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  ھ�ل ــــــــاست

  

  

  

  

  : الى ـــــــقال تع
  

  )) ِر الّلِه َرْحَمُت الّلِه َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت ِإنُه َحِميٌد مِجيدٌ َقاُلوْا َأَتْعَجِبيَن ِمْن َأمْ ((
  

  

  

  

  )صدق � العظيم ( 

  )) 73(سورة ھود ايه ( 
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  ...الحياةإلي والدّي وإخوتي مصدر قوتي وسندي في 

  ...إلي ابني قرة عيني ذي النون 

  ...لم يصبو للع�إلي كل طالب ع

  . إليھم  جميعاً أھدي ثمرة جھدي  

  

  الباحثة
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وفقن�ي �نج�از ال�ذي  -د 
 كثيراً الحموالشكر 
 أو	ً وأخيراً 
م عل���ى اش���رف خل���ق $ س���يدنا الص��� ة والس��� و .- ھ���ذا العم���ل

  .$ عليه وسلم وعلى صحبه وآله ومن و	ه  صلىمحمد

ام��درمان ا	س�� مية 	تاحتھ��ا ل��ى فرص��ة  ث��م الش��كر لحامع��ة
الدراس��ة ومعھ��د بح��وث ودراس��ات الع��الم ا	س�� مى ال��ذى تبن��ى 

  أُطروحتى 

س�ليمان يوس�ف خ�اطر /ثم الشكر موصول للدكتور المشرف 
ال��ذي أش��رف عل��ى ھ��ذا البح��ث من��ذ أن ك��ان فك��رة إل��ي أن أص��بح 

  .ثمرة 

ت�ه يوسف علي محمد الذي أس�ھم بتوجيھا /ثم الشكر للدكتور 
  .ومعاونته حفظه $ 

ف�دت منھ�ا ، والق�ائمين عل�ى ثم الشكر لجميع المكتب�ات الت�ي أ
أذك��ر منھ��ا مكتب��ة الس��ودان ، ومكتب��ة جامع��ة الخرط��وم ،  امرھ��ا 

مكتب��ة جامع��ة أفريقي��ا العالمي��ة ، مكتب��ة جامع��ة كردف��ان ، مكتب��ة 
 باBبيضغة العربي�ة ، ومكتب�ة ف�تح ال�رحمن الس�يدالمعھد الدولي للّ 

  .والقائمين بطباعة ھذا البحث  الشكر Bسرتي  ثم
  

                            

  

 ج



 
 

  

 

  
  المقدمة
   

 ا(س��لوبية خبرتھ��ا مل��ك ح��ظ ل��ه ك��ان فم��ن ، بھ��ا متج��ددة وألفاظھ��ا بأس��اليبھا غني��ة العربي��ة اللغ��ة  

 اللغ��ة دراس��ة نس��تطيع الب.غي��ة وال��د--ت النحوي��ة ا(س��اليب وم��ن.  الب.غي��ة ال��د--ت ذات الرائ��دة

  .  لبابھا أشتار والنحو ناضجة ثمرة ھي إذ غراض ا( مختلف لتأدية وتطويعھا

  :   البحث موضوع -1

 الشيخ شعر من التطبيق مادة الباحثة اختارت وقد النحو في التعجب بأسلوب البحث موضوع يتعلق    

 وقيع محمد الشيخ عرش في التعجب(  بعنوان دراستھا مجال لتكون البرعي هللا وقيع محمد الرحيم عبد

 وا(ساليب ، به وأفعل أفعله ما وزن على ماجاء وھي القياسية الصيغ بالتعجب ويقصد)  البرعي هللا

!  هللا إ- إله و-!  أكبر وهللا!  هللا نحوسبحان على المقام بقرينة تفھم بل مقيدة غير وھي السماعية

  .ونحوھا

  :  البحث أھمية -2

 ذل�ك أمك�ن ما السماعية ا(ساليب وحصر استخدامھا وكيفية د-لتھا وبيان التعجب صيغ الدراسة تتناول

  . السودانية للدراسات جديدة إضافة البحث ليكون البرعي شعر ودراسة أحوالھا قرائن ومعرفة

  :  البحث أھداف -3

  .  باً وأسبا وزماناً  ، مكاناً  استخدامه وكيفية ، التعجب أھمية توضح جديدة لنتائج للوصول الباحثة تھدف

  :  البحث تقسيم -4

 العربي�ة اللغ�ة ف�ي التعج�ب مفھ�وم تن�اول ا(ول الفص�ل ، فصول وث.ثة وتمھيد مقدمة في الدراسة كانت

  .  مباحث ث/ثة وفيه

  .  مباحث ث/ثة في وذلك وآثاره وحياته عصره/  البرعي للشاعر الثاني الفصل وخصص  

  .  البرعي هللا وقيع محمد لشيخا شعر في التعجب لمادة تطبيق الثالث الفصل وفي  

  

  

 د



 
 

  

 

  

    

  

  

 الخاتم�ة وجاءت ، العربي الشعر و ، الكريم القرآن في العربية اللغة شواھد ضوء على الشواھد ذكر مع

  .  البحث إليھا خلص التي والتوصيات النتائج أھم لتلخص الث.ثة الفصول تلك بعد

  :  الموضوع اختيار أسباب -5

  .  الكتب بين وتفرقھا التعجب مادة ضيق:  أو-ً            

  .  الباحثين متناول عن وبعدھا التعجب مادة عمق:  ثانياً            

   بالبحث إزالته فحاولت ، بغموضه أحسست للط.ب تدريسي خ.ل من:  ثالثا         

  :  البحث صعوبات -6

 وإل��ي م��ن رح.ت��ي رتفكث�� والس��ھر الس��فر عن��اء كلفن��ي الكت��ب ب��ين وتفرقھ��ا التعج��ب م��ادة ض��يق         

 ال�رحيم عب�د للش�يخ موثق�ة معلوم�ات عل�ي العث�ور طريق�ى ف�ي وقف�ت الت�ي الصعوبات من و ، الخرطوم

 تك�ون ماتري�د ت�درك عن�دما ولكن جھداً  كان الزريبة إلي ا-رتحال حيث شاقة مھمة معضلة كان البرعي

  .  البحث متعة

  :  البحث منھج -7

 وتحلي�ل العربي�ة اللغ�ة ف�ي التعج�ب تفس�ير ف�ي والتحليلي صفيالو المنھج على اعتمد البحث منھج    

 النظرية الدراسة اعتمدت كما ، الب.غية النحوية لد-لته باaشارة دراسته نتائج وتعميم ، القياسيه صيغه

  .  وآثاره ، وحياته ، عصره البرعي الشيخ الشاعر متناولة التاريخي المنھج على الثاني الفصل في

  :  بقةالسا الدراسات -8

 وك�ذلك ، وح�ديثاً        ق�ديماً  والد-لة والب.غة النحو كتب في التعجب (ساليب واسعة دراسات ھنالك       

 وك�ذلك ، للماجس�تير أك�اديمي بح�ث ف�ي التعج�ب إف�راد:  ھن�ا الجدي�د ولع�ل.  قب�ل م�ن درس البرعي شعر

  .  ظني في جديداً  اً مولود البحث موضوع كان لذا النحوية الوجھة من البرعي شعر دراسة

  



 
 

  

  

  

  تمھيد

ربطًا لمواد البحـث المتناولـة مـن شـعر ونحـو وغيرهـا مـن فـروع اللغـة  نقـف قلـيال عنـد نشـأة النحـو وأهميتـه للعلـوم  

ويمكــن أن نــرد أســباب وضــع النحــو العربــي إلــي (( األخــرى وقبــل أن نتنــاول النشــأة  نتعــرف أســباب وضــع النحــو 

ومنهـــا غيـــر الـــديني  أمـــا البواعـــث الدينيـــة فترجـــع إلـــي الحـــرص الشـــديد علـــى أداء بواعـــث مختلفـــة  منهـــا الـــديني  

نصـوص الـذكر الحكـيم أداء فصـيحًا ســليمًا إلـي أبعـد حـدود السـالمة والفصــاحة وخاصـة بعـد أن أخـذ اللحـن يشــيع 

 ىنـه ـــ صـلاهللا عليـه وسـلم  فقـد روى أحـد الـرواة ا ىعلى األلسنة وكان قد أخذ في الظهـور منـذ حيـاة الرسـول صـل

ـــ ورووا أن أحــد والة )  1)) (أرشــدوا أخــاكم فإنــه قــد ضــل : ســمع رجــًال يلحــن فــي كالمــه  فقــال (( اهللا عليــه وســلم ـ

  .)2())عمر بن الخطاب كتب إليه كتابا به بعض اللحن فكتب إليه عمر أن قنع كاتبك سوطا

ه وكـذلك األمـر عنـد أميـر وٕاذا أردنا أن نقف عنـد هـذه التوجيهـات فهـي فـي شـأن شـخص لحـن فـي كالمـ 

المؤمنين عمر بن الخطاب حيث وجه أحد والته بعقاب كاتبه الذي لحن في كتابه ، فهذه التوجيهات صـدرت فـي 

كمـا ورد  كالم البشر ، فماذا يحدث إذا لحن أحدهم في القرآن الكريم ويظهر من هذا الحديث أن اللحن كان قلـيالً 

م كــان ال يــزال قلــيال بــل نــادرًا  وكلمــا تقــدمنا منحــدرين مــع الــزمن اتســع اللحــن فــي صــدر اإلســال(( فــي هــذا القــول 

شيوعه على األ لسنة خاصـة بعـد تعـرب الشـعوب المغلوبـة التـي كانـت تحـتفظ ألسـنتها بكثيـر مـن عاداتهـا اللغويـة  

العرب وٕانما واللحن ال يوافق لغة ) 3)) (مما فسح للتحريف في عربيتهم التي ينطقون بها كما فسح للحن وشيوعه 

                                                 
 
 
 
  . 414 ص 1 جـ ،  م 1994 ، بيروت ، الفكر دار ، السيوطي الرحمن عبد الدين ج�ل الحافظ:  الكبير ا�حاديث جامع )1(

 

  . 11ص ، 1986 ، القاھرة ، المعارف دار 1ط ، ضيف شوقي:  النحوية المدارس)2 (

 
  . 11ص ، السابق المصدر) 3(

    76 ص  ، م1982 بيروت ، العلمية الكتب دار,  الحسين بن وھب:  النثر نقد) 4( 
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ولتصحيح ذلـك وضـع النحـو ، ولجمعـه وضـعت الكتـب . الفصيح الذي لم يخرج عما عليه أهل األدب (( يوافقها 

  في اللغة وذكر 

نازلـــة العـــرب فــــي (( النحـــو متمثلـــة فـــي أن وضـــع نلـــتمس االســـباب األخـــرى التـــى كانـــت لهـــا أثــــر 
لغــة الفصــيحة حتــى عنــد بلغــائهم األمصــار اإلســالمية أخــذت ســالئقهم تضــعف لبعــدهم عــن ينــابيع ال

وخطبــائهم المفــوهين ويكفــي أن نضــرب مــثًال لــذلك مــا يــروى عــن الحجــاج  مــن أنــه ســال يحيــى بــن 
هــل يلحــن فــي بعــض نطقــه ؟ وســؤاله ذاتــه يــدل علــى مــا اســتقر فــي نفســه مــن أن اللحــن ) 1(يعمــر 

أ قولــه عــز وجــل أصــبح بــالء عامــًا  وصــارحه يحيــى بأنــه يلحــن فــي حــرف مــن حــروف القــرآن إذ يقــر 
اَرٌة َتْخَشــْوَن ُقــْل ِإن َكــاَن آَبــاُؤُكْم َوَأْبَنــآُؤُكْم َوإِْخــَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكــْم َوَعِشــيَرُتُكْم َوَأْمــَواٌل اْقَتَرْفُتُموَهــا َوِتَجــ((

يِلِه َفَتَربُصوْا َحتى َيْأِتَي الّلـُه َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحب ِإَلْيُكم مَن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسبِ 
ــْوَم اْلَفاِســِقينَ  ــَأْمرِِه َوالّلــُه َال َيْهــِدي اْلَق بضــم أحــب والوجــه أن تقــرأ بالنصــب خبــرًا لكــان ال )  2)) (ِب

وٕاذ كـــان الحجـــاج  وهـــو الـــذروة مـــن الخطابـــة  والبيـــان ، والفصـــاحة ، والبالغـــة يلحـــن فـــى . بـــالرفع 
، فمــن وراءه مــن العــرب نازلــة المــدن الــذين ال يرقــون إلــي منزلتــه البيانيــة  حــرف مــن حــروف القــرآن

  .)3)) (كان لحنهم أكثر 
وقـــد كانـــت هنـــاك بواعـــث أخـــرى (( هـــذه األســـباب كانـــت كافيـــة لظهـــور النحـــو دواء شـــافيا   

جعلــت الحاجــة ماســة لوضــع رســوم وقواعــد ثابتــة لمعرفــة العربيــة تمثلــت فــي البواعــث القوميــة وكلهــا 
جــع إلــي أن العــرب يعتــزون بلغــتهم اعتــزازًا شــديدًا وهــو اعتــزاز جعلهــم يخشــون عليهــا مــن الفســاد  تر 

وٕالـي جانـب ذلـك كانـت . ضاعها خوفًا عليها مـن الفنـاء والـذوبان أو مما جعلهم يحرصون على رسم 
أحسـت بالحاجـة الشـديدة لمـن يرسـم )  4(هناك بواعث اجتماعيـة ترجـع إلـي أن الشـعوب المسـتعربة 

هــا أوضــاع العربيـــة فــي إعرابهـــا وتصــريفها حتـــى تتمثلهــا تمـــثًال مســتقيما ، وٕان رقـــي العقــل العربـــي ل
فى رصد الظواهر اللغوية وتسجيل الرسوم النحويـة تسـجيًال  طاقته الذهنية كان له اليد الطولىونمو 

)) معـه المشـتقة النحـو ووضـع قوانينـه الجا ظم فيه األقيسة انتظاما يهيئ لنشوءتطرد فيه القواعد وتنت
  : ومن أسباب ذلك   أوالً )  5(

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هأنبا على  الرواة هإنبا انظر ، ا�ول الشيعة من شيعيا وكان سودا� يأب عن النحو أخذ العرب ولغات والنحو بالقرآن عالماً  كان البصرة قراء وأحد بصري تابعي) 1(
  .  4/24ص ، 4جــ ، م 1986 ، القاھرة ، العربي الفكر دار ، 1ط ، إبراھيم الفضل أبو محمد تحقيق ، يوسف بن على الحسن أبو الدين جمال:  النحاة

  )  .24( آية ، التوبة سورة) 2(

  .   12ص ، النحوية المدارس) 3( 

  . ظھوره بعد اEس�م دخل من المستعربة بالشعوب يقصد) 4(

  .  12ص ، النحوية المدارس) 5( 

  

  



 
 

  

 

  
  
  
  
  

تهم مما جعلهم غخشية الوقوع فى اللحنةوخاصة فى القران الكريم والمحافظة على اللغة العربية وحب العرب لل
فى خصوبة العقل , للغات االخرى ولهذاىأسبأبهيدرسونها ويضعون لها إوصوًال وفروعًا متعددة يندر وجودها فى ا

أنه  العالبى وثراء اللغة العربية وجعلها متفرعة تحتاج لدراسة مستمرة  ولهذه االسباب مجتمعة وضع النحو غير
ل هو وقي) 1(لي كان أول من وضعه أبا األسود الدؤ  لط على الناس واضعوه المبكرون ، فقال قائلوناخت(( 

وأكثر الناس على أنه أبو األسود الدؤلي  وتضطرب )  3(ل هو عبد الرحمن بن هرمزوقي ) 2(نصر بن عاصم 
ومنها ما يصعد به إلي علي بن أبي فمنها ما يجعل ذلك من عمله وحده للنحو الروايات في وضع أبي األسود 

في الرها ونصبين أن النحو نشأ متاثرًا بالنحو السرياني وكانت السريانية منتشرة (( ويرى بعضهم )4( ))طالب
وغيرهما من المناطق المجاورة للعراق موطن النحاة العرب األوائل ويميل دارسون آخرون إلي أن النحو نشأ 

عربيًا أصيًال وتختلف روايات المؤرخين العرب فيمن وضع النحو ، وفيمن أشار إليه بذلك ومن أشهرها الرواية 
ن علي بن أبي طالب وهذه الرواية تزعم أنه وضع بعض التي تنسب وضع النحو إلي أبي األسود بتكليف م

الباحثين يرون أن التعريفات ((إال أن بعض ) 5)) (أبواب النحو وحدد أقسام الكالم من اسم وفعل وحرف 
والتقسيمات المنسوبة إلي علي أو إلي أبي األسود أبعد ما تكون عن العصر الذي عاشا فيه ويميل هؤالء إلي 

أبا األسود وضع أول نقط يضبط أواخر الكلمات في ضع الشيعة ومع ذلك يرجحون أن بأنها من و  لالقو 
القرآن الكريم وقد أضاف نصر بن عاصم إلي هذا النقط اإلعجام الذي يميز الحروف بعضها عن بعض 

وبالرغم من ) 7( ))يحميه من اللحنونقط االعجام أحيط القرآن بسياج قوي ) 6(وبنقط اإلعراب 
  ،   و األولـــالنح   ول واضعـــروايات حـــاختالف ال

   وٕان تالميذه هـم طالقةــــاالنود هو ــا على أن أبا األسهمــفيفاقًا ـــاك أتــنــإال أن ه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الوعاة بغية ترجمته  انظر ، بصريَ   والنحاة والشعراء  والمحدثين  والفقھاء  التابعين من معدود المصحف نقط من وأول  النحو أسس من أول  عمرو بن ظالم) 1(

 .   22/  2  ، الثاني المجلد ، م 1979 ، مصر ، كرالف دار ، 2ط ، إبراھيم الفضل أبو محمد تحقيق ،السيوطي الرحمن عبد الدين ج�ل الحافظ:  والنحاة اللغويين طبقات
 أنباء على الرواة إنباة انظر ، والفصحاء القراء وأحد ، التابعين من وكان ا�سود أبى عن أخذ من وأول ، وسببه النحو وضع من وأول ، مقريء ، نحوي ، بصري )2(

 .     344/  3 ،   النحاة
 13ص ، النحوية المدارس) 4(   173/ 2   السابق المصدر ، ا�سود أبي عن أخذ أنه ذلك وسبب العربية علم وضع من أول لعلما أھل قال ، نحوي ، مقريء ، مدنى) 3(

 /14   . 
  .   262 ص ، م 1983 الخرطوم ، لطباعةل النمر دار ، العزيز عبد سنح محمد:  لغةلا علم إلى مدخل) 5(

  .   262ص ، السابق المصدر انظر ، ا�سود ابى نقط ھو اYعراب نقط) 6(

  .   264ص ، السابق المصدر) 7(

  

  

 



 
 

  

 

  

  

  

جيـل جـاء النحـو بـالمعنى الفنـي قـام بـه (( الذين كان لهم قصب السبق في وضع قوانين النحو وفي ذلك ورد بأن 

بعـــد مـــن القـــراء علـــى رأســـهم عيســـى بـــن عمـــرو ، وأبـــو عمـــرو العـــالء ، وعبـــد اهللا بـــن أســـحق وقـــد تالمـــذة أبـــي 

صطلح المؤرخون على أن يتحدثوا عن هؤالء النحاة األوائل ومن جـاء بعـدهم فـي إطـار مدرسـتين لغـويتين ااألسود

لي وتالمذته هذه المدرسة إلي أبي األسود الدؤ  هما مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة ويصعد بعض الدارسين بزعامة

خرة عـن مدرسـة البصـرة أة نشـأت متـفمدرسـة الكوفـ(( غير أن هناك مدارس تفرعت من هاتين المدرسـتين ) 1)) (

 سس هـذه المدرسـة أخـذ النحـو عـن عيسـىوقد أخذ علماؤها النحو عن البصريين ويروى أن أبا جعفر الرؤاسي مؤ 

بــن عمــر وأبــي عمــرو بــن العــالء ومــن أعــالم هــذه المدرســة الكســائي ، والفــراء فإليهمــا يرجــع الفضــل الحقيقــي فــي 

  .)2)) (يوضع النحو الكوف

نهجــت فــي (( دارس األخــرى فمنهــا المدرســة البغداديــة ومدرســة بغــداد كمــا يــرى البــاحثون أنهــا وأمــا المــ   

دراستها نهجًا جديدًا يقوم على االنتخاب من آراء المدرستين وبهذه الطريقة نشأ جيل من النحاة يحمـل آراء هـاتين 

سان ، والزجاجي ، وأبوعلي الفارسي هذه المدرسة أو تلك ، ومن أعالم هذه المدرسة ابن كي يالمدرستين ويميل إل

جـود وهي من الناحية الفنية نظمت األسس النحوية وخرجت المسائل النحوية ووضعت القواعـد لهـا مـع و )  3)) (

لعقل لــه يحــدد اإلنتمــاء وٕابــداء الــرأي يظهــر مــذهبًا جديــدًا ، كــان هــو اقابليــة مبــررات كــل مــذهب علــى حــده ومــدى

ولــم يقــف ) 4(هــا فــال عجــب مــن وجــود مدرســة رابعــة وهــي المدرســة المصــرية الســبب فــي ظهــور المــدارس وتباين

البــاحثون عــن البحــث وٕاظهــار اآلراء المتجــددة ، فغــزارة اللغــة العربيــة وتميزهــا كــان الــدافع األســاس لــذلك ويمكننــا 

(( همــا وارت علــى نهجيــــــاألســاس وبقيــة المــدارس قــد ظهــرت بعــدهما وس همــاالقــول بــأن مدرســتي البصــرة والكوفــة 

   .باطًا إعرابيًا فحســــحوية إنه ليس نشتماالت النــــتأمل أكثر من مرة في موضوع االحـــعلينا إذًا أن ن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  263ص ، العزيز عبد حسن محمد ، غةالل علم إلي مدخل) 1(
 .   264/  263ص ، السابق المصدر) 2(
 .   264ص ، السابق المصدر) 3(

3 

  ا�خ[رى الم[دارس ف[ي حدث ما غرار على المؤيدين من طبقة نشوء إلي دفع مما  وقراءاته الكريم القرآن بضبط العناية مع مبكرة مصر في النحو دراسات نشطت) 4(

  .  328/  327ص ، النحوية المدارس انظر ، مبكر زمن في بمصر النحوية لدراساتا اتصلت وبذلك



 
 

  

 

ولكنه مدخل مهم للخبرة بلغـة الشـعراء وهـذه مسـألة جـديرة باالهتمـام والبـد لنـا أن نسـتعين بـالنحو الـذي هـو 
ومـا ) 1()) روح اللغة ونظامها ونظام اللغة العربية في داخل الشـعر مختلـف عـن نظـام العربيـة فـي النثـر 

