


بُ  :التَّعجُّ

.المزيةظاهرفاعلُ فعلُ استعظامُ هو

أمواتا ُوكنتم!باهللتكفرونكيفُ }تعالىكقولهكثيرة ،بألفاظُ ويكونُ 

سُ الالمؤمن!للا ُس بحانُ "وكحديث،{فأحياكم ،"مْيتا ُوالاحي ُي نج 

ه ُهلل ُ"ونحو سب كُ !لرجمنلكُ يا"ونحو"!أنتوهلل!فارسا ُد رُّ وح 
.ذلكونحورجل ُبخالدُ 

ي فهموالذي.الوضعبأصلالالكلم،قرينةمني فهمُ إنماذلكوكلُُّ

بُ  ."عجبالتفعل"هوإنماللتعجب،الموضوعةُ بصيغتهالتعجُّ

لُْ"و"أفعلما"وزنعلىويكونانالشيءُ منللتعجبصيغتانُ وه ما أفع 

لمأحسنُ ما"نحو"بـ  ."!بالجهلوأقب حُْ!الع 

لالتعجبفعل)األولىالصيغة ُوت سمى فعل)لثانيةاوالصيغة ُ،(األوَّ

علىهمامنالثانيةجاءتوقد.ماضيانفعلنوهما.(الثانيُ التعجبُ 
.أمرُ بفعلوليستاألمر،صيغة

دلولُ  بإنشاءُ وهوواحٌد،الفعلينكلوم  .التعجُّ



:شروط صوغهما 

الالاس  الالالض تعجال الالصاس ن إال الالاغال  ن ثالالا فعالالا   ا الال  ت س فعالالا تعجعب، ألحالالر س ثالتٍالال  
س ثع،الالالالوٍّ س االالالالاٍّ  س لا الالالالا  ع،جال الالالالصاس ن االالالال ا  تع الالالالال  تعمال الالالالٍ   ه ال ثنالالالالى و،الالالال  و ل ثج الالالالر   

".أفعاال "
ّ  لالوعهض. كاع خر وتعحمالا  وححوممالا. فا يالٍنصال ثما ن فعا عى ! " ثالا أ ل،الى. "وشال

ّ  . فقالالب  نالالالوا ثالالالا تعرلوعصالالال  ون فعالالاغ عهالالالاس ون ثالالالا غصالالالر تعتا الال  تعمبالالالر   لالالالوعهضس ثالالالا وشالالال
ا وممالالالالا   اوصالالالال" أوطالالالال  وأوعالالالال "س  نوممالالالالا ثالالالالا ! "أوطالالالالاا ع،الالالالب تمضس وثالالالالا أونا ع،معالالالالرو 

س ومال  ( رتاق  وتثجاء وتخجال ال) نوما ثا ! " وثا أخ را! ثا أاقاا"ولوعهض . تألحر 
. هالالالو شالالالّوه ومالالالو تحالالالى فعالالالا ثب( باعٍنالالالاء ع،مبهالالالو )خمالالالالص  تألحالالالر س وفالالال  تخج الالالر 

ا فعالا ثبهالو س و ّعك ن يٍنصال ثا فعا ثنال س خ ص  تعجٍاس تعنال  باإل ٍاتس ون ثال
ثالالا )و س فق،الال  تعمبهالال( حال الالر)ألحالالك  ل  نصجالالى ثالالا . باعمالعوعصالال خ الالص  تعجٍالالاس تعالاو،صالال  

.  الو تجىثنتعجمس تألثر و،  تعساثعس فا يب ي أاجعبا ثا ح الرا أٍّ ثالا !( تح را
ووالنصالال   الِمالال  و،صنالالاس)فالالال أثالالا تع،الالٍس بالال ل  الالال تعالعالالا ثمالالا ن يالالر   ن ثبهالالونس ححالالو 

ون !( األثرثا أ ماا و،صنالا وثالا أونالاا بال)و،  تألصحس فجقو  بىلا  تعجعبا ( باألثر
.  وتخوتاهاوأخوتاهاس و ا  ككال. يٍنصال ثا فعا حالص



