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 التفضیل اسم 5:3
 ھو كما التفضیل اسم عنوان تحت الموضوع ھذا النحو كتب مؤلفي بعض یورد

 وزن ھو واحد وزن على ألنھ وذلك التفضیل أفعل عنوان تحت غیرھم ویورده مذكور،
 یخرج ال ألنھ وذلك التفضیل، اسم األول الرأي حسبب تسمیتھ ونختار تقدیرا، ولو أفعل
 األسماء أقسام من قسم فھو أفعل، وزن ھو واحد وزن على كان ولو اسما، كونھ عن

 یلي وفیما وعملھ وأحوالھ، وصوغھ، تعریفھ، حول أبحاث بھ ویتعلق. السبعة المشتقة
 :ذلك بیان

 

 للداللة المصدر من صوغم اسم بأنھ التفضیل اسم یعرف :التفضیل اسم تعریف -1
 كذلك ویعرف الصفة، تلك في اآلخر على أحدھما وزاد صفة في اشتركا شیئین أن على
 المشاركة على یدل وصف بأنھ أیضا ویعرف. الزیادة على یدل ما لكل اسم بأنھ

 .متقاربة تعریفات وھي. والزیادة
 

 :التعریف توضیح -2
 التفضیل اسم واستخدام شیئین بین لمفاضلةا في بد ال أنھ والزیادة المشاركة معنى -1
 أحدھما وأن االثنین، في متحققة فیھا التفضیل المراد الصفة تكون أن من ذلك إفادة في

 من كال أن یفید المثال ھذا فإن) عليٍّ من للشعِر أحفُظ محمٌد (مثل. فیھا اآلخر على یزید
 ھناك یكن لم فإذا ،علي على حفظھ في یزید محمدا وأن الشعر، یحفظ ومحمد علي

 محمد أو یحفظھ ال وعلي الشعر یحفظ محمد یقال بل التفضیل اسم یستخدم فال اشتراك
 .حافظ غیر وعلي للشعر حافظ

 أحسن،: (مثل الكمال أو الفضل في تكون قد عنھا یعبرون كما التفضیل أو الزیادة -2
 )وأجھل أ،وأرد أسوأ، (مثل النقصان أو القبح في تكون وقد) وأعلم وأطیب،

 :ملحوظتان
 في شاركھ خلقھ من أحدا أن یعني ال فإنھ تعالى اهللا مع التفضیل اسم ورد إذا :األولى
 اهللا معناھا فإن) رسالَتھ یجعُل حیُث أعلُم اُهللا (مثل الصفة بتلك اتصافھ یعني بل صفتھ،

 .العلم ذلك یشاركھ أحدا أن معناھا ولیس رسالتھ، یجعل حیث علیم ھو أو یعلم
 فال صفتھ، في آخر شيء على صفة في زاد شیئا أن التفضیل باسم یراد قد :الثانیة
 الشتاء، من أحر والصیف الخل، من أحلى العسل مثل مشترك وصف بینھما یكون

 حره في زائد الصیف وأن حموضتھ، في الخل على حالوتھ في زائد العسل أن والمعنى
 .برده في الشتاء على

 

 سیأتي، كما للمذكر أفعل وزن ھو واحد وزن لھ التفضیل اسم :التفضیل اسم وزن -3
 كلمة علیھما وتزاد) وَشّر َخْیر، (وھي الھمزة منھا محذوفا تفضیل أسماء وردت وقد

 إن وقیل أفعل، وزن عن تنقص وھي التفضیل على تدل الثالثة األسماء فھذه) َحّب(
 في فھما الھمزة، بحذف عمالھمااست لكثرة فخففوھما بالھمزة كانتا شر وكلمة خیر كلمة
 دون وردا وقد فیھما، مقدرة الھمزة إن وقیل التفضیل، اسم وزن عن شاذان ذلك

 :الراجز قول ودونھا بالھمزة خیر ورود ومن. األصل على بالھمزة وردا كما الھمزة،
  الثاني في وأثبتھا األول من الھمزة فحذف) األْخَیِر وابُن الناِس خیُر بالٌل(

