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:األمثلة التالیةمن خالل 

واشتعل الرأس شیبا: یقول هللا عز وجل-
في السنة اثنا عشر شھرا-
البرتقال من ألذ الفاكھة طعما وأكثرھا فائدة-
طبیعة ھذه البلدة أجمل منظرا-
یملك مثقاال ذھبا-
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نوعھحالتھ اإلعرابیةالتمییز

عني التمييز يف اجلمل التالية/7
)12/4یوسف (]رأیُت أحَد عَشَر كوكباً 

]إّن ھذا أخي لھ تسٌع وتسعون نعجةً [: قولھ تعالى
، )2/60البقرة (]فانفجرت منھ اثنتا عْشرةَ عیناً [وقولھ أیضاً 

:قال الشاعر·
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ما إذا المرء عیناً قرَّ بالعیش ُمثِریاً  ولم یُْعَن باإلحسان، كان مذمَّ
):2/75الدیوان (قال المتنبي ·

وعذَّبن قلبْي بطول الصدودِ ُمقلتِيْ أََسْلَن دماً فھنَّ 

. الَمنُون ینادي ِجھارا وداِعيْ أنَْفساً تطیب بنَْیِل المنى
: ومن التقدیم أیضاً قول الشاعر·

ِر من یُْسِر بضارعٍ -إذا َذْرعاً أَِضیُق - ولسُت  وال یائس عند التعسُّ
)18/109الكھف (]قُْل لو كان البحُر مداداً لكلمات ربي لنفَِد البحُر قبل أْن تنفََد كلمات ربي ولو جئنا بمثلھ مدداً [·
):89/الدیوان (قال جریر ·

وأندى العالمین بطوَن راحِ ألستم خیَر َمن ركب المطایا
)3/91آل عمران (]فلن یُقبَل ِمن أحدھم ِملُء األرض ذھباً [·

أنواع العدد؟ /8
-
-
-
-
أذكر عالقة العدد بالمعدود ؟/ 9
-
-
-

)تمرین شفھي( نماذج فصيحة من استعمال العدد/10
:د من اليمين إلى اليسار، ومن اليسار إلى اليمينتُقرأ األعدا·
ألٌف وخمس مئة،أمرتكم باملسري مع األحنف بن قيس، فلم يشخص إليه منكم إّال ... يا أهل البصرة): [1/417مجهرة خطب العرب (قال ابن عباس ·

:وهاهنا مسألتان]. ستون ألفاً وأنتم يف الديوان 
البدء من - كما ترى -مني إىل اليسار، ومن اليسار إىل اليمني، وكال االستعمالني فصيح، واملرء باخليار، وقد اختار ابن عباس تُقرأ األعداد من الي-1

]. ألف ومخس مئة: [اليسار، فقال
- كما رأيت -كالم ابن عباس معدوُده، وقد جاء يف] ألفاً [أحد هذه األعداد، و] ستون[، فـ معدودها مفرد منصوب99إىل ... 11األعداد من -2

.مفرداً منصوباً، على املنهاج
:والطبرّي أيضاً على التأريخ من اليسار إلى اليمين·

].ستة آالف سنة ومئتا سنة) أي مضى من عمر الدنيا(فقد مضى: [من كتابه، فقال وهو يورد ما قيل يف عمر الدنيا/ 10/فقد بدأ التأريَخ يف الصفحة 
].كان قدر ستة آالف سنة وخمس مئة سنة/: [17/وقال يف الصفحة 

ثالثة آالف سنة ومئة سنة وتسع : [ويف الصفحة نفسها يقول]. مسة آالف سنة وتسع مئة سنة واثنتان وتسعون سنةخ/: [18/ و قال يف الصفحة 
].وثالثون سنة

].آدم بثالثة آالف وثالث مئة سنة وسبع وثالثين سنةوذلك بعد خلق /: [211/وقال عن الطوفان يف الصفحة 
)12/4يوسف (]كوكباً أحَد عَشرَ يا أبت إين رأيت [·

