
 )افعل التفضيل(:المحاضرة الثالثة عشرة -35
 :  ال ابن مالكق
 ببا مجرور قبل أفعل ب جيء أو ... تعجبا ما بعد انطق بأفعل 

 بيما وأصدق خميمينا وفى ... ما ك انصبنو أفعل وتمو
 :صيغتان لمتعجب
 أفعمو ما: إحداىما
لييما بو أفعل: والثانية  ما بعد بأفعل أنطق أي األول بالبيت المصنف أشار  وا 
 نحو ببا مجرور قبل بأفعل جيء أو خميمينا أوفى وما زيدا أحسن ما نحو لمتعجب
 .بيما وأصدق بالزيدين أحسن

 عائد مستتر ضمير فاعمو ماض فعل وأحسن سيبويو عند تامة نكرة وىي مبتدأ فما
 أي زيدا أحسن شيء والتقدير ما عن خبر والجممة أحسن مفعول وزيدا ما عمى
 .خميمينا أوفى ما وكذلك سناح جعمو
 .زائدة والباء بالباء المجرور وفاعمو األمر ال التعجب ومعناه أمر ففعل أفعل وأما

 ما نحو المتكمم ياء بو اتصمت إذا لو الوقاية نون بمزوم أفعل فعمية عمى واستدل
 :قولو في عميو التوكيد نون بدخول أفعل فعمية وعمى اهلل عفو إلى أفقرني
 وأحريا أراد فقر طول من بو فأحر ... صريمة غضبي بعد من ستبدلوم - 468

 إلى أفعل وتمو بقولو وأشار الوقف في ألفا فأبدليا الخفيفة التوكيد بنون وأحرين
 بيما وأصدق بقولو مثل ثم خميمينا أوفى ما نحو مفعوال لكونو ينصب أفعل تالى أن

 .الثانية لمصيغة
 عنيا خبر بعدىا التي والجممة الصحيح ىو تامة نكرة ما أن من قدمناه وما

 موصولة أنيا إلى األخفش وذىب حسنا جعمو أي زيدا أحسن شيء والتقدير
 عظيم شيء زيدا أحسن الذي والتقدير محذوف والخبر صمتيا بعدىا التي والجممة
 أي والتقدير عنيا خبر بعدىا التي والجممة استفيامية أنيا إلى بعضيم وذىب
 صفة بعدىا التي والجممة موصوفة نكرة أنيا إلى بعضيم وذىب زيدا أحسن شيء
 .عظيم زيدا أحسن شيء والتقدير محذوف والخبر ليا



 حذف يضح يجوز معناه الحذف عند كان إن ... استبح تعجبت منو ما وحذف
 دليل عميو دل إذا أفعل بعد بالباء والمجرور أفعل بعد المنصوب وىو منو المتعجب

 :وقول األول فمثال
أصبرا  كان وما عمرو عمى بكاء ... تحدرا قد دمعيا عمرو أم أرى - 469
 تقدم بما عميو لمداللة أفعل مفعول وىو الضمير فحذف أصبرىا كان وما: التقدير
 بيم وأبصر أعمم واهلل: التقدير{ َوَأْبِصرْ  ِبِيمْ  َأْسِمعْ : }تعالى قولو الثاني ومثال
 :الشاعر ولوق عميو قبمو ما لداللة بيم فحذف
ن حميدا ... يمقيا المنية يمق إن فذلك - 472  فأجدر يوما يستغن وا 
ن أفعل بعد منو المتعجب فحذف بو فأجدر أي  مثمو أفعل عمى معطوفا يكن لم وا 
 شاذ وىو
 حتما بحكم تصرف منع ... لزما قدما الفعمين كال وفي
 غير أفعل من تعمليس فال واحدة طريقة منيما كل يمزم بل التعجب فعال يتصرف ال

 :فيو خالف ال مما وىذا المصنف قال األمر غير أفعل من وال الماضي
 انتفا ذي غير تم فضل قابل ... صرفا ثالث ذي من وصغيما

 فعال سبيل سالك وغير ... أشيال يضاىي وصف ذي وغير
 :سبعة شروط التعجب فعال منو يصاغ الذي الفعل في يشترط
 واستخرج وانطمق دحرج نحو عميو زاد مما يبنيان فال ثالثيا يكون أن: أحدىما
 وعسى وبئس كنعم متصرف غير فعل من يبنيان فال متصرفا يكون أن: الثاني
 وليس
 ال إذ ونحوىما وفنى مات من يبنيان فال لممفاضمة قابال معناه يكون أن: الثالث
 األفعال من بذلك واحترز تاما يكون أن: الرابع شيء عمى لشيء فييما مزية

