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 اوال:تعرٌؾ الحال 

ٌُذكُر لبٌاِن هٌَئِة االسِم  الذي ٌكوُن الوصُؾ له، نحو الحاُل وصٌؾ فضلٌة 
ْب ولَدَك صؽٌراً. ومررُت بهند راكبًة. وهذا خالٌد  "رجَع الجنُد ظافراً. وأدَّ

 ُمقبالً".
)وال فرق بٌن أن ٌكون الوصؾ مشتقاً من الفعل، نحو "طلعت الشمس 
صافٌة"، أو اسماً جامداً فً معنى الوصؾ المشتق، نحو "عداخلٌل ؼزاالً" 

 أي مسرعاً كالؽزال.
ومعنى كونه فضلة أنه لٌس مسنداً الٌه. ولٌس معنى ذلك أن هٌصح 
االستؽناء عنه اذ قد تجًء الحال ؼٌر مستؽنى عنها كقوله تعالى }وما 
خلقنا السماء واألرض وما بٌنهما العبٌن{ وقوله }ال تقربوا الصالة وأنتم 

 سكارى حتى تعلموا ما تقولون{ ؛ وقول الشاعر ]من الخفٌؾ[
 ُت من ٌعٌُش كئٌباً ... كاسفاُ بالُُه، قلٌَل الّرجاءانما المٌ

وقد تشتبه الحال بالتمٌٌز فً نحو "هلل ِ َدّرهُ فارساً أو عالماً أو خطٌباً". فهذا 
ونحوه تمٌٌٌز ألنه لم ٌقصد به تمٌٌز الهٌئة. وانما ذكر لبٌان جنس المتعجب 

. وال منه، والهٌئة مفهومة ضمناً. ولو قلت "هلل َدّرهُ من فار س". لصحَّ
ٌصّح هذا فً الحال. فال ٌقال "جاء خالد من راكب" ولٌس مثل ما تقدم هو 
التمٌٌز حقٌقة. وانما هو صفته نابت عنه بعد حذفه. واألصل "هلل دّرهُ رجالً 

 فارساً".
 



 

 ثانٌاُ: شروط الحال

 ٌشترُط فً الحال أربعُة شروطٍ 
 

األصُل فٌها( ، نحو "طلعت أن تكوَن صفًة ُمنتقلًة، ال ثابتًة )وهو  -ٔ
 الشمُس صافًٌة".

ٌّاً{ *  -ٕ وقد تكوُن صفًة ثابتًة، نحو "هذا أَبوَك رحٌماً* }ٌوَم أُبعُث ح
َدٌها أطوَل من  ٌَ رافَة  }ُخلَِق اإلنساُن ضعٌفاً{ * َخلََق هللاُ الزَّ
ِرجلٌَها* }أَنزَل إلٌكم الكتاَب مفّصالً{ ". وقال الشاعر ]من 

 الطوٌل[
جاِل لِواءُ َفَجاَءْت  -ٖ َن الرِّ ٌْ  بِه َسْبَط الِعظاِم، كؤَنما ... ِعمامُتُه َب
 أن تكوَن نكرًة، ال معرفًة. -ٕ -ٗ
وقد تكون معرفًة إذا صحَّ تؤوٌلُها بنكرٍة، نحو "آمنُت باهلل وحدهُ".  -٘

أَي منفرداً، ونحو "رجَع المسافُر عوَدهُ على َبدئِه"، أي عائداً فً 
الحال. ونحو "أُدخلُوا األوَل طرٌقه، والمعنى أنه رجَع فً 

فاألوَل" أي متَرتِّبٌَن. ونحو "جاُءوا الَجّماَء الَؽفٌَر"، أي جمٌعاً. 
ا. ونحو "جاَء  ونحو "إفعْل هذا ُجهَدَك وطاقتَك" أي جاهداً جاّدً

ُهم، بَقضٌضهم"، أي جاُءوا جمٌعاً أو قاطبًة.  القوُم َقضَّ
 و "جاَء سعٌُد راكباً".أن تكوَن َنْفَس صاحِبها فً المعنى، نح - -ٙ
)فان الراكب هو نفس سعٌد. وال ٌجوز أن ٌقال "جاء سعٌد  -2

