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 املقدمة:

 اتعو التعجب من املوضن موضوع خرين، وبعد: فإولين وال هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد ال الحمد 

 والسماعي، متتبعةالقياس ي  بنوعيه:والبالغية، وتناولت هذه الدراسة أسلوب التعجب الشيقة في الدراسات النحوية والداللية 

 ، وانعكاساتها على املتلقي.مفهومه وأنواعه، وألفاظه، ومضامينه املعنوية آي الذكر الحكيم، موضحةاستخداماته في 

 أه يتناول ن  البحث في أأهمية هذا وتكمن 
 
ثره على ب، واستخدامه في القرآن الكريم وأساليب النحو العربي وهو التعجأمن  سلوبا

  ،املتلقي
 
ه السماعية ساليبأ -لى حد ماإ -غفالإن تركيز النحاة انصب على أوزانه القياسية، مع إذ إساليبه السماعية، أعلى  مركزا

 ساليبه القياسية.أكثر بكثير من أاملستخدمة 

ة في آي الذكر الحكيم، وألفاظه وأساليبه املتنوعة ة والسماعي  ساليب التعجب القياسي  إلى الكشف عن أويهدف هذا البحث 

 واملتلقي. نى املقصود وانعكاساته على القارئ ظهار املعها في إثر وأ
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 امللخص:

أسلوب التعجب و دور  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب التعجب القياسية والسماعية في آي الذكر الحكيم،

 
 
  في إبراز املعاني املقصودة، وانعكاساتها على املتلقي، وقد تناولت موضوعا

 
وهو مدى استخدام القرآن الكريم لسلوب  هاما

التعجب بنوعيه القياس ي املبوب له في كتب النحو، والسماعي الذي لم تركز عليه الدراسات النحوية ولم تشر إليه كتب النحو 

 ة. إال بإشارات خجول

وبعد تتبعها في القرآن الكريم، كانت لألساليب السماعية بكل صيغها،  وقد أظهرت الدراسة أن أكثر االستخدامات،

)عجب،  وخصوصا االستفهام التقريري الذي خرج إلى املعاني املجازية والتي من بينها التعجب، وقد كثر استخدام التعجب بلفظه

بارات الخرى، في حين قل استخدام صيغتي التعجب )ما أفعله! و أفعل به!(. مما يشير إلى وعجيب، وعجاب، ...( باإلضافة إلى الع

 أهمية الساليب السماعية.

  بحثومقدمة وتمهيد وخاتمة، تناول امل مبحثينوقد جاء هذا البحث في 
 
وأساليب  ،الول مفهوم التعجب لغة واصطالحا

الثاني أسلوب التعجب بشقيه في القرآن الكريم،  بحثفي حين تناول امل لفة،التعجب القياسية والسماعية في كتب النحو املخت

  وأثر استخدامه في توضيح املعاني،
 
وانتهى البحث بخاتمة اشتملت على  بكتب اللغة والتفسير، وأثرها على املتلقي، مستعينا

  النتائج والتوصيات،
 
 في كل ذلك على املنهجين الوصفي والتحليلي ملناسبتهما موضوع الدراسة. معتمدا

 ؛ القرآن الكريم.التعجب السماعي  ؛:  التعجب القياس ياملفتاحية الكلمات

 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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يم، ولذلك اعتمد الباحث في ذلك على املنهجين الوصفي والتحليلي ساليب التعجب في القرآن الكر أوقد اهتم البحث باستقراء 

 ملناسبتهما موضوع البحث.

لسماعية في كتب ساليب التعجب القياسية واأول ل ال وقد جاء هذا البحث في فصلين ومقدمة وتمهيد وخاتمة، تناول الفص

 ه في ساليب التعجب بشقي  أما الفصل الثاني فتناول النحو املختلفة، أ
 
 لهذه ال  القرآن الكريم، وشرحا

 
ساليب من خالل كتب وتفسيرا

 
 
 البحث بخاتمة اشتملت على النتائج والتوصيات. ردفأثم  سلوب على املتلقي.ثار واالنعكاسات لهذا ال ال النحو وكتب التفسير، مبينا

 التمهيد:

العربية في الشعر والنثر والقرآن الكريم، ملا تحويه من املعاني ساليب اللغوية املستخدمة والشيقة في عد موضوع التعجب من ال ي  

كثر ال يمكن واملعاني أكثيرة  الكريم ساليب املستخدمة في القرآنسلوب، فال تظهر دون استخدام هذا ال  يمكن أن الت التي الوالدال

مر، وتشفع، وتعجب، وقسم، أعشرة: نداء، ومسألة، و ها خبر وغير الخبر، ومنهم من قال إن  ها تنحصر في الن  إفقال بعضهم  ،حصرها

سقطوا التشفع لدخوله في أسقطوا االستفهام لدخوله في املسألة، وقيل ثمانية، و وضع، وشك، واستفهام، وقيل تسعة فأوشرط، و 

 (42،،ص3،ج،1990الزركش ي،) .ه في قسم الخبرن  ، وقيل سبعة وأسقطوا الشك ل املسألة

 ها لم تقف ن  أسلوب التعجب في كتب النحو القديمة، أومن املالحظ حول قواعد 
 
نما ركزت وإعلى صيغ التعجب السماعي،  طويال

 أفعل به، أو  ،فعلهأما حول صيغتي التعجب القياس ي، وهما: على القواعد التي تدور 
 
نفسهم لم ، فالنحاة ألع  و ما جاء على وزن ف

 مع أمثلة بسيطة عليها، دون أ عضهالى بإتعجب السماعي، واكتفوا باإلشارة يحاولوا حصر صيغ ال
 
 أ ن يفردوا لها بابا

 
في كتبهم،  و فصال

ساليب من خاصية علماء أن تلك ال اتها، كذلك العتقاد النحاة ساليب وطرق استخداملى كثرة هذه ال إوذلك راجع في اعتقاد الباحث 

دالالت استخدامه وانعكاساتها على  يهماقرآن الكريم؟ و ساليبه؟ وكيف استخدمه ال. فما هو التعجب؟، وما هي أوعملهم البالغة

 ؟يلقتامل

 جابة عنها في هذا البحث.سئلة وغيرها سيتم اإل كل هذه ال 

 ة.ة والسماعي  ساليب التعجب القياسي  أول: األ  بحثامل

 ول: التعجب لغة و األ  طلبامل
 
 :اصطالحا

، اب  ج  ، والع  ب  ج  ، الع  ب  ج  ، ففي مختار الصحاح، ع  ب  ج  وحديثها تحت مادة: ع  وردت كلمة التعجب في املعاجم قديمها : التعجب لغة

 ج  ( وفي القاموس املحيط تعجبت منه، واستعجبت منه كع  ت، مادة: عجب.الرازي ،دمر الذي يتعجب منه )بالضم: ال 
عجبه: أت منه، و ب 

 حمله على الع  
 
االستعجاب: فرط التعجب،  ،ساس البالغةأ ( وفي،مادة :عجب2007الفيروز أبادي، .)ر  وس   ب  ج  عجب به: ع  جب منه، وأ

 وس بن حجر:أومنه قول 

 س  وم  
 
 نا          ولو زي  ات   مما يرى من أنب  ج  ع  ت

 
 ن
 
 لم ي   الحرب   ه  ت

 
 (، مادة:عجب1998الزمخشري، م  )ر  م  ر  ت

مر عجيب، ه جاء به هللا من أن  أك لم تر مثله، وقولهم: هلل زيٌد! ك ن  أترى الش يء يعجبك، تظن  ن  أما في لسان العرب فالتعجب: أ

 (،مادة :عجب 1994)ابن منظور،  عجيب لكثرته.مر دره!؛ أي جاء هللا بدره من أ وكذلك قولهم: هلل

 بين العجيب والع   ن  أالخليل  ذا استكبر واستعظم، قالوا: وزعمإمر عجيب نسان في نفسه، وأن يتكبر اإلأ، ب  ج  والع  
 
. جاب فرقا

د لها من حوالتعاجيب: العجائب، ال وا ،(243، ص:4، ج:1997ابن فارس،مر يتعجب منه )جب مثله، فال ما العجيب والع  أف

بداعه حبه. وقولنا: عجبت من إأليه: إ، وعجب ب  ج  خذه الع  ألفعله: اندهش، و  ب  ج  ( وع  169،ص:2،ج:1990الجوهري، لفظها،)

 ت  وجدته مس  وخلقه: 
 
 ر  ظ

 
 ف

 
 (402،ص:2ت،ج:.الزمخشري، د) عجاب، لكل الحاضرين.؛ أي يثير اإلا عجيبا

أمر غريب عجيب، ه ن  النفس، فهو ما يعبر عنه الناس بأ وانفعال يحدث في ة،هشمر باعث للد  أو أفالتعجب هو استعظام ش يء، 

 مر مثير.أو أ

حمله  :مرعجبه ال أياه، و إنكره لقلة اعتياده أا، ب  ج  با، وع  ج  منه ع   ب  ج  فقد جاء في الوسيط ع   ،الحديثةما التعجب في املعاجم أ

ب في النحو: استعظام أ ج  ع  ، والت  ب  ج 
ه، ومنه ع  ب  ج  ب  مطاوع ع  ج  ع 

 
ب  منه، وت

ج  ة خافي السبب، والعجيب ما يدعو مر ظاهر املزي  على الع 

 ج  ع   ٌب ج  لى العجب، ويقال: ع  إ
 (، مادة :عجب2005يس، أنلمبالغة.)لب شديد  ي 

)القرش ي، واملوسوي، مجلة واسط  مر يخفى سببهللنفس عند الشعور بأ التعجب: هو انفعال يعرض التعجب في االصطالح:

