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 مقدمةال -أ

ّالكلماتّللّ اّإنّ  ّيبحثّعنّأحوالّأواخر ّوهوّعلم ّالنحو. ّعلم ّمنها ّكثيرة. ّعلوم ّالعربية غة
تنقسمّإلىّثالثةّأقسامّمباحثّعنّالكلمة.ّوهيّّلعلمّالنحواّو1ّالعربيةّمنّحيثّاإلعرابّوّالبناء.

ّّواالسموهناكّمبحثّمهمّوهوّالمبحثّعن2ّّحرف.ّوّوفعلّاسموهيّ يعرفّبالخفضّّاالسم.
3ّوالتنوينّوّدخولّاأللفّوالالم،ّوحروفّالخفض.

ّتغييراتّ ّفي ّالتغييرات ّمعرفة ّعلى ّقادرًا ّتكون ّأن ّهي ّالمعرب ّو ّالمبنى ّالمعرفة أهمية
عاملّيأتيّيجبّأنّيكونّمختلفا.ّإذاّّّكلّ ّّيرّ.ّألنّ الكلماتّبأيّشكلّيمكنّالكلماتّأنّتتغ

لىّتمّنقلّالغرضّالمقصودّمنّالكلمةّإتيّسيتمّتغييرها،ّفلنّيكنتّالّتعريفّتغييراتّّالكلمةّالّ 
ّالقرأ.

                                                           
1 Mohammad Idris Jawhari, القواعد الصرفية,  Intitut Sekretaris Islam Metyara, Gontor, 2002, h. 2. 
2 Syekh Shanhaji, 1405 ,المتن االجرومية, h. 2.  
3 Syamsyuddin Muhammad, 954 ,متممة الجرومية في علم العربية H, h.3. 
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ّالّ ّو ّالكلمة ّهي ّالسكون.ّمبني ّالمجتمع ّمن ّكل ّفي ّحالها ّعلى ّدائما ّرسائلة ّتظل تي
لىّإلذلكّفإنّطريقتناّ  4ّختالفّالعواملّعليهاّلفظاّاوّتقديرا.إل خرّالكالمأوّأيرّواإلعرابّهوّتغي

ّكانتّ معرفةّمبنىّوّالمألوفةّتكفىّلكيّنعرفّمنّخاللّالتغييراتّالسابقةّفيّنهايةّالكلمةّماّإذا
ّتيّلمّيتغييرّحرفهاّالنهائّدائما.مرابعّوالكلمةّالّ 

 يف المبنى و المعربتعر -ب

ّ ّسمشود ّقال ّكما ّالفرع. ّوهو ّالعواملّمبني ّبسبب ّاخره ّيتغير ّال ّما ّهو ّمبني ّان محمد
ّكاالدّ  ّعليه ّّواخلة ّّواسملمضرات، ّالشرط، ّاإلاسماء ّّواء ّاإلاسمستفهم، ّّواء ّاألفعال،ّاسمشاره، اء
انواعهّاربعةّالسكن،وّالفتحّوّالكسرةّوّالضم.ّّوّمبنيّنوعانيّ:ّاحدهماّّوّ.اءّالموصولاسمّو

 5الفعلّالماضىّوّالثانيّالفعلّاألمر.

 مثالّذىّالّيتغيرّشكلّاخرهّبتغيرّموقعهّفيّالجملة.ّفكلمةّ"نحن"الّ ّالمبنيّهوّاالسمّو
ّكذيكونّاخرهاّدائماّ مبنيّاسموهيّ ّكلمةّ"هذه"الضم ةّاينماّوقعتّفيّالكالم. ّاسموهيّ لك

ّالكسرةّاينماّوقعتّفيّالكالم.ّّوأماّ ذيّيتغي رّالمعربّفهوّالّ ّاالسممبنيّيكونّاخرهاّدائما
معربّيكونّاخرهاّالض مةّاوّّاسمشكلّاخرهّبتغيرّموقعهّفيّالجملةّفكلمةّ)الر جل(ّمثالّوهيّ

رّشكلّحرفّييمبنىّالّتتغّالفتحةّاوّالكسرةّعلىّحسبّموقعهاّفيّالجملة.ّوالفرقّبينهماّهو
 اخره.ّلكنّمعربّيتغيرّشكلّحرفّاخره.

