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 بعض األسالیب : 4
  التعجب1:4

 انفعال یحدث في النفس عند الشعور بأمر  التعجب في اللغة ھو: تعریف التعجب-1
خفي سببھ، وقد عرفھ النحویون بأنھ استعظام زیادة في وصف الفاعل خفي سببھا، 

 !)ما أجمَل الوردَة(مثل . وخرج بھا المتعجب منھ عن أمثالھ أو قل نظیره فیھا
ل ومعنى أن الزیادة في وصف الفاعل، أنھ ال یأتي التعجب من زیادة في وصف المفعو

بھ فال یقال ما أضرب زیدا على أساس أن یكون المقصود أن زیدا ھو المضروب ألن 
ومعنى أن الزیادة یخفى سببھا أن ھناك مدعاة . ھذه الصیغة تعني أنھ ھو الضارب

إذا ظھر السبب بطل العجب، ومعنى أن المتعجب منھ خرج عن : للتعجب ألنھم یقولون
ك حقیقة، وقد یكون ادعاء من المتكلم بحیث یرى أمثالھ أو قل نظیره فیھا قد یكون ذل

من وجھة نظره واعتقاده أن المتعجب منھ متمیز عن غیره وفي منزلة ال یصل إلیھا 
 .غیره فیورد صیغة التعجب تعبیرا عن ھذا االعتقاد

 منع بعض النحاة أن ُیتعجب من صفات اهللا تعالى واعتبروا ما ورد :األولى: ملحوظتان
 في ذلك شاذا مثل ما أعلم اهللا وما أعظمھ وما أقدره، وذلك في رأیھم من كالم العرب

ألن صفاتھ ال تقبل الزیادة، وألنھ لیس ھناك شيء یجعل اهللا عظیما فعظمتھ وقدرتھ 
لذاتھ، وقد أجاز بعضھم ذلك على اعتبار قصد الثناء علیھ وبیان أنھ تعالى في غایة 

 .العظمة، وأن عظمتھ مما تحار فیھ العقول
 ما ورد من صیغة تعجب في كالم اهللا تعالى ال یقال فیھ إن اهللا متعجِّب ألنھ :الثانیة

تعالى ال یخفى علیھ شيء، وإنما یحمل ذلك على أنھ یجب على الناس أن یتعجبوا من 
َعِجَب ربُّنا من قوم (أو أن اهللا قد رضي عنھم مثل !) فما َأْصَبَرھم على الناِر(ذلك، مثل 
 ) الجنِة في السالسِلُیقاُدون إلى

 التعجب لھ صیغ وعبارات كثیرة، منھا ما ھو قیاسي، أي مطرد في : صیغ التعجب-2
االستعمال في التعجب وھو صیغتا ما أفعل، وأفعل ب أو ما أفعلھ، وأفعل بھ، ومنھا ما 

 :ھو غیر مطرد أي یرد في التعجب ویرد في غیره وفیما یلي تفصیل ذلك
 : من صیغ التعجب غیر المطردة: المطردةصیغ التعجب غیر: أوال

 ).سبحاَن اِهللا المؤمُن ال َیْنُجُس حیا وال میتا( سبحاَن اهللا مثل -1
 )كیف تكفرون باِهللا وكنتم أمواتا فأحیاكم( كیف مثل -2
 )ِهللا َدرُُّه فارسا، وِهللا َدرُُّه عالما( هللا درُّ مثل -3
 ا من إحرازك جمیع الكماالتأي عجب) ِهللا أنَت یا فالن( هللا أنت مثل -4
 )یا جارتا ما أنِت جارة) (یا سیدا ما أنَت من سید( ما أنَت مثل -5
 )واھا لَسْلَمى ثم واھا واھا( واھا مثل -6
 )عجبا ألمِر المؤمِن إن أمَره كلَُّھ خیٌر ولیس ذلك ألحٍد إال للمؤمِن( عجبا مثل -7

ما أفعلھ، : ب صیغتان مطردتان ھماللتعج: صیغ التعجب المطردة أو القیاسیة: ثانیا
و َأْجِمْل ! ما أجمَل القمَر لیلَة البدِر!) (وَأْكِرْم بمحمٍد! ما َأْكَرَم محمدا(وأفعل بھ، مثل 
 !)بالقمِر لیلَة البدِر

