
 )التعجب(المحاضرة الرابعة عشرة: -41
 قال ابن مالك: 

 أبى المذ وأب لمتفضيؿ أفعؿ ... لمتعجب منو مصوغ مف صغ
 وزف عمى وصؼ التفضيؿ عمى لمداللة منيا التعجب يجوز التي األفعاؿ مف يصاغ
 أكـر وما زيدا أفضؿ ما تقوؿ كما خالد مف وأكـر عمرو مف أفضؿ زيد فتقوؿ أفعؿ
 خالدا
 فعؿ مف يبنى فال منو التفضيؿ أفعؿ بناء امتنع منو التعجب فعؿ بناء متنعا وما
 متصرؼ غير فعؿ مف وال واستخرج كدحرج أحرؼ ثالثة عمى زائد
 ككاف ناقص فعؿ مف وال وفنى كمات المفاضمة يقبؿ فعؿ ال مف وال وبئس كنعـ

 يأتى فعؿ مف وال ضرب وما بالدواء عاج ما نحو منفى فعؿ مف وال وأخواتيا
 ضرب نحو لممفعوؿ مبنى فعؿ مف وال وعور حمر نحو أفعؿ عمى منو الوصؼ

 زائد وىو اختصر مف التفضيؿ أفعؿ فبنوا كذا مف أخصر ىو قوليـ منو وشذ وجف
 المبف مف وأبيض الغراب حمؾ مف أسود وقالوا لممفعوؿ ومبني أحرؼ ثالثة عمى
 .فعؿأ عمى منو الوصؼ فعؿ مف شذوذا التفضيؿ أفعؿ فبنوا
 صؿ التفضيؿ إلى بو لمانع ... وصؿ تعجب إلى بو وما
 الشروط تستكمؿ لـ التي األفعاؿ مف التعجب إلى يتوصؿ أنو التعجب باب في تقدـ
 تستكمؿ لـ التي األفعاؿ مف التفضيؿ إلى يتوصؿ أنو إلى ىنا وأشار ونحوىا بأشد

 أشد ىو تقوؿ استخراجو أشد ما تقوؿ فكما التعجب في بو يتوصؿ بما الشروط
 لكف زيد مف حمرة أشد ىو تقوؿ حمرتو أشد ما تقوؿ وكما زيد مف استخراجا
 وأفعؿ .تمييزا ينتصب وىينا مفعوال أشد بعد التعجب باب في ينتصب المصدر
 جردا إف بمف لفظا أو تقديرا ... أبدا صمو التفضيؿ

 :أحواؿ ثالثة أحد عف التفضيؿ أفعؿ يخمو ال
 مجردا يكوف أف: األوؿ
 مضافا يكوف أف: الثاني
 .والالـ باأللؼ يكوف أف: الثالث



 زيد نحو لممفضؿ جارة تقديرا أو لفظا مف بو يتصؿ أف بد فال مجردا كاف فإف
 َأْكَثر   َأَنا: }تعالى كقولو عمييما لمداللة ومجرورىا مف تحذؼ وقد عمرو مف أفضؿ
 كاف إذا التفضيؿ أفعؿ أف كالمو مف وفيـ نفرا منؾ وأعز أي{ َنَفراً  َوَأَعز   َماالً  ِمْنؾَ 
 الناس أفضؿ زيد وال عمرو مف األفضؿ زيد تقوؿ فال مف تصحبو ال مضافا أو بأؿ
 ونحوىا الكريمة كاآلية خبرا التفضيؿ أفعؿ كاف إذا ذلؾ يكوف ما وأكثر .عمرو مف
 :كقولو خبر غير وىو منو تحذؼ وقد القرآف في كثير وىو

 مضمال ىواؾ في فؤادي فظؿ ... أجمال بدركال خمناؾ وقد دنوت - 979
 منو وحذفت دنوت في التاء مف الحاؿ عمى منصوب وىو تفضيؿ أفعؿ" أجمؿ" فػ

 المجرد التفضيؿ أفعؿ ويمـز .كالبدر خمناؾ وقد البدر مف أجمؿ دنوت والتقدير مف
لى نكرة إلى المضاؼ وكذلؾ والتذكير اإلفراد  :بقولو أشار ىذا وا 
ف  يوحدا وأف تذكيرا ألـز ... جردا أو يضؼ لمنكور وا 

