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أ -المقدمة
إنّ ّاللّغةّالعربيةّعلومّكثيرةّ.منهاّعلمّالنحوّ.وهوّعلمّيبحثّعنّأحوالّأواخرّالكلماتّ
العربيةّمنّحيثّاإلعرابّوّالبناءّّ 1.والعلمّالنحو ّمباحثّعنّالكلمةّ.وهيّتنقسمّإلىّثالثةّأقسامّ
ّ.واالسم ّيعرفّبالخفضّ
وهيّاسم ّوفعل ّو ّحرفّ 2.وهناكّمبحثّمهمّوهوّالمبحثّعنّاالسم ّ
والتنوينّوّدخولّاأللفّوالالمّ،وحروفّالخفضّ 3.
ّقادرا ّعلى ّمعرفة ّالتغييرات ّفي ّتغييراتّ
أهمية ّالمعرفة ّالمبنى ّو ّالمعرب ّهي ّأن ّتكون ً
عاملّيأتيّيجبّأنّيكونّمختلفاّ.إذاّ
ّ
الكلماتّبأيّشكلّيمكنّالكلماتّأنّتتغيرّّ.ألنّّّكلّ ّ
كنتّالّتعريفّتغييراتّّالكلمةّالّتيّسيتمّتغييرهاّ،فلنّيتمّنقلّالغرضّالمقصودّمنّالكلمةّإلىّ
القرأّ .
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ّومبني ّهي ّالكلمة ّالّتي ّتظل ّرسائلة ّدائما ّعلى ّحالها ّفي ّكل ّمن ّالمجتمع ّالسكونّ.
واإلعرابّهوّتغييرّأوّأخرّالكالم إلختالفّالعواملّعليهاّلفظاّاوّتقديرا ّ4.لذلكّفإنّطريقتناّإلىّ
معرفةّمبنىّوّالمألوفةّتكفىّلكيّنعرفّمنّخاللّالتغييراتّالسابقةّفيّنهايةّالكلمةّماّإذاّكانتّ
مرابعّوالكلمةّالّتيّلمّيتغييرّحرفهاّالنهائّدائماّ .
ب-تعريف المبنى و المعرب
مبني ّوهو ّالفرعّ .كما ّقال ّسمشود ّمحمد ّان ّمبني ّهو ّما ّال ّيتغير ّاخره ّبسبب ّالعواملّ
الدّاخلة ّعليه ّكالمضراتّّ ،واسماء ّالشرطّّ ،واسماء ّاإلستفهمّّ ،واسماء ّاإلشارهّّ ،واسماء ّاألفعالّ،
ّواسماءّالموصولّ .و ّانواعهّاربعةّالسكن،وّالفتحّوّالكسرةّوّالضمّّ.وّمبنيّنوعانيّّ:احدهماّ
5
الفعلّالماضىّوّالثانيّالفعلّاألمر.
ّواالسم ّالمبنيّهو ّالّذىّالّيتغيرّشكلّاخرهّبتغيرّموقعهّفيّالجملةّ.فكلمةّ"نحن" ّمثال
وهيّاسمّمبني يكونّاخرهاّدائماّالضمةّاينماّوقعتّفيّالكالمّ.كذلكّكلمةّ"هذه" وهيّاسمّ
مبنيّيكونّاخرهاّدائماّالكسرةّاينماّوقعتّفيّالكالمّّ.وأماّاالسم ّالمعربّفهوّالّذيّيتغيرّ
شكلّاخرهّبتغيرّموقعهّفيّالجملةّفكلمةّ(الرجل)ّمثالّوهيّاسمّمعربّيكونّاخرهاّالضمةّاوّ
الفتحةّاوّالكسرةّعلىّحسبّموقعهاّفيّالجملةّ.والفرقّبينهماّهوّمبنىّالّتتغييرّشكلّحرفّ
اخرهّ.لكنّمعربّيتغيرّشكلّحرفّاخره.
إنّالكلمةّ"االسم"ّ ّوهوّيعرفّبالخفضّوالتنوين ّوّدخ ّولّاأللفّوالالمّ،وحروفّ
الخفضّوهيّمنّوّإلىّوّعنّوّعلىّوّفيّوّربّّوّالباءّوّالكافّوالالمّ ّ6.
إنّالكلمةّ"المبنى"ّبمعناهاّّالفرعّ.المبنىّهوّالذىّالّيتغيرّشكلّاخرهّبتغيرّموقعهّ
فيّالجملة .تنقسمّمبنىّإلىّاربعةّوّهيّبنىّبالضمةّ،بنىّبالفتحّ،بنىّباالكسرةّ،وّبنىّ

