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 ملخص البحث:

يهدف هذا البحث التعرف على أحد 
أساليب اللغة العربية الغنية بأساليبها 
املعروفة واجلميلة أال وهو )اسلوب 
التعجب(، الذي يعد شعورًا نفسيًا داخلياً 
يشعر به اإلنسان عند مشاهدته أمرًا غري 
طبيعًي خارجًا عن املألوف يف احلياة 
اليومية فيقوم بالتعبري عن ذلك الشيء 

تدل عن تعجبه من ذلك األمر.  بكلمات
فأردنا أن نتعرف كيف تعامل القرآن 
الكرمي يف نصوصه مع هذا األسلوب؟ وما 
هي الصيغ املستعملة يف هذا االسلوب من 
خالل هذا البحث املتواضع؟ فظهر 
توظيف التعجُّب القياسي و التعجُّب 
السماعي لغرض حتقيق دالالت متعدِّدة. 

النار و صربهم  إذ كان التعجُّب من أهل
عليها، و التعجُّب من كفر اإلنسان. و 
التعجُّب من عدم انتفاع الكافرين من 
مسعهم و بصرهم، فضاًل عن التعجُّب من 
عظيم مسعه و بصره سبحانه و تعاىل. و 
جاء التعجُّب باستعمال "َحُسن؛ َكرُب" 
للتعبري عن حالة خاصَّة إن إجيابًا و إن 

استعمال االستفهام سلًبا. أمَّا التعجُّب ب
 والنداء والنفي واألمر فله سياقاته. 

Research summary                                     

This research aims to 

identify one of the existing 

methods    

found in the Arabic 

language rich in its well-

known and beautiful 

methods which is the 

method of exclamation  

which is an internal 
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psychological feeling  A 

person feels when he sees 

abnormal and out of the 

ordinary things in daily life  

so he expresses it About 

that thing with words that 

indicate his amazement at 

that  matter we left to know 

how the Quran deals with 

this method in its texts and 

what are the formulas used 

in this method through this 

humble search .         
 املقدمة: 

صالة والسال م احلمد هلل رب العاملني وال
على أشرف خلق اهلل سيدنا حممد صلى 
اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ، 

 وبعد :

فالقرآن الكرمي املعجزة اخلالدة لرسالة النيب 
حممد عليه أفضل الصالة والتسليم ، تلك 
املعجزة اليت نزلت على قوم خصهم اهلل 
سبحانه وتعاىل من البالغة والبيان ما مل 

هم، ووهبهم فصاحة اللسان خيص به غري 
ومجال املنطق وسالمة التعبري، ومع ذلك 

عندما مسعوا القرآن سلبت عقوهلم وذهلوا 
ملا فيه من روائع الفصاحة وعظيم البيان، 
ووقفوا أمامه مبهورين متحريين ال 
يستطيعون ألمره ردًا ، وعجزوا عن أن 
يأتوا بسورة من مثله، واعرتفوا بأًن هذا 

 من كالم البشر. القرآن ليس 

فقد آثرت على دراسة أسلوب التعجب يف 
القرآن الكرمي ألقف على صيغ التعجب 
اليت وردت فيه، وقد قسمت البحث على 
فصلني وخامتة ، تناولت يف الفصل األول 
حد التعجب وأهم صيغه وكذلك شروط 
فعل التعجب، وهل جيوز حذف املتعجب 
منه؟ وهل جيوز التعجب من اهلل سبحانه 
وتعاىل؟ وأما يف الفصل الثاين فتطرقت إىل 
أهم الصيغ املوجودة يف هذا األسلوب من 
القياسي والسماعي مع ذكر الشواهد 
القرآنية اليت وردت يف تلك الصيغ، ومن مث 

 وصوالً اىل اخلامتة . 

وقد تنوعت مصادر هذا البحث بني كتب 
اللغة والتفاسري وكذلك على بعض الكتب 
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، ويف اخلتام أرجو أن  يف معاين القرآن
أكون قد وفقت يف هذا البحث وآخر 

 دعوانا أن اجلمد هلل رب العاملني .              

 الفصل األول:

الشك يف أنَّ اللغة العربية من اللغات احلية 
اليت متيزت بكثرة أساليبها وتعدد معانيها . 
ومن هذه األساليب، أسلوب التعجب، 

ضربني،  وهو أسلوب إنشائي يكون على
 قياسي، ومساعي.

وملا كان القرآن الكرمي املصدر األول 
واألساس يف دراسة اللغة العربية وعلومها ، 
فقد آثرنا دراسة أسلوب التعجب يف 
القرآن الكرمي لنقف على صيغ التعجب 
اليت وردت فيه. ومما الريب فيه أن دراسة 
أي موضوع يف القرآن الكرمي أمر ليس 

اج من الباحث جهداً  بالسهل ، ألنه حيت
كبرياً وتبصراً عميقاً يف آيات الذكر احلكيم 

 املراد دراستها.

ومل نستشهد يف هذا البحث بكل اآليات 
اليت ورد فيها التعجب السماعي لكثرهتا 

واكتفينا بذكر مثال أو مثالني لكل أسلوب 
 خشية اإلطالة.

 حده: 

هو انفعال حيدث يف النفس عند الشعور 
ه، ولذا قيل: إذا ظهر بأمر خفي سبب

أو هو: استعظام  1))السبب بطل العجب
زيادة يف وصف الفاعل خفي سببها وخرج 

 2))أو قَل نظريه هبا املتعجب منه عن نظائره

وقال الرماين: )وأصل التعجب إمنا هو  .
للمعىن اخلفي سببه، والصيغة الدالة عليه 

فهو يرى أن  3))تسمى تعجبَا جمازا( 
إطالق التعجب على الصيغة، إمنا هو جماز 
مرسل والعالقة بني املعىن احلقيقي واجملازي 
احلالية واحمللية، إذ ان الصيغة حمل للمعىن. 
وقال: )املطلوب يف التعجب اإلهبام، ألًن 
من شأن الناس أن يتعجبوا مما ال يعرف 
سببه، فكلما استبهم السبب كان 

وقال: )من أجل  . 4)) التعجب أحسن(
اإلهبام مل تعمل )نِْعم( إال يف اجلنس من 
أجل التفخيم ليقع التفسري على حنو 
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فالرماين  5)) التفخيم باإلضمار قبل الذكر(
يريد أن يستدل على أن يف صيغة التعجب 
إهباماً، والتعجب مستفاد منه ألجل 
التفخيم. وقد استدل بأن )نِْعم( ال يعمل 

س مبهم، والتفخيم إال يف اجلنس، واجلن
آت من إهبامه، لذلك ال يؤتى مبفسر 
ضمريه إال جنسا، كما يف قولنا مثال )نعم 
رجال زيد( فلما حصل هنا اإلضمار قبل 
الذكر أويت مبفسر مرجع الضمري جنسا  
كلفظ )رجال( لكي يفيد التفخيم املستلزم 

 للتعجب. 

