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 :  مدتخلص البحث

محررات السهدي لتحرير الخرطهم : عشػافباتداقا مع أىجاؼ السؤتسخ يجيء ىحا البحث       
 .""دراسة لغهية

المغػية لسحخرات السيجي في الجراسة  ة التي يبحثيا وىي:تبجو أىّسيتو مغ خالؿ القزيّ و         
 .تحخيخ الخخشػـ

 :ويدعى البحث لتحقيق جسمة مغ األىجاؼ ؛ أبخزىا

 .تحخيخ الخخشػـالػقػؼ عمى وثائق  -1
 .المغةمغ فشػف  الخخشػـ لتحخيخمحخرات السيجي إبخاز ما حػتو  -2
 .ّسا إذا كانت لغة السحخرات قج ساعجت عمى تحخيخ الخخشػـعالكذف  -3

 

،  االستقخائي واالستشباشيالػصفي التحميمي و السشيج  ولتحقيق ىحه األىجاؼ استخجـ الباحث
 وتػصل إلى نتائج ؛ أبخزىا :

 

، وىحا يذيخ إلى أف السيجي العخبية فشػف  مغ أنػاعا   حػت سحخراتال أف لمباحث ثبت-1
 .كانت لجيو ثقافة لغػية عالية

 الححؼ ضاىخة :أبخزىا ، سحخراتال في متعجدة نحػية قزايا لمباحث تجّمت -2
وكميا ذات اتراؿ .الذخط وأسمػب،  والشيي األمخ واستخجاـ ، التعطيع وأسمػبواإلضسار ، 

 الخخشػـ.وثيق بالغخض مغ السحخرات ، وىػ تحخيخ 

 اسع: السحخرات، إذ شسمت أبػابا  متعجدة، مشيا في مرخؼمتعجدة ل مػضػعات وردت-3
.ومعاني ىحه الديادة صيغو  والسرجر االفتعاؿ وتاء السبالغة وصيغ السفعػؿ واسع الفاعل

 األوزاف والريغ تتػاءـ مع الغخض مغ السحخرات ، وىػ تحخيخ الخخشػـ.

، لغػية أخخى ، أبخزىا : الدجع والصباؽ والجشاسوردت في السحخرات أساليب -4
كسا أنو لع يدتعسل السجاز ،  واألىع في ذلظ أنو لع يأت بيا السيجي تكمفا وال ترشعا

وال الكشاية وال التذبيو في ىحه السحخرات مخاعاة لحاؿ أتباعو وحاؿ غػردوف الحي 
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يتػافخ ألتباعو  يخاسمو ، إذ أف تمظ الفشػف تحتاج إلى روية وعقل وفكخ قج ال
 .ولغػردوف 

تبّيغ مغ خالؿ البحث أف أساليب المغة التي حػتيا السحخرات مغ :) تعطيع  -5 
،أمخ ونيي ،شخط...( ساعجت عمى فتح الخخشػـ ، فقج جعمت السحخرات أىل 
الخخشػـ ػػ بعج حرارىا ومصالبة السيجي ليع بالتدميع ػػ يخخجػف إلى السيجي 

 مدمسيغ.

التي تعّسق السعخفة مديج مغ السؤتسخات العمسية إقامة بػ يػصي الباحثوبعج ىحه الشتائج 
 السيجية دراسة لغػية. وثائقدراسة كافة ،  بالتخاث الػششي األصيل
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 مــقدمــة

 . وبعج:الحسج هلل الػالي الكخيع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميع

محــررات السهــدي لتحريــر :  عشػػػافبفػػي مػػؤتسخ الجراسػػات السيجويػػة الثػػاني ىػػحا البحػػث  يجػػيء
 "الخرطهم "دراسة لغهية

 :يسكغ صياغتيا في األسئمة التالية: مذكلة الدراسة

 ؟تحخيخ الخخشػـلتيا محخرات السيجي التي حػ  أساليب المغة العخبيةما  -

 ؟ ىل ساعجت لغة أساليب السحخرات عمى تحخيخ الخخشػـ -

 :البحث أهّسّية

اّلمغػّية لسحخرات السيجي راسة الجّ ة التي يبحثيا وىي تو مغ خالؿ القزيّ تبجو أىسيّ 
 . تحخيخ الخخشػـالستعمقة ب

 :أهداف البحث

 تتسثل أبخز أىجاؼ البحث في اآلتي:

 .تحخيخ الخخشػـالػقػؼ عمى وثائق  -1
 .المغةمغ فشػف  محخرات السيجي لتحخيخ الخخشػـإبخاز ما حػتو  -2
 .قج ساعجت عمى تحخيخ الخخشػـ السحخراتّسا إذا كانت لغة الكذف ع -3

 : مشهج البحث

ال يدػتغشي عػغ التػثيػق العمسػي؛ وىػػ مطيػخ مػغ  ػكي يتدع باألصػالة ػػ ػأّي بحث عمسي ػ
ػ مػػا ر ة، لػػحا حاولػػت تػػػّخي الحػػحمطػػاىخ التأصػػيل التػػي يشبغػػي أف تبشػػى عمييػػا البحػػػث العمسّيػػ

وصػال  االستقخائي و التحميمي الػصفي في األخح مغ السرادر والسخاجع ؛ مّتبعا  السشيج ػػ  استصعت
 إلى الشتائج.
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 : الدراسات الدابقة

السيػجي  الجراسػة المغػيػة لسحػخراتمغ خالؿ اشالعي لػع تقػع عيشػي عمػى بحػث ُكِتػَب فػي 
السيجيػػة ، وكتػػب وآثػػار تػػاريو ووثػػائق  جُت مػػغ كتػػبغيػػخ أنػػي اسػػتفالستعمقػػة بتحخيػػخ الخخشػػـػ ، 

 وغيخىا. غةالمّ الشحػ والرخؼ والبالغة و 

 : هيكل البحث

 وخاتسة كاآلتي: ثالثة مباحثيقع ىحا البحث في مقجّمة و 

 ة واألىجاؼ والسشيج والجراسات الدابقة والخصة.واألىسيّ  مذكمة البحث: تحػي السقدمة -
 .محخرات السيجي لتحخيخ الخخشػـ: السبحث األول -
 .لسحخراتفي اة الرخؼيّ و ة : القزايا الشحػيّ الثاني السبحث -
 .لسحخراتفي ا ة األخخى مغػيّ الّ القزايا  :السبحث الثالث -
 : تحػي أبخز الشتائج والتػصيات.الخاتسة -
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 محررات السهدي لتحرير الخرطهماألول:  السبحث

 :التي عثخ عمييا الباحث السيجي الستعمقة بتحخيخ الخخشـػ ، محخرات يمي أبخز ؼيسا 

"الحسج هلل الػالي الكخيع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميع .. وبعج ، فسغ العبج السفتقخ إلى 
هللا دمحم السيجي بغ عبجهللا ، أحبائي، إف الشدبة الجامعة بيششا وبيشكع ىي ندبة التقػى ، وقج 

