
  2003ُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة اْلُلَم
===================================================== 

 المبالغة صیغ 2:3
 يف والمبالغة الكثرة على للداللة فاعل صیغة عن محولة صیغ ھي المبالغة صیغ -1

 ِمفعال) َطُروب َأُكول، (مثل َفُعول) غّفار وّھاب، (مثل َفّعال: أوزان خمسة وھي الحدث
 )َیِقظ َحِذر، (مثل َفِعل) شدید سمیع، (مثل فعیل) ِمھذار ِمكثار، (مثل
 وتشدید الفاء بكسر ِفعِّیل: منھا المشھورة السابقة الخمسة غیر للمبالغة ألفاظ سمعت وقد
 وُفَعلة ،)ِمْعطیر (مثل فسكون بكسٍر وِمْفعیل ،)وِسّكیر ِصّدیق، (مثل المكسورة العین
 الفاء بضم وُفعَّال ،)فاروق (مثل وفاعول ،)وُضَحَكة وُلَمَزة ُھَمَزة (مثل ففتح بضم

 .التخفیف أو بالتشدید) وُطوَّال ُكبَّار، (مثل تشدیدھا أو العین وتخفیف
 َعالمة، (مثل فعال على التاء یادةبز َفّعالة المذكر وصف في للمبالغة سمع ومما

 ).ونسَّابة وفھَّامة،
 نادرا إال الثالثي غیر من تؤخذ وال الثالثي، من تؤخذ المبالغة صیغ :ملحوظة

 فترفع عنھ فرع ھي إذ الفاعل، اسم عمل المبالغة صیغ تعمل :المبالغة صیغ عمل -2
 الفاعل كاسم عملھا يف وھي والمجرور، الجار بھا ویتعلق المفعول، وتنصب الفاعل،

 مع أي األحوال جمیع في بأل محالة كانت إذا تعمل أنھا أي وشروطھ، أحوالھ في
 على دلت إن أل من خلت إذا وتعمل المستقبل، أو الحاضر أو الماضي على الداللة

 على دلت إن عملھا وشرط الماضي، على دلت إن تعمل وال المستقبل، أو الحاضر
 وفیما موصوف أو عنھ مخبر أو استفھام أو نفي على تعتمد أن المستقبل أو الحاضر

 :لعملھا أمثلة یلي
 مبالغة صیغة وھي المبتدأ، خبر شراب) شّراب فأنا العسَل أما (فّعال صیغة عمل مثال
 ومثل لشراب، مقدم بھ مفعول والعسل مستتر، ضمیر فاعلھا

 )أعقال الِفالخو بَوالِج ولیس    ِجالَلھا إلیھا َلبَّاسا الحرب أخا(
 أو جیرانھ بیوت إلى الدخول كثیر الخوالف َوالج ومعنى  الدرع، الحرب ِجالل معنى
 الحرب في ثابت أنھ أي الجسم مھتز النفس ضعیف أعقل ومعنى سلوكھ، لسوء خیمھم

 ضمیر فاعلھا مبالغة صیغة وھي ألخا، صفة أو حال لبَّاسا. جیرانھ إلى یسيء ال
 .للباس ھب مفعول ِجالَلھا مستتر،
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 :فعول صیغة عمل مثال
 )عاِقُر فإنَك زادا َعِدموا إذا  ِسماِنھا سوَق السیِف بنصِل َضروٌب(

 بھ مفعول سوق مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة صیغة وھي محذوف، مبتدأ خبر ضروب
 :ومثل لضروب،

 )َھُیوج العزاِء إخواَن الشوِق على    إنھا للشوِق واھتاج دیَنھ َقَلى(
 لھیوج مقدم بھ مفعول إخوان مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة صیغة وھي إنھا، رخب ھیوج
 الحسنة الناقة وھي بائكة جمع البوائك) َبواِئَكھا لِمْنحار إنھ: (مفعال صیغة عمل مثال
 .لمنحار بھ مفعول بوائكھا مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة، صیغة وھي إن، خبر منحار
 صیغة وھي إن خبر سمیع) دعاه من دعاَء سمیٌع اَهللا إن: (فعیل صیغة عمل مثال
 .لسمیع بھ مفعول دعاء مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة
 :فِعل صیغة عمل مثال

 )َفدیُد لھا الِكْرِمَلیِن ِجحاُش    ِعرضي َمِزقون أنھم أتاني(
 وفدید طیىء، بجبل ماء موضع والكرملین بسوء عني یتكلمون عرضي مزقون معنى
. الكرملین جبل على الجحوش صوت مثل الشاعر عن یتكلمون الذین أن أي صوت
 بھ مفعول عرضي مستتر، ضمیر فاعلھا مبالغة صیغة وھي أنھم، خبر مزقون
 .لمزقون
 :الشاعر قول ومنھ

 )األقدار من ُیْنِجیھ لیس ما     وآِمُن تفید ال أمورا َحِذٌر(
 إن حتى األولى، الثالث الصیغ من عمال أقل وفعل فعیل وھما األخیرتان والصیغتان

 .عملھما أنكر من النحویین من ھناك
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 تطبیق
)1( 

 أو مفعول أو فاعل من ومعمولھ منھا یعمل ما وبین یأتي مما المبالغة صیغ استخرج
 :وجد إن بھ متعلق مجرور

 )اھتدى ثم صالحا وعمل وآمن تاب لمن لغفار وإني (-1
 )كفور خوان كل یحب ال اهللا إن آمنوا الذین عن یدافع اهللا إن (-2
 )أثیم معتد للخیر مناع بنمیم مشاء ھماز مھین حالف كل تطع وال (-3
 )مسد من حبل جیدھا في الحطب حمالة وامرأتھ (-4
 أرِفِد القوُم یسترِفِد متى ولكن    مخافة التالع بحالل ولست -5
 مھنتھ بأسرار العلیم الصدوق العمال خیر -6
 یسود ال إخوانھ الحسود -7
 الطمع عند وثاب وال الفزع عند بھیاب لیس المؤمن -8
 ودودا وللمساكین رحیما، بالضعفاء كن -9

 القدرا عاتب أمر فات إذا حتى  لفرصتھ مضیاع الرأي وعاجز -10
)2( 

 :التالیة األفعال من المبالغة صیغ ھات
 عطف - جال – نحر – قال – وھب – شرب – فھم – غدر

)3( 
 الخمسة المبالغة صیغ من صیغة منھا جملة كل في جمل خمس عندك من ھات

 المشھورة
)4( 

 :یأتي ما أعرب
 )للعبید بظالم ربك وما فعلیھا أساء ومن فلنفسھ صالحا عمل من (-1
 معوان الحر فإن نداك یرجو  أمل لذي معوانا الدھر على وكن -2
 بَخزَّان سواه شيء على فلیس   لسانھ علیھ َیْخُزن لم المرء إذا -3
 
 