 صيغ التعجب:

للتعجب صيغ كثرية، إال أن النحاة مل 
ا هلا إال صيغتني، مها: )ما أفعله( يضعو 

و تنقسم    6))و)أفعْل به( الطرادمها فيه
صيغ التعجب على قسمني: الصيغ 

   القياسية والصيغ السماعية.  

 أــ الصيغ القياسية: 

وهي الصيغ اليت يفهم من أصل وضعها 
للتعجب، وكما ذكرنا صيغتان: )ما أفعله( 

به(  حنو: ما أْحَسَن الًصادَق!، و)أفعل
حنو: أْقِبْح بالكاذِب!. وقد ذكر بعض 
النحاة صيغة ثالثة للتعجب هي )َلَفُعَل( 

. 7)  )بضم العني حنو: َلَضُرَب، وَلَفُهمَ 
وكذلك ذكر ابن هشام يف كتابه)شذور 
الذهب( صيغة أخرى للتعجب، وهي 

 (3))فـَُعَل( بضم العني، حنو: َكبـَُر، وفـَُهمَ 
)أفـَْعَل(  وزاد الكوفيون صيغة أخرى، وهي:

بغري )ما( فأجازوا حتويل الثالثي اىل صيغة 
)أفعل(، حنو: أْحَسْنَت رجال، وأْكَرْمَت 

 . رجال، مبعىن: ما أْحَسَنَك، وما أْكَرَمكَ 
وزاد بعضهم صيغة أخرى، وهي: اسم  

التفضيل، متمسكا بقول سيبويه: اًن 
افعل، وما افعله، وافعل به، يف معىن 

ه ابن هشام لورود . ونرجح ما ذكر (4)واحد
الصيغة الثالثة )فـَُعَل( اليت ذكرها يف القرآن 

 الكرمي، كما سنذكرها.

 ب ــ الصيغ السماعية: 

وهي التعابري اليت يفهم منها التعجب من 
حنو: قوله  (5)قرينة الكالم ال بأصل الوضع
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البقرة  تعاىل: )كيف تكفرون باهلل(
وحنو: هلل دره فارسا، ويالك من  ( 27آية)

جل، وغري ذلك. والصيغ السماعية يف ر 
 القرآن الكرمي كثرية جدا، كما سنذكرها. 

 )أفـَْعَل( يف التعجب أفعٌل أم اسٌم؟ 

اختلف النحاة يف )أفعل( يف التعجب، 
فقال البصريون والكسائي من الكوفيني: 
إنه فعل للزومه مع ياء املتكلم نون الوقاية، 

حة يف حنو: ما أفقرين اىل رمحة اهلل! فالفت
آخره فتحة بناء، ال فتحة إعراب، كالفتحة 
يف )ضرب(، وما بعده مفعول به. وقال 
بقية الكوفيني: إنه اسم ملشاهبته لـ)افعل( 
التفضيل يف الوزن واالصل املبين منه، 
وشروط بنائه، وتصحيح العني يف حنو: ما 
أقوله، وما أبيعه، واحتجوا جبواز تصغريه. 

اء، ففتحته والتصغري من خصائص االمس
فتحة اعراب، كالفتحة يف )عندك( من 
قولنا: )زيد عندك( ألن خمالفة اخلرب 
للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه، و)أحسن(، 
امنا هو يف املعىن وصف لزيد، ال لضمري 

 8(1))ما(، وزيد عندهم مشبه باملفعول به
والصحيح ما ذهب اليه البصريون الن 

ه )التصغري يف )أفعل( شاذ، ووجه تصغري 
أنه أشبه االمساء عموما جلموده، وألنه ال 
مصدر له، أو أهنم ذهبوا بتصغريه اىل معىن 

 9 .(2) املصدر حيث لزم صيغة واحدة(

   بناء فعلي التعجب:

وضع النحاة لبناء فعلي التعجب مثانية 
  .  10 (3)شروط

األول: أن يكون فعالً، فال يبنيان من 
 االسم. 

ثالثيا، فال يبنيان الثاين: أن يكون الفعل 
من رباعي جمرد وال مزيد فيه وال ثالثي 
مزيد حبرف أو حرفني أو ثالثة إال )أفعل( 
فقد جوز سيبويه بناءها منه قياسا 

ومنعه املربد ومجاعة  11 (4)مطلقا
، وقيل جيوز إذا كانت اهلمزة  12(5)مطلقا

لغري النقل، حنو: ما أظلم الليل، وما 
 أفقرهذا املكان! .
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: أن يكون متصرفا، فال يبنيان من الثالث
 الفعل اجلامد، وشًذ ما أعساه، وأعِس به! 

الرابع: أن يكون معناه قابال للتفاضل، فال 
 يبنيان من فىن ومات . 

اخلامس: أن يكون الفعل تاما، فال يبنيان 
 من فعل ناقص . 

السادس: أن يكون مثبتا، فال يبنيان من 
فعل منفي سواء أكان مالزما للنفي أم غري 

 مالزم، حنو: ما عاج بالدواء، وما أقام . 

السابع: أن ال يكون اسم فاعله على 
وزن)أفعل ــ فعالء( فال يبنيان من حنو: 

 عرج، وشهل، وخضر. 

الثامن: أن ال يكون الفعل مبنيا 
من حنو: ُضرب، للمجهول، فال يبنيان 

وبعضهم يستثين ما كان مالزما لصيغة 
)فُِعَل(، حنو: ُعنيُت حباجتك، فيجيز: ما 

 أعناه حباجته لعدم الًلبس . 

وذكر سيبويه شرطا آخر، وهو أن ال 
يستغىن عنه باملصوغ من غريه، حنو: قال 

من القائلة، فاهنم ال يقولون: ما أقيله 
ا أريد أما إذ 13(1)بقوهلم: ما أكثر قائلته

التعجب من فعل مل يستوف الشروط 
فحكمه يف التعجب ان تبىن )أفعل( من 
الكثرة، أو القلة، أو الشدة، أو حنو ذلك، 
مث يوقع الفعل على مصادر هذه االفعال، 
حنو: ما أْكثـََر دحرجَة زيٍد! وامنا بنيت 
)افعل( من هذه االشياء خاصة، ألن 

أو املتعجب منه ال خيلو من كثرة أو قلة، 
أما  14(2)شد خارجة عما عليه العادة

الفعل اجلامد، والذي ال يتفاوت فال 
ومل ترد مثل هذه  15(3)يتعجب منها البتة

 الصيغ يف القرآن الكرمي. 