یا َللماِء، ویا ( ھناك صیغة اعتبرھا بعض النحاة قیاسیة وھي یا والالم مثل :ملحوظة
 .ا من كثرتھماإذا قیل ذلك تعجب) َللُعْشِب
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شروط صوغھما، وإعرابھما، وبیان ذلك : ویتعلق بصیغتي ما أفعلھ وأفعل بھ أمران
 :فیما یلي

 شروط صوغ أفعل التعجب ھي الشروط التي سبق :شروط صوغ أفعل التعجب: أوال
ذكرھا لصوغ أفعل التفضیل وھي أن یصاغ من فعل، ثالثي، متصرف، تام، قابل 

 .فعل فعالء، مثبت، مبني للمعلومللتفاوت، لیس وصفھ على أ
وما قیل في اسم التفضیل من أن الفعل غیر المستكمل إذا كان غیر ثالثي أو كان 
الوصف منھ على أفعل فعالء یؤتى في تفضیلھ بأفعل من فعل مستوف ویؤتى بعده 
بمصدر الفعل صریحا یقال ھنا في التعجب، فیؤتى بأفعل من فعل مستوف بعد ما 

مصدر الفعل صریحا، ویكون منصوبا ھنا لكن ال على أنھ تمییز كما في ویؤتى بعده ب
ما أحسَن !) (ما أسرَع انطالَق الزورِق(اسم التفضیل بل على أنھ مفعول بھ مثل 

 !).ُخضرَة الربیِع
وإذا كان الفعل منفیا أو مبنیا للمجھول فإنھ یستعان لھ بأفعل مساعد من فعل مستوف 

ا سبق في اسم التفضیل و یكون بعد ما التعجبیة ویؤتى للشروط ومناسب للمعنى كم
ما أحسَن أن (، !)ما أسوَأ أال ُیْعَطى الحقُّ لصاحِبِھ: (بعده بمصدر الفعل مؤوال مثل

 !).ما أقَسى أن ُیْظَلَم البريُء!) (ما أجدَر أال ُیْھَمَل الواجُب!) (ُیساَعَد الضعیُف
فعال غیر المستكملة للشروط وھو وقد ورد نادرا بناء فعل التعجب من بعض األ
من !) ما أخصَره(من ذلك قولھم . سماعي یقتصر على ما ورد منھ وال یقاس علیھ

من حمق الذي !) ما أحمَقھ(اختصر وھو زائد على ثالثة أحرف ومبني للمجھول، و
 .من فعل غیر متصرف!) َأعِس بھ(و !) ما أعساه(وصفھ أحمق، و

الصیغتان ھما ما أفعل وأفعل ب وفیما یلي ما ورد في  : إعراب صیغتي التعجب-ثانیا
 :إعرابھما

اختلف في أحسن أفعل ھو أم اسم؟ فذھب !) ما أحسَن الرجَل(صیغة ما أفعل : أوال
ما أفقَرِني (البصریون إلى أن أحسن فعل بدلیل دخول نون الوقایة علیھ قبل الیاء مثل 

حة بناء كسائر األفعال الماضیة، وفاعلھ والفتحة التي على آخره ھي فت!) إلى عفِو اِهللا
 .ضمیر مستتر عائد على ما، والرجل مفعول بھ لفعل التعجب أحسن

ما ُأَحْیَسَن، وما (وذھب الكوفیون إلى أن أحسن اسم وقالوا إنھ یقبل التصغیر مثل 
ة وإن الفتحة التي على آخره لیست فتحة بناء، بل فتحة إعراب ألنھ خبر كالفتح) ُأَمْیَلَح

التي تأتي على آخر كلمة عند مثال، واعتبروا االسم المنصوب بعده منصوبا على 
 .واألرجح الرأي األول وھو أن أحسن فعل. التشبیھ بالمفعول بھ

أما ما فاتفق على أنھا اسم وأنھا مبتدأ ولكن اختلفوا في تحدید نوعھا من األسماء على 
 :عدة أقوال

وساغ االبتداء بھا لما فیھا من معنى التعجب، وھذا أنھا نكرة تامة بمعنى شيء : األول
 .رأي سیبویھ، والجملة من فعل التعجب بعدھا وفاعلھ خبرھا

 :أنھا نكرة ناقصة والذین قالوا بذلك انقسموا فریقین: الثاني
منھم من قال إنھا نكرة موصوفة فھي بمعنى شيء مبتدأ والجملة التي بعدھا في محل 

