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  التمییز-2
 :تعریف التمییز: أوال

ھو اسم نكرة فضلة : یسمى التمییز ممیزا، ومبینا، وتبیینا، ومفسرا، وتفسیرا، وتعریفھ
یتضمن معنى ِمن ویبین ما قبلھ من إجمال، ویعرف أیضا بأنھ اسم نكرة فضلة جامد 

قة ، ویعرف كذلك بأنھ یذكر إلزالة اإلبھام عن اسم قبلھ، أو إلزالة اإلبھام في جملة ساب
، )اشتریُت ِرْطال ِعَنبا(مثل . اسم فضلة یوضح كلمة مبھمة أو یفصل معنى مجمال

 ).زرَع الفالُح قیراطا قطنا(ومثل 
 

  :توضیح التعریف: ثانیا
فإنھ ) ِطْبَت النفَس( التمییز ال یكون إال نكرة، وإذا سمع مجيء التمییز معرفة مثل -1

 .س زائدة، وأن األصل فیھا طبت نفسایحمل على أن أل في النف
 التمییز فضلة في الجملة بمعنى أنھ یأتي بعد استكمال أركانھا األساسیة ، الفعل -2

 .والفاعل ، أو المبتدأ والخبر، وھو یأتي لتوضیح إبھاٍم ال یفھم إال بھ
 التمییز الیكون إال جامدا أي غیر مشتق، وقد ورد مجيء التمییز مشتقا في مجال -3

ِهللا (، و )َأْكِرْم بھ ُمْحِسنا(التعجب سواء أكان التعجب بما أفعلھ وأفعل بھ أو بغیره مثل 
فكل من محسنا وفارسا وعالما ) َحْسُبَك بھ كافال(و ) ِهللا َدرَُّك عالما(و ) َدرُُّه فارسا

وكافال كلمات مشتقة ، وقد جاءت تمییزا ألنھا في مقام التعجب من إحسانھ وفروسیتھ 
 .ھ وكفلھ وھي حینئٍذ تبین ذات المتعجب منھوعلم

 التمییز یتضمن معنى ِمن وھو بیان ما قبلھ أي بیان جنسھ ألن ِمن البیانیة تبین -4
 .فإنھ على معنى ِمن أي اشتریت رطال ِمن قمٍح) اشتریُت ِرطال َقْمحا(الجنس فإذا قیل 

مثال ما یبین إجمال الذات  التمییز یبین ما قبلھ من إجمال في الذات أو في النسبة، -5
وسیأتي توضیح ) طاب محمٌد َنْفسا(ومثال ما یبین إجمال النسبة ) باع سعیٌد ِرْطال َتْمرا(

والتمییز في ھذا یختلف عن اسم ال النافیة للجنس فإنھ . ذلك في بیان أنواع التمییز
 یبین أي ال من رجٍل في الدار ولكنھ ال) ال رجَل في الداِر(یتضمن معنى من مثل 

 .إجمال الذات وال إجمال النسبة
 :أنواع التمییز: ثالثا

تمییز مفرد أو تمییز ذات، وتمییز نسبة وبعض مؤلفي كتب النحو : التمییز نوعان
وتوضیح كٍل من .  یسمون تمییز الذات التمییز الملفوظ وتمییز النسبة التمییز الملحوظ

 :النوعین وأقسامھ فیما یلي
 یشمل المقادیر، وما یشبھھا، واألعداد، وما یكون تمییز المفرد تمییز الذات أو -1

 : فرعا للتمییز وبیان ھذه األنواع وأمثلتھا فیما یلي
 : وتشمل ثالثة أنواع المقادیر-1

قام المزارُع بزراعِة َجریٍب (و ) ال َیمِلُك الفقیُر ِمْترا أرضا(المساحات مثل : األول
األرض ویقدر بالمساحة بالذراع بمائة وأربعین والجریب مقدار معلوم من ) َنْخال

ذراعا، ویقدر مقدار كیلھ أي ما ینتجھ بعشرة أقفزة، والقفیز مكیال یقدر باثني عشر 
 .صاعا
 )شرب الطفُل كوبا َلَبنا(و ) اشتریُت صاعا َتْمرا(المكیالت مثل : الثاني
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والمنا مفرد ) َوْیِن َسْمنااشتریُت َمَن(و ) أحضرُت ِرْطال َعَسال(الموزونات مثل : الثالث
 .المنوین مثل عصا وھو مقدار وزن قدیم یساوي رطلین

 :  ملحوظتان
معنى المقادیر ھي جمع مقدار، والمقدار الشيء المقدر باآللة أي آلة المساحة : األولى

فالمقصود أنھ تم شراء ) اشتریُت صاعا تمرا(وعندما یقال . أو آلة الكیل أو آلة الوزن
 .ره بالكیل صاٌع ال أنھ اشترى المكیال نفسھ الذي یكال بھتمر مقدا
ال یشترط أن تكون الكلمات الدالة على المقادیر من مصطلحاٍت محددة أو مما : الثانیة

ورد في الكتب القدیمة،  بل یعتبر فیھا كل كلمة تدل على كیل أو وزن أو مساحة مثل 
 .ر وسنتیمتر وملیمترفنجان وكوب وملعقة، وكیلو جرام وجرام، وكیلو مت

 وھي أشیاء غیر محدودة أجرتھا العرب مجرى المقادیر لشبھھا  ما یشبھ المقادیر-2
قدَّم إلیھ ِنًحى (و ) َأْلَقى علیھ َذنوبا ماًء(بھا في مطلق المقدار وإن لم یكن معینا مثل 

ھ مقدار الكیل وھو فالذنوب یشب). عنَدُه َحٌب َعَسال(و ) على التمرِة مثُلھا ُزْبدا(و ) َسْمنا
دلو الماء، ونحى السمن زق یوضع فیھ السمن ولفظ نحى بكسر النون وفتح الحاء، أو 