يحتـاج إليـه الشـاعر والنـاثر ، ولعـل الكاتـب يحتـاج إلـي البالغـة والبداهـة وسـالمة اللغـة وأمـا كاتـب الشــعر 
تعلم العروض ليكون معيارًا له على قوله ، والنحو ليصلح بـه لسـانه ويقـيم بـه إعرابـه (( فهو يحتاج إلي   

ن إقامــة رابطــة بينهــا وبــين المســائل النحويــة اذا أريــد لدراســة األدب أن تبلــغ النضــج فالبــد مــ(( و ) 2)) (
) 3)) (المتعلقة بنظام الكلمات أو تركيب العبـارات ومـن النحـو يمكـن أن ينشـأ فصـل مهـم فـي علـم األدب 

ومــا يهمنــا فــي الشــأن مفهــوم الدراســات اللغويــة المتداخلــة فــإذا قامــت علــى أســاس قــوي كانــت ذات ثمــرة ، 
إذا أريـد لدراسـة األدب أن تنجـو (( نحويـة ويقـوم عليهـا ويطبقهـا ، فلـذا فاألدب عمل لغوي يهـتم بالقواعـد ال

  من الكلمات المبهمة ،
والعبــارات المرســلة ، واالنطباعــات الشخصــية فالبــد أن تقــيم بناءهــا علــى أســاس مــن درس اللغــة وبعبــارة 

ن نعـرف مــن أخـرى إن اللغـة أنظمــة يعطـي بعضـها بعضــا والبـد أن نعـرف مــا يعطيـه األدب للنحـو والبــد أ
  .)4 ( ))وجه آخر ما يمكن أن يعطيه النحو لألدب 

سائر العبارة في كالم العرب إما أن يكون منظومًا ، (( وٕاذا أردنا أن نوضح ذلك فال بد من الرجوع إلي  

واألدب مادة لغوية تنقسم إلي ) 5)) (وأما أن يكون منثورًا ، والمنظوم هو الشعر ، والمنثور هو الكالم 

عر وأن النظرة إلي ــتبر مادة فن أو شــوارتباطات الكلمات في أي مجال تع(( ما الشعر والنثر ـهقسمين 

الم عادي توجد بذور الفن لكن ــبار ية وكل ما نقول من كـوًا ، أو بالغة نظرة اعتـالكالم بإعتباره نح

 عرــال الشــحوية في مجــالنسة او ، فالدر ــميه باسم النحــالبذور يجب أن نالحظ صلتها الشديدة بما نس

ل ــالحظ أنه من داخـــــأن ن  ومن هنا يجب) 6(متميزة بالضرورة عن الدراسة النحوية فى مجاالت أخرى  

   ن في بنيةمذلك يكـــحو وكــــكل لغة يوجد أكثر من ن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   252ص , 1989,  الب�د دار ، ناصر مصطفى:  وا�سلوبية الب�غة بين اللغة) 1(
  .  83ص  ، الحسين بن وھب : النثر نقد) 2( 

  252 ص,  وا�سلوبية الب�غة بين اللغة )3(

  .  258 ص,  السابق المصدر) 4(

   75 ص,  الحسين بن وھب:  النثر نقد) 5(

  .   الكريم القران باثتثناء إخ�ى مجاEت فى) 6(
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العبــارة نفســها احتمــاالت نحويــة واالحتمــاالت النحويــة تفــتح البــاب لألســاليب المتنوعــة وفكــرة األســاليب مــن هــذه 

قـت الناحية وثيقةالصلة بالنظام النحوي الذي يمكن إفتراضه ويمكن أن نـدعي أن البـاحثين المتقـدمين فطنـوا منـذ و 

ومـن هـذه السـطور يتضـح ) 1))(بعيد إلي أن النحو وثيق الصلة بكل تبصرة حقيقية بما نسميه الخبرات األسـلوبية

أن دراسة النحو عندما تكون مرتبطة باألدب تعكس لنا موضوعية اللغة العربية ومهارة األدباء والنحويين لذا كـان 

الموضـوعات التـي أهـتم  أحـدلتطبيقية مادة أدبية ولعل التعجب البحث موضوعًا نحويًا ــ متناوال التعجب ــ ومادته ا

إن ابنـة ألبـي األسـود (( بها كثيـر مـن النحـاة ، كمـا ورد أن سبـــب وضـع النحـو اللحـن ومـن ذلـك فقـد ذكـر النحـاة 

) 3( مـن فوقـك والرمضـاء ) 2(، فقال لهـا إذا كانـت الصـقعاءيا أبت ما أشَد الحِر ، في يوم شديد الحر: قالت له 

وقيل أنـه دخـل إلـي منزلـه ، ! ما أشَد الَحر : إنما أردت أن الحر شديد ، فقال لها فقولي إذا : من تحتك ، فقالت 

إني لم أرد أي شيء منها أحسن وٕانما : أي بنية نجومها ، فقالت : فقالت له أحدى بناته ما أحسُن السماِء ؟ قال 

بــو حــرب بــن أبــي أقــال ) 4(، فحينئــذ وضــع كتابــاً !الســماء مــا أحســنَ : تعجبــت مــن حســنها ؛ فقــال لهــا إذا فقــولي 

روايـة  وفـي((  )5))(زمـــالرفع والنصب والجر والجب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف األسود أول باب رسم با

أنــُح هــذا النحــو  ومــن أجــل ذلــك تســمي : وقــال  الب  فوضــع لــه بعــض أبــواب النحــوــــــط يبــن أبــالانها ـــــــشــكا فســاد لس

   )6( ))واتها ـطف والنعت وان وأخـعهام والـواب التعجب واالستفــلم باسم النحو ويقول بعض الرواة إنه وضع أبــــــلعا

الشــــــعر وخصـائص الشـعر فـي حو وخصائصـه فـي ــــــتناولنا أهميـة النموضوع هذه الدراسة نحوي   ا أنـــوبم      

الدراسة يهتم بتطبيقها في الشـعر كمـا يـأتي فـي عـرض فصـولها النحو ونشأة النحو وأسباب وضعه وموضوع هذه 

  . المختلفة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   250 ص,  واEسلوبيه  الب�غة بين اللغة) 1(

 .   376ص ، السابع المجلد ، م 1993 ، بيروت ، العربي التراث إحياء دار ، 3ط ، مكرم بن الدين جمال الفضل أبو:  العرب لسان ، الشمس:  الصقعاء) 2(

 .   376ص ، السابق المصدر ، الحر شدة:  الرمضاء) 3(

 .  51/  1 ، النحاة أنباة على الرواة إنباة ، التعجب وضع) 4(

  .    51/  1 ،  السابق المصدر) 5(

  .  15 ص ، ضيف سوقي:   النحوية المدارس)  6(

  

 



 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  اول الفصل

  هوصيغ وأدواته التعجب مفھوم

  مباحث ث�ثة وفيه

  التعجب مفھوم:  اول المبحث

  اللغة في تعريفه: أو�ً 

  ا�صط ح في تعريفه: ثانياً 

  التعجب أساليب: الثاني المبحث

  السماعي ا$سلوب: أو�ً 

  سيالقيا ا$سلوب: ثانياً 

  القياسيتين التعجب صيغتي في النحاة آراء :الثالث المبحث

  أفعل ما صيغة: أو�ً 

  به أفعل صيغة: ثانياً 

  التعجب جملة أجزاء بين الصلة: ثالثاً 

  



 

 
  

 

  

  

  المبحث األول

  مفهوم التعجب

  :تعريفه في اللغة 

لفـــاظ  أو التعجــب مــادة لغويـــة لهــا داللتهـــا ومعناهــا والتعبيــر عنهـــا يكــون بطـــريقتين إمــا باأل 
الحركات التي تبدو على الوجه فتكون هناك إشارات االندهاش أو اإلعجاب أو غيرهـا مـن الـدالالت 
التــي مبعثهــا الــنفس ومرجعهــا انفعــاالت داخليــة ســببها مــؤثرات خارجيــة  ونتيجتهــا انشــراح فــي الــنفس 

قاتها ـــة عجـب ومشتأو العكس تمامًا انقباض فيها والبد أن نفسح المجال ألهل اللغـة فـي تفسـير لفظـ
األمــر الــذي يتعجــب منــه وكــذا العجــاب والتعاجيــب و العجائــب وال يجمــع عجــب وال (( وهــي تعنــي 

ـــائع وقـــولهم أعاجيـــب كأنـــه جمـــع  عجيـــب وقيـــل جمـــع عجيـــب عجائـــب مثـــل أفيـــل وأفائـــل وتبيـــع وتب
أعجوبـــة مثـــل أحدوثـــه وأحاديـــث وعجـــب مـــن بـــاب طـــرب وتعجـــب واســـتعجب بمعنـــى وعجـــب غيـــره 

الُعْجب والعجب إنكار ما يرد عليـك لقلـة اعتيـاده ((  أن  )2( وورد في تفسير عجب قوله) 1()) تعجبًا 
وجمــع العجــب أعجــاب واالســتعجاب شــدة التعجــب وفــي النــوادر تعجبنــي فــالن تفتننــي أي تصــباني 

فقـــد فســـر ) 3(واالســـم العجيبـــة واألعجوبـــة والتعاجيـــب العجائـــب ال واحـــد لهـــا مـــن لفظهـــا ، أمـــا الفـــراء 
أصـــل : ) 4(ناه مـــن اهللا كمعنـــاه مـــن العبـــاد ، قـــال الزجـــاج ـالعجـــب بأنـــه إذا أســـند إلـــي اهللا فلـــيس معـــ

   علىقد عجبت من كذا و : ثله قال ــما ينكره ويقل م سان  إذا رأىــعجب في اللغة أن اإلنال
  ألن ) 5()) َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُرونَ ((الىــء فى قوله تعضم التاــقراءة من قرأ ب نىهذا مع
  بت واهللا عز وجل قد علم ماـعجاز أن يقول فيه ـجاهللا نكره ــي إذا فعل ما يـاآلدم

  عند وقوع الشيءجة ـبه الح كار والعجب الذي تلزمــونه ولكن اإلنــبل كـأنكره ق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   413/  412ص ، م 1987 بيروت ، الجيل دار ، الرازي القادر عبد بكر ابي بن محمد:  الصحاح مختار) 1(

  . 259ص الرابع، المجلد عجب، مادة في العرب لسان كتابه يف منظور ابن ذكره) 2( 
 واس[تحق والمع[اني ا�لف[اظ عل[ى العربي[ة حم[ل س[يبويه س[بيل بع[ض س[لك وأنه وأعلمھم الكوفيين أبرع كان يلميالد منظور بن هللا عبد بن زياد بن يحيى ھو الفراء) 3(

 .   22/ 4 ، النحاة هأنبا على الرواة هإنبا ،انظر القرآن معاني التصانيف من وله ومائتين سبع سنة مكة بطريق توفي التقدمة
 ف[ي ت[ةترجم انظ[ر ،  ھـ[ـ 316 لي[وق ھـ[ـ 311 ت[وفي ا�دب ف[ي حس[ان مؤلف[ات ل[ه الق[رآن مع[اني كت[اب ص[احب النح[وي الزج[اج أس[حاق أب[و الس[ري بن إبراھيم) 4(

  .  194/  3 السابق، المصدر
 ) . 12( آية ، الصافات سورة)  5( 

  

  

  

  



 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

بـل : أخبـر عـن نفسـه بالعجـب وهـو يريـد )) بـل عجبـت (( في قوله تعالى ) 1(نباري ابن األ: وقال 
بــل عجبــت معنــاه بــل عظــم فعلهــم : م علــى عجــبهم مــن الحــق فســمي فعلــه باســم فعلهــم وقيــل جــازيته
ـــوقــد ورد فــي تفســيرها أيض)  2)) (عنــدك  بــالفتح أصــل الــذنب ومــؤخر كــل شــيء : العجــب (( ًا أن ــ

واســم لقبيلــة وبالضــم الزهــو والكبــر والرجــل يعجبــه القعــود مــع النســاء أو تعجــب النســاء بــه وٕانكــار مــا 
يك كالعجب محركة وأعجبه حمله على العجب والعجاب ما جاوز حـد العجـب والعجبـاء التـي يرد عل

يتعجب من حسنها ومن قبحها والناقة دق مؤخرها والغليظة وبعير أعجب ورجـل تعجابـه بالكسـر ذو 
اهللا اليتعجـب إنمـا يتعجـب اآلدمـي مـن الشـيء إذا (( وأن )  3)) (أعاجيـب والعجـب مـن اهللا الرضـا 

معنـى : عنده وخفي عليه سببه ، فأخبرهم بما يعرفون ليعلموا موقع األشياء عنـده وقيـل  هععظم موق
َوإِْذ َيْمُكُر ِبـَك : ((عجب ربك أي رضي وأثاب فسماه عجبًا مجازًا وليس بعجب في الحقيقة كما قال 

ــُرونَ  ــوَك َأْو ُيْخِرُجــوَك َوَيْمُك ــوَك َأْو َيْقُتُل ــُروْا ِلُيْثِبُت ــاِكِرينَ  الــِذيَن َكَف ــُر اْلَم ــُه َخْي ــُه َوالّل ــُر الّل ) 4)) (َوَيْمُك
 العجــب علـى اهللا مجـاز ألنـه اليخفــى إطـالق) 5(معنـاه ويجـازيهم اهللا علـى مكـرهم ، قــال بـن األثيـر 

حملــه علــى العجــب منــه : عليــه أســباب األشــياء والتعجــب ممــا خفــي ســببه ولــم يعلــم وأعجبــه األمــر 
  )  : 6(وأنشد تعلب 

   هنمْ بَ ر الَ بعيِ الَ  لُ كْ بها أَ جَ عْ أَ               هْ شمهَ على مُ  ضاءَ بي ربّ يا َ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التصانيف من وله ھــ 328  وتوفي ھــ 271 سنة في ولد وا�دب وبالنح الناس أعلم كان ا�نباري بكر أبو بشار بن محمد بن القاسم بن مدمح) 1(

  .    208/  3 ، النحاة هأنبا على واةالر هإنبا انظر ، أخرى وكتب الزاھر النحو في ا�ضداد و القرآن معاني في المشكل

  .   259ص ، الرابع المجلد ، م 1997 ، بيروت صادر دار ، ط منظور، بن مكرم بن الدين جمال الفضل أبو:  العرب لسان) 2(

  105 ص ، م1952 ،مصر ، الحلبي بابي مصطفى مطبعة 2ط،أبادي الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجد:  المحيط القاموس) 3(

  )  30(  يةآ  ،  نفال%ا سورة)  4(

 جزيرةب مولده ، ا�ثير بابن المعروف لخزرجيا الشيباني الفتح أبو ضياء الفاضل الوزير الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن هللا نصر)   5(

 المرقوم الوشي وكتاب والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل كتاب المصنفات من له البيان وعلم واللغة النحو فى  مھر ھــ 558 سنة عمر ابن

   315/  2 ، السيوطي الدين جVل الحافظ:  بغيةال ، أجزاء عدة في رسائل ديوان في اTنشاء صناعة في المخترعة المعاني وكتاب المنظوم حل في

.  .  

 من اً كثير صنف و والمعاني الشعر على أكبَ  و الفراء كتب وحفظ واللغة والشعر العربية في النظر وابتدا واللغة النحو في الكوفيين أمام) 6(

  .  397/  1 ,السيوطى الدين جVل الحافظ: البغيه ، الكتب

  

  

  

  

 



 

 
  

 

  

  

  

  

  

  

     

  )  : 1(ة رأت اإلبل تأكل فأعجبها ذلك أي أكسبها عجبًا وكذلك قول ابن قيس الرقيات أهذه امر 

  ها بُ ي أغَ ◌ُ  تُ ــــلسْ بة                  َ ني شيَ مّ  رأت في الرأسٍ 

  بها جُ عِ يُ  وبعض الشيءِ !                   س ذا ابن قيَ : فقالت لي 

عجــب وشـــيء  تعجيبــًا نبهــه علـــى التعجــب منــه وقصــه عجـــب وعجبــه بالشــيء: أي يكســبها التعجــب وأعجــب بــه 

ولعلنـا بـذلك نفهـم )  (( 2)) (أن ترى الشيء يعجبك   تظن أنك لم تر مثلـه : معجب إذا كان حسنًا جدًا والتعجب 

سـببه ،    انفعال ما يحدث في النفس عنـد الشـعور بـأمر خفـي : يعرفونه بقولهم  غويون عن التعجب إذما يقوله الل

  )3)) (يطلق عليه أنه تعجب لدى اللغويين  -فعال النفسي حتى بدون ألفاظ نالفهذا ا

  : تعريفه في االصطالح  

زيـادة فـي وصـف المتعجـب منـه تفـرد بهـا عـن أمثالـه أو قـل (( أما النحـاة فقـد اتفقـوا علـى تعريفـه بقـولهم         

ومــن ذلـــك ) 4)) (الســتغراب نظيــره فيهــا وقــد خفــي ســببها مــع التعبيــر عــن ذلــك بكــالم يــدل علــى الدهشــة وا

)  (( 6)) (إنــه انفعــال يحــدث فــي الــنفس عنــد الشــعور بــأمر يجهــل ســببه : (( بقولــه ) 5(تعريــف الــدماميني 

وبهـذه التعريفـات اللغويـة واالصـطالحية تظهـر ) 7))  (وكما عبر عنه بأنه مـا خفـي سـببه وخـرج عـن نطاقـه 

         ادةــــنحاة في إنه أمر خارج عن العـــهما كما تبين اتفاق الـــلنا مواضع االتفاق بين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أبي بن جعفر بن هللا عبد إلي فلجأ ھرب هللا بدع وقتل مصعب قتل فلما الملك عبد على الزبير بن مصعب مع خرج الھوى زبيري كان الرقيات قيس ابن) 1(

 ، م 1978 ، بيروت ، الثقافة دار ، ا�صفھاني الفرج أبو:  ا�غاني في ترجمته انظر ، قريش شاعر أنه عنه وقيل فأمنه أكره في الملك عبد فسأل طالب

  .   66/  64 ص ، الخامس المجلد ، 4ط

 . 4/260 منظور، نب الدين جمال الفضل أبو:  العرب لسان) 2(

 .   563 ص م 1989 ، القاھرة ، الشباب مكتبة ، عيد محمد:  ىالمصف النحو) 3(

  .   563 ص ، ىالمصف النحو )4(

 

 



 
 

  

 

  
فالنحاة في ذلـك يتفقـون فـي اسـتعمال التعجـب فـي حياتنـا العاديـة  ومـع مـارآه اللغويـون عنـه مـن ((  

كــنهم ينفــردون بتخصــيص التعجــب بنطــق حيــث وجــود األمــر الغريــب الــذي خفيــت أســباب غرابتــه  ل
تحقـــق لـــدى فالتعجـــب ال يتغراب ويقصـــدون بـــذلك صـــيغ التعجب،كالمـــي يـــدل علـــى الدهشـــة واالســـ

: التعجــب معنـاه المـدح أو الــذم للمتعجـب منـه مثالهمــا  ىأمـا معنـ(( ) 1()) النطــق النحـويين إال بهـذا 
نســمع (( عرضــنا كالمنــا العــادي إذ ار إذأكثــ ويتضــح لنــا المعنــى) 2())خــل عمــرًا بمــا أكــرم زيــدًا ومــا أ

إذ عـرف السـبب بطـل العجـب ومفهـوم : الناس في حياتنا العاديـة يـرددون فـي مواقـف خاصـة قـولهم 
هذه العبارة بالطبع أن العجب دهشة تثير فضول الناس ألمر غريب عليهم إذا كان السـبب فـي هـذه 

خص العادي يتحقق إذا توفرت ظـروف هـي الغرابة غير معلوم وال مفهوم ــ فموقف التعجب لدى الش
قــد يصــحبها غرابــة فــي أمــر مــن األمــور مــع جهــل الســبب بهــذه الغرابــة وحينئــذ تتحقــق الدهشــة التــي : 

إذا رأينـا فـي أحـد الكواكـب (( وفـي معنـى التعجـب مثـال يوضـح التعجـب ورد فيـه )3())التعبير بالكالم أو بغيره 
فـي يـوم صـحو أو سـيارة  اً منهمـر  اً بئـرًا تغـيض فجـأة  أو مطـر أشباحًا تحاول االتصال بنـا  أو شـاهدنا 

ــــه  ــــنفس ب ــــدهش وانفعــــال ال ــــًا لل ــــر ســــبب معــــروف كــــان هــــذا باعث تريــــد أن تتوقــــف عــــن المســــير بغي
واستعظامها إياه لخفاء سره عليها وعدم وجود نظير له أو قلة نظائره وقد يعبر عنه الناس بأنـه أمـر 

اء تشــير علــى أنــه أمــر وكــل هــذه اآلر ) 4())ك مــن العبــاراتأو مثيــر  أو نحــو ذلــعجيــب  أو غريــب  
) 5(ألن التعجب ال يكون إال مما ندر مـن األحكـام ولـم تعـرف علتـه ولـذلك لمـا قالـت(( نادر ومجهول

وْا َأَتْعَجِبـيَن ِمـْن َأْمـِر اللّـِه َقـالُ (()6())ِجيبٌ ـــْيًخا ِإن َهـَذا َلَشـْيٌء عَ ـــَقاَلْت َيا َوْيَلَتى أََأِلُد َوَأَنْا َعُجوٌز َوَهـَذا َبْعِلـي شَ ((
ةـعرفــــجب مع مــأي ال تع) 7())يٌد مجيٌدــْيت إنُه َحمــَْيُكْم َأْهَل اْلبـــَرْحَمُت الّله َوَبَرَكاُتُه َعَل

   
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   564 ص ، المصفى النحو) 1(
 .   507 ص ، م 1984 ، بغداد ، اYس�مي التراث احياء ، 1ط ، مطر عطية ھادي تحقيق ، اليمني الحيدرة سليمان بن علي:  النحو في المشكل كشف) 2(
  .   563 ص ، المصفى النحو) 3(

  .   339 ص ، 3 جــ ، مصر ، المعارف ردا ، 6ط ، حسن عباس:  الوافي النحو) 4(

 ، التراث تحقيق مركز ، القرطبي ا�نصاري أحمد بن محمد هللا عبد أبو:  القرآن �حكام الجامع انظر ، عمه بنت وھى إبراھيم سيدنا امرأة سارة:  قالت التي) 5(

 .   70 ص ،  9 جــ ، م 1987 ، مصر

 )  .  72(  اlية ، ھود سورة)  6(

  )    73(  اlية ، ھود ورةس)  7(

 