، اخلي تنفعل به النفس حين تستعظم أوهو شعور د ،("9،ص:13،العدد:
 
 نادرا

 
 أو ال مثيل له؛ مجهول الحقيقة، أمرا

 
 السبب" ي  ف  و خ

 (339، ص:3،ج:2018حسن،)
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 ن  إياه، وهو ردة فعل محمودة العواقب إمر لقلة اعتياده نكار ال إنسان عند استعظام الش يء، وقد يكون خذ اإلأوهو روعة ت

ساليب عن املعاندة واالستكبار. وهو من أكانت سلبية عن رفض للحقيقة ناتجة  ن  إيجابية عن تفكير وتدبر، ومذمومة العواقب إ كانت

 (63،ص:2007أبو العروس،) لى علم البالغة.أقرب إلى فروع علم النحو منه إوهو  ،نشاء غير الطلبياإل

و قل نظيره، ها املتعجب منه عن نظائره، أعل خفي سببها، وخرج ب" التعجب استعظام في وصف الفا ن  أما ابن عصفور فيرى أ

 (71، ص:1، ج:1972ابن عصفور،ال ممن يجوز في حقه االستعظام" )إالتعجب ال يتصور  ن  فقولنا استعظام ل 

  ن  أقوله:" اعلم  شرح املفصل البن يعيش،وقد ورد مفهوم التعجب في 
 
ب عند مشاهدة ما يجهل ج  ع  ت  التعجب معنى يحصل عند امل

 أر  لو هن  أفي العادة وجود مثله، وذلك املعنى كالدهشة والحيرة، مثال ذلك  سببه وقل  
 
يطير لم نتعجب منه لجري العادة بذلك،  ينا طائرا

 (411، ص:4، ج:2001ابن يعيش،) ه خرج عن العادة وخفي سبب الطيران".ن  غير ذي جناح لوقع التعجب منه؛ ل  ولو طار

خذ ألوف، وهو روعة ت الناتج عن مشاهدة غير املأثر النفس ي  أالتعجب هو الت ن  أنستنتج من املعنيين اللغوي واالصطالحي ب

ودهشة تثير ، لوفالبارزة نتيجة مشاهدة فعل غير مأ نسان عند استعظام ش يء مجهول السبب، شديد الغرابة وهو الدهشةاإل

 ر  ذا ع  إذا كان السبب في هذه الغرابة غير معلوم وال مفهوم. لذا قالت العرب مر غريب عليهم، إفضول الناس ل 
 
 السبب ب   ف

 
 ل العجب.ط

 أنواع التعجب في النحو الثاني: طلبامل

تكثر  ن ماوخرج بها املتعجب منه عن نظائره، ل  التعجب انفعال يحدث في النفس عند الشعور بما خفي سببه ن  أن عرفنا أبعد 

التعجب القياس ي، والتعجب  ن التعجب في العربية نوعان، هما:إ(، ف 71، ص:1،ج:1972ابن عصفور،نظائره في الوجود ال يستعظم. )

 السماعي.
 أ

 
 )االصطالحي(: التعجب القياس ي وال

! فعل بهأفعله! و وله صيغتان قياسيتان، ما أ ،يلصلتفوهو التعجب الذي تناولته كتب النحو القديمة والحديثة واملبوب له با

     ى: ء تنفعل به النفس، نحو قوله تعالة التعجب من ش يداوهاتان صيغتان تستعمالن عند إر 

)عبس:         :وقوله تعالى ،(175 :البقرة)          

   :وقوله تعالى .(38 )مريم:              : وقوله تعالى ،(17

 ( في قراءة من قرأ: ما أغرك!.6 )االنفطار:       

 (147، ص: 2ت، ج: .ابن عقيل، د) يقول ابن مالك

 بأ         
 
  ل  ع  ف

 
  ق  ط  ان

 
 ئ   ب "أو ج  أا          ب  ج  ع  بعد "ما" ت

 
 ل  ع  ف

 
 ابب ل مجرور  ب  " ق

 وتلو أ
 
 ف

 
 ص  عل ان

 ب 
 
 "ق بهماد  ص  أنا، و خليلي   وفىأ          "ما : ك ه،ن

لها حق الصدارة، والفعل  ن  ل  ؛، وتقديمها واجبأفعله( يتكون من "ما" التعجبية )االسمية( وتعرب مبتدأول )ما الوزن ال ف

ه مفعول به" وما التعجبية في هذه ن  سمية، ويلي الفعل لفظ منصوب على أ، وبهذا فهي جملة اأرفع خبر املبتدمحل املاض ي وفاعله في 

  هي نوع من -ونظائرها -التراكيب
 
   ،النكرة التامة وتضمن في ذاتها معنيين معا

 
ها ترمز إليهما معا ما بعدها  ن  ألى إلذهن توجيه ا ، هما:أو أن 

 (342 ،ص:2018حسن، ).مر عظيم" أوجده أالذي  ن  أعجيب، و 

 :الطغرائي في المية العجمقول  همنو 

 
 
 أ

 
  ل  عل

 
 ب  أمال بال  فس  الن

 
  ش  ي  الع   ق  ي  ض  أها           ما عث

 
 ح  س  لوال ف

 
 ل  م  األ  ة

 :دعبل الخزاعيوقول 

 أما  ال بل   الناس   كثر  ما أ
 
 ق
 
 ك في الناسصر  ب  أذا نظرت فلم إ          هم  ل

 :علي بن أبي طالب كرم هللا وجههوقول 

           ،الجزاء بفضلهو عني،  جزى للا  
 
 ع  أخيرا، ما  ربيعة

 
 أكرماو  ف

 القيس: ئ ومنه قول امر 

 ع  دم   عمرو م  أرى أ
 
 راب  ص  أوما كان  على عمرو   را          بكاء  د  ح  ها قد ت

 خرى، فهي صيغة" أالصيغة ال ما أ
 
على صيغة نه فعل ماض جامد جاء من فعل التعجب، ويصفه النحويون بأبه!" وتتكون  ل  ع  ف

 مر إلال 
 
  نشاء التعجب، والباء، وهو حرف جر زائد، واالسم الذي بعدها مجرور لفظا

 
، ه فاعل لفعل التعجبن  أعلى  مرفوع محال
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 و ضمير، مجرو أواملتعجب منه، وهو اسم 
 
 ن  فقط على أ ر لفظا

 
  ه فاعل لفعل التعجب، بوصفه فعال

 
 أير دفي التق ماضيا

 
ومنه قوله . يضا

 (38)مريم:                 تعالى: 

 عباس بن مرداس:قول  ومنه

  ن  ألينا إ ب  ب  ح  أاملسلمين تقدموا          و  وقال نبي  
 
 تكون امل
 
 ماد  ق

ر عزة، عندما ازدراه عجابه بكثي  إو أو اندهاشه أو انبهاره أه، ليعبر عن انفعاله جلسائ لىمروان إومنه قول عبد امللك بن 

 نشد قول العباس بن مرداس:، شامخ البناء، ثم أءنااء، عالي الس  نالف محله، رحب  عند  مير املؤمنين، كل  أالحضور، حيث قال كثير: يا 

  ترى الرجل  
 
 ور ص  ه   سد  أه ثواب  أفتزدريه          وفي  النحيف

 ويعجب  
 
 فتبتليه          فيخل   رير  ك الط

 
  ف

 
 الطرير ك الرجل  ظن

 فقال عبد امللك:

 ) هلل دره! ما أ
 
  ح  ص  ف

 
 أه! و لسان

 
 ع   ل  و  ط

 
 ن

 
 ب  ض  أ! و  هان

 
 ج   ط

 
 ن

 
 إوللا  ه!ان

 
 ي أل ن

 
 م به!(ر  راه كما وصف نفسه، فأك

عبد ) سلوب التعجب السماعي.أالتعجب القياس ي بصيغتيه، وب إعجابه ودهشته بأسلوبانبهاره و فعبر الخليفة عن 

  (201، ص: 2016الجاسم،
 
ثار انفعاله ودهشته، وانفرد أعجبه، و ب منه الخير على عمل قام به فأج  ع  ت  ب( تمنى للم  ج  ع  ت  فعبد امللك )امل

 به دون نظائره.

