
من الصرفمقدمة بحث عن الممنوع    

الّسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، يسّرنا أن نقوم على طرح فقرات عن لغتنا العربيّة، ألنّها الكنز الذي اختّص هللا به آياته  

الكريمة، ولو لم تكن لغتنا قادرة على أداء تلك األمانة لما اختارها هللا لها، تعظيًما وتكريًما لها، فاللغة العربيّة تشمل على 

من القواعد الُمهمة، وتقوم على أسس مميّزة ترفع من قيمتها ومن موضوعيّتها، وعبَر فقرات هذا البحث نتحدّث عن  باقة

الممنوع من الصرف، ونقوم على تناول مفهوم الممنوع من الصرف، وأمثلة على الممنوع من الصرف، وإعراب الممنوع  

الصرف، سائلين المولى أن يُكرمنا بالتّوفيق إلى ما فيه النّجاح من الصرف، وكيف نعرف األمساء واألفعال الممنوعة من 

 .واإلبداع، وأن يرزقكم التوفيق إلى العلم والَمعرفة

ف كامل جاهز للطباعةبحث عن الممنوع من الصر   

  ما هو الممنوع من الصرف

الممنوع من الصرف على جميع األسماء التي ال تقبل التنوين بأي شكل من األشكال، على عكس األسماء  يُطلق ُمصطلح 

المنصرفة التي تقبل جميع أشكال التنوين في آخرها، وقد جاء مصطلح الّصرف من الّصرافة التي تُرافق العمالت، فهي 

حديدًا عندما يدخلها علّة من العلل التسعة التي جمعها غير قابلة للصرف، ويُمنع االسم من الصرف في حاالت ُمحدّدة، وت

  :الّشاعر في مقولة: "اجمع وزن عادال أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمال"، كذلك اآلتي

أتي على وزن الفعل كاسم  يُعتبر اسم العلم األجنبي ممنوًعا من الصرف، واالسماء التي ت  :االسماء الممنوعة من الصرف •

)أحمد( واالسم المركب تركيبًا مزجيًا، )نيويورك( واالسم الذي يُزاد له ألف ونون، )عثمان( باإلضافة إلى االسم المذّكر  
 .ثالثي مضموم األول ومفتوح الثّاني، )عمر(

صورة )نُعمى( واالسم الذي يُختتم  األسماء التي يتم ِختامها بألف التّأنيث المق :االسماء المؤنثّة الممنوعة من الصرف •

بألف التّأنيث الممدودة )صحراء( واالسم المختوم بتاء التّأنيث سواء أكان في اللفظ أو الحقيقة، واالسم المؤنث بشكل  
ث  حقيقي )عائشة(، واالسم المؤّنث لفظيًا )سارية(، كذلك االسم المؤنث وغير المختوم بتاء التأنيث، اسم العلم العربي المؤّن 

 .الثالثي ومتحّرك الوسط )أمل( االسم العربي المؤّنث وساكن الوسط والعلم األعجمي الثالثي

 ما هي علل منع االسم من الصرف

 :وهي إحدى األمور الُمهّمة التي عّرفها علماء النَّحو وقاموا على اعتمادها في قسمين أساسيّن، جاءت في الّشكل اآلتي

ة األسماء الممنوعة من الصرف لعلّ  •  .كاألسماء التي تحتوي على تاء التّأنيث وصيغة منتهى الُجموع :
وهي إحدى أشكال منع الّصرف، والعلّتان هما العلّة المعنوّية المحصورة في   :السماء الممنوعة من الصرف لعلّتين •

ف ونون، والتركيب، باإلضافة  اللفظية والعَلَمية في االسم، باإلضافة إلى العلّة اللفظّية التي تتمثّل باألسماء في زيادة أل 
 .للتأنيث، ووزن الفعل، وألف اإللحاق، واألسماء األعجمية، والعدل

 ما هي الصفات الممنوعة من الصرف 

وعة من الصرف والتي تّم اعتمادها عن ُعلماء الصرف والنحو وجاءت تلك الِصفات في عدد من  تتعدّد الّصفات الممن

 :القَواعد، حيث تُعامل الّصفات الممنوعة معاملة األسماء الممنوعة من الصرف، وفق اآلتي

 .الّصفات التي تأتي على وزن فَعالن، ومن األمثلة على تلك الّصفات هي )َعطشان( •
ءت على وزن أفعَل، ومن األمثلة على ذلك )أسبَق( على أن ال يلحق بها تاء التّأنيث، ففي حال كانت  الّصفات التي جا •
الّصفة المؤّنثة قد حازت أنوثتها كما القول في أرمل، والمؤّنث منها أرملة فال يتم منعها من الصرف على أن نقوم بجّرها  

 .بالكسرة ويُضاف لها التّنوين
أصلّية وُمالزمة وليست عارضة أو ُمؤقتة، وفي حال كانت عارضة فال يتم منعها من الصرفيتوّجب أن تكون الّصفة  • . 

