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 الباب الثالث

 تقديم البيانات وتحليلها

 

 لمحة عن كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي -أ

الكتاب يجتمع فيه الصلوات من الشعر والثناء وتاريخ  اسمهو سمط الدرر 
ربية النبوي المكتوب باللغة العكتاب سمط الدرر هو كتاب التاريخ حياة واألخالق.  

وهو يتكو ن على شكل الشعر والنشر المسجوع الشتراك اخر المقطع في األصوات 
  56اليسما شعره الذي يتضمن كثيرا من الكلمات الطيبة الجميلة البديعة األدبية.

ه في بيت علم والدته الداعية علوية بن 1252شوال  24ولد يوم الجمعة 
أخذ عنها مبادئ العلوم ونص على تلمذته لها في كثير من  حسين الهادي الجفري

ووالده العالمة مفتي الشافعية في تهامة الداعية محمد بن حسين  ،إجازاته العلمية
ن وتلقه في صباه شيخ والده اإلمام عبد الله بن حسين ب ،الحبشي تلقى وأخذ عنه

 52طاهر فقرأ عليه في المختصر في الفقه الشافعي.

العالمة والداعية الكبير والنحوي الشاهر مؤسس أول رباط علمي  هو اإلمام
الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ بن عبد  ،بحضرموت اليمن

الله بن  محمد بن الحسين بن أحمد صاحب الشعب بن محمد األصغر بن علوي 
لترابي ابن أبي بكر الحبشي بن علي الفقيه بن أحمد القاضي بن محمد بن حسين 

                                                           
56 Muhammad Husain, op. cit 
57 Muhammad Husain, op. cit 
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بن علي بن الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي بن 
علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد 
النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 

سول الله ة الزهراء البتول بنت ر الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطم
 58صلى الله عليه وآله وسلم.

ه ابتدأ في خطبة مولده سمط الدرر 1322صفر  22في يوم الخميس 
و من الواضح برهانه" إلى قوله: "وه ،وأوله بعد البسملة: "الحمد لله القوي سلطانه

 رفعة في شؤونه وكماال". ،فوق علم ما قد رأته

المولد من قوله: "فسبحان الذي أبرز من حضرة  ثم أملى في مجلس آخر في
 اإلمتنان" إلى قوله: "ويكتب بها بعناية الله في حزبه". ويوم الثالثاء فاتحة ربيع األول

 ،ظيمةواستفتح ذلك بفاتحة ع ،ه أمر بقراءة المولد الذي ابتدأ في تأليفه1322
دأ بقراءة لد العظيم: ابتربيع األل في بيته بعد أن أكمل تأليف المو  2وليلة األربعاء 

 المولد في بيته وقال: هذا محر ك جم؛ ألنه عاده إال خرج من تحت المطرقة.

ه أكمل الحبيب علي تأليف 1322ربيع األول سنة  11ويوم الخميس 
مولده العظيم سمط الدرر وقرئ عليه ذلك اليوم. ثم قرأ المولد في بيت تلميذه السيد 

ه وجاء في مكاتبة من 1322ربيع األول  12سبت عمر ابن حامد السقاف ليلة ال
الحبيب علي من سيؤون إلى أخيه الحبيب حسين في مكة وقال فيها: وقد ألفنا 
هذه السنة نبذة في ذكر مولد المصطفى سميناها "سمط الدرر في أخبار مولد خير 

                                                           

 14-13م( ص. 2115الملي، )فيوضات البحر طه بن حسن القاف،  58  
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تبعث من المحبين كامل الشجن من التعلق  ،البشر" جاءت على أسلوب حسن
 .بجد الحسن

ت كثيرا في وانتشر  ،وقد رتبنا قراءتها ليلة الجمعة من كل أسبوع على المعتاد
ولعل مع القادمين إليكم نسخ منها تصفحوها وإن شئتم أن تنقلوها..  ،أطراف البالد

انقلوها. وبعد هذا التريخ كان بقرأ مولده الجديد "سمط الدرر" وكان قبل ذلك يقرأ 
 "مولد الحافظ الديبعي".

ى وفي أماكن أخر  ،مولده العظيم في سيؤون وفي حضرموت كلها وانتشر
وأقبل الناس على قراءته. ووصل إلى الحرمين الشرفين وإلى إندونيسيا وإفريقا  ،بعيدة

 52وظفار واليمن.

