
@فِْضيل اسملُه التموع:  

 اآلخر على أحدهما وزاد ِصفٍَة، يف اشتركا شيئَِني أنَّ على للداللَِة مصوغٌ اسم هو

  .عمراً تفضيله غاية جعلت فإنما "عمرٍو من أشجع خالد" :قلت فإذا فيها،

-2 قياسه:  

 الصرف من ممنوع وهو "أكْبر" و "أَفْضل" :حنو للمذكَّر، "أَفْعل" :ِقياسه

 :يقال "كبرى" و "فُضلى" :حنو للمؤنث "فعلى" و الفعل، ووزن للوصفية

"علي أكرب و ."أِخيه ِمن "لَى هندا فُضواِتهأَخ".  

 لكثرة "وحب وشر خير" :هي أَلْفاٍظ ثَالثَِة من "أَفْعل" مهزةُ حِذفت وقد

  ."الناس شر الظامل" و "منه يرخ هو" حنو االستعمال

تعنئاً ميش فأكثرت لُوعبه الو * بء وحيساِن إىل شا ما اإلنِنعم 

 ِباللُ" :رؤبة قال "وأَشر أَخير" :فقيل األصل، على "وشر خير" جاءت وقد

الناِس خري ِر وابنيقُالَبة أبو وقرأ ."األخ: {َونلَمعيمن غَداً س الكَذَّاب راَألش} 

 أَدومها اللَّه إىل األعماِل أَحب" احلديث ويف ("54"القمر  سورة من "26"اآلية )

  ."قَل وإنْ

  :ِصياغَته 3-

 يف انظرها) التعجب ِفعلَي شروط استوىف ِفعٍل ِمن إالَّ التفِْضيل اسم يصاغُ ال
 ِمن وال "ِمنك أَعطَى هو" :قوهلُم وشذَّ الثُّالثي، ِريغَ ِفعل من يبنى فال .(التعجب

 "ذاك من أَخصر الكتاب هذا" و "أَحمد العود" املَثَِل يف قوهلُم وشذَّ املَجهول،

 حنو اجلَامد ِمن وال ثُالَثي، غَير الثاين كوِن مع "خيْتصر" و "يحمد" من مشتق

 طلَعِت" و "فِني" و "مات" مثل التفاوت يقْبل ال مما وال "ليس" و "عسى"

مسغَربت" أو "الش مسقال فال "الشهذا" :ي أفىن" وال "ذاك من أموت 

 كانَ" مثل الناِقص ِمن وال "أمِس من أغْرب أو أَطْلع اليوم الشمس" وال ."منه

 ِعجت ما" و "ضرب ما" حنو الِزماً النفي كان ولو املَنفى، من وال :وأخواا

 مؤنثه الذي "أَفْعل" على منه الوصف ِمما وال به، أنتِفع مل أي "عيجاً بالدواء

 من تبنى املشبهةَ الصفَة ألنَّ "ِحلْيٍة أو عيٍب أو لَوٍن" على دلَّ فيما وذلك "فَعالَء"

 :قوهلُم وشذَّ ا، اللْتبس منها فِضيلُالت بين فلو ،"أَفْعل" وزن على األفعال هذه

 أو "أَشد" بـ الشروطَ فَقد ما تفضيل إىل ويتوصل "الظَّيب مقلِة ِمن أسود هو"



"لَي يف احلال هو كما ذلك، مثِل أو "أكْثَرب، ِفعجعأنَّ غري الت املصدر بعد 

 أكثر هو" و "للفوائد اسِتنباطاً أشد خالد" وحن التمييز على ينصب بأَشد التفِْضيل

  ."غَيره من حمرةً

  :اسِتعماالت ثالثة معناه باعتبار التفِْضيل ِالسِم 4-

 ِمن إيلَّ أحب خالد" حنو واألكثر األصل وهو تعريفه يف تقدم ما (أحدها)

  ."عمٍرو

 يف قال ِصفَِته يف آخر شيٍء على نفِْسه ِصفِة يف زاد شيئاً أنَّ به يراد أنْ (ثاِنيها)
 من أَحلى العسلُ" و "الشتاِء ِمن أَحر الصيف" :كالمهم وجيز فمن :الكشاف

