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 :واللزوم التعدِّي حيث   من: للفعل الخامس التقسيم

لى م جاوًزا، ويسمَّى متعٍد، إلى الفعل ينقسم  عند فالمعتدي. قاِصًرا ويسمى الزم وا 
 وعالمته الدرس، محمد حفظ نحو بنفسه، به المفعول إلى الفاعل ي جاوز ما: اإلطالق

 منه يصاغ وأن عمرو، ضربه زيد نحو المصدر، غير إلى تعود هاء به تتصل أن
 .مضروب نحو ظرف أو َجرّ  بحرف مقترن غير أي تاّم، مفعول اسم

 :أقسام ثالثة على وهو

 .المسألة َوَفِهمَ  الدرس، محمد حفظ: نحو كثير، وهو واحد، مفعول إلى يتعدى ما

 وأخواتها، ظنّ  وهو والخبر، المبتدأ أصلهما يكون أن إما مفعولين، ِإلى يتعدى وما
مَّا  .وأخواتها أعطى وهو ال، وا 

 .وأرى أعلم باب وهو مفاعيل، ثالثة إلى يتعدى وما

 .على وخرج محمد، كقعد به، المفعول ِإلى الفاعل يجاوز مالم: والالزم

 

 :ثمانية   أصالةً  الالزم الفعل تعدى وأسباب

 .َعمًرا زيد   كأكرم الهمزة،: األول

 .زيدا كفرَّحت التضعيف،: الثاني

 .تقدمت وقد العلماء، زيد جالس: نحو المفاعلة ألف زيادة: الثالث

 .ِبَعلى   ذهبت: نحو الجّر، حرف زيادة: الرابع

 .المال زيد استخرج: نحو والتاء، والسين الهمزة زيادة: الخامس



 لتتعدى متعدية، كلمة معنى الزمة كلمة   ت ْشَرب أن وهو النحوى، التَّضمين: السادس
ْقَدةَ  َتْعِزم وا: }نحو تعديتها، مِّن ،[ 235: البقرة{ ]َأَجَله   اْلِكَتاب   َيْبل غَ  َحتَّى النَِّكاحِ  ع   ض 
 .تعديته فع دِّي تْنو وا، معنى تعزموا

 :كقوله توسًعا، الجرّ  حرف حذف: السابع

ون  َحَرام   إَذنْ  َعَليَّ  كالم ك م...  َتع وجوا ولم الدِّيار َتمرُّ

: عمران آل{ ]ه وَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال َأنَّه   اللَّه   َشِهدَ : }تعالى قوله نحو وأْن، أنَّ  مع حذفه ويطِّرد
 [ .69-63: األعراف{ ]َربِّك مْ  ِمنْ  ِذْكر   َجاَءك مْ  َأنْ  َأَوَعِجْبت مْ [ }18

 أقع د ه، فأنا فَقعدته قاَعدته: نحو المغالبة، لقصد َنَصرَ  باب إلى الالزم تحويل: الثامن
 .تقدم كما

 بغيره، تعديته يجوز ال بحرف تعديته س مَعت فما سماعية، الفعل تعدية أن والحق
 الهمزة زيادة جعل وبعضهم. األسباب بهذه ي َعدَّى أن يجوز ال تعديته، تسمع ومالم
 .تقدم كما مطرًدا، قياًسا تعديته لقصد الالزم الثالثي في

 

 :خمسة   أصالةً  المتعدِّي الفعل لزوم وأسباب

 مثلها، لتصير الزمة، كلمة معنى متعدية كلمة   تْشرب أن وهو الّتضمين،: األول
 َيْخر ج، معنى يخالف ض من[ 63: النور{ ]َأْمِرهِ  َعنْ  ي َخاِلف ونَ  الَِّذينَ  َفْلَيْحَذرِ : }كقوله
 .مثله الزًما فصار

 :نحو والمبالغة، التعجب لقصد العين، بضم فع ل إلى المعتدي الفعل تحويل: الثاني

 .أْضَرَبه   أي: زيد   ضر ب



 .تقدم كما فانكسر، ككسْرت ه مطاوًعا، صيرورته: الثالث

ْؤَيا ك نت مْ  ِإنْ : }تعالى كقوله بتأخيره، العامل ضعف: الرابع ونَ  ِللرُّ [ 43: يوسف{ ]َتْعب ر 
. 

 :كقوله الضرورة،: الخامس

 َبسَّام َبباِردٍ  الضَّجيعَ  َتْسِقي...  َخريَدة   الَمنامِ  في فؤادكَ  1َتَبَلتْ 

 .بارًدا ريًقا َتسِقي أي

 

 

 

 

 :المصادر

 الكتب المنهجية -

 العلميةالمواقع  –شبكة االنترنيت  -

شذا العرف في فن الصرف، الشيخ احمد بن محمد بن احمد  -

 ( ه1315الحمالوي )ت

المهذب في علم التصريف ،د. صالح مهدي الفرطوسي ، د.  -

 هاشم طه شالش .

 

 