مالالا"وأثالالا لالالوعهض  و أ الالر  فالعالالا تعجعبالالا  حمالالا مالال! " وثالالا أثسالال  أ ف مالالا! ثالالا أصالالٍح أ رغ غ
. مالا لالص ا وفعا تعجعباس  ( ثا) صا ( كال)وأصٍح وأثس   تئباالس  ما ازت  " وت ف 

كمالالالات. اضالالال، غصالالالر أل  تا اهمالالالا حالالالا  هس و تا اهالالالا  تصالالالرهس ون يٍنصالالالال ثمالالالا ن إقٍالالالا تعمال
الوت ل،ٍالى"ثعن  تعٍا هس فصبو  ححو بماتوفن س  ن أل يرت    ثمالا اال ا  ون! ". ثالا أثو

ثالا )شالّ لالوعهض ك حمرغ وأوالرَغ وأكوحالا وأشالصا و ( أفعاغ )تع ال  تعم ٍه  ثنى و،  و ل 
( .ألل تع ال  ثنها م  أمَو وأحمق وت وا! أ ونىأمولىس وثا أحمقى وثا 

ُصْوغ ُف عليُالتعجبُمماُلمُيستوفُالشروط،ُأتيتُبمص درهُمنصوباُوإذاُأردت 

ُالزاددددةُبعددد" أكثددر"أوُ" أشدددُ "بعدددُ بالبدداء  دُْ"ونحوهمددا،ُومجددروراُ  " أكثددرُْ"أو" أشددد 

دده ،ُأ وُسددواد ُعينيدده"ونحوهمددا،ُتقددولُ دد ُ"قددولُ،ُوت! "مدداُأشدددَُّإيماندده ،ُأ وُابتهاج  أ ْبل 
،ُأ وُاجتهاده ه،ُأ وُكحله  ! ".بعور 



!( :ثا أفع،غىال )صصغ  
ِا تعمالجعب اال ثنى ثن و ًا و،  " ثا أفعاغ "يغ،  صصغ غ  .ألفعاعمالعوعص تف  تعجعب،
 لع،هالا لمص،الً س  مالا شال ء  " ثالا ألمالاغ تعال الص، غ "فمعن  لوعالك . ع،ج عبإ " ثا أفعاغ "وتعهمزهال ف  

اال وألاثالالى"اقالالو ال  الالىال عالالض إكوحالالا  ن  أل! "أثالالر  ألعالالبغ ا ولصاثغ مالالاغ تع الالاٍّال و،الال  . ثالالر  س ارتالالبال أل  لالعالالو غ تالالاس ف،الالِزٍّغ ًرتقالالًا وتحالالبًه فالال  تعجعٍصالالر الالض  حال تلالالض  ح الالره  ااثالال   ( ثالالا)و . ثعنالال  تعجعبالالاس فبالالرى ثغبالالرى تعمغ .اتنلجالهاثص ال خرل  وا ثعناما  ع  ثعن  تعجعب( ثا)س ولصاغ م  "ش ء  "بمعن  
رهس عج المنها ثع أحهالا ح ال هاولا  تن جبتء . وو،   ا فه  ف  ثوضع  فع و،  تن جبتء)

. عصهالا  الًا إعالو  وتعالعا بعبما فعا ثاض ع،جعباس وفاو،الى ضالمصر ثسالججر ولو . ثعن  تعجعبا
( .ثا)وتعبم،  ف  ثحا  فع تعمٍجبأ تعّي مو . وتعمن وب ثالعوعى

و صالال س ححالو أتعن ره تعجاث س م  تعج  ا الول ثكجالصال   نالسالهاس فالا احجالاَ أي صال،  ( ثا)و 
.بالٍا فعا تعجع( ثا)وثنها ". ألثر ثا لبع ل صر تحالى"وثنى تعمتا ". أغكرٍّ  لا ثا"

" تا خصالرتً تفعالا ثالا االر "ححالو . فهال س ثعرفال  ثوصالوع  هالا ع  لم،  اوصا ( ثا)فال تحجال  
ا تومالالا ثالال"و لم،الال س فهالال  ح الالره ثوصالالوف س ححالالو أثالالا ثالالالر  بالالىوتل تحجالالال   عالال  ثالالا اوصالال  

