
٩

القرى،  أم  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على   حصل   •

بأطروحته (االحتجاج عند أبي زرعة في كتابه حجة القراءات).
ا�سالمية،  بالجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
إلى  الكتاب  أول  ابن عقيل: من  السجاعي على شرح  (تحقيق حاشية  بأطروحته 

نهاية باب أعلم وأرى).

E : dr.alialshehri5@gmail.com

ا¢ستاذ المساعد بكلية العلوم
وا¦داب بتنومة - جامعة الملك خالد
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 امللخص

 ة الكحل يف الدرس النحوي.مسأل موضوع البحث:

تناول هذه املسألة بالدراسة والوقوف عىل صحة هذا  أهداف البحث:

 االستعامل.

ثم تناولت مسألة ، تناولت أفعل التفضيل وعمله بشكل عام منهج البحث:

يضاح، وبينت رشوط عملها كام ذكرها النحويون الكحل حتديًدا بمزيد من اإل

 وكذلك صورها يف االستعامل النحوي. ،وتعليلهم لرفعها لالسم الظاهر

ختمت البحث بخالصة بينت فيها صحة هذا األسلوب،  أهم النتائج:

 .وفصاحته، وأنه عريب جيد، وإن كان قليل االستعامل يف كالم العرب

بعض  اوخصوًص  ،يويص الباحث بالعناية بدراسة كتب الرتاث التوصيات:

 ا بعضهم إىل اللحن.وربام نسبه ،التي يقل استعامهلا هجات الل

 نحو . –مسألة الكحل  الكلمات املفتاحية:
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 املقدمــــــة
 احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل أرشف األنبياء واملرسلني... 

 أما بعد..
 ،انتباهه ويشتغل به أو موضوع معني يشد   ،عنوان   اإلنسانيستهوي  افأحيانً 

ستاذ فاضل وأنا يف مرحلة البكالوريوس فقد وأذكر أنني سمعت هذه املسألة من أ
وقد  ،(1)إال يف مسألة الكحل اظاهرً  سمعته يقول: إن أفعل التفضيل ال يرفع فاعاًل 

ببايل بعد احلصول عىل درجة الدكتوراه وأنا أفكر يف أبحاث  خطرت هذه املسألة
قرأ حول وبدأت أ ،فتذكرت قول ذلك األستاذ القدير فعدت إىل كتب النحو ،الرتقية

ساتذة الفضالء فشجعني عىل بحثها، هذه املسألة يف مظاهنا ثم استرشت أحد األ
ولذلك  (؛أفعل التفضيل)هو  -وألن هذه املسألة جزء من باب من أبواب النحو

بدراسة  الصائغأفردها ابن  وقدفالنحويون يتحدثون عنها ضمن مسائل هذا الباب، 
رفع  تناول فيها مسألة(  رفع أفعل الظاهرالوضع الباهر يفكتاب مستقلة سامها: )

، ويبدو أن السيوطي وابن الظاهر، وأكثر من نقل نصوص العلامء فيها لالسم أفعل
 (2)(األشباه والنظائر)طولون قد تأثرا به فنقال املسألة بأغلب ألفاظها كام جاء يف 

وهذا  ، قيالبن طولون الدمش (3)(املسائل امللقبات يف علم النحو)ويف للسيوطي، 
 عن العلامء. لالكتاب مفيد حيث مجع املسألة وقد متيز بكثرة النق
عمل أفعل التفضيل  – اآليت: صيغتهاوأما بحثي هذا فسيتناول املسألة من حيث 

املسترت ) املضمر، بنوعيهوالدرس النحوي، من حيث رفع الظاهر استعامهلا يف  –
 ،رفع أفعل التفضيل لالسم الظاهرتعليل العلامء لو ،ثم رشوط عملها -( والبارز

                                       
هـ. 1419هـ وعام 1416هو الدكتور عبداهلل النجدي، درسني يف جامعة اإلمام فرع اإلحساء ما بني عام  (1)

 مرص. –قازيق/ جامعة األزهر وعمل بعدها يف جامعة أم القرى وهو أستاذ يف كلية اللغة العربية بالز
 (.4/243السيوطي ) (2)
 .(81ص ) (3)
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وشواهدها  هبذا االسم،وصور هذه املسألة يف االستعامل النحوي، وسبب تسميتها 
، وختريج بعض األحاديث اونثرً  ،امن احلديث النبوي، وكذا من كالم العرب شعرً 

كائز األساسية يف شواهد املسألة، وفيام ييل تقسيم التي يمكن أن تكون إحدى الر
 :املباحث

 تعريف أفعل التفضيل وصيغته األصلية. -1
 عمل أفعل التفضيل. -2
 وهي مسألة البحث. -مسألة الكحل يف الدرس النحوي -3
 رشوط عمل أفعل التفضيل. -4
 ملسألة الكحل.تعليل النحويني  -5
 مسألة الكحل.الشواهد عىل عمل  -6

 النتائج التي وصلت إليها.ضمنتها أهم ثم ختمت البحث بخالصة 
 أسأل اهلل العون والتوفيق.  
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 صيغة اسم التفضيل األصلية

