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   في تيسيررأي
  الممنوع من الصرف مبحث

  إحسان النص. د

 من الصرف من املباحث النحوية اليت جيد املتكلمون املمنوع حبث
ًوالكاتبون عسرا شديدا  ا والوقوف على قواعدها ومعرفة عللهايفً .  استيعا

ّفالتساؤل يطرح أوال عن العلة  ً ا سائر أمساء اليفُ لغة  خمالفة هذه األمساء يف إعرا
وترفع . األلف يف مواضع أخرىب و،مواضعالعربية اليت تنصب بالفتحة يف 

  . الختالف املواضعًتبعاّ وجتر بالكسرة أو الياء، ،ّبالضمة أو الواو

 يف خمالفة هذه األمساء قواعد اإلعراب اليت تنتظم األمساء عامة؟ ّالعلة فما
ه اليقني، وللنحاة أقوال  إىل معرفة علة هذه املخالفة على وجالباحثونمل يهتد 

  .وليس بينها ما يقنع) أو التنوين( هذه األمساء من الصرف منعكثرية يف علل 
ّ هي يف تفطن املتكلمني إىل جر املمنوع من الصرف الثانية والصعوبة ّ ّ

 إىل صرفه يفطنون ال الكسرة، فاخلطأ كثري يف هذا الباب، وقد عنبالفتحة نيابة 
 يف حضرت: ًفقد مسعنا بعضا من املتحدثني يقولونإذا اتصل بأل أو أضيف، 

الس   .َا
ّ أحوال املمنوع من الصرف ضمن األحوال الشاذة يف النحو ندرج وحنن

ً بدعا يف اللغة العربية وحدها بل حنن واجدوه يف أكثر الشذوذالعريب، وليس هذا 
ّطردة تنتظم  مثة أفعال جتري يف تصريفها على قواعد مًمثالاللغات، ففي الفرنسية 

ّ شاذة ختالف القواعد العامة يف تصريف أفعالأكثر األفعال وإىل جانبها 
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  .األفعال
لل اليت يسوقها النحاة يف بيان صيغ ِ يدور حول العالثاين والتساؤل

َعمر( منع صيغة ففي من الصرف، املمنوعةاألمساء  ًمثال واألمساء اليت على ) ُ
ا منعت من الصر ْ العدل، فاسم لعلةف ُشاكلتها يقولون إ معدول عن ) ُعمر(َ

  .ّ، وهذا التعليل فيه تكلف ظاهر)عامر(
ّ تعليم املمنوع من الصرف نامجة عن عدم قدرة الطالب يف والصعوبة ُ

 األمساء املمنوعة من الصرف وغري املمنوعة أحوال التفريق بني لىواملتعلمني ع
تكون أصلية وتكون للتأنيث  فهي املمدود، كالتفريق بني أنواع ألف االسم ،منه

 من املتكلمني واملذيعني ًكثريافنسمع . وتكون لإلحلاق وتكون منقلبة عن أصل
ًمينعون مثال ألفاظا مثل  من ) أرزاء(و ) أخطاء(و ) أكفاء(و ) أنباء(و ) أجزاء(ً

ا بالفتحة بدال من الكسرة، مع أن  ًالصرف فيجرو اّ  أصلية وهي غري ممنوعة مهز
مجع ( وأهواء وأمساء أجواءً ومينعون من الصرف ألفاظا مثل أحياء ومن الصرف،

ا منقلبة عن أصل، وهي مصروفة قال تعاىل) اسم ُ الذين قتلوا ّحتسنب وال: ومهز
م يرزقون َيف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ر ُ ِّ َ ٌ ً] تعاىلوقال] ١٦٩ آل عمران  :

إال أمساء مسيتموهاهي إن ُ َّ ٌ ّ] ٢٣ النجم.[  

ّ إذا إىل تيسري تعليم املمنوع من الصرف واحلؤول دون التخبالسبيل ما ط ً
   املمنوعة من الصرف من سائر األمساء؟األمساءيف متييز 

