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ا الَفْتَحُة؛   َوَأمَّ
ِ

 ْسِم الَِّذي َل َينَْصرُِف.َفَتُكوُن َعََلَمًة لِْلَخْفِض فِي: ال

 : (1)الشَّرُْح
 . الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 تقوم علة فيه ما :قسمني إىل ينقسم الصرف من املمنوع أن للا رْحه املصنف ذكر امل
 :لعلتني الصرف من مينع وما علتني، مقام

 .علل  ست إحدى ومعها العلمية هي:و  األوىل العلة وتقدم
 :وحتته إحدى ثالث علل ،الوصف وهي:  انيةالعلة الثاليوم أنخذ 

أردت أن تصف رجل أبنه   :مثل ،وهو وصف ،إذا كان على وزن الفعل العلة األوىل:
 :يعين، هذه على وزن الفعل «أمجل»فكلمة  ،«زيد أمجل من عمرو» :فتقول ،أمجل من فالن

فتقول مثاًل:   ،فهي على وزن الفعل «أمجَل زيٌد يف الكالم»: يصح أنك تقول يف كلمة أمجل
نعت من الصرف للوصف ووزن  فم   «من زيد   مررت أبمجلَ »، وتقول: «و  من عمر  زيٌد أمجلَ »

وهذه الكلمة تصلح ، «من النخل مررت أبحسنَ »وكذلك تصف شخصًا تقول: الفعل، 
 .«للفقراء زيدٌ  أحسنَ »للفعل، فتقول: 

وهذا الوصف يصلح أن يكون  ، «من حامت مررت أبكرمَ »تقول:  «أكرم»وكذا كلمة 
 .«املسلم الضعفاء أكرمَ » :، فهو على وزن الفعل، فتقولفعالً 

 ،على وزن الفعل «ظمأع»ـ، ف«اجلبلمن  مررت أبعظمَ »، تقول: «أعظم»وكذلك 
فكل ما كان فيه الوصف ووزن  ، وهكذا، «زيٌد والديه أعظمَ »أتيت فعاًل فتقول:  أن  ممكن

 .الفعل مينع من الصرف
فعدلت هذه الكلمة   «مثىن»مثل:  العدل، إذا كان مع الوصف  والعلة الثانية:  
 .«تزوج مثىن» :فتختصر تقول ،«تزوج اثنتني اثنتني» :عن كلمتني، أصلها اختصاراً 

،  «تزوج ثالاًث ثالاثً »مثاًل:  فتقول ، «ثالث » :وكذلك تعدل اختصارًا عن كلمة
 .«تزوج ث الثَ »فتختصرها تعدل وتقول: 

  اركب رابعَ »: ختصاراً ا ، فتقوليعين: أربع سيارات  «أربعاً  ربعاً أاركب » :وكذلك تقول
 .وهكذا ،«من السيارات 
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  ، زائداتن ومهاإذا كانت الكلمة خمتومة ابأللف والنون : - فصمع الو  -والعلة الثالثة 
  « مررت بتعبانَ » :فتقول مرضان، عطشان، هلكان، تعبان، وهكذا، : شبعان، جوعان، مثل

 .وهكذا «مررت مبرضانَ » :وتقول «مررت بعطشانَ » :وتقول
 املوانع من الصرف.وهبذا نكون قد انتهينا من ذكر 

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


