آ.رغد الساطي

المساعد في المنهج والقواعد

القلب المتيم
وزدتني طربا يا طائر البان

1ـ يا طائر البان قد هيجت أحزاني
يا  :أداة نداء
طائر :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
البان :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
قد :حرف تحقيق
هيجت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ,والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل
رفع فاعل
أشجاني :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال
المحل بالحركة المناسبة  ,وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر باإلضافة
وزدتني :الواو حرف عطف ــ زدتني :زدت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع  ,والتاء
ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والنون للوقاية حرف ال محل له من اإلعراب  ,والياء ضمير متصل
مبني على السكون في محل نصب مفعول به
طربا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
يا :أداة نداء
طائر :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
البان :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
*جملة النداء ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
جملة ( قد هيجت) فعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
جملة( وزدتني) فعلية معطوفة على محل( هيجت) ال محل لها من اإلعراب
فقد شجاك الذي بالبين أشجاني
2ــ إن كنت تندب إلفا قد فجعت به
إن :حرف شرط جازم
كنت :فعل ماض ناقص مبني على السكون التصاله بتاء الرفع وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع
اسم ( كان) وهو في محل جزم فعل الشرط
تندب :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره( أنت)
إلفا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
قد :حرف تحقيق فجعت :فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون التصاله بتاء الرفع  ,وتاء الرفع
ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل
به :الباء حرف جر ــ الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ,والجار والمجرور متعلقان بالفعل
( فجعت)
فقد :الفاء رابطة لجواب الشرط ــ قد :حرف تحقيق
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شجاك :شجا :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذر و ك :ضمير متصل مبني على الفتح
في محل نصب مفعول به
الذي :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل
بالبين :الباء حرف جر ــ البين :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره  ,والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (أشجاني)
أشجاني :أشجى :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذرــ النون للوقاية حرف ال محل له من
اإلعراب ــ الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( هو)
*ــجملة ( تندب  )...الفعلية في محل نصب خبر ( كنت)
*ــجملة ( قد فجعت )...الفعلية في محل نصب صفة لـ( إلفا)
*ــجملة ( فقد شجاك )...في محل جزم جواب شرط مقترن بالفاء
*ــجملة ( أشجاني) الفعلية صلة موصول ال محل لها من اإلعراب
حتى ترى عجبا من فيض أجفاني
3ـ زدني من النوح واسعدني على حزني
زدني :فعل أمر مبني على السكون الظاهر ــ النون للوقاية حرف المحل له من اإلعراب والياء ضمير متصل
مبني في محل نصب مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره( أنت)
من  :حرف جر ــ النوح :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( زدني)
واسعدني  :الواو حرف عطف ــ اسعدني :فعل أمر مبني على السكون الظاهر ــ النون للوقاية حرف ال محل
له من اإلعراب ــ والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره
( أنت)
على حزني :على :حرف جر ــ حزني :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل
ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( اسعدني)
حتى :حرف غاية وجر
ترى :فعل مضارع منصوب ب(أن) المضمرة بعد حتى  ,والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنت) ــ
والمصدر المؤول من (أن المضمرة) مع الفعل المضارع في محل جر ب(حتى)
عجبا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من فيض :من :حرف جر ــ فيض :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل( ترى)
أجفاني :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال
المحل بالحركة المناسبة ــ ياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
*ــجملة( زدني) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة (أسعدني) معطوفة على جملة ( زدني )
*ــجملة ( حتى ترى )..صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
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واحذر لنفسك من أنفاس نيراني
4ــ وقف لتنظر ما بي التكن عجال
وقف :الواو استئنافيةــ قف :فعل أمر مبني على السكون الظاهر والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا (أنت)
لتنظر :الالم الم التعليل  ,حرف جر ــ تنظر :فعل مضارع متصوب بـ(أن المضمرة) بعد الالم وعالمة نصبه
الفتحة الظاهرة  ,والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا(أنت) ,والمصدر المؤول من( أن المضمرة ) وما
بعدها في محل جر بحرف الجر
ما :اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به
بي :الباء حرف جر ــ الياء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر
التكن :ال :ناهية جازمة ــ تكن :فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره ــ
واسمه ضمير مستتر تقديره وجوبا ( أنت)
عجال :خبر (تكن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
واحذر :الواو حرف عطف ــ احذر :فعل أمر مبني على السكون الظاهر والفاعل ضمير مستتر وجوبا
تقديره( أنت)
لنفسك  :الالم حرف جر ــ نفس :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والكاف ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( احذر)
من أنفاس :من  :حرف جر ــ أنفاس :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة  ,وهو مضاف
نيراني  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافة
*ــجملة ( قف) الفعلية  :استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( تنظر) الفعلية  ,صلة الموصول الحرفي ( أن المصدرية) ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة( احذر ) الفعلية معطوفة على جملة ( قف) ال محل لها
ركبا على عالج أو دون نعمان
5ــ وطر لعلّك في أرض الحجاز ترى
وطر :الواو استئنافية ــ طر :فعل أمر مبني على السكون الظاهروالفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا ( أنت)
لعلّك :لعل :حرف مشبه بالفعل يفيد الترجي ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لعل
في أرض :في :حرف جر ــ أرض :اسم مجرور بحرف الجر  ,وهو مضاف ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل المؤخر( ترى)
الحجاز :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
ترى  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة  ,والفاعل ضمير مستتر
تقديره( أنت)
ركبا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
على عالج :على :حرف جر ــ عالج :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بصفة محذوفة من ( ركبا)
أو  :حرف عطف
دون  :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بالفعل (ترى)
نعمان :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
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*ــجملة ( طر) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــ لعل مع اسمها وخبرها  :استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( ترى) الفعلية في محل رفع خبر (لعل)

شوقا إلى وطن ناء وجيران
 6ــ يسري بجارية تنهل ّ أدمعها
يسري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل  ,والفاعل ضمير مستتر جوازا
تقديره( هو)
بجارية :الباء حرف جر ــ جارية :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالعل ( يسري)
تنهل :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
أدمعها :أدمع :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ ها :ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
شوقا :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
إلى  :حرف جر
وطن :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة  ,والجار والمجرور متعلقان بالمصدر( شوقا)
ناء :صفة لـ( وطن) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
وجيران :الواو حرف عطف ــ جيران :اسم معطوف على ( وطن) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة
الظاهرة
*ــجملة( يسري) الفعلية في محل نصب صفة لـ( ركبا ) والتقدير ( ركبا يسري)
*ــجملة( تنهل) الفعلية في محل جر صفة لـ( جارية)
رأيت يوما حمول القوم فانعاني
 7ــ ناشدتك هللا يا طير الحمام إذا
ناشدتك :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل ـ والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول
هللا :لفظ الجاللة مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
يا :أداة نداء
طير :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  ,وهو مضاف
الحمام :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
إذا :ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية
رأيت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع  ,وهو فعل الشرط ــ والتاء ضمير متصل مبني في
محل رفع فاعل
يوما :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو متعلق بالفعل ( رأيت)
حمول :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  ,وهو مضاف
القوم :مضاف إليه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
فانعاني  :الفاء واقعة في جواب الشرطــ انعاني :فعل أمر مبني على حذف حرف العلة  ,وأبقى األلف
للضرورة الشعرية ,والنون للوقاية  ,والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير
مستتر تقديره( أنت)
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*ــجملة(ناشدتك) الفعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة النداء  :اعتراضية ال محل لها
*ــجملة ( رأيت ) الفعلية في محل جر باإلضافة بعد( إذا)
*ــجملة( فانعاني) جواب شرط غير جازم ال محل لها

دموعه وهو يبكي بالدم القاني

 8ــ وقل طريحا تركناه وقد فنيت

وقل :الواو استئنافية ــ قل  :فعل أمر مبني على السكون الظاهر  ,والفاعل ضمير مستتر تقديره( أنت)
طريحا :مفعول به مقدم للفعل ( تركناه) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
تركناه  :ترك :فعل ماض مبني على السكون التصاله ب(نا ) ــ نا :ضمير متصل مبني على السكون في محل
رفع فاعل ــ الهاء  :ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
وقد :الواو حالية ــ قد :حرف تحقيق
فنيت  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث ــ والتاء حرف ال محل له من اإلعراب
دموعه :دموع :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
وهو :الواو حالية ــ هو  :ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ
يبكي  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضميرمستترتقديره ( هو)
بالدم :الباء حرف جر ــ الدم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة  ,والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( يبكي)
القاني :صفة لـ( الدم) مجرورة وعالمة جرها الكسرة المقدرة على الياء للتعذر
*ــجملة(قد فنيت) في محل نصب على الحال القترانها بواو الحال
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جبهة المجد
وسرت قصدك ال خبا وال مذقا
1ــ شممت تربكِ ال زلفى وال ملقا
شممت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع المتحركة  ,والتاء ضمير متصل مبني في محل
رفع فاعل
تربك :ترب :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
ال :نافية للجنس تعمل عمل (إن)
زلفى :اسم (ال) متصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف المقصورة ــ والخبر محذوف
وال :الواو حرف عطف ــ ال :نافية للجنس تعمل عمل (إنّ )
ملقا  :اسم (ال) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والخبر محذوف
وسرت :الواو حرف عطف
ــ سرت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
قصدك  :قصد ( بمعنى  :نحو)  :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والكاف
ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة متعلق بالفعل (سرت)
ال :نافية للجنس تعمل عمل( إنّ )
خبا :اسم ( ال) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والخبر محذوف
وال :الواو حرف عطف ــ ال :نافية للجنس تعمل عمل (إنّ )
مذقا :اسم ( ال) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والخبر محذوف
*ــجملة ( ال مع اسمها وخبرها ) في محل نصب على الحال
*ــجملة (وال ملقا) معطوفة على الجملة قبلها في محل نصب على الحال
*ــ جملة ( وسرت) معطوفة على( شممت) ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة( ال خبا ) مع اسمها وخبرها حالية
حتى ا ّت ُ
همت عليكِ العينَ والحدقا
2ــ وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي
وكان  :الواو  :استئنافية ـ كان :فعل ماض ناقص
قلبي :اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة
إلى رؤياك :إلى :حرف جرــ رؤياك :اسم مجرور بحرف الجر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالخبر باصرت
باصرتي :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ والياء ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة
حتى :حرف ابتدأ
اتهمت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
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عليك  :على  :حرف جر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( اتهمت)
العين :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
والحدقا  :الواو حرف عطف ــ الحدقا :اسم معطوف على( العين ) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة ــ واأللف إلطالق القافية
*ــجملة ( كان مع اسمها وخبرها ) استئنافية ال محل لها
*ــجملة ( اتهمت ) الفعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
لكن كمن يتش ّهى وجه من عشقا
3ــ وسرت قصدك ال كالمشتهي بلدا
وسرت  :الواو  :استئنافية ــ سرت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير
متصل مبني في محل رفع فاعل
قصدك :مفعول فيه ظرف مكان منصوب ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة متعلق بالفعل
(سرت)
ال كالمشتهي :ال :نافية ال عمل لها ــ كالمشتهي  :الكاف حرف جر ــ
المشتهي :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء
بلدا :مفعول به منصوب السم الفاعل( المشتهي) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
لكن :حرف لالستدراك ال محل له من اإلعراب
كمن :الكاف حرف جر ــ من :اسم موصول بمعنى( الذي) مبني في محل جر بحرف الجر
يتشهى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا( هو )
وجه :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من :اسم موصول بمعنى ( الذي) مبني في محل جر باإلضافة
عشقا  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ واأللف لإلطالق ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا (هو)
*ــجملة ( سرت قصدك) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( يتشهى) الفعلية  ,صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( عشقا) الفعلية  ,صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب
ول ّمة والعيون السود و األرقا
4ــ دمشق عشتك ريعانا و خافقة
دمشق :منادى مفرد علم بأداة نداء محذوفة  ,مبني على الضم في محل نصب على النداء
عشتك  :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
ريعانا :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
وخافقة  :الواو حرف عطف ــ خافقة :معطوف على ( ريعانا) منصوب مثله
ولمة :الواو حرف عطف ــ لمة :معطوف على( ريعانا ) منصوب مثله
والعيون :الواو حرف عطف ــ العيون  :معطوف على ما قبله( ريعانا ) منصوب مثله
السود :صفة ل( العيون) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
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ثلج و وجهي عظم كاد أو عرقا
5ــ وها أنا و يدي جل ٌد و سالفتي
وها أنا :الواو استئنافية ــ ها :للتنبيه حرف ال محل له من اإلعراب ــ
أنا :ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ــ والخبر محذوف تقديره كائنٌ
ويدي :الواو حالية ــ يدي :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ والياء
ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
جلد :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
وسالفتي :الواو حالية ــ سالفتي :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم
والياء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
ثلج :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ووجهي  :الواو حالية ــ وجهي :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ والياء
ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
عظم :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
كاد  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
أو  :حرف عطف
عرقا :فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرةــ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا (هو)
*ــالجملة ( وها أنا) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــالجمل (يدي  ...سالفتي ...وجهي ) كل منها اسمية في محل نصب على الحال القترانها بواو الحال
*ــجملة ( كاد الفعلية ) في محل رفع صفة لـ( عظم(
*ــجملة ( عرقا ) معطوفة على جملة ( كاد(
دمي ولحمي و األنفاس و الرمقا
6ــ وأنت لم تبرحي في النفس عالقة
وأنت :الواو حالية ــ أنت :ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع فاعل
لم  :حرف نفي وجزم وقلب تبرحي  :فعل مضارع ناقص مجزوم بـ( لم) وعالمة جزمه حذف النون ألنه من
األفعال الخمسة ــ والياء ضمير متصل مبني في محل رفع اسمه
*ــجملة ( لم تبرحي ) في محل رفع خبر المبتدأ
في النفس :في حرف جر ــ النفس :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان باسم الفاعل المؤخر ( عالقة)
عالقة :اسم لم تبرحي منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
دمي :مفعول به منصوب السم الفاعل ( عالقة ) وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ
وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
ولحمي  :الواو حرف عطف ــ لحمي  :معطوف على ( دمي ) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة المقدرة
على ما قبل ياء المتكلم ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
واألنفاس :الواو حرف عطف ــ األنفاس :معطوف على( دمي) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
والرمقا  :الواو حرف عطف ــ الرمقا  :معطوف على ( األنفاس ) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة واأللف إلطالق القافية

www.facebook.com/RaghadSaty88
8

آ.رغد الساطي

المساعد في المنهج والقواعد

سبائك الذهب الغالي فما احترقا
7ــ دمشق صبرا على البلوى فكم صهرت
دمشق :منادى مفرد علم بأداة نداء محذوفة مبني على الضم في محل نصب على النداء
صبرا :مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره( اصبري صبرا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
على البلوى :على :حرف جر ــ البلوى  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف
المقصورة ــ والجار والمجرور متعلقان بالمصدر( صبرا)
فكم  :الفاء استئنافية ــ كم  :خبرية تكثيريه مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق
صهرت  :فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث
حرف ال محل له من اإلعراب
سبائك :نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف
الذهب :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
الغالي :صفة لـ( الذهب) مجرورة وعالمة جرها الكسرة المقدرة على الياء
فما  :الفاء استئنافية ــ ما :نافية ال عمل لها
احترقا :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ واأللف لإلطالق ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره( هو) يعود
على ( الذهب )
*ــجملة النداء ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( اصبري صبرا) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة( صهرت) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
ْ
أغلى وأكرم في األنساب معتنقا
عانقت نسبا
8ــ يا بنت أم الباليا
يا بنت :يا :أداة نداءــ بنت :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وهو مضاف
أم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ وهو مضاف
الباليا :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف الممدودة
عانقت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة  ,وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب ــ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره(هي)
نسبا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
أغلى :صفة لـ(نسبا) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة المقدرة على األلف المقصورة
وأكرم  :الواو حرف عطف ــ أكرم  :معطوف على( أغلى) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
في األنساب :في حرف جر ــ األنساب :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان باسم المفعول ( معتنقا )
معتنقا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــجملة النداء  ,ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( عانقت) الفعلية في محل نصب على الحال من ( بنت أم الباليا)
ْ
ْ
اساقطت مهزوزة مزقا
وحولك
راحت تمزق كل ّ الهازئين بها
9ـــ
راحت  :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة ــ والتاء للتأنيث حرف ال محل له من اإلعراب واسمه
ضمير مستتر جوازا تقديره ( هي)
تمزق :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا (هي)
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كل :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الهازئين :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم ــ والنون عوض عن التنوين في
االسم المفرد
بها :الباء حرف جر ــ الهاء :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
باسم الفاعل ( الهازئين(
وحولك :الواو استئنافية ــ حول  :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق
بالفعل(اساقطت) ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
اساقطت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والتاء للتأنيث حرف ال محل له من اإلعراب ــ والفاعل
ضمير مستتر جوازا تقديره (هي )
مهزوزة :حال منصوبة من الضمير المستتر( هي) وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
مزقا :حال ثانية منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
*ــجملة( راحت مع اسمها وخبرها) استئنافية ال محل لها من االعراب
*ــجملة( تمزق) الفعلية في محل نصب خبر ( راحت (
كل الدّنا وعلى أسوارها انسحقا
خف وهوالكو وقد سحقا
10ــ تيمور ّ
تيمور :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
خف :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو ) يعود على ( تيمور)
وهوالكو :الواو حرف عطف ــ هوالكو  :اسم معطوف على ( تيمور) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة
المقدرة
وقد :الواو حالية ــ قد :حرف تحقيق سحقا :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بألف االثنين ــ
واأللف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
كل :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,
الدنا :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف الممدودة
وعلى :الواو حرف عطف ــ على حرف جر
انسحقا :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بألف االثنين ــ وألف االثنين ضمير متصل مبني في
محل رفع فاعل
ــجملة ( خف) الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ( تيمور)
ـجملة (سحقا) الفعلية في محل نصب حال القترانها بواو الحال
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الفالح والريف
نبع شهي الكوثر المورود

