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 : الفعل المتعدي والفعل الالزم-2
عل إلى متعد والزم والمتعدي ھو الذي یصل ینقسم الف:  تقسیم الفعل إلى متعد والزم-1

والالزم ما لیس كذلك، وھو الذي ال ) ضربُت الولَد(إلى مفعولھ بغیر حرف جر مثل 
یصل إلى مفعولھ إال بحرف جر أو ال مفعول لھ، فالذي یصل إلى مفعولھ بحرف جر 

ي یصل إلى ویسمى الفعل الذ). قاَم محمٌد(والذي ال مفعول لھ مثل ) مررُت بعليٍّ(مثل 
مفعولھ بنفسھ فعال متعدیا، وواقعا، ومجاوزا، ویسمى الفعل الذي ال یتعدى بنفسھ 

ویقال في توضیح معنى . الزما، وقاصرا، وغیر متعد، ویسمى متعدیا بحرف جر
المتعدي ھو الذي یتعدى فاعَلھ إلى مفعول بھ أو أكثر أو جار ومجرور الكتمال معناه 

 .ھ أي یكتفي بھ التضاح معناهوالالزم ھو الذي یلزم فاعَل
وھذا التقسیم للفعل إلى متعد والزم ھو رأي أكثر النحاة، وھناك من ذھب إلى أن الفعل 

األول المتعدي، والثاني الالزم، والثالث ما لیس بمتعد وال الزم، : ینقسم إلى ثالثة أقسام
أخواتھا ألنھا ال الصنف األول كان و: وجعلوا من ھذا القسم الثالث صنفین من األفعال

تنصب المفعول بھ وال تتعدى إلیھ بحرف الجر، والصنف الثاني أفعال وردت تارة 
نصحُتھ (و) َشَكْرُتُھ وشكرُت لھ(متعدیة بنفسھا، وتارة أخرى متعدیة بحرف الجر مثل 

وقد أجاب األولون بأن كان ناقصة والتقسیم إلى متعد والزم ھو لألفعال )ونصحُت لھ
ن خبرھا یشبھ المفعول بھ، وبأن األفعال مثل شكرتھ ونصحتھ متعدیة التامة، أو أ

وحرف الجر حین یأتي بعدھا یكون زائدا، أو أنھا الزمة ونصب ما بعدھا على نزع 
 .الخافض

أن تتصل بھ ھاء تعود على :  للفعل المتعدي عالمتان األولى: عالمة الفعل المتعدي-2
 .لھاء في أغلقتھ تعود على البابفا) الباُب أغلقُتُھ(غیر المصدر مثل 

فإن كانت الھاء تعود على المصدر فإنھا ال تدل على تعدي الفعل إذ قد تتصل ھاء 
فالھاء في قمتھ تعود على المصدر القیام، وقد ) القیاُم قمُتُھ(المصدر بالفعل الالزم مثل 
والثانیة . أي ضربت الضرب زیدا) الضرُب ضربُتُھ زیدا(تتصل بالفعل المتعدي مثل 

أن یصاغ منھ اسم مفعول تام مثل ضرب فیقال مضروب والالزم الیصاغ من مصدره 
 مفعول فال یقال في خرج مخروج إال إذا كان معھ حرف جر  فیمكن أن یقال 

 .مخروج بھ أو مخروج إلیھ
ھناك أفعال تكون الزمة بمعنى وتكون :  أفعال یمكن أن تكون متعدیة أو الزمة-3

الفعل ھنا ) َشَكَل الرجُل الكتاَب(الفعل ھنا الزم و) َشَكَل األمُر(آخر مثل متعدیة بمعنى 
 .متعد وذلك الختالف المعنى في كل منھما

َوَجَد (وقد یكون الفعل متعدیا بنفسھ بمعنى ومتعدیا بحرف الجر بمعنى آخر مثل 
ن علیھ فالفعل بمعنى حقد علیھ أو حز) َوَجَد على فالن(فالفعل ھنا متعد بنفسھ و) الكتاَب

 .ھنا متعد بحرف الجر
ویكون الفعل الالزم متعدیا بحرف جر بمعنى وبحرف جر آخر بمعنى ثان مثل الفعل 
رغب فإنھ یتعدى بفي مثل رغب في بمعنى أحب ویتعدى بعن مثل رغب عن بمعنى 

 .ترك، ویتعدى بإلى مثل رغب إلى بمعنى طلب
 و بحرف الجر، ویختلف بحسب حرف فالمعنى إذا یختلف بحسب تعدي الفعل بنفسھ أ

 .الجر الذي یتعدى بھ
ینصب الفعل المتعدي المفعول بھ إذا لم ینب عن :  نصب الفعل المتعدي المفعول بھ-4
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الكتب ) َتَدبَّْرُت الكتَب(فاعلھ، فإذا ناب عن الفاعل لم ینصب وكان نائب فاعل مثل 
 .ب نائب فاعلأصبحت الكت) ُتُدبَِّرِت الكتُب(مفعول بھ فإذا قیل 