.مفرد منصوب، على املنهاج] كوكباً : [عدٌد مرّكب، وهو مفتوح اجلزءين، شأن كل عدد مركب؛ ومعدوده] أحَد عَشرَ [
)5/73ملائدة ا(]ثالث ثالثةالذين قالوا إّن اهللا [·

وانظر إىل ما . إنه ثالث اثنني: ولو كان الرتتيب مراداً لقالوا. إّن اهللا تعاىل واحد من ثالثة: 
من بين متيم أنا أحدهم، رابع أربعة خرجت ... عن: [كما ورد فيهفدونك النّص احلريف،  . جتد املسألة على أوضح الوضوح) 6/556(جاء يف صحيح البخاري 

: ولو أراد الرتتيب لقال...]. زلنا على غديروسفيان بن جماشع، ويزيد بن عمرو بن ربيعة، وأسامة بن مالك بن حبيب بن العنرب، نريد ابن جفنة الغّساّين بالشام فنَ 
َمه الثالثُة، مث : أي] خرجت رابع ثالثة[ .خرج هو بعدهم، فكان رابعاً تـََقدَّ

)9/40التوبة (]...إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبهثاني اثنينإذ أخرجه الذين كفروا [·
ا صاحبه منها، وذلك أن الذين كفروا مل ُخيرجوا الرسول من مكة بعد أن أخرجو . اآلية شاهد ثاٍن على أّن هذا الرتكيب، ال يدّل على ترتيب وتسلسل وتتابع

.. بل أخرجوه وصاحَبه معاً، ال سابق وال مسبوق!! فيكون هو الثاين، ويكون صاحُبه األّوَل 
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)58/7(]ثالثة إالّ هو رابُعُهم وال خمسٍة إالّ هو سادُسُهمما يكون من جنوى [·
ونعتقد أّن الفرق بني الرتكيب ومعناه يف هذه اآلية، ويف اآليتني . أنه جاعل الثالثة أربعة، وجاعل اخلمسة ستة: آلية هاهنا مراٌد مقصود، واملعىنالرتتيب يف ا

.السابقتني، أصبح فرقاً واضحاً جلّياً 
)24/2النور (]مئَة َجلدةٍ فاجلدوا كلَّ واحٍد منهما [·

.جاء إذاً على املنهاج-مفردًة جمرورًة بعد املئة -وهي املعدود -يف اآلية ] جلدةٍ : [فاستعمال كلمة. ومثنامها ومجعهما، مفرٌد جمرورمعدود املئة واأللف
)2/96البقرة (]ألَف سنةٍ يودُّ أحُدُهم لو يـَُعمَُّر [·

مفردًة -] سنةٍ : [ومن مث يكون استعمال كلمة. ئة واأللف ومثنامها ومجعهما، مفرٌد جمروريصّح أن يقال يف اآلية هنا، ما قيل يف اآلية السابقة، فمعدود امل
.جاء إذاً على املنهاج- جمرورًة بعد األلف 

:، كل صوره جائزة بال قيد]ألـ[تعريف العدد المضاف بـ ·
وقد أورد النووّي هنا، روايتني أخريني ]. من احلجر إىل احلجرلثالثة أطواٍف اأّن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم َرَمَل ): [9/10مسلم (ففي احلديث 

فعمل : وقد سبق مثُله يف رواية سهل ابن سعد يف صفة منرب النيب صلى اهللا عليه وسّلم قال: [مث استأنف فقال] ثالثة أطوافوالثالثة األطواف : [للحديث مها
]....الثالث درجاتهذه 

، يضاف إليها استعماٌل ]ثالثة أطواف، والثالثة أطواف، والثالثة األطواف: [األسطر القليلة ثالثة استعماالت من العدد املضاف هيوقد َمجعْت هذه
.وهو األفشى]. ثالثة األطواف: [رابع، هو تعريف املضاف إليه باأللف والالم، أي