ومما . بفتح النون و الحاء مثل فتى، والحب الخابیة التي یوضع فیھا العسل أو غیره
 و مایدل على المغایرة مثل) إن لنا مثَلھا ِإِبال(یشبھ المقادیر ما یدل على المماثلة  مثل 

 ).إن عنَدنا غیَرھا شاًء(
ومثل )  إني رأیُت أحَد عشَر كوكبا( من أحد عشر إلى تسعة وتسعین مثل  األعداد-3
 ومثل) إن ِهللا تسعًة وتسعین اسما(
 )ثمانین َحْوال ال أبا لك َیْسأِم  َسِئْمُت تكالیَف الحیاِة ومن َیِعْش(

وكان معطوفا علیھ فإن ما بعده وإذا جاء أي من ھذه األعداد بعد المائة أو المائتین 
واألعداد من واحد ) اشترَك في الرحلِة مائٌة وعشرون مسافرا(یكون تمییزا كذلك مثل 

 . إلى عشرة، والمئات واأللوف سیأتي ذكر تمییزھا في حكم التمییز
ومن تمییز العدد تمییز كم االستفھامیة وھي كنایة عن عدد مجھول الجنس والمقدار 

 ) كم دارا َسَكْنَت؟(و ) ا عنَدَك؟كم َقَلم(مثل 
، )ھذا باٌب َخَشبا(و ) ھذا قمیٌص ُقْطنا(و ) ھذا خاَتٌم حدیدا( مثل ما كان فرعا للتمییز -4

فالممیز في ھذه األمثلة وھو خاتم، وقمیص، وباب فرع من التمییز الذي بعده وھو 
 .حدید، وقطن، وخشب

 

 أو المبین اإلبھام في الجملة ولذلك یسمى  وھو المبین إجمال النسبة،  تمییز النسبة-2
 محول وغیر محول: تمییز الجملة أیضا وھو نوعان

 ھو ما یكون مسوقا لبیان ما تعلق بھ العامل من فاعل أو  تمییز النسبة المحول-1
مفعول بھ أو لرفع إبھام نسبة العامل إلى معمولھ من فاعل أو مفعول، والعامل یكون 

ویكون التمییز فیھ محوال . ه من مصدر أو وصف أو اسم فعلفعال أو ما یجري مجرا
 .عن الفاعل أو المفعول بھ

مثال ما ھو محول عن الفاعل ویبین تعلق الفعل بالفاعل أو رفع اإلبھام عن النسبة في 
نفسا في المثال ) اشتعَل الرأُس َشْیبا(و ) طاب محمٌد َنْفسا(الجملة ببیان الفاعل فیھا 

 محول عن الفاعل ویبین الفاعل الذي تعلق بھ الفعل، وأصل المثال األول تمییز وھو
نفس فاعل ومحمد مضاف إلیھ، فجعل المضاف إلیھ فاعال، وحول ) طابْت نفُس محمٍد(
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، والجملة دون كلمة نفسا ال )طاب محمٌد َنْفسا(الفاعل األصلي وھو نفس تمییزا فصار 
 یز نفسا مبینا النسبة المبھمة بین الفعلیتضح فیھا ما الذي طاب في محمٍد، فجاء التمی

اشتعَل (ومثلھا المثال الثاني حیث شیبا تمییز وھو محول عن فاعل واألصل .   وفاعلھ
 ).شیُب الرأِس

و ) َغَرْسُت الحقَل َشَجرا(ومثال ما ھو محول عن المفعول ویبین تعلق الفعل بالمفعول 
ول تمییز وھو محول عن المفعول بھ وأصل شجرا في المثال األ) َفجَّْرنا األرَض ُعُیونا(

فجعل المضاف إلیھ وھو الحقل مفعوال بھ وحول المفعول ) غرسُت شجَر الحقِل(المثال 
بھ األصلي وھو شجر تمییزا فصار غرست الحقل شجرا، فالتمییز شجرا یبین النسبة 

ز وھو محول ومثلھ المثال الثاني حیث إن عیونا تمیی. المبھمة بین الفعل والمفعول بھ
، ومثال ما كان عامل التمییز فیھ غیر )فجرنا ُعیوَن األرِض(عن مفعول بھ واألصل 

عجبت من (العامل المصدر وھو طیب واألصل ) عجبُت من ِطیِب زیٍد َنْفسا(الفعل 
زیٌد (العامل َطیٌِّب وھو صفة مشبھة واألصل ) زیٌد َطیٌِّب َنْفسا(، و )ِطیِب نفِس زیٍد

وقد ورد عن العرب . العامل سرعان اسم فعل) ُسْرعان ھذا َجْریا(و ) ُسُھَطیَِّبٌة نف
وذلك أن رجال كانت لھ نعجة عجفاء ورغامھا یسیل من منخریھا ) ُسْرعان ذا ِإھاَلًة(

لھزالھا فقیل لھ ما ھذا ؟ فقال ودكھا أي مخھا فقال لھ السائل سرعان ذا إھالة أي سرع 
 .ھذا الرغام إھالة

حیث إن ماال تمییز ) أنا أكثُر ِمْنك ماال(مییز محوال عن المبتدأ في مثل وقد ورد الت
تمییزا وانفصل الضمیر وھو یاء ) مال(فحول المبتدأ ) ماِلي أكثُر من ماِلَك(وأصلھ 

المتكلم فصار أنا أكثر منك ماال، وھو یبین النسبة المبھمة بین المبتدأ و الخبر، ومثلھ 
علما تمییز یبین اإلبھام في النسبة بین المبتدأ والخبر ) لٍدعليٌّ أكثُر ِعْلما من خا(

