اسم التّفضيل دراسة صرفيّة نحويّة نموذجيّة
إبراهيم شعبان

طالب مقيد مبرحلة الدكتوراة
قسم اللغة العربية ولغات الشرق األوسط ،كلية اللغات واللسانيات ،جامعة مااليا

الملخص

فهذه املقالة تتناول دراسة " أفعل التفضيل" من الناحية الصرفية والنحوية ،وتنحو الدراسة إىل معرفة صيغة اسم
التفضيل ومعانيها وأقسامها ،وكذلك الصيغ املستعملة للتفضيل الشاذة واملشهورة ،مث الوقوف على إعمال "أفعل
التفضيل" حسب الشروط الالزمة ،واملراد هبذه الدراسة تيسري الوصول إىل مغذى إعمال اسم اسم التفضيل وفهم
ذلك لدى طالب العربية بصفة خاصة ولدى الناطقني بغريها بصفة عامة.

الكلمات المفتاحية :اسم التفضيل ،دراسة ،صرفية ،وحنوية.
مقدمة

كتب فيهما كثري من الباحثني قدميا وحديثا ،وقد كانا قدميا ِع ْل َم ْني
علم النحو والصرف علمان قدميان َ
مندجمني يف حمور واحد حيث إن الكتب القدمية ال تفرق بني الدراسات النحوية والصرفية بل تعتربمها علما واحدا،

وقد أسس علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه لعلم النحو وأشار إىل أيب األسود الدؤيل إىل أقسام الكالم العريب
ثالثة أقسام:
 -1اسم -2 ،وفعل -3 ،وحرف ،وغريها من جذور النحو العريب ،وقد أخذ علماء الصرف معاين التصريف من
مشكاة القرآن الكرمي كقوله تعاىل" :وتصريف الرياح" {البقرة }161:أي :تقليبها وتغيريها ،مث انفرد علم الصرف
مستقل قائم بذاته ،وكتب فيه العلماء وألّفوا ودقّقوا وتبحروا وصنفوا ،فاسم التفضيل أحد تلك املوضوعات
كعلم
ّ
اهلامة اليت عين هبا الباحثون النحويّون والصرفيّون لغزارة ألفاظه ومغذى جوهره يف الدراسات اللغوية وملميزاته يف
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دراسة األمساء املشتقة عامة وعالقاته بفعل التعجب ،وخصائصه يف املشتقات العاملة وخاصة أنه وافق يف بعض
وسهلت عما
شروط إعماله بعض املشتقات العاملة وخالفها يف بعضها ،فقد كشفت هذه الدراسة عما غمض ّ

صعب ويسرت عما عسر حول أفعل التفضيل من اجلانب الصريف والنحوي ،فهي دراسة اختلفت عن سابقاهتا
من بسط الكالم وتقريب البعيد بوعد منجز ،وذكرت أمثلة وبراهني تغين ملن وقف عليها ،شافية كافية جامعة ملا
حيتاج إليه الطالب العريب والناطقون بغريها ،وقد مشلت التعريف السم التفضيل ،وأقسامه ،من حيث كونه جمردا
من"أل" التعريف ،أو ذكره مقرونا ب ـ ـ ــ"أل" أو إتيانه مضافا ،وكذلك أحوال إفراده وتثنيته ومجعه ،أو اإلتيان بــ"من"
جارة للمفضل عليه ،وبيان أوجه حذفها ،وذكرت الدراسة أوجه املطابقة بينه وبني موصوفه ،وأحوال إضافته إىل
نكرة أو إىل معرفة ،مع مسح على شروط صياغته ،وضوابط إعماله :كرفعه الفاعل ،ضمريا مسترتا كان أو بارزا أو
امسا ظاهرا ،وكذلك نصبه املعمول :كالتمييز والظرف واحلال ،وبيان أدلة اجلمهور يف منع نصبه املفعول به
اجلر ،وبعض املعاين اليت يأيت هبا دون قصد التفضيل ،خمتتمة بطرائف
واملصدر ،كما صرحت بأحوال إعماله ّ
متفرقات حول أفعل التفضيل.

المطلب األول :تعريف اسم التّفضيل:
املشتق منه 1،و"ذلك
خاصة -لزيادة صاحبه على غريه يف الفعل
ّ
املبين على (أفعل) -بشروط ّ
هو اإلسم ّ
2
التعجب".
كل ما يبىن منه فعل ّ
مقيس يف ّ
جين وغريهم يُدرك أ ّّنم مل
فالواقف على املصادر العربيّة من كتب اللّغويّني األوائل أمثال سيبويه واملربد وابن ّ
ٍ
موضوعات
خيصصوا بابًا مستقالًّ للحديث عن اسم التّفضيل والتّعريف به ،وإّّنا كانوا يذكرونه أثناء حديثهم عن
ّ
3
عجب والتّمييز وغريها.
أخرى كالتّ ّ
فلم ينل حريّة اإلستقالل بشكل واضح إالّ من العلماء الّذين جاءوا بعد هؤالء؛ فتح ّدثوا عن اسم التّفضيل

وضحوا شروط صياغته.
بوصف فائض ،وبيّنوا احلالت الّيت يأيت عليها،كما ّ
اشتق من فعل ملوصوف بزيادة على غريه وهو أفعل" 1.أي:
عرفه ابن احلاجب بقوله ":اسم التّفضيل ما ّ
فقد ّ
الصفة.
أنّه ّ
يشتق من الفعل لل ّداللة على أ ّن ما يوصف به يفضل غريه أوبزيادة عليه يف امتالك ّ
أوتنقيصا كأقبح وإن مل
الزيادة تفضيالً كانت كأحسن
لكل ّ
مادل على ّ
ً
ويقول اخلضري ":أفعل التّفضيل :اسم ّ
5
وشر فال اعرتاض".
تكن على وزن أفعل كخري ّ
الصفات اإلجيابيّة
ويتّضح من هذه التّعريف أن اسم التّفضيل شامل يف داللة زيادة املوصوف به على غريه يف ّ
حد سواء .وهكذا،
السلبيّة على ٍّ
و ّ
الصفات ّ
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الشيخ احلمالوي بقوله" :هو اإلسم املصوغ من املصدر لل ّداللة على أ ّن شيئني اشرتكا يف صفة،
عرفه ّ
فقد ّ
6
الشيخ مصطفى الغالييين،
الصفة" .وقد تبعه يف هذا التّعريف ووافقه كلٌّ من ّ
وزاد أحدمها على اآلخر يف تلك ّ
7
وال ّدكتور عبّاس حسن ،وال ّدكتور فخر ال ّدين قباوة وغريهم.
-1التصريح على التوضيح[ ،ج ،]111/2:والتّعريفات ،]21[ ،وشرح قطر الندى -2 .]281[ ،شرح ابن الناظم.]187[ ،
جين1788 ،م ،اللمع يف العربية ،األردن .ص.]22-21/1[ :
 -3ينظر :الكتاب ،]77/1[:واملقتضب ،]38/2[ :وابن ّ
 -1الكافية يف النحو ،م س ،ص.]212/2[ :
 -5املصادر واملشتقات يف معجم لسان العرب ،]175[ :نقالعن حاشية اخلضري.]16/2[ :
فن الصرف ،م س ،ص.]82[ :
 -6احلمالوي ،أمحد :شذا العرف يف ّ
املفصل يف علم الصرف ،]118[ :والنحو الوايف ،]311/1[ :وتصريف
 -7ينظر :جامع الدروس العربية ،]113/1[ :واملعجم ّ
األمساء واألفعال ،]166[ :واملغين يف علم الصرف ،]222[ :والتحليل الصريف.]135[ :

