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 حكامو وأثره في المعنىأالتنوين 
 أ.م.د. سعد حسن عميوي

 /قسم المغة العربيةاألساسيةكمية التربية جامعة بابل/
 المقدمة
ًن  أكثػربها المغػ  الرربيػ  لرمتهػا  ازتمتاإف كثرة المزايا التي   اسػتيرابان كمػف بػيف ِػاًل المزايػا مٌزيػ  الت ػكيف  كأكثػرثػرا

 . أخرلردت بها المغ  الرربي  كالتي ال تشاركها فيها لغ  التي تيرد مف الخصائص التي ا ف
كلما لمت كيف مف اثرو في المر ى حاكؿ البحث أف يقؼ عمى مكاضع الت كيف في الدرس ال حكم مف خالؿ االطػالع  

ث التػي عمى المصادر التي اختصت في ِاا الملاؿ قديمان ك حديثان. فكاف الم هج الرممي الدليؿ فػي ت ػاكؿ مكضػكعات البحػ
لاًت عمى ِيئػ  مباحػث ت اكلػت الت ػكيف مػف حيػث الترريػؼ كالحػد ال حػكم كلػار المصػطمل فضػالن عػف الػؾ الكقػكؼ عمػى 

كاثػر الت ػكيف  األفرػاؿ، كال ػكف التػي يؤكػد بهػا سػماًاألالت كيف التي لها اثر في المر ى. كالفرؽ بيف الت ػكيف الػام يمحػؽ  أ كاع
 البحث. إليه تكصؿ ماضٌمت ملمؿ  في الرمؿ بردِا ختـ البحث بخالص 

  سأؿ اهلل عٌز كلٌؿ التكفيؽ كال لاح خدم  لمغ  كتابه الرزيز.
 تعريفو 
ك في ))أما حٌدل:  (ُ)، ال لتأكيد الفرؿاآلخر كف ساك  . تتبع حرك    ٌّ ته، أم  صؿاألِك  ك ان فسػمي  أدخمتهمصدر  ٌك

((، لمػػا فػػي المصػػدر مػػف مر ػػى الحػػدكثبحدكثػػه إشػػرارامػا بػػه  ػػكف الشػػيً، اع ػػي ال ػػكف ت كي ػػان، 
فػػالغرض مػػف الت ػػكيف أ ػػٌه (  ِ)

 حرؼ زائد يمحؽ االسـ لغرض المر ى، كأٌف برض ال حاة لـ يرٌدكل لهاا الغرض أل هـ لـ يلدكا له صكرة في الخط. 
 تسمية  المصطمح  

 أطمػػؽمػػز لػػه ب قطتػػيف األسػػكد الػػدؤلي فر ػػدما رسػػمه عمػػى المصػػحؼ كر  أبػػيتسػػمي  لهػػاا المصػػطمل بػػدأت ع ػػد  أكؿ 
 . (ّ)عميه بػ )الغٌ  ( بردِا سٌمال  صر بف عاصـ بػ )الت كيف( فاستمر عمى ِاًل التسمي  حتى كقت ا الحاضر

 التنوين عالمة لالسم 
اعمـ أفَّ برض الكالـ أثقؿ مف برض )). كما يرل ال حاة قاؿ سيبكيه: األفراؿأل ها اخؼ مف  سماًباألخيصَّ الت كيف  
ي اشدُّ تمك ان فمف ثىَـّ لـ يمحقها ت كيف كلحقها اللـز كالسككف. كالت كيف  األكؿِي  سماًاأل، ألف سماًاألأثقؿ مف  فاألفراؿ ِك

((عالمػػػ  لنمكػػػف ع ػػػدِـ، كتركػػػه عالمػػػ  لمػػػا يسػػػتثقمكف
كغيػػػر  سػػػماًفلرمػػػه سػػػيبكيه عالمػػػ  فارقػػػ  بػػػيف المتصػػػرؼ مػػػف األ (ْ)

كبػيف الثقيػؿ الػام لػيس  سػماً. احػدِما : الفػرؽ بػيف المػتمكف الخفيػؼ فػي األ(ٓ)المتصرؼ. كحػدد ال حػاة ثالثػ  مرػاف لمت ػكيف
( فػالت كيف فػي ِػال األ ( ك )قػكاصو ( ك )غػكاشو  سػماًبمتمكف. الثا ي: أف يككف عكضان مف محاكؼ مف الكمم  كما في )لكارو

زمػان. الثالػث : يػدخؿ الت ػكيف ها لػكارم كغكاشػي فصػار الت ػكيف الأصػمألف  سػماًي لهػال األصػملاً عكضػان مػف ال قصػاف األ
ػػػي  سػػػماًاألالمررفػػػ  كال كػػػرة فػػػي برػػػض  سػػػماًاألكرالمػػػ  فارقػػػ  بػػػيف   لفػػػاظِػػػا زكائػػػد مػػػف األأكاخر التػػػي  سػػػماًاألخاصػػػ . ِك

 االعلمي   حك )عمركيه ك سيبكيه( كما شابه الؾ. 
 لم جعمت )النون( عالمة لالنصراف؟

ػي: االلػؼ، كالػكاك، خٌصكا ال كف مف بيف سائر الحركؼ، ألف ما يزاد   مػف الحػركؼ لمرالمػ  حػركؼ المػد اك المػيف ِك
كا أف يزيدكا مف حركؼ المد أك الميف ليككف عالم ن لممتصرؼ. مف لا ب  كالياً. اا ال تخمك كمم  م ها، اك مف برضها فكِر

المبس بالتث ي  كاللمع اك الى  آخر أفَّ حركؼ المد تككف عالمات ٌدال  عمى التث ي  كاللمع فزيادتها تؤدم الى احد امريف إٌما
ثقػػؿ المفػػظ فسػػقطت زيادتهػػا فمػػـ يكػػف شػػيً اقػػرب اليهػػا مػػف الحػػركؼ ااٌل ال ػػكف الخفيفػػ  فلػػرل ِػػاا الحػػرؼ ملػػرل األلػػؼ فػػي 
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فمٌمػا ضػارعت ))قاؿ ابف ل ي :  (ٔ)الخٌف  فميس عمى المتكمـ فيه كمف ، كلالؾ اختير ِاا الحرؼ دكف غيرل عالم  لال صراؼ
ػا ايضػان الػى الحػرؼ  ال كف حركؼ الميف ِالى المضارع . ككا ت الهمزة قد قمبت الػى كػؿ كاحػدة مػف االلػؼ كاليػاً كالػكاك قمبِك

ك ال كف، لمتصرؼ كاالتساع( ػي المسػماة ت كي ػان ))كاضاؼ:  (ٕ)الام ضارعهف ِك كاعمـ أٌف ال كف قد زيدت عالم  لمصػرؼ، ِك
ػاا الت ػكيف ِػك  ػكف خفيفػ  فػي الحقيقػ ، يكػكف كالؾ  حك قكلؾ ِاا رلؿه كغالـ، كرأيت رلالن كغال مان كمررت برلؿو كغػالـو ِك

((ساك ان كمتحركان 
كفي الحقيق  أف ِاا التراقب بيف ال كف كالت كيف دليؿ عمى أفَّ مصطمل الت كيف  كغيػرل مػف المصػطمحات  (ٖ)

  ك ان. أخرلت كي ان ك لـ يقؼ ع دل ال حاة عمى داللته الحقيقي  كما يالحظ مف ال ص السابؽ فمرة يسمى 
 الفرق بين النون الخفيفة والتنوين

إفَّ ال كف الخفيف  في الفرػؿ ِػي  ظيػر الت ػكيف فػي االسػـ. فػال يلػكز الكقػؼ عميهػا كمػا ال يكقػؼ عمػى الت ػكيف كلكػف  
اً السػاك يف، فضػالن عػف ِ اؾ اختالؼ بي هما فال كف الخفيف  ال تحرَّؾ إاٌل اللتقػاً السػاك يف خػالؼ الت ػكيف ف ٌ ػه يحػٌرؾ لاللتقػ