لفظتي  وقد حذفت هذه اهلمزة منألصلية السم التفضيل هي )أفعل(، الصيغة ا

. لكثرة االستعامل، وقد يعامل معاملتها )أحب(  فيقال فيها )حب( (خري، ورش)

 كقول الشاعر:
 (1)وحبُّ شيء إىل اإلنسان ما منعا     َمَنعت أن يف احلبوزادين كلفا 

    مب  خب﴿:  (2)عىل األصل كقراءة بعضهم (رش)، و(خري)وقد يستعمل  
 .[26القمر : ] ﴾ىب

 :وقول الراجز 
 .(3)اأَلْخرير الناس وابن  خريبالل 

قيل التعبري باسم التفضيل أوىل من أفعل التفضيل. » :(4)قال الصبان يف حاشيته

وأوىل منهام أي من )اسم التفضيل، ألهنام ليسا عىل زنة أفعل،  ؛ورًشا، اخريً ليشمل 

أبخل( مما يدل عىل زيادة )و)أفعل التفضيل( أفعل الزيادة ليشمل نحو )أجهل(، و

 .«النقص ال عىل الفضل
هو أحد املشتقات العاملة؛ ألن املشتقات تنقسم إىل عاملة، أفعل التفضيل و 

اسم الفاعل، واسم املفعول، والصفة املشبهة، وأفعل  هي ، فالعاملة:وغري عاملة
 التفضيل.

                                       
 (، غري أن رواية جمنون ليىل ال شاهد فيها؛ ألهنا )أحب(189ص)البيت من البسيط وهو يف ديوان جمنون ليىل  (1)

، وهو من (153ص)أحب(، ويف شعر األخوص )أي بإثبات اهلمزة، وإسقاط الواو من  (حب)وليست 
 .(3/434)، والترصيح (3/84). وينظر: األشموين (3/53)لك يف رشح التسهيل شواهد ابن ما

 (.2/349هي قراءة أيب قالبة . ينظر املحتسب، ابن جني )( 2)
ىل رؤبة ، ووجدت حمقق النسخة ( إ349 /2)وقد نسبه ابن جني يف املحتسب  ،البيت من مشطور الرجز( 3)

وهو بال نسبة يف رشح الكافية الشافية  ،ليه يف ديوانهمل نعثر ع :التي رجعت هلا من املحتسب يقول
 .(3/43(، وحاشية الصبان )3/433ح )(، والترصي3/85(، ورشح األشموين )2/1127)

 .(3/43)ينظر حاشية الصبان  ( 4)
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اسم اآللة. وهو اسم لدخول عالمات والزمان واملكان،  املهملة هي: اسامو 
 . (1)الوصفية، ووزن الفعل للزومهاألسامء عليه، وهو ممنوع من الرصف 

 لالسممسائل هذا الباب وهي رفع أفعل التفضيل  وملا وقع اختياري إلحدى
بمسألة عمل أفعل التفضيل من حيث رفع الفاعل ونصب  سأبدأالظاهر، فإين 

 .بهاملفعول به، ونصب احلال، وتعلق اجلار واملجرور 
 
 

 

 

                                       
 .(3/84)رشح األشموين ( 1)
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 عمل أفعل التفضيل

املشتقات، واملشتقات ضعيفة العمل بطبيعتها، وما يعمل  أحدأفعل التفضيل 

 إال بقيود معينة، ومنها ما ال يعمل أصاًل  منها يكون ضعيف العمل بل إنه ال يعمل

 كاسمي الزمان، واملكان، واسم اآللة.

قال الشيخ خالد األزهري: بعد أن حتدث عن املرفوع بـ أفعل التعجب أو أفعل 

التفضيل أو املرفوع باسم فعل غري ماض أو املرفوع باملصدر النائب عن فعله قال: 

أفعل التفضيل  ظاهر وال الضمري البارز إال فجميع هذه األمثلة ال ترفع االسم ال»

فإنه قد يرفع الظاهر يف مسألة الكحل عند مجيع العرب، ويرفع الضمري البارز عىل 

  .(1)«مررت برجٍل أحسن منه أنت :لغة نحو

 سأتناوهلالالسم الظاهر هي مدار البحث ولذلك ومسألة رفع أفعل التفضيل 
 بالتفصيل يف مبحث مستقل.

لإْن أ  ، وقيل: (2)املفعول به إمجاعً ا ينصبوال   تنصببام ال تفضيل فيه جاز أن  وِّ

 املفعول به، وذلك؛ ألنه هبذه الكيفية يكون كاسم الفاعل، ومن ذلك قوله تعاىل:

ومن منع ذلك قال: ألن  .[124]األنعام:  ﴾ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿

 . (3)صورته صورة أفعل التفضيل
لف؛ ألنه ضعي وهذا الرأي»وقال أبو حيان:  بام ال تفضيل فيه فال يلزم  وإْن أ وِّ
 .(4)«وللرتاكيب خصوصيات .منه تعديه كتعديه

