوَّذِي جَلَيَ لوشَّمْسَ ضِ َمفً وَلوْقَمَ َ سُين ًل "

()9

"شي :باح ضة ٍ
ةياء شو مضةةيئ  ،شو نيةةس الضةةياء مبال ة  .وجعةةل ُي تمةةل شن ت ةةون بمعنةةى صةةيَّا،
في ةةون ضةةياء ميعةةو ثانيةةا .وي تمةةل شن ت ةةون بمعنةةى :خاةةا في ةةون ةةا  ،والقمةةا نةةو اا شي با نةةوا ،شو
منةةوا ،شو نيةةس النةةوا مبال ة " ،شو امةةا مصةةداان .و قيةةل :يجةةوز شن ي ةةون ضةةياء جمةةع ضةةوء،

 )2سواة النساء10/
 )1سواة الماك1/
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج  ،24ص112
 )0سواة الياقان12/
 )1سواة المائدة14/
 )1سواة النساء11/
 )2سواة ال جااح22
 )9سواة يونس14/
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ة ٍ
ةوض

و يةةاض ،واةةبا في ةةه بعةةد .ولمةةا ان ةةح الكةةمس شًظةةا جام ةةا خصةةح بالضةةياء ،ألن ةةه اةةو الةةبي س ةةطوع
ولمعان ،واو شًظا من النوا"

()2

" فمعنةةى اآلي ة شن ا تعةةالى قةةد جعةةل اةةداه فةةي ال يةةا ةةالنوا فةةي الظةةالا فيهتةةدي قةةوا ويضةةل

آخ ةةاون ،ول ةةو جعا ةةه الض ةةياء لوج ةةب شن

الكاوا(.)1

يض ةةل ش ةةد وبق ةةي الض ةةياء ًا ةةى ا ةةبا ا نيص ةةال شبا ةةغ ف ةةي

ت -وزن فعل:

وواد في قوله تعالى" :وَلوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ وَنُبَينِّئَنَّمُمْ مِزَ لوْجَنَّ ِ غُ َ ًم "

()2

" فانتصةةب غافةةا ،ممةةا ًاةةى مسةةقاط ةةا الجةةا،شي فةةي غةةا  ،ثةةا اتسةةع ف ُ ةةب  ،وامةةا ًاةةى
تضمين اليعل معنى التبوئ  ،فتعدى ملةى اثنةين ،شو كةبه الظةا الم ةاني المخةتص بةالمبها ُيوصِّةل مليةه

اليعل .واوي ًن ابن ًاما ُغ ُافا بضا الااء"(.)0
ثانياً :جموع القلة:
ياي:

ولهةةا شابعة شوزان جةةاءح جميعهةةا فةةي القةاآن ال ةايا ،وواد منهةةا فةةي موضةةع الميعةةول الثةةاني مةةا

أ -وزن أفعال:
واي ش ثا صيغ الجموع وقوًا في القاآن ال ايا ،وجاءح ميعو ثانيا في-:

 -قوله تعالى " :لتَّخَذُول اَحْبَم َهُمْ وَ ُهْبَمسَمُمْ اَ ْبَمبًم مِزْ وُونِ لولَّهِ "

()1

شابابا :ميعول به ٍ
ثان لايعل (اتخبوا) "شي :سجود بعضها لبعض"

 -وقال تعالى " :وَإِنَّ عُلًّم وَمَّم وَ ُينَ ِّ َنَّمُمْ َبُّكَ اَعْمَموَمُمْ "

()1

()2

 -وقال تعالى " :وَسُ ْقِ َهُ مِمَّم خَلَقْنَم اَسْلَممًم وَاَسَمسِ َّ عَُِريًل "

()9

" ونسقيه :العام ًاى ضا النون .وق شا شبةو ًمةاو وًاصةا فةي اواية ًنهمةا ،وشبةو يةوة ،وابةن
شبي ًبا بيت ها"

()8

 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص20
 )1الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي ،ج ،2ص.241
 )2سواة العن بوح11/
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي،ج ،9ص211
 )1سواة التوب 22/
 )1جامع البيان ًن تاويل آي القاآن ،الطباي ،ج ،1ص028
 )2سواة اود222/
 )9سواة الياقان08/
 )8الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،9ص099
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ب -وزن أفعل

 قال تعالى" :وَوَم تَفُينسُينل عَموَّذِيزَ سَ ُينل لولَّهَ َأَسْ َمهُمْ اَسْيُ َمُمْ اُووَئِكَ هُمُ لوْيَمسِقُيننَ ""شنسااا :فعل وفاًل مستتا وميعول به شول ،وشنيسها :ميعول به ٍ
ثان"

()2

()1

" وا ةةبا م ةةن المج ةةازاة ًا ةةى ال ةةبنب بال ةةبنبً .وقبة ةوا ًا ةةى نس ةةيان جهة ة ا تع ةةالى ب ةةأن شنس ةةااا

شنيسها ،قال سييان :المعنى ظُ شنيُسها"

()2

ت -وروده مصد ارً مؤوالً من أن ومعموليها

قد يأتي الميعول الثاني مصد اا مؤو  ،من ش د ال او

المصداي واليعل منها (شن واليعل)

"وشما شن فهي ا بال خال  ،واي تةدخل ًاةى اليعةل الماضةي والمضةااع ،فةإبا وقةع بعةداا

المضااع ،خاصته لالستقبال السين و"سةو "  ،وتصةيا شن فةي تأويةل مصةدا

ٍ
ماض"
ت ون لما لا يقع ما ان المضااع بعداا بلك ،والماضي من وقعح ًاى

يقةع فةي ال ةال ،منمةا

()0

"وقد ت ون شن بمعنى شي وبلك قوله ًز وجل" :وانطاا المت منها شن امكوا واصباوا"
زًا الخايل شنه بمنزلة شي ،ألنةك مبا قاةح :انطاةا بنةو فةالن شن امكةوا ،فأنةح

()1

تايةد شن تخبةا

شنهةةا انطاق ةوا بالمكةةي ،ومثةةل بلةةك :مةةا قاةةح لهةةا م مةةا شماتنةةي بةةه شن اًبةةدوا ا  ،واةةبا تيسةةيا الخايةةل،
ومثل بلك ثيا في القاآن"

()1

و "ج ةةاء المص ةةدا الم ةةؤول ميع ةةو ثاني ةةا لتفع ةةال الت ةةي تنص ةةب ميع ةةولين ل ةةيس شص ةةاهما المبت ةةدش

والخبا .جاء ميعو ثانيا لايعل "منع" في قوله تعالى:

"وَمَزْ اَظْلَمُ مِمَّزْ مَنَءَ مَ َمجِدَ لولَّهِ اَنْ يُذْعَ َ ِ مَم لسْمُهُ وَسَلَى ِ خَ َلبِمَم "

((2

"( اَنْ يُنذْعَ َ) تمثيةةل شن ي ةون ميعةةو ثانيةةا لمنةةع ،شو ميعةو ألجاةةه ،فيتعةةين ةةب

مضةةا  ،شي

دخول مساجد ا  ،شو ما شكبه بلك ،شو بد من مساجد ،بدل اكتمل ،شي ب ا اسا ا فيهةا ،شو ميعةو
ًاى مسقاط ا الجا ،شي من يب ا"

()9

 -قال تعالى" :وَمَم مَنَلَمُمْ اَنْ تُقْبَيَ مِنْمُمْ سَيَقَمتُمُمْ إِوَّم اَسَّمُمْ عَيَ ُول بِمولَّهِ وَبِ َسُينوِهِ "

()8

 )2سواة ال كا28/
 )1مًااب القاآن وبيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،24ص10
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،24ص211
 )0كا الميصل لازمخكاي ،ابن يعي

الموصاي ،ج ،1ص91

 )1سواة ص1/
 )1ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص211
 )2دااساح ألساوب القاآن ال ايا ،م مد ًبد الخالا ًضيم  ،داا ال دي  ،القاااة ،ط،2ج ،2ص 012واآلي من سواة البقاة220/
 )9الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص121،922
 )8سواة التوب 10/
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يقةةول شبةةو يةةان" :شن تقبةةل :ميعةةول ثة ٍ
ةان ممةةا لوصةةول منةةع مليةةه بنيسةةه وامةةا ًاةةى تقةةديا ةةب

ا الجا ،فوصل اليعل مليه"

()2

ما جاء المصدا المؤول ميعو ثانيا لايعل (يسأل) في قوله تعالى:

"يَ ْأَوُكَ اَهْيُ لوْفِ َمبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَ ْمِمْ عِ َمبًم مِزَ لو َّمَمفِ"

( )

وجاء ميعو ثانيا لايعل "تعد" ما في قوله تعالى:
"أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي"

()2

وجاء المصدا المؤول ميعو ثانيا لايعل (شما – يأما) شو ًاى مسقاط الخافض "

 قال تعالى" :وَإِذْ قَملَ مُينسَى وِقَينْمِهِ إِنَّ لولَّهَ يَأْمُ ُعُمْ اَنْ تَذْبَ ُينل بَقَ َةً" -وقال تعالى" :وَوَم يَأْمُ َعُمْ اَنْ تَ َّخِذُول لوْمَلَمئِفَ َ وَلونَّبِ ِّنيَ اَ ْبَمبًم "

()0

()1

()1

وجاء ميعو ثانيا لايعل (يجاا) في قوله تعالى:

"وَوَم يَجْ ِمَنَّفُمْ شَنَآنُ قَينْو اَنْ صَدُّوعُمْ عَزِ لوْمَ ْجِدِ لوْ َ َلوِ اَنْ تَلْ َدُول"

()2

"شن تعتدوا :او الميعول الثاني ًاى قول من ًداه ملى ميعولين ،ومن ًداه ملى وا د أنه قدا

ا الجا م اا اا مع (شن تعتدوا) "

()9

" ًن ال سائي شن جاا وشجاا بمعنى سب غياه ،وًاى ابا في تمل وجهين :ش داما شنه متع ٍةد
لوا ةةد .والثةةاني :شنةةه متعة ٍةد ثنةةين ،مةةا شن سةةب ةةبلك .شمةةا فةةي اآلي ة ال ايم ة فةةال ي ةةون م متعةةديا

ض ا لقوا ا ًتةداء ًاةيها .وقة شا
ثنين ،شولهما :ضميا الخطاب ،الثاني :شن تعتدوا .شي ي سبَّن ا ب ُ
ًبد ا ُ :يجامن ا بضا الياء من شجاا اباًيةا ،وقيةل اةو بمعنةى جةاا مةا تقةدا فةي نقاةه ًةن ال سةائي،
وقيةةل شجةةاا منقةةول مةةن جةةاا بهمةزة التعدي ة  .قةةال الزمخكةةاي :جةةاا يجةةاي مجةةاى سةةب فةةي تعديتةةه ملةةى

ميعول وا د والى اثنين"

()8

 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،1ص021
 )1سواة النساء212/
 )2سواة األ قا 22/
 )0دااساح ألساوب القاآن ال ايا ،م مد ًبد الخالا ًضيم  ،ج ،2ص010
 )1سواة البقاة12/
 )1سواة آل ًماان94/
 (2سواة المائدة9/
 (9التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص021
 )8الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج  ،0ص298
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ومن األمثلة على مجئ المفعول الثاني مصد ارً مؤوالً للفعل يجرم:

ب قَن ْين َو سُنينَ ،ا ْو قَن ْين َو هُنين ٍو َا ْو قَن ْين َو صَنم ِوح وَمَنم
م ِم ُْ ُي مَم َاصَنم َ
ف ْ
ص َب ُ
شقَم ِق َا ْن ُي ِ
م ِ
ف ْ
ج ِ َم َّن ُ
 قوله تعالىَ " :ويَم َق ْين ِو وَم َي ْقَينْوُ وُينطٍ مِنْفُمْ بِبَلِ دٍ "

()2

ما جاء المصدا المؤول من "شن واليعل" ميعو ثانيا لايعل "يسأل"

 -في قوله تعالى " :يَ ْأَوُكَ اَهْيُ لوْفِ َمبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَ ْمِمْ عِ َمبًم مِزَ لو َّمَمفِ "

()1

"ويجوز شن يسد المصدا المؤول من شن الناسخ ومةا دخاةح ًايةه شو (شن) المصةداي الناصةب

ومةةا دخاةةح ًايةةه مةةن جما ة فعاي ة شن ي ةةون مثبتةةا شو منييةةاً ،اةةى سةةب مةةا ةةان ًايةةه المعنةةى قب ةةل
التأويل"

()2

وجاء المصدا المؤول من (شن) واليعل سادا مسد الميعةولين فةي األفعةال التةي تنصةب ميعةولين

شصاهما المبتدش والخبا"

()0

 -قال تعالى" :اَوْ حَ ِبْ ُمْ اَنْ تَدْخُلُينل لوْجَنَّ َ"

()1

قةةال الع بةةاي" :شن ومةةا ًماةةح فيةةه لسةةد مسةةد الميعةةولين ًنةةد سةةيبويه ،وًنةةد األخي ة

الثاني م بو "

()1

ما وادح شن المخيي من الثقيا في قوله تعالىً" :اا شن سي ون من ا ماضى"

 -وقال تعالى " :تَهُزُّ اَنْ يُيْلَيَ بِمَم َمقِ َةٌ "

()9

 وقال تعالى " :بَيْ ظَنَنْ ُمْ اَنْ وَزْ يَنْقَلِبَ لو َّسُينلُ وَلوْمُؤْمِنُيننَ إِوَى اَهْلِ مِمْ اَبَدًل " وقال تعالى" :اَوَم يَهُزُّ اُووَئِكَ اَسَّمُمْ مَبْلُينضُيننَ " -وقال تعالى " :يَ ْ َبُ اَنَّ مَموَهُ اَخْلَدَهُ "

()24

()22

 -وقال تعالى" :بَيْ عَعَمْ ُمْ اَوَّزْ سَجْلَيَ وَفُمْ مَينْعِدًل"

()21

 )2سواة اود98/
 )1سواة النساء212/
 )2الن و الوافيً ،باس سن ،ج ،1ص02
 )0دااساح ألساوب القاآن ال ايا ،م مد ًبد الخالا ًضيم  ،ج ،2ص012
 )1سواة البقاة120/
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص222
 )2سواة المزمل14/
 )9سواة القيام 11 /
 )8سواة اليت 21 /
 )24سواة المطييين0 /
 )22سواة الهمزة 2/
 )21سواة ال ه 09 /
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()8

()2

الميعةةول

 -وقال تعالى" :وَحَ ِبُينل اَوَّم تَفُيننَ ِ ْنَ ٌ َلَمُينل وَصَمُّينل ضُمَّ تَمبَ لولَّهُ عَلَ ْمِمْ "

()2

" وسةةدح شن وصةةاتها مسةةد ميعةةولي سةةب ًاةةى مةةباب سةةيبويه ،وق ة شا ال َّ
امي ةان وًاصةةا بةةن
ًةةاما :بنصةةب نةةون ت ةةون بةةأن الناصةةب لامضةةااع ،واةةو ًاةةى األصةةل مب سةةب مةةن األفعةةال التةةي فةةي
شصةةل الوضةةع ل يةةا المتةةيقن .وق ة شا الن ويةةان و م ةزة بافةةع النةةون ،وشن اةةي المخيي ة مةةن الثقيا ة واسةةمها
ضميا الكأن م بو  ،والجما المنيي في موضع الخبا .نزل ال سبان في صدوااا منزل العاا"
"شن في موضع نصب ب سب وسدح مسد ميعولي سب ،تقدياه :شنةه

()1

ت ةون فتنة  ،و ةا شن

ت تةةب منيصةةا ًاةةى اةةبا التقةةديا ،ألن الهةةاء المضةةماة ت ةةول بةةين شن و ا فةةي المعنةةى والتقةةديا ،فيمتنةةع
اتصالها بالالا.

ومةةن نصةةب ت ةةون ،جعةةل شن اةةي الناصةةب لايعةةل ،وجعةةل سةةب بمعنةةى الكةةك ألنهةا لةةا يتبعهةةا

تأ يةةد ،ألن شن الخييي ة ليسةةح لاتأ يةةد منمةةا اةةي ألمةةا قةةد يقةةع وقةةد

يقةةع فالكةةك نظيةةا بلةةك وًدياةةه،

والمكددة منما تدخل لتأ يةد شمةا قةد وقةع وثبةح؛ فاةبلك ةان سةب مةع شن المكةددة لايقةين ،ومةع الخييية

لاكك"

()2

ث -وروده مع بقية األحرف المصدرية والفعل:
قد يأتي الميعول الثاني مصد اا مؤو من اليعل وش د ال او
مثل( :ما ،ي ،لو)...

"ومةةن ال ةةاو

لي ةةون ةةل وا ةةد منهةةا ومةةا بعةةده مصةةد اا ًاةةى م اةةه بةةا ًااب ،ويقةةع فةةاًال

وميعو ومجاو اا ،واما( :ما) و (شن) "
شنها

المصداي

()0

وقد اختاة الن ةاة فةي "مةا" اةل اةي اس ٌةا شا فعة ٌل" .فسةيبويه ةان يقةول" :منهةا ةا
تعمل ًماها ،فيقول في:
"شًجبني ما صنعح"  :منه بمنزل "شًجبني شن قمح"
"واألخية

يةةاى شنهةةا فةةي اةةبه المواضةةع

واليعل في صاتها ما ي ون في صا "البي"

()1

شما السهياي فباب ملى ماباب مليه األخي

()1

ت ةةون اسةةما ،فةةإن انةةح معافة بمنزلة "الةةبي" ًنةةده،
من شن (ما) المصداي اسا

"فإن (ما) اسا يها في غاي اإلبهاا ،تى منها تقع ًاى ل كئ"

()2

 )2سواة المائدة22 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،0ص212
 )2مك ل مًااب القاآن ال ايا ،شبو م مد م ي ،ج ،2ص122
 )0كا الميصل لازمخكاي ،ابن يعي

ة "شن" م

الموصاي ،ج ،1ص91

 )1الماجع السابا ،ج ،1ص91
 )1الماجع السابا ،ج ،1ص91
 )2نتائج الي ا في الن و ،شبو القاسا السهياي ،ط ،2داا ال تب العامي  ،بياوح ،ج2021 ،2اة2881 ،ا ،ص228
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ا  ،بقوله

والياا بين (ما) و (ألن) " :شن (ما) تدخل ًاى اليعل والياًل والمبتدش شو الخبا،

و(شن) مختصة باليعةل ،ولةبلك انةح فيةه ،ولعةدا اختصةةاص (مةا) لةا تعمةل كةيئا ،ولةبلك قولةةك
في اليعل" :يعجبني ما تصنع"  ،شي "صنيعك"  ،ودخولها ًاى ا سا قولةك" :يعجبنةي مةا شنةح صةانع"،
شي "صنيعك"

()2

 -قال تعالى " :بِمَم اَخْلَيُينل لولَّهَ مَم وَعَدُوهُ وَبِمَم عَمسُينل يَفْذِبُيننَ "

()1

"بما وًدوه" ما واليعل وًدوه بعداا في تأويل مصدا في م ل نصةب ميعةول بةه ث ٍ
ةان .والجماة

صا الموصول"

()2

شما "لو" المصداي فقد وادح في القاآن ال ايا في مواضع ثياة.