ما مينع من : أوهلما: ني األمساء املمنوعة من الصرف ضربالنحاة جعل
وا ّمث فرق. ّما مينع من الصرف الجتماع علتني: وثانيهماالصرف لعلة واحدة، 

  . وما هو صفةعلميف الضرب الثاين بني ما هو 

األول ما حلقت بآخره ألف :  الصرف لعلة واحدة نوعانمن واملمنوع
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 والنوع الثاين ما كان على صيغة منتهى ممدودة،التأنيث، مقصورة كانت أو 
  .اجلموع

 املمدود الذي تقع يف آخره ألف التأنيث املقصورة صعوبة، يف وليس
 إمنا الصعوبة يف النوع األول هي يف التمييز ،كحبلىى أو صفة ًامسا كان كليل

 وبني ما زيدت يف آخره ألف املمدودةبني ما زيد يف آخره ألف التأنيث 
 أو منقلبة عن أصل أنباءممدودة لغري التأنيث، كأن تكون أصلية مثل ألف 

اء  عن يمنقلبةأجواء مجع جو فهي منقلبة عن الواو أو مثل أحياء فهي : حنو
 علىوال مينع من الصرف من املمدود ما كان (أو تكون لإلحلاق مثل علباء، 

 وألف التأنيث .)مساء: ماء، وما كان على أربعة أحرف حنو: ثالثة أحرف حنو
ِأفعالء كأنبياء، : ، فهي تأيت يف صيغ كثرية منهاَِأشيع األلفات هي املمدودة َ
َوفـعالء ْ مثل أمراء، وفـعالء مثل صحراء وُ َ ِحسناء، وفعلياء حنو كربياء َُ َْوفـعلالءِْ ُ 

َُْكخنـفساء وفـعيالء كرتـيالء وغريها من الصيغ َ ُ َ ْ  املفردة وهي تقع يف األمساء ؛ُ
وللتسهيل على . وقد أحصى السيوطي يف املزهر طائفة كبرية منها. ويف اجلموع
ّ والطالب نأيت بقاعدة بسيطة وهي أن ما كان من املمدود على وزناملتكلمني ُ 

مجع (أنباء وأبناء وأمساء : ً اجلموع ليس ممنوعا من الصرف حنومن) أفعال(
فهو ) أشياء(ّ وال يستثىن من هذه القاعدة إال لفظ وأحياء،، وأجواء، )اسم

َال تسألوا عن أشياء إن تـبد :  اآلية الكرميةيفممنوع من الصرف، وقد ورد  ُْ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َ
ُْلكم تسؤكم َُ َ ْ ُ]قد أوردنا مناذج من ورود هذه الصيغة يف ، و]١٠١ املائدة

:  ومن أمثلة ما زيد يف آخره ألف التأنيث من املمدود قوله تعاىلالكرميالقرآن 
َِإذ جعل فيكم أنبياء َ ْ ُ

ِ
َ َ َ ْ ِ] تعاىل وقـوله] ٢٠ املائدة:     ََلتكونوا شهداء على َ َ ُ ْ ُ ُ َِّ

ُإنه يـقول:  تعاىلوقوله، ]١٤٣ البقرة [ِالنَّاس ُ َ َ إنـها بـقرة صفراءَُِّ َْ َ ٌَ ََ ِّ] البقرة 
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٦٩.[  

 ختضع األمساء املمدودة للقاعدة العامة يف صرف االسم أن وطبيعي
أو أضيفت، ومن أمثلة صرف املمدود ) أل (بهاملمنوع من الصرف إذا اتصلت 

ِِ الشياطني ليوحون إىل أوليآئهمّإن: يف القرآن الكرمي قوله تعاىل َ ْ ُ َِ َ َ ِ َ ُ َ َ ِ َّ ]اماألنع 
١٢١.[  

ف املمنوع من الصرف فيه، فكل مقصور ُّرَعَ فال صعوبة يف تـاملقصور ّأما
ليلى وسلمى أو صفة : ً فهو ممنوع من الصرف، امسا كان حنوالتأنيثمنته بألف 