يدل على اشرتاك
مفصالً السم التّفضيل فيقول ":فاسم التّفضيل هو اإلسم
املشتق الّذي ّ
ّ
ّ
ويوضح احلمالوي ّ
وعمرا مشرتكان يف
الشيئني -غالبًا -يف صفة ،وزيادة أحدمها فيها ،كقولنا ":زي ٌد أطول من عمر؛ أي :أ ّن ز ً
ّ
يدا ً
املفضل عليه.
لكن ز ً
املفضل وعمر ّ
يسمى زيد ّ
عمرا يف هذه ّ
الصفة ،ويف هذا املثال ّ
صفة الطولّ ،
يدا يفضل ً
ٍ
خاص ٍة به ،أي أنّه ال توجد
ولكن قد يراد باسم التّفضيل يف صفة نفسه على ّ
املفضل عليه يف صفة أخرى ّ
اخلل
أحر من ّ
اخلل ،و ّ
الصيف ّ
الشتآء ،وال يعين أ ّن العسل و ّ
بينهما صفة مشرتكة ،كقولنا ":العسل أحلى من ّ
1
الشتآء يشرتكان يف صفة احلرارة.
الصيف و ّ
يشرتكان يف صفة احلالوة ،وال أ ّن ّ
مشتق لل ّداللة على شيئني اشرتكا يف صفة معيّنة ،وأحدمها زاد
اسم ٌّ
ويف شرح ابن عقيل":اسم التّفضيل :هو ٌ
وصف يأيت على وزن :أفعل،أي :هو اسم لقبوله
الصفة ،حنو":زي ٌد أفضل من عمرو ،وهو
ٌ
على اآلخر يف هذه ّ
2
عالمات األمسآء ،غري مصروف للزومه الوصفية ووزن الفعل".
مشتق مصوغٌ لل ّداللة على شيئني اشرتكا يف صفة ،وزاد فيها أحدمها
اسم ٌّ
ويقول ابن هشام يف تعريفه":هو ٌ
1
3
الزيادة".
"الصفة ال ّدالَّة على املشاركة و ّ
على اآلخر ".ويف ال َقطْر :اسم التّفضيل هوّ :
المطلب الثّاني :أقسام اسم التّفضيل:
5
ينقسم اسم التّفضيل حبسب حاالته اللّفظية إىل ثالثة أقسام:

جمرًدا من"أل" التّعريف ،واإلضافة ،فيلزم يف هذه احلالة أمرين-:
األول :أن يكون ّ

للمفضل عليه ،حنو ":خالد أكرم من سعيد ،وهند
جارًة
ّ
 =1اإلفراد والتّذكري والتّنكري =2،اإلتيان بعده ب ـ ــ"من" ّ
ِ
ِ
صبَةٌ " {يوسف،}8:
َح ُّ
وس ُ
ب إِ َىل أَبِينَا منَّا َوَْحن ُن ُع ْ
ف َوأ ُ
َخوهُ أ َ
أكرم من سعاد" كقوله تعاىل" :إ ْذ قَالُوا لَيُ ُ
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احلَيَا َة ُّ
وجيوز حذف"من" مع جمرورها لداللة ما قبلها عليهما ،حنو قوله تعاىل " :بَ ْل تـُ ْؤثُِرو َن ْ
الدنْـيَاَ .و ْاآل ِخَرةُ
َخْيـٌر َوأَبْـ َقى{ ".األعلى ،}17:والتّقدير :وأبقى من ال ّدنيا.

فن الصرف.]86[ :
 -1شذا العرف يف ّ
 -2شرح ابن عقيل.]111/2[ :
 -3أوضح املسالك.]183/1[ :
 -1شرح قطر الندى وبل الصدى.]281[ ،
 -5النحو الشايف ،ص  ،]131[ :وقطر الندى ،ص.]377[ :

ك َماالً َوأ ََعُّز نـَ َفًرا" {الكهف ،}21:ويقول
وقد جاء اجلمع بني البقاء و احلذف يف قوله تعاىل":أَنَا أَ ْكثَـ ُر ِمْن َ

الفرزدق-:

ِ
الس َماءَ بَـ َىن لَنَا *** بـَْيتًا َد َعائِ ُمهُ أ ََعُّز َوأَطْ َو ُل".
ك َّ
"إِ َّن الَّذي َمسَ َ
للمفضل عليه تاليةً ألفعل التّفضيل أو
اجلارة
ّ
وقد ّ
يفصل بني"من" وأفعل التّفضيل؛ واألصل أن تأيت "من"ّ :
ِِ
ني ِم ْن أَنْـ ُف ِس ِه ْم"
تاليةً ملعموهلا أل ّّنا من متام معناه ،واملثال هلذا الفصل قوله تعاىل " :اَلنِ ُّ
َِّب أ َْوَىل بِالْ ُم ْؤمن َ
1

{األحزاب.}6:

الشمس" ومنه قول
وقد يفصل بني"من"وأفعل التّفضيل بـ ــ"لو"ومصحوهبا حنو":هند أحسن لو أنصفت من ّ
الشاعر:
ّ
ٍ 2
وك أَطْيب لَو ب َذلْ ِ
"ولَ ُف ِ
ت لَنَا بِِه *** ِم ْن َم ِاء َم ْوِهبَ ٍة َعلَى َخَْر".
َُ ْ َ
َ
يفصل بني "من" وأفعل التّفضيل بالنّدآء ،حنو قول جرير:
وقد ّ
3
ِ
َخب ُ ِ
َّها ِر نـَ َه ًارا".
َخبَ ُ
" َملْ يـُْل َق أ ْ
ث بالنـ َ
ث يَا فـَُرْزَد ُق مْن ُك ُم *** لَْيالً َوأ ْ َ
اجملرد من" أل" واإلضافة.
وهذه األحوال املذكورة هنا متعلّقة باسم التّفضيل ّ
الثّاني -أن يكون مقرونًا ب ـ ــ" أل" التّعريف ،فيلزم يف هذه احلالة أمرين-:

 -1أن يكون مطاب ًقا ملوصوفه  /صاحبه يف اإلفراد والتّثنية واجلمع والتّذكري والتّأنيث ،حنو" :حمم ٌد األفضل،
الفضل".
الصحابيَّات الفضليَّات أو ّ
وفاطمة الفضلى ،واحلسنان األفضالن ،واملخلصون األفضلون،أو األفاضل ،و ّ
علي األفضل من
اجلارة
ّ
للمفضل عليه ألنّه ال يذكر يف هذه احلالة؛ فال يقالٌّ ":
ب -عدم اجمليئ معه ب ـ ــ"من" ّ
زيد".
الشاعر-:
فإذا جاءت "من" بعد املقرتن بـ"أل" كان الكالم على التّأويل ،كقول ّ
ُ
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ِ
"ولَس َ ِ
صى *** َوإَِّّنَـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ــعِ ـ ـ ـ َّـزةُ لِل ـْـ ـ َك ـ ـ ـ ـ ـ ــاثِـ ِر".
ت ب ْاألَ ْكثَ ِر مْنـ ُه ْم َح َ
َ ْ
فخِّر َج على أ ّن "من" ليست للتّفضيل ،و إّّنا هي للتّبعيض ،أي :لست من بينهم باألكثر حصى ،وقيل :إ ّن
ُ
1