 
 
 : التعجب السماعي:ثانيا

 ه في كتب النحو، ويقصد به تلك الساليب التي هي أويعرف بالتعجب غير املبوب ل
 
دل عليه باالستعمال تلغير التعجب، ثم  صال

ساليب تخرج في اللغة العربية لغيره، وهذه ال سلوب ال عالقة لها بالتعجب فهي مستعملة لفاظ املنطوقة في هذا ال فال ،زي املجا

ه ال تدل لفاظن عباراته وأل  ؛مختلفة، منها التعجب، وهذا النوع من التعجب غير مختص بموضوع معين، ولم يبوب لهة غراض بالغي  ل 

 
 
 الكالم. نما يعرف من مدلول و بصيغة معينة، وإأه ال يلتزم بقاعدة نحوية ن  إذ عليه بقرينة، إدل ، ولكن تعلى التعجب وضعا

 ( 228،ص:4،ج:1978اإلسترباذي،)

ير سلوب غوهو أ ية وال تفهم إال بتضافر القرينةل بالوضع، بل بالعربنها لم تدوإنما لم يبوب له في النحو ل ولهذا فقد قيل 

 كثير من صيغ التعجب القياسية؛كثر بفي الشعر والنثر والقرآن الكريم أن استخداماته إجزم أكاد خاضع لضوابط، وله صيغ عديدة وأ

 ( 205، ص:3، ج:1998الندلس ي،) صل الوضع".في أ:" وقد جاء التعجب متضمنا جمال لم تكن ندلس يأبو حيان ال يقول 

 :ومن هذه الصيغ واالستعماالت املجازية ما يأتي

 لى املعنى املجازي الذي يفيد التعجب، ومنه قوله تعالى:خرج االستفهام من معناه الحقيقي إاالستفهام املجازي، حيث ي .1

 ،(28 قرة:)الب                 

  :( ومنه قول املتنبي20 )النحل:             : وقوله تعالى

 عمأ
 
 و  سب ر الليث الهزبر  ف

 
 اد   ن  طه            مل 

 
 .  اللو س  امل م  ار  ت الص  ر  خ

 (77،ص:207وأبو العدوس، ،106،ص:1974عتيق،)

فمتى يستخدم سيفه؟ فال لزوم الستخدام بسوطه  سدبن عمار التغلب على ال  مكان بدرإذا كان بحيث يعجب املتنبي مما رآه، فإ

  :صيب بالحمىأونحو قول املتنبي وقد  ، السيف

 (106ص:،1974عتيق،)من الزحام. أنتالدهر عندي كل بنت           فكيف وصلت  أبنت

 كثر ال ويعد االستفهام من أ
 
من بين هذه املعاني التعجب، وقد كثر استخدامه في و سلوب آخر، إلى معنى أ ساليب النحوية خروجا

 لفاظه.أدواته وأالقرآن الكريم، وبمختلف 

 بال  ثيجر املستغا ن  أب فيه لو يعين على مشقة، والغا يخلص من شدة، أن  وهو نداء م   اسلوب االستغاثة: .2
 
نحو  م مفتوحة وجوبا

 
 
  اإذا دعوته لنصرة املسلمين، ويلمسلمين، عمر ل  قولنا: يا ل

 
 -يامن وجد هذه ال إ -ذا دعوت صالح الدين إقص ى، ألصالح الدين ل  ل

 قص ى. وإلنصرة ال
 
 إلبحر، و ذا انفعلت من جمال البحر، قلت يا ل

 
جمال النجوم! ونحو ذا استهوتك النجوم في السماء، قلت: يا ل

 
 
  لعجب! وقولك: يا ل

 
 يا ل

 
 لداهلماء! يا ل

 
 لناس ل  ية! على معنى يا ل

 
خر املتعجب منه آوقد تحذف الالم ويؤتى ب، لماءلرجال ل  لعجب، ويا ل

 (352،ص:2007أبو العدوس،) .بتي، وغيرهأيا  سفاه، وأيا  ويا ويلتاه :لف، فتقول: يا عجبا! ومنه بال

 :مرئ القيسإ ومنه قول الشاعر

 
 
له          بكل مغار نجوم   ن  أك  ل  ك من لي  فيا ل

 
ت
 
  الف

 
 ت بيذبلد  ش
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 :قول ابن الرومي هومن

 ج  أفيا لك بحرا لم 
 مسبحا فيه واجداكان غير  ن  مشربا          وإ فيه د 

 لك(، فالياء حرف نداء وتعجب فداللة التعجب واضحة في البيتين السابقين، باستخدام صيغة التعجب )يا

 (248، ص:1، عدد:7،مج:2017أحمد،)

ن  كذا؛ أي ما أ املصدر، سبحان هللا، يقول ابن فارس: العرب تقول: .3  عش ى:، قال ال !بعدهسبحان م 

 سبحان من ع  
 
 ل
 
 مة الفاخر           أق

 
 ا جاءني فخرهقول مل

 أقال قوم: ت
 
ى قوله صلومنه  (،مادة: سبح1979ابن فارس،نه تبعيد له من الفخر)ذا يفخر، وهو قريب من ذلك؛ ل إله  ويله عجبا

انه ن املؤمن ال ينجس حيا وال ميتا" فسبحان هللا بلفظها ومعناها للدعاء والعبادة، ومعناها: تنزيهه سبحهللا عليه وسلم:" سبحان هللا! إ

 .صلثم استخدمت في التعجب على غير ال ، وهام الفاسدة، والظنون الكاذبةوتعالى عن العيب، والنقص وال 

 :ابن النباري  ومنه قول 

 
 
 ا بد  مل

 
  األستار  ن  م   ت

 
 ق
 
 ل

 
 الصور  ربي خالق   بحان  س   بحان  لها          س   ت

4.  
 
  هر   د  قول العرب: ِل 

 
محمد بن القاسم  ،نحو قول الشاعر،...أو هلل دره وهلل درك، هلل دري ، !و هلل دره من فارسأ، !فارسا

 :الهاشمي)أبو العيناء( من شعراء العصر العباس ي

 ج   ك أي  هلل در  
 
 نت للحدثانأومتاع دنيا           ف  ة خائن

 :مالك بن الريب ومنه قول الشاعر

 
 
 على الرقمتين وماليا بأطائعا          بني   تركفلله دري يوم أ

  هومن
 
 :أيضا

  ن  فلأ قمار  أهلل 
 
 ض  أ          بة  ر  بت

 
 سيوال الدماء   لها كل   حت

 و 
 
  ن  لبن، وهو رمز الخير، " فكأاملقصود ب )الدر( ال

 
ثار انفعاله؛ أعجبه، و ب منه الخير على عمل قام به فأتعج  ب يتمنى للم  تعج  امل

 (202:ص:2016عبد الجاسم،) .ن"أكثرة الدر دليل على كثرة الض ن  إثم 

  : هلل درك ، و شر، ومنه قولهمأوفي اللسان " الدر: العمل من خير 
 
 يكون مدحا

 
، وقالوا: هلل درك؛ أي عملك يقال هذا ، ويكون ذما

 ذا شتموا قالوا: ال در  ن رجل، معناه هلل خيرك وفعالك، وإذا ذم عمله، قيل: ال در دره، وقيل هلل درك مإملن يمدح ويتعجب من عمله، ف

 (،مادة: درر 1994ابن منظور، كثر خيره" )ه؛ أي الدر  

 إضاف فعله أما ن  إه: ال زكى عمله،... و در   ه؛ أي عمله، وال در  هلل در   :وفي املحيط
 
 ئه تعالى منش ن  ظهار التعجب فيه؛ ل إل  لى هللا قصدا

 )العجائب، فمعنى 
 
 أ، ما (هلل دره فارسا

 
 ذا إالعرب  ن  هذا الكالم معناه التعجب؛ ل  ... والحاصل إن  ه،عجب فعل

 
غاية  عظموا شيئا

 إلى هللا تعالى إضافوه أعظام اإل 
 
وقال العرب ملن  .(،مادة:درر 2007الفيروز أبادي،ال هللا تعالى)ال يقدر على إيجاده إ ن هذا الش يءأب يذانا

ظهار العجز عن القيام بواجب من ذكر، إة التفخيم والتهويل و داإر ه، وهلل فالن، حيث يؤتى بها عند هلل در  :ون منه نادرةيستغرب

 (70،ص:2،ج:1978،الزبيدي،مادة:درر، واالسترباذي) لى هللا تعالى.إفيضيفه املتكلم 

، وهذه ()انبهر، منبهر، مبهور... بكلمة وأعجبني، عجبت...( أعجب، أالتعجب بكلمة )عجب( ومشتقاتها )عجب، عجيب، متعجب،  .5

 سلوب، لفاظ التي يكثر استخدامها في هذا ال ال
 
بي أبن  مام عليقول اإل  اشعار العرب، منهالذكر الحكيم، وفي أ آيفي  وخصوصا

 طالب كرم هللا وجهه:

 إ ب  ج  وال ع  
 
 ج  تخنيث الرجال ع   لت          ولكن  ج  ر  ذا النساء ت

 ب  ي 

 (9 )الكهف:             ونحو قوله تعالى: 

 (72 )هود:                 ونحو قوله تعالى:

      : وقوله تعالى ،(2 )ق:               :وقوله تعالى

 (1: الجن)          

 :أبي صخر الهذلي ومنه قول الشاعر

 ج  ع  
 ب 

 
 بيني وبينها          فلم   لسعي الدهر   ت

 
 الدهر   ن  ا انقض ى ما بيننا سك

 (203،ص:2016عبد الجاسم،مثالها تفيد معنى التعجب السماعي لدالئل القرائن على ذلك )ألفاظ و وهذه ال
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 لفظها لفظ الخبر ومعناها معنى ال  ةكفف، وهي جمل)حسبك به( بمعنى أفعال ماء ال التعجب بأس .6
 
ا كانت تحمل معنى الخبر مر ومل

 .(90،ص:3االسترباذي،ج:فهي تحمل معنى التعجب )

 آه، نحو قولنا: "بطأبطأن، بمعنى ما ومنه بطآ
 
 مر بمعنى بطؤ"ن هذا ال ه معنى التعجب، وكقولهم: بطآ" ففين ذا خروجا

 ( 19 القرش ي،واملوسوي،د،ت،ص:)

 (90،ص:3االسترباذي،ج:) : القضاعي البلنس يالبار ، ومنه قول ابن !سرعأرعان بمعنى ما س   ومنه 