َصرعى وقتلى : ً كان كاألمثلة السابقة أو مجعا حنوًومفرداُحبلى وغضىب، : حنو َ
ُوسكارى وأسارى، ومن  َوتـرى النَّاس : آن الكرمي قوله تعاىل يف القرأمثلتهُ ََ َ
َسكارى وما هم بسكارى ََ َُ ِ ُ َ َ ُ] ٢ احلج.[  

:  االسم املقصور على ثالثة أحرف مل مينع من الصرف حنوكان فإذا
ًفىت، وعد ِ   ).ّوُدَمجع ع (ىً

 املفردة اليت متنع من الصرف هي صيغة منتهى اجلموع، وقد الثانية ّوالعلة
 من عبارة منتهى اجلموع، وهو كل مجع تكسري وقع بعد رادامليدرك املتعلم  ال

 أحرف أوسطها ساكن، وللتيسري على املتعلم نقول ثالثةألف تكسريه حرفان أو 
 أو مفاعيل فهو ممنوع من الصرف، مهما َمفاعلإن كل مجع تكسري على مثال 

  أو أفاعل مثل،مساجد ومنابر: مثليكن وزنه الصريف، فقد يكون على مفاعل 
ّ مواد ومهام مثل أو فعالل ،أماجد وأماكن أو فواعل مثل شواعر ولوازم أصلها (ّ

 حنو أقاويل أو أفاعيلمصابيح ومفاتيح أو : أو على مفاعيل حنو) موادد مهامم
ُ دفع َالََْولو: تعاىلومن أمثلة هذا النوع يف القرآن الكرمي قوله . غريها من الصيغ ْ َ

ِالله النَّاس بـعضهم ب ُ َ ْ َ َ
َبـعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها َِّ َ َِ ِ

ُ َ ْ ُ َ َُ َ َ َ ٌَ َ ََ ٌ َ َِ ُ ِ ْ ُِّ َّْ ٍ
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َِّاسم الله ُ ْ] وقوله تعاىل] ٤٠ احلج:    َولقد زيـنَّا السماء الدنـيا مبصابيح ِ َ َِ َْ ُّ َ ََّ ََّ ْ ََ 
امللك[

ُ
 ٥.[  

 نلفت النظر هنا إىل أن مثال مفاعل املنقوص يعرب إعراب أن وحيسن
 يف اجلر والرفع وينون ماقبلها، وينصب بالفتحة ياؤهملنقوص، فتحذف االسم ا

َ لسماع أغان، ومسعت أغاينوطربتٍهذه أغان : ّوال ينون، فنقول
ٍ.  

أوهلما ما : ّ حيتاج إىل علتني ملنعه من الصرف فهو على ضربنيما ّأما
  . كان صفةماًما، وثانيهما َكان عل

ّلل ست ِمعه علة أخرى، والع من الصرف إذا اجتمعت ميتنع مَفالعل
 والعلم املمنوع من الصرف يف هذه احلال ُوالعجمة،اجتماع العلمية : أوالها
إبراهيم وإمساعيل وإسحاق :  حنوثالثةزادت أحرفه على  أحدمها ما: نوعان

م، َ املتكلم من عجمة العلقَّحتقويعقوب، وال صعوبة يف معرفة هذا النوع إذا 
 وبرنار، ومثة وجهة ولويسجورج : مساء الغربية كلها حنووتقع يف هذا النوع األ

ا   وعدم األجنبيةنظر تذهب إىل أن من األسهل نطق هذه األعالم بصور
  .حتريك أواخرها، وهذا الرأي فيه نظر ويفتقر إىل اتفاق اآلراء حوله

َوما أنزل إليـنا و:  هذا النوع يف القرآن الكرمي قوله تعاىلأمثلة ومن ََ َِْ َِ ُ َما َ
َأنزل إىل إبـراهيم وإمساعيل وإسحاق ويـعقوب ُ ْ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َِ