إٌ مػػا ))تػػالـز الفرػػؿ اال فػػي شػػركط لػػاً فػػي االشػػبال كال ظػػائر  الػػؾ أف الت ػػكيف يػػالـز كػػؿ اسػػـ متصػػٌرؼ خػػالؼ ال ػػكف فا هػػا ال
ٌطػا لهػػا عػف درلػػ  الت ػكيف حيػث كػػاف الت ػكيف يحػػٌرؾ اللتقػاً السػػاك يف غالبػان، الف األفرػػاؿ  حػافت ال ػكف الخفيفػػ  كلػـ تحػػرَّؾ حى

مػع أفَّ  ػكف التككيػد ليسػت مالزمػ  لمفرػؿ إاٌل مػع المسػتقبؿ فػي  سػماًفمػا يػدخمها اضػرؼ ممػا يػدخؿ األ سػماًاألأضرؼ مف 
القسىـ، كالت كيف الـز لكؿ اسـو متصرؼ عيٌرم عف االلؼ كالالـ كاالضػاف . فممػٌا ا حٌطػت ال ػكف مػف الت ػكيف، كا حػطَّ مػا تمحقػه 

ػػا الحػػاؼ ع ػػد الت قػػاً السػػاك يف قػػاؿ ابػػك عمػػي: لمػػا يػػدخؿ االسػػـ عمػػى مػػا يػػدخؿ الفرػػؿ مٌزيػػ  ير ػػي عٌمػػا يمحقػػه الت ػػكيف الزمِك
ػاا يشػير بػأف حػٌط درلػ  ال ػكف الخفيفػ  ( ٗ)تفضيمهـ الت كيف بتحريكه، اللتقاً الساك يف عمى ال كف بحافها اللتقاً السػاك يف( ِك

كاف ال ػكف التػي تمحػؽ االفرػػاؿ  أصػػؿ سػماًحػؽ لنالتػي تمحػؽ الفرػؿ تككيػدان بحػػافها ع ػد التقػاً السػاك يف الػػى أف الت ػكيف الال
كفػػي ِػػاا الملػػاؿ  ػػرل ابػػف ل ػػٌي ييفػػٌرؽ بػػيف مخرلػػي ال ػػكف المتحركػػ   صػػؿفػػرع كع ػػدِـ أفَّ الفػػرع اليرتقػػي الػػى خػػكاص األ

السػاك   مػف  كال كف المحٌرك  في  حك:  ىٌرـ ك ىفىر، تسمى كػؿ كاحػدة م همػا  ك ػان، كتكتبػاف شػكالن كاحػدان، كمخػرج))كالساك   قاؿ 
، كمخػػرج المتحركػػ  مػػف الفػػـ، كمػػا أفَّ مخػػرج االلػػؼ المتحركػػ  التػػي ِػػي ِمػػزة مػػف الصػػدر، كمخػػرج -أم اال ػػؼ –الخياشػػيـ 

ِي اؾ( بي ما اِب باحث محدث خالؼ مػا اِػب اليػه ابػف ل ػي قػاؿ:  (َُ)االلؼ مكقرها مف اكؿ الحمؽ، فهاتاف ِاِ ا كتي ؾ 
ان كيحػددِا ابػف ل ػي بأ هػا السػاك  ، كيػرل أ هػا فػرع ف المتحركػ ، كيػزعـ أفَّ الفػرؽ بي همػا ال كف الخفٌي  كتسمى الخفيف  ايضػ))

ِػػك فػػي المخػػرج، فالسػػاك   مخرلهػػػا اال ػػؼ، أمػػا المتحركػػ  فمخرلهػػػا الفػػـ، فػػااا كػػاف ير ػػػي بػػالمخرج  قطػػ  اال سػػداد ف قطػػػ  
مؽ ال ػك يف ِػك اال ػؼ كحػدل كعمػى الػؾ ال يكػكف فػي اال سداد فمكي  في ال ك يف، كااا كاف ير ي بالمخرج م طمؽ الهكاً فم ط

 ي . أصمالرربي  سكل  كف كاحدة 
مه ال حاة القدماً مف كلكد  ك يف : ساك   مخرلها اال ؼ، كمتحرك  مخرلها الفـ، فم شؤل أفَّ المتحركػ    أما ما تِك

ا طميؽ م طمؽ ِكائه مف الفـ، فظٌ كا أفَّ الهكاً الم طمؽ مع المتحرك  ِك الهكاً المحػدث لم ػكف، فػي حػيف ا ػه المحػدث  يتمِك
لمحرك  التػي ِػي الطميػؽ التػالي لم ػكف، أمػا الهػكاً المحػدث لم ػكف فقػد ا طمػؽ مػف األ ػؼ قبػؿ ا طػالؽ ِػكاً الطميػؽ مػف الفػـ 

((ببِر  قصيرة لدان. كلرؿ ًقصر ِاًل البِر  ِك الام فػٌكت  عمػيهـ أمػر الكشػؼ عػف حقيقػ  ِػاًل ال ػكف
د ِ ػا كالبحػث يؤكػ (ُُ)

ة( ك)الخفيفػػ ( الف ِ ػػاؾ فرقػػا بػػيف ال ػػك يف  ّى أفَّ مػػا اِػػب اليػػه الباحػػث المحػػدث لػػيس دقيقػػا ع ػػدما سػػاكل بػػيف ال ػػك يف )الخفػػي 
ة فهػػي  ػػكف االخفػػاً  ّى  (ُِ)تخفػػى فػػي المفػػظ ااا ا ػػدرلت برػػد حػػاؼ مػػا قبمهػػا())فالخفيفػػ  ِػػي احػػدل  ػػك ي التككيػػد امػػا الخفػػي 

 ع دما لرؿ مخرج ال كف الساك   )الخفيف ( مف األ ؼ كمخرج المتحرك  مف الفـ.  كعميه، فابف ل ي كاف عمى صكاب
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 اقسام التنوين: 
ي  (ُّ)أكصؿ برض ال حاة اقساـ الت كيف الى عشرة أقساـ  دؼ البحث ِ ا الكقكؼ عمى اقساـ الت كيف التي تأتي لمر ى ِك ِك

ػػال االقسػػاـ اختمػػؼ فيهػػا ال حػػاة اختالفػػان كبيػػران:                اربرػػ  : ت ػػكيف التمكػػيف، كت ػػكيف الت كيػػر، كت ػػكيف المقابمػػ ، كت ػػكيف الرػػكض  ِك
  

ػاا الت ػكيف يحػؿ فػي كػؿ اسػـ ابترػد عػف شػبه المب ػي  االكؿ : ت كيف التمكيف: فائدتػه بقػاً االسػـ عمػى اصػالته مػف االسػٌمي  ِك
التػي لػيس فيهػا  سػماًكغيػرل مػف األكالحركؼ كعف شػبه الفرػؿ فيم ػع الصػرؼ كسػمٌي بت ػكيف الصػرؼ كت ػكيف )رلػؿ( 

فهاا الت كيف يلرم بتصاريؼ االعراب رفران ك صبان كلران. ك يرل برض ال حاة أف الت ػكيف  (ُْ)ما ع مف مكا ع الصرؼ
، كفتى( ت ػكيف تمكػيف كلػيس ت ػكيف عػكض كمػا يػرل برضػهـ قػاؿ سماًالام يمحؽ األ  الم قكص  كالمقصكرة ؾ )قاضو

((اللتقاً الساك يف فال يرٌكض م ها بشيًالف الياً إ ما سقطت ))
(ُٓ)   

ك الت كيف الام يمحؽ برض األ  سػماًالمب يػ  فرقػان بػيف مررفتهػا ك كرتهػا كيكػكف قياسػيان فػي األ سماًالثا ي : ت كيف الت كير. ِك
 (ُٔ)يف اسػـ آخػرالمب ي  كما في )سيبكيًه،  فطكيه( فػ)سيبكيًه( بػال ت ػكيف تر ػي االسػـ الرمػـ المرػركؼ ك )سػيبكيه( بت ػك 

االفراؿ كاالصكات كػ )صػهو( فبػالت كيف ير ػي السػككت مطمقػان ك )صػٍه(  أسماًليس برمـ اما السماعي فهك الام يمحؽ 
ػف ال يػرل ما رػان مػف اف يكػػكف  بػدكف ت ػكيف ير ػي السػككت عػف الكػالـ دائػر بي ػؾ كبػػيف المخاطػب. ِ ػاؾ ًمػف ال حػاة مى