اجلار واجملرور يف
الالّم يف قوله" :باألكثر" زائدة وتكون من حينئذ للتّفضيل كما يف احلالة األوىل ،أو ُخيَْرج على أ ّن ّ
جمرًدا من"أل" ويكون التّقدير حينئذ ":ولست باألكثر أكثر منهم".
قوله" :منهم" متعلّ ٌق بأفعل آخر ّ

 -1ديوان الفرزدق[ ،ج ،]155/2:وشرح املفصل[ ،ج ،]77/6:وشفاء العليل[ ،ج.]615/2:
 -2األمشوين[ :ج ،]16/3:والعمدة :ص ،]761[:وشفاء العليل[ :ج.]616/2:
 -3العمدة ،م س ،]761[ ،واهلمع[ ،ج ،]111/2:والصبان[ ،ج.]16/3:
 -1اخلصائص ،م س[ ،ج ،]185/1:وشرح املفصل[ ،ج ،]113/1:واألمشوين[ ،ج.]217/3:

فمعلوم أ ّن اسم التّفضيل -عاد ًة – يفيد املفاضلة بني طرفني زياد ًة أونقصانًا ،أما اسم التّفضيل املقرتن بـ ــ"أل"
ٌ

املفضل عليه-غالبًا-
التّعريف فإنّه يفيد املبالغة إىل احل ّد الّذي اليظهر معه ّ
فلنتذوق مغذى املعرفة للمحلّى ب ــ"أل" يف شبكة املشكاة القرآنيّة حول نرباس قوله تعاىل" :قُ ْل َه ْل نـُنَبِّئُ ُك ْم
ّ
فأي خسارة أعظم من انقالب اإلنسان من متوقَّعه اخلري العظيم إىل نقيضه
بِ ْاأل ْ
ين أ َْع َماالً" {الكهفّ .}113:
َخ َس ِر َ
أبدا .والعياذ باهلل!!!
اخلسران والفقدان العميم ،فصاروا إىل منزلة اليوازيهم أحد يف اخلسارة والنّدامة ً
الثّالث :اسم التّفضيل املضاف ،وينقسم إىل قسمني:

-1أن يكون اسم التّفضيل مضافًا إىل نكرة فيلتزم يف هذه احلالة :أ -اإلفراد والتّذكري والتّنكري ،ب-ميتنع وصله
بـ"من" ،ج -ويكون املضاف إليه مطاب ًقا للموصوف ،حنو :خال ٌد أفضل قائد ،وفاطمة أفضل امرأة ،واحلسنان
أفضل رجلني،واملومنون أفضل رجال،واملؤمنات أفضل نساء" ،فتجد أفعل التّفضيل لزم صورةً واحد ًة وهي :اإلفراد
املثىن واجلمع.
والتّذكري والتّنكري مع املفرد و ّ

-2أن يكون مضافًا إىل معرفة فيمتنع وصله بـ ــ"من" وجيوز فيه الوجهان :املطابقة وعدمها؛
أ -أما املطابقة :فهي أن يطابق املفضَّل كقوله تعاىلِ :
ٍ ِ ِ
يها" {األنعام.}123 :
"وَك َذل َ
ّ
ك َج َع ْلنَا ِيف ُك ِّل قَـ ْريَة أَ َكابَر ُْجم ِرم َ
َ
المطلب الثالث :شروط صياغته :

مبين
صرف ،مثبت قابل للتّفاوتٌّ ،
جمرد ّ
تام التّ ّ
ثالثي ّ
يشرتط يف صياغة اسم التفضيل أن يكون :من فعل ّ
للمعلوم ،ليس الوصف منه أفعل فعالء ،وصياغته من الالّزم واملتعدي سواء 1،على وزن أفعل ،وهبذا يشابه
2
التعجب وما أىب هناك أىب هنا.
أحكام وشروط صياغة فعل ّ
شروط:
توضيح ال ّ
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-1أ ّن صياغته من فعل ،فال تكون من اسم جامد ال فعل له ،وما صيغ من اجلامد فال يقاس عليه حنو" :هو
5
1
3
السماع.
ألص من شظاظ"" ،وأحنك الشاتني وأحنك البعريين" ،وأقمن بكذا ،بل َ
ّ
مقتصر فيه على ّ

-1شرح شذور الذهب.]173[ ،
-2العمدة ،]756[ ،وشرح ابن النّاظم ،]187[ ،وأوضح املسالك[ ،ج.]273/2:
-3جممع األمثال[ ،ج ،]217/2:وأوضح املسالك[ج.]273/2:
جوز سيبويه ذلك ،ينظر :الكتاب[ ،ج.]212/2:
ّ -1
-5شرح ابن الناظم.]186[ ،

الثي املزيد ،فال يقال :أجوب من
كالرباعي ّ
اجملرد؛ ّ
الثي ّ
ثالثي ّ
اجملرد والثّ ّ
جمرد ،فال يصاغ من غري الثّ ّ
ّ -2
1
مقيسا عند سيبويه؛ ألنّه من أفعل
أجاب ،ولكن ش ّذ قواهم" :أعطاهم لل ّدنانري وال ّدرهم" من :أعطى ،وإن كان ً
3
الثي 2،وقد أجازه األخفش واملربد.
إذ هو عنده كالثّ ّ
1
متصرف ،فال يبىن من اجلامد وال النّاقص حنو :كنعم وبئس ،وكان وأخواهتا وكاد وأخواهتا.
-3تام ّ
املنفي أو املالزم للنّفي حنو :ما جنح الكسول ،وماعاج بال ّدواء.
-1مثبت فال يبىن من ّ
الزيادة والنقصان ليمكن التّفاضل فال يصاغ من غريه؛ حنو :مات وفين وغرب وطلع فال
-5قابل للتّفاوت أيّ :
بالش ّح أو عدم النّشاط ،أي :اإلستخدام اجملازي فعندها
يقال :زيد أموت من عمرو ،إالّ إذا أريد به الوصف ّ
عمرا أنشط منه ،وكذلك العمى ال يصاغ من "أفعل" إالّ على سبيل اجملاز
يقال :زيد أموت من عمرو أي :إ ّن ً
5

وهو عمى البصرية ال البصر ،وذلك عمى القلوب ال العيون.
باملبين للمعلوم ،وكون التّفضيل للفاعل ال
ٌّ -6
املبين للمجهول كي ال يلتبس ّ
مبين للمعلوم ،فال يصاغ من ّ
للمفعول هو القياس 6،وال يقاس على الوارد يف ذلك من أقوال العرب فهو شاذٌ ،حنو" :أشغل من ذات
ًّ 7
حيني" 7،إذ التّفضيل للمفعول من َشغُل وكذا قوهلم" :أزهى من ديك وطاووس" 8،ومل جيعله ابن الناظم شاذا،
النَّ ْ
ِ 11
اختُصَر.
العود ،وهذا الكتاب أخصر من ذاك من ْ
كما ش ّذ قوهلم :عدت والعودة أمحد أي :حممود من ُْحي َم ُد ُ

 -1شرح املراح ،م س ،]121-117[ ،وأوضح املسالك[ ،ج.]271/2:
-2الكتاب[ ،ج.]37/1:
-3الفوائد الضيائية[ ،ج ،]212/2:واملقتضب[ ،ج ،]178/1:وشرح املفصل[ ،ج.]73-72/6:
 -1الفالح يف شرح املراح.]83[ ،
e-Proceedings of the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization iCasic 2017
(e-ISBN 978-967-0792-16-3). 27th & 28th March 2017, Berjaya Times Square, Kuala Lumpur,
Malaysia. Organized by WorldConferences.net
175

