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 إعراب الجمل 5
الجانب األول الجمل التي لھا محل :  ھذا الموضوع وھو إعراب الجمل یتناول جانبین

من اإلعراب، والجانب الثاني الجمل التي ال محل لھا من اإلعراب، ومعظم ما في 
قا في موضوعات الكتاب حیث كانت تدعو الحاجة إلى ھذین الجانبین قد ورد متفر

ذكره، ولما كان جمع ھذه المعلومات المتفرقة مفیدا للدارس فقد رأینا أن نجمع ھذه 
المعلومات ونضعھا تحت ھذا العنوان لتكون أكثر فائدة لمن یرید الوصول إلیھا بیسر، 

عراب، وما ال محل لھ ولتكون الفروق واضحة، والتمایز جلیا بین ما لھ محل من اإل
وفیما یلي بیان . من الجمل، وقد فعل ذلك قبلنا بعض مؤلفي كتب النحو القدیمة والحدیثة

 :جانبي الموضوع
یكون للجملة محل من اإلعراب إذا كانت : الجمل التي لھا محل من اإلعراب: أوال

ن في محل حالة محل المفرد، أو إذا كان باإلمكان أن یحل محلھا المفرد وحینئذ تكو
رفع إن كانت خبرا لمبتدأ، أو خبرا إلن، أو صفة لمرفوع، وتكون في محل نصب إن 
كانت مفعوال أو خبرا لكان أو حاال أو صفة لمنصوب، وتكون في محل جر إن كانت 
مضافا إلیھا أو صفة لمجرور، وتكون في محل جزم إن كانت جوابا لشرط جازم 

 .مقترن بالفاء أو بإذا الفجائیة
 :جمل التي لھا محل من اإلعراب بناء على ما سبق سبع ھيوال
أخالقھ مبتدأ ثان، الھاء مضاف ) محمٌد أخالُقُھ كریمٌة(مثل :  الجملة التي تقع خبرا-1

إلیھ، كریمة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر 
جملة یعلم أصحابھ في محل ) ُم أصحاَبھكان الرسوُل یعلِّ(ومثل . المبتدأ األول محمد

جملة یثني علیھ قومھ في محل ) إن الصادَق ُیْثني علیھ قوُمھ(نصب خبر كان، ومثل 
جملة كانوا متحابین في محل رفع خبر ) أسالُفنا كانوا متحابین(رفع خبر إن، ومثل 

 .المبتدأ أسالفنا
 أو یقول وتكون في محل نصب وھي التي تأتي بعد قال:  الجملة التي تقع مفعوال بھ-2

جملة إني بريء في محل نصب ) إني بريٌء: قال المتھُم(وتسمى مقول القول مثل 
جملة یا لیت قومي یعلمون في محل ) یا لیت قومي یعلمون: قال(مفعول بھ لقال، ومثل 
 .نصب مفعول بھ لقال

ل نصب مثل وھي التي یكون صاحبھا معرفة وتكون في مح:  الجملة التي تقع حاال-3
وقف (جملة وأنتم سكارى في محل نصب حال، ومثل ) ال تقربوا الصالَة وأنتم ُسكاَرى(

 .جملة یبتسم في محل نصب حال) الفارُس یبتسُم
الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال :  ھناك قاعدة نحویة تقول:ملحوظة
) رأیُت ولًدا یلعُب: (د، وإذا قیلفجملة یلعب حال من الول) رأیُت الولَد یلعُب: (فإذا قیل

 .فجملة یلعب صفة لولدا
وھي التي تأتي بعد نكرة وتكون في إعرابھا تابعة :  الجملة التي تقع صفة-4

) جاء ولٌد یجري(للموصوف الذي قبلھا فقد یكون مرفوعا فتكون في محل رفع مثل 
ل نصب مثل جملة یجري في محل رفع صفة لولد،  وقد یكون منصوبا فتكون في مح

جملة یطیر في محل نصب صفة لعصفورا، وقد یكون ) رأیُت عصفوًرا یطیُر(
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جملة یقف في محل جر ) ُأعِجْبُت بولٍد یقُف في أدٍب(مجرورا فتكون في محل جر مثل 
 .صفة لولد

وھي أي جملة تقع بعد كلمة ال :  الجملة التي تقع مضافا إلیھا وتكون في محل جر-5
وَأْنِذِر الناَس یوَم ( مثل یوم، وحیث، وإذا، وإذ، ولمَّا، وَلُدْن مثل تضاف إال إلى الجمل

اذھْب حیُث یطیُب (جملة یأتیھم العذاب في محل جر مضاف إلیھ، ومثل ) یأتیھم العذاُب
جملة ) إذا اجتھدَت تفوقَت(جملة یطیب الھواء في محل جر مضاف إلیھ، ومثل ) الھواُء