كا ا ال أرل م ران مف اف يككف ت كيف كاحد لمتمكػيف كالت كيػر مرػان فػٌرب ))ؿ الرضي: ت كيف كاحد لمتمكيف كالت كير مران قا
حرؼ يفيد فائدتيف كػاأللؼ كالػكاك فػي: مسػمماف كمسػممكف، ف قػكؿ الت ػكيف فػي )رلػؿ( يفيػد الت كيػر ايضػان، فػااا سػٌميت 

((الـ الترريػؼ لمثؿ ما اكر ا فػي سماًباالسـ تمحٌضت لمتمكيف، كا ما اختص ت كيف الت كير باأل
كلػـ ييس ػـ الرضػي  (ُٕ)

 ِاا الت كيف الام اراد به أف يلمع تحته ت كي ي التمكيف كالت كير، كاظف اراد به ت كيف الصرؼ.
ػػػك  كعػػػاف عػػػكض عػػػف مضػػػاؼ اليػػػه ك يكػػػكف عػػػكض عػػػف لممػػػ  كقكلػػػه ترػػػالى : )كا ػػػتـ حي ئػػػا  الثالػػػث : ت ػػػكيف الرػػػكض: ِك

اا الت كيف يحْٖت ظركف( )الكاقر / صؿ غالبان في الظركؼ يستغ ى باكرل عػف لممػ  أك يكػكف عػكض عػف حػرؼ ( ِك
( فػػالت كيف عػػكض عػػف اليػػاً المحاكفػػ  ع ػد سػػيبكيه، ك ع ػػد المبػػٌرد ك الزلػػٌاج ترػػكيض عػػف حركػػ    حػك )لػػكارو كغػػكاشو

كالصػػحيل مػػاِب سػػيبكيه، ال ػػه لػػك كػػاف عكضػػا عػػف حركػػ  اليػػاً لكػػاف االسػػـ المقصػػكر اكلػػى بػػه مػػف  (ُٖ)اليػػاً فقػػط
صاحب الياً، الف حرك  المختـك بالياً غير مترارة فهي في حكـ الم طكؽ بها بخالؼ ما خػتـ بػاأللؼ فا هػا مترػارة 

((كحالػػػ  المترػػػار الػػػى الترػػػكيض اشػػػٌد مػػػف حالػػػ  غيػػػر المترػػػار))
 سػػػماًكيػػػرل البحػػػث أف الت ػػػكيف الػػػام يمحػػػؽ األ (ُٗ)

ػػاؼ تخفيفػػان كلػػـ ييحػػاؼ كميػػان الم قكصػػ  كالمقصػػكرة ت ػػكيف تمكػػيف كلػػيس ت ػػكيف عػػكض الفَّ ال ( حي محػػاكؼ مػػف )لػػكارو
 فالكسرة دليؿ عميه.

الرابع : ت كيف المقابم  : ِك كؿ ت كيف يمحؽ لمع المؤ ث السالـ كما الحؽ به ييقابؿ  كف لمع المػاكر السػالـ لػاً فػي شػرح 
يػػػث فكػػػاف يلػػػب أف ال ي ػػػٌكف كالػػػؾ ااا سيػػػٌمي بػػػه،  حػػػك امػػػرأة سػػػميتها بػػػػ )مسػػػممات( ففيهػػػا الترريػػػؼ كالتأ ))المفصػػػؿ: 

اللتمػػاع عٌمتػػيف فيػػه لكػػف الت ػػكيف فيػػه بػػازاً ال ػػكف التػػي تكػػكف فػػي المػػاكر مػػف  حػػك قكلػػؾ )المسػػممكف( فسػػمٌكل بت ػػكيف 
((مقابمػػ  لػػالؾ

كالػػام يظهػػر لمبحػػث اف مقابمػػ  الت ػػكيف فػػي )مسػػممات( بػػال كف فػػي )مسػػمميف( امػػر تقريبػػي لػػاً فػػي  (َِ)
ف ت كيف المقابمػ  يفػارؽ ال ػكف المقابػؿ لػه فػي أفَّ الت ػكيف ال يثبػت مػع الػاٌلـ، كال فػي الكقػؼ، اعمـ أى ))االشبال كال ظائر: 

ػػاا ير ػػي ا ػػه لػػك اخػػا ا لفظتػػي )المػػؤم يف( ك ( ُِ)بخػػالؼ ال ػػكف، كاف ال ػػكف تيلرػػؿ حػػرؼى اعػػراب بخػػالؼ الت ػػكيف(( ِك
اللػؼ كالػالـ فػي )المؤم ػات( فا همػا ازاال الت ػكيف )المؤم ات( ف ف االلؼ كالالـ في )المؤم يف( تثبت مرهما ال كف اما ا

مف )مؤم ات( كالؾ ف ف حرؼ االعراب في )مؤم ات( ِك التاً الف الت كيف ليس في ل س الكمم  امػا فػي )مػؤم يف( 
ف ف حرؼ االعراب ِك ال كف ال ه مػف لػ س الكممػ  كعميػه، فمػف االكلػى أف يٌسػمى الت ػكيف الػام يمحػؽ لمػع المؤ ػث 

 كيف الصرؼ اك ت كيف التمكيف كليس ت كيف مقابم . السمـ بت 
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 اغراض التنوين 
يقػػع الت ػػكيف عالمػػ  فارقػػ  فػػي اللممػػ  الرربيػػ  السػػيما التفريػػؽ بػػيف المرػػا ي فقكلػػؾ : )رأيػػت احمػػدان( بت ػػكيف )احمػػد( أم 

ل المخاطػػب قػػاؿ شخصػػان اسػػمه احمػػد فهػػك غيػػر مرػػركؼ اٌمػػا قكلػػؾ : )رأيػػت احمػػدى( بػػدكف ت ػػكيف ؼ)احمػػد( اسػػـ مرػػركؼ لػػد
( فػ )مصر( في اآلي  الكريم  لاًت م ك   كتر ي بمد مف البمداف اٌما ُٔترالى : )اِبطكا مصران ف فَّ لكـ ما سألتـ( )البقرة / 

( فلػػاًت لفظػػ  )مصػػر( بػػال ت ػػكيف كالمقصػػكد بهػػا المدي ػػ  ٗٗفػػي قكلػػ  ترػػالى : )ادخمػػكا مصػػرى إٍف شػػاً اهلل آم ػػيف( )يكسػػؼ/
كيحتلػػكف بػػأفَّ مصػػر غيػػر مصػػركف  فػػي القػػرآف ألٌف اسػػمها مػػاكر ع يػػت بػػه البمػػدة، كالػػؾ قكلػػه عػػٌز ))بػػرد: المرركفػػ  قػػاؿ الم

( )الزخرؼ/ ( فأٌما قكله: )اِبطكا  مصران( فميس بحٌل  عمي ، ال َّه مصر مف االمصار كلػيس ُٓكلؿ: )أليس لي ممؾ مصرى
(مصر بري ها(

( بالت كيف التي تر ػي الم ادمػ  كمؤ ثهػا ) دما ػ ( ك ) ػدماف( بػدكف كالؾ ييفٌرؽ ل ا الت كيف بيف لفظ  ) دماف (ِِ)
ػػبالف( فبػػالت كيف تر ػػي الممتمػػ  غضػػبان  ػػي المم كعػػ  مػػف الصػػرؼ كمر اِػػا ال ػػدـ كمؤ ثهػػا ) ػػدمى( ككػػالؾ لفظػػ  )حى ت ػػكيف ِك

بمػى( بفػتل الحػاً فضػالن عػ ف الػؾ أف الت ػكيف يمٌيػز ل ػا كمؤ ثها )حبال  ( كبغير الت كيف تر ي الممتم  مف الشراب كمؤ ثها )حى
 ) بيف الكصؼ كغيرل  حك أكؿ( فاف  ٌك تها لـ تكف كصفان  حك)اقرأ ِاا اكالن( كااا لـ ت ٌكف كا ت كصػفان  حػك )سػافرت عػاـ اكؿي

ف( ك)رٌيػا (ِْ)كالؾ لفظتا )حٌساف كرٌياف( فػ )حٌسػاف( ااا  ػٌكف كػاف مر ػال مػف الحسػف كااا لػـ يٌ ػكف كػاف مر ػال مػف الًحػس (ِّ)
كاا. (ِٓ) م ك ان مف الرىيف كغير م كف مف الر م  ِك

