













: ـ قال الشاعر1.

عشية رزئه أو غب أمسأراها واهلاً تبكي أخاها

وملا دخلت عليها اهلمزة املتعدية ملفعولني " رأى " أرى فعل ماض مبين على الفتح أصله : أراها 

األنفال ، والفاعل 43} ولو أراكهم كثرياً لفشلتم { : تعدت لثالثة مفاعيل حنو قوله تعاىل 

: واهلاً . ضمري مستتر وجوباً تقديره أنا ، وهاء الغائب يف أراها يف حمل نصب مفعول به أول 

. مفعول به ثان منصوب بالفتحة

. ملقدرة ، والفاعل ضمري مستتر جوازاً تقديره هيفعل مضارع مرفوع بالضمة ا: تبكي 

مفعول به لتبكي منصوب باأللف ، وأخا مضاف ، وهاء الغائب يف حمل: أخاها 

. جر مضاف إليه ، ومجلة تبكي يف حمل نصب مفعول به ثالث ألرى

مضاف إليه جمرور : ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق بتبكي ، وهو مضاف ، رزئه : عشية 

. بالكسرة ، وهو مضاف ، والضمري املتصل يف حمل جر باإلضافة

غب معطوف على عشية ، وهو مضـاف ، : أو حرف عطف ، غب أمس : أو غب أمس 

. وأمسِ مبين على الكسر يف حمل جر مضاف إليه ، وهو الشاهد يف هذا املقام

: ـ قال الشاعر2

مىت أضع العمامة تعرفوينأنا ابن جال وطالع الثنايا

. خرب املبتدأ: ابن . ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ : أنا 






أحسن ما فيه من األعاريب أنه فعل ماض ، وفاعله ضمري مستتر فيه جوازاً تقديره هو ، : جال 

أنا ابن رجل جال األمور ، ومجلة جال الفعلية وما يف : وله مفعول حمذوف ، وتقدير الكالم 

: وطالع . ها يف حمل جر صفة ملوصوف جمرور باإلضافة حمذوف ، كما ظهر يف التقدير حيز

. مضاف إليه: الواو حرف عطف ، طالع معطوف على اخلرب ، وهو مضاف ، والثنايا 

. اسم شرط مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: مىت 

الساكنني ، والفاعل اللتقاءفعل الشرط جمزوم وعالمة جزمه السكون وحرك بالكسر : أضع 

. ضمري مستتر وجوباً تقديره أنا

. مفعول به منصوب بالفتحة: العمامة 

جواب الشرط جمزوم وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة ، وواو : تعرفوين 

ة اجلماعة يف حمل رفع فاعل ، والنون للوقاية ، وياء املتكلم يف حمل نصب مفعول به ، ومجل

. تعرفوين ال حمل هلا من اإلعراب ألا جواب شرط جازم غري مقترن بالفاء أو إذا

: قال الشاعرـ 3

وإن كنت عنها غانياً ، فاغن وازددمىت تأتين أصبحك كأساً رويةً

أيت اسم شرط جازم مبين على السكون يف حمل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بالفعل ت: مىت 

فعل مضارع فعل الشرط جمزوم ، وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره ، : تأتين . بعده 

وهو الياء ، والكسرة قبلها دليل عليها ، والنون للوقاية ، وياء املتكلم ضمري متصل يف حمل نصب 

ا من مفعول به ، والفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره أنت ، واجلملة الفعلية ابتدائية ال حمل هل

. اإلعراب

فعل مضارع جواب الشرط جمزوم ، والفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره أنا ، : أصبحك 






. مفعول به ثان: كأساً . والكاف ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به أول 

ال حمل هلا ألا مجلة جواب الشرط ، ومل تقترن بالفاء " إخل … أصبحك " صفة ومجلة : روية 

. الفجائية ، ومىت ومدخوهلا كالم مستأنف ال حمل له، وال بإذا

فعل ماضٍ ناقص مبين على : كنت . الواو حرف عطف ، إن حرف شرط جازم : وإن 

. امسهاالسكون يف حمل جزم فعل الشرط ، والتاء ضمري متصل يف حمل رفع

" كنت غانياً عنها " ومجلة خرب كان ، : غانياً . بعدمها " بغانياً " جار وجمرور متعلقان : عنها 

. هلا ، ويقال ألا مجلة شرط غري ظريفال حمل

فعل أمر مبين على حذف حرف العلة من آخره ، : الفاء واقعة يف جواب الشرط ، اغن : فاغن 

األلف ، والفتحة قبلها دليل عليها ، والفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره أنت ، واجلملة وهو

ال حمل هلا ألا مل حتل حمل : جزم جواب الشرط عند اجلمهور ، والدسوقي يقول الفعلية يف حمل

