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مستخلص البحث
ولقد أراد الباحث حبثا بقصد لتوضيح كثرة استخدام الفعل املتعدي ولزومه وملعرفة
شكل منهما الذي استخدمهما الشيخ برهان الدين االسالم الزرنوجي يف شعره املعروف بشعر
أآل آل ىف .وىف هذا البحث ،استخدم الباحث املنهج التحليلي الوصفي .وهذا املنهج يهدف
على شرح وتوضيح احلصول من هذا البحث توضيحا صرحيا .وأما عملية هذا البحث فاألول
هو املنهج ىف مجع املراجع بواسطة تدريس املكتبة والثاين املنهج ىف حتليل املراجع والثالث املنهج
ىف تقدمي احلصول التحليلية وبعد ذالك كانت تلك احلصول مقدمة بوسيلة الكتابة .والنتائج
املهمة اليت وجدها الباحث هي ( )1أن الفعل املتعدى هو الفعل الذي حيتاج إىل مفعوله إما
حبرف جر أو بغريه والفعل الالزم هو الفعل الذي كفى مبرفوعيته أي رفع فاعله ( )2طريقة
حتويل الفعل الالزم ليكون متعداي هي بزايدة مهزة التعدية ىف أول فعله وحبرف جر وبتضعيف
عني فعله ( )3وجدت ستة وثالثون فعال متعدية بصيغة خمتلفة منها الفعل املاضي مخسة أفعال
والفعل املضارع سبعة عشر فعال والفعل املضارع املبين اجملهول ثالثة أفعال والفعل األمر مثانية
أفعال والفعل النهي ثالثة أفعال .وأما األفعال الالزمة فتوجد أربعة عشر أفعال بصيغة خمتلفة
منها الفعل املاضي سبعة أفعال والفعل املضارع مخسة أفعال والفعل املضارع املبين اجملهول فعل
واحد والفعل األمر فعل واحد.
الكلمات املفتاحية :تعدية الفعل ،لزوم الفعل ،شعر أآل ال
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أساسيات البحث
أ .املقدمة
إن اللغة هي الكلمات اليت تكلم هبا قوم تعبريا ألغراضهم .1وكانت عدة اللغة يف هذه
الدنيا كثرية منها اللغة العربية .فاللغة العربية هي أغىن اللغات وأكملها من جهة القاعدة
ومعانيها أي اللغة العربية .واللغة العربية تتكون من الكلمات وهي اسم وفعل وحرف .وأما
احلرف فهو ما دل على معىن يف غريه .2واملراد من ذالك أن احلرف ال بد منه ان تليه الكلمة
األخرى ليكون مفيدا .فاالسم هو ما دل على معىن ىف نفسه وال يكون مقرتان بزمان 3على
سبيل املثال "كتاب" وغري ذالك .ومن ذالك التعريف أن االسم له معىن ىف نفسه ويكون عدم
التجدد والثبوت خالفا لتعريف الفعل الذي يتجدد زمانه وهو أي الفعل ما دل معىن يف نفسه
ويكون مقرتان ابلزمان 4على سبيل املثال "كتب".
كتاب تعليم املتعلم للشيخ برهان الدين اإلسالم الزرنوجي أهم كتاب طريقة التعلم
وكيفيته ألن فيه مباحث كثرية ودقة وعميقة منها كيفية املتعلم ىف البحث عن صاحبه ومعلمه
وكيفية املتعلم لنيل العلوم النافعة وما إىل ذالك .وكان ىف ذالك الكتاب أشعار مهمة الىت
تشتمل على ما ىف الكتاب .وليفهم الطلبة الشعر ال بد منهم أن يفهموا العلوم األساسية منها
النحو ألن فيه أي الشعر كلمات منها الفعل واالسم واحلرف .
علم النحو هو العلم الذي احتاج إليه الناس حني يبدو أن خيتلف لساهنم .5ويقال:
وكان أول من أنشأه أاب األسود الدؤيل وهو ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل الكناين
 1مصطفى الغالييني" ,جامع الدروس العربية" (بيروت :المكتبة العصرية.8 ,)1414 ,
 2المرجع السابق.12 ,
 3المرجع السابق.
 4المرجع السابق.11 ,
 5محمد بن صالح العثيمين" ,شرح ألفية ابن مالك الجز االول" (رياض :مكتبة الرشد.18 ,)1424 ,
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يف زمن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه .6وذالك حينما قالت له ابنته :ايأبت ،ماأحسن
السماء! فأجاهبا :جنومها .وكانت ابنته أرادت التعجب من حسنها .فقال هلا :ماأحسنالسماء.
فذهب أبو األسود الدؤيل إىل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه وأخربهاخلرب ،فوضع له شيئا
7
من القواعد :انح هذا املنحى ،فسمي علم النحو.
والفعل مبحث من مباحث النحو وينقسم ابعتبار معناه إىل قسمني متعد والزم.
فاملتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله .8واملراد منه أنه أي الفعل املتعدي حيتاج إىل املفعول به و
يوجد ىف الشعر على سبيل املثال:
سأنبيك عن َمموعها بب يان
أال ال ت نال العلم إال بستة
وذالك الشعر توجد اجلملة الفعلية وكان الفعل إما متعداي والزما فاملسألة األوىل أكان
ىف ذالك الشعر فعال متعداي؟ وما خصائصه وكيف أبنيته؟ مل هو احلروف اجلرية الىت تتعدى
الفعل الالزم؟ وغري ذالك من املسألة املتعلقة ابلفعل املتعدي والالزم.
وىف هذا البحث أراد الباحث حتليل تعدية الفعل ولزومه ىف شعر أال ال للشيخ برهان
الدين اإلسالم الزرنوجي.
ب.أسئلة البحث
إنطالقا من البيان املذكور فإن املسائل اليت يدور البحث حوهلا هو كما أييت:
 .1ما هو الفعل املتعدي والالزم؟ وما أنواع الفعل املتعدي؟
 .2كيف طريقة تعدية الفعل الالزم؟ وكيف تعدية الفعل ولزومه ىف شعر أآل ال؟