وبعض الن اة اًتبا لو افا مصدايا وبعض اًتبااا ا ثم ٍةن ومةنها مةن يةاى شن وقةوع شن

المكةةددة بعةةداا يضةةع
وبينه شمدا بعيدا"
ي

()0

ونهةةا مصةةداي  .مةةا فةةي قولةةه تعةةالى" :ومةةا ًماةةح مةةن سةةوء تةةود لةةو شن بينهةةا

" يباكا ا مصداي افا مصدايا م قايال"

"ولا يب ا "لو" في ال او

شبو البقاء.

المصداي – فيما شًاا – م اليااء وشبةو ًاةى فةي التةب اة ،وب ااةا

وشجاز شبو ًاى شن ينصب اليعةل المعطةو

"وَوُّول وَينْ تُدْهِزُ َ ُدْهِنُيننَ"

()1

ًاةى صةاتها ،وجعةل مةن بلةك قةااءة بعةض القةااء:

()1

قال شبو ًاى " :وَوُّول وَينْ تُدْهِزُ َ ُدْهِنُينا"

()2

"لو انا ًاى اشي البصايين مصداي بمعنى شن ،شي ودوا مداان ا"

()9

واناك من يعد "لو" ا تمن مبا جاءح بعد فعل.

"وش ثا وقوع "لو" ابه بعد "ود" شو "يود" شو ما في معنااما".

وبهنا يعاا غاط من ًداا ا تمن مبا لو ص بلك لا يجمةع بينهةا وبةين فعةل ثمةين ،مةا

يجمع بين "ليح" وفعل تمن.
 )2كا الميصل لازمخكاي ،ابن يعي

الموصاي ،ج ،1ص92

 )1سواة التوب 22/
 )2مًااب القاآن ال ايا ،ش مد ًبيد الدًاس وآخاون ،ج ،2ص024
 )0سواة آل ًماان24/
 )1الب ا الم يط ،شبو يان األندلسي ،ج ،2ص241
 )1سواة القاا8/
 )2كا ال افي الكافي  ،م مد بن ًبد ا الطائي الجياني ،ت قيةاً :بةد المةنعا اايةدي ،ط ،2جامعة شا القةاى ’ ما ةز الب ة
م

الم ام  ،ج ،2ص242

 )9الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،24ص122
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وا يةاء التة اا ،

ومن واود "لو" مصداي دون فعل تمن قول الكاًا-:

قد طوفح في اآلفاا تى  ...بايح وقد شنى لي لو شبيد
و "لة ةةو" المصة ةةداي مبا وليهة ةةا اليعة ةةل الماضة ةةي بقة ةةي ًاة ةةى مضة ةةيه شو اليعة ةةل المضة ةةااع تخاة ةةص

لالستقبال"

()2

وجاء المصدا المؤول في القاآن م ونا في شي موضع منها.
وقد يأتي المصدا المؤول من " ةي واليعةل" "و يتعةين ةون " ةي" مصةداي م مبا دخاةح ًايهةا

الالا ن و" ،ل ي ت سن" فإنه بمنزل ألن ت سن"

()1

 )2كا التصاي ًاةى التوضةي شو التصةاي بمضةمون التوضةي فةي الن ةو ،خالةد بةن ًبةد ا الجا ةاوي األزاةاي المعةاو
ال تب العامي  ،بياوح ،لبنان ،ج2012 ،1اة1444 ،ا ،ص022
 )1كا ال افي الكافي  ،م مد بن ًبد ا الطائي الجياني ،ج ،2ص241
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بالوقةاد ،ط ،2داا

المبحث الثاني :المفعول الثاني جملة

أ -جملة اسمية

قةةد يةةأتي الميعةةول الثةةاني ميةةادا شو جما ة شو كةةبه جما ة  ،وقةةد واد الميعةةول الثةةاني فةةي السةةياا

القاآني جما اسمي ش ثا من واوده جما فعاي .

ومن شمثا واوده جما اسمي قوله تعالى:

"ويَينْوَ لوْقِ َممَ ِ تَ َى لوَّذِيزَ عَذَبُينل عَلَى لولَّهِ وُجُينهُمُمْ مُ ْينَوَّةٌ اوَ ْسَ ِ جَمَنَّمَ مَُْينًى وِلْمُ َفَبِّ ِيزَ "
وابا يبين شن الميعول الثاني في باب "ًامح" قد ي ون جما منةه ية

()2

ةان فةي األصةل خبةا

المبتةدش ،ألن اةةبه األفعةةال داخاة ًاةةى المبتةةدش والخبةةا ،فةةالميعول األول ةةان مبتةةدش والميعةةول الثةةاني ةةان

خب اا لامبتدش ،فابلك ل ما جاز شن ي ون خب اا ،جاز شن ي ةون ميعةو ثانيةا ،مةن ن ةو :الميةاد ،والجماة ،
والظا "

1

"وقد تأتي الجما سادة مسد الميعولين الثاني والثال

 -قوله تعالى ":وَمَم اَوْ َلكَ مَم يَينْوُ لودِّيزِ "

ما في:

 قوله تعالى":وَمَم يُدْ ِيكَ وَلَلَّهُ يَزَّعَّى " قوله تعالىَ " :بَلَثَ لولَّهُ غُ َلبًم يَبْ َثُ ِ لوْأَ ْضِ وِ ُ ِيَهُ عَ ْفَ يُينَل ِي سَينْفَةَ اَخِ هِ "(.)2 ومنه قوله تعالى " :وَمَم اَوْ َلكَ مَم لوْ َمقَّ ُ "(.)0 -وقوله تعالى ":وَمَم اَوْ َلكَ مَم هِ َهْ "

()1

"الجما ة ة ا سة ةةمي فة ةةي م ة ةل نصة ةةب ميعة ةةول شدااك الثة ةةاني والثال ة ة  ،ألن شداى ينصة ةةب ثالث ة ة
مياًيل ،ومعناه شًاا"

()1

يقول شبو يان" :ما ال اق  :بعد شدااك في موضع نصب بعد مسقاط ا الجا"
والبعض ياى شن الجمل

الخافض"

()9

تنصب بنةزع الخةافض" .واةبا بعيةد جةدا ألن الجمةل

()2

تنصةب بنةزع

 2سواة الزما14/
 )1كا الميصل لازمخكاي ،ابن يعي

الموصاي ،ج ،0ص224

 (2مًااب الجمل وشكةباه الجمةل ،د .فخةا الةدين قبةاوة ،ط ،1داا القاةا العابةي ،اةب ،سةواي 2048 ،ا ة2898 -ا ،ص.291واآليةاح مةن سةوا:
ا نيطاا ،22/القااً  ،24/المائدة.22/
 (0ال اق .2 /
 )1القااً 24/
 (1مًااب القاآن و بيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،2ص.2982
 (2الب ا الم يط ،شبو يان األندلسي ،ج ،24ص.110
 )9مًااب الجمل وشكباه الجمل ،د .فخا الدين قباوة ،ص.292
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شمةةا الع بةةاي فيقةةول فةةي مً ةااب "مةةا ال اق ة "" :قولُةةهُ تعةةالى( :ال اقَّ ة ُ)  :قيةةلُ :اةةو خبة ُةا ُمبتةةدٍش
م ة ُبو ٍ  .وقيةةلُ :مبتةةدشٌ ومةةا بعةةدهُ الخبة ُةا ًاةةى مةةا ُب ةةا فةةي الواقعة  .و (مةا) الثَّانية ُُ :مبتةةدشٌ ،و «شدااك» :
الخب ُا .وال ُجما ُ بعدهُ في موضع نص ٍب"(.)2
وشجاز ثيا من الن اة تعايا الميعول الثةاني ًةن العمةل .وقةد شجةاز سةيبويه التعايةا بقولةه" :قةد
ًافح زيدا شبو من او" ،وًامةح ًمة اا ش شبةوك اةو شا شبةو غيةاك ،فأًماةح اليعةل فةي األسةا األول ألنةه

لةةيس بالمةةدخل ًايةةه ةةا ا سةةتيهاا"( " .)1والتعايةةا اةةو مبطةةال العمةةل ليظةةا

م ةةال ،شي :منةةع اليعةةل

المتعةةدي شو مةةا يقةةوا مقامةةه مةةن العمةةل الظةةااا فةةي ليةةظ الميعةةول بةةه ،شو الميعةةولين معةةا دون منعةةه مةةن
العمل في الم ل ،واو خاص بأفعال القاوب ومصادااا ومكتقاتها العاما "(.)2

"وي ون التعايا ب ال الصدااة ،ةأدواح ا سةتيهاا والنيةي ب ة (مةا) و(من) ،و ا ا بتةداء ،والةالا

الموطئ لجواب القسةا ،وشدواح الكةاط و(من) و(لعةل) ،و( ةا) الخباية  ،ن ةو" :اَوَنمْ تَن َ عَ ْنفَ َلَنيَ َبُّنكَ
بِلَموٍ "

()0

و "سَ َلْلَمُيننَ غَدًل مَزِ لوْفَذَّلبُ لوْأَشِ ُ "(" ،)1وَسَ َلْلَمُ لوْفُيَّم ُ وِمَزْ عُقْبَنى لوندَّل ِ"(" ،)1وَوَن َلْلَمُزَّ اَيُّنَنم اَشَندُّ عَنذَلبًم

وَاَبْقَى "( ،)2و"وَقَدْ عَلِمْتَ مَم اَسْزَلَ هَؤُوَمفِ إِوَّم َبُّ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضِ "(" ،)9وَظَنُّينل مَم وَمُمْ مِزْ مَ ِ ص"(" ،)8وَتَهُنُّيننَ إِنْ وَبُِْن ُمْ إِوَّنم
قَلِ لًم "(" ،)24ووَقَدْ عَلِمُينل وَمَزِ لشْ َ َلهُ مَم وَهُ ِ لوْآخِ َةِ مِزْ خَلَمقٍ "(.)22
"وباب ثعاب والمباد وابن يسةان ملةى شنةه

الظن ون وه فال يعاا"(.)21

يعاةا مةن األفعةال م مةا ةان بمعنةى العاةا ،وشمةا

و ثي اا ما ت ون الجما بعد شداة التعايا سادة مسد الميعولين األول والثاني ،ون ةو قولةه تعةالى:

"وَسَ َلْلَمُ لوَّذِيزَ ظَلَمُينل اَيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلِبُيننَ "(.)22

 )2التبيان في مًاب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.2121
 )1ال تاب ،سيبويه ،ج ،2ص.122
 )2مًااب الجمل وشكباه الجمل ،د .فخا الدين قباوة ،ص.222
 )0اليجا.1 /
 )1القما.11 /
 )1الاًد.01/
 )2طه.22 /
 )9اإلسااء.241 /
 )8فصاح.09 /
 )24اإلسااء.11 /
 )22البقاة.241 /
 )21امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي ،ج ،2ص .112
 )22الكعااء.112 /
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وقول الكاًا:

ستعاا لياى شي دين تداينح  ...وشي غايا ،لاتقاضي ،غايمها؟(.)2

ويقصةد المبةاد األفعةةال التةي تعاةا فةةي شفعةال العاةا والكةةك بقولةه" :واةي األفعةةال التةي يجةةوز ش

تعمل خاص  ،واي ما ان من العاا والكك"(.)1

شما السيوطي فيقةول" :يخةتص شيضةا ال ُمتصةا مةن األفعةال القابية بةالتَّعايا ،و ُاةو تةاك العمةل
في الاَّيظ ،في التَّقديا لمانع؛ ولهبا يعط ًاى ال ُجماة ال ُمعاقة بالنصةب؛ ألن م اهةا نصةب والمةانع
ون ش د الميعولين اسا استيهاا ن وً :امح شيها قاا" ،وِنَلْلَمَ اَيُّ لوْ ِزْبَ ْزِ اَحْصَى وِمَم وَبُُِينل "(.)2

ابن اكاا لاتعايا ًةن العمةل وقوًةه بعةد ةا الخباية "و مةل ًايةه قولةه تعةالى" :اَوَنمْ

وشضا

يَ َوْل عَمْ اَهْلَفْنَم قَبْلَمُمْ مِزَ لوْقُ ُونِ اَسَّمُمْ إِوَ ْمِمْ وَم يَ ْجِلُيننَ "(.)0

وقدا ا"خباي منصوب بأاا نا ،والجما سدح مسد ميعولي (ياوا)(.)1

ومن األمثا ًاةى وقةوع الميعةول الثةاني جماة اسةمي معاقة لالسةتيهاا ،قولةه تعةالى " :ب ا سن

ع ف حت لملينتى"(.)1
" ية

ت يةةي" الجما ة فةةي موضةةع نصةةب بة ة "شانةةي"؛ شي شانةةي ييي ة م يةةاء المةةوتى ،ف ي ة

موضوع نصب بت يي"(.)2

ومن األمثا ًاى مجيء الميعول الثاني جما اسمي :

فةةي

 قال تعالى " :ووَئِزْ سَأَوْ َمُمْ مَزْ خَلَقَ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضَ وَ َقُينوُزَّ لولَّهُ " .()9

 وقال تعالى " :قُيْ اَ َاَيْ ُمْ مَم تَدْعُيننَ مِزْ وُونِ لولَّهِ اَ ُوسِ مَمذَل خَلَقُينل مِزَ لوْأَ ْضِ "(.)8 وقال تعالى " :اَ َ َاَيْ ُمْ مَم تُمْنُينن اَاَسْ ُمْ تَخْلُقُينسَهُ اَوْ سَ ْزُ لوْخَموِقُيننَ "(.)24ب -جملة فعلية:
مةا جةاء الميعةول الثةاني جماة اسةمي فةي القةاآن ال ةايا ،جةاء شيضةا جماة فعاية فةي ش ثةا مةةن
موضع.
 )2مًااب الجمل وشكباه الجمل ،د .فخا الدين قباوة ،ص /291والبيح واد في :م ني الابيب ًن تب األًاايب ،ابن اكاا ،ج ،2ص.101
 )1المقتضب ،المباد ،ج ،2ص.182
 )2امع الهوامع في كا جمع الجوامع ،السيوطي ،ج ،2ص.111
 )0يس.22 /
 )1كا كبوا الباب في معاف

الا العاب ،ابن اكاا ،ت قياً :بد ال ني الدقا ،الكا المت دة لاتوزيع ،سوايا ،ص.020

 )1البقاة.114 /
 )2التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.122
 )9الزما.29 /
 )8األ قا .0 /
 )24الواقع .18-19 /
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ومن شمثا بلك:

 قال تعالىَ " :اَيْتَ لوْمُنَم ِقِنيَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُووًل "(.)2"يصدون ًنك" :ميعوله به ثان مبا انح اشيح قابي وليسح بصاي "(.)1
وقد يأتي الميعول الثاني جما فعاي في باب ظن وشخواتها قول الكاًا شبي بؤيب:
"فإن تزًميني نح شجهل في ا  ...فإني كاي

ومن شمثا واود الجما اليعاي ميعو ثانيا.

ال اا بعدك بالجهل"(.)2

 -قال تعالى " :إِسِّ اَ َلسِ اَعْصِ ُ خَمْ ًل "(.)0

"فالباء :ميعول شول ،وشًصا خم اا :جما في مضوع الميعول الثاني"(.)1

" قولةةه" :إِسِّ ن اَ َلسِ ن اَعْصِ ن ُ خَمْ ن ًل" شي ًنبةةا ،با ة ًُمةةان ،قالةةه َّ
الض ة اك ،وقة شا ابةةن مسةةعود ":منةةي

شااني شًص ُا ًنبا .وقال األصمعي :شخباني المعتمابن سةايمان شنةه لقةي شًاابيةا ومعةه ًنةب ،فقةال لةه:
()1
خما .وقيل :معنى "شًصا خم اا" شي ًنب ،ف ب المضا "
ما معك؟ قالٌ :
 وقال تعالى " :قَموُينل سَمِلْنَم َ ًى يَذْعُ ُهُمْ يُقَملُ وَهُ إِبْ َلهِ مُ "(.)2"قوله تعالى :يب ااا" ميعول ثان لسمعنا"(.)9

النةاس فةي وجةه افةع مبةااايا،

ويسُبها فاعاةه الةبي صةنع اةبا .واختاة
" ومعنى يب ااا :يعيبها ُ
فقال الزجاج :ياتيع ًاى معنى يقال له او مبااايا ،في ةون خبةا مبتةدش م ةبو  ،والجماة م ية  .قةال:
ويجةةوز شن ي ةةون افعةةا ًاةةى النةةداء وضة ُّةمه بنةةاء ،وقةةاا لةةه مقةةاا مةةالا يسةةا فاًاةةه .وقيةةل :افعةةه ًاةةى شنةةه

ميعول مالا يسا فاًاهً ،اى شن ُيجعل مبااايا غيا دال ًاى الكخص ،بل ُيجعةل النطةا بةه دا ًاةى
()8
بناء ابه الايظ "
وقةةد ت ةةون الجماة اليعاية سةةادة مسةةد الميعةةولين الثةةاني والثالة

فةةي األفعةةال التةةي تنصةةب ثالثة

مياًيةةل يقةةول د .قبةةاوة" :ومةةن الواقةةع فةةي موقةةع المنصةةوب بيعةةل قابةةي –شو مةةا يقةةوا مقامةةه -مةةا ي ةةون

ميعو ثانيا ،شو ثالثا شو سادا مسد الميعولين ،وبلك ن و قول ًبد ا بن الزبيا:
 )2النساء.12 /
 )1مًااب القاآن ،ش مد ًبيد الدًاس ،ج ،2ص.140
 )2واد ابا الكااد في تاب سيبويه ج ،2ص.212
 )0يوس .21 /
 )1كا ابن ًقيل ،ابن ًقيل الهمباني المصاي ،ج ،1ص.12
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،8ص 284
 )2األنبياء.14/
 )9التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.812
 )8الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،22ص189
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فما من شاى ال جاج ي مد سييه  ...يد الداا ،تى يتاك الطيل لكيبا"(.)2

وقةةد ت ةةون الجما ة اليعاي ة فةةي ةةل نصةةب ميعةةو ثانيةةا ليعةةل مةةن شفعةةال الت ويةةل ،شو مةةا يقةةوا
مقامه ،وبلك ن و قوله تعالى" :وَتَرَكبنَا بَعَِْهُمْ سَوْمَئِذٍ سَمُ وُُ فِ ي بَعْ ٍ"(" ،)1وَجَعَلبنَ ا البأَنبهَ ارَ تَجْ رِي مِ نْ تَِْ تِهِمْ"(" ،)2فَاجْعَ لب
أَفبئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ"(.)0
شمثا مجيء الميعول الثاني جما فعاي :
 -قال تعالى " :اَنْ َآهُ لسْ َغْنَى "(.)1

الاؤي انا بمعنى العاا فة "است نى" ميعول ثان"(.)1

()2

" وق شا مجااد و ُ بيا وقُنُبل ًن ابن ثيا ":شن شاه است نى" بقصا الهمزة .الباقون "اآه" بمداا"
 قال تعالى " :وَجَلَلْنَم لوْأَسْمَم َ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمِمْ َأَهْلَفْنَمهُمْ بِذُسُينبِمِمْ وَاَسْشَأْسَم مِزْ بَلْدِهِمْ قَ ْسًم آخَ ِيزَ "(.)9جما "تجاي" الميعول الثاني لجعانا ،شو ال من األنهاا مبا جعاح "جعل" متعدي ملى وا د"(.)8
 -وقال تعالىَ َ َ " :ى لوَّذِيزَ ِ قُلُينبِمِمْ مَ َضٌ يُ َم ِعُيننَ ِ مِمْ "(.)24

يج ةةوز شن ت ةةون (ت ةةاى) م ةةن اؤية ة القا ةةب المتعدية ة مل ةةى ميع ةةولين ،في ةةون يس ةةااًون الميع ةةول

