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ا الَفْتَحُة؛   َوَأمَّ
ِ

 ْسِم الَِّذي َل َينَْصرُِف.َفَتُكوُن َعََلَمًة لِْلَخْفِض فِي: ال

 : (1)الشَّرُْح

 . الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
نع من الصرف لعلة واحدة تقوم   سبق أن املمنوع من الصرف ينقسم إىل قسمني: قسم ُيم

أو ما   ، ما كان على صيغة منتهى اجلموع مقام علتني، وهذا القسم ينقسم أيضاً إىل قسمني:
   .ورةصكان خمتوماً أبلف التأنيث املمدودة أو املق

وهذا   ،نع من الصرف لوجود علتنيما ُيم  :-من املمنوع من الصرف  -  القسم الثاين
   القسم أيضاً ينقسم إىل قسمني:

 ، وسيأيت. مية وإحدى ست عللالعلَ  القسم األول:
،  «يزيد»  :مثل  ،ماً عل علَ وجم   ،: ما كان على وزن الفعل-  من هذه الست  -  العلة األوىل

نع من الصرف؛ نقول: ُيم  «يزيد»فلو مسينا رجاًل  ،- يزيدم وينقصم  - على وزن املضارع اهذ
  ت رجالً ، لو مسيَّ «يشكر»فعل، ومثل:  :وتركيبه، -يعين: هيئته  - وزن الفعلألنه على 

ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وكذلك لو مسيت  «مررت بيشكرَ »تقول:  «شكري»
فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، ولو مسيت    «مررت بيأكلَ »، تقول:  «أيكل»رجالً  
 .فهو ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل «مررت بيذكرَ »، تقول: «يذكر»رجالً 

سقاط الكلمة إبتصرت خواملراد ابلعدل أنه ا ؛العدل: - مع العلمية -والعلة الثانية 
  ،وهكذا ،«ر فَ زم » :عدلوا وقالوا «زافر»و  ،«عامر» عدلوه عن «عمر » :مثل حرف وحنوه، 

ممنوع من   «مررت بعمرَ » :وتقول ،ممنوع من الصرف للعلمية والعدل «مررت بزفرَ » :فتقول
 .الصرف للعلمية والعدل

فكل اسم مؤنث خمتوم بتاء التأنيث ممنوع من  ؛التأنيث :- مع العلمية  -العلة الثالثة 
مررت »تقول:    «سيارة»امرأة  ولو مسيت    ،«بفاطمةَ   ت مرر »  :تقول  «فاطمة»  :فمثالً   ،الصرف
؛  إذا كان امساً  «مررت بطلحةَ » :وتقول ، ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث :فتقول ،«بسيارةَ 

 ،«بطلحةَ »، «مررت حبمزةَ » :وتقول «ْحزة»ومثل:  ألنه اسم مؤنث وأطلقوه على مذكر،
 .وهكذا
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  ،خمتومة أبلف ممدودة أو مقصورة ةمؤنثهناك كل كلمة  :والفرق بينه وبني القسم األول
وكذلك إذا كان مؤنث ومل خيتم ابلتاء فيكون ممنوعاً    ،نع من الصرفُيم   علمفكل مؤنث    :أما هنا

 «مررت هبندَ »، فتقول: من الصرف
 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


