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 املحاضرة الرابعة 

 املبحث الثاني: اإلعراب والبناء:

 

الكلمة املعربة هي الكلمة التي يتغير آخرها لتغير العامل، أما الكلمة املبنية فهي التي ال يتغير آخرها مهما 

 يتغير عليها من عوامل. 

 مثال:

 حضر زيٌد حضر هذا

 رأيُت زيًدا رأيت هذا

 مررُت بزيٍد مررت بهذا 

رت بـ" وهي بذلك كلمة معربة،  مر  - رأيت   - كلمة "زيد" تغير شكل آخرها لتغير العوامل التي هي "حضر 

 على حين بقيت كلمة "هذا" دون تغيير رغم تغير العوامل نفسها؛ فهي إذن كلمة مبنية.

وكل كلمة ال تخرج عن حالة من هاتين الحالتين؛ فهي إما مبنية وإما معربة، وليست هناك حالة ثالثة، 

 كما أن الكلمة ال تكون مبنية ومعربة في وقت واحد.

 املثال التالي:  ولننظر في

 ذهب محمد إلى املدينة صباًحا. 

 فإذا أعربنا هذه الجملة قلنا:

 ذهب: فعل ماٍض مبني على الفتح.

 محمد: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة.



 إلى: حرف جر مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

 املدينة: مجرور بـ)إلى( وعالمة جره الكسرة الظاهرة.

 زمان منصوب بالفتحة الظاهرة.صباًحا: ظرف 

فأنت ترى أن الكلمتين "ذهب" و"إلى" كلمتان مبنيتان، وأن الكلمات "محمد" و"املدينة" و"صباحا" 

 كلمات معربة.

وينبغي أن تكون مدققا في استعمال العبارات التي تستخدمها في كل من اإلعراب والبناء، ولعلك الحظت  

 أنا نقول: 

: مبني بالفتحة أو على الفتحة. ومرفوع بالضمة، ولم نقل: مرفوع بالضم أو على مبني على الفتح، ولم نقل

 الضم. ففي حالة البناء نقول:

 مبني على الضم.

 مبني على الكسر. 

 مبني على الفتح.

 مبني على السكون. 

 وفي حالة اإلعراب ال بد أن نذكر كلمة مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم فنقول:

 مرفوع بالضمة.

 نصوب بالفتحة.م

 مجرور بالكسرة.

 مجزوم بالسكون.

ويظهر مما تقّدم أّن اإلعراب والبناء يقعاِن في األسماء واألفعال، غيَر أن اإلعراَب أصٌل في األسماِء، وفرٌع في  

ها مبنّية
ُّ
 األفعال، والِبناء أصٌل في األفعال، وفرٌع في األسماء. أّما الحروف فكل

 



 :  الِبناءاملطلب األول: 

بُهها بالحروف؛ ألن الحروف ال تكون إال مبنية، في األسماء:  -1
َ

 ِبناِء األسماء ش
َ
ة

ّ
ذهَب الّنحاة إلى أّن عل

 عنها لُبِعدها عن حاجِة الدرس
َ

.   )1(وحصروا أوجه املشابهة بين األسماء والحروف بأنواع سنطوي الحديث

 وأما املعرب من األسماء فما سِلَم من الشبه بالحروف.

 ونأتي هنا إلى حصر املبنيات من األسماء واألفعال، وبيان ذلك فيما يأتي:

 املبنيات من األسماء : -أ

ضَمرات: مثل:  – 1
ُ
، ِجئأنَت امل  هُ ، كتابُ ُت ، ُهَو، ُهنَّ

 أسماء اإلشارة: مثل: هذا، هذه، أوالء، ُهنا .  -  ۲

 أسماء االستفهام: مثل: َمن، ما، متى. -  3

 األسماء املوصولة: مثل: الذي، التي، َمن، ما   -  4

يَنما، متى -  5
َ
 أسماء الشرط: مثل: َمن، َمهما، أ

.  أسماء األفعال: مثل: - 6 ٍ
ّ

ف
ُ
َزاِل، أ

َ
 َصْه، َهيهاَت، ن

7 -  . 
َ

، إذا ، َريث
ْ
، إذ

ُ
 بعض الظروف: مثل: حيث

 األسماء املركبة: مثل: هو جاري بيَت بيَت.  -  ۸

 : ال رُجَل في الدار . )2(اسم ال النافية للجنس -  ۹

 املبنيات من األفعال : -ب 

 األصل في البناء في األفعال أن يكون في نوعين منها :

ْت، حضروا. - 1
َ
َهبا، قرأ

َ
 األفعال املاضية: َضَرب، َعِلمُت، ذ

 
 وما بعدها.  28/  1: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك:    -مثال  –(( ِلالطالِع على هذه العلل، ينظر  1
 (( في بعض حاالته. 2



َهَبنَّ ، اقرأا - 2
ْ
َهْب، اذ

ْ
وا )3(أفعال األمر: مثل: اذ

ُ
 ، اقرئي، امِض. )4(، اقرأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيتا األلفّية:

َبٍه مَن الُحروِف ُمدني واالسُم منه ُمعَرٌب ومبنّي ... 
َ

 ِلش

َبِه الحرِف كـ)أرٍض( و)ُسما(
َ

د َسِلما ... ِمن ش
َ
 وُمعَرُب األسماِء ما ق

 

 
 الراجح في كتابِة األلف ُمفَردًة؛ ألّنها ركٌن من الجملة، وكتاَبُتها على المدِّ أشَهر )اقرآ(. (( هذا هو الرأي  3
 (( يجوز أن تكتب الهمزة على األلف باعتباِرها آِخَر الفعل، ويجوز كتابُتها: اقرؤوا باعتباِرها ُمتوّسطة بعد دخول الضمير. 4


