الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

مىسىعة النحى واإلعراب
الجزء الخامس
الباب الثالث

الفصل السابع  :الجمل ( 1

أنواع الجمل ومواقعها

اإلعرابية)

الفصل الثامن  :الجمل  ( 2الجملة التي ال محل لها من اإلعراب)

1

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الفصل السابع
أنواع الجمل ومواقعها اإلعرابية

تقديم :
تعريف الكبلم  ،وتعريف الجممة  ،والفرق بينيما :
عرف ابن ىشام الكبلم  :بالقول المفيد بالقصد ( . )1
ثم عرفو في موضع آخر بقولو  :اعمم أن المفظ المفيد يسمى كبلما  ،وجممة  .ونعني بالمفيد ما
يحسن السكوت عميو  ،وأن الجممة أعم من الكبلم  ،فكل كبلم جممة  ،وال ينعكس ( . )2
نستخمص من التعريفين السابقين أن الكبلم ىو مجموعة الكممات التي تكون مع بعضيا

البعض بناء لغويا مفيدا يحسن السكوت عميو  .وىذا في حد ذاتو ما يعرف بالجممة التامة المعنى ،
سواء أكانت جممة اسمية  ،أو فعمية .
نحو  :محمد مجتيد  .أو جاء محمد  .أو ما ىو في منزلتيما .
نحو  :جمدا السارق  .أو  :إن الطالب مؤدب .
أما عمومية الجممة فالمقصود بو كون مجيئيا تامة المعنى  ،كما مثمنا  ،أو ناقصة ال تعطي معنى
يحسن السكوت عميو  .نحو  :إن جاء محمد  ،أو  :إذا حضر الماء .
وما إلى ذلك  .ومن ىنا فالجممة أعم من الكبلم  ،ألن حد الكبلم أن يكون قوال مفيدا  ،في حين أن
الجممة قد تكون مفيدة  ،أو ال تكون  ،كما أوضحنا .
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أقسام الجملة :
تنقسم الجممة إلى قسمين  :ـ
أوال ـ جممة اسمية  :وىي كل جممة تبدأ باسم مرفوع يعرب مبتدأ  ،ويتممو  ،أو يكمل معناه صفة
وعمي قادم .
مشتقة مرفوعة تعرف بالخبر  .نحو  :محمد مسافر .
ٌّ
ـــــــ
 1ـ مغني المبيب ج 2ص. 274
 2ـ اإلعراب عن قواعد اإلعراب ص. 60

أشد كف ار ونفاقا } . 1
اب ُ
 192ـ ومنو قولو تعالى { :األعر ُ
وىذه الصورة ىي أبسط صور الجممة االسمية  ،وتعرف بالجممة االسمية الصغرى  ،وىناك صور

أخرى لمجممة االسمية  ،منيا  :أن يكون خبر المبتدأ جممة سواء أكانت اسمية  ،نحو  :الحديقة
أزىارىا متفتحة .
 193ـ ومنو قولو تعالى  { :مثل الذين كفروا بربيم أعماليم كرماد } . 2
أم جممة فعمية  .نحو  :الطالب يكتب الدرس .
 194ـ وقولو تعالى  { :أنا آتيك بو } . 3
وىذا النوع من الجمل يعرف بالجممة الكبرى  .ألن جممة أزىارىا متفتحة  ،جممة صغرى  ،فيي

يكون مع
مكونة من مبتدأ وخبر  ،وفي نفس الوقت في محل رفع خبر المبتدأ "الحديقة "  ،الذي ِّ

الخبر الجممة االسمية  ،جممة كبرى .

وكذلك الحال في قولنا  :الطالب يكتب الدرس  ،فالطالب مبتدأ  ،ويكتب فعل مضارع  ،والفاعل

ضمير مستتر  ،والدرس مفعول بو  ،وىذه الجممة الفعمية في محل رفع خبر المبتدأ  ،وىي تشكل

3

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

يكون جممة كبرى  ،وقس عمى ذلك
جممة صغرى  ،والمبتدأ " الطالب " مع خبره الجممة الفعمية ِّ

الشواىد القرآنية التي أوردنا .

ومن صور الجمل االسمية أن يكون المبتدأ مصد ار صريحا .
نحو  :احترام الناس واجب .
أو مصد ار مؤوال من أن والفعل المضارع .
نحو قولو تعالى  { :وأن تصوموا خير لكم }  . 4والتقدير  :صيامكم خير لكم .
أو معرفا بأل نحو  :المجتيدون مؤدبون  .أو معرفا باإلضافة  ،نحو  :كتابي جديد .
وقد يكون المبتدأ ضمي ار  ،نحو  :أنت ميذب .
 195ـ ومنو قولو تعالى  { :ىو الذي جعل لكم الميل لتسكنوا فيو } . 5
ــــــ
 1ـ  97التوبة  2 .ـ  18إبراىيم .
 3ـ  39النمل .
 4ـ  18إبراىيم  5 .ـ  67يونس .

أو اسم إشارة  ،أو موصول  ،أو استفيام  ،أو شرط  ...إلخ .
وقد يكون الخبر جممة اسمية  ،أو فعمية  ،كما أوضحنا في بداية الكبلم عن الجممة االسمية  ،أو
شبو جممة جار ومجرور  .نحو  :الكتاب في الحقيبة .
أو ظرف بنوعيو  .نحو  :الكتاب عندك  .والعطمة يوم الجمعة .
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ثانيا ـ الجملة الفعلية :
ىي كل جممة تبدأ بفعل  ،وتؤدي معنى مفيدا يحسن السكوت عميو سواء أكان الفعل ماضيا
 ،نحو  :ذىب أخوك إلى المدرسة .
 196ـ ومنو قولو تعالى  { :فأصابيم سيئات ما عمموا } . 1
وقولو تعالى  :وحاق بيم ما كانوا بو يستيزئون } . 2
أم مضارعا  ،نحو  :يمعب محمد بالكرة .
 197ـ ومنو قولو تعالى  { :ينبت لكم بو الزرع } . 3
وقولو تعالى  { :يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت } . 4
ِ
وصل حاض ار .
أم أم ار  ،نحو  :قم مبك ار ،
 198ـ ومنو قولو تعالى  { :وقل ِّ
رب أدخمني مدخل صدق } . 5
وال بد لمفعل من فاعل  ،يأتي عمى صور مختمفة  ،فقد يكون اسما ظاى ار  ،كما مثمنا سابقا  ،وقد
يكون ضمي ار متصبل  ،نحو  :كتبت الواجب .
 199ـ ومنو قولو تعالى  { :وربطنا عمى قموبيم } . 6
أو ضمي ار منفصبل  ،نحو  :عممتو الحساب  ،واحترم الكبير  .وال تيمل عممك .
ومنو قولو تعالى  { :وأن احكم بينيم بما أنزل اهلل وال تتبع أىواءىم } . 7
ـــــــ
 2 ، 1ـ  34النحل  3 .ـ  11النحل .
 4ـ  27إبراىيم  5 .ـ  80اإلسراء .
 6ـ  14الكيف  7 .ـ  49المائدة .
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وقد يمي الفعل فاعل يكون دائما مرفوعا  ،أو ما يكمل الجممة من مفعول بو .
نحو  :كسر الميمل الزجاج .
ومنو قولو تعالى  { :ونقمب أفئدتيم } . 1
 200ـ وقولو تعالى  { :واذكروا نعمة اهلل عميكم } . 2
أو حال  .نحو  :جاء الرجل راكبا .
 201ـ ومنو قولو تعالى  { :فادعوه مخمصين } . 3
أو جار ومجرور  .نحو  :الكتاب في الحقيبة .
ومنو قولو تعالى  { :قل آمنا باهلل } . 4
أو مفعول معو  .نحو  :سار التبلميذ وصور المدرسة .
أو مفعول فيو ( الظرف )  .نحو  :لعب األوالد تحت المطر .
وسافرنا ليمة الخميس  .وغير ذلك من مكمبلت الجممة الفعمية .
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أنواع الجمل ومواقعها من اإلعراب :
تنقسم الجممة من حيث المواقع اإلعرابية إلى نوعين  .نوع لو موقع إعرابي  ،كأن يكون في

محل رفع  ،أو نصب  ،أو جر  ،أو جزم  .وىذا النوع من الجمل ىو الذي يحل محل االسم المفرد
فيأخذ إعرابو  .ألن المفرد ىو الذي يوصف بالمواقع اإلعرابية كالرفع  ،وغيرىا  .وىذا النوع من
الجمل يعرف بالجمل التي ليا محل من اإلعراب  .أما النوع اآلخر فيي الجممة التي ال محل ليا
من اإلعراب  ،والتي ال تحل محل االسم المفرد .
ــــــــ
 1ـ  110األنعام  2 .ـ  7المائدة .
 3ـ  65غافر  4 .ـ  84آل عمران .

أوال ــ الجمل التي لها محل من اإلعراب :

أوال ـ الجملة الواقعة خبرا :
ويشترط فييا أن تشتمل عمى ضمير يربطيا بالمبتدأ  ،ومحميا الرفع كما في الصور التالية :
 1ـ أن تكون جممة اسمية  .نحو  :المدرسة فصوليا كثيرة .
المدرسة  :مبتدأ  ،وفصول  :مبتدأ ثان  ،وىو مضاف والضمير المتصل في محل جر باإلضافة ،
كثيرة  :خبر المبتدأ الثاني  ،والجممة االسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ

األول " المدرسة "  ،والرابط بين الجممة والمبتدأ ىو الضمير المتصل في المبتدأ الثاني " فصوليا "
.
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 2ـ أو جممة فعمية .
 202ـ نحو قولو تعالى  { :اهلل يعمم الجير وما يخفى } . 1
اهلل  :لفظ الجبللة مبتدأ  .يعمم  :فعل مضارع  ،والفاعل ضمير مستتر  ،والجير مفعول بو  ...إلخ
 ،والجممة الفعمية في محل رفع خبر المبتدأ " اهلل "  ،والرابط الضمير " ىو " .
 3ـ أو جممة اسمية أو فعمية في محل رفع خبر " َّ
إن "  ،أو إحدى أخواتيا .
نحو  :إن السماء غيوميا كثيرة .
 203ـ ومنو قولو تعالى  { :إن اهلل يغفر الذنوب } . 2
ونحو  :لعل السماء تمطر .
إن  :حرف توكيد ونصب  ،السماء  :اسم إن منصوب .
غيوميا  :مبتدأ مرفوع  ،والضمير في محل جر باإلضافة  ،وكثيرة خبر  ،والجممة االسمية في
محل رفع خبر " إن " .
لعل  :حرف ترجي ونصب  ،والسماء  :اسم لعل منصوب .
تمطر  :فعل مضارع مرفوع بالضمة  ،والفاعل ضمير مستتر جوا از .
والجممة الفعمية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر " لعل " .
ــــــــ
 1ـ  7األعمى  2 .ـ  53الزمر.