ا تألثالالو  شالالصًًا ثالال"ي أس "تومالالا ثالالا ثالالا تألثالالو  ينالالالع"ي شالالصًًا حافعالالًا عهالالاس وححالالو أ" حافعالالًا عةثالال 
.ف  ثوضع ح ا حع  عما( ينالع)س فبم، "حافعاً 

فيُالكلمُعلىُاألسماءُاوالموصوفيةالموصوليةوسيأتيُالقولُعلىُ  ُ لموصولةُمبسوطا
( .وأسماءُاالستفهام



بينُ( كان)وت زاد ُ ُالتعجب،ُنحوُ( . ما)كثيراُ  ُ( كان)ماُ"وفعل  رُ "أعد ل  ومنهُ ! " عم 
ُالشاعرُ [منُالكامل]قول 

ُ ( كانُ )ماُ ذا ُآخ  ْنُأ جابك  ُم  هُ ... أ ْسع د   ُ ْجت ن با ،ُم  ناداب ه داك  ُوع   ً و

[منُالكامل]وقولُاآلخرُ

ُلصاحبيُ يَّت ها،ُفقلت  ب ْتُت ح  ج  ُأ كثرهاُلناُوأ ُ... ح  !ق ل هاماُكان 

أويلُمصدريةُوالفعلُبعدهاُفيُت( ما)وفكانُتامةُرافعةُماُبعدهاُعلىُالفاعليةُ)

جبُلفعلُالتعجبُوالمصدرُالمؤولُهوُالمتعبهمصدرُمنصوبُعلىُانهُمفعولُ

".ماُأحسنُماُيكونُالبدرُليلةُالغد"منهُفإنهُأردتُاالستقبالُقلتُ



!( :بىِ أفعاو )صصغ  

الالاال ثنالالىال صالالصغ غ  الالاغ "كمالالا يغ،الال  تعمالجعب  س ي،الال  صالالصغ  عوعصالال تعمالس ثن الالو ًا و،الال  "ثالالا أفعغ
.عالاو،ص  ثغحاا تعمالجعب اال ثنىس ثبرو ًت  ٍاء   تئبه  عالظًاس ثرفووا و،  ت" أفِعاو "

ا  لالال وتالا تثرأاالال وت! إا  لاال أكرٍّو بسعا غ "وتٍق  تعالعا  ،الظ  وتحب ع،بمصعس اقو  
! ". هاوتا حساء أكِرٍّ  هاوتا  لا ال أكرٍّو !  هاأكرٍّو 

.أي صا  هت لالٍح  " أص،ى ألٍحغ تعبهاال " ألٍحو باعبها"فقوعالك 
الالصرو هس  مالالا لالالاعوت أغالالب  تعٍعصالالر ه  "فالالاعهمزهال ع،   الالب  والا عالظالى  عال  تعخٍر  ع  عالظ تألثرس إلفا ه تعجعب،اس  ما أالخِرَغ تألثر بمعنال  تعالبواءِ ض أالخالالِرَغ والالا عالالالظ  الال. س أي صالالا  هت غال

". حمى هللاس وترحمك هللا"عالظ تعخٍر ف  لوعهض 
مالا غالصِ الرتو صالو ه وهعك أحى ع". كال  باهلل شهصبتً "وتعٍاء منا  تئبه ف  تعالاواس  ما ف  

الالالاٍلحغ  لالالالنا ال صالالالصغ  تألثالالالر  عالالال  تنلالالالض ت عظالالالامر تعماضالالال   عالالال  تألثالالالرس إل ت ه تعجعبالالالاس لغ
بالىصالو ه تعمالعالو   تالا ًه ثال،جزثال س عصكالول و،ال " أكالرٍّو " لنا ًت صرتحًاس فزتبت تعٍالاءال فال  

" ب ض  عال  تعج ه، الال ون اال،قالوت ب يال"تعمبالرو  بحالر  تعبالر تعزتئالب عالظالًاس  مالا فالال  لوعالى اعالاع  
صبالو  حالّفهاس  مالا لالا  فه  غصالرال ثال،جزثال   فصالىس ف" كال "و تا االها منا بخافها ف  فاوا 

