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 الصفاث املمىوعت مه الصرف لعلتني
 

 السيد خضير حسين                             خولة محمود فيصل .د. م. أ
 كمية التربية –جامعة تكريت 
 

 املقدمت
والصمم ة والسمم م علمما سمميد المرسمملين سمميدنا محمممد سمميد  ،بسممم اا الممرحمن الممرحيم 

وعلممما  لمممو  ،نايمممات ومظيمممر السمممعاداتالسمممادات ومنبممما ال راممممات وبممماب اليمممدايات و نممم  الع
 .وصحبو والتابعين ليم في  ل الحاالت أفضل الصلوات وأتم التسليمات

 وبعد : 
 ، ثيممرام ممما تممرد لمسممامعنا ألفمماظ ممنوعممة مممن الصممرف ويتسمما ل ال ثيممر عممن علليمما 

ولعممل سممبب اختيارنمما ليمموا الموضمموع ىممو أنممو علر ضممت علينمما َملممة اامممررتل ب حمممد  يمما ىمموا 
(( حيث قيل لماوا وردت  لمة اأحمد( مرة غير مصمروفة وممرة اخمرص مصمروفة  وأحمد    خرل

 .فلولك اردنا ان نقف عند ىوه المس لة وتلغنييا بالدراسة والبحث
فقمممد تممم تقسمميمو علمما أربعممة مباحممث : المبحمممث  ،أممما بالنسممبة لتو يمما مممادة البحممث 

لتعريمف االسمم الممنموع  األول يمثل األصل حيث يتفرع منو موضموع البحمث الموُ خلصمص
   .من الصرف وعلة منعو وسبب َره بالفتحة

أما المبحث الثماني فمممل العلمة االولما ممن علمل منما الصمفات ممن الصمرف وىمي  
 ،الصممفة وو ن الفعمممل ومممما يَمممب تممموافره ممممن مممروط ل مممي تلمنممما ىممموه الصمممفات ممممن الصمممرف

لوأمرنا الا خ ف النحويين في اعراب ىوه الصفات عند تن يرىا   .وما لو سلمِّي بيا َر
وتضممممن المبحمممث الثالمممث العلمممة الثانيمممة وىمممي مممما  مممان م يمممدام بممماأللف والنمممون ممممن  

 .الصفات وما يَب توافره من مروط ليوه العلة
وتمم إفمراد موضموع  ،أّما المبحث الرابا فقد تضمن العلة الثالثة وىي الصفة والعمدل 

 .ُ علدلت منوخاص بلفظة األخر( ورأُ النحاة فييا واألصل الو
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 ولاملبحث األ
 حد ما ال يىصرف

قممال الفمما يي : ااحممد ممما ال ينصممرف مممن االسممما  : ىممو  ممل اسممم معممرب قممد مممابو  
ود علتين لمنا الصرف((  .(1االفعل  بَو

حيممث قممال : ىممو االسممم المعممرب المموُ فيممو  ،وىمموا ال يبعممد عممما و ممره ابممن الحاَممب 
 .(2اوم مقام العلتين في الثقل وعدم التصرفعلتان من العلل التسا أو فيو واحدة منيا تق

ونَمد السميوطي يمَو  فمي تعريمف مما ال ينصمرف ويصمفو بقولمو : ااىمو المسمملوب  
 .(3امنو التنوين والَر معام((

 
 عمة منع االسم من الصرف

فمموىبوا فممي تفسممير ولممك  ،اختلممف النحمماة فممي تحديممد علممة منمما االسممم مممن الصممرف 
 مواىب متعددة منيا :

وىمموا ممما وىممب اليممو ا ثممر النحمماة  سمميبويو والمبممرد المموُ قممال : اااعلممم أن  ،عممللمممبو الف (1ا
ارٌع بو الفعمل أُ : ال يدخلمو  .وانمما ت ويملل قولنما : ال ينصمرف ، ل ما ال ينصرف ملض 

ن ؛خفممٌض وال تنممموين فلمممما أممممبييا َمممرص مَراىممما فمممي  .ألن األفعمممال ال تخفمممض وال تلنمممو 
مب أن يتمرك  ، ون في المعناوي ،ومبيو بيا ي ون في اللفظ .ولك ب ُ وين أمبييا َو

 .(4اصرفلو((
 .(5اوابن السراج الوُ قال : ااوانما منا ما ال ينصرف الصرف لمبيو بالفعل((

مماج ولممك بطريقممة رياضممية اسممتنتم مممن خ ليمما سممبب منمما االسممم مممن  ،وقممد أوضممز الَ 
 ،ل فممرع فممي األسممما  ممما أن  األفعما ،الصمرف فقممال : ااإن ممما ال ينصممرف فمرع فممي االسممما 
 .(6األن االسم قبل الفعل فقد أمبو ما ال ينصرف الفعل((

ول مي ال يموىب  .ووافقيم ابن يعيش مبينام ان سبب ىوه الممابية ىي ثقمل األفعمال 
فممممن أُ َانمممب  ،واىمممب فيقمممول : ان  ثيمممرام ممممن االسمممما  لمممم تممممبو أو ان الفعمممل أو معانيمممو

ا ولمك نقمول : احتمرا ام أنيما أممبيت الفعمل ممن حيمث فللمرد علم .َا ت ىوه الممابية للفعمل 
لو ابن يعيش حيث قال : ،الثقل  وىوا ما فص 
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اافمم ن ممممدار ىممموا البممماب علممما ممممبو ممما ال ينصمممرف بالفعمممل فمممي الثقمممل حتممما َمممرص  
 .(7اولولك حوف التنوين مما ال ينصرف لثقلو حم م علا الفعل(( ،مَراه فيو

ضممماف الممما يممما  الممممت لم وحممموفت ىممموه اليممما  لمممي  يتممموىم أن االسمممم غيمممر المنصمممرف م (2ا
 .(8اواَت ئ بال سر

ألن ال سرة ال ت مون إعرابمام إال مما التنموين  ،لي  يتوىم أن االسم غير المنصرف مبني (3ا
 .(9اأو ما األلف وال م أو االضافة

وىناك اسمباب تمنما االسمم ممن الصمرف فموىب النحماة الما أن االسمما  اوا أممبيت األفعمال 
بممم ن االسمممما  لمممما  انمممت خفيفمممة  ادتيممما الحر مممات ثقممم م  ،صمممرف معللمممين ولمممكفقمممد منعمممت ال

وه اإلعرابيمة ومما أممبو ممن  ،فمما أممبو ممن ىموه األسمما  الحمروف  فقمد بلنمي   .وتصر فت بمالَو
ومنعمت الَمر  ،وأعربمت بمالرفا والنصمب ،ىوه األسما   األفعال  فقد حل  م علييما بح مم الفعمل

نممما تلرفمما وتلنصممبوالتنمموين ألن األفعممال ال تَمم وىمموه األسممما  أمممبيت الفعممل  .ر وال تلن ممون وام
يين رت عليو أح امو .من َو يين دخل في بابو َو  .و ل ما أمبو مييام من َو
ممو المممبو بممين ىمموه األسممما  غيممر المتصممرفة وبممين الفعممل  أن الفعممل  فممرٌع علمما  .وَو

يين :  االسم من َو
 ؛فممن ولمك ،لحمدث فمرٌع علما ملحدثموأحدىما : أن األفعال أحداث علا األسمما  وا 