وقد ذھب بعض النحاة إلى أن ھذا التمییز ). ِعْلُم َعليٍّ أكثُر من علِم خالٍد(واألصل 
الوارد بعد اسم التفضیل محول أیضا عن فاعل، وقدروا أن األصل في المثال األول 

 ). زاد علُم َعِليٍّ عن علِم خالٍد(ال الثاني وأن األصل في المث) َكُثَر ماِلي عن ماِلَك(
 :وھو نوعان تمییز النسبة غیر المحول -1

) ھشاٌم أشجُع الناِس َرُجال( ما یبین إبھام نسبة بعد مضاف ومضاف إلیھ قبلھ مثل األول 
 ).حامٌد أكثُر األوالِد َأَدبا(و مثل 
ومثل !) َعلیا َأبًا َأْكَرَم ما(0مثل   ما یبین إبھام النسبة في مجال التعجب أو المدح الثاني

َكَفى باِهللا (و ) ِهللا َدرُُّه فارسا(ومثل ) ِنْعَم ھاشٌم عالما(ومثل ) َأْكِرْم بمحموٍد َرُجال(
 ).حسُبك باِهللا وكیال(و ) شھیدا

إن ھناك نوعا من التمییز یأتي مؤكدا واستدل بقولھ :  من النحاة من قال ملحوظة 
حیث قالوا إن شھرا تمییز مؤكد لما ) َة الشھوِر عنَد اِهللا اثنا َعَشَر َشْھراإنَّ ِعدَّ: (تعالى

فھم من إن عدة الشھور، وقد منع ذلك غیرھم ومنھم سیبویھ حیث قالوا إن شھرا تمییز 
  .مبین إلبھام العدد اثنا عشر

 

 : حكم التمییز: رابعا
كون النصب واجبا، كما حكم التمییز النصب، ویجوز جره بِمن أو باإلضافة، وقد ی

 :یكون الجر أحیانا واجبا وذلك بحسب التفصیل التالي
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 :  یجب نصب التمییز في الحاالت التالیة-1
ازداد ( إذا كان التمییز تمییز نسبة محوال عن الفاعل أو المفعول بھ أو المبتدأ مثل -1

 ).یِره ُجوداَمْعٌن أكثُر من غ(و ) َغَرْسُت األرَض َشَجرا(و ) َعِليٌّ ِعْلما
ما َأْحَسَن ( إذا كان التمییز تمییز نسبة غیر محول ، وكان في مجال التعجب مثل  -2

 !).محمدا َأبًا
 إذا كان التمییز بعد أفعل التفضیل، وكان التمییز فاعال في المعنى أو یصح أن یجعل -3

نصبھ ألنھ یصح فكل من منزال وماال یجب ) أحمُد أعَلى َمْنِزال وأكثُر ماال(فاعال مثل 
 ).أحمُد َعال منِزُلُھ وَكُثَر ماُلُھ(أن یجعل فاعال فیقال 

محمٌد ( إذا كان التمییز بعد أفعل التفضیل وكان أفعل مضافا إلى غیر التمییز مثل -4
 ).الَمْنفلوِطيُّ أوضُح الُكتَّاِب بیانا(و ) أشجُع الناِس َرُجال

ما في السماِء (مضافا إلى غیر التمییز مثل  إذا كان الممیز من ألفاظ المقادیر وكان -5
 ).فلن ُیْقَبَل من أحِدِھْم ِمْلُء األرِض َذَھبا(و ) قدُر راحٍة سحابا

فانفجرْت منھ اثنتا ( إذا كان تمییزا لألعداد من أحد عشر إلى تسعة وتسعین مثل -6
 ).واختاَر ُموَسى قوَمھ سبعین َرُجال ِلمیقاِتنا(ومثل ) َعْشَرَة عینا

 إذا كان تمییزا لكم االستفھامیة إذا لم تسبق بحرف جٍر وفصل منھا التمییز بظرف -7
 ).كم عنَدَك كتابا؟(ومثل ) كم في الُغْرفِة طالبا؟(أو جار ومجرور مثل 

 

 : یجب جر التمییز باإلضافة في الحاالت التالیة-2
خالٌد (معنى مثل  إذا كان التمییز بعد أفعل التفضیل ولم یكن التمییز فاعال في ال-1

وضابط ما لیس بفاعل في المعنى أن یكون أفعل ) ھنٌد أجمُل امرأٍة(و ) أفضُل رُجٍل
التفضیل بعضا من جنس التمییز بحیث یصح حذفھ ووضع لفظ بعض مكانھ فمثال 

لفظ أفضل فیھ باعتبار الفرد الذي یتحقق فیھ واحد من جنس الرجل ) خالٌد أفضُل رجٍل(
د بعض جنس الرجل أي بعض الرجال وھند بعض جنس المرأة أي فیمكن أن یقال خال

 بعض النساء 
عندي ثالثُة ( إذا كان تمییزا للعدد من ثالثة إلى عشرة ویكون جمعا مجرورا مثل -2

 ).دخَل المنزَل خمسُة رجاٍل(و ) كتٍب
ا  إذا كان تمییزا للعدد مائة ومائتین وھكذا وألف وألفین وھكذا ویكون مفردا مجرور-1

 )بعُض الرجاِل ُیَعدُّ بألِف رجٍل(ومثل ) في كلِّ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة(مثل 
ِبَكْم درھٍم (تمییز كم االستفھامیة یكون مجرورا إذا سبقت كم بحرف جر مثل :ملحوظة

واألصح في إعراب ) في كم یوٍم تستطیُع قراءَة ھذا الكتاِب؟(و ) اشتریَت ھذا الثوَب؟
وبعضھم یرى ) في كم من یوٍم(و ) بكم من درھٍم(مجرور بمن مقدرة ھذا التمییز أنھ 