لّاأللفّوالالم،ّوحروفّوّدخّوّوهوّيعرفّبالخفضّوالتنوينّ"ّاالسمإنّالكلمةّ"
6ّّوّالباءّوّالكافّوالالم.ّمنّوّإلىّوّعنّوّعلىّوّفيّوّربّ ّالخفضّوهي

شكلّاخرهّبتغيرّموقعهّإنّالكلمةّ"المبنى"ّبمعناهاّّالفرع.ّالمبنىّهوّالذىّالّيتغيرّ
كسرة،ّوّبنىّلضمة،ّبنىّبالفتح،ّبنىّبااللىّاربعةّوّهيّبنىّباإتنقسمّمبنىّ فيّالجملة.

                                                           
4 Ibid, h. 5. 
5 Syamsyuddin Muhammad, 954 ,متممة الجرومية في علم العربية H, h.5  h.6 
6 Ibid, h. 3 
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"أَْيَن".ّثمّمثلّمنّبنىّمثلّبنىّبالضمةّوّهيّ"َحْيُث"،ّومثلّبنىّبالفتحّوهيبالسكون.ّ
7ّالكسرةّهيّ"أَْمِس".ّوّمثلّمنّبنىّبالسكونّوّهيّ"َهْل".

ّا "ّ ّالكلمة ّماإن ّهو ّالمعرب ّاألصل. ّهو ّو ّالعواملّيتغيلمعرب" ّبسبب ّاألخره ر
الداخلةّعليهاّلفظاّاوّتقديرا.ّوأقسامهّأربعةّرفعّونصبّوخفضّوّجزم.ّمثلّمنّالرفغّهيّ

ّقَائٌِم،ّوّمثلّ مثلّمنّنّالخفضّهيَّمَرْرُتِّبَزْيٍد،ّّومثلّممنّالنصبّهيّرَأَْيُتَّزْيًدا،ّّوَزْيٌد
8ّالجزمّهيَّلْمَّيْضِرْب.ّ

ّ(.لدُهن  او ة)والولدت يرضعنمعهاّعلىّالسكونّنحنّ:ّتصلتّبهّنونّاإلسناثّبنيّاّنّ إفّ
ّ 9: ) ليسجنن  وليكون (.إنّاتصلتّبهّنونّالتوقيدّالمباشرةّبنيّعلىّالفتح،ّنحنّّو

ّأنّّ ّإستنتاجها ّيمكن ّالسابقة ّالتعريفات ّالّ ّومن ّهو ّالمبنى ّشكل ّيتغير ّال ّبتغيأذى رّيخره
بداّأوّجرّفهيّأوّنصبّأذاّمبنىّواضعّفيّوقتّرفعّإالجملة.ّوّمبنىّهيّباالّتنوين.ّّموقعهّفي

ّكماّطالبّمنصبه.ّأوّبالنصبّأرّحروفّاالخرهاّلكنّيكونّبالرفعّييغتول)هيّالّيأبشكلّ وّبالجر
ّاخلةّعليهاّلفظاّاوّتقديرا.ّوّإذاّالمعربّهوّماّتغيرّاألخرهّبسببّالعواملّالدّ 

 المعرب  االسمالمبني و  االسمصياغ -ج

 :المبني و هي اسمصياغ من 

 بدلّاإلنسان،ّّمثالّ:ّوهوالضميرّ:ّّاسم -1
 الكلمةّبدلّالواحدّاإلنسانّ)متكلم(ّ:ّأناّوّنحن (أ

 ،ّّانتماّ،ّانتم،ّّانتنّ ،ّانتِّمخاطب(ّ:ّانتَّالكلمةّبدلّاإلنسانّالثانيّ) (ب
 ،ّهماّالكلمةّبدلّاإلنسانّالثالثّ)غئب(ّ:ّهو،ّهي،ّهم،ّهنّ  (ج

 .لئكّوأوّّتلكوّّذلكوّّهوالءوّّهذهوّّهذاّكلمةّالنطقة،ّمثلّ:ّّوهواإلشارةّ:ّّاسم -2
 الالتيوّّالتيوّّالذينوّّالذىّكلمةّالربط،ّمثلّ:ّّوهوالموصولّ:ّّاسم -3

                                                           
7 Ibid, h. 6 
8 Ibid, h. 5 
9 Ibid, h. 7 



 
 

4 
 

ّكمّوّمتىّوّهلّوّماوهيّّ:مّااإلستفهّاسم -4 ّكيفّوّأينّو  َمْنّو
 منّوّمتىّوّماّوّمهماالشرطّ:ّوهيّّاسم -5
 وّإَذاّوّأينّوّثمّحيثّوّأمسّوّاألنّوّإذّْظرفّ:ّوّهيّّاسم -6

10ّإماّتقديراّنحوّموسىّوّالفتى،ّّوإماّلفظّمثلّزيٍدّوّعمرٍوّ:هيّعربالمّاسمصياغّمنّ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Syekh Shanhaji, 1405 ,المتن االجرومية, h. 2. 