 -5الفالح يف شرح املراح ،]81[،واملفصل.]232[ ،
-6اإليضاح يف شرح التفصيل[ ،ج ،]651/1:وشرح الكافية البن مجاعة.]317[ ،
 -7جممع األمثال[ ،ج ،]371/1:وشرح التّصريح[ ،ج ،]111/2:وحاشية يس[ ،ج.]111/2:
 -8جممع األمثال[ ،ج ،]311/1:وشرح التسهيل البن مالك[ ،ج.]153/1:
 -7شرح ابن الناظم ،]186[ ،واخلضري[ ،ج.]16/2:
-11جممع األمثال[ ،ج ،]176-175/1:أوضح املسالك[ ،ج.]271/2:

-7ال يكون على أفعل فعالء ،أي أنّه ال يصاغ من األلوان والعيوب الظاهرة فال يقال":هذا أسود من ذاك أو
2
هي أمسر منها 1،وال زيد أحول من عمر ،خالفا لألخفش واملربد.
أضل سبيال ،وال يالزم كل العيوب
ّأما العيوب الباطنة فيجوز بناء أفعل التفضيل منها ،حنو :هذا أجهل و ّ
ٌّ 3
الباطنة كقوهلم يف األمثال" :أمحق من هبنقة" من العيوب شاذ.
تصح منه
واليصاغ أفعل التّفضيل من فاقد ّ
كالرباعي ،واملزيد ،واأللوان والعيوب ،بل يُ ّ
توسل من فعل ّ
الشروط ّ
صياغة أفعل التفضيل حسب الغرض املرام،مث يؤتى مبصادر األفعال املمتنعة فيها التّفضيل منصوبة على

مسارا
عورا من خالد ،وهند أكثر ً
التّمييز ،حنو :زيد أكثر إجادة للنحو من عمرو ،وهو أحسن تزيينًا ،وعمرو أكثر ً
1
من زينب.
المطلب الرابع :إعمال أفعل التفضيل:

خمفوضا كما عليه احلال يف
وجير
يعمل اسم التّفضيل عمل الفعل،
ً
فيصح أن يرفع ً
ّ
مرفوعا وينصب منصوبًا ّ
املشت ّقات العاملة.
أوال :رفعه الفاعل:
ظاهرا ،ولكن
مسترتا أو
ضمريا
والفاعل يف أفعل التّفضيل يأيت على صور؛ وهيّ :إما
ضمريا ً
ً
ً
ً
بارزا أو امسًا ً

قياسا واإلسم الظاهر ال يكون إالّ بشروط.
األول أغلب والبارز يكون ً
الضمري املسترت:
أ– ّ
5
َع ُّز نـَ َف ًرا"{ ،الكهف،}31:
يرفع أفعل التّفضيل الضمري املسترت مطل ًقا ،كقوله تعاىل":أَنَا أَ ْكثَـ ُر ِمْن َ
ك َماالً َوأ َ
وقول الشاعر أوس بن حجر:
ِ 6
ِ
الصو ِن ِمن ري ٍط َميَ ٍ
ان ُم َس َّهم".
َح َو َج َس َ
اعةً *** إِ َىل َّ ْ ْ َ ْ
ضأْ
"فَِإنَّا َو َج ْدنَا الْع ْر َ

-1الفالح يف شرح املراح ،]81-81[ ،وشرح املفصل[ ،ج ،]71/6:وقد أجاز الكوفيون التفضيل باللونني:األسود واألبيض
ألّنما أصل األلوان.
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الرضي[ ،ج ،]213/2:واخلزانة[ ،ج.]231/8:
 -2اإلنصاف[ ،ج ،]155-118/1:وشرح ّ
 -3املفصل [ ،]232وشرح املراح.]121[ ،
-1الفوئد الضيائيّة ،م س[ ،ج ،]213/2:والعمدة ،م س ،ص ،]757[ :والفالح يف شرح املراح ،م س ،ص.]81[:
 -5اإلرتشاف[ ،ج ،]233/3:واألمشوين[ ،ج ،]53/3:والفرائد اجلديدة[ ،ج ،]678/2:واخلضري[ ،ج.]17/2:
 -6شرح شذور الذهب ،ص ،]115[ :واخلزانة[ ،ج.]171/3:

ففي( :أكثر ،وأعز ،وأحوج) فاعل مسترت.
ب -الضمري البارز:
جبر
أفضل منه أنتّ ،
يرفع أفعل التّفضيل ضمريا بارزا على أنّه فاعل له وهذا قياسي حنو :مررت برجل َ
أفضل ،وأنت فاعل له مرفوع به ،وجيوز رفع أفضل وحينئذ يكون أنت مبتدأ خربه أفضل مقدم عليه ،واجلملة يف
1
جر نعت لرجل.
حمل ّ
ّ
ت -اإلسم الظاهر:2
3
يصح كان رفعه الظاهر
معنوي
لكن ذلك عند صحة وقوع الفعل حملّه مبعناه من فساد
أوسياقي ،فإن مل ّ
ّ
و ّ
ّ
1
نادرا ال حيسن القياس عليه.
ً
5
الشروط القياسيّة يف رفع اإلسم الظاهر:
ّ
ّأوالً :أن يكون أفعل نعتًا ،واملنعوت اسم جنس مسبوقًا بنف ٍي أو شبهه.
ومفضال باعتبار األول ،أي رجل ،على نفسه ،أي :الكحل،
ثانيًا :أن يكون الظاهر املرفوع أجنبيًّا عنه،
ّ
وباعتبار غريه ،أي :غري الرجل ،وهذا هو معىن :باعتبارين خمتلفني.

ثالثًا :أن يكون قبل الفاعل ضمري يعود على املوصوف بأفعل وبعده ضمري املرفوع.
6
حمل أفعل
حيل ّ
كقول العرب ":ما رأيت رجالً أحسن يف عينه الكحل منه يف عني زيد" ،وميكن يف الصورة أن ّ
فعل مبعناه من غري فساد ،فتقول :ما رأيت رجالً حيسن يف عينه 7."...فأفعل التّفضيل لرجل وهو يف املعىن
للكحل ،والكحل باعتبار رجل على نفسه أعين الكحل باعتبار زيد وهو غري رجل ،وقول الشاعر:
ِ 8
ِ
" َولَ ْن تَـَرى ِيف الن ِ
الصدِّيق".
ض ُل ِم َن ِّ
َّاس ِم ْن َرف ٍيق *** أ َْوَىل بِِه الْ َف ْ
-1أوضح املسالك[ ،ج ،]312/2:والنحو الوايف[ ،ج.]127/3:
 -2ومل يقع رفعه الظاهر يف القرآن :ينظر :شرح شذور الذهب.]116[ ،
-3اخلضري[ ،ج.]17/2:
-1النحو الوايف[ ،ج.]127/3:
-5الفرائد اجلديدة[ ،ج ،]682/2:واألمشوين[ ،ج ،]51-53/3:واهلمع[ ،ج.]111/2:
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-6الكتاب[ ،ج ،]232/1:وشرح العمدة ،]773[ ،واملقتضب[ ،ج.]251-218/3:
 -7شرح التصريح[ ،ج.]117/2:
 -8أوضح املسالك[ ،ج ،]313/2:وشرح ابن الناظم ،]187[ ،وشرح الرضي.]221/2[ ،