 .أن األفعال فرٌع علا األسما 
والمموُ ال يسممتقيم  ،والفعممل ال يسممتقيم بمم  اسممم ،والثمماني : أن االسممم يسممتقيم بمم  فعممل 

ممب أن ي ممون تبعممام لممو وفرعممام عليممو فمم وا صممحت فرعيممة الفعممل بيمماتين العلتممين  .إال بغيممره َو
ب أن ي ون  ل مي  دخلت عليو علتان فرع ومنما  ،يتان قد أممبو الفعمل بيماتين العلتمينَو

 .(10اولم يدخلو من اإلعراب إال ما دخل علا الفعل ،الصرف
 

 عمة حمل الجر عمى النصب في الممنوع من الصرف
مماج أن الفتحممة ع مممة لبنمما  اإلسممم  ألنممو عنممدما أمممبو الفعممل فممي الثقممل لممم  ،و ممر الَ 

قال : ااَعل المخفموض فيمو مفتوحمام  ،اب ما ال يدخل الفعل إعر  ،يتم ن أن يدخلو إعراب
ف بممدل مممن  ،الفممتز فيممو بنمما  إو لممم يممتم ن أن يدخلممو إعممراب  ممما ال يممدخل فممي الفعممل مثلممو
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ال سمممر بنممما ل الفمممتز  مممما أن األفعمممال حمممين ضمممارعت األسمممما  أعطيمممت اإلعمممراب  مممولك إوا 
ضارع اإلسمل الفعل  منا ما ال يدخل الفعل((
 .(11ا

بمماُر فقمد علممل سممبب َممر مما ال ينصممرف بالفتحممة بممدل ال سممرة أمما أبممو البر ممات األن 
مما الممو ر السمالم  ود ممابية بين االثين ولولك حمل الَر علا النصمب فمي التثنيمة َو لَو

مل الَمر علما النصمب فيمما ال ينصمرف   ،والمؤنث السالم م  حيث قمال : اافم  ن ق يمل : فل مم  حل
م ؛قيل : ألن بين الَر والنصب ممابية م  مما  ،ل الَمر علما النصمب فمي التثنيمةوليموا حل َو

ممل  ،والمؤنممث السممالم ،المممو ر مممل الَممر علمما النصممب فممي تلممك المواضمما ف ممولك يلحم  فلممما حل
 .(12االَر علا النصب ىينا((

 
 املبحث الثاوي

 علل مىع الصفاث مه الصرف
 الصفة ووزن الفعل

 ما كان نعتًا عمى وزن أفعل
ا لممي  معمين نحمو  فمرط الوصف الوُ ال ينصرف أن ي ون في  األصل قد ولض 

واألخيمل اسمم لطماير  ،واألفعما : اسمم للحيمة ،فاألَدل : ىمو الصمقر .: أَدل وأفعا وأخيل
 .فيو خي ن
فممم َود ولمممك أن ي مممون ىممموا النحمممو  ،وأخيمممل وأفعممما ،قمممال سممميبويو : ااوولمممك أَمممدل 
ىم فصمممار أَمممدل عنمممد ،وولمممك ألن الَمممدل : ممممدة الخلممم  ،وقمممد َعلمممو بعضممميم صمممفة ،إسممممام 

وىمو طماير أخضمر وعلما َناحمو لمعمة  ،وأما أخيل فَعلوه من الخي ن للونمو .بمن لة مديد
 .سودا  مخالفة للونو

ن لممم ي ممن لممو فعممل وال  ،  نممو صممار عنممدىم صممفة ،وعلمما ىمموا المثممال َمما  أفعمما  وام
 .(13امصدر((
وقد و ر ابن الحاَب علة الوصف ومرطو لمنا الصرف ىمو أن ي مون أصم م وال  
ر فت أربا في قولنا : مررت بنسا    تضر ه أربما  ولمم تصمرف أسمود فمي قولنما  الغلبة ولولك صل

ل أسود    .(14ا: مررت بَر
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 :رض يمنا االسم من الصرف فيو يقولل ن الرضي يميل إلا أن الوصف العا
ااوأنا إلا اآلن لم يقم لي دليل قاطا علا أن الوصف العارض غير معتد بمو فمي  

 .(15امنا الصرف((
ممز أن ي ممون سممبب صممرف ااأربمما(( فممي قولنمما : مممررت بنسمما   أربمما  ىممو عممدم   ورَ 

 .مرط و ن الفعل أُ عدم قبولو التا  نحو ااأربعة(( وليس لعدم مرط الوصف
فم وا اقتمرن بالصمفة مما يقلليما فمي  .وعلمل د. فاضمل السمامرايي منما الصمرف بالثقمل 

ر مممت التنمموي  ،مثممل اأفعممل( المموُ مؤنثممو افعمم  ( ،ن  منمما  انممت ثقيلممة فملن ع ممت الصممرف وحل
ل ممما( ألن األصمممل فمممي الصمممفات أن تؤنمممث بالتممما  مثمممل : عمممالم  ،وافعممم ن( الممموُ مؤنثمممو اف ع 

فعنممد خممروج ىمموه الصممفات عممن األصممل قل ممت فممي االسممتعمال ودل  .و بيممر و بيممرة ،وعالمممة
 ،أرممٌل وأرملمةٌ ما  ان داخ م في ال ثرة صرف نحمو :  لولك ،ولك علا ثقليا فملن عت التنوين

ممر ف نحممو عريممان وعريانممٌة وولممك لممدخول ىمموه الصممفات فممي  وفعمم ن إوا ألنِّممث ب يممادة التمما  صل
 .(16االمي  العام ال ثير

 
 خالف النحويين في إعراب ما لحقتو تاء التأنيث

لقممد اختلممف النحمماة فممي إعممراب الصممفات األصمملية التممي علمما و ن اأفعممل( فيممما إوا  
 حو : أرملة وغيرىا من الصفات الا موىبين :لحقتيا تا  الت نيث ن

 .صرف االسم وىو موىب الَميور ،الموىب األول (1ا
وىممموا ىمممو مممموىب األخفمممش أُ ي مممون  ،منممما االسمممم ممممن الصممرف ،الممموىب الثممماني (2ا

 .(17ا  حمر

 
 خالف النحاة في إعراب الصفات عند تنكيرىا

 عممة مممن الصممرفأتبقمما ممنو  .اختلمف النحمماة فممي إعممراب الصممفات إوا َما ت ملن  ممرة
   .أم تصرف
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وقمد و مر سمميبويو  ،مموىب الخليمل وسميبويو : أن االسممم يبقما ممنوعمام ممن الصممرف (1ا
 ،قول الخليل وىمو اااعلمم أن أفعمل إوا  مان صمفة لمم ينصمرف فمي معرفمة وال ن مرة

وولك ألنيا أمبيت األفعال نحو : أوىبل وأعلمل((
 .(18ا
فعممممال فاسممممتثقلوا التنممموين فيممممو  ممممما معلممم م ولممممك بقولمممو : ااألن الصممممفات أقممممرب إلممما األ

إو  ان مثلو في البنما  وال يمادة  ،وأرادوا أن ي ون في االستثقال  الفعل ،استثقلوه في األفعال
 .(19اوضارعو..((

 ،فيممما يمنعمان صممرف الصممفة معرفممة  انممت أو ن ممرة ،فمرأُ الخليممل وسمميبويو واضممز
فالمممانا فمممي حمممال  ،ن يمممروان المممانا ممممن الصممرف فمممي حمممال التعريممف يختلمممف عنممو حمممال الت