أنھ مجرور باإلضافة فتكون كم مضافة والتمییز بعدھا وھو درھم ویوم في المثالین 
 . مضافا إلیھ مجرورا

 : یجوز نصب التمییز أو جره بمن أو باإلضافة في الحاالت اآلتیة-3
یجوز فیھ ) اشتریُت ِرْطال َسْمنا(العدد مثل  إذا كان التمییز تمییزا للمقادیر غیر -1
وتعرب كلمة سمٍن في حالتي الجر ) اشتریُت ِرْطَل سمٍن(و ) اشتریُت ِرْطال من َسْمٍن(

 .السابقتین تمییزا مجرورا بمن أو تمییزا مجرورا باإلضافة
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 إذا كان التمییز في مجال التعجب بغیر صیغة ما أفعل یجوز نصبھ على األصل -2
) َكَفى بھ عالما(و ) ِهللا َدرُُّه من فارٍس(یجوز فیھ ) ِهللا َدرُُّه فارسا( جره بمن مثل ویجوز
 ).َكَفى بھ من عالٍم(یجوز 

 إذا كان التمییز في مجال المدح یجوز نصبھ على األصل ویجوز جره بمن مثل -3
 ).ِنْعَم من شاعٍر النابغُة(یجوز فیھ ) ِنْعَم شاعرا النابغُة(
لتمییز تمییزا لكم الخبریة فإنھ یكون مجرورا على األصل فیھ، ویجوز  إذا كان ا-4

) كم من عبٍد ملكَت(و ) كم عبیٍد ملكَت(أو ) كم عبٍد ملكَت(جره بمن أو باإلضافة مثل 
كم ماال (و ) كم عبدا ملكَت(، ویجوز فیھ النصب قلیال مثل )كم من عبیٍد ملكَت(أو 

 ).أنفقَت
 لكم االستفھامیة فإنھ یكون منصوبا على األصل، ویجوز جره  إذا كان التمییز تمییزا-5

كم من (و ) كم رجٍل في الداِر؟(یجوز ) كم رجال في الداِر؟(بمن أو باإلضافة قلیال مثل 
 )رجٍل في الداِر؟

التمییز في حالة جره بمن أو باإلضافة تظل تسمیتھ تمییزا ألنھ یبین اإلبھام : ملحوظة
 .إن فقد النصب وھو األصل في التمییزفي الممیز السابق لھ، و

 

 :عامل التمییز: خامسا
إذا كان الممیز مفردا فعامل نصب : عامل نصب التمییز :  تحدید عامل التمییز-1

التمییز ھو الممیز نفسھ الذي رفع التمییز إبھامھ، وفي تمییز الجملة العامل ھو ما في 
لعامل في تمییز الجملة ھو الجملة الجملة من فعل أو شبھھ على قول، وعلى قول آخر ا

 .نفسھا
 رتبة عامل التمییز التقدم ورتبة التمییز التأخر عن عاملھ، : رتبة عامل التمییز-2

وعدم جواز تقدمھ علیھ، وھذا مذھب كثیر من النحاة ومنھم سیبویھ، وحملوا ما ورد 
لى عاملھ إن وبعض النحاة یجیز تقدم التمییز ع. مخالفا لذلك على أنھ ضرورة شعریة

) َشْیبا اشتعَل الرأُس(و ) َنْفسا طاَب زیٌد: (كان العامل متصرفا ویجیزون أن یقال
 :مستدلین بقول الشاعر

 ) وما كان َنْفسا بالفراِق َتِطیُب   أتھجُر َلْیَلى بالفراِق حبیَبھا؟(
فقد قدم التمییز وھو نفسا على عاملھ وھو تطیب، وأجاب المانعون عن ذلك بأنھ 

 .ورةضر
 :وقد منع الجمیع تقدم التمییز على عاملھ في حالتین

فإن أفعل التعجب ال !) ما أحسَن زیدا َرُجال(إذا كان العامل غیر متصرف مثل : األولى
فالعامل ھو  الممیز وھو عشرون وھو غیر ) ِعندي عشرون ِدْرَھما(یتصرف، ومثل 

 .متصرف
َكَفى بزیٍد ( التعجب بغیر ما أفعل مثل إذا كان الفعل متصرفا ولكنھ في مجال: الثانیة
فال یجوز تقدیم رجال على كفى ألنھ وإن كان فعال متصرفا لكنھ في معنى غیر ) رجال

 . المتصرف إذ ھو في معنى ما أفعل وكفى بزید رجال تعني ما أكفى زیدا رجال
 

 :الفرق بین الحال والتمییز: سادسا
 :قان في سبعة أموریتفق الحال والتمییز في خمسة أمور ویفتر
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 :األمور التي یتفق فیھا الحال والتمییز: أوال
 . كل واحد منھما اسم-1
 ).أي لیس من األركان األساسیة في الجملة( كل واحد منھما فضلة -2
 . كل منھما نكرة-3
 . كل منھما منصوب-4
 . كل منھما مفسر یرفع إبھام شيء قبلھ-5
 

 :األمور التي یفترقان فیھا: ثانیا
 . الحال تبین ھیئة صاحبھا والتمییز یبین ذاتا مبھمة أو نسبة-1
 األصل في الحال أن تكون مشتقة واألصل في التمییز أن یكون جامدا، وقد یأتي كل -2

 .منھما على خالف األصل
 الحال قد تكون غیر مستغنى عنھا ویتوقف معنى الكالم علیھا، والتمییز لیس كذلك -3

 .م دون التمییزإذ ال یفسد معنى الكال
 الحال كما تأتي اسما مفردا تأتي جملة اسمیة أو فعلیة أو جارا ومجرورا، والتمییز -4

 .ال یأتي إال اسما
 الحال قد تأتي مؤكدة لصاحبھا أو لعاملھا، والتمییز ال یأتي مؤكدا على ما ذھب إلیھ -5