خواتيَم العشر اآلياتِ فجلس فمسح النوَم عن وجهه بيده، مث قرأ: [قال ابن عباس): ةباب استعانة اليد يف الصال3/71البخاري (ويف احلديث أيضاً 
].سورة آل عمران

... باأللف دينارفأتى ... ألف ديناركنت تسّلفُت فالنًا ): [باب الكفالة يف القرض والديون4/469البخاري (ويف احلديث كذلك، عن أيب هريرة 
].اشداً ر الدينار باأللففانصِرْف 

].األربعة األحرفمل ُيسمع يف فـََعل وِفْعل غري هذه ): [1/416تفسري القرطيب (قال أبو عبيد ·
]....الثالث ساعاتَخَلَق يف أّول): [1/50تاريخ الطربي (ويف ·

].واألرضخلق اهللا فيها السماواتاليتالستة األيام ): [1/59تاريخ الطربي (وعن ابن عباس أنه قال 
].، كألف سنة مما تعّدونمن الستة األياميوٌم ): [1/60تاريخ الطربي (وعن جماهد أنه قال 

.كري فال خيطئوخيلص املرء من هذه األمثلة إىل أن تعريف العدد املضاف باأللف والالم ال يقيِّده قيد، وأنه من السهولة حبيث يستعمله املرء بغري تف
ة الشهور عند اهللا إّن [· )9/36التوبة (]شهراً اثنا عَشَر ِعدَّ

. موافـََقًة للمعدود-على املنهاج -مذّكراً ] اثنا[، وقدجاء العدد ]شهر: [الواحد واالثنان يوافقان املعدود يف كل حال، واملعدود يف اآلية مذكر]: اثنا[
.ملعدود، وقد وافقته يف اآلية، فجاءت مذكرًة مثَله، وفُتحت شينها، والقاعدة أن تُفتح مع املذّكرحكمها يف العدد املركب، أن توافق ا]: عَشرَ [

)38/23ص (]نعجةتسٌع وتسعونإّن هذا أخي له[·
لف املعدود يف كل حال، سواء كان ذلك يف ختا-وتسٌع منها -وذلك أن األعداد من الثالثة إىل العشرة . مؤنث] نعجة[عدٌد مذكر، ومعدوُده ]: تسع[

على املنهاج-إذاً -جاء ] تسع[، فتذكري العدد ]العطف: [والذي يف اآلية من الصنف الثالث، أي. اإلفراد أو الرتكيب، أو العطف
:تمارین في/11

:األمــر
. (نفسھ أعلى من المخاطبأي اآلمر یعد(ھو طلب فعل الشيء على وجھ االستعالء

:صیغ األمرو
-

:البالغیةأغراضھ}
:تفھم من سیاق الكالم وھي كثیرة مثل

:و منھا] التمني-التحسر -الذم والتحقیر -التعجیز -واإلرشاد النصح-التھدید -الدعاء ]
ْر لِي أَْمِري* اْشَرْح لِي َصْدِري َقالَ َربِّ : (قول سیدنا موسى - .(26: 25طـھ) (َوَیسِّ

2 .انظر إلى شعبك أیھا الحاكم-
3 .اطلبوا الحكمة عند الحكماء-

.(دع ما یؤلمك-
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ـْفـِس الَ ِبالِجـْسـِم إِْنَسـانُ ِاْرِجْع إَلى النْفـِس فاْسَتْكِملْ َفَضائَِلَھـا فأْنتَ - ِبـالنَّ
4 .یا صاحبي تقصیا نظریكما: -
5 ِ َفأَُروِني َماذَ - .(11اآلیةمن: لقمان) (ا َخَلَق الَِّذیَن ِمْن ُدونِھَھَذا َخْلُق هللاَّ