و إيساف يشفح قمبو بشػر اإليساف مغ ضمسة الجار أوصانا هللا بيا كسا أوصى كافة األمع. فسغ كاف ل
الفانية إلى الجار الباؾية ورضاء هللا الخالق ويتخؾ رضى السخمػقيغ ، وحيث أف هللا بكخمو قج 

فأنقحنا مغ الطمع ودلشا إلى الكخامة والعطسة ،  –سيجنا دمحما  صمى هللا عميو وسمع  –أرسل إليشا 
ا  ال يجدى والج عغ ولجه وال مػلػد ىػ جاز عغ والجه شيئا  إف وعج فاتقػا هللا أحبابي " واخذػا يػم

 هللا حق فال تغخّنكع الحياة الجنيا وال يعخنكع باهلل الغخور. "  

فأخخجػا أحبابي مغ والية عجونا مغ أبيشا آدـ عميو الدالـ إلي ىػ إبميذ الحي يخغب الشفذ في 
ألحج. فأنيبػا إلى هللا وارجعػا إليو وانطخوا ما العاجمة ليرجىا عغ نعيع األبج ورضاء الػاحج ا

بات.  بة وال تخغبػا في الفانيات الحـا  عشجه في دار األبجية وال تعايشػا لمخياالت الحـا

فإذا فيستع ذلظ فاعمسػا أف ىحا الدفخ ىػ لشرخة الجيغ فاستعيشػا عميو بالتػكل عمى هللا وااللتجاء 
في كل محل وبيجه الحياة في كل حاؿ وبيجه الخزؽ في كل إليو في كل األمػر فإف بيجه الساء 

وقت فال تتكمػا عمى غيخه وال يرحبكع ؼيو إال الشذيط، والسخيس والشداء الالتي ال يدتصعغ 
السذي بأرجميغ والقػة عمى الحخب فال يدافخ معشا. والعيج مع جسيع الشداء أف مغ  ال تقجر 

ا ومغ شمبت زاممة أو نحػ ذلظ ال إجازة ليا بالدفخ عمى السذي والجياد الذصيط ال تدافخ معش
 1ولتقعج مع األحباب الحيغ أمخناىع بالقعػد لحخاسة البمج وإقامة الجيغ والدالـ".

                                                           

1
ن ٌسٌر معه ألى التجرد والتوكل على هللا وٌمنع إلى الخرطوم ٌدعو فٌه أتباعه ع منشور كتبه المهدي حٌن عزم على الزحف - 

،  541م ،ص4904، تارٌخ السودان ، نعوم شمٌر ، تحمٌك : دمحم إبراهٌم أبو سلٌم ، دار الجٌل ، بٌروت ،  د.ط.، المرضى والنساء

لفكر العربً ، د.ط ، ب.م.هولت ، ترجمة جمٌل عبٌد ، مراجعة أحمد عبد الرحٌم مصطفى ، دار ا وانظر : المهدٌة فً السودان ،

 م.4998،  4، مطبعة جامعة الخرطوم ، ط ، دمحم إبراهٌم أبو سلٌم م المهدياآلثار الكاملة لإلما، وانظر :418د.ت ، ص
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" الحسج هلل الػالي الكخيع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميع  وبعج فسغ العبج              
دمحم السيجي بغ عبجهللا إلى غخودوف باشا: اعمع أني حزخت  السفتقخ إلى هللا الػاثق بسا عشج مػاله

بالقخب مغ أـ درماف بجيػشي السشرػرة وأصحابي وأحبابي في هللا السؤيجيغ بالشرخ مغ عشج هللا 
نكميد بجية دنقمة ولكشي لدت مباليا  بيع وال وكغ عمى يقيغ أني عمى عمع حزػر عداكخ اإل

بجيػش ىكذ والذاللي وال تغخؾ نرختظ الستػالية فكل مغ  بغيخىع بفزل هللا وسيكػف ليع أسػة
استذيج بيا فيػ عغ أمخي رأفة بيع ليشالػا درجة الرالحيغ ترجيقا  لقػلو تعالى: "وال تحدبغ 

الحيغ قتمػا في سبيل هللا أمػاتا  بل أحياء عشج ربيع يخزقػف فخحيغ بسا أتاىع هللا مغ فزمو 
 غ خمفيع أف ال خػؼ عمييع وال ىع يحدنػف ".ويدتبذخوف بالحيغ لع يمحقػ بيع م

ولػال مخاعاة حدع دماء السدمسيغ لزخبت صفحا  عغ مخاشبتكع وبادرتكع باليجػمات التي ال 
أشظ في نجاحيا فدمع تدمع أنت ومغ معظ وقج نرحتكع وأنرحظ وإال فالحخب بعج ذلظ والدالـ 

 1عمى مغ اتبع اليجى".

ىحيغ  ، وبعج : في خيع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميعالحسج هلل الػالي الك"         
اليػميغ يبمغكع إف شاء هللا فتػح الخخشـػ فإف ققخة أـ درماف التي كانت ليا كالخوح صار فتحيا 
عمى يج جشج هللا ووقعت في الؿبزة بسا فييا واضسحل أمخ الخخشػـ وىي وصار في ضعزعة 

نطخا  لمفتػح الحي ذكخ ولكػنو خخج أربع قمعات كبار مشيا عمى قرج السحاربة مع األنرار 
أىمكيع هللا بقجرتو ورد كيج أىميا في نحخىع والحي اسخ مشيع كثيخ ولسا رأى ذلظ الباقػف الحيغ ف

داخل الققخة صاروا يخخجػف أفػاجا  ليال  ونيارا  خؽية وجيخا  حتى اجتسع معشا أناس كثيخوف مغ 
ِلسا  نداء ورجاؿ وأشفاؿ بعزيع أىل بمج وبعزيع مساليظ ) عبيج( وما زاؿ جاري خخوجيع وذلظ

رأوه مغ التزييق عمييع وشجة بأس هللا الحي حل بيع مغ حرارنا إياىع . وقج بمغشا أف بعزا  
مغ أعجاء هللا االنكميد حزخوا بجنقمة وأرسمػا مشيع جانبا  إلى جية الستسة لكي يجخمػا الخخشػـ 

بذائخ متػاتخة مغ قبميا وإلى اآلف ما تع وصػليع بيا وقج وجيشا مغ شخفشا نحػ أحج عذخ ألفا وال
عميشا بيالؾ أوالئظ السخحوليغ وإف بمغػا في الكثخة عجد الذجخ والسجر وزبج البحخ وإلفيامكع بسا 

 .  2ذكخ والعسل كسا أشيخ لـد تحخيخه والدالـ"

                                                           