 4ـ أو خبر ال النافية لمجنس  .نحو  :ال ميمل ثيابو نظيفة .
ونحو  :ال مسيء يحترمو الناس .
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ثيابو نظيفة  :مبتدأ وخبر  ،والجممة االسمية في محل رفع خبر ال النافية لمجنس .
ويحترمو الناس  :فعل ومفعول بو مقدم  ،وفاعل مؤخر  ،والجممة الفعمية في محل رفع خبر ال
النافية لمجنس .
كما تأتي جممة الخبر في محل نصب  ،وذلك في المواضع التالية :
إذا كانت خب ار لفعل ناسخ  " ،كان وأخواتيا  ،أو كاد وأخواتيا " .
نحو  :كانت األشجار أوراقيا خضراء .
ونحو  :أمست السماء تتمبد بالغيوم .
ومنو قولو تعالى  { :وكانوا يصرون عمى الحنث العظيم } . 1
فأوراقيا خضراء  :مبتدأ وخبر  ،والجممة االسمية في محل نصب خبر كان .
وتتمبد بالغيوم  :فعل مضارع  ،والفاعل ضمير مستتر  ،وبالغيوم جار ومجرور  ،والجممة الفعمية
وما في حيزىا في محل نصب خبر أمسى .
ونحو  :كاد محمد يفوز بالجائزة .
ومنو قولو تعالى  { :يكاد البرق يخطف أبصارىم } . 2
يفوز بالجائزة  :جممة فعمية مكونة من فعل  ،وفاعل مستتر  ،وجار ومجرور  ،وىي في محل
نصب خبر كاد .
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ثانيا ـ الجملة الواقعة حاال :
يشترط فييا أن تشتمل عمى عائد يربطيا بصاحب الحال  ،والعائد إما أن يكون الضمير ،

أو الواو  ،أو االثنين معا  ،أو الواو وقد  .وأن يكون صاحب الحال معرفة  ،مع عدم وجود المانع
من مجيء الجممة حاال .
نحو  :حضر الطالب كتابو في يده .
ــــــ
 1ـ  46الواقعة  2 .ـ  20البقرة .

جاء الطالب  :فعل وفاعل  .كتابو  :مبتدأ  ،والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو  .في يده
 :جار ومجرور  ،والضمير المتصل في محل جر مضاف إليو .
وشبو الجممة متعمق بمحذوف في محل رفع خبر .
وجممة كتابو في يده  :في محل نصب حال من الطالب  ،والرابط  :الضمير المتصل في " كتابو "
 ،حيث عاد عمى " الطالب " .
 92ـ ومنو قول الشاعر :
إذا الممك الجبار صعر خده

مشينا إليو بالسيوف نعاتبو

الشاىد  " : :نعاتبو "  ،فيي حال جممة فعمية من الضمير المتصل " نا " في " مشينا "  ،والرابط
الضمير المتصل " ىا " الغيبة في " نعاتبو " .
والتقدير  :مشينا إليو بالسيوف معاتبين إياه .
 204ـ ومنو قولو تعالى  { :وجاءوا أباىم عشاء يبكون } . 1
وقولو تعالى  { :وما لكم ال تقاتمون في سبيل اهلل } . 2
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ومثال مجيء الرابط  :الواو  .وصل التمميذ والكتاب في يده .
وصل التمميذ  :فعل وفاعل  .والكتاب  :الواو واو الحال  ،الكتاب  :مبتدأ  .في يده  :جار
ومجرور متعمقان بمحذوف في محل رفع خبر  .وجممة المبتدأ والخبر في محل نصب حال ،
والرابط بين جممة الحال  ،وصاحبيا  :الواو في " والكتاب " .
 93ـ ومنو قول الشاعر :
كأن سواد الميل والفجر ضاحك

يموح ويخفى أسود يتبسم

الشاىد  " :والفجر ضاحك "  .حل جمل اسمية  ،والرابط فييا الواو .
ومثال مجيء الرابط الواو والضمير معا  :صافحت محمدا وىو يبتسم .
صافحت محمدا  :فعل وفاعل مستتر  ،ومفعول بو .
وىو  :الواو واو الحال  ،ىو  :ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ .
يبتسم  :فعل مضارع مرفوع  ،والفاعل ضمير مستتر جوا از تقديره  :ىو .
ـــــــ
 1ـ  16يوسف  2 .ـ  75النساء .

وجممة  :وىو يبتسم في محل نصب حال من المفعول بو " محمدا " .
والرابط  :الواو والضمير معا  .وال يكون ىذا النوع من الروابط إال مع الجممة االسمية  205 .ـ
ومنو قولو تعالى  { :وماتوا وىم فاسقون } . 1
ومنو قول الشاعر :
ما كنت أحسبني أبقى إلى زمن

يسيء بي كمب وىو محمود
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الشاىد  " :وىو محمود " حال جممة اسمية  ،والرابط الواو والضمير .
ومثال الرابط  :الواو وقد  .قدم الحجاج وقد انيمر المطر .
قدم الحجاج  :فعل وفاعل  .وقد انيمر  :الواو لمحال  ،قد حرف تحقيق  ،انيمر فعل ماض مبني
عمى الفتح  .المطر  :فاعل مرفوع بالضمة .
والجممة الفعمية  :وقد انيمر المطر في محل نصب حال من " الحجاج "  ،والرابط  :الواو وقد معا
 .وال يكون الرابط  " :الواو وقد " إال مع الجممة الفعمية .
ويبلحظ في جميع الجمل التي ذكرناىا آنفا  ،كأمثمة عمى الجممة الحالية  ،أن صاحب الحال كان
معرفة محضة  ،مع عدم وجود المانع الذي يمنع مجيء الحال جممة .
فإذا كان صاحب الحال معرفة غير محضة  ،كأن يكون اسما معرفا تعريفا جنسيا .
نحو  :محمد األسد بطوالتو مشرفة .
فإن الجممة الواقعة بعد االسم المعرف تعريفا جنسيا يجوز فييا أن تعرب حاال  ،أو صفة  ،ألن
التعريف الجنسي يقرب من التنكير  ،ولكن األفضل إعرابيا حاال .
أما المانع لمجيء الجممة الواقعة بعد المعرفة المحضة أن تكون حممة حالية  ،ىو أن تكون الجممة
إنشائية طمبية أم ار  ،أو نييا  ،أو استفياما  ،أو عرضا  ،أو تحضيضا  ،وفي ىذه الحالة تكون
الجممة مستأنفة ال محل ليا من اإلعراب .
نحو  :ىذا متاعي فدعو عندك  .ونحو  :جاء صديقك فبل تحرجو .
ونحو  :سافر محمد فيل ودعتو ؟ ونحو  :سنقيم الحفل أال شرفتنا .
ـــــ
 1ـ  84التوبة .

12

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

ونحو  :بدأ االختبار فيبلَّ درست .
فالجمل الواقعة ـ في األمثمة السابقة ـ بعد األمر  ،والنيي  ،واالستفيام  ،والعرض ،
والتحضيض  ،ليست جمبل حالية  ،وانما ىي جمل إنشائية  ،لذلك ال محل ليا من اإلعراب
مستأنفة .
ومن موانع وقوع الحال جممة  ،أن تأتي بعد معرفة محضة ولكنيا مصدرة بحرف من حروف
االستقبال  ،كالسين  ،وسوف  ،أو لن .
عمي لن أودعو .
نحو  :حضر محمد سأسمم عميو  .ونحو  :سافر ّ
فجممة  :سأسمم عميو  ،في المثال األول  ،وجممة  :لن أودعو  ،في المثال الثاني  ،كل منيما ال

تصمح ألن تكون جممة حالية  ،ألن األولى مسبوقة بالسين الدالة عمى االستقبال  ،والثانية مسبوقة

بمن .

ثالثا ـ الجملة الواقعة مفعوال به :
يكون محميا النصب  ،وتأتي الجممة مفعوال بو في المواضع التالية :
 1ـ أن تكون محكية بالقول  .نحو  :قال محمد إن أخاك ناجح .
فجممة  :إن أخاك ناجح  ،جممة اسمية  ،مكونة من " إن " واسميا وخبرىا  ،وىي في محل نصب
مقول القول .
 206ـ ومنو قولو تعالى  { :قال إني أعمم ما ال تعممون } . 1
وقولو تعالى  { :قالت الييود عزير ابن اهلل } . 2
ومنو قول عمر بن أبي ربيعة :
قالت الصغرى  :أتعرفن الفتى ؟

قالت الوسطى  :نعم ىذا عمر
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الشاىد  :أتعرفن الفتى  ،و نعم ىذا عمر  .وكل من الجممتين وقع في محل نصب مفعول بو لفعل
القول .
ــــــــ
 1ـ  30البقرة  2 .ـ  30التوبة .

 94ـ ومنو قول الشاعر :
يقولون ليمى في العراق مريضة

فياليتني كنت الطبيب المداويا

الشاىد  :ليمى في العراق مريضة  .فقد وقعت الجممة في محل نصب مفعول بو لفعل القول .
 2ـ الجممة الواقعة مفعوال بو ثانيا  ،أو سدت مسد مفعولين لظن  ،أو إحدى أخواتيا  .نحو  :ظننت
أخاك سيحضر اليوم .
سيحضر اليوم  :السين حرف استقبال مبني عمى الفتح ال محل لو من اإلعراب  ،يحضر فعل
مضارع مرفوع بالضمة  ،والفاعل ضمير مستتر جوا از تقديره  :ىو  ،واليوم ظرف زمان منصوب
بالفتحة .
وجممة  :سيحضر اليوم  :في محل نصب مفعول بو ثان لظن .
ونحو  :حسبت أنك مسافر .
أنك مسافر  :أنك  :أن واسميا  ،وسافر  :خبرىا مرفوع .
والجممة  :أنك مسافر  :سدت مسد مفعولي حسب .
 3ـ الجممة الواقعة بعد المفعول الثاني في باب  :رأى  ،وأعمم .
وقد تسد مسد المفعولين .
مثال الجممة الواقعة بعد المفعول الثاني  :أعممت أباك محمدا أخوه ناجح .
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أخوه ناجح  :جممة اسمية مكونة من المبتدأ والخبر  ،وىي في محل نصب مفعول بو ثالث لمفعل
أعمم .
ومثال النوع الثاني :
ولتعمم َّن أينا أشد عذابا } . 1
 207ـ قولو تعالى { :
ُ
فجممة  :أينا اشد عذابا  .جممة اسمية مكونة من مبتدأ  ،والضمير المتصل في " أي " في محل
جر مضاف إليو  ،اشد  :خبر المبتدأ  ،وعذابا  :تمييز منصوب .
وجممة  :أينا وما في حيزىا في محل نصب سدت مسد مفعولي يعمم .
ــــــ
 1ـ  71طو .