 التفضيل في الكتاب سمط الدرر اسمتقديم البيانات عن  -ب
 شر كتاب سمط الدرر أربعة عالتفضيل في   اسموهذا تقديم البيانات عن 

 ال:و فص

 الفصل األول

 َعِبْيِدِه َرْحَمة َأَجلَّ َخْلِقِه وَ  َأْشَرفَ َفَأْرَسَل إِلَْيِهْم  -1

هما و  ،ي التفضيل وهما "أشرف وأجل "اسمالباحث  في هذا النثر يجد
ذكيره أو تمعرفة فيجوز إفراده و وحالهما مضاف إلى  ،ا التفضيل على القياساسم

إعراب أشرف مضاف إلى كلمة خلقه وإعراب أجل  مضاف . للمفضلمطابقته 

                                                           

 182-181فيوضات البحر الملي، ص.  52 
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 ه.والمفضل عليه: خلقه وعبيد ،إلى كلمة عبيده. والمفضل: ضمير متصل هم
اسما التفضيل في هذا النثر هما صيغة التفضيل ألنهما إضافته إلى معرفة فبعده 

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا.

أشرف جمعه ُشْرٌف  ،وفضل 61عأشرف من شُرف يشُرف شرفا بمعنى ارتف
يأخذ الباحث  62أجل  من جل  يِجل  جالال بمعنى عظُم وكُبر. 61مؤنثه ُشرفى.

ن أ تلك الكلمةالخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أشرف وأجل في 
 معناهما أفضل وأعظم.

 الفصل الثاني

 َمَقامٍ  َأْعَلىَقْد تَ َرقَّى ِفي اْلُحْسِن  -1

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أعلى" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
 .فيجب إفراده وتذكيره وامتنع وصله بمن نكرةوحاله مضاف إلى  ،على القياس

 ه: مقام.والمفضل علي ،إعرابه مضاف إلى كلمة مقاٍم. والمفضل: ترقى في الحسن
 على شيئ ألنه ال لتفضيل شيئاسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل 

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. آخر وبعده

                                                           
 422م(، ص. 2114إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، )مصر: مكتبة الدولية:  61
 213ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  61
 1251ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  62
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يأخذ الباحث  64وشُرف وكُرم. 63بمعنى ارتفع أعلى من عال يَعُلو ُعُلوًّا
 أكرم. أن معناه تلك الكلمةالخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أعلى في 

 الفصل الثالث

 َهاَأْوَسعِ ِحيَّاِت وَ التَّ  َأزَْكىوَ  َهاَأْجَمعِ الصََّلَواِت وَ  َأَجلِّ بِ اللَُّهمَّ َصلِ  َوَسلِ ْم   -1

 اء التفضيل وهم "أجل  وأجمع وأزكىاسم أربعةالباحث  في هذا النثر يجد
 معرفة فيجوز إفراده لىوحاله مضاف إ ،التفضيل على القياس اسموأوسع". وأجل  

إعرابه مجرور بالباء وهو مضاف إلى كلمة  .ذكيره أو مطابقته للمفضلتو 
ل  أجل  من ج والمفضل عليه: الصلوات. : لفظ الجاللة،والمفضلالصلوات. 

يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم  65يِجل  جالال بمعنى عظُم وكُبر.
 أن معناه أعظم. تلك الكلمةعن معنى أجل في 

 معرفة فيجوز إفراده لىوحاله مضاف إ ،التفضيل على القياس اسم وأجمع
ات. مضاف إلى ضمير ها يعني كلمة الصلو  . إعرابهفضلذكيره أو مطابقته للمتو 

معون أجمع جمعه أج والمفضل عليه: ضمير متصل ها. : لفظ الجاللة،والمفضل
يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى  66ومؤنثه ُجمَعاء.

 أن معناه أكثر. تلك الكلمةأجمع في 

                                                           
 1545معجم اللغة العربية المعاصرة، ص.  63
  2853ص. ،السابقالمرجع عبد الغني،  64
 1251ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  65
 628ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  66
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 معرفة فيجوز إفراده لىإوحاله مضاف  ،التفضيل على القياس اسم وأزكى
لفظ  :مضاف إلى كلمة التحيات. والمفضل . إعرابهذكيره أو مطابقته للمفضلتو 

 62أزكى من زكا يزكو زكاة بمعنى نما وكثُر والمفضل عليه: التحيات. الجاللة،
لك توطهر. يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أزكى في 

 أن معناه أطهر. الكلمة

 معرفة فيجوز إفراده لىوحاله مضاف إ ،التفضيل على القياس اسم سعوأو 
ات. مضاف إلى ضمير ها يعني كلمة التحيإعرابه  .ذكيره أو مطابقته للمفضلتو 

 68سعى.أوسع مؤنثه وُ  والمفضل عليه: ضمير متصل ها. : لفظ الجاللة،والمفضل
 لكلمةتلك ايأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أوسع في 

