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ُص الَبْحِث   ُملَخَّ
َيػِ            ْفِضْيِل ِمْن أَْكَثِر الصِّ ْ،    ُتَعدُّ ِصْيَؽُة أَْفُعِل التَّ ِْ ْحدِوييَن َوأَْقِيَتدِت ِة ُخُرْوَجاً َعْن َقَواِعدِد النَّ ْحِويَّ النَّ

دِة أ إِ َّ أَنَّ َواِقدَع َ د َْ الَعَرِ يَّ دا ِفد َْ دُرْوِ  يديِتَ َعلَدف ِوْفِا ا ُجْملًَة ِمدَن الُُّّ َْ ْحِوَيْوَن لَ داِ َرِ  إِْذ َوَضَع النَّ ِِ الََّّ ِذ
َر ا ِمْن َ ذِ  دا َيْكُُِّؾ لََنا َتَحرُّ َْ دا َيْجدُدُر ارَُِّداَر ُ إِلَْيدِ  أَنَّ ُمْعََّدَ، أَْمِثلَِت َْ أََحداِيْيَن َكِثْيدَرٍ    َوِممَّ ُرْوِ  ِفد ِِ الُُّّ

َْ َمْيَداِن األَْمَثاِل ؛ َولََعلَّ َذلَِك َراِجٌع إِلََف أَنَّ األَ  ْحِوِيْيَن َكاَن ِف َْ َخَرَجْت َعْن َقَواِعِد النَّ دلُ الَِّت لَُؽدَة  ْمَثاَل ُتَمثِّ
ْوِوْيدِ،   َفْضدًَ َعدْن أَنَّ  دَياَؼِة والتَّ ا الَ ِعْيَدِ  َعْن َضدُرْوَراِت الصِّ َْ األَْمَثداَل الُمْجَتَمِع ِ ُكلِّ ُصَوِرَ ا َوأََُّْكالِ

ْيَؽُة َخْيَر َما ُيَمّثـُِل ا ِِ الصِّ ُِّْ ْيِ    َفَكاَنْت َ ِذ َْ أَْؼلَِب ُصَوِرَ ا َعلََف التَّ ٌة ِف ُِّْ ْيَ  ِمْن َ ِرْيِ، الُمَ الََؽـِة َمْ ِنيَّ لتَّ
ا ؛ َوَذلَِك ِمْن أَْجِل إَِثاَرِ  اْ ِتَماِ، الُمَتلَاَِّ َوَجْلِب اْنِتَ اِ ِ  أ  َْ  َوُ لُْوِغ الَؽاَيِة الاُْصَوى ِفْي

َْ األَْمَثد      دْيَؽِة ِفد ِِ الصِّ َراَتُة ِ َرْصِد َ ِذ ِِ الدِّ دْوِ  َعلَدَف ِمْن أَْجِل َذلَِك َقاَمْت َ ِذ دِة   َوإِْلَاداِ  الضَّ اِل الَعَرِ يَّ
ا أ  َْ ا َوَحا ِتْا َوُُُّرْوِ  َْ ْ، أََواَ َ ا   َوَ َياِن َد لَِت ِْ  آَراِ  اللَُؽِوييَن َوَمَواِقِف

ْيٍد َوَمْ َحَثدْيِن   َتَنداَوَل التَّمْ       ِْ ْيدُد َوَقْد اْقَتَضف َ ِ ْيَعُة الَ ْحِث أْن َتْنَاِتَ، َعلَف َتْم  –ِ ُصدْوَرٍ  ُمدْوَجَوٍ   –ِْ
ا أ َوتَ  َْ ددا   َوُُّددُروِ  َْ ددا   َوَ َيدداِن َحا ِت َْ ددِة ِمددْن ِخددَِل الَتْعِرْيددِؾ ِ  َْ الَعَرِ يَّ ْفِضددْيِل ِفدد َندداَوَل ِصددْيَؽَة أَْفُعددِل التَّ

ِة  َْ األْمَثاِل الَعَرِ يَّ ْفِضْيِل ِف ُل َمْوُضْوَع أَْفُعِل التَّ ِمْن  –ِتَ َجاَ ْت َعلَف ِصْيَؽِة أَْفَعِل ِمْن الَّ  –الَمْ َحُث األَوَّ
ُْْ، أََواَ  َ ذا الَضْرِب ِمَن األَ  ِ، إِلف آَراِ  َُّاِرِحَ األَْمَثاِل   واللَُّؽِوييَن َوَتْوِضْيِح َمَوِقَف ْمَثداِل َخَِل الَتَ رُّ

   َوَ َياِن َد لَِتِ  أ  
َُّ َفَاددْد َتَند      داِن دا الَمْ َحددُث الثَّ َْ األَْمَثدداِل أَمَّ ْ، ِفد ِْ ْحدِوييَن َوأَْقِيَتددِت ددْيَؽِة َعدْن َقَواِعددِد النَّ ِِ الصِّ اَوَل ُخددُرْوَ  ّ دِذ

ْدلِْيِل َعلَف َذلَِك أ َماِذِ  لِلتَّ ِة   إِْذ َرَصَد الَ ْحُث ُجْملًَة ِمَن النَّ  الَعَرِ يَّ
      

َمة   ُمَقدِّ
ْفِضددْيِل ِمدد      ْحددِوييَن   إِْذ َوَضددَع ُتَعدددُّ ِصددْيَؽُة أَْفُعددِل التَّ ددِة ُخُرْوَجدداً َعددْن أَْقِيَتددِة النَّ ْحِويَّ ددَيِػ النَّ ْن أَْكَثددِر الصِّ

دا ِِ الََّّ دِة أ إِ َّ أَنَّ َواِقدَع َ دِذ َْ الَعَرِ يَّ ا ِفد َْ ُرْوِ  ييِتَ َعلَف ِوْفِا ا ُجْملًَة ِمَن الُُّّ َْ ْحِوَيْوَن لَ ِ َرِ  َيْكُِّدُؾ لََندا النَّ
َر ا ِمنْ  َْ  َتَحرُّ ا الَِّتد َْ ا َيْجُدُر ارَُِّاَر ُ إِلَْيِ  أَنَّ ُمْعَََّ، أَْمِثلَِت َْ أََحاِيْيَن َكِثْيَرٍ    َوِممَّ ُرْوِ  ِف ِِ الُُّّ َخَرَجدْت  َ ِذ

َْ َمْيَداِن األَْمَثاِل   َولََعلَّ َذلَِك َراِجٌع إِلََف أَنَّ األَْمَثاَل ُتمَ  ْحِوِيْيَن َكاَن ِف ثُِّل لَُؽَة الُمْجَتَمدِع ِ ُكدلِّ َعْن أَْقِيَتِة النَّ
د دُل َحَيداَ  الُُّّ ََ َخْيُر َمدا ُيَمثِّ ِْ ْوِوْيِ،   َف َياَؼِة والتَّ ا الَ ِعْيَدِ  َعْن َضُرْوَراِت الصِّ َْ َْ ُصَوِرَ ا َوأََُّْكالِ ُعْوِب ِفد

ا ُتْرَتُل َعلََف  َْ ا ؛ ألَنَّ َْ ا َوَقْتَوِت َْ َْ َ َتاَ ِت َ ا َوِف فُْوِس أ َخْيِرَ ا َوَُّرِّ َْ الُعاُْوِل والنُّ ِة لُِتَواِفَ، َما ِف ِجيَّ  التَّ
اً َيْحَتِوْي الَكِثْيَر ِمْن َمَتاِئِل اللُ       َؽِة َوَقَضداَياَ ا ِ ُكدلِّ لَِذلَِك   ُنَ الُِػ إَِذا قُْلَنا إِنَّ األَْمَثاَل ُتَمثُِّل ِتِجًَ لَُؽِويَّ

ا أ َفْضًَ َعْن أَنَّ ا َْ ْيَؽُة َخْيَر َما ُمتَتَوَياِت ِِ الصِّ ُِّْ ْيِ    َفَكاَنْت َ ِذ َْ أَْؼلَِب ُصَوِرَ ا َعلََف التَّ ٌة ِف ألَْمَثاَل َمْ ِنيَّ
دا ؛ َوَذلِدَك ِمدْن أَْجدِل إَِثداَرِ  ا َْ ُِّْ ْيَ  ِمْن َ ِرْيِ، الُمَ الََؽِة َوُ لُْوِغ الَؽاَيدِة الاُْصدَوى ِفْي َ ْ ِتَمداِ، الُمَتلَاِّدُيَمثُِّل التَّ

 َوَجْلِب اْنِتَ اِ ِ  أ 
د      دِة   َوإِْلَاداِ  الضَّ َْ األَْمَثداِل الَعَرِ يَّ دْيَؽِة ِفد ِِ الصِّ َراَتُة ِ َرْصِد َ ِذ ِِ الدِّ ْوِ  َعلَدَف ِمْن أَْجِل َذلَِك َقاَمْت َ ِذ

ا َوَحا ِتْا َوُُّ  َْ ْ، أََواَ َ ا   َوَ َياِن َد لَِت ِْ ا أآَراِ  اللَُؽِوييَن َوَمَواِقِف َْ  ُرْوِ 
ْيدُد       ِْ ْم ْيدٍد َوَمْ َحَثدْيِن   َتَنداَوَل التَّ ِْ َ، َعلَف َتْم  –ِ ُصدْوَرٍ  ُمدْوَجَوٍ   –َوَقْد اْقَتَضْت َ ِ ْيَعُة الَ ْحِث أْن ُيَاتَّ

ددا َْ ددا   َوَ َيدداِن َحا ِت َْ ددِة ِمددْن ِخددَِل الَتْعِرْيددِؾ ِ  َْ الَعَرِ يَّ ْفِضددْيِل ِفدد ا أ َوَتَندداَوَل  ِصددْيَؽَة أَْفُعددِل التَّ َْ   َوُُّددُروِ 



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 السادسة لسنة /  ا   6  : المجلد    /  1:  عددال 2
2011 

ِة  َْ األْمَثاِل الَعَرِ يَّ ْفِضْيِل ِف ُل َمْوُضْوَع أَْفُعِل التَّ ا َعلَف ِصْيَؽِة "أَْفَعِل ِمدْن  –الَمْ َحُث األَوَّ َْ الَِّتَ َجاَ ْت ِفْي
ِ، إِلف آَراِ  َُّاِرِحَ األَْمَثاِل   واللَُّؽِوييَن وَ  –َكَذا"  ُْْ، أََواَ  َ ذا الَضدْرِب ِمْن َخَِل الَتَ رُّ َتْوِضْيِح َمَوِقَف

 ِمَن األَْمَثاِل   َوَ َياِن َد لَِتِ  أ  
      َْ ْ، ِفد ِْ ْحدِوييَن َوأَْقِيَتددِت ددْيَؽِة َعدْن َقَواِعددِد النَّ ِِ الصِّ َُّ َفَاددْد َتَنداَوَل ُخددُرْوَ  ّ دِذ داِن دا الَمْ َحددُث الثَّ األَْمَثدداِل  أَمَّ

ِة   إِْذ رَ  ْدلِْيِل َعلَف َذلَِك أالَعَرِ يَّ َماِذِ  لِلتَّ  َصَد الَ ْحُث ُجْملًَة ِمَن النَّ
ْيَؽَة َحََِّيْت ِ اْ ِتَما، َكِ ْيٍر ِمْن لَُدْن َُّاِرِحَ األَمْ       ِِ الصِّ َْ الِخَتاِ، أََودُّ ارَُِّاَرَ  إِلَف أَنَّ َ ِذ ِثاِل   َفَادْد َوِف

ُْْ، َوَقَفاٌت َجِدْيَر ٌ ِ ا  ا أَكاَنْت لَ َْ ْ، لَ ِْ َْ أَْثَناِ  َُّْرِح ْيَؽِة ِف ِِ الصِّ  ْ ِتَماِ، ِعْنَد َ ِذ
 

ْمِهْيدُ   التَّ
ةِ  ْفِضْيِل فِْي الَعَربِيَّ  أَْفُعلُ التَّ

الً : َتْعِرْيفُُه : َْ أَْصدـِل الِفْعدِل  أَوَّ ِِ ِفد َُّ َعلَف أَْفُعِل لِِوَياَدِ  َصاِحِ ِ  َعلَدف َؼْيدِر َوَ دَذا  (ٔ)ُ َو الَوْصُؾ الَمْ ِن
َْ ِصَفٍة إِ َّ أَنَّ أََحَدُ َما َيفُْوُ، اآلَخرَ  َل َعلَْيِ  َيَُّْتِرَكاِن َؼالَِ اً ِف َل َوالُمَفضَّ دَفِة َيْعِنَ أَنَّ الُمَفضَّ َْ ِتْلَك الصِّ  ِف

َياَدِ    َوَذلَِك َنْحُو َقوْ  ْيَؽِة لِلدَّ لَِة َعلَف ِتْلَك الوِّ ِِ الصِّ َِّ "   َفُيَصاُر إِلف َ ِذ لَِنا : " ِتْيَ َوْيِ  أَْنَحَف ِمَن الِكَتاِئ
ْحِو (( ْحِو   َوإِْن َكاَن ِتْيَ َوْيِ  َقْد َواَد َعلَْيِ  ِفَ النَّ َُّ ُمَُّاِرٌك لِِتْيَ َوْيِ  ِفَ النَّ   )) َفالِكَتاِئ
 أ  (ٕ)

ْفِضْيُل َو  ُيَراُد ِمْنُ  الُمَفاَضلَة   َوذَ        َوُ دَو الَّدِذي َيْ دَدأُ اْلَخْلدَ، ُثد،َّ لَِك َنْحُو َقْولِدِ  َتَعدالَف   َوَقْد َييِْتَ التَّ
دُ    ُيَاداُل : ( ٖ)﴾ ُيِعيُدُِ َوُ َو أَْ َوُن َعلَْيدِ   َمدا َتيِْوْيلُدُ  َوُ دَو َعلَْيدِ  َ ديٌِّن ؛ ألنَّ َْ َتيِْوْيلِدِ  : )) َفمنَّ   إِْذ َقدالُْوا ِفد

 أ (ٗ)((  ٌََُّ  أَْ َوُن َعلَْيِ  ِمْن ََُّ ٍ 
َيدد      ْفِضددْيُل لَِؽْيددِر َ ددَذا الَمْعَنددف َفَاددْد )) ُيْتددَتْعَمُل " أَْفَعددُل " لَِ َيدداِن الَكَمدداِل َوالوِّ َْ اْتددُ، التَّ َْ َوَقددْد َيدديِْت اَدِ  ِفدد

 (( : ،ُْْ دْيُؾ أََحدرُّ ِمدَن َوْصِفِ  الَخاصِّ   َوإِْن لَْ، َيُكدِن الَوْصدُؾ ُ دَو األَْصدُل ُمُّْدَتَرَكاً   َوَعلَْيدِ  َقدْولُ "الصَّ
َْ ُ ُرْوَدِتِ  ((  َتاِ  ِف َْ َحَراَرِتِ  ِمَن الُِّّ ْيُؾ أَْكَمُل ِف َتاِ " أَْي الصَّ  أ (٘)الُِّّ

ُ،   َوَذلَِك َنْحُو َقْولَِنا : )) أَْنَت أْعلَُ، ِمَن الِحَماِر   فكينََّك قُْلَت إْن أْمكَ       كُّ َْ َيُكْوَن  َن أنْ َوَقْد ُيَراُد ِمْنُ  التَّ
َياَدِ    َ ْل الَؽَرُض : التَُّّْرِ  َْ لِْلِحَماِر ِعْلٌ،   فيَْنَت ِمْثلُُ  َمَع ِوَياَدٍ    َولَْيَس الَمْاُصْوُد َ َياَن الوِّ َُْمدا ِفد ْيُك َ ْيَن