حسَن الرجَل والخبر محذوف تقدیره عظیم أي شيٌء أحسَن رفع صفة لھا أي شيٌء أ
 .الرجَل عظیٌم
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ومنھم من قال إنھا اسم موصول بمعنى الذي والجملة التي بعدھا صلتھا والخبر 
 .محذوف تقدیره شيٌء عظیٌم أي الذي أحسَن الرجَل شيٌء عظیٌم

بتداء بھا لما  وعلى ذلك یكون إعراب جملة التعجب ما مبتدأ وھي نكرة تامة وجاز اال
فیھا من معنى التعجب، أحسن فعل ماض وھو فعل التعجب، فاعلھ ضمیر مستتر 
تقدیره ھو یعود على ما، الرجل مفعول بھ ألحسن، وجملة التعجب أحسن الرجل في 

وعلى الرأیین الثانیین الجملة الفعلیة صفة لما والخبر محذوف . محل رفع خبر ما
 .بر محذوف تقدیره شيء عظیمتقدیره عظیم، أو صلة لما والخ

اتفق على أن أحسن في ھذه الصیغة فعل، ولكن !) أْحِسن بعمٍرو(صیغة أفعل ب : ثانیا
اختلف في أنھا فعل ماض أو أمر، فذھب معظم النحاة إلى أنھا فعل ماض جاء على 

أي صار ذا حسن، كما یقال أورَق ) أْحَسَن عمٌرو(صیغة األمر، وأن أصل الصیغة 
ي صار ذا ورق، وَأْبَقَلِت األرُض أي صارت ذات بقل، وأترَب الرجُل أي الشجُر أ

ثم غیرت الصیغة وعدل عن الماضي . صار ذا َمْتَرَبٍة،  وأَغدَّ البعیُر أي صار ذا غدة
إلى األمر لقصد التعجب، فصار الفعل الذي لفظھ أمر متبوعا باسم ظاھر مرفوع بھ 

االسم الظاھر فزیدت الباء في االسم الظاھر إلزالة فاستقبح ذلك ألن فعل األمر ال یرفع 
: وإعراب الصیغة كلھا على ھذا الرأي.  ھذا القبح كما تزاد بعد الفعل الذي یعدى بالباء

أحِسن فعل ماض جيء بھ على صیغة األمر للتعجب، الباء زائدة إلزالة القبح اللفظي 
أحسن مرفوع بضمة مقدرة منع الناتج عن إسناد فعل األمر لفظا للظاھر، عمٍرو فاعل 

من ظھورھا الكسرة المجتلبة من أجل الباء إلزالة القبح اللفظي، ویمكن أن یقال في 
اإلعراب بشكل مختصر أحسن فعل ماض جاء على صورة األمر للتعجب، الباء حرف 
جر زائد، عمرو فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظھورھا اشتغال المحل بحركة 

 .حرف الجر الزائد
ومن النحاة من رأى أن َأْحِسْن فعل أمر لفظا ومعًنى وأن فاعلھ ضمیر مستتر، وأن 

 .الباء حرف جر للتعدیة، وأن المجرور بھا في محل نصب على أنھ مفعول بھ
  یجوز حذف المتعجب منھ وھو المنصوب بعد أفَعل، :  جواز حذف المتعجب منھ-3

 :لیھ دلیل مثلوالمجرور بالباء بعد أفِعل، وذلك إذا دل ع
 !)ُبكاًء على عمٍرو وما كان أْصَبرا   أرى أمَّ عمٍرو دمُعھا قد َتَحدَّرا  (

التقدیر وما كان أصبرھا فحذف الضمیر وھو المفعول بھ ألفعل لداللة الكالم السابق 
 .علیھ

 .یھالتقدیر واهللا أعلم وأبصر بھم فحذف بھم لداللة ما قبلھ عل!) أْسِمْع بھم وَأْبِصر(ومثل 
 ال یجوز تقدم معمول فعل التعجب علیھ : عدم جواز تقدم معمول فعل التعجب علیھ-4

 .فال یقال ما عمرا أحسن، وال على ما فال یقال عمرا ما أحسن،  وال یقال بعمٍرو أحِسن
 وال یجوز كذلك الفصل بین فعل التعجب ومعمولھ فال یقال ما أحسن الدرھم معطیك، 

، وال ما أحسن عندك جالسا، فان كان الفاصل ظرفا أو جارا وال ما أحسن بزید مارا
ومجرورا فالمشھور جواز الفصل بھ بین فعل التعجب ومعمولھ مثل قول عمرو بن 