ويعين بالصديق :أبابكر ،رضئ اهلل تعاىل عنه وأرضاه ،وقد ذكر هذه املسألة املربد 1،وذكر ابن مالك أ ّن هذا
2

مل يرد إالّ بعد النفي وال بأس أن يقع بعد ّن ٍي وما أشبهه.
3
حيل حملّه فعل مل
وقال أبو حيّان" :واألوىل اإلقتصار فيه على مورد السماع وال يقاس عليه" ،فإن مل ّ
يصح أن ّ
الشّر منه إليه 1،ومما ورد
نادرا يف لغة ضعيفة حكاها سيبويه حنو :ما رأيت رجالً أبغض إليه ّ
يرفع اإلسم الظاهر إالّ ً
الفراء عن العرب " :مررت برجل أفرِه الناس برذونُهُ" 5.خبفض أفره ورفع برذون وهذا ما مل
من غري نفي ما حكاه ّ
جيوزه النحاة.
ثانيًا :نصبه المعمول:

6

يعمل أفعل التفضيل النصب يف(:متييز وظرف وحال ،وال يعمل يف مصدر ،ومفعول بهْ ،أو لهْ ،أو معه)،
وهذا هو املشهور.
التمييز:

ك َماالً َوأ ََعُّز نـَ َفًرا" {الكهف ،}31:وقوله
متييزا له كقوله تعاىل " :أَنَا أَ ْكثَـ ُر ِمْن َ
ينصب أفعل التفضيل النكرة ً
س ُن أَثَاثًا َوِرئْـيًا" {مرمي.}71:
تعاىلُ " :ه ْم أ ْ
َح َ
وذكر أبو حيّان عن صاحب البديع ":إذا كانت اإلضافة حقيقيّةً يف أفعل التفضيل وصارت صفة كاليت فيها
كاملعري عن الالّم
الالم ...والينتصب بعدها التمييز ،وإن كانت غري حقيقية مل تعرف وتكون صف ًة كالفعل و ّ
وينتصب عنه التمييز" 7،وقد ورد صفة كالفعل من قول جرير:
8
ف َخ ْل ِق اللَّ ِه إِنْ َسانًا ".
صَر ْع َن َذا اللُّ ِّ
ب َح ََّّت الَ َحَر َاك لَهُ *** َوُه َّن أ ْ
َض َع ُ
" يَ ْ
اجلر فتقول :أخوك أوسع
وزعم األنباري ،أ ّن النكرة بعد أفعل إذا كانت ختالف ما قبل أفعل جاز فيها النّصب و ّ
11
دارا ودا ٍر ،وأبسط جاها وجاهٍ ،وأكثر ماالً ٍ
ومال ،واهلل أصدق قيالً ٍ
وقيل 7،وحتتم النصب فيها أشهر.
ً
ً
-1املقتضب.]218/3:[ ،
 -2التسهيل ،]135[ ،وشفاء العليل[ ،ج ،]617/2:واهلمع[ ،ج.]112/2:
-3اإلرتشاف[ ،ج ،]235/3:واهلمع[ ،ج.]112/2:
-1الكتاب[ ،ج ،]232/1:وأوضح املسالك[ ،ج ،]312/2:والعمدة.]772[ ،
-5اهلمع[ ،ج ،]111/2:واإلرتشاف[ ،ج.]233/3:
-6البهجة املرضيّة ،]127[ ،وشرح شذور الذهب.]111[ ،
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 -7اإلرتشاف[ ،ج.]222-221/3:
-8األغاين[ ،ج.]325/7:
-7اإلرتشاف[ ،ج.]222/3:
 -11اهلمع[ ،ج.]113/2:

وقال السهيلي فيما ورد من قول املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ":ما رأيته أكثر ٍ
صيام" 1،خبفض صيام ":

فال أحسبه إالّ ومها ،ورمبا بىن الراوي على اخلط ،إذا رآه مكتوبا مبيم مطلقة ،على رأي من ذهب إىل الوقف على
النون املنصوب بغري ألف فتومهه اخلفض يف امليم وخاصة أ ّن اإلضافة كثرية يف صيغة أفعل ،فلذا تومها مع عدم
2
قطعا".
جواز اإلضافة هنا ً
الحال:

مبتسما،
وال خالف بني النّحاة يف إعمال أفعل التّفضيل النصب يف احلال ،حنو :زيد أحسن النّاس
ً

3

الظرف:

الشاعر:
فهذا أيضا متّفق ،وال خالف يف إعماله النّصب يف الظّرف ،كقول ّ
ٍ 1
الصو ِن ِمن ِر ٍ
ِ
يط َميَ ٍ
ِ
ان ُم َس َّهم ".
َح َو َج َس َ
ضأْ
" فَِإنَّا َو َج ْدنَا الْع ْر َ
اعةً *** إ َىل َّ ْ ْ
المصدر:

فال يعمل أفعل التّفضيل النّصب يف املصدر باتفاق النّحاة ،بل منعوا ظهور املصدر معه 5،فال تقول :زيد
6
املشتق ،كاآليت:
يدل عليه
ويؤول ما ورد مومهًا إعماله على النّصب بفعل مق ّدر ّ
ّ
أحسن النّاس حسنًاّ ،
اخ ".
ال طَبَّ ٍ
ض ُه ْم ِس ْربَ َ
" أ ََّما الْ ُملُ ُ
ت الْيَـ ْوَم أَْأل َُم ُه ْم *** لُْؤًما َوأَبْـيَ ُ
وك فَأَنْ َ
أي :تلتئم لؤما.
المفعول به:

7
مفصل
اجلر وذلك ّ
فال ينصب أفعل التّفضيل مفعوالً به ،ولو كان مشتقًّا من فعل متع ّد بل يتع ّدى إليه حبرف ّ
فيما يلي:

صياما)[ج.]51/3:
 -1صحيح البخاري ،باب صوم شعبان....(:وما رأيته أكثر ً
 -2اإلرتشاف[ ،ج.]222/3:
-3البهجة املرضيّة ،]127[ ،واملقتضب[ ،ج.]251/3:
-1شرح شذور الذهب.]115[ ،
 -5اإلرتشاف[ ،ج.]227/3:
 -6الفرائد اجلديدة[ ،ج ،]682/2:والبهجة املرضيّة.]127[ ،
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-7العمدة.]671[ ،

اجلر (إىل)؛ حنو :زيد أحب إىل عمرو من خالد ،وأبغض
 -1أ= املتع ّدي إىل فاعل يف املعىن :فهذا يتع ّدى حبرف ّ
1
إىل بكر من حالد ،وأمقت إىل بكر من خالد.
2
أحب يف عمرو من خالد ،وأبغض يف بكر من خالد.
ب= أو يتع ّدى ب(يف) حنو :زيد ّ