ْلَنا َعلَى َعْبِدَنا- ا َنزَّ ْن ِمْثلِِھ َوإِْن ُكْنُتْم فِي َرْیٍب ِممَّ .(23من اآلیة: البقرة) (َفأُْتوا بُِسوَرٍة مِّ
6 اللیل الطویل أال أنجِل بصبح وما اإلصباح منك بأمثلأال أیھا-

َبا َمْن َعْصِرَي الَخالِي:البارودي قال7 وا َعَليَّ الصِّ .ُردُّ
8 .عاقبة ذلكْھِملْ دروسك ، وسترى-

:النھــي-2
.الناھیة] ال[على صورة واحدة وھى المضارع المسبوق بـویأتي

.الكف من أعلى ألدنىو النھي الحقیقي ھو طلب}
بالغیة كالدعاء ، وااللتماس ، والتمني ، واإلرشاد ، والتوبیخ ، والتیئیس ، وقد تخرج صیغة النھي عن معناھا الحقیقي إلى معاٍن أخرى}

...والتھدید
:تذكر أن

األغراض البالغیة ألسلوب النھي ھي نفس األغراض البالغیة لألمر
1 َنا ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسیَنا أَْو أَْخَطأَْنا(- (286من اآلیة: البقرة) (َربَّ
2 !َعْن ِعَناِدكال ُتْقلِعْ : متوعداً ابنھ قال األبُ -
3 !ال تغربي یا شمس-
4 .(ال تطلبوا الحاجات في غیر حینھا، وال تطلبوھا من غیر أھلھا: (خالد بن صفوانقال-
5 .(66اآلیةمن: التوبة) (ال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِیَمانُِكمْ (ا -
6 . (لدنیا ، فما فیھا من وفاءال تأملي یا نفس في ا(-

3 :االستفھـام-
.ھو طلب معرفة شيء مجھول ویحتاج إلى جواب: الحقیقي االستفھـام

:یتطلب جواباً و إنما یحمل من المشاعر أغراض بالغیة عدیدة منھاال: االستفھـام البالغي 
1 -
. (9من اآلیة: الزمر) (ال َیْعلَُمونالَِّذیَن َیْعلَُموَن َوالَِّذینَ َھلْ َیْسَتِوي: (مثل 
2 -
ألم نشرح لك صدرك: مثل  .

ُكْم َقالُوا َبلَى َشِھْدَنا) } .(172اآلیةمن: األعراف) (أَلَْسُت ِبَربِّ
3 -
:مثل اَس بِاْلبِرِّ َوَتْنَسْونَ (، .) أتلعب و أنت تأكل ) . (44:البقرة..) (أَْنفَُسُكْم أََتأُْمُروَن النَّ

4 -
.(53:األعراف) (َفَیْشَفُعوا َلَنا َفَھلْ َلَنا ِمْن ُشَفَعاءَ : ( مثل 

5 - .
.(10من اآلیة: الصف) (ُتْنِجیُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِیمٍ َھلْ أَُدلُُّكْم َعَلى ِتَجاَرةٍ : ( مثل 

4 :النــداء-
.لنداء القریب والبعید) یا(وینادى بھا البعید، و) ھیا(و،)أیا(و) وا(القریب، و، وینادي بھما)أي(الھمزة و: وأدواتھ ھي 

:أغراض النداء البالغیة عدیدة ومنھا
1 -

.یا درة نزعت من تاج والدھا: قول الشاعر یرثي ابنتھ : مثل }
2 -
ِعي الَفْضلَ : قال أبو العالء المعري: مثل  َناقِصٌ َفَواَعَجًبا َكْم َیدِّ
3 -
.حجبت منذ األزلیا بالداً : مثل 
4 .یا هللا للمؤمنین: مثل -
5 -
یا فتیة الوطن المسلوب ھل أمل على جباھكم السمراء یكتمل: مثل 
6 -
.یا صاحبي تقصیا نظریكما: مثل 