  

  
  



 
 

  

 

  
وبهــذا ) 1( ))وذلــك أن اهللا قــادر علــى ذلــك والــزمن يصــح فيــه خــرق العــادة ألنــه زمــان  نبــوة   العلــة

نخــرج بــأن التعجــب هــو تعبيــر قــد يكــون بــاللفظ وقــد يكــون بــالتعبير فــى شــكل حركــات تظهــر علــى 
العـــوارض الذاتيـــة (( مـــن  الوجـــه وبهـــذين المعنيـــين فهـــو شـــيء عرضـــي يحـــدث لإلنســـان فلـــذا كـــان

الالحقــة لــذات اإلنســان أو لجزئــه كالحركــة بــاإلرادة الالحقــة لــه بواســطة أنــه حيــوان أو بواســطة أمــر 
  .) 2()) رض لإلنسان بواسطة التعجب اخارج عنه مساٍو له كالضحك الع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 .   412 ص ، 2 جـ ، م 1984 ، الكويت ، واlداب والفنون للثقافة الوطني لسالمج ، 1ط ، على بن القاسم أبو العكبري برھان ابن:  اللمع شرح) 1
  .    65 ص ، م 1990 ، بيروت ، الصلح رياض ساحة ، الجرجاني الشريف محمد بن على:  التعريفات كتاب) 2(



 
 

  
  المبحث الثانى
  أساليب التعجب

لـــه وال ضـــابط  وٕانمـــا يتـــرك  تنحصـــر فـــي نـــوعين أحـــدهما مطلـــق ال تحديـــد(( للتعجـــب أســـاليب كثيـــرة 
ة  واآلخـــر اصـــطالحي  أو قياســـي مضـــبوط بضـــوابط وقواعـــد ينـــلمقـــدرة المـــتكلم البالغيـــة  ويفهـــم بالقر 

  . ، فأساليب التعجب أما سماعية وأما قياسية ) 1)) (محددة  وال تكاد تختلف فيه أقدار المتكلمين
  : األسلوب السماعي 

غيـر التعجـب ثـم يـدل عليـه باالسـتعمال المجـازي ، فاأللفـاظ يقصد بـه األسـلوب الـذي هـو أصـًال ل((   
المنطوقـة ال عالقـة لهـا بالتعجــب فهـي مسـتعملة فــي اللغـة لغيـره  ومعـاني هــذه األلفـاظ فـي األصــل ال 

  .) 2)) (ارضة عن طريق المجاز وظروف النطقيفهم منها التعجب  لكنها دلت عليه داللة ع
الكــالم التــي تفهــم مــن أســاليب التعبيــر المختلفــة  ومــا  بمعــاني(( وهنــاك جهــود ودراســات تخــتص  

الموضــوع مــن  يمكــن أن تــدل عليــه مــن المعــاني التــي تفهــم فــي الحــال  أو مــن ســياق الكــالم  وهــذا
  األساليب هــالمعاني  وما يمكن أن تؤدي لصق الموضوعات التي يبحث فيهاأ
  ) 3)) ( ارز من علم   المعاني المختلفة من المقاصد  وهذه الموضوعات تحتل موضعها الب    

أسـاليب التعجـب السـماعية  وهـم محقـون فـي لهـذا المفهـوم فيمـا ورد فـي كـالم العـرب مـن  بيقًا ـوتط   

َكْيــَف َتْكُفــُروَن ِباللــِه َوُكنــُتْم ((م  ومــن ذلــك  قــول القــرآن الكــريمذلــك ألنهــم وجــدوه فــي ألفــاظ القــرآن الكــري

 ـــم ـــاُكْم ُث ـــًا َفَأْحَي ـــونَ  َأْمَوات ـــِه ُتْرَجُع ـــم ِإَلْي ـــيُكْم ُث ـــم ُيْحِي ـــُتُكْم ُث فكلمـــة كيـــف أصـــًال بلفظهـــا ومعناهـــا  (( )1()) ُيِمي

على التعجب داللة عارضـة علـى سـبيل المجـاز ومثـل ذلـك كـل اسـتفهام دّل  لالستفهام  ولكنها دلت

                                                فكثيرًا ما يتولد(( ومثل االستفهام ، النداء  والدعاء ،  2()) على التعجب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   412 ص 2, جـ 1984,  الكويت,  وا!داب والفنون للثقافة الوطنى المجلس,  1ط, على بن القاسسم ابو العكبرى برھان إبن: اللمع شرح) 1( 

   65 ص,  م 1990,  بيروت,  الصلح رياض ساحة,  الجرجانى الشريف محمد بن على:  التعريفات كتاب) 2(

   3/339,  حسن عباس:  الوافى النحو) 3(

 .   564 ص  ، عيد محمد:  ىالمصف النحو) 2(

  .  520 ص ، الثاني المجلد ، م 1982 ، الرياض ، العلوم دار ، 2ط ، طبانة بدوي:  العربي البيان) 5(        



 
 

  

 

  

  

  
وتفيد التعجب مجازًا ومن األغراض البالغية التي يخرج ) 1( ))من المعاني بمعونة قرائن األحوال 

ُهَد َأْم َوَتَفقَد الطْيَر َفَقاَل َما ِلَي َال َأَرى اْلُهدْ ((بها االستفهام عن معناه األصلي في مثل قوله تعالي 
األصلي في نحو يا أغراض بالغية يخرج بها النداء عن معناه (( وهنالك ) 2)) (َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبينَ 

مخالفة ظاهر اللفظ معناه كما في الدعاء في مثل قول العرب    من(( وهي ) 3))(!لجمال السماء
  .) 4)) (أخزاه اهللا ما أشعره

  : األسلوب القياسي  
(( اســية مــن الناحيــة الصــرفية هــي صــيغ لهــا داللتهــا وتركيبهــا الخــاص و صــيغ التعجــب القي  

وهــي اثنتــان همــا مــا أفعلــه ) 5)) (يقصــد بهــا تلــك الصــيغ التــي تــدل بلفظهــا  ومعناهــا علــى التعجــب 
وأفعـــل بـــه وضـــعهما النحـــاة  فكانـــت لهمـــا خصائصـــهما لفظـــًا وصـــرفًا وقبـــل التعـــرف علـــى تركيبهمـــا  

ن الكالم ينقسم إلـي قسـمين  ضـرب خبـري  واآلخـر إنشـائي  إة  وٕاذا قلنا نتعرف على الجملة التعجبي
ما ال يحتمل التصديق والتكذيب وهو علـى ضـربين ضـرب طلبـي وهـو مـا  المـالك هو من(( شاءفاإلن

وهـذا الضـرب ال يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطلب  وآخر غيـر طلبـي وهـو مـا لـيس كـذلك  
كثيـرًا مـا يمـر فـي الكـالم عـن طريـق القسـم  والتعجـب  وصـيغ المـدح  يدخل في علم المعـاني  ولكنـه 

إنشـائية محضـة ، الغـرض منهـا إنشـاء التعجـب ، فتركـت (( والجملـة التعجبيـة  جملـة   )6)) (والذم 
وانســلخت منهــا واقتصــرت علــى تحقيــق الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه وهــو اإلنشــاء الداللــة الزمنية

 .)7()) ن التعجب غير الطلبي المقصود منه إعال

  :تركيبه 

ومن ناحية التركيـب فاألسـاليب السـماعية ال تحتـاج لتحليـل ألنهـا ليسـت مقيـدة بألفـاظ محـددة 
  :بخالف القياسية فلها صيغتان قياسيتان هما 

   

 .   424 ص ، م 2000  بيروت ، لعلميةا الكتب دار ، 1ط ، ھنداوي الحميد عبد تحقيق ، السكاكي علي بن محمد بن يوسف يعقوب أبو:  العلوم مفتاح) 1(
 ) .  20(  اlية ، النمل سورة) 2(
 .   520 ص ، الثاني المجلد ، م 1982 ، الرياض ، العلوم دار ، 2ط ، طبانة بدوي:  العربية الب�غة معجم) 3(
  .   253 ص ، السابق المصدر انظر) 4(

  .   565  ص ، عيد محمد:  المصفى النحو) 5(

  .   81 ص ، م 1982 ، بيروت ، الجيل دار ، 2ط ، القزويني الرحمن عبد بن محمد الدين ج�ل:  تلخيصال شرح) 6(

 .  361/  3 ،  حسن عباس:  الوافي النحو) 7(
  

  

  



 
 

  

 

  

  

  

 

  
" مـا"وفعل الماضي أفعل والمفعول به والجملة الفعلية خبر " ما"ما أفعله وتتركب من المبتدا وهو (( 

ن وعلــى هــذا فــإ )1( ))يــر اللفــظ وزيــدت البــاء فــي الفاعــل إلصــالح اللفــظ ، فغبوأمــا صــيغة أفعــل 
أفعـل فعـل مـاض جـاء علـى صـورة األمـر والبـاء حـرف جـر زائـد (( إعراب أفعل به علـى هـذا النحـو 

واالســـم الـــذي بعـــدها مجـــرورًا بهـــا لفظـــًا لكنـــه فاعـــل تقـــديرًا  هكـــذا حللـــت هـــذه الصـــيغ  وهـــو االتجـــاه 
   )3( ))المشهور بين النحاة 

  :شروطه 

يشترط في فعل التعجب أن يكون فعًال  ثالثيًا  تامًا  مثبتًا  مبنيًا للمعلوم  متصـرفًا  لـيس ((   
هــذه الشــروط  بنــاًء علــى  اســتوفىإال إذا  أي ال يبنــى )3( ))لوصــف منــه علــى أفعــل  قــابًال للتفــاوت ا

ر  فـال يقـال ماأجلفـه  ومـا أحمــره والحمــا)  4( الجلـف فـال يبنيـان مـن((ه مـن االســم ، ؤ هـذا ال يصـح بنـا
مــن فعــل زادت حروفــه علــى ثالثــة مثــل دحــرج  ومتصــرفًا فــي  ثالثيــًا فــال يبنــىوأن يكــون ((   )5( ))

قبــل أن يــدخل فــي الجملــة التعجبيــة  أمــا بعــد دخولــه فيهــا فيصــير جامــدًا  فــال األصــل تصــرفًا كــامًال  
 كـاد التـي هـي مـن: دة تمامًا وال من نحو فعال الجاموبئس ونحوها من األ ىيصاغان من ليس  وعس

 علـــ�ـف م�ن يبن�ى و-(( .)6())  ارعــــــــ�ـالمض إ- لھ�ا ل�يس التص�رف ناقص�ة ھ�ذه ك�اد (ن المقارب�ة أفعال

 أال مـا نفـع  : مـا عـاج الـدواء  بمعنـى : النفي مالزمًا له  أم غيـر مـالزم  مثـل  انــــــأك واءـــس نفيم
وغيرهـــا  أمـــا   مَ ٍلـــعُ  – رفَ ُع◌ٍ : يـــًا للمجهـــول بنـــاء يطـــرأ ويـــزول  كاألفعـــال يكـــون عنـــد الصـــياغة مبن

األفعــال المســموعة التــي يقــال إنهــا تــالزم البنــاء للمجهــول مثــل زهــي  وهــزل  فاألنســب األخــذ بــالرأي 
    للتفاضـل والزيـادة  ليتحقـق معنـىالذي يجيز الصياغة منها بشرط أمن اللبس  وأن يكـون معنـاه قـابالً 

                                                                     ب  فال يصاغان مما ال تفاوت فيه  التعج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          

) 3(   كتب العلمية ، مصر ، ب ت دار أحياء ال تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، االنصارى بن هشام: صدى وبل ال انظر قطر الندى  )1( 
  . 328ص  محمد عيد ، :  ىالنحو المصف

  .  230عبد الوهاب الصابوني ، دار مكتبة الشرق ، بيروت ، ب ت  ، ص : اللباب في النحو   )3(      
  حاشية فعله ما أجلفه ، انظرمن  وحينئذ يبنىم  الرجل الجافي  وفي القاموس جلف كفرح جلفًا وجالفة  فأثبتت له فعًال  بكسر الجي: الجلف   )4(      

                                                                 21، ص  3عربية ، مصر ، ب ت ، جـ محمد بن علي الصبان ، دار احياء الكتب ال: الصبان 

                                                                                                                  

           
  .   22/  3المصدر السابق ،   )5(      
  .  349/  3 ،باس حسن ع: النحو الوافي   )6(      

  

  



 
 

  

 

  

  

  

  

  

   

إذ يكــون الفعــل يمتنــع الــداعي للعجــب  معنــى فنــي  ومــات وحيــث يمتنــع التفــاوت والزيــادة فــي: نحــو

شــرط ((  )1( ))مألوفــًا وأال تكــون الصــفة المشــبهة منــه علــى وزن أفعــل فعــالء أعــرج عرجــاء المعنــى

أفعـل فعـالء ان نتوصـل اليـه بفعـل التعجب مـن الفعـل الزائـد علـى ثالثـة أحـرف  والـذي وصـفه علـى 

للمفعـول  اال ان مصـدرهما  انطالقه واشدد بهمـا  وكـذا المنفـي والمبنـي مساعد كما اشَد دحرجته  او

 عظـــم مـــا ضـــرب بمـــا أشـــد ونحـــوه  وينصـــبومـــا أيقـــوم  مـــؤوال  الصـــريحا  نحـــو مـــا اكثـــر أاليكـــون 

مــا أشــَد  أو أعظــم مـــا : فتقــول مصــدرهما بعــده  أو بأشــدد ونحــوه  ويجــر مصــدرهما بعـــده بالبــاء ، 

وأما الفعل الناقص  فإن قلنا له مصدر فمـن النـوع األول  وٕاال فمـن الثـاني  !  وأشدد بهما !  ضرب 

اوت معنـاه فـال وأمـا الجامـد والـذي ال يتفـ!  أو ما أكثر ما كان حسنًا !  ما أشد كونه جميًال : تقول 

بالفعـــل المســـاعد  ومصـــدر الفعـــل صـــريحا وفـــي  يتففـــي النـــوع االول نـــأ  )2( ))ةيتعجـــب منهمـــا البتـــ

  .  تي بالفعل المساعد ومصدر الفعل مؤوالأالثاني ان ن

  : أحكامه 

أن يكون : ب واجب  وجائز وممتنع  فالواج: وأما أحكام التعجب فتنقسم إلي ثالثة أقسام هي (( 

 وجب ان يكون ثالثياً ان يكون ماضيا و وجب  ماقد صيغ على فعل  وان فعل التعجب ماضيًا ثالثياً 

إلي  هالمدح  والذم  ووجب أن تدخل عليه همزة النقل لتعدي أوزان الفعل  ألن فيه معنى ألنه أخف

يصير الزمًا ال يتعدى إال بواسطة أنه ال يتعجب به حتى  )1( المفعول ألن المتعدي في هذا الباب

جعل نفس المعنى فأشبه  ه قدأن: أحدها : ل  ووجب أن يمنع التصرف لثالث علل عُ يصاغ على فَ 

ة إنه بكثرة إنه للمدح والذم وال يكونان على مستقبل  والعلة الثالث ،الحروف وهي ال تتصرف 

  المثل فال يجوز تغيره بحال  وأما استعماله قد جرى مجرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   351/  3 عباس حسن : النحو الوافى   )1( 
   430، ص  1، جـ  يوسفأبو محمد عبداهللا بن : لفية بن مالك أ إلي أوضح المسالك )2( 



 
 

  

 

 

الجــــائز فإنــــه يجــــوز أن يفصــــل بــــين التعجــــب باألفعــــال الرباعيــــة فمــــا فوقهــــا ومــــن جملتهــــا األلــــوان 

ــل المســتقبل وبكــل فعـومــن الممتنــع أيضــًا التعجــب بالفعــ والعاهــات  والخلــق الثابتــة ل ال مصــدر لــه ـــ

يجــوز  .أو نكــرة مختصــة منــه إال معرفــة  )2( ال يكــون المتعجــب(( ومــن أحكــام فعلــي التعجــب  )1())

حذف المتعجـب منـه إن كـان الكـالم واضـحًا بدونـه  وٕاذا بنـي فعـال التعجـب مـن معتـل العـين  وجـب 

أعزز علينا بأن تفارقنا  و إن تعلـق : لك يجب فك اإلدغام في أفعل  نحو عينهما  وكذ)3(تصحيح 

وال يكـون !  ما أحب زهيرًا إلـي أبيـه : لي  نحو إجر ب  ي التعجب مجرور هو فاعل في المعنىبفعل

فعـل التعجـب  مفعـوًال  وكـان على حب أو بغض  فإن كـان فـي المعنـىهذا إال إذا دّل فعل التعجب 

!  ب�الحق أعرفن�ي م�ا نح�و:  بالب�اء المفع�ول جررت    جھل أو علم على دال غير بنفسه متعدياً  ا(صل في

 ىيتع�د كان بما مفعوله جررت جر بحرف متعدياً  ا(صل في التعجب فعل كان وإن!  بالصدق أجھله وما

((  أحكام��ه أش��ھر وم��ن  )4(! ))  للح��ق ع��انيإذ أكث��ر وم��ا!  الخ��ائن عل��ى أغض��بني م��ا:  نح��و ح��رف م��ن ب��ه

 ف�. وت�ذكيره  )7( المس�تتر فاعلھم�ا إف�راد وج�وب )6( للتعج�ب صياغتھما بعد جامدين فعليه اعتبار جوبو

 – مطلق�ا العط�ف ج�واز وع�دم  ا-س�تتار واج�ب فھ�و مستترا ضميرا كان واذا  المذكر المفرد لغير يكون

                   في أفعل فاعل على
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . باب التعجب   )1(
  .  516/  510ص  علي  بن سليمان الحيدرة ، : المشكل في النحو  كشف   )2(
، بيروت ،   18عبد المنعم خفاجه ، ط غالييني ، تحقيق   مصطفي: ربية يكون المتعجب منه منصوبًا او مجرورًا بالباء الزائدة ، جامع الدروس الع  )3(

  .  70، ص  2جـ . م 1986

, ما اقوم ذيداً : هذا اقوم من ذا فال يعل وتقول فى التعجب: فتنقلب الواو الفًا النه فعل  وتقول فى االسم , اقام عبد اهللا ذيداّ :أقام فتقول :معتل العين نحو ) 4(
  . 178ص, لمبرد ابو العباس ا:انظر المقتضب 

  .   173/  2جامع الدروس العربية ، ) 5(
وال يصح أن تلحقهما !  العلم ما أنفع : مع أنهما في أصلهما الثالثي قبل التعجب مشتقان حتمًا  ولهذا ال يجوز أن يتقدم عليهما معمولهما فال يصح  )5( 

بقائهما على صيغتهما في كل األحوال من غير زيادة  وال نقص  وال تغيير في ضبط  عالمة تذكير  أو تأنيث ، أو إفراد  أو تثنية  أو جمع  فال بد من

، انظر ! الوالدات ما أشفقهن : الحروف ولكن إذا اتصل بآخرهما ضمير بارز يعود على المتعجب منه وجب أن يكون هذا الضمير مطابقًا لمرجعه  نحو 

  .     357/  3النحو الوافي ، 

  357/  3المصدر السابق ، ) 38(من سورة مريم اآلية ) أسمع بهم وأبصر ( فال يسري عليه هذا الحكم كالذي في قوله تعالي  أما غير المستتر )7(
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وكــذلك ال يجــوز إتباعــه أمــا إن كــان المتبــوع هــو الجملــة التعجبيــة كلهــا فــال يمتنــع  جــواز حــذف معمــول التعجـب  

من الداللة على زمن  ألن الجملة التعجبية  –في األغلب –تعجب فعل التعجب  إن دل عليه دليل ، تجرد فعل ال

كلها إنشائية محضة  الغرض منها إنشاء التعجب ، جواز حذف الباء الداخلة على معمول أفعـل بشـرط أن يكـون 

  )  . 1)) (ما تجره مصدرًا مؤوًال من أن المصدرية والفعل  أو أن مع  معموليها

  : استخدامه 
تعجب سواء كانت من النـوع القياسـي  أو السـماعي للتعبيـر عـن الدهشـة والعجـب  والسـماعي لـه تستخدم أدوات ال  

عبارات كثيرة يتم التعرف عليه بواسطة القرائن  وهو غير مضبوط بضوابط معينة  كما في النوع القياسي  وهذا ما 

َكْيَف َتْكُفُروَن ِباللِه َوُكنـُتْم (( : ىه تعالالتعجب له ألفاظ كثيرة غير مبوب لها في النحو  كقول(( بينه النحاة بقولهم 

أمـا الحـديث عـن ) 3)ً) (وكقـول العـرب هللا دره فارسـا ) 2))(َأْمَواتًا َفَأْحَياُكْم ثُـم ُيِميـُتُكْم ثُـم ُيْحِيـيُكْم ثُـم ِإَلْيـِه ُتْرَجُعـونَ 

استخدامه  ولكن يمكننا أن نوضح بعض الصيغ القياسية ال يحتاج لتفصيل لذكر أنواعه  وذلك لوضوحه  وسهولة 

اهللا أكبـر فهـي لفظـة تـدل : الصيغ السماعية  ودالالتها اللغوية  ومن ضمنها ألفاظ لها اسـتخدامات كثيـرة مـن نحـو 

وقد تخرج ألفاظ االسـتفهام عـن معناهـا األصـلي ) (( 4(على إظهار العجب  والدهشة  وكذلك سبحان اهللا  وهللا دره 

اســتخدم الشــعراء (( ومنهــا التعجــب وقــد ) 5)) (زيــة  تفهــم مــن ســياق الكــالم وقــرائن األحــوالإلــي معــان أخــرى مجا

) 6(االستفهام بصفته الحقيقية وصـوره المجازيـة مـوظفين لـه فـي تغييـر أسـاليبهم وتنـوع معـانيهم ومـنهم ابـن خفاجـة 

  فقد وردت له أساليب عدة لالستفهام منها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  362/  3المصدر السابق ، )1(. 