1ــ أنا غيمة ظمئت وسال بمائها
أنا :ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
غيمة :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ظمئت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث ــ وتاء التأنيث الساكنة حرف ال محل له
من اإلعراب ــ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هي)
وسال :الواو حرف عطف ــ سال :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
بمائها :الباء حرف جر ــ ماء :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( سال) ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
نبع :فاعل مرفوع للفعل( سال) وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
شهي :صفة لـ( نبع) مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
الكوثر :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
المورود :صفة ( الكوثر) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
*ــجملة ( ظمئت) الفعلية في محل رفع صفة لــ( غيمة)
*ــجملة ( سال) الفعلية معطوفة على محل جملة ( ظمئت) من اإلعراب  ,صفة مثلها
ُ
غسلت بسك ِ
ألجر في ِه مطارفي وبرودي
جرحي تر َبه =
ب
2ــ ريفي
َّ
َ
ريفي :خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هو) مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ
وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
غسلت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
جرحي :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة
تربه :ترب  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
ألجر :الالم الم التعليل حرف جر ــ أجر :فعل مضارع منصوب بـ(أن المضمرة بعد الم التعليل)والفاعل
ضمير مستتر وجوبا تقديره( أنا) والمصدر المؤول من (أن المضمرة ) مع الفعل المضارع في محل جر
بحرف الجر
فيه  :في :حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل ( أجر)
مطارفي :مفعول به منصوب للفعل( أجر) وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ وياء
المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
وبرودي :الواو حرف عطف ــ برودي :معطوف على ( مطارفي ) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة
المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ـ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة

www.facebook.com/RaghadSaty88
11

آ.رغد الساطي

المساعد في المنهج والقواعد

*ــجملة( غسلت) الفعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة( أجر ) الفعلية صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
**مالحظة  :األحرف المصدرية كلها تعتبر موصوالت حرفية
لتش ّه ْ
قت بجراح كل ّ شهي ِد
3ــ لو تلمسونَ صخوره و زهورهُ
لو  :حرف شرط غير جازم ال محل له من اإلعراب
تلمسون :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة ــ والواو ( واو الجماعة )
ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
صخوره :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
وزهوره :الواو حرف عطف زهوره :اسم معطوف على( صخوره) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
لتشهقت  :الالم واقعة في جواب شرط غير جازم ــ تشهقت :فعل ماض مبني على الفتحة التصاله بتاء
التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له من اإلعراب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( هي)
بجراح :الباء حرف جرــ جراح :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
والجار والمجرور متعلقان بالفعل( تشهقت)
كل :مضاف إلى ( جراح) مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
شهيد :مضاف إلى( كل) مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
*ــجملة ( تلمسون) الفعلية فعل شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة(تشهقت) الفعلية جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
لتنفسا عن جمره الموقود
4ــ أو تسألون صباحه ومساءه
تسألون :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني
في محل رفع فاعل ٍ ــ والجملة معطوفة على جملة (تلمسون ) في البيت السابق
صباحه :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء  :ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
ومساءه :الواو حرف عطف ــ مساءه :اسم معطوف على ( صباحه) منصوب مثله ــ والهاء ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة
لتنفسا :الالم واقعة في جواب شرط غير جازم ــ تنفسا  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بألف
االثنين ــ وألف االثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
عن :حرف جر
جمره :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( تنفسا)
الموقود :صفة لـ( جمره ) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
*ــجملة( تنفسا) الفعلية جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
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5ــ لو تخبرون الغاب أفص َح غاب ُه
لو :حرف شرط غير جازم ال محل له من ا إلعراب
تخبرون :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة والواو ضمير متصل
الغاب :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
مبني في محل رفع فاعل
أفصح :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره
غابه :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
عن عزم :عن :حرف جر ــ عزم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرةــ وهو مضاف
مفتول :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ـ
الذراع :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
*ــجملة فعل الشرط ال محل لها من اإلعراب ( تخبرون)
*ــجملة( أفصح) الفعلية جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
الر ُ
ُ
تهداره وأطال بالتردي ِد
بوات ردّ َد صو ُتها
6ــ أو
َ
تنطق ّ
تنطق :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
الربوات :فاعل مرفوع للفعل( تنطق) وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
ردد :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره
صوتها :فاعل مرفوع للفعل( ردد) وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني على السكون
في محل جر باإلضافة
تهداره :مفعول به منصوب للفعل( ردد) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني على
الضم في محل جر باإلضافة
وأطال :الواو حرف عطف ــ أطال :معطوف على(ردد) فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والفاعل
ضمير مستتر تقديره جوازا( هو)
بالترديد :الباء حرف جرــ الترديد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل (أطال(
*ــجملة ( تنطق) معطوفة على جملة (تخبرون) ال محل لها من اإلعراب
*ــ جملة ( ردد) جملة جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
*ــ جملة (أطال ) معطوفة على ( ردد) ال محل لها من اإلعراب
ثائر معدو ِد
الجبال وأطل َع ْت
7ــ وترنحت غر ُر
ِ
ِ
للعين صور َة ٍ
الواو حرف عطف ــ ترنحت  :فعل ماض مبني على الفتحة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث
حرف ال محل له من اإلعراب
غرر :فاعل للفعل( ترنحت) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
الجبال :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
وأطلعت :الواو حرف عطف ــ أطلعت :فعل ماض مبني غلى الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ
وتاء التأنيث حرف ال محل له من اإلعراب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره( هي )
عن عزم مفتول ِ الذراع حرود ِ
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للعين :الالم حرف جر ــ عين :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( أطلعت)
صورة :مفعول به للفعل(أطلعت) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
ثائر :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
معدود :صفة لـ( ثائر) مجرورة مثله وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
*ــجملة( ترنحت) معطوفة على جملة ال محل لها من اإلعراب في البيت السابق
*ــجملة( أطلعت) معطوفة على جملة ( ترنحت) ال محل لها من اإلعراب
رفيف قصيد
فانهل َّ من فمِها
8ــ سفحت يداه المج َد في آفاقِه
ُ
سفحت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب
يداه :فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى  ,وحذفت النون لإلضافة والهاء ضمير متصل مبني في
محل جر باإلضافة
المجد :مفعول به منصوب للفعل( سفحت) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
في :حرف جر ــ آفاقه :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة والهاء ضمير متصل مبني
في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( سفحت)
فانهل :الفاء حرف عطف ــ انهل  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
من  :حرف جر ــ فمها :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرةــ والهاء ضمير متصل مبني
في محل جر باإلضافة والجار والمجرور متعلقان بالفعل (انهل)
رفيف :فاعل للفعل( انهل) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
قصيد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
*ــجملة(انهل ) معطوفة على ( سفحت)
*ــجملة ( سفحت) الفعلية في محل جر صفة لـ( ثائر)
ٌ
معصم وقالدةٌ في جي ِد
في
حلية
الوطن المج ّم ِل
9ــ ريفي من
ِ
ٍ
ريفي :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل
بالحركة المناسبة ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
من  :حرف جر ــ الوطن :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
المجمل :صفة لـ( الوطن) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
حلية  :خبر المبتدأ ( ريفي) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
في  :حرف جر ــ معصم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
وقالدة :الواو حرف عطف ــ قالدة :اسم معطوف على ( حلية) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
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قيم اجتماعية
أماوي! إنّ المال غا ٍد ورائح
-1
ّ

ويبقى ومن المال األحاديث والذكر

أماوي :منادى مفرد علم مبني على الضمة المق ّدرة على التـّاء المحذوفة للتـّرخيم .في محل نصب على
ّ
النداء
 غا ٍد :خبر إنّ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المق ّدرة على الياء المحذوفة ألنه اسم منقوص ويبقى  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذراألحاديث  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخره (يبقى ) جملة فعلية استئنافية ال محل لها من األعراب .إذا جاء يوما حل ّ في مالنا نزر
أماوي ! إنـّي ال اقول لسائل
-2
ّ
إني  :حرف مشبه بالفعل والياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إنّال  :نافية ال عمل لهاأقول  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخرهلسائل  :الالم حرف جر –سائل  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (أقول )
 يــومــا  :مفعول فيه  ,ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظـّاهـرة .متعلق بالفعل (جاء)– ( ال أقـول )  :جـمـلـة فـعـلـيـّة فـي مـحـل ّ رفـع خـبـر ( إنّ ) .
جـر باإلضـافـة .
 ( جـــاء )  :جـمـلـة فـعـلـيـّة فـي مـحـل ّ ّ (حل ّ)  :جملة فعلية في محل نصب مفعول بهوإمـّا عطاء ال ينهنه ّ
الـزجـر.

أماوي ! إما مانع فمبيـّن
-- 3
ّ

– مـانـ ٌع  ,عـطـا ٌء  :خبر لمبتدأ محذوف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .
فمبين  :الفاء حرف عطفمبين  :اسم معطوف على مانع مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخره ال  :نافية ال عمل لهاينهنه  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره  ,والهاء ضمير متصل مبني في محلنصب مفعول به
 ( ال يـنـهـنـهـه ّالـزجـر )  :جملة فعلية في محل رفع صفة
إذا حشرجت نفس وضاق بها الصـّد ُر
أماوي ! ما يغني ال ّثـراء عن الفتى
-4
ّ
يغني  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقلالثراء  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . -عن الفتى  :جار ومجرور متعلقان بالفعل (يغني )

www.facebook.com/RaghadSaty88
15

آ.رغد الساطي

المساعد في المنهج والقواعد

 حشرجت  :فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره التصاله بتاء التأنيث الساكنة والتاء ال محل لهامن اإلعراب
 نفس  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره و  :حرف عطف ضاق  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره بها  :جار ومجرور ومتعلقان بالفعل (ضاق ) الصدر  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . ( حـشـرجـَ ْـت )  :جملة فعلية في محل جر باإلضافة
(ضاق بها الصدر )  :جملة فعلية معطوفة على (حشرجت ) في محل جر باإلضافة مثلهاأجـر ُ
ت  ,فال قتل عليه وال أسر
ْ

رب واحد أمـّه
-5
أماوي ! إنـّي ّ
ّ

جره الكسرة الظاهـرة  ,والهاء  :ضمير م ّتـصل مبني على الكـسـر في
أمـّـ ِه  :مضاف إليه مجرور وعالمة ّجـر باإلضـافـة .
محل ّ ّ
أجرت  :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع المتحركة والتاء ضمير متصل مبني على الضمفي محل رفع فاعل .
 ف  :استئنافية  ,ال  :نافية ال عمل لهاقتل  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخره . عليه  :على  :حرف جر  ,الهاء :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقانبخبر محذوف تقدير (كائن ٌ)
 ( أجرت)  :جملة فعلية في محل رفع خبر إنّأراد ثراء المال ,كان له وفـر

 – 6وقد علم األقوام لو أنّ حاتما

قد  :حرف تحقيق  -علم :فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره . لو  :حرف شرط غير جازم أن  :حرف مشبه بالفعل حاتما  :اسم أن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . أراد  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره  .والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هو) المال  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره . وفـ ُر :اسـم ( كـان ) مرفوع وعالمة رفعه الـضـّمـّة الظاهـرة . ( أراد )  :جـمـلـة فـعـلـيـّة فـي مـحـل ّ رفـع خـبـر ( أنّ ) . ( كان له وفر )  :جملة فعلية جواب الشرط غير جازم ال محل له من اإلعرابكما ال ّدهـر في أيـّامه العسر واليسر
 - 7عنينا زمانا بالتصعلك والغنى
سكــون ال ّتـصاله بــ (نـا )  ( ,نـا )  :ضمير متـّصـل
ِـيـنـَا  :فعل ماض مبني للمجهول مبني على الـ ّ
 عـُن ْسكون في مـحـل ّ رفـع نـائـب فـاعـل .
مبني على ال ّ
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 زمانا  :مفعول فيه  ,ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.متعلق بالفعل( عنينا ) و  :حرف عطف  ,الغنى  :اسم معطوف على التصعلك مجرور مقله وعالمة جره الكسرة المقدرة علىاأللف للتعذر
 الــدّهــ ُر  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظـّاهـرة . الـعـســ ُر  :مبتدأ مؤخـّر مرفوع وعالمة رفعه الضـمـّة الظـّاهـرة . ( فـي أيـّامـه الـعـسـ ُر )  :جـمـلـة اسـمـيـّة فـي مـحـل ّ رفـع خـبـر لـلـمـبـتدأ ( الــ ّدهــر ) .غنانا  ,وال أزرى بأحسابنا الفقر
 – 8فما زادنا بأوا على ذي قرابة
 زادنا  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره التصاله ب (نا ) وال (نا ) ضمير متصل مبني فيمحل نصب مفعول به أول
 بأوا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره . على  :حرف جرجـره الياء ألنـّه من األسماء الخمـسـة .
 ذي  :اسم مجرور بحرف الجر  ,وعالمة ّجـره الكسـرة الـظـّـاهــرة .
 قــرابــ ٍة  :مضاف إليه مجرور وعالمة ّ غــنــانــا  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المق ّدرة على األلف  ,وهو مضافجـر باإلضـافـة .
سكون في محل ّ ّ
( نـا )  :ضمير متـّصـل مبني على ال ّ ال  :نافية ال عمل لها  -أزرى  :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذر الفقر  :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخرهيجاورني  ,أال يكون له سـتـر
ضـر جارا  ,يا ْبـنـَة القوم ,فاعلمي
 - 9وما
ّ
َ
ابـنـة  :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظـّاهـرة
 القوم  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على أخره . فـاعـلـمـي  :الفاء  :استئنافيـّة  ,اعـلـمـي  :فعل أمر مبني على حذف النـّون ألنّ مضارعه من األفعالسكون في محل ّ رفع ( فــاعــل ) .
الخمسة  ,والـيـاء  :ضمير متـّصل مبني على ال ّ
 أال  :أن حرف نصب – ال نافية ال عمل لها يكون  :فعل مضارع ناقص منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره . سـتـ ُر  :اسـم ( يـكـونَ ) مرفوع وعالمة رفعه الضـّمـّة الـظـّاهـرة (يا بنة القوم )  :جملة اعتراضية ال محل لها من اإلعراب (يجاورني )  :جملة فعلية في محل نصب صفةسمع منـّي عن حديثهم وقـر
 - 10بعي َن ّي عن جارات قومي غفلة
وفي ال ّ
جـره الياء ألنـّه مثنـّى وهو
جـر ,
عـيـنـي  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة ّ
َّ
بـعـيـنـي  :الـبـاء  :حرف ّ
َّ
جر باإلضافـة .والجار والمجرور متعلقان
مضاف  ,ياء المتكلـّم  :ضمير متـّصل مبني على الفتح في محل ّ ّ
بخبر مقدم محذوف تقديره ( كائن ٌ)
ٌ
غـفـلـة  :مبتدأ مؤخـّر مرفوع وعالمة رفعه الضـّمـّة الـظـّاهــرة
 -وقر  :مبتدأ مؤخـّر مرفوع وعالمة رفعه الضـّمـّة الـظـّاهــرة
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أيتها األرض
 أيتها  :منادى بأداة نداء محذوفة نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب على النداءاألرض :بدل من (أيتها) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
 من :اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ذا :اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ الذي  :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من اسم اإلشارةحددك :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ــ
والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( هو)
والجملة الفعلية( حددك) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب
وأحاطك :الواو حرف عطف ــ أحاط :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره ـوالكاف ضمير
متصل مبني في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( هو)
باألسالك :الباء حرف جر ــ األسالك :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل ( أحاطك)
و :حرف عطف ــ الحواجز :اسم معطوف على ( األسالك) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
ترى :فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة ــ ونائب
الفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
هل :حرف استفهام ال محل له من اإلعراب
ولدت :فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في
محل رفع نائب فاعل
مجزأة :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
عند ما :عند :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ ما :مصدرية مبنية على
السكون ال محل لها من اإلعراب
كانت :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة التصاله بتاء التأنيث ــ والمصدر المؤول من (ما) والفعل
يؤول بمصدر في محل جر باإلضافة بعد(عند)
النيازك :اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
تمر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره (هي)
بك :الباء حرف جر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان
بالفعل(تمر)
وجملة (تمر) الفعلية في محل نصب خبر (كانت)
و :حرف عطف ــ كان :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة
أديمك :اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
ينتفخ :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره(هو)
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وجملة ( ينتفخ ) الفعلية في محل نصب خبر ( كان)
مكونا :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
بحارا :مفعول به السم الفاعل ( مكونا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
و :حرف عطف ــ ذرا :معطوف على ( بحارا ) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف
من :اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
ذا :اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر المبتدأ
الذي :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من اسم اإلشارة
وزع :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره(هو)
خيراتك :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم ــ والكاف
ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
بين :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ متعلق بالفعل( وزع )
حفنة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
من :حرف جر األفراد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
وجملة (وزع ) الفعلية صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب
)المقطع الثاني(
إني :إن :حرف نصب وتوكيد ( حرف مشبه بالفعل) ــ والياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم
(إن)
أتهمك :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب
مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره(أنا)
وجملة ( أتهمك) الفعلية في محل رفع خبر (إن)
لقد :الالم واقعة في جواب قسم محذوف ــ قد :حرف تحقيق
اعترتك :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المحذوفة منعا اللتقاء الساكنين ــ والتاء
للتأنيث حرف ال محل له من اإلعراب ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
ارتعاشات :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةــ وهو مضاف
موت :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها تسكين التاء
و :حرف عطف ــ اهتزازات :اسم معطوف على ( ارتعاشات) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
كارثة  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف ــ سحقت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني
في محل رفع فاعل
المدن :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
و :حرف عطف ــ القرى :اسم معطوف على ( المدن) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على
األلف المقصورة
و :حرف عطف ــ دمرت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني
في محل رفع فاعل