1
 م.4001نوفمبر49كتاب المهدي لغوردون ٌدعوه إلى التسلٌم بتارٌخ  - 

2
 م.4005ٌناٌر سنة  46ـ ه4681ول سنة أربٌع  11فً  ما كتبه إلى عامله عثمان دلنة - 
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" الحسج هلل الػالي الكخيع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميع وبعج فسغ العبج السفتقخ        
 السيجي إلى أحبابو وأصؽيائو أنرار الجيغ باليػي والذخؽ والغخب وخرػصا  إلى هللا دمحم

العسالء والخؤوس : وبعج فإذا فيستع ىحا أحبابي فالفػا عباد هللا الحيغ يخخجػف مدمسيغ ومشقاديغ 
بأنػاع التأليف وتمقػىع باإلكخاـ والتذخيف وال تشطخوا لسغ استذيج مغ األنرار فتحشقػا بدبب ذلظ 

مغ كاف مع الكفار فإف ؾيامشا ىحا هلل ... ومغ استذيج مغ األنرار فقج ناؿ عطيع السقجار عمى 
ؼيسا فعمو لػجو هللا ... فأكخمػا الحيغ يأتػف مدمسيغ وخرػصا  العمساء ومغ كانػا أىل وضائف 
كبار وباألخز نحػ األميغ الزخيخ فقج قاؿ صمى هللا عميو وسمع أكخمػا عديد قـػ ذؿ غشي 

 .1خ والدالـ"وافتق

" الحسج هلل الػالي الكخيع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميع وبعج فسغ العبج السفتقخ       
إلى هللا دمحم السيجي بغ عبج هللا إلى كافة أىالي الخخشـػ ىجاىع هللا إلى الرػاب ... وقج شالسا 

الغفمة والتدػيف والى متى مبارزة ذكختكع باهلل ورغبتكع ؼيسا عشجه وححرتكع مغ وعيجه فإلى متى 
مػالكع بالعجاوة أتخغبػف الشججة والفخج عشج اإلنكميد وترخفػف نطخكع عغ خالقكع الحي بيجه أمخكع 
وقػامكع وىػ القػي العديد فسا االنكميد وغيخىع أضعافا مزاعفة بذىء في جشب قجرة هللا التي 

غ عشج هللا القخيب السجيب. وحيث يعجد عغ وصف كشييا كل لبيب ونجيب وما الغػث إال م
فيستع ما ذكخ فاني ال أؤاخحكع بسا فات مشكع وال تثخيب عميكع اليػـ يغفخ هللا لكع وىػ ارحع 

الخاحسيغ فأنيبػا إلى ربكع وسمسػا لو مغ قبل أف يأتيكع العحاب بغتة وانتع ال تذعخوف وعميكع أماف 
سا مزى وغايتو أف مغ سّمع سمع ومغ خالف هللا ورسػلو وأماف العبج هلل وليذ عميكع حخج ؼي

مغ شيء يحرل  اعصب ونجـ فييا ثع ـيا إلى شخيق الفالح والشجاح قبل قز الجشاح وال تخذػ 
عميكع فإنا ناضخوف ؼيكع آية قػلو تعالى: " واذا جاءؾ الحيغ يؤمشػف بآيتشا فقل سالـ عميكع كتب 

ة ثع تاب مغ بعجه وأصمح فإنو غفػر ربكع عمى نفدو الخحسة انو مغ عسل مشكع سػءا بجيال
 .2رحيع". والدالـ "

" الحسج هلل الػالي الكخيع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميع وبعج فسغ العبج            
السفتقخ إلى هللا السعترع بو دمحم السيجي بغ عبجهللا إلى غخدوف باشا فدمع تدمع يؤتكع أجخؾ 

                                                           

1
 . م4005ٌناٌر سنة  1هـ 4681ول أربٌع  49بتارٌخ  الخرطومالمهدي لمومه للرفك بمن ٌخرج من رسالة  - 

2
 .رسالة المهدي إلى أهل الخرطوم ٌدعوهم إلى التسلٌم - 
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ثسظ  واثع مغ معكع فقج أتاني الخبخ مغ الخسػؿ أف الجػلة مختيغ واف أعخضت كاف عميظ ا
اآلتية لػ كاف معي ستة أنفار تسػت أو خسدة تسػت أو واحج تسػت أو وحجي كحلظ ولػ كانت 
مثل ورؽ الذجخ ونبت الػعخ ومػج البحخ وقج أتاني خبخىا أنيا تسػت أيدخ مغ مػت جخدة ولج 

البحخ األبيس وكحلظ مػعػد بجسيع البالد فاألمخ هلل الذاللي وىكذ والسجيخيات الغخبية كميا و 
وما داـ أف هللا القادر أيجني بالكخامات وبالشرخ فال يزخني إنكار مشكخ وإنسا يزخ نفذ فقط 

واألمخ الحي وعجت بو مغ رسػؿ هللا صمى الو عميو وسمع . صار عمى أف الجخدة التي 
ر الصخؽ فاف أسمست وسمست فقج عفػنا عشظ تعتسجونيا ما ليا وجو بػصػليا لكع مغ سج األنرا

 . 1وأكخمشاؾ وسامحشاؾ ؼيسا جخى مشظ واف أبيت فال قجرة لظ عمى نقس ما أراده هللا والدالـ "

تحذية : وإف شمبت زيادة بعج وصػؿ جػابي ىحا فتخبخؾ السخأة الػاصمة إليكع واف رأيت التسكيغ 
شخسل لظ عبجالقادر ولج اـ مخيـػ لديادة الصسأنيشة واليقيغ إف أردت التدميع أكثخ مغ ىحا الجػاب س

 في األماف فال مانع وبحا لدمت التحذية.

" الحسج هلل الػالي الكخيع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميع وبعج فاف أراد هللا         
سعادتكع وقبمت نرحشا ودخمت في أمانشا وضسانشا فيػ السصمػب واف أردت أف تجتسع عمى 

االنكميد الحيغ اخبخنا رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع بيالكيع فشػصمظ إلييع فإلى متى تكحيبشا 
وقج رأيت ما رأيت وقج اخبخنا رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع بيالؾ مغ في الخخشـػ قخيبا  إال 

ؼيظ الخيخ  مغ آمغ وسمع يشجيو هللا ولحلظ أحببت لظ أال تيمظ مع اليالكيغ النا قج سسعشا مخارا  
ولكغ عمى قجر ما كاتبشاؾ لميجاية والدعادة ما أجبتشا بكالـ يؤدي عمى خيخؾ كسا ندسعو مغ 

الػارديغ والستخدديغ واآلف ما آيدشا مغ خيخؾ وسعادتكع ولسا سسعشا مغ الفزل ؼيظ سشكتب لظ 
والجاللة إلى هللا آية واحجة مغ كتاب هللا عدى أف ييدخ هللا ىجايتظ بيا إذ جعمشا هللا باب الخحسة 

ولحلظ شالسا كاتبشاؾ لتخجع إلى وششظ وتحػز فزالتكع الكبخى ولئال تيأس مغ الفزل الكبيخ 
أقػؿ لظ قاؿ هللا تعالى:  " وال تقتمػا انفدكع اف هللا كاف بكع رحيسا" وقج بمغشي في جػابظ الحي 

