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 التمًًز

 ... يهصب متًًزا مبا قد فشسه (  ) اسم مبعهِ مو مبني نلسه

 سا ( ـــال ومتـــو عشــــسا ... ومهىيــــز بــــً) كصرب أزضا وقف

واملفعٔل فيّ واملفعٔل ٌعّ واملصتثىن حلدم ٌَ اىفضالت املفعٔل ةّ واملفعٔل املطيق واملفعٔل هل 
ٔ املذنٔر يف ْذا ابلاب ويصىم ٌفرسا وحفصريا ٔ لك وٌتيِا وحبييِا وممزيا وحٍيزيا  واحلال وبيق اتلٍيزي ْو ْو

واخرتز ةلٔهل ٔ ااب زدد ُفصا ونِد  ب ر رراا اشً ُكرة ٌخضٍَ ٌعىن ٌَ بليان ٌا كتيّ ٌَ إمجال حن
وكٔهل بليان ٌا كتيّ اخرتاز مما حضٍَ ٌعىن ٌَ وىيس فيّ ٌَ احلال فإُٓا ٌخضٍِّ ٌعىن يف  ٌخضٍَ ٌعىن ٌَ

 .ةيان ملا كتيّ اكشً ال اىيت نليف اجلنس حنٔ ال رجو كائً فإن اتللدير ال ٌَ رجو كائً 
ٍا املتني إمجال ذات واملتني إمجال نصتث ف املتني وكٔهل بليان ٌا كتيّ ٌَ إمجال يشٍو ُٔيع اتلٍيزي ْو

ٔخات حنٔ هل ب ر رراا واملهيالت حنٔ هل كفزي ةرا واملٔزوُات  إمجال اذلات ْٔ الٔاكع ةعد امللادير ويه املٍص
ٔان نصال وحٍرا واألنداد حنٔ نِد  نرشون د ٔ ٌِصٔب ةٍا فرسرٍْا حنٔ هل ٌِ ٔ ب ر وكفزي ؤٌِان ْو ه ْو

ّ اىعامو ٌَ فانو رو ٌفعٔل حنٔ ااب زدد ُفصا واملتني إمجال اىنصتث ْٔ املصٔق بليان ٌا حعيق ةونرشون 
فِفصا حٍيزي ٌِلٔل ٌَ ا وٌثيّ ) وفجرُا األرض نئُا ( وٌثيّ ) ابخعو الررس بيتا ( وغرشج األرض بجر

اىفانو واألصو ااةج ُفس زدد وبجرا ٌِلٔل ٌَ املفعٔل واألصو غرشج بجر األرض فتني ُفصا اىفانو 
 ْذا انلٔع ْٔ اىعامو اذل  كتيّ  وانلاصب هل يفملفعٔل اذل  حعيق ةّ اىفعو جرا ااذل  حعيق ةّ اىفعو وبني ب

 إذا ... أضفتًا كمد حهطُ غرا (  ) وبعد ذٍ وشبًًا اجسزه

 .. إى كاى مثل ملء األزض ذيبا ( ) والهصب بعد ما أضًف وجبا .

ٔ ٌا دل ىلع مصاخث رو ني و رو وزن فيجٔز جر ربار ةذ  إىل ٌا حلدم ذنره يف ابليج ٌَ امللدرات ْو
فإن رايف  ر ررض وكفزي ةر ؤٌِا نصو وحٍر اتلٍيزي ةعد ْذه ةاإلاافث إن لً يضف إىل غريه حنٔ نِد  ب

ادلال ىلع ٌلدار إىل غري اتلٍيزي وجب ُصب اتلٍيزي حنٔ ٌا يف الصٍاء كدر راخث شداةا وٌِّ كٔهل حعاىل ) فيَ 
 اىعدد فصيأيت خهٍّ يف ةاب اىعدد ورٌا حٍيزي يلتو ٌَ رخدًْ موء األرض ذْتا ( 

