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  الممنوع من الصرف-4
 : تعریف الممنوع من الصرف-1

ویجر بالفتحة ) غیر متمكن( الممنوع من الصرف ھو اسم معرب ال یدخلھ تنوین التمكین
 .فإنھ یجر بالكسرة) ال(نیابة عن الكسرة إال إذا أضیف أو دخلت علیھ 

 : سبب المنع من الصرف-2
سبب منع االسم من الصرف ھو مشابھتھ للفعل في اشتمالھ على علتین فرعیتین، فالفعل 
مشتمل على علتین فرعیتین عن االسم إحداھما ترجع إلى لفظھ واألخرى ترجع إلى 
معناه، فأما التي ترجع إلى لفظھ فھي أنھ مشتق من المصدر أو أنھ یدل على معنى 

الحدث والزمان في حین أن المصدر یدل على الحدث وحده دون زمن، مركب من 
والمركب فرع مما ال تركیب فیھ، وأما العلة التي ترجع إلى المعنى فھي أن الفعل مفتقر 
إلى االسم ألنھ یدل على الحدث وكل حدث ال بد لھ من فاعل ، وال یكون الفاعل إال 

 أحكامھ أنھ ال یجر وال ینون ألن الجر اسما، فھاتان العلتان في الفعل، والفعل من
والتنوین من خواص األسماء، فإذا وجد في اسم علتان فرعیتان وكانت إحدى العلتین 
ترجع إلى اللفظ واألخرى ترجع إلى المعنى كالعلم المركب مثال فإن فیھ علة التركیب 

سم یكون قد وھي ترجع إلى اللفظ وعلة العلمیة وھي ترجع إلى المعنى فإن مثل ھذا اال
أشبھ الفعل في وجود علتین فیھ ترجع إحداھما إلى اللفظ واألخرى ترجع إلى المعنى، 
ومقتضى ھذا أن یمنع االسم صاحب العلتین من الجر ومن التنوین وھذا ھو الممنوع من 

 .الصرف
 : العلل التي تمنع االسم من الصرف-3
 تسع أو علة واحدة تقوم مقام  یمنع االسم من الصرف إذا وجدت فیھ علتان من علل-أ

 : العلتین وقد جمع بعضھم العلل في بیت قال فیھ
 َركِّْب وزد ُعْجمًة فالوصُف قد كُمال  ِاْجَمْع َوِزْن عادال َأنِّْث بَمْعِرَفٍة
 :وجمعھا غیره في بیت قال فیھ
 َعْدٌل ووصُف الجمِع ِزْد تأنیثا   َوْزُن الُمَركَِّب ُعْجَمٌة تعریُفھا
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 :العلة الواحدة التي تكفي لمنع االسم من الصرف ھي إحدى اثنتین -ب
أوالھما ألف التأنیث مقصورة كانت أو ممدودة، فالمقصورة في العلم مثل لیلى وسلمى 
وفي الصفة مثل حبلى وعطشى وفي االسم مثل ذكرى وبشرى، والممدودة في العلم مثل 

السم مثل أشیاء وحصباء وفي جمع لمیاء وھیفاء وفي الصفة مثل سمراء وعرجاء وفي ا
 .الصفات مثل علماء وأشداء وما شابھھما من جمع اسم الفاعل أو الصفة المشبھة

وال بد لھذه األلف لكي تمنع االسم من الصرف أن تكون بعد ثالثة أحرف وأن تكون 
ل زائدة ال أصلیة، فإن لم یكن قبلھا ثالثة أحرف مثل نداء أو جزاء أو كانت أصلیة في مث

 .أجزاء وأسماء وأعضاء وأبناء فإنھا ال تمنع من الصرف
وثانیتھما صیغة منتھى الجموع وھي كل جمع جاء بعد األلف الدالة على الجمع فیھ 

وھذا الجمع یعتبر غایة في ) مصابیح(أو ثالثة أوسطھا ساكن مثل ) مساجد(حرفان مثل 
 جمعھ بعد ھذا الجمع ویشمل الجموع إذ لیس في المفردات وزن یشبھھ، كما أنھ ال یمكن

) محاریب، متاریس(ومفاعیل مثل ) معالم، مناطق(مفاعل مثل : ھذا النوع أوزانا منھا
أجانب، (وأفاعل مثل ) حدائق، رسائل(وفعائل مثل ) جوانب، قواعد(وفواعل مثل 