 4ـ الجممة الواقعة مفعوال بو ألي فعل .
نحو  :عرفت من أنت ؟
عرفت  :فعل وفاعل  .من أنت  :مبتدأ وخبر .
وجممة  :من أنت ؟ في محل نصب مفعول بو لمفعل عرف .
 95ـ ومنو قول الشاعر :
وال توىمت أن الناس قد فقدوا

وأن مثل أبي البيضاء موجود

الشاىد  :أن الناس قد فقدوا  .جممة اسمية في محل نصب مفعول بو لمفعل توىم .
وىذا النوع األخير ما يعرف بتعميق العامل  ،وىو ترك العمل لفظا دون معنى  ،لمانع من الموانع .
كأن تكون الجممة مبدوءة باسم استفيام  ،واالستفيام ال يعمل فيو ما قبمو.
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نحو  :عرفت متى السفر ؟
فجممة  :متى السفر ؟ في محل نصب مفعول بو معنى ال لفظا  ،ألن الفعل لم يعمل فييا ظاى ار ،
لكونيا جممة استفيامية .
أو تكون الجممة متصمة ببلم التوكيد  .نحو  :توىمت ألبوك موجود .
فجممة  :ألبوك موجود  .جممة اسمية في محل نصب مفعول بو لـ " توىمت " في المعنى  ،وقد
امتنع عمل الفعل لفظا التصال الجممة ببلم التوكيد .
ومن فوائد الحكم عمى محل الجممة في التعميق بالنصب  ،ظيور أثر ىذا في التابع .
وغير ذلك من أمورك .
نحو  :عرفت من أنت ؟ َ
فـ " غير " معطوفة عمى محل الجممة المعمقة وىو النصب  ،فجاءت " غير " منصوبة .
رابعا ـ الجممة الواقعة نعتا :
وىي الجممة الموصوف بيا  ،وحكميا أن تكون زائدة  ،وال يختل المعنى بدونيا  ،ويشترط في
موصوفيا  :أن يكون نكرة  ،وتعرب بحسب موقع موصوفيا من اإلعراب  .فإذا كان موصوفيا
مرفوعا جاءت في محل رفع .
نحو  :خطب فينا رجل لسانو فصيح .
خطب  :فعل ماض  .فينا  :جار ومجرور متعمقان بالفعل  .رجل  :فاعل مرفوع .
لسانو  :مبتدأ  ،والضمير المتصل في محل جر باإلضافة  .وفصيح  :خبر مرفوع .
والجممة االسمية في محل رفع صفة لرجل ألنو نكرة  .والرابط الضمير في " لسانو ".
 208ـ ومنو قولو تعالى  { :من قبل أن يأتي يوم ال بيع فيو وال خمة } . 1
وقولو تعالى  { :يحذر المنافقون أن تنزل عمييم سورة تنبئيم بما في قموبيم } . 2
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وقولو تعالى  { :وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى } . 3
فالجمل  :ال بيع فيو وال شراء  ،وتنبئيم بما في قموبيم  ،ويسعى  .كل منيا جاء في محل رفع صفة
لموصوف نكرة مرفوع  ،وىو  :يوم  ،وسورة  ،ورجل .
واذا كان الموصوف منصوبا  ،جاءت جممة الصفة في محا نصب .
نحو  :شاىدت لوحة رسوميا معبرة .
شاىدت لوحة  :فعل وفاعل ومفعول بو .
رسوميا معبرة  :رسوم مبتدأ  ،والضمير المتصل في محل جر مضاف إلية  ،ومعبرة خبر .
وجممة  :رسوميا معبرة في محل نصب صفة لموحة النكرة المنصوبة .
ومنو قولو تعالى  { :واتقوا يوما ترجعون فيو إلى اهلل } . 4
 209ـ وقولو تعالى  { :أال تقاتمون قوما نكثوا أيمانيم } . 5
فالجممتان  :ترجعون فيو إلى اهلل  ،ونكثوا أيمانيم  .كل منيما جاء في محل نصب صفة لموصوف
نكرة منصوب  ،وىو  :يوما  ،وقوما .
واذا كان الموصوف مجرو ار  ،جاءت جممة الصفة في محل جر .
نحو  :نعيش في قرية تكثر فييا البساتين .
نعيش  :نعيش فعل مضارع  ،والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره  :نحن .
في قرية  :جار ومجرور متعمقان بنعيش .
تكثر فييا البساتين  :تكثر فعل مضارع مرفوع  ،فييا جار ومجرور متعمقان بتكثر ،
ـــــــــــ
 1ـ  2 . 254ـ  64التوبة .
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 3ـ  20القصص  4 .ـ . 281
 5ـ  13التوبة .

والبساتين فاعل مرفوع بالضمة .
وجممة  :تكثر وما في حيزىا في محل جر صفة لقرية .
ومنو قولو تعالى  { :ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيو } . 1
وقولو تعالى  { :وال تصل عمى أحد منيم مات أبدا } . 2
 96ـ ومنو قول الشاعر :
ال أذود الطير عن شجر

قد بموت المر من ثمره

فالجمل  :ال ريب فيو  ،ومات أبدا  ،وقد بموت المر  .كل منيا جاء في محل جر صفة ألوصاف
مجرورة ىي  :ليوم  ،وعمى أحد  ،وعن شجر .
* أما المانع من مجيء الجممة صفة  ،أن تكون جممة إنشائية .
نحو  :جاء مسكين فبل تحرجو .
فجممة  :فبل تحرجو  ،إنشائية ألنيا طمبية نيي  ،فبل يصح إعرابيا صفة  ،ولكن نعربيا جممة
مستأنفة ال محل ليا من اإلعراب .
ونحو  :ىذا متاع احفظو لي .
فجممة  :احفظو لي  .جممة مستأنفة ال محل ليا من اإلعراب ألنيا جممة إنشائية طمبية أمر .
ونحو  :محمد مريض فيل تزره ؟
فجممة  :فيل تزره  .مستأنفة ال محل ليا من اإلعراب ألنيا إنشائية طمبية استفيامية .
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وقس عمى ذلك بقية أنواع الجمل اإلنشائية الطمبية .
ومن موانع وقوع الجممة صفة ولو سبقيا نكرة محضة  ،أن تكون الجممة محصورة بإال  .نحو  :ما
ازرني رجل إال قال خي ار .
وفي ىذه الحالة تعرب الجممة الواقعة بعد " إال " حاال  ،وال تعرب صفة  ،ألن " إال " ال تفصل بين
الصفة وموصوفيا .
ـــــــــ
 6ـ  9آل عمران .
 1ـ  84التوبة .

خامسا ـ الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم :
يشترط في الجممة الواقعة جوابا لشرط جازم أن تكون مقرونة بالفاء  ،أو إذا الفجائية  .نحو
 :إن تدرس فمن ترسب .
 210ـ ومنو قولو تعالى  { :ومن يضمل اهلل فبل ىادي لو } . 1
وقولو تعالى  { :فإن انتيوا فإن اهلل بما تعممون بصير } . 2
ومثال مجيء جممة الشرط بعد إذا الفجائية  :إن نحمل عمى األعداء إذا ىم ىاربون .
ومنو قولو تعالى  { :وان تصبيم سيئة بما قدمت أيدييم إذا ىم يقنطون } . 3
 211ـ وقولو تعالى  { :وان لم يعطوا منيا إذا ىم يسخطون } . 4
فالجمل الواقعة بعد " الفاء "  ،أو " إذا " الفجائية جاءت في محل جزم بحرف الشرط " إن "  .وىذه
الجمل بالترتيب ىي  :فمن يرسب  ،فبل ىادي لو  ،فإن اهلل  ، ...إذا ىم ىاربون  ،إذا ىم يقنطون ،
إذا ىم يسخطون .
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ونستدل عمى مجيئيا في محل جزم  ،أننا إذا عمييا فعبل مضارعا جاء مجزوما  ،ألنو عطف عمى
المحل  ،والمعطوف عمى محل المجزوم يكون مجزوما .
نحو  :متى يجتيد الكسول فإنو ينجح ويحظ بحب الناس .
فالفعل " يحظ " فعل مضارع مجزوم  ،وعبلمة جزمو حذف حرف العمة  ،ألنو معطوف عمى محل
الجممة المجزومة الواقعة جوابا لمشرط " فإنو ينجح " .

سادسا ـ الجملة الواقعة مستثنى :
يشترط في الجممة الواقعة مستثنى أن يكون االستثناء منقطعا  ،أي أن يكون المستثنى ليس
من جنس المستثنى منو .
نحو  :لن أعاقب مجتيدا إال الميمل فعقابو شديد .
فجممة  :الميمل فعقابو شديد  ،مكونة من مبتدأ أول  ،والفاء واقعة في الخبر  ،وعقابو
ــــــــ
 1ـ  186األعراف  2 .ـ  36الروم .
 3ـ  36الروم  4 .ـ  58التوبة .

مبتدأ ثان  ،والضمير المتصل في محل جر باإلضافة  ،وشديد خبر المبتدأ الثاني  ،وجممة المبتدأ
الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ األول .
والجممة من المبتدأ األول وخبره في محل نصب مستثنى .
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سابعا ـ الجملة الواقعة مضافا إليه :
يشترط في الجممة الواقعة مضافا إليو أن تكون بعد كممة مضافة إلى جممة جوا از أو وجوبا .
والكممات التي تقع مضافة إلى جممة ىي  :ـ
 1ـ الكممات الدالة عمى زمان  ،سواء أكان ظرفا  ،أم غير ظرف  ،ككممة " يوم "  ،فيي تكون
ظرفا .
 212ـ نحو قولو تعالى  { :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه } . 1
وال تكون ظرفا  ،بل تعرب حسب موقعيا من الجممة .
 213ـ نحو قولو تعالى  { :ىذا يوم ينفع الصادقين صدقيم } . 2
فيذا  :مبتدأ  ،ويوم  :خبر مرفوع بالضمة الظاىرة  ،وىو مضاف  ،وجممة  :ينفع وما في حيزىا ،
في محل جر مضاف إليو .
 2ـ الكممات الدالة عمى مكان  ،سواء أكانت ظرفا  ،أم غير ظرف  ،ككممة " حيث " فيي تكون
عمي  ،وجمست حيث محمد جالس .
ظرفا مكانيا  ،نحو  :وقفت ُ
حيث وقف ّ
 214ـ ومنو قولو تعالى  { :واقتموىم حيث ثقفتموىم } . 3
وقولو تعالى  { :اهلل أعمم حيث يجعل رسالتو } . 4
وال تكون ظرفا إذا جاءت مجرورة بحرف الجر  ،فيي اسم مجرور بمن مبني عمى الضم في محل
حيث ال تدري .
جر  .نحو  :آتيك باألمر من ُ
 215ـ ومنو قولو تعالى  { :إنو يراكم ىو وقبيمو من حيث ال ترونيم } . 5
ـــــــــــ
 1ـ  106آل عمران  2 .ـ  119المائدة .
 3ـ  191البقرة  4 .ـ  124األنعام .
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 5ـ  27األعراف .