 التنوين في االسم العمم  
الرمػـ كا مػا مػا خػتـ  أسػماًِ اؾ مف يرل اف االسـ الرمـ ااا  ٌكف يصبل في حكـ ال كرة كلكػف ِػاا ال يحصػؿ فػي كػؿ 

) فطكيػػه( لػػيس بي ػػؾ كبػػيف المخاطػػب بػػػ )كيػػه(  حػػك )مػػررت ب فطكيػػهو( بػػالت كيف أم : أٌ ػػؾ تيخبػػر بأٌ ػػؾ مػػررت بشػػخصو اسػػمه 
ػاا الخبػر تمقيػه عمػى  عهد كتكاضع فيما القيت عميه الخبر اما ااا قمت )مررت ب فطكيه( بال ت كيف فػػ ) فطكيػه( ِ ػا مررفػ  ِك
مىف لؾ مره عهد في ِاا االسـ لاً في شرح المفصؿ: ))فااا قمت: )لقيت احمدان( فقد اعممته أٌ ؾ مررت بكاحػد ممػف اسػمه 

د، كااا قمت )أحمد( بغير ت كيف فأ ت ترممه أ َّؾ مررت بالرلؿ الام اسمه احمد كبي ؾ كبي ه عهػد فيػه كتكاضػع كالت ػكيف احم
(ِك الٌداؿ عمى الؾ(

مف لا ب آخر أف االسـ الرمـ ااا كصؼ بمفظه )ابف( اك أضيؼ الى عمـ حاؼ ت كي ه سػكاً كػاف  (ِٔ)
لػل خالػدي بػف سػريد( ك) لػل خالػد بػف ابػي بكػر( ك ) لػل خالػد بػف  ػكر الػديف( بحػاؼ الرمـ إسمان اـ ك ي ، اـ لقىبا.  حػك : ) 

. أما ااا لـ يػًؿ لفظػ  )ابػف( عمػـ اك أٌ هػا لػـ تػًؿ عممػان بقػي (ِٖ)كفي ِاًل الحاله تحاؼ الؼ )ابف( خطان  (ِٕ)الت كيف مف خالد 
بف محمد( ك )أقبػؿ سػريده ابػف الرػالـ محمػد( ك )اقبػؿ الرمـ عمى ت كي ه كلـ تحاؼ الؼ )ابف( خطان  حك )اقبؿ خالده الشلاع ا

 ) ( ك )حسػبتي محمػدان ابػف سػريدو محمده ابف ابيؾ(. ف ف لـ يكصؼ الرمـ بكمم  )ابف( لـ يحػاؼ الت ػكيف  حػك )محمػده ابػفي خالػدو
لمكصػكؼ لكك ػه مػع أف الت كيف إ ما فرؽ فػي ا))كسبب حاؼ الت كيف أفَّ الرربى لرمكا االسميف كاالسـ الكاحد قاؿ الرضي : 

((الصف  كاسـ كاحد كالت كيف عالم  التماـ، كليست ِاًل الرم  مكلكدة في المبتدأ مع خبرل
(ِٗ) . 

كمػػف خػػالؿ الػػؾ يتبػػيف الفػػرؽ فػػي المر ػػى بػػيف قكلػػؾ )محمػػدي بػػف سػػريد( بػػال ت ػػكيف فػػي )محمػػد( كقكلػػؾ )محمػػده ابػػفي  
ي فا ه تاـ المر ى الف )محمدان( مبتدأ ك )ابف( خبر له كالؾ فػي قكل ػا سريد( بت كيف )محمد( فالقكؿ االكؿ غير تاـ. اما الثا 

: )حسبتي محمدى بف عمي( بدكف ت كيف )محمد( فاف القكؿ ليس تامان اال ااا قمت : )حسبتي محمدى بػفى عمػي  الحػان( اٌمػا قكل ػا 
ػاا لػه شػكاِد فػي القػراف الكػريـ قػاؿ : )حسبت محمدان ابف عمي( بت كيف )محمد( فاللمم  تام  المر ى ال تحتػاج الػى تتمػ  . ِك

( بت كيف )عزيز( فهك اخبار عف مرتقد اليهكد عف ابيه خالؼ ما لػك قػاؿ َّكقالت اليهكدي عزيزه ابف اهلل( )التكب / ))ترالى : 
يػز( بػدكف ت ػكيف : )عزيزي بف اهلل( بدكف ت كيف )عزيز( الٌ ه يككف إقراران مف اهلل بأ ه اب ه ترالى اهلل عف الػؾ كعمػى اكػر )عز 

. أٌمػػا الت ػػكيف الػػام يمحػػؽ األسػػـ الرمػػـ فمػػـ يكػػف عالمػػ  الت كيػػر كمػػا يػػرال برػػض (َّ)يكػػكف الكػػالـ غيػػر تػػاـ فيحتػػاج الػػى خبػػر
((في الرمـ أاٌل ي ىٌكف إآل اف يدخمه شيً مف الت كير صؿإفَّ األ))الباحثيف قاؿ: 

ف، كالؾ  صؿاأل))ثـ قاؿ: ( ُّ) في الرمـ أال ي كَّ
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((مػـ آأل  ت ك ػػه كا مػا يلػكز اف تمحقػه الت ػػكيف ااا كػاف فيػه مر ػى الت كيػػر، كأردت االشػارةفػي كػؿ ع
ػاا ال يقبػؿ صػػراح   (ِّ) ِك

ػاا ال يػدؿ عمػى ا هػا غيػر مرركفػ  كالػى الػؾ اشػار باحػث محػدث  أسماًالف اكثر  اال بياً في القرآف الكػريـ لػاًت م ٌك ػ  ِك
ؿ مرػا ي االعػالـ غيػر المصػركف ، فػاالعالـ الم ٌك ػ  فػي القػرآف ك ػكح كلػكط مػثالن إٌف مرا ي االعالـ المصركف  مث))بالقكؿ : 

((ليس المراد م ها  كحان مف  كحيف، كلكطان مف لكطيف، كا ما المراد م ها الاات المرٌي ه كبقي  اعالـ اال بيػاً التػي لػـ ت ػٌكف
(ّّ) 

لكػػاف  صػػؿ... كلػػك كػػاف الت ػػكيف عالمػػ  لمت كيػػر فػػي األ)) عالمػػ  لمت كيػػر لػػاً فػػي )التطػػكر ال حػػكم( أصػػالن فمػػـ يكػػف الت ػػكيف 
((الحاقه ببرض االعالـ صرب الفهـ لدان 

فااا كاف الت كيف عالم  لمت كير فهؿ الرسكؿ محمد )صمى اهلل عميه كاله كسمـ(  (ّْ)
الت ػكيف الػام يمحػؽ  ( لاً عمػى لهػ  الت كيػرع كعميػه، فػ فَْفي قكله ترالى )ما كاف محمده ابا احدو مف رلالكـ( )االحزاب/

 المب ي .  سماًاالسـ الرمـ ِك ت كيف تمكيف اٌما ت كيف الت كير فهك الام يمحؽ األ
 التنوين في اسم الفاعل

ع( المترػػدم  حػػك : )أمكػػًرـ زيػػدي أخػػاؾلػػزـك اسػػـ الفاعػػؿ كترديػػه كمػػزـك فرمػػه كترديػػه فػػالالـز  حػػك: )أ ػػالل الطالبػػافع( ك 
 . (ّٓ)أف يككف ٌدااٌل عمى الحاؿ اك االستقباؿ ف ف لـ يكف كالؾ ال ي صب مفركالفمف شركط عمؿ اسـ الفاعؿ ال صب 

كلػك  ك ػت فػي )اائقػ ( ك صػبت المػكت كػاف ))( ّٓقاؿ الفٌراً فػي قكلػه ترػالى : )كػؿي  فػسو اائقػ ي المػكًت( )اال بيػاً/ 
ان لػػـ يكػػادكا يقكلػػكف إآل باالضػػاف  فأمػػا صػػكابان. كاكثػػر ماتختػػار الرػػرب الت ػػكيف كال صػػب فػػي المسػػتقبؿ. فػػااا كػػاف مر ػػال ماضػػي

ـي يػـك  المستقبؿ فقكلؾ )أ ا صائـ يكـً الخميس( ااا كاف خميس مستقبالن، ف ف اخبرت عف يـك خمػيس ماضػيو قمػت: )أ ػا صػائ
((الخميس( فهاا كله الرمؿ