 أ    (ٙ)ٍََُّ  َمْعلُْوٌ، اْنِتَفاُؤُِ ِعِن الِحَماِر (( 
ْ، : " أََندا َوَقْد َييِْتَ َعلَف َؼْيِر َ َذا ال       ِْ دا َنْحدُو   َقدْولِ "   َفَاداَل : )) َوأَمَّ َُّ ِضد َوْجدِ    َوأََُّداَر إِلْيدِ  "الرَّ

ََ َكَذا " َفلَدْيَس الَمْاُصدْوُد َتْفِضدْيَل الُمدَتَكلِِّ، َعلَد دْعِر   أَْكَ ُر ِمَن الُِّّْعِر " َو" أَْنَت أَْعََُّ، ِمْن أَْن َتاُْوَل ف الُِّّ
ْفِضدْيِل ُيِفْيدُد ُ ْعدَد الَفاِضدِل ِمدَن َوالُمَخاَ ِب َعلَف الاَ  ْعِر َوالَادْوِل أ َوأَْفُعدُل التَّ ْوِل َ ْل الُمَراُد ُ ْعَدُ َما َعْن الُِّّ

َْ َقْولِدَك : " ََ ِمْثدَل َمدا ِفد ًة ِ ْل ِ د َْ ِمْثلِِ  لَْيَتْت َتْفِضْيلِيَّ ِِ َعْنُ  َفـ )ِمْن( ِف ِ ْندُت ِمدْن  الَمْفُضوِل     َوَتَجاِوِو
َمْعَنف َقْولَِك ْيٍد " َو" اْنَفَصْلُت ِمْنُ  " َتَعلََّاْت ِ ِ  )أَْفَعل( الُمْتَتْعَمُل ِ َمْعَنف ُمَتَجاِوٌو َوَ اِئٌن ِ َ َتْفِضْيٍل   فَ وَ 

ََّ أ وَ  ِتَك َعل ََّ ِمْن أَْن أْضِرَ َك " أَْي َ اِئٌن ِمْن أْن أْضِرَ َك ِمْن َفْرِ  ِعوَّ َما َذلَِك ؛ ألَنَّ : " أَْنَت أََعوُّ َعل إنَّ
َك إَِذا قُ  ْفِضْيِل ِ َاِرْيٍب ِمْن َ َذا الَمْعَنف   أَ َ َتَرَى أَنَّ ْفِضْيلَِيَة َتَتَعلَُّ، ِ يَْفُعِل التَّ ْلَت " َوْيٌد أَْفَضُل ِمْن )ِمْن( التَّ

َْ َعْمٍرو " َفَمْعَناُِ َوْيٌد ُمَتَجاِوٌو ِفَ الَفْضِل َعْن َمْرَتَ ِة َعْمٍرو  ِة إِ َّ ِف ْفِضْيلِيَّ   َفـ )ِمـْن( ِفْيَما َنْحُن ِفْيِ  َكالتَّ
( ٍَّ ْفِضْيِل   َوِمْنُ  َقْوُل أَِمْيِر الُمؤِمِنْيَن َعلِـ َْ ِ َما َتِعُدَك ِمْن ُنُووِل الَ َِ  ِ ُحْتِنَك َمْعَنف التَّ ّْ ( :   " َولَ

ا َعدِن واْنَتِاْص فَ قُّوِتَك أْصَدُ، وأْوَفف ِمْن أْن  َْ ََ ُمَتَجاِوَو ٌ ِمدْن َفدْرِ  ِصدْدِق ُتْكِذْ َك أو َتُؽّرَك "   أَْي ِ 
 أ (7)الَكِذِب (( 

 ثانياً : َحاالُتُه :
  : ََ ْفِضْيِل َعلَف إِْحَدى َحا ٍت َثٍَث ِ   َييِْتَ اْتُ، التَّ
َداً ِمددْن ) أَْل( َوارَِضدداَفِة   ِ َُّددْرِ  أَْن َيُكدد -ٔ َراً   َوَذلِددَك َنْحددُو َقْولِددِ  أَْن َيُكددْوَن ُمَجددرَّ ْوَن ُمْفددَرَداً ُمددَذكَّ

ِل َعلَْيدِ  َ ْعدَدُِ َمْجدُرْوَراً ِ دـ )  (8)﴾ لَُيوُتُؾ َوأَُخوُِ أََحبُّ  َتَعالََف   َُ َعِن ارِْتَياِن ِ الُمَفضَّ أ َفْضًَ
ٌد أَْفَضُل ِمْن َ ْكٍر "   أَْو َتْاِدْيَراً  أََنا أَْكَثُر ِمنَك َما ً  َنْحُو َقْولِِ  َتَعالَف :   ِمْن ( لَْفََّاً َنْحُو " ُمَحمَّ

َْ أَْصددِل  (ٓٔ)  أَْي ِمْنددَك   (9)﴾ َوأََعددوُّ َنَفددراً  َيدداَدِ  ِفدد َد الوِّ ْفِضددْيِل ُيِفْيددُد ُمَجددرَّ   َوإَِذا َكدداَن اْتددُ، التَّ
 أ (ٔٔ)لََما َتَ َاِت ارَُِّاَر ُ إِلَْي ِ الَوْصِؾ   َتْفِضْيَل ٍََُّ  َعلَف ٍََُّ  لَْ، َتْاَتِرْن ِ ـ )ِمْن(   ِمثْ 
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َفدداً ِ ددـ ) أَْل (   َوَتْلددَوُ، الُمَ اَ َاددَة لَِمْوُصددْوِفِ    َنْحددـُو : ) َوْيددٌد األْفَضددُل  َوِ نددٌد  -ٕ أَْن َيُكددْوَن ُمَعرَّ
نددَداُت الفُْضددلََياُت أَ  ْْ ْيدددوَن األَْفَضددلون   وال ْيددداِن األَْفَضددَِن   والوَّ ََ ددُل الفُْضددلف والوَّ ْو الفُضَّ

ْفِضددْيُل ِ ددـ )أَْل ( ُ ددَو أَْعلَددَف َوأََعدد،ُّ َدَرَجدداِت الُمَفاَضددلَِة َنْحددُو َقْولِددِ  َتَعددالَف   ُنددوا َو    َوالتَّ ِْ َو  َت
ِ اْلَمَثلُ  َوَقْولُُ  َتَعالَف أََيَضاً  ِ    (ٕٔ)﴾ ُمْؤِمِنيَن  ُكنُت،ْ  َوأَنُتُ، األَْعلَْوَن إِنْ َتْحَوُنوا   (ٖٔ)﴾األَْعلَدفَ  َولِِلّ

ا َقْوُل األَْعَُّف :     َوَتْلَوُ، َعَدَ، إِْتَياِن )ِمْن( َمَعُ  أ أَمَّ

َما الـِعوَّ ُ للِْكـاِثــرِ  ُْْ، ُحَصًف         وإِنَّ  َولَْتُت  األَْكَثِر ْمَن

ددا ُمَتَعلَِاددٌة ِ دديَْكَثَر َنِكددَر ً  َْ َمْحددُذْوفاً ُمَ دددَّ ً ِمددن ) األَْكَثددِر (  َفَخددَرَ  َعلَددف ِوَيدداَدِ  ) أَْل ( أَْو َعلَددف أَنَّ
 أ (ٗٔ)الَمْذُكْورِ 

 أ (٘ٔ)أَْن َيُكْوَن ُمَضاَفاً َوُ َو َعلَف َضْرَ ْيِن  -ٖ
اُد أَْن َيُكْوَن ُمَضاَفاً إِلف َنِكَرٍ  ؛ َفمِْن َكاَنْت إَِضاَفُتُ  إِلف َنِكَرٍ  لَِوَمُ  أَْمَراِن : الَتدْذِكْيُر َوارِْفدرَ  –أ 

ْيُدْوَن أْفَضُل ِرَجاٍل    َوِ ْنٌد أْفَضُل اْمَرأٍ    َنحْ  َُ أْفَضُل َرُجلَْيِن   َوالوَّ ْيَداِن  ُو : )) الوَّ
أَْن َيُكْوَن ُمَضاَفاً إِلف َمْعِرَفٍة : َوإِْن َكاَنت ارَِضداَفُة إِلدف َمْعِرَفدٍة َجداَوِت الُمَ اَ َادُة   َنْحدُو  –ب 

ا أََكاِ َر مُ  َقْولِِ  َتَعالَف   َْ ا َنْحُو َقْولِدِ  َتَعدـالَف   (ٖٙٔ)﴾ َجِرِمي َْ داِس    َوَعَدُم ُْْ، أَْحدَرَص النَّ َولََتِجدَدنَّ
 أ( 7ٔ) ﴾َعلَف َحَيا ٍ 

 

 ثالثاً : ُشُرْوَطُه : 
 ََ ِة   َوِ  َْ الَعَرِ يَّ ْفِضْيِل ِف ُرْوِ  لِِاَياِس أَْفُعِل التَّ ْحِوُيوَن ُجْملًَة ِمَن الُُّّ َذَكَر النَّ
(ٔ8)  : 

 أ (9ٔ)أَْن َيُكْوَن لَُ  ِفْعٌل : َوَُّذَّ َما لَْيَس لَُ  ِفْعٌل   َنْحُو : )) أَلَصُّ ِمْن ََُِّّاٍَّ ((  -ٔ
ِِ " ِمْن  ) أُْخُتِصَر ( أ -ٕ اً : َوَُّذَّ َنْحُو " َ َذا الَكَُ، أْخَصُر ِمْن َؼْيِر  أَْن َيُكْوَن ِفْعلُُ  ُثَِثيَّ

َُْما أَْفُعُل َتْفِضْيِل أأَْن َيُكْوَن ِفْعلُُ  ُمَتَصرِّ  -ٖ  َفاً   َفَخَرَ  َنْحُو ) َعَتَف ( َو) لَْيَس ( إَِذ لَْيَس لَ

َواِ  " أَْي َمد -ٗ ْفَ   َنْحُو " َما َعداَ  َوْيدٌد  ِ الددَّ ٍَّ أَْو ُمَِوٍ، لِلنَّ ا أَْن ُيَصاَغ ِمْن ِفْعٍل ُمْثَ ٍت َؼْيَر َمْنِف
 اْنَتَفَع ِ ِ  أ

ََ ِفْعلُ ُ  -٘ اِقَصِة أ أَْن َيُكْوَن  َتاَماً َفَ ُيَصاُغ ِمَن األَْفَعاِل النَّ

 أ َّ َيُكْوَن الَوْصُؾ ِمْنُ  َعلَف ) أْفَعَل ( الَِّذْي ُمؤَنُثُ  ) َفْعََ  ( أ -ٙ

ُْوِل أ -7  أَْن   َيُكْوَن ِفْعلُُ  َمْ ِنّياً للَمْج

َفاُضِل   َفَخَرَ  َنْحُو   َماَت وَفنَ  -8  ف أأَْن َيُكْوَن َقاِ ًَ لِلتَّ

 
 

ل    الَمْبَحُث األًوَّ
ِة (( ْفِضْيِل َوَداللَُتُه فِْي األَْمَثاِل الَعَربِيَّ  )) أَْفُعلُ التَّ

ِة :  ْفِضْيِل فِْي األَْمَثاِل الَعَربِيَّ  أوالً : أَْفُعلُ التَّ
َِ    َفددالَمْعُروْ       ْفِضددْيِل ددُة ِ ِصددْيَؽِة أْفُعددِل التَّ ددُل َضددْر اً َوَخددَرِت األَْمَثدداُل الَعَرِ يَّ ددْيَؽَة ُتَمثِّ ِِ الصِّ ُؾ أَنَّ َ ددِذ

ِة الَِّتَ ُجِمَعْت ِمْن لَُدْن َُّاِرِحَ األَْمَثداِل َتْحدَت َتْتدِمَيِة )) أَفْ  َُ ِمْن ُضُرْوِب األَْمَثاِل الَعَرِ يَّ َعدُل ِمدْن ُمَعّيناً
َنْت َ دَذا الَضدْرَب ِمدَن األَ  ِرَ ا ِكَتداَب َكَذا ((   إِْذ أُلَِفْت ُكُتٌب َخاَصدٌة َتَضدمَّ َْ ْمَثداِل الَعَرِ َيدِة   لََعدلَّ ِمدْن أَُّْد

َِّ )ت اِن َْ َْ األَْمَثاِل الَتداِئَرِ  (( لَِحْمدَوَ  األَْصدَ  َرَ  الَفاِخَرَ  ِف   َوَقدْد َتدَ َاُ  إِلدف َذلِدَك "  (ٕٓ) دـ( ٖٔ٘))الدُّ
ُد ِ ُن َحِ ْيٍب " )ت َْ األَ ُٕ٘ٗمَحمَّ   َوأَلََّؾ  (ٕٔ)ْمَثاِل الَِّتَ َعلَف ِصْيَؽِة ) أَْفَعِل ِمْن (  ـ( الَِّذي أَلََّؾ ِكَتاَ اً ِف
ٍَّ الَاالَِ )ت َْ َ َذا الَضْرِب ِمَن األَْمَثاِل أََيَضاً   َجَمَع ِفْيِ  َمدا َجداَ  َعلَدف ) أَْفِعدِل  ٖٙ٘أَُ و َعلِ  ـ( ِكَتاَ اً ِف

 ،ْ ِْ َْ أَْمَثاِل الَعَرِب َوأَْقَوالِ ِمْن ( ِف
 أ   (ٕٕ)

      " دددْيَؽِة أَْ دددَواٌب َخاَصدددٌة ِمدددْن لَدددُدْن َُّددداِرِحَ األَْمَثددداِل   َفَادددْد أَْوَرَد "الَعْتدددَكِريُّ ِِ الصِّ دددِذ َْ أَو أُْفدددِرَدْت لِ
دا "الَمْيددَ 9ٖ٘)ت َْ دَرِ  األَْمَثداِل ( َوَكدَذلَِك أَْفدَرَد لَ َْ َْ ِكَتاِ دِ  ) َجْم ِِ األَْمَثداِل ِفد "  ـ( ُجْملًَة َكِ ْيَرً  ِمْن َ ِذ َُّ اِن
اَيِة ُكلِّ َحْرٍؾ أ 8ٔ٘)ت َْ َْ ِن ا ِف َْ   ـ( أَْ َواَ اً َخاَصًة لَ
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َْ ا      ْيَؽِة ِفد ِِ الصِّ ْ، أَواَ  َ َذا الَضْرِب ِمَن األَْمَثاِل أَْو َ ِذ ِْ دِة ) َوَقْد اْخَتلََفْت آَراُ  اللَُّؽِوييَن َوَمَواِقِف لَعَرِ يَّ
دا ِمدَن أَْفَعُل ِمْن ( أ َفَاْد َذَ َب َ ْعضُ  َْ دُة ِمدْن َ دْيِن أََخَواِت دا الَعَرِ يَّ َْ ََ َمدا َتْنَمداُو ِ  دْيَؽَة ِ د ِِ الصِّ ُْْ، إلِف أَنَّ َ دِذ

ِة َوالُجُنوْ  ِة َوالَحَ ُِّيَّ ِة َواآلَراِميَّ َْ الِعْ ِريَّ ْيَؽِة ِف ِِ الصِّ ِذ َْ ِة الَاِدْيَمِة اللَُّؽاِت الَجْوِرَيِة   إِْذ   ُوُجْوَد لِ ِ يَّ
(ٕٖ)  

ِِ اللَُّؽداُت َومِ       دِذ َْ ِِ اللَُّؽاِت َولَِكْن ِ يَُّْكاٍل ُمْخَتلَِفٍة   َف َْ َ ِذ ا َمْوُجْوَد ٌ ِف َْ ُْْ، َمْن َيَرى أنَّ دُة َوِمْن دا الَعَرِ يَّ َْ ْن
َْ أَواِئِل األَ  –َقِدْيَماً  –َكاَنْت  ْيَن   ِف ْيَن   َوالُِّّ اَ    َوالتِّ َْ ْمَوَ    َوال َْ ْفَعداِل للدَّ لَدِة َعلَدف َمَعداٍن َتْتَتْخِدُ، ال