ِهللا درُّ بني ُسَلْیٍم ما أحَسَن في الھیجاِء لقاَءھا، وأْكَرَم في اللَزباِت عطاَءھا، (معد یكرب 
أْعِزْز (قول علي رضي اهللا عنھ وقد مر بعمار ومثل !) وأثَبَت في المكُرماِت بقاَءھا

 :ومنھ!) عليَّ أبا الیقظان أن أراك صریعا مجدال
 !)وأْحِبْب إلینا أن تكون الُمَقدَّما   وقال نبيُّ المسلمین تقدموا  (
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 !)صبورا ولكن ال سبیَل إلى الصبِر خلیَليَّ ما أْحَرى بذي اللُّب أن ُیَرى  (ومنھ 
غیر  الفصل بین فعل التعجب ومعمولھ بالظرف والجار والمجرور: األولى: ملحوظتان

جائز إذا كان الظرف والجار والمجرور غیر متعلقین بفعل التعجب  كالمثالین ما أحسن 
بزید مارا، وما أحسن عندك جالسا، فإذا كان الظرف والجار والمجرور متعلقین بفعل 

مثل ما أحسن بالرجل أن . التعجب ففي جواز الفصل بھما خالف، والصحیح جوازه
 یصدق، وما أقبح بھ أن یكذب 

!) ما كان أكَرَم علیا( یجوز أن تزاد كان بین ما التعجبیة وفعل التعجب مثل :الثانیة
 .وتكون كان في اإلعراب فعال ماضیا زائدا مبنیا على الفتح ال محل لھ من اإلعراب
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 تطبیق
)1( 
 :وبین المتعجب منھاستخرج صیغ التعجب الواردة فیما یأتي 

 ! كیف تنكر فضل من أنعم علیك-1
 ! ما أكثر أبواب الخیر لمن یرید فعل الخیر-2
 !ألھذا الحد بلغت االستھانة بحقوق الناس:  سبحان اهللا-3
 فقد دافع عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم بلسانھ وناصره بشعره!  هللا در حسان شاعرا-4
 ! ما ألطف الجو وما أصفى السماء-5
 ! یا لكثرة الورود في ھذه الحدیقة-6
ما أشجعك ! هللا أنت:  كان علي فدائیا جریئا، ومقاتال شجاعا حتى صح أن یقال فیھ-7

 !وما أشد بأسك
 ! أكرم بالمحسن الذي یمسح دمعة البائسین ویعطف علیھم-8

)2( 
 :بین فیما یأتي من صیغ التعجب المتعجب منھ، وفعل التعجب وإعراب ما بعده

 !وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل  ما أحسن الدین والدنیا إذا اجتمعا -1
 !سقاه ماء الغوادي فھو ریان    ما أنضر الورد إبان الربیع وقد-2
 !ولكنھم في النائبات قلیل    فما أكثر اإلخوان حین تعدھم-3
 !إذا تفرقت األھواء والشیع    أكرم بقوم رسول اهللا شیعتھم-4
 !ضر الزرع ما أنضر أن اخ-5
 ! ما أقبح الغرور-6
 ! أعظم بالمجاھدین-7
 ! ما أسوأ أن یلتبس الحق بالباطل-8
 ! أوجب بأن یحافظ على الحریة-9

 ! ما أحسن أن یعان الصدیق-10
 

)3( 
 :تعجب مما یأتي بصیغة ما أفعل في جمل مفیدة

  سرعة الحصان– وضوح الحق – اعتدال الجو –انتصار المظلوم 
)4( 

 :یأتي بصیغة أفعل ب في جمل مفیدة مع تغییر ما یلزمتعجب مما 
 ! ما أجمل السیر على الشاطىء-1
 !وما أقل أن تفعل!  ما أكثر أن تقول-2
 ! ما أحسن ما عجلت إلى الخیر-3
 ! ما أجمل استغفار المؤمن-4
 ! ما أعدل أال ینجح المھمل-5
 ! ما أطیب الفاكھة الناضجة-6

)5( 
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تمل على تعجب بصیغة ما أفعل، وأفعل ب، وصیغتین ھات أربع جمل من عندك تش
 .أخریین

)6( 
 :أعرب ما یأتي

 !بھداك مجتنبا ھوى وعنادا    ما كان أسعد من أجابك آخذا-1
 !في شاطئیھ من الجنات أدواح    ما أطیب النیل ما أبھى شمائلھ-2
 
 
 