وقولو تعالى  { :وأخرجوىم من حيث أخرجوكم } . 1
ومنو قول الشاعر :
جمبن اليوى من حيث أدري وال أدري

عيون الميا بين الرصافة والجسر

ولما الوجودية المفتقرة إلى جواب .
 3ـ ومن الظروف المبلزمة اإلضافة إلى الجممة  :إذ  ،واذا ّ ،
نحو  :ىل تذكر إذ نحن أطفال .
 216ـ ومنو قولو تعالى  { :أم كنتم شيداء إذ حضر يعقوب الموت } . 2
وقولو تعالى  { :واذكروا نعمة اهلل عميكم إذ كنتم أعداء فألف بين قموبكم } . 3
 97ـ ومنو قول عنترة :
إذ يتقون بي األسنة لم أحم

عنيا ولكني تضايق ُمقدمي

ومثال إذا  :إذا حضر الماء بطل التيمم .
 217ـ ومنو قولو تعالى  { :إذا ذكر اهلل وجمت قموبيم } . 4
وقولو تعالى  { :إذا جاء نصر اهلل والفتح } . 5
ومنو قول طرفة :
إذا القوم قالوا من فتى خمت أنني

عنيت فمم أكسل ولم أتبمد

لما نجحت .
ومثال لما الظرفية الوجودية  :فرح والدي ّ
وىي بمعنى الحين مبنية عمى السكون في محل نصب  ،إال أنيا متضمنة لمشرط  ،ولكنيا غير
جازمة  ،الختصاصيا بالدخول عمى األفعال الماضية .
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 218ـ ومنو قولو تعالى  { :فمما أخذتيم الرجفة قال ِّ
رب لو شئت أىمكتيم } . 6
ومنو قول زىير :
فمما وردن الماء زرقا جمانو

صي الحاضر المتخيِّم
وضعن ِع ِّ

ــــــــــــــ
 1ـ  191البقرة  2 .ـ  133البقرة .
 3ـ  103آل عمران  4 .ـ  2األنفال .
 5ـ  1الفتح  6 .ـ  155األعراف .

 4ـ ومن الظروف والمصادر التي تضاف جوا از إلى الجممة " لدن "  ،وىي ظرف زمان  ،أو مكان
 ،حسب المعنى  ،وقد ال تكون ظرفا  .و " ريث "  ،وىي مصدر من " راث " بمعنى " أبطأ " ،
ويعرب المصدر ظرف زمان .
ويشترط في الجممة المضافة إلى " لدن  ،وريث " أن تكون فعمية فعميا متصرف متبث  .مثال لدن
الظرفية  :أنت ميذب لدن عرفتك صغي ار .
 98ـ ومنو قول الشاعر :
لزمنا لدن سألتمونا وفاقكم

فبل يك منكم لمخبلف جنوح

ومثال مجيئيا اسما مجرو ار  :أنت مجتيد من لدن كنت صغي ار .
ومثال ريث  :انتظرت ريث حضر أخوك .
 99ـ ومنو قول الشاعر :
خميمي رفقا ريث أقضي لبانة
َّ

من العرجات المذكرات عيودا
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فالجمل الواقعة بعد " لدن  ،وريث " في محل جر مضاف إليو  ،وكذلك جميع الجمل الواقعة بعد
الظروف اآلنفة الذكر .

ثامنا ـ الجملة التابعة لمفرد :
تنقسم الجممة التابعة لمفرد إلى ثبلثة أنواع  :ـ
 1ـ الجممة الواقعة صفة لمفرد مرفوع  ،أو منصوب  ،أو مجرور .
مثال المرفوع  :جاء رجل يركب دابة .
 219ـ نحو قولو تعالى  { :من قبل أن يأتي يوم ال بيع في وال خبلل } . 1
ومثال المنصوب  :عاقبت طالبا ييمل واجباتو .
ومثال المجرور  :سممت عمى رجل يركب دابة .
ــــــ
 1ـ  31إبراىيم .

 2ـ الجممة المعطوفة عمى مفرد مرفوع  ،أو منصوب  ،أو مجرور .
نحو  :محمد قادم وأبوه ذاىب .
وفي ذلك خبلف  ،فإذا كان العطف عمى المفرد تكون جممة " أبوه ذاىب "  ،في محل رفع معطوفة

عمى الخبر " قادم "  .أما إذا كان العطف عمى جممة " محمد قادم "  ،سيكون الشاىد قد خرج عن
موضعو  .وىنالك خبلف آخر منشأه أن الواو قد تكون واو الحل  ،وبذلك ال تكون جممة " أبوه
ذاىب " تابعة لما قبميا .
ومثال المعطوفة عمى مفرد منصوب  :كافأت طالبا شاع ار ويكتب قصة .
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ومثال المعطوفة عمى المجرور  ،أو موقعو الجر :نحو  :استمعت إلى عجوز منشد ويعزف عمى
الربابة  .ونحو  :استمعت إلى عجوز ينشد ويعزف عمى الربابة .
 3ـ الجممة الواقعة بدال من االسم المفرد الذي يسبقيا :
 220ـ نحو قولو تعالى :
{ ما يقال لك إال ما قد قيل لمرسل من قبمك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم } . 1
فـ " إن " وما عممت فيو بدل من " ما " وصمتيا  ،ويجوز أن تكون استئنافية  ،كما جاز في قولو
تعالى  { :واذا قيل إن وعد اهلل حق والساعة ال ريب فييا } . 2
فجممة " والساعة ال ريب فييا " يجوز أن تكون استئنافية  ،وليست بدال ومنو أيضا قولو تعالى { :
أسروا النجوى الذين ظمموا ىل ىذا إال بشر مثمكم } . 3
و ُّ
فجممة " ىل ىذا  ...إلخ " يجوز فييا أن تكون ببل من اسم الموصول وصمتو  ،ويجوز فييا أن

تكون مفسرة  ،واهلل أعمم  .ولكن األحسن أن نعدل عن إعراب الجمل بدال  ،أو عطف بيان  ،لما قد
يكون فييا من التكمف في المعنى  ،واألفضل أن تكون استئنافية  ،كما في اآليتين األولى والثانية
 ،وتفسيرية كما في اآلية األخيرة فتدبر  ،واهلل يحفظك.
ــــــــ
 1ـ  43فصمت  2 .ـ  32الجاثية .
 3ـ  3األنبياء .

25

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

تاسعا ـ الجملة التابعة لجملة لها محل من اإلعراب  ،وذلك في موضعين :
 1ـ في العطف :
نحو  :المتفوق يفوز بالجائزة  ،ويحترمو زمبلؤه .
ويشترط في الجممة الواقعة بعد الواو  ،أن تكون معطوفة عمى الجممة الصغرى وىي " يفوز بالجائزة

"  ،ال عمى الجممة الكبرى وىي " المتفوق يفوز بالجائزة "  .ىذا إذا اعتبرنا الواو لمعطف  ،فإذا
قدرنا الواو لمحال لم تكن الجممة بعدىا تابعة لما قبميا .
 2ـ في البدل :

ويشترط في الجممة الثانية الواقعة بدال أن تكون أوفى من الجممة األولى  ،وأوضح في تأدية
المعنى المطموب  .نحو  :قمت لو ارحل ال تمكث عندنا .
ومنو قولو تعالى  { :واتقوا الذي أمدكم بما تعممون أمدكم بأنعام وبنين } . 1
فجممة " أمدكم  ...إلخ " بدل من جممة " أمدكم بما تعممون "  ،ألنيا أوضح منيا  ،وأوفى في تأدية
المعنى .
ـــــــ
 1ـ  134 ، 133 ، 132الشعراء .
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الفصل الثامن
ثانيا ـ الجملة التي ال محل لها من اإلعراب

ىي الجممة التي ال تحل محل المفرد  ،وال تأخذ إعرابو  ،وال يقال فييا إنيا في موضع رفع ،
أو نصب  ،أو جر  ،أو جزم  .وأنواعيا عمى النحو التالي  :ـ

أوال ـ الجملة االبتدائية :
ويقصد بيا الجممة التي نبتدئ بيا الكبلم لفظا  ،أو تقدي ار  ،وسواء أكانت اسمية  ،أم فعمية
.
فاالسمية نحو  :محمد مجتيد .
 221ـ ومنو قولو تعالى َّ { :إنا أعطيناك الكوثر } . 1
والفعمية نحو  :يطوف المسممون حول الكعبة .
 222ـ ومنو قولو تعالى  { :تبت يدا أبي ليب وتب } . 2
فكل من الجممتين السابقتين  ،وكذلك اآليتان المستشيد بيما  ،ال محل ليا من اإلعراب ،
ألنيا جممة ابتدائية تؤدي معنى مستقبل  ،وال يصح أن يحل محميا كممة مفردة  ،واال ضاع المعنى
.
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ومثال الجممة االبتدائية التي يبتدأ بيا الكبلم تقدي ار قول األفوه األودي :
بينما الناس عمى عميائيا

إذ َى َووا في ُى ّوة فييا فغاروا

فمكون " بين " ظرف لمفعل " ىوى "  ،والتقدير  :ىوى الناس في ىوة بينما ىم عمى عميائيا  .فيي
جممة ابتدائية  ،وان كان قبميا جممة " الناس عمى عميائيا "  ،ألنيا أُخرت لفظا  ،وحقيا التقديم في
أول الكبلم تقدي ار .
ومنو قولو تعالى  { :كمما دخل عمييا زكريا المحراب وجد رزقا } . 3
فؤلن " كل " ظرف لمفعل " وجد "  ،والتقدير  :وجد زكريا عندىا رزقا كمما دخل
ـــــ
 1ـ  1الكوثر  2 .ـ  1المسد .
 3ـ  37آل عمران .

عمييا المحراب  .فجممة " وجد " ابتدائية  ،وان كان قبميا في الطاىر جممة أخرى .

ثانيا ـ الجملة الواقعة بعد أدوات االبتداء  ،وتشمل التالي :
 1ـ الحروف المكفوفة وىي  :إنما  ،وأنما  ،وليتما  ،وكأنما  ،ولعمما  ،لكنما  ،ورّبما  ،وكما .
نحو قولو تعمى  { :إنما المؤمنون إخوة } . 1
وقولو تعالى  { :إنما أنت نذير } . 2
وقولو تعالى  { :وانما أنا نذير مبين } . 3
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ومنو قول كثير :
أراني وال كفران هلل إنما

أواخي من األقوام كل بخيل

إلي أنما إليكم إلو واحد } . 4
ونحو قولو تعالى  { :يوحى ّ
ونحو قول النابغة الذبياني :
قالت أال ليتما ىذا الحمام لنا

إلى حمامتنا أو نصفو فقد

ومنو قولو تعالى  { :فكأنما خر من السماء } . 5
ومنو قول الشاعر :
كأنما ضربت قدام أعينيا

قطنا بمستحصد األوتار محموج

ومنو قول الفردزق :
أعد نظ ار يا عبد قيس لعمما

أضاءت لك النار الحمار المقيدا

ومنو قول امريء القيس :
ولكنما أسعى لمجد مؤثل

وقد يدرك المجد المؤثل امثالي

وقول ساعدة بن جؤية :
ولكنما أىمي بواد أنيسو

سباع تبغى الناس مثنى وموحدا

ـــــــ
 1ـ  10الحجرات  2 .ـ  12ىود .
 3ـ  50العنكبوت  4 .ـ  5فصمت .
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 5ـ  31الحج .