الثاني"(.)22

 قال تعالىَ " :مجْلَيْ اَ ْئِدَةً مِزَ لونَّمسِ تَمْينِي إِوَ ْمِمْ "(.)21"تهوي" :ميعول ثان ألجعل"(.)22

" تهةةوي ملةةيها :شي تنةةزع ،يقةةال اةةوى ن ةةوه ،مبا مةةال ،واةةوح الناق ة تهةةوي اويةةا فهةةي ااوي ة مبا

ًدح ًدوا كديدا أنها في اواء بئا .وقوله" :تهةوي ملةيها" مةأخوب منةه....فقولةه" :تهةوي مليةه" شي ت ةن
ُّ ()20
مليها ،وت ن ملى زيااة البيح .وق شا مجااد تهوي مليها شي تهوااا وتُجاها"
 )2مً ةااب الجمةةل وشكةةباه الجمةةل ،ص /224-218والكةةااد واد فةةي تةةاب :خ ازن ة األدب ولةةب لب ةاب لسةةان العةةابً ،بةةد القةةادا الب ةةدادي ،ج،2
ص /12وفي ال امل في الا

واآلدب ،المباد ،ج ،2ص.112

 )1ال ه .88/
 (2األنعاا.1/
 (0مبااايا.22 /
 )1العاا.2 /
 )1التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،1ص.2181
 )2الجامع أل اا القاآن ،القاطبي ،ج ،14ص 212
 )9األنعاا.1 /
 )8التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.092
 )24المائدة.11 /
 )22التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.100
 )21مبااايا.22 /
 )22التبيان في مًااب القاآن ،الع باي ،ج ،2ص.222
 )20الجامع أل اا القاآن ،القاطبي ،ج ،8ص222

177

المبحث الثالث :شبه الجملة

كةةبه الجما ة " :اةةي الظةةا شو الجةةاا األصةةاي مةةع المجةةاوا .وانمةةا سةةميح بةةبلك ،ألنهةةا ما ب ة

الجمل"(" .)2وقد واد الميعول الثةاني كةبه جماة فةي مواضةع ثيةاة مةن القةاآن ال ةايا .وجةاء كةبه جماة

ظافي شو جاء مجاوا .وقةد يةأتي الميعةول الثةاني كةبه جماة " :وي ةون لايعةل القابةي ،شو ليعةل الت ويةل،

ن ةةو :قةةول ا ًةةز وجةةلَ " :لَننم تَ ْ َ نبَنَّمُمْ بِمَيَننمعَةٍ مِ نزَ لوْلَ نذَلبِ ووَمُ نمْ عَ نذَلبٌ اَوِ ن مٌ "(َ " ،)1بِّ َلَننم تَجْلَلْنِ ن ِ ن لوْقَ نينْوِ
لوهَّموِمِنيَ"(" ،)2وَإِسِّ وَأَظُنُّهُ مِزَ لوْفَمذِبِنيَ "( ،)0وقول ًبد ا بن الزبيا:
فأض ى ولو انح خااسان دونه  ....اآاا م ان السوا ،شو اي شقابا"(.)1

وجاء الميعول الثاني كبه جما (ظافي شو جاا ومجاوا) في مواضع ثياة من القةاآن ال ةايا،

و ان واوده بكبه جما (جاا ومجاوا) ش ثا من واوده كبه جما ظافي ومن األمثا ًاى بلك:
أ .شبه الجملة الظرفية:

 قال تعالى " :وَاَوْيَ َم سَ ِّدَهَم وَدَى لوْبَمبِ "(.)1"لدى ظا في م ل نصب ميعول به ثان"(.)2

 قال تعالى " :اَطَّلَءَ لوْغَ ْبَ اَوِ لتَّخَذَ عِنْدَ لو َّحْمَزِ عَمْدًل "(.)9"ًند الا من" :ميعول به ثان تخب ،وًهدا ميعول به شول"(.)8

 قال تعالى " :قَملَ مَم مَفَّنِّ ِ هِ َبِّ خَ ْ ٌ َأَعِ نُينسِ بِقُينَّةٍ اَجْلَيْ بَ ْنَفُمْ وَبَ ْنَمُمْ َوْمًم "(.)24"بين ا :الظا ميعول شجعل الثاني"(.)22

 قال تعالى " :وَتَ َعْ ُمْ مَم خَينَّوْنَمعُمْ وَ َلفَ ظُمُين ِعُمْ "(.)21" وشكاا بقوله" :وَ َلفَ ظُمُين ِعُمْ " ملى الدنيا؛ ألنها يتا ون ما ُخ ِّولوه موجودا"
 )2مًااب الجمل وشكباه الجمل ،د .فخا الدين قباوة ،ص.122
 )1آل ًماان.299 /
 )2المؤمنون.80 /
 )0القصص.29 /
 )1مًااب الجمل وشكباه الجمل ،د .فخا الدين قباوة ،ص.244
 )1يوس .11 /
 )2مًااب القاآن بيانه ،م ي الدين داوي

 ،ج ،2ص.020

 )9مايا.29/
 )8مًااب القاآن بيانه ،م ي الدين داوي  ،ط ،0ج ،2ص.209
 (24ال ه .81 /
 (22مًااب القاآن بيانه،ج ،1ص.18
 (21األنعاا.80 /
 )22الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،0ص192
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()22

"تاك انا يجوز شن تتعدى لوا ةد؛ ألنهةا بمعنةى الت اية

لميعولين ،شولهما "ما" الموصولي  ،والثاني الظا "(.)2

التعبيةا ،شو بمعنةى التصةييا فتتعةدى

ب .جار ومجرور:

 قال تعالى " :اَاَتَّخِذُ مِزْ وُوسِهِ آوِمَ ً "(" ،)1من دونه :ميعول به ثاني"(.)2 -وقال تعالى " :وَجَلَلَنِ مِزَ لوْمُفْ َمِنيَ "(.)0

"وقايء" من الم َّامين" مكدد الااء ،ميتو ال ا  ،والجمهوا بإس ان ال ا  ،وتخيي
 -قال تعالى " :سَ َجِدُسِ إِنْ شَمفَ لولَّهُ مِزَ لوصَّمبِ ِيزَ "

الااء"

()1

()1

"من الصاباين :في موضوع الميعول الثاني"(.)2

 -قال تعالى " :وَجَلَلُينل وَهُ مِزْ عِبَموِهِ جُزْفًل "(.)9

"الجعل انا بمعنى التصييا ،وله في موضوع الميعول الثاني"(.)8

 قال تعالى " :وَجَلَلْنَم ِ قُلُينبِ لوَّذِيزَ لتَّبَلُينهُ َاْ َ ً وَ َحْمَ ً وَ َهْبَمسِ َّ ً "(.)24"في قاوب  :في موضع الميعول الثاني"(.)22

ونال ظ شن واود الميعول الثاني في القاآن ال ايا كبه جما (ظافي شو جاا ومجاوا) لا ي ن

مع شفعال معين وانما واد بهبه الصواة مع معظا األفعال سواء انح مةن األفعةال القابية شو مةن شفعةال

الت ويل.

 )2مًااب القاآن بيانه ،م ي الدين داوي  ،ج ،2ص.222
 )1يس.12 /
 )2مًااب القاآن بيانه،م ي الدين داوي  ،ج ،9ص.299
 )0يس12 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان األندلسي ،ج ،8ص18
 )1الصافاح.241 /
 )2مًااب القاآن بيانه،م ي الدين داوي  ،ج ،9ص.181
 )9الزخا .21 /
 )8مًااب القاآن بيانه،م ي الدين داوي  ،ج ،8ص.21
 (24ال ديد.12 /
 (22مًااب القاآن بيانه،م ي الدين داوي

 ،ج ،8ص022
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الفصل الرابع

األغراض الداللية التي سيق ألجلها المفعول الثاني
ااةةتا العامةةاء بد ااس ة المعنةةى ،ووضةةعوا قواًةةدا وشصةةو

ال تب قسما خاصا بدااس الد ل  ،فقد بةدش الب ة
وتيسيااا ،واستخااج األ اا الكاًي منها.

سةةتنباطه ،وقةةد خصص ةح ثيةةا مةةن

فيهةا منةب بةدء الب ة

فةي اآليةاح القاآنية  ،واًجازاةا،

تعريف الداللة:

الدلُولة والة ِّةدلِّياى .قةةال سةةيبويه :والة ِّةدلِّياى ًا ُمةةه ب َّ
الد لة  ،بال سةةا واليةةت  ،و ُّ
الد لة و َّ
 لغةةةِّ " :
الد لة
ودلولة  ،واليةت ُ شًاةى .وال َّةدليل وال ِّةدلِّياي:
سوخه فيها .وقد دلَّه ًاى الطَّايا ي ُدلُّه د ل ود ل ُ
وا ُ
ُ
ُّ ()2
الَّبي ي ُدلك" .
 اصةةطالحاً ":اةةو العاةةا الةةبي يةةداس المعنةةى ،شو بلةةك اليةةاع مةةن ًاةةا الا ة الةةبي يتنةةاول نظاي ة

المعنةةى ،شو بلةةك اليةةاع الةةبي يةةداس الكةةاوط الواجةةب توافااةةا فةةي الامةةز تةةى ي ةةون قةةاد اا ًاةةى
مل المعنى"(.)1

وبما شن القاآن تابا ملهيا معج از ،ويمثل الباوة البياني فةي المةواو البالغةي ًنةد العةاب ،فقةد
جاء الميعول الثاني في السياا القاآني بد

ح متنوً  ،متناسقا مع مقتضى ال ال ،وطبيع المناسب .

و من األغراض الداللية التي سيق ألجلها المفعول الثاني:

أ) في السور المكية والمدنية:
أوالً :في السور المكية:

جاء الميعول الثاني ألغااض متعددة منها:

 -1بيان أطوار خلق اإلنسان:

 -قال تعالى( :وَلولَّهُ خَلَقَفُمْ مِزْ تُ َلب ضُمَّ مِزْ سُ ْيَ ٍ ضُمَّ جَلَلَفُمْ اَعْوَلجًم)

()2

األجسةاد مةن القبةوا ،وقةال تعةالى :خاق ُ ةا

وابه الم ةاواة منمةا اةي فةي شمةا األصةناا وفةي بعة
من تُا ٍ
اب من ي خاا آدا شبانا منه ،وقوله ثُ َّةا مةن ُنطية ٍ شي بالتناسةل مةن منةي الاجةال ،وشزواجةا قيةل

معناه شنواًا ،وقيل شااد تزويج الاجال النساء"

()0

 )2لسان العاب ،ابن منظوا ،ج ،22ص108
ً )1اا الد ل  ،ش مد مختاا ًما ،طً ،1الا ال تب ،القاااة2899 ،ا ،ص22
 )2سواة فاطا22 /
 )0الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،0ص.021
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يد ًن قتادة قال :يعني آدا ًايه السَّال ُا ،والتَّقد ُيا ًاى ابا :خاةا شصةا ا مةن تةااب.
"وقال سع ٌ
قال :شي الَّتي شخاجها مةن ظُهُةوا آبةائ ُ ا .قةال :شي زَّوج بعضة ُ ا بعضةا ،فال َّةب ُا زو ُج األُنثةى لُيةت َّا البقةاء
()2
في ُّ
الدنيا ملى انقضاء ُم َّدتها"
 قال تعالى( :ضُمَّ خَلَقْنَم لونُّ ْيَ َ عَلَقَ ً َخَلَقْنَم لوْلَلَقَ َ مُ ْغَ ً َخَلَقْنَم لوْمُ ْنغَ َ عِهَممًنم َفَ َنينْسَم لوْلِهَنموَ وَ ْمًنم ضُنمَّ اَسْشَنأْسَمهُخَلْقًم آخَ َ َ َبَم َكَ لولَّهُ اَحْ َزُ لوْخَموِقِنيَ)

()1

 -1خلق الكون والظواهر الكونية:

 -قال تعالى( :اوَمْ تَ َ اَنَّ لولَّهَ يُينوِجُ لولَّ ْيَ ِ لونَّمَم ِ)

()2

 قال تعالى( :وَجَلَلْنَم لوْأَسْمَم َ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمِمْ َأَهْلَفْنَمهُمْ بِذُسُينبِمِمْ وَاَسْشَأْسَم مِزْ بَلْدِهِمْ قَ ْسًم آخَ ِيزَ)"وقيةل :القةةاُن القةةوُا ال ُمجتم ُعةةون"( " .)1وشنكةةأنا مةةن بعةةداا قانةةا آخةةاين ل َّمةةا اة َّةدد ُاا وشوًةةد ُاا ًاةةى
مًااضها وت بيبها واسةتهزائها ،شتبةع بلةك بمةا ُيجةاى مجةاى الموًظة و َّ
النصةي  ،و َّ
ةض ًاةى
()1
ا ًتباا بالقُُاون الماضي وياوا ُانا بمعنى يعا ُموا ،ألَّنهُا لا ُيبص ُاوا االك القُُاون السالي " .
 -قال تعالى( :وَجَلَيَ ِ مَم َوَلسِ َ مِزْ َينْقِمَم)

()0

()2

يقةةول الزمخكةةاي ":فةةإن قاةةح :مةةا معنةةى قولةةه :مةةن فوقهةةا .واةةل اختصةةا ًاةةى قولةةه:
وجعةةل فيهةةا اواسةةي قولةةه تعةةالى وجعانةةا فيهةةا اواسةةي كةةام ٍ
خاح ،وجعانةةا فةةي األاض اواسةةي،
وجع ةةل له ةةا اواس ةةي؟ قا ةةح :ل ةةو ان ةةح ت ته ةةا األس ةةاطين له ةةا تس ةةتقا ًايه ةةا ،شو ما ةةوزة فيه ةةا
المسةةاميا :لمنعةةح مةةن الميةةدان شيضةةا ،وانمةةا اختةةاا ماسةةاءاا فةةوا األاض؛ لت ةةون المنةةافع فةةي
الجبةةال معاض ة لطالبيهةةا ،اض ةاة م صةةايها ،وليبصةةا شن األاض والجبةةال شثقةةال ًاةةى شثقةةال،
اها ميتقاة ملى ممسك بد لها منه ،واو ممسة ها ًةز وًةال بقداتةه وبةااك فيهةا وش ثةا خيااةا
وشنماه وق َّدا فيها شقواتها شازاا شااها ومعايكها وما يصا ها"(.)9

 -قال تعالى( :وَجَلَيَ لولَّ ْيَ سَفَنًم وَلوشَّمْسَ وَلوْقَمَ َ حُ ْبَمسًم ذَوِكَ تَقْدِي ُ لوْلَزِيزِ لوْلَلِ مِ)

()8

"والس ن :ما يس ن مليه الاجل ويطمةئن استئناسةا بةه واسةتاوا ا مليةه ،مةن زوج شو بيةب .ومنةه
قيةةل لانةةاا :سة ن ،ألنةةه يسةةتأنس بهةةا .ش تةاااا سةةمواا المؤنسة  ،والايةةل يطمةةئن مليةةه التعةةب بالنهةةاا
ست اا ته فيه وجمامه .ويجةوز شن يةااد :وجعةل الايةل مسة ونا فيةه ،مةن قولةه لتسة نوا فيةه .و َّ
الكةمس
والقما قائا بال ا اح الثال  ،فالنصب ًاى مضماا فعل َّ
دل ًايهجاًل الايل ،شى وجعل الكمس
 )2الجامع أل اا القاآن ،القاطبي ،ج ،20ص.221
 )1سواة المؤمنون20 /
 )2سواة لقمان18 /
 )0سواة األنعاا1 /
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،0ص011
 )1الماجع السابا،ج ،0ص.029
 )2سواة فصاح24 /
 )9ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل  ،الزمخكاي  ،ج ،0ص.299،292

 )8سواة األنعاا81 /
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والقما سبانا .شو يعطيان ًاى م ل الايل....ومعنى جعل الكمس والقمةا سةبانا :جعاهمةا ًاةى
سبان ،ألن ساب األوقاح يعاا بدوااما وسيااما .وال سبان -بالضا :-مصدا سب "(.)2
()1
 -قال تعالى( :هُينَ لوَّذِي جَلَيَ لوشَّمْسَ ضِ َمفً وَلوْقَمَ َ سُين ًل)

 قال تعالى( :ووَقَدْ جَلَلْنَم ِ لو َّمَمفِ بُ ُوجًم وَعَيَّنَّمهَم وِلنَّمظِ ِيزَ)ةا بجعان ةةا .وُي تمة ة ُل شن ي ُ ةةون
" والظَّ ةةاا ُا ش َّن جعان ةةا بمعن ةةى خاقن ةةا ،وف ةةي َّ
الس ةةماء ُمتعاِّ ة ٌ
ٍ
بمعنى صيَّانا ،وفي السَّماء المي ُعو ُل الثَّاني ،فيتعاَّ ُ
ا بم ُبو  .والُب ُاو ُج جمعُ ُبةاٍج ،وتق َّةدا كةاُ هُ
لُ  .قال ال س ُن وقتادةُ :اي ُّ
ب السَّيَّااةُ .وقال ًا ُّي ب ُن ًيسى:
وا .وقال شُبو صال ٍ  :ال وا ُ
الن ُج ُ
َّ
ب،
ان ،واألسة ُةد ،و ُّ
اء ،و َّ
ان ،والعقةةا ُ
السةةنُبا ُ ،والميةةز ُ
السةةاط ُ
اثنةةا ًكةةا ُباجةةا :ال م ة ُل ،والثةةوُا ،والجةةوز ُ
ةوح ،واةي منةازُل َّ
ةوا فةي
ي ،وال َّةدل ُو ،وال ُ ُ
الكةمس والقمةا .وقةال اب ُةن ًطَّية  :قُ ُ
والقو ُس ،والجد ُ
ص ٌ
ك اثنا ًكةا
السَّماء فيها ال ا ُس ،واي المب ُ واةُ في قولهُ :مائح اسا كديدا و ُكهُبا .وقيل :اليا ُ
ُباج ةةا ُ ،ة ُّةل ُب ةةاٍج م ةةيالن ونصة ة ٌ  .والظَّ ةةاا ُا ش َّن َّ
الض ةةميا ف ةةي وزيََّّناا ةةا ًائ ة ٌةد ًا ةةى الُب ة ُةاوج ألَّنه ةةا
ةص ب َّ
النةاظاين
ب في الاَّيظ .وقيةلً :اةى السَّةماء ،و ُاةو قةو ُل ال ُجمهُةوا .و ُخ َّ
ال ُم َّد ُ ًنها ،واألقا ُ
وز شن ي ُ ون من نظا القاب لما فيهةا
ألَّنها من الم ُسوساح الَّتي تُدا ُ
ك م َّ بنظا العين .وي ُج ُ
()0
من ِّ
الزين المعنوَّي  ،و ُاو ما فيها من ُ سن ال ُ ا وبدائع الصُّنع وغاائب القُداة" .
((2

 قال تعالى( :وَجَلَلْنَم ِ لوْأَ ْضِ َوَلسِ َ اَنْ تَمِ دَ بِمِمْ وَجَلَلْنَم ِ مَم ِجَمجًم سُبُلًم وَلَلَّمُمْ يَمْ َدُونَ) قال تعالى( :وَجَلَلْنَم لو َّمَمفَ سَقْيًم مَ ْيُينظًم وَهُمْ عَزْ آيَمتِمَم مُلْ ِضُيننَ) -قال تعالى( :وَمِزْ آيَمتِهِ يُ ِيفُمُ لوْبَ ْقَ خَينْ ًم وَطَمَلًم)

