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ا الَفْتَحُة؛   َوَأمَّ
ِ

 ْسِم الَِّذي َل َينَْصرُِف.َفَتُكوُن َعََلَمًة لِْلَخْفِض فِي: ال

 : (1)الشَّرُْح

 . الرَِّحيمِ  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 :أقسام ثالثة إىل ينقسم الرتكيب ، املزجيالرتكيب العلة الرابعة من علل العلمية: 

  - : إدخالأي - ومزج بكلمتني االتيان  : به واملراد ،املزجي الرتكيب القسم األول:
 ،الباب  هذا يف املراد وهو ،«ت  مو  حضرَ » :فأصلها «حضرموت »مثل: أحدمها يف اآلخر، 

مررت »: تقول ، الكسرة عن نيابة  ابلفتحة ريُ  فإنه  مزجيا   تركيبا   مركب  اسم  أاتن  فإذا
 ،«رأيت حضرموتَ »تقول:  النصب ويف ،«هذه حضرموتُ »: تقول الرفع ويف ،«حبضرموتَ 

مررت »ففي اجلر تقول:  «بعلبك » جمتفدُ  «بعل  بكَّ »أصلها كلمتان:  «بعلبك »ومثل: 
 ، وهكذا.«رأيت بعلبكَّ »، ويف النصب: «هذه بعلبك  » يف الرفع:تقول ، و «ببعلبكَّ 

،  الظاهرة ركات حلاب يعرب  فهذا ،« عبد للا»: مثلاملركب تركيبا  إضافيا ، والقسم الثاين: 
مررت »، و«رأيت عبَد للا »، وتقول: «هذا عبُد للاِ ». فتقول: اكان منها مقدر   ملا أو املقدرة 

 . «بعبِد للا
رجل    ، فكلمة مسندة إىل أخرى جتعلها واحدة، فمثال  االسنادي  الرتكيب  : الثالث  القسم

 على يبىن وهذا ،واحدة مجلة وجعلته ،زيدإىل  القيام أسندت  هذا مركب؛ «قائم زيد  »: امسه
تقول:   على احلكاية،  خربيف حمل رفع  :  قائم    هذا: مبتدأ، زيد    «قائم  هذا زيد   »:  فتقول  ،احلكاية

رأيت أبو  »مثل:  على احلكاية،  مبينألنه  ؛ «بزيد  قائم  مررت »، وتقول: «قائم   زيد  رأيت »
 وهكذا. ،«هذه أبو ظيب»تقول: ، و «مررت أببو ظيب»، وتقول: « أاب ظيب» :ما تقول «ظيب

علم على  :زايدة األلف والنون يف آخره، يعين: - من علل العلمية - والعلة اخلامسة
فزيدت األلف والنون،   «عثم  »أصلها:  « عثمان»مثل: زيد عن مفرده أبلف ونون، مشخص 
قال سبحانه:   «سليمان»ومثل:  «سلمان»، ومثل: «عفَّ »أصلها:  «عفان»ومثل: 

ِيحَ ٱَولُِسلَۡيَمََٰن }  . منع من الصرففيُ  ،[81  { ]األنبياء: لر 
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 - االسم :أي - العجمة، يعين: إذا كان العلم :- من علل العلمية - والعلة السادسة
إبراهيم عليه ف،  «إسحاق ويعقوب »ومثل:    ،«إمساعيل»، ومثل:  «إبراهيم»مثل:    ،امسا  أعجميا  

،  «هود  »: تقولفهو عريب، ف «هود»أبمساء لغتهم، أما ى أوالده ومسَّ  يَ فُسم ِ  السالم ليس عربيا  
   ،[133{ ]البقرة:َم ِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡسَحَٰقَ ۧ َنۡعُبُد إَِلََٰهَك ِإَوَلََٰه َءابَآئَِك إِبَۡرَِٰه }:  سبحانه  قال  ،«هبود    مررت »و

، وإمساعيل وإسحاق: إمسان  ابلكسرة جلرَّ  الصرف من ممنوع كني مل لوو  ،بدل جمرور إبراهيم:
 . معطوفان على إبراهيم جمروران ابلفتحة

 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