 الكوفيون وأجازه قائما زيدا أكون ما تقول فال وأخواتيا كان نحو الناقصة
 فالن عاج ما نحو لزوما المنفي من بذلك واحترز منفيا يكون ال أن: الخامس
 زيدا ضربت ما نحو جوازا أو بو انتفع ما أي بالدواء

 عمى الدالة األفعال من بذلك واحترز أفعل عمى منو الوصف يكون ال أن: السادس
 فيو وعور أحول فيو كحول والعيوب أحمر فيو وحمر أسود فيو كسود األلوان



 وال بو أعور وال أعوره ما وال أحولو ما وال أحمره ما وال أسوده ما تقول فال أعور
 بو أحول
 تريد زيدا أضرب ما تقول فال زيد ضرب نحو لممفعول مبنيا يكون ال أن: السابع
 قال ابن مالك : .أوقعو ضرب من بالتعجب يمتبس لئال وب أوقع ضرب من التعجب
 عدما الشروط بعض ما يخمف ... شبييما أو أشد أو وأشدد

 يجب بالبا جره أفعل وبعد ... ينتصب بعد العادم ومصدر
 ونحوه بأشدد الشروط تستكمل لم التي األفعال من التعجب إلى يتوصل أنو يعني
 بعد ويجر مفعوال أفعل بعد الشروط العادم الفعل ذلك مصدر وينصب ونحوه وبأشد
 أقبح وما واستخراجو بدحرجتو وأشدد واستخراجو دحرجتو أشد ما فتقول بالباء أفعل
 .بحمرتو وأشدد حمرتو أشد وما بعوره وأقبح عوره

 أثر منو الذي عمى تقس وال ... ذكر ما لغير أحكم وبالندور
 يبنى ال أنو سبق التي األفعال من شيء من التعجب فعل بناء ورد إذا أنو يعني
" اختصر" من" أخصره ما" كقوليم منو، سمع ما عمى يقاس وال بندوره، حكم منيا
" أحمقو ما" وكقوليم لممفعول، مبنى وىو أحرف ثالثة عمى زائد فعل من أفعل فبنوا
 ما" وقوليم أحمق، فيو حمق نحو أفعل، عمى منو الوصف فعل من أفعل فبنوا

 .متصرف غير فعل وىو" عسى" من بو وأفعل أفعل فبنوا" وب وأعس أعساه،
 ألزما بما ووصمو معمولو ... يقدما لن الباب ىذا وفعل

 استقر ذاك في والخمف مستعمل ... جر بحرف أو بظرف وفصمو
 " أحسن ما زيدا: " تقول فال عمي، التعجب فعل معمول تقديم يجوز ال
 فال بأجنبى بينيما يفصل فال بعاممو مووص ويجب أحسن بزيد وال أحسن زيدا ما وال

 بين ذلك في فرق وال معطيك الدرىم أحسن ما الدرىم معطيك أحسن ما في تقول
 أحسن ما وال بزيد مارا أحسن ما تريد مارا بزيد أحسن ما تقول فال وغيره المجرور

 لفعل معموال المجرور أو الظرف كان فإن عندك جالسا أحسن ما تريد جالسا عندك
 والمشيور خالف ومعمولو التعجب فعل بين منيما بكل الفصل جواز ففي تعجبال

 ومما سيبويو إلى المنع الصيمرى ونسب وافقيما ومن والمبرد لألخفش خالفا جوازه
 :يكرب معد بن عمرو قول النثر في الفصل فيو ورد



 في توأثب عطاءىا المزبات في وأكرم لقاءىا الييجاء في أحسن ما سميم بني در هلل
 وجيو عن التراب فمسح بعمار مر وقد وجيو اهلل كرم عمي وقول بقاءىا المكرمات

 بعض قول النظم من منو ورد ومما مجدال صريعا أراك أن اليقظان أبا عمى أعزز
 :عنيم اهلل رضي الصحابة

 :المقدما وقولو تكون أن إلينا وأحبب ... تقدموا المسممين نبي وقال - 473
 برالص إلى سبيل ال ولكن صبورا ... يرى أن المب بذي أحرى ما خميمي - 474

 