أما في حال التن ير فالمانا من الصرف ىمو ممبيو بحالمو  .التعريف ىو الصفة وو ن الفعل
 .قبل التسمية

فمموىب إلمما أن ىمموه الصممفات غيممر منصممرفة ال فممي  ،وتممابا المبممرد سمميبويو فممي رأيممو
.. ف نمممو .قمممال : اااعلمممم أن  مممل مممما ال ينصمممرف ممممن ممممو ر أو مؤنمممث ،معرفمممة وال فمممي ن مممرة
ف نيا ال تنصرف في معرفة وال ن رة فمنيما : مما  مان  ،إال خمسة أميا  ،ينصرف في الن رة

 .(20امن أفعل صفة نحو : أخضر وأحمر((
ووىممب أبممو الحسممن األخفممش إلمما أن الصممفات ت ممون منصممرفة عنممد تن يرىمما معلمم م 
 ولممممك أن الصممممفة فممممي حالممممة التسمممممية قمممماي م : اافممممار  الصممممفة وعممممرض فيممممو التعريممممف وو ن

 .(21ا.. ف وا نل ِّر  ال التعريف وبقي فيو علة واحدة وىي الو ن وحده فانصرف((.الفعل
وقممد اختممار ابممن يعمميش ممموىب األخفممش حيممث قممال : ااوأرص القيمماس ممما قالممو أبممو 

 .(22االحسن((
ووىممب أبممو البر ممات األنبمماُر إلمما أن ممما  ممان أولممو ألممف مثممل : أ ىممر وأحمممر لممم  

األلولممما  ،نمممو إوا  مممان معرفمممة فقمممد اَتمعمممت فمممي االسمممم علتمممانأل ،ينصمممرف معرفمممة وال ن مممرة
وا  ممممان ن ممممرة اَتمعممممت فممممي علتممممان أيضممممام الوصممممف وو ن  ،التعريممممف والثانيممممة و ن الفعممممل وام

وأَممما النحويممون إال األخفممش علمما أنممو ال يتصممد  وحَممو الَميممور ااأن ولممك  .(23االفعممل
ا  في األصل وضعام وىو ن رة وا سلمِّي بو علرِّف ،ولض  ثم نل ِّر بعمده فقمد عماد بمالتن ير إلما  وام

ن لم يعد إلا الوصف ف  نو عاد إليمو ألن وصمفو فمي األصمل للتن يمر الموُ  ،أولا أحوالو وام
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ونقل الخطيمب قمول األخفمش إو قمال ااوحَمة األخفمش أنمو إوا  .(24اي ون مضافام للوصفية((
وا سمممي ،الوصممف وبنمما  الفعممل المموُ يخصممو  ممان وصممفام ففيممو سممببان : ت بممو و ممان معرفممة وام

وا نل ِّممر  لممم يبمم   فيممو إال سممبب واحممد ،اَتممما فيممو سممببان : التعريممف وو ن الفعممل والسممبب  ،وام
 .(25االواحد ال يمنا الصرف((

 
 رأي النحويين في إعراب ىذه الصفات إذا ُصغِّرت

ممغِّرت بقيممت علمما حاليمما قبممل التصممغير   وىممب سمميبويو إلمما أن ىمموه األسممما  إوا صل
 حيث قال :  ،صرففمنعت  من ال

ممممن قبمممل أن  ،فيمممو حالمممو قبمممل تحقيمممره ،وألحيممممرل  ،اافممم وا صمممغ رت قلمممت : ألخيضمممرل  
 مما أممبو  ،وأمبو ىوا من الفعل ]ما ألميلز   يمدام  ،ال يادة التي أمبو بيا الفعل ما البنا  ثابتة

 .(26اأحمر وأوىب[((
ممود فعممل ممممابو لممو فممي الصمم  يغة فيممو قممد فسمميبويو بنمما ىمموه القاعممدة علمما أسمماس َو

لمولك لمم يمؤثر فييما  .رأص أن علة منا ىوه الصفات من الصرف  ونيا مممابية لمو ن الفعمل
 .التصغير لبقا  ىوه العلة

ووىمممب ابمممن يعممميش ىممموا المممموىب حيمممث قمممال : ااو مممولك لمممو صمممغ رتو ل مممان غيمممر  
غِّر في التعَب ،منصرف أيضام   قال الماعر : .ألن ىوا الفعل قد صل

 (72)من ىؤليَّاء بين الضاِل والسُّمِر((  و شَدنَّو لنا يا ما أميمح غزالن
 

 أفعل إذا سمي بو رجل
مم م لممم 1 ماعممة مممن أصممحابيم أن ىمموه الصممفة إوا سممم يت بيمما َر . رأُ الخليممل وسمميبويو َو

)) ينصرف في معرفة وال ن رة حيث قال : ااَا ني أحمرل يا ىوا وأحمرل  خرل
 .(28ا

ولممك ىممو  ممون األصممل ليمموا اإلسممم ىممو عممدم  وو ممر سمميبويو عممن الخليممل أن سممبب 
)) ل  أحمر  الصرف فقال : ااألن أول أحوالو الن رة نحو : مررت بَر
  .(29ا

مماج قممول سمميبويو وبممين أن  لمممة ااأحمممر(( إنممما سمممي بيمما بصممفة   وقممد اختممار الَ 
وىمممموه الصممممفة غيممممر مصممممروفة فممممي الن ممممرة والمعرفممممة  ممممما مثممممل ولممممك سمممميبويو  ،غلبممممت عليممممو
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وتلمك الحمال صمفة لمو فيموا ال ينبغمي  ،قد رددتو الا حمال  مان فييما ال ينصمرف.. ف.والخليل
 .(30اأن ينصرف البتة((

ووىب الصميمُر مموىب سميبويو إلما أن مما  مان صمفة ال ينصمرف فمي معرفمة وال  
نممما لممم ينصممرف فممي الن ممرة الَتممماع الصممفة وو ن الفعممل ،ن ممرة وولممك مثممل أحمممر وأسممود  ،وام

ألنممك عنممد تن يممره قممد رددتممو إلمما حممال  ممان ال  ،تممو فسمميبويو ال يصممرفوواوا سممم يت بممو ثممم ن  ر 
 .(31اينصرف فييا قبل التسمية

مممل نحمممو 2 . رأُ األخفمممش وممممن وافقمممو : وىمممب األخفمممش إلممما أن الصمممفة إوا سلممممِّي بيممما َر
فيقممال : مممررت بمم حمر  يمما  ،ااأحممر(( لممم ي نصممرف فممي المعرفممة بممل ينصممرف فممي الن ممرة

ولك أنو قد صمار بمن لمة االسمم الممنموع ممن الصمرف فيصمرف وعلة  .ىوا وأحمر   خر
 .(32افي الن رة  ما يصرف االسم مثل أحمد حسب ىوا الرأُ

ألنممك قممد نقلتممو بالتسمممية عممن حممال  ؛وقممال الصمميمُر : ااوأممما األخفممش : فيصممرفو 
فيلصر ف عنده لولك(( ،الصفة ف وا ن  رتو لم تب  فيو اال علة واحدة وىي و ن الفعل

 .(33ا
ورأص أنمممو إوا سممممي بممم حمر ومممما أممممبيو ثمممم نل مممر  ،ووافممم  المبمممرد مممموىب األخفمممش 
ف وا سلّمي بو فقمد أ يمل عنمو بماب  .وسبب امتناعو من الصرف في الن رة ألنو نعت .صلرف
قال المبرد : ااوال أراه يَو  فمي القيماس  .ف صبز بمن لة اأفعل( الوُ ال ي ون نعتام  ،النعت
 .(34اغيره((

