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وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

االسم المقصور

المانع من ظهور الحركة
التعذر

المانع من ظهور الحركة
اشتغال المحل بحركة المناسبة

المانع من ظهور الحركة
الثقل

المانع من ظهور الحركة
اشتغال المحل بحركة الحكاية

االسم المضاف إلى ياء المتكلم ا االسم المحكياالسم الـمنقوص رفًعا وجرًّ

 | الوثيقة ] ٦١ [

درب نفسك على معرفة األسماء؛ لتستخرجها من أي نص

األسماء المعربة بعالمات أصلية مقدرة
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االسم المقصور:

هو كل اسم آخره ألف الزمة، مثل: )الفتى، المصطفى، المرتقى، المرمى ....(

ر فيه الحركات الثالث )الضمة والكسرة والفتحة( ألن األلف يتعذر تحريكها، ولذلك يقول النحاة )منع من ظهورها التعذر( تقدَّ

تأمل ما يأتي:

ِه ُهَو اْلُهَدٰى ﴾	  قال تعالىᒧ: ﴿ ُقْل ِإنَّ ُهَدى اللَّ

« منصوب، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر	  هـــــــــدى: اسم »إنَّ

الهدى: خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر.	 

َن اْلُهَدٰى َواْلُفْرَقاِن ﴾	  َناٍت مِّ  قال تعالى: ﴿ َوَبيِّ

الهدى: اسم مجرور بـ«ِمن« وعالمة جره الكسرة المقدرة على األلف، منع من ظهورها التعذر.	 

تنبيه مهم:

ن في الوصل، وهذا التنوين بدل من األلف، وليس له أي داللة إعرابية.  االسم المقصور حين يكون غير مضاف وغير متصل بـ)ال( ينوَّ

ِهْم ﴾	  بِّ ن رَّ ِئَك َعَلٰى ُهًدى مِّ اِس ﴾ ﴿ ُأوَلٰ لنَّ نِجيَل )٤( ِمن َقْبُل ُهًدى لِّ ْوَراَة َواإْلِ ِقيَن ﴾ ﴿ َوَأنَزَل التَّ ْلُمتَّ ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّ قال تعالى: ﴿ َذٰ

)هـــدى( األولـــى مرفوعـــة، والثانيـــة منصوبـــة، والثالثـــة مجـــرورة، والتنويـــن فـــي المواضـــع الثالثـــة تنويـــن فتـــح بـــدال مـــن األلـــف فـــي الوصـــل، 	 

وليـــس لـــه أي داللـــة إعرابيـــة، والحـــركات الثـــالث مقـــدرة علـــى األلـــف المحذوفـــة وصـــال الثابتـــة وقًفـــا.
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هو كل اسم آخره ياء الزمة، مكسور ما قبلها، مثل: )القاضي، المحامي، الجواري، السواعي ....(

ر فيـــه )الضمـــة والكســـرة( ألن اجتماعهمـــا مـــع اليـــاء ثقيـــل، ولذلـــك يقـــول النحـــاة )منـــع مـــن ظهورهـــا الثقـــل(، أمـــا الفتحـــة فتظهـــر ألنـــه ال ثقـــل فـــي  تقـــدَّ

ظهورهـــا علـــى اليـــاء.

تأمل ما يأتي: 
ِذيَن آَمُنوا ﴾	  َه َلَهاِد الَّ قال تعالى: ﴿ َوِإنَّ اللَّ

« مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة اللتقاء الساكنين، منع من ظهورها الثقل.	  هادي: خبر »إنَّ

َلِتِهْم ﴾	  ِد ٱْلُعْمِى َعن َضَلٰ قال تعالى: ﴿ َوَمٓا َأنَت ِبَهٰ

هادي: اسم مجرور بالباء، وعالمة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة اللتقاء الساكنين، منع من ظهورها الثقل.	 

َك َهاِدًيا َوَنِصيًرا ﴾	  قال تعالى: ﴿ َوَكَفٰى ِبَربِّ

هادًيا: حال منصوبة، وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها.	 

تنبيه مهم:

ض عنهـــا بتنويـــن كســـر، يســـمى تنويـــن  االســـم المنقـــوص حيـــن يكـــون غيـــر مضـــاف وغيـــر متصـــل بــــ)ال( تحـــذف يـــاؤه فـــي حالتـــي الرفـــع والجـــر ، ويعـــوَّ

العـــوض، وليـــس لـــه أي داللـــة إعرابيـــة.

