
 المحاضرة الثانية عشرة

 الموصول االسمي العام:ـــ 

 نطقا رفعا بالواو وبعضيم...  مطمقا الذين األلى الذي جمع

  وقعا نزرا كالذين والالء...  جمعا قد التي والالء بالالت

 في يستعمل وقد فعموا األلى جاءني نحو غيره أو كان عاقال مطمقا األلى المذكر جمع في يقال
 :قولو في األمران اجتمع وقد المؤنث جمع

 القبل كالحدإ الروع يوم تراىن...  األلى عمى يستمئمون األلى وتبمى - 62

 المرة في االولى لفظ استعمل حيث"  تراىن االلى"  وقولو ،" يستمئمون االولى"  قولو: فيو الشاىد
 الن العاقل، غير المؤنث جمع في الثانية المرة في استعممو ثم العاقل، المذكر جمع في االولى
 االستعمال ىذا استعمميا أنو عمى والدليل البيت، لغة في بينا كما الخيل إلخ تراىن باالولى المراد
"  وىو"  تراىن"  في االناث جماعة وضمير الواو، وىو"  يستمئمون"  في الذكور جماعة ضمير

 ". ىن

 إعراب موطن الشاىد 

 فاعمو، الجماعة وواو النون، بثبوت مرفوع مضارع فعل"  يستمئمون"  لتبمي بو مفعول"  االلى" 
 الموصول، صمة ليا محل ال والجممة

 .تراىن قال ثم يستمئمون فقال

 زيدا أكرموا الذين جاءني فتقول وجرا ونصبا رفعا أي مطمقا الذين الجمع في العاقل لممذكر ويقال
 .أكرموه بالذين ومررت أكرموه الذين ورأيت

 - 62 :قولو ومنو ىذيل بنو وىم والجر النصب في والذين الرفع في الذون يقول العرب وبعض
 ممحاحا .  غارة النخيل يوم...  الصباحا صبحوا الذون نحن



 سالما، مذكر جمع كان لو كما الرفع، حالة في بالواو بو جاء حيث"  الذون"  قولو: فيو الشاىد
 النصب حالتي في"  الذين"  ومجئ الرفع حالة في"  الذون"  بمجئ اغتر قد العمماء وبعض
 الصواب، عن بمعزل وذلك حقيقة، سالم مذكر جمع وأنيا معربة، الكممة ىذه أن فزعم والجر،

 .والياء الواو عمى مبني أنو والظاىر المعرب، صورة عمى بو جئ مبني أنو والصحيح

 إعراب موطن الشاىد 

 المبتدأ  خبر موصول اسم"  الذون"  مبتدأ منفصل ضمير"  نحن" 

 ويجوز فعمن والالء فعمن الالت جاءني فتقول الياء بحذف والالء الالت المؤنث جمع في ويقال
 :الشاعر قال الذين بمعنى الالء ورد وقد والالئي الالتي فتقول الياء إثبات

 الحجورا ميدوا قد الالء عمينا...  منو بأمن آباؤنا فما - 62

 .آلباء وصفا بو فجاء الذكور، جماعة عمى أطمقو حيث"  الالء"  قولو: فيو الشاىد

 إعراب موطن الشاىد

 آلباء صفة موصول اسم"  الالء"  قولو

 :كقولو الالء بمعنى األولى تجيء قد كما

 فاما االلى يسكن غور تيامة    وكل فتاة تترك الحجل اقصما

 يقول ابن مالك: 

 (1) شير طييء عند ذو وىكذا...  ذكر ما تساوي وأل وما ومن

 (6) ذوات أتى الالتي وموضع...  ذات لدييم أيضا وكالتي

 والمؤنث لممذكر: واحد بمفظ تكون والالم واأللف وما من أن إلى ذكر ما تساوي بقولو أشار
 ومن قاموا ومن قامتا ومن قاما ومن قامت ومن قام من جاءني فتقول والمجموع والمثنى المفرد
 والقائمة القائم وجاءني ركبن وما ركبوا وما ركبتا وما ركبا وما ركبت وما ركب ما وأعجبني قمن

 .والقائمات والقائمون والقائمتان والقائمان



 َما َفاْنِكُحوا: }تعالى: قولو ومنو( 1) العاقل في تستعمل وقد العاقل غير في ما تستعمل ما وأكثر
 .بحمده الرعد يسبح ما وسبحان لنا سخركن ما سبحان وقوليم{ َمْثَنى النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َطابَ 

 غيره، في تستعمل وقد العاقل في تستعمل ما فأكثر بالعكس" من"و

 :الشاعر قول ومنو{ َيَشاءُ  َما اللُ  َيْخُمقُ  َأْرَبع   َعَمى َيْمِشي َمنْ  َوِمْنُيمْ : }تعالى كقولو

 جدير بالبكاء ومثمي فقمت...  بي مررن إذ القطا سرب عمى بكيت - 62

 أطير؟ ىويت قد من إلى لعمي...  جناحو يعير من ىل القطا أسرب

 تناديو من إقبال طمب معناه والنداء"  جناحو يعير من"  وقولو"  القطا أسرب"  قولو: فيو الشاىد
 الذي أو االقبال، ويفيم الطمب يفيم الذي العاقل من إال االقبال تطمب أن يتصور وال عميك،
 الذي المفظ عميو يطمق أن استساغ بندائو تقدم فمما االقبال، ويفيم الطمب يفيم من بمنزلة تجعمو