 ركوباً". ألن الركوب فعل الراكب ولٌس هو نفسه( .
 أن تكون مشتّقًة، ال جامدًة. -ٗ -8
، وذلك فً ثالث حاالت -9 لًة بوصٍؾ مشتقٍّ  وقد تكون جامدًة ُمَإوَّ

ٔٓ-   ً أسداً"، أي ُشجاعاً  األولى أن تُدلَّ على تشبٌٍه، نحو "كرَّ عل
كاألسد، ونحو "وَضَح الحقُّ شمساً"، أي مضٌئاً، أو مٌراً 
ًْ َعٌٍر". أي  كالشَّمس. ومنه قولهم "وقَع المصَطرعاِن ِعْدل

ًْ حماٍر حٌَن سقوطهما.  مصَطِحَبٌِن كاصطحاِب عدل
الثانٌُة أن َتُدلُّ على ُمفاعلٍة، نحو "ِبعُتَك الفَرَس ٌداً بٌٍد"، أي  -ٔٔ

"، أي ُمتشافهٌِن.متقاب ًَّ  ضٌِن، ونحو "كلّمُته فاهُ ؼلى ف
الثالثُة أن تدلَّ على ترتٌٍب، نحو "دخَل القوُم رجالً رجالً"، أي  -ٕٔ

 ُمتَرّتبٌَن، ونحو "قرأُت الكتاَب باباً باباً"، أي ُمَرّتباً.



لٍة بوصٍؾ ُمشتق، وذلك فً سبع  -ٖٔ وقد تكوُن جامدًة، ؼٌَر ُمإوَّ
 حاالتٍ 

 
موصوفًة، كقوله تعالى }إّنا أنزلناه قرآنا عربٌاً{  األولى أن تكونَ  -ٗٔ

َل لها َبشراً َسوٌاً{ .  وقولِه }فَتمثَّ
ا ِبعشرِة قُروٍش.  -٘ٔ الثانٌُة أن تدلَّ على تسعٌٍر، نحو بعُت القمَح ُمّدً

 واشترٌُت الثوَب ِذراعاً بدٌناِر".
 
 

 ثالثاً:صاحب الحال
 

. وقد ٌكوُن نكرًة، بؤحِد واألصُل فً صاحبها أن ٌكون معرفًة، كما رأٌتَ 
 أربعِة شروطٍ 

أن ٌتؤخَر عنها، نحو "جائنً ُمسرعاً ُمستنجٌد فؤنجدتُه"، ومنه قوُل  -ٔ
ًٌّة ُموِحشاً َطلَُل".  الشاعر "لَِم
 وقول اآلخر ]من الطوٌل[

َن  ٌْ ناً، لَْو َعلِْمِتِه، ... ُشُحوٌب. وإِْن َتسَتْشِهدي الَع ٌِّ  َتْشَهدِ َوفً الِجْسم ِمّنً َب
 وقوُل ؼٌره ]من الطوٌل[

ِدي ٌَ ًَ الِئُم ... وال َسدَّ َفْقِري ِمْثُل َما َملََكْت   وَما الَم َنْفِسً ِمْثلَها ل
ًٌ أو استفهاٌم فاألوُل نحو "ما فً المدرسة من تلمٌٍذ  -ٕ ًٌ أو نه أن ٌسبقه نف

ا من قرٌٍة كسوالً. وما جاءنً أحٌد إالّ راكباً"، ومنه قولُه تعالى }وما أهلكن
ُه،  ٌَ بِػ امروٌء على امرئ ُمستسِهالً َبؽ ٌَ إال لها ُمنِذُروَن{ . والثانً نحو "ال 

 ومنه قوُل الشاعر ]من الطوٌل[
فاً لِحمامِ  ْوَم اْلَوَؼى ُمَتَخوِّ ٌَ ْرَكَنْن أَحٌد إِلى اإلِحجاِم ...  ٌَ  الَ 

 بسٌط[الثالُث، نحو "أَجاءَك أحٌد راكباً"، ومنه قوُل الشاعر ]من ال
ٌش باِقٌاً؟ َفتَرى ... لَِنْفِسَك الُعْذَر فً إِبعاِدها األََمال ٌْ  ٌا َصاِح، َهْل حمَّ َع

َص بوصٍؾ أو إضافٍة، فاألوُل نحو "جاءنً صدٌٌق حمٌٌم  -ٖ أن ٌَتخصَّ
ٌُفَرُق كلُّ أمر حكٌٍم، أمراً من  طالباً َمؽونتً"، ومنُه قوله تعالى }فٌها 

 ن البسٌط[عنِدنا{ ، وقول الشاعر ]م
مِّ َمْشُحوَنا ٌَ َت ُنوحاً واستَجْبَت لَُه ... فً فُلٍُك ماِخٍر فً اْل ٌْ  ٌا َربِّ َنجَّ

ت علٌنا ستُة أٌاٍم شدٌدًة"، ومنه قولُه تعالى }فً أربعة  والثانً، نحو "َمرَّ
 اٌاٍم َسواًء للسائلٌن{ .