 ما عا رعان  س  
 
انيها التيا          ب  ر  واح   الكفر   جيش   ث

 
غ بى في م   الد 

 
ث   عي 

 
 ابسك

 و بعد، أو افترق مع تعجب، ومعناه: ما أأومنه شتان، وهو اسم فعل ماض بمعنى: تباعد، 
 
 (90،ص:3االسترباذي،ج:تراق!) االفد  ش

 ومنه و  
 
 لى التعجب.إذا كان في النص ما يشير إوغيرها. ،ويلمه  و ، وبخ واه،و  ويك، و ويت،و  وا، ، وي  و   واها، و كان، وش

 أ)هللا : للتعجب، مثلخرى هناك صيغ أ .7
 
نت من طالب أ)فلله  علي، فلله(، نحو قولك: بطل   يا نفس ي، أي   هللا   ك  كبر، مرحى مرحى، ل

 :العش ى قول الشاعر.ونحو مجد(

افتقار   وشيب   شباب   دفلله هذا الدهر           ثروةو  و د  ر 
 
 (365،ص:1،ج:1997الصبان،)ا  كيف ت

معنى من هي صيغة وضعت للداللة على وصف الش يء بالكمال في  ، أي الكمالية:(الكمالية التعجب السماعي باستخدام )أي   .8

 ،قدامفارس(؛ أي كامل في صفات الفروسية والشجاعة واإل عمرو فارس أي  : )، نحواملعاني، وتقع صفة للنكرة

استعيرت ملعنى التعجب، فهي تؤدي صل وضعها اللغوي وضعت لالستفهام، ولكنها ، وهي في أ(39،ص1،عدد،2015البديرات،)

  جهة، وتؤدي معنى التعجب من جهة أ معنى الكمال من
على وصف  ةشاعر، فيؤتى ب)أي( للدالل خرى، نحو: مررت بشاعر أي 

 (666،ص:4،ج:1987السامرائي،) الش يء بالكمال.

في صفات الرجال،  رجل؛ أي كامل رجل أي   ( تكون دالة على معنى الكمال؛ فتقع صفة للنكرة، نحو:" زيد)أي   ن  أويرى ابن هشام 

 (159،ص:1979ابن هشام،). رجل(" مررت بعبد هللا أي  ) نحو: وحاال للمعرفة،

ها طارئ ذا وضاع إوقد ذكر ابن جني في الخصائص، في باب نقض ال     ضام 
ن مخبر نت ال  رجل، فأوذلك قولك: مررت برجل أي 

صل االستفهام الخبر،  أن  نما كان كذلك ل ن )ما( زائدة، وإما رجل؛ ل ي  ولست مستفهما. وكذلك: مررت برجل أبتناهي الرجل في الفضل 

  ن  أوالتعجب ضرب من الخبر فك
 
(ومنه 470،ص:2،ج:2003ابن جني،ة" )صله من الخبري  ألى إعاده أما ن  إ على االستفهام أا طر التعجب مل

 :الراعي النميري  اعرقول الش

 فأومأ
 
 ي  فخ يماء  إ ت

 
 ما فتىي  هلل عينا حبتر أو           ر  ا لحبت

 (.108،ص:2،ج:1988سيبويه،) ما فتى( استفهام فيه تعجبي  فقوله: ) أ

 ساليب التعجب في القرآن الكريمأ: الثاني بحثامل

التعجب استعظام زيادة في وصف الفاعل  ن  أفي حينه  واالصطالح، وتبينول عن معنى التعجب في اللغة الحديث في الفصل ال  مر  

 وديهم في ور أي العلماء في اللغة والتفسير حول ر من االطالع على رأ ، وعليه فال بد  و قل نظيرةأخفي سببها، وخرج بها املتعجب من نظائره 

 .التعجب من هللا عز وجل

ابن ال ممن يجوز في حقه االستعظام" )إالتعجب ال يتصور  ن  يرد التعجب من هللا ل  ن  أنه" ال يجوز أيرى ابن عصفور 

 (71،ص:1،ج:1972عصفور،

منها" االستهزاء،  ،)في بيان صفات ال تثبت في حق هللا(في فصل أسماه  (اللباب في علوم الكتاب) ويرى ابن عادل الحنبلي في كتابه

( بضم التاء : )عجبت  أ( فيمن قر 21الصافات: )           والتعجب؛ قال تعالى:واملكر، والغضب، 

 
 
ابن عادل ) .الجهل بسبب الش يء املتعجب، منه" والتعجب: عبارة عن حالة تعرض في القلب عند -تعالى -لى هللاإ كان التعجب منسوبا

 (154،ص:1الحنبلي،د،ت،ج:

" صفات هللا تعالى ال تقبل الزيادة، فال يجوز التعجب منها، ال يقال: ما  ن  أ، (رب)ارتشاف الضندلس ي، في كتابه بو حيان ال أويرى 

 (259،ص:1)أبو حيان الندلس ي،ج: :عبد امللك الحارثي، وقال الشاعر !جلهأعظم هللا، و أ، وقالت العرب: ما !علم هللاأ

 دار   ن  م            يدني على شحط   ن  أ للا   قدر  أما 
  ول  ة ص  دار   من  م ه الحزن 
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     جمال القول في هذه القضية، بما جاء في )البرهان في علوم القرآن( للزركش ي، ففي قوله تعالى:إويمكن 

لم يتعجب بهم،  -سبحانه -بصرهم! وهللا أسمعهم وأما :( تقديره 28)مريم:          

 هؤالء قد نزلوا منزلة من يتعجب منه، وهنا مسالتان: ن  أاملكلفين على  ولكن دل  

 إؤول نه ي  عظم هللا!؛ ل أقيل: ال يتعجب من فعل هللا، فال يقال: ما  ولى:األ 
 
 م هللا، كما في غيره من صنيع التعجب، وصفات  لى: ش يء عظ

ه يجب تعظيم هللا بش يء من صفاته، فهو يرجع العتقاد العباد عظمته وقدرته، وقد قال ن  ة، وقيل: بجوازه باعتبار أقديم -تعالى -هللا

 :عبد امللك الحارثي الشاعر

 ي   ن  أ للا   قدر  أما 
 
 دار   ن  م            حط  دني على ش

 ه صول  ممن دار   ه الحزن 

 ما يقال لتعظيم ال ن  التعجب إ، وقال بعض املحققين: عرابي جاهل بصفات هللاأ: هذا ا ولون قالو وال 
 
جب منه، وال يخطر ع  ت  مر امل

  ن  أبالبال 
 
 ره كذلك، وخفي علينا، فال يمتنع حينئذ التعجب من فعل هللا.صي   شيئا

منزه عن  -سبحانه-التعجب استعظام ويصحبه الجهل وهللا ن  فقيل: باملنع؛ ل  ؟-تعالى-طالق التعجب في حق هللا هل يجوز إ والثانية:

 ر  ورد ما ظاهره ذلك ص   ن  إ، قال ف(املقرب)ابن عصفور في  م  ز  ذلك، وبه ج  
 
     لى املخاطب، كقوله: تعالى:إ ف

هؤالء يجب أن  يتعجب منهم، وقيل  أي   (؛175)البقرة:            

)حمزة  ( في قراءة بعضهم بالضمة12 لصافات:ا)      تعالى:  تعجبية ال استفهامية، وقوله "ما" قلنا: ن  بالجواز إ

 .(111)التفسير الكبير،ص: والكسائي(

 ي ال أقوال الر واملختار من هذه ال
 
  ول، وما وقع منه أ
 ي  م  سباب ما يتعجب منه العباد، فس   علمت ألى املخاطب؛ أي  إبالنظر  ل  و 

  العلم  
 
 .بالعجب عجبا

 أو 
 
 صل الخالف في هذه املسالة يل

 
اء سببه فيتحير فيه املتعجب ن حقيقة التعجب؛ هل يشترط فيه خفأعلى خالف آخر، وهو  تف

        :تعالى ال قولهإ القياسية ولم يقع في القرآن صيغة التعجب و ال؟منه أ

قوله تعالى: ( و 17 )عبس:        وقوله تعالى:، (175)البقرة:         

 ك(.أغر ما ) في: الهمزة داز من  ( في قراءة6)االنفطار:          

جب من هللا كمجيء لى املخاطب، ولهذا تلطف الزمخشري فيعبر عنه بالتعجب، ومجيء التعقال املحققون: التعجب مصروف إ

 ن تقولوا لهم هذه، وكذلك فسر سيبويه قوله هؤالء عندكم ممن يجب ألى ما تفهمه العرب؛ أي  إما هذا بالنظر ن  إرجي؛ و الدعاء منه والت

وهو  كما، قال ابن الضائع :"معوطاذهبا على رجائكما  : ىاملعن :( قال44 )طه:           : تعالى

 
 
  (425،ص:3،ج:1990الزركش ي،) ."حسن جدا

و لش يء خفي أ ،تحدث في النفس لجهل السبب ه دهشةن  عجب يقع في الكالم البشري وذلك ل الت ن  الباحث يرجح أن إوعليه ف

 ن  إف ،سببه
 
 فال   كان الكالم قرآنا

 
صدر من  ن  إلالستفهام الذي يعني طلب معرفة ش يء مجهول قبل الطلب، ف مر يختلف، وذلك مشابها

انعدام املعرفة محال في حقه سبحانه  ن  إذ إنكار والسخرية واالستهزاء، ن مجازية كثيرة منها اإل لى معاإهللا تعالى فهو غير حقيقي، ويخرج 