. املفرد ، وإن مدخوهلا معطوف على مىت ومدخوهلا ال حمل له مثله

الواو حرف عطف ، ازدد فعل أمر مبين على السكون املقدر على آخره منع من ظهوره : وازدد 

، والفعل تقديره أنت ، واجلملة الفعلية معطوفة اشتغال احملل بالكسر العارض لضرورة الشعر

مثلهاعلى مجلة جواب الشرط ، فهي يف حمل جزم

: ـ ومنه قول الشاعر4

وإن حتنى كل عود ودبِرال بد من صنعا وإن طال السفر

. ال نافية للجنس ، وبد امسها مبين على الفتح يف حمل نصب: ال بد 






جار وجمرور ، وعالمة اجلر الفتحة نيابة عن الكسرة على اهلمزة احملذوفة بناء على : من صنعا 

إجازة قصر املمدود ، وصنعاء ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ، وشبه اجلملة متعلق 

. مبحذوف يف حمل رفع خرب ال ، أو متعلق ببد ، وخرب ال حمذوف

فت على حمذوف وهو أوىل باحلكم من املذكور ، الواو حرف عطف وقد عط: وإن طال 

وإن حرف شرط جازم ، وطال فعل ماض مبين على الفتح يف . إن مل يطل السفر :والتقدير 

. حمل جزم

. فاعل مرفوع بالضمة وسكّن ألجل الوقف: السفر 

قدر يف الواو حرف عطف ، وإن شرطية جازمة ، وجتىن فعل ماض مبين على الفتح امل: وإن جتنى 

. حمل جزم

. كل فاعل مرفوع ، وهو مضاف ، وعود مضاف إليه جمرور: كل عود 

. معطوفة على ما قبلها جمرور بالكسرة ، وسكّنت ألجل الوقف: ودبِر 

. ومجلة وإن وما بعدها معطوفة على مجلة وإن طال السفر

ائز ، وهي يف األصل صنعا ، حيث قصرها لضرورة استقامة الوزن وهو ج: قوله : الشاهد 

. صنعاء: ممدودة أي 

: قال الشاعر.5

فال فقر يدوم وال غناءسيغنيين الذي أغناك عين

فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة على الياء للثقل ، والنون للوقاية حرف ال حمل له : سيغنيين 

. بهمن اإلعراب ، وياء املتكلم يف حمل نصب مفعول 






. اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع فاعل: الذي 

أغناك أغىن فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر ، والكاف ضمري اخلطاب مبين 

ومجلة أغناك ال . هو : على الفتح يف حمل نصب مفعول به ، والفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره 

. حمل هلا صلة املوصول

. جار وجمرور متعلقان بأغناك:عين 

الفاء حرف يدل على التعليل مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب ، وال نافية مهملة : فال فقر 

أو عاملة عمل ليس ، وفقر مبتدأ مرفوع بالضمة على الوجه األول ، أو اسم ال مرفوع ،

. أيضا على الوجه الثاين

. هو: ضمة ، والفاعل ضمري مستتر جوازا تقديره فعل مضارع مرفوع بال: يدوم 

. ومجلة تدوم يف حمل رفع خرب املبتدأ ، أو يف حمل نصب خرب ال

وال غناء يدوم: ، وخرب غناء حمذوف ، أو خرب ال ، والتقدير معطوفة على وال فقر: وال غناء 

.
" غىن" صورة غناء بكسر الغني ، حيث مدها ، وهي يف األصل مق: الشاهد قوله 

حممد ، أي ال نفع فيهأما الغناء بفتح الغني فهي ممدودة أصال ألا مبعىن النفع ، يقال ال غناء يف
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بوحش إصمت يف أصالا أودأشلى سلوقية باتت وبات ا

فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف ، وفاعله ضمري مستتر جوازاً تقديره هو : أشلى 

كالباً سلوقية : صفة منصوبة ملوصوف حمذوف هو املفعول به ، أي : سلوقية . يعود إىل الصائد 






هي يعود على الكالب ، : فعل ماض ، والتاء للتأنيث ، وفاعله ضمري مستتر تقديره : باتت . 

هو يعود على الصائد ، واجلملة معطوفة : ات فعل ماض ، وفاعله ضمري مستتر جوازا تقديره وب

. على ما قبلها

جار وجمرور متعلقان ببات ، ووحش مضاف ، : بوحش . جار وجمرور متعلقان بباتت : ا 

هذا . وإصمت مضاف إليه جمرور بالفتحة للعلمية والتأنيث ، ألنه اسم علم منقول على املفازة 

بوحش ، فأعمل الشاعر الثاين ، : وهو وقد تنازع الفعالن باتت وبات يف معمول ظاهر بعدمها