 فاستفيم العقل، ذوي معاممة معاممتو في تمادى وقد وضعو، بحسب العقالء في إال يستعمل ال
 .العقالء إلى توجيييما يتصور إنما االعارة وطمب واالستفيام جناحو، يعيره أن طالبا منو

 الشاىدإعراب موطن 

 القطا" و مضاف، وسرب الظاىرة، بالفتحة منصوب منادى: وسرب نداء، حرف اليمزة"  أسرب" 
 .  إليو مضاف" 

 إلى قوم فذىب فييا واختمف والمركوب القائم جاءني نحو ولغيره لمعاقل فتكون والالم األلف وأما
 من وليست تعريف حرف إنيا وقيل موصول حرف إنيا وقيل الصحيح وىو موصول اسم أنيا

 أنيا فالصحيح المصدرية ما وأما اتفاقا فاسمان المصدرية غير وما من وأما شيء في الموصولية
 ولغيره لمعاقل وتكون موصولة ذو استعمال طييء ولغة اسم أنيا إلى األخفش وذىب حرف
 (6) ومجموعا ومثنى مفردا والمؤنث لممذكر واحد بمفظ تكون أنيا فييا لغاتيم وأشير

 في يقول من ومنيم قمن وذو قاموا وذو قامتا وذو قاما وذو قامت وذو قام ذو جاءني فتقول
: بقولو إليو المشار وىو قمن ذوات جاءني المؤنث جمع وفى قامت ذات جاءني المؤنث المفرد
 النصب في وذوي وذوى الرفع في وذوو ذوا فيقول ويجمعيا يثنييا من ومنيم البيت أيضا وكالتي



 وحكى الضم عمى مبنية وىي الجمع في وذوات والنصب الجر في وذواتى الرفع في وذواتا والجر
 .السالم المؤنث جمع كإعراب إعرابيا أن النحاس ابن الدين بياء الشيخ

 نصبا وباأللف رفعا بالواو يعربيا من ومنيم مبنية تكون أن الموصولة أعني ىذه ذو في واألشير
 صاحب بمعنى ذي مثل فتكون قام بذي ومررت قام ذا ورأيت قام ذو جاءني فيقول جرا وبالياء

 :قولو روى وقد

 كفانيا ما عندىم ذي من فحسبي...  لقيتيم موسرون كرام فإما

 .البناء عمى وبالواو اإلعراب عمى بالياء

 يعربيا من ومنيم ذوات مثل وجرا ونصبا رفعا الضم عمى مبنية تكون أن فييا فالفصيح ذات وأما
 .  بالكسرة ويجرىا وينصبيا بالضمة فيرفعيا مسممات إعراب

 ما اختصت به "ذا" من بين اسماء االشارة باستخدامها اسم موصول ، يقول ابن مالك:ــ 

 الكالم في تمغ لم إذا من أو...  استفيام ما بعد ماذا ومثل

 أنيا في ما مثل وتكون موصولة تستعمل بأنيا اإلشارة أسماء سائر بين من اختصت ذا أن يعني
 وماذا عندك ذا من فتقول مجموعا أو مثنى أو كان مفردا والمؤنث لممذكر واحد بمفظ تستعمل
 .غيره أو مذكرا مفردا عنده ما كان سواء عندك

 وماذا جاءك ذا من نحو االستفياميتين من أو ما ب مسبوقة تكون أن موصولة استعماليا وشرط
 صمة وجاءك من خبر وىو الذي بمعنى موصولة وذا مبتدأ وىو استفيام اسم فمن فعمت

 وفعمت ما خبر وىو الذي بمعنى موصول وذا مبتدأ ما وكذلك جاءك الذي من والتقدير الموصول
 .فعمتو الذي ما أي فعمتو ماذا وتقديره محذوف والعائد صمتو

 لالستفيام واحدة كممة ذا مع من أو ذا مع ما تجعل أن من الكالم في تمغ لم إذا بقولو واحترز
 ذا من وكذلك خبره وعندك مبتدأ فماذا عندك؟ ذا من وكذلك عندك؟ شيء أي عندك ماذا نحو
 .استفيام المجموع ألن كممة جزء ألنيا ممغاة الموضعين ىذين في فذا خبره وعندك مبتدأ

 



 جملة صلة الموصول :ــ 

 مشتممة الئق ضمير عمى...  صمو بعده يمزم وكميا

 .معناىا تبين صمة بعدىا يقع أن يمزم اسمية أو كانت حرفية كميا الموصوالت

 فمفرد مفردا كان إن بالموصول الئق ضمير عمى تشتمل أن االسمي الموصول صمة في ويشترط
ن ن فمذكر مذكرا كان وا   المثنى وكذلك ضربتو الذي جاءني نحو فغيرىما غيرىما كان وا 

 ضربتيا التي جاءت تقول المؤنث وكذلك ضربتيم والذين ضربتيما المذان جاءني نحو والمجموع
 .ضربتين والالتي ضربتيما والمتان

 إذا وما من نحو وذلك غيرىما أو مجموعا أو مثنى ومعناه مذكرا مفردا لفظو الموصول يكون وقد
 من أعجبني فتقول المعنى ومراعاة المفظ مراعاة حينئذ فيجوز المذكر المفرد غير بيما قصدت

 .بيما يعنى ما حسب عمى قمن ومن قاموا ومن قامتا ومن قاما ومن قامت ومن قام

******************************************************** 

 