ف جشيو ونحغ نعمع أف أرسمتو إليشا أنظ قمت إف االنكميد يخيجوف أف يفجوؾ وحجؾ بعذخيغ أل

                                                           

1
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الشاس يتقػلػف مغ البصاؿ كالما كثيخا  ليذ ..  وذلظ لرجود مغ اراد هللا شقاوتو وال يعمع نؽيو إال 
مغ اجتسع بشا وأنت إذ قبمت نرحشا فييا ونعست وإال إف أردت أف تجتسع عمى االنكميد فبجوف 

 .1... نخسمظ الييع والدالـ "

ع والرالة عمى سيجنا دمحم وآلو مع التدميع وبعج :نعمسظ أف جػابظ "الحسج هلل الػالي الكخي       
رد السحخر مشا وصل إليشا وفيسشا وقج عحرناؾ في عجـ إذعانظ وإجابتظ لشا بالصاعة كسا شمبشا 
مشظ ألنظ لع تجر الحؿيقة التي نحغ عمييا وبحدب مقامشا وداللتشا إلى هللا وشفقتشا عمى عسػـ 

مظ لع يصب قمبا  برخؼ الشطخ عشظ وال زلشا نجارجظ عدى هللا أف خمق هللا حتى مغ ىػ مث
ييجيظ إلى سػاء الدبيل فأجب داعي هللا واغتشع سالمتظ مغ الذخ الػبيل فقج رأيت ما حل وندؿ 
وال زلت تخى وال شاقة لظ وال ألعػانكع عمى حخب جشج هللا عد وجل وقج ذكخت أف عبجالقادر ولج 

و ونريحتو وشمبت إرسالو إليظ فعمى ـ ذا ؟ ىل انتع مشيب إلى هللا اـ مخيـػ حبيبظ وتقبل قػل
وقرجؾ التدميع لشا عمى يج السحكػر أـ أنت عمى ترسيسظ في إعخاضظ ومعاداتظ لخبظ فأفجنا 
عمى ىحا لشعمع شمبظ لو عمى أي الػجييغ ىػ ونخسمو لظ إف رأيشا في ذلظ صالحا  لمجيغ وأقػؿ 

 .2بقي لجواـ احتخامظ في الجاريغ فتحّل بيا إف عقمت والدالـ "لظ اف عدة اإلسالـ خيخ لظ وأ
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 سحرراتفي الوالررفية : القزايا الشحهية  ثانيالسبحث ال

 :ما يميىا بخز أوالرخؼية عجدا مغ القزايا الشحػية  سحخراتال تلقج حػ 

 القزايا الشحهية :أواًل ـ 

)الححؼ واإلضسار ( عشج يػجج استعساؿ السرصمحيغ ظاهرة الحذف واإلضسار:  . أ
وىػ مػجػد في اصصالح الشحػييغ ، أي أف : "، قاؿ أبػ حياف1الشحػييغ قجيسا  وحجيثا  
وقج يدتعسل كل مشيسا مكاف :" ، وقاؿ شياب الجيغ الخفاجي2يدسى الححؼ إضسارا  

واسع كاف،  والخبخبيغ الفاعل ونائبو  ةمتشػع ت، وقج ورد 3اآلخخ كسا يعمع باالستقخاء
  مشيا:

، وفاعمو ضسيخ اتبع : فعل ماٍض مبشي عمى الفتح 4"الدالـ عمى مغ اتبع اليجىقػلو : " -1
 .ىػمدتتخ تقجيخه 

: فعل ماٍض مبشي عمى الفتح ، وفاعمو ضسيخ حلّ  5"لقج رأيت ما حلَّ وندؿقػلو : " -2
 مدتتخ تقجيخه ىػ.

: مبتجأ مخفػع مخاعاة" لػال: حخؼ امتشاع لػجػد، مخاعاة حدع دماء السدمسيغقػلو : "لػال  -3
مغ ، ألف تقجيخه مػجػدة، خبخ السبتجأ مححوؼ وجػبا   وعالمة رفعو الزسة الطاىخة

 .6مػاضع ححؼ الخبخ وجػبا  بعج لػال
( فعل ماض مبشي لمسجيػؿ ، ونائب الفاعل ُذِكخَ ) 7"حيث فيستع ما ذكخقػلو : "  -4

 يأتي رفع، محلّ  في أو مخفػع اسع ىػ العخبي الشحػ في الفاعل نائب، تقجيخه ىػ مححوؼ
                                                           

 .15الدرس النحوي ، طاهر حمودة ، صظاهرة الحذف فً  -  1

 .1/01ٌط ، أبو حٌان حالبحر الم -  2

 .1/468 ، سٌبوٌه الكتاب - 3

4
 م.4001نوفمبر 49رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 

5
 م.4005رٌناٌ 0رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 

م ، 4990،هـ 4140،  4دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط ، مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب ، ابن هشام - 6

4/514. 

7
 م.4005رٌناٌبتارٌخ  أهل الخرطوم ٌدعوهم إلى التسلٌم رسالة المهدي إلى  - 
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 لدبب ُحِحؼ الحي الفاعل محل ويحل إليو، ؼيدشج لمسجيػؿ مبشي مترخؼ تاـ فعل بعج
 .1أحكامو جسيع فيالفاعل  الفاعل نائب ويذابو. األسباب مغ

: مغ أساليب المغة العخبية أف الذخز يعبخ عغ نفدو بزسيخ " نحغ "  ـ أسلهب التععيم ب
، ولفع ) إنا ( و ) نحغ (  لمتعطيع ويحكخ نفدو بزسيخ الستكمع الجاؿ عمى السفخد كقػلو " أنا "

، نفدو ع عطسا مغ صيغ الجسع قج يتكمع بيا الذخز عغ جساعتو وقج يتكّمع بيا الػاحج الوغيخى
قخرنا ونحػ ذلظ وليذ ىػ إال نحغ : أصجر مخسػما أو قخارا يقػؿ إذا كسا يفعل بعس السمػؾ

 ، مشيا:السحخراتشخز واحج وإّنسا عّبخ بيا لمتعطيع ، وقج كثخ استخجاـ ما يذيخ إليو في 

 )استخجاـ نا الستكمسيغ( 2"قبمت نرحشا ودخمت في أمانشا وضسانشا قػلو:"  -1
 )استخجاـ الشػف( 3"لشعمع شمبظ لو عمى أي الػجييغ ىػ ونخسمو لظ قػلو:"  -2
 )استخجاـ نحغ والشػف( 4" ونحغ نعمع أف الشاس يتقػلػف  قػلو:"  -3

: األمخ: ىػ شمب الفعل عمى وجو االستعالء، والشيي: ىػ شمب التخؾ عمى ـ األمر والشهي ج
وجو االستعالء. واألمخ والشيي معشاىسا الصمب، فاألمخ: شمب الؿياـ بالفعل، والشيي: شمب تخؾ 

 كثخ استخجاميسا، ومغ ذلظ:، وقج 5الفعل 

( أفعاؿ سّمعو  كغو  اعمعفػ)  6اعمع أني حزخت ، كغ عمى يقيغ ، فدّمع تدمع"" قػلو: -1
 .ة عمى الدكػف، وفاعميا ضسيخ مدتتخ تقجيخه )أنت(أمخ مبشيّ 

 : فعالاعمسػا ػػ استعيشػا 7"فاعمسػا أف ىحا الدفخ ىػ لشرخة الجيغ فاستعيشػا  " قػلو: -2
 .، واو الجساعة في محل رفع فاعل ححؼ الشػف مبشي عمى كالىسا أمخ 
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فعل مزارع  مجدوـ  تغخناـية و  : التغخؾال  1"تغخؾ نرختظ الستػالية"وال  قػلو: -3
 بال الشاـية وعالمة جدمو الدكػف.