www.facebook.com/RaghadSaty88
19

آ.رغد الساطي

المساعد في المنهج والقواعد

البيوت :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
على :حرف جر ــ السكان :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( دمرت)
المسالمين  :صفة ( السكان) مجرورة وعالمة جرها الياء ألنها جمع مذكر سالم ــ والنون عوض عن
التنوين في االسم المفرد
بينما :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ و(ما) زائدة ال محل لها من اإلعراب
تحملت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل
التقسيم :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
الجائر :صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
لبساتينك :الالم حرف جر ــ بساتين :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والكاف
ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه ــ والجار والمجرور متعلقان بالمصدر ( التقسيم)
و :حالية ــ لم :حرف جزم ونفي وقلب ــ يزفر :فعل مضارع مجزوم بـ ( لم ) وعالمة جزمه السكون
الظاهر
رمح :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف
بركانك :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
المشتعل  :صفة مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
بـ :حرف جر ــ وجه :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( يزفر)
غاصب  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
األرض :مضاف إلى ( غاصب) مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
جملة ( لم يزفر ) الفعلية في محل نصب حال
(المقطع الثالث )
أهديت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل
بردك :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
مضاف إليه
القارس  :صفة (برد) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
للفقير :الالم حرف جر ــ فقير :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل (أهديت)
المعذب :صفة ( الفقير) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
جملة (أهديت ) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
و :حرف عطف ــ المنجم :اسم معطوف على ( برد) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
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األسود :صفة ( المنجم) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
للعامل :الالم حرف جر ــ العامل  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل (أهديت)
الجريح :صفة ( العامل) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف ــ الكهف  :اسم معطوف على ( المنجم) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
للمشرد  :الالم حرف جر ــ المشرد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل(أهديت)
و :حرف عطف ــ الحر :اسم معطوف على (الكهف) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
القائظ :صفة ( الحر) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
البن :الالم حرف جر ــ ابن :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( أهديت)
الصحراء :مضاف إليه مجرور وعالمة جوه الكسرة الظاهرة
و :استئنافيةــ هكذا :الهاء للتنبيه حرف ال محل له من اإلعرابــ الكاف حرف جر للتشبيه ــ ذا :اسم
إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر
فإن :الفاء استئنافية ــ إن :حرف نصب وتوكيد
ظلك :اسم (إن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
مضاف إليه
لم :حرف نفي وجزم وقلب ــ يكن :فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره
ــ واالسم ضمير مستتر تقديره جوازا (هو)
عزاء  :خبر ( يكن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
للجميع :الالم حرف جر ــ الجميع  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالخبر ( عزاء)
جملة (إن واسمها وخبرها) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
جملة ( لم يكن ) في محل رفع خبر (إن)
ونارك :الواو حرف عطف ــ نار :اسم معطوف على (ظلك) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه
لم :حرف نفي وجزم وقلب ــ تكن :فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهرة ــ واالسم
ضمير مستتر تقديره جوازا ( هي )
حسنة :خبر ( تكن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
التوزيع  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
جملة ( لم تكن ) في محل رفع خبر (إن) أو معطوفة على محل جملة ( لم يكن )
(المقطع الرابع )
أيتها  :منادى بأداة نداء محذوفة مبني على الضم في محل نصب ــ و(ها) للتنبيه حرف ال محل له من
اإلعراب
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األرض :بدل من (أية) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
اسمعي :فعل أمر مبني على حذف النون من آخره ألن مضارعه من األفعال الخمسة ــ والياء ضمير
متصل مبني في محل رفع فاعل
جملة ( اسمعي ) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
و :حرف عطف ــ تأملي :فعل أمر مبني على حذف النون من آخره ألن مضارعه من األفعال الخمسة ــ
والياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
هذه :الهاء للتنبيه ــ ذه  :اسم إشارة مبني على الكسرة في محل نصب مفعول به للفعل (تأملي)
الكلمات  :بدل من اسم اإلشارة ( هذه) منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث
سالم
التي :اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لـ ( الكلمات )
أعطيتها  :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل ــ و(ها) ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
للريح :الالم حرف جر ــ الريح :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل ( أعطى)
كي  :حرف مصدري ونصب ــ تطير  :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والفاعل
ضمير مستتر تقديره ( هي ) ــ والمصدر المؤول من( كي والفعل المضارع ) في محل جر بالالم
المحذوفة ( لكي تطير )
جملة ( تأملي ) الفعلية معطوفة على ( اسمعي) ال محل لها من اإلعراب
جملة ( أعطيتها ) الفعلية صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب
إنها  :حرف نصب وتوكيد ــ (ها) ضمير متصل مبني في محل نصب اسم (إن(
ستقع :السين حرف لالستقبال ال محل له من اإلعراب
ــ تقع :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هي )
في :حرف جر ــ أحشائك :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل
مبني في محل جر مضاف إليه ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( تقع)
جملة ( تقع ) الفعلية في محل رفع خبر (إن)
فـ :حرف عطف ــ تفرخ :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره
جوازا ( هي)
جملة ( تفرخ ) الفعلية معطوفة على ( تقع ) في محل رفع
كفى  :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المقصورة ــ والفاعل ضمير مستتر
جملة (كفى) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
كفانا :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف ــ نا :ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب
مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
عراكا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة جملة( كفانا) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
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ال :نافية ال عمل لهاــ نود :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر
تقديره ( نحن)
أن :حرف مصدري ونصب ــ نخسر :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والفاعل ضمير
مستتر تقديره ( نحن)
والمصدر المؤول من (أن والفعل المضارع) في محل نصب مفعول به للفعل (نخسر)
أرضا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
و :حرف عطف ــ دماء :اسم معطوف على ( ارضا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة منع من
ظهورها تسكين اآلخر
جملة ( نخسر ) الفعلية صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
جملة ( ال نود) استئنافية ال محل لها
إننا :إن :حرف نصب وتوكيد ــ نا  :ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم (إن(
ننشد :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( نحن)
حبك :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف
إليه
جملة ( ننشد) الفعلية في محل رفع خبر ( إن)
أيتها  :منادى بأداة نداء محذوفة مبني على الضم في محل نصب ــ ها  :للتنبيه حرف ال محل له من
اإلعراب
األم :بدل من ( أيتها) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
الخصبة :صفة ( األم) مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
يا :أداة نداء ــ أم  :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الخير  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف ــ اإلنسان :معطوف على ( الخير ) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة المقدرة منع من
ظهورها الضرورة الشعرية
_____________________________________________________
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يوم ميسلون
1ــ أدال ّهللا ُ ج ّل َق من ِعداها
أدال  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره
هللا :لفظ الجاللة فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
جلق :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من  :حرف جر ــ عداها :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف ــ و(ها) ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أدال)
وأحسن :الواو حرف عطف ــ أحسن :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره
جوازا (هو)
عن  :حرف جر ــ أضاحيها :اسم مجرور بحرف الجر (أضاحي) وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء ــ
و(ها) ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أحسن)
عزاها  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف ــ و( ها) ضمير متصل مبني في محل
جر باإلضافة
*ــ جملة ( أدال ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( أحسن) الفعلية معطوفة ال محل لها من اإلعراب
2ــ فكم حملت عن العر ِ
كذاك األ ُّم تدف ُع عن حماها
الرزايا
ب ّ
فكم :الفاء استئنافيةــ كم  :خبرية تكثيرية مبنية على السكون في محل نصب مفعول مطلق
حملت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث ــ والتاء حرف ال محل له من اإلعراب
عن  :حرف جر ــ العرب :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل(حملت)
الرزايا  :مفعول به منصوب للفعل( حملت) وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر
كذاك  :كـ  :حرف جر ــ ذا :اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر ــ والكاف للخطاب
حرف ال محل له من اإلعراب ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( تدفع)
األم :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
تدفع :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا (هي)
عن :حرف جر ــ حماها  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف ــ و(ها) ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( تدفع)
*ــجملة( حملت) الفعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــ جملة ( تدفع) الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ( األم)
وأحسنَ عن أضاحيها عزاها
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ليل لم ُيك َ
ٌ
ف دُجاها
حالكات
3ــ مضت عش ٌر عليها
ش ْ
كقطع ِ الّ ِ
مضت :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المحذوفة اللتقاء الساكنين ــ والتاء للتأنيث حرف
ال محل له من اإلعراب
عشر :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
عليهاــ على :حرف جر ــ ها :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( مضت)
حالكات :صفة لـ( عشر) مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
كقطع :الكاف حرف جر ــ قطع :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان باسم الفاعل( حالكات)
الليل :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
لم :حرف نفي وجزم وقلب ــ يكشف :فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم ب(لم) وعالمة جزمه السكون
الظاهر
دجا ــ ها  :دجى  :نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذرــ ها :ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة
*ــ جملة( مضت ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــ جملة ( لم يكشف) الفعلية في محل رفع صفة لـ(عشر)
ليهن َك َ
كنت ّأول َ َمنْ بداها
ضحايا اليو َم كث ٌر
4ــ
أيوسف  ,وال ّ
ُ
أيوسف :الهمزة حرف للنداء ــ يوسف :منادى مفرد علم مبني على الضمة في محل نصب على النداء
والضحايا :الواو حالية ــ الضحايا :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر
اليوم :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وهو متعلق بالخبر ( كثر)
كثر :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
يهن  :فعل مضارع مجزوم بالم األمر وعالمة جزمه حذف حرف العلة
ليهنك :الالم الم األمر حرف جازم ــ ِ
من آخره ألنه معتل اآلخر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر
وجوبا تقديره( أنت)
كنت :فعل ماض ناقص مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل
رفع اسم (كان)
أول :خبر (كان) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من :اسم موصول مبني على السكون في محل جر باإلضافة
بداها :بدا(بدأ :حذفت الهمزة للتسهيل) فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف ــ ها  :ضمير متصل
مبني في محل نصب مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو )
*ــ جملة ( الضحايا  )...اسمية في محل نصب حال القترانها بواو الحال
*ــجملة ( ليهنك) الفعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*جملة ( بداها) صلة موصول اسمي ال محل لها من اإلعراب
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زك ّي ُ
ات الدِّما كانت حياها