 6المرجع السابق.
 7المرجع السابق.
 8مصطفى الغالييني" ,جامع الدروس العربية".34 ,
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اإلطار النظري
أ .مفهوم اجلملة وتكوينها
إن الكلمة ىف العربية تنقسم إىل ثالثة :إسم ،وفعل ،وحرف .9واإلسم هو الشيء الذي
يظهر الشيء ،الكائنات احلية وغري احلية .و يف األندونيسية يطلق عليه اإلسم .والفعل هو
كلمة تظهر وظيفة يف وقت معني (املاضي ،واملضارع ،واألمر) أو ابللغة اإلندونيسية تسمى
فعل .واحلرف هو كلمة ال ميكن أن تقف وحده ما مل يتم دَمه مع كلمة أخرى ،أو يف
اإلندونيسية يطلق عليها حرف اجلر.)preposisi( 10
واجلملة تنقسم إىل امسية وفعلية وظرفية 11.واالمسية هي الكلمة الىت صدرها اسم كزيد
قائم .والفعلية هي الكلمة الىت صدرها فعل كقام زيد .والظرفية هي الكلمة صدرها ظرف أو
َمرور كعندك زيد .واملراد منه أن اجلملة تعترب فعلية إن كانت املصدرة فعلية وامسية إن كانت
املصدرة امسية وظرفية إن كانت املصدرة ظرفية وَمرورة.
ب.مفهوم تعدية الفعل ولزومه
كانت أقوال كثرية عن هذا الفعل املتعدوالالزم .فالفعل املتعدي عند الشيخ
مصطفى الغالييين هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوز إىل املفعول به وهو حيتاج إىل
فاعل ومفعول 12.وأما عند الشيخ ابن عقيل فهو الفعل الذي يصل إىل مفعوله بغري
حرف جر 13.واتفق الشيخ إبن مصطفى ابن حسن اخلضري أبن معىن الفعل املتعدي
هو الفعل الذي يرتبط مباشرة ابملفعول به بدون حرف اجلر 14.وتسميته أي الفعل
 9المرجع السابق.9 ,
Dede Gozali, "IDIOM DALAM BAHASA ARAB", El-Ibtikar 02 (2013): 56–65.
 11جالل الدين السيوطي" ,همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع" (بيروت :دار الكتب العلمية.50 ,)1418 ,
 12مصطفى الغالييني" ,جامع الدروس العربية".34 ,
 13بهاء الدين عبد هللا بن عقيل ,شرح ابن عقيل الجز الثاني( القاهرة :دار التراث.145 ,)1980 ,
 14محمد بن مصطفى الخضري" ,حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك" (بيروت-لبنان :دار الفكر,)1424 ,
.358
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املتعدي كثرية منها الفعل اجملاوز جملاوزته الفاعل إىل املفعول والفعل الواقع لوقوعه على
املفعول به 15.وأما عند اآلخر وهو ابن يعيش حيث قال أبن الفعل املتعدي ما يفتقر
وجوده إىل حمل غري الفاعل واملراد من احملل هو املفعول به 16.فاملتعدي عند أيب فارس
الدحداح أبنه يتجاوز فاعله وينصب مفعوال به 17.ومع ذلك ،فقد لقي هذا الفهم
معارضة كبرية من لغويي العرب املعاصرين ،أحدهم الدحداح .إضافة له ،أن الفعل
املتعدي يتطلب مفعول به أو مكمل ،فإن الفعل ذالك يسمى الفعل املتعدي.
ابإلضافة إىل ذلك ،يشرح الدحداح الشكل الكامل ألساليب الفعل املتعدي:
 .1الفعل متعدي اببتداء اهلمزة اليت تعمل على حتويل الفعل من الزم إىل متعد
كأفهم األستاذ الدرس.
 .2تضعيف حرف الثتاين يف الفعل املتعدي كفرح زيد عليا.
 .3الفعل املتعدي حبروف اجلر رغب الطالب ىف القراءة.
 .4الفعل املتعدي بسبب االستعانة مبعلومات املكان أو الزمان ،وميكن أيضا
تسميتها ابألحوال كجلس زيد حتت الشجرة .خالف املعىن من كلمة
جلس أستاذ فمعناه فريق عميق من الكلمة األوىل الىت سبق ذكره .ولذالك
زاد الدحداح تعدية الفعل ألجل املكان والزمان.
 .5إتباع وزن فاعل مبعىن فعل كقاتل املسلم الكفار.
 .6إتباع وزن استفعل للمطاوعة.
وأما تقسيم الفعل املتعدي على االسم أو املفعول عند ابن عقيل فهو إىل 3
أقسام:

 15مصطفى الغالييني" ,جامع الدروس العربية".34 ,
 16ابن على بن يعيش ,شرح المفصل الجز السابع( مصر :إدارة الطباعة المنيرية ,د.ت).62 ,
 17أبو فارس الدحداح" ,شرح ألفية ابن مالك" (رياض :مكتبة العبيكان.171 ,)1424 ,
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أ) الفعل املتعدي الذي يتطلب مفعول به .وتنقسم إىل قسمني ،ومها االمسان أو
األشياء املشتقة من مبتدأ واخلرب مثل أن وأخوهتا .والثاين أن االمسني ليسا يف
األصل مبتدأوخرب ،مثل لفظ عسى.
ب) الفعل املتعدي الذي يتطلب ثالثة أمساء مثل لفظ أعلم و أرى
ج) الفعل املتعدي الذي يتطلب امسا أو مفعوال واحدا فقط.
ميكن تقسيم"الفعل املتعدى" من منظور عالقته ابالسم أو املفعول إىل نوعني،
ومها:
أ) الفعل الذي يتطلب امسا مباشرا أو غالبا ما يسمى ابلفعل املتعدى بنفسه مثال:
أخذت القلم ،ال يوجد جرة حرف اجلر.
ب) الفعل الذي يتطلب امسا عن طريق حرف اجلار أو غالبا يسمى ابلفعل املتعدى
بغريه واالسم يسمى غري الشارح .على سبيل املثال :ذهبت بك يعين أذهبتك.18
ج .الفعل املتعدي يف شعر أآل ال
 .1أال ال ت نال العلم إال بستة