نِْصب  وال » قال ابن مالك: به، بل يعدى إليه بالالم إن  أفعل التفضيل مفعواًل  ي 

زيد أوعى للعلم، وأبذل للمعروف، وإن كان من احد كقولك: إىل و اكان متعديً 
                                       

 (.319، 1/318الترصيح، خالد األزهري ) (1)
 (.2/1141ينظر رشح الكافية الشافية، الريض ) (2)
 (.187-2/186ينظر املساعد عىل تسهيل الفوائد، ابن عقيل ) (3)
 (.3/75مهع اهلوامع، أبو حيان )( 4)
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ي  متعٍد إىل اثنني  دِّ إىل أحدمها بالالم، وأضمر ناصب الثاين كقولك: هو أكسى  ع 

لكن مثل هذا الرتكيب حيتاج أن يثبت  .(1)«للفقراء الثياب، أي يكسوهم الثياب

سامعه عن العرب؛ ألن كل األفعال التي تتعدى إىل مفعولني يمكن أن يصاغ منها 

 .تسمع وربام مل تستعمل ملأفعل تفضيل، وبالتايل قد ترد تراكيب 

، وال يقاس السامع موردعىل  فيهواألوىل االقتصار »ولذلك  قال أبو حيان:  

 .(2)«عليه

فإن ورد ما يوهم نصب مفعول به بأفعل نسب العمل لفعل »وقال ابن مالك: 

 عليه، فمن ذلك قول الشاعر: حمذوف، وجعل أفعل دلياًل 

 فوارســاا ــــــوم التقينــــــــثلنا يــــــــوال م      اح  ــــــمصب   اــــفلم أر مثل احلي حي     
ن ا بَ رَ وأضَ      م ــهــــة منـــحقيقــى للـمــــوأح ر  ــــأك  (3)القوانسا ابلسيوفر  مر

)حيث( . فــ[124األنعام: ] ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ  ﴿: ومنه قوله تعاىل

اهلل  :قديرمفعول به، وناصبه فعل مدلول عليه بأعلم، والتهو هنا ليس بظرف، وإنام 

م  ، وأجاز بعضهم أن يكون (4)رسالتهأعلم يعلم مكان جعل  عن التفضيل،  اجمردً  أْعل 

 .(5)«ويكون هو العامل

 ﴾ٺ ڀ  ٺ  ﴿ أفعل التفضيل احلال ومن ذلك قوله تعاىل: وينصب
 . وصاحبه )خري( وهو أفعل تفضيل. (6)( حالافإن )حافظً  [64يوسف:]

                                       
 (.3/68رشح التسهيل، ابن مالك )  (1)
 (.5/2337إرتشاف الرضب، أبو حيان ) (2)
بن  (. وينسب للعباس3/69)، ورشح التسهيل (2/1141)البيت من الطويل، وهو يف رشح الكافية  (3)

 مرداس.
باإلفراد،  (رسالته)ووجدت يف طبعة أخرى من رشح التسهيل  ،يف النسخة التي رجعت هلا )رساالته( (4)

 وهو املناسب لآلية فأثبتها.
 (.3/69رشح التسهيل، ابن مالك ) (5)
 (.2/401ل )اينظر السري احلثيث إىل االستشهاد باحلديث يف النحو العريب، د. حممود فج (6)
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وقد تقدم معمول أفعل  ،(اطيب منه رطب  أ اهذا بسر  ): -اأيًض -ومن ذلك 
غ ذلك هو اطراد التفضيل عليه يف هذا املثال مع أنه ضعيف يف العمل، والذي سو  

 .(1)هذا املثال، وقوة التفضيل، ونادر هنا لضعف حرف التشبيه

 

 

 

 

                                       
 (.1/506مغني اللبيب، ابن هشام ) ينظر( 1)
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 مسألة الكحل يف الدرس النحوي

اشتهرت بنسبتها إىل مثاهلا،  مسألة الكحل هي: إحدى املسائل النحوية التي

رفع أفعل التفضيل لالسم الظاهر؛ ألن أفعل التفضيل يرفع الضمري  وتدور حول

 .(1) إال قلياًل  ابارزً  اوال ضمريً  ،اظاهرً  وال يرفع اساًم  لغات العرباملسترت يف كل 

 قال ابن مالك:

 (2)تاــثب اري  ــــــــعاقب فعال فكث     ىتـــــوم ْزر  ــــــــــنَ الظاهر  عهـــورف

عند  ،مررت برجل خري منه أبوه :يرفع الظاهر يف نحوأفعل التفضيل   أن  أي 

 وهو قليل. ،(3)مجيع العرب كام حكى ذلك سيبويه

 : ثم أشار إىل اللغة األخرى وهي  التي يشرتط فيها

اًل اأن ييل أفعل التفضيل نفيً   .(4)عىل نفسه باعتبارين ، ويكون مرفوعه مفض 

 :ومثل هلا بقوله

د ريقر أوىل به الفضُل من       ن ترى يف الناس من رفيقل  ـكـ  (5)الص ر

 هو الفضل. اظاهرً  وقد جاء فاعله اساًم  ،فـ)أوىل( أفعل تفضيل

وقد اشتهرت هذه املسألة بـ )مسألة الكحل( لورود الكحل يف أشهر أمثلتها، 

:  هذه املسألة، فنجد عندهم مثاًل  وتسمية بعض املسائل النحوية بأمثلتها جاء يف غري

. وكل هذه (6)املسألة املسكية، واملسألة التيمية، واملسألة البرسية، واملسألة الضبية