 
 مى وزن أفعل وكان اسماً ما جاء ع
وىب أ ثر النحاة الما القمول بعمدم صمرف مثمل ىموه األسمما  مراعماة ألصمل االسمم  

 وقد بين سيبويو ولك فقال :  ،ما عدم مراعاة االسمية العارضة
إوا عنيممت  –وأرقممم  –إوا عنيممت الحيممة  -واألسممود -إوا عنيممت القيممد –ااوأممما أدىممم  
 .(35اوال ن رة ولم تختلف في ولك العرب((ف نك ال تصرفو في معرفة  –الحية 

 ،فسممميبويو يمممنص علممما أن العمممرب اتفقمممت َميعمممام علممما عمممدم صمممرف ىممموه األسمممما  
إو قال : ااف ن قمال قايمل : أصمرفل  .وألحظ من النص أن ىناك من ين ر عليو ىوا التعميم

 .(36ا..((ف نت تقول : األبطز واألباطز وأَادع وأبار . ،وأراقم ،ىوا ألني أقول : أداىم
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ثم بين أن ىوه األسما  إنما ىي في األصل صفة ل نيا ل ثمرة اسمتعماليا اسمتعمال  
لت مواقا األسما  ،األسما  ع  نما قيل أبمر  ألن فيمو حممرةم  ،فقال : ااإنما األبر  ،َل صفة وام

.. ول ن الصمفة ربمما  ثلمرت فمي   ميمم واسمتلعم لت واوقعمت مواقما األسمما  .وبياضام وسوادام 
ممل إسمممام  ،يسممتغنوا بيمما عممن األسممما   ممما يقولممون : األبغممث حتمما ع  َل نممما ىممو  ،فيممو صممفة  وام
رعممممما  وبرقممممما  ،لمممممون فَممممما  مؤنثمممممو  مؤنمممممث  ،وممممممما يقمممممُو أنمممممو صمممممفة قممممموليم : بطحممممما  َو

 .(37اأحمر((
وقمممد و مممر السممميوطي مممما أصممملو الوصمممفية واسمممتعمل اسممممام  ممم بطز : وىمممو الم مممان  

وأبمر  : وىمو الم مان وو اللمونين  ،استوص من األم نةوأَرع : وىو ما  ،المنبطز من الوادُ
وممممو صممممرفو إلغمممما م ل صممممل  ،وال يعتممممد بالعممممارض ،فقمممال : اااأل ثممممر منعممممو اعتبمممارام ب صمممملو

عتدادام بالعارض((  .(38اوام
ووىممب الممد تور عبمماس حسممن إلمما َمموا  صممرف مثممل ىمموه األسممما  ل نممو ممما ولممك  

ز عممدم الصمممرف علمما الصممرف حيمممث قممال : ااوقممم د يَممو  صممرف ىممموه األسممما  علممما يلممرَِّ
ول من االقتصمار علما المرأُ  ،اعتبار أن وصفيتيا األصلية السابقة قمد  المت بسمبب االسممية

 .(39ااألول ]يعني عدم الصرف[ أنسب((
 

 رأي النحاة في ))ما كان من أفعل نعتًا واسمًا((
دل ما َا  علا ىوا الو ن وىو صفة بعض اللغات واسم في ا ثر ال م م مثمل أَم 

فقمممد رأص سممميبويو أن ىممموه األَمممود فييممما أن ت مممون أسمممما م وقمممد  ،للصمممقر وأفعممما للحيمممة وأخيمممل
معل م ولك علا رأُ من يراىما صمفات أن أَمدل مم خوو ممن الَمدل  ،َعليا بعضيم صفات

  نممو صمار عنممدىم  ،و مولك أفعما .فصمار أَمدل عنممد ىمؤال  بمن لمة مممديد ،وىمو ممدة الخلمم 
ن لممم ي ممن لممو فعممل وال ،صممفة فيممو طمماير  ،و مموا أخيممل َعلمموه مممن الخممي ن للونممو ،مصممدر وام

 .(40اأخضر وعلا َناحو لمعة سودا  تخالف لون بقية الريش
ألن األَممدل  ،ووىممب المبممرد إلمما أن أَممدل وأخيممل األَممود فييممما أن ي ونمما اسمممين 

وقممال أَممود القممولين  .واألخيممل أيضممام اسممم طمماير و ممولك أفعمما ،إنممما يممدل علمما الصممقر بعينممو
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ن  مان أصمليا مما و رنما –ودىما : أن ت ون أسمما م منصمرفة فمي الن مرة ألنيما اأَ ف نمما  -وام
 .(41اتدل علا وات مي   بعينو((

وو ممر ابممن عقيممل أن األلفمماظ أَممدل وأخيممل وأفعمما ليسممت بصممفات وينبغممي أال تمنمما  
ألنمو ممن  ،فتخيمل فمي أَمدل معنما القموة .ومن منعيا فقمد تخيمل فييما الوصمف ،من الصرف

وفمي أفعما تخيمل معنما الخبممث فممن منما صمرفيا منعيمما  ،وفمي أخيمل معنما التخيممل .دلالَم
ول مممن الغالمممب فييممما الصمممرف ألن الوصمممفية ليسمممت محققمممة  ،لمممو ن الفعمممل والصمممفة المتخيلمممة

 .(42افييا
أما السيوطي فوىب إلا أن أَدل وأخيل وأفعا ىي أسمما  وليسمت صمفات فم  ثر  

ألن فممي أَممدل معنمما القمموة  .الصممرف للوصممفيةالعممرب علمما صممرفيا وبعضمميم يمنعيمما مممن 
 .وأفعا للخبث المن ر .وأخيل من الخي ن

أممما أبطممز وأَممرع وأبمممر  ف صممليا الوصممفية واسمممتعملت اسممتعمال األسممما  فممماأل ثر  
عتدادام بالعارض  .(43امنعيا اعتبارام ب صليا وال يعتد بالعارض ومو صرفيا إلغا ام ل صل وام

 املبحث الثالث
 دة األلف والىونالصفت وزيا

 صيغة فعالن
ما  ان علا و ن افع ن( من الصمفات الموُ مؤنثمو افعلما( ف نمو ال ينصمرف فمي  

وقممد بممين ولممك سمميبويو بقولممو :  ،وولممك نحممو : عطمممان وسمم ران ومممبييما ،معرفممة وال ن ممرة
ااألنيمممم َعلممموا النمممون حيمممث َممما ت بعمممد ألمممف  ممم لف حممممرا  ألنيممما علممما مثاليممما فمممي عمممدة 

وىاتمممان ال ايمممدتان قمممد اخمممتص بيمممما الممممو ر وال تلحقمممو ع ممممة  ،رك والسممم ونالحمممروف والتحممم
 .(44االت نيث  ما أن حمرا  لم تؤنث علا بنا  المو ر...((

ووىب ابن الحاَب إلما أن األلمف والنمون المضمارعتين أللفمي الت نيمث أُ  ونيمما  
ة علمما  نممة  ايمدتين فممي  خممر االسممم تمنعممان االسممم مممن الصمرف بمممرط أن ي ممون اإلسممم صممف

ن  ممان مممما َمما  فيممو  ،فعمم ن المموُ مؤنثممو فعلمما نحممو سمم ران سمم رص وعطمممان عطممما وام
فع نممممة صممممرفتو ألنممممو لممممم يمتنمممما مممممن دخممممول تمممما  الت نيممممث نحممممو نممممدمان للمممممو ر وللمؤنممممث 