 مكانا َشرٌّ ھو من فسیعلمون ُیوَعدون ما َرَأوا إذا حتى (ھمزة دون شر ورود ومن
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 الكذَّاُب من غدا سیعلمون (بعضھم قراءة بالھمزة شر ورود ومن) جندا وأضعُف
 حسان قول ھمزة دون وشر خیر ورود ومن). األَشّر

 )الفداُء لخیِرُكما فشرُُّكما     بُكْفٍء لھ ولسَت أتھجوه(
 :الشاعر قول في ھمزة بغیر التفضیل في حب ظلف جاء وقد

 )ُمِنعا ما اإلنساِن إلى شيٍء وَحبُّ    َمَنَعْت أن بالُحبِّ َكَلفا وزادني(
 .شعریة ضرورة حذفھا وإن شيء، وأحب التقدیر إن وقیل َحب، في الھمزة بحذف

 الذي الفعل مصدر من أفعل وزن على التفضیل اسم یصاغ :التفضیل اسم صوغ -4
 :منھا شروط فیھ حققتت
 ولیس أحق أي) بكذا أْقَمُن ھو (مثل لھ فعل ال مما شاذا جاء وقد فعل، لھ یكون أن -1

 اللصوصیة، من وھو فعل أللص ولیس) ِشظاظ من أَلصُّ ھو (ومثل فعل، ألقمن
 .ضبة بني من مشھور لص اسم الشین بكسر وشظاظ

 أْخَصُر الكالُم ھذا  (مثل شاذ فھو الثالثي غیر من جاء وما ثالثیا، الفعل یكون أن -2
 ھذا (ومثل أعطى، من فھو) للدراھِم أعطاھم ھو (ومثل اختصر، من فھو) غیِره من

 .المكان أقفر من) غیِره من أْقَفُر المكاُن
 .وبئس ونعم، ولیس، كعسى جامد من یصاغ فال متصرفا الفعل یكون أن -3
 .وصار كان، مثل الناقصة األفعال من یصاغ فال تاما الفعل یكون أن -4
 مما یصاغ فال وَشِقَي وَسِعَد، وَظَلَم، َعِلَم، مثل للتفاوت قابال معناه أو حدثھ یكون أن -5
 .وفنى مات مثل التفاوت یقبل ال
 مؤنثھ الذي أفعل على بھ المشبھة الصفة أو الفاعل اسم أي منھ الوصف یكون أال -6

 في استعمل إذا ألنھ وذلك وعمیاء، وأعمى وحمقاء، وأحمق وحمراء، أحمر مثل فعالء
 .بالصفة یلتبس فإنھ التفضیل

 أضرب ھو یقال فال ضرب ما مثل المنفي الفعل من یصاغ فال مثبتا الفعل یكون أن -7
 .بالمثبت یلتبس لئال منھ
 یقال فال ُفِھم مثل للمجھول المبني الفعل من یصاغ فال للمعلوم مبنیا الفعل یكون أن -8
 .للمعلوم بالمبني یلتبس لئال أفھم ھو

 التفصیل بحسب للشروط المستكملة غیر األفعال بعض معاني تفضیل یمكن :ملحوظة
 :اآلتي

 یمكن فعالء، أفعل على وصفھ الذي والفعل أحرف، ثالثة على یزید الذي الفعل -1
 للمعنى، ومناسب للشروط مستوف فعل من تفضیل باسم باإلتیان منھما التفضیل إیراد

 ویعرب المناسب المساعد أفعل بعد الفعلین ھذین ألحد الصریح بالمصدر إلتیانوا
 :ذلك أمثلة یلي وفیما تمییزا بعده المصدر

 )محموٍد من انطالقا أسرُع حامٌد) (انطلق (أحرف ثالثة على الزائد الفعل -أ
 )ذلك من سوادا أكثُر اللوُن ھذا) (سود (أفعل على وصفھ الذي الفعل -ب
 باسم باإلتیان معناھما من التفضیل إیراد یمكن للمجھول المبني والفعل المنفي الفعل -2