 أسماء التفضيل في هذا النثر هم صيغة التفضيل ألنهم إضافته إلى أن معناه أكبر.
 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا.معرفة فبعده 

 الفصل الرابع

 اأْلَنَام  َخْيرِ َعْن ُشُؤْوِن  -1

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "خير" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
يره ذكتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على غير القياس إذ القياس أخير

إعرابه مضاف عليه من  كلمة شؤون ومضاف إلى كلمة . أو مطابقته للمفضل
نثر اسم التفضيل في هذا ال والمفضل عليه: األنام. ،األنام. والمفضل: عن شؤون

                                                           
 2315ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  62
 822ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  68
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 يوجد حرف ال ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدهصيغة التفضيل هو 
 الجر )من( لفظا.

يأخذ الباحث  62وخير من خار يخير خيرا بمعنى أحسن وأنفع وأفضل.
 حسن.أن معناه أ تلك الكلمةالخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى خير في 

 ُلْوِقْيناْلَمخْ  َأْشَرفِ َوَلِكْن َهزَِّني إَِلى َتْدِوْيِن َما َحِفْظُتُه ِمْن ِسَيِر  -2

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أشرف" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. مفضلذكيره أو مطابقته للتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

ومضاف إلى كلمة المخلوقين. والمفضل: ما إعرابه مضاف عليه من  كلمة سير 
ة اسم التفضيل في هذا النثر هو صيغ والمفضل عليه: المخلوقين. ،حفظته

لجر )من( ال يوجد حرف ا ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدهالتفضيل 
 لفظا.

وهناك يستعمل اسم التفضيل ال لتفضيل شيء على شيئ آخر معين يراد 
ِمْن ِسَيِر  َوَلِكْن َهزَِّني إَِلى َتْدِوْيِن َما َحِفْظُتهُ أصل الوصف: )به مجرد الزيادة في 

 ( فالمراد بذلك الزيادة في الشرف.اْلَمْخُلْوِقْين َأْشَرفِ 

                                                           
 264ص. ، المرجع السابقإبراهيم أنيس،  62
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وكرم. أشرف جمعه ُشْرٌف مؤنثه  21أشرف من شُرف يشُرف شرفا بمعنى ارتفع
يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أشرف في  21ُشرفى.

 أن معناه أكرم. تلك الكلمة

 الفصل الخامس

 الشََّماِئل َأْحَسنُ َوَشَمائِِلِه الَِّتي ِهَي  -1

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أحسن" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. مفضلذكيره أو مطابقته للتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

ضل والمف ،إعرابه خبر المبتدأ وهو مضاف إلى كلمة الشمائل. والمفضل: هي
نه ال لتفضيل ألاسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل  عليه: الشمائل.

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. شيئ على شيئ آخر وبعده

يأخذ الباحث  22،وأحسن من حسن يحسن حسنا بمعنى أجمل
 أن معناه تلك الكلمةالخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أحسن في 

 أجمل.

 َشْيٍئ َخَلَقُه اللُه ُهَو الن ُّْوُر اْلُمْودَُع ِفي َهِذِه الصُّْورَة َأوَّلَ َأنَّ  -2

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "أو ل" اسميجد الباحث  هذا النثرفي 
. وامتنع وصله بمن ذكيرهتو  إفراده جبفي نكرةوحاله مضاف إلى  ،على القياس

                                                           
 422ص. ، المرجع السابق إبراهيم أنيس 21
 213ص.  ،السابقالمرجع عبد الغني،  21
 124ص. ، المرجع السابقإبراهيم أنيس،  22
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ة اسم التفضيل في هذا النثر هو صيغإعرابه اسم أن وهو مضاف إلى كلمة شيٍئ. 
لجر )من( ال يوجد حرف ا ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدهالتفضيل 

 لفظا.

الخالصة بعد قراءة  يأخذ الباحث  73أوَّل جمعه أوائل وأوَّلوَن ومؤنثه أولى.
 كتب المعجم عن معنى أو ل في تلك البيت أن معناه أرفع.

 َمْخُلْوٍق بَ َرَز ِفي اْلَعاَلم َأوَّلُ فَ نُ ْوُر َهَذا اْلَحِبْيِب  -3

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "أو ل" اسميجد الباحث  هذا النثرفي 
. وامتنع وصله بمن ذكيرهتو  إفراده جبفي نكرةوحاله مضاف إلى  ،على القياس

لنثر اسم التفضيل في هذا ا إعرابه خبر المبتدأ وهو مضاف إلى كلمة مخلوقين.
 يوجد حرف ال ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدههو صيغة التفضيل 

 الجر )من( لفظا.

يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة   74أوَّل جمعه أوائل وأوَّلوَن ومؤنثه أولى.
 عنى أو ل في تلك البيت أن معناه أكرم.كتب المعجم عن م

 َقُه قَ ْبَل اأْلَْشَياءَشْيٍئ َخلَ  َأوَّلِ قُ ْلُت يَا َرُسْوَل اللِه بِأَِبي َوأُمِ ي َأْخِبْرِني َعْن  -4

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "أو ل" اسميجد الباحث  هذا النثرفي 
. وامتنع وصله بمن ذكيرهتو  إفراده جبفي نكرةوحاله مضاف إلى  ،على القياس

و اسم التفضيل في هذا النثر ه إعرابه مجرور بعن وهو مضاف إلى كلمة شيٍئ.

                                                           
 212، ص. المرجع السابقعبد الغني،  23
 212، ص. المرجع السابق عبد الغني، 24
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جد حرف الجر ال يو  ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدهصيغة التفضيل 
 )من( لفظا.

يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة   75أوَّل جمعه أوائل وأوَّلوَن ومؤنثه أولى.
 أعلى في تلك البيت أن معناه أشرف.كتب المعجم عن معنى 

 النَِّبيِ ْيَن ِفي اْلَخْلِق َوآِخَرُهْم ِفي اْلبَ ْعث َأوَّلَ ُكْنُت  -5

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "أو ل" اسميجد الباحث  هذا النثرفي 
. للمفضل ذكيره أو مطابقتهتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

 ،وهو مضاف إلى كلمة النبيين. والمفضل: ضمير مستتر أناإعرابه مفول به 
التفضيل  اسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة والمفضل عليه: النبيين في الخلق.

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعده

راءة  يأخذ الباحث الخالصة بعد ق 76أوَّل جمعه أوائل وأوَّلوَن ومؤنثه أولى.
 كتب المعجم عن معنى أو ل في تلك البيت أن معناه أرفع.

 َمْوُلْوًدا مْ هُ َأْشَرف ُ اْلَخْلِق ُوُجْوًدا وَ  َأوَّلُ َوَقْد تَ َعدََّدِت الر َِوايَاُت بِأَنَُّه  -6

 اسما ا، وهم"وأشرف التفضيل وهو "أو ل اسميجد الباحث  في هذا النثر
ومطابقته  ذكيرهتو  إفراده جوزفي معرفةمضاف إلى  ماوحاله ،التفضيل على القياس

 .وضمير متصل هم مضاف إلى كلمة الخلق ما خبر أن وهماإعرابهللمفضل. 

                                                           
 212، ص. المرجع السابقعبد الغني،  25
 212، ص. المرجع السابقعبد الغني،  26
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اسما التفضيل في هذا النثر هما صيغة التفضيل ألنهما إضافته إلى معرفة فبعده 
 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا.

يشُرف شرفا أشرف من شُرف  77أوَّل جمعه أوائل وأوَّلوَن ومؤنثه أولى.
يأخذ الباحث  22أشرف جمعه ُشْرٌف مؤنثه ُشرفى. ،وفضل 28بمعنى ارتفع

الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أو ل و أشرف في تلك البيت أن 
والمفضل: ضمير متصل هو، والمفضل عليه: الخلق وجودا معناهما أرفع وأفضل. 

 ومولودا.

 الفصل السادس

َخًة ِبِعْطِر اْلَفرَِح ِبُماَلقَاِة  -1  اْلَبرِيَّات َأْشَرفِ ُمَتَضمِ 

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أشرف" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. للمفضل ذكيره أو مطابقتهتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

فضيل اسم الت البريات.إعرابه مضاف عليه من كلمة مالقة وهو مضاف إلى كلمة 
ال  دهألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعفي هذا النثر هو صيغة التفضيل 

 يوجد حرف الجر )من( لفظا.

                                                           
 212، ص. المرجع السابقعبد الغني،  22
 422ص. ، السابقالمرجع إبراهيم أنيس،  28
 213، ص. المرجع السابقعبد الغني،  22
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أشرف جمعه ُشْرٌف  ،وفضل 81أشرف من شُرف يشُرف شرفا بمعنى ارتفع
يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أشرف  81مؤنثه ُشرفى.

