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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المبنية

معربة

تفصيل

مبنية

)3(  األسماء الموصولة

األسماء الموصولة المبنية

- االســـم الموصـــول المثنـــى مذكـــًرا ومؤنًثـــا: )اللـــذان( و)اللتـــان( ُيعـــرب 
إعـــراب المثنـــى، فيرفـــع باأللـــف وينصـــب ويجـــر باليـــاء

« الموصولـــة تعـــرب بعالمـــات أصليـــة، فترفـــع بالضمـــة، وتنصـــب  - »أيُّ
بالفتحـــة، وتجـــر بالكســـرة.

ـــــذي( للمفرد المذكر. - )الَّ

تــــــي( للمفرد المؤنث. - )الَّ

ــــِذيَن( للجمع المذكر. - )اأُللــــى( و)الَّ

ئي( للجمع المؤنث. تي( و)الالَّ - )الالَّ

ـــر بهـــا عـــن  - )َمـــن(: كلُّ )َمـــن( صـــحَّ أن ُيســـتبدل بهـــا )الـــذي(، ولـــم يفهـــم منهـــا معنـــى االســـتفهام أو الشـــرط، فهـــي موصولـــٌة، واألصـــل فيهـــا أن يعبَّ

ـــُم اْلِكَتـــاِب{ ]الرعـــد:٤3[، أي: والـــذي عنـــده علـــُم الكتـــاب.  ـــِه َشـــِهيًدا َبْيِنـــي َوَبْيَنُكـــْم َوَمـــْن ِعنـــَدُه ِعْل العاقـــل، قـــال تعالـــى } ُقـــْل َكَفـــٰى ِباللَّ

ـــن  ـــا ع ـــر به ـــا أن ُيعبَّ ـــل فيه ـــة، واألص ـــي موصول ـــرط، فه ـــتفهام أو الش ـــى االس ـــا معن ـــم منه ـــم يفه ـــذي(، ول ـــا )ال ـــتبدل به ـــحَّ أن ُيس ـــا( ص ـــا(: كلُّ )م - )َم

ـــاق. ـــه ب ـــد الل ـــذي عن ـــذي عندكـــم ينفـــد وال ـــاٍق{  ]النحـــل:٩٦[، أي: ال ـــِه َب ـــَد اللَّ ـــا ِعْن ـــُد ۖ َوَم ـــْم َيْنَف ـــا ِعْنَدُك ـــى }َۖم ـــر العاقل،قـــال تعال غي

االسم الموصول ما عدا المثنى + أّي

)8( )7( )٦( )٥( )٤( )3( )2( )1(

ما َمن الالئي الالتي الذين األلى التي الذي
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ال يقال في إعرابها )مرفوع( وال)منصوب( وال )مجرور( بل يقال:

طريقة إعراب األسماء الموصولة المبنية:

اسم موصول 
مبني على

في محل
الفتح

رفــــــع ...............................................................

نصب ...............................................................

جـــــــر ...............................................................
السكون
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ُبني ما بني من األسماء الموصولة ألنه يشبه الحروف، وأوجه الشبه بينهما، هي:

سبب بناء األسماء الموصولة المبنية:

وهــو تشــابه األســماء الموصولــة وحــروف المعانــي فــي افتقارهــا افتقــاًرا أصيــال إلــى مــا بعدهــا فــي بيــان معناهــا، فــإذا قلــت: 
)حضــر الــذي( وســكت، لــم يتضــح المعنــى حتــى تأتــي بجملــة الصلــة فتقــول مثــال: )حضــر الــذي دعــوُت(، وهــذا هــو حــال حــروف 

المعانــي، فــإذا قلــت: )قدمــت ِمــن( )وصلــت إلــى( )جــاء محمــد ثــم( وســكت، لــم يتضــح المعنــى حتــى تأتــي بمطلــوب الحــرف.

وهذا الوجه من الشبه هو العلة الرئيسة عند النحاة في تعليل بناء ما ُبني من األسماء الموصولة، ويمكن أيضا إضافة:

عدد الحروف: 
األصــل فــي حــروف المعانــي أن توضــع علــى حــرف واحــد أو حرفيــن، كحــروف الجــر 

أو(  الفــاء،  )الــواو،  العطــف  وحــروف  فــي(  عــن،  مــن،  التشــبيه،  كاف  الــالم،  )البــاء، 

وحــروف النفــي )ال، لــم، لــن( وغيرهــا، وبعــض األســماء الموصولــة موضوع علــى حرفين 

فبنيــت لهــذا الشــبه، وعــمَّ هــذا الحكــم األســماء الموصولــة الموضوعــة علــى أكثــر مــن 

حرفيــن طــرًدا للبــاب، كمــا عــمَّ الحــروف التــي علــى أكثــر مــن حرفيــن مثــل: )إلــى، علــى، 

، لــوال( وغيرهــا. ، كأنَّ ، ليــت، لعــل، لكــنَّ إنَّ

- الجمود:
الحــروف جامــدة ال تتصــرف، فهــي لــم ُتشــتق مــن غيرهــا، وال يشــتق منهــا شــيء، 

واألســماء الموصولــة المبنيــة كذلــك.

المبنيــة  األســماء  تشــابه  وهــو 
الحالــة  فــي  المعانــي  وحــروف 
األولــى التــي وضعــت عليهــا فــي 

حيــث: مــن  اللغــة،  أصــل 

2. الشبه الوضعي:1. الشبه االفتقاري:
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وقــد خــرج المثنــى عــن حكــم البنــاء ألن العــرب عاملتــه فــي التثنيــة معاملــة األســماء المعربــة، فدلــت علــى التثنيــة بزيــادة األلــف والنــون فــي حالــة 
الرفــع، وباليــاء والنــون فــي حالــة النصــب، وخرجــت »أي« ألنهــا مالزمــة لإلضافــة