ْمدَوَ  ِفْيَمدا َ ْعدُد   وأْ َملَدِت الُمكَ  َْ دلَِت ال ِِ اللَُّؽداِت َفضَّ َة ِمْن ِ دْيِن َ دِذ َعٍة   إ َّ أنَّ الَعَرِ يَّ ِونداِت اللُّؽوّيدِة ُمَتَنوِّ
 أ (ٕٗ)األُْخَرى 

ُْْ، َمْن َيَرى أنَّ األَْمَثاَل الَِّتَ َجاَ تْ       ا  وِمْن َْ ََ أَْمَثاٌل ُمْصَ َنَعٌة أْقَحَم ِة ِ  َْ الَعَرِ يَّ َعلَف ِوَنِة )أْفَعِل( ِف
ناتِ  َْ ُمَدوِّ َْ َذلَِك ِقلَُّة ُوُرْوِدَ ا ِف ُْْ، ِف َْ األَْمَثاِل األَِصْيلَِة   َوَدلِْيلُ اُع الَكَِ، ِف ا ُ َوُصنَّ  األَْمَثاِل الَاِدْيَمدِة الُروَّ

َُّ ) ت  َفَاْد َرَوى ال (ٕ٘) ُل الَض ِّ ا أََحَد َعََُّر َمَثًَ 78ُٔمَفضَّ َْ  ـ( ِمْن
 أ  (ٕ٘)

َُّ ) ت      ُدوِتدد ِِ األَْمَثدداُل  (7ٕ) دـ( َثََثددَة َعَُّددَر َمدَثًَ 9َ٘ٔوَرَوى ُمدؤِرُ  التَّ   َعلَددف ِحدْيِن اْوَداَدْت َ ددِذ
ِحَاِة  ََ َْ ُكُتِب األَْمَثاِل ال  أ (8ٕ)ِ َُّْكٍل َكِ ْيٍر ِف

ْمَوَ  وذَ       َْ ِة  –َ َب أَحُد ال احثيَن إِلف أَنَّ ال َْ الَعَرِ يَّ ْيَؽِة ِف ِِ الصِّ ِل َ ِذ َْ أَوَّ َْ األَْصدِل َمْاَ دٌع  –ِف ََ ِف  ِ
ُْدَو َيدرَ  َْ   َوأَْحدَوِوْي   َوأَْحدَوِذْي " أ َف دا ِمدْن أَْجدِل الُمَ الََؽدِة   ِمْثلََمدا َقددالُْوا : " أَْلَمِعد َْ نَّ َ ددَذا ى أَ أُْلِصدَ، ِ 

ِة   فالَجْوِريُّوَن ِمْثَل الَعدَرِب َقدْد اُّْدَترَ  َْ اللَُّؽاِت الَجْوِريَّ َِ لَْيَس لَُ  أََصالٌَة ِف َْ الَضْرَب ِمَن األَْمَثاِل ُكْوا ِفد
َْ ِصَياَؼِة أَْمَثا ُْْ، اْتَتْخَدُمْوا َوَتاِئَل أُْخَرى ِف ْفِضْيِل   إ َّ أنَّ ْ، الَولَِع  الَتُِّْ ْيِ  والتَّ ِْ لِ

 أ (9ٕ)
ُة ِمْن َنَِّْيَراتِ       ِة َولَْ، َتْتَتِعْيَر ا الَعَرِ يَّ َْ الَعَرِ يَّ ْيَؽَة أَِصْيلٌَة ِف ِِ الصِّ ْا الَجْوِرَيداِت َوَيَرى الَ اِحُث أَنَّ َ ِذ

َناِت الَاِدْيمَ  َْ الُمَدوِّ ْيَؽِة ِف ِِ الصِّ ِة   ِوِقلَُّة ُوُرْوِد األَْمَثاِل الَِّتَ َعلَف َ ِذ َْ الَعَرِ يَّ ِة لألَْمَثاِل   َتْمَنُع أََصالََتْا ِف
 َوَذلَِك لَِتَ َ ْيِن :

ِِ األَمْ  -ٔ دََمُة لََوَصدلََنا ِمدْن َ دِذ دا التَّ َْ َثداِل َضَياُع الَكِثْيِر ِمْن ُكُتِب األْمَثاِل الَاِدْيَمِة الَِّتَ لَْو ُكِتَ دْت لَ
 الَََُّ  الَكِثْيَر أ

ا َقلِْيلَدٌة َفْضًَ َعْن أنَّ األَ   -ٕ َْ َْ ِ دَداَيِت ا َُّيُْن ُضُرْوِب الَمْعِرَفِة الُمْخَتلَِفِة َكاَنْت ِفد َْ َة َُّيُْن ْمَثاَل الَعَرِ يَّ
دِعِ    َوَ دَذا األَْمدرُ  َِّ وَتَوتُّ ِر الُمْجَتَمدِع الَعَرِ د دَعْت وَنَمدْت   ِ َتدَ ِب َتَ دوُّ  َوَمْحُدْوَد ٌ َوِمْن َثد،َّ َتَوتَّ

دِة الَاِدْيَمدِة  اْنَعَكَس َعلَف ناُت األَْمَثداِل الَعَرِ يَّ دِة إْذ َكاَندْت ُمدَدوِّ َْ األَْمَثداِل الَعَرِ يَّ َحَرَكدِة الَتديْلِْيِؾ ِفد
َرِ  أ َناِت الُمَتيَخِّ  َصِؽْيَرً  ُمَواَوَنًة ِ الُمَدوِّ

أيِّ الَِّذي َياُْوُل إِنَّ األَْمَثاَل الَّ       ِفُ، َمَع الرَّ َنا َنتَّ ََ ُصدْوَر ٌ َ ْل أَنَّ ِتَ َجاَ ْت َعلََف ِصْيَؽِة ) أَْفَعدِل ِمدْن ( ِ د
ْجِ،   وأْ دَيُن ِمدنْ  َْ َوْصِؾ األََُّْياِ  ِعْنَد الَعَرِب أ إِْذ َقالُْوا : )) أْ َعدُد ِمدَن الدنَّ َوَضدِح  ِمْن ُصَوِر الُمَ الََؽِة ِف

ْ ِح   َوأَْ َصُر ِمْن ُعَااب   وأَْتَخف ِمْن َحاَت،   فَ  لَْ، َيْرَضوا أْن َيُكدْوَن الَمْضدُرْوُب لَدُ  الَمَثدُل ُمَُّداِ ْاً الصُّ
دَخاِ  حتدف َجَعلُدوْ  ِ  الَ َصدِر   َولَِحداَتَ، فدَ التَّ ْ ِح فَ الُوُضْوِح   ولِلُعَااِب فَ قُوَّ ْجِ، فَ الُ ْعِد   ولِلصُّ ُِ لِلنَّ

ََ ُّيناً (( ى ِمْن ذلك َدَرَجًة   وأَْعــــَ، ََ أْعَل
َ الََؽُة فَ َوْصِؾ األََُّْياِ  ِتَمٌة ِمْن ِتَماِت الَكَِ، أ َوالمُ  (ٖٓ)

ا َ اِ َعداً ِمدَن الُمَ الََؽدةِ  َْ ِ، الَحَاداِئِ، َواألُّْدَياِ  وإِْكَتداِ  اٌ، داِئماً إلدف َتَضدخُّ َوالَتْفِخدْيِ،  الَ َُِّريِّ   َفارْنَتاُن َتوَّ
ْوِكْيددِد رَِثداَرِ  اْ ِتَمداِ، الَتدد اِمِع   أ َ َتَراندا إذا أُْعِجْ َندا ِ َُّددْخٍص َوَصدْفَناِ ِ دـ )َُّددْي ان (   أْو َكَندْوٍع ِمدَن التَّ

دا اللُّؽداتُ  َْ ْوِكْيدِد َتْلَجديُ إلْي ا َُّْيئاً َوَصْفَناُِ ِ ـ ) َفِضدْيع ( َوَ دَو َندْوٌع ِمدَن التَّ دا  )َمْلُعون( وإذا اْتَتْحَتنَّ َْ َجِمْيُع
دِة   َوَقدْد لَِوْصِؾ األَُّْياِ    و َ َتَتَعلَُّ،  ِ  ََ إَِذْن لَْيَتدْت ِحْكدَراً علدف الَعَرِ يَّ د ِْ ِة لإِلْنَتاِن   َف الَناِحَيِة الَنْفِتيَّ

داِ َر ُ فدَ الدَدْرِس الَحدِدْيِث ِ اتدِ، ) الُم الؽدِة  فُوَ دا  ينَّْدا : الَمْعَندف  Hyperboleُعِرَفْت  ذِ الََّّ ( َوَعرَّ
َك لَُِّْخـٍص " اْنَتََّْرُتَك َتاَعًة " وأنَت   َتْعِنَ ِتَوى َدقائَ، معدودٍ  األْقوَى لأِْلَْضَعِؾ   وذلك َنْحُو ًقْولِ 

َؾ الَمْعَنف ِمدْن    وقولك أيضاً : " إْن لَْ، َتْفَعْل َ ذا َفَتْوَؾ أَْقُتلَُك " وأْنَت   َتْاِصُد ِتَوى َضْرَ ُ    َفُضعِّ
 أ (ٖٔ)أَْجِل الُمَ الََؽِة 

َْ الَوْصِؾ َوَذلَِك َكيَْن َيتَِّصَؾ َُّْخٌص َما إنَّ ِفْكَرَ  َ َذا الضَ    ٌة َعلَف الُمَ الََؽِة ِف ْرِب ِمَن األَْمَثاِل َمْ ِنيَّ
َْ الَحْيَواِن َفُيَااُل : " أَْجَرأُ أْو أَُّْجعُ  َفِة ِف ِِ الصِّ َجاَعِة َفُيَصاُر إلف َتيَُمِل َ ِذ  ِمدْن أََتدٍد ِ ِصَفٍة َكالُجْرأِ  والَُّّ

 ْن َيتَِّصَؾ ِ الُمَراَوَؼِة َوالَمْكِر   َفُيَااُل : " أَْرَوُغ ِمْن َثْعلَب " أ"   أْو َكيَ 
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ِد       َْذا الَضْرِب ِمدَن األَْمَثداِل َتدَ َب َتَفدرُّ َصُ  لِ َُّ " فَ كتاِ ِ  الذي َخصَّ َن لََنا " حمو ُ األص ْان َوَقْد َ يَّ
دَذا الَضدْرِب ِمدَن األَْمَثداِل َفَادالَ  َْ ُْدْ،   َيَكداُدْوَن  الَعَرِب ِ  داِئِ، َف َْ )) إنَّ أْكَثدَر أَْمَثداِل الَعدَرِب َمْضدُرْوَ ٌة ِ الَ 

َْا هللاُ  َم َْ اِئِ،  لِما أْل َْ وَن َوَيْمَدُحْوَن إ َّ ِ َما َيِجُدْوَن فَ الَ  ِمدَن الَمْعِرَفدِة وأَُّْدَعَرَ ا ِمدَن  –َجلَّ ثنداؤُِ  -َيُذمُّ
ر ا  ما يايم د العرِب ِ اتتعماِل ذلدك دوَن تداِئِر األُمدِ، أنَّ الِفْ َنِة   وَ صَّ ْا وُيعيُّْا   والت ُب فَ تفرُّ

لوا أخََ، تلك  ُْْ، َوَتَ  الِتَ اِع واألَْحَناِش أأأ َفِحْيَن َتيَمَّ ُْْ، َوأَْ ِنَيَت ال ْدائِ، العرَب أُناٌس إنَّما َوَضُعوا ُ ُيْوَت
َقًة فَ   أْنواِعْا   ُث،َّ َرأَُوَ ا ُمْجَتِمَعًة فَ ارنتاِن الَّدذي َيْجَمدُع إلدف ِحدْرِص الدِذْئِب َحدَذَر    َفيَلفُو ا ُمَتَفرِّ

 َِّ ْمِل   وإلدف ِ َدايدِة الَحَمداِ، َحدْوَ، الِحْرَ داِ    وإلدف َحَراَتدِة الَكراكد ِر َكْتَب النَّ الُؽراِب   وإلف َتْدِ ْيَر الذَّ
ا أأأ(( َخْتَل الَثَعالِِب   إلف َؼْيِر ذلك ِمْن أْخَ َْ ِق

  و ذا َيْعِنَ أنَّ ِصْيَؽَة ) أَْفَعُل ِمدْن ( فدَ األمثداِل  (ٕٖ)
ا ِمدن الَتْمثيدل ِ َمدا ُُّدْوِ َدْت َوُرِصدَدْت ِمدْن َ َ داِئِع الَحْيَوانداِت   و دذا الَتْمِثْيدُل  َْ العر يِة َنَُّيَْت فدَ ِ دَداَيِت

ْ، تَ  ِْ اِس َوَ َ اِئِع َر أْحَواَل النَّ َُّ َصوَّ ٍَّ علف َ َياِن الَتْفِصْيَِت   َ ْل  َ َقاِئَمدٌة الَفنِّ ْصِوْيَراً َتِرْيَعاً َؼْيَر َمْ ِن
 ِِ دا فدَ الحيوانداِت ِمدْن ِخدَِل ا ْتدِتَعاَنِة ِ ْدذ َْ لِ علف َتُِّْخْيِص ِصَفٍة ِمْن ِصَفاِت ارْنَتداِن   َوِمدْن َثد،َّ َتيَمُّ

ا ِمْن ُمَ الََؽةٍ  َْ ْيَؽِة لَِما َتْحَتِوْي  فَ الَوْصِؾ أ الصِّ
      ِِ ِر دِع الُمْجَتَمدِع َوَتَ دوُّ ِِ األْمَثداِل ِ َتدَ ِب َتَوتُّ دَع َمْيدَداُن الَتْصدِوْيِر َوالَتْمِثْيدِل ِ ْدذ َفلَدْ، َيُعدْد َوِمْن َثد،َّ َتَوتَّ

ْمِثْيددِل ِ ارْنَتددا ى ذلددك إلددف التَّ ْمِثْيددِل ِ الحيواندداِت َ ددْل َتَعدددَّ َن " َحْمددَوَ  َوالجَ  نِ ُمْاَتَصددراً علددف التَّ َمدداِد َوَ دديَّ
ََّ " ذلك ِ َاْولِِ  : )) َوِحْيَن َرأى الَحَضدِريُّوَن عداَدَ  الَ دَدِوييَن فدَ الَتْمِثدْيَِت َجدَروا علدف ذلدَك  األْصَفْاِن

اِ    َواْتَتْعَملُوا التمثيَل ِفْيَما َُّاَ ُدوُِ فَ الَحَضِر ((   َْ الِمْن
ُْْ، : )) أَ (ٖٖ) ْدَ ف ِمْن َقْيِس ِ ن أ ِمْن َذلَك َقْولُ

ِ دِن ُوَ ْيٍر   َوأَْوَفف ِمِن الَحاِرِث اْ ِن ََّالِِ،   ِوأَْجدَوُد ِمدْن َحداَتِ،   وأْحدَوُ، ِمدْن ِتدَناَن   َوأَْحَكدُ، ِمدْن َقدْيِس 
ُْْ، :  (ٖٗ)َعاِص،   وأَعوُّ ِمْن ُكلَْيِب َواِئل ((  ْجِ،   َوأَْ َعدُد ِمدَن ) أْ َعُد ِمَن الَكْوَكِب   َوأَْ َعُد (  َوَقْولُ ِمَن النَّ