 لكل المؤول بالمصدر بعده واإلتیان للمعنى، ومناسب للشروط مستوف فعل من تفضیل
 :یلي ما ذلك ومثال الفعلین ھذین من

 أحُدھم جتھَدی أال ذلك من وأسوُأ الطالِب بعُض ُیَقصُِّر) (یجتھد ال (مثل المنفي الفعل -أ
 اُهللا َأنزَل ما حدوَد یعلموا أال وأجدُر (الكریم القرآن في جاء وقد ،)االمتحاِن اقتراِب عنَد
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 )رسوِلھ على
 في ومنھ) حاجَتھ َیُسدُّ ما ُیعَطى أن أحقُّ الفقیُر) (ُیعَطى (مثل للمجھول المبني الفعل -ب

 ).ُیْھَدى أن إال َیِھدِّي ال أمن بَعُیتَّ أن أحقُّ الحقِّ إلى َیْھِدي أفمن (الكریم القرآن
 

 التعریف في لموصوفھ مطابقتھ حیث من التفضیل السم :التفضیل اسم حاالت -5
 :حاالت ثالث والجمع والتثنیة واإلفراد والتأنیث، والتذكیر والتنكیر،

 الحالة ھذه وفي اإلضافة، ومن أل من مجردا التفضیل اسم یكون أن :األولى الحالة -1
 وثانیھما للمفضول، أو علیھ للمفضل جارة بعده بمن اإلتیان لزوم أولھما: حكمان لھ

 زینُب (و) ھشاٍم من أفضُل ھاشٌم (مثل والتنكیر والتذكیر اإلفراد ھي واحدة حالة لزومھ
 من أفضُل المتعلماُت (و) المتأخَرین من أفضُل المتقدمان (و) نفیسَة من أفضُل

 ).منا أبینا إلى أحبُّ أخوُهو َلیوسُف (ومنھ) الجاھالِت
 تذكیرا للموصوف مطابقا یكون الحالة ھذه وفي بأل محلى یكون أن :الثانیة الحالة -2

 ھما (و) الُفْضَلى ھي ھنٌد (و) األفضُل ھو محمٌد (مثل وجمعا وتثنیة، وإفرادا، وتأنیثا،
 الكریم القرآن يف ومنھ) الُفْضلیاُت وھن األفَضلون، وھم الُفْضَلیان، وھما األفضالن،

 الذین من مقاَمھما یقومان فآخران (و) الُقْصَوى بالُعدوة وھم الُدنیا بالُعدوة أنتم إذ(
 ).األوَلَیان علیھم استحق

 أن یكون مضافا، واإلضافة قسمان إما أن تكون إلى نكرة أو إلى : الحالة الثالثة-3
لة مستقلة بنفسھا، وعد معرفة ولكل حكمھا، ولذلك عد بعضھم كل قسم من اإلضافة حا

 :وفیما یلي تفصیل قسمي اإلضافة. حاالت اسم التفضیل أربعا
 والتذكیر اإلفراد ھي واحدة حالة یلزم فإنھ نكرة إلى مضافا التفضیل اسم كان إذا -أ

 اسم قبل الذي للموصوف مطابقا إلیھ المضاف ویكون واإلضافة، أل من كالمجرد وذلك
 عبیدَة وأبو وسعٌد خالٌد (و) قائَدیِن أشجُع وسعٌد خالٌد (و) قائد أشجُع خالٌد (مثل التفضیل
 وھم امرأتین، أفضُل وھما رجَلین، أفضُل ھما (و) فتاٍة أفضُل ھنٌد (و) قادٍة أشجُع
 ).نساٍء أفضُل وھن رجاٍل، أفضُل

 أفضُل ھو (مثل وعدمھا المطابقة جازت معرفة إلى مضافا التفضیل اسم كان إذا -ب
 بالمطابقة الكریم القرآن جاء وقد ،)النساِء ُفْضَلى أو النساِء أفضُل ھي (و) الرجاِل

 المطابقة عدم ومن) مجرمیھا أكابَر قریٍة كلِّ في جعلنا وكذلك (المطابقة فمن وعدمھا،
 أال (وعدمھا المطابقة الشریف الحدیث وفي ،)حیاٍة على الناِس أحرَص وَلتجَدنَّھم(