5 لیس تمرینالتمنــي-
.(عسى/ ھل / لو (أدوات أخرى ھي وقد تستعمل في التمني) لیت(أداتھ األصلیة 

تفید إظھار التمني بعید نادر الحدوث:لو }
.لو كان ذلك یشترى أو یرجع: مثل 

.إلظھار التمني قریب الحدوث: ھل ، لعل }
.لعل الكرب ینتھي: مثل 
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تفید استحالة حدوث الشيء: لیت }
.لیت الشباب یعود یوماً فأخبره بما فعل المشیبأال: مثل ¶

:تذكر أن
الدعاء: األسلوب الخبري لفظاً اإلنشائي معنى ، ودائماً یفید :ھناك أسلوب آخر ھو

.(هللا خیراً جزاك: (مثل 
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َجّر بالكسرة، إْن ُعرِّف غري أنه ُيصَرف فيُ ]. جديدةٍ بمدارَس مررُت : [وإذا ُجرَّ ُجرَّ بالفتحة حنو]. إبراهيمُ سافر : [اسٌم ال يـُنَـوَّن حنو: الممنوع من الصرف
].البلدِ بمدارسِ مررت [و] بالمدارسِ مررت : [حنومضاف إليه، أو تاله ]ألـ[بـ

:ذه القاعدة الكلية، دونك املمنوعات من الصرف، وهيبعد ه
...خدجية وزينب: ، حنو)1(حروفه أكثر من ثالثةعَلٍم مؤّنث كل-1

]. + [و]هنداً + رأيت هنَد [و]هندٌ + سافرت هْنُد : [سط عربياً، جاز صرفه ومنعه الصرف، حنوفإذا كان ثالثة أحرف ساكن الو 
.للتذكري والتأنيثكلما كان حمتِمالً -يف صرف الَعَلم ومنعه الصرف -إّن قْصد املتكلم هو اَحلَكم :تنبيه ذو خطر

، ومتنعهما الصرف إن أردت ]جاء جناٌح وصباٌح مسرَعْني : [] جناح وصباح[
].جاءت جناُح وصباُح مسرَعتَـْني : [مؤنثاً فتقول

: ، ومتنعها الصرف إن أردت القبيلة، فتقول]جاء بنو متيٍم وبنو هذيلٍ : [تصرفها إن أردت َجدَّ القبيلة، فتقول مثالً ...] متيم وُهَذْيل: [ئل، حنووأمساء القبا
].أقبلْت متيُم وهذيلُ [

مررت : [نعها الصرف، باعتبارها بلدًة أو أرضاً، فتقول، ومت]مررت بعكاظٍ : [، تصرفها باعتبارها مكانًا فتقول]عكاظ[حنو : وكذلك أمساء املواضع والبلدان
].بعكاظَ 
...إبراهيم ويوسف وأنطون: حروفه أكثر من ثالثة، حنوعَلٍم أعجمّي،كل -2
.)2()ضْرٌب من احلجارة(] املْرو[فإنه من ] مروان[و). إذا أقام به(فإنّه من َعَدَن باملكان، ] عدنان: [حنوعَلٍم مزيٍد في آخره ألٌف ونون،كل -3
]. حضر، موت=حضَرَموت[و،]بعل، بك=بعلبك: [ُجِعَلتا كلمًة واحدة، حنومركب من كلمتينعَلمٍ كل -4
َع استعماله ممنوعاً من الصرف،مشتَـَرٌك بين الفعل واالسم، أو]يزيد: [حنوه مقصوٌر على وزِن الفعلوزنُ عَلمٍ كل -5 .)3(]أمحد: [حنوومسُِ
]. سافرت املعلمات ونساٌء ُأَخرُ : [حنو] ُأخرى[مجعاً لـِ ] ُأَخرُ : [كلمة-6
ُهَذل -بـَُلع -زَُفر -ُزَحل -ُجَحى -ح قـُزَ -ُمَضر -ُعَمر : [، ليس يف العربية سواها، وأكثرها ال يستعمل اليوم، هي]فـَُعل: [على وزنعَلماً،/15/-7