أشهر هذه املسائل،  من أن مسألة الكحلويبدو املسائل مسامة بمثال ورد فيها، 
                                       

 (.3/102ينظر رشح األشموين، األشموين )( 1)
 (.131ألفية ابن مالك، بتحقيق الدكتور سليامن العيوين، )ص (2)
 (.2/26الكتاب، سيبويه )( 3)
 (.2/943ينظر توضيح املقاصد، املرادي ) (4)
 (.2/944رادي )(، وتوضيح املقاصد، امل131ألفية ابن مالك، ابن مالك ص ) (5)
 (.73، 61، 43، 31املسائل امللقبات يف النحو، ابن طولون ) (6)
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 ومثاهلا املشهور هو قوهلم:

ن   )ما رأيت رجاًل    (. عنِي زيدٍ منه يفيف عينه الكحل   أْحس 

ميت املسألة به، وأصبحت تعرف وقد شاع هذا املثال بني النحويني حتى س  

واشتهر عند النحويني االستشهاد هلذه املسألة بحديث  -عندهم بـ )مسألة الكحل( 

 من أايمر  -فيهن العملُ  أفضلُ  أو- العملُ إىل هللا فيهن  بُّ ــأحام ـــن أيـا مــم»
ومن  وايات بألفاظ خمتلفة، وبعضها ال شاهد فيها.ر فيه. وهذا احلديث (1) «العشر

أحب إىل هللا من هذه األايم  فيهنما من أايم العمل الصاحل »هذه الروايات: 
 .(2)«العشر

، ثم (3)ولعل سبب شهرة هذه الرواية عند النحويني هو ورودها يف كتاب سيبويه

هم ملن جاء بعده، تداوهلا النحويون بعد ذلك عىل اعتبار أن كتاب سيبويه مصدر م

. وخيتلف يف بعض باملعنى نفسهوهناك حديث آخر جاء يف فضائل عرشة ذي احلجة 

ما من أايم أحب إىل هللا أن يتعبد له فيها من عشر ذي احلجة، »: ألفاظه وهو
، (4)«ليلة منها بقيام ليلة القدر كل  يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام

. قال الرتمذي بعد أن ذكر هذا ^رسول اهلل  هذا احلديث ال يصح عن لكن

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث مسعود بن واصل عن »احلديث: 

  .(5)«النهاس
 تفرد به مسعود بن  ،^ هذا حديث ال يصح عن رسول اهلل » :وقال ابن اجلوزي

                                       
ما »بلفظ:  (،4/257 ) (. وينظر: مصنف ابن أيب شيبة4/289مصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق الصنعاين )( 1)

يل فأكثروا فيهن من التكبري والتهل –من أايم أحب إىل هللا فيهن العمل من هذه األايم أايم العشر 
  .          «والتحميد

 (.3/130سنن الرتمذي، الرتمذي ) (2)
 ( وقد ذكرها بلفظ أحب إىل اهلل عز وجل فيها الصوم.2/32الكتاب، سيبويه ) (3)
 .(3/131)، الرتمذي  سنن الرتمذي (4)
 الصفحة نفسها. ،املصدر السابق( 5)
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 .(1)«واصل عن النهاس
ربام ألهنم استغنوا  ،ألةوهذا احلديث األخري مل أقف عىل من استشهد به هلذه املس

 عنه بالرواية املشهورة املتقدمة.
ه ممن هو يف زمن االحتجاج جلاز أن يكون من  أو ،الكنه لو صح إسنادً   ثبت سامع 

 شواهد هذه املسألة.
وقد جاءت روايات صحيحة يف الصحيحني بألفاظ خمتلفة تؤيد هذه اللغة، 

 ومنها:  ،وحيتج هبا هلذه املسألة
 وال أحدَ ». ويف صحيح البخاري  : (2)«من هللا إليه العذرُ  أحب   أحد  وليس »
 .(3)«إليه العذُر من هللا أحبُّ 

 .(4)«العذر مرفوع؛ ألنه فاعل أحب»قال العيني يف رشح احلديث: 
 يدل عىل رفع أفعل التفضيل لالسم الظاهر. –قلت : وقوله فاعل أحب 

وضع أفعل يف هذا احلديث، إذ إال أن هذا يشكل عليه أنه ال يصح وضع الفعل م
ال يستقيم املعنى عىل ذلك. ووضع الفعل موضع أفعل هو أحد ضوابط هذه املسألة 

 كام تقدم.
ال خيلو أفعل  التفضيل من أن يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه » قال ابن عقيل:

 ا، وإنام يرفع ضمريً افإن مل يصلح لوقوع فعل بمعناه موقعه مل يرفع ظاهرً  أْو )ال(.
ففي أفضل ضمري مسترت عائد عىل زيد، فال  زيد أفضل من عمرو. :نحو امسترتً 
بـ )أفضل( إال يف لغة ضعيفة  (أبوه)مررت برجل أفضل منه أبوه. فرتفع  :تقول