زمن فعل التعجب واختصاص التعجب 
 بــ)ما(: 

ال يتعجب إال من الفعل الذي وقع يف 
الزمن املاضي واستمًر، حىت يستحق 

ا يقع يف احلال الذي التعجب منه. أما إذ
مل يتكامل بعد واملستقبل الذي مل يدخل 
بعد يف  الوجود . أو حصل يف املاضي 
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الذي مل يستمر، فال يستحق التعجب 
منها، فلذا كان أشهر صيغ التعجب على 

وقد خصوا  16(4) املاضي، أي )ما أفعل(
التعجب بـ)ما( دون غريها من األلفاظ 

ان أفخم )إلهبامها، والشيء إذا أهبم ك
ملعناه، وكانت النفس متشوقة اليه 

وقيل: )ال يغري لفظ  17(5) الحتماله أمورا(
)ما( اىل لفظ مبعناه، ألنه مبنزلة املثل، 
واللفظ إذا لزم منهجا واحدا كان ذلك 

   18(6) ادل على معناه(

 حذف املتعجب منه: 

جوزوا حذف املتعجب منه إذا كان ضمريا 
حنو: لقيت زيدا ودًل عليه دليل، كما يف 

 وما أَحَسَن! أي: وما أحسنه! وحنو قوله:

 جزى اهلل عيَن واجلزاء بفضله    

 ربيعة خريا ما أعًف وأكرما            

ومل يرد مثل  19(7)أي: ما أعفها وأكرمها
هذا التعبري يف القرآن الكرمي. وحيذف بعد 
)أفعل به( بشرط أن يكون )أفعل( معطوفا 

ذكور معه فاعله على آخر مماثل له م
 املماثل للفعل احملذوف، حنو قول الشاعر:

 أعزز بنا وأْكِف إن ُدعينا             

 يوما اىل َنْصَرِة َمْن يلبينا             

وقد وردت مثل هذه  20(1)أي: وأكف بنا
الصيغة يف القرآن الكرمي يف آيتني فقط 

 مها: 

ــ قوله تعاىل: )له غيب السماوات 1
ر به وأمسع( الكهف، آية واألرض أبص

 ( . أي: وامسع به واهلل اعلم . 26)

ــ قوله تعاىل: )أمسع هبم وابصر يوم 2
(. أي: وأبصر هبم 38يأتوننا( مرمي، آية )

 واهلل أعلم . 

وأمنا حذف )به( يف اآلية األوىل اكتفاء 
بذكره مع )أبصر(، وحذف )هبم( يف اآلية  

 .    21(2) الثانية اكتفاء بذكره مع )أمسع(

وامنا جاز عند سيبويه ومجاعة من النحاة 
حذف اجملرور بعد )أفعل( يف التعجب 
لدليل مع كونه فاعال، ألن لزومه اجلر  
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كساه صورة الفضلة فجاز فيه ما جيوز 
فيها، أما عند الفراء فقد جاز حذفه لكونه 

وذهب أبو علي ومجاعة اىل  22(3)مفعوال
 أنه مل حيذف، ولكنه استرت يف الفعل
حيث حذفت الباء، كما يف حنو: زيد  
كفى به كاتبا: زيد كفى كاتبا ، َورًُد 

 مذهبهم بوجهني: 

أحدمها: لزوم ابرازه حينئذ يف التثنية 
واجلمع، والثاين: إن من الضمائر ما ال 
يقبل االستتار، حنو: )نا( من: اكرم 

  . 23(4)بنا

 هل جيوز التعجب من اهلل سبحانه وتعاىل؟ 

التعجب من اهلل سبحانه وتعاىل، ال جيوز 
فال يطلق عليه عًز وجل أنه متعجب، ألن 
التعجب من اهلل يف القرآن الكرمي وغريه 

كقوله تعاىل:  24(5)فمنصرف اىل العباد
( 175)فما أصربهم على النار()البقرة آية 

أي: أن حاهلم يف ذلك اليوم ينبغي لك 
 25(6)أيها املخاطب أن تتعجب منها

اة يف صحة التعجب من واختلف النح

صفاته تعاىل قياسا، حنو: )ما أعظم اهلل!( 
فمنع ذلك مجاعة من النحاة، ألهنا ال 
تقبل الزيادة، وما أعظم اهلل، وما أجًله 
يقتضي بظاهره أن املعىن شيء عظيم 
اعظم اهلل، أي جعله عظيماً، وهذا إن مل 
يكن كفرا فهو قريب منه، ولذلك رموا 

اهلل، وما أقَدَرُه  قول العرب: ما أعظم
وقًدر بعضهم مضافا قبل اهلل  بالشذوذ،

تعاىل، فيكون التقدير: شيء عظيم قدر 
اهلل، وهذا الشيء هو اهلل تعاىل، وفيه 

وأجاز ذلك  26(7)إطالق ما على اهلل تعاىل
مجاعة، كابن السراج، وابن األنباري 

ومعىن )ما أعظم  27(1)والسبكي والرضي
يف غاية العظمة،  اهلل( عندهم، أنه تعاىل

وأن عظمته مما حتار فيه العقول، والقصد 
 .28(2)الثناء عليه

 الفصل الثاين:

الصيغ القياسية والسماعية اليت وردت يف 
 القرآن الكرمي 

 أواًل: الصيغ القياسية: 
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أــ )ما أفعله( معناها وإعراهبا وورودها يف 
 القرآن الكرمي. 

 معناها وإعراهبا: 

 حنو: )ما أْحَسَن معىن )ما أفعله( يف
زيداً!( أي: شيٌء ال يـُْعَرف جعل زيداً 

ألًن التعجب ال يكون إال مما  29(1)حسناً 
مل تعرف علته. مث نقل هذا الرتكيب أعين 
)ما أفعله( من اخلرب اىل إنشاء التعجب 
وزال عنه معىن اجلعل املوجود من 

. وأمجع النحاة على امسية)ما( 30(2)أحسن
ًا يعود عليها، ألًن يف )أفعل( ضمري 

 31(3)والضمري ال يعود إال على األمساء
وأمجعوا إال الكسائي على أهنا مبتدأ، ألهنا 
جمرد لإلسناد إليها وقد روي عنه أهنا ال 

ولكنهم اختلفوا يف   حمل هلا من اإلعراب،
معناها: فذهب سيبويه ومجهور البصريني 
اىل أهنا نكرة تامة مبعىن شيء لتضمنها 

وما بعدها من اجلملة  معىن التعجب
الفعلية خرب حمله الرفع. وقال الفراء وابن 
درستويه: إًن )ما( استفهامية َصِحَبها معىن 

وذهب  32(4)التعجب وما بعدها خربها
االخفش يف أحد قوليه اىل أن )ما( 
موصولة، أي: معرفة ناقصة واجلملة الفعلية 
بعدها صلة املوصول ال حمل هلا من 