ومجلة باتت وبات ا يف حمل . ا ، وهذا مذهب البصريني : وهو وأضمر املعمول يف األول ،

. نصب صفة لسلوقية

والضمري املتصل بإصالا جار وجمرور متعلقان مبحذوف يف حمل رفع خرب مقدم ،: يف أصالا 

. يف حمل جر مضاف إليه

. لسلوقيةواجلملة االمسية يف حمل نصب صفة. مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة : أود 

، وقد كسرت ميمه " اصمت " وهو اسم علم منقول عن فعل األمر " إصمت : " الشاهد قوله 

. ولكن الكسر إشعار بالنقلصمت مضارعة يصمت بضم امليم ،: ، واألصل الضم ألن الفعل 

: ـ قال الشاعر7

أبوه منذر ماُء السماءأنا ابن مزيقيا عمر وجدي

. ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ: أنا 

. ابن خرب مرفوع بالضمة وهو مضاف ، مزيقيا مضاف إليه: ابن مزيقيا 

. رور بالكسرةبدل أو عطف بيان على مزيقيا جم: عمر 






الواو حرف عطف ، جدي مبتدأ أول مرفوع بالضمة املقدرة منع من ظهورها اشتغال : وجدي 

. إليهاحملل حبركة ياء املتكلم ، وياء املتكلم يف حمل جر مضاف

. مبتدأ ثان مرفوع بالواو ألنه من األمساء الستة ، والضمري املتصل يف حمل جر مضاف إليه : أبوه 

. خرب املبتدأ الثاين مرفوع بالضمة: منذر 

. واجلملة املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األول

. بدل أو عطف بيان ملنذر مرفوع وهو مضاف: ماء 

. مضاف إليه جمرور: السماء 

، والضمري املتصل يف " جدي " بدالً من املبتدأ " أبوه " واألحسن من هذا اإلعراب أن نعرب 

1.يعود على مزيقيا وال يعود على اجلد " أبوه " ة كلم

عمر " واالسم " مزيقيا " حيث مجع بني اللقب الذي هو قوله " مزيقيا عمر : " الشاهد يف قوله 

. ، وقدم اللقب على االسم والقياس أن يقدم االسم على اللقب" 

: ـ قال املتنيب8

إن العبيد ألجناس مناكيدمعهال تشتر العبد إال والعصا 

ال ناهية جازمة ، تشتر فعل مضارع جمزوم بال وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، : ال تشتر 

. والفاعل ضمري مستتر وجوباً تقديره أنت

. أداة حصر ال عمل هلا: إال . مفعول به منصوب بالفتحة : العبد 

. أ مرفوع بالضمة املقدرة على األلفالواو واو احلال ، العصا مبتد: والعصا 

ظرف مكان منصوب بالفتحة ، وهو مضاف والضمري املتصل يف حمل جر مضاف إليه ، : معه 






. وشبه اجلملة متعلقان مبحذوف يف حمل رفع خرب ، واجلملة االمسية يف حمل نصب حال

. إن حرف توكيد ونصب ، العبيد اسم إن منصوب بالفتحة: إن العبيد 

الالم مزحلقة حرف مبين ال حمل له من اإلعراب ، أجناس خرب إن مرفوع بالضمة ، : اس ألجن

. خرب ثان مرفوع بالضمة: مناكيد 

: ـ قال الشاعر9

يف دار صرم تالقي مرحياكأن مصاعيب غلب الرقاب

. بالفتحةكأن حرف تشبيه ونصب ، ومصاعيب امسها منصوب: كأن مصاعيب 

غلب صفة منصوبة بالفتحة ، وهي مضاف ، والرقاب مضاف إليه جمرور : غلب الرقاب 

. بالكسرة

يف دار جار وجمرور متعلقان مبحذوف يف حمل نصب صفة ثانية ملصاعيب ، ودار : يف دار صرم 

. مضاف وصرم مضاف إليه جمرور بالكسرة

ى الياء للثقل ، والفاعل ضمري مستتر جوازا فعل مضارع مرفوع بالضمة املقدرة عل: تالقي 

. تقديره هي يعود على مصاعيب

ومجلة يالقي يف حمل رفع خرب كأن. مفعول به منصوب بالفتحة : مرحيا 






: ـ قال الشاعر10

زغب احلواصل ال ماء وال شجرماذا تقول ألفراخ بذي مرخ

. مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به لتقولاسم استفهام : ماذا 

. أنت: فعل مضارع مرفوع بالضمة ، وفاعله ضمري مستتر فيه وجوباً تقديره : تقول 

. جار وجمرور متعلقان بتقول: ألفراخ 

جار وجمرور متعلقان مبحذوف يف حمل جر صفة ألفراخ ، وذي مضاف ومرخ مضاف : بذي 

. إليه

فة ثانية ألفراخ ، وهو مضاف واحلواصل مضاف إليه جمرور بالكسرةزغب ص: زغب احلواصل 

.
ال نافية ال عمل هلا ، ماء مبتدأ مرفوع بالضمة ، واخلرب حمذوف والتقدير ال ماء هلم: ال ماء 

الواو حرف عطف ، ال زائدة لتأكيد النفي ، شجر معطوف على ماء مرفوع : وال شجر 

فإنه مجع فرخ ، وهو اسم ثالثي صحيح العني ساكنها ، " ألفراخ " قوله : الشاهد يف . بالضمة 

مفتوح الفاء فإنه جيمع على أفْعل مثل حرف أحرف ، ولكن الشاعر مجعه على أفعال على غري 

أقواس ، وثوب أثواب وهذا شاذ عند مجهور العلماء القياس كما جيمع معتل العني مثل قوس

)1) .