ُه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد ﴾	  ِه َباٍق﴾ ﴿ َوِمن َفْوِقِهْم َغَواٍش﴾ ﴿ َوَمن ُيْضِلِل اللَّ قال تعالى: ﴿ َما ِعنَدُكْم َينَفُد َوَما ِعنَد اللَّ

ض عنهـــا بالتنويـــن، منـــع مـــن ظهورهـــا الثقـــل، و)هـــاٍد( مجـــرور 	  )بـــاٍق( و)غـــواٍش( مرفوعتـــان بضمـــة مقـــدرة علـــى اليـــاء المحذوفـــة، المعـــوَّ

ض عنهـــا بالتنويـــن، منـــع مـــن ظهورهـــا الثقـــل. بكســـرة مقـــدرة علـــى اليـــاء المحذوفـــة، المعـــوَّ

االسم المنقوص:
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االسم المضاف إلى ياء المتكلم المقصود هنا:
ِمي...( الي، كتابي، ُمَعلِّ ر بها المتكلم عن نفسه، مثل: )ربي، أبي، جوَّ هو كل اسم معرب بعالمات أصلية أضيف إلى الياء التي يعبِّ

ر فيـــه الحـــركات الثـــالث )الضمـــة والكســـرة والفتحـــة( ألن خفـــة النطـــق تقتضـــي أن يكـــون مـــا قبـــل يـــاء المتكلـــم مكســـوًرا، فقدمـــت العـــرب  تقـــدَّ

ــبة(،  ــة المناسـ ــل بحركـ ــتغال المحـ ــا اشـ ــع مـــن ظهورهـ ــاة )منـ ــول النحـ ــراب، ولذلـــك يقـ ــة اإلعـ ــور عالمـ ــة ظهـ ــة التخفيـــف علـــى مصلحـ مصلحـ

والمحـــل: هـــو الحـــرف األخيـــر مـــن االســـم المضـــاف، وحركـــة المناســـبة: هـــي الكســـرة التـــي جـــيء بهـــا للمناســـبة الصوتيـــة مـــع اليـــاء، وليـــس 

ـــة إعرابيـــة. لهـــا أي دالل

تأمل ما يأتي:
َلْت ِلي َنْفِسي﴾	  ِلَك َسوَّ قال تعالى: ﴿ َوَكَذٰ

ــة 	  ــل بحركـ ــتغال المحـ ــا اشـ ــن ظهورهـ ــع مـ ــم، منـ ــاء المتكلـ ــل يـ ــا قبـ ــى مـ ــدرة علـ ــة مقـ ــه ضمـ ــة رفعـ ــوع، وعالمـ ــل مرفـ ــي: فاعـ نفسـ

ــه. ــاف إليـ ــر مضـ ــل جـ ــي محـ ــكون فـ ــى السـ ــي علـ ــل مبنـ ــر متصـ ــاء: ضميـ ــاف، واليـ ــو مضـ ــبة، وهـ المناسـ

ُئ َنْفِسي﴾	  قال تعالى: ﴿ َوَما ُأَبرِّ

نفســـي: مفعـــول بـــه منصـــوب، وعالمـــة نصبـــه الفتحـــة المقـــدرة علـــى مـــا قبـــل يـــاء المتكلـــم، منـــع مـــن ظهورهـــا اشـــتغال المحـــل 	 

بحركـــة المناســـبة، وهـــو مضـــاف، واليـــاء: ضميـــر متصـــل مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل جـــر مضـــاف إليـــه.

قال تعالى: ﴿ َتْعَلُم َما ِفي َنْفِسي﴾	 

نفســـي: اســـم مجـــرور بــــ »فـــي« وعالمـــة جـــره الكســـرة المقـــدرة علـــى مـــا قبـــل يـــاء المتكلـــم، منـــع مـــن ظهورهـــا اشـــتغال المحـــل 	 

بحركـــة المناســـبة، وهـــو مضـــاف، واليـــاء: ضميـــر متصـــل مبنـــي علـــى الســـكون فـــي محـــل جـــر مضـــاف إليـــه.

االسم المضاف إلى ياء المتكلم 
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االسم المضاف إلى ياء المتكلم المقصود هنا:
ا« واألعـــالم  ــرًّ ا كــــ »تأبـــط شـ ــا إســـناديًّ هـــو كل اســـم ُحِكـــي علـــى لفظـــه األصلـــي، مـــع تغيـــر موقعـــه اإلعرابـــي، مثـــل: العلـــم المركـــب تركيًبـ

المحكيـــة كــــ »ســـورة الكافـــرون« و »جبـــل أبـــو قبيـــس« ... ونحوهـــا

ر فيـــه الحـــركات الثـــالث )الضمـــة والكســـرة والفتحـــة( ليبقـــى لفظـــه علـــى الصـــورة التـــي حكـــي بهـــا، ولذلـــك يقـــول النحـــاة )منـــع مـــن  تقـــدَّ

ظهورهـــا اشـــتغال المحـــل بحركـــة الحكايـــة

تأمل ما يأتي:
ا: ....	  َط شرًّ  قال تأبَّ

ا: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية.	  ط شرًّ تأبَّ

ا من الشعراء الصعاليك.	  َط شرًّ  عرفت أنَّ تأبَّ

« منصوب، وعالمة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية.	  ا: اسم »أنَّ ط شرًّ تأبَّ

ا.	  َط شرًّ  قرأت كتاًبا عن تأبَّ

ا: اسم مجرور بـ »عن«، وعالمة جره كسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية.	  ط شرًّ تأبَّ

االسم المحكي 


