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 اسم التفضيل



 ة على أن شيئين اشتركاهو االسم الَمُصوغ من المصدر للدالل -1
 تلك الصفة. يوزاد أحدهما على اآلخر ف،  صفة يف

على أفْ َعل كزيد أكرم من عمرو، وهو أعظم  يأن يأت :وقياسه -2
منه، وخرج عن ذلك ثالثة ألفاظ، أَتْت بغير همزة، وهى خيٌر 

، نحو خيٌر منه، وشرٌّ منه، وقولُه: ، وحبٌّ  وشرٌّ
 َوَحبُّ َشْىٍء إلى اإلنسان ما ُمِنَعا                        

وحذفت همزتين لكثرة االستعمال، وقد ورد استعمالهن بالهمزة إلى 
 األصل كقوله:

 ِباَلُل َخْيِر النَّاِس واْبُن اأْلَْخَيرِ                           
اُب اأْلَِشُر{ ]القمر:  [ 26وكقراءة بعضهم: }يَ ْعَلُموَن َغدًا َمِن اْلَكذَّ

صلى اهلل عليه وسلم:  بفتح الهمزة والشين، وتشديد الراء، وكقوله
 "أَحبُّ األعمال إلى اهلل أْدَوُمها وإن َقلَّ" 

األولين، ألنهما ال فعل لهما،  ياألخير، وف يوقيل: حذفها ضرورة ف
 :يففيهما شذوذان على ما سيأت

 وله ثمانية شروط: -3
 يبكذا: أ األول: أن يكون له ِفْعل، وشذ مما ال فعل له: كهو أْقَمن

 أحق به، وأَلصُّ ِمْن ِشظَاْظ بَ نَ ْوه مْن قولهم: هو لٌص أي سارق.

: أن يكون الفعل ثالثًيا، وشذ هذا الكالم أْخَصُر من غيره، ِمْن يالثان
هو  ، وُسِمعَ يشذوذ آخر كما سيأت اْخُتِصَر المبنى للمجهول، وفيه

راهم، وأوالهم للمعروف، وهذا المكان أقفر من غيره،  أعطاهم بالدَّ



وبعضهم جوَّز بناَءه من أفعل مطلًقا، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة 
 لغير النَّقل.

الثالث: أن يكون الفعل متصرفًا، فخرج َعَسى َوَلْيَس، فليس له أفعل 
 تفضيل.

الرابع: أن يكون حدوثه قاباًل للتفاوت: فخرج نحو مات وَفِنى، فليس 
 له أفعل تفضيل.

جت األفعال الناقصة، ألَنها ال تدل على الخامس: أن يكون تامًّا، فخر 
 الحدث.

الزًما. نحو ما عاج زيد  يالسادس: أالّ يكون َمنفيًّا، ولو كان النف
 ما انتفع به، لئال يلتبس المنفّى بالمثبت. يبالدواء، أ

والسابع: أالّ يكون الوصف منه على أفْ َعل الذى مؤنثه فَ ْعالء، بأن 
أو ِحْلية، ألن الصيغة مشغولة بالوصف يكون داالًّ على لون، أو عيب، 

عن التفضيل. وأهل الكوفة يصوغونه من األفعال التي الوصف منها 
 يخاطب الشيب قال: يأفْ َعل مطلًقا، وعليه َدرََج المتّنب

 ألنت أسوُد في َعْيِني ِمَن الظَُّلمِ  ...أبْ َعُد بَِعْدَت بَ َياًضا ال بياَض َلُه 
العيوب واأللوان  يالمنع ف يية: ينبغشرح القاف يوقال الَرِضّى ف

الظاهرة، بخالف الباطنة، فقد ُيصاغ من مصدرِها، نحو فالن َأبْ َلُه من 
 فالن، وَأْرَعُن، وَأْحَمُق منه.

من  يوالثامن: ال يكون مبنيًّا للمجهول وله صورًة، لئال يلتبس باآلت
َذاِت  المبنى للفاعل، وسمع شذوذا هو أزهى من ِديك، وَأْشَغُل ِمنْ 



النَّْحيَ ْيِن، وكالٌم أْخَصُر من غيره، من زُِهَي بمعنى تكبر، واْخُتِصَر، بالبناء 
 فيه زَها يَ ْزهو، ال ُشُذوَذ فيه. للمجهول فيهن، وقيل: إن األول قد ورد

  ت:والسم التفضيل باعتبار اللفظ ثالث حاال -4

يكون مفرًدا األول: أن يكون مجرًدا ما أل واإِلضافة، وحينئذ يجب أن 
ُمذكًرا، وأن يُ ْؤَتى بعده ِبِمْن َجارَّة للُمَفضَّل عليه، نحو قوله تعالى: 