سأنبيك عن َمموعها بب يان

الفعل املتعدي األول هو الكلمة ت نال من انل ي نال على وزن ف عل ي فعل ومفعوهلا هو
العلم .وهي تدل على زمان مستقبل أو حال ألن فيه عالمة املضارع وهي اتء .واملعىن هو أن
الشاعر خيرب طالبه أنه ال حيصل على علم إال بستة.
والفعل املتعدي الثاىن ىف ذالك الشعر هو الكلمة سأنبيك من أن بأ ي نبئ وقلبت اهلمزة
ايء للستثقاهلا عليها بعد كسرة فصار أنِب واتصل مبفعوهلا وهو الضمري املتصل فصار أنبيك

 18مصطفى الغالييني" ,جامع الدروس العربية".28 ,
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وتقدمها أي الكلمة أنبيك سني للتنفيس لتدل على قرب الزمان .واملعىن أن الشاعر شريح
لطالبه عن ستة األشياء املهمة ىف نيل العلم.
 .2عن املرء ال تسأل وسل عن قرينه فإن القرين ِبلمقارن ي قتدي
وكان ذالك الشعر يشتمل على ثالثة األفعال املتعدية وهي:
أ .كلمة تسأل الىت قدمها ال للنهي .وأصلها من سأل يسأل على وزن ف عل
ي فعل 19.ومفعوهلا هو الكلمة عن املرء الىت قدمها الشاعر قصدا للتخصيص.
20
ولكن ىف القاموس املنور ،كانت تلك الكلمة متعدية بنفسه وبغري نفسه.
وىف ذالك الشعر قد تعدى الفعل بغري نفسه أي حيتاج إىل حرف جر وهو
عن .والفعل املتعدي الثاىن هو نفس الكلمة الىت سبق ذكرها.
ب .وأما الفعل املتعدي الثالث فهو الكلمة يقتدى من اقتدى يقتدي ومفعوهلا
هو الكلمة ابملقارن الىت تقدمها ابء .وهذا الفعل يتعدى بغري نفسه ألنه حيتاج
21
إىل حرف جر وهو ابء.
وإن كان ذا خْي ف قارنه َتتدي

 .3فإن كان ذا شر فجنبه سرعة

الفعل املتعدي األول هو الكلمة جنب من جنب ُينب على وون فعل يفعل وصيغتها
هي فعل األمر الذي يدل على زمان مستقبل وهي متعدية بنفسه دون واسطة حرفذ اجلر.22
ومفعوله هو ضمري متصل حمل النصب .ومعناه هو أن الطالب ال بد منه أن يبعد نفسه من
صاحب شر .والفعل املتعدي الثاىن هو الكلمة قارن من قارن يقارن على وزن فاعل يفاعل.
19

Ahmad Warson Munawwir, "Kamus-Arab-Indonesia-AlMunawwir" (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 600.
 20المرجع السابق.
 21المرجع السابق.1099 ,
 22المرجع السابق.212 ,
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وهو فعل املتعدي بصيغة األمر ومفعوله هو ضمري متصل حمل النصب .ومعناه أن الشاعر يريد
طالبه أن يقارن صاحبا حسن عمله.
 .4ت علم فإن العلم زين ألهله

وفضل وعن وان لكل المحامد

والفعل املتعدي هو الكلمة ت علم وهي مطاوعة علم واملتعدي بنفسه 23.ومفعوهلا هو
العلم الذي سبقه إن للتأكيد .وصيغة ذالك الفعل املتعدي هي األمر الذي يدل على زمان
مستقبل.
من العلم واسبح ِف ُبور الفوائد