فعل مزارع  مجدوـ بال الشاـية  تخغبػاال ناـية و  2" ال تخغبػا في الفانيات" قػلو: -4
واو الجساعة ضسيخ ،  ححؼ الشػف؛ ألنو مغ األفعاؿ الخسدةوعالمة جدمو وعالمة 

 .مبشي عمى الدكػف في محل رفع فاعل
فعل مزارع  مجدوـ بال  طشػاال ناـية وت 3"تطشػا أنشا نصمب أمػالكع"ال  قػلو:  -5

، واو الجساعة ضسيخ ألنو مغ األفعاؿ الخسدة ؛ححؼ الشػف الشاـية وعالمة جدمو 
 .مبشي عمى الدكػف في محل رفع فاعل

 

  السحرراتـ أسلهب الذرط: ومن مهاضع استخدامه في  د

إف  4"مانشا وضسانشا فيػ السصمػب نرحشا ودخمت في أف أراد هللا سعادتكع وقبمت إفقػلو:"  -1
فيػ السصمػب : الفاء في محل جـد فعل الذخط،  الفتحفعل ماض مبشي عمى  أرادشخشية جازمة و 

ة االسسية في محل جـد واقعة في جػاب الذخط ، ىػ :مبتجأ ، السصمػب : خبخ مبتجأ ، والجسم
 .جػاب الذخط

إذا شخشية غيخ جازمة 5" فاعمسػا أف ىحا الدفخ ىػ لشرخة الجيغفإذا فيستع ذلظ  " قػلو: -2
فاعمسػا : السخاشب وىػ فعل الذخط،  زسيخفعل ماض مبشي عمى الدكػف الترالو ب فيستعو 

 .الفاء واقعة في جػاب الذخط وما بعجىا جػاب الذخط

خبخنا رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع أنكميد الحيغ ف أردت أف تجتسع عمى اإلإ " قػلو: -3
فعل ماض مبشي عمى الدكػف الترالو بتاء  أردت" إف شخشية جازمة و 1 بيالكيع فشػصمظ إلييع

 جػابا  لمذخط.مزارع مجدوـ : فعل  نػصمظالسخاشب في محل جـد فعل الذخط ، 

                                                           

1
 م.4001نوفمبر 40بتارٌخ   فرج هللا بنرسالة المهدي إلى  - 

2
 منشور المهدي حٌن عزم على الزحف على الخرطوم . - 

3
 م.4001نوفمبر 49رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 

4
 م.4001ٌناٌر 0رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 

5
 منشور المهدي حٌن عزم على الزحف على الخرطوم . - 



41 

 

 : القزايا الررفيةثانيًا ـ 

 :مشياالرخؼية ، عجدا مغ القزايا  لسحخراتلقج حػت ا        

، بدنة فعيل  صيغة مبالغة )الشذيط(2 ..."يرحبكع ؼيو إال الشذيطوال قػلو : " أ.
وىحه الريغة في السبالغة ،  3والسبالغة ىي زيادة في السعشى تقتزي زيادة في بشاء المفع

 ع، أي:تجؿ عمى معاناة األمخ وتكخاره كأنو أصبح ِخمقة وشبعة في صاحبو، مثل: عمي
ِخه ؼيو ، : " ىػ لسغ صار لو كالصبيعة"5. وورد في اليسع4لكثخة نطخه في العمع وتَبحُّ

 .لشذاطكثيخ ا: ىشا تعشي  نذيطو 
، وىػ  ما اشتقَّ ِمغ  اسم مفعهل) مصمػب ( 6..."...لتكدبػا دائع السصمػبقػلو : " ب.

غيخه عمى ِصيغة ، وِمغ "كسزخوب" ِفعل لَسغ وَقع عميو، وصيغتو ِمغ الثالثي عمى مفعػؿ
 .7السزارع بسيٍع مزسػمة، وفْتح ما قبل اآلِخخ كُسخَخج وُمْدتخَخج

 التدليم مردر 8"مشيب إلى هللا وقرجؾ التدميع لشا عمى يج السحكػر  نتأىل  " قػلو:ج.
 .9( ووزنو تفعيلسّمعمرجر ؾياسي لمخباعي )فيػ  بدنة التفعيل
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6
 .4001نوفمبر 40رسالة المهدي إلى فرج هللا بن بتارٌخ  - 

.011-014/ 1شرح الرضً لكافٌة ابن الحاجب  - 4     

8
 م.4005ٌناٌر0رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 

 .414م ، ص1889، 4سنن العربٌة فً الداللة على المبالغة والتكثٌر ، خلٌل بنٌان الحسون ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط - 9

 .1/06الكتاب ، سٌبوٌه  - 6

http://www.alukah.net/literature_language/0/33816/#_ftn1


45 

 

، وىػ مغ اْفَتعلبدنة  اغتشع 1"جب داعي هللا واغتشع سالمتظ مغ الذخ الػبيل أف " قػلو:د.
  :   فٍ اشتيخ في ستة معا معاني صيغ الدوائج، وقج

  . اتخذ له خاتسًا وخادماً   : االتخاذ، كاختتم زيد، واختدم  : أحدها 

  . أي اجتيج وشمب الكدب والكتابة  : االجتياد والصمب، كاكتدب واكتتب  : وثانيها

  . اختمفا  : التذارؾ، كاخترع زيج وعسخو  : وثالثها

  . أي أضيخ الُعحر والعطسة  : اإلضيار، كاعتحر واعتطع  : ورابعها

ةأي بالغ في القجرة   : السبالغة في معشى الفعل، كاقتجر وارتج  : وخامدها   . والخَّدَّ

، ومعشاه ىشا : السبالغة   ، كعجلتو فاعتجؿ، وجسعتو فاجتسعمصاوعة الثالثّي كثيخا    : وسادسها
  .2في معشى الفعل واإلضيار

: ذيجاست3"فكل مغ استذيج بيا فيػ عغ أمخي رأفة بيع ليشالػا درجة الرالحيغ قػلو :" ىػ.
  : في ستة معافكثخ استعساليا   : استفعل معاني صيغ الزيادةمغ 