 زائد حالَوِتِه يف والعسلُ برده يف الشتاِء من حره يف أبلَغُ الصيف إنَّ أي ."اخلل

  .مشترك وصف بينهما يكون ال ينئٍّوح .حموضِتِه يف اخلَلِّ على

 :كقوهلم تفْضيٍل إىل نظٍَر غِري ِمن ِلمحلَّه الوصِف ثُبوت به يراد أن (ثَاِلثُها)

"اِقصالن جالَ واالشدي مروان، بن امللك عبد بن يزيد :الناقص) "مروان بين أعمس 

  :وقوله عادالهم، أي .(العزيز عبد بن عمر :واألشج اجلند أرزاق لنقصة بذلك

متحفَراً زيٍد آلَ يا قُبن * وأكربا أصغراً قوٍم أَالم 

 شاِعر ال إذْ .شاِعرهم أي ."احلَبشِة أَشعر نصيب" :قوهلم ومنه وكبرياً، صِغرياً أي

هراحلالِة هذه ويف فيهم، غَي ِجبأيب قولُ النوِع هذا ومن املطابقة، ت واسن:  

 حلَّن ولقد) الذَّهِب من أرٍض علَى دٍر حصباُء * فَقَاِقِعها ِمن وكُبرى صغرى كأَنَّ

 وأكرب أصغر :يقول أن حقه وكان "وكُبرى صغرى" بقوله نواس أبا بعضهم

 الصغرية أراد وإمنا التفضيل أراد ما بأنه بعضهم عنه ودافع .التفضيل أراد إن بالتذكري

  .(أوردناه كما الكبريةو

 .( "30"الروم  سورة من "27"اآلية ) {عليه أَهونُ وهو} :تعاىل :قولُه ومنه

  .( "17"اإلسراء  سورة من "54"اآلية ) {ِبكُم أَعلَم ربكم}و

  :حاالٍَت ثالثُ لَفِْظه ِجهِة من التفِْضيِل السِم 5-

  ."إلضافَةا" و "ألْ" من مجرداً يكونَ أن 1-

  ."ألْ" فيه يكونَ أن 2-

  .مضافاً يكونَ أن 3-

  :أمران فيه جيب ."واإلضافة أَلْ" ِمن املُجرد فأما



 {ِمنا أَِبينا إىل أَحب وأَخوه لَيوسف} حنو داِئماً مذكَّراً مفْرداً يكونَ أنْ (أحدمها)

  .( "12"يوسف  سورة من "8"اآلية )

 كاآلية للمفْضوِل جارٍة .(الغاية البتداء :ِمن) "ِمن" بـ بعده ؤتىي أن (ثانيهما)

 سورة من "17"اآلية  ) {وأَبقَى خير واآلِخرةُ} حنو ،"ِمن" تحذف وقد املارِة،

  .("87"األعلى 

 {راًنفَ وأَعز ماالً ِمنك أكْثَر أَنا} :تعاىل قوله يف وحذفُها "ِمن" إثبات جاء وقد

  منك، أي ( "18"الكهف  سورة من 35"اآلية )

 ،{خري واآلخرة} كآية خرباً أفعلُ كان إذا جمرورها مع "ِمن" تحذَف ما وأكْثَر
  :كقوله حاالً كانَ إذا ويقل

تونوقد د اكِر ِخلْندال كالبميف فُؤاِدي فَظَلَّ * أَج اكولّالً هضم 

  :اجلُالح بِن أُحيحةَ كقوِل صفةً أو دِر،الب من أمجلَ دنوت أي

 وهو النخل لصغار :اخلطاب) ظَِليِل باِرٍد ِبحنيب غَداً * تِقيلي أن أَجدر تروِحي

  .(طال :النبت وتروح الفسيل،

  .فيه تِقيلي بأنْ غريه من أْدر مكاناً وخِذي تروحي أي

وجيب كان إن عليه وجمروِرها "ِمن" تقدمي رورحنو استفهاما، مبن ا: : تأَن نِمم 

  ."أَفْضلُ؟ من غالِم ِمن أنت" حنو االسِتفهام إىل مضافاً أو ."أفْضلُ؟

  :جرير كقول للضرورة ذلك غري يف تتقَدم وقد

 أملح الظَِّعينِة تلك من فأسماُء * ظَِعينةً يوماَ أسماُء سايرت إذا

فِْضيل اسِم من "ألْ" فيه ما اوأمأمران فيه فيجب الت:  