محػؽ فالمالحظ اف الت كيف في اسـ الفاعؿ له اثر في المر ى كاثر في الرمػؿ فػالت كيف الػام ي (ّٔ)
كمػا قػاؿ اهلل ترػالى: )كال تقػكلفَّ لشػيً إٌ ػي فاعػؿه الػؾ غػدان ))اسـ الفاعؿ ي قؿ مر ال الى المستقبؿ لاً في االشبال كال ظائر: 

((( فمكال أفَّ الت كيف مستقبؿ ما لاز فيه غدان ِْ-ِّإاٌل أف يشاً اهلل()الكهؼ 
كلمت كيف اثر فػي الرمػؿ الف الت ػكيف يقػر ب  (ّٕ)

 . (ّٖ)مف شبه الفرؿاسـ الفاعؿ 
 التنوين في اسم )ال( النافيو لمجنس 

: اما أف يأتي مفردان أك مضػافان اك شػبيهان بالمضػاؼ  حػك )ال رلػؿى فػي  (ّٗ)اسـ )ال( ال افي  لمل س عمى ثالث صكر 
( ك )ال طالران لبالن حاضر(. لكف ما الفرؽ في المر ى بيف القكليف:   الدار( ك )ال صاحبى برٍّ مامـك

ػػا )ال ػػف ِػػك فػػي الػػدار اك فػػي غيِر ميكػػرـى فػػي الػػدار( ك )ال مكرمػػان فػػي الػػدار(  ففػػي القػػكؿ االكؿ أ ػػت  فيػػت االكػػراـ عىمَّ
( م ك ػان فأ ػت ت فػي اف يكػكف ِ ػاؾ مكػـر كقػع م ػه االكػراـ فػي الػدار  فال في ِ ا مطمؽ اما القكؿ الثػا ي الػام لػاً فيػه )مكػـر

امع ااا  فيػت فػي الكلػكد مػف يكقػع صػالته فػي اللػامع أم : لػيس فػي الكلػكد مػف كتقكؿ : )ال مصميان فػي اللػ))قاؿ الرضي 
يصمي في اللامع كيلكز أف يككف مستقرأ في اللامع مف يصمي في غيرل. كااا قمػت: )المصػميى فػي اللػامع( فػالمر ى لػيس 

، سكاً صمى في اللامع أك في غيرل ((في اللامع مصؿ 
قمت )ال آمرىا|ن يـك اللمرػ ( ااا ... كاف شئت ))لاً في الكتاب:  (َْ)

 فيت األمريف يكـى اللمر  ال مف سكاِـ مف اآلمريف، فااا قمػت: )ال آمػرى يػكـى اللمرػ ( فأ ػت ت فػي اآلمػريف كمهػـ، ثػـ اعممػت 
((في أم حيف

(ُْ) . 
 التنوين في العدد 

ؿ : ثػاًف كثالػث الػى عاشػر. فػااا ااا صيغ مف الردد عمى ِيئ  اسـ الفاعػؿ فيصػاغ مػف الرػدد اث ػيف الػى الرشػرة فيقػا 
ه  حك )ِػك ثالػثي ثالثػ و(  بػدكف ت ػكيف لفظػ  )ثالػث( فػالمر ى أ َّػه احػد أصمأضيؼ الردد المصكغ عمى ِيئ  اسـ الفاعؿ الى 

ه بمرتبػ  كاحػدة  حػك )ِػك رابػعه أصػمثالث  ال غيػر. أمػا ااا تٌك ػت الرػدد المصػكغ عمػى ِيئػ  اسػـ الفاعػؿ ك صػبتى بػه مػا دكف 
ـ كيلرمهػـ. كأمػا ااا أضػفت الرػدد الػام عمػى ثالث ن  ( أك )ِك عاشره تسر ن( فيكػكف عمػى مر ػى الحػاؿ كاالسػتقباؿ أم: يصػٌيِر

ِيئ  اسـ الفاعؿ الى ماِك اقؿ م ػه بمرتبػ  كاحػدة  حػك )ِػك رابػعي ثالثػ و( اك ِك)سػابعه سػت و( فيكػكف المر ػى امػا عمػى المر ػى 
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ـ كاٌمػا عمػى مر ػ قػد اسػترمؿ اسػـ الفاعػؿ المشػتؽ مػف الرػػدد ))ى الحػاؿ كاالسػتقباؿ قػاؿ ابػػف يرػيش: االكؿ أم: لرمهػـ كصػٌيِر
الفاعميف، فاالكؿ  حك )ثػا ي  أسماًعمى مر ييف: أحدِما: أف يككف المراد كاحدان مف لماعه، كاآلخر أف يككف فاعالن كسائر 

( كقػػاؿ عػػٌز كلػػٌؿ: )اا أخرلػػه ّٕالػػثي ثالثػػ و( )المائػػدة/اث ػػيف( ك )ثالػػث ثالثػػ ( قػػاؿ اهلل ترػػالى: )لقػػد كفػػر الػػايف قػػالكا ًإفَّ اهلل ث
(. فما كاف مف ِاا الضػرب فاضػاف  محضػ ، ألٌف مر ػال أحػد ثالثػ ، كبرػضي ثالثػ ، فكمػا َْالايف كفركا ثا ي اث يف()التكب /

ف كي صبى في قكؿ اكثر ال حكييف، ال  ه ليس مأخكاان مػف أف اضاف  ِاا صحيح ، فكالؾ ماِك بمر ال، كال يلكز فيه أف يى كَّ
ك ما يككف فاعالن كسائر  )رابػع ثالثػ ( ك)خػامس اربرػ ( فهػاا الرامميف  حػك )ثالػثي اث ػيف( ك أسماًفرؿ عامؿ. كاٌما الثا ي: ِك

مسَّػهـ... ))غير الكله االكؿ، إٌ ما مر ػال ِػك الػام لرػؿ االث ػيف ثالثػ  ب فسػه، فمر ػال الفرػؿ كأٌ ػه قػاؿ  الػام ثىمَّػثىهـ كربَّرهػـ كخى
كعمى ِاا الكله يلكز أف ي ٌكف كي صب ما بردل فتقكؿ )ِاا ثالػثه اث ػيف( ك )رابػعه ثالثػ ( فهػك مػأخكا مػف )ثمَّػثهـ( ك)ربٌرهػـ( 

((فهك بم زل : )ِاا ضاربه زيدان( كاالكؿ اكثر
مف لا ب آخر أىفَّ الت كيف الام يمحػؽ الرػدد يمحػؽ ابهامػان فػي مرػدكدة قػاؿ  (ِْ)

ؾ ااا قمت: )اعطيته خمسػ ن كعشػرةى كتػب( بت ػكيف )خمسػ ( احتمػؿ أفَّ الخمسػ  ليسػت كتبػان، كا مػا قػد كالؾ أ ٌ ))احد الباحثيف: 
( بػػال ت ػػكيف ف  هػػا تر ػػي أف المرطػػى كتػػب فقػػط( (تكػػكف أقالمػػان بخػػالؼ مػػا إاا قمػػت: )اعطيتػػه خمسػػ ى كعشػػرة كتػػبو

. كعميػػه (ّْ)
ػاا خػالؼ مػا فا ؾ ااا عطفت عمى عدد م ٌكف  حك )اعطيته ثالثان كعشرةى كت ( ففي ِال الحاؿ يكػكف مرػدكد االكؿ مؤ ثػان ِك بو

 ااا ريٌكبى الردد  حك )اعطيته ثالث ى عشرى كتابان( فالتمييز لمردد المركب كمه. 
 التنوين في المنادى 

ااا أردت ))مػػف المترػػارؼ عميػػه لػػدل ال حػػاة أفَّ ال كػػرة غيػػر المقصػػكدة فػػي ال ػػداً مرربػػ  م صػػكب . لػػاً فػػي الكتػػاب. 
ل كػػرة فكصػػفتى اك لػػـ تصػػؼ فهػػاًل م صػػكب  ألف الت ػػكيف لحقهػػا فطالػػت، فلرمػػت بم زلػػ  المضػػاؼ لٌمػػا طػػاؿ  يصػػب كريدَّ الػػى ا