 امرأة وأفضؿ عمرو مف أفضؿ وىند رجؿ وأفضؿ عمرو مف أفضؿ زيد فتقوؿ
 امرأتيف وأفضؿ عمرو مف أفضؿ والينداف رجميف وأفضؿ عمرو مف أفضؿ والزيداف
 نساء وأفضؿ عمرو مف أفضؿ واليندات رجاؿ وأفضؿ عمرو مف أفضؿ والزيدوف
 .يجمع وال يثنى وال يؤنث وال ومفردا مذكرا التيفالح ىاتيف في أفعؿ فيكوف
 نويت إذا معرفو ىذا ذي عف وجييف ذو أضيؼ ... لمعرفو وما طبؽ أؿ وتمو
ف مف معنى  قرف بو ما طبؽ فيو تنو لـ ... وا 
 وغيرىما والتذكير اإلفراد في قبمو لما مطابقتو لزمت أؿ ب التفضيؿ أفعؿ كاف إذا

 والينداف الفضمى وىند األفضموف والزيدوف األفضالف والزيداف األفضؿ زيد فتقوؿ
 تقوؿ فال قبمو لما مطابقتو عدـ يجوز وال الفضميات أو الفضؿ واليندات الفضمياف
 وال األفضؿ الينداف وال األفضؿ ىند وال األفضؿ الزيداف وال األفضؿ الزيدوف
 .عمرو مف األفضؿ زيد تقوؿ فال مف بو تقترف أف يجوز وال األفضؿ اليندات

نما ... حصى منيـ باألكثر ولست - 982 :قولو فأما  لمكاثر العزة وا 
"  منيـ"  جعؿ أو منيـ، بأكثر ولست: واالصؿ والالـ، االلؼ زيادة عمى فيخرج
 والتقدير والالـ، االلؼ عميو دخمت بما ال والالـ، االلؼ عف مجرد بمحذوؼ متعمقا



 واليندات النساء أفضؿ والينداف نساءال أفضؿ وىند ". منيـ أكثر باالكثر ولست" 
 .النساء أفضؿ
 الزيداف فتقوؿ قبمو لما مطابقتو فتجب والالـ باأللؼ كالمقروف استعمالو: والثاني
 والينداف النساء فضمى وىند القوـ وأفاضؿ القوـ أفضموا والزيدوف القوـ أفضال
 األوؿ االستعماؿ فيتعي وال النساء فضميات أو النساء فضؿ واليندات النساء فضميا
 قولو مطابؽ غير استعمالو فمف القرآف في االستعماالف ورد وقد السراج البف خالفا
ـْ : }تعالى : تعالى قولو مطابقا استعمالو ومف{ َحَياة   َعَمى النَّاسِ  َأْحَرَص  َوَلَتِجَدنَّي 

 َصمَّى قولو في االستعماالف اجتمع وقد{ م ْجِرِميَيا َأَكاِبرَ  َقْرَية   ك ؿ   ِفي َجَعْمَنا َوَكَذِلؾَ }
 أحاسنكـ القيامة يوـ منازؿ مني وأقربكـ إلي بأحبكـ أخبركـ أال: " َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّو  

 ".ويؤلفوف يألفوف الذيف أكنافا الموطئوف أخالقا
 الفصيح صاحب عمى عيب وليذا المطابقة األفصح قالوا الوجييف أجازوا والذيف

 فصحاىف فيقوؿ بالفصحى يأتي أف ينبغي فكاف قالوا فصحيفأ فاخترنا قولو في
 مرواف بني أعدال واألشج الناقص كقوليـ المطابقة تعينت التفضيؿ يقصد لـ فإف
 مرواف بني عادال أي

لى  نويت إذا ىذا بقولو المصنؼ أشار قصده وعدـ التفضيؿ قصد مف ذكرناه ما وا 
 نوى إذا بما وعدميا مشروط ةالمطابق أعني الوجييف جواز أي البيت مف معنى

 طبؽ يكوف أف فيمـز ذلؾ ينو لـ إذا وأما التفضيؿ نوى إذا أي مف معنى باإلضافة
 َيْبدأ   الَِّذي َوى وَ : }تعالى قولو التفضيؿ أفعؿ صيغة استعماؿ ومف قيؿ بو اقترف ما

ـ   ـْ َرب ك  : }تعالى وقولو{ َعَمْيوِ  َأْىَوف   َوى وَ  ي ِعيد ه   ث َـّ  اْلَخْمؽَ  ـْ  َأْعَم  ىيف وىو أي{ ِبك 
 :الشاعر وقوؿ بكـ عالـ وربكـ عميو
ف  أعجؿ القوـ أجشع إذ بأعجميـ ... أكف لـ الزاد إلى األيدي مدت وا 
 :وقولو بعجميـ أكف لـ أي

 دعائمو وأطوؿ أي أعز دعائمو بيتا ... لنا بنى السماء سمؾ الذي إف - 984
 وىو ينقاس ال غيره وقاؿ ينقاس المبرد قاؿ ال أـ ذلؾ ينقاس وىؿ طويمة عزيزة