 ).أخالقا أحاِسُنكم القیامِة یوَم منازَل مني وأقرِبكم إليَّ بأحبِّكم أخبركم
 :ملحوظات

 الناقُص (مثل المطابقة وجبت التفضیل معرفة إلى بالمضاف یقصد لم إذا :األولى
 غیرھم، مروان بني في عادل ال یقال إذ عادالھم، أي) مروان بني أعدال واألَشجُّ
 مخصصات نقص ألنھ لناقصا وسمي الملك، عبد بن الولید بن یزید ھو والناقص
 فُشجَّ دابة عن وقع قد كان ألنھ األشج وسمي العزیز عبد بن عمر ھو واألشج الجنود،
 .رأسھ
 وأعزُّ ماال منك أكثُر أنا (مثل مجردا التفضیل اسم كان إذا) ِمْن (تحذف قد :الثانیة

 األولى من أي) وأبقى خیٌر واآلخرُة (ومثل منك، أعز أي) نفرا
 :مثل للضرورة التفضیل اسم على) ِمْن (تقدم قد :الثالثة
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 )أمَلُح الظعینِة تلك من فأسماُء    َظعیَنًة یوما أسماُء سایرْت إذا(
 : مثل للضرورة بأل المحلى التفضیل اسم مع بمن یؤتى قد: الرابعة

 )للكاِثِر العزُة وإنما    َحًصى منھم باألكثِر ولسَت(
 

 عمٌرو  (مثل النحاة باتفاق مستترا ضمیرا تفضیلال اسم یرفع :التفضیل اسم عمل -6
 .عمرو على یعود ھو تقدیره مستتر ضمیر وفاعلھ المبتدأ، خبر أفضل) بكٍر من أفضُل

 .النحاة باتفاق بھ مفعوال التفضیل اسم ینصب وال
 اسما التفضیل اسم فیھا یرفع قلیلة لغة فھناك فیھ اختلف فقد الظاھر االسم رفعھ أما

 أفضل) أبوه منھ أفضَل برجٍل مررُت (مثل حالة أي وفي شرط دون أي امطلق ظاھرا
 التفضیل السم فاعل أبوه أفعل، وزن على وصف ألنھ بالفتحة مجرور لرجل نعت

 أنھ على أفضل رفع من بد ال إنھ یقولون ذلك یجیزون ال والذین. بالواو مرفوع أفضل
 وفاعل لرجل، صفة جر محل في والخبر المبتدأ وجملة مؤخر، مبتدأ وأبوه مقدم خبر

 ظاھرا اسما یرفع ال التفضیل اسم إن: یقولون النحاة من وكثیر. مستتر ضمیر أفضل
 باعتبارین، نفسھ على مفضل اسم التفضیل اسم بعد یكون أن وھي واحدة حالة في إال

 ھذه عن ویعبرون التفضیل باسم موصوف اسم وبعده نفي التفضیل اسم قبل ویكون
  باعتبارین نفسھ على مفضل الكحل فیھ مثالھا ألن وذلك الكحل سألةبم الحالة
 زید عین في فالكحل) زیٍد عیِن في منھ الكحُل عیِنھ في أحسَن رجال رأیُت ما (مثل

 في أوضَح خطیبا رأیُت ما (و الرجال، من غیره عین في الكحل من أي منھ أفضل
 :ومنھ) عليٍّ عنَد منھ النطُق كالِمھ

 )ِسناِن بَن یا منَك ذُل    البـ إلیھ أحبَّ رجال رأیُت ما(
 )إلیك منھ الخیُر إلیھ أحبَّ أحٌد یكن ال (ومثل

 
 