  كلبن علمه وسع كل ش يء وهو وتعالى؛ ل 
 
فخفاء السبب في التعجب متعلق بالبشر وال  ليستفسر عنه، ش يء عليم، فال يجهل شيئا

 رض وال في السماء.املولى عز وجل ال يخفى عليه ش يء في ال ، ف يتعلق باملولى عز وجل

ه خالق كل ن  ل الة التعجب في حقه سبحانه وتعالى " " فال يدل على تعجب القائل، وذلك الستح ذا صدر من املولىإذلك التعجب ك

ادي في حمد الصأوة املخاطب للتعجب، لشدة تمكن فعل التعجب من املتعجب منه، وهذا ما يؤكده العالمة ش يء. بل املقصود منه دع

وليس املراد التعجب من املتكلم الستحالته  "توننا..." حيث قال ما نصه أبصر يوم يأسمع بهم و أ" الكريمة ةتفسيره لقوله تعالى في الي

أي اعجبوا يا عبادي من شدة سمعهم وبصرهم في ذلك اليوم"  على التعجب؛ن التعجب حمل املخاطب عليه، بل املراد م

 (،بحث منشور عبر االنترنت2016دلوم،)

القدماء واملحدثين من النحاة واملفسرين قد اتفقوا في تناولهم ملفهوم التعجب على ربطه  ن  راء أواملالحظ من هذه التعريفات وال 

 
 
  بالجانب النفس ي للنفس البشرية حين تصادف شيئا

 
مر تجهل ألوف ومنافيا للمتعارف عليه، يثير الدهشة واالنفعال من أعن امل خارجا

  أيجهل السبب في  ن  أسببه، وحاشا هلل 
 علم.لى أعلى وأ ش يء، وهللا تعاي 
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الذكر الحكيم وتوضيح تلك الصيغ، من كتب  ي  تعجب بشقيه القياس ي والسماعي في آوعليه فسيقوم الباحث بتتبع صيغ ال

 
 
 وهللا املستعان: لى ترتيب السور في القرآن الكريمع التفسير واللغة، معتمدا

 سلوب التعجب .خلت من أ الفاتحة: سورة

               قال تعالى:  28 في الية البقرة:سورة 

وفيه استفهام للتوبيخ  ،نكار الحال التي يقع عليها على الطريق البرهانيإنكار، وتعجب لكفرهم باستخبار فيه إ   

 (45،ص:1ه،ج:1399والصابوني، ،65،ص:1،ج:1998البيضاوي،) .ف تجحدون الخالق، وتنكرون الصانعنكار، واملعنى كيواإل 

عجبوا في أما للخلق وللمؤمنين؛ أي ن  ام في معنى التعجب" وهذا التعجب إية الكريمة:" كيف استفهويرى الفراء في تفسيره لل 

ية " صورة االستفهام الواردة في ال :ما ابن عطية فيرى أ( 23،ص:1،ج:1983الفراء،) .حجة هللا عليهم" ثبتتهؤالء كيف يكفرون وقد 

ابن ).تعجب منه" إنه حق أن مر منكم فذا وقع هذا ال إلى معنى التقرير والتوبيخ والتعجب؛ أي إال خارجة عن معناها إالكريمة ما هي 

 (253،ص:1عطية،د،ت،ج:

                قال تعالى:  44في الية البقرة: سورة 

 (76ص: ،1،ج:1998، البيضاوي ) .وفيها تقرير وتوبيخ وتعجب (48، ص:3،ج:1981)الرازي،رير مع التقريع والتعجب من حاله، للتق

              قال تعالى: 175في الية البقرة: سورة 

مهم على املعاص ي، التي تؤدي بهم دو أية: فما هذه ال  فعله!، وتعنيقياس ي، وهو صيغة: ما أ سلوب تعجبأية هذه ال  ي و تح  

 إصرارهم على عملها يجلبون النار إلنهم بألى النار حتى لكإ
 
 إ، ويقصدون يهم جلبا

 
ر، واملراد من التعجب في فكو تأبدون مباالة  ليها قصدا

ولئك الظاهر من الجملة التعجب من صبر أاملعنى  ن   يتعجب منها كل أحد، وذلك ل ن  أه ينبغي ن  أعالم بحالهم و اإل  مثالهاية وأهذه ال 

ن فعل التعجب في كالم هللا املراد إه ال يخفى عليه ش يء ومن هنا قال العلماء: ن  ل  ، والتعجب غير جائز في حقه تعالى؛على النار الكفار

ملقصود تعجيب املؤمنين من جراءة من ذلك الفعل، وهو هنا صبرهم على النار، فيكون ا ون يتعجبيب؛ أي جعل املكلفين منه التعج

 الوسيط، )الطنطاوي، لواثق من صبره على عذابها املقيم،ا ي بهم في النار، شأنما يلقنزل هللا على اقترافهم الكاتمين ملا أأولئك 

نواع املعاص ي !؟ وهو تعجيب للمؤمنين من جراءة أولئك الكفار على اقتراف أشد صبرهم على نار جهنمأية: ما ويل ال أتو (، 175البقرة:

ورد ( وقد أ120،ص:1البيضاوي،ج:) باس بموجبات النار من غير مباالة.( ففيه تعجب من حالهم في االلت115،ص:1الصابوني،ج:)

 
 
 ( 40-30،ص:3الرازي،ج:) عرابية والنحوية في هذه املسالة.راء اإل لكل ال  فخر الرازي، في تفسيره تفصيال

                 قال تعالى:  243في الية سورة البقرة: 

سمعك يا  لىألم يصل إوتفسيرها                 

 لوف حذر املوتالقوم الذين خرجوا من وطنهم وهم أولئك أها املخاطب حال ي  أو محمد أ
 
  ؛ أي خوفا

 
فالغرض من منه،  من املوت وفرارا

يب وتقرير لم تر" تعجيضاوي، فيرى: " أما البأ (156،ص:1الصابوني،ج:) .خبارهم وقصصهمألى سماع إاالستفهام التعجب والتشويق 

 ن  إرباب التواريخ، وقد يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع فأهل الكتاب، و ملن سمع بقصتهم من أ
 
 التعجب. في ه صار مثال

 ( 148،ص:1البيضاوي،ج:)

                 قال تعالى:  258الية في  البقرة:سورة 

                      

املجادل في قدرة هللا تعالى؛ أي ألم مر هذا الكافر أية تعجيب للسامع من في هذه ال          

( ويرى البيضاوي 165،ص:1الصابوني،ج:) هللا تعالى. براهيم في وجودان( الذي جادل إلى ذلك املارد وهو )النمرود بن كنعينته علمك إ

 (155،ص:1البيضاوي،ج:) .من محاجة نمرود بن كنعان وحماقته يبية تعجال في  ن  أ

                  قال تعالى:  259الية في البقرة: سورة 
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 ا الكريمة يةيرى البيضاوي في ال                
 
بالقصور عن  عترافا

 اظحياء، واستعمعرفة طريق اإل 
 
 القائكان  ن  لقدرة املحيي إ ما

 
 ل مؤمنا

 
 إ ، واستبعادا

 
( واالستعظام 156،ص:1البيضاوي،ج:،)ن كان كافرا

 نوع من التعجيب، وأ
 
 ى بمعنى كيف.ن

شهر، قال ذلك الرجل الصالح واسمه)عزيز( كيف يحيي هللا هذه البلدة بعد خرابها ودمارها؟ قال ال  ية وحسب الرأيهذه ال وفي 

 ماظذلك استع
 
  ا

 
 (165،ص:1الصابوني،ج:) .من حال تلك املدينة وما هي عليه من الخراب والدمار لقدرة هللا تعالى، وتعجبا

  التعجب.ساليب أخلت من  آل عمران:

                    قال تعالى: 6في الية  سورةالنساء:

                       

 أما  :"ن يقول لنا فكأنما هللا يريد أ ،في هذه الية الكريمة تعجيب   
 
فضل من هللا ه ال شاهد أن  !؛ أي إله كفى هللا حسيبا

 
 
منشور على  أسلوب التعجب بين القدامى واملحدثين،) مرتم به"ألكم فال تخالفوا ما  تعالى فيما بينكم وبينهم وكفى به تعالى محاسبا

 (.االنترنت

                    :قال تعالى 49في الية  :سورة النساء

 مرهم.أفاالستفهام للتعجب من  ،نفسهم ويصفونها بالطاعة والتقوى ألم يبلغك خبر هؤالء الذين يمدحون أاالستفهام للتعجب؛ أي 

تعجيب من  ففي الية               :قال تعالى 50في الية : النساء سورة

 (281،ص:1الصابوني،ج:).هم وكذبهم افترائ

              : قال تعالى 51في الية  :سورة النساء

 االستفه         
 
 اليهود أ ام في الية للتعجب، واملراد بهم أيضا

 
من التوراة وهم  عطوا حظا

 ىرض أصنام  عبادة ال ن  ت في اليهود الذين كانوا يقولون إنزل الية(، فهذه 281،ص:1الصابوني،ج:) صناموثان وال مع ذلك يؤمنون بال 

 .بهم كفار قريش في حربهم ضد الرسول واملسلمين يثقحتى  لألصنامليه محمد صلى هللا عليه وسلم، فسجدوا إعند هللا مما يدعو 

 (78،ص:1البيضاوي،ج:)

في هذا  البيضاوي قال             : قال تعالى 74في الية  :سورة املائدة

 (358،ص:1والصابوني،ج: ،138ص،2البيضاوي،ج:) على الكفر. إصرارهماالستفهام تعجيب من 

                    :قال تعالى 75في الية  سورة املائدة:

لوهيتهعون " تعجيب من حال الذين يد  اليةفي  ن  أيرى الصابوني            
 
 ؛مهأهو و  أ

وتكرار التعجيب من  ،الباهرة على بطالن ما اعتقدوه، ثم انظر كيف ينصرفون عن استماع الحق... الياتأي انظر كيف نوضح لهم 

 (.358ص: ، 1)الصابوني، ج:. العجبين من التفاوت"ظهار ما بين إل في التعجب، ولفظ )ثم( جاء مر بالنظر مبالغة ل اخالل تكرار فعل 

دلة الظاهرة، فقال هللا: كيف يصرفون عن استماع الحق أمثال هذه ال عي الربوبية لهما مع عجب ملن يد  : " ثم البيضاوي يرى 

 (.138،ص:2البيضاوي،ج:) " عجبإعراضهم عنها أعجب و  للياتبياننا  ن  إأي  العجبين؛وثم التفاوت ما بين  وتأمله

إلى الباطل ن يصرف نفسه عن الحق والصدق أنسان يمتنع واإل تأمل الحق،هم مصروفون عن ن  أدلت على  الية"  ن  ويرى الرازي أ

 (66،ص12الرازي،ج:) .هللا سبحانه وتعالى هو الذي صرفهم عن ذلك" ن  أالعاقل ال يختار لنفسه ذلك، فعلمنا  ن  والجهل والكذب؛ ل 

لهؤالء أي قل يا محمد               :قال تعالى 11في الية  سورة األنعام:

بآثار من خال من ليم العذاب لتعتبروا ذا حل بالكفرة قبلكم من العقاب وأما وتأملوارض فانظروا املستهزئين الساخرين: سافروا في ال 

إلى التعجب. ويرى البيضاوي أن  انظر: ( فاالستفهام خرج 380،ص:1الصابوني،ج:) فأصبحوا عبرة للمعتبرين،م هللا ههلكأمم كيف ال 

 (155،ص:2البيضاوي،ج:م هللا بعذاب االستئصال، كي تعتبروا" )ههلك"كيف أ
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االستفهام للتعجب من كذبهم                :قال تعالى 24في الية  سورة األنعام:

 ،2البيضاوي،ج:) بنفي الشرك عنها، وحمله على كذبهم في الدنيا تعسف يخل بالنظم""أي  ؛(384،ص:1الصابوني،ج:) الصريح،

 (.195،ص:6الرازي،ج:) ينركنكارهم كونهم مشإ( فاملراد 158ص:

                :قال تعالى 69في الية  عراف:سورة األ 

، لإلنكارعجبتم( فالهمزة أو ا قوله)م  أ                 

نكار وتعجب إ اليةجاءكم ذكر" ففي  ن  أأي عجبتم  أكذبتم وعجبتم؛نه قيل: و للعطف، واملعطوف عليه محذوف، كأوالوا

 إيوحي هللا  ن   هذا ليس بعجيب أن  إ( وفي الصفوة:" أي ال تعجبوا من هذا ف159،ص:7الرازي،ج:)
 
 لى رجل منكم رحمة بكم ولطفا

 إو 
 
 ،(18،ص:3البيضاوي،ج:رسال البشر")يتعجبون من إهم كانوا ن  البيضاوي: "فإ ( ويرى 452،ص:1الصابوني،ج:ليكم" )إ حسانا

مم ليه حال ال إل آهم ويذكرهم بما إنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر منهم لينذر مر هؤالء، ففاالستفهام فيه تعجيب من أ

 (453،ص:1، والصابوني،ج:19-18،ص:3البيضاوي،ج:.)املكذبة

                  :قال تعالى  30في الية  سورة االنفال:

مر املشركين على صاحب الرسالة عليه الية استحضار املضارع الستحضار الصورة العجيبة من تآففي     

 (.505،ص:1الصابوني،ج:السالم)

 .لوب التعجبخلت سورة التوبة من أس :ورة التوبةس

                   :قال تعالى  2في الية  :سورة يونس

 فقد خرج معنى)            
 
أي كان  لإلنكار؛( للتعجب السماعي، والهمزة عجبا

ويرى البيضاوي في  ،مم السالفةعجب في ذلك فهي عادة هللا في ال  أي ال ؛نكارلى رجل منهم، والهمزة لإل إحاؤنا إي مكة لهلعجبا 

 .بي طالبأال يتيم إلى الناس  هللا تعالى لم يجد رسوال يرسله إن  أهم كانوا يقولون العجب ن  يل إنكار للتعجب، فقإاالستفهام 

 (104،ص:3،و البيضاوي،ج:572،ص:1الصابوني،ج:)

                : قال تعالى  73و  72في الية  :سورة هود

؛ )عجب( ومشتقاتهاهذا من التعجب بلفظ                  

ادة دون القدرة، وهو الولد من ففي قولها استعجاب من حيث الع ،ى معنى التعجب السماعيعجيب( خرجت إلفداللة قوله تعالى )

ر م  
من قدرة  أتعجبينة وهذا زوجي شيخ هرم، فردت عليها املالئكة مسن   امرأةنا أألد وأن، حيث قالت سارة متعجبة يا لهفي ويا عجبي ي  ه 

 (24، ص:2والصابوني، ج: ، 141، ص :3)البيضاوي، ج: .هللا وحكمته في خلق الولد من زوجين هرمين

                 : قال تعالى  78في الية  :سورة هود

رجل عاقل  ليس فيكمأاالستفهام يفيد التعجب والتوبيخ؛ أي                

 (142،ص:3، والبيضاوي،ج:32،ص:2الصابوني،ج:) .عوي عن القبيحر يمنع عن القبيح ويهدي إلى الحق وي

 .سلوب التعجبخلت من أ سورة يوسف:

 .سلوب التعجبأخلت من  سورة الرعد:

               : قال تعالى  24في الية  براهيم:إسورة 

 .لى معنى التعجبمن معناه الحقيقي إ ي ير خرج االستفهام التقر    

االستفهام                 : قال تعالى  28في الية  سورة إبراهيم:

نعمة هللا بالكفر والتكذيب؟  الذين غيرواولئك أيها السامع من ألى التعجيب؛ أي ال تعجب إ ري دى االستفهام التقريإذ أ يفيد التعجب،

 .(97،ص:2الصابوني،ج:). وهم كفار مكة

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الحجر:
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والبهتان، فك أي تنزه هللا وتعظم عن هذا اإل           : قال تعالى  57في الية  سورة النحل:

 بيو تعجوتنزيها له من قولهم، أ
 
ه ذاته عن نسبة وفي قوله سبحانه تنزي (230 ،ص:3ج: والبيضاوي،، 130،ص:2ي،ج:الصابون) منه. ا

 (56،ص:19الرازي،ج:) .بالنوثةليه، وفيه تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح، وهو وصف املالئكة الولد إ

 .سلوب التعجبأخلت من  سراء:سورة ال 

االستفهام يفيد              : قال تعالى  9في الية  :سورة الكهف

يات هللا، ففي صفحات هذا أعجب آهي  -على غرابتها -هل الكهفأقصة  ن  أالتعجب، حيث يخاطب هللا سبحانه وتعالى سيدنا محمد 

رض لى خلق ما على ال إ باإلضافة" وقصصهم .(183،ص:2الصابوني،ج:) صحاب الكهفأالكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة 

الناظرين من مادة واحدة ثم ردها إليها ليس نواع الفائقة للحصر على طبائع متباعدة، وهيئات متخالفة تعجب جناس وال من ال 

 .(82 ص: ،21ج: ،والرازي، 273ص: ،3ج: البيضاوي،) ه من آيات هللا كالنزر والحقير"ن  أ بعجيب مع

                    :قال تعالى  26في الية  :سورة الكهف

 ى سمعه لكل مسموع، ير أبصره بكل موجود، وما صيغة تعجب قياس ي؛ أي ما أ          

ذ ال يحجبه ش يء .وال إدراك السامعين واملبصرين إدراك خارج عما عليه مره في اإل أن " ذكر بصيغة التعجب للداللة على أالبيضاوي:

 (.113،ص:21،والرازي،ج:278،ص:3والبيضاوي،ج: ،188،ص:2الصابوني،ج) وصغير وكبير وخفي وجلي"يتفاوت دونه لطيف وكثيف 

 بصره.أهذه كلمة تذكر في التعجب واملعنى ما  ن  " إسمعوأبصر به أويرى الفخر الرازي بقوله تعالى:" 

                     :قال تعالى  39في الية  سورة الكهف:

 ينقل البيضاوي قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " من    
 
إال باهلل لم يضره" عجبه فقال : ما شاء هللا ال قوة فأ رأى شيئا

شجار عجبت بما فيها من الأحديقتك و أي فهال حين دخلت  صفوة التفاسير؛ال باهلل، وفي فالتعجب جاء بجملة: ما شاء هللا ال قوة إ

 (.281،ص:3،والبيضاوي،ج:192،ص:2الصابوني،ج:فضل هللا، فما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن )والثمار، قلت هذا من 

                 : قال تعالى  50في الية  سورة الكهف:

نكار والتعجب؛ أي أفتتخذونه يا استفهام يفيد اإل "              

 (.284،ص: 3، والبيضاوي،ج:194،ص:2الصابوني،ج:) عداءن دون هللا وهم لكم أولياء مأوالده الشياطين بني آدم هو وأ

أسمعهم وما أي، ما               : قال تعالى  38في الية  :سورة مريم

بصارهم يوم القيامة جدير أسماعهم و أن :" تعجب معناه أبصرهم في ذلك اليوم الرهيب، وهي صيغة تعجب قياسية؛ ويرى البيضاوي أ