 . (5)«حكاها سيبويه
                                       

 (.2/72العلل املتناهية، ابن اجلوزي )  (1)
 .2760(، رقم احلديث 4/2114اإلمام مسلم ) ، صحيح مسلم( 2)
 .7416(، رقم احلديث 4/387صحيح البخاري، اإلمام البخاري )( 3)
 (.2/206عمدة القاري، العيني )( 4)
 (.2/34، وينظر: تضعيف سيبويه هلذه اللغة يف الكتاب ) (2/175رشح ابن عقيل ، ابن عقيل )( 5)



د. علي بن عامر الشهري مسألة الكحل في الدرس النحوي
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
آلخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

495

به عىل عمومه إال إذا قصد بـ )الضعيف( أو الرداءة عند  ي سل ملكن هذا القول ال 
لة، وندرة االستعامل فهذا له وجه، ألن هناك أحاديث صحيحة سيبويه، وغريه الق

جاءت عىل هذه اللغة، وال يصلح أن حيل الفعل فيها حمل أفعل التفضيل ومع ذلك 
 ^  فهي فصيحة لورودها يف أسانيد صحيحة، ومنها: ما روى البخاري عن النبي 

 . (1)«من هللا إليه العذرُ  أحبُّ  ال أحدَ و » أنه قال:
 .(2)«من هللا إليه املدحةُ  أحبُّ  وال أحدَ »آخر: ويف لفظ 
 .(3)«من هللا وال شيء أحب إليه املدحُ »ويف لفظ : 
املدح مرفوع؛ ألنه فاعل )أحب(، وقال  قولهو :يف رشح هذا احلديثقال العيني 

 .(4)الكرماين: وهو مثل مسألة الكحل
 .(5)«من هللا إليه املدحُ  أحب   ليس أحد  »وجاء يف صحيح مسلم : 

 .(6)«من  هللا إليه املدحُ  أحب   وال أحد  »: ويف لفظ آخر
 .(7)«إليه العذُر من هللا َشْخَص أحبُّ وال » :ويف رواية

عىل من  وكثرة هذه األلفاظ وتنوعها تدل عىل صحة هذه اللغة، وفصاحتها، وترد  
 وفصيحة يف االستعامل، وإن مل يصح فيها ،وصفها بالضعف والرداءة. فهي صحيحة

وقد يرفع االسم »:(8)أن حيل الفعل حمل أفعل التفضيل. وقد قال عباس حسن
، إذا صح أن حيل حمل أفعل التفضيل فعل بمعناه من غري فساد يف االظاهر قياًس 

                                       
 (.7416(، رقم احلديث )4/873صحيح البخاري، اإلمام البخاري )( 1)
 نفس الكتاب والباب والصفحة ورقم احلديث. ،املصدر السابق (2)
 .4634(، رقم احلديث 3/229املصدر السابق ) (3)
 (.20/206عمدة القاري، العيني )( 4)
 (.2760(، رقم احلديث )4/3121صحيح مسلم، اإلمام مسلم )( 5)
 (.4/2114رقم احلديث )واملصدر السابق،  (6)
 .(1499)(، رقم احلديث 2/1136املصدر السابق، كتاب اللعان، ) (7)
كان استاًذا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ورئيس قسم النحو والرصف والعروض فيها، وعضو جممع  (8)

 هـ.1398اللغة العربية بالقاهرة. تويف سنة 
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، ال حيسن ااملعنى، أو يف تركيب األسلوب، فإن مل يصح كان رفعه الظاهر نادرً 
 .(1)«القياس عليه

ألن بعض األمثلة كام تقدم ال يصح فيها  قلت: وهذا هو األقرب للصواب،
وضع الفعل موضع أفعل، وال حيسن رفعها عىل غري الفاعلية، فكان ال بد من اجلمع 

 بني األمرين عىل هذا النحو.
 وللمسألة شواهد يف كالم العرب من شعر ونثر. 

 الشعر فمن ذلك قول الشاعر: فأما من
 (2)ساراي إال ما وقى هللاُ  وأخوفَ        يــــة  ـــأتوه تئ ب  ـــركه ـــــب ل  ـــــأق    

 حيث رفع )ركب( بـ أفعل  التفضيل )أقل(.
 اوإنام أراد أقل به الركب تئيه منهم به، ولكنه حذف ذلك استخفافً »قال سيبويه: 

 قول الشاعر: اومن ذلك أيًض  .(3)«كام تقول: أنت األفضل، وال تقول من أحد
 (4)ذل منه إليك اي ابن سنانـــ      ــــــــــبالـإليه  أحب   اامر  ما رأيت 

 .(5)وهذا الرتكيب مل يقع يف التنزيل
أحسن  اما رأيت أحدً »وأما من النثر فهناك أمثلة كثرية منها: مثال املسألة املشهور 

 .«يديف عينيه الكحل منه يف عني ز

 ليه الرش  منهأْبغ ض  إ ما رأيت رجاًل »ومنها: ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: 
. (6)«إليه