علما أو جهالً تع ّدى إليه بالباء حنو :زيد أعلم بالنّحو من عمرو،
 -2أ= وإذا كان مشت ًقا من فعل ٍّ
متعد مفهم ً
وعمرو أجهل به منه.
3
متعد من غريمها تع ّدى إليه بالالم حنو :زيد أضرب لعمر من بكر.
ب= وإن كان من فعل ٍّ
علي من عمرو ،وأرغب يف
اجلر فحسبه التّعدِّي بذلك احلرف؛ حنو :زيد ّ
ج= وإن كان من املتعدِّي حبرف ّ
أعز ّ
فتدل عليه صيغة أفعل 5،كقوله:
اخلري من فالن 1،وينسب العمل لفعل مقدر إذا ورد ما خيالف القياس ّ
ِ ِ 6
ِ ِ ِ
ٍِ ِ
ِ
يل الْ َم َواهب"،
"فَ َما ظََفَر ْ
ت نـَ ْف ٌ
س ْامرئ تَـْبتَغي الْ ُم َىن *** بأَبْ َذل م ْن َْحي ََي َجز َ
والتقدير :يبذل جزيل املواهب.
دل
ث َْجي َع ُل ِر َسالَتَهُ"{ ،األنعام ،}121:فحيث مفعول به بفعل مضمر ّ
وقد ورد منه قوله تعاىل ":اَهللُ أ َْعلَ ُم َحْي ُ
7

عليه أفعل وهو يعلم والتقدير :اهلل يعلم حيث جيعل رسالته؛ أي :مكامها.
األول فقط وينصب الثاين
اشتق الفعل من ٍّ
وصرح ابن مالك أنّه إذا ّ
متعد ألكثر من مفعول فت ّديه بالالّم إىل ّ
ّ
7
8
الثياب ،واقتصر أبو حيّان يف ذلك على
مبضمر يتناوله؛ وللكوفيّني خالف ذلك ،حنو :هو أكسى للفقراء
َ
11

السماع،

 -1الفرائد اجلديدة[ ،ج ،]682/2:و اهلمع[ ،ج.]112/2:
 -2األمشوين[ ،ج.]56/3:
 -3شفاء العليل[ ،ج ،]617/2:والعمدة ،]775[ ،وشرح شذور الذهب.]115[ ،
-1األمشوين[ ،ج ،]56/3:وشفاء العليل[ ،ج.]621/2:
-5اإليضاح يف شرح املفصل[ ،ج ،]663/1:والعمدة.]772[ ،
-6حاشية يس على التصريح[ ،ج.]116/2:
 -7املغين[ ،ج،]531/2:
 -8العمدة.]777،771[ ،
 -7اهلمع[ ،ج ،]112/2:وشفاء العليل[ ،ج.]617/2:
 -11اهلمع[ ،ج.]112/2:
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لما منع الجمهور إعمال أفعل التّفضيل في المفعول به؟
يعود ذلك لسببني جليلني:

1

نظرا إىل تلك األفعال ،و ّأما أفعل التّفضيل فليس له فعل مبعناه
ّ
األول :لألمساء العاملة أفعال مبعناها فعملت ً

نظرا إىل فعله.
داالًّ على ّ
الزيادة حَّت مي ّكن أفعل التّفضيل للعمل ً

الصفة
الثّاني :فالعمل أصالً كان للفعل ،أو ملا ْ
قويت فيه مشاهبته له ،وذلك كاسم الفاعل واسم املفعول أو ّ

املشبّهة هبما من طريق التّثنية واجلمع والتّذكري والتّأنيث ،و ّأما أفعل التّفضيل فقد ُبعد عن شبه الفعل كلّما صحبته
ِ
(م ْن) فيمتنع من هذه األحكام فلذلك مل يعمل يف الظّاهر ،ولبعض النّحاة مذهب آخر وهو أن (أَفْـ َعل) هذه
ك هو أ َْعلَم من ي ِ
ِ
ض ُّل َع ْن
ناصبة للمفعول به؛ ومنهم أبو حممد بن مسعود الغزين مستدالًّ هبذه األية الكرمية":إ َّن َربَّ َ ُ َ ُ َ ْ َ
َسبِيلِ ِه" {األنعام }117:ف ـ ــ(من) مفعول أل َْعلَم 2،ومن اجلمهور 3من قال ":إذا وجد ما يوهم ذلك فـ ـ ـ ــ(أ فعل) ٌّ
دال
السابقة 1،واملذهب الثّالث يرى نصب أفعل التّفضيل للمفعول
على الفعل النّاصب له و ّ
استدل  -أيضا -باألية ّ
6
5
رد النحاة هذا الرأي.
مؤوالً إىل ما ال تفضيل فيه؛ وقد ارتئى ابن مالك هذا الرأي ،وقد ّ
به إذا كان ّ
الجر:
ثالثا :إعماله ّ

جر املفضول إن كان مضافا إليه؛ سواء كان نكرة أو معرفة كقوله
إذا كان أفعل التفضيل مضافا جاز له ّ
سبحانه:
" والَ تَ ُكونُوا أ ََّو َل َكافِ ٍر بِه" {البقرة" ،}11:وإِ َذا ُمهوا طَعموا فَأَْألَم طَ ِ
اع ٍم" 7،وإلضافته إىل معرفة كقوله عليه الصالة
ُ
َ ُ َُ
َ

8
املفضل جزءًا من املفضول،
إيل وأقربكم مين...أحاسنكم أخالقًا" ،وجيب أن ّ
والسالم " :أآل أخربكم بأحبكم ّ
حنو:

اخلليفة أفضل بين هاشم ،وال جيوز :اخلليفةأفضل بين متيم فهذا حمال 7،وجيوز القول" :اخلليفة أفضل من بين متيم"
11
لدخول ِ
(م ْن) وخروجه من اإلضافة.
-1األمشوين[ ،ج ،]51-53/3:واألشباه والنظائر[ ،ج.]173/2:
 -2اإلرتشاف[ ،ج.]225/3:
 -3ال ّدسوقي[ ،ج ،]217/2:ومشكل إعراب القرآن-للقيسي[ ،-ج ،]267-266/1:واملغين[ ،ج.]618/2:
 -1الفوائد الضيائية[ ،ج،]217/2:
 -5التسهيل ،]135[ ،وشفاء العليل[ ،ج.]621/2:
 -6اهلمع[ ،ج.]112/2:
-7اإلرتشاف[ ،ج.]221/3:
-8العمدة ،]761-761[ ،واخلضري[ ،ج.]38/2:
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-7األصول البن السراج،]731[ ،
 -11املقتضب[ ،ج.]38/3:

المطلب الخامس :أ -معاني أفعل التّفضيل:
ينص على زيادة أحدمها
فقد ّ
تبني فيما مضى أنّه يشرتط اإلشرتاك بني شيئني يف صفة معيّنة ،وأفعل التّفضيل ّ
على صاحبه يف تلك الصفة ،أو يف صفة ومقابلها أو يف صفة أخرى.؟
وقد يؤتى بأفعل التّفضيل وال يعين املفاضلة بل يقصد به معان أخرى وهي:
"ربُّ ُك ْم أ َْعلَ ُم بِ ُك ْم" {اإلسراء ،}51:فمعىن األية( :ربكم عليم مبا يف
-1اسم الفاعل :كقوله سبحانهَ :
1
نفوسكم)،
يدهُ َوُه َو أ َْه َو ُن َعلَْي ِه" {الروم .}27:فليس
الصفة المشبّهة :كقوله سبحانهَ " :وُه َو الَّ ِذي يـَْب َدأُ ْ
اخلَْل َق ُمثَّ يُعِ ُ
ّ -2
2
به(هني).
املقصود ب ـ ــ(أهون) هنا املفاضلة؛ وإّّنا يراد ّ
أصح 3،والتزام
السماع ّ
ويرى ابن مالك ":اطّراد تأويله باسم فاعل أو صفة مشبهة عند أيب العباس ،وقصره على ّ
اإلفراد والتذكري يف هذا املعىن أكثر من املطابقة 1،ومثال اإلفراد قوله تعاىل " :نَ ْح ُن أَ ْعلَ ُم بِ َما يَ ُقولُو َن"

{ق.}15:

و ّأما املطابقة فكقول الشاعر:
1
ِ
َسو ُد الْ َع ْ ِ
ني ُكْنتُ ُم *** كَِر ًاما َوأَنْـتُ ْم َما أَقَ َام أَالَئِ ُم "،
" إذَا َغ َ
اب َعْن ُك ْم أ ْ َ
واملراد{ :لئام ،مجع لئيم} ،واإلفراد أحسن ،الستقرار حكم هذا اللفظ مع قصد غري معناه به على سبيل
6
النيابة.
ود" 7،فهذه املعاين الثّالثة خارجة من باب
ود أ ْ
َيَْ :حم ُم ٌ
 -3اسم المفعول :وهو شاذٌّ؛ كقوهلم" :اَلْ َع ُ
َمحَ ُد؛ أ ْ
أفعل التّفضيل .واهلل أعلم.