و كالذي َمرَّ أن تكون الحاُل بعَدهُ جملًة مقرونًة بالواو، كقوله تعالى }أ -ٗ
ًَ خاوٌٌة على ُعُروشها{ .  على قرٌٍة، وه

ٍغ، وهو قلٌٌل، كقولهم "علٌه ِمَئٌة  وقد ٌكوُن صاحُب الحاِل نكرًة بال ُمَسوِّ
بٌضاً"، وفً الحدٌث "صلَّى رسوُل هللِا، صلَّى هللا علٌه وسلَّم، قاعداً 

 وصلَّى وراءهُ رجاٌل ِقٌاماً".
ُم الحاِل على صاحِ  -ٗ ُرها عنهَتَقدُّ  بها وَتؤَخُّ

ُم علٌه جوازاً، نحو "جاء  األصُل فً الحاِل أن تتؤخَر عن صاحبها. وقد تتقدَّ
 راكباً سعٌٌد"، ومنه قول الشاعر ]من الكامل[

بٌِع ودٌمة َتْهِمً َر ُمْفِسِدها، ... َصْوٌب الرَّ ٌْ  َفَسَقى ِدٌاَرِك، َؼ
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الثانٌة عن )التمـــٌٌز(               

 اوالً: تعرٌفه

ٌم نكرةٌ ٌذكُر تفسٌراً للُمبَهم من ذاٍت أو ِنسبٍة. فاألّوُل نحو سالتَّمٌٌُز ا
 "اشترٌُت عشرٌَن كتاباً"، والثانً نحو "طاَب المجتهُد نفساً".

 
ٌّزاً، وتفسٌراً  ٌُسّمى تمٌٌزاً وُمم ٌّناً، والُمفّسُر للُمبَهِم  وُمفّسراً، وتبٌٌناً وُمب

ناً. ٌّ ٌّزاً وُمفّسراً وُمب ٌُسّمى ُمم  والُمَفّسُر 
والّتمٌٌُز ٌكوُن على معنى "ِمْن"، كما أنَّ الحال تكون على معنى "فً". 
فإذا قلَت "اشترٌُت عشرٌن كتاباً"، فالمعنى أنَك اشترٌَت عشرٌن من 

 لمعنى أنُه طاَب من ِجهة نفسِه.الكُتب، وإذا قلَت "طاَب المجتهُد نفساً"، فا
 ثانٌاً: اقسام التمٌٌز

والتَّمٌٌُز قسماِن تمٌٌُز ذاٍت )وٌسّمى تمٌٌَز ُمفَرٍد أٌضاً( ، وتمٌٌُز نِسبٍة 
ٌَُسّمى أٌضاً تمٌٌَز جملٍة( .  )و

  
اِت وُحْكُمهُ : اولا   َتْمٌٌُِز الذَّ

 "عندي ِرطٌل َزٌتاً".تمٌٌُز الذاِت ما كان ُمفّسراً السٍم ُمبهٍم ملفوٍظ، نحو 
 واالسُم الُمبَهُم على خمسة أنواع

 الَعَدُد، نحو "اشترٌُت أحَد عشَر كتاباً". -ٔ
كم كتاباً وال فرَق بٌَن أن ٌكوَن العَدُد صرٌحاً، كما رأٌَت، أو ُمبَهماً، نحو "

 عندَك؟ ".
 والعدُد قسماِن صرٌٌح وُمبهٌم.

ٌّةِ  كالواحد والعشرِة واألحَد عشَر  فالعَدُد الصرٌُح ما كان معروَؾ الكم
 والعشرٌَن ونحِوها.