                                       
 (.3/304النحو الوايف، عباس حسن ) (1)
، ورشح ابن (2/30)واألصول البن الرساج  -(2/33)و من شواهد الكتاب البيت من الطويل وه( 2)

 .(628)وهو الشاهد رقم  (8/328)، وخزانة األدب (2/176)عقيل 
 (.2/33الكتاب، سيبويه ) (3)
  (421ص)،  وكذلك يف رشح الشذور (315ص)وهو من شواهد ابن هشام يف القطر  ،البيت من اخلفيف (4)

 .(3/74)واهلمع 
 .(422ص)رشح شذور الذهب، ابن هشام  ( 5)
 .(2/31)بويه يالكتاب، س (6)
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 شروط عمل أفعل التفضيل يف مسألة الكحل

مع أن ضابط هذه املسألة: أن ييل أفعل التفضيل نفي إال أن من النحويني من 
 ي، وكذلك االستفهام .توسع يف ذلك فجعل النهي كالنف

 قال ابن مالك:
وال  ،إال بعد نفي (أفعل التفضيل)ومل يرد هذا الكالم املتضمن ارتفاع الظاهر بـ»

 بأس باستعامله بعد هني، أو استفهام فيه معنى النفي كقولك:
 ال يكن غريك أحبَّ إليه اخلرُي منه إليك. 

 . (2)من بمنهمنه بمحسن ال ي (1)وهل يف الناس رجل أحق به احلمدُ 
ففي املثال األول )ال( ناهية، وقد رفع أفعل التفضيل اساًم ظاهًرا هو )اخلري(، ويف 

االستفهامية ورفع أفعل التفضيل اساًم ظاهًرا هو  (هل)املثال الثاين ُسبقت اجلملة بـ 
 )احلمد(.

 وقال ابن هشام يف رشح القطر:
ت رجاًل أْحَسَن يف عينه وكذلك لو كان مكان النفي استفهام كقولك: هل رأي»

 .(3)«الكحُل منه يف عنِي زيد؟، أو هني نحو: ال يكن أحدي أحبَّ إليه اخلرُي منه إليك

 

 

                                       
ألن  وقد رأيت بعض من نقل عنه ال يذكر لفظ اجلاللة؛ ،عند ابن مالك يف رشح التسهيل )احلمد هلل( (1)

 هذا املوضع.السياق ال يستلزم ذكره فلم أذكره يف 
 (.3/68رشح التسهيل، ابن مالك )  (2)
 .(315ص)ينظر:  (3)
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 تعليل رفع أفعل لالسم الظاهر

ذكر النحويون تعليلني لرفع أفعل التفضيل للفاعل الظاهر كام يف مسألة الكحل، 
وما جاء عىل غرارها من األمثلة التي ال يستقيم توجيهها إال عىل القول بأن أفعل 

 لك:التفضيل رفع االسم الظاهر، ومن ذ
 أن أفعل يعاقبه الفعل فإذا أقمت الفعل مقامه أفاد ما أفاده أفعل التفضيل. -1

 قال ابن مالك:
ل  » منزلة إعامل اسم الفاعل  فِْعلهنا لوقوعه موقع  بـ )أفعل(ارتفاع الظاهر  فـ ت ـن ز 

؛ ألن وصل األلف والالم به أوجب تقديره امليضاملوصول به األلف والالم حال 
 .(1)«بفعل
فِعيرفع الظاهر لو مل  إنهل اجلمهور: قا -2 ر  إما عىل أنه مبتدأ خمرب عنه  و 

بالكحل، أو خربه الكحل تقدم عليه لزم منه أمر ممتنع، وهو الفصل بني )أفعل( 
 .(2)ومعموله بأجنبي منه

الفاعل الظاهر يف غري ما ذكر عىل لغة  يرفعسيبويه أن أفعل التفضيل  وعند
 .(3)منه أبوه ابعبد اهلل خريً مررت  :حووذلك ن ،ضعيفة لبعض العرب

 

 

 

                                       
 (.2/1141الكافية الشافية، الريض ) (1)
 .(97، 96ص)املسائل امللقبات يف النحو، ابن طولون ( 2)
 .(2/34)الكتاب، لسيبويه  (3)
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 صور مسألة الكحل يف االستعمال النحوي 

وكلها ال خترج عن أصل املسألة وهي عىل  ،ويأيت هذا الرتكيب عىل عدة صور

 النحو التايل:

أن يقع االسم الظاهر املرفوع بأفعل التفضيل بني ضمريين أوهلام   -1

يل وهو اهلاء يف كلمة )عينه( يف املثال املشهور، والثاين للموصوف بأفعل التفض

.. وهذه هي الصورة ايكون للظاهر وهو اهلاء يف )منه( فيكون املفضول مذكورً 

 األوىل. وهذا الرتكيب هو األصل يف املسألة.  