ِ َْ َ َ
ِ ْ َ َِ ُ] ١٣٦ البقرة.[  

كان على ثالثة أحرف  م مع العجمة ماَ من أمثلة اجتماع العلالثاين والنوع
ُنوح ولوط :  سواء أكان االسم ساكن الوسط مثلالصرفوهو غري ممنوع من 

ومن ورود ) ابن متوشلخ بن نوح(َمك َل: حنـوّوهود وسام وكوش أو حمرك الوسط 
ًولوطا: تعاىلهذه األعالم يف القرآن الكرمي قوله  ًآتـيـناه حكما وعلما َُ ًِْ َ ْ ُ ُ َ ًونوحا .. َْ ُ َ

َإذ نادى َ ْ ِ] ٧٦و٧٤ األنبياء.[  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٣٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

جاك، وجون :  تعرتضنا مشكلة األمساء الغربية الثالثية مثلًأيضا وهنا
رها على الوقف أم نعاملها كاألمساء  بإسكان أواخننطقهاوبول وحنوها، فهل 

ٌرأيت جاكا وجاء جون، أرى أن يف : ً مثالونقولاألعجمية القدمية فنصرفها  ُ ً
  .َ ولعل األمثل إسكان أواخرها على الوقفُوالعسرًهذا النطق شيئا من الغرابة 

يزيد : حنو.  فيهٍ خمتص بالفعل أو غالبٍماكان على وزن: الثانية والعلة
ُ ويـغوث وأمحد وأمين ُويـعوقَ ًِّمبشر: ومثاله من القرآن الكرمي قوله تعاىل. َ ٍا برسول َُ ُ َِ

ُيأيت من بـعدي امسه أمحد َْ َْ ُُ ِ ْ َ َِ ِْ] وقوله تعاىل] ٦ الصف :َوال َ تذرن ودا والَ َ ًَّ َّ ُ َ ً سواعَ َ ا ُ
ً يـغوث ويـعوق ونسرَالَو ْ َ َ ََ ُ َ ََ   ].٢٣ نوح [اُ

ََمحد وكرم، : ٍنع صرف أمساء مثلً الضرب يقع اخلطأ أحيانا يف مهذا ويف ََ
َ املاضي فـعلالفعلفهما على زنة  َ.  
ُ ملاذا مل مينع من الصرف ماكان على وزن فاعل ومفعول بعضهم ويتساءل

ً واجلواب عن ذلك أننا وجدنا يف كالم العرب أمساء ؟املشتقاتِوفعيل وحنوها من 
ًالصرف علال،  سننهم والتمسنا ملنعها من علىممنوعة من الصرف فجرينا 

ا، ألن وأمحدفوجدنا أن العلة يف منع صرف حنو يزيد   هي مشاكلة الفعل يف وز
ّالفعل ال ينون وليس لنا أن ندخل يف عداد   من الصرف غري ماذكره املمنوعُ

 يف استخالص قواعد األولأسالفنا وما وجدناه يف القرآن الكرمي، وهو مرجعنا 
  . وأشعارهمالنحو، وما وجدناه يف كالم العرب

ُ اليت جتتمع مع العلمية هي العدل، أي ما عدل عن صيغة الثالثة والعلة َ
َعمر : أخرى، حنو عامر : َُ وثـعل، فهذه األعالم معدولة يف قول النحاة عنَُوزفرُ

َ لفظ ثعل يف عداد املعدول ولكنه ليس مبعدول، النحاةوزافر، وقد أدخل بعض 
 من أحياء قبيلة ٍّروف وهو أبو حي مصفهووقد ذكر ذلك يف لسان العرب، 
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ّ فالنحاة مل جيدوا ما يعللون املتكلمني،دركها املبتدئون من ُوهذه العلة ال ي. ّطيئ
َفـعل(به منع صرف األمساء اليت على وزن  ّ علة العدل، وهي علة ضعيفة غري) ُ ّ