" ربما " نحو  :ربما الغائب يعود .
ومنو قولو تعالى  { :ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسممين } . 1
" كما " اتصمت ما الزائدة بـ " الكاف " فمنعتيا من العمل  ،والجممة بعدىا ابتدائية ال محل ليا من
اإلعراب  .نحو  :الشيادة خير الكبلم كما الصبلة عمود الدين .
 2ـ " إذا " الفجائية  :نحو  :خرجت فإذا السماء تمطر .
ومنو قولو تعالى  { :فإذا ىي حية تسعى } . 2
وقولو تعالى  { :ونزع يده فإذا ىي بيضاء لمناظرين } . 3
أمأ  ،وبل  ،ولكن  ،وىل  ،وما النافية غير الحجازية " التي ال عمل ليا "  ،وبينا  ،وبينما ،
3ـ ّ
واالّ االستثنائية .

واليك أمثمتيا عمى التوالي :
فأما الذين آمنوا فيعممون أنو الحق من ربيم } . 4
أمأ " قال تعالى ّ { :
" ّ
ومنو قول سبيع بن الخطيم :
أما إذا ضاقت فإن مصيرىا
ّ

ىضب القميب فعردت فأقوف

أما " ىنا حرف شرط غير جازم وتفصيل وتوكيد  ،وتمزم الفاء جوابيا كثي ار .
و" ّ
" بل " نحو قولو تعالى  { :بل تؤثرون الحياة الدنيا } . 5
وقولو تعالى  { :أم يقولون بو جنة بل جاءىم بالحق } . 6
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و" بل " حرف ابتداء يفيد اإلضراب .
" لكن " المخففة من الثقيمة ال عمل ليا  ،وىي حرف استدراك إذا سبقيا نفي وتدخل عمى الجمل
الفعمية واالسمية  ،مثال الفعمية :
قولو تعالى  { :ولكن كانوا أنفسيم يظممون } . 7
ـــــــ
 1ـ  2الحجر  2 .ـ  20طو .
 3ـ  108األعراف  4 .ـ  26البقرة .
 5ـ  14األعمى  6 .ـ  70المنافقون .
 7ـ  118النحل .

ومنو قول العجير السموسي :
ولكن ستبكي خطوب كثيرة

وشعت أىينوا في المجالس جوع

ومثال دخوليا عمى الجمل االسمية وىي عنئذ ابتدائية لمجرد إفادة االستدراك .
قولو تعالى  { :لكن الراسخون في العمم منيم } . 1
ومنو قول زىير :
إن ابن ورقاء ال تخشى بوادره

لكن وقائعو في الحرب تنتظر

" ىل " وىي حرف استفيام مبني عمى السكون ال محل لو من اإلعراب وال يعمل فيما بعده ،
ويختص بالتصديق واإليجاب  ،ويفيد معرفة مضمون الجممة ن ويدخل عمى األفعال  ،واألسماء .
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نحو قولو تعالى  { :ىل أتى عمى اإلنسان حين من الدىر } . 2
ومنو قول عنترة :
أم ىل عرفت الدار بعد توىم

ىل غادر الشعراء من متردم

ومثال دخوليا عمى األسماء قول الحارث بن حمزة :
الم َرقِّش عنا
أييا الناطق ُ

عند عمرو وىل لذاك فداء

وقولو :
كتكاليف قومنا إذ غ از المنذ

ر ىل نحن البن ىند ِرعاء

ومنو قول امرئ القيس :
وان شفائي عبرة ميراقة

فيل عند رسم دارس من ُم َع َّول

" ما " النافية غير العاممة  ،وتختص بالدخول عمى األفعال  ،وتعرف بالتميمية  ،أو غير الحجازية
( ألن ما الحجازية تعمل عمل ليس ) .
نحو قولو تعالى  { :قل ما يكون لي أن أبدلو من تمقاء نفسي } . 3
ــــــ
 1ـ  162النساء  2 .ـ  1اإلنسان .
 3ـ  15يونس .

ومنو قول عمر بن أبي ربيعة :

32

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

موقع اللغة العربية  ::لغة القرآن الكريم

وما راعني إال مناد ترحموا

وقد الح مفتوق من الصبح أشق ار

مثال " بينا " قال األفوه األودي :
فبينا نحن نرقبو أتانا

معمق فضة وزنا ذراعي

مثال " بينما " قولو أيضا :
بينما الناس عمى عميائيا

إذ ىو وافي ىوة فييا فغاروا

ثالثا ـ الجملة الواقعة بعد أدوات التحضيض :
وىي  :ىبلّ  ،ولوما  ،ولوال غير الشرطية إذا تبلىما فعل مضارع .
َّ
تساعدن المحتاج .
نحو  :ىبلّ
وىي تفيد التوبيخ إلى جانب التحضيض أذا دخمت عمى الفعل الماضي كقول عنترة :
ِ
سألت الخيل يا بنة مالك
بل
ىّ

أن كنت جاىمة بما ال ِ
تعمم

ونحو قولو تعالى  { :لوما تأتينا بالمبلئكة إن كنت من الصادقين } . 1
ونحو قولو تعالى  { :لوال تستغفرون اهلل } . 2
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رابعا ـ الجملة المستأنفة :
ىي الجممة المنقطعة عما قبميا صناعيا (  ، )3وتأتي في وسط الكبلم  ،أو الجممة التي
نفتتح بيا كبلما جديدا .
نحو  :مات فبلن رحمو اهلل .
ـــــــــــــ
 1ـ  8 ، 7الحجر  2 .ـ  46النحل .
 3ـ إعراب الجمل  ،د  /فخر الدين قباوة ص . 36
المقصود باالتباع الصناعي عدم التعمق باتّباع  ،أو إخبار  ،أو وصفية  ،وال يضر االرتباط
المعنوي  ،ألن االرتباط المعنوي ال يستمزم محبل إعرابيا .

فجممة " رحمو اهلل " جاءت بعد اسم معرفة  ،ولكنيا لم تكن حاال منو  ،بل ىي جممة جديدة ،
ومنقطعة عن الجممة السابقة  ،ألنيا دعاء لو بالرحمة  ،لذلك تسمى الجممة األولى " مات فبلن "
جممة ابتدائية  ،ونسمي الجممة الثانية " رحمو اهلل " جممة استئنافية .
 223ـ ومنو قولو تعالى  { :قالت ربي إني وضعتيا أنثى واهلل أعمم بما وضعت } . 4
ومن الجمل االستئنافية الجممة المؤخر عنيا العامل في باب " ظن " .
نحو  :محمد مقصر أظن .
فجممة " أظن " وفاعميا المقدر  ،ال محل ليا من اإلعراب استئنافية .
والجممة المستأنفة ىي الجممة الكائنة جوابا لسؤال مقدر  .أو جوابا لنداء .
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فمثال جواب السؤال المقدر .
 224ـ قولو تعالى  { :ولقد جاءت رسمنا إبراىيم بالبشرى قالوا  :سبلما  ،قال سبلم } . 1
فجممتا القول استئنافيتان  ،ألنيما جواب لسؤال مقدر ىو  :ماذا قالوا ؟
ومنو قولو تعالى :
{ ىل أتاك حديث ضيف إبراىيم المكرمين إذ دخموا عميو فقالوا سبلما قال سبلم قوم مكرمون } . 2
فجممة القول الثانية جواب لسؤال مقدر ىو  :فماذا قال ليم ؟
وىذا النوع يعرف باالستئناف البياني  ،ألن جممة الجواب المستأنفة تكون جوابا لسؤال مقدر كما مر
معنا .
أما األنواع األخرى من الجمل االستئنافية فتعرف باالستئناف النحوي  ،واالستئناف البياني نوع من
االستئناف النحوي  ،وليس كل استئناف نحوي يكون بيانيا .
ومثال جواب النداء قول جميل بثينة :
ِ
ممكت فأسجحي
ثين ّإنك قد
ُأب َ

وخذي بحظك من كريم واصل

ــــــ
 1ـ  36آل عمران  2 .ـ  69ىود .
 3ـ  25 ، 24الذاريات .
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ومنو قول األخطل :
ِ
عميك بأن تََريني
أعاذل ما
َ

أُباكر قيوة فييا احمرار

وكثي ار ما تدخل عمى الجمل المستانفة أحرف تعرف بأحرف االسئناف وىي :
الفاء  ،والواو  ،وثم  ،وحتى  ،وبل التي لئلضراب االنتقالي  ،وأو التي بمعنى بل  ،وأم المنقطعة ،
ولكن مجردة من الواو العاطفة
فمثال المقرونة بالفاء قولو تعالى  { :بل لعنيم اهلل بكفرىم فقميبل ما يؤمنون } . 1
وقولو تعالى  { :قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فمنفسو } . 2
وقولو تعالى  { :ونصحت لكم فكيف آسي عمى قوم كافرين } . 3
ومثال المقرونة بالواو قولو تعالى  { :إن الذين كفروا لن تغني عنيم أمواليم وال أوالدىم من اهلل شيئا
وأولئك ىم وقود النار } . 4
وقولو تعالى  { :كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر باإليمان فقد ضل }  . 5وقولو تعالى :
{ وال مبدل لكممات اهلل ولقد جاءك من نبأ المرسمين } . 6
ومنو قول امريء القيس وقد اجتمع فيو جممتان استئنافيتان األولى مقرونة بالواو والثانية بالفاء :
عمي مطييم
وقوفا بيا صحبي َّ
وا َّن شفائي عبـرة ميـراقة

أسى وتجمل
يقولون ال تيمك ً
معول
فيل عند رسم دارس من َّ

الشاىد في البيت الثاني قولو  :وان شفائي  ،وقولو  :فيل عند رسم .
والمقرونة بـ " ثم " .
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قولو تعالى  { :فانظروا كيف بدأ الخمق ثم اهلل ينشئ النشأة اآلخرة } . 7
ــــــ
 1ـ  88البقرة  2 .ـ  104األنعام .
 3ـ  93األعراف  4 .ـ  10آل عمران .
 5ـ  108البقرة  6 .ـ  34األنعام .
 7ـ  20العنكبوت .

ومثال المقرونة بـ " حتى " قول الفرزدق :
فيا عجبا حتى كميب تسبني

كأن أباىا نيشل أو مجاشع

والمقرونة بـ " بل " قولو تعالى :
{ وذكر اسم ربو فصمى بل تؤثرون الحياة الدنيا } . 1
ومثال المقرونة بـ " أو " .
قولو تعالى  { :وأرسمناه إلى مائة ألف أو يزيدون } . 2
والجممة المستأنفة بعد " أو "  :ىم يزيدون عمى تقدير ىم المحذوف .
والمقرونة بـ " أم .
" قولو تعالى  { :ىل يستوي األعمى والبصير أم ىل تستوي الظممات والنور } . 3
ومثال المقرونة بمكن قول زىير :
َّ
إن ابن ورقاء ال تخشى غوائمو

لكن وقائعو في الحرب تُنتَظر
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خامسا ـ جملة صلة الموصول االسمي  ،أو الحرفي :
ىي الجممة التي تكون صمة السم موصول  ،أو حرف مصدري .
وأسماء الموصول ىي  :الذي  ،التي  ،المذان  ،المتان  ،الذين  ،األُلَى  ،المواتي  ،البلتي  ،البلئي
،
أل َ ،من  ،ما  ،ذا  ،ماذا  ،ذو  ،أئٌّ ّ ،أية .
نحو  :جاء الذي فاز بالجائزة .
 225ـ ومنو قولو تعالى  { :الذي جعل لكم األرض ميادا } . 4
وقولو تعالى  { :الذي عمم بالقمم } . 5
ومنو قول الفرزدق :
ىذا الذي تعرف البطحاء وطأتو

والبيت يعرفو والحل والحرم

ــــــــ
 1ـ  16 ، 15األعمى  2 .ـ  147الصافات .
 3ـ  16الرعد  4.ـ  10الزخرف .
 5ـ  4العمق .