 ).عصافیر، قنادیل(وفعالیل مثل ) أكاذیب، أھازیج(وأفاعیل مثل ) أقارب
 االسم الذي على صیغة منتھى الجموع اسما منقوصا أي آخره یاء إذا كان:  ملحوظة

الزمة قبلھا كسرة فإنھ یعرب إعراب الممنوع من الصرف مع حذف الیاء في حالتي 
الرفع والجر ووجود تنوین على الحرف الذي قبلھا، ولیس ھذا التنوین تنوین تمكین، 

صب تبقى الیاء وتظھر علیھا وإنما ھو تنوین عوض عن الیاء المحذوفة، وفي حالة الن
تقول ) جواٍر وغواٍش وعواٍد ومثاٍن ومباٍن ومساٍع(الفتحة دون تنوین، وذلك مثل 

مساٍع خبر المبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الیاء ) المصلح  لھ مساٍع طیبة في الخیر(
 المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل والتنوین عوض عن الیاء المحذوفة،

مساٍع مجرور بفي وعالمة جره فتحة مقدرة ) ھو یبذل جھده في مساٍع طیبة(وتقول 
على الیاء المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا الثقل والتنوین عوض عن الیاء 
المحذوفة وھو ممنوع من الصرف ألنھ على صیغة منتھى الجموع، وإنما لم تظھر 

ي حالة النصب ألنھا في حالة الجر بدل عن الفتحة ھنا في حالة الجر كما ظھرت ف
الكسرة التي ھي ثقیلة على الیاء فأخذ البدل وھو الفتحة حكم األصل الثقیل وھو الكسرة 

بذل (فلم تظھر فتحة الجر على الیاء للثقل، وفي حالة النصب تبقى الیاء وتفتح مثل 
 .الظاھرةمساعَي مفعول بھ منصوب بالفتحة ) المصلح مساعَي طیبة في الخیر

فإن الیاء تبقى ) المساعي والدواعي والغواني والمآقي(مثل ) ال(وإذا اقترن ھذا االسم بـ
 .ویحذف التنوین وتقدر على الیاء الضمة والكسرة للثقل وتظھر الفتحة لخفتھا

 : األسماء التي تمنع من الصرف إذا اجتمع فیھا علتان قسمان-ج
مع علة أخرى من علل ست، وقسم ) أي كونھ علما(قسم تكون العلة األولى فیھ العلمیة 

 .مع علة أخرى من علل ثالث) أي كونھ وصفا(تكون العلة األولى فیھ الوصفیة 
 : العلل الست التي تمنع العلم من الصرف إذا اجتمعت فیھ أي علة منھا مع العلمیة ھي-د
إبراھیم (ل  العجمة وھي أن یكون العلم أعجمیا أي غیر عربي في صیغتھ وذلك مث-1

إبراھیَم مضاف إلیھ ) واتبع ملة إبراھیَم حنیفا(مثال المنع ) وإسماعیل وإسحق ویعقوب
 مجرور بالفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ من
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الصرف العلمیة والعجمة، وجمیع أسماء األنبیاء أعجمیة إال أربعة وھم محمد صلى اهللا 
 .ب، وھود صلوات اهللا وسالمھ علیھم أجمعینعلیھ وسلم، وصالح، وشعی

األول أن یكون االسم علما : ویشترط العتبار العجمة في العلم لتمنعھ من الصرف أمران
: فإنھ ال یمنع من الصرف تقول) لجام ودیباج:(في لغة العجم فإن لم یكن علما فیھا مثل 

 العلم األعجمي زائدا على ، واألمر الثاني أن یكون)نظرت إلى دیباٍج(و) أمسكت بلجاٍم(
وقوم نوٍح (فإنھ یصرف مثل ) نوح ولوط(ثالثة أحرف، فإن كان على ثالثة أحرف مثل 

 ).إال آل لوٍط نجیناھم بسحر(ومثل ) من قبل إنھم كانوا قوما فاسقین
 وھو أن یكون العلم مركبا تركیبا مزجیا) ویھ( التركیب المزجي غیر المختوم بـ -2

سافرت (و) أقمت في بعلبَك: (تقول) بعلبك، وحضرموت، ومعدیكرب( من كلمتین مثل 
فكل من بعلبَك وحضرموَت ومعدیكرَب ) قرأت عن معدیكرَب(و ) إلى حضرموَت

مجرور بحرف الجر وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف 
 .والمانع لھ من الصرف العلمیة والتركیب المزجي