 .(45اندمانة
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ممم ن  وقمممد اممممترط بعمممض النحممماة  .وال ت مممون ال يمممادة المانعمممة مممما الصمممفة إال  فمممي ف ع 
 ىي : مروطام في مثل ىوه  الصيغة وىوه المروط

وا لممم ت ممن أصممليةف نو ال يمنمما مممن الصممرف نحممو : ااىمموا  .1 أن ت ممون الصممفة أصمملية وام
))  .(46اقلٌب صفواٌن بمعنا قاس 

نمما نقمول :  ،أاّل تلحقيا تا  الت نيث .2 وولك نحو : س ران ف ننما ال نقمول لمؤنثمو سم رانة وام
لممممما امتنمممما دخممممول حممممرف الت نيممممث عليممممو ضممممارع الت نيممممث ولممممولك فيممممو غيممممر ف .سمممم رص

 .(47امصروف
ممل الطويممل وسمميفانة للمممرأة الطويلممة وغيرىمما   أممما ممما تلحقممو تمما  الت نيممث  سمميفان للَر

 .(48اف نيا ال خ ف في صرفيا ،من الصفات
قمال  : وقد وىب ابراىيم مصطفا في الصفة الم يمدة ألفمام ونونمام مموىبام غريبمام حيمث  

ااأمما  يممادة األلمف والنممون فقمد امممتلرط فممي منعيما مممن الصمرف مممروٌط منيما : أن ت ممون فممي 
وبعممض العممرب وىممم بنممو أسممد  . نممة افعمم ن( مممو ر افعلمما( وأال ي ممون مؤنثيمما علمما فع نممة

يلَيمم ون أن ي ممون ل ممل افعمم ن( مؤنممث علمما افع نممة( فيممي علمما ىمموا َمماي ة التنمموين أبممدام 
نما يحوف تنويني  .(49اا أحيانام وعلا قلة رعاية ل يادة األلف والنون((وام

 
 ما كان عمى وزن فعالن مما ال مؤنث لو

 ،وردت بعممض األلفمماظ علمما و ن فعمم ن مممما ال مممت التممو ير وولممك نحممو : لحيممان 
   .(50ارحمان فيوه صفات خاصة بالمو ر وال يَو  أن نصف بيا األنثا

نيممما و ن فعلممما فمممي المؤنمممث نحمممو : و مممر ابمممن الحاَمممب أن الصمممفة إوا لمممم يممم ت م 
مممنيم مممن لممم  ،فقممد اختلممف فييمما النحمماة ،ندمانممة ،وال فع نممة نحممو : نممدمان .سمم رص ،سمم ران

وممنيم مممن يصمرف نظمرام إلمما أنمو مممن  ،نظمرام إلمما امتنماع دخمول التمما  .يصمرف وىمم األ ثممر
   .(51ا((المتناع مَي  فعلا في المؤنث وولك قولك : اااال رحمٌن رحيمٌ  ،قياس فع نة
 ووىب السيوطي إلا أن النحاة انقسموا في إعراب ىوه الصفات إلا قسمين : 
منما  القسم األول يصرف ىوه الصفات لفقد افعلما( فيمو إو ال مؤنمث لمو ألن ممرط 

الصممرف عنممدىم فيممما  ممان علمما  نممة افعمم ن( أن ال ي ممون لممو مؤنممث مممن لفظممو علمما  نممة 
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مممد لمممو مؤنمممث علممما افعلممما( نحمممو اسممم رص( أم  سممموا  .ندمانمممة –افع نمممة( نحمممو : نمممدمان  َو
 .(52اال

ممود افعلمما( ااتقممديرام  القسممم الثمماني   ،قممال يمنمما صممرف ىمموه الصممفات علمما أسمماس َو
مود معنماه للممرأة ل مان إلحاقمو  وولك أن  معناهل غير الي   بمؤنث فلو فلر ض ص رف العادة بَو

 .(53ا(( .بباب اس ران( أولا من إلحاقو بباب اسيفان(
 

 منع األلف والنون الصرف عمة
وىممب السمميوطي إلمما أن علممة منمما األلممف والنممون الصممرف لمممبييما بمم لف الت نيممث  

وقيمل أن النمون التمي بعمد األلمف مبدلمة .وغضمبا ،في عدم قبول ىا  الت نيمث نحمو : سم رص
 .مممن اليممم ة المبدلممة مممن ألممف الت نيممث مسممتدالم بقممول العممرب فممي النسممب إلمما صممنعا  وبيممرا 

 .بيرانيصنعاني و 
أو أن العلممممة فممممي ولممممك  ممممون األلممممف والنممممون  ايممممدتين ال تلحقيممممما اليمممما  مممممن غيممممر  

 .(54ام حظة المبو ب لف الت نيث وىوا عند ال وفيين
 

 املبحث الرابع
 الصفت والعدل

قال ابن السراج : ااومعنا العدل : أن يمت  ممن االسمم الن مرة الممايا إسمٌم ويلغّيمر  
ل لفظمو ومعنماه ،.. فمثنا وثل ث ورلباع وألحاد.عناإل الة معنا الا م ،بناؤه ل   ،فيوا علد  علمد 

ل عمن لفمظ اثنمين إلما لفمظ مثنما ،عن معنا اثنين إلا معنا اثنين اثنين و مولك ألحماد  ،وعلد 
 .(55اوعن معنا واحد الا معنا واحد واحد(( ،عدل عن لفظ واحد إلا لفظ ألحاد

 فاظ المعدولة فيقول : ويو ر سيبويو رأُ الخليل في ىوه  األل 
مُدهل :  ،ااوس لتو عند ألحاد وثلنا  ومثنا وثل ث ورلباع  ر إنمما ح  فقال : ىو بمن لة ألخ 

يو ،واثنين اثنين ،واحدام واحدام   .فتلر ك صرفلول  .فَا  محدودام عن َو
 .(56األنو ن رة يوصف بو ن رة(( ،قلتل : أفتصرفو في الن رة   قال : ال 
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حمماة فممي ىمموه األلفمماظ المعدولممة أتقتصممر علمما األربعممة أم تمم اد إلمما وقممد اختلممف الن 
 العمرة  
حيممث قممال : ااومممن  ،نلحممظ أن المبممرد يطلمم  ىمموه األلفمماظ حتمما تصممل إلمما العمممرة 

ن ميت َعلت م مان مثنما ثلنما  .و ولك ما بعده ،المعدول قوليم : مثنا وث ث ورباع .. وام
ن ميت قلمت : موحمد ، ولك ألحادو  ،يا فتا حتا ي ون علا و ن رلباع وثل ث  مما قلمت  ،وام

 .(57امثنا((
 .فقولمممو : و مممولك مممما بعمممده .ف  ممممو يمممدل علممما أن يطلممم  و ن فلعمممال إلممما العممممرة 

 .فظاىر ىوه العبارة يعني أن المبرد يقيس علا فلعال وفلعل إلا العمرة
 ،نحمو ألحماد ؛وىوا ابن َني يقول : ااأال ترص أن فلعاالم أيضام مثال قد يؤل ف العدل 

 و ولك إلا علمار قال :  .ورلباع ،وثل ث ،وثلنا 
 (85)َت فوق الرجاِل ِخصااًل ُعشارا((  ولم َيْستَريثوك حتى َعَمْو  