حمذوف وجوبا والتقدير: اإلعراب. واخلرب 
الذي حًسن زيدا شيء عظيم أو موجود. 
وذهب يف قوله األخري اىل أًن )ما( نكرة 
ناقصة موصوفة مبعىن شيء واجلملة بعدها 
يف حمل رفع صفة لـ)ما( ألن حملها الرفع 
واخلرب حمذوف. والتقدير: شيء أحسن 

. وروي عنه قول 33(5)زيدا شيء عظيم
. 34(6)واجلمهور ثالث موافق لقول سيبويه

وإذا مل نتجاوز هنا رأي النحاة الذين يرون 
ضرورة إعراب كل تعبري ولو كان على 
حساب املعىن. فالقول األول الذي ذهب 
اليه سيبويه واجلمهور أقرب اىل الصواب. 
ألن يف هذا التقديرــ أعين ــ )ما( نكرة تامة 
مبعىن شيء ــ معىن االهبام الالئق بالتعجب 

املتعجب اإلعالم بأن املتعجب )ألن قصد 
منه ذو مزية إدراكها جلي وسبب 
االختصاص هبا خفي فاستحقت اجلملة 
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املعرب هبا عن ذلك أن تفتح بنكرة غري 
خمتصة ليصل بذلك اهبام متلو بإفهام، وال 
شك أن االفهام حاصل بإيقاع افعل على 
املتعجب منه اذ ال يكون اال خمتصا فتعني 

  35(1) مقضيا لإلهبام(كون الباقي وهو ما 

وعلى هذا يكون اعراب حنو: ما أحسن 
 زيدا كااليت: 

معىن التعجب. و)أحسن(فعل ماٍض غري  
متصرف. واهلمزة فيه للتعدية، والفاعل 
ضمري مسترت وجوبا يعود على )ما(. 
و)زيدا( مفعول به . واجلملة يف حمل رفع 

 خرب املبتدأ )ما(. 

 :مواضع ورودها يف القرآن الكرمي

جاءت هذه الصيغة يف موضعني من 
 القرآن الكرمي فقط ومها: 

ــ قوله تعاىل: )أولئك الذين اشرتوا 1
الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة فما 

(. 175أصربهم على النار( البقرة آية )
فقوله تعاىل )فما أصربهم على النار( 
تعجب من حاهلم يف التباسهم مبوجبات 

، فمن   36(2)منهمالنار من غري مباالة 
رآهم يف النار يتعجب من صربهم على 
ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب 
األليم والنكال واألغالل. وقيل معىن )فما 
أصربهم على النار( أي: ما أدومهم لعمل 

.  3(3)املعاصي اليت تقتضي هبم اىل النار
وذهب الفراء ومجاعة إىل أنقوله تعاىل)فما 

 ه وجهان: أصربهم على النار( في

أحدمها معناه: فما الذي صرًبهم على 
النار؟ أي: أن )ما( استفهامية. والوجه 

وذهب  4(4)اآلخر: فما أجرأهم على النار
أبو عبيدة واملربد اىل ان )ما( يف اآلية 
الكرمية استفهامية ال تعجبية. وهو 
استفهام على معىن التقدير والتوبيخ هبم، 

ودعاهم أي: أي شيء صربهم على النار 
  . 5(5)اليها

ــ قوله تعاىل: )قتل اإلنسان ما أكفره( 2
( فقوله )ما أكفره( تعجب 17عبس آية)

من شدة كفره ومن افراطه يف كفران نعمة 
اهلل تعاىل)وال ترى أسلوبا أغلظ منه، وال 
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أخشن مسا، وال أدل على سخط، وال 
أبعد شوطا يف املذمة، مع تقارب طرفيه، 

.  37(1) قصر متنه( وال أمجع لألمة على
وذهب مجاعة من النحاة اىل أنه جيوز يف 

 قوله تعاىل)ما أكفره( وجهان: 

األول: أن تكون )ما( تعجبية، أي: 
التعجب من كفره مع احسان اهلل عليه 

 واياديه عنده. 

الثاين: أن تكون)ما( استفهامية، أي: أٌي 
  .38(2)شيء أكفره؟

دها ب ــ )أفعل به( معناها وإعراهبا وورو 
 يف القرآن الكرمي. 

 معناها وإعراهبا: 

)أفعل به( حنو)أحسن بزيد( صيغة تعجب 
معناها: ما أحسن زيدا!. وقد أمجع النحاة 
على فعلية )أفعل( ما عدا ابن األنباري 
فقد زعم أن )أفعل( اسم لكونه ال تلحقه 

. 39(3)الضمائر، وقال املرادي وال وجه له
عل( وقد اختلف النحاة يف حقيقة )أف

فذهب سيبويه ومجهور البصريني اىل أن 
)أفعل( لفظه لفظ االمر ومعناه اخلرب، وهو 
يف األصل فعل ماض على صيغة )أفَعل( 
بفتح العني اليت للصريورة. فنحو )أحسن 
بزيد( أي صار ذا حسن فلما أرادوا 
التعجب من احلسن نقلوه اىل أحسن، مث 

ة، غريوا الصيغة املاضوية اىل الصيغة األمري
فصار)أحسن بزيد( بالرفع، فقبح إسناد 
صيغة األمر اىل االسم الظاهر، ألَن هذه 
الصيغة ال ترفع االسم الظاهر. فزيدت 
الباء يف الفاعل ليصري على صورة املفعول 

وألزمت الباء يف الفاعل لتؤذن مبعىن   ، به
التعجب خبالف زيادهتا يف سائر األخبار. 

ري وابنا  وذهب الفراء والزجاج والزخمش
كيسان وخروف اىل أن )أفعل به( يف 
التعجب حنو: )أحسن بزيد( لفظه ومعناه 
األمر. وهي عندهم أمر لكل أحد بأن 
جيعل زيدًا حسنا، أي بأن يصفه باحلسن 
اىل حد التعجب. وعندهم يف )أفعل( 
ضمري مسترت مرفوع على الفاعلية والباء 

.  (4)للتعدية داخلة على املفعول به
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ا يف مرجع الضمري يف )أفعل( فقال واختلفو 
ابن كيسان: الضمري يعود )للحسن( 
املدلول عليه بأحسن. كأنه قيل أحسن يا 
حسن بزيد أي: ألزمه ودم به. وقال 
اآلخرون الضمري املسترت يف )أفعل( يعود 
للمخاطب والتزم إفراده وتذكريه، ألنه 

. وإذا مل نتجاوز هنا (5)جرى جمرى املثل
نحاة الذين يوجبون إعراب كًل أيضاً رأي ال

تعبري ولو على حساب املعىن كما ذكرت 
 سلفا. 

