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درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المعربة بعالمات فرعية في حالة واحدة

هو االسم المعرب الذي يمنع من شيئين: التنوين والكسر؛ لعلٍة فيه٣- الممنوع من الصرف

يجرُّ بالفتحة نيابة عن الكسرةيرفع بالضمة ينصب بالفتحة

فرعيةأصليةأصلية
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الممنوع من الصرف

لعلة واحدة

إحداهما العلمية
العلمية + ........

إحداهما الوصفية
الوصفية + ........

لعلتين

ما كان على صيغة منتهى الجموع
مثل: دراهم ودنانير

+ زيادة األلف والنون، مثل: عطشان+ زيادة األلف والنون، مثل: عثمان

+ العدل، مثل: ُأَخر، مثنى، ُثالث+ التأنيث، مثل: فاطمة، زينب، حمزة

+ وزن الفعل، مثل: أحمد، يزيد

+ وزن )أفعل(، مثل: أسود، أعرج+ األعجمية، مثل: إبراهيم، باريس

+ التركيب المزجي، مثل: حضرموت

+ العدل، مثل: ُعَمر، ُزَحل، ُهَبل

ما كان مختوًما بألف التأنيث المقصورة
مثل: دنيا وبشرى

ما كان مختوًما بألف التأنيث الممدودة 
مثل: صحراء وحوراء
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الممنوع من الصرف: هو االسم المعرب الذي يمنع من شيئين: التنوين والكسر؛ لعلٍة فيه.

وهو ثالثة أقسام:

القسم األول: االسم الممنوع من الصرف لعلٍة واحدٍة:

وهو ثالثة أشياء، هي:

١- ما كان على صيغة منتهى الجموع، وهي كلُّ جمع تكسيٍر في وسطه ألف، وبعد األلف حرفان، أو ثالثة أحرف أوسطها ساكن 

نحو )دراهم( و)دنانْير(.	 

وقس على ذلك:   

نحو: أساور، بيادر، تجارب، ثعالب، جوارب، خواتم ...	 

ونحو: أساليب، بساتين، تقارير، ثعابين، جماهير، خفافيش ...	 

٢- ما كان مختوًما بألف التأنيث المقصورة:

نحو: )دنيا، بشرى، ليلى، رضوى ...(.	 

٣- ما كان مختوًما بألف التأنيث الممدودة:

نحو: )سيناء، صحراء، صفراء، حوراء، حوالء ...(،	 

تنبيه مهم:
ـــه إلـــى أن ألـــف التأنيـــث الممـــدودة تـــزاد علـــى كلمـــٍة فيهـــا ثالثـــة أحـــرف أصـــول، الحـــظ أن قبـــل ألـــف التأنيـــث الممـــدودة فـــي )صفـــراء( مثـــاًل: ثالثـــة أحـــرف أصـــول  تنبَّ

هـــي: )ص ف ر(، ولذلـــك لـــم تكـــن )ســـماٌء، بنـــاٌء، أســـماٌء( ونحوهـــا ممنوعـــة مـــن الصـــرف؛ ألنهـــا ليســـت مختومـــة بألـــف التأنيـــث، والهمـــزة فيهـــا أصليـــة.

تفصيل
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القسم الثاني: االسم الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية:

وهو ستة أنواع، هذا بيانها:

١- . الممنوع من الصرف للعلمية وزيادة األلف والنون: 

نحو )عمران، سلمان، عثمان، سليمان، لبنان، نجران، ...(.	 

٢. الممنوع من الصرف للعلمية واألعجمية: 

نحو )إبراهيم، إسماعيل، جورج، جوزيف، بلوتو، فرنسا، باريس، ...(.	 

٣. الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث: 

ة ... (.	  نحو )فاطمة، زينب، حمزة، مكة، عموريَّ

٤. الممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي، أي:

تركيب االسم العلم من كلمتين وجعلهما كلمًة واحدًة:    

نحو )حضرموت، بعلبك، معديكرب ...(.	 