 أب
 
  ن يتعجب منهما بعد ما كانوا صما

 
، 216،ص:2الصابوني،ج:و التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ" )أفي الدنيا،  عميا

 (.11،ص:4ج: والبيضاوي،

 سلوب التعجب.خلت من أ طه:سورة 

                : قال تعالى  30في الية  :سورة االنبياء

هللا قدم لهم الدالئل  ن  إيمانهم مع أالتعجب حاصل من عدم  ن  إذ إ ؛استفهام تقريري يفيد التعجب       

 (.50،ص4، والبيضاوي،ج:261،ص:2الصابوني،ج:)واليات

 سلوب التعجب.خلت من أ الحج:سورة 

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة املؤمنون:

                 : قال تعالى  16في الية  سورة النور:

 ج: الصابوني،) ح هللا عند رؤية العجائبيسب   ن  له والصل في ذلك أ مر واالستبعادخشري هو بمعنى التعجب من عظيم ال يرى الزم

)سبحانك( أن يسبح هللا تعالى عند رؤية العجيب من  هذه الكلمة صل في ذكرتعجب ممن يقول ذلك، وال  اليةوفي  (.239 ،ص:2

و ممن يقول أفك متعجب منه، وفيه تعجب من ذلك اإل  ل في كلمثله عن قدرته، ثم كثر حتى استعم يخرج ن  من أ ها لهصنائعه تنزي

 (.101 ،ص:4ج: ، والبيضاوي، 331،ص:2 ج: الصابوني،). تكون حرمة نبيه فاجرة ن  زيه هلل تعالى من أذلك، وفيه تن
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االستفهام يفيد             : قال تعالى  43في الية  :سورة الفرقان

 طاع هواه وبنى عليه دينه ال يسمع حجة وال يبصر دلأ ن  التعجب، وذلك بأ
 
بالمر املتعجب ول اعتناء ، وقدم املفعول الثاني على ال يال

ها كيف يكون ضالل املشركين؛ أي: أرأيت من جعل هواه إل ول للتقرير والتعجب منفاالستفهام ال  لها له.إصل: اتخذ هواه منه وال 

  ،125 ص: ،4ج: البيضاوي،) ونعتههذا وصفه  ن  هنا هي تعجيب من جهل م  اوالسؤال، وه لإلعالميت( تصلح أر أوكلمة ) ،حاله

 (.86ص: ،1والرازي،ج: ،2 ج: صابوني،وال

سبيل التعجب من جواب حيث ذكر فرعون ذلك على         : قال تعالى  25في الية  :سورة الشعراء

 ن  ة، وهو يجيبني بالفاعلية واملؤثرية، فقال فرعون ملن حوله م  يالحقيق تهطلب منه املاهية وخصوصيأنا ، يعني أ، عليه السالمموس ى

 له عن حقيقة هللا فيجيبني عن صفاتهأمره؟! أسأال تستمعون جوابه وتعجبون من مه على سبيل التهكم واالستهزاء: أشراف قو أ

 (.377،ص: 2ج: ،والصابوني ، 129ص،12 الرازي،ج:)

رى "مالي ال أ               : قال تعالى  20في الية  سورة النمل:

إذ عرف التزام الهدهد وعدم التغيب  (.410،ص:2الصابوني،ج:) و عذرأذن د الهدهد وغيابه دون إمن عدم وجو الهدهد" ففيه تعجب 

 دون سبب.

أي من               : قال تعالى  23في الية سورة النمل: 

النساء ال  ن  أو  ،امللوك عادة من الرجال ن  العجب أ، ووجه ة تسمى بلقيس هي ملكة لهم وهم يدينون بالطاعةأامر  ن  رأيت أعجائب ما 

 (.92،ص:4، والبيضاوي،ج:406،ص:2الصابوني،ج:) املمالك إلدارةيصلحن 

                : قال تعالى  25في الية  سورة النمل:

الخفايا ويعلم كل مخبوء في تعجب الهدهد من سجودهم للشمس وعدم سجودهم هلل الخالق العظيم الذي يعلم    

 (.407،ص:2الصابوني،ج:العالم العلوي والسفلي)

مكة  أي قال ملشركي            : قال تعالى  67في الية  سورة النمل:

 ين للبعث: أإاملنكر 
 
  ذا متنا واصبحنا رفاتا

 
ا" للمبالغة في ن  الهمزة" أإنحيا مرة ثانية، وتكرير باليه فهل سنخرج من قبورنا و  وعظاما

 (.422،ص:4، والبيضاوي،ج:417،ص:2الصابوني،ج:). نكارالتعجب واإل 

 سلوب التعجب.خلت من أ القصص:سورة 

 سلوب التعجب.خلت من أ العنكبوت:سورة 

 سلوب التعجب.خلت من أ الروم:سورة 

 سلوب التعجب.خلت من أ لقمان:سورة 

 التعجب.سلوب أخلت من  السجدة:سورة 

 سلوب التعجب.خلت من أ سبأ:سورة 

 سلوب التعجب.أخلت من  حزاب:األ سورة 

                 : قال تعالى  27في الية  سورة فاطر:

 هللا العظيم ن  ها املخاطب أي  أتر  ؛ ألم..." هللا أنزل من السماء ماءن  "ألم تر أ         

لوان شكال والت والفواكه والثمار املختلفات ال لنباتاالجليل أنزل من السحاب املطر بقدرته، فأخرج هللا بهذا املاء أنواع االكبير 

الستفهام وا االستخباروقدرته، عن طريق  هللا الية استدالل على وحدانيةو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوها، وفي والطعوم، أ

 إ التقريري الذي ال يقال
 
( يقول السيد قطب في تفسير 19،ص:24والرازي،ج: ،574،ص:2الصابوني،ج:) ال في الش يء الظاهر جدا

 " لوان النبات والحيوان والجمادات وغيرهاويقصد بها أ ؛فتات الدالة على مصدر هذا الكتابلالظالل:" هذه لفته كونية عجيبة من ال

 (.139،ص:5،والبيضاوي،ج:242و241،ص:3،والصابوني،ج:146،ص:3،ج:1983ابنكثير،)

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة يس:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الصافات:
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 ن  ية التي كانت لهم لواحد، إهو ل جعل الن  أب            :  قال تعالى  5في الية  سورة ص:

هم قبح ، املشركين أنكروا ذلكن  ألى إ اليةذهب ابن كثير في تفسير هذه أطبق عليه آباؤنا، و ه خالف ما ن  في العجب، فإ هذا لش يء بليغ

صلى هللا -قلوبهم، فلما دعاهم الرسول  تهشربأوثان و بائهم عبادة ال هم كانوا قد تلقوا عن آن  إهللا تعالى، وتعجبوا من ترك الشرك باهلل، ف

 ظموا ذلك وتعجبوا.له بالوحدانية أعفراد اإلإلى خلع ذلك من قلوبهم وإ -عليه وسلم

، 4ابن كثير،ج:محمد ش يء بليغ في العجب ) ههذا الذي يقول ن  إ ،ال هوإله إالرب املعبود واحد ال  ن  أزعم أأي  لى قوله:وذهب الصابوني إ

 (.251،ص:3، والصابوني،ج:24،ص:5والبيضاوي،ج:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الزمر:

 سلوب التعجب.خلت من أ غافر:سورة 

 سلوب التعجب.أ خلت من سورة فصلت:

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة الشورى:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الزخرف:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الدخان:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة الجاثية:

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة االحقاف:

 سلوب التعجب.خلت من أ سورة محمد:

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة الفتح:

 سلوب التعجب.أخلت من  سورة الحجرات:

نكار لتعجبهم مما الية إفي هذه               : قال تعالى  2في الية  ق: سورة

عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم بناء جلدتهم، حكاية لتعجبهم، وفي هذا من أو أحد من جنسهم أن ينذرهم أليس بعجيب، وهو 

 
 
 واليةليهم من البشر، فقال كفار مكة هذا ش يء في منتهى الغرابة والعجب، إرسال الرسول إاملشركون من  ب  ج  ع  من البعثة، وفيه ت

 (.139ص:،5ج، والبيضاوي،241،ج:3الصابوني،ج:) نكار لتعجبهم مما ليس بعجيبإ

شنع من التعجب أفظع و فهذا إضراب إلى ما هو أ             :قال تعالى  5في الية  سورة ق:

مر مختلف بيانه فهم في أ ، ووضوحآياتهوهو التكذيب بالقرآن العظيم؛ أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم مع سطوع 

 (.242،ص:3الصابوني،ج:مضطرب)

 سلوب التعجب.خلت من أسورة الذاريات: 

 سلوب التعجب.أسورة الطور: خلت من 

 سلوب التعجب.لت من أسورة النجم: خ

 سلوب التعجب.خلت من أسورة القمر: 

 سلوب التعجب.أسورة الرحمن: خلت من 

 سلوب التعجب.خلت من أسورة الواقعة: 

 سلوب التعجب.خلت من أسورة الحديد: 

                     :قال تعالى  14في الية  :سورة املجادلة

حال  منصدقاء؛ أي ال تعجب يا محمد نافقين الذين اتخذوا اليهود أمر املأ" من هللا عليه وسلم "صلى تعجيب للرسول    

 .املؤمنينسرار أليهم قد اتخذوا اليهود املغضوب عليهم أولياء يناصحونهم وينقلون إيمان و هؤالء املنافقين الذين يزعمون اإل 