].قـَُثم-ُعَصم - ُدَلف - ُمجَح -ُجَشم -ثـَُعل -ُهَبل -
:مدودةمزيٍد في آخره ألٌف مقصورة، أو ألٌف م)4(◌ٍ اسمكل-8

.)5(]جرحى وقتلىرأْت حبلى امرأٍة ذكرىتؤملين: [، حنوفاملقصورة
.)6(]صحراَء إلى بيداءَ هلم، ميّرون ِمن أصدقاُء ، معهم شعراَء وأطّباءَ رأوا علماُء عظماُء،زارنا : [، حنوواملمدودة
:، سواء كان)7(]َأفـَْعل: [ماكان من األسماء وزنُه-9

]. أمحر وأخضر وأزرق: [حنو، صفةً 
].أمحد وأسعد وأكرم: [حنوعَلماً، أو 
].أفضل وأكرم وأحلم: [حنو،اسَم تفضيلأو 
:)8(اسٍم وزنُه مفاعل أو مفاعيلكل-10

].دواوين- عصافري -مفاتيح : [ومن الثاين]. روائع-شواطئ -مدارس : [فمن األول
: وْزن َمْفَعل وفُعال-11

: مّرتني، واستعملتهما كما ترى يف األمثلة اآلتية-ِمن واحد إىل عشرة -ومها وزنان منعتهما العرب من الصرف، و 
.واحداً واحداً : أيَمْوَحدَ أوُأحادَ الناس سافر
. اثنني اثنني: أيَمثْـَنىأوثُناءَ ==
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.ثالثًة ثالثةً : أيَمثْـَلثَ أوُثالثَ ==
...، إخلوُثالث ُثالثَ ، مثىن مثىن: وقد يكررون فيقولون. عشرًة عشرةً : ، أيُعشاَر وَمْعَشرَ حىت ... وهكذا

* * *
نماذج فصيحة من استعمال الممنوع من الصرف

):227/ديوان ال(قال جمنون ليلى ·
اهتدى لياحضرموتَ وداري بأعلى فلو كان واٍش باليمامة دارُهُ 

.، وقد ُمِنع من الصرف لذلك، فُجّر بالفتحة، وهو يف البيت مضاف إليه]حضر، موت: [عَلٌم مركٌَّب تركيباً مزجّياً من كلمتني، مها يف األصل]: حضرموتَ [
): 113/يوان الد(وقال مجيل بثينة ·

َشمَّراوَجدَِّي يا حّجاُج فارُس أبوَك ُحباٌب سارُق الضيِف برَدهُ 
.وهو يف البيت مضاف إليه. ، وهو أحد األوزان املقصورة على الِفْعل، وقد ُمنع من الصرف لذلك، فُجّر بالفتحة]فعَّل[علٌم، وزنُه ]: مشّر[

):1021/الديوان (وقال جرير ·
بالعلبِ دعدُ ومل ُتسَق دعٌد،مل تتلّفع بفضل مئزرها

، ومرًة ]دْعدٌ : [مرًة مصروفاً : وقد جاء به الشاعر على املنهاج. صرُفه ومنُعه الصرف: علٌم عريب مؤنث، ثالثّي ساكن الوسط، فيجوز فيه وجهان]: دْعد[
].دْعدُ : [ممنوعاً من الصرف

)45/ 11هود (]ه فقال ربِّ إّن ابين من أهليربّ نوحٌ ونادى[·
.والعلم األعجمّي إمنا ُمينع من الصرف إذا كان زائداً على ثالثة أحرف. علم أعجمّي منّون مصروف، وإمنا ُصِرف وهو أعجمّي، ألنه ثالثّي األحرف]: نوحٌ [