ٌِّْن  ٌِّة وألفاظُه "َكْم وكؤ والعَدُد الُمبَهُم ما كاَن كناًٌة عن َعَدٍد مجهوٍل الكم
 وكذا"، وسٌؤتً الكالم علٌه.

ُر بآلة( . وهو إّما ِمساحٌة نحو "عندي  -ٕ ٌُقدَّ ما دلَّ على ِمقداٍر )اي شًٍء 
وزٌن، نحو "لك ِقنطاٌر َعَسالً، أو كٌٌل، نحو "أعِط الفقٌَر َقصَبٌة أرضاً"، أو 

 صاعاً قمحاً"، أو ِمقٌاٌس نحو "عندي ذراٌع جوخاً".
 



ٌُشبُه المقداَر  -ٖ ٌٍّن  -ما دلَّ على ما  ُدلُّ على ؼٌِر ُمع ٌَ ر  -مما  ألنُه ؼٌُر ُمقدَّ
ٌُشبَه الِمساحَة، نحو "عندي َمدُّ  البصِر أرضاً. باآللة الخاّصة. وهو إّما إن 

وما فً السماء َقْدُر راحٍة َسحاباً"، أو الوزن كقوله تعالى }فمن ٌعَمْل ِمثقاَل 
َرهُ{ ، أو الكٌُل  ٌَ ا  ٍة شّرً َرهُ، وَمْن ٌعمْل ِمثقاَل َذرَّ ٌَ ٍة خٌراً   -كاألوعٌِة  -َذرَّ

ًٌ َسمناً، وُحب   ةٌ ماًء، وكٌٌس قمحاً، وراقوٌد َخالًّ، وِنْح  نحو "عندي َجرَّ
ِدَك حبالً". ٌَ  عسالً"، وما أشبه ذلك، أو الِمقٌاَس، نحو "عندي َمدُّ 

من كل اسٍم ُمبَهٍم ُمفتقٍر إلى الّتمٌٌز  -ما أُجِرَي ُمجَرى المقادٌر  -ٗ
والّتفسٌر، نحو "لنا ِمثُل ما لَكم خٌالً. وعندنا ؼٌُر ذلك َؼَنماً"، ومنه قولُه 

 تعالى }ولو جْئنا ِبمثلِه َمَدداً{ .
 

ْسَبِة وُحكُمهُ : ثانياا  ٌٌُِز النِّ  : َتْم
تمٌٌُز الّنسبِة ما كان ُمفّسراً لجملٍة ُمبَهمِة النسبِة، نحو "َحُسَن علً ُخلُقاً. 
ًٍّ ُمبَهمٌة تحتمُل أشٌاَء  وَمأل هللا َقلَبَك ُسروراً". فإنَّ نسبَة الُحسِن إلى عل

ْلِء هللاِ القلَب قد زال كثٌرة، فؤزلَت إبهاَمها بقولك "خلُقاً". وكذا نسبُة مَ 
 إبهاُمها بقولك "سروراً".

 
َب، نحو "ما أشجَعُه رجالً.  ٌُفٌُد التَّعجُّ ومن تمٌٌِز النسبِة االسُم الواقُع بعَد ما 
هُ َبطالً. َوٌَحُه رجالً. َحسُبَك بخالٍد  أكرْم بِه تلمٌذاً. ٌا لُه رجالً. هلِل درُّ

ً  َمقاماً، وارتفَع ُربتًة". ُشجاعاً. كفى بالشٌَِّب واعظاً. َعُظمَ   عل
 

ل. ٍل وؼٌر ُمحوَّ  وهو على قسمٌن ُمَحوَّ
ُل ما كاَن أصلُُه فاعالً؛ كقوله تعالى }واشتعَل الرأُس شٌباً{ ، ونحو  فالمحوَّ
رنا األرَض ُعٌوناً{  "ما أحسَن خالداً أدباً! "، أو مفعوالً، كقوله سبحانُه}وفجَّ

"، أو ُمبتدأ، كقوله عزَّ وجلَّ "أنا أكثُر منَك ، ونحو "َزَرعُت الحدٌقَة شجراً 
 ماالً وأعزُّ نفراً"، ونحو "خلٌٌل أوفُر علماً وأكبُر عقالً".

ُه ِبمن أو باإلضافة، كما رأٌَت.  وُحكمُه أنُه منصوٌب دائماً. وال ٌجوُز جرُّ
وؼٌُر المحول ما كان ؼٌر محّول عن شًء، نحو "أكرْم بسلٌم رجالً. 