وأس
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يافنا ليل اوى كواكبهكأن مثار النقع فوق رؤوسنا






كأن حرف تشبيه ونصب ، مثار امسها منصوب بالفتحة ، وهو مضاف ، : كأن مثار النقع 

. والنقع مضاف إليه جمرور

فوق ظرف مكان منصوب بالفتحة متعلق مبتار ، وفوق مضاف ، ورؤوسنا : فوق رؤوسنا 

ومجلة كأن وما . ورؤوس مضاف ، والضمري املتصل يف حمل جر مضاف إليه مضاف إليه ،

. بعدها ال حمل هلا من اإلعراب ابتدائية

الواو حرف عطف ، وأسياف معطوفة على رؤوس ، وأسياف مضاف ، والضمري : وأسيافنا 

. املتصل يف حمل جر مضاف إليه

بني اسم كأن وخربها ، ال حمل هلا من وما عطف عليها معترضة" فوق رؤوسنا " وشبه اجلملة 

. اإلعراب

. خرب كأن مرفوع بالضمة: ليل 

. اوى فعل ماض مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر: اوى 

. فاعل مرفوع بالضمة ، وهو مضاف ، والضمري املتصل يف حمل جر مضاف إليه: كواكبه 

. ومجلة اوى كواكبه يف حمل رفع صفة لليل

: ـ قال الشاعر12

يوم اون وأخطأتك حبائليصادت فؤادي يا بثني حبالكم

. فعل ماض مبين على الفتح ، والتاء للتأنيث الساكنة: صادت 

مفعول به مقدم على فاعله منصوب بالفتحة املقدرة منع مضهورها اشتغال احملل حبركة : فؤادي 

. فؤاد مضاف ن والياء يف حمل جر مضاف إليهياء املتكلم ن و






.وبثني منادى مرخم مبين على الضم يف حمل نصبيا حرف نداء: يا بثني 

فاعل مرفوع بالضمة ، وحبال مضاف ، والضمري املتصل يف حمل جر مضاف إليه : حبالكم 

. ومجلة صادت وما يف حيزها ابتدائية ال حمل هلا من اإلعراب

مضاف ، واون يوم ظرف زمان منصوب بالفتحة ، متعلق بصادت ، ويوم:يوم اون 

. مضاف إليه جمرور بالكسرة

الواو حرف عطف ، وأخطأ فعل ماض مبين على الفتح ، والتاء تاء التأنيث الساكنة : وأخطأتك 

. والكاف ضمري املخاطب يف حمل نصب مفعول به مقدم على فاعله

لضمة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم منع من ظهورها اشتغال احملل فاعل مرفوع با: حبائلي 

ومجلة أخطأتك معطوفة على . حبركة املناسبة ، وحبائل مضاف والياء يف حمل جر مضاف إليه 

. مجلة صادت ال حمل هلا من اإلعراب

: ـ قال الشاعر13

واستعبدته املطامعسبته املىن ومن كانت الدنيا مناه ومهه

.الواو حسب ما قبلها: ومن 

. إسم شرط جازم لفعلني مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ: من

.كانت فعل ماض ناقص ، والتاء للتأنيث: كانت الدنيا 

مجلة فعلية هي : ومجلة كانت الدنيا. اسم كان مرفوع بالضمة املقدرة على األلف للتعذر : الدنيا

.مجلة فعل الشرطحمل جزم 

.مناه خرب كان منصوب بالفتحة املقدرة على األلف، وهو مضاف: مناه






.ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه: اهلاء

.الواو حرف عطف: ومهه

.معطوف على مناه وهو مضاف: هم: مهه

.ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه: اهلاء

.فعل ماض، والتاء للتأنيث: سبته

.يف حمل نصب مفعول بهضمري متصل: اهلاء

واحلملة الفعلية يف حمل جزم جواب الشرط ملن . فاعل مرفوع بالضمة املقدرة على األلف: املىن 

.الشرطية

معطوفة على مجلة سبته " واستعبدته املطامع"الواو حرف عطف ، ومجلة : واستعبدته املطامع 

. " من" ومجلة الشرط وجوابه يف حمل رفع خرب . املىن 