ومنو قول مجنون ليمى :
و ِ
أنت التي ما من صديق وال ِعدا

ِ
ضو ما أبقيت إال بكى ليا
يرى ن َ
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ومنو قولو تعالى  { :ربنا أرنا المذين أضبلنا } . 1
ومنو قول األخطل :
ىما المتان لو ولدت تميم

لقيل  :فخر ليم صميم

وقولو تعالى  { :يا أييا الذين آمنوا اتقوا اهلل } . 2
ومنو قول الحطيئة :
وأرى الذين حووا تراث محمد

أفمت نجوميم ونجمك يسطع

ومنو قولو تعالى  { :وأمياتكم البلتي أرضعنكم } . 3
وقولو تعالى  { :والبلئي يئسن من المحيض } . 4
ومنو قول يزيد بن الحكم :
أبغض العجم ناطقا
يقول الخنا و ُ

الي َّ
جدع
إلى ربنا صوت الحمار ُ

الشاىد قولو  " :اليجدع " فـ " أل " موصول اسمي بمعنى الذي .
ومنو قول الفرزدق :
ما أنت بالحكم الترضى حكومتو

وال األصيل وال ذي الرأي والجدل

الشاىد قولو  " :الترضى " فـ " أل " موصول أسمي لذلك اتصل بالفعل  ،أي  :الذي ترضى .
ومنو قول عمرو بن كمثوم :
فصالوا صولة فيمن يمييم

وصمنا صولة فيمن يمينا
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الشاىد قولو  " :فيمن " من اسم وصول لمعاقل .
ومنو قول زىير:
سعى ساعيا َغ ِ
يظ ِ
بن ُم َّرةَ بعدما

َّ
تبزَل ما بين العشيرة بالدم

ــــــ
 6ـ  29فصمت  4 .ـ  35المائدة .
 5ـ  23النساء  6 .ـ  4الطبلق .

الشاىد قولو  " :ما " اسم موصول لغير العاقل .
ومنو قول لبيد :
ال تساالن المرء ما ذا يحاول

أنحب قضى أم ضبل ٌل وباط ُل
ٌ

الشاىد فيو  " :ذا " اسم موصول .
ومنو قول القوال الطائي :
قوال ليذا المرء ذو جاء ساعيا

ائض
الم َّ
شرفي الفر ُ
ىمُ َم فإن َ

الشاىد قولو  " :ذو " وىو اسم موصول  ،واألكثر فيو أال يؤنث  ،وال يثنى  ،وال يجمع  ،ويكون
مبنيا عمى السكون  ،وقد يعرب إعراب األسماء الخمسة كما في قول منظور بن سحيم :
فإما كرام موسرون لقيتيم

فحسبي من ذي عندىم ما كفانيا

الشاىد قولو " من ذي " فذي اسم موصول أعرب إعراب األسماء الخمسة فجر بمن وعبلمة جره
الياء  ،وقد حذفت منو صمة الموصول لداللة الظرف " عند " عمييا .
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ومنو قول األعشى :
يضرب األدنى إلييم وجيو

أي عينيو َكفَ ْح
ال يبالي َّ

أي " وىي اسم موصول معرب  ،وقد تؤنث  ،ويجب أن تضاف إلى معرفة كما في
الشاىد قولو ّ " :
الشاىد المذكور خبلفا لمكوفيين  ،فإن اضيفت إلى ضمير وكانت صمتيا جممة اسمية محذوفة

الصدر جاز فييا اإلعراب والبناء عمى الضم .
نحو قولو تعالى  { :ثم لننز َّ
عن من كل شيعة أييم أشد عمى الرحمن ِع ّتيا } . 1
ولبلستزادة راجع اسم الموصول في الموسوعة .
أما الموصول الحرفي  :فيو عبارة عن األحرف المصدرية التي تشكل مع ما بعدىا مصد ار مؤوال لو
أن  ،وما  ،وكي ،
محل من اإلعراب  ،وما يمييا يكون صمة ليا ال محل لو من اإلعراب وىي ْ :

و ّأنما  .نحو  :سرني أن نجحت .
ــــــ
 1ـ  69مريم .

ومنو قول معن بن أوس :
يحاول َرغمي ال يحاول غيره

غم
وكالموت عندي أن َي ُح َل بو َّ
الر ُ

الشاىد قولو  " :أن يحل " فأن حرف مصدري ونصب يحتاج إلى صمة  ،والفعل " يحل " صمتو ،
وأن والفعل في تأويل مصدر تقديره " حمول " في محل رفع مبتدأ مؤخر  ،والجار والمجرور متعمق
بمحذوف في محل رفع خبر مقدم .
ونحو قولو تعالى  { :وضاقت عميكم األرض بما رحبت } . 1
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ومنو قول الشاعر :
يسر المرء ما ذىب الميالي

وكان ذىابين لو ذىابا

الشاىد في اآلية قولو تعالى  " :بما رحبت " فما مصدرية  ،والفعل " رحب " وما في حيزه صمتيا ،
ويشكبلن معا مصد ار مؤوال في محل جر بالباء .
والشاىد في البيت قولو  " :ما ذىب " فما مصدرية  ،وجممة ذىب صمتيا  ،والمصدر المؤول من "
ما " والفعل في محل نصب مفعول بو لمفعل يسر .
ومنو قولو تعالى  { :لكي ال يكون عمى المؤمنين حرج } . 2
وقولو تعالى  { :لكي ال تأسوا عمى ما فاتكم } . 3
ومنو قول أبو ذؤيب اليذلي :
تريدين كي ما تجمعيني وخالدا

وىل يجمع السيفان ويحك في غمد

إلي أنما إليكم إلو واحد } . 4
ومنو قولو تعالى  { :يوحى ّ
فالجمل الواقعة بعد أسماء الموصول  ،أو بعد الحرف المصدري  ،الذي يحتاج إلى صمة  ،كميا
جمل ال محل ليا من اإلعراب صمة الموصول .
ـــــــ
 1ـ  25التوبة  2 .ـ  37األحزاب .
 3ـ  23الحديد  4 .ـ  6فصمت .
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سادسا ـ الجملة المعترضة :
ىي الجممة الواقعة بين شيئين متبلزمين  ،يحتاج كل منيما لآلخر  ،وفائدتيا تقوية الكبلم
وتوضيحو  ،أو توكيده  ،أو تحسينو .
مثال تقوية الكبلم وتوضيحو قول قطري بن الفجاءة :
فإن أمت حتف أنفي ال أمت كمدا
ولم أقل لم أسا ِ
الموت شارَبو
ق
َ

الكمد
وقصر العاجز
عمى الطعان
ُ
ُ
شرعٌ ُوُرُد
في كأسو والمنايا ّ

الشاىد قولو  :قصر العاجز الكمد  ،حيث جاءت الجممة معترضة بين المعطوف عميو ،
والمعطوف إلفادة التقوية والتوضيح .
ومثال المعترضة لمتوكيد قول  :عمرو بن شاس
َأرْد ِت ع ار ار باليوان ومن يرد

ع ار ار لعمري باليوان فقد ظمم

الشاىد قولو  :لعمري  ،فقد جاءت جممة القسم معترضة بين الفعل  ،والجار والمجرور المتعمق بو
لغرض التوكيد .
ومثال التحسين قول زىير :
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش

ثمانين حوال ال أبا لك يسأم

الشاىد قولو  :ال أبا لك جممة معترضة بين فعل الشرط وما في حيزه  ،وبين جوابو  ،وليس الفرض
منو التوكيد  ،أو التوضيح  ،وانما جاء بو الشاعر عمى عادة العرب في إجرائيم إياه مجرى المثل
لغرض التحسين .
وتقع الجممة المعترضة في المواضع اآلتية  :ـ
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 1ـ بين الفعل وفاعمو  .نحو  :وصل ـ أظن ـ أبوك .
 2ـ بين الفعل ونائب الفاعل  .نحو  :توفي ـ أعتقد ـ المريض .
 3ـ بين الفعل ومفعولو  .نحو صافحت ـ رعاك اهلل ـ رجبل شجاعا .
 4ـ بين المبتدأ وخبره  .نحو  :أنت ـ حماك اهلل ـ صديق مخمص .
عمي ـ رحمو اهلل ـ أمينا في صداقتو .
 5ـ بين اسم كان وخبرىا  .نحو  :كان ّ
 6ـ بين اسم إن وخبرىا  .نحو  :إن أخاك ـ واهلل ـ شيم .
 7ـ بين الشرط وجوابو  .نحو  :إن زرتني ـ إن شاء اهلل ـ تجدني في انتظارك .
 226ـ ومنو قولو تعالى :
{ واذا بدلنا آية مكان آية ـ واهلل أعمم بما ينزل ـ قالوا إنما أنت مفتر } . 1
 8ـ بين المضاف والمضاف إليو  .نحو  :استعرت كتاب ـ واهلل ـ محمد .
 9ـ بين القسم وجوابو .
َّ
ألكافئن الفائزين .
واهلل ـ والحق يقال ـ
 227ـ وقولو تعالى  { :فالحق والحق أقول ألمؤلن جينم منك وممن تبعك } . 2
 10ـ بين الموصول والصمة  ،نحو  :جاء الذي ـ أشيد ـ قد فاز بالسباق .
 11ـ بين الموصوف والصفة  .نحو  :أعطف عمى رجل ـ واهلل ـ فقير .
 12ـ بين أجزاء الصمة  .نحو  :حضر الذي خيره ـ ال شك ـ يعم الجميع .
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 13ـ بين الجار والمجرور  .نحو  :ذىبت إلى ـ واهلل ـ عممي مبك ار .
 14ـ بين قد والفعل  .نحو  :قد ـ واهلل ـ نجح محمد .
 100ـ ومنو قول الشاعر :
أخالد قد ـ واهلل ـ أوطأت عشوة

وما قائل المعروف فينا يعنفا

 15ـ بين سوف والفعل  .نحو  :سوف ـ واهلل ـ ينجح المجد .
 101ـ ومنو قول الشاعر :
ما أدري وسوف ـ أخال ـ أدري