واذكروا إذ أنتم قلیٌل (جر مضاف إلیھ، ومثل اجتھدت وھي جملة الشرط في محل 
رأیُت علیا (جملة أنتم قلیل في محل جر مضاف إلیھ، ومثل ) ُمستضَعفون في األرِض

ھو متفوٌق من َلُدْن كان (جملة حضر في محل جر مضاف إلیھ،  ومثل ) لمَّا حضر
 .جملة كان صغیرا في محل جر مضاف إلیھ) صغیرا

وتكون : با لشرط جازم إن كانت مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائیة الجملة التي تقع جوا-6
جملة النجاح حلیفك في ) إْن ُتذاكْر دروَسك جیدا فالنجاُح حلیُفك(في محل جزم مثل 

محل جزم جواب الشرط، ویفید النحاة أنھ في مثل ھذه الحالة یصح العطف على الجملة 
 ).یُفك وتتفوْقفالنجاُح حل(التي في محل جزم بفعل مجزوم مثل 

ویكون محل ھذه الجملة :  الجملة التي تكون تابعة لجملة لھا محل من اإلعراب-7
الطالُب (بحسب الجملة المتبوعة من حیث الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم مثل 

جملة یجتھد في محل رفع ألنھا معطوفة على جملة یذاكر ) یذاكُر دروَسھ ویجتھُد
جملة اجتھد في ) قلُت لَك ادرْس واجتھْد(محل رفع، ومثل دروسھ التي ھي خبر وفي 

محل نصب معطوفة على جملة ادرس التي ھي في محل المفعول بھ مقول القول، 
جملة یلعب في محل نصب ألنھا معطوفة على جملة ) رأیُت طالًبا یجري ویلعُب(ومثل 

ى الفقراِء فُھو َمْن ُیحسْن إل(یجري التي ھي في محل نصب صفة لكلمة طالبا، ومثل 
جملة وھو جدیر بالمحبة في محل جزم معطوفة على )  رحیُم القلِب وُھو جدیٌر بالمحبِة

 .جملة فھو رحیم القلب التي ھي في محل جزم
الجملة التي ال محل لھا من اإلعراب : الجمل التي ال محل لھا من اإلعراب: ثانیا

 نستطیع إحالل المفرد محلھا، وال ھي التي ال تكون حالة محل المفرد، أو ھي التي ال
یمكننا أن نقول عنھا إنھا في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم بل نقول إنھا ال محل 

 :لھا من اإلعراب، والجمل التي من ھذا النوع سبع وبیانھا كما یلي
أنَت (وھي التي یبدأ بھا الكالم، أو التي تقع في صدر الكالم مثل :  الجملة االبتدائیة-1
، ومثل ھذه الجملة االبتدائیة الجملة التي تأتي في وسط الكالم )یدرُس حاتٌم) (ِجٌدُم

في یوٍم من أیاِم الشتاِء امتألِت (وتكون منقطعة عما قبلھا، وتسمى جملة مستأنفة مثل 
جملة عصفت الریح مستأنفة، وكذلك ) السماُء بالغیوِم، عصفِت الریُح، ھطَل المطُر

 .جملة ھطل المطر
م من عد الجملة المستأنفة قسما قائما بذاتھ غیر الجملة االبتدائیة، واألصح أنھا ال ومنھ

 .تخرج عنھا
) وقال الذي آمن یا قوِم اتبعوِن َأْھِدُكْم(مثل :  الجملة التي تقع صلة لالسم الموصول -2

أعَجَبِني الفتى الذي أخالُقُھ (جملة آمن صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب ومثل 
 .جملة أخالقھ كریمة صلة الموصول ال محل لھا من اإلعراب) كریمٌة



  2003          الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا  
===================================================== 

 623

وھي التي تفسر كالما یسبقھا، وقد یكون التفسیر لعامل محذوف :  الجملة المفسرة-3
فجملة انشقت التي في اآلیة تفسیر لجملة مقدرة تقدیرھا انشقت ) إذا السماُء انشقْت(مثل 

 فال بد من تقدیر جملة تفسرھا الجملة وذلك ألن إذا الشرطیة مختصة باألفعال 
نظَر الحیواُن في استعطاٍف أي (المذكورة، وقد تقترن الجملة المفسرة بحرف أي مثل 

فجملة أعطني طعاما مفسرة ال محل لھا من اإلعراب، وقد تقترن ) أعِطني طعاما
 أن احضر فجملة) كتبُت إلیِھ أِن احُضْر(بالحرف أن الذي یتبعھ جملة فعلیة مفسرة مثل 