فالصحيح من هذين املذهبني األول. ألن 
)أفعل( يف التعجب معناها املبالغة 
و)التعجب ال يكون إال فيما قد ثبت 
واستقر حىت فاق أشكاله وخرج عن 
العادة، فال يقال ملن أنفق درمها: ما أكرمه 

ل ملن تكرر )الفعل( منه حىت ... إمنا يقا
. وعلى هذا 40(1) صار كالطبيعة والغريزة(

 يكون إعراب حنو: أحسن بزيد كاآليت: 

)أحسن( فعل ماض جاء على صورة األمر 
إلنشاء التعجب، مبين على الفتحة املقدرة 

على آخره منع من ظهورها السكون الذي 
اقتضته صيغة األمر. والباء حرف جر زائد 

يد( جمرور لفظًا مرفوع حماًل ، وجوبا، و)ز 
 ألنه فاعل )أحسن(. 

 مواضع ورودها يف القرآن الكرمي: 

وردت هذه الصيغة يف موضعني فقط من 
 القرآن الكرمي ومها:

ــ قوله تعاىل: )له غيب السموات 1
واألرض أبصر به وأمسع( الكهف 

 (. 26آية)

فقوله تعاىل)أبصر به وأمسع( تعجب، أي 
يغيب عن بصره ومسعه شيء. أنه تعاىل ال 

قال ابن جرير الطربي: )وذلك مبعىن 
املبالغة يف املدح، كأنه قيل: ما أبصره 
وأمسعه، وتأويل الكالم ما أبصر اهلل لكل 
موجود وأمسعه لكل مسموع ال خيفى عليه 

. وذكر بصيغة 41(2) من ذلك شيء(
التعجب )للداللة على أن أمره يف االدراك 

ك السامعني عن حد ما عليه ادرا
واملبصرين، كما يدرك اكربها حجماً 
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وأكثفها جرمًا ويدرك البواطن كما يدرك 
  .42(3) الظواهر(

ــ قوله تعاىل)أمسع هبم وأبصر يوم يأتوننا 2
لكن الظاملون اليوم يف ظالل مبني( مرمي 

(. فقوله تعاىل: )أمسع هبم وأبصر( 38آية)
صيغة تعجب لفظها األمر ومعناها 

: ما أمسعهم وما أبصرهم يف التعجب، أي
ذلك اليوم العظيم، يوم ورودهم على اهلل 
سبحانه وتعاىل يف اآلخرة)لئن كانوا يف 
الدنيا عميًا عن إبصار احلق والنظر اىل 
حجج اهلل اليت تدل على وحدانيته، صما 
عن مساع آي كتابه وما دعتهم اليه رسل 
اهلل فيها من االقرار بتوحيده وما بعث به 

ءه فما أمسعهم يوم قدومهم على رهبم أنبيا
يف اآلخرة وأبصرهم يومئذ حني ال ينفعهم 

   .43(4) االبصار والسماع(

 

 

 

 

 ج ــ فـَُعَل: 

ذهب بعض النحاة اىل جواز التعجب من 
كل فعل ثالثي مفتوح العني أو مكسورها 

حنو: َضُرَب  ينقل اىل)فـَُعَل( مضموم العني
ما زيد، وفـَُهَم عمرو أي: ما أضربه و 

أفهمه! الًن التعجب موضع مبالغة 
)وفـَُعَل( من أفعال الغرائز والطبائع، ومن 
املبالغة يف الفعل أن جُيَْعل كأنه طُبع يف 
التعجب منه إال ألفاظا استغنت العرب 
عن التعجب منها بأشًد، وما يف معناها 
حنو: قام، وقعد، وسكر، وجلس، وغضب 

وجوزوا اجراء كل فعل صاحل  وغريها
عجب على زنة)فـَُعَل( بضم العني للت

باألصالة أو بالتحويل اىل الضم من )فـََعَل 
وفِعل( حنو: ظُرف زيد، وضُرب حممد 
جمرى نِْعَم وبِْئَس يف إفادة املدح 

. واختلفوا فيه ــ أي فـَُعَل املراد 44(1)والذم
به املدح والذم ــ فذهب الفارسي وأكثر 
النحويني اىل إحلاقه بباب نعم وبئس . 
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ويكون حكمه كحكم )نِْعَم()وبئس( يف 
. وذهب 45(2)الفاعل ويف بقية األحكام

االخفش واملربد وآخرون اىل إحلاقه بباب 
التعجب بشرط تضمينه معىن التعجب. 
فال يكون حكمه حينئذ كحكم )نعم( 
و)بئس( يف الفاعل ويف بقية األحكام، بل 
يكون فاعله ما يكون مفعوال لفعل 

ذا جيوز حذف . وعلى ه46(3)التعجب
األلف والالم من فاعله، حنو: )َضرَُبت 
َيُدك( أي: ما أضرهبا، ويف كالم العرب 
)َسُرو الرجل( أي: ما أسراه!. وجيوز اجنرار 
فاعله بالباء الزائدة محال على )أفعل به( 
حنو: َحٌسَن بزيد محال على أحسن 

. والصحيح الرأي الثاين لوروده 47(4)بزيد
من ذلك قوله يف القرآن الكرمي، ف

تعاىل)وحسن أولئك رفيقا(النساء 
(. قال األخفش )فليس هذا على 69آية)

)نعم الرجل( الن )نعم( ال يقع إال على 
اسم فيه األلف والالم أو نكرة، ولكن هذا 
على مثل قولك: َكُرَم زيٌد رجال، تنصبه 
على احلال، والرفيق واحد يف معىن مجاعة، 

يلحق . فهو 48(5)مثل: هم يل صديق
)َحُسَن( املراد هبا املدح بباب التعجب 
لتضمن اآلية معىن التعجب، وقال 
الزخمشري: )وحسن أولئك رفيقا( فيه معىن 
التعجب، كأنه قيل: ما أحسن أولئك 
رفيقا. مث قال )والستقالله مبعىن التعجب 
قرئ )َحْسن( بسكون السني، يقول 
املتعجب: حسن الوجه وجهك، وحسن 

 فتح والضم مع التسكني(الوجه وجهك بال

.  ومن ذلك أيضا قوله 49(5)
تعاىل:)َكبـَُرْت كلمًة خترج من أفواههم( 

( اختلف القراء يف قراءة 5الكهف آية)
هذه اآلية الكرمية، فقرأ اجلمهور بنصب 
)كلمة( على التمييز، وقرأ مجاعة من القراء 
)َكبـَُرْت كلمٌة( برفع )كلمة( أي هي اليت  

ك ضمري، والصواب كربت فال يكون هنا
من القراءة، قراءة من نصب )كلمة( 

. ومنه 50(1)إلمجاع احلجة من القراء عليها
قوله تعاىل: )َكبـَُر مقتا عند اهلل أن تقولوا 

( ففي هذه 3ما ال تفعلون(الصف آية)
اآلية الكرمية مبالغة من جهة صيغة 
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التعجب. قال األخفش:)أن تقولوا ما ال 
فمقتا منصوب . 51(2)تفعلون( أي: قولكم

على التمييز، وفاعل كرب ضمري مسترت، 
 و)أن تقولوا( يف موضع رفع من وجهني:

األول: أن يكون يف موضع رفع على أنه 
 مبتدأ، وكرب مقتا خرب مقدم. والتقدير: 

الثاين: أن يكون يف موضع رفع ألنه خرب 
ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو أن تقولوا ما 

  .52(3)ال تفعلون

خمشري يف هذه اآلية اىل انه وذهب الز 
 )قصد يف كرب التعجب من غري لفظه(

(4)53.  