[ثا تعطوتا]تع اور 
صورغهً  تغ وا إا والمغ ه زو عوس ِ لو اغبغ صواال وت... و ِ  إِللاٍّال ِع،مغروِء حامصاكال  تع  



اء ألالالالٍح باعبهالالالاس فالالال لٍح فعالالالا ثالالالاضس لالالالاء و،الالال  صالالالصغ  تألثالالالرس إلح الالال”وأثالالالا  والالالرتب )
تلج الالجى ومالالو ثٍنالال  و،الال  فالالجح ثقالالب  و،الال  ظخالالرا ثنالالع ثالالا  هالالو ا تعسالالكول تعالالّي. تعجعبالالا

اعٍالالاء ومالالو ثبالالرو  عالظالالًا ب( ألالالٍح)صالالصغ  تألثالالرس وتعٍالالاء حالالر  لالالر  تئالالبس وتعبامالالا فاوالالا 
.تعزتئبهس ثرفوع ثحا ألحى فاوا

 ل إبعالا ِ حالى أثالر ع الا تحالب بال" "كالرٍّ  زتالبأ”فال  لالوعهض ( تعمال الا)فال  تعزثخ ري ولا  
ون ا،قالوت ب يالبإكض }ع  ثت،ها ف  لوعى اعا-ثزتبهس أي ب ل إ الى باع رٍّ وتعٍاء " تبًت  رتماً 

،جعبإالال  مالالّت و مالالو أثالالر بالال ل إ الالصرا هت  الالرٍّ وتعٍالالاء عأع،ج كصالالب وتنخج الالا  {  عالال  تعجه، الال 
كالرٍّ  زتالب وتالا ص،ى  ض لرى ثبرى تعمتا ف،ض إغصر وا عالظ تعوتحب فال  لوعالك إالا  لالال أأ

( . لا  أكرٍّ  زتب
ألحى ف  ثوضع تعالاوابىفع،  مّت فمبرو  تعٍاء ف  ثوضع تعمالعو  

ّت  ٍعصالب ومالو ثالر ع،وتحالب وثالا مالأحال  ثت،الى فال   الا أثسالججرًت اقالبيرا ( كرٍّأ)وتكول فاوا 
.و  اعالرتء وتعزلاَ وت ا  صسال وت ا خر تعزثخ ري لو  لماو  ثا تعع،ماء غصر 

حقصقال  تحالى عالو ثًرت صو ه ثاضصًا حقصقال  ولع،الى أثالًرت صالو ه و أو مره تعخا   صا لع،ى )
ثالالا ل ين الالاأعزثالالىعالال  حالالّ  مالالّا تعٍالالاء تعبتخ،الال  و،الال  تعمجعبالالا ثنالالى  تضالالطر  شالالاور 

بمهالالو  ألحالالى وأل يرفعالالى و،الال   أي تعبالالىبعالالبما و،الال   أي تعالالالرتء وثالالا اابعالالى ألحالالى ثالعالالو  
( .فاوا



س ! "مالاو باعال الص، ون إبو ال حّ ال تعٍاِء تعبتخ،  و،  تعمالجعب ا ثنى ف  ححو لوعك أل
ثناس  ن  س فصبالالو  "ألو وأل  "ل ا الالول لٍالالا أوإل  احالال   تئالالبًهس ألل   تا اهالالا ثال،جِزثالال  س  مالالا لالالب 

ًِ رت  حّ  حر  تعبرِ  لٍ،هماس  قو  تع اور  [ثا تعطوتا]حّفالهاس ن
ثوت  ،مصا اغقغب  ثاتوأغحٍِاو ِ عصنا أغل إكول ... ولا  حغٍ ، تعمالسو عمالقغبغ ٍّ .أي أحٍاو  عصنا ب ل إكول تعمالقب 



:أحكاٍّ فع،  تعجعبا 

 ن ثعرفالً  أو ( تئبهثن و ًا  الس أو ثبرو ًت باعٍاِء تعز )ن إكول تعمالجعب اال ثنى ( 1)
ا تعالائبهال تعمط،و  س ومال  تعجعبالا ثالا حالا  شال خص  ثخ الو  حِ رًه ثالخج   س عجح ال