أقوم آل حصن أم نساء

 16ـ بين حرف النفي ومنفيو  :نحو  :ال ـ واهلل ـ أقصر في عممي .
 102ـ ومنو قول الشاعر :
وال ـ أراىا ـ تزال طاغية

تحدث لي نكبة وتنكؤىا

ونحو  :ما ـ أظنو ـ يفمح الكسول .
وقد يأتي أكثر من جممة معترضة في الموضع الواحد .
نحو  :محمد ـ واهلل  ،والحق أقول ـ لن يقصر في خدمة الوطن .
في جميع األمثمة السابقة  ،نجد صو ار مختمفة لجمل معترضة في مواطن شتى بين جزأين
ـــــــ
 1ـ  10النحل  2 .ـ  85ص .
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متبلزمين من الكبلم  ،وفي بعض المواطن بين الفعل وما قد يسبقو من بعض الحروف  ،وىذه
الجمل ال محل ليا من اإلعراب .
وقد يسبق الجممة المعترض بعض األحرف التي تسمى بأحرف االعتراض وىي في األصل
أحرف استئناف  ،أو عطف  ،وىذه األحرف ىي :
 1ـ " الفاء " كما في قول عمقمة الفحل :
أفضت إليك أمانتي
امرؤ
ْ
وأنت ٌ

ِ
وب
وقبمك ربَّتني فضعت ُرُب ُ

ومنو قولو تعالى  { :ومن دونيما جنتان فبأي آالء ربكما تكذبان مدىامتان } . 1
 2ـ " الواو " .
كقولو تعالى  { :فمما وضعتيا قالت ِّ :
رب إني وضعتيا أنتى واهلل أعمم بما وضعت وليس الذكر
كاألنثى } . 2
ومنو قول متمم بن نويرة :
لعمري وما دىري بتأبين ىالك

وال جزٍع مما أصاب فأوجعا

لقد ك ّفن ِ
المنيال تحت ردائو

فتى غير مبطان العشيات أروعا

الشاىد قولو  :وما دىري … إلخ جممة معترضة مقرونة بواو االعتراض .
 3ـ " إذ " التعميمية .
كقولو تعالى  { :ولن ينفعكم اليوم إذ ظممتم أنكم في العذاب مشتركون } . 3
ومنو قول مجنون ليمي :
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ِ
فزِّني بعينييا كما زنتيا ليا

الشاىد قولو  :إذ صيرت  .جممة اعتراضية مقرونة بـ " إذ " .
 4ـ " حتى " االبتدائية .
كقولو تعالى { وليست التوبة لمذين يعممون السيئات حتى إذا حضر أحدىم الموت قال إني تبت
اآلن وال الذين يموتون وىم كفار } . 4
ــــــ
 1ـ  62ـ  64الرحمن  2 .ـ  36آل عمران .
 3ـ  39الزخرف  4 .ـ  18النساء .

ومنو قول الشاعر :
عممتم بالندى حتى ُغواتُيُ ُم

فكنت مالك ذي َغ ٍّي وذي ِ
رشد

 5ـ البلم الموطئة لجواب القسم  :وىي البلم الداخمة عمى أداة الشرط  ،لئلذان بأن الجواب بعدىا
مبني عمى قسم قبميا ظاىر  ،أو مقدر ال عمى الشرط  ،وقد عد النحاة البلم الموطئة لمقسم من
األحرف االعتراضية ألنيا تتصدر الجممة الشرطية فتجعميا اعتراضية .
مثال القسم الظاىر قول الشاعر :
لعمري لئن كنتم عمى النأي والغنى

بكم مثل ما بي إنكم لصديق

فالقسم الظاىر قولو  :لعمري  ،والجممة الشرطية معترضة بين القسم وجوابو  :إنكم لصديق .
ومثال القسم المقدر قمل الشاعر :
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قضين لك صالح
لمتى صمحت ُلي
ْ

الدكتور  /مسعد زياد في سطور

يت جميبل
ولتُ َ
جزَي َّن إذا ُجز َ

فالقسم في ىذا الشاىد مقدر قبل البلم الموطئة  ،والجممة معترضة بين القسم المقدر وجوابو .

الفرق بين الجملة المعترضة  ،وبين جملة الحال :
نتيجة لبللتباس الذي كثي ار ما يقع بين الجممة االعتراضية  ،والجممة الحالية  ،حاول النحاة وضع
بعض الفوارق التي تميز بين الجممين حتى ال يختمط األمر عمى الدارس  ،وىذه الفوارق ىي :
 1ـ اإلنابة عن المفرد :
الجممة الحالية كما مر معنا جممة ليا محل من اإلعراب  ،لذلك فيي تحل محل االسم
المفرد  ،وتنوب عنو في إعرابو .
أما الجممة االعتراضية فيي من الجمل التي ال محل ليا من اإلعراب  ،وال تحل محل المفرد .
 2ـ اإلنشاء :
قد تأتي الجممة االعتراضية إنشائية  ،في حين ال تكون الجممة الحالية كذلك .
والشاىد عمى ذلك قول جميل :
يقولون جاىد يا جميل بغزوة

غير َّ
ىن اريد
و َّ
أي جياد َ

الشاىد قولو  :يا جميل  ،وىي جممة نداء إنشائية قد اعترضت بين الفعل " جاىد " وبين الجار
والمجرور المتعمق بالفعل وىو " بغزوة "
وكذلك قول ابن ىرمة :
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ظنت بشيء ما كان يرزؤىا

فالشاىد قولو  :واهلل يكمؤىا  ،وىي جممة دعاء إنشائية  ،وقعت معترضة بين اسم إن وخبرىا .
 3ـ االستقبال :
قد تبدأ الجممة المعترضة بحرف من أحرف االستقبال كمن وسوف  ،والسين .
نحو قولو تعالى  { :فإن لم تفعموا ولن تفعموا فاتقوا النار التي وقودىا الناس والحجارة } . 1
ونحو قول زىير :
وما أدري وسوف إخا ُل أدري

ٍ
نساء ؟
حصن أم
أقوم آ ُل
ُ
ٌ

ويمتنع ذلك في الجممة الحالية  ،ألنو يراد بيا الحاضر ال االستقبال .

سابعا ـ الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم :
لما الظرفية المتضمنة معنى الشرط  ،كيف .
أدوات الشرط غير الجازمة  :إذا  ،لو  ،لوال  ،لوما ّ ،
كقول المتنبي :
إذا أنت أكرمت الكريم ممكتو

وان أنت أكرمت المئيم تمردا

ـــــــــ
 1ـ  241البقرة .

 103ـ ومنو قول امرئ القيس :
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عمى ىضيم الكشح ريا المخمخل

إذا قمت ىاتي ناوليني تمايمت
ومنو قول جرير :
لوال الحياء لياجني استعبار

ولزرت قبرك والحبيب يزار

ومنو قولو تعالى  { :ولو نزلنا ىذا القرآن  ،عمى جبل لرأيتو خاشعا } . 1
 228ـ وقولو تعالى  { :ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة } . 2
ونحو قولو تعالى  { :لوال كتاب من اهلل سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم } . 3
ونحو  :لوما تأخرت لخرجنا في رحمة .
ونحو قولو تعالى  { :فمما أتاىم من فضمو بخموا بو } . 4
أقف .
تقف ُ
ونحو  :كيف ُ
في األمثمة السابقة نجد أن أجوبة الشرط وىي عمى الترتيب  :ممكتو  ،وتمايمت  ،لياجني
استعبار  ،ولرأيتو  ،ولجعل  ،ولمسكم  ،ولخرجنا  ،وبخموا  ،وأقف  .كميا أجوبة شرط ألدوات غير
ولما  ،وكيف  ،وىذه األجوبة ال محل ليا من اإلعراب
جازمة  ،وىي  :إذا  ،ولو  ،ولوال  ،ولوما َّ ،
.
ومن أمثمة أجوبة الشرط الجازمة غير المقترنة بالفاء  ،أو إذا  :أن تدرس تنجح .
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ثامنا ـ الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم غير مقتر بالفاء  ،أو إذا الفجائية .
وأدوات الشرط الجازمة ىي  :إن  ،إذما  ،من  ،ما  ،ميما  ،كيفما  ،حيثما  ،أينما  ،متى ،
أى .
ّأيان ّ ،أنى ّ ،
نحو قولو تعالى  { :وان تعودوا نعد } . 5
وقولو تعالى  { :إن تنصروا اهلل ينصركم } . 6
ـــــــــ
 1ـ  31الحشر  2 .ـ  118يوسف .
 3ـ  68األنفال  4 .ـ  76التوبة .
 5ـ  17األنفال  6 .ـ  7محمد .

ومنو قول المتنبي :
" وان أنت أكرمت المئيم تمردا "
الشاىد  " :تمردا " جواب شرط لئن الشرطية الجازمة  ،غير مقترن بالفاء  ،أو إذا الفجائية لذلك ال
محل لو من اإلعراب .
وقول الشاعر :
واّنك إذما ِ
تأت ما أنت آمر

بو تُْم ِ
ف َمن ّإياه تأمر آتيا

 104ـ ومنو قول زىير :
ومن يصنع المعروف في غير أىمو

يكن حمده ذما عميو ويندم
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الشاىد  :يكن حمده  ...إلخ  ،جواب شرط لـ " من " الشرطية الجازمة  ،غير مقتر بالفاء  ،أو إذا
الفجائية  ،لذلك ال محل لو من اإلعراب .
ومنو قول الحطيئة :
ومن يفعل المعروف ال يعدم جوازيو

ال يذىب العرف بين اهلل والناس

فجممة  :ال يعدم جوازيو  .جواب شرط لـ " من " الشرطية الجازمة  ،غير مقترن بالفاء  ،أو إذا
الفجائية  ،ال محل لو من اإلعراب .
وقول جميل :
وما أنس ما األشياء ال أنس قوليا

بت نِ ِ
يد
ضوي
وقد َّ
أمصر تُر ُ
قر ْ
َ

ومنو قول زىير :
وميما تكن عند امريء من خميقة

وان خاليا تخفى عمى الناس نعمم

وقول األخر :
نفوسكما
يا
صاحبي فدت نفسي َ
ّ

وحيثما كنتما القيتما رشدا

وقولو تعالى  { :أين ما تكونوا يأت بكم اهلل جميعا } . 1
ومنو قول عمر بن كمثوم :
متى ننقل إلى قوم رحانا

يكونوا في المقاء ليا طحينا

ـــــــ
 1ـ  148البقرة .
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ونحو ّ :أيان تحضر نكن في استقبالك .
وقول لبيد :
كبل مركبييا تحت رجميك شاجر

فأصبحت ّأنى تأتيا تشتجر بيا

ادخار في صغرك ينفعك في كبرك .
أي ّ
ونحو ّ :
وعدم اقتران جواب الشرط مع األدوات غير الجازمة  ،يكون لظيور الجزم في لفظ الفعل .
وعدم اقترانو مع األدوات الجازمة  ،فؤلن المحكوم لموضعو بالجزم ىو " الفعل " ال الجممة
بأسرىا )1 ( .
ومما يقال في جممة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء  ،أو إذا الفجائية  ،يقال في
جممة جواب الطمب  ،فيي في الحقيقة جواب شرط جازم  ،حذف مع فعمو  ،لداللة الكبلم عميو .
كما في قول جميل :
وان قمت ردي بعض عقمي أعش بو