 .5وكن مستفيدا كل ي وم زَيدة

كلمة اسبح هو الفعل املتعدي بغري نفسه أو حبرف جر ألنه ال ُياوز مفعوله إال حبرف
جر وهو يف ومفعوله هو الكمة بعد حرف جر 24.وهو بصيغة األمر الذي يدل على زمان
مستقبل .ومعناه أن الشاعر يريد طالبه ليكون مستفيدا كل أايمه والسباح ىف حبور الفوائد.
 .6ت فقه فإن الفقه أفضل قائد

إَل الب والت قوى وأعدل قاصد

قد سبق بيانه ىف الشعر الرابع.
 .7هو العلم اهلادى إَل سنن اهلدى هو احلصن ي نجى من َجيع الشدائد
أجنى ينجي على وزن أفعل يفعل وهو متعد بنفسه بوجود مهزة التعدية .والكلمة بعد
حرف جر من هو املفعول .كلمة ينجي يدل على زمان حال أو مستقبل ألنه من فعل املضارع
بوجود حرف املضارعة وهو ايء.

 23المرجع السابق.966 ,
 24المرجع السابق.603 ,
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لمن ِبما ِف دينه ي تمسك

ُ .8ها فت نة ِف العالمْي عظيمة

ي تمسك أصله من َتسك يتمسك على وزن ت فعل ي ت فعل .وهو فعل مضارع الذي
يدل على زمان حال ومستقبل .وهو فعل متعدي حبرف جر ابء 25.ومفعوله كلمة بعد حرف
جر.
بغْي عناء واجلن ون ف ن ون

َ .9تن يت ان َتشى فقي ها مناظرا

َتن يت أصله َتىن ي تمىن على وزن ت فعل ي ت فعل وهو بصيغة املضارعة بوجود حرفها أي
املضارعة وهو اتء .وكان ذالك الفعل متعداي بنفسه التصاله مبفعوله دون واسطة حرف اجلر.
ومفعوله كلمة بعد أن مصدرة وأتويله هو مشيا.
 .10وأيقن ُبمق المرء إن كان مكثرا
أي قن ي وقن على وزن أفعل يفعل وهو يتعدي بنفسه 26.وىف ذالك الشعر كان الفعل
املتعدي بصيغة األمر الذي يدل على زمان مستقبل .ومفعول فعل املتعدي هو الكلمة بعد
ابء زائدة.
 .11ف عث رته من فيه ت رمى برأسه
ترمي أصله من رمى يرمي على وزن فعل يفعل وهو إما يتعدى بنفسه أو حبرف جر
ابء .27ودخلت عليه اتء املضارعة اليت تدل على زمان حال أو مستقبل .ومفعوله هو الكلمة
بعد حرف جر ابء.

25

.المرجع السابق1335 ,
.المرجع السابق1590 ,
27
.المرجع السابق536 ,
26
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 .12وذو اجلهل ميت وهو َيشى على الث رى يظن من األحياء وهو عدي
يظن اصله يظن وهو حتويل الفعل لبناء اجملهول .واملراد منه يعين أن الفاعل حمذوف أو
غري املعروف فوضع مكانه للمفعول .وهو يتعدى بنفسه ومفعوله هو الكمة ذو اجلهل .ومعناه
ذو اجلهل مظنون من األحياء ولو كان عدميا.
 .13أقدم أستاذي على ن فس والدي

وإن انلِن من والدي الفضل

والشرف
28

الفعل املتعدي األول هو أقدم من قدم ي قدم وهو متعد بنفسه
ومفعوله أستاذي .والفعل املتعدي الثاين هو انل والكلمة بعدها مفعوله.
 .14لقد حق أن ي هدى إليه كرامة

وفاعله هو الشاعر

لت عليم حرف واحد ألف درهم

ي هدى فعل متعدي حبرف جر وهو إىل 29.ومفعوله ضمري يعود إىل أستاذي ىف الشعر
السابق .وفاعله غري معروف ألن من الفعل اجملهول.
 .15أَرى لك أن تشتهي أن تعزها