َفـعل( هي على وزن اليتغري مقنعة، واألمثل أن نكتفي بالقول إن األمساء  ُ (
 اللتماس ضرورةوعة من الصرف يف كالم العرب وحنن جنري على سننهم، وال ممن

  .ّعلة هلذا النوع من املمنوع من الصرف

عدنان، :  هي زيادة األلف والنون يف آخر العلم حنوالرابعة والعلة
 وال صعوبة يف معرفة هذا النوع وال َّوحيان،َوعثمان، وقحطان، وغطفان، 

:  مل مينع العلم من الصرف حنوزائدتنيأللف والنون إشكال فيه، فإذا مل تكن ا
ًحسان إذا كان أصل هذا االسم مأخوذا من  ُحسن،ّ ّ وهو الراجح، أما إذا عد َ ُ

َّأصله حس فهو ممنوع من الصرف :  بعض األعالم مثليفّوقد جتتمع علتان . َ
ُعمران، فقد اجتمع فيه مع العلمية العجمة وزيادة األلف  قوله  ومثاله والنون،ِ

ًإن الله اصطفى آدم ونوح: تعاىل ُ ََ َ َ َ ْ َ ّ َّ َا وآل إبـراهيم وآل عمران على العالمنيِ ِ َ َ ْ ََ َ َ َ َْ ِ َ ََ َ
ِ ِْ 

  ].٣٣آل عمران[

ّ بعلبك :ً مع العلمية هي االسم املركب تركيبا مزجيا حنواخلامسة والعلة
َوحضرموتَومعديكرب  ْ   . وال صعوبة يف معرفته فال نقف عندهَ

 مع االسم العلم هي التأنيث، فما جاءت يف آخره هاء دسةالسا والعلة
اسم (ّفاطمة وعمرة وغزة : ً أكان علما ملؤنث حنوسواءُالتأنيث منع من الصرف 

ّوجدة ) مدينة ّ علما ملذكر حنوكانأو ) اسم مدينة(ُ   .طلحة ومحزة: ً
ً الصرف أيضا كل علم مؤنث ولو مل تلحقه تاء التأنيث كزينب من ومينع

 من األمساء احملدثة املنقولة عن مصادر أو عن كثريد،وينطبق هذا على ُوسعا
َدالل وسهام وسحاب: غريها حنو ِ ً النحاة أن يكون زائدا على ثالثة ويشرتط. َ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٣٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

َسقر :  من الصرف حنوُمنعّأحرف فإن كان على ثالثة أحرف حمرك الوسط  َ
َوسحر ) اسم ملدينة(ََ، و رفح )اسم جلهنم(  كان ساكن الوسط إنو، )اسم امرأة(َ

ُجور وصور : ُا منع من الصرف حنوأعجمي  جاز فيه اعربيوإن كان ) مدينتان(ُ
ْهند ودعد واملنع أوىل: الوجهان حنو َ ْ  أن جنعل كل القاعدةًوحيسن جتنبا لتعقيد . ِ

 من ًممنوعاعلم مؤنث سواء حلقته التاء أو مل تلحقه ومهما يكن عدد حروفه 
  .الصرف

َ متيم وقريش وهذيل فلنا أن مننعها من الصرف إذا :لقبائل حنو اأمساء أما ُ
  . أو نصرفها إذا لوحظ فيها اسم الرجل الذي تنتمي إليه،التأنيثلوحظ فيها 

 األعالم املؤنثة املؤلفة من ثالثة أحرف كثرت يف أيامنا كثرة أن ويالحظ
ً مشهورا أو  النطق، والناس ال يراعون أن يكون العلمخلفةًتلفت النظر طلبا 
دوا مغايرة املألوف َّ ورمبا تعم، ما يعجبهم لفظهخيتارون بل ،ًمأخوذا عن القدماء

م ،الشائع  منقولة عن أمساء النبات أو مظاهر الطبيعة أمساء فيطلقون على بنا
ّ مل يعرفوا داللة هذه األمساء فيسمون ورمباأو احليوان أو املصادر أو غري ذلك، 