ُْْ، أَيضاً : )) أَْقَتف ِمَن َصْخرٍ  وأْقَتف ِمَن الَحَجِر (( ( ٖ٘)الُثَرّيا ((   أ  (ٖٙ)  َوَقْولُ
 

ِة :   َثانَِياً : َداَللَُتُه فِْي األَْمَثاِل الَعَربِيَّ
ْيَؽِة فِ       ِِ الصِّ َّ "   َفَادْد لََعَل أَْ َرَو إَُِّاَرٍ  إِلف َد لَِة َ ِذ اِن َْ ِة َما َذَكَرُِ " َحْمَوَ  األَْصدَ  َْ األَْمَثاِل الَعَرِ يَّ

ا : َْ َْ ِكَتاِ ِ     إْذ َذَكَر أنَّْا َتْنَصِرُؾ علف َمَعاٍن َكِثْيَرٍ  فَ اللَُّؽِة   ِمْن اً ِف  أَْفَرَد لَْا َ اَ اً َخاصَّ
ُْْ، ُيِرْيدُدْوَن ِ دِ   إِْثَ اُت الَمْعَنف لِلَُّْيَئْيِن َمَعاً   َوَذلكَ  -ٔ ْ، : )) فُدٌَن أْفَضدُل ِمدْن فُدٍَن َفدمِنَّ ِْ َنْحُو َقْولِ

َُْما َمَعاً َوَتْفِضْيِل أَحِدِ َما علف اآلَخِر ((  أ   (7ٖ)إْيَجاَب الَفْضِل لَ

ٕ- ( : ،ْ ِْ َُ الَمْعَنف َعِن الَُّْيئيِن َمَعداً   وذلدك َنْحدُو َقدْولِ ) الَُّدْيَ اُن َخْيدٌر ِمدْن َوِمْن َد لَِتِ  أْيَضاً َنْف
ََ الَخْيددِر َعددْن َوْيددٍد  ُْْ، ُيِرْيددُدْوَن َنْفدد ددياِ ْين   َولِكددنَّ   َوْيددٍد فددمنَّْ،   ُيِرْيددُدْوَن ِ ددِ  إِْثَ دداَت الَخْيددِر لِلَُّّ

ْعلَُ، ِمْن َعْمرو   َوالَجَ دُل أَخدؾُّ ِمدْن ِ ُّْدَر ((   ُيرِ  ََ ْيَمُة أَ ِْ ُْْ، : )) الَ  يدُدوَن إِْثَ داَت َوَكَذلَِك َقْولُ
َُْمدا َعدْن َعْمدرٍو َوِ ُّْد ْيَمِة   َو  إِْثَ اَت الِخفَِّة لِلَجَ ِل   َولَِكْن ُيِرْيُدْوَن ِ دَذلَِك َنْفَي ِْ َر َوِفدَ الِعْلِ، لِْلَ 

ٍع الاُْرآِن    َحدٍ  (8ٖ) ﴾ أَُ ْ، َخْيٌر أَْ، َقْوُ، ُت َّ ََ ُْْ،   َولَِكْن أََراَد ِ ِ     لَْ، ُيِرْد ِ َذلَِك إِْثَ اَت الَخْيِر ألِ ِمْن
ُكْ، ﴾ ٍَ ْ،   َوَكَذلَِك      أُكفَّاُرُكْ، َخْيٌر ِمْن أُولَِئ ِْ َنْفَيُ  َعْن َجِمْيِع
 أ (ٓٗ)((  (9ٖ) 

ْ، :  " ارِ  -ٖ ِْ َُ َجِمْيِعِ  َعِن اآلَخِر   َكَاْولِ َحِدِ َما َوَنْف ََ ْيَماُن َوِمْن َد لَِتِ  أََيَضاً )) إِْثَ اُت الَمْعَنف ألِ
َخداُيَر َ دْيَن ارِْيَمداِن َوالُكْفد ِر  َخْيٌر ِمَن الُكْفِر َوالَ اَعُة َخْيٌر ِمَن الَمْعِصَيِة " لَْيَس ُيِرْيُدْوَن ِ دِ  التَّ
اَعدِة فَ  َاد    َو  َتْفِضْيَل أََحِدِ َما َعلَف اآلَخدِر َولَِكدْن ُيِرْيدُدْوَن ِ دَذلَِك إِْثَ داَت الَخْيدِر لأِلْيَمداِن َوال َّ

اَعِة َتِعيراً  ُدْوَن الُكْفِر َوالَمْعِصَيِة   وفَ الارآن   َب ِ التَّ   ث، قدال :    (ٔٗ)﴾ َوأَْعَتْدَنا لَِمن َكذَّ
ُ  الُخْلِد ﴾  ِعْيِر ٌََُّ   (ٕٗ)أَذلَِك َخْيٌر أْ، َجنَّ   َفَمْعلُْوٌ، أنَّ الَخْيَر ُكلَُّ  ِفَ الُخْلِد   َوأَْن لَْيَس ِفَ التَّ

 أ (ٖٗ)الَخْيِر ((  ِمنَ 

ِِ الدَّ لَدِة  دَ  -ٗ ا أَْيَضاً الُمَ الََؽُة ِفَ الَوْصِؾ   أَْو ُ لُْوُغ الَؽاَيِة الاُْصُوى ِفَ الَتُّْدِ ْيِ    َوَ دِذ َْ َوِمْن
ا َُّاِرُحوُ  َْ َن ِِ الِصْيَؽِة   َوَقْد َ يَّ ا ُمْعََُّ، األَْمَثاِل الَِّتَ َعلَف َ ِذ َْ ْ،  الَِّتَ َتْنَصِرُؾ إِلَْي ِْ األَْمَثاِل ِ َادْولِ

َْ َذاِت الَمْعَندف َعلَدف ِل ِفد َما َقالُُوا )) َكِذا أْفَعُل ِمْن َكَذا (( َوُ ْ، ُيِرْيدُدْوَن ِ دِ  َتْفِضدْيَل األَوَّ  : َوُر َّ
ْ، : )) أَْ َدَى ِمَن الَاَ ا   وأْخَذُر ِمْن َعْاَعْ،     َوأْوَ َف ِمْن ُؼَراٍب   ْْ اِنَ َكَاْولِ َوأَْروُغ ِمْن  الثَّ
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ِل   إ َّ  َْ َذلِدَك الَمْعَندف ِمدَن األَوَّ داِنَ أَْفَضدُل ِفد َما َعلُِمدُوا أنَّ الثَّ  َثْعلٍَب (( أ َوَما أََُّْ َ  َذلَِك   َوُر َّ
ُْْ، ُيْخِرُجْوَنُ  ُمْخَرَ  الَمَثِل   َوَعلَف َتَعة الَكَِ،   َكَما َقالُوا : " أَْ َصُر ِمْن  ُعَااٍب   َوأَْتَمُع  أَنَّ

ْيِح   َوأَْ َاَف ِمَن الَحَجِر " َفَمْعلُْوٌ، أَنَّ الَحَجَر أَْ َاَف ِمَن ارْنَتاِن    ِمْن   َفَرٍس   َوأَْتَرُع ِمْن الرِّ
 َْ اَيدِة الاُْصدَوَى ِفد ُْدْ، ُيِرْيدُدْوَن ُ لُدْوَغ الؽَّ ْيِح    إ َّ أنَّ ُّْدِ ْيِ    َوأَنَّ َُّْيئاً   َيُكْوُن أَْتَرَع ِمَن الدرِّ التَّ

 أ  (ٗٗ)َفيَْخَرُجْوُِ ُمْخَرَ  " أْفَعُل ِمْنُ  (( 
َمدا أََراُدوا  -٘ اِنَ   َوإِلَْيِ  أََُّاَر ِ َاْولِِ  : )) َوُر َّ ِل ُدْوَن الثَّ ْ،  َوِمْن َد لَِتِ  أَْيَضاً َذ،ُّ ا ْتِ، األَوَّ ِْ ِ َادْولِ

ِل دُ  ِ  ِ دِ  : " َكَذا أْفَعُل ِمْن َكَذا " َذ،َّ األَوَّ ْوَن الَثاِنَ   ِمْن َؼْيِر أَْن َيُكْوَن َذلَِك الَمْعَنف فَ الُمَُّد َّ
ْيَمٍة " َوَ َو ِمْن َقْوِل هللِا َعدوَّ  ِْ ْ، : " فٌَُن أْكَفُر ِمْن ِحَماٍر   َوأََضلُّ ِمْن َ  ِْ الََُُّ  أْصًَ   َكَاْولِ

دَِل لأِلْنَعداِ،    (٘ٗ)﴾ َضلُّ َتِ يًَ إِْن ُ ْ، إِ َّ َكاأْلَْنَعاِ، َ ْل ُ ْ، أَ َوَجلَّ      َفلَْ، ُيِرْد ِ َذلَِك إْثَ اَت الََّّ
َولَِكْن أََراَد ِ ِ  َذ،َّ  الُكفَّاِر (( 
 أ (ٙٗ)

 
 

انِي  الَمْبَحُث الثَّ
ِة (( ْحِوييَن فِْي األَْمَثاِل الَعَربِيَّ ْفِضْيِل َعْن أَْقيَِسِة النَّ  )) ُخُرْوُج أَْفَعلُ التَّ

 
د      ِِ الُُّّ ْفِضدْيِل   َوأَيُّ ُخدُرْوٍ  َعدْن َ دذ ا اْتدُ، التَّ َْ ُرْوِ  الَِّتَ ُيَااُس َعلَْي ُرْوِ  َذَكَر الُعلََماُ  ُجْملًَة ِمَن الُُّّ

دُرْوَ  ِفدَ  ُيعدَّ ُُُّذْوذاً َوُخُرْوَجاً َعْن الِاَياِس   إ َّ أَنَّ األَْمَثاَل الَِّتَ َجاَ ْت َعلَف ) أَْفَعل ( َخالََفْت َ دِذِِ  الُُّّ
دا لِ  َْ دا َعلَدف ُكدلِّ َوْوٍن َوِصدْيَؽٍة   َوُمَخالََفِت َْ ِِ األَْمَثاُل ِ َمِجْيِئ َوْت َ ِذ دُرْوِ  أَحاِيْيَن َكِثْيَرٍ    إِْذ َتَميَّ ُمْعََّدِ، الُُّّ

ِِ األَمْ  ِة   فَكاََنْت َ دِذ ْيَؽِة ِفَ الَعَرِ يَّ ِِ الصِّ ِذ َْ َحداِ  ؛ لَِْتدِتْد الَِّتَ َوَضَعُ  الُعلََماُ  لِ ًََْ ِخْصدَ اً لِلنُّ  لِ َثداُل َمدْن
 : ََ ُرْوُ  ِ  ِِ الُُّّ ْفِضْيِل أ َوَ ِذ  َعلَف َما َخَرَ  َعْن الِاَياِس ِمْن أَْمِثلَِة التَّ

ُْْ، : )) أَلَصُّ ِمْن فٍَُن ((   َو)) أْقَمُن ِمْنُ  (( َفَادْ  -ٔ ا َقْولُ ٌة  أَْن َيُكْوَن لَُ  ِفْعٌل   أَمَّ ُ  َمْ ِنيَّ اً ؛ ألَنَّ َوَرَد َُّاذَّ
ُْْ، : )) َ َو لِصٍّ (( َو)) َقِمٌن ِ َكَذا ((  َحا ُ َمِجْيَئُ  ِمدْن َؼْيدِر  (7ٗ)ِمْن َؼْيِر ِفْعٍل   َ ْل ِمْن َقْولُ أ َفَاَد َمَنَع النُّ

ْفِضدْيِل الِفْعِل َكا ْتِ، َوالَوْصِؾ أ َوَما َجاَ  ِمْن َذلَِك َحَملُْوُِ َعلَف الُُّّ  ُْْ، ِفدَ َذلِدَك أَنَّ اْتدَ، التَّ ُت ُذْوِذ   َوُحجَّ
 أ    (8ٗ)ُمَُّْتْ، َفَ ُيْؤَخُذ ِمْن ا ْتِ، و  ِمَن    الَوْصِؾ 

َْ َقدوْ       َؼاً ِمدْن ا ْتدِ، ِفد ْفِضْيِل ُمَصوَّ َْ األَْمَثاِل الَِّتَ َعلَف ) أَْفَعُل ِمْن ( َفَاْد َجاَ  اْتُ، التَّ ا ِف ُْْ، : )) أمَّ لُ
ُْْ، : )) أَْلصُّ ِمْن َ ْرجان ((  (9ٗ)أَلَصُّ ِمْن ََُِّّاٍَّ (( ُْْ، :  )) أَلَصُّ ِمْن َفيْر (( (ٔ٘)  َوَقْولُ    (ٔ٘)  َوَقْولُ

ُْْ، : ))آ َ دُل ِمدْن ُحَنديْن َفلَْفََُّة ) أَْلصُّ ( َميُْخْوَذ ٌ ِمْن ) لِصَّ ( َوَ دَو لَدْيَس ِ ِفْعدٍل َو  ِفْعدَل لَدُ    َوِمْندُ  َقدْولُ
الَحَندداتِ، ( وقددولْ، : )) أَ ــددـُل ِمددن مالِددِك  ددن َوْيددِد ُمندداٍ  ((
ددا ِفْعددٌل ِفددَ  (ٕ٘) َْ   فلفَّددة ) آ ددل ( لدد، ُيْتددَمْع لَ

ِة أ   الَعَرِ يَّ
ُْْ، : )) أْتدَيُس ِمدْن ُتُيدوِس ُتَوْيدتٍ       َؼاً ِمدَن ا ْتدِ، الَجاِمدِد َقدْولُ ا َجداَ  ِمْندُ  ُمَصدوَّ ُْْ، ( ٖ٘)((  َوِممَّ   َوَقدْولُ

اِع ((    َفـ ) أْتَيُس (   ِفْعَل لَُ    َ ْل َ َو َميُْخْوٌذ ِمَن ) َتْيٍس ( َوُ دَو  (ٗ٘)أَْيَضاً : )) أْتَيُس ِمْن ُتيُوِس الَ يَّ
ددِة  اْتددٌ، َجاِمددٌد ِفددَ الَعَرِ يَّ
ددا   ُيْمِكددُن الِاَيدداُس َعلَْيددِ    َ ددَذا ِ َُّدديْ  (٘٘) ِن ا ْتددِ، أ َوَقددْد َجدداَ  اْتددُ، أ َوَ ددَذا ِممَّ

دٌر آَخدَر ِمدْن َمََّداِ ِر ُخُرْوِجدِ  َعدِن الِاَيداسِ  َْ دِة ِمدَن الَوْصدِؾ َوُ دَو     َمَّْ َْ األَْمَثاِل الَعَرِ يَّ ْفِضْيِل ِف    التَّ
ْ، : )) أْ لَُد ِمْن َثْوٍر (( ِْ َوَذلَِك َنْحُو َقْولِ
ْ، أَيضاً : )) أَْ لَُد مِ  (ٙ٘) ِْ   َفلَْفََّدُ  )أْ لَدُد(  (7٘)ْن ُتدلَحفاٍ  ((   َوَقْولِ

ُْْ، : ))أْجدَرأُ ِمدْن  (8٘)اْتُ، َتْفِضْيٍل ِمْن  ) َ لِْيٍد (    َولَْ، ُيْؤَخْذ ِمَن الِفْعدِل ) َ لَدَد (   َوَنْحدُو َذلِدَك أَيضداً َقدْولُ
ِِ األَْمِثلَد (ٓٙ)  َفدـ ) أَْجدَرأُ ( ِمدْن )َجدِرىَ (  (9٘)أَُتداَمة(  ْفِضدْيِل ِمدْن ُُّددُرْوِ  أ َفْدِذ دُد َتَحدُرَر اْتدِ، التَّ ُة ُتَؤكِّ