4

Ibid, h. 5.
, 954 H, h.5 h.6متممة الجرومية في علم العربية Syamsyuddin Muhammad,
6
Ibid, h. 3
5

2

ث"ّ،ومثلّبنىّبالفتحّوهي"أَيْ َن"ّ.ثمّمثلّمنّبنىّ
بالسكونّ.
مثلّبنىّبالضمةّوّهيّ"حْي ُ
َ
الكسرةّهيّ"أ َْم ِ
"ّ.وّمثلّمنّبنىّبالسكونّوّهيّ"ه ْل"ّ 7.
س
َ
إن ّالكلمة ّ" ّالمعرب" ّو ّهو ّاألصلّ .المعرب ّهو ّماتغيير ّاألخره ّبسبب ّالعواملّ
الداخلةّعليهاّلفظاّاوّتقديراّ.وأقسامهّأربعةّرفعّونصبّوخفضّوّجزمّ.مثلّمنّالرفغّهيّ
ت ّبَِزيْ ٍدّ ّ،ومثلّمنّ
ت َّزيْ ًداّ ّ،ومثلّم
َزيْ ٌد ّقَائٌِمّ،وّمثلّ
نّالخفضّهيّمَرْر ُ
منّالنصبّهيّرأَيْ ُ
َ
َ
بّ 8ّ.
الجزمّهيّلَ ْمّيَ ْ
ض ِر ْ

لدهن)ّ.
ّفإنّ ّاتصلتّبهّنونّاإلسناثّبنيّمعهاّعلىّالسكونّنحنّ(ّ:والولدت يرضعنةاو ُ

ّوإنّاتصلتّبهّنونّالتوقيدّالمباشرةّبنيّعلىّالفتحّ،نحنّ ( :ليسجنن وليكون )ّ 9.

ّومن ّالتعريفات ّالسابقة ّيمكن ّإستنتاجها ّأن ّالمبنى ّهو ّالّذى ّال ّيتغير ّشكل ّأخره ّبتغييرّ
ّ
موقعهّفي ّالجملةّ.وّمبنىّهيّباالّتنوينّ.إذاّمبنىّواضعّفيّوقتّرفعّأوّنصبّأوّجرّفهيّأبداّ
بشكلّأول(هيّالّيتغييرّحروفّاالخرهاّلكنّيكونّبالرفعّأوّبالنصبّأوّبالجرّكماّطالبّمنصبهّ.
وّإذاّالمعربّهوّماّتغيرّاألخرهّبسببّالعواملّالدّاخلةّعليهاّلفظاّاوّتقديراّ ّ.
ج-صياغ االسم المبني و االسم المعرب
صياغ من اسم المبني و هي:
 -1اسمّالضميرّّ:وهوّبدلّاإلنسانّّ،مثالّ:
أ) الكلمةّبدلّالواحدّاإلنسانّ(متكلم)ّّ:أناّوّنحن
ّ،انتّ،انتمّّ،انتنّّّ،انتماّ
مخاطب)ّّ:انت ِّ
َّ
ب) الكلمةّبدلّاإلنسانّالثانيّ(
ج) الكلمةّبدلّاإلنسانّالثالثّ(غئب)ّّ:هوّ،هيّ،همّ،هنّّ،هماّ
 -2اسمّاإلشارةّّ:وهوّّكلمةّالنطقةّ،مثلّّ:هذاّوّهذهّوّهوالءّوّذلكّوّتلكّوّأّولئك.
 -3اسمّالموصولّّ:وهوّّكلمةّالربطّ،مثلّّ:الذىّوّالذينّوّالتيّوّالالتي
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 -4اسمّاإلستفهامّّ:وهيّ َم ْنّوّكيفّوّأينّوّكمّوّمتىّوّهلّوّما
 -5اسمّالشرطّّ:وهيّمنّوّمتىّوّماّوّمهما
 -6اسمّظرفّّ:وّهيّحيثّوّأمسّوّاألنّوّإ ّْذّوّإذَاّوّأينّوّثم
صياغّمنّاسمّالمعربّهيّ:إماّلفظّمثلّز ٍ
يدّوّعم ٍروّ ّ،وإماّتقديراّنحوّموسىّوّالفتىّ 10
متكلم