فإنھ یبنى على الكسر وقد سبق ) سیبویھ(مثل ) ویھ(مزجي مختوما بـ فإن كان المركب ال
 .بیان ذلك في بناء األسماء

فإن االسم ) عبد اهللا وامرئ القیس ودیرالبلح(وإن كان التركیب تركیب إضافة مثل 
الثاني من ھذه األسماء المركبة مضاف إلیھ وھو مجرور بالكسرة، ویعرب االسم األول 

 .في الجملة التي یرد فیھامنھا بحسب موقعھ 
فإن ھذا التركیب یبقى كما ) تأبط شرا وشاب قرناھا(وإن كان التركیب في اإلسناد مثل 
 .ھو وتقدر علیھ الحركات للحكایة

فالمؤنث .  التأنیث وھي أن یكون العلم مؤنثا لفظا ومعنى، أو لفظا فقط، أو معنى فقط-3
، والمؤنث لفظا فقط ھو ما فیھ )طمة وخدیجةفا(لفظا ومعنى ھو ما فیھ تاء التأنیث مثل 

، والمؤنث معنى فقط ھو ما وضع )معاویة وطلحة(تاء التأنیث من أعالم الذكور مثل 
وكل ھذه األسماء تمنع من الصرف مع ) زینب وسعاد(علما لمؤنث دون تاء مثل 

 .العلمیة
كاألمثلة ویشترط لمنع العلم المؤنث من الصرف أن یكون زائدا على ثالثة أحرف 

) سقر(علم امرأة و) أمل(السابقة، فإن كان على ثالثة أحرف وكان محرك الوسط مثل 
ھْند، (علم على جھنم فإنھ یمنع من الصرف كذلك، وإن كان الثالثي ساكن الوسط مثل 

ومثل ) تحدثت مع ھنَد ومع ھنٍد(فإنھ یجوز صرفھ ویجوز عدم صرفھ مثل ) وحْمص
 ).سافرت إلى حمَص وإلى حمٍص(
 وزن الفعل وھو أن یكون االسم على وزن الفعل أو أن یكون في أولھ زیادة كزیادة -4

أحمد، یزید، تدمر، یثرب، (وھو مساٍو لھ في وزنھ مثل ) أحد حروف المضارعة(الفعل 
، فما جاء من األعالم على مثل ھذه األوزان یمنع من الصرف مثل  )نرجس، تغلب، تعز

 یزیَد مجرور) َد لیضمَن لھ الخالفَة من بعدهأخذ معاویُة البیعة لیزی(
 بالالم وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ العلمیة 

 .ووزن الفعل
 زیادة األلف والنون وھي أن یكون العلم مختوما بألف ونون زائدتین فیھ بعد ثالثة -5

صمت (، تقول )ورمضان، وقحطانعمران، وعثمان، ولقمان، وسلمان، (أحرف مثل 
 ، فإن كانت األلف أصلیة في مثل)حفظت من لقماَن حكمتھ(و)  شھر رمضاَن
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فإنھ ال یمنع من الصرف بل یصرف ) حسان(أو كانت النون أصلیة في مثل ) أبان (
 ).ینون ویجر بالكسرة(
غلب  العدل وھو تحویل االسم من وزن إلى وزن آخر مع بقاء المعنى األصلي واأل-6

حیث یقال أن أصلھا ) عمر وزفر وزحل وثعل وجمح(أن یكون على وزن ُفَعل مثل 
عمر مجرور ) اقتد بعمَر في عدلھ(ومثال المنع ) عامر وزافر وزاحل وثاعل وجامح(

بالباء وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ من 
 .الصرف العلمیة والعدل

 األول ما كان على ُفَعل: اك كلمات معدولة وھي شبھ أعالم وھي نوعانھن:  ملحوظة
فھي معدولة عن جمعاوات وكتعاوات فعدل عن ) ُجَمع وُكَتع( من ألفاظ التوكید مثل 

جمعاوات إلى ُجَمع وعن كتعاوات إلى ُكَتع، وتقدر في ُجَمع إضافة تعرفھ تعریف العلمیة 
لتعریف ولیس في اللفظ ما یعرفھ اعتبر شبیھا ولما كان لفظ جمع یفید ا) جمعھن(أي 

ُجَمع توكید مجرور وعالمة جره الفتحة ) أعجبت بالمجتھدات كلھن ُجَمَع(بالعلم یقال 
 نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف  والمانع لھ من الصرف شبھ العلمیة