ب -متفرقات أفعل التّفضيل:
أ-لقد ثبت ورود كلمات عن العرب واستعملوها يف معىن التّفضيل بل وأدرجوها يف أحكامه مع خمالفتها
ك ُه ْم
لصيغة {أَفْ َعل} ووزنه؛ وهي هذه الكلمات :خري وشر وحب ،وقد جاء يف حمكم التنزيل قوله تعاىل" :أُولَئِ َ
ت لِلن ِ
َّاس"{ ،آل
ك ُه ْم َش ُّر الْبَ ِريَِّة"{البينة ،}6:وُ ":ك ْنتُ ْم َخ ْي َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
َخ ْي ُر الْبَ ِريَِّة" {البينة ،}7:و":أُولَئِ َ
عمران،}111:

-1حاشية السجاعي على القطر ،]111[،وشفاء العليل[ ،ج.]615/2:
-2شرح ابن الناظم.]188[ ،
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-3املقتضب[ ،ج ،]217-215/3:والتسهيل ،]131[ ،والكامل للمربد يف تفسري قوله تعاىل{:يعلم السر
وأخفى}[ج.]77/6:
-1األمشوين[ ،ج.]51/3:
-5العيين[ ،ج.]57/1:
-6حاشية يس[ ،ج ،]113/2:وشرح التصريح[ ،ج.]112/2:
-7جممع األمثال[ ،ج.]176-175/1:

ومن ذلك قول الشاعر :
1
ِ
اإلنْس ِ
وع بِِه *** َو َح ُّ ٍ ِ ِ
ان َما ُمنِ َعا".
ت الْ َولُ َ
ت َشْيئًا فَأَ ْكثَـ ْر ُ
" ُمن ْع ُ
ب َش ْيء إ َىل ْ َ
فاهلمزة حمذوفة 2يف هذه الكلمات عند الصرفيني؛ وذكروا أّنا يف األصل :أخري ،وأشر ،وأحب ،على وزن
{أفعل} ،وسبب احلذف هو التّخفيف لكثرة اإلستعمال.

3

وقد وردت بعض النصوص القليلة جدًّا بثبوت اهلمزة؛ كرواية من قرأ":سي علَمو َن غَ ًدا م ِن الْ َك َّذاب ْاأل ِ
َش ُر"
ُ
َ
ََ ْ ُ

1
قل".
{القمر ،}26:وقال عليه الصالة والسالم ":أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن ّ
6
ويقول شاعر " :بِالَ ُل َخ ِْري الن ِ
َخ َِري،"........
َّاس َواب ِن ْاأل ْ

5

ب إِلَ َّي ِم َّما
وثبوت اهلمزة أكثر يف كلمة (حب) من أختيها ،وجاء يف الذكر احلكيم" :قَ َ
ال َر ِّ
َح ُّ
ب ِّ
الس ْج ُن أ َ
يَ ْدعُونَنِي إِلَْي ِه" {يوسف ,}33:فال تعرف هذه األلفاظ بـ ــ(أل) فاليقال :اخلري أو الشر  ،وال تؤنث وال تذكر حنو:
اخلريى والشرى ،وكذلك ال تثىن وال جتمع؛ 7خبالف احلكم يف :األفضل والفضلى واألفضالن واألفضلون.

ب -أول :وهو-أيضا -من فروع أفعل التفضيل ،وحكمه خمالف لنظائره( 8:خري وشر وحب) ،تدخل "أل"
11

عليه ويؤنث ويثىن وجيمع 7،وقد ذكر له العلماء أحكام كثرية.

-1األمشوين[ ،ج.]12/3:
-2شرح الطرة عن الغرة ،]17[ ،وشفاء العليل[ ،ج.]717/2:
 -3الفالح يف شرح املراح.]81[ ،
 -1فهذه قراءة قتادة وأبو قالدة :احملتسب[،ج ،]277/2:واحلضري[ ،ج ،]16/2:والعمدة.]767[ ،
 -5شرح التصريح.]111[ ،
 -6احلضري[ ،ج ،]16/2:والعمدة.]771[ ،
 -7األصول البن السراج[ ،ج.]151/1:
-8اإلرتشاف[ ،ج.]231/3:
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 -7كتاب سيبويه[ ،ج.]111/1:
-11ينظر :الصرف الواضح ،]181[ ،والكتاب[ ،ج ،]16-15/2:واإلرتشاف[ ،ج ،]232/3:واإلنصاف،
[ج ،]117/1:واملقتضب[ ،ج ،]311-311/3:وشفاء العليل[ ،ج ،]617-616/2:والعيين[ ،ج.]367/1:

الخاتمة
يتبني للدارس أمهية معرفة اسم التفضيل يف فهم الكالم العريب وما له من مغذى معريف يف
بالنظر إىل ما تق ّدم ّ
إدراك املعاين واألساليب العربية شعرا كانت أونثرا ،ويسهل كذلك لطالب العربية معرفة أقسام اسم التفضيل
وشروط صي اغته واملعاين اليت يرد عليها دون قصد املفاضلة بني شيئني اثنني ،كما استعمله القرآن مبعىن اسم
الفاعل يف قوله تعاىل" :ربكم أعلم بكم" {اإلسراء ]51:ومعناه ( ربكم عليم بكم) ،ومبعىن الصفة املشبهة كقوله
(هني)،كما ثبت ورود كلمات من
سبحانه " :وهو الذي يبدأ اخبلق مث يعيده وهو أهون عليه" {الروم ،}27:مبعىن ّ
العرب وهي خمالفة لصيغة "أفعل التفضيل" ولكن استعملوها يف معىن التفضيل وأدرجوها يف أحكامه حنو( :خري
وشر وحب)؛ وقد جاء يف القرآن الكرمي " :كنتم خري أمة أخرجت للناس" {آل عمران.}111:

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم -مصدر اللغة العربية األول.
 -1ابن مجاعة ،حممد بن إبراهيم سعد اهلل1787( .م) .شرح الكافية البن جماعة ،تح :حممد عبد النِب
عبد اجمليد ،الطبعة األوىل ،مطبعة دار البيان ،مصر.
 -2ابن جين ،أبو الفتح عثمان .الخصائص ،ت392هـ) ،تح :حممد علي النجار،ط ،4دار الشئون الثقافية
العامة ،بغداد ،د.ت.