ثالا أحالا  لالًا "،ال  فالنل ل. س ععبٍّ تعالائبه"س ون أحساو بقائض  ! "ثا أحساغ  لاً "فا إالقا ال 
.لا س عح و  تعالائبه! " أحساو بقائض  باعوتلا"و! " إالعاال تعخصر

الالالا ثنالالالى ( 2) بالالالرو ال وتعم". ثالالالا أفعالالالاغ "ومالالالو تعمن الالالوب بعالالالب -إبالالالو  حالالالّ ال تعمالجعب 
[عطوتاثا ت] ل  ال تع اٍّ وتضحًا  بوحىس فاألو   قوعى -" أفعاو "باعٍاِء بعب 

صرًتس ثا أغو   وأغ ... هللا ون س وتعبزتءال بال ،ىس لزى  كورثا ِ صع غ خغ
الالالِمعو  هالالالض"وتعتالالالاح   قوعالالالى اعالالالاع  ! " وثالالالا أكالالالرثهض! ثالالالا أوال هالالالض"أي  س !ِ الالالرو ِ هالالالضو وأب! ألو

[ثا تعوتفر]ولو  تع اور 
ِوصنا ! أوِز و  نا وأغكوِ   رِه ثغاو يغِ،ص...  ل  ال نايوثًا ِ ع  حال و
حا! أي وأكِ   نا !.وثا أكالاحا عهّت تألثر! وتعمعن  ثا أوز 

خالرغ ثالّ و   ثعالى ِثتالاال و،ال  أفِعالاو ظثعطوفالاً أل إكول " أفِعاو "وتال جرغطال ف  حّفى بعب  ض إكالالالا ون إبالالالو  حّفالالالى  ل عالالال. هعالالالك تعمحالالالّو س  مالالالا  أيالالال غ فالالال  تبإالالال  تع رتمالالال  وتعٍصالالال 
[ثا تعطوتا]وشّ  لو  تع اور . كّعك

ِنص  غ يغ،وقغها  ّغعكس ِ ل يغ،وقغ تعومغ ِمصبًتس وِإلو إغسو ... فغ ِب حغ ِا يوثًا فغ غلو جغغو
!أغل إسجغن غ بىأي ف لِب و 



الالا تعجعبالالالا" هت  النالال غ ( 3) اس فالالا إبالالالو  ثالالا ثالعجالالا تععالالالصاس ولالالا ا الالحصح وصنهمالالال" ِفعو
عىال  ! ".بىوأًِو و !  واعهاس ححو ثا أًوغ

أشالِب و بسالوتِ  "و! " ا لغنالاس ححالو أغوالِز و و،صنالا بال ل اال"أغفِعالاو "و ّعك إباال فغك، تإل غالاٍّ فال  
! ".وصنصى
ٍصالالال   جقالالالبإض  ون االالال خصر  ون ف( 4)  الالالاس  ن تعال الالالاغ  الالالصا ن يالج الالالر  ال فالالال  تعبم،الالال  تعجعب 

ِا ثنى باعظ ر س أغو تعمبرو  بحر  تعبر   ِا وتعمجعب  ب رط أغل يجع،قالا بالعالا )فعِا تعجعب،
ثالا أغلمالاغ عص،ال غ "و  فاعال اال باعظر  ححو أغل اق. لائز هاس أغو تعنبتءس فاعال ا (تعجعبا

[ثا تعطوتا]وححو لو  تع اور ! " تعٍب غ تعج ضغ 
ثالها  زو ٍِّس ثا  تٍّغ حغ زو س ب غل أغا... أاللصضال ِ بتِ  تعحغ حو نوأغحِر ِ هت حاع و
بغ وثالالا أغ ! أغحسالالاو باعرلالالِا أغل إ الالبال غ "وتعال الالاال باعبالالا ِ  وتعمبالالرو  ححالالو  س ! "لالالٍح أغل إغ الالِّ