أي شمبت مغفختو، أو مجازا  كاستخخجت الحىب مغ   : الصمب حؿيقة، كاستغفخت للاّ   : أحدها
يت السسارسة في إخخاجو واالجتياد في الحرػؿ عميو شمبا ، حيث ال يسكغ  السعجف، ُسسِّ

  . الصمب الحؿيقي
أي صار حجخا  وِحرانا  أو   : الريخورة حؿيقة، كاستحجخ الصيغ واستحرغ الُسْيخُ   : وثانيها

  : مجازا  كقػلو
 *** إف الُبغاث بأَرِضشا َيدَتْشِدخُ 

إف الزعيف   : شائخ ضعيف الصيخاف، ومعشاه  : أي يريخ كالشِّدخ في القػة، والُبغاثَ 
  . بأرضشا يريخ قػيا  الستعانتو بشا

  . ُحدشو وصػابوأي اعتقجت   : اعتقاد صفة الذيء، كاستحدشت كحا واسترػبتو  : وثالثها
                                                           

1
 م.4005ٌناٌر0رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 

 .99، ص 4التعرٌف بالتصرٌف ، علً أبو المكارم ، دار غرٌب ، الماهرة ، ط- 1

3
 م.4001نوفمبر 49رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 
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  . إنا هلّل وإنا إليو راجعػف   : اخترار حكاية الذيء، كاستخجع إذا قاؿ  : ورابعها
  . أي قػي ِىْتُخه وِكْبُخه  : القػة، كاستيتخ واستكبخ  : وخامدها
وىحه  . أي صادفتو كخيسا  أو بخيال    : السرادفة، كاستكخمت زيجا  أو استبخمتو  : وسادسها

 .1الصمب حؿيقةالريغة تعشي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المكتبة الثمافٌة ، بٌروت ، د.ت.شذا العرف فً فن الصرف ، أحمد الحمالوي ،  - 1

 .11ص
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 األخرى في السحررات ةاللغهي: القزايا  لثالسبحث الثا
 :أسلهب الدجع  . أ

تشطيع  ىالدجع وتعسل ىحه الؿيع عم والبالغية البجيعية : مغ الؿيع الرػتية            
 أجسل ىيئة وفصخة  ىيا ببعس لتحديغ الكالـ وأدائو عماأللفاظ واألصػات وتعميق بعز

نطع الكالـ  ى سػ  يدت ىحه الؿيع المفطية والرػتيةوسجية مغ دوف صشعة أو تعسل. ول
وتداوي األقداـ ، واعتجاؿ الفرػؿ واألجداء ؛ ألف الكالـ قج وضع االتداؽ  ىوتأليفو عم

غيخ متشاسب وال مقدع ، فال يدتحق اسع الشطع ، وإنسا يدتحق ىحا االسع إذا  يؤلف مخمصا  
با محىب االنتطاـ ومػازنة األ مغ ىحه الؿيع الرػتية مخاعاة  1قداـ"كاف مختبا مشدقا ذـا

لع يدبقو  شبيعيا   نديابا  االفػاصل وىػ ما يعخؼ بالدجع في عبارات مػجدة مخكدة مشدابة 
والدجع تػاشؤ الفػاصل في  ،لح لدامعو فحفطو الـ إذا كاف مدجػعا  عجاد أو تثؿيف ، والكإ 

 . 2حخؼ واحج" ىالكالـ السشثػر عم
 3"ولػ كانت مثل ورؽ الذجخ ونبت الػعخ ومػج البحخ ومسا ورد في السحخرات قػلو:"  

 ) الذجخ ػػ الػعخ ػػ البحخ(
والتزاد أيزا وىي الجسع بيغ السصابقة : دسىويالصباؽ  مغ ألػاف البجيع  ب.الطباق:

الستزاديغ أي معشييغ متقابميغ في الجسمة ويكػف ذلظ إما بمفطيغ مغ نػع واحج اسسيغ 
تؤتي السمظ مغ تذاء ": أو فعميغ كقػلو تعالى  4"وتحدبيع أيقاضا وىع رقػد  "كقػلو تعالى 

صمى هللا عميو وسمع وقػؿ الشبي  5"وتشدع السمظ مسغ تذاء وتعد مغ تذاء وتحؿ مغ تذاء 
 وقػؿ أبي صخخ اليحلي  "إنكع لتكثخوف عشج الفدع وتقمػف عشج الصسع  : "لألنرار 

                                                           

1
 .411بودرع عبد الرحمن  لراءة نصٌة  فً بالغة المرآن والحدٌث ص، نحو - 

2
 .4/144المثل السائر ، ابن األثٌر  - 

3
 م.4001ٌناٌر 1رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 

4
 .40سورة الكهف اآلٌة  - 

5
 .11اآلٌة  سورة آل عمران - 
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 1              ... أمات وأحيا والحي أمخه األمخأما والحي أبكى وأضحظ والحي        
مغ  ذكختكع باهلل ورغبتكع ؼيسا عشجه وححرتكعالسحخرات قػلو : " ...وقج شالسا ومسا ورد في 

 رغبتكع وححرتكع. بيغ صباؽال، ف 2"وعيجه
 3"صاروا يخخجػف أفػاجا  ليال  ونيارا  خؽية وجيخا   وقػلو :"     

 .خؽية وجيخا  ، و ونيارا   فالصباؽ بيغ : ليال  
يتذابو المَّْفطاِف في الشُّْصِق وَيْخَتِمَفا في  لجشاُس في االصصالح ىشا: أفا ج.الجشاس:

 السعشى.
بجيٌع في اختيار األلفاظ التي ُتػِىُع في البْجِء التكخيخ، لكّشيا تفاجئ بالتأسيذ  وىػ فغ       

واختالِؼ السعشى.وُيْذتخط ؼيو أف ال يكػف متكّمفا ، وال ُمْدتكخىا  استكخاىا ، وأف يكػف مدتعَحبا  
 شَُّقاد.وقج َنَفخ مغ ترشُّعو وتكمُِّفو ِكَباُر األدباء وال،عشج ذوي الحّذِ األدبي السخىف. 

ة الحسػي" في كتابو: "خدا      َغْيُخ مْحىبي  نة األدب": "أّما الجشاُس فإنَّوقاؿ: "ابِغ ِحجَّ
 وَمْحَىِب َمْغ ندْجُت عمى ِمْشػاِلِو ِمْغ أْىِل األدب".

وقاؿ "ابغ رشيق" في كتابو: "العسجة": "التجشيذ مغ أنػاع الفخاغ، وقّمِة الفائجة، ومّسا اَل       
" ُيَذظُّ  اَقُة الستعقُِّبػَف في َنْطِسيع وَنْثِخىع، حّتى َبَخَد َوَرؾَّ يعشي ،  في َتكمُِّفو، وقج أكثخ مشو الدَّ

ُـّ الجشاس  بالداقة اّلحيغ لع يِرُمػا إلى أف يكػنػا ُفْخساَف أدب في َنْثٍخ أو ِشْعخ، وأرى أّنو َيُح
 الستكمَّف الَسْسُجػج.