[ وقوله: }ُقْل ِإْن َكاَن 8}َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَلى َأبِيَنا{ ]يوسف: 
َرفْ ُتُموَها آبَاؤُُكْم َوَأبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اقْ ت َ 

َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه 
 [ .24َوَرُسوِلِه{ ]التوبة: 

ٌر َوَأبْ َقى{ ]األعلى:  [ 17وقد ُتْحَذف من َمْدُخولها نحو: }َواآلِخَرُة َخي ْ
َك َمااًل َوَأَعزُّ نَ َفرا{ : }َأنَا َأْكثَ ُر ِمنْ يوقد جاء الحذف واإلثبات ف

 [ .34]الكهف: 
الثانية: أن يكون فيه أْل، فيجب أن يكون مطابًقا لموصوفه، َوَأالَّ يُ ْؤَتى 

معه ِبِمن، نحو: محمد األفضُل، وفاطمة الُفْضلى، والزَّيدان األفضالن، 
 والزيدوان األفضلون، والِهْندات الُفضليات، أو الُفَضُل.

 قول األعشى: يمن مع اقترانه بأل فوأما اإلتيان معه ب
ُهُم َحَصى   وِإنََّما اْلِعزَُّة للكاثر ...َوَلْسُت بِاأْلَْكَثِر ِمن ْ

َفُخرِّج على زيادة أل، أو أنَّ ِمْن ُمتعلقة بأكثِر نكرة محذوفة، ُمْبَداًل من 
 أكثر الموجودة.

 الثالثة: أن يكون مضافاً.



اإلفراد والتذكير، كما يُ ْلزمان فإن كانت إضافته لنكرة: الُتزم فيه 
المضاف إليه،  يالتنكير، ولزمت المطابقُة ف يالمجرَّد، الستوائهما ف

نحو الزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضُل رِجال، وفاطمة أفضل 
[ فعلى 41امرأة. وأما قوله تعالى: }َوال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبه{ ]البقرة: 

 أول فريق.: يتقدير موصوف محذوف، أ
وإن كانت إضافته لمعرفة: جازت المطابقُة وعدُمها، كقوله تعالى: 

[ وقوله: 123}وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُكلِّ قَ ْريٍَة َأَكاِبَر ُمْجرِِميَها{ ]األنعام: 
 ي[ بالمطابقة ف96}َوَلَتِجَدن َُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة{ ]البقرة: 

 .يالثان ياألول، وعدمها ف
 وله باعتبار المعنى ثالث حاالت أيضاً:-5

صفة  ياألولى: ما تقدم شرحه: وهو الداللة على أن شيئين اشتركا ف
 وزاد أحداهما على اآلخر فيها.

 يصفة نفسه، على شيء آخر ف يزاد ف الثانية: أن يُراَد به أن شيًئا
من صفته، فال يكون بينهما وصف مشترك، كقولهم: العسُل أْحَلى 

حالوته  يلشتاء، والمعنى: أن العسل زائد فالَخّل، والصيُف أحرُّ من ا
 برده. يحره، على الشتاء ف يالصيف زائد فُحموضته، و  يعلى الَخّل ف

الثالثة: أن يراد به ثبوت الوصف لمحّله، من غير نظر إلى تفضيل،  
وال : هما العادالن، يأ :نى َمْروانكقولهم: الناقُص واألَشجُّ أعدال ب

غيرهما، وفى هذه الحالة تجب المطابقة؛ وعلى هذا ُيَخرَّج  يعدَل ف
 قوُل أبى نُ َواس:



َرى ِمْن فَ َقاِقيِعَها  َهبِ  ...َكَأنَّ ُصْغَرى وَُكب ْ  َحْصَباُء ُدرٌّ َعَلى َأْرٍض ِمَن الذَّ
: صغيرة وكبيرة، وهذا كقول العروضين: فاصلة ُصْغرى وفاصلة يأ

َرى. وبذلك يندفع  القول بلحن أبي نُ َواس في البيت، اللهمَّ إال إذا ُكب ْ
ُعلم أن مراده التفضيل، فيقال إذ ذاك بلحنه، ألنه كان يَ ْلزمه اإلفراد 

 والتذكير، لعدم التعريف، واإلضافة إلى معرفة.

 
 

 

 :المصادر

 الكتب المنهجية -

 العلميةالمواقع  –شبكة االنترنيت  -

شذا العرف في فن الصرف، الشيخ احمد بن محمد بن احمد  -

 ( ه1315الحمالوي )ت

المهذب في علم التصريف ،د. صالح مهدي الفرطوسي ، د.  -

 هاشم طه شالش .

 

 

 

 