مع الناس قالت  :ذاك منك بعيد

فقد جزم الفعل " أعش " عمى تقدير  :إن ترديو أعش بو  ،وجممتو جواب شرط جازم غير مقترن
بالفاء  ،أو إذا  ،لذلك ال محل ليا من اإلعراب .
ومنو قول عنترة :
بل سألت الخيل يا بنة مالك
ىّ

إن كنت جاىمة بما ال تعمم

يخبرك من شيد الوقيعة أنني

أغشى الوغى و ِ
أع ُّ
ف عند المغنم

فالتقدير فيو  :إن تسألييا يخبرك من شيد .
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أنواع أدوات الشرط من حيث الزمن :
يتفق النحاة عمى أن أدوات الشرط تنقسم إلى نوعين :
 1ـ أدوات شرط ظرفية :
ولما  ،ومتى  ،و ّأيان  ،و ّأنى  ،وحيثما ،
وىي  :إذا ّ ،
وأينما  ،وتعرب األداة في محل نصب عمى الظرفية  ،والعامل فييا جوابيا  ،وتكون
ـــــــ
 1ـ األشباه والنظائر لمسيوطي ج 2ص . 23

جممة فعل الشرط في محل جر باإلضافة ،

 2ـ أدوات شرط غير ظرفية :
وىي بقية أدوات الرط الجازمة وغير الجازمة مثل  :إن  ،واذما  ،ومن  ،وما  ،وميما  ،وكيفما
 ،ولو  ،ولوال  ،ولوما .
فالجمل الشرطية المصدرة بأداة مما سبق يكون موقعيا اإلعرابي مع األداة حسب موقعيا من الكبلم
 ،وموقع جممة فعل الشرط ال محل لو من اإلعراب كما سنرى من خبلل الشواىد التالية :
قال كثير :
أعرضت
كأني أنادي صخرة حين
ْ

من الصم لو تمشي بيا العصم زلَّ ِت
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فقولو  :لو تمشي بيا العصم في محل نصب صفة لـ " صخرة "  ،أما جممة الشرط فقط وىي :
تمشي بيا العصم ال محل ليا من اإلعراب .
وقال قيس بن الخطيم :
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر
ُ

ليا نفذ لوال الشعاع أضاءىا

فجممة لوال الشاع في محل رفع صفة لـ " نفذ "  ،وجممة الشعاع كائن ال محل ليا من اإلعراب .
ومثمو قول الشاعر :
وانك إذ ما ِ
تأت ما أنت آمر

ِ
تأمر آتيا
بو تُْمف من ّإياه ُ

إن  ،وجممة تأت ال محل ليا من اإلعراب .
فجممة ما تأت في محل رفع خبر ّ
ومنو قول أبي زبيد :
فإن ليم
فالدار إن تنئيم عني ّ

ودي ونصري إذا أعداؤىم نصعوا
ّ

فجممة  :إن تنئيم عني في محل رفع خبر المبتدأ " الدار "  ،وجممة تنئيم عني ال محل ليا من
اإلعراب .
ومنو قول امريء القيس :
أغرك مني أن ُحّب ِك قاتمي
ّ

و ّأنك ميما تأمري القمب ِ
يفعل ؟

أن "  ،وجممة تأمري القمب ال محل ليا من اإلعراب .
فجممة ميما تأمر القمب في محل رفع خبر " ّ
وال يصح أن نعرب الجمل السابقة بأنيا جمل ابتدائية  ،ألنو لم يبتدأ بيا الكبلم ال لفظا وال نية
.
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واذا اعتبرنا الجممة التي نتحدث عنيا جزءا من التركيب الشرطي  ،واإلعراب إنما يقدر لمتركيب
كمو  ،أما الجزء المتمم وىو جواب الشرط فبل محل لو من اإلعراب ألن الشرط َّنزل جممتيو منزلة
الجممة الواحدة  ،فالمحل اإلعرابي لذلك المجموع  ،وكل منيما جزء ال محل لو كما يذكر صاحب
المغني (. )1
فالجواب عمى ذلك أن ىذا يقتضي منك أن تجعل جواب الشرط الجازم ال محل لو من اإلعراب
دائما  ،وان كان مقترنا بالفاء  ،وذلك مخالف لمقاعدة التي تقول تكون جممة جواب الشرط ال محل
ليا من اإلعراب إذا لم تقترن بالفاء  ،أو إذا الفجائية  ،فإذا اقترنت بيما كان ليا محل إعرابي .
واذا قمنا أنيا جممة ابتداء الشرط  ،والجممة االبتدائية ال محل ليا من اإلعراب  ،لزمن أن نجعل
جممة جواب الشرط الظرفي كذلك  ،ألنو في االبتداء حكما  ،وان تأخر في المفظ كما في قول طرفة
بن العبد :
متى تأتني أصبحك كأسا روية

وان كنت عنيا ذا غنى فاغن وازدد

فالتقدير  :أصبحك كاسا روية حين تأتيني  ،ألنك ستعمق متى بالجواب  ،وىذا المزوم منقوض
بالجواب المقترن بالفاء نحو قولنا  :متى يسافر محمد فكن في وداعو .
واذا اعبرنا الجممة المعنية بالحديث استئنافية  ،كان االعتراض لمخالفتيا لشرطي الجممة المستأنفة ،
لما يتم  ،حتى
األول  :ألنو لم يستأنف بيا كبلم جديد  .والثاني  :أن الكبلم الذي لفظ بو قبميا ّ
يجوز االستئناف بعده .

أما في قولو تعالى  { :و ّأيا ما تدعوا فمو األسماء الحسنى } . 2
ـــــــ
 1ـ المغني ص  475نقال عن إعراب الجمل وأشباه الجمل للدكتور فخر الدين قباوة ص  ، 45ألنني لم أجد الكالم الذي ذكره
قباوة نقال عن المغني في الصفحة المذكور  ،أو في غيرها  ،ولعلني لم استدل عليه .
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 1ـ  110اإلسراء .

فأيأ ما تدعوا جممة شرطية استئنافية  ،وجممة تدعوا ال محل ليا من اإلعراب  ،ألنيا جممة الشرط
ّ

غير الظرفي .

أي " الشرطية  :أداة شرط غير ظرفية  ،وان أضيفت إلى ظرف سواء زماني أو مكاني ،
فـ " ّ

وأعربت إعرابو نحو  :أي ساعة تحضر أكن في انتظارك .

أي " في األصل مغرقة في اإلبيام تدل عمى العموم  ،دون أن تحمل معنى
والعمة في ذلك ّ
أن " ّ

مما تضاف إليو من الظرف  ،وانما تكتسب باإلضافة  ،أو الوصف شيئا من التحديد  ،وىي أيضا
ال تضاف إلى الجمل  ،ولو كانت ظرفية كغيرىا من أدوات الشرط الظرفي ألظيفت إلى الجمل ،

ولكن ذلك ممتنع .

تاسعا ـ الجملة المفسرة :
ىي جممة فضمة زائدة تفسر ما يسبقيا  ،وتكشف عن حقيقتو .
نحو  :ىو مؤدب أي أخبلقو نبيمة .
ومنو قول الشاعر :
ترمينني بالطرف أي أنت مذنب

وتقمينني َّ
لكن إياك ال أقمي

فجممة  :أخبلقو نبيمة  ،المكونة من المبتدأ والخبر  ،ال محل ليا من اإلعراب مفسرة لما قبميا  ،بعد
حرف التفسير " أي "  ،وىو حرف مبني عمى السكون  ،ال محل لو من اإلعراب .
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أن " .
كما تأتي الجممة التفسيرية بعد حرف التفسير " ْ
 229ـ نحو قولو تعالى  { :فأوحينا إليو أن اصنع الفمك } . 1
وتأتي الجممة التفسيرية أحيانا مجردة من حرف التفسير  ،ولكنيا تفسر المقصود من السؤال .
نحو قولو تعالى  { :ىل أدلكم عمى تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون باهلل ورسولو } . 2
فجممة  :تؤمنون باهلل ورسولو  .جممة مفسرة لمسؤال قبميا  ،ال محل ليا من اإلعراب .
ــــــ
 1ـ  27المؤمنون  2 .ـ  10الصف .

وقد تأتي جممة االستفيام نفسيا مفسرة لما قبميا .
 230ـ نحو قولو تعالى  { :وأسروا النجوى الذين  :ىل ىذا إال بشر } . 1
فجممة  :ىل ىذا إال بشر  .جممة مفسره " لمنجوى "  .ال محل ليا من اإلعراب .

عاشرا ـ الجملة الواقعة جوابا للقسم :
َّ
ألقولن الحق .
نحو  :واهلل
 231ـ ومنو قولو تعالى  { :وتاهلل ألكيدن أصنامكم } . 2
وقولو تعالى  { :يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسمين } . 3
فكل جممة من الجمل التالية وىي " ألقولن الحق "  ،و" ألكيدن أصنامكم "  ،و" إنك لمن المرسمين
" ال محل ليا من اإلعراب لمجيئيا جوابا لمقسم .
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حادي عشر  :الجممة المؤكدة لجممة ال محل ليا من اإلعراب .
نحو  :سافر محمد سافر محمد .
ومنو قولو تعالى  { :فإن مع العسر يس ار إن مع العسر يس ار } . 4
ثاني عشر  :جممة الشرط إذا حذف جوابيا  ،وتقدميا ما يدل عميو .
نحو  :أنت بطل إن صرعت فبلن .
والتقدير  :إن صرعت فبلن فأنت بطل .
أو تقدميا ما يطمب ما يدل عمى جوابيا وىو " القسم " .
نحو  :واهلل إن حضرت حفمنا ليحضرن كل المدعوين .
فالقسم يطمب ليحضرن  ،والفعل " يحضرن " دليل عمى جواب الشرط .
والتقدير  :إن حضرت حفمنا يحضر كل المدعوين .
ـــــــ
 1ـ  3األنبياء  2 .ـ  57األنبياء .
 3ـ  ، 3 ، 2 ، 1يس  4 .ـ  6الشرح .
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حادي عشر ـ الجملة التابعة لجملة ال محل لها من اإلعراب :
نحو  :جاء التبلميذ ولم يجئ المعمم .
فجممة  :لم يجئ المعمم  .معطوفة عمى جممة  :جاء التبلميذ  .وىي جممة ال محل ليا من اإلعراب
ابتدائية  ،وعيو فجممة " لم يجئ المعمم " ال محل ليا من اإلعراب .
 105ـ ومنو قول لبيد :
وىم السعاة إذا العشيرة ِ
أفظعت

وى ُم فوارسيا وىم حكاميا
ُ

الشاىد  " :وىم فوارسيا " جممة مكونة من المبتدأ والخبر  ،وال محل ليا من اإلعراب  ،ألنيا
معطوفة عمى جممة  " :ىم السعاة " االبتدائية .
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