ْفِضدْيِل  فِ  دِة   َفَادْد اُّْدَتَرُ ْوا أَْن َيُكدْوَن َمدا ُيُّْدَيُ، ِمْندُ  اْتدُ، التَّ َْ األَْمَثاِل الَعَرِ يَّ ْحِوْيِيَن ِف ْعدًَ   َوَمَنُعدْوا النَّ
ِِ األَ  ْفِضْيِل ِمدْن َؼْيدِر الِفْعدِل َكا ْتدِ، َوالَوْصدِؾ َمِجْيَئُ  ِمْن َؼْيِر الِفْعِل   إ َّ أنَّ َ ِذ ا اْتُ، التَّ َْ ْمَثاِل َوَرَد ِفْي

ا أ  َْ  ِمْثلََما أََُّْرَنا إلْي
داً   َوَمَنُعدْوا َمِجْيَئد -ٕ ٍَّ   َوِمْن ُُُّرْوِ ِ  أَْن َيُكْوَن ِفْعلُُ  ُثَِثيَّ َؼاً ِمْن ِفْعٍل ُثَِث ْيدِر ُ  ِمدْن ؼَ أَْن َيُكْوَن ُمَصوَّ

 َِّ   وُيْمَتَندُع َمِجْيُئدُ  ِفْيَمدا َواَد َعلَدف  (ٕٙ)  َوَذلَِك َنْحدُو : )) َوْيدٌد أَْفَضدُل َوأَْكدَرُ، ِمدْن َعْمدرٍو ((  (ٔٙ)الُثَِث
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 ))  َ َِّ َنْحُو )) َدْحَرَ    َواْتَتْخَرَ    َوَتَدْحَرَ         َوَتَحرَّ الثَُِّث
ا ُيد (ٖٙ) َْ ْي إِلَدف ؛ َوَذلَِك ألنَّ َ ْعَضد َؤدِّ
 )) ِِ " َذلَِك اللَّْ َس  (ٗٙ)اللَّْ ِس َوَذلَِك َنْحُو َقْولَِك : )) َوْيٌد أَْكَرُ، َوأَْفَضُل َوأَْحَتُن ِمْن َؼْيِر َُّ َن "الَمْيَداِن أ َوَ يَّ
َْ ارِْفَضاِل َوارْكَراِ، َوارِْحَتا َياَدَ  ِف ا الوِّ َْ ِن   َفيََتْوا ِ َما ُيِوْيُل اللَّْ َس َوا ْمِتَناَع ِ َاْولِِ  :  )) َوأَْنَت ُتِرْيُد ِ 

َياَدِ  َوأَْوَقُعْوُِ َعلَف َمْصَدٍر َما أََراُدوْ  َِّ لَْفََّاً ُيْن ُِّئ َعِن الوِّ ُْْ، َ َنْوا ِمَن الثَُِّث ا َتْفِضْيلَُ        ِفْيِ      َوُ َو أَنَّ
َراَماً   َوأَّع،ُّ إِْحَتاَناً   َوأََُّدُّ اْتِتْخَراَجاً   َوأَْتَرُع اْنِ ََقاً "   َوَما أَُّْ َ  َفَاالُْوا : " َوْيٌد أَْكَثُر إْفَضا ً َوإكْ 

َِّ  (٘ٙ)َذلَِك ((  ْفِضْيِل ِمدْن َؼْيدِر الثَُِّثد َْ َمْنِع ِقِياِس أْفُعِل التَّ ْحِوْيِيَن ِف " أَْكَثَر النَّ َُّ  (ٙٙ) أ َوَقْد َواَفَ، "الَمْيَداِن
 أ

ْمَوِ  وَ       َْ َِّ الَمِوْيدِد  دال َو "ِتدْيَ َوْيِ " َمِجْيَئدُ  ِمدَن الُثَِثد َقْد َجدوَّ
ِد" َو"األَْخَفدِش"  (7ٙ) أ َوُنِادَل َعدِن "الُمَ درِّ

 َْ َِّ الَمِوْيِد ؛ ألَنَّ أَْصلَُ  ُثَِث َجَواَو الِ َناِ  ِمَن الُثَِث
 أ (8ٙ)

ْفِضدْيِل ِمدنَ       ْ، :  َوَقدْد َوَرَد اْفَعدُل التَّ ِْ دِة   َوَذلِدَك َنْحدُو َقددْولِ ْمَوِ  فدَ األْمَثداِل الَعَرِ يَّ َْ َِّ الَمِوْيدِد  دال الُثَِثد
اِؾ ((  ْ، : )) أَْقَفددُر ِمددْن َ ِريددِ  َخَتدداِؾ ((  (9ٙ)))أَْقَفددُر ِمددْن أْ ددَرِ، الَعددوَّ ِْ   َوَقددْولِ

أ َفَاددْد َوَرَد اْفَعددُل  (7ٓ)
ْفِضْيِل ِمَن الِفْعِل ) أَْقَفد ُْْ، : )) أَْعَ دَف ِمدَن التَّ ْمَوِ  أ َوَنْحدُو َذلِدَك أََيضداً َقدْولُ َْ َْ َمِويدٌد ِ دال َر (   َوُ دَو ُثَِثد

ْمَوِ  )أْعَ ف( أ  (7ٔ)َعْاَرٍب ((  َْ َِّ الَمِوْيِد ِ ال    َفـ )أَْعَ َف( اْتُ، َتْفِضْيٍل ِمَن الِفْعِل الُثَِث
ُْْ، : )) أْخ َ       ٍَّ ((  (7ٕ)ا ِمْن َفَراٍَُّة (( َوَنْحُو َذلَِك َقْولُ َُْمدا ِمدَن الِفْعدِل  (7ٖ)  و)) أْخَ دا ِمدْن َصدِ    َف

ْ،  )) أْضَوأُ ِمدَن ال ِْ ْمَوِ  ِفَ َقْولِ َْ ْفِضْيِل ِمَن الِفْعِل )أََضاَ ( الَمِوْيِد ِ ال دْ ِح(( )أْخَ ا( أ َكَما َجاَ  اْتُ، التَّ صُّ
(7ٗ)  ُْ   وؼير دا  (7ٙ)  و )) أَْوَحف ِمْن َصَدى (( (7٘)ْ، : )) أَْولَُ، ِمَن األََُّْعِث ((   َوِمْن َذلَِك أََيَضاً َقْولُ
 أ  (77)

ْ، :   )) أَْجدَ       ِْ ِ  )أَْفَعُل( ِمَن )األَْفَعاِل(   ِوَذلَِك لََدى َُّْرِحِ  لَِاْولِ َْ " ُُُّذْوَذ َمِج َُّ َى ِمَن َوَذَكَر "الَمْيَداِن
أ َوِمْثلُدُ   (79)  َفَااَل : )) َوِ َنداُ  أَْفَعدِل ِمدَن األَْفَعداِل َُّداْذ   َوَحاُّدُ  أََُّددُّ َجدَداً  ((  (87)الَؽْيِث ِفَ أََواِنِ  (( 

ُْْ، : )) أَََّلُّ ِمدَن َحَجدٍر ((  َقْولُ
" : ))  لَدْيَس لِلَِّدلِّ ِفْعدٌل َيْنَصدِرُؾ ِفدَ ُثَِثْيدِ     (8ٓ) َُّ   إِْذ َقداَل "الَمْيدَداِن

ْفِضْيِل   َوَحاُُّ  "أََُّدُّ    إََِّْ ً" أأأ (( َفُيْ َنف ِمنْ   أ (8ٔ)ُ  أَْفُعُل التَّ
َُْو َواِقدٌع َعلَدف َتدْمِت ِ       َِّ   َف ْمَوِ  لَُؽًة ِفَ الُثَِث َْ ْفِضْيِل ِمَن الَمِوْيِد ِ ال ا إَِذا َكاَن أَْفَعُل التَّ َوَقاِعَدِتدِ     أَمَّ

ُْْ، : َ ددَذا َُّدداْذ أَْن ُيْ َنددف أَْفُعددُل َكَمددا أََُّدداَر إِلَْيددِ  "الَمْيددَدا ْ، : )) أََّْلَددُ، ِمددَن لَْيددٍل أأأ َقدداَل َ ْعُضدد ِْ " فددَ َقددْولِ َُّ ِن
َْ " أَّْلََ، إَََِّْماً " ْفِضْيِل ِمَن ارََِِّْ،   َولَْيَس َكَما ََّنَّ   َفمنَّ " ََّلََ، َيَّْلُِ، َُّْلَمًة " لَُؽٌة ِف   َوإَِذا َصحَّ  التَّ

 أ (8ٕ)لِ َناُ  َوَقَع َعلَف ِتمِتِ  َوَقاِعَدِتِ  (( َ َذا َفا
ا ُ َو َعلَف ِوَنِة ) اْفَتَعدَل (   َنْحدُو َقد      اِ  ِممَّ ْمَوِ  َوالتَّ َْ ْفِضْيِل ِمَن الَمِوْيِد ِ اْل ْ، : )) َكَما َجاَ  أَْفُعُل التَّ ِْ ْولِ

  َولَدْيَس ِمدَن الَحدـْوِل أو   الَحدَوِل   َوِفْعلُدُ  )اْحَتدداَل(    (8ٗ)  َوُ دَو ِمدَن الِحْيلَدِة  (8ٖ)أَْحدَوُل ِمدْن ِذْئدٍب (( 
َْ َقْلُمدوَن ((  َْ ِمْن ِفْعلِِ    َوَنْحُو َذلَِك أَيَضاً : )) أْحَوُل ِمْن أَِ دـ دا َجداَ  ِمدْن َ دَذا  (8٘)َولَْيَس لَُ  ُثَِث   َوِممَّ

ُْْ، : )) أْفَاُر ِمَن الَعْري ُْْ، : ))أْحَيدُل ِمدْن  (8ٙ)اِن (( الَ اِب أَيَضاً َقْولُ   َوُ دَو ِمدْن الِفْعدِل ) أْفَتَادَر (   َوَقدْولُ
َف ِمْن الَاْنِد ((  (87)ُؼَراٍب ((  َْ ُْْ، : )) أَُّْ   َوُ َو ِمْن الِفْعِل     ) اْحَتاَل (   َوَقْولُ

  َوُ َو ِمَن الِفْعِل  (88)
 َْ ُْْ، أَيَضاً : ) أُّْ َف (   َوَقْولُ َْ َر ( أ (89)ُر ِمْن الَ ْدِر (( ) اَُّْت َْ    َوُ َو ِمَن الِفْعِل ) اَُّْت

       ِْ َْ َقدْولِ َْ َ َذا الَضْرِب ِمَن األَْمَثاِل ِف َل ( ِف ِؾ الَعْيِن ) َفعَّ ْفِضْيِل ِمَن الِفْعِل الُمَضعَّ ْ، : َوَجاَ  اْتُ، التَّ
)) أَْعَمُر ِمْن َحيَّة (( 
ُْْ، : )) أعَ  (9ٓ)  أ (9ٔ)َمُر ِمْن َنْتٍر ((   َوَقْولُ

َِّ الَمِوْيِد ِ األَلِِؾ ) َفاعل ( َوُ َو ُمَخالٌِؾ لِْلِاَياِس       َْ األَْمَثاِل ِمَن الثَُِّث ْفِضْيِل ِف أََيَضداً   َوَوَرَد اْتُ، التَّ
ُْْ، : )) أْوَفُ، لِلََُِّّ  ِمْن َُّنٍّ لَِ َ َاَة ((  َوَذلَِك َنْحُو َقْولُ
ُْوَ  (9ٕ)  ِمْن )َواَفَ،( َعلَف ِوَنِة ) َفاعل ( أ   َف

ْحدِوْييِ       َْ َجاَ ْت َعلََف ِوَنِة ) أَْفَعدُل ِمدْن ( َخالََفدْت أَْقِيَتدَة النَّ َ، أنَّ األَْمَثاَل الَِّت َن َوَقَواِعدَدُ ْ، َنِجُد ِفْيَما َتَادَّ
ِِ األَْمَثاِل ِمَن  َْ َ ِذ ْفِضْيِل ِف ِد َفَحْتب َ ْل َجاَ ْت ِمْنُ  أَْمِثلٌَة َكِثْيدَر ٌ لأِلْفَعداِل َفلَْ، ُيْ َن أَْفُعُل التَّ َِّ الُمَجرَّ الثَُِّث

َيداَدِ   َُّ َوَتُكْوُن ِصدَياَؼُتُ  ِ َحدْذِؾ أَْحدُرِؾ الوِّ ا الثَُِّث َْ ِة الَمِوْيَدِ  إذا لَْ، ُيْتَتْخَدْ، ِمْن ِمْندُ  َكَمدا لَدْو َكداَن الثَُِّثيَّ
ا  َْ َداً ِمْن َِّ َفَؽْير واِرٍد   وذلك لتعذر صياؼت  من  أُمَجرَّ َ اِع ْفِضْيِل ِمَن الِفْعِل الرُّ ا َمِجَُ  اْت، التَّ  أ أَمَّ
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ُْْوِل   َوَقْد ُتِمَع ُُُّذْوَذاً " أَْو َ  -ٖ اً لِْلَمْج اً لِْلَمْعلُوِ، َو  َيُكْوُن َمْ ِنيَّ َف ِمْن ِدْيٍك "   أَْن َيُكْوَن ِفْعلُُ  َمْ ِنيَّ
دَر   و"ُُّدِؽَل " و" أ " ِ َمْعَنف َتَك َّ ََ ِِ "   ِمن "ُوِ  ْحَيْيِن " و" كٌَ، أَْخَصُر ِمْن َؼْيِر َُّْؽُل ِمْن َذاِت النِّ

ُْْوِل   أ  (9ٖ)  و" أَخُتِصَر" ِ الِ َناِ  لِْلَمْج
َْ األَْمَثاِل الَعَرِ ّيِة َؼْيَر َقلِْيٍل   َوُ َو       دا َجداَ  ِمْندُ  إ َّ أنَّ َما َوَرَد ِمْنُ  ِف َدلِْيٌل َعلَدَف َعدَدِ، ُنْدَرِتدِ    َوِممَّ

ْحَيْنِن (( ُْْ، : ) أََُّْؽُل ِمْن َذاِت النِّ دٍ، َثَمداِنْيَن ((  (9ٗ)َقْولُ ْْ ُْْ، : )) أََُّْعُل ِمْن ُمْرِضدع َ  َُْمدا   (9٘)  َوَقْولُ   َف
ُْْوِل ) ُُِّؽلَ  َِّ لِْلَمْج ُْْ، : )) أَْوَ دَف ِمدْن ِدْيدٍك (( (9ٙ)(  َميُْخْوَذاِن ِمَن الِفْعِل الَمْ ِن ُْدَو ( 97)  َوَكَذلَِك َقدْولُ   َف

 ) ََ ِمْن) ُوِ 
(98)   ُ ُْْ، إلف أَنَّ ُذْوِذ   َوَذَ َب َ ْعُض َذا ُحِمَل كلُّ َما َجاَ  ِمْنُ  َعلَف الُُّّ َْ ُْْوِل   َولِ َّ لِْلَمْج الَمْ ِن

 أ (99)ا َيْوُ و   ُُُّذْوَذ ِفْيِ  إْذ ُتِمَع ِمْنُ  : َو َ 
ُْْ، : )) أَجنَّ ِمْن ُدقَّة ((       فْو من ) ُجنَّ (  (ٓٓٔ)َوِمْنُ  أَيَضاً َقْولُ

ُْْ، : )) أَْولَُع ِمدْن ( ٔٓٔ)   َوَكَذلَِك َقْولُ
ٍد ((  َْ ال، ((  (ٕٓٔ)ِقِر ِحْيُح أْعَذُر ِمْن الََّّ ُْْ، : )) الَُّّ ُْ،ْ  (ٖٓٔ)  َوَقْولُ : )) أْنَكدُد ِمدْن    من )ُعِذَر(   وَقدْولُ