ُه فارساً، مألُت خزائنً ُكُتباً. ما َسَموَت أدٌب اً. عُظمت شجاعاً، هلل َدرُّ
 أكَرمَك رجالً".

هُ من  وُحكُمُه أنُه ٌجوز نصُبُه، كما رأٌَت، وٌجوُز َجرهُ ِبمن، نحو "هلل َدرُّ
 فارس. أكِرْم به من رجل. َسَموَت من أدٌب".

، إن لم ٌكن من واعلم أنَّ ما بعَد اسم التفضٌل ٌنَصُب وجوباً على التَّمٌٌزِ 
 حنس ما قبلَُه، نحو "أنَت أعلى منزالً".



هُ بإضافتِه، إلى "أفعل"، نحو "أنَت  فإن كان من جنس ما قبلُه وجَب َجرُّ
أفضُل رجٍل". إالّ إذا كاَن "أفَعُل" مضافاً لؽٌر التَّمٌٌز، فٌجُب نصُب التمٌٌز 

ِر اإلضافة َمرتٌِن، نحو "أنَت أفضُل النا  ِس رجالً".حٌنئٍذ، لتعذُّ
رٌح: ثالثاا   ُحكُم َتْمٌٌِِز الَعَدِد الصَّ

رٌِح مجموٌع مجروٌر باإلضافة وجوباً، مَن الثالثِة إلى  تمٌٌُز العدِد الصَّ
العشرة، نحو "جاَء ثالثُة رجاٍل، وعشُر نِسوٍة"، ما لم ٌكن التمٌٌُز لفَظ ِمَئٍة، 

ٌُجمُع ن حو "ثالِث مئٌَن، أو فٌكون مفرداً ؼالباً، نحو "ثالث ِمَئٍة". وقد 
 ِمئاٍت". أما األلُؾ فمجموع البتَة، نحو "ثالثة آالٍؾ".

 
ٌُجرُّ باإلضافة إن كان جمعاً  ٌََّز الثالثِة إلى العشرة، إنما  واعلم أنَّ ُمم
كعشرِة رجاٍل. فإن كان اسَم جمٍع أو اسَم جنس، ُجرَّ بمن. فاألوُل كثالثٍة 

ٌِر، وَسبٍع من النَّخِل. من القوم، وأَربعٍة من اإلبل، والثا نً كستٍَّة من الطَّ
ٌُجرُّ باإلضافة كقوله تعالى }وكان  ٌر{ . وقد  قال تعالى }َفُخْذ أَربعًة من الطَّ
فً المدٌنِة تسعُة َرْهٍط{ . وفً الحدٌِث "لٌس فٌما دوَن َخمٍس َذْوٍد َصَدقٌة"، 

 وقال الشاعر ]من الوافر[
ماُن على ِعٌالً َثالَثُة أَنفٍُس، وَثالَُث َذْودٍ   ... لََقْد جاَر الزَّ

وأما مَع أحَد عشَر إلى تسعٍة وتسعٌَن، فالتمٌٌُز مفرٌد منصوٌب، نحو "جاء 
ًْ  أحَد عشَر تلمٌذاً، وتسٌع وتسعوَن تلمٌذًة". وأما قوله تعالى عناهُم اثنت }وَقطَّ

ًْ َعشرَة، بل بدٌل منه والتمٌٌُز  عَشرَة أسباطاً{ ، فؤسباطاً لٌس تمٌٌزاً الثنت
ر، أي قطعناهم اثنتً عشرَة ِفرقًة، ألنَّ التمٌٌَز هنا ال ٌكوُن إال مفرداً.  ُمقدَّ

لََما جاَز هنا  -كما هو مذهُب بعض العلماِء  -ولو جاَز أن ٌكون مجموعاً 
جعُل "أَسباطاً تمٌٌزاً، ألن األسباَط جمُع ِسبٍط، وهو ُمذكَّر، فكان ٌنبؽً أن 

عناهم ا ًْ عشَر أسباطاً، ألنَّ اإلثنٌن ُتواِفُق المعدوَد، والعشرَة، ٌُقاَل وقطَّ ثنت
 وهً مركبٌة، كذلك، كما مرَّ بك فً بحث المركبات.