خرق الثوُب (وقد یأتي المفعول بھ مرفوعا والفاعل منصوبا عند أمن اللبس مثل 
فاألول منھما مرفوع والثاني منصوب مع أن األول ) كسر الزجاُج الحجَر(و) المسماَر

ھو المفعول بھ والثاني ھو الفاعل وذلك ألمن اللبس إذ المسمار ھو الذي یخرق الثوب 
 .كسر الزجاج، وھذا سماعي یقتصر على ما ورد منھ وال یقاس علیھوالحجر ھو الذي ی

 : ھناك أفعال ال تأتي إال الزمة وھي: أفعال یتحتم أن تكون الزمة-5
 . كل فعل یدل على سجیة وھي الطبیعة مثل شُرف وكُرم وظُرف وَنِھُم-1
 . كل فعل على وزن افعلل مثل اطمأنَّ واقشعرَّ واشمأزَّ-2
 . وزن افعنلل مثل اْقَعْنَسَس واْحَرْنَجَم كل فعل على-3
 . كل فعل یدل على نظافة مثل طُھر ونُظف ووُضؤ-4
 . كل فعل یدل على دنس مثل دِنس ووِسخ ونُجس وقُذر-5
 . كل فعل یدل على عرض مثل مِرض واحمرَّ ونِشط وفِرح وحِزن-6
، تدحرج )یَد فامَتدََّمَدْدُت الحد( كل فعل مطاوع لمتعد لمفعول واحد مثل امَتدَّ -7
أما مطاوع المتعدي الثنین فإنھ ال یكون الزما بل متعدیا ). َدْحَرْجُت الحجَر َفَتَدْحَرَج(

 ).علَّْمُتُھ النحَو فَتعلََّمھ(، و)َفھَّْمُتُھ المسألَة َفَفِھَمھا(لواحد مثل 
لخمس یمكن أن یصبح الفعل الالزم متعدیا بإحدى الطرق ا:  تعدیة الفعل الالزم-6

 :اآلتیة
 . بجعلھ على وزن فّعل مثل شُجع یصیر شّجع، نَزل نّزل، فِھم فّھم-1
 . بجعلھ على وزن أفعل مثل جلس أجلس، ذھب أذھب، طال أطال-2
 . بجعلھ على وزن فاَعل مثل جلس جاَلس، ندم ناَدم، وثق واَثق-3
 .خرج بجعلھ على وزن استفعل مثل سُھل استسھل، صُعب استصعب، َخَرج است-4
 . بوساطة جار ومجرور مثل ذھب ُذھب بھ، مر ُمر بھ، قام قام إلیھ-5
 یمكن أن یصیر الفعل المتعدي لواحد الزما إذا : تصییر الفعل المتعدي لواحد الزما-7

 :جعلناه مطاوعا على أحد األوزان التالیة
 . وزن تفّعل مثل َتَجمََّع، َتَھدََّم، َتَقدََّم، َتَوجََّھ-1
 .فعل مثل اْنَكَسر، اْنَھَزم، اْنَفَجر، اْنَحَدر، اْنَدَفع وزن ان-2
 . وزن افتعل مثل اْقَتَنع، اْھَتمَّ، اْنَتَصر، اْنَتَقل، اْنَتَفى، اْمَتدَّ-3
 . وزن افعّل مثل اسوّد، ابیّض، اصفّر، اخضّر-4
 . وزن افعاّل مثل احماّر، ابیاّض، اسواّد، اخضاّر-5
 .َتَزلزل، َتَذبذب وزن تفعلل مثل َتَدحرج، -6
 . وزن افعلّل مثل اطمأّن، اقشعّر، اشمأّز، اكفھّر-7

 .ومعظم ھذه األوزان سماعیة وال تبنى من كل األفعال
تقدم أن الفعل الالزم قد یتعدى :  جواز حذف حرف الجر الذي یتعدى بھ الفعل الالزم-8

ینئذ یعرب بحرف الجر، وقد یحذف حرف الجر فیصل الفعل إلى مفعولھ بنفسھ، وح
یجوز ) مررُت بزیٍد(االسم المنصوب بعد الفعل الالزم منصوبا على نزع الخافض مثل 

 فیكون زیدا منصوبا على نزع الخافض ومنھ) مررُت زیدا(أن یقال 
 )كالُمكُم عليَّ إًذا َحراُم  َتُمرُّون الدِّیاَر ولم َتُعوُجوا (
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 .فالدیار منصوب على نزع الخافض
ى أن ھذا أي حذف حرف الجر والنصب على نزع الخافض ال وجمھور النحاة عل

ینقاس بل یقتصر فیھ على السماع إال مع أّن وأْن فإنھ یجوز حذف حرف الجر معھما 
 .قیاسا إذا أمن اللبس