 -3ابن جين ،أبو الفتح عثمان1788( .م) .اللمع يف العربيّة ،تح :د .مسيح أبو مغلي ،دار جمد الوي
للنشر ،األردن.
 -1ابن جين ،أبو الفتح عثمان1767( .م) .احملتسب ،تح :علي النجدي ناصف ،ود .عبد الفتاح إمساعيل
شبلي ،القاهرة.
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 -5ابن احلاجب1983( .م) .اإليضاح في شرح المفصل ،تح :د.موسى بناي العليلي ،مطبعة العاين،
بغداد.

 -6ابن السراج ،أبوبكر حممد1773( .م) .األصول في النحو ،تح :د .عبد احلسني الفتلي ،مطبعة
التعمان ،النجف.

 -7ابن عقيل1964( .م) .شرح ابن عقيل ،على ألفية ابن مالك ،تح :حممد حميي الدين عبد احلميد،
ط ،14مطبعة السعادة ،مصر.
 -8ابن كمال ،باشا مشس الدين أمحد بن سليمان املفيت1216( .ه) .الفالح في شرح المراح ،دار
الطباعة العامرة ،إسطنبول.
 -7ابن مالك1974( .م) .شرح التّسهيل ،تح :عبدالرمحن بن حممد السيد ،مط :سجل العرب ،القاهرة .

 -11ابن مالك1777( .م) .شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ ،تح :عدنان عبد الرمحن الدوري ،مطبعة
العاين ،بغداد.

 -11ابن مالك1767( .م) .تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،تح :حممد كامل بركات ،دار الكاتب
العريب ،القاهرة.

 -12ابن هشام ،األنصاري1761( .م) .شرح شذور الذهب ،تح :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط،8
مطبعة السعادة ،مصر.
 -13ابن هشام األنصاري1763( .م) .شرح القطر الندى ،تح :حممد حميي الدين عبد احلميد ،ط،11
مطبعة السعادة ،مصر.

 -11ابن هشام األنصاري1781( .م) .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تح :حممد حميي الدين عبد
احلميد ،ط 6:دار الندوة اجلديدة ،بريوت لبنان.

 -15ابن هشام األنصاري .مغني اللبيب ،تح :حممد حميي الدين عبد احلميد ،مطبعة :املدين ،القاهرة ،د.ت.
 -16ابن يعيش .شرح المفصل ،عامل الكتب ،بريوت،د.ت .ومكتبة املتنِب ،القاهرة ،د.ت.
 -17أبو حيان األندلسي 1984( .م) .ارتشاف الضرب،تح :د .مصطفى أمحد النماس ،ط ،1مط :
املدين ،مصر.

 -18أمحد ،علي احلمالوي1964( .م) .شذا العرف في فن الصرف ،ط ،15مط :مصطفى البايب احللِب.
 -17حافظ ياسني2117( .م) .التحليل الصرفي ،ط ،1دار العصماء ،دمشق.
 -21سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنرب1775( .م) .الكتاب ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -21عبد اجلبار علوان النايلة1788( .م) .الصرف الواضح ،مطبعة وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
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 -22قباوة ،فخر الدين1771( .م) .تصريف األسماء واألفعال ،ط ،2مكتبة املعارف ،بريوت.
 -23األزهري ،خالد بن عبد اهلل ،اجلرجاوي .شرح التصريح على التوضيح ،مط :دار إحياء الكتب العربية،
القاهرة ،د.ت.
 -21األمسر ،الراجي1773( .م) .المعجم المفصل في علم الصرف،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -25اإلسرتابادي ،رضي الدين1775( .م) .شرح الشافية ،تح :حممد نور احلسن وآخرين ،ط ،1بريوت.
 -26األمشوين .حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،دار إحيآء الكتب العربية،
عيسى البايب احللِب وشركائه ،د.ت.

 -27األمشوين ،شرح األمشوين ،منهج السالك إلى ألفية ابن مالك أليب احلسن ،دار إحياء الكتب العربية،
عيسى البايب احللِب.
 -28األصفهاين ،علي بن احلسني بن حممد أيب الفرج .األغاني ،تح :إبراهيم اإلبياري ،دار الشعب ،القاهرة،
د.ت.

 -27األنباري ،أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد1782( .م) .اإلنصاف في مسائل الخالف،
دار اجلمل ،بريوت.

 -31البخاري ،حممد بن إمساعيل .صحيح البخاري ،مط :حممد علي صبيح ،مصر.
 -31البغدادي ،عبد القادر بن عمر1767( .م) .خزانة األدب ولب لباب العرب ،تح :عبد السالم حممد
هارون ،دار الكاتب العريب ،القاهرة.

 -32البغدادي ،عبد القادر بن عمر1775( .م) .شرح شافية ابن الحاجب ،تح :حممد نور.
 -33البستاين ،كرم1766( .م) .ديوان الفرزدق ،دار صادر.
 -31اجلامي ،نور الدين عبد الرمحن بن أمحد1783( .م) .الفوائد الضيائية ،تح :د .أسامة طه الرفاعي،
وزارة األوقاف ،بغداد.

 -35اجلرجاين الشريف ،علي بن حممد اجلرجاين .التعريفات ،مط :دار الشئون الثقافيّة العامة ،بغداد .د.ت.

 -36اخلضري ،الشيخ حممد .ت1287:ه ،حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،
طبع دار الكتب العربية ،عيسى البايب احللِب وشركائه ،د.ت.

 -37الزخمشري ،أبو القاسم حممد بن عمر2111( .م) .المفصل في علم العربية ،ط ،1دار عمار ،عمان.
 -38السجاعي ،أمحد بن أمحد1287( .ه) .حاشية السجاعي على قطر الندى ،مطبعة اخلديوي ،ط:

1

القاهرة.
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 -37السلسيلي ،أبو عبد اهلل ،حممد بن عيسى1786( .م) .شفاء العليل في إيضاح التسهيل ،تح :د.
املكرمة.
الشريف عبد اهلل علي احلسيين الربكايت .ط ،1:مطبعة املكتبة الفيصليّة ،م ّكة ّ
 -11السيوطي ،عبد الرمحن جالل الدين .همع الهوامع ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ت.

 -11السيوطي ،عبد الرمحن جالل الدين .البهجة المرضيّة ،دار إحياء الكتب العربيّة ،د.ت.

 -12السيوطي ،عبد الرمحن جالل الدين1777( .م) .الفرائد الجديدة ،تح :الشيخ عبد الكرمي املدرس،
وزارة األوقاف والشئون الدينية ،بغداد.
 -13السيوطي ،عبد الرمحن جالل الدين1775( .م) .األشباه والنظائر في النحو ،تح :طه عبد الرؤف
سعد ،شركة الطباعة الفنية املتحدة .د.ت.
 -11العيين ،بدر الدين حممود بن أمحد 2117( .م) .شرح المراح في التصريف ،ط ،1مؤسسة املختار،
القاهرة.

 -15الغالييين ،مصطفى2111( .م) .جامع الدروس العربية ،دار احلديث ،القاهرة.
 -16القيسي ،أبو حممد مكي بن أيب طالب1771( .م) .مشكل إعراب القرآن ،تح :د .حامت صاحل
الضامن ،بغداد.

 -17املربد1763( .م) .المقتضب ،تح :عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت.
 -18امليداين ،أبو الفضل أمحد بن حممد1353( .ه) .مجمع األمثال ،مط :عبد الرمحن حممد ،القاهرة.
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