فأوحینا إلیِھ (مفسرة ال محل لھا من اإلعراب، وجملة كتبت إلیھ بمعنى قلت لھ، ومثل 
جملة أن اصنع الفلك مفسرة ال محل لھا من اإلعراب، وقد ال تقترن )  أِن اصنِع الُفْلَك

جملة ھل ھذا ) وأَسرُّوا النجَوى الذین ظلموا ھل ھذا إال بشٌر مثُلكم(بحرف تفسیر مثل 
 .بشر مثلكم مفسرة لكلمة النجوى، ولم تقترن بحرف تفسیرإال 

وھي التي تقع بین شیئین متالزمین لتوكید المعنى أو تحسینھ :  الجملة االعتراضیة-4
وتكون الجملة االعتراضیة غالبا جملة قسم أو دعاء أو نداء وتفصل بین المترابطین 

 : ومنھا
جملة وفقك اهللا )  ِغًنى– وفقَك اُهللا - القناعُة(االعتراضیة بین المبتدأ والخبر مثل 

جملة معاشر األنبیاء )  ال ُنوَرُث– معاشَر األنبیاِء –نحُن (اعتراضیة، ومثل 
 :اعتراضیة، واالعتراضیة بین الفعل والفاعل مثل

 )ولم َتْعَبْأ بقوِل العاِذلینا    ربُع الظاعنینا  – َأظُُّن –شجاَك (
 – َأَتمنَّى –سأساعُد (یة بین الفعل والمفعول مثل جملة أظن اعتراضیة، واالعتراض

قابلُت (جملة أتمنى اعتراضیة، واالعتراضیة بین الصلة والموصول مثل ) المظلوَم
، واالعتراضیة بین الصفة والموصوف مثل ) فاز في المسابقِة– ُیَخیَُّل إليَّ –الذي 

فال ُأقسُم (قسم وجوابھ مثل ، واالعتراضیة بین ال) مخلٍص– واِهللا –ُأْعِجْبُت بشاٍب(
جملة وإنھ لقسم )  إنھ َلقرآٌن كریٌم– وإنھ َلَقسٌم لو تعلمون عظیٌم –بمواقِع النجوِم 

 في –إْن تقرِأ الموضوَع جیدا (اعتراضیة، واالعتراضیة بین فعل الشرط وجوابھ مثل 
ألمثلة جملة في رأیي اعتراضیة، وقد ترد االعتراضیة في غیر ھذه ا)  تفھْمھ–رأیي 

 .بین المتالزمات وتفھم من الجملة وال یكون لھا محل من اإلعراب
)  إذا أحسنَت االستماَع فھمَت ما یقاُل(مثل :  الجملة التي تقع جوابا لشرط غیر جازم-5

جملة فھمت ما یقال جواب الشرط غیر الجازم وھي ال محل لھا من اإلعراب، ومثل 
 .جملة أحبك الناس ال محل لھا من اإلعراب) لو صدقَت في قوِلك أحبَّك الناُس(

 جملة جواب الشرط الجازم الذي ال یقترن بالفاء أو بإذا الفجائیة ال محل لھا :ملحوظة
یره بعد إعرابھا جواب الشرط ) َفَمْن َیْعَمْل مثقاَل َذرٍَّة خیًرا َیَره(من اإلعراب مثل 

علھ الضمیر ومفعولھ الھاء مجزوم بحذف حرف العلة، تبقى الجملة من الفعل یر، وفا
 .ال محل لھا من اإلعراب

جملة ألفعلن ال محل لھا من ) واِهللا ألْفَعَلنَّ الخیَر(مثل :  الجملة التي تقع جوابا للقسم-6
 .جملة لنسألنھم ال محل لھا من اإلعراب) َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّھْم أجمعین(اإلعراب، ومثل 

) ذاكَر الطالُب دروَسھ ونجَح(مثل : حل لھا من اإلعراب الجملة التابعة لجملة ال م-7
 جملة ونجح ال محل لھا من اإلعراب ألنھا معطوفة على جملة مبتدأة ال محل لھا من 

جملة قابلتھ ال محل لھا من اإلعراب ألنھا توكید ) قابلُت المدیَر قابلُتھ(اإلعراب، ومثل 
 .لجملة ال محل لھا من اإلعراب
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 تطبیق
)1( 

