
   
 

 

 

. ومحلها النصُب أيضاً، كقولِو تعالى: }قاَل الواقعُة مفعواًل بو -3
 حو: "َأظنُّ األمَة تجتمُع بعَد التفرُّق".إني عبُد اهلل{، ون

، كقولو تعالى: }ىذا يوُم الواقعُة مضافاً إليها -4 . ومحلُّها الجرُّ
 ينفُع الصادقيَن صدُقهم{.

إن اقترنت بالفاِء َأو بإذا  الواقعُة جواباً لشرٍط جازٍم، -5
الفجائية. ومحلها الجزُم، كقولو تعالى: }ومن ُيضلِل اهللُ فما لُو 
مت أَيديهم إذا ىْم  من ىاٍد{، وقولِو: }وإن تِصبهم سيِّئٌة بما قدَّ

 يَقَنطون{.
، ومحلُّها بحَسِب الموصوِف، إّما الرفُع، كقولِو الواقعُة صفةً  -6

تعالى: }وجاَء من َأقصى المدينِة رجٌل يسعى{. وإّما النصُب، 
، نحو:  "َسقياً نحو: "ال تحترْم رجاًل َيخوُن بالَدُه". وإّما الجرُّ

 لرجٍل َيخدُم ُأمَتُو".
. ومحلُّها بحسب التابعُة لجملٍة لها محلٌّ من اإلعراب -7

المتبوع. إّما الرَّفُع، نحو: "عليٌّ يقرأ ويكتُب"، وإّما النصُب، 
، نحو: "ال تعبأ  نحو: "كانت الشمُس تبدو وتخفى"، وإّما الجرُّ

 نفسِو وأمتِو".برجٍل ال خيَر فيِو لنفسِو وأمتِو، ال خيَر فيو ل
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  الجمُل التي ال محلَّ لها من اإلعراب تسٌع:
وىي التي تكوُن في ُمفَتتِح الكالِم، كقولو تعالى  االبتدائيُة، -1

مواِت واألرض{  .}إنا أعطيناك الكوثَر{، وقولِو: }اهللُ نور السَّ
، وىي التي تقُع في أثناِء الكالِم، منقطعًة عّما االستئنافّيةُ  -

 قبَلها، الستئناِف كالٍم جديٍد، 
  

 
 

 
 

 الُجَمُل الَّتي َلها َمَحلٌّ ِمَن اإِلْعراب -
الجملُة، إن صحَّ تأويُلها بُمفَرٍد، كان لها محلٌّ من اإلعراب، 

، كالمفرد الذي تُ َؤوَُّل بِو، ويكوُن  الرفُع َأو النصُب َأو الجرُّ
 إعرابُها كإعرابو.

لت بمفرٍد مرفوٍع، كان محلُّها الرفَع، نحو: "خالٌد يعمُل  فإن ُأوِّ
 الخيَر"، ِفإن التأويل: "خالٌد عامٌل للخير".

لت بمفرٍد منصوٍب، كان محلُّها النصَب، نحو: "كان  وإن ُأوِّ
 خالٌد يعمُل الخيَر"، فإنَّ التأويَل: "كان خالٌد عاماًل للخير".

لت بمفرٍد مجروٍر،   ، نحو: "مررُت وإن ُأوِّ كانت في محلِّ جرٍّ
  برجٍل يعمُل الخيَر"، فإن التأويَل: "مررُت برجٍل عامٍل للخيِر".