((صؿاأل
اا تقريب ال اكثر كااٌل فما عالق  الت كيف بػأف ييلرػؿ بم زلػ  المضػاؼ فػي حػيف أ همػا متقاطرػاف عه الػام يهػـ  (ْْ) ِك

ر ػى فالظػاِر أف ِ ػاؾ فػرؽ فػي المر ػى بػيف اثبػات الت ػكيف أك رفرػه فػي االسػـ البحث في ِاا اللا ػب ِػك الكقػكؼ عمػى الم
 المراد م اداته ففي قكؿ الشاعر: 

  (54)فماء اليوى َيْرفَُّض او يترقرقُ                     أدارًا بحزوى ىجِت لمعين عبرًة  
 الشاعر :  فالشاعر لٌما  ٌكف )دار( قصد بالؾ اف يلرؿ )بحزكل( صف  لمدار اما قكؿ 

  (54)عامًا وما يعنيك من عاميا            ياداُر أقوت بعد اصراميا 
ف )الدار( الٌ ه لـ ييرد اف يككف )أقكت( صف  لها لاً في الكتاب:   ف ٌ ما ترؾ الت كيف فيه ال ه لـ يلرؿ ))فاٌ ه لـ ي ك 

، اقبؿ عمى ا ساف فقاؿ: أقكت أقكت مف صف  الدار، كلكٌ   قاؿ: يادار، ثـ أقبؿ برد ييحد ث عف شأ  ها، فكأٌ ه لٌما قاؿ: ياداري
((كتغيٌرت، ككأ ه لٌما  اداِا قاؿ: إٌ ها اقكت يافالف كا ما اردت بهاا أف ترمـ أفَّ اقكت ليس بصف 

(ْٕ.)  
 التنوين واالضافة 

 يلػكز اللمػع بي همػا اك الت كيف كاالضػاف  يتقاطرػاف الف االضػاف  تػدؿ عمػى الترريػؼ كالت ػكيف يػدؿ عمػى الت كيػر فػال 
ػاا مػف  (ْٖ)اف االضاف  ة لمكصؿ كالت كيف عالم  الفصؿ فال يلكز اللمع بيف عالمتي الكصػؿ كالفصػؿ فػي كممػ  كاحػدل  ِك

( بحػػاؼ الت ػػكيف مػػف )ثػػكب( كاضػػافته الػػى )خػػز(  ػػزٍّ لا ػػب المفػػظ امػػا لا ػػب المر ػػى فػػاالمر مختمػػؼ فػػااا قم ػػا )ِػػاا اثػػكبي خى
( باتباع )خز( الى )ثكب( ت كي ػا كحركػ  فػالمر ى اف ِػاا الثػكب لػي في فالمر ى )ِاا ثكب مف  ( اما ااا قم ا: )ِاا ثكبه خرُّ خز 

 (.ْٗ) اعـ
 في العمل  وأثرهالتنوين  

ػاا مػػا  لػدل فػي لفظػػ  )كػـ( التػػي   يظهػر أفَّ الت ػكيف يصػػبل عػامالن مسػاعدىا عمػػى الرمػؿ سػػكاً كػاف ظػاِران اك مقػػدران ِك
ـٍ أفَّ كػـ تٌرمػؿ فػي كػؿ شػيً حسػف لمرشػريف أف ترمػؿ فيػه، ))عمػى الرػدد )عشػريف( لػاً فػي الكتػاب  حيممت في الت ػكيف كاعمػ
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فااا قبل لمرشريف أف ترمؿ في شيً قبلي الؾ في كـٌ ألف الرشػريف عػدد م ػٌكف ككػالؾ كػـ ِػك م ػٌكف ع ػدِـ، كمػا أف خمسػ  
مػان، كلكػفَّ الت ػكيف اِػب م ػه كمػا اِػب ممػا ال عشر ع دِـ بم زل  ما قد لفظػكا بت كي ػه، لػكال الػؾ لػـ يقكلػكا خ مسػ ى عشػر دِر

ف ككػػالؾ كػػـ مكضػػرها مكضػػع اسػػـ م ػػٌكف، كاِبػػت م هػػا الحركػػ  كمػػا اِبػػت مػػف إٍا،  ي صػػرؼ، كمكضػػره مكضػػع اسػػـ م ػػكَّ
((أل همػػا غيػػر متمك ػػيف فػػي الكػػالـ

مػػ (َٓ) ان كعميػػه فػػاف تكليػػه سػػيبكيه يػػاِب الػػى أف الػػام  صػػب االسػػـ فػػي قكل ػػا : )كػػـ دِر
ع دؾع( ِك الت كيف المقَّدر في )كـ( الام حمػؿ عمػى ال ػكف فػي )عشػريف( ع ػدما تليػب عػف السػؤاؿ عػف عػدد الػدراِـ التػي 

ـ ـ عىمىؿ الرشريف فػي الػدِر مان( فىرممت كـ في الدِر ( عمػى  (ُٓ)ع دؾ فتقكؿ. )ع دم عشركف دِر ـٍ ككمػا حمػؿ الت ػكيف فػي )كػ
( لػػاً فػػي االشػػبال كال ظػػائرال ػػكف فػػي )عشػػريف( فػػي لا ػػب الرمػػؿ كػػالؾ ح  ممػػت ال ػػكف فػػي )لػػدف( عمػػى الت ػػكيف فػػي )ضػػاربو

، فهكػاا  صػبكا )غػدكةن( فكمػا شػٌبهت ال ػكف بػالت كيف كػالؾ شػبه )) كمثؿ الؾ ت زيمهـ ال كف مف )لديف( م زل  الت كيف في ضػاربو
((الت ػػكيف ِ ػػا بػػال كف

ثػػر مػػف عامػػؿ كالمصػػدر كاسػػـ الفاعػػؿ مػػف لا ػػب آخػػر اف الت ػػكيف لػػاً عػػامالن مسػػاعدان فػػي عمػػؿ اك (ِٓ)
((ألف فيػه شػبها بالفرػؿ المؤكػد بػال كف الخفيفػ ))كالصف  المشػبه  فالمصػدر الم ػٌكف إوعمالٌػه اكثػر ممػا لػك كػاف مٌررفػان بػأؿ، 

(ّٓ) 
 ( ف صبت )يتيمان( مفركالن لممصدر )اطراـ(. ُٓ،ُْكقكله ترالى )أك إطراـه في يكـو ام مسغب و يتيمان( )البمد/

 االفعال واألصوات أسماءنوين في الت
افرػاؿ( ألف قسػمان م هػا يقبػؿ برػض عالمػات  أسػماًتػؤدم مرػا ي االفرػاؿ كسػمٌيت بهػاا االسػـ ) ألفػاظاالفراؿ  أسماً 

( اك قبكلهػػا )اؿ( الترريػػؼ  حػػػك )ال لػػاًؾ( فهػػي  كتػػػؤدم  (ْٓ)حقيقيػػ  ع ػػد ال حػػاة أسػػماًاالسػػـ كػػالت كيف  حػػك )صػػهو( ك )اؼو
ػػاا الت ػػكيف ع ػػد  لفػػاظ حػػك )سػػككتان( بمر ػػى )اسػػكت( كالمالحػػظ أف الت ػػكيف يػػدخؿ عمػػى قسػػـ مػػف ِػػال األمرػػا ي االفرػػاؿ  ِك

اللمهػػكر يفيػػػد الت كيػػر فػػػااا قمػػت )صػػػٍه( بػػال ت ػػػكيف مر ػػال االمػػػر بالسػػككت عػػػف حػػديث مرػػػٌيف امػػا ااا قمػػػت )صػػهو( بػػػالت كيف 
فر د اللمهكر لمت كير كلػيس  سماًالالحؽ لبرض ِالى األ فالمر ى االمر بالسككت عف كؿ حديث قاؿ الرضي ))كأٌما الت كيف

لت كير الفرؿ الام الؾ االسـ بمر ال، اا الفرػؿ ال يكػكف مرٌرفػان كال م كػران... بػؿ الت كيػر رالػع الػى المصػدر الػام الػؾ االسػـ 
بتريػػيف مترمقػػ  أم قبػػؿ صػػيركرته اسػػـ فرػػؿ كػػاف بمر ػػال... فمر ػػى صػػٍه اسػػكت السػػككت المرهػػكد المرػػٌيف، كتريػػيف المصػػدر 

