
 بسم هللا الرحمن الرحيم:

 

 لممنوع من الصرفمحاضرة: ا

 مادة النحو/ المرحلة الرابعة

) جاء زٌد ( / ) مررت بزٌد ( / ) رأٌت  نحو: عادة ٌنونالمعرب الصرف هو التنوٌن . االسم 

 زٌدا ( . 

ممنوعة من الصرف . مثال نقول ) جاءت فاطمة ( . ) مررت ألنها ناك أسماء ال تنون هو

 بفاطمة ( / ) رأٌت فاطمة ( .

ال ٌلحقه و ٌرفع بالضمة وٌنصب وٌجر بالفتحة االسم الذي  هواالسم الممنوع من الصرف: و

مع اال  تلحقه الكسرة . وال مثل أذرعات و جوار غٌر مقابلة أو تعوٌضالذي  التمكٌن  تنوٌن

 .نحو مررت بؤحمدكم وباألحمد. األلف والالم واإلضافة

ألنه أشبه الفعل بالثقل واألفعال ال تجر. قال ابن عقٌل شارح ألفٌة ابن وانما لم تلحقه الكسرة 

 مالك:

 .االسم إن أشبه الحرف سمى مبنٌا وغٌر متمكن وإن لم ٌشبه الحرف سمى معربا ومتمكنا

 ثم المعرب على قسمٌن:

 أحدهما: ما أشبه الفعل وٌسمى غٌر منصرف ومتمكنا غٌر أمكن

مثل: فاَز أحمُد، أُِحبُّ أحمَد، مررُت  .ً: ما لم ٌشبه الفعل وٌسمى منصرفا ومتمكنا أمكنوالثان

 بؤحمَد. 

: ألف التؤنٌث وصٌغة قسمان: ما ٌمنع من الصرف لعلة واحدة األسماء الممنوعة من الصرفو

 منتهى الجموع.

 وما ٌمنع لعلتٌن. وهاتان العلتان أما العلمٌة مع علة أخرى أو الوصفٌة مع علة أخرى. 

 قال ابن عقٌل الشارح: 

وإنما ٌمنع االسم من الصرف إذا وجد فٌه علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقام العلتٌن 

 والعلل ٌجمعها قوله:

 ٌبعدل ووصف وتؤنٌث ومعرفة ... وعجمة ثم جمع ثم ترك

 والنون زائدة من قبلها ألف ... ووزن فعل وهذا القول تقرٌب



وما ٌقوم مقام علتٌن منها اثنان أحدهما ألف التؤنٌث مقصورة كانت كحبلى أو ممدودة كحمراء 

 والثانً الجمع المتناهً كمساجد ومصابٌح وسٌؤتً الكالم علٌها مفصال.

 

: ما ٌمنع لعلة واحدة :  أوالا

ا كان أو غٌره، وألف االسم المنتهً  (1) بؤلف التؤنٌث: )المقصورة أو الممدودة(، علما

التؤنٌث المقصورة هً ألف تؤتى فً نهاٌة االسم المعرب لتدل على تؤنٌثه مثل :ذكرى، رضوى، 

اِر()ص/ ا أَْخلَْصَناُهْم بَِخالَِصٍة ِذْكَرى الدَّ ( أما 46حبلى، جرحى، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: )إِنَّ

فهً مثل المقصورة إاّل أنَّ الممدودة ال بد أن ٌسبقها مباشرة ألف زائدة للمد فتنقلب ألف  الممدودة

 .ل: صحراء، زكرٌاء، حمراءالتؤنٌث همزة مث

ساكن،  أوسطهمابعد ألفه حرفان أو ثالثة  صٌغة منتهى الجموع: وهً كل جمع تكسٌر (2)

ْعَملُوَن لَُه َما  مصابٌح، بساتٌن، : )مساجد، مآذن، معابد، أصابعنحو ٌَ قنادٌل(، ومنه قوله تعالى: )

اٍت()سبؤ من اآلٌة/ ٌَ َشاُء ِمْن َمَحاِرٌَب َوَتَماِثٌَل َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوقُُدوٍر َراِس ٌَ13.) 

 

ا: ما ٌمنع لعلتٌن : ٌا   ثان

منه والثالثً )هبة( وغٌر الثالثً نحو: زٌنب، سعاد، مرٌم ٌمنع مطلقا التؤنٌث: و العلمٌة (1) 

معاوٌة، طلحة، حمزة(، : )فاطمة، عبلة، سواء أكان مذكرا أو مإنثا  نحو بتاء التؤنٌث مختومال

ومنها: أن ٌكون غٌر مختوم بتاء التؤنٌث ولكنَّه علم لمإنث تزٌد أحرفه على ثالثة ، كقوله 

 تعالى: 

ا فؤكثر نحو: )ٌوسف،  األعجمً  أي االسمالعجمة: والعلمٌة  (2)  ٌا بشرط أن ٌكون رباع

إبراهٌم، عٌسى، إسحاق، باراك، شارون(، منه قوله تعالى: )َقالُوا َنْعُبُد إِلََهَك َوإِلََه آَباِئَك إِْبَراِهٌَم 

