
 التمييز

 إجمال من قبله ما لبٌان (نم  ) حرف الجر معنى متضمن نكرة اسم وهو

 بقوله واحترز. أرضا شبر وعندي نفسا زٌد طاب نحو )إبهام( ذات أو نسبة 

 ما لبٌان] قولهاحترز بو.  (فً) معنى متضمنة فإنها الحال ([من) معنى متضمن]

 الجنس لنفً التً (ال) كاسم قبله لما بٌان فٌه ولٌس (من) معنى تضمن مما[  قبله

 وٌسمى التفسٌر وغٌره . . قائم رجل من ال :  التقدٌر، ف قائم رجل ال :نحو

 على الكالم إٌراد .متعددة أموًرا ٌحتمل وجه على الكالم إٌراد:  واالجمال

والمراد هنا باإلجمال : اإلبهام . فالتمٌٌز ٌزٌل االبهام الذي قبله فو قلت  .مبهم وجه

 )عشرون( . ابهام   ، أزال التمٌٌز    كتاباً عندي عشرون 

 :التمييز نوعا

 وبعدما ،إلعدادا وبعد ،شبههاو المقادٌر بعد الواقع هو: ذات إبهام المبٌن - 1

 .له فرع هو

 زرعت  )نحو والمساحة ، (عسالً  ةً ٌقوأ اشترٌت  : )نحو الوزن هً والمقادٌر

 (.نفطاً  ولتراً  حنطةً  صاعاً  اشترٌت  ) والكٌل نحو  ، (شعٌراً  دونماً 

 وزن لها مثال ةٌقوفاأل علٌه، متفق معلوم مقدار ماله بالمقادٌر، والمقصود

 المٌل ومثله محدودة، معٌنة مساحة له دونموال( الكٌلو) وقتنا فً ومثلها معٌن،

 .عصرنا فً اللتر ومثله معٌنة، سعة له والصاع والمتر،

 وزن له فلٌس معلوم معٌن، مقدار له لٌس ما المقدار، بشبه والمقصود

 والدن ب،والح القدح، نحو وذلك محدود، كٌل أو محدودة، مساحة أو محدود،

 تقول ،والدن الحب وكذلك. وكبٌرا صغٌرا ٌكون فالقدح. الظرف وهو والنحً،

 ٌكون فقد علٌها، متفق سعة له لٌس ألنه مقدار شبه فالحب  ( عسال حب   عندي)

  .والدن   القدح نحو وكبٌرا صغٌرا

 له تمٌٌزا تقع المقادٌر ألن وذلك النحاة، من كثٌر عند مقدارا فلٌس العدد وأما

 تمٌٌزا وقع فالوزن ،نفطاً  لتراً  عشر وأحد ذهباً  مثقاالً  عشر اثنى اشترٌت: تقول

 .الثانٌة فً له زاتمٌٌ وقع والكٌل األولى، فً للعدد

 و( ذهبا خاتما اشترٌت) نحو وذلك له، فرع هو ما بعد ٌقع أن اآلخر والقسم

 من وقمٌص ساج، من وباب ذهب، من خاتم أي( كتاناً  قمٌص  ) و( ساًجا باب   عندي)



 والساج الساج، من فرع والباب له، أصل والذهب ذهب، من فرع فالخاتم. كتان

 .بعده ما وكذلك له، أصل

 نحو وذلك شًء، إلى شًء نسبة إجمال ٌبٌن ما وهو: نسبة إبهام المبٌن - 2

 أغلى الذهب) و( بٌاضا ىأنق الفضة) و( علماً  أخوك غزر  ) و( خلقاً  محمد   ن  حس  )

ٌ   (خلقاـ)ف(. ثمنا  هو محمد حسن وإنما مبهما، محمد فلٌس محمد، إلى الحسن نسبة نب

 نسبة، فهذا الفضة ونقاء أخٌك غزاره وكذلك بالخلق، مٌزم فهو جهة أٌة من المبهم

 .جملة إلبهام مبٌنا ٌسمٌه وبعضهم

 فقولك مفرد، أو ذات، فً وقع إبهاما ٌزٌل المفرد تمٌٌز أو الذات فتمٌٌز 

 فً) وقولك وحده، الوزن عن اإلبهام( ذهب) كلمة فٌه أزالت( ذهبا مثقال عندي)