وقال أبو حيان بعد أن ذكر آراء أخرى يف 
هذه اآلية )وجيوز أن يكون يف)َكبـَُر( 
ضمري يعود على املصدر املفهوم من قوله: 
)مِلَ تقولون( أي: كرب هو، أي: القول 
مقتاً، ومثله )كربت كلمة( أي: ما أكربها  

ة، و)أن تقولوا( بدل من املضمر أو كلم
خرب ابتداء مضمر(، مث قال: )وقيل: هي 

 .54(5) من أبنية التعجب، أي: ما أكربها(

 الصيغ السماعية يف القرآن الكرمي:  

الصيغ السماعية يف القرآن الكرمي كثرية 
جدا، ألن كثريًا من األغراض أو املعاين 
خترج عن معانيها احلقيقية لتفيد معىن 

تعجب اىل جانب معانيها املوضوعة هلا ال
أصاًل. كاالستفهام، والنداء، والنفي، 
واألمر، وغري ذلك مما سنذكره. وسأكتفي 

 بذكر بعض األمثلة لكل غرض. 

 ــ االستفهام: 1

هو طلب العلم بشيء مل يكن معلومًا من 
قبل، وذلك بأداة من إحدى أدواته 

 . وقد خترج ألفاظ االستفهام55(1)املعروفة
عن معناها األصلي، فيستفهم هبا عن 
الشيء مع العلم به ألغراض أخرى، منها 
التعجب، ويفهم من ذلك من سياق 

 .56(2)الكالم وداللته

واالستفهام يف القرآن الكرمي، أكثر املعاين 
اليت خرجت عن حقيقتها لتفيد معىن 
التعجب. وأكثر أدوات االستفهام اليت 
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، اهلمزة، أفادت التعجب يف القرآن الكرمي
والسبب يف ذلك أهنا أصل أدوات 

. فمن ذلك قوله 57(3)االستفهام وأعمها
 تعاىل: 

أــ )قال: أغري اهلل أبغيكم إهلا وهو فضلكم 
( معىن 140على العاملني( األعراف آية)

اهلمزة اإلنكار والتعجب من طلبهم هذا 
عبادة غري اهلل مع كوهنم مغمورين يف نعمة 

  .58(4)اهلل

ه قوله تعاىل  )أتأمرون الناس ب ــ ومن
( فاهلمزة 44( البقرة آية)000بالرب

لالستفهام التقريري، والتوبيخ والتعجب 
  .59(5)من حاهلم

ج ــ ومنه قوله تعاىل: )أراغب أنت عن 
( قال 46آهليت يا إبراهيم( مرمي آية)

الزخمشري وغريه: قدم اخلرب على املبتدأ يف 
هم ( ألنه كان أ000قوله)أراغب أنت 

عنده، وفيه ضرب من التعجب واإلنكار 
لرغبته عن آهلته، وأن آهلته ما ينبغي أن 

  .60(6)يرغب عنها أحد

ومن أدوات االستفهام اليت تفيد التعجب 
)كيف( حنو قوله تعاىل: )كيف تكفرون 

( 27باهلل وكنتم أمواتاً فأحياكم( البقرة آية)
أي: كيف جتحدون وجود اهلل أو تعبدون 

وقد كنتم عدما فأخرجكم اىل معه غريه، 
. قال ابن عباس: )هو على 61(1)الوجود

. وقال الفراء: )على 62(2) وجه التعجب(
وجه التعجب والتوبيخ، ال على االستفهام 

  .63(3) احملض، أي: وحيكم كيف تكفرون(

ومن أدوات االستفهام اليت تفيد التعجب 
)ما( كقوله تعاىل )القارعة ما 

(، ومنها: )أي(  1القارعة(القارعة آية)
كقوله تعاىل)ألي يوم أجلت(املرسالت 

( تعظيم لذلك اليوم وتعجيب من 12آية)
هوله وشدته، أي: ألي يوم عظيم 

  .64(4)أخرت

 ــ األمر:2

األمر عن معناه احلقيقي اىل معاٍن أخرى 
تستفاد من سياق الكالم وقرائن 

، كالتعجب حنو: قوله  65(5)األحوال
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اآليات لعلهم تعاىل)أنظر كيف نصًرف 
( هذا اسرتجاع 65يفقهون(األنعام آية)

هلم، واألمر لفظه تعجب للنيب صلى اهلل 
عليه وسلم، واملعىن )أنا نسألك يف جميء 
اآليات أنواعا رجاء أن يفقهوا ويفهموا عن 
اهلل تعاىل، ألًن يف اختالف اآليات ما 
يقتضى الفهم إن عزبت آية مل تعزب 

ه تعاىل)أنظر  ، ومثل ذلك قول66(6) أخرى(
كيف ضربوا لك األمثال(اإلسراء 

 (.48آية)

والنداء: هو طلب املتكلم إقبال املخاطب 
عليه حبرف نائب مناب )أدعو( 

، وقد خيرج 67(7)أو)انادي( لفظا أو تقديرا
النداء عن معناه األصلي اىل معىن 
التعجب، ويفهم ذلك من السياق مبعونة 

أمثلة  ، ومن68(8)القرائن. حنو: يالك فارساً 
خروج النداء عن معناه األصلي إىل 
التعجب يف القرآن الكرمي، قوله تعاىل)يا 

( قال 30حسرة على العباد( يس آية)
، وقال ابن 69(9)الفراء: معناها يا هلا حسرة

خالويه:)هذه من أصعب مسألة يف 
القرآن، ألن احلسرة ال تنادى وإمنا ينادى 
األشخاص، ألن فائدته التنبيه، ولكن 

، فالنداء يف 70(1) عىن على التعجب(امل
هذه اآلية الكرمية )للحسرة عليهم، كأمنا 
قيل هلا: تعايل يا حسرة فهذه من أحوالك 
اليت حقك أن حتضري فيها، وهي حال 

، ومنه قوله 71(2) استهزائهم    بالرسل(
تعاىل )يا ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر 
صغرية وال كبرية إال أحصاها( الكهف 

(، نداء هللكتهم، كأهنم يقولون 49ية)آ
  .72(3)أقبل فهذا أوانك

 التعجب عن طريق جتاهل العارف:

جتاهل العارف: هو سؤال املتكلم عما 
يعلمه حقيقة جتاهال منه ليخرج كالمه 
خمرج املدح أو الذم، أو ليدل على شدة 
الوله يف احلب، أو لعقد التعجب أو 

ه تعاىل . ومنه قول73(4)التوبيخ أو التقرير
( 24)أبشرًا منا واحدا نتبعه(القمر آية)

وقوله تعاىل )أفسحر هذا أم أنتم ال 
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( وهذا خارج خمرج 15تبصرون(الطور آية)
 التعجب. 