 .الجمھور
وصفا یشبھ الفعل المتصرف  الحال قد تتقدم على عاملھا إذا كان فعال متصرفا أو -6

 .وال یجوز في التمییز على الصحیح أن یتقدم على عاملھ
 . الحال قد تتعدد أما التمییز فال یتعدد-7
 

 :كم االستفھامیة وكم الخبریة: سابعا
كم اسم لعدد مبھم الجنس والمقدار، ویزال إبھامھا بالتمییز الذي یأتي :  معنى كم-1

 .بعدھا
 . على نوعین استفھامیة وخبریةتأتي كم:  تنوع كم-2
 : معنى كم االستفھامیة وحكم تمییزھا وإعرابھا-3
كم َقَلما ( أي عدٍد فھي یستفھم بھا عن كمیة الشيء مثل  معنى كم االستفھامیة-1

 )َمَعَك؟
كم رجال ( وھو األصل فیھ مثل تمییز العدد ویكون مفردا مثل  حكم تمییزھا النصب-2

ویجوز جر تمییز كم االستفھامیة إن دخل علیھا حرف ) ما َقَبْضَت؟كم ِدْرَھ(، و )ِعنَدك؟
وجره على أنھ مجرور بِمن مقدرة على رأي جمھور ) بكْم درھٍم اشتریَت؟(جر مثل 

وال یجوز إظھار ِمن على األرجح، ومن ) بكم ِمن درھٍم اشتریَت؟(النحاة، والتقدیر 
 یث تعتبر كم مضافةالنحاة من ذھب إلى أنھ مجرور بإضافة كم إلیھ ح

ویكون النصب متعینا إذا فصل التمییز من كم بظرف . وتمییزھا المجرور مضافا إلیھ
أما من حیث العدد فإن تمییز كم االستفھامیة . أو جار ومجرور، وقد سبق ذكر ذلك

یكون مفردا، وقد أجاز بعض النحاة فیھ أن یكون جمعا إذا كان السؤال عن جماعات ال 
أي كم صنفا من أصناف الغلمان استقروا عندك؟ وقد ) كم ِغلمانا لَك؟(عن آحاد مثل 

 :ورد جر تمییز كم االستفھامیة في قول الشاعر الفرزدق
 )َفْدعاَء قد َحَلَبْت َعَليَّ ِعشاري   كم عمٍة لك یا جریُر وخالٍة(
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روي بنصب عمة على أنھا تمییز، وعلى أن كم استفھامیة استفھام تھكم أي أخبرني 
عدد عماتك وخاالتك الالتي كن یخدمنني فقد نسیتھ، وروي كذلك بجر عمة على ھذا ب

 .االعتبار وھو استفھام التھكم، أو على اعتباٍر آخر وھو أن كم خبریة
 أي كم یوما صمت؟ ) كم ُصْمَت؟(یجوز حذف تمییز كم إذا دل علیھ دلیل مثل : ملحوظة

السكون، ویكون لھا محل من اإلعراب، كم اسم مبني على :  إعراب كم االستفھامیة-3
 :ویكون محلھا من اإلعراب على أحد الوجوه التالیة

 ) على كم َعموٍد ُبِنَي سقُف البیِت؟(الجر بحرف الجر إذا سبقت بحرف جر مثل  -1
كم ضربًة ( النصب على النیابة عن المفعول المطلق إذا دلت على الحدث مثل -2

 )ضربَت؟
 )كم یوما َقَضْیَت في المدینِة؟(ة إذا دلت على الظرف مثل  النصب على الظرفی-3
 النصب على المفعولیة إذا كان بعدھا فعل متعد ولم یأخذ مفعولھ ولم یشتغل عنھا -4

 )كم عبدا َمَلْكَت؟(بضمیر مثل 
 : الرفع على االبتداء في الحاالت التالیة-5

 )كم رجال ِعنَدَك؟( إذا لم یكن بعدھا فعل مثل :األولى
 )كم رجال قام؟( إذا كان بعدھا فعل الزم مثل :الثانیة
كم (و ) كم رجال ضربَت زیدا ِعْنَدُه؟( إذا كان بعدھا فعل متعد وأخذ مفعولھ مثل :الثالثة

 ) كم رجال ضرَب أبوه زیدا؟(و ) رجال ضرَب زیدا؟
 : معنى كم الخبریة وحكم تمییزھا وإعرابھا-4
یت خبریة ألن ما ھي فیھ إخبار بالكثرة  محتمل  عدد كثیر وسم معنى كم الخبریة-1

 .للصدق والكذب
 وھو األصل فیھ ویكون الجر بإضافة كم إلى التمییز، أو بحرف  حكم تمییزھا الجر-2

بجر عمة على إحدى ) كم عمٍة لك یا جریُر وخالٍة(مثال الجر باإلضافة . الجر ِمن
 وفي حالة الجر تعرب كم مبتدأ الروایات لھذا البیت، وقد سبق ذكره بروایة النصب،

مبنیا على السكون في محل رفع وعمٍة تمییز مجرور باإلضافة، والخبر جملة قد حلبت 
كم من فئٍة قلیلٍة غلبت فئًة كثیرًة بإذِن (ومثال الجر بِمن .  في الشطر الثاني من البیت

 )اهللا
ار  ومجرور ویكون الجر واجبا على رأي الجمھور إذا لم یفصل من كم بظرف أو ج

 فإن فصل فالمختار نصبھ مع جواز الجر، ومن ذلك 
 )وكریٍم ُبْخُلُھ قد َوَضَعھ   كم ِبُجوٍد ُمقرٍف نال الُعال(