الجخجاني" في كتابو "أسخار البالغة": "أّما التجشيذ فإنََّظ ال عبج القاىخ "وقاؿ الذيو      
َتْدَتْحِدُغ تجاُنَذ المَّفطَتْيغ إالَّ إذا كاف َمْػقُع َمْعَشَيْييسا مغ العقل مػقعا  حسيجا ، ولع َيُكْغ 

 َمْخَمى الجامع بيشيسا َمْخمى  بعيجا ، َأُتخاؾ اسَتْزَعْفَت تجشيذ أبي تساـ في قػلو:
ـْ ُمْحَىبٌ                      َساَحُة َفاْلَتَػْت * ِؼيِو الطُُّشػُف: َأَمْحَىٌب َأ ـَِبِو الدَّ  **ذَىَبْت ِبَسْح

 واستحدْشَت قػؿ القائل:
 *"َحتَّى َنَجا ِمْغ َخْػِفِو َوَما َنجا"*                                 

                                                           

1
 4/640ٌضاح ، المزوٌنً ،اإل 

2
 إلى أهل الخرطوم ٌدعوهم إلى التسلٌم. رسالة المهدي - 

3
 م.4005ٌناٌر 46رسالة المهدي إلى عثمان دلنة بتارٌخ  - 
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في  ال إس افمع أجج الجشالسيجي لتحخيخ الخخشػـ ػػ  محخراتفي ػػ   ا  لقج بحثت كثيخ    
ماـ السيجي مسا قج يجفعشي بالقػؿ بأف اإل األخخى مػاضع قميمة ججا إذا ما قػرنت باألساليب 

ال إدباء مسغ ذكخوا بأنيع ال يحبحونو يديخ في ذات االتجاه الحي ساره البالغيػف والشقاد واأل
 نادرا .

،  1"ـيا إلى شخيق الفالح والشجاح قبل قز الجشاح قػلو :"حخرات سمسا ورد في الو    
فالجشاس ىشا بيغ : الشجاح والجشاح ، وىػ جشاس غيخ تاـ بدبب االختالؼ في تختيب 

 ؼ.و الحخ 
، فالجشاس ىشا بيغ : أسمست وسمست ، وىػ 2"ف أسمست وسمست فقج عفػنا عشظإف وقػلو:"

 الحخوؼ. عجدجشاس غيخ تاـ بدبب االختالؼ في 
بدبب  ناقزفالجشاس ىشا بيغ : سّمع سمع ، وىػ جشاس  ، 3"مغ سّمع سمع وقػلو:"

 عجد الحخوؼ.الزبط ، وإف شئت فقل : االختالؼ في االختالؼ في 
 

مغ خالؿ ديخ لإلماـ دمحم أحسج السيجي غ: وضح لمباحث جميا  العمع الخالصة البحث          
وىحا ، ...صخؼ المغة مغ : نحػ و  وإجادتو فييا لسػضػعات محخراتو الخاصة بتحخيخ الخخشـػ

وشجعو و ، ؼي شغف مبكخ ونبػغ في تمقي العمع والتبحخليذ بغخيب عشو سيسا وقج ضيخ لإلماـ 
ذلظ شؿيقاه ويدخا لو الدبيل فالتحق بخمػة الذيو الفؿيو الياشسي بكخري وحفع القخآف الكخيع  ىعم

بالجديخة  ىيو األميغ الرػيمحي بسديج ود عيدخمػة الذ إلىوىػ في سغ مبكخة . ومغ ثع انتقل 
بخالوي  االلتحاؽ إلىودفعو شغفو لمسديج مغ التحريل ، صاب قجرا مغ العمػـ الذخعيةأحيث 
  4فالتحق بالذيو دمحم الخيخ عبجهللا خػجمي تمسيحا  وىػ دوف العذخيغ ، خبخب بسجيشة الػبر

درؾ أقائال: " لقج  بخالوي الػبر فتخة السيجي عبجالػدود شمبي ويرف الباحث السرخي الجكتػر
 و ، فقج حفع القخآف وجػده ولع يفتو الشحػأقخانوفي تمظ الدغ السبكخة مغ العمػـ ما لع يجركو 

والعمػـ العقمية فجرس الفمدفة والعمػـ الصبيعية  باألدبولع أوالفقو و الترػؼ والتفديخ، و الرخؼ 
                                                           

1
 رسالة المهدي إلى أهل الخرطوم ٌدعوهم إلى التسلٌم. - 

2
 م.4001ٌناٌر 1رسالة المهدي إلى غوردون بتارٌخ   - 

3
 رسالة المهدي إلى أهل الخرطوم ٌدعوهم إلى التسلٌم. - 

 .16-11ص م ، 4990الخرطوم  ،مام المهدي، موسً عبدهللا حامد، الدار السودانٌة للكتب إلسٌاحة فً راتب ا ، ىوذكر تبصرة - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF_%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A8%D8%B4
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وُوجج بخط يجه ما يفيج  ،والسشصق وعخؼ الغدالي وابغ رشج وابغ سيشا وغيخىع مغ عمساء السدمسيغ
 .1" مذائو مختمفيغ ىكثخ مغ سبعة وسبعيغ مخة عمأ تفديخ الجالليغ نو قخأ ندخة مغ كتابأب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م.4909عبد الودود شلبً ، دار المعارف ، الماهرة  المهدي السودانً ودعوته ،صول الفكرٌة لحركة األ - 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
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 الخاتسة 

لتحخيخ السيجي  محخراتالحسج هلل الحي بشعستو تتّع الرالحات ، وفي ختاـ ىحا الجػلة في 
 إثباتيا في ىحه الخاتسة:؛ دونكع أبخز الشتائج التي رأيت الخخشـػ 

، وىحا يذيخ إلى أف السيجي  العخبية فشػف  مغ أنػاعا   حػت تسحخراال أف لمباحث ثبت-1 
 .كانت لجيو ثقافة لغػية عالية

واإلضسار ،  الححؼ ضاىخة :أبخزىا ، سحخراتال في متعجدة نحػية قزايا لمباحث تجّمت -2
وكميا ذات اتراؿ وثيق .الذخط وأسمػب،  والشيي األمخ واستخجاـ ، التعطيع وأسمػب
 .، وىػ تحخيخ الخخشػـ مغ السحخرات بالغخض

 الفاعل اسع: أبػابا  متعجدة، مشيا ، إذ شسمتالسحخرات في مرخؼمتعجدة ل مػضػعات وردت-3
والريغ ومعاني ىحه األوزاف .الديادة صيغو  والسرجر االفتعاؿ وتاء السبالغة وصيغ السفعػؿ واسع