  ) 28(سورة البقرة ، اآلية   )2(
  .  63 ، ص 2م ، جـ 1975، دار البحوث العلمية ، بيروت ،  1عبد العال سالم مكرم ، ط : تطبيقات نحوية وبالغية   )3(
تعالي  الدر بفتح الدال المهملة وتشديد الراء في األصل مصدر در اللبن يدر وهو كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه  وٕانما أضاف قوله إلي اهللا  )4(

، دار خالد األزهري : ضيح التصريح على التو  قولهم هللا دره فارسًا ما أعجب فعله ، انظر شرح العجائب ، فمعنى ءشيقصدًا إلظهار التعجب منه ألنه من
  .  397، ص  1م ، جـ 1997احياء الكتب العربية ، بيروت ، 

، قسم اللغة العربية ، كلية اآلداب ، جامعة الخرطوم ، رسالة دكتوراه ، ) البالغة واإلبداع عند بن خفاجة األندلسي ( الحسين الخزينة عبد الرحمن ،   )5(

 .  196م ، ص 1993
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ـــمـــا كـــان علـــى أصـــل وضـــعه و  معانيـــه التـــي خـــرج بهـــا طلبـــًا للتعجـــب  فمـــن  اً منهـــا مـــا كـــان مجازي

   : )1(بيتهيقول في  بتعجبه في بداية البيت حاً مصر 
  وٕاني لمقدام إذا الزمر أحجما         ويا عجبًا لي كيف أجبن في الهوى  

إال أن صــيغة االســتفهام التــي أتــى بهــا ال تــدل علــى تعجــب حقيقــي حيــث رد علــى مــن ينكــر إقدامــه   
فنجــده هنــا قــد  )2())يكــون جبانــًا فــي حبــه وهــواه  فــإن ذلــك مــن العجــب  فــي الحــروب كيــف يعقــل أن

 حت�ى ممدوحه أشعار وتنميق جمال من جباً متع يقول(( ع ـــاستخدم أداة االستفهام الهمزة في هذا الموض

 ))نِزَل ِإَلْيِه َمَلـٌك َفَيُكـوَن َمَعـُه َنـِذيرًاَهَذا الرُسوِل َيْأُكُل الطَعاَم َوَيْمِشي ِفي اْألَْسَواِق َلْوَال أُ  ومن  اسمـالب الثغر كأنھا

َوَتَفقــَد الطْيــَر َفَقــاَل َمــا ِلــَي َال َأَرى اْلُهْدُهــَد َأْم َكــاَن ِمــَن ((وقولــه تعــالي علــى لســان ســليمان عليــه الســالم   )3(
ان إال بإذنـه  هذا السـؤال هـو التعجـب  ألن الهدهـد كـان ال يغيـب عـن سـليمفالغرض من  )4()) اْلَغاِئِبينَ 

فلما لـم يبصـره تعجـب مـن حـال نفسـه وعـدم رؤيتـه  والمتعجـب منـه فـي الحقيقـة هـو غيبـة الهدهـد مـن 
فــــي عــــدم الرؤيــــة يســــتلزم  غيــــر إذن  ووجــــه خــــروج االســــتفهام إلــــي التعجــــب أن الســــؤال عــــن الســــبب 

فلمـــا لـــم   ومبعـــث هـــذا التعجـــب ألن الهدهـــد كـــان ال يغيـــب عـــن ســـليمان إال بإذنـــه((  )5( )) التعجـــب
ومــن األغــراض البالغيــة التــي  ((  )6( ))يبصــر مكانــه تعجــب مــن حــال نفســه فــي عــدم إبصــاره إيــاه 

عطــر روعــة ألفاظــه حتــى كأنهــا :      الش��اعر  ق��ول نح��و معنــاه األصــلي مــنيخــرج إليهــا االســتفهام عــن 
ل مثًال بـأن شـعره في أسلوب استفهامي أخاذ أكثر تأثيرًا من أن يقو  الروض الفواح  حيث نقل المعنى

   : )7( كالثغر  ولفظه كالروض  يقول

  فحُ ناٍ س َ فَ ن تَ  روٌض ◌َ  ك أمْ ظَ ولفُ       كم ضاحٌ س بَ ر تَ غٌ ك أم ثَ طرسَ أِ    

ويجري هذا المجرى إعجابه عن روعة شعر ورده من ممدوحه  وهو يعلم أن ما ورده من صديقه 

  تعجبه ودهشته لروعة ما ستخدام أسلوب تجاهل العارف مبدياً انظم إال أنه عمد إلي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 231كرم البستاني ، ص : بن خفاجة اديوان  )1( 
  .  197م ، ص 1993رسالة دكتوراة ، , الحسين الخزينة  )7(

  .  75كرم البستاني ، ص : بن خفاجة ايوان د  )3(
  .  197م ، ص 1993رسالة دكتوراه ، : الحسين الخزينة   )4(
  ) . 7(سورة الفرقان ، اآلية ) 5(
  )  . 20(سورة النمل ، اآلية ) 6(
  75ص , كرم البستانى:ديوان ابن خفاجة  )7(
  

  



 
 

  
عبارة  م من معرفته لهذا الشعر بأنهوبالرغ )1( ))رأى حتى كأن أشعار ممدوحه نفحات من الطيب 

(( نظم أنه تجاهل ذلك متفقًا مع معنى التعجب إنه أمر يجهل سببه  وقد وردت شواهد كثيرة  عن
َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرُسوِل َيْأُكُل الطَعاَم ((وفي ضوء الشواهد العربية  وبخاصة القرآن الكريم كقوله تعالي 

وقوله تعالى على لسان سليمان عليه السالم ) 2)) ( اِق َلْوَال أُنِزَل ِإَلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيرًاَوَيْمِشي ِفي اْألَْسوَ 
فالغرض من هذا السؤال هو التعجب ) 3))(َوَتَفقَد الطْيَر َفَقاَل َما ِلَي َال َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبينَ ((

يغيب عن سليمان اال باذنه فلما لم يبصره تعجب من حال نفسه وعدم رويته الن الهدهد كان ال 
والمتعجب منه فى الحقيقة هو غيبة الهدهد من غير إذن ووجه خروج االستفهام إلى التعجب ان 

ومبعث هذا التعجب الن الهدهد كان ال (( )4()) السؤال عن السبب فى عدم الرؤية يستلزم التعجب
) 5)) (باذنه فلما لم يبصر مكانه تعجب من حال نفسه فى عدم إبصاره إياه يغيب عن سليمان اال

  :ومن االغراض البالغية التى يخرج اليها االستفهام عن معناه االصلى من نحو قول الشاعر (( 
         ق أثوابي يؤّدبُني           أمسى يمز 

  )6( األدبا عنديَ  أبَعد شيبَي يبقى  

كمــا فــي االســتفهام  داال علــى التعجــب مــن  خــرج بهــا عــن معنــاه األصــليبالغيــة ي وللنــداء أغــراض

وكــذلك الــدعاء علــى جهـة الــذم  وهــو مــن مخالفـة ظــاهر اللفــظ معنــاه ال ! يــا لجمــال السـماء (( نحـو 

يراد به الوقوع بل يراد به التعجب من نحو التعجب من إصابة الرجل في منطقة  أو فـي شـعره ، أو 

  ! وهللا دره ! وأخزاه  اهللا ما أشعره ! ما أحسن ما قال ! اهللا قاتله : ، فيقال  هرمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  197ص ,  1993, رسالة دكتوراه : الحسين الخزينة 1( 
  )7(ايه, صورة الفرقان   )6(
  )20(ايه , صورة النمل ) 3(
   1586ص ,  1985,دار النهضة العربية , عبد العزيز عتيق : ربية \فى البالغة العال)4(
   521/  520ص , بدوى طبانة : معجم البالغة العربية ) 5(
   107, مصطفى ناصر : هو قول  غحدى نساء العرب تشكو ابنها و انظر اللغة بين البالغة واالسلوبية )6(

  

  

 

  



 
 

  

 

  : القيس في وصف رام أصاب  ئامر ) 1( ومن هذا قول! أحسن ما أحتج به ما 

  ! رهْ فَ ّد من نَ ال عَ ! ه                     ماله يتُ م فهوال تنمي رَ 
وداللة النداء عند ) 2()) أماته اهللا : قاتله اهللا : يقول إذا عّد نفره إلي قومه  لم يعد معهم كأنه قال 

  :) 3(األسدي  قول فرار((  ثيرًا في استخدامها مجازًا للتعجب ومن ذلكالشعراء العرب قد وردت ك

               

   نبِ ك المقاَ يْ لَ من سُ  أَدل وأمضى           ليلى يا ِلبرثن منكم    ابُ ط لخُ   

 كثي�راً  م�اء رأوا أو وياللم�اء للعج�ب ي�ا وق�الوا للعظ�ائم دع�ي م�ثلكم أي:  لب�رثن ي�ا عجب�اً  أم�راً  رأوا كأنھم

 م�ن ب�دل ال�.م ھ�ذه أن الخلي�ل وزع�م وزمان�ك أيام�ك م�ن فإن�ه م�اء ي�ا تع�ال أو عجب يا تعال:  قالوا كأنھم

  )4())  تعجبت إذا عجباه يا:  قولك نحو أضفت إذا ا-سم آخر في تكون التي الزيادة

   جر حرف ا(سماء ائلأو في المحركة المفردة التاء ((السماعية ا(دوات ومن    

 وت�الرحمن الكعب�ة وت�رب هللا ترب�ي:  ق�الوا وربم�ا تع�الى هللا وباسم بالتعجب وتختص  القسم معناه

ِ (( ىتعال قوله في )5( الزمخشري قال   )6()) ُمْدبِِرينَ  تَُولُّوا أَن بَْعدَ  أَْصنَاَمُكم ََِكيَدنَّ  َوتَا�َّ

 تعج�ب كأن�ه التعج�ب ىمعن زيادة وفيھا الواو بدل التاءو منھا بدل والواو القسم حروف أصل الباء

                           سمعت ألفاظ وھناك  )7( ))وقھره نمرود عتو مع وتأتيه يده على الكيد تسھيل من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

جــاد قــول الشــعر وبــرز فيــه وهــو ال يــزال فــي عنفــوان شــبابه بحامــل لــواء الشــعراء أ) ص(ول اهللا بــن حجــر وامــرؤ القــيس لقبــه نعتــه رســ دجحنــ: أمــرؤ القــيس ) 1(
  فكان حجر ملكًا على بني أسد وغطفان وزعموا أن ملكه ظل عليهم ستين سنه ، انظر ديوانه ، تحقيق حسن 

  .   9/  6ص م ، 1930السندوبي ، مطبعة االستقامة ، القاهرة ، 

  . 520بدوي طبانة ، ص : معجم البالغة العربية ) 2(
    . بحثت عنه ولم أجده    )3(
   . 373ص ,  1ج, م  1967, بيروت, مؤسسة االعلمي للمطبوعات, 2ط, ابو يشر عمرو: كتاب سيبويه) 4(
كــان ممــن يضــرب بــه المثــل فــي علــم األدب والنحــو واللغــة  محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن عمــر الزمخشــري كــان مــن أهــل خــوارزم وزمخشــر أحــدي قراهــا) 5( 

/  3هــ ، انظـر ترجمتـه فـي إنبـاة الـرواة علـى أنبـاة النحـاة ، 538وفي سـنة وتـهـ ، 467صنف التصانيف في التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك ولد سنة 
272   .  

  )  57(سورة األنبياء ، اآلية  ) 6(

  .  125م ، ص 1998، دار الفكر ، بيروت ،  1جمال الدين بن هشام األنصاري ، تحقيق مازن المبارك ، ط : ألعاريب مغني اللبيب عن كتب ا  )7( 
  

  
  

  .  
  



 
 

  

 

  

   .)1(ومنها أبرحه أي أعجبه ومن ذلك قول األعشى  (( عن العرب 

  أقول لها حين جد الرحيل                      أبرحت ريا وأبرحت جارًا 

  .)2())ارا مستعمل فى التعجب إذ المعنى عظمت ج
  قول (أعجب ومن ذلك لعرب لفظة واها وهي اسم فعل بمعنىومن األلفاظ التي سمعت عن ا

  : )3(أبي النجم العجلي 

  هي المنى لو أننا نلقاها              ثم واها واهًا        ىواها لسلم  
وكلمة واها تدل على التعجب   )4 ))أعجب لسلمى عجبًا بعد عجب  أعجب  والمعنى ىواهًا بمعن

ال تدل  –فنسبة المخاطب هللا  !ما ورد من قول العرب هللا أنت من رجل (( ومن األلفاظ السماعية 

 ))التعجب  ىغالبًا في مواقف اإلعجاب والدهشة أفاد معنعلى التعجب لكن لورود هذا األسلوب 

ما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَال ِآلَباِئِهْم َكُبَرْت ((: ل نحو عُ فَ : أخرى للتعجب أشهرها  على أن هناك صيغاً (() 5(

ومنها أيضًا ! وخبث عمًال يقوم به  .والشاهد كبرت)6()) َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن َأْفَواِهِهْم ِإن َيُقوُلوَن ِإال َكِذًبا

ًال أي ما وأصله فعل ثالثي زيد في أوله همزة التصيير نحو أحسنت قو  –بغير ما التعجبية  –أفعل 

 ومن. ) 7()) قياسية والثانية سماعية  الصيغة األولى أحسن عملك وفعلها الثالثي حسن والمشهور أن

  كقول : الصيغ السماعية يالك أو يا له أو يا لي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميمــون بــن قــيس بــن جنــدل الملقــب باألعشــى فضــله بعــض قــدماء النقــاد علــى شــعراء الجاهليــة وكــانوا يســمونه صــناجة العــرب لجــودة شــعره حتــى يخيــل   )1( 
  ، ص  7ط , روت محمد محمد حسين ، مؤسسة الرسالة ، بي ، تحقيقلسامعه أنه يتشد على جرس الصنج ، انظر ترجمته في ديوان األعشى الكبير 

  .  399/  1شرح التصريح على التوضيح ،  )2(
, ابـو الفـرج االصـفهانى:هو الفضل بن قدامه بن عبيد اهللا وهو من رجاز اإلسالم الفحول المقدمين وفـي الطبقـة األولـي مـنهم ، انظـر ترجمتـه فـي األغـاني   )3(

   157ص ,المجلد العاشر , م1957, بيروت , دار الثقافة 
   30ص ,  3ج, ابو الحسن نورالدين :االشمونى  شرح) 4(

   565ص , محمد عيد: النحو المصفى ) 5(
  ) . 5(سورة الكهف ، اآلية   )1(
  .  231/  230، ص عبد الوهاب الصابونى : اللباب في النحو  )2(
  
  
  

21 



 
 

  

  :الشاعر 

  مسبحا وٕان كان غيري واجدًا فيه             فيا لك بحرًا لم أجد فيه مشربًا        
ومنهــا كلمــة عجــب مصــدرَا ومشــتقاته مثــل ! شــّد مــا يفخــر اللئــيم بأصــوله : ومنهــا شــّد فــي نحــو ((   

قولهم عجبت لمن يشتري المماليك بماله وال يشتري األحرار بكـريم فعالـه إلـي : عجب وعجيب في نحو 
دم فعــل التعجــب يســتخ ) 1())  ةغيــر ذلــك مــن كــل لفــظ يــدل علــى التعجــب وتفهــم منــه هــذه الداللــة بقرينــ

وأحسـن بزيـد ! ما أحسـن زيـدًا : أشتركت في النفي واإلثبات لذلك  وهي  أبنيةخمسة (( للمبالغة وهناك 
وكحســـن الرجـــل وهـــذه أفعـــال التعجـــب وأمـــا أحســـن مـــن الشـــمس وأحســـن القـــوم فاســـمان للمبالغـــة غيـــر 

لـذي وضـعه النحـاة فـال مجيئهما علـى الترتيـب ا(( األصل في استخدام صيغتي التعجب ) 2()) التعجب 
وسـوف نعـرض ) 3()) يتقدم عليهما معمولهما كما ال يصح أن يفصل شيء بين مكونات جملة التعجب 

  .هذه الجزئية في مبحث مختص بذلك 
  :ماشذ فيه 

مـا : فـال يقـال , فـال يبنيـان مـن الجلـف والحمـار  ((فعال التعجب إال مما اسـتكمل الشـروط  ال يبنى 
مــا أخــف يــدها فــي الغــزل بنــوه مــن قــولهم امــرأة ذراع يكــون : ذ مــا أذرعهــا أي أجلفــه ومــا أحمــره وشــ

جــوز مطلقـًا وقيــل يمتنــع الشـذوذ مــن حيـث البنــاء مـن فعــل المفعـول وأن يكــون ثالثيـًا إال أفعــل فقيـل ي
ــــدراهم ومـــا أواله للمعـــروف ومـــا أخصـــره: ين القـــولين وشـــذ علـــى هـــذ مطلقـــاً   ألنـــه مـــن مـــا أعطـــاه للـ

ـــم مـــا جـــاء عـــن (( وحقـــًا ) 5())آخـــر ) 4( وذاختصـــر وفيـــه شـــذ العـــرب فـــي فعـــل التعجـــب مبنيـــًا ممـــا ل
وهــي مــن فعــل  أهوجــه ومــا أحمقــه ومــا أرعنــه مــا: يســتكمل الشــروط وال يقــاس عليــه لنــدوره  وقــولهم 

أحقـق : مـا أعسـاه وأعـس بـه وقـولهم أقمـن بـه أي : فعل كأنهم حملوها علـى مـا أجهلـه وقـولهم فهو أ
 مــا أجنــه ومــا أولعــه مــن جــن وولــع:  أي حقيــق بــه والفعــل لــه وقــالوا : م قمــن بكــذا بــه بنــوه مــن قــوله

كاد وأخواتها وأمـا قـولهم مـا و وأخواتها  ن من فعل ناقص ككانوال يبنيا(( ) 6( )) وهما مبنيان للمفعول
  فعل التعجب إنما ف! أدفاها  ىوما أمس! ح أبردها أصب

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  341/  3، عباس حسن : النحو الوافي   )1( 

  . 414 / 2، ابن برهان العكبري : شرح اللمع   )2(
  . 565 ص  ، عيد محمد:  المصفى النحو �)3(

  . ألنه مبني للمجهول  )4(
  . 269/  2شموني ، ص شرح اال  )5(

  .  271/  2، المصدر السابق  )6(
  

    



 
 

  
  

(( العـــرب وممـــا ســـمع عـــن  ،) 1())  زائـــدتان غيـــر أن زيادتهمـــا نـــادرة ىوأصـــبح وأمســـهـــو أبـــرد وادفـــأ 
ال يصـح التعجـب فـ سـتغنى ،وا شاذ ألنه ال يقال في فعلهمـا افتقـر وهذا !ما أغناه وما أفقره : قولهم 

  ):3(ومن ذلك قول طرفة بن العبد ) 2( )) ثالثيمنه ألنه غير 

    فأنت أبيضهم سربال طباخ     إذا الرجال شتوا وأشتد أكلهم 

ولـم تصغير مـا أفعـل شـذوذًا وهـو فعـل ال يصـغر ألن التصـغير مـن خصـائص األسـماء  وقد ورد(( 
جــب هــذا الشــذوذ إذا أريــد بــه مــع التعنــه يجــوز القيــاس علىغيــر أ يســمع إال فــي مــا أملــح ومــا أحســن

ومــا أظيــرف ! ومـا أطيــرف حديثـه ! ومــا أدينـاه إلــي قلبــي ! بـب وعليــه يجـوز أن تقــول مــا أحـيالهالتح
حذف المتعجب منـه مـع حـرف البـاء مـن غيـر مسـوغ مـن عطـف علـى ((ومن الشاذ ) 4(! )) مجلسه 

  .) 5(صيغة أخرى معها معمولهما ،وأما قول عروة بن الورد 

  حميدًا وٕان يستغن يومًا فأجدر                فذلك أن يلق المنية يلقها         
ومـن هـذا العـرض نخـرج بـأن فعـل التعجـب إذا نقـص شـرط واحـد مـن شـروطه ال ) 6()) أي به فشاذ 

ين أمـا أن يكـون شـاذًا  أو أمـا أن تـيجوز التعجـب منـه  وٕاذا تعجبنـا منـه فأنـه ال يخـرج مـن إحـدى أثن

  .يكون مقصورًا على السماع 
  
  

  

  
  
  
  
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

   . 66/  2مصطفى غالييني ،  : جامع الدروس العربية   )1( 
  .   232، ص عبد الوهاب الصابونى  : و اللباب في النح) 2(
عـز الحيـين الـوائليين وكرمهمـا بـدأت طفولتـه بمأسـاة فقـد  ولد في بيت وائلـي عريـق مـن أب ينتمـي إلـي بنـي بكـر ومـن أم تنتسـب إلـي بنـي تغلـب فـاجتمع لـه) 3(

   5م ، ص  1980ربي يتيمًا يعوزه حنان األب ومحبته ، انظر ترجمته في ديوان طرفة بن العبد ، تحقيق فوزي عطوي ، دار صعب ، بيروت ، 
  .    74/  2مصطفى غالييني ، : جامع الدروس العربية ) 4( 
   52م ، ص  1994، دار الكتاب العربي ، بيروت  1سمر ، طأل، شرح بن السكيت ، تحقيق راجى اديوانه  :عروه بن الورد) 5(
  .   433/  2أبو محمد عبد اهللا بن يوسف  ، : ألفية بن مالك  يلإأوضح المسالك ) 6(

  



 
 

  

  المبحث الثالث

  النحاة في صيغتي التعجب القياسيتين آراء

  :ما أفعل  

ورغـــــم إجمـــــاع الكـــــوفيين  )  مـــــا(ف حـــــول وهـــــي صـــــيغة مـــــا أفعـــــل  ظهـــــر الخـــــال  

فمـا اسـم إجماعـًا  ألن ((والبصريين على أنها اسم إال أنهـم قـد اختلفـوا فـي طريقـة إعرابهـا

فــي أفعــل ضــميرًا يعــود عليهــا  وأجمعــوا علــى أنهــا مبتــدأ ألنهــا مجــردة لإلســناد إليهــا  ثــم 

التعجـب   تضـمنها معنـىشيء  وابتدأ بها ل ىعنهي نكرة تامة بم) 1(اختلفوا فقال سيبويه 

) 3(هـي اسـتفهامية  ونقلـه عـن الكـوفيين  وقـال األخفـش ) 2(وقال الفراء  وابن درستويه 

ناقصة  وما بعدها الذي  وما بعدها صلة فال موضع له  أو نكرة  ىهي معرفة ناقصة بمعن

فمــا موصــوفة  ) 4)) (أي شــيء عظــيم : صــفة فمحلــه رفــع  وعلــى هــذين اإلعــرابين فــالخبر محــذوفًا وجوبــًا 

  تفهامية  ــأو موصولة  أو اس

  يون إلي أنــذهب الكوفـف((مًا  أم فعًال ــويظهر الخالف في أفعل من حيث كونها اس

ــــــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

بن عمر   ل يونس وأبي الخطاب األخفش  وعيسىخذ عن الخليأالبصريين سيبويه  نشأ بالبصرة  و أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  إمام ) 1(

  .  230/  2سيبويه ، انظر ترجمته في البغية  ،  نه  من أشهر مؤلفاته كتابه المسمىكان عالمة قلمه أبلغ من لسا