5ــ زكا ُ
نبت البال ِد وليس بدعا
زكا :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذر
نبت :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف البالد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره
الكسرة الظاهرة
وليس :الواو استئنافية ــ ليس  :فعل ماض ناقص ــ واسمها ضمير مستتر تقديره( هو)
بدعا :خبر ( ليس) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
زكيات  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف
الدما :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر
كانت  :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة ــ والتاء للتأنيث حرف ال محل له من اإلعراب ــ واسمه
ضمير مستتر تقديره ( هي )
حياها  :خبر ( كان) منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر ــ ها  :ضمير متصل مبني في
محل جر باإلضافة
*ــ جملة( زكا) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( ليس  )...استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( زكيات )..االسمية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( كانت )..في محل رفع خبر المبتدأ ( زكيات)
صواها
6ــ فدي ُت َك قائدا حيا وميتا
رفع َت لكل ِّ مكرم ٍة ُ
ْ
فديتك  :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
قائدا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
حيا :صفة ( قائدا) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
وميتا :الواو حرف عطف ــ ميتا  :معطوف على ( حيا) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
رفعت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
لكل :الالم حرف جر ــ كل :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( رفعت)
مكرمة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
صواها :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر ــ و(ها) ضمير متصل مبني في
محل جر باإلضافة
*ــجملة ( فديتك) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( رفعت) في محل نصب صفة لـ(قائدا)
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َ
َ
َ
العروبة و اإللها
فأرضيت
غضبت أل ّم ٍة منها مع ٌّد
7ــ
غضبت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
ألمة :الالم حرف جر ــ أمة  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( غضبت)
منها  :من :حرف جر ــ ها :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ
معد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
فأرضيت  :الفاء حرف عطف ــ أرضيت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير
متصل مبني في محل رفع فاعل
العروبة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
واإللها :الواو حرف عطف ــ اإللها :اسم معطوف على ( العروبة ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
ــ واأللف إلطالق القافية
*ــجملة :غضبت :في محل نصب صفة ل( قائدا)
*ــجملة (أرضيت) معطوفة على محل جملة( غضبت )
ْ
واظر مِن كراها
وأيقظ َت ال ّن
8ــ فيا لَ َك راقدا ن ّب ْه َت شعبا =
َ
فيالك :الفاء استئنافية ــ يا أداة نداء وتعجب ــ لك :الالم حرف جر ــ الكاف ضمير متصل مبني في محل جر
بحرف الجر
راقدا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
نبهت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
شعبا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
وأيقظت :الواو حرف عطف ــ أيقظت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير
متصل مبني في محل رفع فاعل
النواظر :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من :حرف جر ــ كراها :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذرــ ها:
ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
*ــ جملة( نبهت) الفعلية في محل نصب صفة لـ( راقدا)
*ــجملة ( أيقظت) الفعلية معطوفة على محل جملة ( نبهت)
تقر على أذاها
9ــ ويا َل َك م ّيتا أحي ْي َت م ّنا
نفوسا ال ُّ
ويا لك :الواو حرف عطف ــ يا :نداء وتعجب ــ لك  :الالم حرف جر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل
جر بحرف الجر
ميتا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
أحييت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
منا  :من :حرف جر ــ نا :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل
(أحييت)
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نفوسا :مفعول به منصوب للفعل ( أحييت) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
ال تقر :ال :نافية ال عمل لها ــ تقر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير
مستتر تقديره( هي)
على  :حرف جر ــ أذاها :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر ــ ها:
ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( تقر)
*ــ جملة (أحييت) في محل نصب صفة لـ( ميتا)
*ــ جملة ( ال تقر ) في محل نصب صفة لــ( نفوسا)
لقد كانت من ّي ُتها ُمناها
حر
10ــ س َمت ب َك للمعالي
نفس ٍّ
ُ
سمت :سما  +ت ( التأنيث)  :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المحذوفة منعا اللتقاء
الساكنين ــ والتاء حرف ال محل له من اإلعراب
بك :الباء حرف جر ــ الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل ( سمت)
للمعالي :الالم حرف جر ــ المعالي  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء للتعذر
ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل (سمت)
نفس :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف
حر :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
لقد :الالم موطئة للقسم حرف ال محل له من اإلعراب ــ قد :حرف تحقيق
كانت :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة ــ والتاء للتأنيث حرف ال محل له من اإلعراب
منيتها :منية :اسم ( كان) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ ها :ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
منا ها  :خبر (كان) منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف ها  :ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
*ــجملة( سمت) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( لقد كانت )...جواب قسم محذوف ال محل لها من اإلعراب
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لنا الجوالن
الجوالن واحتضن الترابا
على
1ــ أذبت الحرف من وج ٍد فذابا
ِ
أذبت :فعل ماض مبني على السكون الظاهر التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني على الضم
في محل رفع فاعل
الحرف :مفعول به منصوب للفعل( أذبت) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من وجد :من :حرف جر ــ وجد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل ( أذبت)
فذابا :الفاء حرف عطف ــ ذابا  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ واأللف لإلطالق ــ والفاعل ضمير
مستتر جوازا تقديره ( هو)
على  :حرف جر ــ الجوالن :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بصفة محذوفة من ( وجد)
واحتضن  :الواو حرف عطف ــ احتضن :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر
جوازا تقديره ( هو)
الترابا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف لإلطالق
*ــجملة( أذبت) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( ذابا ) معطوفة على ( أذبت) ال محل لها
*ــجملة ( احتضن) معطوفة على ( ذابا) ال محل لها
فداء واغتلى غضبا وصابا
دم تجلّى
2ــ أذبت
َ
الحرف وه َج ٍ
أذبت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
الحرف :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
وهج :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة ــ وهي مضاف
دم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
تجلى :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر والفاعل ضمير مستتر جوازا
تقديره( هو)
فداء :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
واغتلى :الواو حرف عطف ــ اغتلى :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المقصورة ــ والفاعل
ضمير مستتر جوازا تقديره ( هو)
غضبا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
وصابا :الواو حرف عطف ــ صابا :اسم معطوف على ( غضبا) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
*ــجملة( تجلى) الفعلية في محل جر صفة لـ (دم) *ــجملة ( اغتلى ) معطوفة على محل جملة( تجلى )
مجرورة مثلها
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َ
خذي قلمي  ,خذي شعري سرابا
الفداء خذي كتابي
أغالية
3ــ
ِ
أغالية :الهمزة للنداء غالية :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الفداء :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
خذي :فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة(تأخذين) ــ وياء المؤنثة المخاطبة
ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
كتابي :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال
المحل بالحركة المناسبة ــ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
خذي  :فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة ــ وياء المؤنثة المخاطبة ضمير
متصل مبني في محل رفع فاعل
قلمي :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وياء المتكلم ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة
خذي :فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة وياء المؤنثة الخاطبة ضمير
متصل مبني في محل رفع فاعل
شعري :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ وياء المتكلم ضمير
متصل في محل جر باإلضافة
سرابا :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
*ــجملة (خذي) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
ُ
ببا ِ
أمتشق الحِرابا
ب المج ِد
4ــ وهاتي من طموحِك وانثريني
وهاتي :الواو حرف عطف ــ هاتي :فعل أمر مبني على حذف النون ــ وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل
في محل رفع فاعل
من :حرف جر ــ طموحك :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( هاتي)
وانثريني :الواو حرف عطف ــ انثريني  :فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة
ــ وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ــ النون للوقاية ــ ياء المتكلم ضمير متصل
مبني في محل نصب مفعول به
بباب :الباء حرف جر ــ باب :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
المجد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
أمتشق :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (أنا)
الحرابا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف لإلطالق
*ــجملة( هاتي) معطوفة على جملة ( خذي ) في البيت السابق
*ــجملة( انثريني) معطوفة على جملة ( هاتي)
*ــجملة ( أمتشق) في محل نصب حال من ياء المتكلم في ( انثريني)
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وبح ٌر يمأل ُ الدّنيا اصطخابا
5ــ هنا الجوالنُ إعصا ٌر ونا ٌر
هنا  :ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية
الجوالن :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
إعصار :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ونار :الواو حرف عطف نار معطوف على (إعصار) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة
وبحر :الواو حرف عطف ــ بحر :معطوف على (إعصار) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
يمأل :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره( هو)
الدنيا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر
اصطخابا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
*ــجملة( الجوالن) االسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**ــجملة ( يمأل) الفعلية في محل رفع صفة لـ( بحر)
ضه أسدا ِغضابا
6ــ لنا الجوالنُ نزر ُع ُه ضحايا
ونمأل ُ أر َ
لنا :الالم حرف جر ــ نا :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بخبر
المبتدأ ( الجوالن)
الجوالن :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
نزرعه :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب
مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتروجوبا تقديره(نحن)
ضحايا  :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على آخره
ونمأل :الواو حرف عطف ــ نمأل :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير
مستتر وجوبا تقديره(نحن)
أرضه :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
أسدا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
غضابا :صفة لـ(أسدا) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
شب سف ُح َك ث ّم شابا
الشموخ وأنت شي ٌخ
وقو ٌر َّ
7ــ أيا جبل َ
ِ
أيا :أداة نداء جبل :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الشموخ :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
وأنت :الواو حالية ــ أنت  :ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ
شيخ :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
وقور :صفة ( شيخ) مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
شب :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
سفحك :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
شابا :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره ــ واأللف لإلطالق والفاعل ضمير مستتر وجوبا
تقديره ( هو )
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*ــ جملة(أنت شيخ) في محل نصب حال القترانها بواو الحال
*ــ جملة ( شب سفحك) في محل رفع صفة لـ(شيخ(
*ــ جملة ( شابا) معطوفة على جملة ( شب(
ُ
وتبقى دو َنها شيخا ُمهابا
الحوادث والليالي
تمر ب َك
8ــ ُّ
تمر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
بك :الباء حرف جر ــ الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( تمر(
الحوادث :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
والليالي :الواو حرف عطف ــ الليالي :اسم معطوف على ( الحوادث) مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة
على الياء
وتبقى :الواو حرف عطف ــ تبقى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة
ــ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره( أنت)
دونها :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل
جر باإلضافة وهو متعلق بالفعل ( تبقى)
شيخا :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
مهابا :صفة ( شيخا) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
*ــجملة (تمر ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( تبقى) معطوفة على ( تمر)
يلتهب التهابا
اآلفاق
على
9ــ أجوالنَ العروب ِة م َّد عطفا
ُ
ِ
أجوالن :الهمزة للنداء جوالن :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
العروبة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
مدّ :فعل أمر مبني على السكون وحرك بالفتح للتضعيف ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا ( أنت)
عطفا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
على :حرف جر ــ اآلفاق :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( مد)
يلتهب :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير تقديره جوازا ( هو)
التهابا  :مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
*ــ جملة (مد عطفا) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة( يلتهب ) الفعلية في محل نصب صفة لـ(عطفا(

www.facebook.com/RaghadSaty88
32

آ.رغد الساطي

المساعد في المنهج والقواعد

تشب دما وتختص ُر الحسابا
نار
سنين
ُّ
أذب صدأَ ال ّ
10ــ ْ
بوهج ٍ
ِ
أذب :فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا( أنت)
صدأ :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ــ وهو مضاف
السنين  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم
بوهج :الباء حرف جر ــ وهج :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل(أذب)ـ
نار :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
تشب :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا (هي )
دما :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
وتختصر :الواو حرف عطف ــ تختصر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل
ضمير مستتر تقديره ( هي)
الحسابا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ــ واأللف لإلطالق
*ــجملة( أذب) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( تشب) الفعلية في محل جر صفة لـ (نار)
*ــجملة ( تختصر) الفعلية معطوفة على جملة ( تشب)
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النهر العاشق
المقطع األول
أين :اسم استفهام مبني في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بالفعل نمضي
نمضي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن
إنه :حرف مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم إن
يعدو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل
والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا(هو ( والجملة في محل رفع خبر إن
إلينا :حرف جر ونا ضمير متصل في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل يعدو
راكضا :حال منصوبة
عبر :مفعول فيه ظرف مكان
القمح :مضاف إليه مجرور
حقول :مضاف إليه مجرور
ال:نافية ال عمل لها
يلوي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل
والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو
خطاه :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر
والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه
والجملة (ال يلوي) في محل نصب حال
باسطا :حال منصوبة
في :حرف جر ,لمعة :اسم مجرور بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل باسطا
,الفجر :مضاف إليه مجرور
ذراعيه :مفعول به السم الفاعل باسطا وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى وحذفت النون لإلضافة والهاء ضمير
متصل في محل جر مضاف إليه
إلينا :حرف جر -نا :ضمير متصل في محل جر بحرف الجر والجار والمجر متعلقان باسم الفاعل باسطا
طافرا  :حال منصوبة
كالريح :الكاف حرف جر -الريح :اسم مجرور بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل طافرا
نشوان :حال منصوبة
يداه :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى وحذفت النون لإلضافة ..والهاء ضمير متصل مبني في
محل جر مضاف إليه
تلقانا :قعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر (نا)ضمير متصل مبني في محل
نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره (هي(
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ
و:حرف عطف
تطوي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل
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في:حرف جر -ذراعيه :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الياء ألنه مثنى وحذفت النون لإلضافة
والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه والجار والمجرور متعلقان بالفعل يطوي
إنه :حرف نصب وتوكيد-الهاء ضمير متصل في محل نصب اسم إن
يعدو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل ضمير مستترجوازا ( هو)
والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن
و :حالية ,هو :ضمير رفع منفصل مبني في محل رفع مبتدأ
يجتاز :فعل مضارع مرفوع .ب الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر جوازا هو
والجملة (يجتاز) في محل رفع خبر المبتدأ
وجملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال القترانها بواو الحال
ب ال  :حرف جر -ال:نافية ال عمل لها
صوت :اسم مجرور بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بالفعل يجتاز
قرانا :مفعول به منصوب ...الفتحة المقدرة -نا :ضمير متصل في محل جر مضاف إليه
ماؤه :مبتدأ مرفوع...الضمة الظاهرة -الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه
البني :صفة مرفوعة وعالمة رفع الضمة الظاهرة
يجتاح :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة-والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو
والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ
و:حرف عطف -ال:نافية ال عمل لها
يلويه :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل  -والهاء ضمير متصل مبني في
سد :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
محل نصب مفعول به
والجملة معطوفة على جملة يجتاز
إنه :حرف نصب وتوكيد والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها
يتبعنا :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة (-نا) ضمير متصل مبني في محل .نصب مفعول
به والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو
لهفان :حال منصوبة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
أن :حرف مصدري ونصب
يطوي :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها السكون العارض للضرورة
الشعرية وافاعل ضمير مستتر هو
صبانا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر (نا)ضمير متصل في محل جر
مضاف إليه
لم :حرف نفي وجزم وقلب
يزل :فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر-و االسم ضمير مستتر تقديره جوازا (هو)
يتبعنا :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة -نا :ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
والفاعل ضمير مستتر هو
مبتسما :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة بسمة :نائب مفعول مطلق منصوب...
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حب :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة الجملة الفعلية(يتبعنا) في محل نصب خبر(يزل)
قدماه :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى وحذفت النون لإلضافة  -والهاء ضمير متصل مبني في
محل جر باإلضافة
الرطبتان :صفة مرفوعة....األلف ألنه مثنى والنون عوض عن التنوين في االسم المفرد
تركت  :فعل ماض مبني...الفتحة الظاهرة...والتاء للتأنيث ال محل لها...والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره
(هي)
آثارها :مفعول به منصوب....الفتحة الظاهرة...ها :ضمير متصل في محل جر مضاف إليه
الحمراء :صفة منصوبة...الفتحة الظاهرة
في :حرف جر  ,كل :اسم مجرور...والجار والمجرور متعلقان بالفعل تركت..
مكان :مضاف إليه مجرور....الكسرة الظاهرة
وجملة ( تركت) في محل رفع خبر المبتدأ
إنه :حرف نصب وتوكيد -والهاء ضمير متصل...اسم إن
قد :حرف تحقيق
عاث :فعل ماض مبني...الفتحة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر هو
,شرق :اسم مجرور بحرف الجر.....متعلقان بالفعل عاث
في :حرف جر
و:حرف عطف ,غرب :معطوف عل شرق مجرور مثله
جملة (عاث)في محل رفع خبر إن
,حنان  :اسم مجرور بحرف الجر...متعلقان بالفعل عاث
في:حرف جر
أين :اسم استفهام مبني....فى محل نصب ظرف مكان
نعدو :فعل مضارع مرفوع....الضمة المقدرة الفاعل ضمير مستتر(نحن(
,هو :ضمير رفع منفصل مبني...مبتدأ
و:واو الحال
لف :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ,والفاعل ضمير مستتر(هو)
قد :حرف تحقيق
يديه :مفعول به منصوب....الياء ألنه مثنى وحذفت النون لإلضافة...والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
مضاف إليه
جملة المبتدأ والخبر في محل نصب حال
جملة(يعدو) في محل رفع خبر المبتدأ
حول :ظرف مكان منصوب متعلق بالفعل (لف)
أكتاف :مضاف إليه مجرور...
المدينة :مضاف إليه مجرور...الكسرة المقدرة منع من ظهورها السكون العارض للضرورة الشعرية
إنه :حرف مشبه بالفعل-والهاء ضمير متصل مبني....نصب اسمها
يعمل :فعل مضارع مرفوع....والفاعل ضمير مستتر هو
في :حرف جر
بطء :اسم مجرور بحرف الجر...الكسرة الظاهرة ...والجار والمجرور متعلقان بالفعل (يعمل)
 ,حزم :اسم معطوف مجرور.....
و:حرف عطف
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ليلة مطيرة
در
لنحور لو جمدْ
أي ٍّ
ُّ
ٍ

الجو على
1ــ نثر
األرض َب َردْ
ِ
ُّ
نثر :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره
الجو :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
على :حرف جر ــ األرض :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة .ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (نثر(
برد :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة والسكون للوقف
أي :اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
در :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
لنحور :الالم حرف جر ــ نحور  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ـ
لو :حرف شرط غير جازم
جمد :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ وحرك بالسكون للوقف ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
ــجملة ( نثر ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة( أي در) االسمية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة الشرط (لو جمد) في محل رفع خبر المبتدأ
َ
أنجز البارق ُ منها ما وعد
حب الّتي
س ُ
2ــ لؤلؤٌ أصدافُ ُه ال ّ
لؤلؤ :خبر لمبتدأ محذوف تقديره(هو(
أصدافه :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
السحب :خبر المبتدأ (أصدافه) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
التي :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لـ( السحب)
أنجز :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره
البارق :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
منها :من :حرف جر ــ ها :ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل(أنجز)
ما :اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل(أنجز)
وعد :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والسكون لوقف القافية ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره( هو)
يعود على (البارق(
*جملة ( هو لؤلؤ) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب* جملة (أصدافه ) االسمية في محل رفع صفة لــ(لؤلؤ)
*ــجملة (أنجز) الفعلية صلة موصول اسمي (التي) ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة (وعد) الفعلية صلة موصول اسمي (ما) ال محل لها من اإلعراب
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َ
أرض تتل ّقاهُ بخد
سماء أدم ٌع
ذوب ْت ُه من
فوق ٍ
ٍ
3ــ ّ
ذوبته :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
من :حرف جر ــ سماء :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( ذوبته)
أدمع :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
فوق :ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة متعلق بالفعل(ذوبته)
أرض :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
تتلقاه :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف للتعذر ــ والهاء ضمير متصل مبني في
محل نصب مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره (هي)
بخد :الباء حرف جر ــ خد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة والسكون لضرورةالقافية
ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( تتلقاه)
*ــ جملة (ذوبته) الفعلية في محل رفع صفة لـ(لؤلؤ(
*ــجملة( تتلقاه) الفعلية في محل جر صفة لـ(أرض(
فجر ْت من ُه سيول ٌ حولَنا
جال ت َّط ِردْ
4ــ َ
كثعابينَ ِع ٍ
فجرت :الفاء حرف عطف ( ذوبته فجرت) ــ جرت :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف
المحذوفة منعا اللتقاء الساكنين ــ والتاء للتأنيث حرف ال محل له من اإلعراب
منه :من :حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( جرت(
سيول :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
حولنا :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو متعلق بالفعل(جرت) ــ و(نا)
ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
كثعابين :الكاف حرف جر ــ ثعابين  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه
ممنوع من الصرف ــ والجار والمجرور متعلقان بصفة محذوفة من (سيول(
عجال :صفة لـ(ثعابين) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
تطرد :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والسكون للضرورة الشعرية ــ والفاعل ضمير
مستتر تقديره جوازا ( هي)
*ــجملة (فجرت) معطوفة على ( ذوبته)
*ــجملة ( تطرد) الفعلية في محل جر صفة لـ(ثعابين)
َ
حاذف
البرق فيها
5ــ وكأنَّ
ٌ
وكأن :الواو استئنافية ــ كأن :حرف مشبه بالفعل
البرق :اسم (كأن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره

شب خمدْ
بضرام  ,كلّما َّ
ٍ
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فيها :في :حرف جر ــ الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور
متعلقان بالخبر ( حاذف )
حاذف :خبر(كأن) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
بضرام :الباء حرف جر ــ ضرام :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان باسم الفاعل(حاذف)
كلما  :ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل مفعول فيه ظرف زمان ــ متعلق بجوابه
شب :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ وهو فعل الشرط ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره( هو )
خمد :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة وحرك بالسكون لتقييد القافية ــ وهو جواب الشرط ــ والفاعل
ضمير مستتر تقديره(هو )
*ــجملة(كأن واسمها وخبرها) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( شب ) في محل جر باإلضافة بعد (كلما)
ــ جملة ( خمد) جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
6ــ تارة يخفو ,ويخفى تارة
سل َّ ُغمدْ
كحسام كلّما ُ
ٍ
تارة :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وهو متعلق بالفعل (يخفو)
يخفو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الواو للتعذر ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره
(هو)
ويخفى :الواو حرف عطف ــ يخفى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف
المقصورة للتعذر ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره( هو)
تارة :ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وهو متعلق بالفعل(يخفى(
كحسام :الكاف حرف جر ــ حسام :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل( يخفى)
كلما  :ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية ــ متعلقة
بالجواب
سل :فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة ــ ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره (هو)
غمد :فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة وحرك بالسكون للضرورة الشعرية ــ ونائب
الفاعل ضمير مستتر تقديره (هو )
*ــ جملة ( يخفو) في محل نصب حال من (البرق)
*ــجملة ( يخفى) معطوفة على ( يخفو)
*ــجملة (سل) في محل جر باإلضافة بعد ( كلما(
*ــجملة (غمد) جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
وعليل ال ّنب ِ
ظمآن ال ّثرى
ت
7ــ
الرائ ُد عنه فزهدْ
عر َج ّ
ّ
ِ
ِ
رب حرف جر شبيه بالزائد ــ عليل  :مجرور لفظا ,مرفوع محال  ,مبتدأ ــ وهو مضاف
وعليل :الواو واو ّ
النبت :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
ظمآن :بدل من( عليل) مجرور لفظا ,مرفوع محال

www.facebook.com/RaghadSaty88
39

آ.رغد الساطي

المساعد في المنهج والقواعد

الثرى :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
عرج :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره
الرائد :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
عنه  :عن حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل(عرج(
فزهد :الفاء حرف عطف ــ زهد :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ وحرك بالسكون لتقييد القافية ــ
والفاعل ضمير مستتر تقديره(هو)
*ــ الجملة االسمية ( المبتدأ والخبر ) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( عرج ) الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ
*ــجملة ( زهد) معطوفة على محل جملة ( عرج ) من اإلعراب
ِصب علي ِه ُحلال
قم فيهنَّ ُجدُدْ
لبديع ّ
خلع الخ ُ
8ــ َ
الر ِ
ِ
خلع :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
الخصب :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
عليه :على :حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( خلع)
حلال :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
لبديع :الالم حرف جر ــ بديع :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
الرقم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
فيهن :في حرف جر ــ هن :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بخبر
مقدم محذوف
جدد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وحرك بالسكون لتقييد القافية
*ــجملة ( خلع) في محل نصب حال من( عليل النبت ) أو( ظمآن الثرى)
*ــجملة( فيهن جدد) في محل نصب صفة لـ(حلال(
ْ
ُ
فت َح
ي من و ّكاف ٍة
وسدّ
الر ُّ
9ــ وسقاهُ ّ
البرق بها الّليل َ
وسق اه :الواو حرف عطف ــ سقاه :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف منع من ظهورها التعذر
ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
الري :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
من :حرف جر ــ وكافة :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( سقاه(
فتح :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
البرق :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
بها :الباء حرف جر ــ ها :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل
( فتح(
الليل :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
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وسد :الواو حرف عطف ــ سد  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة وحرك بالسكون لتقييد القافية
*ــجملة ( سقاه) معطوفة على جملة ( خلع(
*ــجملة( فتح) في محل جر صفة لـ(وكاف(
*ــجملة(سد) معطوفة على جملة( فتح(
10ــ فتث ّنى الغصنُ سكرا بال ّندى
ليل َغ ِردْ
وتغ ّنى ساج ُع الّ ِ
فتثنى :الفاء حرف عطف ــ نثنى :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذر
الغصن :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
سكرا :مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
بالندى :الباء حرف جر ــ الندى :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالمصدر(سكرا(
وتغنى :الواو حرف عطف ــ تغنى :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
ساجع :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
الطير :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
غرد :حال منصوبة من (ساجع الطير) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة ــ وحرك بالسكون لتقييد
القافية
*ــ جملة( وتثنى) معطوفة على ( سقاه(
*ــ جملة (تغنى) معطوفة على ( تثنى(
_____________________________________________________
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الناس والزمان
اس قب َلنا ذا ّ
1ــ ص ِ
الزمانا
ح َب ال ّن ُ
صحب :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره
الناس :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
قبلنا :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ,متعلق بالفعل (صحب) نا :ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافة
ذا :اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به
الزمانا :بدل من اسم اإلشارة منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  ,واأللف لإلطالق
وعناهم :الواو حرف عطف ــ عناهم :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذر ــ هم :ضمير
متصل مبني في محل نصب مفعول به
من  :حرف جرــ شأنه :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني
في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( عناهم(
ما :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل مؤخر للفعل (عناهم(
عنانا :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذر ـ نا :ضمير متصل مبني في محل نصب
مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا (هو(
*ــجملة( صحب) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( عناهم) معطوفة على جملة ( صحب) ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة ( عنانا ) صلة الموصول االسمي(ما) ال محل لها من اإلعراب
ضهم أحيانا
ص ٍة كلُّهم من ُه
سر بع ّ
وإنْ َّ
2ــ و َت َولَّوا بغ ّ
وتولوا :الواو حرف عطف ــ تولوا  :فعل ماض مبني على الضمة المقدرة على األلف المحذوفة منعا اللتقاء
الساكنين (التصاله بواو الجماعة) ــ والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
بغصة :الباء حرف جر ــ غصة :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( تولوا(
كلهم :توكيد معنوي لواو الجماعة مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ هم  :ضمير متصل مبني في محل
جر باإلضافة
منه :حرف جر ــ الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر
وإن :الواو استئنافيةــ إن :حرف شرط جازم
سر :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة في محل جزم فعل الشرط ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
بعضهم :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ هم :ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
أحيانا :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ــ متعلق بالفعل( سر(
**وجملة جواب الشرط محذوفة للتقدم الداللة عليها ــجملة ( تولوا) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
وعناهم من شأنه ما عنانا
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نيع لياليـ
ص َ
3ــ ر ّبما ُتحسِ نُ ال ّ
ربما  :كافة مكفوفة ال عمل لها
تحسن :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
الصنيع :مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
لياليه :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل
جر باإلضافة
ولكن  :الواو استئنافية ــ لكن  :حرف لالستدراك ال محل له من اإلعراب
تكدر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هي)
اإلحسانا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف لإلطالق القافية
*ــجملة( تحسن ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة( تكدر) الفعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
4ــكلّما أنبت ّ
ر ّك َب المر ُء في القنا ِة سنانا
الزمانُ قناة
كلما ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية
أنبت  :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ وهو فعل الشرط
الزمان :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
قناة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
ركب :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ وهو جواب الشرط
المرء :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
في  :حرف جر ــ القناة :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل(ركب(
سنانا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف إلطالق القافية
*ــجملة( أنبت) في محل جر باإلضافة بعد(كلما(
*ــجملة( ركب ) جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
أن نتعادى في ِه وأن نتفانى
فوس أصغ ُر من
5ــ ومرا ُد ال ّن
ِ
ومراد :الواو استئنافية ــ مراد :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
النفوس :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
أصغر :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
من :حرف جر ــ أن :حرف مصدري ونصب
نتعادى :فعل مضارع منصوب بـ(أن) وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر ــ والفاعل
ضمير مستتر وجوبا تقديره (نحن) ــ والمصدر المؤول من (أن والفعل) في محل جر بحرف الجر ــ والجار
والمجرور متعلقان بـ(أصغر(
فيه  :حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل
(نتعادى(
ـه ولكنْ تك ِّد ُر اإلحسانا
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وأن :الواو حرف عطف ــ أن :حرف مصدري ونصب ــ نتفانى :فعل مضارع منصوب بـ(أن) وعالمة نصبه
الفتحة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (نحن ) ــ
والمصدر المؤول من (أن والفعل) في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان ب(أصغر(
*ــجملة المبتدأ والخبر استئنافية ال محل لها من اإلعراب
*ــ جملة ( نتعادى ) صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
*ــجملة (نتفانى) صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
كالحا ٍ
ت وال يالقي الهوانا
غير أنّ الفتى يالقي المنايا
6ــ َ
غير :اسم منصوب على االستثناء وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
أن :حرف مصدري ونصب وتوكيد
الفتى :اسم (أن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
يالقي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل ــ والفاعل ضمير مستتر جوازا
تقديره ( هو)
المنايا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف الممدودة
كالحات :حال منصوبة وعالمة نصبها الكسرة نيابة عن الفتحة ألنها جمع مؤنث سالم
والمصدر المؤول من (أن ّواسمها وخبرها ) في محل جر باإلضافة لـ(غير)
و :حرف عطف ــ ال :نافية ال عمل لها
يالقي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
الهوانا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف لإلطالق
*ــ جملة ( يالقي) في محل رفع خبر (أنّ (
*ــ جملة ( وال يالقي) معطوفة على جملة ( يالقي(
لعددْ نا أضلَّنا الشجعانا
لحي
7ــ ولو انّ الحيا َة تبقى ٍّ
ولو :الواو استئنافية ــ لو  :حرف شرط غير جازم
انّ  ( :خففت الهمزة لضرورة الشعر) حرف مصدري ونصب وتوكيد
الحياة :اسم ( أن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
تبقى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هي) يعود على ( الحياة(
لحي :الالم حرف جر ــ حي :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرةــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( تبقى(
والمصدر المؤول من (أن واسمها وخبره ) في محل رفع فاعل لفعل تقديره(ثبت(
لعددنا  :الالم واقعة في جواب شرط غير جازم
عددنا ( بمعنى حسبنا)  :فعل ماض مبني على السكون الظاهر التصاله بـ(نا) ــ و(نا) ضمير متصل مبني في
محل رفع فاعل
أضلنا  :مفعول به أول منصوب وعالمة نبه الفتحة الظاهرة ــ و(نا) ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
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الشجعانا :مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف لإلطالق
*ــ جملة ( تبقى) في محل رفع خبر (أن)
*ــ جملة ( لعددنا) جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
8ــ وإذا لم يكنْ من المو ِ
العجز أن تكون جبانا
فمن
ت ب ٌّد
ِ
وإذا :الواو استئنافية ــإذا :ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية
الزمانية
لم :حرف نفي وقلب وجزم ــ يكن  :فعل مضارع ناقص مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر ( وحذفت
الواو منعا اللتقاء الساكنين(
من :حرف جر ــ الموت :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بخبر (يكن) مقدم محذوف
بد :اسم (يكن) مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
فمن :الفاء واقعة في جواب شرط غير جازم ــمن :حرف جر ــ العجز :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة
جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف
أن :حرف مصدري ونصب ــ تكون :فعل مضارع ناقص منصوب بـ(أن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ
واالسم ضمير مستتر محذوف تقديره (أنت(
جبانا :خبر (تكون) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
والمصدر المؤول من (أن) والفعل الناقص في محل رفع مبتدأ مؤخر
*ــ جملة (لم يكن ) في محل جر باإلضافة بعد(إذا(
*ــ جملة ( من العجز  )...االسمية جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
*ــ جملة ( تكون ) صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
_________________________________________________
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الفصل الثاني
رسول الهدى
جيران بذي سلَ ِم
1ــ أمِنْ تذ ُّك ِر
ٍ
أمن :أ :حرف استفهام ال محل له من اإلعراب ــ من :حرف جر
تذكر :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( مزجت)
جيران :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
بذي :الباء حرف جر ــ ذي :اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنه من األسماء الخمسة
سلم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
مزجت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
دمعا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
جرى :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذرــ والفاعل ضمير مستتر تقديره جوازا (هو)
من :حرف جر ــ مقلة :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل(جرى(
بدم :الباء حرف جر ــ دم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( مزجت(
**جملة ( مزجت) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة( جرى) في محل نصب صفة لـ( دمعا(
ُ
2ــ أم ه ّب ِ
لماء من إضم
وأومض
تلقاء كاظم ٍة
الري ُح من
البرق في ال ّظ ِ
ِ
َ
ت ّ
هبت :فعل ماض مبني على الفتح التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له من اإلعراب
الريح :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
من :حرف جرــ تلقاء :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل ( هبت)
كاظمة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و:حرف عطف ــ أومض :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
البرق :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
في :حرف جر ــ الظلماء :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل(أومض(
من :حرف جر ــ إضم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل(أومض(
**جملة ( هبت ) معطوفة على جملة ( مزجت) ال محل لها من اإلعراب
مزج َت دمعا جرى من مقل ٍة بدم
ْ

www.facebook.com/RaghadSaty88
46

آ.رغد الساطي

المساعد في المنهج والقواعد

والعلم
البان
لذكر
أر ْق َت
ِ
ِ
وال ِ
ِ

طلل
3ــ لوال الهوى لم ُت ِر ْق دمعا على ٍ
لوال :حرف امتناع لوجود ــ أداة شرط غير جازمة
الهوى :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورةــ والخبر محذوف وجوبا
لم  :حرف نفي وجزم وقلب ــ ترق :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون الظاهر ــ والفاعل ضمير
مستتر وجوبا تقديره(أنت(
دمعا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
على :حرف جر ــ طلل :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ
والجار والمجرور متعلقان بالفعل( ترق(
و :حرف عطف ــ ال :نافية ال عمل لها ــ أرقت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء
ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
لذكر :الالم حرف جر ــ ذكر :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (أرقت)
البان :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف ــ العلم :اسم معطوف على ( البان) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
**جملة( لم ترق) جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( أرقت) معطوفة على جملة ( لم ترق) ال محل لها من اإلعراب
م ّني إلي َك ولو أنص ْف َت لم تل ُ ِم
العذري معذرة
4ــ يا الئمي في الهوى
ِّ
يا :أداة نداء ــ الئمي  :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ وياء
المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
في :حرف جرــ الهوى :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف المقصورة ــ
والجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل (الئمي)
العذري :صفة لـ( الهوى) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
معذرة :مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
مني :من :حرف جرــ الياء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجرــ والجار والمجرور متعلقان
بالمصدر(معذرة(
إليك :إلى :حرف جر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالمصدر ( معذرة(
و :استئنافية ــ لو :حرف امتناع المتناع ــ حرف شرط غير جازم
أنصفت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ــ
وهو فعل الشرط
لم :حرف نفي وجزم وقلب ــ تلم :فعل مضارع مجزوم ب(لم) وعالمة جزمه الكسرة الظاهرة ــ وحرك
بالكسر لضرورة القافية
**جملة( أنصفت) فعل الشرط غير الظرفي ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( لم تلم) جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
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ن والفريقين من عر ٍ
عجم
ب ومن
ِ