 (.342،ص:3الصابوني،ج:)

                 :قال تعالى  11في الية  :سورة الحشر

نكار االستفهام يفيد اإل                 
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ن هؤالء املنافقين الذين وله الكريم من حال املنافقين؛ أي ال تعجب يا محمد من شأتعجيب من هللا تعالى لرس اليةففي  والتعجب،

 (.342،ص:3الصابوني،ج:) ضمرواأبطنوا، وما أظهروا خالف ما أ

لم، لطالق، التحريم، امللك، القالصف، الجمعة، املنافقون، التغابن، ا )املمتحنة، سلوب التعجب:خلت السور التالية من أ

 نسان، املرسالت، النبأ، النازعات(.الحاقة، املعارج، نوح، الجن، املزمل، املدثر، القيامة، ال

لوب تعجب قياس ي، وفيها تعجيب من إفراط كفره، مع كثرة سأ       : قال تعالى  17في الية  سورة عبس:

فراطه في الكفران، والتعجب مع قصره يدل على إالدعوات، وتعجب من  بأشنعدعاء عليه  اليةليه، فيرى البيضاوي، في إحسان هللا إ

  (.287،ص:5البيضاوي،ج:) سخط عظيم وذم بليغ
 
 ع  وفيه ل

 
ليه د من رحمة هللا، ما أشد كفره باهلل مع كثرة إحسانه إر  ن الكافر وط

 (.520،ص:3الصابوني،ج:) نسان في الكفر والعصيانفراط اإلإية تعجيب من ياديه عنده؟ ففي ال أو 

 (:523،ص:3الصابوني،ج:ر )ن البيتين من الشعالية اقتبس بعض الدباء هذيومن هذه 

 نكرهأذا جاء الشتا املرء في الصيف الشتا          فإيتمنى 

 كفره!أنسان ما قتل ال      فهو ال يرض ى بحال واحد          

الفجر، على، الغاشية، ن، االنشقاق، البروج، الطارق، األ التكوير، االنفطار، املطففي): لت السور التالية من أسلوب التعجبخ

 البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين(.

يب من تعج اليتينففي               : قال تعالى 11و9تين في الي سورة العلق:

 عن حال ذلك املجرم ال ،خبرني يا محمدحال ذلك الشقي الفاجر؛ أي أ
 
ة؛ ما أسخف من عباد هللا عن الصال  ثيم، الذي ينهى عبدا

ىن  أيذان بإتقبيح وتشنيع لحال الطاغي، وتعجيب منها، و  اليةشنع فعله، وفي هذه عقله، وما أ ض   ق  منها  ها من الشناعة والغرابة بحيث ي 

 ويأمرالذي يصلي  حدهم العبدأعجب أن ينهى أبو جهل، فما أالتعجب، والعبد املصلي هو سيدنا محمد)صلى(، والناهي هو اللعين 

 (.583-582،ص:3الصابوني،ج:) غباه؟!أجهله و أبالصالح والتقوى والتوحيد، ويله ما 

 خلت سورة القدر من أسلوب التعجب.

 من أسلوب التعجب. البينةخلت سورة 

تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة، ولفظت ما  لألرضنسان: ما أي قال اإل       : قال تعالى  3في الية  سورة الزلزلة:

 
 
ن املؤمن يعلم ما باإلنسان الكافر، فإمر الفظيع، واملراد ا يبهرهم من ال من تلك الحالة العظيمة، مل في بطنها؟! يقول ذلك دهشه وتعجبا

 (.330،ص:5،والبيضاوي،ج:591،ص:3ج:الصابوني). لها

 ، القارعة، التكاثر، العصر، الهمزة(.)العاديات سلوب التعجب:السور التالية خلت من أ

نه بلغك يا محمد وتعلم علما يقينا كألم يأأي           : قال تعالى 1في الية  :سورة الفيل

يفيد  ري فاالستفهام تقري .وا االعتداء على البيت الحرامبأصحاب الفيل الذين قصدمشاهد بالعين، ماذا فعل هللا العظيم الكبير 

 (.604،ص:3الصابوني،ج:). الفيل بأصحابالدهشة والتعجيب من حال ما جرى 

 سلوب التعجب.أخلت من  :سورة قريش

ي هل عرفت الذي استفهام للتعجب والتشويق؛ أ       : قال تعالى  1في الية  :سورة املاعون 

  ن  أردت أ ن  عرفت من هو؟ وما هي أوصافه؟ إيكذب بالجزاء واإلحسان في الخرة؟ هل 
 
  تعرفه فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعا

 
 عنيفا

 (.341،ص:5، والبيضاوي،ج:609،ص:3الصابوني،ج:بجفوة وغلظة، ويقهره ويظلمه وال يعطيه حقه، وهو استفهام معناه التعجب) 

 خالص، العلق، الناس(.النصر، املسد، ال وثر، الكافرون، )الك السور التالية خلت من اسلوب التعجب:

 :الخاتمة

وبعد هذا التطواف في موضوع الدراسة، ودراسة كثير من مظان النحو املبوب له في الكتب القديمة والحديثة، توصلت الدراسة 

 ما يأتي: إلى

 
 
 :: نتائج البحثأوال

 يمكن تسجيل النتائج التية:

 وأحكامه املختلفة.)ما أفعله! وأفعل به(،  ركزت الدراسات التقليدية على أسلوب التعجب القياس ي بصيغتيه •
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لم تركز كتب النحو القديمة والحديثة على أسلوب التعجب السماعي، واكتفت بالتنويه إليه من خالل أمثلة قليلة وبسيطة،  •

 وكذلك من خالل الدراسات البالغية.

  لتعجب القياس ي.أظهرت الدراسة أن استخدام أساليب التعجب السماعي في الحياة اللغوية املعاشة أكثر بكثير من أساليب ا •

في حين استخدم الساليب الخرى مرات عديدة تفوق ط، استخدم القرآن الكريم صيغتي التعجب القياس ي أربع مرات فق •

 االستخدام القياس ي بكثير.

ب  للس أشار العلما ، • ج 
ع  ت 
 
بب، وحاشا في العم الغلب، إلى أنه ال يجوز حصول التعجب من هللا تعالى؛ ذلك لنه يقوم على جهل امل

 هلل أن يجهل أي ش يء ،فخفاء السبب في التعجب متعلق بالبشر املكلفين.

•  
 
  رأى اللغويون أنه ال يجوز التعجب من أسماء هللا وصفاته؛ لن التعجب يحمل في طياته شيئا

 
  عظيما

 
أحدث التعجب،  أو غريبا

 وهللا منزه عن ذلك.

التعجب، في حين ورد أسلوب التعجب أكثر من مرة في بعض السور، وذلك راجع خلت كثير من سور القرآن الكريم من أسلوب  •

للمواقف التي ترد فيها من تعظيم ش يء، أو إنكار ش يء آخر، أو لفت أنظار املكلفين لالندهاش واالنبهار واالستهجان من أمر أو 

 سلوك ما.

ه الساليب اللغوية املختلفة القياسية والسماعية، فهو القرآن الكريم معين ال ينضب في أساليبه ومعانيه، فقد ضم  بين دفتي •

 بداعات.للغة بذاتها بما فيها من لطائف وإا

 
 
 :: التوصياتثانيا

 إثر هذه النتائج فإن  الباحث يوص ي بما يأتي:

القرآن  التأكيد على ضرورة دراسة الساليب القرآنية املختلفة أكثر من مرة ومن وجهات نظر مختلفة؛ الستظهار عظمة هذا •

 
 
  الذي يشع علما

 
 .ونورا

التركيز في الدراسات على الجوانب التي لم يركز عليها النحويون والبالغيون، وأخص بالذكر الجانب السماعي في اللغة صرفها  •

 ونحوها.

مرتبطة  فاللغة كل متكامل ،إذ ال انفكاك بين مستويات اللغة املختلفة ؛ربط الجانب الداللي والبالغي في الدراسات النحوية •

 العناصر لتعبر من خاللها عما يجول في خواطرنا من معان وعواطف.
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Abstract: The aim of this study is to reveal the metaphorical and standard exclamation method in 
the Holy Quran, and the role of the exclamation method in highlighting intended meanings and 
their reflections on the respondent. The study has tackled a crucial topic and that is the range of 
utilizing the exclamation method in the Holy Quran in its standard pattern as presented in 
grammar books and the metaphorical pattern which has not been emphasized neither by 
grammatical studies nor books. 
The study has proved that the major usage of the exclamation in the Holy Quran was in the 
metaphorical  method in all its forms particularly in ratification which includes metaphorical 
meanings including exclamation in which exclamation has been fully used in its different 
pronunciation patterns including (ajab, ajeeb and ojab) ,عجب , عجيب, عجاب   in addition to many other 

expressions. On the other hand, other exclamation expressions including (ma afealh and afeal 
bih) !ما افعله! و أفعل به have been rarely used the thing which emphasizes the importance of the 

metaphorical methods. 
This research is broken into two chapters; an introduction, preface and a conclusion. Chapter 
one emphasized the concept of the "exclamation" in Arabic language, in addition to standardized 
and metaphorical exclamations methods in different grammar books. Chapter two researched 
the exclamation method in its two forms in the Holy Quran, the effect of its usage in the 
clarification of the meanings and their effect on the respondent with the help of language and 
interpretation references. The study came up with a conclusion which includes the findings and 
recommendations of the research which are based on the descriptive approach for its suitability 
of this kind of research. 

Keywords: metaphorical exclamation; standard exclamation; Holy Quran. 
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