 
 .فنرص ابن َني يقيس علا فلعال إلا العمرة فيو قد وىب موىب المبرد 
با وسلمباع ومسم ،نلحظ من ىوا أن بعض النحاة أَا وا أن يقمال : سلمداس ومسمدس 

وقمد بمين  .وىموا مموىب ال موفيين .وثلمان ومثمن وتلساع ومتسا والمبمرد يقمول علممار ومعممر
نما عمدلت أسمما  العمدد إلما العممرة قياسمام علما  اج أن العرب لم تستعمل ىوه األلفاظ وام الَ 
ة في االستعمال حيث يقمول : ااول من مثنما وموحمد لمم  ن لم ت ن بنفس الدَر مثنا وألحاد وام

 .(59او ولك متسا يراد بو تلساع(( .ل معمر تريد بو علماريَي  في مث
غير أن ال ميمت بمن  يمد األسمدُ قمال  ،وقال أبو عبيدة : ااوال تَاو  العرب رلباع 

ال خصاالم علمارا((  .(60ا: فلم يستريثوك حتا رميت فو  الَر
موحمممد إلممما  ،بمممن ممممرار المممميباني وقمممال السممميوطي : ااوح ممما أبمممو عممممرو اسمممحا  
ويعقوب بن الس يت : ألحاد إلما علممار قمال : وال  ،وح ا أبو حاتم في  تاب اإلبل .معمر

 .فمن علم حَة عليو .التفات إلا قول أبي عبيدة في المَا  : ال نعلميم قالوا فو  رلباع
 ومما ورد في سداس قول الماعر :  
 أدار ُسداَس أن ال يستقيما   َضَربَت ُخماَس ضربَة َعْبَشمٍي  
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 .(61اوأنمد خلف األحمر أبياتام بنا فييا قايليا فلعاالم من ألحاد إلا علمار(( قال : 

ممل  المسمممموع  ووىممب السمميوطي إلممما أن ألفمماظ العمممدد المعدولممة عممن و ن فلعمممال وم فع 
مماس ومخممس وعلممار  ،فييا ىي ألحاد وموحد وثلنا  وم ثنا بماع وم ربما وخل وثلم ثل ومثلمث ورل

 .ومعمر
د الباقيمممة ىممل تلقمماس علممما األعممداد الممممو ورة فيقممال سلمممداس وقممد اختلممف فمممي األعممدا

 أم ال يلقاس علييا    ،وثلمان ومثمن وتلساع وم تسا ،وسلباع ومسبا ،وم س دس
 وقد وىب النحاة إلا ث ثة مواىب :

الممموىب األول : ال يَممو  إال  األلفمماظ المسممموعة وولممك لممو َمما  ألحممدثنا لفظممام لممم 
 .الموىب البصريونتت لم بو العرب وعلا ىوا 

ممماج وىمممو الَممموا  لوضممموح طريممم  القيممماس  المممموىب الثممماني : وعليمممو ال وفيمممون والَ 
ويبممدو لنمما أن المبممرد أيضممام تممابا ال مموفيين حيممث قممال : وثمم ث وربمماع وممما بعممده إلمما  .عليممو
 .علمار

مممل  المممموىب الثالمممث : وىمممؤال  يقيسمممون علممما المسمممموع ممممن فلعمممال ل ثرتمممو دون م فع 
 .(62القلتو
 
 
 مة منع المعدول في العدد من الصرفع

 .اختلف النحاة في علة منا ىوه األلفاظ من الصرف
 .(63افموىب سيبويو والَميور أنيا ممنوعة من الصرف للعدل والوصفية

فمثنمما  ،وعنممد ابممن السممراج أن العممدل فممي األعممداد ي ممون مممن عممدل اللفممظ والمعنمما
ممدل عممن معنمما اثنممين إلمما مع ،وثمم ث وربمماع وألحمماد وعممن لفممظ اثنممين إلمما  ،نمما اثنممين اثنممينعل

لفظ مثنا و مولك ألحماد عمن لفمظ واحمد إلما لفمظ ألحماد وعمن معنما واحمد إلما معنما واحمد أو 
ل في اللفظ والمعنا َميعام  ،ألحد  .(64اوخ صة قولو : أنو لم ينصرف ألنو علد 

 .(65اوقال الصيمُر : ااوال ينصرف في معرفة وال ن رة للعدل والصفة((
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 ،أن المانا ممن الصمرف ل عمداد المعدولمة : ىمو الت نيمث والعمدل (66الميمنيوعند ا
 .والخممم ف فمممي الت نيمممث ،وعلتمممو أن العمممدد يقلمممب فيمممو الت نيمممث علممما التمممو ير خ فمممام ل صمممل

ب مماع   والعممدل ظمماىره قولممو تعممالا  ثلمم ث  ورل [ ففممي ىمموه اآليممة قممد َمعممت 3]النسمما   م ث ن مما و 
ٌل واحمٌد فتَريمو  ،لعلة ال  مة ما العدل ىي الصفةوا .اللغتان فلعال وم فعل ألنك تقول : َر

 .(67اصفةم اتصرفلو( ثم تعدلو فتقول : ألحاد وموحد في ون فييا الصفة والعدل
الوصمف والعمدل عمن العمدد  ،يقول ابن يعيش : ااوالمانا لو من الصرف علا ىوا

و ممولك ثلمم ث  ،: اثنممين اثنممينوأممما العممدل : فممالمراد بمثنمما  ،ف ممما الوصممف فظمماىر ،الم ممرر
بمماع بمماعل  ،ورل ممب الت ممرار فمماوا قممال : َمما  القمموم ثمم ثل ورل بمموا  .فالعممدل ىنمما يَو فمعنمماه أنيممم ت ح  

 .(68اوقت المَي  ث ثة ث ثة وأربعة أربعة((
ألنمو معمدول  ،وعند ابن الحاَب أن المانا من الصمرف ل عمداد ىمو ت ريمر العمدل

 .(69اعنا عن اثنين اثنينوفي الم ،في اللفظ عن اثنين
قممممال : ااوالفممممرا  يَيمممم  صممممرف ىمممموا  .وقممممد و ممممر الرضممممي علممممة المنمممما عنممممد الفممممرا 

و .(70االمعدول إوا لم يَر علا الموصوف((  .وقال الرضي : وليس بَو
و ممولك و ممر رأُ ال مموفيين وابممن  يسممان : قممال : ااوقممال ال وفيممون وابممن  يسممان : 

وا ألَمممُر علممما الن مممرة  ،ر(( إو ال يدخلمممو الممم م مممما فمممي ااعمممم ،العمممدل والتعريمممف أن فيمممو وام
 .(71امحمول علا البدل((

وقممد خممالف الرضممي المموين قممالوا بالمعرفممة وىممم ال وفيممون وابممن  يسممان فقممال : ااوال 
وال مممك أن فيممو معنما الوصممف لَممرص علمما المعممارف  ،دليمل علمما ممما قممالوا ولمو  ممان معرفممة

ي القومل مثنا((و يف ي ون معرفة وىو يقا حاالم نحو : َا ن
 .(72ا

ماج فيمو للعمدل فمي اللفمظ والمعنما وال وصمف  وو ر السميوطي علمة المنما عنمد الَ 
ورأُ المممنتمُر األعلممم أنيمما لممم تنصممرف للعممدل وألنيمما ال تممدخليا التمما  فمم  يقممال ث ثممة  .فييما