المسككت ع ه ام: افرؿ السككت عف ِاا الحديث المريَّف فلاز عمػى ِػاا، أاٌل يسػكت المخاطػب عػف غيػر الحػديث المشػار 
االفرػاؿ  أسػماًاليه ككاا مٍه، أم كػؼَّ عػف ِػاا الشػيً ك )ايػه( أم ِػات الحػديث المرهػكد... كلػيس تػرؾ الت ػكيف فػي لميػع 

((فيما يمحقه ت كيف الت كير دليؿ الترريؼ ع دِـ دليؿ الترريؼ. بؿ تركه
اا الام اِب اليه ال حاة ليس ِ اؾ مػف دليػؿ  (ٓٓ) ِك

عميه بأف )صٍه( بال ت كيف مر ال طمب السككت عف حديث مرهكد كافَّ )صهو( بالت كيف مر ػال طمػب السػككت عػف كػؿ حػديث 
ف أف )صػه( بػال ت ػكيف تػدؿ عمػى طمػب السػككت عػف حػديث كال  رتقد أفَّ لديهـ دليالن يؤيد  ما يقكلػكف مػ))قاؿ باحث محدث: 

مرػػػٌيف، كاٌف )صػػػهو( بػػػالت كيف تػػػدؿ عمػػػى طمػػػب السػػػككت عػػػف كػػػؿ حػػػديث، كاف الػػػام يقػػػكؿ )اؼ( بغيػػػر ت ػػػكيف يريػػػد التضػػػلر 
( بػػالت كيف يريػد تضػػٌلرا غيػر مرػػركؼ. بػػؿ الػام  ػػرال اأ ػه )صػػهو( بػالت كيف أبمػػغ فػي الزلػػر كطمػػب  المرػركؼ، كمػػف يقػكؿ )اؼٍّ
( بالت كيف، ف  َّه يرب ر عف ضػلر بمػغ فػي  فسػه درلػ  يحتػاج  السككت مف التي لـ ت ٌكف لزيادة لفظها، ككالؾ الام يقكؿ )اؼٍّ

((لمترفيه ع ها صكتان أطكؿ مف صكت )اٍؼ( غير م ٌك ه
كالام ياِب اليه البحث أ َّه بما اف الت كيف عالم  مف عالمػات  (ٔٓ)

 كيف فمر ال سككتان مستمران كااا قم ا )صٍه( بال ت كيف فهاا شبهه بالفرػؿ اكبػر فمر ػال ال يػدؿ عمػى فااا قم ا )صهو( بالت سماًاأل
كػي بػه صػكت، أك صػك ت بػه لمبهػائـ، فػاألكؿ: كػػ  أسماًالسككت المستمر. اما الت كيف في  االصكات: فاالصكات كػؿ لفػظ حي

كالت ػكيف ))رل برػض ال حػاة ا ػه ت ػكيف الحػاؽ كمقابمػ  قػاؿ الرضػي ف كع الت كيف الام يمحقها كما يػ (ٕٓ))غاؽ( كالثا ي كػ ) خ(
فيمػػا دخمػػه ت ػػكيف االلحػػاؽ، كت ػػكيف المقابمػػ  كمػػا قيػػؿ فػػي ت ػػكيف مسػػممات كلػػيس مػػا قالػػه برضػػهـ مػػف أٌف ت ػػكيف  حػػك: غػػاؽو 

((لمت كير بشيً اا ال مر ى لمترريؼ كالت كير فيه
حتػاج الػى الػؾ، كلكٌ ػه لػـ كما اِب اليه الرضي ِك الصكاب ال هػا ال ت( ٖٓ)

ـى قكبمت اك بـ ألحقػت فيمػا يخػص ت كي هػا فيػرل البحػث أف الت ػكيف الػام يمحػؽ بهػا ال عالقػ  لػه بػالت كير اك الترريػؼ  ياكر ب
ف مف االصكات.   كا ما غرضه صكتي فقط الف ككف الت كيف زيادة فتحصؿ مف خالله زيادة في مد الصكت لما  ك 
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 نتائج البحث:
 رد ِاًل االطالل  عمى مٌزي  مف مزايا الدرس ال حكم تبٌيف لمبحث االتي :ب        

 أفَّ الت كيف حرؼ زائد يمحؽ االسـ لغرض المر ى.  -ُ
 اكؿ تسمي  لمصطمل الت كيف ظهرت ع د إبي االسكد الدؤلي ككاف ييطمؽ عميه بػ)الغٌ  (.  -ِ

 عمى الت كيف. كاف ال كف في االفراؿ المؤكدة فرع  أصؿ سماًأف الت كيف في األ -ّ

مخػػرج ال ػػكف الخفيفػػ  مػػف األ ػػؼ كمخػػرج المتحٌركػػ  مػػف الفػػـ كاف ال ػػكف الخفيفػػ  ليسػػت ِػػي الخفٌيػػ  كمػػا اِػػب اليػػه  -ْ
 برض الباحثيف. 

أفَّ ت كيف المقابم  في )مسممات( يفارؽ ال كف في )مسمميف( فاالكلى اف يسمى الت كيف في )مسممات( ت كيف تمكػيف  -ٓ
 اك ت كيف صرؼ. 

 المب ٌي  فقط كال سٌيما المختكم  بمفظ  )كيه(.  سماًيف الت كير يمحؽ األأفَّ ت ك   -ٔ

ما. -ٕ  أفَّ الت كيف عامؿ مساعد في الرمؿ كما لكحظ في عمؿ المصدر كاسـ الفاعؿ كغيِر

االصكات ال يدؿ عمى ت كير كا ما غرضه الزيادة في الصكت. كفي الختاـ الحمد هلل اكالن  أسماًأفَّ الت كيف في  -ٖ
 . كاخران 

 اليوامش
 . ْٓي ظر: الترريفات / -ُ
 . ُّٓشرح الحدكد ال حكي / -ِ

 . ْٓي ظر: المصطمل ال حكم  شأته كتطكرل/ -ّ

 . ٔ/ُالكتاب: -ْ

 . ٗٗ-ٕٗي ظر: االيضاح في عمؿ ال حك/ -ٓ

 . َِِ-ُِٗ فسه:  -ٔ

 . ُُُ/ِسر ص اع  االعراب :  -ٕ

 . ُِٓ/ِ فسه:  -ٖ

 .َُٓ-َُْ/ْاالشبال كال ظائر:  -ٗ

 . ٕٓ-ٔٓ/ُسر ص اع  االعراب : -َُ

ا كصرفها: -ُُ  . ِْ-ُْ/ُالمحيط في اصكات الرربي  ك حِك
 . ْٕالرعاي / -ُِ
 . ِْ/ّي ظر: االشبال كال ظائر :  -ُّ
 . ٕٔٔ/ِي ظر: األرتشاؼ.  -ُْ
 . ِٕٔكشؼ المشكؿ/  -ُٓ
 . ٕٔٔ/ِي ظر: االرتشاؼ :  -ُٔ
 . ُّ/ُشرح الكافي  :  -ُٕ
 . ُْٓي ظر : الل ى الدا ي/ -ُٖ
 . ْٔ/ِكافي  الشافي  : شرح ال -ُٗ
 . ُٗٓ/ٓشرح المفصؿ : -َِ



 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسية كلية التربية مجلة             3/ العدد