 أن معناه أفضل. تلك الكلمةفي 

 الفصل الثامن

 اْلَحَباِئب َأْفَضلُ اْلَمْخُلْوِقْيَن وَ  َأْشَرفُ َما َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه  -1

وهما  ،ي التفضيل وهما "أشرف وأفضل"اسمالباحث  في هذا النثر يجد
ذكيره أو تمعرفة فيجوز إفراده و  لىمضاف إ ماوحاله ،التفضيل على القياس اسم

 ،إعرب أشرف خبر أن وهو مضاف إلى ملمة المخلوقين. مطابقته للمفضل
وإعرب أفضل خبر أن وهو مضاف إلى كلمة الحبائب. والمفضل: ضمير متصل 

 والمفضل عليه: المخلوقين والحبائب. ،أن( اسمهو )

أشرف جمعه ُشْرٌف  وفضل 82أشرف من شُرف يشُرف شرفا بمعنى ارتفع
يأخذ  84.بمعنى أحسن وأوفق وأتمأفضل من فُضل يفُضل فَضال  83مؤنثه ُشرفى.

لك تالباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أشرف وأفضل في 
اسما التفضيل في هذا النثر هما صيغة  أن معناهما أفضل وأحسن. الكلمة

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا.التفضيل ألنهما إضافته إلى معرفة فبعده 

                                                           

 422ص. ، المرجع السابقإبراهيم أنيس،  81 
 213ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  81 

 422ص.  ،المرجع السابق إبراهيم أنيس، 82
 213ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  83

 معجم المعاصرة  84 
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 اَلًماالنَّاِس ِإسْ  َأوَّلِ َفُكْنُت ِمْن  -2

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "أو ل" اسميجد الباحث  هذا النثرفي 
. للمفضل ذكيره أو مطابقتهتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

إعربه مجرور بمن وهو مضاف إلى كلمة الناس. والمفضل: ضمير مستتر أنا، 
ألنه  اسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل والمفضل عليه: الناس إسالما.

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعده

يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة   85أوَّل جمعه أوائل وأوَّلوَن ومؤنثه أولى.
 كتب المعجم عن معنى أو ل في تلك البيت أن معناه أكرم.

 الفصل التاسع

 بِتَ ْربَِيِة َهَذا اْلَحِبْيِب َوَحَضانَِتِه السَّيِ َدُة َحِلْيَمة ْوَلىاأْلَ بَِأنَّ  -1

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أولى" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
إعربه . وصله بمن ويجب مطابقته للمضل، وحاله مقترن بأل فيمتنع على القياس

اسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل ألنه ال لتفضيل شيئ على . أن اسم
 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا.شيئ آخر وبعده 

يأخذ  . 86أولى جمعه َأْوَلْوَن، َأَوال ومؤنثه ُوْلَيا جمعها ُوَلى بمعنى أحق.
ن أ تلك الكلمةالباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أولى في 

 معناه أشرف.

                                                           
 212، ص. المرجع السابقعبد الغني،  85

 
 211عبد الغني، المرجع السابق، ص.   86
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 الفصل العاشر

 اأْلَْوَصاف َأْكَملِ فَ َنَشأَ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  -1

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "أكمل" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. للمفضل ذكيره أو مطابقتهتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

اسم التفضيل في هذا  وهو مضاف إلى كلمة األوصاف.إعرابه مجرور ب)على( 
 يوجد ال ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدهالنثر هو صيغة التفضيل 
يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن  حرف الجر )من( لفظا.

 ،والمفضل: نشأ صل  الله عليه وسلمأن معناه أتم .  تلك الكلمةمعنى أكمل في 
  عليه: األوصاف. والمفضل

 اأْلَْكَرماق ْرَْأ َوَربَُّك  -2

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "األكرم" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
إعربه . وصله بمن ويجب مطابقته للمضل، وحاله مقترن بأل فيمتنع على القياس
ئ اسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل ألنه ال لتفضيل شي صفة لرب ك.

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا.على شيئ آخر وبعده 

وهو األكرم أي الزآئد في الكرم على كل كريم فإنه ينعم بال غرض وال 
يطلب مدحا أو ثوابا أو تخلصا من المذمة وأيضا أن كل كريم إنما أخذ الكرم 

 82ألصل وقال الشيخ ربك مبتدأ واألكرم صفته.منه فكيف يساوي ا

                                                           

 423، )بيروت: دار إحياء التراث العربي( ص.11اسماعيل حقي البروسوي، تفسير روح البين ج  82 
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يأخذ  82أكرم جمعه أكارم. 88،أكرم من كُرم يكُرم كرامة بمعنى جاد وعزَّ 
ن أ تلك الكلمةالباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أكرم في 

 معناه أجود.