   ِمْن )ُكِمَد( أ (٘ٓٔ)  ِمْن )ُنِكَد(   و)) أْكَمُد ِمْن ُحَ اَرى ((  (ٗٓٔ)أَْحَمِر َعاٍد (( 
َرْت ِمددنْ       ُْددْوِل َوَقددْد َتَحددرَّ ددٍة لِْلَمْج ْفِضددْيِل ِمددْن أَْفَعدداٍل َمْ ِنيَّ دداِ َاِة َجدداَ  أَْفُعددُل التَّ َْ األَْمَثدداِل التَّ   أَْقِيَتددةِ َفِفدد

ْحِويين َ ْل َتْ َاَف َمْحُكْوَمًة ِ الاِ  ِِ األْمَثاُل َؼْيُر خاِضَعٍة لِِاياسِّ النَّ ِذ َْ ْحِويِيَن َوَقَواِعِدِ ْ،   َف َياِس   َوَيُكدْوُن النَّ
ا أ َْ ا   َوَ َياِن الُمَراِد ِمْن َْ َْ الدَّ لِة َعلَْي َياُ، َفْيَصًَ ِف  التِّ

ْفِضيْ      َف ِمْن الَخْمدِر((َوَجاَ  أْفُعُل التَّ َْ ْ، : )) أَُّْ ِْ َْ َقْولِ ُْْوِل   ِف َِّ لِْلَمْج َِّ الَمْ ِن ِل ِمْن َؼْيِر الُثَِث
(ٔٓٙ)   

ا ((  َْ ا َوُيْخَُّف ُصَداُع َْ َْف ُُّْرُ  َوَذلَِك ؛ ألنَّ الَخْمَرَ  )) ُيَُّْت
َف  (7ٓٔ) َْ ُْْ، : ))أَُّْد أ َوَنْحُو َذلَِك أَيَضداً َقدْولُ

َف : أَْفَعُل ِمَن الَمْفُعدْوِل   ُيَاداُل :  (8ٓٔ)ِمَن الَاْنِد((  َْ ََ َمْفُعْولٌَة   َفاِعلٌَة َفـ )) أُّْ ِْ َف َف َْ   َفاْلَاْنُد أََيَضاً ُيَُّْت
ْيُتُ  ((  َْ َعاَ،   أَْي اَُّْت يُت ال َّ ِْ ََْ ِمْن َقْولَِك : َُّ َْ   أَْي ُمَُّْت ِّْ َ َعاٌ، َُّ
ُْْ، : أ َوَنْحُو َذلَِك أََيَضاً َقد (9ٓٔ) ْولُ

ُر ِمَن األْ لَدِ،  الَعاُدْوِ، (( َْ )) أُّْ
دُذْوِذ   َكَمدا أَنَّ   (ٓٔٔ) َر (   َوَ دَذا َمْحُمدْوٌل َعلَدف الُُّّ ِْ ُْدَو ِمدْن ) أُُّْدُت   َف

ا ِفْعلَْيِن َؼْيَر ُثَِثييِن   َوَيْ ُدْو أَنَّ عَ  َْ َما ُُُّذْوَذاً آَخَر َوُ َو َكْوُن ِْ َغ َ َذْيِن الِفْعلَْيِن ِفْي َدَ، اللَّْ ِس ُ َو الَّدِذي َتدوَّ
َُْما أ  ْفِضْيِل ِمْن  ِقَياَس أَْفَعُل التَّ

ُثدُ  َعلَدف ) َفْعدََ  (   َو  َعلَدف )َفْعدَنِ  -ٗ ( أَ َّ َيُكْوَن الَوْصُؾ ِمْن ِفْعلِِ  َعلََف ِوَنِة ) أْفَعدَل ( الَّدِذي ُمَؤنَّ
ُثُ  ) َفْعلَف (   َدا ً َعلَ  ْيَؽَة َمُُّْؽْولٌَة ِ اْلَوْصِؾ الَِّذي ُمَؤنَّ ِِ الصِّ ف لَْوٍن    أْو َعْيٍب أْو ِحْلَيٍة ؛ َوَذلَِك ألَنَّ َ ِذ

ْفِضْيِل  ُذْوِذ َو  ُيَااُس َعلَْيد ِ  (ٔٔٔ)َعِن التَّ َْ َكَِ، الَعَرِب َمْحُمْوٌل َعلَف الُُّّ أ َولَِكدنَّ  (ٕٔٔ)أ َوَما َوَرَد ِمْنُ  ِف
ْيَن أَجاوُ  ُثُ  )َفْعََ (الُكْوِفيِّ ا َجاَ  الَوْصُؾ ِمْنُ  َعلَف ) أَْفَعَل ( الَِّذي ُمَؤنَّ َّ ََ وا ِ َناَ ُِ ِمَ،

ُْْ، َمدْن  (ٖٔٔ) أ َوِمْن
ددداِ َرِ   َوُِ ِمدددَن الُعُيدددوِب الَ اِ َندددِة   َوَمَنَعدددوُِ ِمدددَن الُعُيدددْوِب الََّّ َجدددوَّ
دددِة َؼْيدددِر  (ٗٔٔ)   أي الُعُيدددْوِب الَمْعَنِويَّ

ِة   َفَاْد َجداَ  أَفْ  الَمْحُتْوَتةِ  َْ األْمَثاِل الَعَرِ يَّ َرْت ِمْن َ َذا الِاَياِس أََيَضاً ِف ْفِضْيِل َتَحرَّ َعدُل   إ َّ أنَّ أْفَعَل التَّ
ْ، : )) أْحَمُ، ِمْن ُجَحا ((  ِْ ا َعْيُ ُ  َؼْيَر ََّاِ ٍر َنْحُو َقْولِ ْفِضْيِل ِممَّ ْفِضْيلُ  (٘ٔٔ)التَّ ِ ـ ) أَْحَمَ،    َفَاْد َوَرَد التَّ

َْ اْثَندْيِن َوأَْرَ ِعدَيَن َمدَثًَ  َْ  (ٙٔٔ)( ِف ِِ ِفد   َوُ دَو َيدُدلُّ َعلَدف َعْيدٍب َمْعَندِويٍّ   َوَذَ دَب )ِتدْيَ َوْيِ ( إلدف َجدَواِو
َْ األَْرَعِن : َما  َْ األَْحَمِ، َما أَْحَمَاُ    َوِف ُْْ، ِف ا َقْولُ ْفِضْيِل   َفَااَل : )) َوأَمَّ َْ األَْنَوِك : َمدا التَّ أَْرَعَنُ    َوِف

َمدا َ دَذا ِعْندَدُ ْ، ِمدْن الِعْلدِ، َوُنْاَصداِن الَعْادِل  َوالِفْ َندِة فَ  ُِ   َفمنَّ َْ األلَدِّ : َما أَلَدَّ ُِ أَْنَوَكُ    َوِف َصداَرْت َمدا ألَددَّ
ُِ   َوَما أَْعلََمُ    َوَصاَرْت َما أَْحَمَاُ   ُ  ؛ ألنَّ َ َذا لَْيَس ِ َمْنِولَِة َما أََمرَّ ِ َمْنِولَِة أَْ لََدُِ َوَما أََُّْجَعُ    َوَما أََجنَّ

َما ُ َو َكَاْولَِك   َما أْلَتَنُ    َوَما أَْذَكَرُِ   َوَما أَْعَرَفدُ  َوأَْنََّد ِِ َوإنَّ َْ َجَتِد َرُِ   ُتِرْيدُد َنََّدَر ِ لَْوٍن َو  ِخْلَاٍة ِف
ِر   َوَما أََُّْنعَ  َفكُّ ُ  ِعْنَدُ ْ، ِمَن الاُْ ِح   َولَْيَس ِ لَْوٍن َو  ِخْلَاٍ  ِمَن الَجَتدِد َو  ُنْاَصداٍن التَّ ُ  َوُ َو أََُّْنُع ؛ ألنَّ

ْحدَوُِ أَْن أَْحَمدَ، َونَ ِفْيِ    َفيَْلَحاُْوُِ ِ َ اِب الاُْ ِح َكَما أَْلَحاُْوا " أَلَدَّ َوأَْحَمَ، " ِ َما َذَكْرُت لََك ؛ ألنَّ أَْصَل ِ َناِ  
 أ  (7ٔٔ)َيُكْوَن َعلَف َؼْيِر ِ َناِ  أَْفَعَل (( 

ُْْ، : )) أْخَرُ، ِمْن َحَماَمدٍة ((       َُّ " إلدف أنَّ َمِجدََ  أَْفَعدِل  (8ٔٔ)َوِمْنُ  َكَذلَِك َقْولُ   َوَقدْد َذَ دَب "الَمْيدَداِن
ْفِضْيِل ِمْن َ َذْيِن الِفْعلَْيِن ) َحَمَ، ( و) َخَرَ،  َما   َعلَف َؼْيِر ) أَْفَعدَل : التَّ ِْ ( ُ َو ِ َتَ ِب ِصَحِة الَوْصِؾ ِ 

  َولَِكددنَّ َمِجددََ  الَوْصددِؾ َعلَددف )َحِمددٍ،( َقلِْيددٌل    (9ٔٔ)َفْعددََ  (   َفَتاُددْوُل : َ ددذا َحِمددٌ، َوَ ددَذا أَْحَمددُ، ِمْنددُ  
ِر   َو)َحْمَااَ  ( اِئُع )أْحَمُ، ( لِْلُمَذكَّ  لِْلُمَؤنَِّث أ َوالَكِثْيُر الَُّّ
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ُْْ، : )) أْجَرُد ِمدْن َصدْخَرٍ  ((     ُْْ، : )) أْجدَرُد ِمدْن َصدْلَعٍة ((  (ٕٓٔ)َوِمْنُ  َقْولُ   َفاْلَوْصدُؾ  (ٕٔٔ)  َوَقدْولُ
 َجْرَدا  (   َوُ َو َعْيٌب ََّاِ ٌر ِمَن األََُّْياِ  أ-ِمْنُ  : ) أَْجَردُ 

َُّ " ِقيَ       ُثُ  )َفْعدََ ( َوَقْد َمَنَع "الَمْيَداِن ْفِضْيِل إَِذا َكاَن الَوْصُؾ ِمْنُ  َعلَف )أَْفَعَل( الَِّذْي ُمَؤنَّ اَس أَْفُعِل التَّ
ِِ األَْمَثاِل   َفَااَل : )) َوَكَذلَِك َما َكاَن ِخْلَاًة َكاألَْلَواِن وَ  ِذ َْ َن َذلَِك أَْثَناَ  َُّْرِحِ  لِ الُعُيُوِب     َتاُْوُل   َوَقْد َ يَّ

ِِ األَ :  ُّْدَياَ  َوْيٌد أَْ َيُض ِمْن َعْمرٍو   و  أَْعَوُر ِمْنُ    َ ْل َتاُدْوُل : أَُّددُّ َ َياَضداً   َوأَْقدَ ُح َعدْوَراً ؛ ألنَّ َ دِذ
اِ َتِة الَِّتَ   َمْعَنَف لِ  ُر َفَجَرْت َمْجَرَى األَْعَضاِ  الثَّ َْ الَُّّْخِص   َو  َتَكاُد َتَتَؽيَّ ا   َنْحُو ُمْتَتِارَّ ٌ ِف َْ ْلِفْعِل ِفْي

ْجُل   َتاُْوُل َوْيٌد أَْيَدَى ِمْن َعْمٍرو   َو  فٌَُن أَْرَجُل ِمْن فٍَُن((  أ( ٕٕٔ)الَيُد َوالرِّ
ُثـُ       ) َفعْ       ا َيُكْوُن الَوْصُؾ ِمْنُ  َعلَف ) َفْعَن ( الَِّذي ُمَؤنَّ ْفِضْيِل ِممَّ َْ َوَقْد َوَرَدْت أَْفُعُل التَّ لَف ( ِف

ْ، : )) أْعَجدُل ِمدْن َكْلدٍب ُولُْوِؼدِ  (  ِْ ِة   َكَادْولِ األْمَثاِل الَعَرِ يَّ
ْ، : )) أْحَيدُر ِمدْن َضدبٍّ  (ٖٕٔ) ِْ أ َوَنْحدو  َقدْولِ

 أ( ٕٗٔ)((
َُْؾ ِمدْن َقِضدْيٍب ((       ُْْ، : )) أَْل ا َقْولُ أَمَّ

(ٕٔ٘)  َُّ اِن َْ َِّ الَمِوْيدِد   َفَادْد َجَعلَدُ  "َحْمدَو ُ األَْصدَ  " ِمدَن الُثَِثد
ُثُ   ) َفْعلَف (  ََْؾ ( الَِّذْي َيِجَُ  الَوْصُؾ ِمْنُ  َعلَف ) َفْعََن( َومَؤنَّ ْمَوِ  ) أْل َْ ِ اْل
 أ (ٕٙٔ)

ْفِضْيُل ِ َ ْعِض األَْلَفاَِّ َنْحُو " َماَت     َوَفنَ -٘ َفاُضِل   َفَ َيُجْوُو التَّ أ َوَقْد  (7ٕٔ)ف" أَْن َيُكْوَن َقاِ ًَ لِلتَّ
َْ َ دَذا إِلدف َمدا َيُجدْوُو أَْن َيُكدْوَن أََقدلَّ َوأَْكَثد َما ُيْنََُّر ِفد َُّ " َذلَِك ِ َاْولِِ  : )) إِنَّ َن "الَمْيَداِن َر   َفَيُكدْوُن َ يَّ

َك َتاُدْوُل : َوْيدٌد أَ  َياَدِ    أَ َ َتَرَى ألَنَّ ْجَمدُل ِمدْن فُدٍَن   إَِذا َكداَن َجَمالُدُ  أَْفَعُل َدلِْيًَ َعلَف الِكْثَرِ    َوالوِّ
َيِوْيُد َعلََف َجَمالِِ    َو  َتاُْوُل لأِْلَْعَمَيْيِن َ َذا أَْعَمَف ِمْن َذلَِك (( 
َْ َ دَذا  (8ٕٔ) َُّ " ِف َن "الَمْيَداِن أ َفَاْد َ يَّ

اِ " َمْنَع ِقَياِس أَْفُعِل التَّْفضِ  َفاُضِل   إ َّ الَمْوِضِع َنْاًَ َعِن " الَفرَّ ُ  َؼْيُر َقاِ ٍل لِلتَّ ْيِل ِمْن )أْعَمف( ؛ ألنَّ
اِ " َمِجْيَئُ  ِمْنُ  ِ َُّْرِ  أْن َيُكْوَن َداّ ً َعلََف َعَمَف الَالْ  َْ َمْوِضٍع آَخَر إَِجاَوَ  "الَفرَّ ُ  َنَاَل ِف ِب   َولَْيَس أنَّ

ْفِضْيِل  دَفاِت َعَمَف الَ ِصْيَرِ  ؛ ألنَّ أَْفُعَل التَّ َوَمدن َكداَن   َنْحدُو َقْولِدِ  َتَعدالَف    (9ٕٔ)  ُيَصاُغ ِمَن الصِّ
َُْو ِفَ اآلِخَرِ  أَْعَمف ِِ أَْعَمف َف َْ  (ٖٓٔ)﴾  ِفَ َ ـِذ داِنَ َتْفِضدْيٌل   أَْي َمدْن َكداَن ِفد ُل اْتدٌ،   َوالثَّ أ َفاألَوَّ
ا َيَرَى ِمْن َمْاِدَر ِ  ْنَيا أَْعَمَف الَاْلِب َعمَّ ا َيِؽْيُب َعْنُ  ِمْن  الدُّ َْ اآلِخَرِ  أَْعَمَف َعمَّ َُْو ِف هللِا َو  ُيْؤِمُن ِ ِ  َف