ثاوثنى وأحٍاو  عصنا أل إكولغ  [ثا تعطوتا]س ولو  تبخر "تعمالقبِ 
ي تع،اِ  أغل يالرى  رغى ِ ِّ س ثا أغحو ِ،ص،غ   ٍو ًتس وع او ... خغ ٍورصغ ٍِصاغ ِ ع  تع   ن لغ الال،غصض عالالب إكالالِرب حغتوالالرًت هلِل  غ ،  نالال  لال الالِرو  الالا ثغ مو مالالاثالالا أ! ولالالو ال وغ ! حسالالاغ فالال  تعهصبالالاء ِعقاءغ

! ".وأ ٍ  ف  تعمغ رثات بغقاءما! وغطاءماتع، ز اتوأغكرٍّغ ف  
أوالالالِز و ( "سالالالاٍّال و،صالالالى تع)وتعال الالالاال باعنالالالبتِء  قالالالوِ  أثصالالالر تعمالالالأثنصا و،الالال ِ   الالالا أ الالال  ًاعالالالا 

س أبا  ! ".ثالبب نس أل أ تك صرتعًا تعصقطغالِ و،  



الالر ( 5) ثالالا "س ححالالو نع بالال ل اغع، الالق ِبالع،غالال  تعجعبالالا ثبالالرو   مالالو فاوالالا  فالال  تعمعنالال س لال
ّت  ن  هت  غ   فعالالاال ون إكالالولال مالال". ثالالا أبغالاللغ تعخالالائاغ  عالال   "وححالالو ! "  عالال  أ صالالى المصالالرتً أحالالا  

س  ما  أي غ  .تعجعبا و،  حالا   أو بالغل 
نالسىس غصالر  ت    فنل  ال ف  تعمعن  ثالعونس و ال فعاال تعجعبا ف  تألصا ثالجعبإًا   الالر  بالالاع اٍّ ححالالو  س لال الالن  ع،خالالائاوثالالا أب! أل صالالى المغصالالرتً ثالالا أحالالا "و،الال  ِو،والالض  أو لهالالا  وثالالا ! غ غ

! ".أكسٍغن  ع،خصر
تال تعمالعالالو  باعٍالالاِءس ححالالو  وثالالا ! بالالاعحق ِ ثالالا أورفنالال "فالالنل     و،الال  و،الالض  أو لهالالا  لالالرغ و

رك بموتلع تع وتب! أله،غىال باع ب  ! ".بت وثا أو،مغىال بطرالِ  تعس  ! وثا أب غ
إًا بحالالالر  لالالالرس لالالالرغ تغ ثالعو  عالالالىال بمالالالا  الالالال وإل  الالالال فعالالالاال تعجعبالالالا فالالال  تألصالالالا ثالجعالالالبِ 

ى  س ححالو بالىيغجعالب  وثالالا ! ثالصاوثالا أ ضالالاح  والا تأل! ثالا أغ الالٍغن  و،ال  تعخالائا"ثالا حالالر  
".أثسكن  باع ب س وثا أكترغ  هواح  ع،حق  

س أل" ثالالالا أفعالالالاال "ولالالالب وغ غ غ ا الالالغصرال ( 6) الالالّوهًتس ومالالالو فعالالالا  ن إال الالالغ رال ل  تعج الالالغصر ثالالالا شال
ً  و،ال  تعمٍاعغال س غصر أحى عما أشٍىغ تلض تعجال صا و حًا وأغصالا و نعال. خ ائص تأللماءِ 

[ثا تعٍسصط]لهاغ و،صهض هعكس  قوعى 
،غحغ إا ثا  صو س عنا أغثغ ل  بغ عص اِئ الا  ِثاو ... ِغزونحًاس شغ مالرِ تعمأال اِ  وتعس  س وثالالا أحسالالا"لالالاعوت    الالمعال  ن فالال  ثالالا أث،الالحغ ،الال  مالالّت غصالالر أحالالى إبالالو  تعقصالالاسال و". وعالالض إالسو

ّوهس ِ هت أ تبغ  وو،صالى إبالو  أل اقالو  ثالا . ثع تعجعبا تعج حٍ،اال  ما  أي غ ف  تعٍصال بىتع ،
صااال  ينااال ِ ع  ل،ٍ ! أحغ ًغصِر وثا ! وثا أال غ ! ".ثب،سىأال صِر غ وثا ! حبيتىال أغ