 .وال مثلثة فضارعت أحمر
وىموا مخمالف  (73ارةوعنمد الفمرا  أنيما منصمرفة مموىوبام بيما مموىب األسمما  أُ ملن  م

 ألخر المعدولة .للَميور
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وىب الخليل إلا أن ىوه الصيغة ال تنصرف في معرفة وال ن رة وقمد َما ت علما 
وال لبمر ال ي لمن  صمفة إال وفميين  ،والولسمط ،خ ف القاعمدة فقمال : ااإنمما ىمي بمن لمة الطلمول

مما ت صممفة بغ.ألممف والم فيلوصممف بيممن المعرفممة يممر األلممف والمم م .. فلممما خالفممت األصممل َو
 .(74اتر وا صرفيا  ما تر وا صرف لل ا حيث أرادوا يا لل ا((
ممر(( مممن المعممدول ولمموال العممدل النصممرفت ألنيمما َمممال  ،ووىممب المبممرد إلمما أن ااألخ 

   .ومثليا مما ىو علا و نيا ال لبرص وال لب ر ،فيي بمن لة الظلل م   ،ألخرص
ر   مرا نحو قولو تعمال .وألن ألخر معدولة عن  خ  من  أي مام  ألخ  مد ٌة م   .[185]البقمرة ف ع 

ممر ممر  َممما أخممرص أنثمما ألخ  ر صممفة األيممام وىممي معدولممة عممن  خ  وقيمماس فلعلمما أفعممل ال  .فمم لخ 
وىمممموا  .نحممممو قولممممك : ىمممموا أفضمممملل منممممك   .ي ممممون إال موصمممموالم بمممممن أو تلحقممممو األلممممف والمممم م

 .األفضلل وىوه  الفضلا
ممرل واألصمملل ف ممان حممُد اا خممر(( أن ي ممون معممو مممن  ممٌل  خ  نحممو : َمما ني  يممٌد وَر

مم م  خممر ممل  خممرل منممو  ممما تقممول أ بممر منممو أو أصممغر منممو وتقممول ضممربت َر مبينممام أنممو  .وَر
 .(75اليس باألول استغنا  عن امن( بالمعنا

مماج أن لفظممة ألخممر ال تنصممرف حيممث قممال : ااوالمموُ أوىممب إليممو أن  وقممد بممين الَ 
ألممف والم وأدت عممن حقيقممة ا خممر منممك( فمم دت عممن ألخممر اَتممما فييمما أنيمما اسممتعملت بغيممر 

 .(76امعنا الصفة((
و ممان األصممل أن يقممال  ،ووىممب الصمميمُر إلمما أن ألخممر معممدول عممن األلممف والمم م

ما وألنِّمث   ،األلخر باأللف وال م م  َل ألن أفعل إوا حوفت منو امن( ل متو األلف والم م وثلنِّمي و
ممل نحمو قولمو : األفضمل والفضمملا واألفضملين والفلضمل   .نحمو  إن ي مما ألحمد ص ال لب ممريين والفلض 

وقد تبين لنا مما و مر أن لفظمة  .(77ا[ وال تلصرف ألخر للعدل والصفة وىي ن رة35]المدثر 
ل ت عممن األلممف والمم م لفظممام ومعنممام  ممد  ومممما يوضممز ولممك  ممون الموصمموف بيمما ال  ،ألخممر قممد عل

ة ألخر قد اختلفمت عمن لفظمة مثنما المعدولمة وقد أمار ابن مالك إلا أن لفظ ،ي ون إال  ن رة
ل عن لفظيمما أن ينمُو معناىما مما  يمادة  حيث لم يحدث ليا أية  يادة ااو ان صفة إوا علد 

ل ااألخمر(( ولمم ي من فمي عدلمو  ، ما نُو معنا اثنين في مثنا ما  يادة التضعيف فلما علد 
 .(78ا( يادة  غيره من المعدوالت  ان بولك معدوالم عدالم ثانيام(
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 اخلامتت
بعد أن تم  عرض الموضوع الوُ حاولنا من خ لمو إيضماح أىمم َوانمب الموضموع  

 -:موضوع توصلنا إلا النتايم اآلتيةو را  النحاة في ولك وطر  معالَتيم لل
إن سممميبويو فمممي  تابمممو قمممد بحمممث موضممموع الممنممموع ممممن الصمممرف ممممن الصمممفات بصمممورة  .1

وىمموا خمم ف ممما معممروف عممن  تمماب سمميبويو مت املممة فممي م ممان واحممد وبمنيَيممو دقيقممو 
من أنو يدرس الموضوع في صمورة متفرقمة علما أَم ا  ال تماب وليموا يم من القمول بم ن 

 .من َا  بعده لم ي د عليو إال  االخت ف في المنيم
اتضممز لنمما أن أ ثممر النحمماة مخالفممة لممما عليممو الَميممور فيممما يتعلمم  بَ ييممات الموضمموع  .2

 .ىو األخفش
م .3 دنا أن الَ  اج قمد وىمب مموىبام فمي تفسمير َمر االسمم الممنموع ممن الصمرف بالفتحمة َو

إو بممي ن أنممو مبنممي  وأن  الفتحممة ع مممة للبنمما  فلممو  ممان االسممم مبنيممام  ممما وىممب ل  متممو 
و يممف يم ممن أن يفسِّممر  رفمما ىمموه األسممما   ،حر ممٌة واحممدٌة فممي َميمما أحوالممو اإلعرابيممة

   .بالضمة 
مممز لنممما أن النحممماة حممماولوا .4 أن يَعلممموا صممميغة اأفعمممل( ىمممي األصمممل بالنسمممبة لصممميغة  اتض 

اف عمم ن( ل ممي يعللمموا سممبب ممممابيتيا للفعممل ولممولك فمم نيم امممترطوا فييمما المممروط واتيمما 
 .التي ينبغي أن تتوفر في صيغة اأفعل( عند منعيا من الصرف

 .و خر دعوانا أن الحمدا رب العالمين والص ة والس م علا سيد المرسلين
 

 اهلوامش
 .60مرح الحدود النحوية  (1ا
 .1/87ينظر مرح  افية ابن الحاَب :  (2ا

 .1/24ىما اليواما  (3ا

 .3/309المقتضب  (4ا

 .2/79االصول في النحو  (5ا

 .1ما ينصرف وما ال ينصرف  (6ا
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 .1/57مرح المفصل  (7ا

 .1/24ينظر ىما اليواما  (8ا

 .1/24ينظر المصدر نفسو  (9ا

و لليمنممممي و مممممف المممممم ل فمممي النحمممم،2/539ينظمممر التبصممممرة والتممممو رة للصممميمُر  (10ا
2/42 – 43. 