 ال ... مفضال كأنت أعلِ مهزال ( ) والفاعل املعهِ انصنب بأفع

ن لً يكَ نذلم وجب جره اتلٍيزي الٔاكع ةعد رفعو اتلفضيو إن اكن فانال يف املعىن وجب ُصتّ وإ
فعال حنٔ رُج رىلع ونالٌث ٌا ْٔ فانو يف املعىن رن يصيح جعيّ فانال ةعد جعو رفعو اتلفضيو ةاإلاافث 

ٌزنال وركرث ٌاال فٍزنال وٌاال جيب ُصتٍٓا إذ يصح جعيٍٓا فانيني ةعد جعو رفعو اتلفضيو فعال فخلٔل 
ِد رفضو امررة فيجب جره  ٌالم رُج نال ٌزنلم وكرث وٌثال ٌا ىيس ةفانو يف املعىن زدد رفضو رجو ْو

 ٔ رُج رفضو انلاس رجال ( .ينئذ حنةاإلاافث إال إذا رايف رفعو إىل غريه فإُّ يِصب خ
 ا ... مًز كأكسم بأبٌ بلس أبا ( ) وبعد كل ما اقتضِ تعجب
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يلع اتلٍيزي ةعد لك ٌا دل ىلع حعجب حنٔ ٌا رخصَ زددا رجال وركرم ةأيب ةكر رةا وهلل درك اعملا 
 ةزدد رجال وكىف ةّ اعملا : وخصتم

 ) ويا جازتا ما أنت جازه ... ( 

 والفاعل املعهِ كطب نفشا تفد ( غري ذٍ العدد ...) واجسز مبو إى شئت 

جئز جر اتلٍيزي ةٍَ إن لً يكَ فانال يف املعىن وال ممزيا ىعدد فخلٔل نِد  ب ر ٌَ ررض وكفزي 
ٔان ٌَ نصو وحٍر وغرشج األرض ٌَ بجر وال حلٔل ااب زدد ٌَ ُفس وال نِد  نرشون ٌَ  ٌَ ةر وٌِ

 درًْ 
 ) وعامل التمًًز قدم مطلقا ... والفعل ذو التصسيف نززا سبقا ( 

ٔاء اكن ٌخرصفا رو غري ٌخرصف فال  ٌذْب شيتٔدّ رمحّ اهلل رُّ ال جئز حلديً اتلٍيزي ىلع اعميّ ش
ورجاز الهصايئ واملازين وامل رد حلديٍّ ىلع اعميّ املخرصف ا ااب زدد وال نِد  درٍْا نرشون حلٔل ُفص
 يتا ابخعو رريس وٌِّ كٔهل :ا ااب زدد وبفخلٔل ُفص

 ) أتًجس لًلِ بالفساق حبًبًا ... وما كاى نفشا بالفساق تطًب ( 

 وكٔهل :
 وما ازعىيت وشًبا زأسٌ اشتعال () ضًعت حزمٌ يف إبعادٍ األمال ... 

غري ووافلًٓ املصِف يف غري ْذا الهخاب ىلع ذلم وجعيّ يف ْذا الهخاب كييال فإن اكن اىعامو 
ٔاء اكن فعال حنٔ ٌا رخصَ زددا رجال رو غريه حنٔ نِد  ٍا  ٌخرصف فلد ٌِعٔا اتللديً ش وكد نرشون دْر

يكٔن اىعامو ٌخرصفا ودٍخِع حلديً اتلٍيزي نييّ نِد اجلٍيع وذلم حنٔ نىف ةزدد رجال فال جئز حلديً 
ٔ فعو اتلعجب فٍعىن كٔلم نىف ةزدد  رجال ىلع نىف وإن اكن فعال ٌخرصفا ألُّ ةٍعىن فعو غري ٌخرصف ْو

 .رجال ٌا ركفاه رجال 
 