5ــ محم ٌد س ّي ُد الكونين والثقلي
محمد :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
سيد :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف
الكونين :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه مثنى والنون عوض عن التنوين في االسم المفرد
و :حرف عطف :الثقلين :اسم معطوف على ( الكونين ) مجرور مثله وعالمة جره الياء ألنه مثنى والنون
عوض عن التنوين في االسم المفرد
و :حرف عطف ــ الفريقين :اسم معطوف على( الثقلين ) مجرور مثله وعالمة جره الياء ألنه مثنى والنون
عوض عن التنوين في االسم المفرد
من :حرف جر ــ عرب  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
والجار والمجرور متعلقان بحال محذوفة من ( الفريقين(
و :حرف عطف ــ من :حرف جر ــ عجم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
**جملة ( محمد سيد) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
رم
الراجي مكار َمه
أو يرجع الجار منه َ
6ــ حاشاه أن يحر َم ّ
غير مح َت ِ
حاشاه :فعل ماض لالستثناء مبني على الفتحة المقدرة على األلف ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل
نصب مفعول به
أن :حرف مصدري ونصب ــ يحرم :فعل مضارع منصوب بـ(أن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والفاعل
ضمير مستتر تقديره( هو(
والمصدر المؤول من (أن مع الفعل المضارع) في محل رفع فاعل للفعل(حاشا(
الراجي :مفعول به منصوب للفعل( يحرم) وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على الياء
مكارمه :مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
أو  :حرف عطف ــ يرجع :فعل مضارع معطوف على (يحرم) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
ــ والتقدير( أو أن يرجع(
الجار :فاعل الفعل( يرجع) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
منه  :من :حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( يرجع(
غير :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
محترم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
**جملة ( يحرم) الفعلية صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( يرجع) فعلية معطوفة على جملة ( يحرم) ال محل لها من اإلعراب
إنّ الحيا ُي ُ
َ
األكم
األزهار في
نبت
يفوت الغنى منه يدا تر َب ْت
7ــ ولن
َ
ِ
و :حرف عطف ــ لن :حرف ناصب ــ يفوت :فعل مضارع منصوب بـ(لن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الغنى :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
منه :من :حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر متعلقان بالفعل( يفوت(
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يدا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
تربت :فعل ماض مبني على الفتحة التصاله بتاء التأنيث الساكنةــ وتاء التأنيث حرف ال محل له من
اإلعراب ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هي)
إن :حرف نصب وتوكيد
الحيا :اسم (إن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر
ينبت :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره
( هو)
األزهار :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
في :حرف جر ــ األكم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل(ينبت(
**جملة ( لن يفوت) فعلية معطوفة على جملة ال محل لها من اإلعراب في البيت السابق
**جملة ( تربت) فعلية في محل نصب صفة لـ(يدا(
**جملة ( ينبت) فعلية في محل رفع خبر (إن(
كر ْم َ
سم
مشتمل
بالحسن
نبي زانه ُخل ُ ٌق
لق ٍّ
ٍ
ِ
بخ ِ
ِ
8ــ أ ِ
بالبشر م ّت ِ
أكرم :فعل ماض جامد إلنشاء التعجب جاء على صيغة األمر مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها
السكون لضرورة البناء
بخلق :الباء حرف جر زائدــ خلق :اسم مجرور لفظا مرفوع محال فاعل للفعل(أكرم)
نبي :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
زانه :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
خلق :فاعل مرفوع للفعل(زانه) وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
بالحسن :الباء حرف جر ــ الحسن :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان باسم الفاعل( مشتمل )
مشتمل :صفة ل( نبي ) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
بالبشر :ا لباء حرف جر ــ البشر :اسم مجرور بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل ( متسم(
متسم :صفة لـ( نبي) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
**جملة( أكرم) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( زانه  )..الفعلية في محل جر صفة لـ(نبي(
ف والبد ِر في شر ٍ
كالزهر في تر ٍ
همم
كرم
ف
9ــ
ِ
ِ
والدهر في ِ
والبحر في ٍ
10ــ كأ ّنما اللّؤلؤ المكنونُ في صد ٍ
ومبتسم
منطق منه
من معد َن ْي
ف
ٍ
ِ
كالزهر  :الكاف  :اسم بمعنى مثل مبني على الفتح في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هو)
ــ الزهر  :مضاف إليه مجرورة عالمة جره الكسرة الظاهرة
في :حرف جر ــ ترف  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بحال محذوفة من ( الزهر(
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و :حرف عطف ــ البدر :اسم معطوف على ( الزهر) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
في :حرف جر ــ شرف :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بحال من ( البدر(
والبحر :الواو حرف عطف ــ البحر اسم معطوف على ( البدر) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
في :حرف جر ــ كرم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بحال محذوفة من ( البحر)
و :حرف عطف  :الدهر  :اسم معطوف على ( البحر ) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
في :حرف جر  :همم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بحال محذوفة من (الدهر(
**البيت كله جملة اسمية مع المبتدأ المحذوف ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
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تف ّيئي ظل ّ الخلود
َ
ار البطا
1ــ يا
ح تف ّيئي ظل ّ الخلودْ
أخت ج ّب ِ
ِ
يا أخت :يا :أداة نداء ــ أخت :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
جبار :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
البطاح مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
تفيئي :فعل أمر مبني على حذف النون التصاله بياء المؤنثة المخاطبة ــ وياء المؤنثة ضمير متصل مبني
في محل رفع فاعل
ظل :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الخلود :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ وحرك بالسكون لتقييد القافية
**جملة ( تفيئي) فعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
2ــ جاهد ِ
مضض الشدائ ِد
ت في
ال التوا َء وال هجودْ
ِ
جاهدت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع المتحركة ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في
محل رفع فاعل
في :حرف جرــ مضض :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلقان
بالفعل ( جاهدت)
الشدائد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
ال :نافية للجنس تعمل عمل (إن) ــ التواء :اسم (ال) مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف
وال :الواو حرف عطف ــ ال :نافية للجنس تعمل عمل (إن )
هجود :اسم (ال) مبني على الفتح الظاهر في محل نصب ــ وحرك بالسكون للضرورة الشعرية
**جملة ( جاهدت) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
والصوارم
3ــ بين األس ّن ِة
في البروق وفي الرعودْ
ِ
بين :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وهو متعلق بالفعل ( جاهدت)
األس ّنة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
والصوارم :الواو حرف عطف ــ الصوارم :اسم معطوف على (األسنة) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة
الظاهرة
في :حرف جرــ البروق :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرةــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( جاهدت)
وفي  :الواو حرف عطف ــ في :حرف جر
الِرعود :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة وحرك بالسكون لتقييد القافية ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل(جاهدت(
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الزمهرير  ,وما ا ّتكأ ِ
على األرائك ِ وال ّنجود
ت
4ــ في
ِ
في :حرف جر ــ الزمهرير :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (جاهدت(
و  :الواو حرف عطف ( جاهدت وما اتكأت) ــ ما :نافية ال عمل لها ــ
اتكأت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
على :حرف جر ــ األرائك :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( اتكأت )
و :حرف عطف ــ النجود :اسم معطوف على ( األرائك) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ وحرك
بالسكون لتقييد القافية
**جملة ( ما اتكأت) معطوفة على ( جاهدت ) ال محل لها من اإلعراب
وال ّنو ُم
ّلل ليلُكِ في الفال
مسلوب طريدْ
5ــ ّ ِ
ٌ
ّّلل :الالم حرف جر ــ هللا :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره ــ والجار
والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف
ليلك :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
في  :حرف جر ــ الفال :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر ــ والجار
والمجرور متعلقان بخبر محذوف
والنوم :الواو حالية ــ النوم :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
مسلوب :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
طريد :خبر ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة وحرك بالسكون للضرورة الشعرية
**جملة ( ليلك في الفال) اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( النوم مسلوب طريد )..اسمية في محل نصب حال القترانها بواو الحال
6ــ ص َ
اغ ّ
الزمانُ لكِ القالئ َد
من جهادِكِ والعقودْ
صاغ :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
الزمان :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
لك :الالم حرف جر ــ الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل (صاغ(
القالئد :مفعول به منصوب للفعل( صاغ) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من :حرف جر ــ جهادك :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل(صاغ(
و :حرف عطف ــ العقود :اسم معطوف على ( القالئد) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ
وحرك بالسكون للضرورة الشعرية
**جملة( صاغ ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
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ُ
ناجيت يو َمكِ في القصي ِد
7ــ
فما أحاط بكِ القصيدْ
ناجيت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل
يومك :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
في :حرف جر ــ القصيد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل (ناجيت(
فما :الفاء حرف عطف ــ ما :نافية ال عمل لها
أحاط :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
بك :الباء حرف جر ــ الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل(أحاط(
القصيد :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وحرك بالكسر للضرورة الشعرية
**جملة (ناجيت) فعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة (ما أحاط) فعلية معطوفة على جملة (ناجيت) ال محل لها من اإلعراب
ولإلمعان في
8ــ مالي
غور القوافي والنجودْ
ِ
ِ
ما :اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
لي :الالم حرف جر ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بخبر
محذوف
ولإلمعان :الواو حرف عطف ــ لـ :حرف جر ــ اإلمعان  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة
الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف
في  :حرف جر ــ غور :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالمصدر( إمعان)
القوافي :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء للتعذر
و :حرف عطف ــ النجود :اسم معطوف على ( القوافي) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ
وحرك بالكسر لتقييد القافية
**البيت كله جملة اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
9ــ الفعل ُ أبل ُغ منطقا
من كل ِّ قافي ٍة شرودْ
الفعل :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
أبلغ :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
منطقا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
قافية :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
شرود :صفة ( قافية) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة ــ وحرك بالسكون
**البيت كله جملة اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
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ذكر ُتكِ
القريض إذا
10ــ كا َد
للمفاخر أن يميدْ
ُ
ِ
كاد :فعل ماض ناقص ( من أفعال المقاربة) مبني على الفتحة الظاهرة
القريض :اسم (كاد) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
إذا :أداة شرط غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب ظرف زمان متعلق بالجواب
ذكرتك :ذكر :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وهو فعل الشرط
للمفاخر :الالم حرف جرــ المفاخر :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل( ذكرتك(
أن :حرف مصدري ونصب ــ يميد :فعل مضارع منصوب ب(أن) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وحرك
بالكسر لتقييد القافية ـوالفاعل ضمير مستتر تقديره (هو(
والمصدر المؤول من( أن والفعل ) في محل رفع خبر (كاد(
**جملة( كاد ) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة( ذكرتك) في محل جر باإلضافة بعد(إذا(
**جملة ( يميد) الفعلية صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
______________________________________________
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اللقاء المنتظر
إن المنى للقاء أم المسور
1ــ يا صاح عن بعض المالمة أقصر
يا :أداة نداء ــ صاح :منادى( مرخم) مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة
على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للترخيم ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
عن :حرف جر ــ بعض :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل(أقصر)
المالمة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
أقصر :فعل أمر مبني على السكون الظاهر ــ وحرك بالكسر لضرورة القافية
إن :حرف نصب وتوكيد
المنى :اسم (إن) منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف المقصورة
للقاء :الالم الم التوكيد ( المزحلقة) ــ لقاء :خبر(إن) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
أم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
المسور :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
**جملة( أقصر) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة (إن) واسمها وخبرها :استئنافية ال محل لها
لو تعلمين بصالح أن تذكري
2ــإني ألحفظ غيبكم ويسرني
إن :حرف نصب وتوكيدــ الياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم(إن(
ألحفظ :الالم المزحلقة ــ أحفظ :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره(أنا(
غيبكم :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والميم للجمع حرف ال محل له من اإلعراب
و :حرف عطف ــ يسر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ ني :النون للوقاية حرف
ال محل له من اإلعراب ــ والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
لو :حرف شرط غير جازم ــ تعلمين :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة
ــ وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
بصالح :الباء حرف جر ــ صالح :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( تذكري)
أن :حرف مصدري ونصب ــ تذكري :فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعالمة نصبه حذف النون
ألنه من األفعال الخمسة ــ وياء المؤنثة ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل
**جملة(إن) واسمها وخبرها ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( أحفظ) الفعلية في محل رفع خبر (إن(
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**جملة ( يسرني) الفعلية معطوفة على جملة ( أحفظ(
**جملة ( تعلمين ) فعل شرط غير ظرفي ال محل لها من اإلعراب
**المصدر المؤول من(أن مع الفعل المضارع ) في محل رفع فاعل (يسر(
**جملة ( تذكري) صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
أو نلتقي فيه علي كأشهر
3ــ ويكون يوم ال أرى لك مرسال
ويكون :الواو استئنافية ــ يكون :فعل مضارع ناقص مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
يوم :اسم( يكون) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ال :نافية ال عمل لها ــ أرى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة
للتعذر ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره(أنا(
لك :الالم حرف جر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر
والجار والمجرور متعلقان باسم المفعول( مرسال(
مرسال :مفعول به منصوب للفعل(أرى) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
أو  :حرف عطف ــ نلتقي  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل
فيه :في :حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر
والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( نلتقي(
علي  :على :حرف جر ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر
ّ
والجار والمجرور متعلقان بخبر ( يكون) محذوف
كأشهر :الكاف حرف جر ــ أشهر :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
والجار والمجرور متعلقان بخبر ( يكون ) محذوف
**جملة ( يكون مع اسمها وخبرها استئنافية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( ال أرى) في محل رفع صفة لـ( يوم(
**جملة ( نلتقي) معطوفة على جملة ( أرى(
إن كان يوم لقائكم لم يقدر
4ــ يا ليتني ألقى المنية بغتة
يا :أداة نداء والمنادى محذوف ( والتقدير  :يا قوم أو يا هؤالء(
ليت  :حرف مشبه بالفعل ــ النون للوقاية ــ والياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم (ليت(
ألقى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
والفاعل ضمير مستتر تقديره(أنا(
المنية :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
بغتة :حال نكرة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
إن :حرف شرط جازم
كان :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة وهو في محل جزم فعل الشرط
يوم :اسم (كان) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
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لقائكم  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والميم للجمع حرف ال محل له من اإلعراب
لم :حرف نفي وجزم وقلب ــ يقدر :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون
وحرك بالكسر لضرورة القافية ــ وجواب الشرط محذوف لتقدم الداللة عليه
**جملة ( ليت) واسمها وخبرها ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة( ألقى ) في محل رفع خبر (ليت(
**جملة (لم يقدر) في محل نصب خبر ( كان(
فيفيق بعض صبابتي وتذكري
5ــ أو أستطيع تجلدا عن ذكركم
أو :حرف عطف
أستطيع :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةــ والفاعل ضمير مستتر تقديره(أنا(
تجلدا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
عن  :حرف جرــ ذكركم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرةـ
والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والميم عالمة الجمع حرف ال محل له من اإلعراب
والجار والمجرور متعلقان بالمصدر(تجلد(
فيفيق :الفاء السببية ــ يفيق :فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
بعض :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
صبابتي :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها
اشتغال المحل بالحركة المناسبةــ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
و :حرف عطف ــ تذكري :اسم معطوف على ( صبابتي) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة المقدرة
على ما قبل ياء المتكلم ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
**جملة ( أستطيع ) معطوفة على جملة ( ألقى ) في البيت السابق
**جملة ( يفيق) صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
***مالحظة  :كل حرف مصدري يعتبر موصوال حرفيا ( أن الناصبة ) ( ما المصدرية(
لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري
6ــ لو تعلمين بما أجنّ من الهوى
لو  :حرف شرط غير جازم
تعلمين  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة ـ
وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
بما :الباء حرف جر ــ ما :اسم موصول مبني في محل جر بحرف الجر
والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( تعلمين(
أجن :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره(أنا(
من :حرف جر ــ الهوى :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف المقصورة
لعذرت :الالم واقعة في جواب شرط غير جازم ــ عذرت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع
وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
أو :حرف عطف ــ لظلمت :الالم واقعة في جواب شرط غير جازم
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ظلمت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
إن :حرف شرط جازم
لم :حرف نفي وجزم وقلب ــ تعذري :فعل مضارع مجزوم بـ(لم) وعالمة جزمه حذف النون من آخره ألنه
من األفعال الخمسة ــ وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ـ
والفعل في محل جزم فعل الشرط ــ وجواب الشرط محذوف لتقدم الداللة عليه
**جملة (تعلمين) فعل شرط غير ظرفي ال محل لها من اإلعراب
**جملة (أجن) صلة موصول اسمي ال محل لها من اإلعراب
**جملة( عذرت) جواب شرط غير جازم ال محل له من اإلعراب
**جملة ( ظلمت) معطوفة على جملة( عذرت) ال محل لها من اإلعراب
وهللا  :الواو واو القسم حرف جر ــ هللا :لفظ الجاللة اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
والجار والمجرور متعلقان بفعل قسم محذوف
ما :نافية للجنس ال عمل لها
للقلب :الالم حرف جر ــ القلب  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف
من :حرف جر زائد ــ علم :اسم مجرور لفظا مرفوع محال مبتدأ مؤخر
بها  :الباء  :حرف جر ــ ها :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر
والجار والمجرور متعلقان بالمصدر( علم(
غير :صفة لـ( علم على المحل) مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
الظنون :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف ــ غير :معطوف على ( غير ) األولى مرفوع مثلها وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
قول  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
المخبر  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
**جملة ( ما للقلب  )..اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
نظر الفقير إلى الغني المكثر
8ــ إني إليك بما وعدت لناظر
إن  :حرف نصب وتوكيد ــ والياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم (إن(
إليك :حرف جر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر
والجار والمجرور متعلقان باسم الفاعل( ناظر(
بما  :الباء حرف جر ــ ما :اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر
وعدت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع
وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
لناظر :الالم المزحلقة ــ ناظر :خبر (إن) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
نظر :مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الفقير :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
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إلى :حرف جر ــ الغني :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرةــ والجار والمجرور متعلقان
بالمصدر(نظر(
المكثر :صفة ( الغني) مجرورة وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
**جملة (إن واسمها وخبره) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( وعدت) صلة موصول اسمي ال محل لها من اإلعراب
إال كبرق سحابة لم تمطر
9ــ ما أنت والوعد الذي تعدينني
ما :نافية للجنس ال عمل لها
أنت :ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ
والوعد :الواو للمعية ــ الوعد :مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الذي :اسم موصول مبني على السكون في محل نصب صفة لـ( الوعد(
تعدينني :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة
وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ــ ونون الوقاية حرف ال محل له من اإلعراب
وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
إال :أداة حصر
كبرق :الكاف حرف جر ــ برق :اسم مجرور بحرف الجر
والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف للمبتدأ (أنت)
سحابة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
لم :حرف نفي وقلب وجزم ــ تمطر :فعل مضارع مجزوم بـ(لم) وعالمة جزمه السكون
وحرك بالكسر لضرورة القافية ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره(هي)
**جملة ( أنت) المبتدأ والخبر ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( تعدينني) صلة موصول اسمي ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( لم تمطر) في محل جر صفة لـ( سحابة(
يتبع هواي هواك بين األقبر
10ــ يهواك ما عشت الفؤاد فإن أمت
يهواك :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة ـ
والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم
ما :مصدرية ظرفية مبنية على السكون مبنية على السكون المحل لها من اإلعراب
عشت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
الفؤاد :فاعل مؤخر مرفوع للفعل ( يهواك) وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
فإن :الفاء استئنافية ــ إن :حرف شرط جازم
أمت :فعل مضارع مجزوم ألنه فعل الشرط وعالمة جزمه السكون الظاهر
يتبع :فعل مضارع مجزوم ألنه جواب الشرط وعالمة جزمه السكون الظاهر
هواي :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة
وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
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الردى
طواه ّ
فجودا فقد أودى نظيركما عندي
