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 المنقوص ...

 ========== 

 َحكــََم القاضي بالعدل.  -

 َحّيـْيُت الراعَي . -

 ذهبُت الى القاضي .  -

   ************ 

 القصُر عالٍ  .  -

 رأيُت النهر جارياً  .  -

 أصغيُت إلى مناٍد .  -

 المقصـــور... 

 =========== 

 لـَحـِقـَـنا األذى .  -

 تجنبنا األذى .  -

 لم نصْب باألذى .  -

************* 
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 زارنا فتى شجاٌع .  -

 أكرمت فتى شجاعاً  .  -

 سممُت عمى فتى شجاع .  -

 الممدود ...

 =========== 

 محمٌد حسُن اإلنشاء .  -

 قطعنا صحراًء واسعةً .  -

 أعطيت المحتاَج كساًء .  -

 إما صحيح ، أو منقوص ، أو مقصور أو ممدود .  :-من حيث اآلخر  –االسم 

 :  المنقوص

هوو السموم العمبوورذ العوذه  يوورالز يواك سزموا مبمووور موا  فيهووا ، ً فوط ًيو  عا ووا   وي وا  ، إذال بووان    
بووا   ونصوفا   وروورال   ، بمووا ًور  ًووا العقمووم ال ول موون  غيور منووون ، ًووا أحووالل الالوورالذ الع ع ووا ن ًر

حوذًط عا وا   ال م يا . أما ًا العقمم الع انا منها ًإنك ًرود السموم العمنقووص منونوا ، وًور  يواكال  ود 
ع والعرر ، وفقيط ًا حاعا العنصذ   العصحيح العمنصوذ .  باسمموي ا   ًا حاعًا العًر

 :  المقصــــــــور

هو السمم العمبرذ العذه  يرال أعف سزما ، بما ًا العقمومين الع اعوو والعرالفوع مون السم يوا . ونرود    
بما ًر  ًوا أم يوا العقموم الع اعوو ،  أن العمقصود إذال عم ينون  فًط أعاووز ز عا ا   وي ا   باعمنقوص ،

ووع والعنصووذ  أمووا إذال نووون بمووا ًووا أم يووا العقمووم العرالفووع ، ًووإن ال عووف ًحووذف عا ووا  س ي ووا   ًووا العًر
 والعرر. 

 أقسام المقصور : ينقسم االسم المقصور إلى قسمين :  

ومووردال إعوول العي ووا ، ومووا موومع لوون العبوورذ ، بوواعاًل والعموونا والعحروول والع وور  وعوويس  :ســماعي -1
 فحو ًي  من موضوع ليم العًصريف . الع
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 وهو بل مقصور ع  ن ير من العصحيح ماًوح ما  فل  يرال ، وع  أم يا، منها ن  نقياسي -2

وووون  وهووووون  ولمووول ن يووورالز مووون  ِعـــل الـــ زم :فــــَعل مصـــدر فَ أ.  بووواعرو  والعهوووو  والعبمووول مصوووادر رو
ر وأشونر وأموونفو مصادر ًوورنح  والع وروذ العصحيح العاووروح والعفو ر وال شوور وال موف  . و ورنذو  فو ن

ونر  ، ومونريا ومونرىو فـَِعل جِمـع فـِْعمة :ب.   . (2)ن يرال من العصحيح  رفا و ونرذ1 نحو ًونريا ًو

ـــمةج.  ـــل جمــع فـُْع ووو  وبزموول، ون يرهووا موون  :فـَُع فوول ودزميووا ودزموول وبزمي فيووا وزز وود  وزز نحووو مزديووا ومز
ج و وزرفوا و ووزروذ  . ( 3)العصحيح حزرا وحزرو

ون يرهوا  ومزموًدلل ومزرًفول ومزمًرضول ومزب ول نحوو مزفيول :اسم المفعول من فوق الث ثـيد. 
 م والمًب م . من العصحيح مزبروم ومزحًروم ومزمًووب م أمماك مابول من أبرم والحًر 

نحو ال دنل وال لمل وال  صل وال ممل يقافيها من العصحيح ال فبود وال لموش  صيغة أفعل :ه. 
ع .   وال  رذ وال ًر

 .نحو العدزنا رمع العدزنيا ون يرها ال زيوور رمع ال زير  :مؤنث أفعل فـَُعل جمع فـُعمىو. 