مقرف تمییز كم الخبریة وجاء مجرورا مع فصلھ منھا بالجار والمجرور  وھو بجود، 
میا ومعنى مقرف وضیع األصل،  أو لیس أصیال من جھة األب فقد یكون أبوه أعج

 .وأمھ عربیة
فإن كان الفصل بجملة وھو أقل ) كم عندي من الناِس رجال(ومثال النصب مع الفصل 

كم ناَلِني ِمْنُھُمو َفْضال على (من الفصل بالظرف أو الجار والمجرور تعین النصب مثل 
، ولغة تمیم تجعل تمییز كم الخبریة منصوبا إذا كان مفردا حمال لھا على )َعَدٍم

 .یةاالستفھام
كم درھٍم (ومن حیث العدد یجيء تمییز كم الخبریة مفردا وھو األكثر واألفصح مثل 

، وكم في ھذا المثال مفعول مقدم مبني على السكون في محل نصب، الن بعده )أنفقَت
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ویجوز . فعال متعدیا لم یأخذ مفعولھ وھو أنفقت، ودرھم تمییز مضاف إلیھ مجرور
 ).اھَم أنفقَتكم در(مجیئھ جمعا وھو أقل مثل 

تجري في إعراب كم الخبریة وجوه اإلعراب الخمسة التي سبق : إعراب كم الخبریة -3
 .ذكرھا في كم االستفھامیة

 

 : أوجھ االتفاق بین كم االستفھامیة والخبریة وأوجھ االفتراق بینھما-5
 :تتفق كم االستفھامیة وكم الخبریة في سبعة أمور

 . كل منھما اسم-1
 . مبني ویكون لھ محل من اإلعراب كل منھما-2
 . بناء كل منھما على السكون-3
 . كل منھما یفتقر إلى ممیز لیبین إبھامھ-4
 یجوز حذف ممیز كل منھما إذا دل علیھ دلیل، وھناك من منع حذف تمییز كم -5

 .الخبریة
 . كل منھما یلزم الصدر فال یعمل فیھ ما قبلھ إال المضاف وحرف الجر-6
 .ا تجري في إعرابھ وجوه اإلعراب التي تجري في اآلخر كل منھم-7

 :وتفترق كل من كم االستفھامیة والخبریة عن األخرى بثمانیة أوجھ من االفتراق
 . كم االستفھامیة األصل في تمییزھا النصب، وكم الخبریة األصل في تمییزھا الجر-1
 .دا وجمعا تمییز كم االستفھامیة مفرد، وتمییز كم الخبریة یكون مفر-2
 الفصل بین كم االستفھامیة وتمییزھا جائز في سعة الكالم، أما الخبریة فال یفصل -3

 .بینھا وبین ممیزھا إال في الضرورة
 . االستفھامیة ال تدل على التكثیر والخبریة تدل علیھ كما یرى الجمھور-4
 . االستفھامیة تحتاج إلى جواب والخبریة ال تحتاج إلى جواب-5
ریة تختص بالماضي مثل رب، ولذلك ال یجوز كم غلمان لي سأملكھم،  الخب-6

 )كم عبدا َسَأْمِلُكُھ؟(واالستفھامیة ال تختص بالماضي ویجوز فیھا مثل 
 . الكالم مع كم الخبریة محتمل للتصدیق والتكذیب-7
  االسم المبدل من الخبریة ال یقترن بالھمزة بخالف المبدل من االستفھامیة فیقال في-8

كم ماُلك؟ أعشرون أم (ویقال في االستفھامیة ) كم عبیٍد لي خمسون بل ستون(الخبریة 
 ).ثالثون؟

 
 :َكَأیِّْن وكذا: سابعا

َكَأیِّْن وكذا مثل كم الخبریة في الداللة على تكثیر عدد مبھم الجنس والمقدار ولكل منھما 
ھ االختالف وذلك بحسب تمییزھا وأحكامھا وأوجھ االتفاق بینھا وبین كم الخبریة وأوج

 :التفصیل اآلتي
 َكَأیِّْن وھي بفتح الھمزة وتشدید الیاء المنونة ویكتب التنوین فیھا نونا، وھي مركبة -1

من الكاف وأي المشددة المنونة، فلما دخل التنوین في التركیب أشبھ النون األصلیة 
حكم تمییزھا،  وأوجھ فكتب نونا، ویتعلق بھا أبحاث حول اللغات الواردة في نطقھا، و

 :االتفاق بینھا وبین كم الخبریة وأوجھ الخالف
 : اللغات الواردة في نطقھا خمس-1
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 وأفصحھا كأین المفتوحة الھمزة والمشددة الیاء وإثبات التنوین نونا في الكتابة أولھا
وبھذه ). ُتھاَكَأیِّْن من قریٍة أملیُت لھا وھي ظالمٌة ثم َأَخْذ(و ) َكَأیِّْن رجال رأیُت(مثل 

 . اللغة قرأ السبعة إال ابن كثیر
كاِئْن كقاٍض بمد األلف وكسر الھمزة دون تشدید وبھا قرأ ابن كثیر وھي أكثر ثانیتھا 

 :ورودا في الشعر مثل
 ).َیراني لو ُأِصْبُت ھو الُمصابا   وكاِئْن باألباطِح من صدیٍق(

 .الھمزة كاِئْن وكأنھا كإْنوقد ورد نطقھا في ھذه اللغة دون مد األلف مع كسر 
 . َكَأْیْن كعین بفتح الھمزة دون تشدید، وبھا قرأ األعمش وابن محیصن: ثالثتھا
 .كْأِیْن بإسكان الھمزة وكسر الیاء: رابعتھا

كِئیْن بكسر الھمزة  وإسكان الیاء وھي عكس سابقتھا وكلتاھما لغتان أقل : خامستھا
 .فصاحة واستعماال