()1

((2

 -1الشرك باهلل والوثنية

 -قال تعالى( :وَإِذْ قَملَ إِبْ َلهِ مُ وِأَبِ هِ آعَ َ اَتَ َّخِذُ اَصْنَممًم آوِمَ ً إِسِّ اَ َلكَ وَقَينْمَكَ ِ ضَلَمل مُبِنيٍ)

()

 -قال تعالى( :وَجَلَلُينل وِلَّهِ شُ َعَمفَ لوْجِزَّ)

()

 -قال تعالى( :لوَّذِيزَ لتَّخَذُول وِينَمُمْ وَمْينًل ووَلِبًم وَغَ َّتْمُمُ لوْ َ َمةُ لودُّسْ َم)

( )

 -قال تعالى( :وَجَلَلُينل وِلَّهِ اَسْدَلوًل وِ ُ ِلُّينل عَزْ سَبِ لِهِ)

( )

 -قال تعالى( :هَؤُوَمفِ قَينْمُنَم لتَّخَذُول مِزْ وُوسِهِ آوِمَ ً)

( )

 )2ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل  ،الزمخكاي ،ج ،1ص.14

 )1سواة يونس1 /
 )2سواة ال جا21 /
 )0الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،1ص.022
 )1سواة األنبياء22 /
 )1سواة األنبياء21 /
 )2سواة الاوا 10/
 (9سوا األنعاا 20/
 (8سواة األنعاا244 /
 (24سواة األً اا 12 /
 (22سواة مبااايا19 /
 (21سواة األنبياء20 /
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()1

 -قال تعالى( :وَقَملَ إِسَّمَم لتَّخَذْتُمْ مِزْ وُونِ لولَّهِ اَوْضَمسًم)

()

 -7األمانة في تبليغ الرسالة

 -قال تعالىَ ( :إِنْ تَينَوَّينْل َقَدْ اَبْلَغْ ُفُمْ مَم اُ ْسِلْتُ بِهِ إِوَ ْفُمْ)

 -5أهمية العلم والسعي إليه

 -قال تعالى( :وَاُوتِ نَم لوْلِلْمَ مِزْ قَبْلِمَم وَعُنَّم مُ ْلِمِنيَ)

()1

()2

 -قال تعالى( :وَقَملَ لوَّذِيزَ اُوتُينل لوْلِلْمَ وَلوْإِميَمنَ وَقَدْ وَبُِْ ُمْ ِ عِ َمبِ لولَّهِ إِوَى يَينْوِ لوْبَلْثِ)

()0

 قال تعالى( :ويَ َى لوَّذِيزَ اُوتُينل لوْلِلْمَ لوَّذِي اُسْزِلَ إِوَ ْكَ مِزْ َبِّكَ هُينَ لوْ َقَّ ويَمْدِي إِوَى صِ َلطِ لوْلَزِيزِ لوْ َمِ دِ) -قال تعالى( :عَلَّمَ لوْإِسْ َمنَ مَم وَمْ يَلْلَمْ)

()1

 -1الثواب والجزاء

 قال تعالى( :وِ َجْزِيَ لولَّهُ عُيَّ سَيْس مَم عَ َبَتْ) قال تعالىَ ( :ينَ َّمهُ حِ َمبَهُ وَلولَّهُ سَ ِيءُ لوْ ِ َمبِ) -قال تعالى( :هَيْ يُجْزَوْنَ إِوَّم مَم عَمسُينل يَلْمَلُيننَ)

()2

()9

()8

 قال تعالى( :وَإِنَّ عُلًّم وَمَّم وَ ُينَ ِّ َنَّمُمْ َبُّكَ اَعْمَموَمُمْ إِسَّهُ بِمَم يَلْمَلُيننَ خَبِريٌ) قال تعالى( :وَوَقَمهُمْ َبُّمُمْ عَذَلبَ لوْجَ ِ مِ) -6العذاب والعقاب:

()24

()22

 -قال تعالىَ ( :أَوْ َوَهُمُ لونَّم َ وَبِئْسَ لوْينِ ْوُ لوْمَينْ ُووُ)

()21

 قال تعالى( :لوْ َينْوَ تُجْزَوْنَ عَذَلبَ لوْمُيننِ بِمَم عُنْ ُمْ تَقُينوُيننَ عَلَى لولَّهِ غَ ْ َ لوْ َقِّ)-

قال تعالى( :و نذ بأسمً شديدلً)

()20

 (2سواة العن بوح11 /
 (1سواة اود12 /
 (2سواة النمل01 /
 (0سواة الاوا11 /
 (1سواة سبأ1 /
 (1سواة الياا1 /
 (2سواة مبااايا12 /
 (9سواة النوا28/
 (8سواة األً اا 202/
 (24سواة اود222/
 )22سواة الطوا29/
 )21سواة اود89 /
 )22سواة األنعاا82/
 )20سواة ال ه 1 /
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()22

()1

 -8بيان قدرة اهلل وعظمته:

 قال تعالى( :وَلوَّذِي اَخْ َجَ لوْمَ ْعَى َجَلَلَهُ غَُُمفً اَحْينَى)اءُ ،مخيَّ ُ الثَّاء و ُمك َّد ُداا :ما يقب ُ به السَّي ُل ًاى جانب الوادي من ال كي و َّ
النباح
"ال ُث ُ
ٍ ()1
يب من ي ُ جمع فع ٍ
ال ًاى شفعال" .
والقُما  ...واألغثاء ًاى الجمع ،و ُاو غا ٌ
ُ
()2

 قال تعالىَ ( :جَلَلَمُمْ عَلَصْفٍ مَأْعُينل) -قال تعالى( :إِسَّم اَعْ َ ْنَمكَ لوْفَينْضَ َ)

()2

()0

وال وثا :فوًل من ال ثاة واو :المياط ال ثاة .قيل ألًاابي اجع ابنها من السيا :با آب
ابنك؟ قالح :آب ب وثا ....وقيل ال وثا نها في الجن  .وًن النبي -صاى ا ًايه وساا-
شنه قاشاا ين شنزلح ًايه ،فقال« :شتداون ما ال وثا؟ منه نها في الجن وًدنيه ابى ،فيه
خيا ثيا ،واوى في صيته :ش اى من العسل ،وشكد بياضا من الابن ،وشباد من الثاج ،وشلين
من الزبد ،افتاه الزباجد ،وشوانيه من فض ًدد نجوا السماء .واوى :يظمأ من كاب منه
()1
شبدا"

األغراض الداللية للمفعول الثاني في السور المدنية-:
 )1الحرص على الحياة:

 -قال تعالى( :ووَ َجِدَسَّمُمْ اَحْ َصَ لونَّمسِ عَلَى حَ َمةٍ)

()1

ةوز
"وش ةةاص ُانةةا اةةي شفع ة ُل التَّيضةةيل ،واةةي ُمؤَّول ة ٌ .بمعنةةى مةةن ،وقةةد شُضةةي ملةةى معافة ٍ  ،في ُجة ُ
فيهةةا الوجهةةان :ش ة ُةد ُاما :شن ُييةةاد ُمةةب َّ ُاهُ ،وان انةةح جااية ًاةةى ُميةةاٍد و ُمثَّنةةى ومج ُمةةوٍع ،و ُمةةب َّ ٍا
و ُمؤَّن ٍ  .والثَّاني :شن ُيطابا ما قباها .فمن الوجه األ َّول ش اص َّ
الناس ولو جاء ًاى ال ُمطابق ،
الناس ،شو ش اصي َّ
ل ان ش ااص َّ
الناس"(.)2

 )1تربية األمم:

 -قال تعالى( :وَيُلَلِّمُهُ لوْفِ َمبَ وَلوْ ِفْمَ َ وَلو َّينْ َلةَ وَلوْإِسْجِ يَ)

()9

 -قال تعالى( :يُؤْتِ لوْ ِفْمَ َ مَزْ يَشَمفُ وَمَزْ يُؤْتَ لوْ ِفْمَ َ َقَدْ اُوتِ َ خَ ْ ًل عَُِريًل)

 )2سواة األًاى 1،0/
 )1الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،24ص.010
 )2سواة الييل1 /
 )0سواة ال وثا2/
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،0ص.942،941

 )1سواة البقاة8 /
 )2الب ا الم يط في التيسيا ،شبو يان ،ج ،2ص.142
 )9سواة آل ًماان09 /
 )8سواة البقاة118 /
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()8

 )1اإلنفاق في سبيل اهلل وعدم البخل:
 -قال تعالى( :يَ ْأَوُينسَكَ مَمذَل يُنْيِقُيننَ)

()2

 -قال تعالى( :وَوَم يَ ْ َبَزَّ لوَّذِيزَ يَبْخَلُيننَ بِمَم آتَمهُمُ لولَّهُ مِزْ َ ْلِهِ هُينَ خَ ْ ًل وَمُمْ)

()1

 قال تعالى( :وَمِزَ لوْأَعْ َلبِ مَزْ يُؤْمِزُ بِمولَّهِ وَلوْ َينْوِ لوْآخِ ِ ويَ َّخِذُ مَم يُنْيِقُ قُ ُبَمتٍ عِنْدَ لولَّهِ) )7الوالء والبراء:

 -قال تعالىَ ( :لَم تَ َّخِذُول مِنْمُمْ اَوْوِ َمفَ)

()2

()0

 -قال تعالى( :وَوَم تَ َّخِذُول مِنْمُمْ وَوِ ًّم وَوَم سَصِريًل)

()1

 قال تعالى( :وَمَزْ يَ َّخِذِ لوشَّ ْ َمنَ وَوِ ًّم مِزْ وُونِ لولَّهِ َقَدْ خَ ِ َ خُ ْ َلسًم مُبِ نًم) -قال تعالى( :وَم تَ َّخِذُول لوْ َمُينوَ وَلونَّصَم َى اَوْوِ َمفَ)

()1

()2

" تتخة ةةبواا شولية ةةاء تنصة ةةاونها وتستنصة ةةاونها وتؤاخة ةةونها وتصة ةةافونها وتعاكة ةةاونها معاك ة ةاة
ةاء بعة ٍ
ةض :شى منمةةا ي ةوالى بعضةةها بعضةةا ت ةةاد
المةةؤمنين .ثةةا ًاةةل النهةةى بقولةةه بع ُ
ضةةهُا شولية ُ
ماتها واجتماًها في ال يا ،فما لمن دينةه خةال ديةنها ولمةوا تها ومةن يتةولَّهُا مةن ُ ا فإَّنةهُ مةن
جماتها و مه مها"(.)9

 )5أداء الحقوق إلى أصحابها:

 -قال تعالى( :وَآتُينل لوْ َ َممَى اَمْينَلوَمُمْ)

()8

 -قال تعالى( :وَآتُينل لونِّ َمفَ صَدُقَمتِمِزَّ سِ ْلَ ً)

()24

"شى آتوان صدقاتهن نا اين طيبي النيوس باإلًطاء ،شو من الصدقاح ،شى من ول معطاة
ًن طيب األنيس .وقيل :ن ا من الاَّه ًطي من ًنده وتيضال منه ًايهن ،وقيل :الن ا
الما  ،ون ا اإلسالا خيا الن ل .وفالن ينت ل با :شى يدين به .والمعنى :آتوان مهواان
ديان ً ،اى شنها ميعول لها"(.)22
()21
 قال تعالى( :وَوَم تُؤْتُينل لو ُّيَمَمفَ اَمْينَلوَفُمُ لوَّ ِ جَلَيَ لولَّهُ وَفُمْ قِ َممًم) قال تعالى( :وَإِنْ اَ َوْتُمُ لسْ ِبْدَللَ عَوْج مَفَمنَ عَوْج وَآتَ ْ ُمْ إِحْدَلهُزَّ قِنْ َم ًل) )2سواة البقاة 121/
 )1سواة آل ًماان294 /
 )2سواة التوب 88 /
 )0سواة النساء98 /
 )1سواة النساء98 /
 )1سواة النساء228 /
 )2سواة المائدة12 /
 )9ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.101

 )8سواة النساء1 /
 )24سواة النساء0 /
 )22ال كا

ًن جقائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص.024

 )21سواة النساء 1/
 )22سواة النساء14 /
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()22

 -قال تعالىَ ( :آتُينهُزَّ اُجُين َهُزَّ َ ِي َ ً)

()2

 )1أداء األمانات

 -قال تعالى( :إِنَّ لولَّهَ يَأْمُ ُعُمْ اَنْ تُؤَوُّول لوْأَمَمسَمتِ إِوَى اَهْلِمَم)

()1

 )6خلق الكون والبشرية

 قال تعالى( :وَإِذْ قَملَ َبُّكَ وِلْمَلَمئِفَ ِ إِسِّ جَمعِيٌ ِ لوْأَ ْضِ خَلِ يَ ً) -قال تعالى( :وَعَلَّمَ آوَوَ لوْأَسْمَمفَ عُلَّمَم)

()2

()0

 -قال تعالىَ ( :قَملَ اَسْبِئُينسِ بِأَسْمَمفِ هَؤُوَمفِ إِنْ عُنْ ُمْ صَموِقِنيَ)

()1

 )8بيان قبلة المسلمين

 قال تعالى( :وَمَم جَلَلْنَم لوْقِبْلَ َ لوَّ ِ عُنْتَ عَلَ ْمَم إِوَّم وِنَلْلَمَ مَزْ يَ َّبِءُ لو َّسُينلَ مِمَّزْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَ ْهِ) -قال تعالىَ ( :لَنُينَوِّ َنَّكَ قِبْلَ ً تَ ْضَمهَم)

()2

 )9التذكير بأهوال يوم القيامة والجنة والنار والثواب والعقاب

 قال تعالى( :لوَّذِيزَ يَقُينوُيننَ َبَّنَم إِسَّنَم آمَنَّم َمغْيِ ْ وَنَم ذُسُينبَنَم وَقِنَم عَذَلبَ لونَّم ِ) -قال تعالىُ َ ( :ينَ ِّ مِمْ اُجُين َهُمْ وَلولَّهُ وَم يُ ِبُّ لوهَّموِمِنيَ)

 قال تعالى( :سَنُدْخِلُمُمْ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ) -قال تعالى( :وَسَينْفَ يُؤْتِ لولَّهُ لوْمُؤْمِنِنيَ اَجْ ًل عَهِ مًم)

()9

()8

 -قال تعالى( :ضُمَّ تُينَ َّى عُيُّ سَيْس مَم عَ َبَتْ وَهُمْ وَم يُهْلَمُيننَ)

()24

()22

()21

ب) في آيات العبادات
العبةةادة اةةي المهمة األساسةةي التةةي خاةةا ا اإلنسةةان مةةن شجاهةةا ،ية
لوْجِزَّ وَلوْإِسْسَ إِوَّم وِ َلْبُدُونِ)

()1

()22

 )2سواة النساء10 /
 (1سواة النساء19 /
 (2سواة البقاة24 /
 (0سواة البقاة22 /
 (1سواة البقاة22 /
 (1سواة البقاة202 /
 )2سواة البقاة200 /
 )9سواة آل ًماان21 /
 )8سواة آل ًماان12 /
 )24سواة البقاة192 /
 )22سواة النساء211 /
 )21سواة النساء201 /
 )22سواة البااياح11 /
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قةةال تعةةالى( :وَمَننم خَلَقْنتُ

وفةةاض ا ًاةةى النةةاس بعةةض العبةةاداح التةةي لهةةا شثةةا فةةي مصةةال اليةةاد والمجتمةةع ،وتز ي ة

النيوس ،وتطهيا القاوب.

واد في الص ا " :شصل العبودي الخضوع والبل .والتعبيد" :التبليل"
ويقول ابن سيده :من العباداح في الا

اي التةبليل ،والخضةوع : .و ةل طاًة

الخضةةوع والتةةبليل فهةةي ًبةةادة ،والعبةةاداح نةةوع مةةن الخضةةوع
ال ياة ،واليها ،والسمع ،والبصا ،والك ا"

()2

()1

ًاةى جهة

يسةةت قه م المةةنعا شًاةةى شجنةةاس الةةنعا،

وفي القاموس الم يط" :العبدي  ،والعبودي  ،والعبودة ،والعبادة :الطاً "

()2

مبن العبادة ل  :تعني الخضوع ال امل والطاً المطاق

شما العبادة في الكاع :اي م ب ا وخكيته واي "اسا جامع ل ل ما ي بةه ا تعةالى وياضةاه

من األقوال واألًمال الباطن والظاااة"

()0

ًاى خال

ويقول الجاجاني" :العبادة :او فعل الم ا

اوى نيسه؛ تعظيما لابه"

()1

مبن العبادة اي الخضوع ،والخو  ،والتبلل لاخالا ًز وجل؛ وا متثال ألواما ا  ،وشداء قةه
المخاوا في الدنيا واآلخاة.