٥. الممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، أي:

أن يبنى االسم العلم على وزن من األوزان الخاصة باألفعال:    

( حين تكون أعالًما.	  ر، يزيد، يموت، يحيى، يعيش، يحمد، يسعد، يسلم، ينبع، يثرب، تعزُّ نحو )أحمد، شمَّ

٦. الممنوع من الصرف للعلمية والعدل، أي:

ترك العلم األصلي والعدول إلى لفٍظ بديٍل عنه لغرٍض ما، وأشهر األعالم المعدولة   

ما كان على وزن )ُفَعل(: نحو )ُعَمر، ُزَحل، ُهَبل، ُزَفر ...( فأصلها )عامر، زاحل، هابل، زافر ...(. )سحَر( إذا أريد به سحر يوم بعينه.
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القسم الثالث: االسم الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما الوصفية:

وهو ثالثة أنواع، هذا بيانها:

١. الممنوع من الصرف للوصفية وزيادة األلف والنون: 

نحو )عطشان، سهران، شبعان، جوعان، هيمان، ولهان ....(.	 

٢. الممنوع من الصرف للوصفية ووزن )أفعل(: 

نحو )أحسن، أكبر، أحمر، أحور، أعرج ...(.	 

٣. الممنوع من الصرف للوصفية والعدل: 

وأشهر األوصاف المعدول عنها هي )ُأَخر( و)مثنى( و)ُثالث( و)ُرباع(.	 

جميع هذه األسماء الممنوعة من الصرف:

ن: ـــــــها ال ُتنــــوَّ ُترفع بالضــــمة، ولكنَّ

تقول: )جاء أحمُد(، وال يجوز أن تقول: )جاء أحمٌد( كما تقول: )جاء محمٌد(؛ ألنَّ )محمٌد( مصروٌف، و)أحمُد( ممنوع من التنوين.

ن ها ال ُتنـوَّ وُتنصب بالفتحة، ولكنَّ

 تقول: )رأيُت أحمَد(، وال يجوز أن تقول: )رأيت أحمًدا( كما تقول: )رأيت محمًدا(؛ ألنَّ )محمًدا( مصروٌف، و)أحمَد( ممنوع من الصرف.

ن: وُتجرُّ بالفتحة، فال ُتكَسر وال ُتنوَّ

تقول: )مررُت بأحمَد(، وال يجوز أن تقول: )مررت بأحمٍد( كما تقول: )مررُت بمحمٍد(؛ ألن )محمٍد( مصروف، و)أحمَد( ممنوع من الصرف.

ل هذه اآليات: تأمَّ

َذا َبَلًدا آِمًنا ﴾	  قال الله تعالى: ﴿ َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهٰ

وقال سبحانه: ﴿ َوَلَقْد آَتْيَنا ِإْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل ﴾	 

ْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت ﴾	  ْأَنا إِلِ وقال عزَّ اسمه: ﴿ َوِإْذ َبوَّ
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التنبيه األول:
ـــي القـــرآن  ـــك وردت )ِمصـــر( ف ـــرف؛ ولذل ـــه مـــن الص ـــط يجـــوز صرفـــه ويجـــوز منع ـــا ســـاكن الوس ـــن يكـــون ثالثيًّ ـــرف حي ـــوع مـــن الص ـــم الممن االســـم العل

الكريـــم مصروفـــًة وممنوعـــًة 

ا َسَأْلُتْم ﴾  	  تأمل قول الله تعالى: ﴿ اْهِبُطوا ِمْصًرا َفِإنَّ َلُكم مَّ

ُه آِمِنيَن ﴾	  وقوله جلَّ وعال: ﴿ َقاَل اْدُخُلوا ِمْصَر ِإن َشاَء اللَّ

التنبيه الثاني:
إذا اقترن االسم الممنوع من الصرف بـ)أل( ُجرَّ بالكسرة 

كما في قوله تعالى: ﴿ َواَل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ﴾	 

التنبيه الثالث:
إذا أضيف االسم الممنوع من الصرف إلى غيره ُجرَّ بالكسرة:

نَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويٍم ﴾	   كما في قوله سبحانه: ﴿َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ

ثالثة تنبيهات مهمة:


