
ربصب :أَخنه مفاعيل، ثالثةَ تزاد ُت" :حنو العرائربأَخ لِّمراً املُعمغَاِئباً ع".  

  :الشاعر قوِل وحنو

  تعوِديين أنْ يوماً بعلُك وغاب * دِنفاً أُخِبرتين إذا عليِك وما
  

 من ِفعليةً جملَةً يكُن أن حيب خربها أنَّ إالّ ،"كان" عملَ عملُت النواِسخ، من وهي ها،خبِر يف الشروع معنى على تدل كلمةٌ :أَخذَ

 أَنشأ أي ."درسه ُيِعدُّ املعلُِّم أَخذَ" حيو املُضي حالِة يف إالَّ تعملُ وال املَصدِرية، "أنْ" من ومجرٍد االسِم على يعود فَاعلُه مضارٍع

،عرويف وش "عدي" أخذ" اسم وهو املعلم على يعود وهو الفاعل ضمري".  

لَقلَوكلمةٌ :اخ ِضعتاللِة واِء على للدجر، رواسخ، من وهي اخلَبملُ النعا أنَّ إالّ "كان" عملَ تهربخ حبملَةً يكونَ أن يلية، جفع 

 "يثِْمر" ففي "يثِْمر أنْ الشجر اخلَولَق" :حنو .اسِمها على يعود اعلُهوف وجوباً املصدِرية "أَنْ" بـ مقْتِرٍن مضارع، على مشتِملَةً

مريض عودر" إىل يجاسم وهو "الش لَقةٌ وهي اخلَوالَِزمللماضي م.  

صلَولَق" وختتى اخسشك وعناِدهن جبواز "وأووال "يفعل أنْ" إىل إس حتاَجٍر إىل تبصوٍب، خنةً وتكون ملَق" :حنو تاملَوأنْ اخ 

لَّمعبين ."تبنكمان هذا على ويح.  

  .(املقاربة أفعال :يف التفصيل انظر)

 حملِّ يف الفتح على نيانمب مركَبان امساِن ومهما متفَرِقني، أو شيء، بعد شيئاً أي ."أَخولَ أَخولَ تساقَطُوا" :يقال :أَخولَ أَخولَ

  :والثور الكالب يصف البرجِمي ضابئ قال .احلال على نصٍب

 أَخوالَ أَخولَ القَين حِديد ِسقاطَ * ضاِرياتها روقَه عنه يساِقطُ

  .بعضها الِكتاب غُضون يف وسيأيت الظرف، أو احلال يف إالّ تأْيت ال املركبات وهذه
  

 اُهللا يِريِهم كذلك} :تعاىل قوله حنو مفَاِعيل ثالثِة إىل عدتها التعدية مهزةُ عليها دخلت فَلما مفعولَني إىل املُتعديةُ أىر أصلُها :أَرى

 كَِثرياً أَراكَهم ولو قَِليالً مناِمك يف اُهللا يريكَهم إذْ} :تعاىل وقوله ( "2"البقرة  سورة من "167"اآلية ) {عليهم حسراٍت أعمالَهم

  .( "8"األنفال  سورة من "43"اآلية ) {لَفَِشلْتم

 أي ."اهلاللَ رفيقي أريت" حنو التعدية مزة فقط الثْنين تتعدى فإا لواحد املُتعدية "البصرية رأى" من منقُولَةً أَرى كانت وإذا

  .( "3"عمران  آل سورة من "152"اآلية ) {تِحبون ما أَراكم ما بعِد ِمن صيتموع} :تعاىل اهللا قال إياه، أَبصرته

كْمى" وحرية "أَرصالب حكم ولَيفْعا مح كَسنها حذِف يف ومليل أحِدمها أو مفعولَيِلد.  

  .(مفاعيل ثالثة إىل املتعدي =)

  ."داِهيةً أُراك" حنو واخلَبر املُبتدأُ أصلُهما مفْعولين، ينِصب وِبذَِلك أظُن، هومعنا للْمجهوِل، للبناِء مالِزم فعلٌ :أُرى

 "أربعاواٍت أربع" فيقال اليوم، على ويذَكَّر "أربعاواٍت أربعةُ" :فيقال اللفظ على يؤنثُ األسبوع من الراِبع لليوِم اسم :األربعاء

  ."أرِبعاوى" :على أيضا وجتمع

  ."جديداً الثوب ارتد حنو "كان عملَ تعمل" - ارتدَّ

  .(تعليق 2وأخواهتا  كان =)