 و ."الفُضلى هند" و "األفْضلُ حممد" :حنو ملوصوفه مطاِبقاً يكونَ أن (أحدمها)
  ."الفُضل أو الفُضلَيات اِهلندات" و "األفْضلون املُحمدون" و "األفْضالن املُحمجان"

  ."ِمن" ـب معه يؤتى أال (ثانيهما)

  :علْقمة خياطب األعشى قولُ وأما

م باألكثِر ولستمنه صىما * حى) للكاِثِر العزةُ وإنالغالب :والكاثر عدداً، :حص 

 :قولك يف مثلُها فيه "ِمن" أنّ على اخلصائص من حين ابن حرجه الكثرة، يف

  .(ىاحلص الكثري بينهم من لست :قال فكأنه "حر الناِس من أنت"

  ."ألْ" زيادة على فخرج



 كما واإلفْراد، التذكري، :أمران فَيلْزمه التفضيل اسم من نِكرٍة إىل "املُضاف وأما"

 ويلزم ِمن، :معىن على ولكوما التنكري، يف السِتواِئهما واإلضافة أل من ارد يلْزماِن

 أَفْضلُ املُحمداِن" و "رجٍل أفْضلُ مدحم" حنو املَوصوف يطابق أن إليه املضاف يف

 أفْضلُ اهلنداِن" و "امرأٍة أفْضلُ هند" و "ِرجاٍل أَفْضلُ املُحمدون" و "رجلَني

 املضاف جنس على لألول املزيِة ثُبوت قَصدت إذا "ِنساٍء أفضلُ اهلندات" و "امرأَتني

البقرة  سورة من "41"اآلية ) {به كَاِفٍر أولَ تكونوا وال} :تعاىل قولُه فأما إليه،
 على فالتقدير .(به كافرين أول تكونوا وال :يقال القرآن بغري القاعدة وعلى "2"

  .به كاِفٍر فَريٍق أولَ أي املوصوف، حذف

 مطْلَقَةٌ ِزيادةُ به قُِصد أو فيه، تفْضيلَ الَ مبا أُولَ فإنْ معِرفِة، إىل اإلضافَةُ كَانت وإنْ

 أي "مروان بين أعدالَ واألشج الناِقص" :كقوهلم ِللموصوِف، املُطَابقَةُ وجبِت

 جازت إليه أضيف ما على املُفَاضلة إفادِة ِمن أصِله على أفعلَ كان وإنْ .عادالهم

 ،( "6"األنعام  سورة من "123"اآلية ) {مجِرميها أَكاِبر} :تعالَى كقوِله املُطَابقة
{ماِذلُنا هأَر} ( 11"هود  سورة من "27"اآلية" ). اِئع هو املطابقة وتركالش 

 من "96"اآلية ) {حياِة على الناِس أَحرص ولَتِجدنهم} :تعاىل قال االستعمال، يف

  .( "2"البقرة  سورة

 مناِزلَ مين وأقرِبكم إيلَّ بأحبكُم أُخِبركُم أال" :احلديث يف االسِتعماالن اجتمع وقد

  ."ويؤلَفُون يألَفُون الذين أكْنافاً املُوطَّؤون أَخالَقاً أَحاِسنكُم القيامِة يوم

  :التفْضيل اسِم عمل 6-

رفَعي التفضيل اسم ِتر الضمريو" حنو بكَثْرٍة املستلُ بكر أبويرفع "أَفْض ماالس ،الظَّاِهر 

 منه أكرم" أو "أبوه ِمنه أكْرم ِبرجٍل نزلْت" حنو قَِليلة لُغٍة يف املُنفصل مريالض أو

 وبرفع الصرف من ممنوعةً لرجل صفةً "أكرم" إعراب أساِس على اللغة هذه ِقلَّةُ)

 يف "أكرم" رفع يوجب العرب وأكثر بأكرم الفاعلية على "أنت" و "األب"
 أكرم وفاعلُ مؤخر، مبتدأ "أنت" أو "أبوه" و مقدم خرب أنه لىع املثالني هذَين