نحووو العميهوول والعمروور  والعممووبل والعم وود ، ون يرهووا  َمفـــَْعل مصــدراً  أو اســم زمــان أو مكــان : ز.
 من العصحيح العمذهذ والعميرج والعممرح والعمبًذ .

 :  الممـــــــــــدود

هو السمم العمبرذ العذه  يورال هموز   فيهوا أعوف زال،ود  ، وهوذال العهموز  إموا أصوييا بموا ًوا العم وال     
موا مزيود  عيًأنيوو ال ول من العقمم العيامس ،  ن العابل أنشأ ، وبما ًا )  ورالك(   ن العابول  ورأ، والا

مووا منقيفوا لوون والو بمووا ًووا م ول بموواك ومووماك ًوواعهمز   بموا ًووا صووحرالك وفيودالك وهياوواك وور وواك . والا
ا منقفيووا لوون والو ، ًقووول ًووا العابوول بمووا يبمووو ومووما يموومو ، أو لوون يوواك بمووا ًووا م وول فنوواك مووًيه

 ومرالك . 

                                                           

 العقريا ن العبذذ ، والعمريا ن العردالل.  (1)

 .121،  111، وين رن شذال العبرفن 132، 131( لمد  العصرفن 2)

( العمديا ن العمبين العزفيان العحاير  ًحار عألمد. العدميان العصور  العمنقوشا ًا العحا، . ًو يق ليل العصور  العرمييا ليل 3)
 العًشفي .مفيل 
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سموم العمقصوور ، ًاعمومالا ن يبورف  صورال وهوو مومالا و ياموا أيضوا  باأقسـام الممـدود :     
 . عيشرف ، والعمَّناكعحدال ا العمن ، والع ناك وفاعضم ومدال فاعمماع ، ًمن العممدود ممالا  العاًاك

 بل المم مبًل الععم يقافي ز صحيح ًي  أعف زال،د   فل  يرال ، وع  أم يا ، منها ن  والقياسي :

 والسمًرّضواك والسفً اك ل اك والسرًفاكمصدر أًبل العرفالا وما أوع ز همز  وصل باا -أ
رًمع والس ًدالر ، يقافي ز من العصحيح الايرالج والسرًماع والسمًقصاك  والسمًيرالج مصادر أيرج والا

 ن (4)والمًيرج وأم اعها وال ًدر

ن نحو بماك وأبميا وردالك وأرديا وفناك وأفنيا وغذالك وأغذيا ،  مارد ما يرمع ليل أًبونيا -ذ
 يقافي  من العصحيح معح وأميحا وحمار وأحمر  ومماد وأممد  . 

رالخ العززلاقيق( 5)مصدر ًووبولو ًيما دل ليل صوط نحو الع وز اك والعرزغاك -ج  . افي ز من العصحيح العصز

 دود عيضرور  بقوع  ن يروز  صر السمم العممقصر الممدود ومد المقصور : 

ن تحنـّى كل عـــود وَدَبر       ن طال السفر          وا   البد من صنعا وا 

 وها صنباك فاعمد . و ول  ير ن 

 فهم مثل الناس الذي تعرفونه          وأهل الوفا من حادث وقديم      

اك فاعمد .    وهو العًو

يون ممًدعين فقوع  ن أما مد العمقصور ًايًيف ًي  ن منب  العفصريون وأراز   ال العبًو

 سيغنينى الذي أغناك عنــــي         ف  فقر يــدوم وال غنـــــــاُء      

أه غنل. و رالك   يحا)) يوبوووادز مناكز فرو ون  يويوو ووفز فاسفصار(( الآليا فّمد )منا(
(6). 

                                                           
 .121، وين رن شذال العبرفن 133( لمد  العصرفن 4)4

 ( الع  اك ن صوط العشا  من العضأن والعمبز. العرزغاكن صوط ذوالط العيف.5)

 .121،121، وين رن شذال العبرفن135،  134( لمد  العصرفن 6)