بعناية أبيه ثم أقبل على قه وطبأبو محمد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه الفارسي النحوي  قدم بغداد في صباه فسمع من عباس الدوري  )2( 

أبو الفالح عبد الحي بن العماد : العربية حتى برع فيها وصنف التصانيف  ولم يضعفه أحد بحجة ، انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

  .   375،      ص 2،المجلد األول ،حـ م1988بيروت ، الحنبلي ،دار الفكر 

األخفش الكبير النحوي  بصري  أخذ عنه يونس  وهو من أئمة اللغة والنحو  وله ألفاظ لغوية  عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب )3(

  . 158/   2 ،أنفرد بنقلها عن العرب ، انظر ترجمته في إنباة الرواة على أنباة النحاة 

  .   263/ 2 أبو الحسن نور الدين ،: شرح األشموني ) 4(

  

  

  



 
 

  

  

وٕاليه ذهـب أبـو الحسـن علـي بـن حمـزة  فعل ماضٍ  ون إلي أنهأفعل في التعجب اسم  وذهب البصري

لزومـــه مـــع يـــاء المـــتكلم نـــون الوقايـــة نحـــو مـــا  ((ودلـــيلهم علـــى ذلـــك )2())  مـــن الكـــوفيين) 1( الكســـائي

ومــا بعــده   ) زيــد ضــرب عمــرا (أفقرنــي إلــي رحمــة اهللا تعــالى فتحتــه بنــاء كالفتحــة فــي ضــرب مــن 

زيـد عنـدك (فـي  كالفتحـة ,نه  ففتحتـه إعـرابيسـمـا أح :م  لقـولهم اسـ: مفعول به وقال بقية الكوفيين 

وصف لزيـد  ىإنما هو في المعن )أحسن(الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه  و ألن مخالفة :وذلك)

البصـريين فـي قـولهم أن  الكوفيونأعترض((وقد  )3())  ال لضمير ما  وزيد عندهم مشبه بالمفعول به

عظــيم ال يجعــل  ىمــا أعظــم اهللا  شـيء أعظمــه واهللا تعــال أن يكــون معنــى علــه فعــل بأنــه يلـزمهممـا أف

ما أعظم اهللا شيء وصفه بالعظمة كمـا تقـول عظمـت عظيمـًا  وقيـل هـو  ىبجاعل ،فأجابوا بأن معن

لـذا  )5())  فعـل التعجـب فعـل مـاض جامـد ال يتصـرف((وبمـا أن  )4())  إخبار بأنه في غاية العظمة

أقـام عبـد اهللا زيـدا  : ار حكمه كحكم األسماء  والدليل على ذلك أنك تقول وصلزم طريقة واحدة  (( 

  لب الواو ألفًا ألنه ــــفتنق

ــ ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
ختار لنفسه قراءة وأقرأ الناس بها  صنف معاني زة  ثم إزمانا بقراءة حم داد  ودخل الكوفة وهو غالم قرأEأحد األئمة القراء  من أهل الكوفة  استوطن ب) 1(

  .   269/  2القرآن  واآلثار في القراءات  من مؤلفاته مقطوع القرآن وموصوله ، انظر ترجمته في إنباة الرواة على أنباة النحاة ،  

    123،  ص 1، جـ 1998روت ، ، دار الكتب العلمية ، بي 1اإلنصاف في مسائل الخالف ،كمال الدين أبو البركات ، ط) 2(

   32/ 31, 3ج, ابو الحسن نور الدين : شرح االشمونى) 3(

  . 3/16حاشية الصبان ،  )4(

   .  565، ص    لنحو المصفىا) 5(

  

  

  



 

 
  

 

مــا أقــوم زيــدا  ومــا أبيعــه  فيكــون هــذا : التعجــب هــذا أقــوم مــن ذا فــال يعــل  وتقــول فــي : فعــل  وتقــول فــي االســم 

وعليه ثار الجدل حول أفعل في التعجب اسم هو أم فعل ) 1))(سماء لما أخبرتك من قلة تصرفه حقًا باألالفعل ال

؟ ولإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال نعـــرض مـــا أورده كمـــال الـــدين أبـــو البركـــات فـــي كتابـــه اإلنصـــاف ئـــراء الكـــوفيين  

  : والبصريين  فيما يلي أراء الكوفيين 

  .  يتصرف 
 جامد �نه با�سماء يلحق أن وجب .1

 .  التصغير فلحقه ا�سماء وضارع واحدة طريقة لزم التعجب فعل .2

 )2(.  ا2سم على دخلت �نھا  ا�سماء من تخرجه 
 عليه الوقاية نون دخول .3

ما احتججتم به من فـتح آخـره لـيس :  عتراضهم على قول البصريين بأنه فعل ماض مفتوح اآلخر بقولهمإ. 4   

فرقًا بين االستفهام والتعجب والنه مبني لتضـمنه معنـى حـرف  فهام ففتحوا آخرهفيه حجة ألن التعجب أصله االست

  . التعجب الن التعجب كان يجب أن يكون له حرف

  .سمية وٕاعماله في النكرة دليل اسميتهألداللة افعل على ا. 5  

  ) 4(والقياس  )3(للنقل  جتهم في ذلكلوان وحأللبياض او السواد دون غيرهما من اجواز التعجب من ا. 6  

  . سماء في التصحيح ألالدليل على أنه اسم تصح عينه لذا فقد أجري مجرى ا. 7 

  : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   143/  1كمال الدين أبو البركات ، : االنصاف فى مسائل الخالف ) 1(
  .   1/143السم فى نحو قدنى وقطني أي حسبي ، انظر المصدر السابق ، نون الوقاية قد دخلت على ا) 2(
يل ا إياه بالبخففأنت أبيضهم سربال طباخ ، والمعنى يهجو أحدهم واص  اذا الرجال شتوا واشتد أكلهم : أما النقل فقد قال طرفة بن العبد من البسيط ) 3(

بيضاء ألنك التطعم أحدًا والتطبخ ألحد وما جاز في أفعل  مالبسكت أكثر الناس شحًا بل تبقى الشحيح فيقول عندما يدخل الناس في فصل الشتاء تكون أن
  .   142/  1جاز في ما أفعله وأفعل به ألنها بمنزلة واحدة فى هذا الباب ، انظر المصدر السابق  ، 

  . 143/  1، أللوان ، انظر المصدر السابقما أصل الوان ألنهألانما جوزنا ذلك من السواد والبياض دون سائر ا: وفي القياس قالوا ) 4(
  
  
  
  
  



 
 

  
  

فعــالن ومـــع هـــذا فإنهمـــا ال يتصـــرفان   ىعــدم تصـــرفه ال يـــدل علـــى أنــه اســـم ألن لـــيس وعســـ .1

التصغير في هذا الفعل ليس على حد التصغير فإن التصغير علـى اخـتالف ضـروبه يتنـاول 

 . يتناوله لفظًا ال معنى االسم لفظًا ومعنى والتصغير الالحق فعل التعجب إنما 

دخول نون الوقاية على االسم ال تدل على أسـمية فعـل التعجـب فـدخولها علـى قـدني وقطنـي  .2

 . من الشاذ الذي ال يعرج عليه 

التعجــب أصــله االســتفهام فمجــرد إن : أمــا قــولهم : عتــرض بــه الكوفيــون لــيس بصــحيح مــا إ .3

 . ال يقوم عليها دليل  دعوى

ه فــي تــالعــرب قــد اعمل) 1(ا كــان اســمًا ال ينصــب إال النكـرة  وقــد وجــدنا قـد أدعيــتم أن أفعــل إذ .4

 . المعرفة وٕاذا عمل على جمع أفعل مع بعده عن الفعل فالواحد أولى أن يعمل 

ال يجوز استعمال ما أفعله مـن البيـاض والسـواد ولـذلك قـدرنا المسـاواة بـين سـائر األلـوان فـي . 6

  . الكوفيين فال حجة فيه ألنه شاذ فال يؤخذ به  علة االمتناع وأما الجواب عن كلمات

 التصـحيح حصـل : الدليل علـى أنـه اسـم تصـح عينـه فـي مـا أقومـه ومـا أبيعـه قلنـا : وأما قولهم . 7 
له من حيث حصل له التصغير وذلـك بحملـه علـى بـاب أفعـل  الـذي للمفاضـلة فصـحح كمـا صـحح 

واحـدة والشـبه الغالـب علـى الشـيء ال يخرجـه  من حيث إنه غلب عليه شبه االسماء بأن ألزم طريقـة
 . عن أصله 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   بكر    وال بفزارة الشعر الرقابا بن فما قومى بثعلبة: ظالم من الوافر يقول الحارث بن ) 1(

   .  128/  1فنصب الرقاب بالشعر  وهو جمع اشعر ، انظر االنصاف في مسائل الخالف ، 

  

  

27 



 
 

  

  : صيغة أفعل به 

لفظـه لفـظ األمـر ومعنـاه الخبـر وهـو فـى : أفعل ثم قال البصريون  ةأجمعوا على فعلي(( 

األصل فعل ماض على صيغة أفعل بمعنى صار ذا كذا كأغد البعير أي صار ذا غـدة 

ثم غيرت الصيغة فقـبح إسـناد صـيغة األمـر إلـى االسـم الظـاهر فزيـدت البـاء فـي الفاعـل 

قولـه  -: نحـو ك التزمـت بخالفهـا فيجـوز تركهـا فـى صورة المفعول بـه ولـذل ليصير على

ُهـَو الـِذي َأْرَسـَل َرُسـوَلُه ِباْلهُـَدى َوِديـِن اْلَحـق ِلُيْظِهـَرُه َعَلـى الـديِن ُكلـِه َوَكَفـى ِباللـِه ((تعالى 

ـــد  ظهـــر الخـــالف  حـــول  )  2())  )1()) َشـــِهيًدا ـــة  الضـــمير  ف  لفظـــهوق ـــال  ودالل :  ((  ق

لفظـه لفـظ األمـر ) : 5(خـروف ابـن و : ) 4(وابناكيسـان والزمخشري )  3(الفراء  والزجاج  

  الضمير : وفيه ضمير والباء للتعدية ثم قال ابن كيسان  الخبر ومعناه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) . 28(سورة الفتح ، اآلية ) 1(
  .   431/  1أبو محمد عبد اهللا بن اسحق ، : بن مالك أوضح المسالك على ألفية ) 2(
: انيف إبراهيم بن السري بن سهل أبو اسحق الزجاج كان يخرط الزجاج ثم مال إلي النحو فلزم البصرة ونصحه بالعلم والزمه حتى تعلم وله من التص) 3(

افي والعروض والنوادر وتفسير جامع المنطق رس وشرح أبيات سيبويه والقو لق الغمعاني القرآن واالشتقاق وخلق االنسان وفعلت وأفعلت ومختصر النحو وخ
   412/  1في البغية  ،  تهوغير ذلك ، انظر ترجم

  .   205/  1على بن محمد بن احمد بن كيسان الحربي أخو محمد بن أحمد األكبر ، انظر ترجمته في إنباة الرواة على أنباة النحاة ، ) 4(
والكوفيين أطرد القياس وترك التعصب صنف كثير من الكتب  النحوأحد المذكورين بالعلم نحوي كان يحفظ مذهب البصريين في  أما محمد بن احمد فهو

  .   205/  3 رجمته في المصدر السابق ،  انظر ت ، ومن مصنفاته المهذب والحقائق والمختار وكتب أخرى
قرأ النحو بعدة بالد صنف شرح سيبويه وشرح الجمل وكتابًا في اسي النحوي كان إمامًا للعربية علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن بن خروف األندل) 5(

  .  303/  2الفرائض ، انظر ترجمته في البغية ، 

  
  
  
  
  
  
  



 
 

وثمــرة الخــالف  )1()) ألنــه كــالم جــرى مجــرى المثــل  إفــراده للحســن وقــال غيــره للمخاطــب وٕانمــا التــزم

أكثر فيما ذهب إليـه  ىير والباء الداخلة على الضمير ويتضح المعنوالضم ىتظهر في اللفظ والمعن

لفظـه لفـظ األمـر علـى هـذا هـو (( النحويون فقد أجمعوا على فعلية أفعل واختلفوا فـي لفظـه فقـد قيـل 

مبنـــي علـــى الســـكون أو حـــذف حـــرف العلـــة كـــاألمر نظـــرًا لصـــورته أو علـــى فتحـــة مقـــدرة منـــع مـــن 

نظــرًا للمعنــى ومعنــاه الخبــر أي فــي األصــل وٕاال فالجملــة بتمامهــا ظهورهــا مجيئــه علــى صــورة األمــر 

فصـيغة ) 2()) نقلت إلي إنشاء التعجب أو مراده بالخبر ما قابل الطلب فيشمل اإلنشـاء غيـر الطلـب 

تحـذف (( وظهـر الخـالف حـول البـاء فهـي . أفعل به أصلها ما أفعل فنقلت من الخبر إلي اإلنشـاء 

مع أن المشددة ممتنـع لعـدم السـماع والبـاء للتعديـة أي فموضـع مجرورهـا  مع أن المخففة وأن حذفها

لزمـه أن يرفـع علـى قـول نصب على المفعولية ولو أضطر أحد على حذفها مع غيـر أن بعـد أفعـل  

البصريين وأن ينصب على قول الفراء ومن وافقه وصريح كالم الدماميني أن المراد بالتعدية التعدية 

)) لإللصـاق اء ـــوالب )3(امة ـــراد بالتعديـة التعديـة العـفيهـا البـاء الهمـزة وقيـل المـ التي تعاقـب الخاصة 

  .   226/  2أبو الحسن نور الدين ، : شرح األشموني على ألفية بن مالك ) 1(
  .   19/  3محمد بن علي الصبان ، : حاشية الصبان ) 2(
محمد : قدير أحسن يا حسن بزيد ودم به والزمه ولذلك لزم الضمير صورة واحدة ، انظر حاشية الصبان حسن في قولنا أحسن بزيد التأأي المفهوم من ) 3(

  .  19/  3بن علي الصبان  ، 
  .   19/  3المصدر السابق ، ) 4(
  

  

  

  

  



 
 

   : التعجب جملة  الصلة بين أجزاء

ولهمـا كمـا ال يصـح فـال يتقـدم عليهمـا معم) 1(ا على الترتيـب ماألصل في صيغتي التعجب مجيئه(( 

  أن يفصل شيء بين مكونات جملة التعجب هذا األصل ولكن استدركت عليه بعض األمور منها 

  . جواز الفصل بين ما وفعل التعجب بكان الزائدة . 1

  الف الفصلــــــوخ) 2(جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالجار والمجرور . 2

  ) 4(ب الصيمري ـــــومن وافقهما ونس) 3(  مشهور  فجوازه خالفًا لألخفش والمبرد

أن ) 5(أعـزز علـي أبـا اليقظـان  ((ما ورد فيـه الفصـل قـول علـي كـرم اهللا وجهـه ـــالمنع إلى سيبويه وم

ــــل الخـنفـــي أصـــ((وقـــد) 6( )) الد ُجـــأراك صـــريعًا مُ  ــــوالالظـــرف الف عـــن غيـــر ـ ــــكال: مجرور قـــال ـ حال ـــ

  ) 8(وهشام   ريينــــالبص من) 7(ادى لكن أجاز الجرمي ــــوالمن

ــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
المتعجب منه والثانية تتكون من فعل + فعل التعجب + صيغ التعجب جاءت مرتبة فالصيغة األولي ما أفعله والثانية أفعل به تتكون األولي من ما ) 1(

  .   566/  565محمد عيد ، ص : منه ، انظر النحو المصفى المتعجب + الباء + التعجب 
  .   567، ص  المصدر السابق) 2( 
إلى محمد بن يزيد بن عبد األكبر أبو العباس المبرد بصري كان له شعر جيد كثير وله من الكتب الكامل والروضة والمقتضب واالشتقاق والمدخل ) 3(

  .   251/  3جمال الدين الوزير ،      : في إنباة الرواة على أنباة النحاة  سيبويه والقوافي وكتب أخرى ، انظر ترجمته
من اللغة وغيرها صنف كتابه وسماه التبصرة على مذهب البصريين ، المصدر  اً عبد اهللا بن علي بن اسحق الصيمري النحوي قدم مصر وحفظ شي) 4(

  .  349/  3السابق ، 
   3/157ل ، يعق بهاء الدين بن عبد اهللا بن: عقيل فمسح التراب عن وجهه ، شرح بن  ماربعقول علي كرم اهللا وجهه وقد مر ) 5(
  .   157/  2المصدر السابق ، ) 6(
صالح بن اسحق أبو عمر الجرمي النحوي صاحب كتاب المختصر في النحو بصري قدم بغداد اجتمع له مع العلم صحة المذهب وصحة االعتقاد وله ) 7(

  .   83/  2وغيرها ، انظر ترجمته في إنباة الرواة على أنباة النحاة ،  المتعلمينمختصر نحو  و كتاب األبنية والعروضفي النحو الفرخ و 

النحو والحدود والقياس  هشام بن معاوية الضرير أبو عبد اهللا النحوي الكوفي أحد أعيان أصحاب الكسائي له مقالة في النحو تعزى إليه صنف مختصر) 8(
  .   328/  2تسع ومائتين ، انظر ترجمته في البغية  توفي سنة 

  

  

  

  

  



 
 

  

 

  المـــسن مجردة هندا وقد ورد في الكــما أح: حال نحو ــــمن الكوفيين الفصل بال 

منعـه الجمهـور الفصيح الفصل بالنداء وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر نحو مـا احسـن إحسـانًا زيـدا 

ومصــحوبها نحــو مــا أحســن لــوال بخلــه  ن الفصــل بلــوالبــن كيســالمــنعهم أن يكــون لــه مصــدر وأجــاز ا

بالظرف تقول ما أحسـن  ((ومن الجائز على حسب الخالف الفصل) 1( ))زيدًا وال حجة له على ذلك

ا وفعـــل التعجـــب بكـــان وصـــار اليــوم عمـــرًا ومـــن يمنـــع هـــذا أكثـــر ممـــا يجيـــزه وأجــازوا الفصـــل بـــين مـــ

از الكســائي الفصــل بالمســتقبل بــين مــا وفعــل مســى وظــل وبــات فكــان إجمــاع لعمومهــا وأجــوأصــبح وأ

مـا كـان بعـد فعـل التعجـب فـي ((يكثـر وقـوع ) 2( ))أحسـنه مـا يخـرج أطولـه ومـا يجـيء:تعجب فقـال ال

المصــدر وتوقــع  ىنحــو قولــك مــا أحســن مــا كــان زيــد فترفــع زيــد بكــان وتجعــل مــا مــع الفعــل فــي معنــ

ومجمـل القـول أن فعـال التعجـب ) 3( ))يـدالتعجب على ما بعـدها صـلة لهـا فالتقـدير مـا احسـن كـون ز 

قد أثارا جدل النحاة في أمور كثيرة فاختلفوا فيها ذاهبين إلي توضيح أحكامها ولم يقـف الجـدل حـول 

التعجــب بــل شــمل أجــزاء جملــة التعجــب وهــذه الجزئيــة هــي نهايــة هــذا الفصــل ولــيكن الفصــل  لــىفع

  .  القادم تطبيقًا لمادة التعجب 

  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   273/  2أبو الحسن نور الدين  : شرح األشموني ) 1(
  .   513، ص  نعلي بن سليما: كشف المشكل ) 2(
    185/  4أبو العباس المبرد ،  : المقتضب ) 3(

 



 
 

  

 

 

  

 

  الفصل الثاني

  الشاعر الشيخ البرعي عصره ، وحياته ، وآثاره
  :المبحث األول 

  الشيخ البرعيعصر الشاعر 
  سيرته:  المبحث الثاني

  اسمه ونسبه: أوالً 
  كنيته ولقبه: ثانيًا 

  مولده: ثالثًا 
  أسرته: رابعًا 

  مالمح شخصيته: خامسًا 
  صفاته: سادسًا 
  رحالته:  سابعًا 

  اتصاله بالحكام: ثامنًا 
  مصدر رزقه: تاسعًا 

  علمه: عاشرًا 
  وفاته: الحادي عشر 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

  

  ا	ول المبحث

  البرعي الرحيم عبد الشيخ الشاعررعص

عاش الشاعر عبد الرحيم البرعي في العصر الحديث  ويتميز هذا العصر بالتطور  والحداثة في مختلـف 

ويظهر لنا جليا من خالل قراءتنا لحـال الـدول العربيـة  ومصـر التـي كانـت   المجاالت ، فكان للشعر حظُ 

أخـذت مصـر  (( ن القـرن التاسـع عشـر بمثابـة اليقظـة فقـد تمثل منارة للحضارات  وهذا أمر طبعي أن يكـو 

والبالد العربية أن تستيقظ من سبات طويل  وتفرك عيونًا طالت هجعتهـا  وتنظـر إلـي دنيـا حافلـة بالجديـد 

وال غـرو أن يكـون الشـعر )  1)) (لإلنسـان  في نظم العيش  ووسائل التغلب على قوي الطبيعة  وتذليلها 

وال شـك أن القـرن )  2)) (يشـمل أوجـه النشـاط الفكـري  والثقـافي  واالجتمـاعي (( نـه هو المعبر الوحيـد أل

العشـرين قـد شــمل نهضـة شـاملة فــي جميـع نــواحي الحيـاة  وبـالطبع فــإن هـذا التطـور قــد ألـبس األدب ثوبــًا 

دي وهـذا وبـديهي أن يكـون الشـعر السـوداني أشـبه بالشـعر التقليـ(( جديدًا لتكون إضافة حقيقية للقـديم منـه 

الشــبه الكبيــر بــين البلــدين ومــا ينطــوي تحتــه مــن المــؤثرات المختلفــة يطبــع الشــعر الســوداني بطــابع تقليــد 

وهذا التركيـز علـى فـن الشـعر دون غيـره مـن الفنـون هـو الـذي مكـن للسـودان أن ) (( 3)) (الشعر العربي 

المعــة فــي تــاريخ األدب  يبــرز فــي ثــروة ضــخمة إلــي الشــعر العربــي المعاصــر  فيــه مــن الشــعراء أســماء

الدين فارس ، وحمزة الملك طمبل  ومحمد محمد علي ،  ىالعربي الحديث كالتجاني يوسف بشير ، ومحي

  ) . 4))  (ومحمد المهدي مجذوب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  3، ص  1، دار الفكر العربي ، بيروت ، ب ت ، جـ 1عمر الدسوقي ، ط : في األدب الحديث   )1(

  3م ، ص 1971محمد إبراهيم الشوش ، دار التأليف والنشر والترجمة ، الخرطوم ، : الشعر الحديث في السودان   )2(