یوم بعینھ حیث إذا أرید بھا سحر ) سحر(والنوع الثاني من شبھ األعالم كلمة .  والعدل
تكون معدولة عن السحر وھو معرف بال فعدل عنھ إلى سحر وصار شبیھا بالعلم حیث 

فسحر مجرور بفي ) جئتك یوم الجمعة في سحَر(إنھ معرفة ولم یلفظ معھ بمعرف مثل 
وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ من الصرف 

 .شبھ العلمیة والعدل
 العلل الثالث التي تمنع الوصف من الصرف إذا اجتمعت فیھ أي علة منھا مع -ـھ

 :الوصفیة ھي
) أحسن، وأعلى، وأخضر( وزن الفعل وھو أن تكون الصفة على وزن الفعل مثل -1

األول أال تقبل تاء التأنیث : وإنما تمنع الصفة التي على وزن الفعل من الصرف بشرطین
فإن قبلت ) وأفضل مؤنثھ فضلى، وأخضر مؤنثھ خضراءأحسن مؤنثھ حسناء، (مثل 

فإنھا حینئذ ال تمنع من الصرف بل تصرف ) أرمل مؤنثھ أرملة(الصفة تاء التأنیث مثل 
والشرط . أرمل صفة للمجرور مجرور بالكسرة الظاھرة) مررت برجل أرمٍل(تقول 

في قولنا ) أربع (الثاني أن تكون الصفة  أصلیة فإن كانت الصفة عارضة في الكلمة مثل
فإنھا تصرف ألنھا في األصل لیست صفة بل اسم عدد ومثل كلمة ) مررت بنسوة أربٍع(
فھي مصروفة ) مررت برجل أرنٍب(إذا أرید بھا وصف شخص بالضعف مثل ) أرنب(

 .ألنھا في األصل لیست صفة بل اسم للحیوان المعروف
، )المسئول عنھا بأعلَم من السائلما (، )فحیوا بأحسَن منھا أو ردوھا( وأمثلة المنع 

 ).نظرت إلى عشب أخضَر(
 زیادة األلف والنون وھي أن تكون الصفة مختومة بألف ونون زائدتین مثل -2
ویشترط لمنع الصفة من الصرف مع األلف والنون ) جوعان، وغضبان، وعطشان(

 طرأت علیھا األول أن تكون الصفة أصلیة فلو كانت الكلمة اسما في األصل ثمَّ: شرطان
التي ھي في األصل ) صفوان(الوصفیة واستعملت كالصفة فإنھا تصرف مثل كلمة 

فإن كلمة صفوان ) مررت برجل صفواٍن(الحجر األملس فإذا قلت في رجل قاسي القلب 
الشرط الثاني أن یكون المؤنث من ھذه الصفة . تصرف ھنا ألن الوصفیة فیھا طارئة

فإن كان المؤنث ) جوعى، وغضبى، وعطشى( على مثلبغیر التاء فیكون على وزن ف
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مررت برجل (بالتاء فإنھ یصرف، تقول ) عریانة(الذي مؤنثھ ) عریان(بالتاء مثل 
 .فتصرف عریان ألن مؤنثھا بالتاء) عریاٍن

اقتربت من غضباَن (، و)عطفت على جوعاَن فأطعمتھ(وأمثلة المنع من الصرف 
 ).ى عطشاَن فشربھقدمت الماء إل(، و)والینتھ فھدأتھ

 العدل وھو تحویل الصفة من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى األصلي مثل -3
) ُأَخر(األول كلمة : والصفات التي یقع فیھا العدل نوعان) أخر، ومثنى، وثالث، ورباع(

التي ھي معدولة عن األخرى واألخرى مؤنثة اآلخر والقاعدة أن كل  فعلى مؤنثة أفعل 
) الكبرى أو كبرى البنات(ل ھي وال جمعھا إال باأللف والالم أو باإلضافة مثل ال تستعم

ولكنھم عدلوا عن استعمال ) األخر(وبحسب القاعدة ال بد أن یقال في جمع أخرى 
أخر صفة لنسوة وصفة المجرور ) مررت بنسوة ُأَخَر(تقول ) أَخر(وقالوا ) األُخر(

لكسرة ألنھا ممنوعة من الصرف والمانع لھا مجرورة وھي مجرورة بالفتحة نیابة عن ا
والنوع الثاني من الصفات التي یقع فیھا العدل بعض أوزان . من الصرف الصفة والعدل