 .2 – 1ما ينصرف وما ال ينصرف  (11ا

 .223اسرار العربية ألبي البر ات االنباُر  (12ا

 .3/339وينظر المقتضب :  ،201 – 3/200ال تاب  (13ا

 .1/112ينظر مرح  افية ابن الحاَب :  (14ا

 .1/112 المصدر نفسو (15ا
 .1/281ينظر معاني النحو  (16ا

 .1/116ينظر ىما اليواما  (17ا

 .3/193ال تاب  (18ا

 .3/193نفسو : المصدر  (19ا

 .2/548وينظر التبصرة والتو رة  ،3/319المقتضب  (20ا

وينظممممر  تمممماب المَمممماس ألبممممي عبممممد اا محمممممد بممممن عبممممد اا ،1/70مممممرح المفصممممل  (21ا
 .142الخطيب 

 .1/70مرح المفصل  (22ا
 .224ينظر أسرار العربية  (23ا

اَي :  (24ا  .2/214مرح َمل الَ 

 .142 تاب المَالس :  (25ا

 .3/193ال تاب  (26ا

 .1/157ظر مرح  افية ابن الحاَب : وين ،1/61مرح المفصل  (27ا

 .7ما ينصرف وما ال ينصرف  (28ا

 .3/194ال تاب  (29ا
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 .8ما ينصرف وما ال ينصرف  (30ا

 .2/544ينظر التبصرة والتو رة  (31ا
 .8ينظر ما ينصرف وما ال ينصرف  (32ا
 .2/544التبصرة والتو رة  (33ا

 .3/312ينظر المقتضب  (34ا

 .3/201ال تاب  (35ا

 .3/201المصدر نفسو :  (36ا

 .202 – 3/201المصدر نفسو :  (37ا

 .3/1450وينظر مرح ال افية  ،1/116ىما اليواما  (38ا

 .221 – 4/220النحو الوافي  (39ا

 .201 – 3/200ينظر ال تاب  (40ا
 .3/339المقتضب  (41ا

 .2/325ينظر مرح ابن عقيل  (42ا

 .1/116ينظر ىما اليواما  (43ا

 .3/335وينظر المقتضب :  ،216 – 3/215ال تاب  (44ا

 .1/67بن يعيش ومرح المفصل ال ،1/110ينظر االيضاح في مرح المفصل  (45ا

 .590ينظر مرح موور الوىب :  (46ا
 .86 – 2/85األصول في النحو  (47ا

 .1/111ينظر ىما اليواما  (48ا

 .3/291وينظر معاني النحو  .188 – 187احيا  النحو  (49ا

 .1/141ينظر مرح  افية ابن الحاَب :  (50ا

 .111 – 1/110ينظر االيضاح في مرح المفصل  (51ا

 .1/111ينظر ىما اليواما  (52ا

 .3/1439مرح ال افية :  (53ا

 .1/111ينظر ىما اليواما  (54ا
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 .2/88األصول في النحو :  (55ا
 .3/225ال تاب  (56ا

 .381 – 3/380المقتضب  (57ا

 .3/181الخصايص  (58ا

 .44ما ينصرف وما ال ينصرف  (59ا

 .1/116مَا  القر ن  (60ا

 .101 – 1/100ىما اليواما  (61ا

 .99 – 1/98 ينظر المصدر نفسو (62ا
 .3/225ينظر ال تاب  (63ا

 .2/88ينظر األصول في النحو  (64ا

 .2/560والتو رة التبصرة  (65ا

صمماحب  تمماب :  مممف المممم ل  599ىممو علممي بممن سممليمان الحيممدرة الميمنممي ت ىممم (66ا
 .في النحو

 .41 – 2/40ينظر  مف المم ل في النحو  (67ا

 .1/63مرح المفصل  (68ا

 .1/96ينظر االيضاح في مرح المفصل  (69ا

 .1/101مرح  افية ابن الحاَب  (70ا

 .1/101المصدر نفسو  (71ا
 .1/101المصدر نفسو  (72ا

 .1/102ما ينظر ىما اليوا (73ا

 .3/224ال تاب  (74ا

 .589ومرح موور الوىب  ،377 – 3/376ينظر المقتضب  (75ا

 .41ما ينصرف وما ال ينصرف  (76ا

 .563 – 2/562ينظر التبصرة والتو رة  (77ا

 .1/97ىما اليواما  (78ا
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 املصادر
 .القاىرة ،1992 ،2ط ،ابراىيم مصطفا ،احيا  النحو .1
مممر ة االرقممم ابممن  1ط ،وداسممرار العربيممة البممن االنبمماُر تممز وتعليمم  بر ممات يوسممف ىمم .2

 .لبنان ،1999 ،ابي االرقم

 ،4ط ،تممممز د. عبممممد الحسممممين العلممممي ،ىممممم316األصممممول فممممي النحممممو البممممن السممممراج ت  .3
 .لبنان ،مؤسسة الرسالة ،1999

تمممز االسمممتاو المممد تور ابمممراىيم  ،ىمممم646االيضممماح فمممي ممممرح المفصمممل البمممن الحاَمممب ت .4
 .دمم  ،دار سعد الدين ،2005 ،1ط ،محمد عبد اا

 .السعودية ،1982 ،1ط ،د. فتحي احمد مصطفا تز ،التبصرة والتو رة .5

 ،4ط ،ىمم( تمز محمممد علمي النَممار393البمي الفممتز عثممان بمن َنممي ات  ،الخصمايص .6
 .دار المؤون والثقافة العامة

مطبعمة  ،تمز محممد محيمي المدين بمن عبمد الحميمد ،مرح ابن عقيل عمن ألفيمة ابمن مالمك .7
 .بيروت ،دار الف ر

َامعمممة  ،د.ط ،د.   مممي فيممممي االلوسمممي تمممز ،ىمممم972النحويمممة للفممما يي  ممممرح الحمممدود .8
 .بغداد

تعليم  عبمد الغنمي  ،ىمم761مرح موور الوىب فمي معرفمة  م م العمرب البمن ىممام ت  .9
 .لبنان ،مؤسسة الرسالة ،1994 ،2ط ،الدقر

تممز محمممد محيممي الممدين عبممد  ،ىممم761مممرح قطممر النممدص وبممل الصممدص البممن ىمممام ت  .10
 .القاىرة ،م تبة التَارية ال برصال ،13ط ،الحميد

تقممديم أميممل بممديا يعقمموب  ،ىممم686مممرح  افيممة ابممن الحاَممب لرضممي الممدين االسممتربادُ  .11
 .لبنان ،دار ال تب العلمية ،1998 ،1ط

حققمو وقمدم لمو د. عبمد الممنعم  ،672مرح ال افية المافية لَمال الدين ابن مالمك ت ىمم .12
 .دار الم مون للتراث ،احمد ىويدُ

 .القاىرة ،تز عبد الس م محمد ىارون م تبة الخانَي ،ىم180لسيبويو ت ال تاب  .13
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تمممز ىمممادُ  ،ىمممم599 ممممف الممممم ل فمممي النحمممو لعلمممي بمممن سمممليمان الحيمممدرة اليمنمممي ت  .14
 .1984 ،بغداد ،مطبعة االرماد ،قطر ،عطية

ماج ت  .15 تمز ىمدص محممد  ،ىمم316ما ينصرف وما ال ينصرف البي اسحا  ابمراىيم الَ 
 .1971 ،مطابا االىرام التَارية ،القاىرة ،قراعة

عرضمو وعلم  عليمو د. محممد  ،ىمم210مَا  القران البمي عبيمدة معممر بمن المثنما ت  .16
 .م تبة الخانَي بمصر ،فؤاد

تمز د. غمانم قمدوُر  ،ىمم(420المَالس ألبي عبد اا محمد بن عبمد اا الخطيمب ات  .17
 .2002 ،االردن ،دار عمار ،1ط ،حمد

 .1990 ،العرا  ،َامعة بغداد ،اضل السامراييللد تور ف ،معاني النحو .18

تمممز محممممد عبمممد الخمممال   ،ىمممم285المقتضمممب البمممي العبممماس محممممد بمممن ي يمممد المبمممرد ت  .19
   .1990 ،لَنة احيا  التراث االس مي القاىرة ،عظيمة