ما رأيت العائد إىل املوصوف للعلم به نحو: )أن حيذف الضمري األول  -2

 واملقدر كامللفوظ. (عني زيدأحسن الكحل منه يف  رجاًل 

، وتدخل اأن حيذف الضمري الثاين العائد إىل الكحل، فيكون املفضول مقدرً  -3

اجلارة للمفضول إما عىل االسم الظاهر، وهو الكحل، أو تدخل عىل حمله، أي  )من(

 حمل الكحل وهو العني، أو تدخل عىل ذي املحل وهو زيد فتقول: ما رأيت رجاًل 

 .حل من كحل عني زيدسن يف عينه الكأح

زيد  (عني)كـ نحو ما رأيت  ،وقد ال يؤتى بعد االسم الظاهر املرفوع بيشء -4

 أحسن فيها الكحل.

واحلاصل أن هذه املسألة تأيت عىل عدة صور، فتارة يكون الضمريان مذكورين، 

وتارة يكونان حمذوفني، وتارة يذكر أحدمها وحيذف اآلخر، وإذا حذف ضمري 

 .(1)حذف ضمري املوصوف، وبالعكس املفضول مل يلزم

هذه هي الصور التي يرد عليها هذا الرتكيب، ويف مجيعها أفعل التفضيل يرفع 

 .اظاهرً  اساًم 
                                       

 (.459، 458، 3/457ر: الترصيح بمضمون التوضيح، خالد األزهري )ظين( 1)
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 اخلامتة

املسألة والتنقيب عنها يف كتب  وخالصة ما وصلت إليه بعد دراسة هذه

 فقد خلصت باآليت: ،النحويني
، يف أحاديث صحيحة امل. وذلك لورودهأن هذا األسلوب فصيح االستع -1

 كام مر.
وهي من أكثرها شهرة بعد  ،أن هذه املسألة إحدى املسائل امللقبة يف النحو -2

 املسألة الزنبورية.
هو احلديث إال ويذكره  عنهاشاهد املسألة األول الذي قلام يتحدث أحد  -3

 .«... ما من أايم أحب إىل هللا فيها العمل»:   املشهور

ت بألفاظ خمتلفة منها الصحيحة، والضعيفة، وله هذا احلديث له عدة رواياو

ما من أايم »وهذه الرواية هي: ولكن  ال شاهد فيها.  ،رواية صحيحة مشهورة
 . (1)«هللا من هذه األايم العشرأحب إىل فيهن  العمل الصاحل 

 مر. خر جاءت يف الصحيحني تؤيد هذا االستعامل اللغوي كامهناك أحاديث أ   -4
حمل أفعل ال يطرد يف املسألة فقد يتخلف ويصح  أن ضابط وضع الفعل -5

 .االرتكيب وإن كان هو األكثر شيوعً 
 ،أن  تسمية املسألة باسم مثاهلا . ربام سببه استحسان الناس للكحل يف العني -6

 .امللقبةفحفظ هذا املثال واشتهرت به املسألة كغريها من املسائل 

ل اهلل أن ينفع به، إنه عىل كل املتواضع، أسأ البحثهذا ما توصلت إليه يف هذا 

أو  ،يف هذا العمل سواًء باملشورةكام ال يفوتني أن أشكر كل من أفادين  يشء قدير.

 أو التوجيه أو غري ذلك من الوسائل املعينة. ،التصحيح

 هذا وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
                                       

 (.3/130سنن الرتمذي، الرتمذي ) (1)
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 املصادر واملراجعفهرس 
د.رجب  :، أبو حيان األندليس حممد بن يوسف، حتقيقان العربإرتشاف الضرب من لس -1

 هـ.1418، القاهرة، مكتبة اخلانجي، 1عثامن حممد، ود. رمضان عبدالتواب، ط

الدكتور عبداحلسني  :، ابن الرساج، أبو بكر حممد بن سهل. حتقيقاألصول يف النحو -2

 هـ.1417، بريوت: مؤسسة الرسالة، 3الفتيل، ط

حتقيق  ،، خالد األزهري، خالد بن عبداهلل بن أيب بكرالتوضيحالتصريح مبضمون  -3

 هـ.1413، 1عبدالفتاح بحريي إبراهيم، ط.د :ودراسة

،املرادي، أبو حممد  بدر الدين حسن بن قاسم. حتقيق: توضيح املقاصد واملسالك -4

 هـ.1422، دار الفكر العريب، 1عبدالرمحن بن عيل سليامن، ط

حتقيق وختريج وتعليق: حممد فؤاد  مد بن عيسى،، الرتمذي، حماجلامع الصحيح -5

 ، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.(د.ط)عبدالباقي، 

 ، الصبان، حممد بن عيل، د. ط، مكة املكرمة، مكتبة الفيصلية.حاشية الصبان -6

 :البغدادي، عبدالقادر بن عمر البغدادي، حتقيق ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -7

 ، القاهرة: مكتبة اخلانجي، الرياض، دار الرفاعي.(د.ط)هارون، عبدالسالم حممد 

سليامن بن  :، ابن مالك، أبو عبداهلل حممد مجال الدين بن عبداهلل، حتقيقاخلالصة يف النحو -8