م  ُ وشذا ومىن وملى وسحر ورمي ودلع وغريها ُوسهاورنا وأمل وقمر  مبها ًمثالبنا
  .الصرفكثري، والوجه أن تكون كلها ممنوعة من 

كحذام ورقاش خنتار مذهب أهل احلجاز ) َفعال( على وزن كان وما
  : وال مننعه من الصرف، ومثاله قول الشاعرالكسرا على فيه فنجعله مبني

  ّ فصدقوهاِحذام قالت اإذ
 

  ِ حذامقالت القول ما فإن 
 

 وبعضها يقوم ، كثرية يف هذه العلة ال طائل وراءهاتفصيالت حاةوللنُّ
 فيحسن االستغناء عنها، وكذلك يستغىن الواقععلى افرتاضات ال تتحقق يف 



  
٧٣٩   النصإحسان.  د- يف تيسري مبحث املمنوع من الصرف رأي 

ََعلقى وأرطى، على افرتاض : حنوعن علة العلمية وألف اإلحلاق املقصورة  ََ
ا، واألمثل وضعها مع م   . املقصورمنا مينع من الصرف التسمية 

 مع الوصف هو ّعلتني الثاين مما مينع من الصرف الجتماع والضرب
سكران : حنوأوهلا الوصف وزيادة ألف ونون : علة أخرى وأنواعه ثالثة

َِولما رجع موسى إىل : تعاىل ـقولهومن أمثلته يف القرآن . وعطشان وغضبان َ َُ َ َ َََّ
ًقـومه غضبان أسف ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ويشرتط النحاة هنا أال يكون مؤنثه ]. ١٥٠ األعراف [اَ

كتفى ُة أمثلته، فيّا لقل، وهذا القيد ال أراه ضروري)التاء املربوطة(ًخمتوما باهلاء 
  .العامةبالقاعدة 

َأخر(الصفة املعدولة ومثاهلا لفظ : الثاين والنوع ِ، فهو معدول عن آخر )ُ

ّ أيضا يفضل أن يقوهنايف قول النحاة،  ُ َفـعل(ما كان صفة على وزن : الً فهو ) ُ
  .ّ إىل القول بعلة العدلحاجةممنوع من الصرف، وال 

و     ) ُفعال(ً املعدول من الصفات أيضا أمساء العدد على وزن يف ويدخل
َمفعل( ْ َ حمكمات ٌآيات منه: ُ ورباع، ومن أمثلته قوله تعاىلَومثىنُثالث : حنو) َ َُ

َهن أم الكتاب وأخ ُ ُّ ّ اتُ مُرُ َفانكحوا ما    :اىلـوقوله تع] ٧ آل عمران [تشا ْ ُ ِ َ
َطاب لكم من النساء مثـىن وثالث ورباع َ ََُ ََ َ ُ َ َْ َ ِّ َ ِّ ُ َ َ] ٣ النساء.[  

أسود وأمحر، ويشرتط النحاة : زن أفعل حنووالصفة على : الثالث والنوع
 عارضة مثل أمساء العدد إذا استعملت صفات، غريأن تكون الصفة أصلية 

أرمل، فهو غري ممنوع من :  باهلاء حنوًمنتهياًشرتطون أيضا أال يكون مؤنثها وي
  .أرملة: الصرف ألنه يقال ملؤنثه

هذا الكتاب : حنو) َأفعل( هذا النوع أمساء التفضيل على صيغة يف ويدخل
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ِوال تـقربوا مال اليتيم إال ب:  هذا النوع قوله تعاىلومثال. ُأفضل من غريه َّ ِ ِ َِ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ َاليت هي َ
ِ َِّ

ُأحسن َ ْ َ] وقوله]. ١٥٢ األنعام :َوإذا حيـيتم بتحية فحيوا بأحسن منـها ِْ ٍ ِ
َ َ ْ َِ ِْ ُِّّ ََّ َ َ ُْ ُ َ َِ 

  ].٨٦ النساء[