 

 التعجب عن طريق االلتفات: 

وااللتفات: هو العدول من أسلوب يف 
الكالم إىل أسلوب آخر خمالف 

. ومن أسلوب االلتفات الذي 74(5)لألول
التعجب، قوله تعاىل)حىت إذا كنتم يفيد 

( ففي 22يف الفلك وجرين هبم(يونس آية)
اآلية الكرمية التفات من اخلطاب اىل 
الغيبة، ونكتة العدول عن خطاهبم اىل 
حكاية حاهلم لغريهم، هو التعجب من  
كفرهم وفعلهم، اذ لو استمر على 

  .75(6)خطاهبم لفاتت تلك الفائدة

 ملشيئة: ذكر املفعول به بعد فعل ا

حيذف املفعول به بعد فعل املشيئة 
بعد)لو(، وبعد حروف اجلزاء حذرا من 
التكرير، وال يكاد يأيت مفعول املشيئة إال 

.  76(7)يف األمور الغريبة املتعجب منها

كقوله تعاىل)لو أردنا أن نتخذ هلوا 
الختذناه من لدنا إنَا كنا فاعلني(األنبياء 

 (. 17آية)

 تاء القسم: 

حرف جر معناه القسم، خيتص التاء 
، حنو:)تاهلل 77(1)بالتعجب وباسم اهلل تعاىل

الفعلن( )وال تدخل التاء على شيء من 
أمساء اهلل غري هذا االسم، ألًن املعىن الذي 

، 78(2) يوجب التعجب إمنا وقع ههنا(
ومن أمثلة ورودها يف القرآن الكرمي، قوله 
تعاىل)وتاهلل ألكيدن أصنامكم( األنبياء 

( قال الزخمشري يف هذه اآلية 57ية)آ
)الباء أصل حرف القسم، والواو بدل 
منها، والتاء بدل من الواو وفيها زيادة 
معىن التعجب، كأنه تعجب من تسهيل 
الكيد على يديه، وتأتيه مع عتو منرود 

  . 79(3) وقهره(

 حاشا هلل: 

كقوله تعاىل)قلن حاشا هلل ما هذا بشر( 
عاىل)حاشا هلل ما (، وقوله ت31يوسف آية)
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(، 51علمنا عليه من سوء(يوسف آية)
فمعىن حاشا هلل، أي: براءة اهلل وتنزيه اهلل، 
واملعىن تنزيه اهلل تعاىل من صفات العجز، 
والتعجب من قدرته على خلق مجيل مثله 
و)ما هذا بشرا( نفيت عنه البشرية لغرابة 
مجاله ومباعدة حسنه ملا عليه من حماسن 

له امللكية وبتت هبا احلكم.  الصور واثبتت
وأما قوله تعاىل )حاشا هلل ما علمنا عليه 
من سوء( فالتعجب من قدرته على خلق 

. وذهب عبدالقادر  80(4)عفيف مثله
اجلرجاين اىل أن النفي بــ)ما( يف حنو قوله 

 . 81(5)تعاىل)ما هذا بشراً( يفيد التعجب
 سبحان اهلل:  

 هو مصدر منصوب بفعل حمذوف وجوبا
تقديره )سًبح( ومعىن التعجب يف كلمة 
التسبيح، هو أصله أن يسبح اهلل عند رؤية 
العجب من صنائعه، مث كثر حىت استعمل 

. وقد وردت  82(6)يف كل متعجب منه
هذه الكلمة كثريا يف القرآن الكرمي، من 
ذلك قوله تعاىل)سبحان اهلل عما يصفون( 

( وقوله تعاىل)سبحان اهلل 91املؤمنون آية)

(، وقوله 68عما يشركون( القصص آية)
تعاىل)سبحانك هذا هبتان عظيم( النور 

( وقوله تعاىل)ربنا ما خلقت هذا 16آية)
باطال سبحانك فقنا عذاب النار( آل 

 ( .190عمران آية)

التعجب بألفاظ مشتقة من 
 العجب:  

وهي كثرية يف القرآن الكرمي، كقوله تعاىل 
م( )أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربك

(، فدلت اآلية الكرمية 63األعراف آية)
على التعجب من الذكر الذي جاء من 
اهلل سبحانه وتعاىل، وقوله تعاىل )أفمن 
هذا احلديث تعجبون وتضحكون وال 

(، وقوله 60، 59تبكون( النجم آية)
تعاىل )إن هذا لشيء عجاب( ص 

 (.5آية)

 اخلامتة: 

بعد االنتهاء من هذا البحث املتواضع تبني 
لنا أن أسلوب التعجب يف اللغة العربية من 
األساليب املهمة وذلك لكونه شعور 
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نفسي وداخلي يعرب فيه اإلنسان عن 
دهشته واعجابه عن شيء غري مألوف يف 
احلياة اليومية فيعرب عن ذلك بكلمات 
وضعت خصيصا يف الداللة على 
التعجب، لذا كان هناك القياسي 

وقد  والسماعي وألفاظ خاصة للتعجب،
وردت هذه األنواع كما رأينا يف اآليات 
القرآنية الكرمية، مما دل على أمهية هذا 
االسلوب، والدالالت اليت حتملها هذه 
األلفاظ يف سياق الكالم. وكما رأينا أن 
علماء اللغة وضعوا شروطًا لفعل التعجب 
حىت يصح التعجب منه وخاصًة يف 
التعجب القياسي وذلك ألنه ال يصح 

جب إال من الفعل الذي وقع يف الزمن التع
املاضي واستمر حىت يستحق التعجب 
منه، وكيف أهنم وجهوا التعجب من اهلل 
يف القرآن الكرمي بأنه منصرف اىل العباد، 
وأما التعجب السماعي الذي ورد يف 
النص الكرمي فقد وجهوا داللته اىل أغراض 
اخرى اضافة اىل معانيها احلقيقية لتفيد 

لتعجب اىل جانب معانيها معىن ا

املوضوعة هلا أصاًل كاالستفهام والنداء 
 والنفي واالمر. 