  .  56م ، ص 1972، دار الفكر ، بيروت ،  2ك طمبل ، ط حمزة المل: األدب السوداني وما يجب أن يكون عليه   )3(
   3، ص محمد ابراهيم  الشوش : الشعر الحديث في السودان   )4(

  

    



 
 

  

 

لمراحــل التــي مــر بهــا الشــعر فــي الســودان  لدراســة الشــعر فــى الســودان فــى عبــارة عــن اوٕاذا أفردنــا مساحة

وش  وقـد قسـمها إلـي أربـع فتـرات علـى النحـو محمـد إبـراهيم الشـ)  1(وشعراء كل فتـرة كمـا ورد فـي كتـاب 

  :التالي 

  :الفترة األولي / 1

  . وهي فترة الشعر الديني الصوفي  وشعرائها من العلماء الذين تلقوا تعليمًا أزهرياً   

  :الفترة الثانية / 2

من وهي فترة الشـعر التقليـدي وشـعراء هـذه الفتـرة هـم عبـد اهللا محمـد عمـر البنـا وعبـد اهللا عبـد الـرح  

وأحمــد محمــد صــالح وقــد بلــغ قمتــه علــى يــد محمــد ســعيد العباســي وهنالــك شــعراء عبــروا عــن مشــاعرهم 

الخاصة وقـد أتسـم شـعرهم بالسـخرية وشـكوى الـدهر ومـا حـاق ذواتهـم مـن ظلـم كمـا صـوروا جوانـب طريفـة 

  .من حياتهم 

  :الفترة الثالثة / 3

مـن شـباب الجيـل الثـاني مـن خريجـي كليـة وهي فترة حافلة بالجديد فقد ظهرت بوادر حركة جديـدة   

غردون والمعاهد المصرية والجامعة األمريكية ببيروت ومن مفكري هذه الحركة معاوية محمد نـور ومحمـد 

عشــري صــديق ومحمــد أحمــد محجــوب وقــد ظهــرت كتابــاتهم فــي مجلتــي النهضــة والفجــر فــي العقــد الثالــث 

ومن شعرائها الدكتور محمود حمدي ويوسف مصطفي التنـي متأثرين بالثقافة االنجليزية والحركات األدبية 

  وقد خفت صوت شاعريتهم مع بداية األربعينات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   8/  3 ص ، الشوش إبراھيم محمد:  الحديث الشعر) 1(

  

  

  

  



 
 

  

 

السياســي ومــن شــعرائها شــعراء المعهــد العلمــي وأبــرزهم التجــاني يوســف بشــير إذ أنصــرف أغلــبهم للكفــاح 

وهناك جماعة من الشعراء الذين ظهرت أشعارهم فـي أعقـاب مدرسـة الفجـر ولـم يتـأثروا بـأي مـن المـدارس 

طيــب ومحمــد المهــدي مجــذوب وٕادريــس األدبيــة خــارج الســودان ويتصــدر هــذه الجماعــة الــدكتور عبــد اهللا ال

  :جماع وعمران العاقب  ومهدي األمين  ولهم مميزات خاصة  منها 

  . نفورهم من التقليد  .1

 . إيثارهم جزالة الفصحى  .2

 . رجوعهم المباشر إلي التراث العربي القديم وٕالي دراسته  .3

 . سعه ااكتملت لهم موسوعة لغوية وأدبية و  .4

 . عائلية حفظهم للقرآن بسبب ظروفهم ال .5

  : الفترة الرابعة / 4

وتبدأ بعد الحرب العالمية الثانية وفيها انتشرت المذاهب الفكرية واألدبية وانعكست فيها جميع ((   

شتراكي  وحمل لواءه الشعراء السودانيون بمصر كالفيتوري هذه التيارات وأبعدها أثرًا التيار الواقعي اإل

ومن بعدهم مبارك حسن الخليفة وبكاب ولهم دواوين مطبوعة  الدين فارس والجيلي وتاج السر ىومحي

ومن الشعراء الشباب في السودان جعفر حامد البشير وكجراي وهؤالء الشعراء وٕان اشتركوا في مضمون 

الشعر الكفاحي  ومناصرة الشعوب والوقوف ضد قوى االستعمار والرجعية إال أنهم يختلفون كثيرًا في 

الشباب المعاصرين فنجد فيها نغمات الوجودية والرمزية والواقعية الفنية وأمير نزعتهم الفنية في شعر 

وهذه المذاهب الفنية مبعثها االتصال بالعالم الغربي فمصر والبالد .يم هؤالء الشعراء صالح أحمد إبراه

  لم ــــالمجاالت شملت نظم الفكر وع ىالعربية ومن بينها السودان قد أخذوا من الغرب في شت

  

  

  



 
 

مصر والبالد العربية تزداد بالغرب صلة )  1(واآلداب وما خلفه أدباء الغرب ومنذ ذلك الوقت  يالمعان

ما ورثته عن العرب من احيت  ىوبأهله تعرفًا وبحضارته وثقافته ولوعًا هذا من ناحية ومن ناحية أخر 

واختلف األدباء في مدى ) 2(  )) آداب ضخمة وأخذت تتناول من القديم ومن الجديد وتمزج بين الثقافتين

فمنهم من اقتصر على القديم بحكم ثقافته وبيئته والعوامل االجتماعية الخاصة به ((تأثرهم بهذين التيارين 

لوان األدبية المترجمة ولكن غلب عليه القديم في خياله وٕان لم يتح من التأثر باألفكار الشائعة واأل

لوان الثقافة العربية طابعه ومنهم من حاول الجمع أوموضوعه وأسلوبه وطريقة عرضه ومنهم من كانت 

في األدب عنصران مختلفان (( وفي هذا المجال اتفق الباحثون على أن )  3)) (بين القديم والجديد 

ونعني بالثبوت تلك الخاصة التي تضمن لألدب خلوده من جيل إلي جيل  عنصر الثبوت وعنصر التجدد

وعلى الرغم من )  4)) (به تلك النزعة إلي التطور والسير في مسالك جديدة  يأما عنصر التجدد فنعن

إجماع الباحثين على أن األدباء في العصر الحديث قد انقسموا إلي قسمين أو ثالثة فهم إما من أنصار 

الجديد أو الذين أخذوا من كليهما ومن الطبيعي أن يكون للجديد أنصاره وكذلك للقديم أنصاره  القديم أو

نشهده فيما (( ولكن من غريب األمر أن يكون ألنصار القديم موقف من الجديد وكذلك العكس وهذا ما 

عمون أن هذا األدب نقرأ من الفصول والمقاالت التي كتبها أحيانًا أصحاب الفريقين أما أنصار الجديد فيز 

 د يستمدونه من األدب األوربي وهمكانت له قيمة في عصره القديم ويجب أن يعدل عنه إلي أدب جدي

  أنصار ا�خر ا�تجاه وفي شديداً  غلواً  ذلك في يغلون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    4/  1 ،  الدسوقي عمر:  الحديث ا�دب في ، عشر التاسع القرن مستھل) 1(

  .   3/  1 ،  السابق المصدر) 2(

  .   5/  1 ، السابق رالمصد) 3(

  .   9ص ، ت ب ، بيروت ، للم-يين العلم دار ، 5ط ، المقدسي أنيس:  الحديث العربي العالم في ا�دبية ا"تجاھات) 4(

  

  

  



 
 

  

القــديم فقــد نفــروا الشــباب مــن األدب الحــديث ألنــه فــى نظــرهم أقــل مــا يحمــل مــن الشــر بأنــه مفســده لــألدب 

وأولئـك وهـؤالء ) 1)) (العربي ومضيعة للغة القرآن الكريم وبل أنكروا على أن يكـون لـألدب الحـديث قيمـة 

قــدمون وفــي الجانــب اآلخــر فالبــد أن نلحــق األ ىغيــر محقــين فيمــا ذهبــوا إليــه فــنحن نبــدأ مــن حيــث انتهــ

بركب الحضارة والرقي وال يتحقق ذلك إال باالتصال ومن هـذا المنطلـق فـنحن نحتـاج إلـي اآلداب األوربيـة 

الحديثة من ناحية ومن الناحية األخرى نحتاج إلي األدب القـديم نظمـًا وموضـوعًا وذلـك مرجعـه أن الـذوق 

الشـعر العربـي فـي السـودان (( األجيـال وهـذا هـو الطريـق الـذي سـلكه العربي ذوق فيه تواصـل ممتـد عبـر 

السـودان ) 2(وكانت له أربعة اتجاهات رئيسية فاالتجاه األول الشعر الشعبي الدارج ويبدأ بـدخول  العـرب 

فقد دخلوا ومعهم لهجاتهم العربية الدارجة وفيها صاغوا آدابًا محلية تغنوا فيها بالبطوالت فهو شـعر بطولـة 

وظل كذلك دون تغيير جوهري في ميزته العامة حتى قامت في العصر الحديث حركة تجديدية تدعو إلي 

(( أمــا االتجـاه الثــاني وهــو الــديني الصــوفي الفصــيح ) 3)) (تغييـر الموضــوعات القديمــة واألســلوب القــديم 

ب عليـه النزعـة الصـوفية ًا باللغـة الفصـحى  وتغلـىديني يبدأ على وجه التقريب مع عصر الفونج وفيه أدبًا◌ٌ 

إذا تقـــدمنا إلـــي القـــرن التاســـع عشـــر وهـــو التقليـــدي الفصـــيح (( واالتجـــاه الثالـــث نســـتطيع تحديـــده ) 4)) (

  يبدأ الفصيح التجديديليضاف إلي االتجاهين السابقين أما االتجاه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   15، دار المعارف ، مصر ، ب ت ، ص  1طه حسين ، ط : من حديث الشعر والنثر   )1(

تملكوها لحبشة و دخول العرب السودان ، ذكره جورج زيدان في كتابه العرب قبل اإلسالم نقال عن مؤرخي اليونان أن العرب أوغلوا في بالد النوبة ودخلوا ا )2(
لعربية في في أيام أغسطس قيصر ويستدل من ذلك على أن العنصر العربي كان غالبًا على صحراء مصر الشرقية والحبشة والنوبة في أوائل النصرانية ، ا

   10، ص  م1967 ، 2عبد اهللا عبد الرحمن األمين الضرير ، ط:السودان 

  .  183م ، ص 1967، دار الثقافة ، الخرطوم ،  2د عابدين ، ط عبد المجي: تاريخ الثقافة العربية في السودان   )3(
  .  183المصدر السابق ، ص     )4(

  

  

  

  



 
 

  

 

مــع انتشــار الثقافــة الجديــدة فــي مطلــع القــرن العشــرين حيــث نشــأت مــدارس أدبيــة تحــاكي شــعراء الغــرب  

ب الســوداني والمهجــر المجــددين فــي مصــر  وغيرهــا  وبــذلك تظهــر مالمــح شــعر تجديــدي فصــيح فــي األد

  .  )1())الحديث 

  : وبهذا القول ننتهي إلي خالصة وهي المراحل التي مَر بها الشعر العربي في السودان   

  . فترة الشعر الشعبي الدارج : المرحلة األولي 

  . فترة الديني الصوفي الفصيح : المرحلة الثانية 

  . فترة التقليدي الفصيح : المرحلة الثالثة 

  . فترة التجديدي الفصيح : ة المرحلة الرابع

فلذا شاعرنا الشيخ البرعي قد نقل السمات الشعرية لعصره في شعره الذي يتميز بأنه شعر صوفي 

بســماتهم  اَ واجتمـاعي وٕارشــادي وتعليمــي هــذا إلــي جانــب وجــود الشـعر الــدارج متــأثرًا بشــعراء عصــره ومتســم

قامــه وشــيوخه وتالميــذه وعليــه نعــرض كــل ذلــك كغيــره مــن الشــعراء وال يفــوت علينــا أنــه شــيخ صــوفية لــه م

  .حتى نتعرف به لذلك نترك مساحة لهذا العرض 

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   184، ص  بد المجيد عابدين ع: تاريخ الثقافة العربية في السودان   )1(

  

  

 



 
 

  

  المبحث الثاني

  سيرته

  :ونسبه  اسمه

 محم1د بن هللا جاد ابن بكر أبي بن محمد بن هللا وقيع بن محمد الشيخ بن الرحيم عبد الشيخ((  اسمه  

  . ) 1( )) جودة بن

 الع1وام اب1ن) 3( ي1رالزب      الجلي1ل بالص1حابي نس1بھا يتص1ل الت1ي ) 2( الكواھل1ة قبيل1ة من البرعي والشيخ((   

 س11لمان الش11يخ س11@لة م1ن تنح11در الجعلي11ين قبيل1ة م11ن وأم11ه((  )4( )) ك1@ب ب11ن قص11ي ف1ي ب11ه نس11به ويجتم1ع

  )6( )) أحمد بن الرحمن عبد بنت الرسالة الحاجة واسمھا(( )5( )) شندي بضواحي العوضي

  : كنيته ولقبه 

 تيمن1اً  ب1البرعي نفس1ه س1مي((  إن1ه دراس1تنا خ1@ل م1ن أتضح الذي البرعي باسم الرحيم عبد الشيخ أشتھر

 ىالموس1يق عل1ى لثقلھ1ا ال1رحيم عب1د عنDَ ب1د البرع1ي كلم1ة إدراج ولسھولة  ناحية من ) 7( اليمني بالبرعي

  .)8( )) الشعرية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   14م ، ص 2000، مركز األسباط ، الخرطوم ،  1عبد الرحيم أحمد إبراهيم ، ط : برعي السودان   )1(
عن طريق قبيلة تنتسب إلي بني كاهل أبناء محمد كاهل بن عامر بن عبد اهللا بن الزبير بن العوام وهم ينتسبون إلي عرب الشمال ويبدو أنهم دخلوا   )2(

اء األعالم ر األحمر ومصر واستقروا لفترة ببالد البجا ثم نزحوا إلي البطانة والجزيرة وكردفان ، موسوعة القبائل واألنساب في السودان وأشهر أسمالبح
        2019/  2018، ص  5م ،   جـ 1996، شركة آفر وقراف لإلنتاج ، الخرطوم ،  1عون الشريف قاسم ، ط: ماكن ألوا
  .  26، ص  9م ، حـ 1997شمس الدين محمد بن أحمد ، دار الفكر ، بيروت ، : ، أعالم النبالء سول أسلم وهو حدث حواري الر   )3(
  .  1م ، ص 1997إبراهيم القرشي عثمان ، تحقيق عبد الرحيم  أحمد إبراهيم ، مركز األسباط لإلنتاج الفني ، الخرطوم ، : خواطر وصور بالغية   )4(
  .    http: // www . arruia center net / dic / buraai . htmم  2004/ 10حيم البرعى الشيخ عبد الر   )5(
  .  15عبد الرحيم أحمد إبراهيم ،  ص : برعي السودان   )6(
ي تاريخ األدب م ، انظر ترجمته ف1401شاعر صوفي سني يمني واسمه عبد الرحيم بن على البرعي الهاجري اليمني اشتهر بالعلم والشعر توفي سنة   )7(

  .  195، دار المعارف ، القاهرة ، ب ت ، ص  3شوقي ضيف ، ط: العربي 
  .  45عبد الرحيم أحمد إبراهيم  ، ص : برعي السودان  ) 8(
  

  

  



 
 

  

 

  : مولده 

التي تبعد مائـة كيلـو متـر شـمال شـرق مدينـة األبـيض ) 1(م بقرية الزريبة 1923ولد عام ((   

  )2)) (حاضرة والية شمال كردفان 

  : أسرته 

لناعبــد الــرحيم أحمــد إبــراهيم فــى كتابــه برعــى الســودان  عــن ) 3(للتعــرف علــى أســرته كتــب   

  : زوجاته و أبنائه ما يلي 

وهي بنـت عمـه وقـد أنجبـت علـى  –رحمها اهللا  – ىنساء الشيخ هي باللة بنت موس ىكانت أول/ 1

  : التوالي كًال من 

  . ن والبنات الرسالة ربة منزل ووالدة لعدد من البني .1

 . توفى لرحمة اهللا محمد طاهر أكبر أبناء الشيخ المذكورين  .2

 . الفاتح وله عدد من البنين والبنات  .3

 . أحمد الطيب توفي وهو صغير  .4

 . م 1999هاشم له عدد من البنين والبنات توفي عام  .5

 . ربة منزل ولها عدد من البنين والبنات :  ىليل .6

  : وقد أنجبت له كًال من  –رحمها اهللا  – كما تزوج أم كلثوم بنت حسين/ 2

  . عائشة توفيت لرحمة اهللا .1

 . الجيلي متزوج وله عدد من األبناء  .2

 . آمنة ربة منزل ولها عدد من الذرية  .3

 . خديجة ربة منزل ولها ذرية  .4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة وفي هذه تحديدًا تقع شمال مدينة أم روابة حاضرة المحافظة التي تتبع لها الزريبة وكانت عبارة عن غابة كثيفة فيها جل أنواع الحيوانات الوحشي) 1( 

ها لتفقدها  واستجالب اللبن حتى استقر بهم المقام في نهاية األمر بهذا بهائمهم وقد أقاموا لها زريبة تضمها وكانوا يتوافدون كثيرا علي  ىالمنطقة كانت ترع
     .http: //www . arruia Center . net / dic / buraai . htmًًًًًًً  2004/  10المكان ،  

  .  3المصدر السابق ، ص  ) 2(
)

  .  112/  111، ص  عبد الرحيم أحمد إبراهيم :  برعي السودان ) 3
  

  

  

 



 
 

  

  

  

  : تزوج بعدھا الحاجة آمنة بنت عبد � وقد أنجب منھا  ثم/ 3

  . والبنات اMبناء من عدد وله محمد .1

 .  والبنات اMبناء من عدد ولھا منزل ربة حليمة .2

 .  م1994 توفي وقد والبنات اMبناء من عدد له أحمد .3

 .  والبنات البنين من عدد لھا منزل ربة فاطمة .4

 .  والبنات اMبناء من عدد وله ارهأسف في للشيخ الصحبة دائم بشير .5

 .  واحد ابن وله متزوج ىموس .6

 .  ينجب ولم متزوج النور .7

 .  مو�ھا لرحمة توفيت ماريا .8

 . ينجب ولم متزوج خضر .9

  .  طف@ن وله متزوج حسن. 10

  : كما تزوج الشيخ فاطمة بنت حاج علي وأنجبت له ك�ً من / 4

  .  البنين من عدد ولھا منزل ربة ميمونة .1

 .  واحد بنا وله متزوج يوسف .2

 .  اMطفال من لعدد وأم منزل ربة سارة .3

 .  بعد يتزوج لم عمر .4

 .  منزل ربة حرم .5

 .  طالب خالد .6

 

  

  



 
 

  

 

  

  : كما تزوج الشيخ عواطف بنت محمد وأنجبت له ك�ً من / 5

  .  منزل ربة زينب .1

 .  منزل ربة منى .2

 . مو�ه لرحمه توفى متزوج سليمان .3

 .  منزل ربة صفاء .4

 .  طالب هللا يبقر .5

 .  طالب أحمد محمد .6

 .  طالب برير محمد  .7

 .  طالب توم محمد .8

 .  طالب الطيب .9

  .  طفلة مودة. 10

  : كما تزوج الشيخ بتول بنت محمد مختار وقد أنجبت ك�ً من / 6

  .  طالب هللا وقيع .1

 .  طالبة مزدلفة .2

 .  هللا لرحمة توفي عبود .3

 أربع منھن ا�ن عصمته وفي ىاMول وھي اھنإحد توفيت زوجات ست للشيخ يكون ھذا وعلى

  .   البنات من عشرة وسبعة اMبناء من وعشرون أربع مجموعھن من وله نسوة

 

 

 

  



 
 

  

 

  : م�مح شخصيته 

  

 عميقة ولغة ، عالية لثقافة باIضافة الروح وخفة ةالنكت إلي تميل مرحة شخصية البرعي للشيخ  

  من لذلك ومعرفتنا المرحة لشخصيةا تلك عن مدوناً  شيئاً  نجد D ولكننا الجذور

  .  المختلفة ا]ع@م وسائل في حوار من معه دار وما الناس لعامة مقابلته خ@ل

 اMعلى الرفيق إلي محمد الشيخ انتقل((  عندما القوية شخصيته في واضحة الم@مح ھذه وتظھر  

 قد أنھا رأى ثم قليلة فترة تقلدھا دوق النور الشيخ اMكبر بنها إلي تلقائياً  الخ@فة آلت وقد م1944 عام

 عليه وعرض الرحيم عبد الشيخ بأخيه فاجتمع اMنسب الرجل لھا يختار أن رأى حركته حرية من حدت

 اMمر ىوأنتھ الشروط تلك رفض ولكنه توليھا فوافق  البرعي على اشترطھا بشروط الخ@فة أمر تولي

 أوردھا كما واضحة بصماته ظھرت الخ@فة توليه وعند )1( )) تبعاتھا ويتحمل الخ@فة ىيتول أن على

  :  في متمثلة    الجديدة الخ@فة برنامج في ابراھيم أحمد )2( الرحيم عبد

  .  الخمور تعاطي عن ا]ق@ع ضرورة .1

 .  الكريم القرآن تعليم على المباشر لfشراف المبادرة زمام أخذ فقد التعليم توسيع .2
 .  المساجد عمارة .3

  الشيخ بذل التي العادات ومن ا]س@مية والقيم الدين بروح المنطقة دتقالي ربط .4

 فيھ1ا وب1ذل الش1يخ حاربھ1ا الت1ي الظ1واھر وم1ن الم1وتى عل1ى والن1واح البك1اء عادات تقويمھا في مجھوداً 

  . الزواج عن والعزوف المھور غ/ء ظاھرة جداً  كبير جھداً 

  : صفاته 
  الورع الشيخ والده كنف في وترعرع شبَ  دينية بيئة في البرعي الشيخ نشأ  

 شخصيته تكوين في أثر قد بالدين المفعم الجو وھذا  وعبادة  وت@وة  ذكراً◌َ  وجدھا الدنيا عرف أن ومنذ

  وإرث دينية بيئة على عيناه تفتحت وقد((  عنه قيل ىالمعن ذات وفي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   48 ص ، السودان برعي) 1(

  .    53/  48 ص ، السابق المصدر) 2(
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 ك1ل وامتزج1ت النھ1ار وص1وم اMسحار وقيام والت@وة الذكر وحلقات ا]قامة حيث والده به رعاه روحي

  )1( )) صباه بواكير منذ بوجدانه اMشياء ھذه

  : 	ته ـــــرح

 وذل1ك الواح1د الع1ام خ1@ل في واحد مكان في مستقراَ  نجده ما وقلي@ً  الترحال كثير البرعي الشيخ  

 ف111ي الع111المي أو العرب111ي المس111توى عل111ى كان111ت إن س111واء خارجي111ة مش111اركات البرع111ي لش111يخنا((  Mن

 اMم1اكن البرع1ي الش1يخ يزور((  انك فقد الزيارة بغرض يكون وقد) 2())  الدينية المناسبات أو المؤتمرات

 وقط1ر اMردن الش1يخ زار وك1ذلك م1رات ع1دة مص1ر زار كم1ا سنوياً  السعودية العربية بالمملكة المقدسة

   .  ) 3( )) وبريطانيا والعراق والمغرب وا]مارات

  :  بالحكام اتصاله

 رم1زاً  يع1د السياسية  تهحيا وعن للسياسة التطرق من ف/بد بالحكام  ع@قته عن التحدث أردنا إذا  

 غي1ره مث1ل فھ1و ا]نس1انية اMنش1طة جمي1ع ف1ي يدخل بشري نشاط أنھا وبما((  السياسة عن بعيداً  اجتماعياً 

 ل1ن اعت1زلھم ف1إن والسياس1ين بالسياس1ة ص1لة له تكن فلم ريبق أنه أما عنھا وبعيداً  عنھا قريباً  الرموز من

 سياس1ية جماع1ة أو طائفة أو لحزب متحيزاً  و� متحزباً  و� ياً سياس ناشطاً  ليس فھو بعيد أنه وأما يعتزلوه

 – الوطني1ة الحرك1ة أي1ام فف1ي تجرب1ة بع1د ك1ان إنم1ا ف1راغ  من يأت لم السياسي الحياد لطريق اختياره وإن

 ال11وطني إل11ي ا�تح11ادي الح11زب       أنش11ق وعن11دما ا�تحادي11ة للحرك11ة م11ي@ً  أكث11ر ك11ان – ا�س11تق@ل قب11ل

  لنــوأع السياسة أعتزل الديمقراطي حزبوال ا�تحادي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  45، ص  عبد الرحيم أحمد  ابراهيم  : برعي السودان  )1( 

 )2 (10  /2004  http: //www . arruia Center . net / dic / buraai . htm .  