 في قاؿ عبيدة أبا وأف ذلؾ يروف ال النحوييف أف الواضح صاحب وذكر الصحيح
 إف الثاني وىو الفرزدؽ بيت وفي ىيف بمعنى إنو{ َعَمْيوِ  َأْىَوف   َوى وَ : }تعالى قولو



ف طويمة عزيزة المعنى  ذلؾ في حجة ال وقالوا ذلؾ عبيدة أبي عمى ردوا النحوييف وا 
 .لو
ف  مقدما أبدا كف فميما ... مستفيما مف بتمو تكف وا 
 إذا التفضيؿ أفعؿ أف وردا تقدـ نزرا التقديـ إخبار ... ولدى خير أنت ممف كمثؿ
 ومف عمرو مف أفضؿ زيد نحو عميو لممفضؿ جارة بمف بعده جيء مجردا كاف

 ال كما عميو يماتقديم يجوز فال المضاؼ مف إليو المضاؼ بمنزلة معو ومجرورىا
 أو استفياـ اسـ بيا المجرور كاف إذا إال المضاؼ عمى إليو المضاؼ تقديـ يجوز
 خير أنت ممف نحو ومجرورىا مف تقديـ حينئذ يجب فإنو استفياـ اسـ إلى مضافا
 غير في شذوذا التقديـ ورد وقد أفضؿ أنت أييـ غالـ ومف أفضؿ أنت أييـ ومف

ليو االستفياـ  :قولو ذلؾ ومف وردا نزرا التقديـ إخبار ولدى: بقولو أشار وا 
أطيب  منو زودت ما بؿ النحؿ جنى ... وزودت وسيال أىال لنا فقالت - 989

 :والكسؿ بالسمف نسوة يصؼ الرمة ذي وقوؿ منو أطيب زودت ما بؿ والتقدير
أكسؿ  منيف شيء ال وأف قطوؼ ... سريعيا أف غير فييا عيب وال - 982
 :وقولو منيف أكسؿ شيء ال وأف التقدير
 أممح الظعينة تمؾ مف فأسماء ... ظعينة يوما أسماء سايرت إذا - 981
 فعال عاقب ... ومتى نزر الظاىر ورفعو .الظعينة تمؾ مف أصمح فأسماء التقدير
 ثبتا فكثيرا
 الصديؽ مف الفضؿ بو أولى ... رفيؽ مف الناس في ترى كمف
 يصمح لـ فإف أوال موقعو بمعناه فعؿ وقوعل يصمح أف مف التفضيؿ أفعؿ يخمو ال

نما ظاىرا يرفع لـ موقعو بمعناه فعؿ لوقوع  أفضؿ زيد نحو مستترا ضميرا يرفع وا 
 عاقب ... ومتى نزر الظاىر عمى ورفعو عائد مستتر ضمير أفضؿ ففي عمرو مف
 ثبتا فكثيرا فعال
 الصديؽ مف الفضؿ بو أولى ... رفيؽ مف الناس في ترى كمف
 يصمح لـ فإف أوال موقعو بمعناه فعؿ لوقوع يصمح أف مف التفضيؿ أفعؿ مويخ ال

نما ظاىرا يرفع لـ موقعو بمعناه فعؿ لوقوع  أفضؿ زيد نحو مستترا ضميرا يرفع وا 
 أفضؿ برجؿ مررت تقوؿ فال عمى زيد عائد مستتر ضمير أفضؿ ففي عمرو مف



 لوقوع صمح فإف سيبويو حكاىا ضعيفة لغة في إال أفضؿ ب أبوه فترفع أبوه منو
 فيو وقع موضع كؿ في وذلؾ مطردا قياسا ظاىرا يرفع أف صح موقعو بمعناه فعؿ
 ما نحو باعتباريف نفسو عمى مفضال أجنبيا مرفوعو وكاف شبيو أو نفي بعد أفعؿ
 أحسف ب مرفوع الكحؿ ؼ زيد عيف في منو الكحؿ عينو في أحسف رجال رأيت

 كزيد الكحؿ عينو في يحسف رجال رأيت ما حون موقعو بمعناه فعؿ وقوع لصحة
 في منو الصوـ فييا اهلل إلى أحب أياـ مف ما َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  المَّو   َصمَّى قولو ومثمو
 :سيبويو أنشده الشاعر وقوؿ الحجة ذي عشر
 واديا أقؿ يظمـ حيف السباع كوادي ... أرى وال السباع وادي عمى مررت - 982

 ساريا اهلل وقى ما إال وأخوؼ ... تئية أتوه ركب بو
 األولى الحالة إلى إشارة نزر الظاىر ورفعو المصنؼ فقوؿ بأقؿ مرفوع" ركب" فػ

 .الثانية الحالة إلى إشارة فعال عاقب ومتى وقولو