 تطبیق
)1( 

 :فعلھ وبین یأتي فیما التفضیل اسم استخرج
 )األبصار زاغت وإذ منكم أسفل ومن فوقكم من جاءوكم إذ (-1
 )آباءكم علیھ وجدتم مما بأھدى جئتكم لو أو قال (-2
 )الورید حبل من إلیھ أقرب ونحن نفسھ بھ توسوس ما ونعلم اإلنسان خلقنا قدول (-3
 )األرض في وآثارا قوة وأشد منھم أكثر كانوا (-4
 )مؤمنین كنتم إن تخشوه أن أحق فاهللا أتخشونھم؟ (-5
 )ینصرون ال وھم أخزى اآلخرة ولعذاب (-6
 )بآیاتھ؟ كذب أو كذبا اهللا على افترى ممن أظلم فمن (-7
 )األتقى وسیجنبھا وتولى كذب الذي األشقى إال یصالھا ال (-8
 )للیسرى فسنیسره بالحسنى وصدق واتقى أعطى من فأما (-9

 )األولى من لك خیر ولآلخرة (-10
 )وأطغى أظلم ھم كانوا إنھم قبل من نوح وقوم (-11
 ذيال األقصى المسجد إلى الحرام المسجد من لیال بعبده أسرى الذي سبحان (-12
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 )حولھ باركنا
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)2( 
 :اإلعراب من موقعھ وبین یأتي، مما تفضیل اسم كل حالة بین
 )األولین مثل ومضى بطشا منھم أشد فأھلكنا (-1
 )مؤمنین كنتم إن األعلون وأنتم تحزنوا وال تھنوا وال (-2
 )أدنى أو قوسین قاب فكان فتدلى دنا ثم (-3
 )األعلى أنت إنك تخف ال قلنا (-4
 )األوفى الجزاء یجزاه ثم یرى سوف سعیھ وأن (-5
 )اهللا من بعھده أوفى ومن والقرآن واإلنجیل التوراة في حقا علیھ وعدا (-6
 )قیال وأقوم وطئا أشد ھي اللیل ناشئة إن (-7
 )وأقوم لھم خیرا لكان وأطعنا سمعنا قالوا أنھم ولو (-8
 )مأھلیك تطعمون ما أوسط من مساكین عشرة إطعام فكفارتھ (-9

 )األذل منھا األعز لیخرجن المدینة إلى رجعنا لئن یقولون (-10
)3( 

 :عندك من جمل في منھا ثالثة وضع اآلتیة لألفعال التفضیل أسماء ھات
 اخضر - حمى – تأخر – حن – اقترب – جاع – أھمل – حذر

)4( 
 :اآلتیة التفضیل أسماء مصادرھا من صیغت التي الماضیة األفعال ھات

 الجبل قمة نم أعلى -1
 لیث من أجرأ -2
 نحلة من أجمع -3
 قرد من أحكى -4
 مكة حمام من آمن -5
 الغیث من أجدى -6
 جبل من أثبت -7
 حمامة من أشجى -8
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)5( 
 تفضیل باسم قبلھ وأت بمن مجرورا علیھ مفضال اآلتیة األسماء من اسم كل اجعل

 :مناسب
 فلق – العنكبوت بیت – بصرال لمح – النسیم – حاتم – الجبل – النجم – الحجر
 أسد – السھم – الثعلب – اللیل – السموءل – الفجر إغفاءة – الصبح

)6( 
 :عندك من جمل في یأتي لما مثل

 واإلضافة أل من مجرد تفضیل اسم -1
 مؤنث مثنى وموصوفھ لمعرفة مضاف تفضیل اسم -2
 مذكر جمع وموصوفھ بأل محلى تفضیل اسم -3
 رةلنك مضاف تفضیل اسم -4
 ظاھرا اسما رفع وقد تفضیل اسم -5

)7( 
 :بنوعیھ الجمع وإلى والمؤنث المذكر بنوعیھ المثنى إلى اآلتیة الجملة حول
 حیاة األسعد فھو عنده بما قنع من

)8( 
 :یأتي ما أعرب

 مكانا شر ھو من فسیعلمون الساعة وإما العذاب إما یوعدون ما رأوا إذا حتى (-1
 ثوابا ربك عند خیر الصالحات والباقیات ھدى اھتدوا الذین اهللا ویزید  جندا، وأضعف

 ).مردا وخیر
 َوْجُدُه النفُس تشتھي عما وقصَّر    ھمُُّھ زاد من اهللا خلِق وأتعُب -2

 
 