وإن لم يصحَّ تأويُل الجملِة بمفرٍد، ألنها غيُر واقعٍة َمْوِقَعُو، لم 
يكن لها محلٌّ من اإلعراب، نحو: "جاَء الذي كتَب"، إذ ال 

 َيصح َأن تقول: "جاَء الذي كاتٌب".
 لُجَمُل التي لها محلٌّ من اإلعراِب سبٌع:وا
ومحلُّها من اإلعراب الرفُع، إن كانت خبراً  الواقعُة خبراً. -1

للمبتدأ، َأو األحرِف المشبهِة بالفعِل، أو "ال" النافية للجنس، 
. ال كسوَل  نحو: "العلُم يرفُع قدَر صاحبو. إن الفضيلَة ُتَحبُّ

انت خبراً عن الفعِل الناقِص،  ِسيرتُُو ممدوحٌة". والنصُب إن ك
كقولِو تعالى: }أَنفَسهم كانوا يظلمون{، وقولِو: }فذبحوىا وما  

 كادوا يفعلون{.
. ومحلُّها النصب، نحو: "جاُءوا أَباىم عشاًء الواقعة حاالً  -2

 يَبكون{.
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  الُجمُل المعرَبُة :
 أي الجمل التي لها محل من اإلعراب

الجمل  ة المعرب  ة ى  ي الت  ي يمك  ن إب  دالها بكلم  ة واح  دة تن  وب  
المب  دل ع  ن   غَّيَّ  ر معن  ى الجمل  ة فيك  ون المف  ردعنه  ا دون أن يت

الجمل   ة مرفوع   اً أو منص   وباً أو مج   روراً وعن   دىا َيِص   حُّ أ، تأخ   ذ 
الجمل  ة محله  ا اإلعراب   يَّ وق  د حَص  رىا كاي   ٌر م  ن علم  اء النح   و 

 القدامى بسبع جمل معربة 
والجملُة َأربعُة َأقساٍم: فعلّيٌة، واسميٌَّة، وجملٌة لها محلٌّ من 

 اإلعراب، وُجملٌة ال محلَّ لها من اإلعراب.
 الُجمَلُة الِفْعِليَّة -1

الجملة الفعلّية: ما تألفت من الفعل والفاعل، نحو: "سبَق 
السيُف العَذَل"، أو الفعل ونائِب الفاعل، نحو: "يُنَصر 

و الفعِل الناقِص واسمو وخبره نحو: "يكون المظلوُم"، أَ 
 المجتهُد سعيداً".

 اْلُجْمَلُة االسِميَّةُ  -2
الجملُة االسمّيُة: ما كانت مؤلفًة من المبتدأ والخبر، نحو: 

"الحقُّ منصوٌر" َأو ِمّما َأصُلو مبتدأ وخبٌر، نحو: "إن الباطل 
اً. أن َأحٌد مخذوٌل. ال ريَب فيو. ما َأحٌد مسافراً. ال رجٌل قائم

 خيراً من َأحد إال بالعافيِة. الَت حيَن مناٍص".
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والسابُع، نحو: "اعتِصْم، اصلحَك اهللُ، بالفضيلة". والاامن كقول 
*لََعْمري، وَما َعْمري َعَليَّ ِبَهيٍِّن * َلَقْد َنطََقْت بُْطالً َعَليَّ  الشاعر:
 اأَلقارُِع*

، كقولو تعالى: }قد أفلَح من قعة ِصلًة للموصوِل االسميّ الوا - 
ى{،  ، كقولوِ تَ زَكَّ  : }نخشى أن ُتصيبنا دائرٌة{.أو الحرفيِّ

، وىو يُؤوَُّل وما بعَده  : الحرُف المصدريُّ والمراد بالموصوِل الحرفيِّ
بمصدٍر وىو ستُة أحرٍف: "أْن وأنَّ وكْي وما ولْو وىمزة التسوية". 

 كالُم عليو في أقسام الفاعل"، وفي "حروف المعاني".وقد سبَق ال
، كقولو تعالى: "}وَأسرُّوا الّنجَوى{، }الذين ظلموا{، الّتفسيريةُ  -6

}ىل ىذا إال بشٌر ماُلكْم{" وقولِو: }ىل اُدلُّكم على تجارٍة تُنجيكم 
 من عذاٍب أليٍم، ُتؤِمنوَن باهلل ورسولو{.