میز َكَأیِّْن بمفرد مجرور بمن وھو األكثر فیھا حیث قیل بوجوبھ  ت: حكم تمییزھا-2
وَكَأیِّْن من آیٍة في السمواِت ) (َكَأیِّْن من رجٍل لقیُت(مثال المجرور . فیھا، أو منصوب

). وَكَأیِّْن من َنِبيٍّ قاتَل معھ ِربُِّیوَن كثیٌر) (واألرِض َیُمرون علیھا وھم عنھا ُمْعِرضون
 ومنھ) َكَأیِّْن رجال رأیُت(ومثال المنصوب 

 )قدیما وال تدرون ما َمنَّ ُمْنِعُم   وكاِئْن لنا فضال علیكم ومنًة (
وتكون كأین مبتدأ والجملة التي بعد تمییزھا المجرور بمن خبرھا ویغلب فیھا أن تكون 
جملة فعلیة فعلھا ماٍض أو مضارع، وقد ورد خبرھا جارا ومجرورا كالمثال السابق 

وَكَأیِّْن من دابٍة ال تحمُل رزَقھا (وورد كذلك جملة اسمیة مثل )  لنا فضال علیكموكاِئْن(
وتعرب كأین مبتدأ حیث تقع في صدر الكالم، وقد أجاز بعض ) اُهللا یرزُقھا وإیاكم

 ).ِبَكَأیِّْن تبیُع ھذا الثوَب؟(النحاة أن تسبق بحرف جر مثل 
أجاز البعض أن تستعمل استفھامیة وال تأتي كأین إال خبریة عند الجمھور، وقد 

فقال ثالثة )  َكَأیِّْن تقرُأ سورَة األحزاِب آیًة؟(واستدلوا بقول أبي بن كعب البن مسعود 
 . وسبعین

اإلبھام، واالفتقار إلى : تتفقان في خمسة أمور:  أوجھ االتفاق بینھا وبین كم الخبریة-3
 .ر في الغالب واالستفھام نادراالتمییز، والبناء، ولزوم الصدارة، وإفادة التكثی

تختلف كأین عن كم الخبریة في خمسة :  أوجھ االختالف بینھا وبین كم الخبریة-4
 : أمور

 كم بسیطة أي أنھا غیر مركبة وھي كلمة واحدة من حرفین، أما كأین فھي مركبة -1
یب أشبھ من الكاف وأي المنونة، ویوقف علیھا بالتنوین؛ ألن التنوین لما دخل في الترك

 .النون األصلیة
 تمییز كأین مجرور بمن غالبا وال یأتي مضافا، وتمییز كم الخبریة یأتي مضافا -2

 .ویأتي مجرورا بمن
 كأین التقع استفھامیة عند الجمھور، وقد سبق أن البعض أجازه، وكم تأتي -3

 .استفھامیة وتأتي خبریة
جازه، وكم تأتي مجرورة وغیر  كأین ال تأتي مجرورة، وقد سبق أن بعض النحاة أ-4

 .مجرورة
 . تمییز كأین ال یقع إال مفردا، أما كم فیأتي تمییزھا مفردا أوجمعا-5
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 وھي كلمة مركبة من الكاف وذا اسم اإلشارة، وھي بعد تركیبھا كلمة واحدة : كذا-2
ا وفي استعمالھا وحكم تمییزھا وأوجھ اتفاقھ. تستعمل للتكثیر فھي كنایة عن عدد مبھم

 :مع كم الخبریة وأوجھ افتراقھا عنھا التفصیل التالي
 تستعمل كذا دون التزام الصدارة فتأتي في وسط الكالم وتكون معمولة لما قبلھا -1

وھي ) قبضُت كذا وكذا ِدْرھما(أو مفعوال بھ مثل ) جاء كذا وكذا رجال: ( فاعال مثل
 .مبنیة وإعرابھا محلي

 :ومنھ) قرأُت كذا وكذا كتابا(طوفا علیھا مثل ویغلب في استعمالھا أن تكون مع
 )كذا وكذا ُلْطًفا بھ ُنِسَي الُجْھُد   ِعِد النفَس ُنْعَمى بعد ُبْؤساَك ذاكرا(

ویقل ورودھا مفردة مثل ) رأیُت كذا كذا طالبا(ویقل ورودھا مكررة دون واو مثل 
 ).َصَعَد إلى الطائرِة كذا مسافرا(
الیأتي مجرورا بحرف جر باتفاق النحاة، والیأتي  تمییز كذا واجب النصب و-2

مضافا إلیھ على رأي الجمھور، وقد أجاز الكوفیون من النحاة أن یكون تمییزھا مضافا 
 ).اشتریُت كذا ثوٍب، وكذا أثواٍب(إلیھ فیجوز على رأیھم أن یقال 

لزمھ ی) عندي كذا ِدْرھٍم( قال بعض الفقھاء على رأي الكوفیین إن من قال :ملحوظة
عندي (ومن قال . مائة درھم ألن تمییز المئات واأللوف مفرد مجرور وأقل ذلك مائة

) عندي كذا كذا درھما(ومن قال . یلزمھ ثالثة ألن أقل العدد في الجمع ثالثة) كذا دراھَم
عندي (یلزمھ أحد عشر ألن أحد عشر أقل عدد من أحد عشر إلى تسعة عشر ومن قال 

عندي كذا وكذا (ومن قال . ن ألن العشرین أقل ألفاظ العقودیلزمھ عشرو) كذا درھما
یلزمھ واحد وعشرون درھما ألن أقل عدد في األعداد المعطوفة واحد ) درھما

 . وعشرون
: تتفق كذا وكم الخبریة في أربعة أمور:  أوجھ االتفاق بین كذا وبین كم الخبریة -3