1ــ بكاؤكما يشفي وإن كان ال يجدي
بكاؤكما :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر
باإلضافة ــ والميم للعماد حرف ال محل لها من اإلعراب ــ واأللف عالمة التثنية حرف ال محل له من
اإلعراب
يشفي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةــ والفاعل ضمير مستتر تقديره(هو)
**والجملة في محل رفع خبر المبتدأ
وإن :الواو حالية ــ إن :حرف شرط جازم
كان :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة ــ وهو في محل جزم فعل الشرط ــ واسمه ضمير مستتر
تقديره( هو)
ال يجدي :ال :نافية ال عمل لها ــ يجدي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء ــ
والفاعل ضمير مستتر تقديره(هو)
**والجملة في محل نصب خبر (كان(
**وجملة الشرط في محل نصب حال القترانها بواو الحال
**و جواب الشرط محذوف لتقدم الداللة عليه
فجودا :الفاء استئنافية ال محل لها من اإلعراب ــ جودا :فعل أمر مبني على حذف النون من آخره ألن
مضارعه من األفعال الخمسة ــ وألف االثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
**والجملة استئنافية ال محل لها من اإلعراب
فقد :الفاء استئنافية ــ قد :حرف تحقيق
أودى :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المقصورة
نظيركما :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ
والميم للعماد ال محل لها من اإلعراب ــ واأللف عالمة المثنى ال محل لها من اإلعراب
عندي :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من
ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة ــ وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر باإلضافة ــ والظرف
متعلق بالفعل ( أودى (والجملة الفعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
فيا عزة المهدى ويا حسرة المهدي
2ــ بني الذي أهدته كفاي للثرى
بني :خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هو ) يعود على ( نظيركما) مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على
الياء ــ وحرك بالفتح للداللة على ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف ــ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل
جر باإلضافة
الذي :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لـ(بني)
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أهدته :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المحذوفة منعا اللتقاء الساكنين
والتاء للتأنيث حرف ال محل له من اإلعراب ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
كفاي :فعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى ــ وحذفت النون لإلضافة ــ وياء المتكلم ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافة
للثرى :الالم حرف جر ــ الثرى :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف المقصورة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل ( أهدت)
فيا :الفاء استئنافية ــ يا :أداة نداء
عزة :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
المهدى :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف المقصورة
ويا :الواو حرف عطف ــ يا :أداة نداء حسرة :منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
المهدي :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء
**جملة المبتدأ والخبر  :ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( أهدته  )...صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب
وآنست من أفعاله آية الرشد
3ــ على حين شمت الخير من لمحاته
على :حرف جر
حين :ظرف مبني على الفتح في محل جر بحرف الجر
شمت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
الخير :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من  :حرف جر ــ لمحاته :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( شمت(
و :حرف عطف ــ آنست :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني
في محل رفع فاعل
من :حرف جر
أفعاله :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافةــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل( آنست(
آية :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الرشد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
**جملة ( شمت) في محل جر باإلضافة بعد الظرف المبني
**جملة ( آنست ) معطوفة على ( شمت ) مجرورة مثلها
بعيدا على قرب قريبا على بعد
4ــ طواه الردى عني فأضحى مزاره
طواه :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول
به
الردى :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
عني  :حرف جر والياء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر متعلقان بالفعل ( طواه(
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فأضحى :الفاء استئنافيةــ أضحى :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة المقدرة على األلف
مزاره :اسم (اضحى) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
بعيدا :خبر (أضحى) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
على  :حرف جر ــ قرب  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
قريبا :خبر( أضحى ) ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
على :حرف جر ــ بعد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بصفة محذوفة من ( قريبا(
**جملة( طواه الردى) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
جملة ( أضحى ) مع االسم والخبر استئنافية ال محل لها من اإلعراب
فقدناه كان الفاجع البين الفقد
5ــ وأوالدنا مثل الجوارح  ,أيها
وأوالدنا  :الواو استئنافية ــ اوالد :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةــ نا :ضمير متصل مبني في
محل جر باإلضافة
مثل :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف
الجوارح :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره
أيها :اسم شرط جازم مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ ها :ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
فقدناه  :فعل ماض مبني على السكون التصاله بـ(نا الدالة على الفاعلين) ــ نا :ضمير متصل مبني في محل
رفع فاعل ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به ــ والفعل في محل جزم فعل الشرط
كان :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة الظاهرة وهو في محل جزم جواب الشرط ــ واسمه ضمير مستتر
تقديره ( هو(
الفاجع :خبر ( كان) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
البين :صفة ( الفاجع) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
الفقد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
**وجملتا فعل الشرط وجوابه  :في محل رفع خبر المبتدأ( أيها(
**جملة المبتدأ والخبر ( أوالدنا مثل )..استئنافية ال محل لها من اإلعراب
**جملة الشرط( األداة والفعل والجواب) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( كان مع اسمها وخبرها ) جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء ال محل لها من اإلعراب
مكان أخيه في جزوع وال جلد
6ــ لكل مكان ال يسد اختالله
لكل :الالم حرف جر ــ كل :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بخبر مقدم محذوف
مكان :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ال :نافية ال عمل لها ــ يسد :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
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اختالله :مفعول به منصوب مقدم وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
مكان :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةــ وهو مضاف
أخيه :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه من األسماء الخمسة ــ والهاء ضمير متصل مبني في
محل جر باإلضافة
في :حرف جر ــ جزوع :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف ــ ال :نافية ال عمل لها ــ جلد :اسم معطوف على ( جزوع) مجرور وعالمة جره الكسرة
الظاهرة
**جملة( لكل مكان) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( ال يسد  )..في محل رفع صفة لـ( مكان )
لقلبي إال زاد قلبي من الوجد
7ــ محمد ما شيء توهم سلوة
محمد :منادى بأداة نداء محذوفة مبني على الضم في محل نصب على النداء
شيء :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ما :نافية ال عمل لها
توهم :فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ ونائب الفاعل ضمير مستتر
تقديره ( هو)
سلوة :حال من الضمير المستتر منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
لقلبي  :الالم حرف جر ــ قلبي  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء
المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبةــ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بصفة محذوفة من ( سلوة)
إال :أداة حصر
زاد :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره (هو)
قلبي  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال
المحل بالحركة المناسبةــ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
من  :حرف جرــ الوجد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( زاد(
**جملة ( توهم ) في محل رفع صفة لـ( شيء(
**جملة ( زاد )..في محل رفع خبر المبتدأ ( شيء(
8ــ أرى أخويك الباقيين كليهما = يكونان لألحزان أورى من الزند
أرى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذرــ والفاعل ضمير
مستتر وجوبا تقديره( أنا(
أخويك :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى ــ وحذفت النون لإلضافة ــ والكاف ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة
الباقيين :صفة( أخويك) منصوبة وعالمة نصبها الياء ألنها مثنى ــ والنون عوض عن التنوين في االسم
المفرد حرف ال محل له من اإلعراب
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كليهما  :توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بالمثنى ــ ( هما) ضمير متصل مبني في
محل جر باإلضافة
يكونان  :فعل مضارع ناقص مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسةــ وألف االثنين
ضمير متصل مبني في محل رفع اسم ( يكون(
لـ :حرف جر ــ األحزان :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالخبر المؤخر ( أورى)
أورى :خبر ( يكون) منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر
من :حرف جر ــ الزند :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بـ( أورى(
**جملة ( أرى ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( يكونان) في محل نصب مفعول به ثان للفعل ( أرى(
فؤادي بمثل ال ّنار عن غير ذي قصد
9ــ إذا لعبا فيي ملعب لك ل ّذعا
إذا  :ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية
لعبا :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بألف االثنين ــ وألف االثنين ضمير بارز متصل مبني في
محل رفع فاعل ( وهو فعل شرط غير جازم(
في  :حرف جر ــ ملعب :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( لعبا(
لك :الالم حرف جر ــ الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــوالجار والمجرور متعلقان بصفة
محذوفة من ( ملعب(
لذعا :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بألف االثنين ــ وألف االثنين ضمير متصل مبني في
محل رفع فاعل ( وهو جواب شرط غير جازم(
فؤادي :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال
المحل بالحركة المناسبة ــ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
بـ :حرف جر ــ مثل  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل ( لذعا)
النار :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
عن :حرف جر غير  :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل(لذعا)
ذي :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء ألنه من األسماء الخمسة
قصد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
**جملة ( لعبا) في محل جر باإلضافة بعد الظرف (إذا(
**جملة ( لذعا) جواب شرط غير جازم ال محل لها من اإلعراب
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فطيف خيال منك في النوم أستهدي
10ــ ومن كان يستهدي حبيبا هدية
و :استئنافية ــ من  :اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ
كان :فعل ماض ناقص مبني على الفتح الظاهر ــ وهو في محل جزم فعل الشرط ــ واسمه ضمير مستتر
تقديره( هو)
يستهدي  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل ــ والفاعل ضمير مستتر
تقديره (هو)
حبيبا  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
هدية :مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
فطيف :الفاء رابطة لجواب شرط جازم ــ طيف :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
خيال :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
من  :حرف جر ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر
في  :حرف جر ــ النوم  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( أستهدي(
أستهدي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل ــ والفاعل ضمير مستتر وجوبا
تقديره ( أنا(
**جملة ( يستهدي ) في محل نصب خبر ( كان(
**جملة ( طيف ) المبتدأ والخبر في محل جزم جواب شرط جازم مقترن بالفاء
**جملة ( أستهدي) في محل رفع خبر المبتدأ ( طيف(
__________________________________________________
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تح ّية إلى تشرين
ّ
الحق ما كذبا
صدور وص ّد
1ــ مضى حزيران وانزاحت مزاعمه
من ال ّ
مضى :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
حزيران :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
و :حرف عطف
انزاحت :فعل ماض مبني على الفتحة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له من
اإلعراب
مزاعمه :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
من :حرف جر ــ الصدور :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( انزاحت(
و :حرف عطف
صد :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
الحق :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ما :اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به
كذبا :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ واأللف إلطالق القافية ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
**جملة ( مضى) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( انزاحت) الفعلية معطوفة على جملة ( مضى) ال محل لها
**جملة ( ص ّد ا) الفعلية معطوفة على ( انزاحت ) ال محل لها
**جملة ( كذبا ) صلة موصول ال محل لها من اإلعراب
صم ِ
المالحم فصال يسك ُر الحق َبا
من
وارو لنا
ت
2ــ تشرين ح ّط ْم
جدار ال ّ
َ
ِ
ِ
تشرين :منادى بأداة نداء محذوفة ( يا تشرين) مبني على الضم في محل نصب على النداء
حطم :فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره( أنت(
جدار  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الصمت :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف ارو :فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره ألن مضارعه معتل اآلخر ( يروي) ــ
والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره ( أنت(
لنا  :الالم حرف جر نا  :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر متعلقان بالفعل ( ارو(
من :حرف جر ــ المالحم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
فصال :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
يسكر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( هو)
الحقبا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف إلطالق القافية
**جملة ( حطم ) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
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**جملة ( ارو) معطوفة على جملة ( حطم) ال محل لها
**جملة ( يسكر ) في محل نصب صفة لـ( فصال(
النجوم وكيف استصغروا السحبا
مسرى
3ــ كيف النسو ُر على أطوادهم عبروا
ِ
كيف  :اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم
النسور :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
على  :حرف جر ــ أطواد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ هم :ضمير متصل مبني
في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( عبروا)
عبروا :فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة ــ والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
مسرى :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف للتعذر
النجوم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف ــ كيف :اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال
استصغروا :فعل ماض مبني على الضم التصاله بواو الجماعة ــ والواو ضمير متصل مبني في محل رفع
فاعل
السحبا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف إلطالق القافية
**جملة ( كيف النسور ) اسمية ابتدائية المحل لها من اإلعراب
**جملة ( عبروا ) في محل نصب حال من ( النسور)
)اسستصغروا ) معطوفة على محل جملة ( عبروا) منصوبة مثلها
الوردي والقصبا
أقدامه المخمل
وارم على
الجندي
4ــ تشرين ق ّبلْ أخي
ّ
َّ
ِ
تشرين :منادى بأداة نداء محذوفة مبني على الضم في محل نصب على النداء
قبل :فعل أمر مبني على السكون الظاهر على آخرهــ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره( أنت )
أخي :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال
المحل بالحركة المناسبة ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
الجندي :بدل من ( أخي ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
و :حرف عطف
ارم :فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره ألن مضارعه معتل اآلخر ( يرمي)ــ والفاعل ضمير
مستتر وجوبا تقديره (أنت) يعود على ( تشرين(
على :حرف جر
أقدامه :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافةــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( ارم(
المخمل :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
الوردي :صفة ( المخمل ) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
و :حرف عطف  ,القصبا :اسم معطوف على ( المخمل) منصوب مثله وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ
واأللف إلطالق القافية
*جملة ( قبل) استئنافية ال محل لها من اإلعراب * جملة (ارم) معطوفة على محل جملة ( قبل) ال محل لها
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ْ
كأنها في خيالي ذكريات صبا
خفيت
5ــ عادت مالمح شعبي بعدما
عادت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنةــ والتاء حرف ال محل له من
اإلعراب
مالمح :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
شعبي  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال
المحل بالحركة المناسبة ــ والياء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
بعد :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
ما :مصدرية مبنية على السكون ال محل لها من اإلعراب
خفيت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنةــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب ــ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( هي )
**والمصدر المؤول من ( ما والفعل ) في محل جر باإلضافة بعد ( بعد)
كأنها  :حرف مشبه بالفعل ــ ها :ضمير متصل مبني في محل نصب اسم (كأن(
في  :حرف جر ــ خيالي  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ
والياء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة ــ والجار والمجرور متعلقان بخبر (كأن)
ذكريات :خبر ( كأن) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
صبا :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف الممدودة للتعذر
**جملة ( عادت) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( خفيت) صلة موصول حرفي ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( كأن مع اسمها وخبرها ) في محل نصب حال من ( مالمح شعبي(
التوجع واآلالم َ والنصبا
إال
6ــ خمس وعشرون مرت ما عرفت بها
َ
خمس :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
و :حرف عطف
عشرون  :معطوف على ( خمس) مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض
عن التنوين في االسم المفرد حرف ال محل له من اإلعراب
مرت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هي(
ما :نافية ال عمل لها
عرفت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
بها :الباء حرف جر ــ ها :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل
(عرفت(
إال :أداة حصر
التوجع :مفعول به منصوب للفعل( عرفت) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
و :حرف عطف
اآلالم :معطوف على ( التوجع ) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
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و :حرف عطف
النصبا :معطوف على ( اآلالم) منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة واأللف إلطالق القافية
**جملة المبتدأ والخبر ( خمس وعشرون  )..ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( مرت ) في محل رفع خبر المبتدأ ( خمس(
**جملة ( ما عرفت بها ) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
َ
ج نبا
ضمدت جرحا داميا سئمت
7ــ تشرين
منه األساةُ زمانا والعال ُ
تشرين :منادى بأداة نداء محذوفة ( يا تشرين) منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على
النداء
ضمدت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع المتحركة ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في
محل رفع فاعل
جرحا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
داميا :صفة ( جرحا) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
سئمت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب
منه :من  :حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل ( سئمت(
األساة :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
زمانا :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
وهو متعلق بالفعل ( سئمت(
و :حالية
العالج :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
نبا :فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على األلف للتعذر ــ والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره ( هو)
**جملة ( ضمدت ) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( سئمت) في محل نصب صفة ثانية لـ ( جرحا(
**جملة ( العالج نبا) في محل نصب حال القترانها بواو الحال
**جملة ( نبا ) في محل رفع خبر المبتدأ ( العالج(
رياح سيناء عزما هادرا عجبا
8ــ ه ّبت رياحك في الجوالن وانتفضت
هبت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب
رياحك :رياح :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والكاف ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
في :حرف جر الجوالن :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( هبت(
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و :حرف عطف انتفضت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة وتاء التأنيث
حرف ال محل له من اإلعراب
رياح :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف
سيناء :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف
عزما :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
هادرا :صفة ( عزما) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
عجبا  :صفة ثانية لـ( عزما) منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة
**جملة ( هبت ) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( انتفضت) معطوفة على جملة ( هبت ) ال محل لها من اإلعراب
ُ
لقائها زمنا ال أطبق الهدبا
سهرت على
9ــ تشرين أهديتني نفسا
َ
ما نال منه األسى واغت ّم واكتأبا
جددت يا تشرين من أملي
10ــ واليو َم
تشرين :منادى بأداة نداء محذوفة مبني على الضم في محل نصب على النداء
أهديتني :فعل ماض مبني على السكون الظاهر التصاله بتاء الرفع المتحركة ــ والتاء ضمير متصل مبني
في محل رفع فاعل ــ والنون للوقاية حرف ال محل له من اإلعراب ــ وياء المتكلم ضمير متصل مبني في
محل نصب مفعول به
نفسا :مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
سهرت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع المتحركةــ والتاء ضمير متصل مبني في محل
رفع فاعل
على :حرف جر
لقائها  :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( سهرت) ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
زمنا :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
وهو متعلق بالفعل( سهرت(
ال :نافية ال عمل لها
أطبق :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره( أنا(
الهدبا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ واأللف إلطالق القافية
**جملة ( أهديتني) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( سهرت ) في محل نصب صفة لـ ( نفسا(
**جملة ( الأطبق) في محل نصب حال من الضمير المتصل ( سهرت (
10ــ و :استئنافية
اليوم :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وهو متعلق بالفعل( جددت(
جددت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الرفع ــ والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
يا :أداة نداء تشرين :منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب على النداء
من :حرف جر
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أملي :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على ماقبل ياء المتكلم ــ وياء المتكلم ضمير
متصل مبني في محل جر باإلضافةــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل (جددت)
ما :اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به للفعل ( جددت)
نال :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
منه :من :حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( نال(
األسى :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
و :حرف عطف
اغتم :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
و :حرف عطف
اكتأبا :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ واأللف إلطالق القافيةــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو(
**جملة ( جددت) استئنافية المحل لها من اإلعراب
**جملة ( نال) صلة موصول المحل لها من اإلعراب
**جملة ( اغتم ) معطوفة على ( نال) المحل لها
**جملة ــ ( اكتأبا) معطوفة على ( اغتم) المحل لها من اإلعراب
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بني العروبة
فال يفرقنا في األرض إنسان