ا َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِموَن()البقرة من اآلٌة/ ا َواِحدا ٌاا 133َوإِْسَماِعٌَل َوإِْسَحاَق إِلَها (، أما إن كان ثالث

سواء أكان ساكن الوسط أو محركه فألكثر فٌه الصرف نحو: )نوح، هود، لوط(، كقوله تعالى: 

 (. 97)َساَلٌم َعلَى ُنوٍح ِفً اْلَعالَِمٌَن( )الصافات/

العلمٌة مع وزن الفعل: أي ٌكون العلم على وزن من األوزان المشهورة للفعل، نحو:  (3)

ْفَعل، من ذلك قوله تعالى: )َوَقالُوا اَل َتَذُرنَّ آلَِهَتُكْم َواَل )ٌزٌد، أحمد، أش ٌَ رف(، على وزن أْفَعل و

ا()نوح/ ُعوَق َوَنْسرا ٌَ ٌَُغوَث َو ا َواَل  ا َواَل ُسَواعا  (. 23َتَذُرنَّ َوّدا

ا:  لمٌة والتركٌب المزجًالع (4) ٌا ا مزج كل كلمتٌن امتزجتا فصارتا كالكلمة وهو تركٌبا

ة وٌكون اإلعراب على آخر الثانٌة مثل: بعلبك، حضرموت، معدي كرب، بورسعٌد، الواحد

أما المركب االضافً فٌنصرف نحو عبد هللا. وأما التركٌب االسنادي ففً ذلك خالف  نٌوٌورك.

 نحو: تؤبط شّرا.



، بشرط أن ال ٌكون فان، قحطان، شعبانعثمان، غط ألف ونون: نحو:ٌة وزٌادة العلم (5)

 التاء نحو: سفٌان مإنثه سفٌانة، فمثل هذا االسم ٌكون مصروفاا.مإنثه ب

ٌُعدل العلم من صٌغة العلمٌة مع العدل: وه (6) ، أخرى أما المعنى فواحدإلى صٌغة ً أن 

إنَّها معدولة من )عاِمر، ماِضر، زاِحل، زاِفر،  (، قالوا، زحل، ُزَفر، ُزَحل)ُعَمر، ُمَضر نحو:

 (.زاِحل

)َفُعالء( أي: )َجْمعاء، نحو: جاءت النساُء ُجَمُع، وهً معدولة من صٌغة  ُبَصع(،: )ُجَمع، وكذلك

 ( لكنَّه عدل إلى )فَُعل(.َبْصعاوات ، ألصل فٌها: )َجْمعاوات( واَبْصعاء

)َسَحر( مجرد من األلف والالم واإلضافة إذا أُرٌد به َسَحَر ٌوم بعٌنه، نحو: جئتك ٌوم وكذلك: 

 ه معدول عن )السحر( بالتعرٌف. الجمعة َسَحَر فإنَّ 

 

 الوصفية مع علة أخرى :علة  –

 وعلى وزن )َفْعالن( بشرط أن ٌكون مإنثها على وزن ٌة وزٌادة األلف والنونوصفال :

)َفْعلى( نحو: )سكران، حٌران، جوعان، عطشان(، فمإنث هذه األسماء: )سكرى، 

 ...حٌرى، جوعى، عطشى

  الوصفٌة مع وزن الفعل: وهو الوصف الذي ٌكون على وزن )أْفَعل( ومإنثه على وزن

حسناء(  -بٌضاء، أحسن -فضالء، أبٌض -حمراء، أفضل -)َفْعالء(، نحو( :أحمر

ٌُّوا ِبؤَْحَسَن ِمْنَها أَْو  ٍة َفَح ٌَّ ٌٌُِّتْم بَِتِح وٌشترط فٌها أاّل تإنث بالتاء، كقوله تعالى: )َوإَِذا ُح

ا()النساء/ُردُّ  ٍء َحِسٌبا ًْ َ َكاَن َعلَى ُكلِّ َش (، فإن لحقتها التاء ُصرفت، نحو: 66وَها إِنَّ هللاَّ

 )أرمل( مصروفة ألنَّ مإنثها )أرملة(. 

  ( وهً معدولة ث ومثلث،نحو :)أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثال العدل: والوصفٌة....

ول جاء القوم مثنى، أي: اثنٌن عن )واحد واحد، اثنٌن اثنٌن، ثالث ثالث......(، نق

َماَواِت َواأْلَْرِض َجاِعِل اْلَماَلِئَكِة ُرُسالا  ِ َفاِطِر السَّ اثنٌن، من ذلك قوله تعالى: )اْلَحْمُد ّلِِلَّ

َ َعلَى َشاُء إِنَّ هللاَّ ٌَ ِزٌُد ِفً اْلَخْلِق َما  ٌَ ٍء  أُولًِ أَْجِنَحٍة َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع  ًْ ُكلِّ َش

 (.1ٌٌر()فاطر/َقدِ 

: )َفَمْن َكاَن وكقوله تعالى .وهً معدولة عن آخر نحو: مررُت بنساٍء أَُخَر،، كلمة )أَُخر(وكذلك 

اٍم أَُخَر()البقرة من اآلٌة/ ٌَّ ةٌ ِمْن أَ ا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعدَّ  (164ِمْنُكْم َمِرٌضا

 