  .   2004/  10 ، السابق المصدر) 3( 
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 التيارات رؤساء بكل ع@قات فله ذلك ورغم )1( ))التام الحياد ومبدأنا هللا بحبل ا�عتصام شعارنا

 عثمان محمد السيد أمثال المستويات أعلى وعلى السياسيين من كبير عدد الزريبة زار((  وقد السياسية

 قابل كما نميري والرئيس الترابي حسن والدكتور البشير والرئيس المھدي الصادق والسيد الميرغني

 قابل وكما حكمھم فترة أثناء الذھب سوار والرئيس عبود والرئيس اMزھري إسماعيل الرئيس من ك/ً 

  ) 2())  زايد والشيخ عرفات رياس من ك/ً 

  : مصدر رزقه 

 وخاصة محمد الشيخ أبناء أن فن/حظ((  فيھا مربحة التجارة كانت عموماً  الزريبة منطقة أن بما  

 في ولكن إخوته مجاراة البرعي الشيخ حاول وقد التجارة الزمان ذلك في استھوتھم قد النور الشيخ

 التجارة إمتھان عدم إلي فوجھه متجر في البرعي وجد بةللزري )3( صالح محمد الشيخ زيارات إحدى

 إھتمامه محل ھى الشياخة تعتبر المنطلق ھذا ومن البرعي فعله ما وھذا) 4())  الشياخه مھام جانب إلي

  .  الشياخة مھمة تعوق D حتى غيرھا مھنة له ليسو

   يّ عقيدته أشعر,  يّ مالك: مذھبه 

   و الصوفية رقـالط دىــــإح وھي ، السمانية يقةلطرل ينتمي البرعي الشيخ    :طريقته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  56  ص ، م 2000 ، الخرطوم ، ع�ميا;و الفني ل8نتاج قاف ، 1ط ، سعيد اللطيف وعبد ونيبال اللطيف عبد:  الوقت رجل البرعي) 1(

  .   56ص ، السودان برعي) 2(

  .  46الشيخ محمد صالح البشيري زميل والده في الطريقة ، برعي السودان ، ص )3(
  . 46المصدر السابق ، ص   )4(



 
 

  

 

  

  

 ةبالبص1ر البص1ري حس1ن تلمي1ذه وع1ن وجھ1ه هللا ك1رم طال1ب أب1ي ب1ن عل1ي سيدنا إلي )1(نسبتھم ترجع((

  )2())  وماليزيا أفريقيا جنوب إلي وكذلك ومصر والسودان آسيا قارة دول إلي امتدت والطريقة

  : علمه 

 م1ن الكت1ب أمھ1ات تأتي1ه وكان1ت عص1ره علم1اء كب1ار ي1د على وقرأ القرآن حفظ بارعاً  عالماً  والده كان(( 

 عل1ى الكت1اب إلي1ه س1لالمر الش1خص اس1م يطب1ع وقتھا وكان ودمشق وبيروت بالقاھرة النشر دور كبرى

 ) 4( هللا وقي1ع محم1د الش1يخ والده يد على العلم لدراسة جلس  فقد البرعي شيخنا وأما )3())  الذھب بماء غ@فه

 محم1د ش1يخي و وال1دى بخل1وة الفقھية و القرآنية علومي تلقيت (( يقول ذلك عن معلومات بنفسه كتب وقد

 لبل1د أھ1اجر ول1م شرحھا ىيتول وھو المتون له أقرأ كنتو زمانه في العصرية دروسه و�زمت  هللا وقيع

 البش1يري ص1الح محم1د الش1يخ((    ي1د عل1ى ش1يئاً  تعلم وقد ) 5( )) خ@فته وقلدت,  توفي حتى علم لطلب آخر

  بعض له ليقرأ إليه إرساله والده من طلب عندما

  .)6())  العلمية الكتب

  : وفاته 

 2005/  2/  20          علة طويلة في فجر األحـد ، انتقل الشيخ البرعي الى جوار ربه بعد
  . هـ ، وتم دفنه بمقامه في الزريبة  1426محرم  11م الموافق 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الصوفيون  )1(

  .  2م يوليو ، ص 1998،  الخرطوم ،  1365،العدد  الدارحوار طاهر محمد علي ، , ) الدار في حضرة الشيخ عبد الرحيم البرعي (   )2( 

)3(10  /2004 httP : // www . arruia center . net / dic / buraai . htm   

   م2004/ 10  السابق المصدر )4(

 .  95ص ، الملحقات انظر ، البرعى الرحيم عبد الشيخ بخط مخطوطه)  5(

    http : // www . arruia center . net / dic / buraai htn م2004/  10)  6(
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  : شيوخه

 الش�يخ ع�ن بالكري�ده عم�ر الشيخ  عن  هللا وقيع محمد الشيخ والده من) 1( السمانية الطريقة البرعي الشيخ أخذ  

  :  هللا وقيع محمد الشيخ. مرحى بام الطيب الشيخ وعن هبالعمار بانقا ابن التوم الشيخ عن بشبشة برير

  ) .2))  ( م1881 – 1820 المصري التركي العھد في أي تقريباً  م1865 عام في هللا رحمه محمد الشيخ ولد((   

  السمانيه: طريقته

  : شيوخه

 ب�الجزيرة نج�اريق ىتس�م قري�ة ف�ي ذل�ك وكان) 3( الكريدة شيخ الصافي محمد عمر الشيخ((  من الطريقة أخذ  

  ).4)) ( المناقل جنوب

  : ت	ميذه

D المثال سبيل على منھم ونذكر ، لذكرھم الالمج يتسع  :  

  .  جعلي يوسف هللا عبد ميرغني الفكي .1

 .  الزريبة أھالي من العجب ود هللا جاد .2

 .  السريحات الجوامعة من حسين ود أحمد حاج .3

 .  الزريبة أھالي من صبر ود البشير .4

 .  السريحات من كدقور حمدم الحاج .5

  . الشنبلي هللا جاه.   6

 . الشيخ أخت بنا، ىموس ود حسن .7

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

99، ص وردت اإلشارة اليه ، انظر الملحقات ) 1(  
  . 19السودان ،  صبرعي ) 2(
  . 21 ، المصدر السابق ، ص 1910تم تأسيسها عام ) 3(
  . 21المصدر السابق  ، ص) 4(



 
 

  

 

  
  

 .  تقلي العباسية أبناء من التق@وي عمر .8

 ) .  الزريبة غرب كوت أم قرية من(  شعقيب طاھر المقدم .9

  ) .  الزريبة شمال فضيلة قرية من(  فضيلة ود علي.10

  .  جعلي لعجبا ود محمد الفكي. 11

  .  السريحات من معروف أحمد الشيخ. 12

  .  البرعي الرحيم عبد الشيخ وابنه تلميذه ھؤ�ء رأس وعلى. 13

  ) 1( لذكرھم المجال يتسع D كثير وغيرھم

  :  ت�ميذه

  D تتلم1ذوا ت@مي1ذ ھنال1ك ك1ان وإن ش1يخا وص1ار البرع1ي الش1يخ يد على تعلم بعينه ذٌ تلمي لي يلوح 

  .  الكثيرين عنا تحجب الشيخ معاصرة إنف يده على

  : آثاره

  : كتبه

  .  )2( الكتب من فله الشعر في كتابته انحصرت فقد ألفھا التي كتبه ا�ثار ھذه أول من  

 .  تاريخ بدون اMنام خير مدح في واMيام الليالي بھجة ديوانه .1

 الج1زء وص1در م1967 ع1ام ىاMول1 الطبع1ة منه صدرت الذي الدجنة ونور الجنة رياض ديوان .2

 .  م1991 الثاني

 . تاريخ بدون والتوحيد الفقه علوم في المجيد ھداية .3

  : أشعاره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  34برعى السودان ،  ص ) 1(

   http: // www. Arruia center . net / dic / burrai . htmم 2004 /   10)   2(
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مبكر من حياته  )1( قرض الشعر في وقت(( وشعره من حيث الكم فهو شعر غزير إذ أنه بدأ 
وكون من ذلك حتى اآلن ذخيرة كبيرة من القصائد التي تطرقت ألغراض كثيرة تنصب جميعها في 

وشعره يمثل المفردة السودانية بنوعيها الفصحى والعامية ) 2()) السيرة العطرة بوتقة الدعوة واإلرشاد و 
وبما أن المفردة السودانية قد انتقلت من الشعر العامي إلي الفصيح وهذه النقلة الشك لها تأثيرها على 

 من وجدان الشعب البد من تناول ما يسهل فهمه فيكون من اً الذوق العام ولكي يكون الشاعر قريب
 انتقال الناس من التعبير بالعامية إلي التعبير(( بين الدراج والفصيح وذلك ألن  زاوجاألنسب أن ي

او تعابير اللغة ليست مجرد ألفاظ  الذى يتم بين يوم وليله وذلك انالفصحى ليس باألمر اليسير  باللغة
تراث ضخم من الفصحى بما فيها من اللغة الغربية وخاصة وٕانما هى صور حيه وقوالب معينة 
ولم يكن من اليسير عند بداية النهضة  وحياتهم عبر قرون طويلة الصور المنتزعة من أخيلة الناس 

بين العامية  ىغير أن بعض علماء المتصوفة حاولوا التعبير بلغة وسط ,...في العالم العربي
لهم  اد قالئل هيأتشعر أفر (( زهر وهو وأول شعر فصيح في السودان شعر علماء األ )3( ))والفصحى 

ظروفهم الفردية اتصاًال بالخارج وتعليمًا أزهريًا دينيًا مكنهم كل ذلك من نظم الشعر وهو شعر فقهي ال 
نشأ متأثرًا  ونجد أن الشعر الصوفي ,... يختلف في شيء عن شعر األزهريين في العالم العربي

  المعروفينصوف من علماء التأتجه إلي األخذ  بعلماء المتصوفة السابقين فقد

  
  

  

ــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

  خالد محمد فرح ، تحقيق : في العقد الثاني من عمره ، قطبا فن المديح السودانى حاج الماحي والشيخ عبد الرحيم البرعي ) 1(
  .  17مركز األسباط ، الخرطوم ، ب ت ، ص  ، عبد الرحيم أحمد إبراهيم

  .  48عبد الرحيم البرعي ، تحقيق عبد الرحيم أحمد إبراهيم ، مركز األسباط ، الخرطوم ، ب ت ص  : إصدارات المدد  )2(
  .  29الشعر الحديث في السودان ، ص   )3(
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 عن1د التعبي1ر ف1ي ا�زدواجي1ة بداي1ة ھ1ذه كانت ولقد وعارضھا أفكارھم ونقل الفارض وابن كالبوصيري

  . ) 1())  السودانيين لشعراءا

  

 ش1عراء عن1د متبع1ة قواع1د فلھ1ا  يةالش1عب المدح1ة وبخاص1ة ونظم1ه قواعده له شعري فن والمديح  

 عب�د الش�اعر طبق�ه م�ا وھ�ذا ) 2( أرك�ان أربعة من تتألف والتي المدحة ھيكل بناء وھو الزمان قديم من المدح

  : )3( قوله ذلك ومن قصائده في البرعي الرحيم

    نامَّ أُّ  بزيارة       مناھَ ◌َ  يصاح◌َ  اي◌َ   

   هللا اھلِ بِ         رالمؤمنةمصَ ◌ِ        

 عل1ى الثن1اء الث1اني وال1ركن اMول ال1ركن يمث1ل وھ1و عص1اتھا أو المدحة مطلع اMبيات ھذه تمثل  

 ,بالرس1ول ثني1ت : الم1ادح بق1ول وض1وحاً  أكث1ر الش1عبية المدح1ة ف1ي ويك1ون وسلم عليه هللا صلي الرسول

 ) 4( قول1ه ف1ي كما المعجزات سرد عن عبارة وھو الثالث الركن أما البرعي الشيخ شعر في جداً  ركثي وھذا

 :  

   ولينه عنه يكـــــينب تواضعه        والسھى النطح على يزھو شرف له       

   طينه اMرض على ىملق وآدم          مرســ/ً  للخلق الكل قبل كان لقد       

  : )5( قوله في كما المادح لقب وذكر بالص@ة المدحة امخت وھو الرابع الركن في

  اطــــــ،ـرح يابرعٮلھمومك وتقول 

  وـمشرحه حقنة غير جك/ع اكملت

  مسرحة الســــــــكة فى ومواص@تك

  امــــــرحا ولـــب@دك افــــــرحا بالعافيه        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28 ص ، السودان فى الحديث الشعر  )1(

:  والرابع والمعجزات ا>رھاصات سرد:  والثالث بالرسول ثنيت المطلع بعد قولھم اى التثنيه:  الثانى الركن و ةالمدح عصاة ويسمى المدحه مطلع:  ا/ول الركن) 2(

 ، الجيل دار ، 1 ط ، حسن محمد قرشى:  السودان فى الشعبيه النبويه المدائح فى القرشى مجموعة ، واصحابه وخلفائه الرسول على بالصAة دائما المدحه ختام
  28 ص ، 3 جـ ، م1996 ، بيروت

  288 ص ، م 1991 ، الخرطوم جامعة مطبعة ، 1ط ، البرعى الرحيم عبد:  الجنه رياض ديوان )3(

  

 

   23 ص ، السابق المصدر )4(

  .  293،  ص  المصدر السابق)  5( 



 
 

  

 

  : خصائص شعره 
    )1(ومن خصائص شعره 

  .صدق الشعور . 1
 .دقة التصوير . 2

 .سالمة التعبير وتخير اللفظ . 3

 .طرافة الموضوعات. 4

 . إخراج عدد من الصور الجميلة في مشهد واحد . 5

 :) 2( ومن أهم سماته

  . إلنتاج في المديح النبوي والقصيد الصوفي غزارة ا/ 1
  . التنويع في األساليب واألغراض / 2
  . الحال  ىالتفنن في األوزان واإليقاعات حسب مقتض/ 3

  : إلي هذه السمات ما يلي  )3(  وأضاف كاتب خواطر وصوربالغية  
 . التجديد في القوالب . 1

 . إبراز معاني األلفاظ ودالالتها . 2

 . ه بروح العصرية في مواكبة العصر ومالحقة أحداثه ومتغيراته اتسام. 3

 . األسلوب التعليمي غير المباشر . 4

  من الشعراء متأثرًا باألقدمين والمحدثين  اً ونجد في شعره أنه جارى كثير (( 
  :   )5( قوله في )4(ومن ذلك فإنه جارى المتنبي 

       شافياً  الموت ىتر أن داء بك ىكف

   أمانيا يكن أن اياالمن وحسب

  
)

    9م ، ص 2003، مركز األسباط ، الخرطوم ،  1عبد الرحيم البرعي ، تحقيق عبد الرحيم أحمد ، ط : ديوان الصحابة  )1
  .  17ص  خالد  محمد  فرح  ، :  قطبا فن المديح النبوي  )  2(
   3/4ص  ، يابراهيم  القرش: خواطر وصور بالغية   )) 3(
هـ في كندة وقيل فيه المتنبي رب المعاني الدقاق قتل مع أبنه محسد ، 333الحسين بن الحسن الجعفي الكندي الكوفي ولد بالكوفة عام  هو أحمد بن  )4(

  ب  -ص أ ، 1م ، حـ 1930عبد الرحمن البرقوقي ، المطبعة الرحمانية ، مصر ، : انظر شرح ديوان المتنبي 
    2002/  2،  يبو الطيب المتنبأديوان أبي الطيب ،  )5(

  

 



 

 
  

 

  

  :) 1(قائًال 

  ) 2()) وتنصر مظلومًا وتنصح ظالما      ابك نبًال أن ترد المظالم ىكف  

بلطائفـه  ىبالغية ولم يترك فنًا من فنون البيـان والبـديع إال طرقـه وأتـ اً ونجد في شعره صور ((  
كـــان تضـــمين  فاالقتبــاس مـــن القـــرآن والحــديث شـــائع فـــي أشـــعار الشــعراء منـــذ ظهـــور اإلســالم ولـــئن

اآليات واألحاديث شائعًا في النظم عمومـًا فشـيوعه فـي شـعر المـديح النبـوي أمـر طبيعـي وقـد ضـمن 
تضـــمينه  ومــن واألحاديــث واآلثـــار واألمثــال  البرعــي قصــائده الفصـــيحة والعاميــة كثيــرًا مـــن اآليــات 

            عليه ثم قال لخلقه ىصل            :)3(قوله
  سليما صلوا عليه وسلموا ت  

ِإن اللـَه َوَمَالِئَكتَـُه ُيَصـلوَن َعَلـى النِبـي َيـا َأيَهـا الـِذيَن آَمُنـوا (( ىوقد ورد في كتابه الكريم قوله تعال  

  :                          )5(، وفى قوله ) 4()) َصلوا َعَلْيِه َوَسلُموا َتْسِليًما

  فضًال ويجعل من يشاء عقيما     يا من لنا وهب البنين وغيرهم        
ُجُهْم ُذْكرَاًنا َوإَِناثًا َوَيْجَعُل َمن َيَشاء َعِقيًما ِإنُه َعِليٌم (( ىمن قوله تعـال ىفقد اقتبس هذا المعن   َأْو ُيَزو

  . )7())  )6()) َقِديرٌ 

 ھ1ذا وم1ن البرعي شعر في والتضمين اMقتباس في القرشي إبراھيم أورده مما كثير من قليل ھذا  

 تش1وبه D مع1افى ج1واً  الظ1روف ل1ه ھي1أت ش1اعر ش1أن ذل1ك في وشأنه ثر شعر شعره أن ن/حظ العرض

 ص1احب وص1ف وقد الشعر بھذا قريحته تجود أن الطبيعي من فكان القرآن نطقه لسانه Mن كوذل الھنات

 لقص111يدةا هترص111يع((  أن بقول111ه اميةـوالع111 الفص111حى البرع111ي الش111يخ قص111ائد الس111ودان برع111ي كت111اب

   اميةــــــــــالع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  90ديوان رياض الجنة ، ص  ) 1( 
  .  120برعي السودان ، ص   )2(

  .  22ديوان رياض الجنة ، ص  )3(
  ) 56(حزاب ، آية سورة األ) 4(
   22 ص ، الجنه رياض ديوان) 5(

  ) 50( آيه ، الشورى سورة )6(

  .  51/  50خواطر وصور بالغية ، ص  )7(
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على درجة عالية من الفصاحة أسلوب تربوي يثري حصيلة الناشئة ويرفـد حصـيلة الكبـار والفصحى 
  : لدواوين التالية ويمكننا حصر انتاجه الشعري فى ا .) 1()) بصورة غير مباشرة 

وهـــو يشـــتمل علـــى شـــعره الفصـــيح  ولقـــد الحقنـــا بـــه : (( ديـــوان ريـــاض الجنـــة ونـــور الدجنـــة  .1
وعــــدد القصــــائد فيــــه مائــــة قصــــيدة  )2( ))مختــــارات قصــــائده التــــى كتبهــــا بالعاميــــة كنمــــوذج 

 . أغراضها متنوعة 

وتسـعين  ثنتـيناوقد تناول فيه الشاعر موضوعات عن المديح النبـوي فـي : سني الجوهر األ .2
 . قصيدة 

 . يحتوي على المديح النبوي في إحدى وتسعين قصيدة : سيد هوازن  .3

 .وقد احتوت موضوعاته على المديح النبوي وعدد قصائده سبعون قصيدة : قرة األبصار  .4

تنــاول المــديح النبــوي فــي موضــوعه وعــدد قصــائده عبــارة عــن ثمــانين ومائــة : كنــزي ونــوري  .5
 . قصيدة 

 كان موضوعه في مدح القوم عامة وقصائده خمسون ومائة قصيدة  وقد: القوم  .6

 . ديوان الصحابة موضوعه سيرة الصحابة وعدد قصائده ست عشرة قصيدة : الصحابة  .7

 . ولياء أما عدد قصائده ست عشرة قصيدة ألحتوى على مدح بعض اا: مصر المؤمنة  .8

 . طويلة  وموضوعه العقيدة وهو عبارة عن قصيدة واحدة: تعالى اهللا  .9

ليكـون عـدد واحـدة طويلـة  يتحدث فيه عـن الفقـه المـالكي وهـو عبـارة عـن قصـيدة: الإله إال اهللا . 10
القصــائد فــي كــل هــذه الــدواوين عبــارة عــن ســبع وســتين وســبعمائة قصــيدة ويالحــظ أن أغلبهــا باللغــة 

 ببقي11ة مقارن11ة العامي11ة م11ن وقلي11ل الفص11حى علــى القصــائدة العاميــة بينمــا يحتــوي ديــوان ريــاض الجنــ