 : فیما یلي الجمل التي لھا محل من اإلعراب والجمل التي ال محل لھابین
 )قالوا إن یسرق فقد سرق أخ لھ من قبل (-1
 )فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون (-2
 )ھو الذي یریكم آیاتھ وینزل لكم من السماء رزقا وما یتذكر إال من ینیب (-3
 )من عباده ویقدر لھاهللا یبسط الرزق لمن یشاء  (-4
 )ودخل جنتھ وھو ظالم لنفسھ قال ما أظن أن تبید ھذه أبدا (-5
 )من عمل صالحا فلنفسھ ومن أساء فعلیھا وما ربك بظالم للعبید (-6
 )وإذ أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي (-7
 )أتبنون بكل ریع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون (-8
 )شر أحدھم باألنثى ظل وجھھ مسودا وھو كظیموإذا ب (-9

 )اهللا نور السموات واألرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح في زجاجة (-10
)2( 

 :فیما یأتي جمل لھا محل من اإلعراب بینھا وبین محلھا من اإلعراب
 )إن اهللا یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات (-1
 )غفرانك ربنا وإلیك المصیروقالوا سمعنا وأطعنا  (-2
 )فإذا جاءت الطامة الكبرى یوم یتذكر اإلنسان ما سعى (-3
 یبني لملك الشرق أي بناء    وأتى النھار وسار فیھ طارق-4
 عقود مدح فما أرضى لكم كلمي    لیت الكواكب تدنو لي فأنظمھا-5
 فكل الذي یلقاه فیھا محبب    ومن تكن العلیاء ھمة نفسھ-6
 بكریم أخالق وحسن طباع   خیر علم لم یزود ربھ ما -7
 تدل على أنھ الواحد     وفي كل شيء لھ آیة-8
 فقلت لھا إن الكرام قلیل     تعیرنا أنا قلیل عدیدنا-9

 نظر العدو بما أسر یبوح    یخفي العداوة وھي غیر خفیة-10
)3( 

 : من اإلعرابأكمل فراغ الجمل اآلتیة بجمل لھا محل من اإلعراب وبین محلھا
 .……..… ھذا یوم-2    .…..…… كاد الشتاء-1
 ...……… ھذه-4   .……..… سمعت خطیبا-3
 .….…… لعل الفوز-6   .…..…… طلعت الشمس-5

)4( 
 :أكمل فراغ الجمل اآلتیة بجمل ال محل لھا من اإلعراب

 ....…… أثمرت النخلة التي-2     ...….… واهللا-1
 .….…… إذا أردت مساعدة-4  قلیلأن متاع الدنیا .….…… اعلم-3
 .…….… ما تفعل من خیر-6    .….…… جاء الحق-5

)5( 
 :أدخل الجمل اآلتیة في جمل بحیث یكون لھا محل من اإلعراب مع بیان ھذا المحل
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  والسماء ممطرة-2      تغریده جمیل-1
  إنھ ندم على ما فعل-4      اعمل بنصیحتھ-3
 ن یتقن عملھ یحب م-6      نما بھ الزرع-5

)6( 
 :اجعل الجمل اآلتیة في كالم بحیث ال یكون لھا محل من اإلعراب

  فلن تنال محبتي-2     إن الظلم وخیم العاقبة-1
  رحمھ اهللا-4      أدام اهللا عزك-3
  وظھرت أسماء الناجحین-6      أخصبت األرض-5

)7( 
ربع جمل ال محل لھا ھات أمثلة من عندك فیھا أربع جمل لھا محل من اإلعراب، وأ

 .من اإلعراب
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)8( 
 :أعرب ما یأتي

إن اهللا یمسك السموات واألرض أن تزوال، ولئن زالتا إن أمسكھما من أحد من  (-1
 )بعده إنھ كان حلیما غفورا

 : قال أعرابي قتل أخوه ابنا لھ-2
 إحدى یديَّ أصابتني ولم ُتِرد    أقول لنفسَي تأساًء وتعزیًة  

 ھذا أخي حین أدعوه وذا ولدي     ِمْن َفْقِد صاحبھكالھما َخَلٌف
 
 
 
 

وبھذا تنتھي موضوعات ھذا الكتاب فالحمد هللا الذي أعان بفضلھ وتوفیقھ على تألیفھ 
وجمعھ، وقد كان الفراغ من تألیفھ مساء یوم الجمعة الثالثین من شھر ذي الحجة لعام 

الموافق للسادس عشر من شھر ألف وأربعمائة وتسعة عشر للھجرة النبویة الشریفة، 
لعام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعین للمیالد، فللھ الحمد والمنة، ومنھ ) أبریل(نیسان 

الفضل والنعمة، أحمده أوال وآخرا، وأسألھ تعالى أن یتقبل ھذا العمل، وأن ینفع بھ، 
 وأن یعفو عما فیھ من زلل أو قصور، كما أسألھ سبحانھ أن یشملني بعفوه ورحمتھ،
وأن یغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، إنھ نعم المولى ونعم المجیب، 

 .وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
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