 الحادي عشرالفصل 

 أَْهِل اأْلَْرِض َوالسََّماَوات َأْشَرفُ َما َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه  -1

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أشرف" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. للمفضل ذكيره أو مطابقتهتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

إعربه خبر أن  وهو مضاف إلى كلمة أهل األرض والسماوات. والمفضل: ضمير 
ي اسم التفضيل ف والمفضل عليه: أهل األرض والسماوات. ،أن( اسممتصل هو )

 يوجد ال ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدههذا النثر هو صيغة التفضيل 
 حرف الجر )من( لفظا.

أشرف جمعه ُشْرٌف  ،وفضل 21أشرف من شُرف يشُرف شرفا بمعنى ارتفع
يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أو ل  21مؤنثه ُشرفى.

 أن معناه أفضل. تلك الكلمةفي 

 

                                                           
 3215ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  88
 225ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  82
 422ص.  ،المرجع السابقإبراهيم أنيس،  21
 213ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  21
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َوىِهَي َعَلى نُ بُ وَّتِِه َورَِسالَِتِه ِمْن  -2  اْلَعاَلَمات َأق ْ

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أقوى" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. للمفضل ذكيره أو مطابقتهتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب  إعربه مضاف إلى كلمة العالمات.
 ،والمفضل: هيأن معناه أكمل.  تلك الكلمةالمعجم عن معنى أقوى في 

نه ال ألاسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل  والمفضل عليه: العالمات.
 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. على شيئ آخر وبعده لتفضيل شيئ

 الثاني عشرالفصل 

 َرُسْولٍ  َأْشَرفَ َوِمَن الشََّرِف الَِّذي اْخَتصَّ اللُه ِبِه  -1

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أشرف" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. منبفيجب إفراده وتذكيره وامتنع وصله  نكرةوحاله مضاف إلى  ،على القياس

المفضل و  ،ول به وهو مضاف إلى كلمة رسوٍل. والمفضل: اختص  اللهعإعربه مف
ال لتفضيل شيئ  ألنهاسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل  عليه: رسول.

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. على شيئ آخر وبعده

أشرف جمعه ُشْرٌف مؤنثه  22،أشرف من شُرف يشُرف شرفا بمعنى ارتفع
يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أشرف في  23ُشرفى.

 أن معناه أفضل. تلك الكلمة

                                                           
 422ص.  ،المرجع السابقإبراهيم أنيس،  22
 213ص.  ،المرجع السابقعبد الغني،  23
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 الثالث عشرالفصل 

 ُصْورَة َأْجَملِ َقْد َخَلَقُه اللُه َعَلى  -1

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "أجمل" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
 .فيجب إفراده وتذكيره وامتنع وصله بمن نكرةوحاله مضاف إلى  ،على القياس

اسم  .والمفضل عليه: صورة ،إعربه مضاف إلى كلمة صورة. والمفضل: خلقه الله
شيئ آخر  ألنه ال لتفضيل شيئ علىالتفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل 

يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب  ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. وبعده
 أن معناه أحسن. تلك الكلمةالمعجم عن معنى أجمل في 

 الرابع عشرالفصل 

 النَّاِس ُخُلًقا َوَخْلًقا َأْحَسنَ َكاَن َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم  -1

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أحسن" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. للمفضل ذكيره أو مطابقتهتمعرفة فيجوز إفراده و  لىمضاف إوحاله  ،على القياس

إعرابه خبر كان وهو مضاف إلى كلمة الناس. والمفضل: كان صلى الله عليه 
يغة اسم التفضيل في هذا النثر هو ص والمفضل عليه: الناس خلقا وخلقا. ،وسلم

)من( لجر ال يوجد حرف ا ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدهالتفضيل 
 لفظا.
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يأخذ الباحث  24.وأحسن من حسن يحسن حسنا بمعنى أجمل
 أن معناه تلك الكلمةالخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أحسن في 

 أجمل.

ًقا مْ َأوََّلهُ وَ  -2  إَِلى َمَكارِِم اأْلَْخاَلِق َسب ْ

تفضيل ال اسموهو  ،التفضيل وهو "أو ل" اسميجد الباحث  هذا النثرفي 
. للمفضل ذكيره أو مطابقتهتمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

ذا اسم التفضيل في ه إعرابه خبر كان وهو مضاف إلى ضمير هم يعنى الناس.
 يوجد ال ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدهالنثر هو صيغة التفضيل 
 حرف الجر )من( لفظا.

يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة   95أوَّل جمعه أوائل وأوَّلوَن ومؤنثه أولى.
 كتب المعجم عن معنى أو ل في تلك البيت أن معناه أرفع.