ف لست ت نال العز حَّت تذهلا

أرى من رأى يرى وهو متعد بنفسه وفاعله هو الشاعر واملفعول هو الكلمة الىت بعد
أن مصدية .وكلمة تشتهي هو فعل متعد بنفسه وفاعله هو الطالب ومفعوله هو الكلمة بعد
أن مصدية .وكلمة تعزها فعل متعد بنفسه وفاعله طالب ومفعوله ضمري متصل يعود إىل أن
تشتهي وأتويله شهوة .وأما كلمة انل فقد سبق ذكره .والفعل املتعدي األخري هو الكلمة
تذهلا .وفاعله طالب ومفعوله ضمري يعود إىل الكلمة السابقة وهي الشهوة.
 28المرجع السابق.1098 ,
 29المرجع السابق.1496 ,
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 .16إذا ساء فعل المرء ساء ظن ونه

وصدق ما ي عتاده من ت وهم

الفعل املتعدي األول هو صدق وفاعله فعل املرء ىف الشطر السابق ومفعوله كلمة ما.
والفعل املتعدي الثاين هو ي عتاده وفاعله ما املوصولية من قبل ومفعوله ضمري يعود إىل فعل
املرء.
 .17فأما الََذي ف وقي فأعرف قدره

وأت بع فيه احلق واحلق الزم

الفعل املتعدي األول هو أعرف وفاعله شاعر ومفعوله قدره .والفعل املتعدي الثاين هو
أتبع وفاعله شاعر ومفعوله احلق.
 .18فأما الذي مثلي فإن زل أو هفا

ت فضلت

فإن

الفضل

ِبلفخر حاكم
الفعل املتعدي يف ذالك الشعر هو تفضلت وفاعله هو الشاعر ومفعوله هو الفضل
30
قبل إن للتأكيد وهو يتعدى بنفسه.
 .19فأما الذي دوِن فأحلم دائبا

أصون به عرضي وإن الم الئم

الفعل املتعدى األول هو أصون وفاعله هو الشاعر ومفعوله عرضي وهو متعدي
بنفسه 31.والفعل املتعدي الثاين هو الم وفاعله هو الالئم ومفعوله حمذوف ألنه معروف وهو
كلمة دوين .وهو أي الم يتعدي بنفسه.

32

 .20دع المرء ال ُتز على سوء فعله

سيكفيه ما فيه وما هو فاعل
.المرجع السابق1061 ,

 31المرجع السابق.805 ,
 32المرجع السابق.1298 ,
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الفعل املتعدي األول هو دع ومفعوله املرء .والفعل املتعدي الثاين هو جتز وهو فعل
النهي ومفعوله على سوء فعله واملراد منه هو الفعل املتعدى حبرف جر .والفعل املتعدي األخري
هو سيكفيه وفاعله ما بعده ومفعوله ضمري يعود إىل املرء.
 .21أليست من اْلسران أن لياليا

َتر بال ن فع وُتسب من عمري

والفعل املتعدي األول من ذالك الشعر هو َتر وفعله ليااي الىت واحدها ليلة ومفعوله
بال نفع وهو متعد حبرف جر .والفعل املتعدي الثاين هو حتسب الذي جهل فاعله وانئب
فاعله هو ليايل.
وليس أخو علم كمن هو جاهل

 .22ت علم ف ليس المرء ي ولد عاملا

الفعل املتعدي األول هو تعلم ومفعوله حمذوف ألنه معروف وهو العلم .والفعل املتعدي
الثاين هو يولد وهو من فعل َمهول وانئب فاعله املرء.
 .23وإن قيل ىف األسفار ذل وغربة وقطع ف ياف وارتكاب شدائد
الفعل املتعدي من ذالك الشعر هو قيل وهو من فعل َمهول وانئب فاعله هو
كلمة بعده.
د .الفعل الالزم ِف شعر أآل ال
وإن كان ذا خْي ف قارنه َتتدي
 .1فإن كان ذا شر فجنبه سرعة
يوجد الفعل الالزم بصيغة املضارعة الىت تدل على زمان مستقبل أو
حال وعالمتها اتء املضارعة.
 .2إذا ت عقل املرء قل كالمه
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وأما ىف هذا الشعر فيوجد إثنا الفعل الالزم .فالفعل األول هو الكلمة
"َت" بصيغة املاضي ويدل على زمان ماض .والفعل الثاين من الفعل الالزم هو
الكلمة "قل" ويدل على زمان ماض.
َ .3يوت الفَّت من عث رة من لسانه