في العبادة ،وك اه ًاى نعمه؛ لت قيا مصا

وقةةد شاكةةدنا ا تعةةالى ملةةى ال ثيةةا مةةن اةةبه العبةةاداح فةةي تابةةه ال ةايا .واد الميعةةول الثةةاني فةةي

بعض اآلياح الخاص بالعباداح في ست ًكا موضعا موزً
 -1عبادة اهلل وعدم الشرك به

 -قال تعالى( :اَوْ جَلَلُينل وِلَّهِ شُ َعَمفَ خَلَقُينل عَخَلْقِهِ)

التالي:

()1

 قال تعالى( :وَجَلَلُينل وِلَّهِ شُ َعَمفَ قُيْ سَمُّينهُمْ اَوْ تُنَبِّئُينسَهُ بِمَم وَم يَلْلَمُ ِ لوْأَ ْضِ اَوْ بِهَمهِ مِزَ لوْقَينْلِ) قال تعالى( :وَم تَجْلَيْ مَءَ لولَّهِ إِوَمًم آخَ َ َ َقْلُدَ مَذْمُينمًم مَخْذُووًم) -قال تعالى( :وَجَلَلُينل وِلَّهِ شُ َعَمفَ لوْجِزَّ)

()9

()8

 قال تعالى( :وَقَملَ إِسَّمَم لتَّخَذْتُمْ مِزْ وُونِ لولَّهِ اَوْضَمسًم) )2الص ا تاج الا

()2

()24

وص ا العابي  ،الجوااي ،ج ،1ص142

 )1المخصص ،ابن سيده ،ت قيا :خايل مبااايا يال ،ط ،2داا م ياء الت اا العابي ،بياوح  ،ج2022 ،0اة 2881 -ا ،ص11
 (2القةةاموس الم ةةيط ،الييةةاوز شبةةادي ،ت قيةةا :م تةةب الت ة اا فةةي مؤسس ة الاسةةال لاطباً ة والنكةةا والتوززيةةع ،بيةةاوح ،لبنةةان ،ج2011 ،2اة ة -
1441ا ،ص181
 )0العبودي  ،ابن تيمي  ،ت قيا :م مد زايا الكاوين ،ط ،2الم تب اإلسالمي ،بياوح2011 ،اة 1441 -ا ،ص28
 )1التعايياح ،الكاي

الجاجاني ،ضبطه وص

ه مجموً مةن العامةاء بإكة اا

2892ا ،ص201
 (1سواة الاًد21 /
 )2سواة الاًد22 /
 )9سواة اإلسااء11 /
 )8سواة األنعاا244 /
 )24سواة العن بوح11 /
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الناكةا ،ط ،2داا ال تةب العامية  ،بيةاوح ،لبنةان2042 ،ا ة -

 -قال تعالى( :لوَّذِي جَلَيَ مَءَ لولَّهِ إِوَمًم آخَ َ َأَوْقِ َمهُ ِ لوْلَذَلبِ لوشَّدِيدِ)

()2

 -1الصالة

 قال تعالى( :وَإِذَل سَموَيْ ُمْ إِوَى لوصَّلَمةِ لتَّخَذُوهَم هُزُوًل ووَلِبًم ذَوِكَ بِأَسَّمُمْ قَينْوٌ وَم يَلْقِلُيننَ) قال تعالىَ ( :بِّ لجْلَلْنِ مُقِ مَ لوصَّلَمةِ وَمِزْ ذُ ِّيَّ ِ -قال تعالى( :ويَزِيدُهُمْ خُشُينعًم)

َبَّنَم وَتَقَبَّيْ وُعَمفِ)

()0

 -قال تعالى( :اَ َاَيْتَ لوَّذِي يَنْمَى ،عَبْدًل إِذَل صَلَّى)

()1

()2

()1

"ومعنةةاه :شخبانةةى ًمةةن ينهةةى بعةةض ًبةةاد ا ًةةن صةةالته ،من ةةان بلةةك النةةااي ًاةةى طايقة
سديدة فيما ينهى ًنةه مةن ًبةادة ا  .شو ةان آمة اا بةالمعاو والتقةوى فيمةا بةأما بةه مةن ًبةادة األوثةان
ما يعتقد ،و بلك من ان ًاى الت بيب لا ا والتولي ًن الدين الص ي  ،ما نقول ن ن شلا يعاا بأ َّن
الاَّه ياى ،ويطاع ًاى ش واله من اداه وضالله ،فيجازيه ًاى سب بلك .وابا وًيد .فإن قاح:
ما متعاا شاشيح؟ قاح :البي ينهى مع الجما الكاطي  ،واما في موضع الميعولين .فإن قاح:
فةةأين جةواب الكةةاط؟ قاةةح :اةةو م ةةبو  ،تقةةدياه :من ةةان ًاةةى الهةةدى شو شمةةا بةةالتقوى ،شلةةا يعاةةا
بأن ا ياى .وانما ب لد ل ب اه في جواب الكاط الثاني"(.)1
 -1اإلنفاق والصدقات

 -قال تعالى( :وَمَم مَنَلَمُمْ اَنْ تُقْبَيَ مِنْمُمْ سَيَقَمتُمُمْ)

()2

 -قال تعالى( :وَإِنْ وَمْ يُلْ َينْل مِنْمَم إِذَل هُمْ يَ ْخَ ُيننَ)

()9

 قال تعالى( :وَمِزَ لوْأَعْ َلبِ مَزْ يَ َّخِذُ مَم يُنْيِقُ مَغْ َمًم) -قال تعالى( :ويَ َّخِذُ مَم يُنْيِقُ قُ ُبَمتٍ عِنْدَ لولَّهِ)

()8

()24

 -قال تعالى( :وَآتِ ذَل لوْقُ ْبَى حَقَّهُ وَلوْمِ ْفِنيَ وَلبْزَ لو َّبِ يِ وَوَم تُبَذِّ ْ تَبْذِي ًل)

()22

وًاى ابا يم ننا تقسيا األغااض الد لي التي سيا ألجاها الميعول الثةاني فةي آيةاح العبةاداح
ملى ثالث شقساا اي-:

 )2سواة ا11/
 )1سواة المائدة19 /
 )2سواة مبااايا04 /
 )0سواة اإلسااء248 /
 )1سواة العاا8 ،9 /
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،0ص.229

 )2سواة التوب 10 /
 )9سواة التوب 19 /
 )8سواة التوب 89 /
 )24سواة التوب 88 /
 )22سواة اإلسااء11 /
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شو  :ما يخص األم بك ل ًاا ،والعالق بالخالا؛ ألن قم العباداح اةو اسةت قاا ا لاعبةادة

ت قيقا لا اي التي من شجاها خاا اإلنس والجن فأ ثا واود الميعول الثةاني فةي العبةاداح التةي غاضةها
التقاب ملى ا ونبب الكاك به.

ثانيا :مايخص الياد واي :الصالة؛ ألنها تمد المؤمن بقوة واو اني تعوده ًاى تهبيب النيس،

ومواجه المكق  ،وتنهاه ًن الي كاء والمن ا.

يص ًاة ةةى الت افة ةةل
ثالثة ةةا :مة ةةا يخة ةةص المجتمة ةةع اإلسة ةةالمي :واة ةةو اإلنية ةةاا؛ ألن اإلسة ةةالا ة ةا ٌ
اإلجتماًي والتعاون والت اا ا بين شبنائه.
ت) في آيات القتال:

المقصود بالقتال انا ما يااد

الجهاد ،شو الدفاع ،شو ال اب.

فق ةةد ا ةةدى ا س ةةب انه البكة ةاي مل ةةى من ةةااج ف ةةي ياته ةةا لت قي ةةا اياته ةةا وس ةةعادتها ،في ةةي ةةل

المجتمع ةةاح ي ةةا لابك ةةا شن ي ونة ةوا ش ة ة اا اا ،يافعة ةوا ااية ة ال ةةا ،ويج ةةب ًا ةةيها التص ةةدي لم ةةن ي ةةامها
قوقها ،والدفاع ًنها.
-

ي

قال ا تعالى( :وَقَمتِلُينهُمْ حَ َّى وَم تَفُيننَ ِ ْنَ ٌ ويَفُيننَ لودِّيزُ عُلُّهُ وِلَّهِ)

()2

ول ن الدين اإلسالمي او دين التسام والسالا ،لبلك يجوز القتال في التين اما-:

شو  :الدفاع ًن النيس والمال والوطن.

ية

ثانيةةا :الةةدفاع ً ةةن الةةدًوة اإلس ةةالمي

المدين دفاًا ًن دينها وتأمينا لاةدًوة اإلسةالمي
وَفُمْ وَعَ َى اَنْ تَفْ َهُينل شَ ْئًم وَهُينَ خَ ْ ٌ وَفُمْ)

شبن ا تعةةالى لامس ةةامين بالقتةةال بع ةةد الهج ةاة مل ةةى
ية

قةال تعةالى( :عُ ِنبَ عَلَن ْفُمُ لوْقِ َنملُ وَهُنينَ عُن ْهٌ

()1

 -تعريف القتال (لفظاً):

القا والتاء والالا "قتاه مبا شماته بضاب شو جا شو ُسا شو ًا "
()0
"فإبا ان قتاه العكا شو الجن قيل اقتتل"
"(قاتاه) مقاتا وقتا  :اابه ودافعه"

()2

()1

ومةةن المجةةاز" :دابة مقتاة  :مبلة  ،قةةد مانةةح ًاةةى العمةةل .وقاةةح مقتةةل :شاا ةةه العكةةا  .واقتتاةةه

النساء :افتتنه تى شاا ه"

()1

 )2سواة األنيال28/
 )1البقاة 121/
 )2لسان العاب ،ابن منظوا ،ط ،2داا صادا ،بياوح ،ج2020 ،22اة ،ص102
 )0الص ا تاج الا

وص ا العابي  ،الجوااي ،ج ،1ص2289

 )1المعجا الوسيط ،مجمع الا

العابي بالقاااة ،داا الدًوة ،ج ،1ص221

 1شساس البالغ  ،شبو القاسا الزمخكاي ،ت قيا :م مد باسل ًيون السود ،ط ،2داا ال تب العامي  ،بياوح2022 ،اة2889-ا ،ص.11
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وقةةد واد الميعةةول الثةةاني فةةي آيةةاح القتةةال فةةي الق ةاآن ال ةايا فةةي ش ثةةا مةةن موضةةع وألغ ةااض

متعددة منها:

 )1الحث على قتال األعداء:

م ل ْو َب ْأسَننم ُف
م َم َّنن ْ ُم ُ
ف ْ
م َمَُنن ُي لوَّنن ِذي َز َخ َل نينْل مِنن ْز قَنن ْب ِل ُ
ف ْ
 قةةال تعةةالى( :اَوْ حَ ِننبْ ُمْ اَنْ تَنندْخُلُينل لوْجَنَّ ن َ و َومَّننم يَنن ْأ ِت ُوَلو َّ َّلفُ)

()

 -قال تعالى( :اَوْ حَ ِبْ ُمْ اَنْ تَدْخُلُينل لوْجَنَّ َ ووَمَّم يَلْلَمِ لولَّهُ لوَّذِيزَ جَمهَدُول مِنْفُمْ ويَلْلَمَ لوصَّمبِ ِيزَ)

( )

 -قال تعالى( :يَم اَيُّمَم لوَّذِيزَ آمَنُينل إِذَل وَقِ ُمُ لوَّذِيزَ عَيَ ُول عَحْيًم َلَم تُينَوُّينهُمُ لوْأَوْبَم َ)

()

 -قال تعالى( :وَينْ خَ َجُينل ِ فُمْ مَم عَلوُوعُمْ إِوَّم خَبَموًم)

()

 -قال تعالى( :وِ َجْلَيَ لولَّهُ ذَوِكَ حَ ْ َةً ِ قُلُينبِمِمْ)

()

ثانياً :اإلعداد للقتال:
()1
 -قال تعالى( :تُبَينِّئُ لوْمُؤْمِنِنيَ مَقَمعِدَ وِلْقِ َملِ وَلولَّهُ سَمِ ءٌ عَلِ مٌ)

 -قال تعالى( :ووَقَدْ عَمسُينل عَمهَدُول لولَّهَ مِزْ قَبْيُ وَم يُينَوُّيننَ لوْأَوْبَم َ وَعَمنَ عَمْدُ لولَّهِ مَ ْئُينوًم)

ثالثاً :النصر:
()
 قال تعالى( :وَمَم جَلَلَهُ لولَّهُ إِوَّم بُشْ َى وَفُمْ وَوِ َ ْمَئِزَّ قُلُينبُفُمْ) -قال تعالى( :ووَقَدْ صَدَقَفُمُ لولَّهُ وَعْدَهُ)

()

 -قال تعالى( :وَجَلَلْنَمعُمْ اَعَُْ َ سَيِريًل)

( )

"والنييا ،من ينيا مع الاجل من قومه ،وقيل :جمع نيا العبيد والمعيز"(.)22
رابعاً :التخلف عن القتال:
(
 -قال تعالى( :يَهُنُّيننَ بِمولَّهِ غَ ْ َ لوْ َقِّ)

)

 -قال تعالىَ ( :إِنْ تَينَوَّ ْ ُمْ َمعْلَمُينل اَسَّمَم عَلَى َسُينوِنَم لوْبَلَمغُ لوْمُبِنيُ)

( )

 )2سواة البقاة120 /
 )1سواة آل ًماان201 /
 )2سواة األنيال21 /
 )0سواة التوب 02 /
 )1سواة آل ًماان211 /
 )1سواة آل ًماان212 /
 (2سواة األ زاب21 /
 )9سواة آل ًماان211 /
 )8سواة آل ًماان 211/
 )24سواة اإلسااء1 /
 )22ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،1ص.114

 )21سواة آل ًماان210 /
 )22سواة المائدة81 /
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()2

 -قال تعالى( :وَمَزْ يُينَوِّمِمْ يَينْمَئِذٍ وُبُ َهُ إِوَّم مُ َ َ ِّ ًم وِقِ َمل)

()

 -قال تعالىَ ( :اَيْتَ لوَّذِيزَ ِ قُلُينبِمِمْ مَ َضٌ يَنْهُ ُونَ إِوَ ْكَ)

( )

خامساً :الهزيمة:

واي قسمان:

أ) هزيمة الكفار:

 -قال تعالى( :وَلوَّذِيزَ لتَّخَذُول مَ ْجِدًل ضِ َل ًل وَعُيْ ًل)

()

 -قال تعالى( :تَ ْ َبُمُمْ جَمِ لًم وَقُلُينبُمُمْ شَ َّى ذَوِكَ بِأَسَّمُمْ قَينْوٌ وَم يَلْقِلُيننَ)

()

ب) هزيمة المسلمين:

 -قال تعالىَ :أَضَمبَفُمْ غَمًّم بِغَمٍّ وِفَ ْلَم تَ ْزَسُينل)

()

سادساً :أجر وثواب القتال في سبيل اهلل:
()
 قال تعالى( :وَعَلوَهُ بَ ْ َ ً ِ لوْلِلْمِ وَلوْجِ ْمِ وَلولَّهُ يُؤْتِ مُلْفَهُ مَزْ يَشَمفُ وَلولَّهُ وَلسِءٌ عَلِ مٌ) -قال تعالى( :وَآتَمهُ لولَّهُ لوْمُلْكَ وَلوْ ِفْمَ َ)

()

 -قال تعالى( :ضُمَّ تُينَ َّى عُيُّ سَيْس مَم عَ َبَتْ وَهُمْ وَم يُهْلَمُيننَ)

()9

 -قال تعالى( :اَجَلَلْ ُمْ سِقَميَ َ لوْ َمجِّ وَعِمَم َةَ لوْمَ ْجِدِ لوْ َ َلوِ عَمَزْ آمَزَ بِمولَّهِ وَلوْ َينْوِ لوْآخِ ِ)

()

 -قال تعالى( :وَلوَّذِيزَ جَمهَدُول ِ نَم وَنَمْدِيَنَّمُمْ سُبُلَنَم وَإِنَّ لولَّهَ وَمَءَ لوْمُ ْ ِنِنيَ)

( )

 -قال تعالى( :وَعُلًّم وَعَدَ لولَّهُ لوْ ُ ْنَى)

( )

سابعاً :العفو والصفح:

 -قال تعالى( :وَوَم يَجْ ِمَنَّفُمْ شَنَآنُ قَينْو اَنْ صَدُّوعُمْ عَزِ لوْمَ ْجِدِ لوْ َ َلوِ اَنْ تَلْ َدُول)

( )

 )2سواة األنيال21 /
 )1سواة م مد14 /
 )2سواة التوب 242 /
 )0سواة ال كا20 /
 (1سواة آل ًماان212 /
 )1سواة البقاة102 /
 )2سواة البقاة112 /
 (9سواة آل ًماان212 /
 )8سواة التوب 28 /
 )24سواة العن بوح18 /
 )22سواة ال ديد24 /
 )21سواة المائدة1 /

191

ثامناً :عدم التآمر مع الكفار

 -قال تعالى( :يَ ْ َبُيننَ عُيَّ صَ ْ َ ٍ عَلَ ْمِمْ هُمُ لوْلَدُوُّ)

()

ت) في آيات الوعظ واإلرشاد
"الةةوًظ والعظ ة والعظ ة والموًظ ة  :النص ة والتةةب يا بالعواقةةب؛ قةةال ابةةن سةةيده :اةةو تةةب ياك
لإلنسان بما ياين قابه من ثواب وًقاب .وفي ال دي  :ألجعانك ًظ  ،شي موًظ وًباة ل ياك"

()1

شما المعنى اإلصطال ي "الةوًظ :زجةا مقتةان بتخوية  .قةال الخايةل :اةو التةب يا بةالخيا فيمةا

ياا له القاب ،والعظ والموًظ  :ا سا.

 -قال تعالى" :يَلِهُفُمْ وَلَلَّفُمْ تَذَعَّ ُونَ "

()2

الاكاد :نقيض ال ي ...واو نقيض الضالل"
الاكد ،و َّ
و ُّ

شما الاكد اصطال ا" :يستعمل استعمال الهداي "
والةةوًظ شو الموًظ ة جةةاء وصةةيا لاق ةاآن ال ةايا

جاءت ا موًظ من اب ا وكياء لما في الصدوا"

()1

()0

()1

ةةل .ي ة

قةةال ا تعةةالى" :يةةا شيهةةا النةةاس قةةد

فيي الوقح البي شنزل ا فيه القاآن ال ايا ان الناس ب اج ملى الوًظ الديني؛ لتاا قاةوبها،

وتاغيبها في ابا الدين الجديد.

واغا ل الت يااح التي طاشح ًاى المجتمعةاح فةي الوقةح ال اضةا ،م شن الخطةاب الةوًظي

بيا في مصال نيوس الناس وقاوبها ،وازال اليتن التي تزداد يوما بعد يوا.
له دوا ٌ
ةا مةن السةياا القاآنةي ،ية واد الميعةول الثةاني فةي
لبا نجد آلياح الوًظ واإلاكاد نصةيبا بي ا
مائ واثنين وسبعين موضعا في آياح الوًظ واإلاكاد.

وابا تأمانا آياح الوًظ واإلاكاد في القاآن ال ايا نجد ش ثااا يا ز ًاى جانبين-:

األول :مخاطب العقل ي

تقوا ابه اآلياح ًاى مقناع الناس من خالل مخاطب ًقولها.

الثاني :التاغيب والتاايب بالتب يا بالجن والناا والثواب والعقاب.

 )2سواة المنافقون0 /
 )1لسةةان العةةاب ،ابةةن منظةةوا ،ط ،2داا صةةادا ،بيةةاوح ،ج2020 ،2اة ة ،ص ،011الصة ا تةةاج الا ة وص ة ا العابية  ،الجةةوااي ،ت قيةةا:
ش مد ًبد ال يوا ًطاا ،ج ،2ص2292
 )2المياداح في غايب القاآن ،شبةو القاسةا ال ااغةب األصةيهاني ،ت قيةا :صةيوان ًةدنان الةااوي ،ط ،2داا القاةا؛ الةداا الكةامي  ،دمكةا ،بيةاوح،
ج2021 ،2اة ،ص221
 )0لسان العاب ،ابن منظوا ،ط ،2داا صادا ،بياوح ،ج2020 ،2اة ،ص221
 )1المياداح في غايب القاآن ،شبو القاسا الااغب األصيهاني ،ج ،2ص210
 (1سواة يونس12 /
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م ةةا ج ةةاءح آي ةةاح ال ةةوًظ واإلاك ةةاد تخاط ةةب م ةةاوءة اإلنس ةةان العاب ةةي وك ةةهامته ،شو باألس ةةاوب

القصصةةي ،والتةةب يا بأنب ةاء السةةابقين واألمةةا السةةابق الةةبين اا ةوا بسةةبب معصةةيتها ،شو التةةب يا بنكةةأة
اإلنسان وخاقه ،شو توجيه النبي صاى ا ًايه وساا لما شنزل ًايه.

ول ث ةاة آيةةاح الةةوًظ واإلاكةةاد التةةي اكةةتماح ًاةةى الميعةةول الثةةاني وضةةيا ةةدود اةةبه الد ااس ة .