 صياغ اإلسم المبنى

 إسم اإلشارة

إسم 
 الموصول

هامإسم اإلستف  إسم الشرط 

 إسم الظرف

 الضميرّإسم

 متكلم

 هوالء، أولئك غئب

 هذا، ذلك

من، كيف، أين، كم، متي، هل،  الذى، الذين، التي، الالتي
 ما

 إذ، إذا، األن من، متى

 ما، مهما ثم، أين، أمس، حيث

 عربصياغ اإلسم الم

 لفظا تقدرا
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ّالمبنىّوالمعربّاالسمصياغّ:1ّالبيانىّرسمّ

 

 في سورة  محمد والمعرب مبنىال اسم ةمثلأ-د

ولكنّهناّ منّثمانيةّوّثالثينّا ية.ّتكونتيّسورةّمحمدّالّ ّفيّانيبماسماّّوجدتّالمباحثةّّّّّ   
 .ةثالثيةّالاالّإلىّىيةّاألولذكرّمعنىّااليةّمنّاالفقطّّالباحثةّاخترت

 (1) ُهمْ َعْن َسِبْيِل اللِه َأَضل  َأْعَمالَ  ْواد  صَ وَ  اوْ رُ فَ كَ   اَل ِذْينَ 

مثلّّولالموص اسمتقسمّّشملّفيالّالمبنىّاالسمهيّصياغّّفيّالكلمةّاألولّيعنىّ"ال ذين"ّّّّّّّ
أَْعَماَلُهْمّوّهوّفعلّالماضىّْواّوّدّ صَّوّّثمّننظرّإلىّ"كفروا"ج".ّّشرحّمؤلفّالبابّالثالثّيعنى

ّالّ  ّ"هم"،ذيّيستخدم ّّوّضمير ّالكلمة ّفالأصلها ّأعمال. ّو ّصد، ّكفر، ّيدخلّفيّهي ّكلمة ثالث
 ألنّكلّضميرّهوّالمبنى.ّ.الضمير االسم

، َكف َر ِهمْ الَحق  ِمن ر ب ِ  ُهوَ نُ زِ َل َعَلى ُمَحم ٍد َو  اِبمَ  نُ ْواِت َو َءامَ االص اِلحَ  ْواَو َعِملُ  نُ ْواَءامَ  ال ِذْينَ َو 
 (2)ُهْم ْصَلَح بَالَ أَ َو  ِهمْ َسيِ َئاتِ  ُهمْ َعن ْ 

ّننظرّّّّّّ ّفيّية،آلاّهذهّهيا ّ"ما" ّّالكلمة ّّو"بما" ّّوالشرط اسمهو ّ"هو" ّنلتقى ّثم ،ّ ّاسمهي
ّالضمير.ّّاسمهوّبمعىّفعلّالمضارعّبالضميرّ"أنا"،ّّوّ"أصلح"ّهيّالضمير.ّفيّهذهّاالية

 موسى، الفتى  زيٍد و عمٍرو
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ضرب اللُه ي لكذك  الَحق  ِمْن ر بِ ِهْم، ُعْواات  ب َ  نُ ْواَءامَ  ال ِذْينَ َأن  الَبِطَل وَ  ُعْواات  ب َ  ُرْواَكفَ   ال ِذْينَ بَِأن   ِلكَ ذَ 
 (3) هماس أمثالللن  

11ّّ.اإلشارة اسمهوّذلكّّوّألنّ ّالكلمةّذلكّفيّأولّالسورةّهيّمبنىهياّننظرّفيّهذهّاالية،ّ ثم 

ّ

 الخالصة-ه

ّوالمبنىّهّاسمّّالمبنى،ّخاصةّفيّالسورةّمحمد.ّاسمفهمّلهذهّالوقةّمنّاجلّتسهيلّقراءتهاّلّّّ
هماّالّتستطيعّيقولّ"َذَلَك"ّأوّّّعّالتغييرّألنّالمبنىّالكلمةّأبدا،ّمثلّ"َذِلَك"ّاَْوّ"تِْلَك".ّيستطيالّ

ّاسمسادسّأقسامّ:ّاللىّالمبنىّإّاسملكنَّذِلَكّياَّذِلَكّفقد.ّهيّالتستطيمّتغيير.ّصياغّ"تَ َلَك"ّ
 الظرف.ّّاسمالشرطّوّّاسم،ّستفهاماالّاسمالموصول،ّّاسمشارة،ّاإلّاسمالضمير،ّ

 

 

ّ
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