
  األفعال المتعدية إلى مفعولين
وتسمى هذه المجموعة من األفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر        

وهي أفعال ناسخة لحكم المبتدأ والخبر ، إذ يتحول المرفوعان إلى ) أفعال ظن وأخواتها( 
  : من األفعالتسمية عامة ، تشمل قسمين) ظن وأخواتها: أي( مفعولين ، وهذه التسمية 

  :نوع يكون للظن واليقين ، والغالب كونه للظن وهي ثالثة أفعال: األول
  :وتستعمل للظن في  نحو قول الشاعر) ظن( ـ 
   لظى الحرِب صالياً         فعردتَ فيمن كان فيها معرداك إن شبتْظنتتُ

وهو ( لضمير المتصل ا : األول غير اليقيني ومفعوله لألمرهنا  استعمل ) ظن( فالفعل 
الذين يظنون : (( لليقين كقوله تعالى) ظن( وقد تستعمل )  . صاليا:( والمفعول الثاني) الكاف

 بلقاء اهللا واعتقدوا به اعتقادا أيقنوا وهؤالء اإليمان، ألن الكالم عن أهل ))أنّهم مالقو ربهم
علموا : ، أي)) ِهللا إال إليه وظنّوا أن ال ملجَأ من ا: ((  قوله تعالىأيضاجازما، ومنه 

  .واعتقدوا
:  أي)ظن القاضي فالناُ(:  واحد نحوإلىفهي متعدية ) هماتّ( بمعنى ) ظن( فإن كانت   

: ، أي )) وما هو على الغيب بظنين: (( المتهم ، كقوله تعالى: اتهمه ، والظنين والمظنون 
  .متهم 

  :في قول الشاعر) ظن( وهي بمعنى ) خاَل( ـ 
   هوى               يسومك ما ال يستطاع من الوجِدالك إن لم تُغِمِض الطرفَ ذا إخ
  ).ذا هوى( و ) الضمير الكاف( هنا للظن والمفعولين هما) إخال( فـ 

  :لليقين كقول الشاعر) خال( وقد تستعمل 
   دعاني الغواني عمهن وِخلتَني            لي اسم فال ُأدعى به وهو أوُل

 األولمفعول خال ) ياء المتكلم( و دعونني عمهن وقد علمت أن لي اسما أفال ادعى به  ؟: أي
  . مفعوله الثاني أنهافي موضع نصب على ) لي اسم( ، وجملة 

)) يحسبهم الجاهُل أغنياء من التعفُِّف : (( وتستعمل للظن في نحو قوله تعالى) حِسب( ـ 
مر غير اليقيني وفي هنا لأل) حسب( فـ ))   أيقاظاً وهم رقود وتحسبهم: (( وقوله عز وجّل

( والمفعول الثاني) الهاء المتصلة بميم الجماعة في تحسبهم  ( األول الثانية مفعول حسب اآلية
، ألن الجمل بعد  من الضمير المتصل نصب حالفهي في موقع) وهم رقود( أما جملة ) أيقاظا

  .المعارف أحوال 
  :واالعتقاد، كقول الشاعر لليقين) حِسب( وقد تستعمل 

   حِسبتُ التقى والجود خيرَ  ِتجارٍة               ِرباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقال
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 اليقيني ألن المسألة محتومة اعتقادا وعرفا والشاعر هنا في موضع لألمرهنا  ) حسب( فـ 
  .ن االعتقاد بمنفعتهلناس ما قد تيقن منه وفرغ أمر في اإلرشاد

  
  : وهو ما يفيد الظن فحسب ، وتستعمل لذلك خمسة أفعال هي: النوع الثاني

فإن )) وجعلوا المالئكةَ الذين هم عباد الرحمِن إناثاً: (( كقوله تعالى) ظن( بمعنى) جعَل(ـ  
ِت وجعل الظلما: (( كقوله تعالى)  واحدإلى بمعنى  أوجب تعدت أوأوجد، ( كانت بمعنى 

  .أوِجب : أي) اجعْل لنشر العلم نصيباً من مالك : : ( وتقول. خلق وأوجد: أي )) والنور
  .ا سيأتيمك) صير( وإن كانت من أفعال التحويل فتكون بمعنى 

جعلت : (  الناقصة التي تفيد الشروع في العمل نحولفهي من األفعا) أنشَأ( عنى وإن كانت بم
  .شرعتْ وأخذتْ:   أي) تمشي في طريق الحقِّاألمةُ
  :كقول الشاعر)  ظن( بمعنى ) حجا( ـ 

  حجو أبا عمٍر أخا ثقٍة          حتى ألمتْ بنا يوماً ملماِتأقد كنتُ 
  :في نحو قول الشاعر) ظن( بمعنى ) عد( ـ 

  فال تعدِد المولى شريكك في الغنى      ولكنّما المولى شريكك في العدِم
  .إذا أحصيتها)) راهمدعددتُ ال: (  واحد نحوإلىتعدت ) أحصى( ى فإن كانت بمعن    

  :كقول الشاعر) ظن( بمعنى ) زعم(ـ 
  ب دبيبايِد  زعمتني شيخا ولستُ بشيٍخ            إنّما الشيخُ من

ان تستعمل للظن الفاسد وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب ) زعم ( والغالب في استعمال 
أي إن هذه الكلمة مركب للكذب ولذا جاء في القرآن )) موا مطيةُ الكذِبزع: (( ولذلك يقال

  .الكريم في كل وضع ذم القائلين بالزعم
  :الشاعر بمعنى الظن في قول األمربلفظ ) هب( ـ 

  أجرني أبا خالٍد          وإال فهبني امرءاً  هالكا: فقلتُ
(  القلوب بل هي من أفعالم تكن من ل)  هب الفقير ماال:( من الهبة نحو أمرا فإن كانت 

  . والخبر المبتدأ أصلهماالتي تنصب مفعولين ليس ) وهب
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