لِْيُل َعلَف َذلَِك َقْولُُ    َتَعالَف :    َُْو أََُّدُّ َعَمًف   َوالدَّ أ َوَقْد َنَاَل  (ٖٔٔ)﴾ ًَ َوأََضلُّ َتِ يْ أَْمِر اآلِخَرِ    َف
َُّ " أَنَّ أََ ا عَ  َْ اآلَيِة الَكِرْيَمدِة ِ ارَمالَدِة "الَمْيَداِن ْمٍرو ِ ِن الَعَِ  َقَرأَ َكلَِمَة )أَْعَمَف ( األُْولَف الَواِرَدِ  ِف

َ، َ ْيَن َما ُ َو اْتدٌ، َوَمدا ُ دَو أَْفُعدُل َتْفِضدْيٍل  ْفِخْيِ، ؛ لُِيَفرِّ اِنَيَة   ِ التَّ   َوالثَّ
؛ َوَذلِدَك ألَنَّ )) ُكدلَّ َمدا  (ٕٖٔ)

ْ، " َجدْيٌش أْرَعدُن "   َو " ِدْيَنداٌر أَْحدَرُس "   َكاَن أَ  ِْ ْفِضْيِل َنْحدُو َقدْولِ ْفَعَل ِصَفًة   ُيْ َنَف ِمْنُ  أَْفُعُل التَّ
ُ  ُيَااُل : " َرْجٌل َحِمٌ، " َكمَ  َُْو أَْفَعُل ِمَن الَحْمِ،؛ أِلَنَّ ُْْ، : " فٌَُن أَْحَمُ، ِمْن َكَذا " َف ا َقْولُ ُل : ا ُيَااِفِيمَّ

 أ  (ٖٖٔ)" َرْجٌل أَْحَمُ، " أأأ (( 
َْ َمْتيَلَِة األُُصْوِل َوالفُد-٘ ُؾ ِمْنُ    َفَاْد اْخَتلََؾ الَ ْصِرُيْوَن َوالُكْوِفُيوَن ِف ُرْوِع َما لَْيَس لَُ  ِفْعٌل َيَتَصرَّ

َُْمددا األَْصددُل ِفددَ ا ُّْددِتَااِ، األَْتددَماُ  أَِ، األَ  َْ ا ُّْددِتَااِ،   أَْي أَُي ْفَعدداُل   َفددَذَ َب الَ ْصددِرُيوَن إِلددف أَنَّ ِفدد
 ََ دوَن إِلدف أَنَّ األَْفَعداَل ِ د دا   َعلَدف ِحدْيِن َذَ دَب الُكْوِفيُّ َْ ََ األُُصوُل َواألَْفَعاَل َميُْخْوَذ ٌ ِمْن  الَمَصاِدَر ِ 

َمددا َيُكددْن ِمددْن أَْمددِر األُُصددوْ  ْْ ددا   َوَم َْ ِل َوالفُددُرْوِع َفَاددْد َوَرَدْت َ ْعددُض األُُصددْوُل َوالَمَصدداِدَر َمدديُْخْوَذ ٌ ِمْن
ُْْ، : )) آَ دُل ِمدْن ُحَنْيدِؾ الحَ  ا لَْيَس لَُ  ِفْعدٌل ِمدْن َذلِدَك َقدْولُ ْفِضْيِل ِممَّ َنداِتِ، (( األَْمَثاِل الَِّتَ َتُدلُّ َعلَف التَّ

ُْْ، أََيَضداً )) آَ دُل ِمدْن َمالِدِك ِ دِن َوْيدِد َمَنداٍ  (( (ٖٗٔ)   َفدـ )آَ دُل( اْتدُ، َتْفِضدْيٍل ِمدَن ارِْ دِل   (ٖ٘ٔ)  َوَقْولُ
َْ َُّدْرِح َ دَذا الَمَثد َِّ " ِفد اِن َْ اِس إِِ ًَ   ِ َدلِْيِل َقْوِل "َحْمَوِ  األَْصَ  ُ  َكاَن أَْكَثُر النَّ دُ  وَد لَُتُ  أَنَّ ِل : )) أنَّ

 أ  (ٖٙٔ)َكاَن آَ ـَل أَْ َل َوَماِنِ  (( 
ْحددِوِيْيَن  َوَصددْفَو ُ الَاددْوِل إنَّ       َرْت ِمددْن ُُّددُرْوِ  النَّ ددِة َتَحددرَّ َْ األَْمَثدداِل الَعَرِ يَّ ْفِضددْيِل ِفدد ِصددْيَؽَة أَْفَعددُل التَّ

تْ  ددْيَؽِة الَِّتددَ َُّددذَّ ِِ الصِّ ًََْ ِخْصددَ اً لَُِّددَواِ ِد َ ددِذ ددُة َمددْن ْ،   َفَاددْد َكاَنددِت األَْمَثدداُل الَعَرِ يَّ ِْ َعددْن َقَواِعددِد  َوأَْقِيَتددِت
ْحدِوِيْيَن ِفدَالنَّحْ  دا ِمدْن أَْقِيَتدِة النَّ َْ ََ الَِّتدَ أَْخَرَجْت ْيَؽِة ِ  ِِ الصِّ األَْمَثداِل  ِوِيْيَن أ َوَيَرى الَ ْحُث أنَّ َ ِ ْيَعَة َ ِذ

دا َتْفِضدْيَل َُّدٍَ  َعلَدف آَخدَر ِفدَ ِصدْيَؽٍة َمدا    َْ دْيَؽَة ُيدَراُد ِ  ِِ الصِّ ِة   َفالَمْعُرْوُؾ أَنَّ َ دِذ ا الَعِرِ يَّ َْ َفاْتدَتْعَملَ
ْحددِوييَن َوَذلِددَك ِمددْن أَْجددِل ُ لُددْوغِ  ُجددْوِع إِلددف أَْقِيَتددِة النَّ ددُة ِ َُّددْكٍل َواِتددٍع ِمددْن ُدْوِن الرُّ  الَؽاَيددِة األَْمَثدداُل الَعَرِ يَّ

ُِّْ ْيِ    َفِعْنَدَما َقالُوا : " أَلَصُّ ِمْن فٍَُن " َو" أََجنُّ ِمْن فٍَُن "  َو" أَْحَمُ، ِمْن َكَذا " أأأأأ الاُْصَوى ِفَ التَّ
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َفاِت   إِ َّ أَ  َما َيُكْوُن أََقلَّ ِمَن الَمْوُصْوِؾ َعلَْيِ  ِفَ الصِّ ُْْ، أََراُدوا إلخ أ َكاُنوا َيْعلَُمْوَن أَنَّ الَمْوُصْوَؾ ُر َّ نَّ
ْيَؽِة   َفلَْ، َيُكنْ  ِِ الصِّ ُْْ، أَنَّ ) أَلَصَّ ( َميُْخْوٌذ ِمدْن  ) لِدصِّ (  الُمَ الََؽَة ِفَ الَوْصِؾ َفيَْخَرُجْوُِ َعلَف َ ِذ ُْمُّ َي

ُْْوِل   َوأَنَّ ))أَْحَم،َ  َْ لِْلَمْج (( َوْصدٌؾ    لَْيَس لَُ  ِفْعٌل   َوأَنَّ )) أََجنَّ (( َميُْخْوٌذ ِمْن )) ُجنَّ (( َوُ َو َمْ ِن
 ُ  ،ُْْ ُْمُّ ُثُ  َعلَف )) َحْمَااَ  (( ِ َاَدِر َما َي ُِّْ ْيِ  ِمْن أَْجِل إَِثاَرِ  ِعَناَيِة الُمَتلَاَِّ أ ُمَؤنَّ  لُْوَغ الَؽاَيِة ِفَ التَّ

 

 الهوامش  
 أ ٓٓٔ/ٕينَّر : ُّرح التصريح :  (ٔ)

 أ ٕٗ/ٙ مع الْوامع : التيو َ :  (ٕ)

 أ 7ٕالرو، :  (ٖ)

 أ ٕ٘ٗ/ٖالماتضب :  (ٗ)

 أ ٖٗ/ٙ  وينَّر  مع الْوامع :  9ٖالكليات :أ و ال اا  الحتينَ :  (٘)

 أ  ٕٔ٘/ٖية : ُّرح الكاف (ٙ)
 أ ٕٕ٘/ُّٖرح الكافية :  (7)
 أ 8يوتؾ :  (8)
 أ ٖٗالكْؾ :  (9)

 أ 7ٗ-ٙٗ/ٕينَّر : ُّرح ا ن عايل :  (ٓٔ)

  والم دالع  8ٕٔوما  عد ا وُّرح ق ر الندى :  ٖٓٓ/ٕينَّر : أوضح المتالك :  (ٔٔ)
 أ 8ٙٔ/ٕالتعيد  : 

 أ 9ٖٔآل عمران :  (ٕٔ)

 أ  ٓٙالنحل :  (ٖٔ)

 أ   8ٕٔق ر الندى : وما  عد ا   وُّرح  ٖٓٓ/ٕينَّر : أوضح المتالك :  (ٗٔ)

 المصدر نفت  أ (٘ٔ)
 أ ٖٕٔا نعا، :  (ٙٔ)

 أ   9ٙال ار  : (7ٔ)

  وأوضددح  9ٖ٘-8ٖ٘  وُّددرح ُّددذور الددذ ب :  9ٕٗ/ٕينَّددر : ُّددرح الكافيددة :  (8ٔ)
  والنحددو الددوافَ :  87أ وُّددذا العددرؾ :  ٖٗ-ٕٗ/ٙ  و مددع الْوامددع : 9ٕٗ/ٕالمتددالك 

 أ 88ٔ  والصرؾ الواضح : 9ٖٙ/ٖ

 أ   9ٖٙ/ٕالدر  الفاخر :  (9ٔ)

 ، أ 97ٔٔقا،  تحايا  ع د المجيد ق امش   ونُّرت  دار المعارؾ  مصر تنة  (ٕٓ)
  وقدد   عدت مند  فدَ مجلدة المجمدع العلمدَ  ٖٙٗو 7ٖ/ٔينَّر : كُّؾ الَّنون :  (ٕٔ)

    تحاي، محمد حميد هللا أ ٘ٗ-ٗٗ(   ص9٘ٙٔ) ٗ/،ٔالعراقَ  

 أ  97ٕٔحاا  محمد الفاضل  ن عاُّور   ونُّر فَ تونس  (ٕٕ)

 أ  ٗٓٔوي : ينَّر الت ور النح (ٖٕ)

صدديؽة أفعددل  ددين النحددويين واللؽددويين واتددتعما تْا العر يددة : دأ مصدد فف أحمددد  (ٕٗ)
 أ7-ٗالنّماس :

 أ 89األمثال فَ النثر العر َ الادي، : (ٕ٘)

 ٖٗٔ   ٖٔٔ   ٖٓٔ   9ٕٔ   9ٓٔ   9ٙ   8٘ينَّر : أمثال العرب : الضد َ :  (ٕٙ)
 أ 8٘ٔٔ   ٙٗٔ   ٖ٘ٔ  

  78  7ٖ   7ٕ   ٖٙ   ٙ٘   ٘٘   ٓ٘   ٕٙينَّر : األمثال : مؤر  التدوتَ  (7ٕ)

مثل جمْر  األمثال للعتكري   ومجمع األمثال للميدانَ   والمتتاصف للومخُّري  (8ٕ)
 أ
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 أ  9ٓينَّر : األمثال فَ النثر العر َ الادي، :  (9ٕ)

 أ 89ينَّر : األمثال فَ النثر العر َ الادي، :  (ٖٓ)
ي إ درا ي، التديد : عل، الد لة ) إ ار جديد ( : ؾ أ ر أ  المر   ترجمدة : دأ صد ر (ٖٔ)

 أ ٕ٘

 أ ٓٙ/ٔالدر  : (ٕٖ)

 أٔٙ/ٔنفت  : (ٖٖ)

 أ ٗٙ/ٔنفت  : (ٖٗ)

 أ 7٘/ٔنفت  : (ٖ٘)

 أ  ٖٔ٘/ٕنفت  :  (ٖٙ)

 أ 9ٖٗ/ٕالدر  الفاخر  :  (7ٖ)
 أ 7ٖتور  الدخان :  (8ٖ)

 أ ٖٗتور  الامر : (9ٖ)

 أ ٕٔ٘/ٖ  وينَّر :ُّرح الكافية :  ٓٗٗ-9ٖٗ/ٕنفت : (ٓٗ)

 أ ٔٔالفرقان : (ٔٗ)

 أ        ٘ٔالفرقان : (ٕٗ)

 أ  ٓٗٗ/ٕالدر  الفاخر  : (ٖٗ)
 أ ٔٗٗ/ٕالدر  الفاخر  :  (ٗٗ)

 أ ٗٗالفرقان :  (٘ٗ)

  وُّذا    العرؾ  9ٖ٘-8ٖ٘أ ينَّر : ُّرح ُّدور الذ ب  ٔٗٗ/ٕالدر  الفاخر  :  (ٙٗ)
 أ 8ٙ: 

 أ ٕٗ/ٙينَّر :  مع الْوامع :  (7ٗ)

 أ 9ٖٙ/ٕالدر  الفاخر  :  (8ٗ)

 نفت   أ (9ٗ)

 نفت  أ (ٓ٘)

 أ 7ٓ/ٔنفت  :  (ٔ٘)

 أ 7ٕ/ٔنفت  :  (ٕ٘)

َوْيت ( ات، ق يلة من ق ائل الاريش   وذكر ا ص ْانَ ـن ) تُ  ٔٓٔ/ٔالدر  الفاخر  : (ٖ٘)
 أ

 نفت     وال ّياع ات، ُّخص أ  (ٗ٘)

 أ  ٗٙينَّر : تحرير افعل التفضيل من ر اة قياس نحوي فاتد :  (٘٘)

 أ 7٘/ٔالدر  الفاخر  : (ٙ٘)

 نفت  أ  (7٘)

 أ ٗٙتحرير افعل التفضيل :  (8٘)

 أ  7ٓٔ/ٔالدر  الفاخر  :  (9٘)

 أ ٗٙتحرير افعل التفضيل :  (ٓٙ)

 أ 87  وُّذ العرؾ  ٔٗ/ٙو مع الْومع :    8ٖ٘ينَّر : ُّرح ُّذور الذ ب : (ٔٙ)

 أ 8ٓ/ٔمجمع األمثال : (ٕٙ)

 نفت  أ (ٖٙ)

 نفت  أ  (ٗٙ)

 نفت  أ (٘ٙ)

 أ  ٔٗ/ٙ مع الْوامع :  (ٙٙ)
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  وأ نية الصرؾ فَ كتاب تي وي  : دأ خديجة الحديثَ  99-98/ٗينَّر : الكتاب :  (7ٙ)
 أ 8ٕٙ: 

 أ ٕٗ/ٙ  و مع الْوامع  :  7ٔ٘/ٖينَّر : ُّرح الكافية :  (8ٙ)

 أ ٖٔ٘/ٕالدر  :  (9ٙ)

 أنفت   (7ٓ)

 أ  89ٕ/ٔنفت  :  (7ٔ)

 أ  7ٓٔ/ٔنفت  :  (7ٕ)

 نفت  أ (7ٖ)

 أ  77ٕ/ٔنفت  :  (7ٗ)

 أ ٖٕٗ/ٕنفت  :  (7٘)

 أ ٘ٔٗ/ٕنفت  :  (7ٙ)

 أ  ٖٔٗ-ٔٔٗ/ٕ   ٖٕ٘/ٔ   ٕ٘٘/ٔينَّر : نفت   (77)

 أ 89ٔ/ٔمجمع األمثال :  (78)