 بِاْلُمْؤِمِنْيَن ِحْلًما َورِف ًْقا ُهمْ َأْوَسعَ وَ  -3

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أوسع" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. ته للمفضلمطابقذكيره أو تمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

وهو مضاف إلى ضمير هم يعنى الناس. اسم التفضيل في هذا إعرابه خبر كان 
 يوجد ال ألنه ال لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعدهالنثر هو صيغة التفضيل 

                                                           
 124ص.  ،المرجع السابقإبراهيم أنيس،  24
 212، ص. المرجع السابقعبد الغني،  25
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يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن  حرف الجر )من( لفظا.
  أن معناه أكمل. تلك الكلمةمعنى أوسع في 

َفرُِد ِفي َخْلِقِه َوُخُلِقِه وَ  -4  ُخُصْوِصيَّة َأْشَرفِ بِ اْلُمن ْ

لتفضيل ا اسموهو  ،التفضيل وهو "أشرف" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
 .فيجب إفراده وتذكيره وامتنع وصله بمن نكرةوحاله مضاف إلى  ،على القياس

 ،المنفردإعرابه مجرور بالباء وهو مضاف إلى كلمة خصوصية. والمفضل: 
نه ال ألاسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل  والمفضل عليه: خصوصية.

 ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعده

أشرف جمعه ُشْرٌف  ،وفضل 26أشرف من شُرف يشُرف شرفا بمعنى ارتفع
يأخذ الباحث الخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أشرف  22مؤنثه ُشرفى.

 أن معناه أرفع. تلك الكلمةفي 

 الصَّاَلِة َوالتَّْسِلْيم َأْفَضلُ فَ َعَلْيِه  -5

التفضيل  اسموهو  ،التفضيل وهو "أفضل" اسمالباحث  في هذا النثر يجد
. ته للمفضلمطابقذكيره أو تمعرفة فيجوز إفراده و  لىوحاله مضاف إ ،على القياس

والمفضل  ،إعرابه مضاف إلى كلمة ألصالة والتسليم. والمفضل: ضمير متصل هو

                                                           
 422ص.  ،المرجع السابقإبراهيم أنيس،  26
 213، ص. المرجع السابقعبد الغني،  22
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نه ال ألاسم التفضيل في هذا النثر هو صيغة التفضيل  عليه: الصالة والتسليم.
  ال يوجد حرف الجر )من( لفظا. لتفضيل شيئ على شيئ آخر وبعده

يأخذ الباحث  28وأتم. أفضل من فُضل يفُضل فَضال بمعنى أحسن وأوفق
 اه أتم .أن معن تلك الكلمةالخالصة بعد قراءة كتب المعجم عن معنى أفضل في 

  

                                                           

 معجم المعاصرة 28 
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لتفضيل في كتاب سمط الدرر وأحوالها ا اءسمأتضمن  الذي النثر جدوال -ج
 ومعانيها

 
 

 إقترانه بأل .1
 المعنى فصل النثر رقم
ْيِب بِتَ ْربَِيِة َهَذا اْلَحبِ  ْوَلىاأْلَ بَِأنَّ  1

 َوَحَضانَِتِه السَّيِ َدُة َحِلْيَمة
 أشرف 2

 أجود 11 اأْلَْكَرماقْ َرْأ َورَبَُّك  2
 
 

 إضافته إلى معرفة .2
 المعنى فصل النثر رقم
َوَأَجلَّ َعِبْيِدِه  َخْلِقهِ  َأْشَرفَ فََأْرَسَل ِإلَْيِهْم  1

 َرْحَمة
 افضل 1

َعِبْيِدِه  َجلَّ أَ ِإلَْيِهْم َأْشَرَف َخْلِقِه وَ فََأْرَسَل  2
 َرْحَمة

 أعظم 1

صََّلَواِت ال َأَجلِّ بِ اللَُّهمَّ َصلِ  َوَسلِ ْم   3
 َوَأْجَمِعَها َوأَزَْكى التَِّحيَّاِت َوأَْوَسِعَها

 أعظم 3
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 اللَُّهمَّ َصلِ  َوَسلِ ْم  بَِأَجلِ  الصََّلَواتِ  4
 ِعَهاالتَِّحيَّاِت َوأَْوسَ َوأَزَْكى َها َأْجَمعِ وَ 

 أكثر 3

 اللَُّهمَّ َصلِ  َوَسلِ ْم  بَِأَجلِ  الصََّلَواتِ  5
 ِعَهاالتَِّحيَّاِت َوأَْوسَ  َأزَْكىَوَأْجَمِعَها وَ 