غئب

هذا ،ذلك

إسم اإلشارة

إسمّالضمير

صياغ اإلسم المبنى

إسم الظرف

هوالء ،أولئك

إسم
الموصول
الذى ،الذين ،التي ،الالتي

من ،كيف ،أين ،كم ،متي ،هل،
ما
من ،متى

إسم الشرط

إسم اإلستفهام

إذ ،إذا ،األن

ثم ،أين ،أمس ،حيث

ما ،مهما

صياغ اإلسم المعرب
تقدرا

لفظا
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موسى ،الفتى

ٍ
زيد و عم ٍرو

رسمّالبيانىّّ:1صياغّاالسمّالمبنىّوالمعرب ّ

د-أمثلة اسم المبنى والمعرب في سورة محمد
ّّّّّوجدتّالمباحثة ّاسماّمبنيا ّفي ّسورةّمحمدّالّتيّتكون ّمنّثمانيةّوّثالثينّاية .ولكنّهناّ
اخترتّالباحثةّفقطّذكرّمعنىّااليةّمنّااليةّاألولىّإلىّااليةّالثالثة.
اَل ِذين َك َفروا وصدوا َعن سبِي ِل ِ
َضل أَ ْع َمالَ ُه ْم ()1
الله أ َ
ْ َ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ
ّّّّّّّفيّالكلمةّاألولّيعنىّ"الذين"ّهيّصياغّاالسمّالمبنىّالشملّفيّتقسمّاسم الموصولّمثلّ
صدّ ْواّوّأ َْع َمالَ ُه ْم ّوّهوّفعلّالماضىّ
شرحّمؤلفّالبابّالثالثّيعنى ّ"ج"ّ.ثمّننظرّإلىّ"كفروا ّوّ َّ

أصلهاّالكلمةّوهيّكفرّ،صدّ،وّأعمالّ.فالثالثّكلمةّيدخلّفيّ
ّ
الّذيّيستخدمّضميرّ"هم"ّ ،
االسم الضميرّ.ألنّكلّضميرّهوّالمبنى.
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
الحق ِمن ربِ ِه ْمَ ،كف َر
َو الذيْ َن َء َامنُ ْوا َو َعملُ ْوا الصال َحات َو َء َامنُ ْوا بِ َما نُ ِز َل َعلَى ُم َحمد َو ُه َو َ
صلَ َح بَالَ ُه ْم ()2
َع ْن ُه ْم َسيِئَاتِ ِه ْم َو أَ ْ
ّّّّّّهيا ّننظر ّهذه ّاآليةّ ،الكلمة ّ"ما" ّفي ّ"بما" ّّوهو ّاسم الشرطّ ،ثم ّنلتقى ّ"هو" ّّوهي ّاسمّ
عّبالضميرّ"أنا"ّ،وهوّبمعىّاسمّالضميرّ ّ.
ّ
الضميرّ.فيّهذهّااليةّ"أصلح"ّهيّفعلّالمضار
5

ِ
ِ
ِ
ِ
َذلِ َ
الحق م ْن ربِ ِه ْم ،كذلك يضرب اللهُ
ك بِأَن الذيْ َن َك َف ُرْوا ات بَ عُ ْوا البَط َل َوأَن الذيْ َن َء َامنُ ْوا ات بَ عُ ْوا َ
للناس أمثالهم ()3

ذلكّوهوّاسم اإلشارةّ ّ11.
ثم هياّننظرّفيّهذهّااليةّ،الكلمةّذلكّفيّأولّالسورةّهيّمبنىّألنّّ ّ
ّ
ه-الخالصة
ّّّهذهّالوقةّمنّاجلّتسهيلّقراءتهاّللفهمّاسمّالمبنىّ،خاصةّفيّالسورةّمحمدّّ.اسمّالمبنىّهوّ
ِ
ك"ّأوّ
ك"ّّّ.هماّالّتستطيعّيقولّ" َذلَ َ
ك"ّاَْوّ"تِْل َ
الّيستطيعّالتغييرّألنّالمبنىّالكلمةّأبداّ،مثلّ" َذل َ
ِ
ِ
ك ّفقدّ.هيّالتستطيمّتغييرّ.صياغّاسم ّالمبنىّإلىّالسادسّأقسامّّ:اسمّ
ك ّياّ َذل َ
ك"ّلكنّ َذل َ
"تَلَ َ
الضميرّ،اسمّاإلشارةّ،اسمّالموصولّ،اسمّاالستفهامّ،اسمّالشرطّوّاسمّالظرفّ.

ّ

القرأن القريم
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