 نفت  أ (79)

 أ 7ٗٗ/ٔنفت  :  (8ٓ)

 نفت  أ (8ٔ)

 أ  7ٗٗ/ٔنفت  :  (8ٕ)
 أ ٔٙٔ/ ٔالدر  :  (8ٖ)

 نفت  أ (8ٗ)

ب الددرو، يتلددون  دديلوان مختلفددة فيددو ،   وأ ددو قلمددون ثددوب مددن ثيددا ٓٙٔ/ٔنفتدد  :  (8٘)
 الناَّر إلي  أ 

 أ ٕٖٖ/ٔنفت  :  (8ٙ)

 أ 9ٕٔ/ٔنفت  :  (87)

 أ ٖٕٙ/ٔنفت  :  (88)

 أ ٖٕ٘/ٔنفت  : (89)

 أ ٖٗٔ/ٔنفت   :  (9ٓ)

 نفت  أ  (9ٔ)

 أ  ٕٔٗ/ٕنفت  :  (9ٕ)

 أ   88-87  ُّذا العرؾ  ٔٗ/ٙينَّر :  مع الْوامع :  (9ٖ)
 أ 9ٕٗ/ٕ  وينَّر أوضع المتالك :  ٕٓٙ/ٔالدر  :  (9ٗ)

ٍ، ثمانين أ نفت  : يضرب للر (9٘) ْْ  جل إذا اْتَتَعْنَتُ  وكان مُّؽو ً ِ ِرَضاِع َ 

 أ 88-87  وُّذا العرؾ  ٖٗ/ٙينَّر :  مع الْوامع :  (9ٙ)

 أ 9ٕٗ/ٕ  وينَّر أوضح المتالك :  ٖٕٔ/ٔالدر  : (97)

 أ 88-87ينَّر : ُّذا العرؾ  (98)

 نفت  أ (99)

 أ 9ٔٔ/ٔالدر  :  (ٓٓٔ)

 أ 8ٖٙ/ٕينَّر : أوضح المتالك : (ٔٓٔ)

 أ 7ٕٗ/ٕالدر  :  (ٕٓٔ)

 أ ٗ٘ٗ/ٕنفت  :  (ٖٓٔ)

 أ 9ٖٔ/ٔنفت  :  (ٗٓٔ)

 أ ٖٙٙ/ٕنفت  :  (٘ٓٔ)
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 أ ٕٕٙ/ٔنفت  :  (ٙٓٔ)

 نفت  أ   (7ٓٔ)
 أ ٖٕٙ/ٔالدر  :  (8ٓٔ)
 أ 89ٖ/ٔمجمع األمثال :  (9ٓٔ)

 أ ٖٗ/ٙ  وينَّر  مع الْوامع  8ٓ/ٔمجمع األمثال :  (ٓٔٔ)

 أ 87  وُّذا العرؾ :  ٘ٔ٘-ٗٔ٘/ٖينَّر : ُّرح الكافية :  (ٔٔٔ)

 أ ٕٗ/ٙينَّر :  مع الْوامع :  (ٕٔٔ)

 أ 87ينَّر : ُّذا العرؾ :  (ٖٔٔ)

 نفت  أ (ٗٔٔ)

 أ 8ٖٔ/ٔدر  : ال (٘ٔٔ)

 أ ٘٘ٔ-ٖٖٔ/ٔينَّر األمثال فَ المصدر التا ، :  (ٙٔٔ)

 أ 99-98/ٗالكتاب :  (7ٔٔ)

 أ 7ٖٔ-9ٙٔ/ٔ  وينَّر: 7ٖٔ/ٔالدر  :  (8ٔٔ)

 أ 8ٔ/ٔينَّر : مجمع األمثال :  (9ٔٔ)

 أ ٕٕٙ/ٔالدر  :  (ٕٓٔ)

 نفت  أ (ٕٔٔ)

  وينَّددر األنصدداؾ فددَ متددائل الخددَؾ : أ ددو ال ركددات  8ٓ/8ٔمجمددع األمثددال :  (ٕٕٔ)
 أ  ٕٗٔ-ٔٗٔ/ٔاألن اري :

 أ ٖٓٔ/ٔ  وينَّر أيضاً :  98ٕ/ٔ  : نفت (ٖٕٔ)

 أ 9٘ٔ-ٖٗٔ/ٔأ وينَّر أيضاً : 9٘ٔ/ٔنفت  :  (ٕٗٔ)

 أ 78ٖ/ٕنفت  :  (ٕ٘ٔ)

 نفت  أ  (ٕٙٔ)

 أ 87ينَّر ُّذا العرؾ :  (7ٕٔ)

 أ 8ٔ/ٔمجمع األمثال :  (8ٕٔ)

 أ 8ٕٔ-7ٕٔ/ٕينَّر نفت    ومعانَ الارآن : الفرا  :  (9ٕٔ)

 أ 7ٕارترا  :  (ٖٓٔ)

 أ 7ٕارترا  :  (ٖٔٔ)

امع ال يان عن تيويل أي الارآن : ال  ري   وينَّر : ج 8ٔ/ٔينَّر مجمع األمثال :  (ٕٖٔ)
 أ  ٗٙ/ٙأ وال حر المحي  : أ و حيان األندلتَ :  9ٕٔ/٘ٔ

 أ  8ٔ/ٔمجمع األمثال :  (ٖٖٔ)
 أ 7ٓ/ٔالدر  :  (ٖٗٔ)
 أ  7ٕ/ٔنفت  :  (ٖ٘ٔ)

 نفت  أ  (ٖٙٔ)
 

 َمَصاِدُر َوَمَراِجُع الَبْحِث  
 أ  9ٙ٘ٔأ نية الصرؾ فَ كتاب تي وي  : دأ خديجة الحديثَ    ؽداد    -ٔ
 ـ(   تحدـ: مصد فف أحمدد 7ٗ٘ؾ الضرب من لتان العرب : أ و حيان األندلتَ )تارتُّا -ٕ

 أ  989ٔ   ٔالنّماس   م  المدنَ   الاا ر     

 دـ(   تحدـ: دأ رمضدان ع دد التدواب   9٘ٔاألمثال : أ و فيد مؤر   ن عمرو التدوتدَ )ت -ٖ
 أ  97ٔٔمصر   



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 السادسة لسنة /  ا   6  : المجلد    /  1:  عددال 14
2011 

حدـ: دأ إحتدان ع داس    يدروت    دـ(   ت7ٓٔأمثال العرب : المفّضل  ن محمد الّض َِّ )ت -ٗ
 أ  98ٔٔ   ٔ 

األمثال فَ النثر العر َ الادي، مع ماارنتْا  نَّائر دا فدَ اآلداب التدامية األُخدرى : دأ ع دد  -٘
 أ 9٘ٙٔالمجيد عا دين   مصر   

 ـ(   تحـ: محمد محيَ الددين 77٘ارنصاؾ فَ متائل الخَؾ : أ و ال ركات األن اري )ت -ٙ
 أ  9ٙٔٔع د الحميد   مصر   

  مصددر    ٗ ددـ(    7ٙٔأوضدح المتددالك إلدف ألفيددة ا ددن مالدك : ا ددن  ُّددا، األنصداري )ت -7
 أ  9٘ٙٔ

 ت( أ –ال حر المحي  : أ و حّيان األندلتَ   م ا ع النصر الحديثة   أوفتيت   )د  -8

تحرير أفعل التفضيل من ر اة قياس نحوي فاتد : دأ محمد الفاضل  ن عاُّور   ) ال حوث  -9
 ( أ 9ٙ٘ٔ  الاا ر     9ٙٗٔ-9ٖٙٔمؤتمر الدور  الثَثين  والماا ت  

الت ور النحوي للؽة العر ية :  رجتتراتر   تحـ: دأ رمضان ع د التواب   الاا ر   -ٓٔ
 أ 98ٖٔ  

 دـ( ٖٓٔجامع ال يان عن تيويل آي الارآن : أ و جعفر محمد  ن جرير ال  ري )ت -ٔٔ
 أ 9ٙ8ٔ   ٖ  م  مص فف ال ا َ الحل َ وأو دِ  مصر    

 ـ(   تحـ: دأ رمضان ع د التواب   9ٖ٘جمْر  األمثال : أ و الَْل العتكري )ت -ٕٔ
 أ 97ٔٔمصر   

 ـ(   تحـ: ٖٔ٘الدر  الفاخر  فَ األمثال التائر  : حمو   ن الحتن األص ْانَ )ت -ٖٔ
 أ 97ٔٔع د المجيد ق امش   دار المعارؾ  مصر   

كامل مريد   م  حجاوي   الاا ر  ديوان أ َ نواس : رّت ُ  وُّرح ألفاَّ  : محمود  -ٗٔ
 أ 9ٖ٘ٔ  

 ٔ دـ(    9ٙ٘واد المتير فَ عل، التفتير : ع د الرحمن  ن الجووي ال ؽدادي )ت -٘ٔ
 أ  9ٙ٘ٔ   ؽداد   

ُّددذا العددرؾ فددَ فددن الصددرؾ : أحمددد الحمددَوي   دار الؽددد الجديددد   المنصددور     -ٙٔ
 أ ٖٕٓٓمصر   

ألفيددة ا ددن مالددك ( : األُّددمونَ ُّددرح األُّددمونَ   المتددّمف  ددـ ) مددنْل التددالك إلددف  -7ٔ
 أ 9٘٘ٔ  ٔ ـ(   تحـ: محمد محيَ الدين ع د الحميد   م  دار الكتب    يروت   9ٕ٘)

ُّددرح ا ددن عايددل علددف ألفيددة ا ددن مالددك :  ْددا  الدددين ع ددد هللا  ددن عايددل المصددري  -8ٔ
 ت( أ – ـ(   تحـ: محمد محيَ الدين ع د الحميد   دار إحيا  الكتب العر ية   )د 7ٙ9)ت

 دـ(   عيتدف 9ٓ٘رح التصريح علف التوضديح : خالدد  دن ع دد هللا األو دري )تُّ -9ٔ
 ت( أ  –ال ا َ الحل َ   الاا ر    )د 

 ت( أ –  )د  ُّٔرح ديوان جرير : محمد إتماعيل ع د هللا الصاوي   مصر     -ٕٓ

، ل  وعلّد، عليد  : تديؾ الددين الكاتدب   وأحمدد عصدا،  -ٕٔ ُّرح ديوان ذي الرمة : قدَّ
 ت( أ –ر مكت ة الحيا     يروت   )د الكاتب   دا

 ـ(   8ُّٙٙرح ُّافية ا ن الحاجب : رضَ الدين محمد  ن الحتن ا تترآ ادي )ت -ٕٕ
 أ 97٘ٔتحـ: محمد نور الحتن وآخرون   م  دار الكتب العلمية    يروت   

ُّددرح ُّددذور الددذ ب : ا ددن  ُّددا، األنصدداري   تحددـ: ع ددد الؽنددَ الدددقر   مؤتتددة  -ٖٕ
 ، أ99ٗٔ - ـ ٗٔٗٔالرتالة    يروت   

ُّرح ق ر الندى وَ لِّ الصدى : ا ن  ُّا، األنصاري   تحـ: محمد محيَ الدين ع د  -ٕٗ
   الاا ر  أ ٔٔالحميد   م  التعاد     
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ُّددرح كافيددة ا ددن الحاجددب : رضددَ الدددين ا تددترآ ادي   تحددـ: أحمددد التدديد أحمددد    -ٕ٘
 ت( أ –المكت ة التوفياية   الاا ر    )د 

 دـ(   مد  المنيريدة   مصدر   ٖٗٙعلَ  ن يعيش النحدوي )ت ُّرح المفّصل : ا ن -ٕٙ
 ت( أ  –)د 

 أ988ٔالصرؾ الواضح : ع د الج ار علوان النايلة   م  دار الكتب   الموصل    -7ٕ

صدديؽة أفعددل  ددين النحددويين واللؽددويين واتددتعما تْا العر يددة : دأ مصدد فف أحمددد  -8ٕ
 أ 98ٖٔالنماس   مصر   

 المر   ترجمة : دأ ص ري إ را ي، التيد    –ر  –عل، الد لة ) إ ار جديد ( : ؾ  -9ٕ
 ، أ 98ٙٔ - ـ 7ٓٗٔدار ق ري  ن الفجا     الدوحة   ق ر   

 ـ(   تحـ: ع د التَ،  ارون   م  دار الكتب    يروت   8ٓٔالكتاب : تي وي  )ت -ٖٓ
 ت( أ  –)د 

  ـ(   تحـ: محمد الفاضل  دن عاُّدور   تدونس8ٖ٘كتاب أفعل : أ و علَ الاالَ )ت -ٖٔ
 أ 97ٕٔ  

 دـ(   تحدـ: محمدد حميدد هللا   مجلدة المجمدع ٕ٘ٗكتاب أفعل : محمدد  دن ح يدب )ت -ٕٖ
 أ  9٘ٙٔ  لتنة  ٗ  المجلد  ٔالعلمَ العراقَ    

الكُّاؾ عن حاائ، التنويل وعيون األقاويل فَ وجوِ التيويدل : جدار هللا محمدد  دن  -ٖٖ
 ت( أ – ـ(   دار المعرفة    يروت   )د 8ٖ٘عمر الومخُّري )ت

 ددـ(   مدد  8ٙٓٔكُّددؾ الَّنددون عددن أتددامَ الكتددب والفنددون : حدداجَ  خليفددة )ت  -ٖٗ
 ت( أ  –أوفتيت    ؽداد   )د 

 ت( أ  –  )د  ٕالكليات : أ و ال اا  الحتينَ الكوفَ   الاا ر    م   و ،     -ٖ٘

 ـ(   تحـ: محمد محيَ 8ٔ٘مجمع األمثال : أ و الفضل أحمد  ن محمد الميدانَ )ت -ٖٙ
 أ  9٘٘ٔ  الاا ر     الدين ع د الحميد

 أ 9ٕٙٔالمتتاصف فَ أمثال العرب : الومخُّري   حيدر آ اد   الْند    -7ٖ

الم ددالع التددعيد  فددَ ُّددرح الفريددد  فددَ النحددو والصددرؾ والخدد  : جددَل الدددين  -8ٖ
 أ  977ٔ ـ(   تحـ: ن ْان ياتين حتين   دار الرتالة لل  اعة    ؽداد  9ٔٔالتيو َ )ت

 دـ(   تحددـ: محمدد علددَ 7ٕٓيحيددف  دن ويداد الفددّرا  )تمعدانَ الادرآن : أ ددو وكريدا  -9ٖ
 أ 98ٓٔ   ٕالنجار وأحمد يوتؾ نجاتَ   عال، الكتب    يروت    

 ـ(   تحـ : محمد ع د الخدال، عضديمة   8ٕ٘الماتضب : محمد  ن يويد الم ّرد )ت -ٓٗ
 أ  98ٙٔالاا ر    

 أ 97٘ٔ   ٘النحو الوافَ : ع اس حتن   دار المعارؾ   مصر     -ٔٗ

الْوامع فَ ُّرح جمع الجوامع : جدَل الددين التديو َ   تحدـ: دأ ع دد العدال   مع -ٕٗ
 أ  979ٔتال، مكر،   الكويت   
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Abstract                    

     The "Word better" has more corms of the rules. According to their rules. 

The grammarians are put to it certain conditions according to Arabic 

language. 

     In fact this word out of these rules. This form was happened in Arabic 

proverbs. This return that the proverbs are the language of the society. 

They are out of the decoration as well as they are built for similarity to 

draw attention to people. For this reason I studied these proverbs in 

Arabic language to show their conditions. I divided my research in two 

part: The introduction and two research. I discussed in the introduction 

the ways of preference and I explained the ideas of the authors about 

these proverbs. In the second part I discussed the exceptions of theses 

 

 
 