سن تيي ببعض األمثا :
)1

التذكير بالجنة والنار والثواب والعقاب:

 -قال تعالى( :وَسُصْلِهِ جَمَنَّمَ وَسَمفَتْ مَصِريًل)

()

 -قال تعالىَ ( :آتِمِمْ عَذَلبًم ضِلْيًم مِزَ لونَّم ِ)

( )

 -قال تعالى( :وَعَدَ لولَّهُ لوْمُنَم ِقِنيَ وَلوْمُنَم ِقَمتِ وَلوْفُيَّم َ سَم َ جَمَنَّمَ خَموِدِيزَ ِ مَم)

()

 -قال تعالى( :وَعَدَ لولَّهُ لوْمُؤْمِنِنيَ وَلوْمُؤْمِنَمتِ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ خَموِدِيزَ ِ مَم)

()

 قال تعالى( :وَاُوْخِيَ لوَّذِيزَ آمَنُينل وَعَمِلُينل لوصَّموِ َمتِ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ خَموِدِيزَ ِ مَم) -قال تعالى( :يُدْخِلْهُ جَنَّمتٍ تَجْ ِي مِزْ تَ ْ ِمَم لوْأَسْمَم ُ)

()

)1

التذكير بنعم اهلل:

 -قال تعالى( :لوَّذِي جَلَيَ وَفُمُ لوْأَ ْضَ ِ َلشًم وَلو َّمَمفَ بِنَمفً)

()

 -قال تعالى( :قُيْ اَؤُسَبِّئُفُمْ بِخَ ْ مِزْ ذَوِفُمْ)

()

 قال تعالى( :وَجَلَلْنَم وَفُمْ ِ مَم مَلَميِشَ قَلِ لًم مَم تَشْفُ ُونَ) -قال تعالى( :يُغْشِ لولَّ ْيَ لونَّمَم َ يَ ْلُبُهُ حَُِ ًُم)

()

) )

 -قال تعالى( :إِذْ جَلَلَفُمْ خُلَيَمفَ مِزْ بَلْدِ قَينْوِ سُين ،وَعَلوَعُمْ ِ لوْخَلْقِ بَ ْ َ ً)

( )

 -قال تعالى( :جلي لوشمس ض مفً)

( )

 -قال تعالى( :ووَقَدْ جَلَلْنَم ِ لو َّمَمفِ بُ ُوجًم وَعَيَّنَّمهَم وِلنَّمظِ ِيزَ)

( )

 )2سواة النساء221/
 )1سواة األً اا 29 /
 )2سواة التوب 19 /
 )0سواة التوب 21 /
 )1سواة مبااايا12 /
 )1سواة اليت 22 /
 )2سواة البقاة11 /
 )9سواة آل ًماان21 /
 )8سواة األً اا 24 /
 )24سواة األً اا 10 /
 )22سواة األً اا 18 /
 (21سواة يونس1 /
 )22سواة ال جا21 /
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()

 -قال تعالى( :وَمَزْ َعَقْنَمهُ مِنَّم ِعْقًم حَ َنًم)

()

 -قال تعالى( :وَجَلَيَ وَفُمُ لو َّمْءَ وَلوْأَبْصَم َ وَلوْأَ ْئِدَةَ وَلَلَّفُمْ تَشْفُ ُونَ)

( )

 -قال تعالى( :وَلولَّهُ جَلَيَ وَفُمْ مِزْ بُ ُينتِفُمْ سَفَنًم)

()

 -قال تعالى( :وَجَلَلْنَم لولَّ ْيَ وَلونَّمَم َ آيَ َ ْزِ َمَ َينْسَم آيَ َ لولَّ ْيِ وَجَلَلْنَم آيَ َ لونَّمَم ِ مُبْصِ َةً)

()

 قال تعالى( :وَهُينَ لوَّذِي جَلَيَ وَفُمُ لولَّ ْيَ وِبَمسًم وَلونَّينْوَ سُبَمتًم وَجَلَيَ لونَّمَم َ سُشُين ًل) -قال تعالى( :وَسُ ْقِ َهُ مِمَّم خَلَقْنَم اَسْلَممًم وَاَسَمسِ َّ عَُِريًل)

()

()

 -قال تعالى( :وَجَلَيَ بَ ْنَمُمَم بَ ْعَخًم وَحِجْ ًل مَ ْجُين ًل)

()

 -قال تعالى( :وَتَ َى لوْجِبَملَ تَ ْ َبُمَم جَممِدَةً وَهِ َ تَمُ ُّ مَ َّ لو َّ َمبِ)

()

 -قال تعالى( :لوَّذِي جَلَيَ وَفُمْ مِزَ لوشَّجَ ِ لوْأَخْ َ ِ سَم ًل َإِذَل اَسْ ُمْ مِنْهُ تُينقِدُونَ)

()

 -قال تعالى( :وَجَلَلْنَم سَينْمَفُمْ سُبَمتًم)

( )

 )1التذكير بخلق اإلنسان:
 قال تعالى( :ثُمَّ خَلَقبنَا النُّطبفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقبنَا البعَلَقَةَ مُِبغَةً فَخَلَقبنَا البمُِبغَةَ عِظَامًا فَكَتَوْنَا البعِظَامَ لَِْمًا ثُمَّ أَنبشَأبنَاهُ خَلبقًا آخَ رَفَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْتَنُ البخَالِقِنيَ)( .
 -قال تعالىَ ( :جَلَلْنَمهُ ِ قَ َل مَفِنيٍ)

( )

 -قال تعالى( :اَ َ َاَيْ ُمْ مَم تُمْنُينن اَاَسْ ُمْ تَخْلُقُينسَهُ اَوْ سَ ْزُ لوْخَموِقُيننَ)

( )

 )7بيان قدرة اهلل:

 -قال تعالى( :جَلَلْنَم ِ عُيِّ قَ ْيَ ٍ اَعَمبِ َ مُجْ ِمِ مَم وِ َمْفُ ُول ِ مَم)

( )

 قال تعالى( :وِ َمِ زَ لولَّهُ لوْخَبِ ثَ مِزَ لو َّ ِّبِ ويَجْلَيَ لوْخَبِ ثَ بَلْ َهُ عَلَى بَلْض َ َ ْعُمَهُ جَمِ لًم) )2سواة النمل21 /
 )1سواة الن ل29 /
 )2سواة الن ل94 /
 )0سواة اإلسااء21 /
 )1سواة الياقان02 /
 (1سواة الياقان08 /
 )2سواة الياقان12 /
 )9سواة النمل99 /
 )8سواة يس94 /
 )24سواة النبأ8 /
 (22المؤمنون20/
 )21سواة الماسالح12 /
 )22سواة الواقعه19-18 /
 )20سواة األنعاا212 /
 )21سواة األنيال22 /
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( )

 -قال تعالى( :اوَمْ يَلْلَمُينل اَنَّ لولَّهَ يَلْلَمُ سِ َّهُمْ وسَجْينَلهُمْ)

()

 -قال تعالىَ ( :جَلَلْنَمهَم حَصِ دًل)

( )

 -قال تعالى( :وَيُؤْتِ عُيَّ ذِي َ ْي َ ْلَهُ)

()

 -قال تعالى( :ووَينْ شَمفَ َبُّكَ وَجَلَيَ لونَّمسَ اُمَّ ً وَلحِدَةً)

()

 -قال تعالى( :اوَمْ تَ َ اَنَّ لولَّهَ يُ َبِّحُ وَهُ مَزْ ِ لو َّمَموَلتِ وَلوْأَ ْضِ)

()

 -قال تعالى( :اوَمْ تَ َ اَنَّ لولَّهَ يُزْجِ سَ َمبًم ضُمَّ يُؤَوِّفُ بَ ْنَهُ)

()

 -قال تعالىَ ( :أُووَئِكَ يُبَدِّلُ لولَّهُ سَ ِّئَمتِمِمْ حَ َنَمتٍ وَعَمنَ لولَّهُ غَيُين ًل َحِ مًم)

( )

 -قال تعالى( :وَجَلَلْنَم ذُ ِّيَّ َهُ هُمُ لوْبَمقِنيَ)

()

 -قال تعالى( :وَينْ سَشَمفُ وَجَلَلْنَمهُ حُ َممًم)

()

وال طاا :من طا ،اليتاح والجباب من فح وجب :واو ما صاا اكيما وت طا"(.)24
( )
 قال تعالى( :ووَقَدْ عَيَّنَّم لو َّمَمفَ لودُّسْ َم بِمَصَمبِ حَ وَجَلَلْنَمهَم ُجُينمًم وِلشَّ َمطِنيِ وَاَعْ َدْسَم وَمُمْ عَذَلبَ لو َّلِريِ) -قال تعالىَ ( :جَلَلْنَم عَموِ َمَم سَم ِلَمَم)

( )

)5

التحذير من المعاصي والبعد عن الفتن:

 -قال تعالى( :وَوَم تَجْلَلُينل لولَّهَ عُ ْضَ ً وِأَيْمَمسِفُمْ)

( )

 -قال تعالى( :لوشَّ ْ َمنُ يَلِدُعُمُ لوْيَقْ َ)

( )

 -قال تعالى( :وَم يَ َّخِذِ لوْمُؤْمِنُيننَ لوْفَم ِ ِيزَ اَوْوِ َمفَ مِزْ وُونِ لوْمُؤْمِنِنيَ)

( )

 -قال تعالى( :يَم اَيُّمَم لوَّذِيزَ آمَنُينل وَم تَ َّخِذُول لوَّذِيزَ لتَّخَذُول وِينَفُمْ هُزُوًل ووَلِبًم)

 )2سواة التوب 29/
 )1سواة يونس10 /
 )2سواة اود2 /
 )0سواة اود229 /
 )1سواة النوا02 /
 )1سواة النوا02 /
 (2سواة الياقان24 /
 )9سواة الصافاح22 /
 )8سواة الواقع 11 /
 )24ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،0ص.011

 )22سواة الماك1 /
 (21سواة ال جا20 /
 (22سواة البقاة110 /
 20سواة البقاة119 /
 )21سواة آل ًماان19 /
 )21سواة المائدة12 /
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( )

صفات المؤمنين وأجرهم عند اهلل:

)1

 -قال تعالى( :وَإِذَل تُلِ َتْ عَلَ ْمِمْ آيَمتُهُ عَلوَتْمُمْ إِميَمسًم وَعَلَى َبِّمِمْ يَ َينَعَّلُيننَ)

( )

 -قال تعالى :وِ َجْزِيَمُمُ لولَّهُ اَحْ َزَ مَم عَمسُينل يَلْمَلُيننَ)

( )

 -قال تعالى( :وَيُبَشِّ َ لوْمُؤْمِنِنيَ لوَّذِيزَ يَلْمَلُيننَ لوصَّموِ َمتِ اَنَّ وَمُمْ اَجْ ًل حَ َنًم)

()

 -قال تعالى( :ووَ ُبَدِّوَنَّمُمْ مِزْ بَلْدِ خَينْ ِمِمْ اَمْنًم)

()

 -قال تعالى( :وَاَضَمبَمُمْ َ ْ ًم قَ ِيبًم)

()

 قال تعالى( :وَعَدَعُمُ لولَّهُ مَغَمسِمَ عَُِريَةً تَأْخُذُوسَمَم))2

()

الحديث عن الكفار وصفاتهم وأفعالهم:

 -قال تعالى( :وَوَم يَ ْ َبَزَّ لوَّذِيزَ عَيَ ُول سَبَقُينل إِسَّمُمْ وَم يُلْجِزُونَ)

()

 قال تعالى( :وَجَلَلْنَم عَلَى قُلُينبِمِمْ اَعِنَّ ً اَنْ يَيْقَمُينهُ وَ ِ آذَلسِمِمْ وَقْ ًل) -قال تعالى( :وَم تَلْلَمُمُمْ سَ ْزُ سَلْلَمُمُمْ)

()

( )

 -قال تعالى( :عَأَسَّمَم اُغْشِ َتْ وُجُينهُمُمْ قِ َلًم مِزَ لولَّ ْيِ مُهْلِمًم)

( )

 -قال تعالى( :لوَّذِيزَ جَلَلُينل لوْقُ ْآنَ عِ ِنيَ)

( )

 -قال تعالى( :لوَّذِيزَ يَجْلَلُيننَ مَءَ لولَّهِ إِوَمًم آخَ َ َ َينْفَ يَلْلَمُيننَ)

( )

 -قال تعالى( :وَوِ َلْلَمَ لوَّذِيزَ عَيَ ُول اَسَّمُمْ عَمسُينل عَمذِبِنيَ)

( )

 -قال تعالى( :لوَّذِيزَ عَيَ ُول وَصَدُّول عَزْ سَبِ يِ لولَّهِ عِوْسَمهُمْ عَذَلبًم َينْقَ لوْلَذَلبِ بِمَم عَمسُينل يُيْ ِدُونَ)

 -قال تعالى( :وَجَلَلْنَم جَمَنَّمَ وِلْفَم ِ ِيزَ حَصِريًل)

( )

 -قال تعالى( :ضُمَّ جَلَلْنَم وَهُ جَمَنَّمَ يَصْلَمهَم مَذْمُينمًم مَدْحُين ًل)

( )

 )2األنيال1 /
 )1سواة التوب 212 /
 )2سواة ال ه 1 /
 )0سواة النوا11 /
 (1سواة اليت 29 /
 (1سواة اليت 14 /
 )2سواة األنيال18 /
 (9سواة األنعاا11 /
 )8سواة التوب 242 /
 )24سواة يونس12 /
 )22سواة ال جا81 /
 )21سواة ال جا81 /
 )22سواة الن ل28 /
 )20سواة الن ل99 /
 )21سواة اإلسااء9 /
 )21سواة اإلسااء29 /
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( )

 -قال تعالى( :وَسُذِيقُهُ يَينْوَ لوْقِ َممَ ِ عَذَلبَ لوْ َ ِيقِ)

()

 -قال تعالى( :اَوِ لتَّخَذُول مِزْ وُونِ لولَّهِ شُيَلَمفَ)

( )

 قال تعالى( :وَاَسْذِ ْهُمْ يَينْوَ لوْآعِ َ ِ إِذِ لوْقُلُينبُ وَدَى لوْ َنَمجِ ِ عَمظِمِنيَ)ث)

()

في ذكر األمم السابقة:

من معافة التةةاايخ اإلنسةةاني ،وقصةةص األمةا السةةابق  ،وبيةةان ش ةوال النةاس الةةبين ةةببوا الةةو ي،

ومعاف ًواقبها ،تتضمن ثي اا من الداوس والعبا والعظاح.

لبلك اكتمل القاآن ال ايا ًاى قسط بيا من الثقاف التاايخية متمثاة فةي ب ةا األمةا السةابق ،

مما يؤثا في النيوس واألخالا.

وقد واد الميعول الثاني في خمس وثمانين آي تت د
ًن سيدنا موسى وبني مساائيل ي

منها يت د

ًن األما السابق  ،ان النصيب األ با

واد في شابع وًكاين آي .

مما نا ظه في ب ا األما السابق شن بعضها ب ا ماة وا دة

مث ةةل :قصة ة لقم ةةان ،وشصة ة اب ال هة ة  ،وبعض ةةها ج ةةاء مت ةةا اا ف ةةي ش ث ةةا م ةةن موض ةةع؛ نظة ة اا

ألاميتها ،شو لتثبيتها في قاوب الناس.

وش ثا القصص ت اا اا في القاآن ال ايا قصص بنةي مسةاائيل ،وسةيدنا موسةى ًايةه السةالا ،فقةد

ب اح في مواضع متعددة من تاب ا ؛ لما فيها من العباة والموًظ  ،واةبا دليةل ًاةى ًظمة القةاآن،

وبالغته ،واًجازه.

"وال م ة فةةي اختيةةاا قص ة بنةةي مس ةاائيل و ث ةاة ت ااااةةا فةةي س ةوا الق ةاآن ال ةايا واض ة ؛ فةةإن

ك ةايعتها اةةي شقةةدا الك ةاائع المعاوف ة اآلن ،وما ازلةةح اةةبه المك ة ا مك ة ا العةةالا اإلنسانس ةي ومصةةدا

البالء لابكاي  ،تى يأتي شما ا "

()0

فنجةةد اآليةةاح تةةب ااا بنعمة ا ًاةةيها ،وًهةةداا وتطةةالبها بالوفةةاء بالعهةةد ،وفةةي مواضةةع شخةةاى

يتوًداا ا بالجزاء ،ثا يب ااا ي

شنجااا ا من فاًون ،وشنزل ًاةيها التةوااة ،وشًطةااا السةع فةي

الازا والعين ،ول نها شصاوا ًاى ال يا ،والعناد ،والضالل ،والتماد ،وايباء األنبياء والاسل.

ما نال ظ اإليجاز والكدة فيما واد من ابه القصص في السوا الم ية  ،والاةين فيمةا واد منهةا

في السوا المدني .
شقساا:

ويم ننةةا تقسةةيا اآليةةاح التةةي واد فيهةةا الميعةةول الثةةاني وتتضةةمنه ب ةةا األمةةا السةةابق ملةةى ثالث ة

 )2سواة ال ج 8/
 )1سواة الزما02 /
 )2سواة غافا29 /
 )0نظااح في تاب ا  ،سن ش مد الساًاتي ،داا التوزيع والنكا اإلسالمي  ،القاااة2012 ،اة 1441 -ا ،ص218
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أ-

القسم األول :يتحدث عن األنبياء والرسل وما حدث لهم من البشر:

فقد جعل ا في قصص شنبيائه واساه ًباة.
-

قال تعالى( :لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي البأَلببَابِ)

()2

و ان النصيب األ با لسيدنا موسى ًايه السالا.

 -قال تعالى( :ووَقَدْ آتَ ْنَم مُينسَى لوْفِ َمبَ وَقَيَّ ْنَم مِزْ بَلْدِهِ بِمو ُّسُيِ)

( )

 -قال تعالى( :وَإِذْ وَلعَدْسَم مُينسَى اَ ْبَلِنيَ وَ ْلَ ً)

()

-

قال تعالى( :ضُمَّ لتَّخَذْتُمُ لوْلِجْيَ مِزْ بَلْدِهِ وَاَسْ ُمْ ظَموِمُيننَ)

()

 -قال تعالى( :وَوَلعَدْسَم مُينسَى ضَلَمضِنيَ وَ ْلَ ً وَاَتْمَمْنَمهَم بِلَشْ )

()

 -قال تعالى( :قَملَ َبِّ اَ سِ اَسْهُ ْ إِوَ ْكَ)

()

 -قال تعالىَ ( :لَمَّم تَجَلَّى َبُّهُ وِلْجَبَيِ جَلَلَهُ وَعًّم وَخَ َّ مُينسَى صَلِقًم)

()

 -قال تعالى( :وَإِذْ قَملَ إِبْ َلهِ مُ َبِّ اَ سِ عَ ْفَ تُ ْ ِ لوْمَينْتَى)

()

 -قال تعالىَ ( :قَدْ آتَ ْنَم آلَ إِبْ َلهِ مَ لوْفِ َمبَ وَلوْ ِفْمَ َ)

()

 -قال تعالى( :وَآتَ ْنَم وَلوُووَ عَبُين ًل)

( )

 -قال تعالى( :ووَمَّم بَلَغَ اَشُدَّهُ آتَ ْنَمهُ حُفْمًم وَعِلْمًم)

( )

 -قال تعالى( :وَآتَ ْنَم مُينسَى لوْفِ َمبَ وَجَلَلْنَمهُ هُدًى وِبَنِ إِسْ َلئِ يَ)

( )

 -قال تعالى( :آت نم ولووو عبين لً)

( )

 -قال تعالىَ ( :قَملَ وَهُ ِ ْعَينْنُ إِسِّ وَأَظُنُّكَ يَم مُينسَى مَ ْ ُين ًل)

( )

 -قال تعالى( :وَوِنَجْلَلَهُ آيَ ً وِلنَّمسِ وَ َحْمَ ً مِنَّم وَعَمنَ اَمْ ًل مَقْ ِ ًّم)

 )2يوس 222 /
 )1سواة البقاة92 /
 )2سواة البقاة14 /
 )0سواة البقاة81 /
 )1سواة األً اا 201 /
 )1سواة األً اا 202/
 )2سواة األً اا 202 /
 )9سواة البقاة124 /
 )8سواة النساء10/
 )24سواة النساء211 /
 )22سواة يوس 11 /
 )21سواة اإلسااء1/
 )22سواة اإلسااء11 /
 )20سواة اإلسااء242 /
 )21سواة مايا12 /
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( )

 -قال تعالى( :وَبَ ًّل بِينَلوِدَتِ ووَمْ يَجْلَلْنِ جَبَّم ًل شَقِ ًّم)

()

 -قال تعالى( :قَملَ قَدْ اُوتِ تَ سُؤْوَكَ يَم مُينسَى)

( )

 -قال تعالى( :ووَقَدْ آتَ ْنَم مُينسَى وَهَم ُونَ لوْيُ ْقَمنَ وَضِ َمفً وَذِعْ ًل وِلْمُ َّقِنيَ)

()

 -قال تعالى( :ووَقَدْ آتَ ْنَم إِبْ َلهِ مَ ُشْدَهُ مِزْ قَبْيُ وَعُنَّم بِهِ عَموِمِنيَ)

()

"الاكةةد :ا اتةةداء لوجةةوه الصةةال  .قةةال ا تعةةالىَ " :نإِنْ آسَ ْن ُمْ مِننْمُمْ ُشْنندلً َننموْ َلُينل إِوَن ْمِمْ اَمْننينلوَمُمْ"

وقا  :اكده .والاكد والاكد ،العدا والعدا .ومعنةى مضةافته مليةه :شنةه اكةد مثاةه وشنةه اكةد لةه
كأن من قب ُل شى من قبل موسى واااون ًايهما السالا .ومعنى ًامه به :شنه ًاا منةه ش ةوا
بديع  ،وشس اا اا ًجيب  ،وصياح قد اضيها وش مداا"(.)1
()
 قال تعالى( :ووَقَدْ آتَ ْنَم وَلوُووَ وَسُلَ ْمَمنَ عِلْمًم) -قال تعالى( :وَجَلَلْنَم لبْزَ مَ ْيَمَ وَاُمَّهُ آيَ ً)

()

 -قال تعالى( :وَقَملَ يَم اَيُّمَم لونَّمسُ عُلِّمْنَم مَنْ ِقَ لو َّ ْ ِ)

()

 قال تعالى( :قَملَ يَم بُنَ َّ إِسِّ اَ َى ِ لوْمَنَموِ اَسِّ اَذْبَ ُكَ)ب -القسم الثاني:
يت ةةد

ً ةةن شفة ةااد ق ةةوا ةةد

()

معه ةةا م ةةا في ةةه ًبة ةاة لان ةةاس قصة ة الس ةةيدة مةةايا ،ولقم ةةان ،وبي

القانين ،وقااون ،وشص اب ال ه  ،وشص اب الييل ،وشص اب األخدود.