وأما مَع المَئِة واأللِؾ وُمثنَّاهما وجمِعهما، فهو مفرٌد مجروٌر باإلضافة 
، وجوباً، نحو "جاَء ِمَئُة رجٍل؛ وِمَئتا امرأٍَة، وِمئاُت ُؼالٍم، والُؾ رجلٍ 

وأَلفا امرأٍَة، وثالثُة آالِؾ ؼالٍم". وقد شذَّ تمٌٌُز الِمَئة منصوباً فً قوله ]من 
 الوافر[

ةُ َوالَفتاءُ  ِن عاماً ... َفَقْد ّذَهَب اْلَمَسرَّ ٌْ  إذا عاَش اْلَفتى ِمَئَت
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 المحاضرة الثالثة عن )االسم الممنوع من الصرؾ(        
 وٌسمى )االسم الذي الٌنصرؾ(                       

 : تعرٌفهاولا 
ٌُسّمى الممنوَع من الصرؾ أٌضاً( هو ماال  ٌَْنصرُؾ )و االسُم الذي ال 

 ٌجوُز أن ٌلحَقُه تنوٌٌن وال كسرةٌ. كؤحمَد وٌعقوَب وعطشاَن.

ٌُمنُع لسببٌن. ٌُمنُع لسبب واحد، ونوع   وهو على نوعٌن نوٍع 
اسٍم كان فً آخره ألُؾ التؤنٌث  فالممنوع من الّصرؾ لسبٍب واحد كلُّ 

اَء وأَنِصباَء. أَو أَلفُُه المقصورةُ. كُحبلى  ٌَّ الممدودةُ كصحراَء وعذراَء وزكر
وِذكرى وجرحى. أو كان على وزن منتهى الجموع كمساجَد ودراهَم 

 ومصابٌَح وعصافٌَر.
)وال ٌشترط فٌما كان على وزن منتهى الجموع أن ٌكون جمعاً. بل كل 

فهو ممنوع من الصرؾ  -وإن كان مفرداً  -اء على هذه الصٌؽة اسم ج
 كسراوٌل وطباشٌر وشراحٌل( .

 والممنوع من الّصرِؾ لسببٌن إما َعلٌَم وإما ِصفٌة.
 :العلم الممنوع من الصرؾ  ثانياا 

 ٌُمنُع العلَُم من الصرؾ فً سبعة مواضعَ 
كفاطمَة وعّزَة وطلحَة  ( أن ٌكون َعلماً مإنثاً. سواٌء أكان مإنثاً بالتاءِ ٔ)

ًٌّا كُسعاَد وزٌنَب وَسَقَر ولَظى. إال ما كان عربٌاً  وحمزَة، أم مإنثاً معنو
ثالثٌاً ساكن الوسِط، كَدْعد وهند وُجّمل، فٌجوز منعُه وصرفُه واألولى 
ٌّس أو سعد،  ًَ امرأة بَق صرفه. إال أن ٌكون منقوالً عن ُمذكر، كؤن ُتسم

ًُّ فإنك تمنعه من الصرؾ وج وباً، وإن كان ساكن الوسط. فإن كان الثالث
الساكُن الوسِط أعجمٌاً، وجب منُعه كماَه وُجوَر وِحْمَص وَبْلَخ ونٌَِس 

 وُروَز.
 

وإذا سّمٌَت مذكراً بنحو "سعاد وزٌنب وَعناق وعقرب وعنكبوت" من 
األسماء المإنثة وضعاً، الزائدة على ثالثة أحرؾ، منعته من الصرؾ، 

التؤنٌث األصلً. فإن كان على ثالثة أحرؾ، كدعٍد وُعُنٍق، العلمٌة و
صرفته. وإن كان التؤنٌث عارضاً، كدالَل ورباَب ووداَد، أعالماً ألنثى، 



منعتها من الصرؾ. فإن سمٌَت بها مذكراً صرفتها، ألنها فً األصل 
مذكَّرات. فالدالل والوداد مصدران. والرباب السحاب األبٌض، وبه ُسمٌت 

ة. أما إن سمٌَت مذكراً بصفة من صفات المإنث الخالٌة من التاِء، المرأ
ًَ رجال ُمرضعاً أو ُمْتئماً. والكوفٌون ٌمنعونه من  فانك تصرفه، كؤن تسم