 أطهر 3

 اللَُّهمَّ َصلِ  َوَسلِ ْم  بَِأَجلِ  الصََّلَواتِ  6
 َهاْوَسعِ أَ َوَأْجَمِعَها َوأَزَْكى التَِّحيَّاِت وَ 

 أكبر 3

 أحسن 4 اأْلَنَام  َخْيرِ َعْن ُشُؤْوِن  2

 ِمْن َوَلِكْن َهزَِّني ِإَلى َتْدِوْيِن َما َحِفْظُتهُ  8
 اْلَمْخُلْوِقْين َأْشَرفِ ِسَيِر 

 أكرم 4

 أجمل 5 لشََّماِئلا َأْحَسنُ َوَشَمائِِلِه الَِّتي ِهَي  2

َوآِخَرُهْم ِفي  النَِّبيِ ْيَن ِفي اْلَخْلقِ  َأوَّلَ ُكْنُت  11
 اْلبَ ْعث

 أرفع 5

اْلَخْلِق  وَّلُ أَ َوَقْد تَ َعدََّدِت الر َِوايَاُت بِأَنَُّه  11
 ُوُجْوًدا َوَأْشَرفُ ُهْم َمْوُلْوًدا

 أرفع 5

َخْلِق َوَقْد تَ َعدََّدِت الر َِوايَاُت بِأَنَُّه َأوَُّل الْ  12
 َمْوُلْوًدا ُهمْ َأْشَرف ُ ُوُجْوًدا وَ 

 أفضل 5

َخًة بِِعْطِر اْلَفرَِح ِبُماَلقَاِة  13  ْشَرفِ أَ ُمَتَضمِ 
 اْلَبرِيَّات

 أفضل 6
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ُلْوِقْيَن اْلَمخْ  َأْشَرفُ َما َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه  14
 َوأَْفَضُل اْلَحَباِئب

 أفضل 8

 َما َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه َأْشَرُف اْلَمْخُلْوِقْينَ  15
 اْلَحَباِئب َأْفَضلُ وَ 

 أحسن 8

 أكرم 8 النَّاِس ِإْساَلًما َأوَّلِ َفُكْنُت ِمْن  16

 َأْكَملِ  فَ َنَشَأ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى 12
 اأْلَْوَصاف

 أتم   11

اأْلَْرِض  َأْهلِ  َأْشَرفُ َما َيُدلُّ َعَلى أَنَُّه  18
 َوالسََّماَوات

 أفضل 11

 قْ َوىأَ ِهَي َعَلى نُ بُ وَّتِِه َورَِسالَِتِه ِمْن  12
 اْلَعاَلَمات

 أكمل 11

 ْحَسنَ أَ َكاَن َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم  21
 النَّاِس ُخُلًقا َوَخْلًقا

 أجمل 14

 أرفع 14 اإَِلى َمَكارِِم اأْلَْخاَلِق َسب ْقً  مْ َأوََّلهُ وَ  21

 أكمل 14 ًقابِاْلُمْؤِمِنْيَن ِحْلًما َورِف ْ  ُهمْ َأْوَسعَ وَ  22

 أتم   14 ِلْيمالصَّاَلِة َوالتَّسْ  َأْفَضلُ فَ َعَلْيِه  23
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 إضافته إلى نكرة .3
 المعنى فصل النثر رقم
 أكرم 2 َقامٍ مَ  َأْعَلىَقْد تَ َرقَّى ِفي اْلُحْسِن  1
ُر َشْيٍئ َخَلَقُه اللُه ُهَو الن ُّوْ  َأوَّلَ َأنَّ  2

 اْلُمْودَُع ِفي َهِذِه الصُّْورَة
 أرفع 5

ُلْوٍق بَ َرَز ِفي َمخْ  َأوَّلُ فَ نُ ْوُر َهَذا اْلَحِبْيِب  3
 اْلَعاَلم

 أكرم 5

ْرِني قُ ْلُت يَا َرُسْوَل اللِه بِأَِبي َوأُمِ ي َأْخبِ  4
 اءَشْيٍئ َخَلَقُه قَ ْبَل اأْلَْشيَ  َأوَّلِ َعْن 

 أشرف 5

َوِمَن الشََّرِف الَِّذي اْخَتصَّ اللُه بِِه  5
 َرُسْولٍ  َأْشَرفَ 

 أفضل 12

 أحسن 13 ْورَةصُ  َأْجَملِ َقْد َخَلَقُه اللُه َعَلى  6
َفرُِد ِفي َخْلِقِه َوُخُلِقِه  2  َأْشَرفِ بِ َواْلُمن ْ

 ُخُصْوِصيَّة
 أرفع 14