  ."السامل املذكَّر جيمع ملحثٌ" - أَرضون

  .((8(السامل  ملذكر مجع =)

  .املُستثْىن = االسِتثْناء

  ."ِبناًء املُشجرةُ األرض استحالِت" :حنو صار مبعىن ألنها "كان عمل تعملُ " استحال

  .(تعليق 2وأخواهتا  كان =)

  :االسِتغاثَة

  :املُستغاث تعريف 1-

  .مشقَّة على يعني أو ِشدة من ِليخلَّص إقبالُه طُِلب ما هو



  :هي أحكام باملُستغاِث يتعلَّق :أحكام من به يتعلق ما 2-

  .وجوباً مذْكُورةً النداِء، أدوات بِني من "يا" بـ اختصاصه 1-

 "أجِله ِمن املُستغاق" الم وبني بينها للفَرق فُِتحت اجلَر، الم وهي ،"أَلْ" بـ اقترن وإنْ أوِله، يف مفتوحٍة "الٍم" بـ جره غَلَبةَ 2-

  ."لَعلي ِهللا يا" حنو يف

 أم "اهللا خياف ال لظَاِلٍم لَعِلي يا" حنو عليه، منتصراً أكانَ سواء املكْسورِة، بالالِم مجروٍر إما جوازاً بعده أَجِلِه من مستغاٍث ذكر 3-

  ."ِللِْمسكني لَعمر يا" حيو له منتِصراً

  :حنو "من" بـ جمروٍر وإما

 ِدينا مهل املُرِدي السفَه حيبر الَ * نفَر ِمن اَأللْباِب ذَِوي لَلْرجاِل يا

  :حنو المه فُتحت معه "يا" أُِعيدت فإن املُستغاث، على عِطف إذا أنه 4-

 "ازِدياد يف عتوهم ُألناٍس * قَومي لَأَمثَاِل ويا لَقَومي يا"

  :حنو المه كسرت معه "يا" تِعد مل وإن

  :الشاعر قول

بكيكاٍء ين عيدا برالد ِربغتا * موِل يِب وللِشباِن لَلْكهِللعج 

-5 جوزبتدأ ال أن ويعاثُ يتئٍذ فاألكثر بالالم املُسأن ِحين محتكقوله جيتمعان وال الالم، عن عوضاً باأللف ي:  

 اسم وهو له مستغاث "آلمٍل" و الالم من ِعوض فيه فواألل مستغاث "يزيدا" فـ )وهواٍن فاقٍَة بعد وِغىن * ِعز نيلَ ِلآِمٍل يِزيدا يا

 (به مفعولٌ "نيلَ" و فاعل

  :الشاعر كقوِل مستغاٍث غري منادة كان لو يستحقُّه ما فيعطَى األلف و الالم من املُستغاثُ خيلو قد

 :واألريب .بالكسرة اجِتزاء املَحذُوفِة املتكلم لياِء مضاف مستغاث "قوم يا") لألِريب تعِرض وِللغفَالِت * العجيِب ِللعحبِظ قَوِم يا أَالَ

  .باألمور العامل

  .نصب حمل يف األلف ملناسبة املقدر الضم على مبين فهو األلف ومع بالالم، جمرور معرب فهو الالم، مع أما

-3 جبمنه املُتع:  

  .اسِتعظاِمها عند "لَلدواهي يا" و ِشدِتِه من تعجباً "لَلْحر يا" :حنو صفِته أو ذاِته من بالتعج معىن أُشِرب بعينه املستغاثُ هو

  :السكْت هاء 4-

  ."دواِهياه يا" و "زيداه يا" حنو "السكْت هاء" تلْحقَه أن جيوز ِمنهما كلٍّ على وِقف إذا باَألِلِف وصِلِه حاِل ويف

  ."للمظلوم الشجاِع ِإلبراهيم يا" حنو صفته، جررت املُستغاثَ ِصفَِة حطْم 5-

  .نفِْسك ِمن لتنِصف أجعوك أي ،"ِللْقَاِسم لَلْقاِسم يا" :تقول كأن أَجِلِه من مستغاثاً املستغاث يكون قد 6-

-7 ذْفاملستغاث ح:  

  :كقوله أجِلِه ِمن ثُاملستغا "يا" فيلي املستغاثُ يحف قد

 وعدواِن بعٍي ِفي التوغُِّل على * مثابرةً إالَّ أبوا ِلأُناٍس يا

 .ألناس لَقَوِمي يا أي