 هـ.1432، الرياض: مكتبة دار املنهاج، 1عبدالعزيز العيوين، ط

د. صالح  :ووضع فهارسه، قيس بن امللوح. قدم له، وضبطه ورشحه، ديوان جمنون ليلى -9

 م.2005، بريوت، دار ومكتبة اهلالل،  1الدين اهلواري، ط
، 2، فجال، حممود بن فجال. طالسري احلثيث إىل االستشهاد ابحلديث يف النحو العريب -10

 هـ.1417الرياض، أضواء السلف، 
حممد حميي الدين  :حتقيق ،ابن عقيل، هباء الدين، عبداهلل بن عقيل ،شرح ابن عقيل -11

 هـ.1428، بريوت، املكتبة العرصية،  (د.ط) ،عبداحلميد
، ابن مالك، حممد بن عبداهلل الطائي اجلياين، حتقيق الدكتور: عبدالرمحن شرح التسهيل -12

 هـ.1410. هجر للطباعة والنرش، (د.م)، 1السيد، والدكتور حممد بدوي املختون. ط
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اري. عبداهلل بن يوسف. ابن هشام األنص ،شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب  -13
 هـ.1418، بريوت: املكتبة العرصية، (د.ط)حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد. 

د بن عبداهلل بن مالك. حتقيق: ، ابن مالك أبو عبداهلل حممشرح الكافية الشافية -14
، مكة املكرمة، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث بجامعة أم 1عبداملنعم أمحد هريدي، طد.

 هـ.1402، القرى
عادل سليامن مجال،  :،األخوص األنصاري، مجعه وحققهشعر األخوص األنصاري -15

د.ط، القاهرة، اهليئة املرصية العامة للتأليف والنرش، باالشرتاك مع املجلس األعىل لرعاية 
 م.1970 -هـ 1390الفنون واآلداب والعلوم االجتامعية، 

حممد بن إسامعيل حتقيق: حمب الدين اإلمام البخاري، أبو عبداهلل  ،صحيح البخاري -16
 اخلطيب وآخرين. د.ط، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.

، اإلمام مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم -17
 هـ.1412، القاهرة. دار احلديث، 1حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. ط

اجلوزي، عبدالرمحن بن عيل. حتقيق: إرشاد  ، ابنالعلل املتناهية يف األحاديث الواهية -18
 احلق األثري، د.ط، الهور، إدارة العلوم األثرية فيصل آباد.

. (د.ط)، العيني، أبو حممــــد حممود بن أمحد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري -19
 . دار الفكر.(د.م)

حتقيق:  ، ابن هشام األنصاري، أبو حممد عبداهلل مجال الدين،قطر الندى وبل الصدى -20
 هـ.1423، بريوت. املكتبة العرصيِة، (د.ط)حممد حميي الدين عبداحلميد، 

السالم حممد  ، سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب. حتقيق ورشح: عبدالكتاب -21
 ، بريوت، دار اجليل.1هارون. ط

عمر بن غرامة  :، ابن أيب شيبة،أبو بكر عبداهلل بن حممد. حتقيقالكتاب املصنف -22
 هـ.1408، الرياض، دار عامل الكتب، 1وي، طالعمر

، ابن الصائغ، حممد بن عبدالرمحن احلنفي. كتاب الوضع الباهر يف رفع أفعل الظاهر -23
 هـ.1405، مطبعة حسان، (د.م)، 1حتقيق: مجال عبدالعاطي خميمر، ط

بن  ، ابن جني، أبو الفتح عثامناحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ــ24
 هـ.1419، بريوت، دار الكتب  العلمية، 1حممد عبدالقادر عطا، ط : ني، حتقيقج
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مد بن طولون الدمشقي، حتقيق: ، ابن طولون، حماملسائل امللقبات يف علم النحو ــ25

 .هـ1428، القاهرة: مكتبة اآلداب، 1عبدالفتاح سليم، طد.

ين ابن عقيل. حتقيق: د. حممد كامل ابن عقيل، هباء الد ،وائدفاملساعد على تسهيل ال ــ26

 هـ.1402، مكة املكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، 1بركات، ط

، عبدالرزاق الصنعاين، أبو بكر عبدالرزاق بن مهام بن نافع احلمريي. حتقيق: املصنف -27

عيل بيضون، ، بريوت: دار الكتب العلمية، منشورات حممد 1أيمن نرص الدين األزهري. ط

 هـ.1421

، ابن هشام األنصاري، عبداهلل بن يوسف بن أمحد بن مغين اللبيب عن كتب األعاريبــ 28

 م.1992، بريوت: املكتبة العرصية، (د.ط)عبداهلل. حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد، 

 :األشموين  أبو احلسن عيل نور الدين بن حممد بن عيسى. حتقيق ،منهج السالك ــ29

 ، املكتبة األزهرية  للرتاث.(د.م)، (د.ط).عبداحلميد السيد حممد عبداحلميد، د

 هـ.1428، بريوت: لبنان، 1ط ،عباس حسنالنحو الوايف،  ــ30

محد أ :السيوطي، جالل الدين السيوطي، حتقيق ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ــ31

  ـ.ه1418  ،الكتب العلميةبريوت، منشورات حممد عيل بيضون، دار  ،1شمس الدين، ط
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