قال تعالى:

 -قال تعالى( :وَإِسِّ سَمَّ ْ ُمَم مَ ْيَمَ)

( )

"منما قالح لابها سميتها مايا ألن مايا في ل تها بمعنى العابدة ،فأاادح ببلك التقةاب ملةى ا ،
((22
ويؤخب من ابا تسمي المولود يوا و دته ،وامتنع مايا من الصا لاتعاي والتأني "
( )
 -قال تعالى( :وَعَيَّلَمَم عَعَ ِيَّم)

 )2سواة مايا21 /
 )1سواة طه21 /
 )2سواة األنبياء09 /
 )0سواة األنبياء12 /
 )1ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج ،2ص .212واآلي من سواة النساء.1/

 )1سواة النمل21 /
 )2سواة المؤمنون14 /
 (9سواة النمل21 /
 )8سواة الصافاح241 /
 )24سواة آل ًماان21 /
 )22التسهيل لعاوا التنزيل ،شبو القاسا ال اناطي ،ج،2ص.214
 )21سواة آل ًماان22 /
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"شي ضمها ملى منياقةه و ضةانته ،وال افةل اةو ال اضةن ،و ةان ز ايةا زوج خالتهةا ،وقةا
()2
بتكديد الياء ،ونصب ز ايا :شي جعاه ا افاها"
( )
 -قال تعالى( :وِ ُ ِيَهُ عَ ْفَ يُينَل ِي سَينْفَةَ اَخِ هِ)

ياهةا

ويثيا التااب لإلااءة،
الالا يجوز فيها وجهان ،ش داما :منها متعاق ٌ بة «يب » شي :ينُب ُ ُ
ابه ُ
الثاني :منها متعاق ٌ بة «بع » ،و « ي » معمول ٌ ل «ُيوااي» ،وجماة ُ ا سةتيهاا معاقة ٌ لااؤية
البصاي  ،فهي في م ِّةل الميعةول الثةاني سةادةٌ مس َّةده؛ ألن «اشى» البصةاي قبةل تع ِّةديها بةالهمزة
متعدي ٌ لوا د فا تسبح بالهمزة آخا"(.(2
()
 قال تعالى( :إِسَّمُمْ ِ ْ َ ٌ آمَنُينل بِ َبِّمِمْ وَعِوْسَمهُمْ هُدًى)ةب وزاد ُاةةا لمةةا فةةي ليظة نةةامن العظمة والجةةالل ،وزيادتُةةهُ تعةةالى لهُةةا
"وزدنة ُ
ةااا ُاةةدى ولةةا يةةأح التَّا ية ُ
النةاس و ُّ
ةياُاا لاعمةل الصَّةال وا نقطةاع مليةه و ُمباًةدة َّ
الزاةد فةي ال ُّةدنيا ،واةبه زيةادةٌ فةي
ُادى ُاةو تيس
ُ
اإليمان الَّبي صل لهُا"(.)1
()
 قال تعالىَ ( :أَعِ نُينسِ بِقُينَّةٍ اَجْلَيْ بَ ْنَفُمْ وَبَ ْنَمُمْ َوْمًم) -قال تعالى( :آتُينسِ عُبَ َ لوْ َدِيدِ)

()

 -قال تعالى( :قَملَ آتُينسِ اُ ْ ِغْ عَلَ ْهِ قِ ْ ًل)

()

"والقطا :الن اس المباب ألنه يقطا وقط اا منصوب بأفاغ .وتقدياه :آتوني قط اا شفاغ ًايه
قطاا ،ف ب األول لد ل الثاني ًايه .وقا  :قال ائتوني ،شى جيئوني"(.)8
( )
 قال تعالى( :وَجَلَيَ اَهْلَمَم شِ َلًم) -قال تعالى( :ووَقَدْ آتَ ْنَم وُقْمَمنَ لوْ ِفْمَ َ اَنِ لشْفُ ْ وِلَّهِ)

( )

 قال تعالى( :اوَمْ تَ َ عَ ْفَ َلَيَ َبُّكَ بِلَموٍ إِ َوَ ذلتِ لوْلِمموِ)صوف ُ بة (األُولى)
اد ب ُن ًُوص بن ماا ،واا ً ٌ
ال ُمااد بة «ً ٍاد» القبيا ُ الَّتي ج ُّداا األدنى ُاو ً ُ
اد المو ُ
في قوله تعالى" :وَاَسَّهُ اَهْلَكَ عمولً لوْأُوىل"( .)22لئ َّال ُيتو َّاا ش َّن ال ُمت َّد ًنهُا قبيا ٌ شُخاى تُس َّمى ًادا شيضا.

 )2التسهيل لعاوا التنزيل ،ال اناطي ،ج ،2ص.214
 )1سواة المائدة22 /
 )2الدا المصون في ًاوا ال تاب الم نون ،السمين ال ابي ،ج ،0ص.100
 )0سواة ال ه 22 /
 )1الب ا الم يط ،شبو يان ،ج ،2ص.209
 )1سواة ال ه 81 /
 )2سواة ال ه 81 /
 )9سواة ال ه 81 /
 )8ال كا

ًن قائا غوامض التنزيل ،الزمخكاي ،ج،1ص.209

 )24سواة القصص04 /
 )22سواة لقمان22 /
 )21سواة اليجا1،2 /
 )22سواة النجا14 /
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( )

مع العماليا ُيقا ُل :مَّنهُا بقَّي ٌ من ًاد األولى فعاد وااا اسمان لقبيا ً ٍاد األُولى.
(باح العماد) ،وباح وص ٌ ُمؤَّن ٌ أل َّن ال ُمااد بع ٍاد القبيا ُ"(.)2

انح تنزُل م َّ
اد بة
وُوصيح ً ٌ

ت -القسم الثالث:

ويتضمن واد

وغزواح وشقواا في ًهةد الاسةول م مةد " صةاى ا ًايةه وسةاا" قصة غةزوة

بدا ،واأل زاب ،وبني قايظ ،وبني النضيا ،وشبي لهب.

 قةةال تعةةالى( :وَ َوَّ لولَّ نهُ لوَّنذِيزَ عَيَ ن ُول بِغَ ن ْهِمِمْ وَنمْ يَن نموُينل خَ ْن لً وَعَيَننى لولَّ نهُ لوْمُنؤْمِنِنيَ لوْقِ ننملَ وَعننمنَ لولَّ نهُ قَينِيًّ نمعَزِيزلً)

( )

" واوي شن المااد بة (ال ُمةؤمنين) انةا ًاةي بةن شبةي طالةب وقةوا معةهً ،نةوا لاقتةال وبةازوا ودًةوا
مليةه ،وقتةل ًاةي اجةال مةن المكةا ين اسةمه ًمةاو بةن ًبةد ود ،ف يةااا ا تعةالى مداومة بلةك
وًودته بأن ازا األ زاب بالاي والمالئ

وصنع بلك بقوته وًزته"(.)2

 -قال تعالى( :وَلوَّذِيزَ لتَّخَذُول مَ ْجِدًل ضِ َل ًل وَعُيْ ًل وَتَيْ ِيقًم بَ ْزَ لوْمُؤْمِنِنيَ)

( )

دثنا ابن ميد قةال ،ةدثنا سةام ًةن ابةن مسة اا ...قةالوا :شقبةل اسةول ا -صةاى ا ًايةه

وساا -يعني :من تبوك  -تةى نةزل بةبي شوان -باةد بينةه وبةين المدينة سةاً مةن نهةاا .و ةان
شص اب مسجد الضااا قد انوا شتوه واةو يتجهةز ملةى تبةوك ،فقةالوا :يةا اسةول ا  ،منةا قةد بنينةا

مسةةجدا لةةبي العا ة  ،وال اجة  ،والايا ة المطيةاة ،والايا ة الكةةاتي  ،وانةةا ن ةةب شن تأتينةةا فتصةةاي لنةةا
فيةةه! فقةةال :منةةي ًاةةى جنةةا سةةيا و ةةال ُكة ٍل،شو مةةا قةةال اسةةول ا -صةةاى ا ًايةةه وسةةاا-
َّ
خبا المسجد ،فةدًا
ولو قد قدمنا شتينا ا من كاء ا  ،فصاينا ل ا فيه .فاما نزل ببي شوان ،شتاه ُ
اسول ا صاى ا ًايه وساا مالةك بةن ُّ
الدخ ُكةا ،شخةا بنةي سةالا بةن ًةو  ،ومعةن بةن ًةدي،
شو شخاهً :اصا بن ًدي ،شخا بني العجالن فقال :انطاقا ملى ابا المسجد الظالا شااه فاادماه
و اقاه"

()1

 )2الت ايا والتنويا ،ابن ًاكوا،ج ،24ص229
 )1سواة األ زاب11/
 )2الم اا الوجيز في تيسيا ال تاب العزيز ،ابن ًطي  ،ج ،0ص.228
 )0سواة التوب 242/
 )1جامع البيان في تأويل آي القاآن ،القاطبي،ج.019 ،20
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الخاتمة:

ش مد ا ًز وجل شن شًانني ًاى منجاز ما ًزمح ًايه ،وبعد:
شن يقدا دااس لاميعول الثاني في القاآن ال ايا ،وبلك من خالل الوقةو

فقد اول ابا الب

ًاى واوده في القاآن ،وًاماه ،وصواه ،وبنيته ،واألغااض الد لي التي سيا ألجاها ،ولعل من المييد

شن شجمل شاا منجزاح ابا الب
-

ونتائجه ،واي ًاى الن و التالي:

تعدد المصةطا اح التةي تةدل ًاةى ميهةوا الميعةول بةه ًنةد الن ةاة ،فسةيبويه اسةتعمل مصةطا ين

(ميعول) و (ميعوليه) ،ثا استعمل الن اة من بعده ال المصطا ين ،وتساال الن اة في مواضةع
ثيةاة ،فاسةةتعماوا مصةةطا (ميعةةول) اسةةتثقا لت ةااا بةةه ،ونال ةةظ ثةاة تةةداول المصةةطا خاصة

ًند األفعال التي تتعدى ملى ميعولين شو ثالث .

وفي ل األ وال فالصي تين (ميعول) و(ميعوليه) تد ن ًاى ميهوا وا د.
 -اختا

الن اة في ًامل الميعول الثاني ،فاشى البصايون شن العامل او اليعل شو كبهه .بينما

اكاا بن معاوي صا ب ال سائي من ال وفيين ،ياى شن العامل فيه او الياًل ،واليااء ياى

العامل فيه اليعل والياًل معا ،واناك من يقول من العامل فيه ونه ميعو به؛ واو مباب بعض
ال وفيين وقول لخا

األ ما .والقول األول او الص ي  ،واو قول ش ثا الن ويين.

شن العامل فيه الياً ُل غيا ص ي ؛ َّ
شما من اشى َّ
ألن الياًل اسا واألصل في األسماء شن
َّ
بأن العامل فيه اليعل والياًل جميعا غيا ص ي ؛ َّ
شما من قال َّ
ألن الياًل ما اسا وليس
تعمل .و َّ

من ا األسماء شن تعمل ،فيبقى العمل لتصل واو اليعل .ما شن اناك بعض األفعال قد ت ون
زم ثا تأتي متعدي ليعل شو ليعاين.
-

"ظن وشخواتها" تنصب ميعولين شصاهما المبتدش والخبا ،في ون الميعول الثاني شصةاه خبةا ،لةبلك
يم ن مًاابه ا .

-

األفعال التي تتعدى ملى ثالثة مياًيةل ،ميعولهةا الثالة

-

من الم افظ ًاى الاتب منما اي وسيا لاتمييز بين المعاني الن وي المختاي  ،فيم ن ا ست ناء

وسائل التعدي .

اةو الثةاني مةع (ظةن) ثةا زاد بوسةيا مةن

ًن العالم اإلًابي  ،فأصل التاتيب ًند الن اة (فعل ة فاًل ة ميعول شول ة ميعول ثان) ويجب

ةأخا ل ةةاض بالغةةي
الم افظ ة ًاةةى اةةبه الاتب ة لعةةدا الاةةبس ،ول ةةن مبا اكةةتمل السةةياا تقةةدما وتة ا
وبياني يم ن تقديا ش د الميعولين ًاى اآلخا.

-

قد يياا القاآن ال ايا بين استعمال بعض األفعال المتعدي فيستعمل بعضةها لمةا اةو قابةي وغيةا
قابي ،ولما او م سوس وغيا م سوس ،ويتاتب ًاى بلك مًااب الميعول الثاني ا .
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-

ياد الميعول الثاني في القاآن ال ايا ألفعال قد ت ون غيا متعدي ول ن السةياا القاآنةي اسةتعماها

-

بعض األفعال في القةاآن ال ةايا تتعةدى بنيسةها ،شو ب ةا الجةا ملةى ،شو بةالالا ،و ةل تعدية لهةا

-

جةةاء الميعةةول الثةةاني لةةبعض األفعةةال المتعدي ة بنيسةةها ،ول ةةن الق ةاآن ًةةدااا ب ةةا الجةةا ،وبلةةك

متعدي لميعولين وبلك ألغااض معنوي .
غاض معنوي ود لي يختا

ًن غياه.

لاتيايا الد لي بينها وبين غيااا.
وتوصةةي الد ااس ة ملةةى التعمةةا فةةي د ااس ة معةةاني الةةنظا القاآنةةي ،با ًتمةةاد ًاةةى السةةياا وبني ة

الميادة ،وتكجيع الطالب والبا ثين ًاى الب

في سياا القاآن ال ايا ل

وشخا دًوانا شن ال مد
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اب العالمين.

ود ل .

المصادر والمراجع
 -2القاآن ال ايا.

 -1ا تقان في ًاوا القاآن ،السيوطي ،ت قيا :م مةد شبةو اليضةل مبةااايا ،الهيئة المصةاي العامة
لا تاب2280 ،اة2820-ا.

 -2ااتكةةا

الضةةاب مةةن لسةةان العةةاب ،شبةةو يةةان األندلسةةي ،ت قيةةا :د .اجةةب ًثمةةان م مةةد ،د.

امضان ًبد التواب ،ط ،2مطبع المدني2029 ،اة2889-ا.

 -0شسةةاس البالغ ة  ،شبةةو القاسةةا الزمخكةةاي ،ت قيةةا :م مةةد باسةةل ًيةةون السةةود ،ط ،2داا ال تةةب
العامي  ،بياوح2028 ،اة2889-ا.

 -1شسااا العابي  ،ابن األنبااي ،ط ،2داا األاقا بن شبي األاقا2014 ،اة2884-ا.
 -1األصول في الن و ،ابن السااجً ،بد ال سين اليتاي ،مؤسس الاسال  ،لبنان ،بياوح.

 -2مًة ةااب الجم ةةل وشك ةةباه الجم ةةل ،د .فخ ةةا ال ةةدين قب ةةاوة ،ط ،1داا القا ةةا العاب ةةي ،ا ةةب ،س ةةواي ،
2041اة2898 -ا.

 -9مًااب القاآن ،شبو جعيةا الن ةاسً ،اةا ًايةهً :بةد المةنعا مبةااايا،ط ،2منكةوااح م مةد ًاةي
بيضون ،داا ال تب العامي  ،بياوح2012 ،اة.

 -8مًااب القاآن ،ش مد ًبيد الدًاس،ط ،2داا المنيا وداا اليااابي ،دمكا.2011 ،

 -24مًااب القاآن العظةيا ،ز ايةا األنصةااي ،ت قيةا :د .موسةى مسةعود ،ط2012 ،2ا ة1442-ا،
(دون داا نكا).

 -22مًة ةااب القة ةاآن المنس ةةوب لازج ةةاج ،األص ةةيهاني الب ةةاقولي ،ت قي ةةا :مبة ةااايا اإلبية ةااي ،ط ،0داا
ال تب المصاي  ،القاااة ،داا ال تب الابناني  ،بياوح2014 ،اة.

 -21مً ةااب الق ةاآن وبيانةةه ،م يةةي الةةدين داوي ة ، ،ط ،0داا اإلاكةةاد لاكةةئون الجامعي ة  ،مةةص،
سواي 2021 ،اة.

 -22شمالي ابن الكجاي ،ت قيا :م مود م مد الطنا ي ،ط ،2م تب الخانجي ،القاااة2022 ،اة-
2882ا.

 -20اإلنصا

في مسةائل الخةال

بةين الن ةويين البصةايين وال ةوفيين ،ابةن األنبةااي ،ط ،2الم تبة

العصاي 2010 ،اة1442-ا.

 -21شوض المسالك ملةى شليية ابةن مالةك ،ابةن اكةاا ،ت قيةا :يوسة
والتوزيع.

البقةاًي ،داا الي ةا لاطباًة

 -21اإليضا العضدي ،شبو ًاي اليااسي ،ت قيا :سن كابلي فااود ،ط2298 ،2اة2818-ا.
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 -22اإليضة ةةا فة ةةي ًاة ةةل الن ة ةةو ،الزجة ةةاجي ،ت قية ةةا مة ةةازن المبة ةةااك،ط ،0داا النية ةةائس ،بية ةةاوح،
2041اة2891 -ا.

 -29بةةدائع اليوائ ةةد ،اب ةةن ق ةةيا الجوزية ة ،ت قيا ،اك ةةاا ًب ةةد العزي ةةز ًط ةةا وآخ ةةاون ،ط ،2داا ال ت ةةاب
العابي ،بياوح2021 ،اة2881،ا.