 الصرؾ.
وأسماُء القبائل مإنثة. ولك فٌها وجهاِن منُعها من الصرؾ، باعتبار أنها 

ولك صرفها، باعتبار أن أعالم لمإنثات، نحو "رأٌُت تمٌَم"، تعنً القبٌلَة، 
هناك مضافاً محذوفاً نحو "رأٌت َتمٌماً"، تعنً بنً تمٌم. فحذفَت المضاَؾ 
وأقمَت المضاَؾ إلٌه ُمقاَمُه فإن قلَت "جاَء بنو تمٌم" صرفَت تمٌماً قوالً 

 واحداً. ألنك تعنً بتمٌم أبا القبٌلِة ال القبٌلَة نفسها.
ٌُجمُع باأللِؾ وال ًَ به مما  تاِء كَعَرفاٍت وأذرعاٍت جاز منعه من وما ُسم

 الصرؾ، وجاز صرُفه وإعراُبه كؤصله، وهو األفصُح.
وما كان على وزن "َفعاِل" علَماً لمإنٍث، كحذاِم وَقطاِم وَرقاش وَنوار فؤهُل 
الحجاِز ٌبنونه على الكسر، فً جمٌع أحواله فٌقولون قالت َحذاِم، وسمعُت 

 قال الشاعر ]من الوافر[ َحذاِم، ووَعٌُت قوَل َحذاِم".
قوها ... فإنَّ القْوَل ما قالْت َحذامِ   إذا قالْت َحذاِم َفصدِّ

رؾِ   وبنو َتمٌم ٌمنعونه من الصَّ
ٌّة والتؤنٌث، فٌقولون "قالت حذاُم"، وسمعُت حذاَم، وَوَعٌُت قول  للعم

 حذاَم".
)ومن العماء من ٌمنعه للعلمٌة والعدل، باعتبار عدل هذه األسماء عن 

 حاذمة وفاطمة وراقشة ونائرة. ومنعها للعلمٌة والتؤنٌث أولى( .
 
( أن ٌكوَن َعلماً أعجمٌاً زائداً على ثالثة أحرؾ كإبراهٌم وأنطوَن وإنما ٕ)

ٌَّته فً لؽته. فإن كان فً لؽته اسَم جنٍس، كلجاٍم وِفَرنٍد  ٌُمنُع إذا كانت َعلم
ٌُستعَمل فً لؽته علماً، ٌصَرْؾ إ  ن سمٌَت به.ونحوهما مما 

وما كان منه على ثالثِة أحرٍؾ ُصرَؾ، سواٌء أكان ُمحّرَك الوَسط، نحو 
 لََمٍك، أم ساكَنُه، كُنوٍح وُجوٍل وجاٍك.

 
)وقٌل ما كان محرك الوسط ٌمنع، وما كان ساكنه ٌصرؾ، وقٌل ما كان 
ساكنه ٌصرؾ وٌمنع. ولٌس بشًء والصرؾ فً كل ذلك هو ما اعتمده 

 حاة( .المحققون من الن



( أن ٌكون َعلماً موازناً للفعل. وال فرَق بٌن أن ٌكون منقوالً عن فعل، ٖ)
َر. أو عن اسٍم على وزنه، كُدِئل وإستبَرَق واسعَد،  ٌَشُكَر وٌزٌَد وشمَّ ك

 ُمسمَّى بها.
والمعتبُر فً المنع إنما هو الوزُن المختصُّ بالفعِل، أو الؽالُب فٌه. أّما 

ٌُعتبُر، وإن شاركه فٌه الفعُل. الوزُن الؽالُب فً اال سم، الكثٌُر فٌه، فال 
وذلك كؤن ٌكون على وزن "َفَعل" كَحَسٍن ورجٍب. أو "َفِعل" كَكِتٍؾ 
وَخِصٍر. أو "َفُعل" كَعُضٍد. أو "فاِعل" كصالٍح. أو "َفعلََل" كجعفٍر فإن 

 سمٌَت بما كان على هذه األوزان انصرؾ.
ٌكون ال نظٌر له فً األسماء العربٌة  والمراد بالوزن المختص بالفعل أن

وإن وجد فهو نادر ال ٌعبؤ به. فمثل "ُدئل" هو على صٌؽة الماضً 
المجهول. لكنه نادر فً األسماء. فلم تمنع ندرته أن ٌكون هذا الوزن من 
خصائص الفعل وٌندرج فٌه ما جاء على صٌؽة الماضً الثالثً المجهول، 

تسمً رجال "كتب"، وكل صٌػ األفعال  الذي لم ٌعل ولم ٌدؼم كدئل وكؤن
 المزٌد فٌها، معلومة ومجهولة. إال ما جاء على وزن األمر من صٌؽة

"فاعل ٌفاعل" كصالح علما. فانه على وزن "صالح" فعل أمر. فما جاء 
 من األعالم على وزن مختص بالفعل، منعته من الصرؾ.