دٌة من حرف التفسيِر، كما رأيَت، والّتفسيريُّة ثالثُة أقساٍم: مجرَّ 
ومقورنٌة بأي، نحو: "أشرُت إليو، أي أذىْب"، ومقورنٌة بأْن، نحو: 
"كتبُت إليِو: أن واِفنا"، ومنو قولُو تعالى: }فأوحينا إليو: أن اصَنِع 

 الُفلَك{.
، كقولو تعالى: }والقرآِن الحكيِم اّنَك الواقعُة جواباً للقسمِ  -7

 ين{، وقولِو: }تاهلِل ألكيَدنَّ أصناَمكم{.َلِمَن الُمْرَسل
: "كإذا ولو ولوا"، كقولو الواقعُة جواباً لشرٍط غيِر جازمٍ  -8

تعالى: }إذا جاَء نصُر اهلِل والفتُح، ورأيَت الناَس يَدخلون في ديِن 
اهلِل أفواجاً، فَسبِّْح ِبَحْمِد ربك{، وقولو: }لو أنزلنا ىذا القرآن على 

عاً من خشيِة اهلِل{ وقولِو: }ولوال َدفُع اهلِل  جبٍل، َلرأَيتوُ  خاشعاً ُمتصدِّ
 الناَس بعَضهم ببعٍض، َلَفسدِت األرُض{.

َنهَضِت  ، نحو: "إذاالتابعُة لجملٍة ال محلَّ لها من اإلعراب -9
ْؤَدِد النهايَة".  األمُة، بَلغت من المجد الغايَة، وادركت من السُّ

 
 

 
 

ا  ، تعالى عمَّ مواِت واألرَض بالحقِّ كقولو تعالى: }خلق السَّ
وقد تقترَن بالفاِء أو الواو االستئنافيَّتين. فاألوُل كقولو  ُيشركوَن{

ا آتاىما صالحاً جع ال لُو شركاَء فيما آتاىما، فتعالى تعالى: }فلمَّ
اهللُ عّما ُيشركون{. والااني كقولِو: }قالت ربِّ إني وضعُتها 

 أُناى، واهلل أعلُم بما وضعْت، وليس الذكر كاألناى{.
الكالِم تعلياًل ِلما قبَلها،   ، وىي التي تقُع في اثناءالتَّعليليَّة -3

َسكٌن لهم{. وقد كقولو تعالى: }وصلِّ عليهم، إنَّ صالَتَك 
ك بالفضيلِة، فإنها زينُة  تقترُن بفاِء التَّعليل، نحو: "تمسَّ

 الُعقالِء".
، وىي التي َتعترُض بين شيئيِن ُمتالزمين، إلفادة االعتراضّيةُ  -4

الكالم َتقويًة وتسديداً وتحسيناً، كالمبتدأ والخبر، والفعِل 
والحاِل ومرفوعِو، والفعِل ومنصوبِو، والشرٍط والجواِب، 

وصاحبها، والصفِة والموصوِف، وحرِف الجر وُمتعلِّقو والقسِم 
 وجوابِو. فاألول كقول الشاعر:

، َو األَياُم يَ ْعاُ ْرَن بِاْلَفَتى * َنواِدُب ال يَْمَلْلَنُو، وَنوائُح*  *َوِفَيِهنَّ
 والااني كقول اآلخر:

ٌة * َأِسنَّةُ  قَ ْوٍم ال ِضعاٍف، َوال  *َوَقْد َأْدرََكْتني، َوالَحواِدُث َجمَّ
 ُعْزل*

 والاالُث كقوِل غيره:
ِل * َىْيفاً َدبُوراً بِالصَّبا، َوالشَّْمَأِل* ْىُر ُذو تَ َبدُّ َلْت، َوالدَّ  *َوبُدِّ

والرابُع، كقولِو تعالى: }فإن لم تفعلوا، ولن تفعلوا، فات َُّقوا الناَر 
عيُت، التي َوُقوُدىا الناُس والحجارُة{. والخامس، نحو: "س

، كقولو تعالى: }وانَُّو َلَقسٌم، وربَّ الكعبِة، مجتهداً". والسادسُ 
 لو تعلموَن عظيم{.

 

 
 

  :من إعداد األستاذ
  صطفى ب     اج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 
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