 .الّصفات التي تأتي في أُحاد وموّحد إلى ُعشار ومعشر، ومثال على ذلك )مررت بفتياٍت أُخر( •



 متى يُجر الممنوع من الصرف بالفتحة

وهي إحدى القَواعد المهّمة وفي   ُمضاًفا أو ُمعّرفا بأل التّعريف،يتم جّر االسم الممنوع من الصرف بالفَتحة عندما ال يكون 

 :األمثلة على ذلك نقول

مرْرُت بفتاةٍ سمراَء: وهُنا قُلنا سمراًء بالفتحة وهي ممنوعة من الصرف ألنّها قد انتهت بألف التّأنيث الممدودة، ولم تأتي   •
الحاالت الطبيعّية التي يكون بها الجر بالكسرة ُمضافة أو معّرفة بأل، لذا تّم جّرها بالفتحة نيابةً عن . 

أُنِزَل القرآُن في شهِر رمضاَن: وهُنا ياُلحظ الُمتابع أّن كلمة رمضان ممنوعة من الّصرف، وذلك ألنّها اسم علم مختوم   •
ت الّطبيعّية التي يتم  بألف ونون زائدتين، ولم تأتي هذه الكلمة ُمضافة أو ُمعرفة بأل، ولذلك تّم جّرها بالفَتحة علن الحاال

 .الجّر فيها بالكسرة

 الممنوع من الصرف في القرآن الكريم 

لغة العربيّة، وفي ذلك نسرد لكم أبرز النّقاط تشمل آيات القرآن الكريم على عدد واسع من األمثلة على القواعد الخاّصة بال

 :للمنوع من الصرف التي وردت فيه، في اآليات اآلتية

ْن أَيَّاٍم أَُخَر" وذلك في سورة البقرة ]آية:  • [، وأّما عن  148في قوله جلَّ وعلى: "َمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ّمِ
الممنوع من الصرف هنا فهو كلمة )أَُخَر( وقد جاء إعرابها باآلتي: نعت مجرور وعالمة الجر الفتحة ألنه ممنوع من  

 .الصرف
ِ ُحْكًما لِّقَْوٍم يُوقِنُوَن" وذلك في سورة المائدة ]آي وفي قوله تعا • [، وأّما  50ة: لى: "أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة َيْبغُوَن َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

الممنوع من الصرف فهو كلمة )أَْحَسُن(، وإعرابه: خبر مرفوع بالضمة وممنوعة من الصرف ألنها تأتي على وزن  
 .)أفعل(

ا َوتُْخفُوَن َكِثيًرا"  تعالى: "قُْل َمْن أَنَزَل اْلِكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى نُوًرا َوهًُدى لِّلنَّاِس تَْجعَلُوَنهُ قََراِطيَس تُْبُدونَهَ وفي قوله  •
  [، وأّما الكلمة الممنوعة من الصَّرف فهي كلمة )قََراِطيَس(، وهي ممنوعة من الصرف 91وذلك في سورة األنعام ]آية: 

 .ألنها تأتي بصيغة منتهى الجموع، ويأتي إعرابها في اآلتي: مفعول به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة

 خاتمة بحث عن الممنوع من الصرف 

وهكذا نصل بالقارئ العزيز إلى نهاية البحث اللغوي الذي تناولنا فيه الممنوع من الصرف من البداية وحتّى االمثلة التي 

ى، حيث تعّرفنا على تعريف واضح للممنوع من الصرف، وتعّرفنا على الحاالت التي تُمنع األسماء  جاءت في كتاب هللا تعال

فيها من الصرف للذكر واألنثى، وتعّرفنا على حاالت منع األفعال والّصفات من الصرف، ومتى يتم جّر الممنوع من 

ب الوعي بها لجميع الُمختّصين باللغة العربيّة ف الصرف بالفتحة عوًضا عن الكسرة، وهي إحدى القواعد الُمهمة التي يتوجّ 

جميع المسارات العملية، سائلين المولى أن يُبارك لنا وأن يرزقكم التوفيق واإلخالص في القول والعَمل، والّسالم عليكم  

...ورحمة هللا وبركاته . 

 