 الواقع اإلبهام زالت أي وحده، العدد( طالبة) كلمة فٌه مٌزت( طالبة عشرون الصف

 .مفرد تمٌٌز أو ذات تمٌٌز ٌسمى فهذا العدد، فً

 ٌزٌل ال فهو كلمة، فً وقع إبهاًما ٌزٌل فال( علما محمد غزر) نحو وأما

 .نسبة تمٌٌز ٌسمى فهذا محمد، غزارة عن اإلبهام ٌزٌل وإنما( محمد) عن اإلبهام

 عن وقٌل مفعول، عن أو فاعل، عن محول النسبة تمٌٌز ٌكون ما وأكثر

 فحول( أخٌك علم غرز) واألصل( علما أخوك غرز) نحو وذلك أٌضا غرهما

،  (  البٌت نار أشعلت ) واألصل(  نارا البٌت أشعلت ) ونحو تمٌٌز، إلى الفاعل

 ، ( فارًسا محمد نأحس ما ) نحو  محول غٌر ٌكون وقد تمٌٌز، إلى المفعول فحول

 (.رجال أكرمه ما)و

 ٌإلى ٌضف لم إن باإلضافة وزن أو كٌل أو مساحة بعد التمٌٌز جر جوز 

 .وتمر   عسل   ومنوا بر   وقفٌز أرض   شبر عندي نحو غٌره

 فً ما نحو التمٌٌز نصب وجب التمٌٌز غٌر إلى مقدار على الدال أضٌف فإن

ل   ف ل ن  : }تعالى قوله ومنه سحاباً  راحة   قدر السماء ب  ق  ن   ٌ  م   م  ه  د  لء   أ ح  ض   م  باً  األ ر  ه   {ذ 

 تمييز اسم التفضيل 

 لم وإن نصبه تعٌن المعنى، فً فاعال كان إذا التفضٌل اسم بعد التمٌٌز إن

 فـ( دارا أوسع محمد) قولك نحو وذلك باإلضافة، جره تعٌن المعنى فً فاعال ٌكن

 .داره وسع محمد: معناه أن وذلك المعنى، فً فاعل( دارا)

 له، فعال التفضٌل أفعل جعل عند فاعال ٌصلح أن المعنى فً الفاعل وعالمة

 بعضا المفضل كان فإن التمٌٌز، من بعضا المفضل ٌكون ال أن األخرى وعالمته



 بعضا محمد فٌه لٌس( دارا أوسع محمد) فقولك المعنى، فً فاعال ٌكن لم التمٌٌز من

 .النوع أو الجنس هنا بالبعض والمقصود الدار، من

 تقول أن ٌصح فال( رجل أكرم محمد) المعنى فً فاعال لٌس ما ومثال

 وجب ولذا له مغاٌرا ولٌس التمٌٌز، من بعض المفضل أن كما( رجله كرم محمد)

 .باإلضافة جره

 نحو التمٌٌز، نصب وجب التمٌٌز، غٌر إلى مضافا التفضٌل اسم كان فإن

 (.رجال الناس أكرم محمد)

 عندي فتقول لعدد ممٌزا وال المعنى فً فاعال ٌكن لم إن بمن التمٌٌز جر ٌجوز 

 شجر من األرض وغرست وتمر عسل من ومنوان بر من وقفٌز أرض من شبر

 .درهم من عشرون عندي وال نفس من زٌد طاب تقول وال

 قسم وذهب كذلك، أنه على فالجمهور خالفٌة، مسألة فهً نكرة التمٌٌز كون 

 :الشاعر بقول مستشهدٌن تعرٌفه، جواز إلى النحاة من

 عمرو عن قٌس ٌا النفس وطبت صددت

 األصل وهو الغالب، هو التنكٌر أن والظاهر       

 اختلف النحاة فً ذلك على قولٌن : :  تقديم التمييز على عامله 

 ذهب سٌبوٌه ومن تابعه الى عدم جواز تقدٌم التمٌٌز على عامله مطلقا  -1

تقدٌم  –انه قلٌل  وقالووافقهم ابن مالك -والمبرد أجاز الكسائً والمازنً  -2

 التمٌٌز على عامله المتصرف فقط : واحتجوا بقول الشاعر : 

 تطٌب بالفراق نفساً  كان وما   حبٌبها بالفراق لٌلى أتهجر

 اشتعال رأسً شٌباً و ارعوٌت وما  األمال إبعادي فً حزمً ضٌعتو : 

او بمعنى فعل غٌر متصرف فال ٌتقدم علٌه التمٌٌز   فإن كان العامل غٌر متصرف

. فعلى االول ال ٌجوز : رجالً ما اكرم زٌداً وال عندي كتابا أربعون. عند الجمٌع 

وعلى الثانً ال ٌجوز : شاعراً كفى بزٌد ، ألن )كفى( وان كان فعال متصرفا اال انه 

 شاعراً . أكفاه مابمعنى فعل التعجب وهو غٌر متصرف ، فالمعنى : 