 12 

 . َُٓ/ْاالشبال كال ظائر : -ُِ
 .ِّٓ-ُّٓ/ّالمقتضب:  -ِِ
 . ِٓٔ/ّي ظر مرا ي ال حك :  -ِّ
 )حسف(.  َُٖ/ّي ظر : المساف:  -ِْ
 )ريف(.  ّٔٗ/ٓ فسه:  -ِٓ
 . ُّْ/ِككالؾ شرح الكافي  : ِٗ/ٗشرح المفصؿ: -ِٔ
 . ٔ-ٓ/ِ:  ي ظر: شرح المفصؿ -ِٕ
 . َُٕ/ِي ظر : شرح التصريل  -ِٖ
 . ٓ/ِككالؾ شرح المفٌصؿ  ْْٔ/ِشرح الكافي  :  -ِٗ
 . ُٖ/ُي ظر : مرا ي ال حك :  -َّ
 . ُٔٔ-ُٓٔاحياً ال حك /  -ُّ
 . ُٕٗ فسه/ -ِّ
ر كاللامر  / -ّّ  . ُِْ-ُِّال حك كال حاة بيف االِز
 .ٖٕ-ٕٕالتطكر ال حكم /  -ّْ
 . ٔٔ-ٓٔ/ِالتصريل : ي ظر : شرح  -ّٓ
 . ُُْ/ِمرا ي القرآف :  -ّٔ
 . ِِْ/ّاالشبال كال ظائر :  -ّٕ
 . ُِ/ِي ظر : شرح التصريل :  -ّٖ
 . ُّْ/ُي ظر: شرح التصريل :  -ّٗ
 . ُِٕ/ِشرح الكافيه :  -َْ
 . ِٖٖ/ِالكتاب :  -ُْ
 . ِّ-ُّ/ْي ظر : شرح المفصؿ:  -ِْ
 . ِّٓ/ّمرا ي ال حك :  -ّْ
 . ُٗٗ/ِاب : الكت -ْْ
 . ِٖٗالبيت لام الرٌم  ي ظر ديكا ه / -ْٓ
 . ُِٔالبيت لمطرٌماح ي ظر ديكا ه /  -ْٔ
 . َُِ/ِالكتاب : -ْٕ
 . ِْٗ/ِي ظر : اال صاؼ :  -ْٖ
 . ُُٕي ظر : كشؼ المشكؿ /  -ْٗ
 . ُٕٓ/ِالكتاب :  -َٓ
  فسه.  -ُٓ
 . ِّْ/ُاالشبال كال ظائر :  -ِٓ
 . ْٕ/ِّمع الهكامع :  -ّٓ
 . َِٖ/ِي ظر : حاشي  الخضرم :  -ْٓ
 . ُّ-ُِ/ ْشرح الكافي  :  -ٓٓ



 م0202/حزيران                جامعة بابل /األساسية كلية التربية مجلة             3/ العدد

 13 

 .  ٖٔاسـ الفرؿ دراس  كطريق  تيسير. بحث في ملم  الملتمع الرممي الرراقي / الملمد السادس عشر ص -ٔٓ
 . ْٔ/ْشرح الكافيه :  -ٕٓ
 . َٓ فسه /  -ٖٓ

 مصادر البحث:
 القرآن الكريم -

 ـ. ُّٕٗي  لتلكيد القراًة ، دمشؽ ، دار المرارؼ ، ابف ابي طالب مكي : الرعا -ُ
ابػػف ل ػػي عثمػػاف: سػػر صػػ اع  االعػػراب، تحقيػػؽ محمػػد حسػػف محمػػد حسػػف اسػػماعيؿ كاحمػػد رشػػدم، دار الكتػػب  -ِ

 ـ. َََِ-ِػُُِْالرممي ،، بيركت ، 

، عبػد المكلػكدمػي مرػٌكض كعػادؿ احمػد ابف مالؾ ابك عبد اهلل لماؿ الديف، شرح الكافي  الشػافي ، تحقيػؽ محمػد ع -ّ
 ـ. َََِ-ِػَُِْدار الكتب الرممي ، بيركت ، 

 ، دار احياً التراث الرربي ، بيركت ،د.ت.  ّابف م ظكر محمد بف كـر ، لساف الررب ، ط -ْ

-ػِػػُِِْابػػف يرػػيش مكفػػؽ الػػديف، شػػرح المفٌصػػؿ، قػػدـٌ لػػه د.ا ميػػؿ بػػديع يرقػػكب، دار الكتػػب الرمميػػ ، بيػػركت  -ٓ
 ـ. ََُِ

رم خالد بف عب -ٔ د اهلل، شرح التصريل عمى التكضػيل، تحقيػؽ محمػد باسػؿ، عيػكف السػكد، دار الكتػب الرمميػ ، األِز
 ـ. َََِ -ِػُُِْبيركت، 

، دار ْاال بػارم كمػاؿ الػديف، اال صػاؼ فػي مسػائؿ الخػالؼ كمرػه كتػاب اال صػاؼ لمحيػي الػديف عبػد الحميػد، ط -ٕ
 ـ.ُُٔٗاحياً التراث الرربي، القاِرة 

، القػاِرة تشػاؼ الضػرب مػف لسػاف الرػرب، تحقيػؽ د.رلػب عثمػاف محمػد، مكتبػ  الخػا لي،اال دلسي ابػك حيػاف، ار  -ٖ
 ـ. ُٖٗٗ-ِػُُْٖ

ا كصرفها، مكتب  دار الشرؽ، بيركت،  -ٗ  ـ. ُِٕٗ-ِػُِّٗاال طاكي محمد ، المحيط في اصكات الرربي  ك حِك

 ـ. ََِّ-ِػُِْْاللرلا ي عمي بف محمد، الترريفات، دار احياً التراث الرربي، بيركت،  -َُ

الخضرم محمد الػديمياطي، حاشػي  الخضػرم عمػى شػرح ابػف عقيػؿ شػرحها تركػي فرحػاف المصػطفى، دار الكتػب  -ُُ
 ـ. ُٖٗٗ -ِػُُْٗالرممي ، بيركت، 

، عػػالـ الكتػػب، القػػاِرة،  -ُِ الرضػػي محمػػد بػػف الحسػػف، شػػرح كافيػػ  ابػػف الحالػػب، تحقيػػؽ د. عبػػد الرػػاؿ سػػالـ مكػػـر
 ـ. َََِ-ِػُُِْ

 ـ. ََِّ-ِػُِّْ، دار الفكر، االردف، ِامرائي فاضؿ صالل، مرا ي ال حك، طالس -ُّ

، مكتبػػػ  الخػػػا لي، القػػػاِرة، ّسػػػيبكيه عمػػػرك بػػػف عثمػػػاف، الكتػػػاب، تحقيػػػؽ كشػػػرح عبػػػد السػػػالـ محمػػػد ِػػػاركف، ط -ُْ
 ـ.  ََِٔ -ِػُِْٕ

، ط -ُٓ -ِػػػُِّْالـ الكتػػب، القػػاِرة، ، عػّالسػيكطي لػػالؿ الػػديف، االشػبال كال ظػػائر، تحقيػػؽ عبػػد الرػاؿ سػػالـ مكػػـر
 ـ. ََِّ

ر كاللامر ، مطبر  السرادة ، مصر ، د.ت.  -ُٔ  عرف  محمد احمد، ال حك كال حاة بيف االِز

 الفاكهي عبد اهلل بف احمد، شرح الحدكد ال حكي ، دراس  كتحقيؽ د.زكي فهمي االلكسي، الرراؽ المكصؿ، د.ت.  -ُٕ

 ـ. ََِِ-ِػُِّْلقرآف، قدـ له ابراِيـ شمس الديف، دار الكتب الرممي ، بيركت، الفٌراً ابك زكريا يحى، مرا ي ا -ُٖ

 ـ. ُُٖٗ-قَُُْالقرف الثالث الهلرم، الرياض  أكاخرالقكزم عكض محمد، المصطمل ال حكم  شأته كتطكرل حتى -ُٗ

 ػ. ُِّٖٔالمٌبرد ابك الرباس محمد، المقتضب، تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيم  ، القاِرة ، -َِ
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المػػػرادم حسػػػف بػػػف قاسػػػـ، الل ػػػى الػػػدا ي فػػػي حػػػركؼ المرػػػا ي، تحقيػػػؽ د.فخػػػر الػػػديف قبػػػاكة، دار الكتػػػب الرمميػػػ ، -ُِ
 ـ. ُِٗٗ-ِػُُّْبيركت، 

 ـ. ُٗٓٗمصطفى ابراِيـ، احياً ال حك، مطبر  لل   التأليؼ كالترلم  كال شر، القاِرة، -ِِ

 حث في ملم  الملتمع الرممي الرراقي، الملمد السادس عشر. ال ريمي سميـ، اسـ الفرؿ، دراس  كطريق  تيسير ب-ِّ

اليم ػػػي عمػػػي بػػػف سػػػميماف، كشػػػؼ المشػػػكؿ فػػػي ال حػػػك عمػػػؽ عميػػػه د. يحيػػػى مػػػراد، دار الكتػػػب الرمميػػػ ، بيػػػركت، -ِْ
 ِػ. ُِْْ-ـََِْ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