 -28الب ةةا الم ةةيط فةةي التيسةةيا ،شبةةو يةةان األندلسةةي ،ت قيةةا :صةةدقي م مةةد جميةةل ،داا الي ةةا،
بياوح2014 ،اة.

 -14البااان في ًاوا القاآن ،الزا كي ،ت قيا :م مةد شبةو اليضةل مبةااايا ،ط ،2داا م يةاء ال تةب
العابي 2221 ،اة2812 -ا.

 -12التبي ةةان ف ةةي مًة ةااب القة ةاآن ،الع ب ةةاي ،ت قي ةةاً :ا ةةي م م ةةد البج ةةاويً ،يس ةةى الب ةةابي ال اب ةةي
وكا اه.

 -11الت ايا والتنويا ،م مد التونسي ،الداا التونسي لانكا والتوزيع ،تونس2890 ،ا.

 -12التسةةهيل لعاةةوا التنزيةةل ،شبةةو القاسةةا ال انةةاطي ،ت قيةةا :دً .بةةد ا الخالةةدي،ط ،2كةةا داا
األاقا بن شبي األاقا2021 ،اة.

 -10تصة ة ي اليص ةةي وك ةةا ه ،اب ةةن داس ةةتويه ،ت قي ةةا :م م ةةد ب ةةدوي المخت ةةون ،المجا ةةس األًا ةةى
لاكؤون اإلسالمي  ،القاااة2028 ،ه.

 -11التضةةمين الن ةةوي فةةي القةاآن ،د .م مةةد نةةديا فاضةةل ،ط ،2م تبة داا الزمةةان ،المدينة المنةةواة،
ا2011 ،2اة1441 -ا.

 -11التعايياح ،الكةاي

الجاجةاني ،ضةبطه و ققةه :جماًة مةن العامةاء بإكة اا

ال تب العامي  ،بياوح2042 ،اة2892-ا.

الناكةا ،ط ،2داا

 -12توضةةي المقاصةةد والمسةةالك بكةةا شليية ابةةن مالةةك ،شبةةو م مةةد المصةةاي المةةال ي ،ت قيةةاً :بةةد
الا من ًاي سايمان ،ط ،2داا الي ا العابي.

 -19جة ةةامع الة ةةداوس العابي ة ة  ،الكة ةةيخ مص ة ةةطيى ال اليينة ةةي ،ط ،19الم تب ة ة العص ة ةاي  ،بي ة ةةاوح،
2020اة.

 -18الجامع أل اا القاآن ال ايا" تيسيا القاطبي" ،كمس الةدين القاطبةي ،ت قيةا :ش مةد البادونةي،
مبااايا شطيي  ،داا ال تب المصاي  ،القاااة ،ج2290 ،14اة2810 -ا.

 -24جةةامع البيةةان ًةةن تأويةةل آي الق ةاآن ،الطبةةاي ،ت قيةةا الةةد تواً :بةةد ا ًبةةد الم سةةن التا ةةي،
ط ،2داا اجا لاطباً والنكا والتوزيع واإلًالن2011 ،اة1442-ا.

 -22الجدول في مًااب القاآن ال ايا ،م مود صةافي ،ط ،0داا الاكةيد ،دمكةا ،مؤسسة اإليمةان،
بياوح2029 ،اة.

 -21جمهاة األمثال ،شبو االل العس اي ،داا الي ا ،بياوح.
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 -22الجنى الداني في او

المعاني ،شبو م مد الماادي المصاي المال ي ،ت قيا :د .فخا الةدين

قباوة ،األستاب م مد نديا فاضل ،ط ،2داا ال تب العامي  ،بياوح ،لبنان2022 ،اة2881-ا.

 -20اكي الكهاب ًاى تيسيا البيضاوي ،كهاب الدين الخياجي ،داا صادا ،بياوح.

 -21اكةةي الصةةبان ًاةةى كةةا ا كةةموني ألليي ة ابةةن مالةةك ،الصةةبان الكةةافعي ،ط ،2داا ال تةةب
العامي  ،بياوح ،لبنان2022 ،اةح2882 -ا.

 -21خ ازن ة األدب ولةةب لب ةاب لسةةان العةةا بً ،بةةد القةةادا الب ةةدادي ،ت قيةةاً :بةةد السةةالا اةةااون،
ط ،0م تب الخانجي ،القاااة ،ج2029 ،2ا ة 2882ا.

 -22الخصةةائص ،ابةةن جنةةي الموصةةاي ،ت قيةةا :م مةةد ًاةةي النجةةاا ،ط ،0الهيئ ة المص ةاي العام ة
لا تاب2222 ،اة2811 ،ا.

 -29دااساح ألساوب القاآن ال ايا ،م مد ًبد الخالا ًضيم  ،داا ال دي  ،القاااة2012 ،اة.
 -28الةةدا المصةةون فةةي ًاةةوا ال تةةاب الم نةةون ،شبةةو العبةةاس المعةةاو
ش مد م مد الخااط ،داا القاا ،دمكا.

بالسةةمين ال ابةةي ،ت قيةةا :د.

 -04د ئةةل اإلًجةةازً ،بةةد القةةااا الجاجةةاني  ،ت قيةةا :م مةةود م مةةد كةةا ا ،ط ،2مطبعة المةةدني،
المؤسس العابي السعودي بمصا2022 ،اة2881 -ا.

 -02ال ةةاد ًا ةةى الن ةةاة ،اب ةةن مض ةةاء القاطب ةةي ،ت قي ةةا :م م ةةد مبة ةااايا البن ةةا ،ط ،2داا ا ًتص ةةاا،
2288اة2828 -ا.

 -01او المعةةاني فةةي تيسةةيا الق ةاآن العظةةيا والسةةبع المثةةاني ،كةةهاب الةةدين ا لوسةةي ،ت قيةةاً :اةةي
ًبد البااي ًطي  ،ط ،2داا ال تب العامي  ،بياوح2021 ،اة.

 -02كةةا ابةةن ًقيةةل ًاةةى شليي ة ابةةن مالةةك ،ابةةن ًقيةةل ،ت قيةةا :م مةةد م يةةي الةةدين ًبةةد ال ميةةد،
ط ،14داا ىالت اا  ،القاااة.

 -00كة ةا األك ةةموني ًا ةةى شليية ة اب ةةن مال ةةكً ،ا ةةي األك ةةموني الك ةةافعي ،ط ،2داا ال ت ةةب العامية ة ،
بياوح ،لبنان2028 ،اة2889 -ا.

 -01كا التسهيل ،ابن مالك ،ت قيا :دً .بةد الةا من السةيد ،د .م مةد بةدوي المختةون،ط ،2اجةا
لاطباً والنكا والتوزيع واإلًالن2024 ،اة2884-ا.

 -01كةةا التصةاي ًاةةى التوضةةي  ،خالةةد بةةن ًبةةد ا األزاةةاي ،ط ،2داا ال تةةب العامية  ،بيةةاوح،
لبنان2012 ،اة1444-ا.

 -02كا جمل الزجاجي ،ابن ًصيوا ،قدا له ووضع اوامكه :فواز الكعاا ،مك اا :د .مميل بديع
يعقوب ،ط ،2منكوااح م مد ًاي بيضون2029 ،اة2882-ا.
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 -09كةةا الاضةةي ل افية ابةةن ال اجةةب ،اإلسةةتاابابي الاضةةي ،ت قيةةا :سةةن بةةن م مةةد بةةن مب ةااايا

ال يظةةي ،ي يةةى بكةةيا مصةةطيى ،ط ،2جامعة اإلمةةاا م مةةد بةةن سةةعود اإلسةةالمي 2022 ،ا ة-
2881ا.

 -08كةةا كةةبوا الةةباب فةةي معاف ة

ةةالا العةةاب ،كةةمس الةةدين الجةةوااي ،ت قيةةا :ن ةوا

ال ااثي ،ط ،2المدين المنواة ،المما

العابي السعودي 2012 ،اة1440-ا.

بةةن ج ةزاء

 -14كةةا قطةةا النةةدى وبةةل الص ةدى ،ابةةن اكةةاا ،ت قيةةا :م مةةد م ةةي الةةدين ًبةةد ال ميةةد ،ط،22
القاااة2292 ،اة.

 -12كةا ال افية الكةةافي  ،م مةد بةن ًبةةد ا  ،ت قيةاً :بةد المةةنعا اايةدي ،ط ،2جامعة شا القةةاى،
ما ز الب

العامي وا ياء الت اا  ،م

الم ام .

الم س ةةب  ،اب ةةن بابك ةةاب ،ت قية ةا :خال ةةد ًب ةةد ال ة ةايا ،ط ،2المطبعة ة العصة ةاي ،
 -11ك ةةا المقدمة ة ُ
ال ويح2822،ا.
 -12كا

تاب سيبويه ،ابن السااج ،ت قياً :بد ال سين اليتاي ،مؤسس الاسال  ،لبنان ،بياوح.

 -10كةةا

تةةاب سةةيبويه ،شبةةو سةةعيد السةةياافي ،ت قيةةا :د .امضةةان ًبةةد الت ةواب ،د .م مةةود فهمةةي

جازي ،الهيئ المصاي العام لا تاب2891 ،ا.

 -11كا الميصل لازمخكاي ،ابةن يعةي

الموصةاي ،تقةديا :د .مميةل بةديع يعقةوب ،ط ،2منكةوااح

م مد ًاي بيضون ،داا ال تب العامية  ،بيةاوح ،لبنةان2011 ،اةة1442 ،ا.ط ،2م مةد ًاةي

بيضون2029 ،اة2882-ا.

 -11الصةةا بي فةةي فقةةه الا ة ومسةةائاها وسةةنن العةةاب فةةي المهةةا ،ابةةن فةةااس ،ط ،2م مةةد ًاةةي
بيضون2029 ،اة2882-ا.

 -12الصة ا تةةاج الا ة وصة ا العابية  ،الجةةوااي ،ت قيةةا :ش مةةد ًبةةد ال يةةوا ًطةةاا ،ط ،0داا
العاا لاماليين ،بياوح2028 ،اة.

 -19الصةةناًتين ،شبةةو اةةالل العس ة اي ،ت قيةةاً :اةةي م مةةد البجةةاوي ،م مةةد شبةةو اليضةةل مب ةااايا،
الم تب العصاي  ،بياوح2028 ،اة.

 -18العبودية ة  ،اب ةةن تيمية ة  ،ت قي ةةاً :ا ةةي س ةةن ًب ةةد ال مي ةةد ،ط ،2داا األص ةةال  ،ا س ةةماًياي ،
2028اة2888-ا.

ً -14اا الد ل  ،ش مد مختاا ًما ،طً ،1الا ال تب ،القاااة2889 ،ا.

 -12فت القديا ،م مد بن ًاةي الكةو اني اليمنةي ،ط ،2داا ابةن ثيةا ،داا ال اةا الطيةب ،دمكةا،
بياوح.

 -11اليعل زمانه وشبنيته ،د .مبااايا الساماائي،ط ،2مؤسس الاسال  ،بياوح2042 ،اة1442-ا.
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 -12القةةاموس الم ةةيط ،اليياو شزبةةادي ،ت قيةةا :م تةةب الت ة اا فةةي مؤسس ة الاسةةال
والتوزيع،ط ،9بياوح ،لبنان2011 ،اة1441-ا.

لاطباً ة والنكةةا

 -10قضايا التعدي والازوا في الداس الن ةوي ،مبةااايا الكمسةان ،مطبعة المةدني ،جةدة2042 ،ا ة-
2892ا.

 -11ال امل في الا

واألدب ،المباد ،ت قيا :م مد شبو اليضل مبااايا ،داا الي ا العابي ،القاااة،

ج2022 ،2اة2882-ا.

 -11ال ت ةةاب ،س ةةيبويه ،ت قي ةةاً :ب ةةد الس ةةالا ا ةةاون ،ط ،2م تبة ة الخ ةةانجي ،الق ةةاااة2049 ،ا ة ة-
2899ا.

 -12ال كة ةةا

ًة ةةن قة ةةائا غ ة ةوامض التنزية ةةل ،شبة ةةو القاسةةةا الزمخكة ةةاي ،ط ،2داا ال تة ةةاب العابة ةةي،

بياوح2042 ،اة.

 -19لسان العاب ،ابن منظوا ،ط ،2داا صادا ،بياوح2020 ،اة.
 -18الا

العابي معنااا ومبنااا ،د .تماا سان ،الداا البيضاء ،الم اب2880 ،ا.

 -24مج ةةاز القة ةاآن ،شب ةةو ًبي ةةدة البص ةةاي ،ت قي ةةا :م م ةةد فة ةؤاد س ةةز ين ،م تبة ة الخ ةةانجي ،الق ةةاااة،
2292اة.

 -22مجمع األمثال لاميداني ،ت قيا :م مد م ي الدين ًبد ال ميد ،داا المعاف  ،بياوح ،لبنان.
 -21الم ةةاا الةةوجيز فةةي تيسةةيا ال تةةاب ىةةالعزيز ،شبةةو م مةةد األندلسةةي ،ت قيةةاً :بةةد السةةالا ًبةةد
الكافي م مد ،ط ،2داا ال تب العامي  ،بياوح2011 ،اة.

 -22المخصةص ،ابةن سةةيده ،ت قيةا :خايةل مبةااايا جيةال ،ط ،2داا م يةاء التة اا العابةي ،بيةةاوح،
2022اة2881 -ا.

 -20المس ةةائل الس ةةياي ف ةةي الن ةةو ،اب ةةن اك ةةاا ،ت قي ةةا :ةةاتا ص ةةال الض ةةامن ،ط2042 ،2ا ة ة-
2892ا.

 -21مكة ة ل مًة ةااب القة ةاآن ،شب ةةو م م ةةد م ةةي ،ت قي ةةا :د .ةةاتا ص ةةال الض ةةامن ،ط ،1مؤسسة ة
الاسال  ،بياوح2041 ،اة.

 -21معةةاني الق ةاآن ،األخي ة
2022اة2884-ا.

األوسةةط ،ت قيةةا :اةةدى م مةةد ق ااً ة  ،ط ،2م تب ة الخةةانجي ،القةةاااة،

 -22معاني القاآن واًاابه ،الزجاج ،طً ،2الا ال تب ،بياوح2049 ،اة2899-ا.

 -29معةةاني الق ةاآن ،فاضةةل السةةاماائي ،ط ،1كةةا العاتةةك لصةةناً ال تةةاب ،القةةاااة2012 ،اة ة-
1442ا.

 -28معةةاني الق ةاآن ،الي ةااء ،ت قيةةا :ش مةةد يوس ة
والتاجم  ،مصا.
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النجةةاتي وآخةةاون ،ط ،2داا المص ةاي لاتةةألي

 -94معةاني الن ةةو ،د .فاضةةل السةةاماائي ،ط ،1م تبة العاتةةك لصةةناً ال تةةاب ،القةةاااة2012 ،ا ة-
1442ا.

 -92المعجا الوسيط ،مجمع الا

العابي  ،القاااة ،داا الدًوة.

 -91م ني الابيب ًن تب األًاايب ،ابن اكاا ،ت قيا :د .مازن المبةااك ،م مةد ًاةي مةد ا ،
ط ،1داا الي ا ،دمكا2891 ،ا.

 -92ميتا العاةوا ،السة ا ي ،ضةبطه وًاةا ًايةه :نعةيا زازوا ،ط ،1داا ال تةب العامية  ،بيةاوح،
لبنان2042 ،اة2892-ا.

 -90الميةااداح فةةي غايةةب القةاآن ،شبةةو القاسةةا األصةةيهاني ،ط2ن داا القاةةا ،الةةداا الكةةامي  ،دمكةةا،
بياوح2021 ،اة.

 -91الميص ةةل ف ةةي ص ةةنع اإلًة ةااب ،الزمخك ةةاي ،ت قي ةةاً :ا ةةي شب ةةو ما ةةا ،ط ،2م تبة ة اله ةةالل،
بياوح2882 ،ا.

 -91المقتصةةد فةةي كةةا الت ما ة ً ،بةةد القةةااا الجاجةةاني ،ت قيةةا :د .ش مةةد بةةن ًبةةد ا الةةداوي ،
ط ،2جامع اإلماا بن سعود اإلسالمي 2019 ،اة1442 -ا.

 -92المقتضب ،المباد ،ت قيا :م مد ًبد الخالا ًضيم ً ،الا ال تب ،بياوح.

 -99المقاب ،ابن ًصيوا ،ت قيا وتعايا ودااس ً :ادل ش مةد ًبةد ال ميةد ،ط ،2منكةوااح م مةد
ًاي بيضون ،داا ال تب العامي  ،بياوح ،لبنان2029 ،اة2889 -ا.

 -98المنصوب ًاى نزع الخافض في القاآن ال ايا ،مبااايا بةن سةايمان البعيمةي ،ط ،221الجامعة
اإلسالمي بالمدين المنواة2011 ،اة1441-ا.

 -84نتةةائج الي ةةا فةةي الن ةةو ،شبةةو القاسةةا السةةهياي ،ط ،2داا ال تةةب العامي ة  ،بيةةاوح2021 ،اة ة-
2881ا.

 -82الن و الوافيً ،باس سن ،ط ،21داا المعاا  ،مصا.

 -81نظة ة ةااح ف ة ةةي ت ة ةةاب ا  ،س ة ةةن ش م ة ةةد الس ة ةةاًاتي ،داا التوزي ة ةةع والنك ة ةةا اإلس ة ةةالمي  ،الق ة ةةاااة،
2012اة1441-ا.

 -82امةةع الهوامةةع فةةي كةةا جمةةع الجوامةةع ،جةةالل الةةدين السةةيوطي ،ت قيةةاً :بةةد ال ميةةد انةةداوي،
الم تب التوفيقي  ،مصا.

المجالت العلمية والدوريات:
-

مجا مجمع الا

العابي  ،القاااة ،المطبع األمياي ببو اً ،دد2212 ،2اة2820-ا.

مجا جامع اإلمااً /دد 18ة الم اا 2012اة
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الرسائل العلمية:

( دااس ت اياي صافي ) ،شمي ابيع

-

األفعال المتعدي بنيسها والمتعدي ب يااا في سواة يوس

-

قضايا الميعول به ًند الن اة العاب ،م مد ش مد خضيا ،م تب األنجاو المصاي  ،القاااة،

ام اليائق  ،الجامع اإلسالمي ال ومي ما نج1442 ،ا.
1442ا
-

األفعال المتعدي لميعولين في القاآن ال ايا (دااس ن وي د لي ) ،اسال ماجستيا غيا

منكواة ،جبايل سالم  ،ااا ا 1448 ،ا.
-

فاسي المنصوباح في الن و العابي ،اسال د توااهً ،ائد ًبد ال ايا ًاوان ،جامع القاااة،

-

الميع ول به وشساليبه في الن و التعايمي ًاى ضوء ما جاء في القاآن ال ايا وديوان بي الام ،

-

المنصوباح في سواة البقاة (دااس ن وي ) ،دااس ماجستيا ،م مود طالب ًما ،جامع

2821ا.

اسال ماجستيا ،جامع شا القاى السعودي 2014 ،اة 1444 -ا.

القدس.

-

المنصةةوباح فةةي سةةواة ال ه ة

(د ااس ة ن وي ة ) ،اسةةال ماجسةةتيا ،مب ةااايا م مةةد ًبةةد المهةةدي

سالم  ،جامع الخايل1441 ،ا.
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