 .  التكثیرالبناء، واإلبھام، واالفتقار إلى الممیز، وإفادة
 :تختلف كذا عن كم الخبریة في أربعة أمور:  أوجھ االختالف بین كذا وكم الخبریة-4
 . كم بسیطة وكذا مركبة من كاف التشبیھ وذا اسم اإلشارة-1
 . كم تلزم الصدارة أي تكون في أول الكالم، وكذا ال تلزم الصدارة-2
قلیال مفردة أو مكررة دون حرف  كذا ال تستعمل غالبا إال معطوفا علیھا، وتستعمل -3

 .عطف، وكم لیست كذلك فھي تستعمل مفردة
 . كذا یجب نصب تمییزھا، وكم یجر تمییزھا وقل وروده منصوبا-4

ویكون في ) كان من األمر كیَت وكیَت(یكنى عن الحدیث بكیت وكیت فیقال : ملحوظة
الكلمتین في محل مثل ھذه الجملة اسم كان ضمیر الشأن وكیت و كیت خبرھا ومجموع 

وتكون كیت وكیت بفتح التاء ویجوز فیھا الكسر بل . رفع خبر ألنھما نائبتان عن جملة
والضم، ومثلھا ذیت و ذیت واألصل فیھا كیة وكیة، وذیة وذیة فخففتا إلى كیت وكیت 

 .وذیت وذیت
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج التمییز مما یأتي وبین الممیز
 ).لیلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمونوإذ واعدنا موسى أربعین  (-1
 ).إذ قال یوسف ألبیھ یا أبت إني رأیت أحد عشر كوكبا (-2
 . جلست الفتاة بین صدیقاتھا وفي یدھا خاتم ذھبا-3
 . ابتاع التاجر من المزارع قنطارا قمحا-4
 . قام صاحب المزرعة بحلب البقرة وحلب منھا رطال حلیبا-5
 ).سبع لیال وثمانیة أیام حسوماسخرھا علیھم  (-6
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا  (-7

 ).بمثلھ مددا
  كم مقاتال مسلما كان في غزوة بدر؟-8
 ).فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره (-9

 . ال یملك الفقیر منزال مریحا وال مترا أرضا-10
)2( 

 :ز نسبة محول وتمییز نسبة غیر محول بین كال منھمافیما یأتي تمیی
 ).كبر مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون (-1
 ).وقالوا نحن أكثر أمواال وأوالدا وما نحن بمعذبین (-2
 ).متكئین فیھا على األرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا (-3
 ).ن أمرنا یسراوأما من آمن وعمل صالحا فلھ جزاء الحسنى وسنقول لھ م (-4
 ).وسع ربي كل شيء علما (-5
 )إن ناشئة اللیل ھي أشد وطئا وأقوم قیال (-6
 وحسب المنایا أن یكن أمانیا   كفي بك داء أن ترى الموت شافیا   -7
 . المتروى أسلم رأیا من المتسرع-8
 . بئس طبعا الغرور والتكبر-9

 مرتاع بھا وزراإال وكان ل   نعم امرأ ھرم لم َتْعُر نائبة   -10
)3( 

 :فیما یأتي تمییز مخالف لألصل بینھ وبین وجھ المخالفة فیھ
  بكم من دینار اشتریت ھذا الثوب؟-1
 كم رجاال تحدثت معھم وأنت قادم؟ -2
 كم دینار دفعت ثمن ھذا الكتاب؟ -3
 . كم ماال أنفق في إصالح طرق المدینة وتنظیم میادینھا-4
 . جبل با حبذا جبل الریان من-5
 . ونارنا لم یر نارا مثلھا-6
 .وداعي المنون ینادي جھارا   أنفسا تطیب بنیل المنى     -7
 . ودعت كذا مسافرا-8
  في كاین من األیام تستذكر دروسك؟-9
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 . تلقیت دروسا من كذا كذا عالما-10
)4( 

 :بین عامل التمییز فیما یأتي
 ).احدةإن ھذا أخي لھ تسع وتسعون نعجة ولي نعجة و (-1
 ).قال آیتك أال تكلم الناس ثالثة أیام إال رمزا (-2
 )فمن أصدق من اهللا حدیثا؟ (-3
 . كفى بالدھر مؤدبا-4
 .وأسر راحلة وأربح متجرا    أنا من جمیع الناس أطیب منزال    -5
ومن یطع اهللا والرسول فأولئك مع الذین أنعم اهللا علیھم من النبیین والصدیقین  (-6

 ).والصالحین وحسن أولئك رفیقاوالشھداء 
  امتألت البركة ماء-7
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)5( 
 :أكمل الفراغ فیما یأتي بتمییز مناسب

 .……… النبي صلى اهللا علیھ وسلم أفصح الناس -1
 .……… في المدرسة أربع عشرة -2
 .……… في الكتاب مائتان وخمسون -3
 .من البھاء زھیر. ……… المتنبي أقوى -4
 .غیره من الناسمن . ……… الحلیم أوسع -5
 ………وأكثر . ……… احرص على أن تصحب من الناس من ھو أحسن -6
 .……… لبست البنت سوارا -7

)6( 
 :ھات مایأتي في جمل من عندك

  تمییز نسبة محوال-2     تمییز مساحة-1
  تمییزا بعد أفعل التفضیل-4      تمییز عدد-3
  تمییز كم الخبریة-6    تمییز نسبة غیر محول-5
  تمییز كذا وكذا-8    تمییز كأین -7

)7( 
 :أعرب ما یأتي

أو كالذي مر على قریة وھي خاویة على عروشھا قال أنى یحیي ھذه اهللا بعد  (-1
 ).موتھا فأماتھ اهللا مائة عام ثم بعثھ قال كم لبثت قال لبثت یوما أو بعض یوم

ة فاصبر صبرا تعرج المالئكة والروح إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف سن (-2
 ).جمیال

 