): 112/الديوان (قال العباس بن مرداس ·
يف َجمَْمعِ ِمرداَس يفوقان سٌ وما كان حصٌن وال حاب

خروجًا على القاعدة، ] مرداسَ : [وإمنا منعه الشاعُر من الصرف، فقال. ، ألنه يف البيت مفعوٌل به]مرداساً : [علٌم، حقُّه أن ُيصَرف فُيقال هنا]: مرداسَ [
.النكسر الوزن] مرداساً : [ولو قال. لضرورة شعرية كما يقولون

) 12/99يوسف (]إن شاء اهللا آمننيِمصَر وقال ادخلوا[ومثل ذلك) 12/21يوسف (]المرأته أكرمي مثواهمصرَ ل الذي اشرتاه من وقا[·
أو مصٌر ما من ... مدينٍة أو بلدٍة أو حمّلٍة أو منطقةٍ : ]: مصرَ [

ُزرُت أمصارًا شىت، مصرًا بعَد مصٍر، فكان أعجب ما : ومن هذا أنك تقول]. ادخلوا مصراً [و] ِمن ِمصرٍ [:األمصار، أو إقليم ما من األقاليم، لُصرِفت فقيل
.مصرَ شاهدُت أهرام 

)53/23النجم (]...مسّيتموها أنتم وآباؤكم أسماٌء إْن هي إالّ [·
مثًال، فإّن اهلمزة فيه زائدٌة، ] كرماء[وليس كذلك شأن ]. أمساو: [اسم مصروف، منوَّن، وذلك أّن اهلمزة يف آخره غري زائدة، بل أصلها الواو، أي]: اءٌ أمس[

وما كانت مهزته غري زائدة، . ينّونمينع من الصرف فال...] كرماء وشهداء: [أّن ما كانت مهزته زائدة حنو: وتلخيص املسألة. ولذلك ُميَنع من الصرف فال ينّون
.ُيصَرف فـَيـُنَـوَّن...] أمساو، أعضاو: [واألصل...] أمساء وأعضاء: [حنو
)2/185البقرة (]ُأَخروَمن كان مريضاً أو على سفٍر فِعّدٌة من أيامٍ [·

. ولذلك حتفظ وتستعمل كما جاءت. ، ممنوعة من الصرف، غريها]فـَُعل[ا ]. ُأخرى[مجٌع ممنوع من الصرف مفرده كلمة ]: ُأَخر[
:ودونك من ذلك آيًة أخرى

) 12/46يوسف (]يابساتُأَخَر يوسُف أيُّها الصّديُق أفِتنا يف سبع بقرات مساٍن يأكلهنَّ سبٌع عجاٌف وسبِع سنبالٍت ُخْضٍر و[·
:لى اهللا عليه وسّلماهللا صولَ قالت فاطمة الزهراء، ترثي أباها رس·

)9(أالّ َيشمَّ مدى الزمان غوالياأحمٍد ماذا على َمن شمَّ تُربةَ 

، وهو وزٌن مشرتٌَك بني الفعل واالسم مسُِعت منه أعالم ممنوعة ]أَفْـَعل: [وكان حقُّه أن ُميَنع من الصرف ألن وزنهعلٌم، ُصِرف فنـُوِّن، لضرورة شعرية، ]: أمحدٍ [
أسعد وأخطب وأمين: من الصرف، حنو

:عین نوع االستعارة في الجمل التالیة/ 12

:أمثلة
[اھدنا الصراط المستقیم]قال تعالى-
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:مشھورفي ھذا البیت الوقال الشاعر- 
وْرداً َوَعضْت على العّناب بالَبَردِ ** من نرجٍس وسقت فأمطرت لؤلؤاً -

[واخفض لھما جناح الذل من الرحمة]قال تعالى-
بھ) خمس ٍ ُبني اإلسالُم على( قال صلّ هللا علیھ وآلھ -

13/
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