وليس َيوت المرء من عث رة الرجل

الفعل الالزم األول هو الكلمة "ميوت" ويدل ذالك الفعل الالزم األول
على زمان مستقبل أو حال ألنه بصيغة املضارعة .والفعل الالزم الثاىن من ذالك
الضعر هو الكلمة "ميوت" .وقد سبق بيانه.

 .4وعث رته ِبلرجل تبى على المهل
الفعل الالزم ىف هذا الشعر هو الكلمة "تربى" وتدل هذه الكلمة على
زمان مستقبل أو حال ألنه من الفعل املضارع.
 .5وذو اجلهل ميت وهو َيشى على الث رى
الفعل الالزم ىف هذا الشعر هو الكلمة "ميشي" وتدل هذه الكلمة
على زمان مستقبل أو حال ألنه من الفعل املضارع.
 .6قَتدى مع الردى
الفعل الالزم ىف هذا الشعر هو الكلمة "ت ردى" وتدل هذه الكلمة
على زمان مستقبل أو حال ألنه من الفعل املضارع.
لت عليم حرف واحد ألف درهم
 .7لقد حق أن ي هدى إليه كرامة
يوجد ىف هذا الشعر إثنا الفعل الالزم .فالفعل الالزم األول هو الكلمة
"حق" وتدل هذه الكلمة على زمان ماض النتفائه من عالمات املضارعة واالمر.
والفعل الالزم الثاىن هو الكلمة "ي هدى" وتدل هذه الكلمة على زمان مستقبل أو
حال .وتبىن هذه الكلمة بصيغة اجملهول.
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 .8إذا ساء فعل المرء ساء ظن ونه
يوجد ىف هذا الشعر إثنا الفعل الالزم .فالفعل الالزم األول هو الكلمة
"ساء" وكذالك الكلمة الثانية .ومها أي كال الفعلني الالزمني يدالن على زمان
ماض النتفائهما من عالمة املضارعة واألمر.
 .9فأما الذي مثلي فإن زل أو هفا
يوجد ىف هذا الشعر إثنا الفعل الالزم .فالفعل الالزم األول هو الكلمة
"زل" الكلمة الثانية "هفا" .ومها أي كال الفعلني الالزمني يدالن على زمان ماض
النتفائهما من عالمة املضارعة واألمر.
 .10وسافر ففى األسفار َخس ف وائد
الفعل الالزم األخري ىف هذا الشعر هو الكلمة "سافر" وتدل هذه
الكلمة على ومان مستقبل ألهنا من الفعل األمر.
االختتام
 .1اْلالصة
انطالقا من البحث الذي حبثه الباحث ،فالنتائج البحثية هي:
 .1الفعل املتعدى هو الفعل الذي حيتاج إىل مفعوله إما حبرف جر أو بغريه والفعل الالزم
هو الفعل الذي كفى مبرفوعيته أي رفع فاعله.
 .2وطريقة حتويل الفعل الالزم ليكون متعداي هي بزايدة مهزة التعدية ىف أول فعله وحبرف
جر وبتضعيف عني فعله.
 .3وجدت ستة وثالثون فعال متعدية بصيغة خمتلفة منها الفعل املاضي مخسة أفعال والفعل
املضارع سبعة عشر فعال والفعل املضارع املبين اجملهول ثالثة أفعال والفعل األمر مثانية
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أفعال والفعل النهي ثالثة أفعال .وأما األفعال الالزمة فتوجد أربعة عشر أفعال بصيغة
خمتلفة منها الفعل املاضي سبعة أفعال والفعل املضارع مخسة أفعال والفعل املضارع
املبين اجملهول فعل واحد والفعل األمر فعل واحد.
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