 
عال أكثر منه فً والمراد بالوزن الذي ٌؽلب فً الفعل أن ٌكون فً األف

األسماء. فؽلبته فً الفعل جعلته أحق به من االسم وأولى. وٌندرج فٌه ما 
جاء على صٌؽة األمر من الثالثً المجرد. كؤن تسمً رجال "إثمد" أو 
"اصبع" أو "أبلم". فإنها موازنة لقولك "إجلس وافتح وانصر" وما كان 

ا أوله حرؾ زائد من على صٌؽة المضارع المعلوم من الثالثً المجرد، مم
أحرؾ المضارعة مثل "أحمد وٌشكر وتؽلب" أعالماً فما جاء من األعالم 

 على وزن ٌؽلب فً الفعل، منعته من الصرؾ أٌضاً.
 فائدة

( إن ما جاء على وزن الفعل، مما سمٌت به ثالثة أَنواع نوع منقول عن ٔ)
منقول  اسم كُدئل واستبرق. ونوع منقول عن صفة كؤحمر وأَزرق. ونوع

عن فعل كٌشكر وٌزٌد. وكلها ٌشترط فً منعها من الصرؾ أَن تكون على 
 -وزن ٌختص بالفعل أَو ٌؽلب فٌه، كما تقدم. ومن العلماء كعٌسى بن عمر 

ومن تابعه، من ٌمنع العلم المنقول عن فعل مطلقاً،  -شٌخ الخلٌل وسٌبوٌه 
، او حمَد او وإن جاء على ما ٌؽلب فً األسماء. كؤن تسمً رجال "كتب

طرؾ او حوقل". وٌصرؾ ما عداه من المنقول عن اسم كرجب او عن 
 صفة كحسن. وما قوله ببعٌد من الصواب. وإن



خالفه الجمهور. وفً مقدمتهم تلمٌذه سٌبوٌه. ألن النقل عن الفعل لٌس 
 كالنقل عن اسم او صفة. فهو قوة له فً منعه من الصرؾ.

 
ز أَن تعامله معاملة األسماء الممنوعة من ( العلم المنقول عن فعل، ٌجوٕ)

الصرؾ فترفعه بالضمة، وتنصبه وتجره بالفتحة. وٌجوز أَن تعامله 
معاملة الجملة المحكٌة. فإن روعً فً أَصل النقل. أَنه منقول من الفعل 
مجرداً عن ضمٌره، ٌعرب إِعراب ما ال ٌنصرؾ، وهذا هو األكثر فً 

ٌشكر وشمر، ورأٌت ٌشكر واشمر، ومررت األفعال المنقولة. فتقول "جاء 
بٌشكر وشمر". وإن كان مراعى فٌه أَنه منقول عن الجملة. أَي عن الفعل 
مضمراً فٌه الفاعل، ٌعرب إعراب الجملة المحكٌة فتبقٌه على حاله من 
الحركة أَو السكون، رفعاً ونصباً وجراً. ألنه نقل عن جملة محكٌة". فٌحكة 

سمٌت رجال "ٌكتب أو استخرج"، باعتبار أن كل على ما كان علٌه. فإن 
واحد منهما جملة مشتملة على فعل وفاعل مضمر، قلت جاء ٌكتب 

 واستخرج" ورأٌَت ٌكتب واستخرج، ومررت بٌكتب واستخرج".
 وعلٌه قوله ]من الرجز[

 نبئت أَخوالً، بنً تزٌد ... ظلماً علٌنا لهم فدٌد
ه فً االسماء قوالً واحداً. ألن وهذا ٌجري مع المنقول عن فعل ٌؽلب وزن

  إِعرابه إعراب المحكً، ال إِعراب ما ال ٌنصرؾ. 
 
 
 
 


