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ا الَفْتَحُة؛   َوَأمَّ
ِ

 ْسِم الَِّذي َل َينَْصرُِف.َفَتُكوُن َعََلَمًة لِْلَخْفِض فِي: ال

 : (1)الشَّرُْح

ا الَفْتَحُة؛):  للا    ه  ِْحَ رَ   لَ اقَ   الرَِّحيِم،  الرَّْْحَنِ   للاِ   ِبْسمِ     َوَأمَّ
ِ

ْسِم َفَتُكوُن َعََلَمًة لِْلَخْفِض فِي: ال

 (الَِّذي َل َينَْصرُِف 
ا الَفْتَحُة؛ َفَتُكوُن َعََلَمًة لِْلَخْفضِ )قوله:    )  : اجلر،أي  (َوَأمَّ

ِ
 (ْسِم الَِّذي َل َينَْصرُِف فِي: ال

 :قولهيف مجعها الناظم   واألمساء اليت ال تقبل التنوين ،يف االسم الذي ال يقبل التنوينأي: 
 امْجَْع َوزِْن َعاِدالً أَنِ ْث ِبَْعرَِفٍة *** رَكِ ْب َوزِْد ع ْجَمًة فَالَوْصف  َقْد َكم َل 

 ويشرتط يف االسم الذي ال ينصرف حىت ال نصرفه شرطان: 
  : الباء «كثريةٍ   مررت ِبساجدَ » :مثال ذلك: لو قلت ؛ يكون مضافاً أالَّ  الشرط األول:

؛ ألنه ممنوع من الصرف، الفتحة نيابة عن الكسرةوعلمة جره    : اسم جمرورحرف جر، مساجدَ 
  فيكون خمفوضاً ابلكسرة «املدينةِ  مررت ِبساجدِ »أما إذا أضفناه فيكون مصروفاً، فلو قلت: 

 كجمع التكسري.
 لو أدخلت « كثريةٍ   مررت ِبساجدَ »فلو قلت:  ؛أبل يكون حملىً  أالَّ  : الشرط الثاين

لذا قال   ،فهنا جتر ابلكسرة  «مررت ابملساجدِ »جتر، فلو قلت:    «مساجد»م على  لاأللف وال
 ابن مالك رْحه للا: 

َ  َل  -  43 َُُ َل َُُُُُ ت َ    َُُ َن َ َُُ ا َُُل َ َُُ ُُة تْ َُُ َُُّ ب ا  َوج

 

ََ َل َ َ  َل   َد  َُُل ََّ َاْ َُُ ََوَل   َْل  َُُ َْ َل  َّفُُ ت  َُُ َ 

أي: مل   «َما َلْم ُيَضْف َأْو َيُك َبْعَد َأْل َرِدْف »بشرطني:  «َوُجرَّ بِالَفْتَحِة َما َل َينَْصرِْف » 
 م مرادفة للكلمة.تكن األلف والل

 :واملمنوع من الصرف ينقسم إىل قسمني
 .علة واحدة تقوم مقام علتنيلنع من الصرف ي   القسم األول:
 :وهذا القسم ينقسم إىل قسمني ؛علتنيلينع من الصرف  : والقسم الثاين

 .ما كان علماً ومعه أحد علل ست األول:القسم 
 . - كما سيأيت  - ما كان وصفاً ومعه إحدى ثلث علل : الثاينالقسم 
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 :ينقسم إىل قسمني - ينع من الصرف لعلة وهو ما - والقسم األول
وهو ما كان على وزن مفاعل أو  ؛موع ما كان على صيغة منتهى اجل :األول مالقس 

، «قناديل»ما كان على وزن مفاعيل مثل:    ،«مساجد»كان على وزن مفاعل مثل:    ، مامفاعيل
 وهكذا. ،«مكاييل»، «مصابيح»

 :فيما كان على وزن مفاعيل  وتقول  ، «مررت بعمائرَ »  :وتقول  ،«مررت ِبساجدَ »فتقول:  
 . وهكذا ،«مجيلةٍ  مررت ِبصابيحَ » :وتقول ،«كثرية  مررت ِبكاييلَ »

لف املمدودة أو  ما كان خمتوماً ابأل  :-  ا ينع من الصرف لعلة واحدةمم  -  والقسم الثاين
 وهكذا. ،«ليلى» :مقصورة مثل ،«أمساء» :ممدودة مثلاملقصورة، 

: جار وجمرور وعلمة جره الفتحة؛ ألنه خمتوم ، أبمساءَ «مجيلةٍ  مررت أبمساءَ »فتقول: 
 :الباء «مررت بليلى»وتقول:  املمدودة منعته من الصرف، ؤنثأبلف ممدودة، هذه ألف امل

 .ألهنا ممنوعة من الصرف  ؛حرف جر، ليلى: اسم جمرورو بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر
 .بقية العلل إن شاء للا وسيأيت 

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
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 األمثلة:

 صيغة منتهى الجموع، عل وزن مفاعيل.* 

َمآءَ ٱَولََقۡد َزيَّنَّا } ۡنَيا ٱ لسَّ َٰب يحَ ب   دلُّ  [.  5{ ]امللك:َمَص

َحَٰر يَب َما يََشآُء م ن  ۥ َيۡعَملُوَن َلُ } َٰث يَل وَ  مَّ َفان   تََم  [.  13{ ]سبأ:وَج 

ة  قََوار يَراْ }  [.  16{ ]اإلنسان: م ن ف ضَّ

ا } مَّ
َ
ف يَنةُ ٱأ  [.  79{ ]الكهف:َمَسَٰك يَ فَََكنَۡت ل   لسَّ

ۡكَواب  وَ }
َ
بَار يقَ ب أ

َ
 [.  18{ ]الواقعة: أ

 [.  27{ ]فاطر:ُسود    َغَراب يُب وَ }

 

 صيغة منتهى الجموع، على وزن مفاعل.* 
ۡعَنَٰٗبا  َحَدآئ قَ }

َ
 [.  32{ ]النبأ:َوأ

  قَۡريٍَة }
َٰل َك َجَعلَۡنا ِف  ُكل َ َوَكَذ َٰب  َك

َ
 [.  123{ ]األنعام:ُُمۡر م يَها  أ

َمۡت } َُّهدل  َٰم عُ ل َٰت  وَ  َصَو دُ َوب َيع  وََصلََو  [.  40{ ]احلج:َمَسَٰج 

بل ُكۡم   بََصآئ رُ قَۡد َجآَءُكم }  [.  104{ ]األنعام:م ن رَّ

ۢنَبَتۡت َسۡبعَ }
َ
 [.  261{ ]البقرة:َسَناب َل  َكَمَثل  َحبٍَّة أ

 

 .ةممدود المختوم بألف تأنيث* 

َ  ۥَع يََدهُ َونَزَ } ر ينَ  َبۡيَضآءُ فَإ َذا ِه  َٰظ   [.  108{ ]األعراف:ل لنَّ

ۡشَيآَء لُواْ َعۡن ـئَ ََل تَسۡ }
َ
 [.  101{ ]املائدة:إ ن ُتۡبَد لَُكۡم تَُسۡؤُكمۡ أ

ۡهَوآَء َوََل تَتَّب ۡع }
َ
 [. 18{ ]اجلاثية:ََل َيۡعلَُمونَ  َّلَّ ينَ ٱ أ

 