 الغخض مغ السحخرات ، وىػ تحخيخ الخخشػـ.مع تتػاءـ 

،  لغػية أخخى ، أبخزىا : الدجع والصباؽ والجشاسوردت في السحخرات أساليب  -4
لع يدتعسل السجاز  وكسا أن ، تكمفا وال ترشعاالسيجي األىع في ذلظ أنو لع يأت بيا و 

غػردوف الحي وحاؿ مخاعاة لحاؿ أتباعو  في ىحه السحخراتوال الكشاية وال التذبيو 
 روية وعقل وفكخ قج ال يتػافخ ألتباعو إلىتمظ الفشػف تحتاج  أفذ إ يخاسمو ،
 .ولغػردوف 

مغ :) تعطيع ،أمخ السحخرات تبّيغ مغ خالؿ البحث أف أساليب المغة التي حػتيا  -5
ػػ  أىل الخخشػـ، فقج جعمت السحخرات ...( ساعجت عمى فتح الخخشػـ ونيي ،شخط

 إلى السيجي مدمسيغ.يخخجػف بعج حرارىا ومصالبة السيجي ليع بالتدميع ػػ 

 ػ:ب يػصي الباحثوبعج ىحه الشتائج 

 .األصيل بالتخاث الػششيالسعخفة  قالتي تعسّ مديج مغ السؤتسخات العمسية إقامة  -1

 .؛ إلبخاز ما حػتو مغ فشػف المغة لغػيةدراسة السيجية  وثائقكافة دراسة  -2
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 السرادر والسراجع:فهرس 

 هعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسهض م

صػؿ الفكخية لحخكة السيجي الدػداني ودعػتو ، عبج الػدود شمبي ، دار السعارؼ ، األ 1
 ـ.1979القاىخة 

الصبعة ، بيخوت –دار إحياء العمػـ  ، القدويشي جالؿ الجيغ ، يزاح في عمػـ البالغةإلا 2
 ـ.1998الخابعة ، 

يع أبػ سميع ، مصبعة جامعة الخخشـػ ، ط 3 ،  1اآلثار الكاممة لإلماـ السيجي ، دمحم إبخـا
 ـ.1990

 ـ.1983ىػ ػ 1403أبػ حياف األنجلدي ، القاىخة ،  ، السحيط البحخ 4

ماـ السيجي، مػسي عبجهللا حامج، الجار الدػدانية لمكتب إلسياحة في راتب ا ، ى تبرخة وذكخ  5
 ـ1997الخخشـػ  ،

 .ت.د ،1ط ، القاىخة ، غخيب دار ، السكاـر أبػ عمي ، بالترخيف التعخيف 6

يع أبػ سميع ، دار الجيل ، بيخوت ،   7 تاريو الدػداف ، نعـػ شقيخ ، تحقيق : دمحم إبخـا
  .ـ 1981د.ط.،

،  2تحقيق عبج الحسيج ىشجاوي ، دار الكتب العمسية ، بيخوت ، ط جشي ابغ ، الخرائز 8
 ـ.2003ىػ  1424

 .ػادع حدغ دمحم الجكتػر تحقيق العبادي قاسع بغ أحسج لإلماـ الفاعل اسع في رسالة 9

 ، العمسية الكتب دار ، الحدػف  بشياف خميل ، والتكثيخ السبالغة عمى الجاللة في العخبية سشغ 10
 .ـ2009 ،1ط ، بيخوت

 .ت.د ، بيخوت ، الثقاؼية السكتبة ، الحسالوي  أحسج ، الرخؼ فغ في العخؼ شحا 11
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شخح قصخ الشجى وبل الرجى ، ابغ ىذاـ ، شخكة أبشاء شخيف األنراري لمصباعة والشذخ ،   12
 ـ.2008ىػ ، 1429بيخوت ، ط 

 ـ.1973 ،1 ط ، ؾباوة الجيغ فخخ تحقيق يعير، ابغ الترخيف، في السمػكي شخح 13

تحقيق دمحم نػر الحدغ وآخخيغ ، دار الكتب العمسية ، ،  الخضي، الحاجب  ابغ كاؼية شخح 14
 بيخوت ، لبشاف ، د.ت.

،  1الذامل في الشحػ والرخؼ واإلعخاب ، دمحم حدغ الحسري ، دار الخشيج ، بيخوت ، ط 15
 ـ.1995ىػ ، 1416

 . حسػدة شاىخ ، الشحػي  الجرس في الححؼ ضاىخة 16

الػراؽ مػقع  ،القيخواني ابغ رشيق ،العسجة في محاسغ الذعخ وآدابو  17
http://www.alwarraq.com 

 ـ.1983تحقيق عبج الدالـ ىاروف ، الييئة السرخية لمكتاب، ، سيبػيو ،  الكتاب 18

تحقيق : دمحم  ابغ األثيخ ، الفتح ضياء الجيغ ػأب ، في أدب الكاتب والذاعخالسثل الدائخ  19
 ـ.1995بيخوت ،  -محيي الجيغ عبجالحسيج السكتبة العرخية 

 ػ ىػ1401 ، 1ط ، الكػيت جامعة ، ، الدامخائي صالح فاضل ، العخبية في األبشية معاني 20
 .ـ1981

 ، 1ط ، األردف ، والشذخ لمصباعة الفكخ دار ، الدامخائي صالح فاضل ، الشحػ معاني 21
 .ـ2000 ، ىػ1420

 ىػ1418 ، 1ط ، بيخوت ، العمسية الكتب دار ، ىذاـ ابغ ، األعاريب كتب عغ المبيب مغشي 22
 .ـ1998،

 ، بيخوت الججيجة، اآلفاؽ دار ؾباوة، الجيغ فخخ تحقيق عرفػر، ابغ الترخيف، في السستع 23
 .ـ1979 ،4ط
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يع دمحم ، السيجية مشذػرات 24  .ـ1979، 2ط ، بيخوت ، الجيل دار سميع، أبػ إبخـا

السيجية في الدػداف ، ب.ـ.ىػلت ، تخجسة جسيل عبيج ، مخاجعة أحسج عبج الخحيع مرصفى  25
 ، دار الفكخ العخبي ، د.ط ، د.ت.

مة ، الصبعة كتاب األبػدرع ، عبج الخحسغجيث ، قخاءة نرية في بالغة القخآف والحنحػ  26
 ىػ.1343األولى،

 ـ.1980ىػ / 1400تحقيق عبج العاؿ يػسف مكـخ ، ،  الديػشي ، اليػامع ىسع 27
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 فهرس السحتهيات

 الرفحة السػضػع ـ

 2 مدتخمز البحث 1

 4 السقجمة 2

 5 الييكل 3

 6 تحخيخ الخخشـػالسيجي لمحخرات  5

 11 في السحخرات والرخؼية القزايا الشحػية 6

 17 في السحخرات المغػية األخخى القزايا  7

 21 الخاتسة 8

 22 فيخس السرادر والسخاجع 8

 25 فيخس السحتػيات 9

 

 

 

 