ویرى بعض النحاة أنھ یجوز حذف حرف الجر مع غیر أّن وأْن قیاسا إذا كان حرف 
بریت فعل ) َبَرْیُت القلَم السِّكِّیَن(مثل الجر المحذوف متعینا بحیث ال یصلح غیره 

وفاعل، القلم مفعول بھ، السكین منصوب على نزع الخافض وھو الباء بالتحدید أي 
ال ) رغبُت في زیٍد(بریت القلم بالسكین، فإذا لم یكن الحرف متعینا لم یجز الحذف مثل 

ن في وأن یكون یجوز حذف في ألنھ حینئذ ال یعلم الحرف المحذوف إذ یجوز أن یكو
فلذلك ال یجوز الحذف، ) رغبُت عن زیٍد(أو ) رغبُت في زیٍد(عن ویكون التقدیر 

ال ) اخترُت القوَم من بني تمیٍم(وكذلك ال یجوز الحذف إذا لم یتعین مكان الحرف مثل 
أو ) اخترُت القوَم من بني تمیٍم(یجوز حذف من ألنھ ال یعلم حینئذ أن المقصود 

 ).ِم بني تمیٍماخترُت من القو(
عجبُت من أنَّك (أما مع أّن وأْن فیجوز الحذف عند الجمیع بشرط أمن اللبس أیضا مثل 

ویكون المصدر المؤول من أّن وما ) عجبُت أنَّك قائٌم(یجوز حذف من فیقال ) قائٌم
 دخلت علیھ في محل جر بالحرف المحذوف من، أو یكون في محل نصب على نزع 

والمصدر ) عجبُت من أْن یتقاَعُسوا(التقدیر )  أْن یتقاَعُسواعجبُت(الخافض، ومثل 
المؤول من أْن وما دخلت علیھ في محل جر بمن المحذوفة، أو في محل نصب على 

ال یجوز ) رغبُت في أْن تقوَم(نزع الخافض، فإن خیف اللبس لم یجز الحذف مثل 
 فلذا ال یجوز حذف في ألنھ إن حذفت یجوز أن یقدر المحذوف عن فیحصل اللبس

 .الحذف
وقد سمع من العرب حذف حرف الجر وإبقاء االسم مجرورا بعد حذفھ في قول 

 :الفرزدق
 )أشارْت كلیٍب باألكِف األصابُع  إذا ِقیَل أيُّ الناِس َشرُّ قبیلٍة(

 ).أشارت إلى كلیٍب(فكلیب مجرور وقد حذف حرف جره إلى وتقدیره 
 

 تطبیق
)1( 

 :الزم والفعل المتعدي بنفسھ والمتعدي بحرف الجربین فیما یأتي الفعل ال
 )وھمت كل أمة برسولھم لیأخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا بھ الحق فأخذتھم (-1
 )أولم یعلموا أن اهللا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إن في ذلك آلیات لقوم یؤمنون (-2
 )حق وجاءھم البیناتكیف یھدي اهللا قوما كفروا بعد إیمانھم وشھدوا أن الرسول  (-3
إن الذین یكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ویشترون بھ ثمنا قلیال أولئك ما یأكلون  (-4

 )في بطونھم إال النار
یسألك الناس عن الساعة قل إنما علمھا عند اهللا وما یدریك لعل الساعة تكون  (-5

 )قریبا
 )ن صالتك سكن لھمخذ من أموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم إ (-6
إن قارون كان من قوم موسى فبغى علیھم وآتیناه من الكنوز ما إن مفاتحھ لتنوء  (-7
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 )بالعصبة أولي القوة
 )وأرسل علیھم طیرا أبابیل ترمیھم بحجارة من سجیل (-8
 )ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظھرك (-9

 )تواصوا بالحق وتواصوا بالصبرإال الذین آمنوا وعملوا الصالحات و (-10
 

)2( 
 :بین معاني األفعال المختلفة فیما یأتي

 . یجب القیام بالجھاد حین یدعى إلیھ-2   . أخي یدعى مصطفى-1
 . ملت عن الشر والشغب-4   . ملت إلى العلم واألدب-3
 . اختلف الماجنون إلى أماكن اللھو-6  . اختلفت اآلراء في األمر-5
 . ال أسألك عن سعد بل عن أخیھ-8   .رحمتك أسألك ربي -7
 . وقفنا على دقائق القضیة-10  . وقف الخطیب على المنبر-9
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)3( 
 :اجعل األفعال اآلتیة متعدیة في جمل من عندك بالطریقة التي تناسب كال منھا

 . غُرب- ذاب- سھل- رجع- صدق- كذب- ضحك- قرب- دنا-بكى
)4( 

 :جمل من عندك بالطریقة المناسبةاجعل األفعال اآلتیة الزمة في 
 . زلزل- مد- أشعل- أوقد- دھور- كسر- جدد- بیض- سلم-طمأن

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 )لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ال تحبون الناصحین (-1
 .  عجبت أنھم ال یجیدون لغتھم-2
 
 