 املصادر:

ــ اإلتقان يف علوم القرآن ــ جالل الدين 1
، مطبعة مصطفى البايب  3السيوطي ، ط
 م .  1951هــ  ــ   1370احلليب ، مصر، 

ــ أوضح املسالك على ألفية ابن مالك ــ 2
ابن هشام األنصاري ، حتقيق : حممد حمي 

 1966، بريوت  5الدين عبداحلميد، ط
 م . 

ــ البحر احمليط ــ أليب حيان األندلسي ــ 3
مكتبة ومطابع النصر احلديثة ـــ الرياض )د 
. ت( وطبعة أخرى ، مطبعة السعادة ، 

 هــ .  1328مصر 

القرآن ــ ابن أيب األصبع املصري ــ ــ بديع 4
،  1حتقيق : حنفي حممد شريف ، ط

 م .  1957مصر 

ــ البيان يف إعراب غريب القرآن ـــ أبو 5
الربكات بن األنباري ، حتقيق : د . طه 
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م ، وطبعة  1960عبداحلميد ، القاهرة 
 م .  1980اهليأة املصرية للكتاب 

العظيم( ــ تفسري ابن كثري )تفسري القرآن 6
ــ أبو الفداء إمساعيل بن كثري، دار الفكر 

 للطباعة  

ــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـــ 7
، مطبعة  2أبن جرير الطربي ، ط

مصطفى البايب احلليب وأوالده ـــ مصر 
م ، وطبعة دار  1954هــ  ـــ  1373

 م .  1973املعرفة ـــ بريوت 

ى ــ جامع الدروس العربية ـــ مصطف8
 م .  1973، بريوت 12الغالييين ، ط

ــ اجلىن الداين يف حروف املعاين ـــ 9
للمرادي ـــ حتقيق : طه حمسن ــ مؤسسة 

 م .  1976دار الكتب ــ املوصل ـــ العراق 

ــ جواهر البالغة يف املعاين والبيان 10
، دار  6والبديع ـــ السيد أمحد اهلامشي ــ ط

 . ت( . الكتب العربية ، بريوت )د 

ــ حاشية الصبان على شرح األمشوين ـــ 11
مطبعة دار إحياء الكتب العربية ـــ 

 مصر)د.ت(. 

ــ حاشية يس العليمي على شرح 12
التصريح ـــ دار إحياء الكتب العربية ـــ مصر 

 )د . ت( . 

ــ دالئل اإلعجاز ــ عبد القاهر اجلرجاين 13
ملدين ـــ حتقيق: حممود حممد شاكر ــ مطبعة ا

 ــ مصر )د . ت( . 

ــ شرح األمشوين على ألفية ابن مالك 14
)مع حاشية الصبان( ــ دار إحياء الكتب 
العربية      )د . ت( وطبعة أخرى 
بتحقيق حممد حمي الدين عبداحلميد ، 

 م .  1946، مصر 2ط

ــ شرح التصريح على التوضيح ـــ الشيخ 15
بية خالد األزهري ، دار إحياء الكتب العر 

 )د.ت(. 
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ــ شرح مجل الزجاجي ــ ابن عصفورــ 16
حتقيق: صاحب أبو جناح ــ وزارة األوقاف 

 ــ بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر. 

ــ شرح شذور الذهب يف معرفة كالم 17
العرب ــ ابن هشام األنصاري ، حتقيق: 

، 10حممد حمي الدين عبداحلميد ، ط
 م . 1965

رضي الدين ــ شرح الكفاية ـــ 18
االسرتبادي ، دار الكتب العلمية ــ بريوت 

 )د .ت( . 

ــ شرح اللمع ـــ ابن برهان العكربي ـــ 19
، الكويت 1حتقيق: د . فائز فارس ، ط

 م .  1984

ــ شرح املفصل للزخمشري ـــ موفق الدين 20
بن يعيش ، املطبعة املنرية ـــ مصر )د.ت( 

 وطبعة عامل الكتب ـــ بريوت . 

ــ صفوة البيان ملعاين القرآن ـــ للشيخ 21 
، الكويت 3حسنني حممد خملوف ، ط

 م .  1987

ــ الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم 22
حقائق االعجاز ـــ حيىي بن محزة العلوي ، 

 م .  1914مطبعة املقتطف ـــ مصر 

ــ الكتاب ـــ أبوبشر عمرو بن قنرب 23
حممد هارون، يه( حتقيق: عبدالسالم )سيبو 

 م . 1988، 3م ، ط 1983، مصر 2ط

ــ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 24
األقاويل يف وجوه التأويل ـــ ابو القاسم 
جار اهلل الزخمشري ، مطبعة مصطفى 

 1948هـ ــ  1367البايب احلليب ، مصر 
 م ، وطبعة طهران )د.ت( . 

ــ مطول على التلخيص ـــ سعد بن عمر 25
 ـــ دار الطباعة العامرة ــ مصر التفتازاين

 )د.ت(. 

ــ معاين القرآن ـــ سعيد بن مسعدة 26
، حتقيق: د . فائز 2األخفش األوسط ، ط
 1981هـ  ـــ  1401فارس ــ دار البشري ، 

 م . 



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                           

255 
 

ــ معاين القرآن ـــ حيىي بن زياد الفراء ـــ 27
 م .  1980، عامل الكتب ـــ بريوت 2ط

ــ مغين اللبيب عن كتاب األعاريب ـــ 28
ابن هشام األنصاري ، حتقيق: جممد حمي 
الدين عبداحلميد ـــ مطبعة املدين ـــ القاهرة 

 )د .ت( . 

ــ مفتاح العلوم ـــ للسكاكي ـــ حتقيق: 29
، مطبعة الرسالة ــ بغداد 1أكرم عثمان ، ط

 م .  1982هـ ــ  1402

اس املربد ـــ حتقيق: ــ املقتضب ـــ أبو العب30
 هـ .  1386عبداخلالق عضيمة ، القاهرة 

ــ من بالغة القرآن ـــ د . امحد امحد 31
، 3بدوي ، مكتبة هنضة مصر ، ط

 م .  1950هـ ـــ  1370

 

 

 

 

، هج السالك ـــ أبو حيان األندلسيــ من32
 . م 1947: سدين جلريز ـــ القاهرة حتقيق

ــ مهع اهلمع يف شرح مجع اجلوامع ـــ 33
جالل الدين السيوطي ، حتقيق: عبدالعال 
سامل مكرم ، دار البحوث العلمية ـــ 

 .الكويت 
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