 يرفَع أنْ ويطَّرد "أنت (لرجِل صفة واخلرب املبتدأ من واجلملة املبتدأ على عائد ضمري

 مفيداً منه بين الذي الفعلُ موِقعه يقَع أنْ جاز إذا الظاهر االسم "التفضيل اَفْعلُ"

 باعِتبارين نفِْسه على مفَضالً أجنبياً مرفوعه وكان ،"ِشبهه أو نفي" سبقهو فاِئدته،

 أنّ :املثال معىن) "زيد عِني يف ِمنه الكُحل عيِنه يف أحسن رجالً رأَيت ما" :حنو



 غريه عني يف كَوِنه باعتباِر نفِْسه ِمن أَحسن - زيد عني يف كونه باعتبار - الكُحلَ

ملْ" و .(االعتباران مها وهذان الرجال، ِمن اناً أَلْقسإن عريدِه يف أس ه القَلَميف ِمن 
 الناِس يف هلْ" و ."إليك ِمنه اخلَري إليه أحب غريك يكُن ال" و ."عِلي يِد

  ."يمن ال مبحِسٍن منه احلمد به أَحق رجلٌ

 وميتنع املُطْلَق، واملفعولُ معه، واملفعولُ به املفعولُ مطلقاً منه فيمتنع :به النصب وأما

 أَعلَم اللَّه} :تعاىل قوله يف "حيث" فلفظ املَعىن يف فاِعالً يكُن لَم إذا التمييز،

 نصٍب موضِع يف .( "6"األنعام  سورة من "124"اآلية ) {ِرسالته يجعلُ حيثُ

 يصلُح الذي الشخص و املوضع يعلَم أي أعلَم؛ عليه يدل مقَدر عٍلبف به مفْعوالً

  :قوله ومنه للرسالة،

"بالقوانس) "القَواِنسا بالسيوِف منا وأضر: س، مجعنالبيضة أعلى وهو قَو 

  .("اخلوذة"

  .التفضيل معىن عن لتجرِده العاملَ هو "أفْعل" يكونَ أن :بعضهم وأجاز

 إذا وذَِلك بعضه، "أفعلُ" و كُال، املخفوض كان إن فيجوز باإلضافة، اجلر عمله أما

افعي" حنو معرفة، إىل أُضيفالش لمالفقهاِء أع". هكْسإذا وع حنو لنكرة أُضيف 

 من غاًمصو "أفْعلُ" كانَ فإن باحلَرِف عملُه وأما ."وعمر بكٍر أَبو رجلَين أفضلُ"

دعتفِْسِه ملَّ ِبنٍب على ودغض أو حي بدو ما إىل "إىل" بـ عىن، يف فَاِعلٌ هاملَع 

 أكثَر اللَّه يحب أي "غَريه ِمن اللَِّه إىل أَحب وهو نفِْسه، ِمن ِللَِّه أحب املُؤمن" حنو

ه ِمنبه لنفسه، ححبوي ه من أكثَر اللَّهوحنو ريه،لغ حب "اِلحالص ضغأَب رمن للش 

 ويبِغضه للفاسق، بغِضه من أكثر الشر يبِغض أي ."غريه من إليه أبغض وهو الفَاِسق،

لغريه بغِضه من أكثر الفاسق.  

 غَير كانَ وإنْ ."به مأعلَ وأنا يب، أعرف حممد " حنو بالباء عدي ِعلْم على دالٍّ لنفْسه متعد ِمن كانَ وإن
 بغريه ال به عدي جر حبرِف متعد من كان وإنْ "للجار وأنفع للثَّأِْر أَطْلَب هو" حنو بالالَِّم عدي ذلك
 أجدر" و "املَدح على أحرص" و "الذنب من أبعد" و "اخلري إىل وأسرع الدنيا، يف أزهد هو" حنو

 التفضيل َألفْعل ما االستعمال، هذا من التعجب وِلِفعِل (الفحش :اخلىن) "اخلَنى عن دأحي" و "باِحللْم
 األمثلة آخر إىل "اللَِّه إىل أَحبه وما للَّه املُؤِمن أحب ما" حنو