1ــ بني العروبة إن هللا يجمعنا

بني :منادى بأداة نداء محذوفة مضاف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت
النون لإلضافة
العروبة :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
إن :حرف نصب وتوكيد
هللا :لفظ الجاللة  ,اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
يجمعنا :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ و(نا) ضمير متصل مبني في محل نصب
مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
فال :الفاء حرف استئناف ــ ال :نافية ال عمل لها
يفرقنا :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ــ و(نا) ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم
في :حرف جر
األرض :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
إنسان :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
**جملة ( إن ) مع اسمها وخبرها استئنافية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( يجمعنا ) في محل رفع خبر (إن(
**جملة ( فال يفرقنا) استئنافية ال محل لها
إذا تناءت مسافات وأوطان
حر نلوذ به
2ــ لنا وطن ّ
لنا :الالم حرف جر ــ نا :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بخبر
مقدم محذوف
وطن :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
حر :صفة ( وطن) مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
نلوذ :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره( نحن)
به :الباء حرف جر ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان
بالفعل( نلوذ(
إذا  :ظرف يتضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بجوابه
تناءت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
وجواب الشرط محذوف لتقدم الداللة عليه
من اإلعراب ــ وهو فعل الشرط
مسافات :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
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و :حرف عطف
أوطان :اسم معطوف على ( مسافات ) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
**جملة ( لنا وطن) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( نلوذ به ) في محل رفع صفة ثانية لـ( وطن)
**جملة ( تناءت) في محل جر باإلضافة بعد (إذا(
وج ّمع القوم إنجيل وقرآن
توحدنا
3ــ غدا الصليب هالال في ّ
غدا :فعل ماض ناقص مبني على الفتحة المقدرة على األلف الممدودة للتعذر
الصليب :اسمه مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
هالال :خبره منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
في  :حرف جر
توحدنا :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ ونا :ضمير متصل مبني في محل جر
بحرف الجر
و :حرف عطف
جمع :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة
القوم :مفعول به مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
إنجيل :فاعل مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
و :حرف عطف
قرآن :اسم معطوف على ( إنجيل) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
**جملة ( غدا واسمه وخبره ) ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( جمع ) الفعلية ال محل لها ألنها معطوفة على جملة(غدا)
عدنان غسان أم غسان عدنان
4ــ ولم نبال فروقا شتت أمما
و :الواو استئنافية
لم :حرف نفي وجزم وقلب
نبال :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره ألنه معتل اآلخر ( نبالي) ــ والفاعل
ضمير مستتر تقديره ( نحن(
فروقا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
شتت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره( هي )
أمما :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
عدنان  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
غسان :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
أم :حرف عطف
غسان :اسم معطوف على ( عدنان) مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
عدنان  :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
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**جملة ( لم نبال) استئنافية المحل لها من اإلعراب
**جملة ( شتت) الفعلية في محل نصب صفة لـ(فروقا(
جملة ( عدنان غسان) استئنافية ال محل لها ,جملة ( غسان عدنان) معطوفة المحل لها
وكلنا في رحاب الشرق إخوان
5ــ أواصر الدم والتاريخ تجمعنا
أواصر :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
الدم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف
التاريخ :اسم معطوف على ( الدم) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
تجمعنا :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ و(نا) ضمير متصل مبني في محل نصب
مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره (هي)
و :استئنافية
كلنا :كل :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ ( نا) ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
في :حرف جر
رحاب :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ متعلقان بالخبر ( إخوان)
الشرق :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
إخوان :خبر المبتدأ ( كلنا ) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
**جملة ( أواصر ) من المبتدأ والخبر  :ابتدائية ال محل لها
**جملة ( تجمعنا) الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ ( أواصر)
**جملة ( كلنا ) المبتدأ والخبر استئنافية ال محل لها من اإلعراب
ذكرى فلسطين خفاق وهتان
6ــ قلبي وفيض دموعي كلما خطرت
قلبي :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ وياء المتكلم ضمير متصل مبني
في محل جر باإلضافة
و :حرف عطف
فيض :اسم معطوف على ( قلبي ) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
دموعي :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ــ والياء ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة
كلما  :ظرفية شرطية غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية
خطرت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث الساكنة ــ وتاء التأنيث حرف ال محل له
من اإلعراب ــ وهو فعل الشرط
ذكرى :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
فلسطين :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف
خفاق :خبر المبتدأ ( قلبي) مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره
و :حرف عطف
هتان :اسم معطوف على ( خفاق) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
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**جملة ( قلبي  )...االسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
**جملة ( خطرت ) الفعلية في محل جر باإلضافة بعد ( كلما)
فلن تقام بغير العلم أركان
7ــ بني العروبة مدّوا للعلوم يدا
بني  :منادى بأداة نداء محذوفة ( يا بني) مضاف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر
السالم وحذفت النون لإلضافة
العروبة :مضاف
العروبة :مضاف إ ليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
مدوا  :فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة ( يمدون) ــ وواو الجماعة ضمير
متصل مبني في محل رفع فاعل
للعلوم  :الالم حرف جرــ العلوم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل ( مدوا(
يدا :مفعول به منصوب للفعل ( مدوا) وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
فلن :الفاء استئنافية ــ لن حرف نفي ونصب
تقام :فعل مضارع مبني للمجهول منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
بغير  :الباء حرف جر ــ غير :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالفعل( تقام)
العلم  :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
أركان  :نائب فاعل للفعل( تقام) مؤخر مرفوع وعالمة رفع الضمة الظاهرة
**جملة ( مدوا) استئنافية المحل لها من اإلعراب
**جملة ( فلن تقام) استئنافية المحل لها من اإلعراب
بمثله تزدهي الفصحى وتزدان
8ــ جمعتم لشباب الشرق مؤتمرا
جمعتم  :فعل ماض مبني على السكون الظاهر التصاله بتاء الرفع ــ وتاء الرفع ضمير متصل مبني في محل
رفع فاعل ــ والميم للجمع حرف ال محل له من اإلعراب ــ والواو إلشباع الضمة ( الستقامة الوزن(
لشباب :الالم حرف جر ــ شباب :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل( جمعتم)
العرب :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
مؤتمرا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
بمثله :الباء حرف جر ــ مثل :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل
مبني في محل جر باإلضافة والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( تزدهي(
تزدهي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل
الفصحى :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
و :حرف عطف تزدان :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره( هي )
**جملة ( تزدهي) جملة فعلية في محل نصب صفة لـ( مؤتمرا(
**جملة ( تزدان ) معطوفة على محل جملة ( تزدهي ) منصوبة مثلها
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وإنهم حولها جند وأعوان
9ــ قولوا لهم إنها عنوان وحدتهم
قولوا :فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة ــ وواو الجماعة ضمير متصل
مبني في محل رفع فاعل
لهم :الالم حرف جر ــ هم :ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل
( قولوا(
إنها  :إن :حرف نصب وتوكيد ــ ها :ضمير متصل مبني في محل نصب اسم (إن)
عنوان :خبر (إن) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
وحدتهم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ هم :ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
و :حرف عطف
إنهم :إن :حرف نصب وتوكيد ــ هم  :ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ( إن(
حولها :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ ها :ضمير متصل مبني في محل
جر باإلضافة ــ وهو متعلق بخبر (إن(
جند :خبر (إن) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
و :حرف عطف
إخوان :اسم معطوف على ( جند) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
**جملة ( إنهم عنوان) في محل نصب مفعول به للفعل ( قولوا) مقول القول
**جملة (إنهم حولها  )...معطوفة على محل جملة ( إنهم عنوان) منصوبة مثلها
فإنما المرء أخالق ووجدان
10ــ وكملوها بأخالق ومرحمة
و :استئنافية
كملوها :فعل أمر مبني على حذف النون ألن مضارعه من األفعال الخمسة ( تكملون(
وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ــ و(ها) ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به
بأخالق :الباء حرف جر ــ أخالق :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل ( كملوها(
و :حرف عطف
مرحمة :اسم معطوف على ( أخالق) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
فإنما :الفاء :استئنافية ــ إنما :كافة مكفوفة ال محل لها من اإلعراب
المرء :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
أخالق :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
و :حرف عطف
وجدان :اسم معطوف على ( أخالق ) مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
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الذرة
تحطيم ّ
صورا من الطاقات واآلماد

1ــ قهرت نوى الذرات حتى حطمت

قهرت :فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة التصاله بتاء التأنيث وتاء التأنيث حرف ال محل
له من اإلعراب
نوى :نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف المقصورة للتعذر
الذرات :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
حتى :حرف غاية ال محل له من اإلعراب
حطمت :فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هي )
صورا :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
من :حرف جر
الطاقات :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف
اآلماد :اسم معطوف على ( الطاقات) مجرورة مثلها وعالمة جرها الكسرة الظاهرة
** جملة ( قهرت ) الفعلية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
** جملة ( حطمت) الفعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
ينه ّد تحت مصائب وعوادي

2ــ وكأنها القلب المليء عواطفا
و :استئنافية
كأنها :حرف مشبه بالفعل ــ ها :ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ( كأن)
القلب :خبر ( كأن) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
المليء :صفة لـ ( القلب) مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
عواطفا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
ينهد :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
تحت :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ وهو متعلق بالفعل( ينهد)
مصائب :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف
عوادي  :اسم معطوف على ( مصائب) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء
** جملة ( كأن مع اسمها وخبرها ) استئنافية المحل لها من اإلعراب
** جملة ( ينهد ) الفعلية في محل نصب حال من ( القلب)
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ويسير في األشواق واألحقاد

3ــ فيذيع في دنيا المشاعر وجده

فيذيع :الفاء حرف عطف ــ يذيع  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرةــ والفاعل ضمير
مستتر تقديره ( هو) يعود على فاعل ( ينهد)
في  :حرف جر
دنيا :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف للتعذر
المشاعر :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
وجده :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
و :حرف عطف
يسير  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو )
في :حرف جر
األشواق :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ـوالجار والمجرور متعلقان بالفعل (يسير)
و :حرف عطف
األحقاد :اسم معطوف على ( األشواق) مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
** جملة ( يذيع) الفعلية معطوفة على محل جملة ( يتهد) منصوبة مثلها
** جملة ( يسير ) الفعلية معطوفة على محل جملة ( يذيع) منصوبة مثلها
خلق ألضداد على أضداد

4ــ وكذلك الذرات هدم بنائها

و :حرف استئناف
كذلك  :الكاف حرف جر ــ ذا :اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر ــ والجار والمجرور
متعلقان بخبر مقدم محذوف ــ والالم للبعد ــ والكاف للخطاب
الذرات :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
هدم :مبتدأ ثان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
بنائها :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ و(ها) ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
خلق :خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ألضداد :الالم حرف جرــ أضداد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالمصدر ( خلق)
على :حرف جر
أضداد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة
** جملة ( كذلك الذرات) استئنافية ال محل لها من اإلعراب
** جملة ( هدم ....خلق) اسمية استئنافية ال محل لها
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وفؤادها ثاو بكل فؤاد

5ــ لبنات هذا الكون من لبناتها
لبنات :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
هذا :الهاء للتنبيه ــ ذا :اسم إشارة مبني في محل جر باإلضافة
الكون  :بدل من اسم اإلشارة مجرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة
من :حرف جر
لبناته :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافة
و :حرف عطف
فؤاده :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة
ثاو :خبر المبتدأ ( فؤاده) مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة ألنه اسم منقوص نكرة
مرفوع
بكل :الباء حرف جر ــ كل :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان باسم الفاعل (ثاو)
فؤاد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
** جملة ( لبناته) االسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
** جملة ( فؤاده ) االسمية معطوفة على جملة ( لبناته) ال محل لها من اإلعراب
خلف الوجود وكل ما هو بادي

6ــ فيها الكهارب كل ما هو قائم

فيها  :في :حرف جر ــ و(ها) ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر ــ
الكهارب :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
كل :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ وهو مضاف
ما :اسم موصول بمعنى ( الذي) مبني على السكون في محل جر مضاف إليه
هو :ضمير منفصل مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ
قائم :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
خلف :مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ــ ومتعلق باسم الفاعل ( قائم)
الوجود :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
و :حرف عطف
كل :اسم معطوف على ( كل) األولى خبر مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ما :اسم موصول بمعنى( الذي) مبني في محل جر مضاف إليه
هو :ضمير رفع منفصل مبني على الفتحة في محل رفع مبتدأ
بادي :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء
** جملة ( الكهارب )..اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
** جملة ( ما هو قائم) صلة الموصول االسمي ال محل لها من اإلعراب
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7ــ منذا يق ّدر؟ والحياة تسابق = بين العقول كحال كل طراد

من ــ ذا :اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ــ ذا :اسم موصول بمعنى الذي مبني على
السكون في محل رفع خبر المبتدأ
يقدر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو )
و :حالية
الحياة :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
تسابق :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
بين :مفعول فيه ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو متعلق بالمصدر (تسابق)
العقول :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
كحال :الكاف حرف جرــ حال :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار والمجرور
متعلقان بالمصدر(تسابق)
كل :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
طراد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
** جملة ( منذا )..اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
** جملة ( يقدر)صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب*
جملة ( الحياة ) اسمية في محل نصب حال القترانها بواو الحال
8ــ كيف الغد الحر الجريء يهدّها = و يصوغها من حذقه المتمادي
كيف  :اسم استفهام مبني على الفتحة في محل رفع خبر مقدم
الغد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
الحر :صفة ( الغد) مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
ّ
الجريء :صفة ثانية مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة
يهدّها  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ و(ها ) ضمير متصل مبني في محل نصب
مفعول به ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو )
و :حرف عطف
يصوغها  :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ و(ها) ضمير متصل مبني في محل نصب
مفعول به ـ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
من :حرف جر
حذقه :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرةــ والهاء ضمير متصل مبني في محل جر
باإلضافةــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( يصوغ)
المتمادي :صفة ( حذقه) مجرورة وعالمة جرها الكسرة المقدرة على الياء للتعذر
** جملة ( كيف الغد) اسمية ابتدائية المحل لها من اإلعراب
** جملة ( يهدها) في محل نصب حال من (الغد)
** جملة ( يصوغها ) معطوفة على جملة ( يهدها ) في محل نصب
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مثل الجبال تهون للص ّياد

9ــ ويهون تشييد البناء لعلمه

و :الواو استئنافية ال محل لها من اإلعراب
يهون :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
تشييد :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
البناء :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
لعلمه :الالم حرف جر ــ علم :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرةــ والهاء ضمير متصل
مبني في محل جر مضاف إليه ــ والجار والمجرور متعلقان بالفعل ( يهون )
مثل :خبر لمبتدأ محذوف تقديره ( هوانه مثل) مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
الجبال :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
تهون :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره( هي)
للصياد :الالم حرف جر ــ الصياد :اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ــ والجار
والمجرور متعلقان بالفعل ( تهون)
** جملة ( يهون) فعلية استئنافية ال محل لها من اإلعراب
** جملة ( تهون) في محل نصب حال من ( الجبال)
في الغيب يذهل حذق كل رشاد

منذا الذي يدري؟ فكم من مضمر

من :اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ــ ذا :اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع
خبر المبتدأ
الذي :اسم موصول مبني على السكون في محل رفع بدل من اسم اإلشارة
يدري :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل ضميرمستترتقديره ( هو)
فكم :الفاء :استئنافية ــ كم :خبرية تكثيرية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ
من :حرف جر
مضمر :تمييز (كم) مجرور بـ(من) وعالمة جره الكسرة الظاهرة
في :حرف جر
الغيب :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة والجار والمجرور متعلقان باسم المفعول ( مضمر)
يذهل :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ــ والفاعل ضمير مستتر تقديره ( هو)
حذق :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
كل :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرةــ وهو مضاف
رشاد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة
** جملة ( منذا الذي )..اسمية ابتدائية ال محل لها من اإلعراب
** جملة ( يدري) فعلية صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب
** جملة ( فكم  )...اسمية استئنافية ال محل لها
** جملة( يذهل) فعلية في محل رفع خبر ( كم)
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