
  األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل
في هذه المجموعة من األفعال يجب أن نالحظ أن قدرة الفعل على التعدي إلى ثالثـة                
مفاعيل على خالف األصل في األفعال، ولذا ترتّب على ذلك أن قلّت هـذه المجموعـة مـن                  

ال بأنفسها، بل بالواسطة    األفعال ، ثم إننا نالحظ فيها أيضا أنها إنما تعدت إلى المفاعيل الثالثة              
مثال ، أو التشديد الذي هو وسيلة       ) أرى  ( ، والواسطة هنا إما حرف الهمزة المعدية في الفعل          

  ).خبر(من وسائل التعدية كما هو الحال في الفعل 
نظـرا  )  أرى و أعلـم  : ( ثالثة مفاعيل هيواألصل في هذه األفعال التي تتعدى إلى        

يـري، ويعِلـم ، و      ( ومضارعهما  ) أنبَأ ونبَأ، وأخبر ،وخبر، وحدثَ    ( ويلحق بهما لالستعمال،  
أريتُ سعيدا األمر واضحا، وأعلمته إيـاه       : ( ، تقول   ) ينِبئ ، وينبُئ، ويخبر ، ويخبر، ويحدثُ      

  ) صحيحا، و أنبأتُ خليال الخبر واقعا، ونبأته إياه ، و خبرتُه إياه، و حدثتُه إياه حقاً
هما أصل هذا الباب قد تعديا إلى المفعول الثالـث بواسـطة همـزة              ) أعلم وأرى   ( و

  علمـتُ   (:متعديان إلى مفعولين نحو   ) علم و رأى  ( التعدية ،إذ كان أصلهما قبل دخول الهمزة      
فلما دخلت عليهما الهمزة تعديا إلى المفعول الثالث فقلنـا          )  ورأيتُ محمدا مجتهدا    سهلةً المسالةَ

  ) . أعلمتُ زيدا المسألةَ سهلةً، وأريتُ سعيدا محمدا مجتهدا: (مثال
وما بعدها أن تبنى للمجهول فيكون نائب الفاعـل مفعولهـا األول           ) أنبَأ  ( والغالب في   

  : ومنه قول الشاعر) ُأنبئتُ سليما مجتهداً( نحو 
    نُبئتُ زرعةَ والسفاهةُ كاسمها             يهدي إلي غرائب األشعاِر

) زرعـة ( ، و ) نُبـئَ ( في محل نصب المفعول به األول للفعل المبني للمجهول          ) التاء(  فـ  
  :ومنه أيضا قول الشاعر.  المفعول الثاني، والجملة الفعلية في محل نصب المفعول به الثالث

  وال قرار على زْأٍر من األسِد نُبئتُ  أن أبا قابوس أوعدني              
  :متعديا إلى ثالثة مفاعيل ، والفعل مبني للمجهول) أخبر ( ورد من ومثال ما 

  وما عليِك إذا ُأخبرِتني دِنفا                وغاب بعلِك يوماً أن تعوديني
تاء المخاطبـة وهـي المفعـول    : متعديا إلى ثالثة مفاعيل هي) اخبر  ( استعمال  : والشاهد فيه 

، و ياء المتكلم وهي في محل نـصب المفعـول بـه            األول الذي يعرب نائب فاعل في األصل      
  .وهو المفعول به الثالث) دنفا( الثاني ، و 

  :قول الشاعر) حدث( ومن أمثلة ذلك في الفعل
الءعلينا الو ثتموه  له              دن حفم أو منعتُم ما تُساَلون  

مبنيا للمجهول  ) حدث( لشاعر الفعل إذ أعمل ا  ) حدثتموه    له علينا الوالء      ( قوله  : والشاهد فيه 
، وهـو فـي محـل       ) تاء المتكلم ( نائب الفاعل وهو ضمير المخاطبين      : في ثالثة مفاعيل هي   

نصب المفعول به األول ، و هاء الغائب التي تمثل المفعول به الثاني، وأما المفعول به الثالـث             
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مجرور متعلـق بـالخبر المتقـدم،       جار و : المكونة من   ) له علينا الوالء  ( فهو الجملة االسمية    
  ) .   الوالء( والمبتدأ المؤخر

  :قول الشاعر) أنْبَأ( ومثال الفعل 
منأهِل الي  موا  خيركما زع                لُهوُأنِبئتُ زيداً ولم أب  

) ُأنبـئَ ( ، إذ أعمل الشاعر الفعـل       ) وأنبئت قيساً    خير أهل اليمن       : ( قوله  : والشاهد فيه 
) قيـساً : ( تاء الفاعل الواقعة نائب الفاعل، والثاني     : األول: نيا للمجهول في المفاعيل الثالثة    مب

  .خير أهل اليمن : والثالث 
  :قول الشاعر) خبر(    ومثال استعمال الفعل 

  وخُبرتُ سوداء الغَميِم مريضةً       قأقبلتُ من أهلي بِمصر أعودها
مبنيا للمجهول ، فنصب بـه ثالثـة مفاعيـل ،        ) خُبر(  الفعل   استعمال الشاعر : والشاهد فيه 

  مريضةً       ً       : سوداء الغميم ، والثالث : تاء الفاعل الواقعة نائب فاعل ، والثاني : األول
ويثبت لهذه األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل ما يثبت من أحكـام ظـن وأخواتهـا ،                 

 أما المفعول األول فهـو مفعـول غيـر          ،ا مبتدأ وخبر في األصل    فمفعوليها الثاني والثالث هم   
عيدا االمتحان سهال ، كـان أصـله   أعلمتُ س :  ألنه زيد بسبب همزة التعدية فقولنا مثال       ،حقيقي
 فقيـل  األول،مفعول العلمتُ االمتحان سهال ، فلما زيدت الهمزة زيد معها : خول الهمزة   قبل د 

فهما مفعـوالن  ن  أما المفعوالن اآلخرا  . مفعول غير حقيقي    ) اسعيد( أعلمتُ سعيدا ، لذا فـ      : 
وسيرد في المحاضرة القادمة إن شاء اهللا        وغيرهما،   يثبت لهما كذلك اإللغاء والتعليق      .أصليان  

 .تعالى 
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