أحاد وموحد وثناء ومثنى وثالث ومثلث (العدد وھي ما جاء على وزن فعال ومفعل مثل 
 من أضاف ومعظم العرب ال یتجاوز األربعة في ھذه األوزان ومنھم) ورباع ومربع

ومثال منعھا من )  عشار ومعشر-خماس ومخمس(إلیھا األوزان من خمسة إلى عشرة 
َمْثَنى صفة ألجنحة مجرورة بفتحة مقدرة ) أولي أجنحة َمْثَنى وُثالَث وُرباَع(الصرف 

على األلف المقصورة منع من ظھورھا التعذر ألنھ ممنوع من الصرف والمانع لھ من 
 وثالَث ورباَع كل منھا صفة مجرورة بالفتحة نیابة عن الصرف الوصفیة والعدل،

 . الكسرة للوصفیة والعدل
وإنما اعتبرت ھذه الصفات معدولة ألن أحاد معدولة عن واحد واحد ومثنى معدولة عن 

 .اثنین اثنین وھكذا
تبین مما سبق أن ثالثا من العلل تأتي مع العلم ومع الصفة فإذا جاءت مع أي : ملحوظة
وثالث علل . عتھ من الصرف وھي وزن الفعل، وزیادة األلف والنون، والعدلمنھا من

تأتي مع العلم فقط وھي العجمة والتركیب المزجي والتأنیث فإذا جاءت مع العلم منعتھ 
 .من الصرف

سرت في (فإنھ یجر بالكسرة مثل ) ال( إذا أضیف الممنوع من الصرف أو دخلتھ -4
 ).لقومنظرت إلى أفضِل ا(، )الصحراِء

وإنما جر بالكسرة ألن إضافتھ أو دخول ال علیھ أعادتھ إلى األصل في األسماء وأبعدتھ 
 . عن شبھ الفعل فصرف وجر بالكسرة

 .وقد ینون الممنوع من الصرف في الشعر للضرورة الشعریة
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 تطبیق
)1( 

 :بین فیما یأتي األسماء الممنوعة من الصرف وسبب المنع لكل منھا
روا من بني إسرائیل على لسان داود وعیسى بن مریم ذلك بما عصوا لعن الذین كف(

 -)إذ أنتم بالعدوة الدنیا وھم بالعدوة القصوى والركب أسفَل منكم (-)وكانوا یعتدون
 ال -)فمن كان منكم مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر (-)وإلى مدیَن أخاھم شعیبا(

یعملون لھ ما یشاء من  (-یھ مما سواھمایؤمن أحدكم حتى یكون اهللا ورسولھ أحب إل
یأیھا الذین آمنوا ال تسألوا عن  (-)محاریَب وتماثیَل وجفاٍن كالجواِب وقدوٍر راسیاٍت

إن في ذلك لذكرى لمن كان لھ قلب أو ألقى السمع وھو  (-)أشیاء إن تبد لكم تسؤكم
 -ول الوحي رجع النبي من غار حراء إلى زوجھ خدیجة یرجف فؤاده بعد نز-) شھید

 حفظ المصحف الذي جمع في - یمتاز الذھب بخواَص كثیرة-أصلحت بین أحمد وسلیمان
 أعجب العالم بسیدة عمیاء صماء تجید -عھد أبي بكر عند حفصة بنت عمر بن الخطاب

 یتولد الحقد في نفس محروم جوعان على أغنیاَء - تنزھنا في حدائَق غناء-التفاھم
  . في بعلبَك آثاٌر قدیمة-ھیعیشون بجانبھ ویضنون علی

)2( 
 :أورد كال من الكلمات التالیة في جملتین تكون في إحداھما مرفوعة وفي الثانیة مجرورة

 . علیاء- تغلب- یعقوب- غسان- أشداء- دنانیر- أحمر- وداد- معاویة-زكریا
)3( 

 .جملتین یكون في كل منھما جمع ممنوع من الصرف :ھات من إنشائك
 .ون في كل منھما علم منتھ بألف ونون زائدتینوجملتین یك   
 .وجملتین یكون في كل منھما صفة على وزن أفعل   
 .وجملتین یكون في كل منھما اسم منتھ بألف تأنیث ممدودة   
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)4( 
أورد كال من الكلمات اآلتیة في جملتین تكون في إحداھما مجرورة بالفتحة وفي الثانیة 

 :مجرورة بالكسرة
 . عصافیر- أفضل- صفراء-اء أحب-مساجد

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 ).نتلو علیك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم یؤمنون (-
 . أنا لست بحیران وال ندمان-
 