 .  الدواوين

  
   148 ص ، السودان برعى) 1(

   8 ص ،  المدد إصدارات) 2(
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 أجزاء سبعة عن عبارة وھي المدد إصدارات سلسلة في المتمثلة مؤلفاته ذلك إلي وبا]ضافة  

 ضاع قد اMشعار تلك من كثيراً  أن إذ به باس D جزءاً  اMشعار ھذه تمثل((  وعامية فصحى أشعار وفيھا

 العديد البرعي الشيخ لشعر تطرق الشأن ھذا وفي )1()) لھا لتوثيقيا بالجانب ا�ھتمام ولعدم اMيام بمرور

  .  اMشعار لتلك الحقيقي العدد ھو ليس وطبع جمع ما أن إ� الباحثين من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   118/  117 ص ، السودان برعي) 1(



 
 

  

 

  

  

  الثــالث الفصل

  تطبيق صيغ التعجب في شعر البرعي

  الشواھد  إحصاء:  ا�ول المبحث

  الشواھد تصنيف:  الثانى المبحث

  القياسية الصيغ:   أو�ً                      

   السماعية الصيغ:  ثانياً                                         

  التعجب في المستخدمة اMلفاظ:  ثالثاً              

  المجازية ا�ستخدامات:  رابعاً              

  . ونحوياً  د�لياً   الشواھد تحليل:  الثالث المبحث

  القياسية الشواھد تحليل:  أو�ً               

  السماعية الشواھد د�لة:  ثانياً                

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  المبحث األول 

  شواهد التعجب في شعر البرعي  ءإحصا

ونوعــًا وعليــه فقــد كــان  لمعرفــة شــواهد التعجــب فــي شــعر البرعــي البــد مــن معرفــة أشــعاره كمــاً   

خـرى أتطبيق هذه الدراسة في دواوين البرعي المتمثلة في ديوان الصحابة وفيـه قصـائد فصـحى و 

ســلفنا أعاميـة وأمـا إصــدارات المـدد ، وهـي عبــارة عـن سلسـلة مــن األشـعار فـي ســبعة أجـزاء كمـا 

ونوعيـــة أشـــعارها مـــزيج مـــن  الفصـــحى والعاميـــة مـــع مالحظـــة طغيـــان القصـــائد الدارجـــة علــــى 

الفصــحى مــن حيــث العــدد فــي كــل مــن المــؤلفين وبقــي ديــوان ريــاض الجنــة ونــور الدجنــة وهــو 

رة قصـــائده الفصـــحى وقلـــة العاميـــة لـــذا يعتبـــر مـــن أكثرهـــا عـــددا وعليـــه أغناهـــا مـــادة ويتميـــز بكثـــ

  .  عتمدت الدراسة فالجدول التالى يبين هذه اإلحصائيةا

  : الشواھد إحصائية يبين جدول

  الصيغة  الديوان سما  الرقم

  سماعية  قياسية

  المجازية ستخداماتDا

  دعاء  ستفھاما  نداء

  ـ  8  22  33  124  ديوان رياض الجنة  1
  ـ  ـ  ـ  2  4  الصحابة  2
  ـ  ـ  ـ  1  2  إصدارات المدد الثانية   3
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  إصدارات المدد الثالثة   4
  ـ  ـ  ـ  3  10  إصدارات المدد الرابعة   5
  ـ  ـ  ـ  ـ  1  إصدارات المدد الخامسة   6
  ـ  ـ  ـ  1  3  إصدارات المدد السادسة   7
  ـ  ـ  ـ  ـ  4  إصدارات المدد السابعة   8

  ـ  8  22  40  148  المجموع
         218  المجموع الكلي  

  



 
 

 التعجب لصيغ واستخدامه العربية اللغة في الشاعر تمكن مدى لنا تبين ا]حصائية وھذه  

 وكذلك القياسية بالصيغة مقارنة قلة على ستخدمھاا فقد السماعية وأما كبيرة بصورة القياسية

 وطغيان الجنة رياض ديوان في ھدالشوا وتكثر جدا قليلة تكون فتكاد المجازية ا�ستخدامات

 القصائد بعض تكرار الدراسة خ@ل من ظھر وكما  الدواوين بقية في الفصحى على يةالعام

 د�لة بيان الدراسة ھذه في يھمنا والذي ا]حصاء عملية عاق مما ديوان من أكثر في ھادووجو

 أن وبما  الباحث طموح ضيير  البرعي شعر في الشواھد ھذه ووجود  والب@غية النحوية التعجب

 وردت التي المواضع ذكر الباحث آثر بل  بھا البحث يكتف لم الدراسة به عنيت جانب ا]حصاء

  .  منفصل مبحث في نوعھا محددا الشواھد فيھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  تصنيف الشواهد

  : الشواهد السماعية

  : صيغة ما أفعل 

في حـدود ضـيقة مقارنـة بصـيغة التعجـب األخـرى  فقـد قـال الشـيخ عبـد الـرحيم وردت شواهد هذه الصيغة   
  :البرعي متعجبا في أكثر من موضع 

    هابَ ه ِ دُ تار مسجَ خَ نى المَ بَ لقد َ وَ ◌َ 
  )1(ا هَ الَ حأا مَ ر َ يرة االنصاِ حَ فى ِ               

    اأحَالهَ ما م لبان خليل َ أ
  )2(ال تسفها وال تسالها                 

  مرة اضحك يمرة ابك حكَ دَ مَ  يلى عندحَ أا مَ ◌َ 
        )3(شبهك  ييت حياتأمار  ينهكُ  يوقك لقلبشُ           

  :  به أفعل صيغة

  :  وشواھدھا الشاعر ستخدمھاا التي الشواھد أكثر من تعتبر و الصيغة ھذه استخدام من شاعرنا أكثر

   دخويلٍ  بنتِ  دالمجِ  بذاتِ ◌َ  مْ رِ كْ أً       

  ) 4( محمدِ  الرسولِ  جزوُ  مناأً ◌ُ  ھى                                                

   هُ كً سُ نَ  �ِ  انكَ  نْ مَ  هِ بِ  مْ رِ فأكْ     

  )5( هدُ وُ جُ وھُ  ىدجَ اَل◌ْ  وفجُ  هدُ ھجُّ تَ                                                

   اضھَ غُّ ◌َ  سنٍ حُ  ذاتِ  نبعيٍ ◌َ  مرِ أكْ 

   )6( تكوينِ  وعن دنيالُّ ا زھرةِ  عن                                   

   متفوقٍ  عالمٍ  من هبٍ  مرِ أكْ     

   )7( دُ ولِ والمُ  ىتھنً مَ الُ  منه◌ُ  طابَ ◌َ  قد                                               

   امنھجً  الشريعةِ  غير يبتدع من

  ) 8( لهخِّ وَ  البحارِ  جلجَ ◌ُ  هِ ِب◌ِ  ربْ ضِ فـأْ                                            

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 57  ص ،  الجنة رياض ديوان )1(

 .  3 ص ، الخامسه المدد إصدارات )2(

 .  7 ص ،السادسة المدد إصدارات )3(

  59ص,الجنة رياض ديوان) )4(
 27 ص, السابق المصدر )5(
 34 ص السابق المصدر )6(
 113 ص,  السابق المصدر )7(

  121 ص, السابق المصدر )8(

   

  



 
 

   دفقٍ متَّ  زائرٍ  من هِ بِ  مْ رِ أكْ ◌َ      

  ) 1( وا]ع@نِ  سرِ الِّ  في هبَ اَ بَ أحَ ◌َ                                                                 

   مهِ وِ وقَ  الميرغني بآلِ  مْ رِ أكْ ◌َ      

   )2( مهِ جِ وعُ  الحجازِ  أعرابِ  ساداتِ                                                          

   برعيكم من المنظوم بھا وأقبل     

   )3( وقومه الميرغني بآل مْ رِ أكْ ◌َ                                                               

  

   شدا البرعي ما واMصحابِ  وا�لِ      

  ) 4( رهمزاُ ◌َ  قيَح◌ُ  ستاذِ أبُ  مْ رِ أكْ ◌َ                                                                      

  رهمزاُ ◌َ  قيَح◌ُ  ستاذِ أبُ  مْ رِ أكْ ◌َ     

  )5( وإزاره صهيُ قمِ ◌َ  يفكَ  ايتَ أرَ ◌َ                                                        

  )6( والبرھاٍن◌ِ  بالحقًّ  لهُ ◌َ  ىزعَ يُ                بالذى مْ رِ أكْ  ثم  بشيخٍ  مْ رِ أكْ ◌َ 

  

  )7(يلُ تقبِ الَّ  يندبُ وُ  سنُّ يَ ◌ُ  لھافَ ◌َ                 رىَ وَ الَ  خير بايعتْ  بكفٌّ  مْ رِ أكْ ◌َ 

  

  )8( وا�سقاطِ  والتدبيرٍ  بالورعٍ                 نِ متمكّ ◌ُ  عارفٍ  من بهِ ◌ِ  مْ رِ أكْ ◌َ 

  )9( اثرُ  لھا القلبِ  وفى حٌ روْ ◌َ  وحرُّ للِ                ھمْ تُ محبَّ  ماعاتٍ ج من مْ ھِ بِ  مْ رِ أكْ ◌َ 

  

   163 ص, الجنة رياض ديوان )1(

  167 ص,  السابق المصدر )2(

  168 ص,  السابق المصدر )3(

  152 ص و السابق المصدر )4(

  195 ص,  السابق المصدر )5(

  121 ص,  السابق المصدر )6(

                                       119  ص,  السابق المصدر )7(

  121 ص,  السابق المصدر 



 

 
  

 

  

   رْ فكَّ تَ  لي@ً  مقْ ◌ُ  قومِ اَل◌َ  ريدُ مُ    

  ) 1( رذكَّ تَ  من أفلحَ  هللاِ  ذكرِ بِ ◌                                   

   وحاسدٍ  واشٍ  بين يمٌ قِ مُ  فأنتَ ◌َ    

   )2( امَ لَ وأظْ  ىھَ أدْ  كان ومٍ ظلُ ◌َ  وبين                                                                    

  :  فعُل

  )3( اطِ المشَّ  نخبةِ  ريرةِ السِّ                   نَ سُ حَ  اططَّ الخَ  الكاتبِ  ردُّ  �ِ         

                                                                           

  )4(مقاماً  لديهِ  تْ نَ سُ حَ  جنةٍ  في         محمدٍ  ربِ قُ بِ  ظىحَ يَ  ھمبِّ حِ مُ وَ         

                                                                      

 :  التعجب في المستخدمة �لفاظا

  )5( فوالُ أخ ما مودھُ ھً عُ  والحافظينَ            بأمرهِ  القائمين ردُّ  �ِ         

                                                          

  )6( بناھا اءوالسمَ  اMراضي ودحى          استوى العرشِ  على ملكٌ  بحانهسُ     

                                                         

  )7( والتأمينَ  بالحمدِ  ناوختامُ           بھا ادعوانَ  مَّ لھُ الَّ  بحانكَ سُ 

                                                         

  )8( اتنويھَ  الكونِ  في ھتنوَّ  بذكره        عجباً  أنزلت عليمٍ  حكيمٍ  ومن

                                                   

  )9( رجيمِ  لكلِّ  رجمتْ  ھابِ ھبشُ وِ         عجائبا امعينَ سَّ الّ  ماخَ صِ  م�تْ 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  73 ص ، الجنة رياض ديوان )1(
  90 ص ، السابق المصدر )2(
  123 ص ، السابق المصدر )3(
  147 ص ، السابق المصدر )4(
  30 ص ، السابق المصدر )5(
   31 ص ،  السابق المصدر )6(

   34 ص ، السابق المصدر )7(
  40 ص ، السابق المصدر )8(
  51 ص ، السابق المصدر )9(

 

  

  

 



 
 

  

 

  ببابهِ  ألوذَ  من أكرمُ  وMنتَ 

  )1( ي@عُ  صبريَ  ھمَّ لَّ ال حانكَ سبُ                                                  

  عجابٍ  أمرٍ  وفي ضحكٍ  وفي 

  )2( رسكَّ مُ  لبنٍ  وفي أكلٍ  وفي                                                  

  يالطيفُ  ھمَّ لَّ ال حانكَ سبُ 

  )3( الضعيفَ  يھرعُ  ليهإ نمْ اَ يَ                           

  منزلةً  ا]س@مَ  أنزلَ  نْ مَ  بحانَ سُ      

 )4( ونفتخرُ  اونسمُ  به َو◌ِ لُ العُ  فوقَ                       

  

  )5(الثق@نِ  بديعهُ  لحسنِ  وسقى        تعجباً  الزمانُ  التفتَ  قد ولهُ     

  جابِ العُ  كرِ الشُ  مع تحياتٌ     

  )6( حابِ السَّ  وبُ صَ  ھالَ حمِ بِ  يقوم                                                           

   انظمً  عرِ الشَّ  دِ وُ عقُ  من هُ بتُ وھَ  

   )7( الق@ئدُ  بهُ عجِ تُ  الجيدَ  فليتَ                                                   

   امَ وسَ  بأبوة ع/ أصل من �

         ) 8( بأمه السماءِ  كمُ سَ  على                                        

   أمةً  تضمن قد لقبرٍ  عجباً 

   )9(أبحرُ  توارتْ  قدل العلومُ  وبه               

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 72 ص ، الجنة رياض ديوان)  1(

   73 ص ، السابق المصدر)  2(

 203 ص ، السابق المصدر)  3(

  151ص ،  السابق المصدر)  4(       

   109 ص ، السابق المصدر  )5(       

   159ص ، السابق المصدر  )6(       

   166ص ، السابق المصدر  )7(       

   167ص ، السابق المصدر  )8(       

  182ص ، السابق المصدر  )9(       

              

  



 
 

  

 

   عجبُ مُ  الدھرُ  بھا إص@حٌ  كَ حياتُ 

                                            

 )1( كتبُ تُ الخيرِ و باليمنِ  ةٌ خؤرَّ مُ   

                                                                   

            شاكرٌ  وھو منھم كلُّ  ويرجعُ 

  

                      

   )2( بُ قلِّ يُ  طوراً  بإ�عجابِ  يهفَّ وكَ          عجائباً  الكتابِ   سرِّ  من وأظھرتَ 

                                   

  )3(أعجبُ  اللدني العلم في كَ وقولُ          يالهُ  مريضاً  ضحىأ من ودويعُ 

    

   )4( ومعينِ  متفقدٍ  عائدٍ  من                                               

   بحكمةٍ  تهُ أمَّ  ساسَ  نبيٍّ  من فيالهُ 

   )5( وتسھيلِ  أليفٍ ــــــوبت                                        

   مالھُ يَ فَ  وساكنيهِ  البقيعِ  والى

        

  )6( ومفاخرِ  وفضائل عزةٍ  من                                                       

   مجميعھُ  البنينَ  كلَّ  لهُ  ولدتْ     

   )7( ؤددُ سُ  من ايالھَ فَ  الخليلَ  إ�َّ                                 

   قدمي مكُ معبودِ  على الحسينُ  قالَ     

  )8( كاسِ  عارفٍ  من ياله هتُ عضو                     

ِ               بهُ مواھِ  حصىتُ  D أكبرُ  هللاً         )9( وسلِ  فخذْ  أحياءٌ  عنده والقومِ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  193 ص ،  الجنة رياض  ديوان )1(

   193ص ،  السابق المصدر )2(

 193ص ، السابق المصدر) 3(

  33،ص السابق المصدر) 4(

 42ص ، السابق المصدر) 5(

  55ص ، السابق المصدر) 6(

  59،ص السابق المصدر) 7(

 67ص ، السابق المصدر)  8(

   100ص ، السابق المصدر) 9(

  

 



 
 

  

 

  

  

  )1( مانِ السَّ ب فدعوهُ  به ومَّ سُ          من لقلوب نسمِّ مُ  ردُّ  �ِ      

                 

  )2( وابُ عجَّ تَ  سمعتم نامَ يَ  لهُ رتِّ يُ        فابتدا الوقتِ  في إياهُ ّ◌◌َ  مهُ فعلَّ       

               

  )3( اMنجمِ  صغارِ  على البدور فضل         فاضلٍ  إمامٍ  من هردُّ  �ِ      

                 

◌ِ  بين الجوائز سھمَ          واأحرزُ  رجا�ً  ھُمواردُّ  �ِ    )4( مِ ھُ اMسُ  كلَّ

                                                         

  )5( مركُ وخضُ  الكليمُ  فيھا كمُ رُ سامِ يُ        عجائباً  دنيلُ الَّ  العلمِ  من رزقتم◌ُ 

                       

  )6( مكً صدرُ  الكونِ  في حلَّ  قد عجبٍ  ومن     كامنٌ  الكون به رٌ سِ  مكُ صدرِ  وفي     

                    

  )7( مركُ دُّ  �ِ  شاءَ  قد ما ونتشاءُ                 موإنكُ  ا]لهُ  شاءَ  مئتُ شِ  إذا

                         

  )8( ناجحِ  قويٍّ  ممتازٍ  كلِ  من               بأمرهِ  القائمينَ ردُّ  �ِ      

  

              

  )9( القومِ  جدينَ رالسادُّ  �ِ          مھً مبيتُ  وطاب نىً بمِ ◌ِ  نىالمُ  وانالُ      

  

  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  109 ص ، الجنة رياض ديوان )1(
  111 ص ، السابق المصدر )2(
  116 ص ، السابق المصدر )3(
  118 ص ، السابق المصدر )4(
  126 ص ، السابق المصدر )5(
  126 ص ، السابق المصدر )6(
  126 ص ، السابق المصدر )7(
   126 ص ،   السابق المصدر )8(
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   يالهُ  ك/ماً  المولى من واعُ مِ سَ 

  ) 1( حكمِ مُ  بقوِل◌ٍ  جتْ سِ نُ  حكمةٍ  من             

   فياله الح@لَ  ليكتسبَ  غدويَ      

   )2( يمتحاشِ  عيالهلِ  عاملٍ   من           

   واضحةً  الحقُّ  اءجَ  أكبرُ  هللاُ      

   )3( مشتھرُ  با]اس@مِ وھو هُ أع@مُ                

   جلهِ رِ  حتَ تَ  نقهُ عُ  ليِّ  و وكل

  ) 4( رجلِ  من يالھا هللاِ  رسولِ  بأمرِ                                 

   يالهُ  أصلحَ  لaلفِ   وبنظرةٍ 

   )5( الدبرانِ  على ومُ يس كاملٍ  ومن                        

  

  :  المجازية ا!ستخدامات

  :  النداء

        موغيرھُ  البنينَ  وھبَ  لنا من يا

  )6(عقيماً  يشاءُ  منً  ويحعلُ  فض/ً 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  138 ص ،  الجنة رياض ديوان )1(
  145 ص ، السابق المصدر )2(
  151 ص ، السابق المصدر )3(
 107 ص ، السابق المصدر ا )4(
 109 ص ، السابق لمصدر )5(

 � 122 ص ، السابق المصدر )6(
  

  



 
 

  

 

  

  

  

  :  ا�ستفھام

  

 

   اركً شُ  ماءالسّ  خلق في �ِ  كانَ  ھل

   )1( ارَ اَ آثَ  اMرضِ  فوقَ  كانَ  الذي في أم                  

   ججٍ حُ  نمِ  هللاِ  رسلِ  بعد ملكُ  ھلْ فَ 

  )2( إنذارا هللاِ  كلماتُ  متدِّ قُ  و                        

   عاالدُّ  ىَ لدَ  الحرامَ  البيتَ  أأستقبلُ 

   )3( نواظرِ الَّ  العيونِ  نورَ  المصطفى أمِ                                        

   بما دهُ أيَّ  هللاَ  أنِّ  رَ تَ  ألم 

   )4( ناسبُ يُ  المعجزاتِ  مقامَ  يقومُ                       

   ؟ بجرائدٍ  هِ لنشرِ  عاكَ دَ  ماذا

   )5( ؟ عاكَ دَ  عينَ اللَّ  إبليسَ  أرأيتَ                        

   على ومشيتهُ  هھيئتُ  كيفَ  أم

   )6( هُ قرارُ  ونعم ھونا الثرى ظھر                   

   هُ حديثُ  يفكَ  منه عُ التواضُ  كيفَ  

   )7( ارهٌ وِّ زُ  هوحولُ  الجلوسُ  كيفَ                           

   هُ وعجينُ  قيقهدَ  كيفَ  أرأيتَ 

  )     8( هُ نارُ  وقدُ تُ  كيف أم وإدامهُ                                

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 ص ، لجنةا الرياض ديوان )1(
  12 ص ، السابق المصدر )2(
  18 ص ، السابق المصدر )3(
 111 ص ، السابق لمصدرا )4(

  169 ص ،  السابق المصدر)  5(       

  195 ص ، السابق المصدر) 6(       

  195ص ، السابق لمصدرا)   7(       

 195ص ، السابق لمصدرا) 8(        



 
 

  

 

  

  

  

  

  المبحث الثالث 

  ونحوياً   تحليل الشواھد  د�لياً 

  :تحليل الشواھد القياسية 

  :صيغة ما أفعل 

 منھ11ا قيم11ة إش11ارات فيھ11ا ول11ه  البرع11ي ش11اعرنا عن11د الص11يغة ھ11ذه ش11واھد إل11ي الدراس11ة أش11ارت  

  :   )1( بقوله بإعجابه تصريحه

    )1(فىِ َحيرة االنصِارَ َما أحَالَها     َ◌َولقدَ َبنى الَمَختار مسَجُدهِ َبها  

                
  َ◌َما أحَالَهاا : الشاھد 

 ض1مير وفاعله فاعل ىالمعن في ولكنه به مفعول الضميرو فعل وھو هخبر وأحلى با�بتداء مرتفع اسم فما

 من1ه التعج1ب يراد الذي ىالمعن على((  د�لته له تعجبي أسلوب فھو ما على يعود ىھ تقديره وجوباً  مستتر

 عل1ى وتق1ديمھا التعجبية ما ىتسم ولذا التعجب مةوع@ مبتدأ ھي التي سميةcا ما وقبله ث/ثي ماض ففعله

 ف11ي وھ11و منص11وب اس11م وبع11ده م11ا عل11ى يع11ود ھ11و تق11ديره وجوب11اً  مس11تتر ض11مير وفاعل11ه واج11ب الماض11ي

 )) ف1اع@ً  التعج1ب قبل الحقيقة وفي الجملة في كان إذ فاعل ىالمعن في ولكنه به مفعول إعرابه وفي ظاھره

           وأكرما أعفّ  ما خيراً  ربيعة            بفضله والجزاء عنا هللا ىجز    : الشاعر  )3( قول ((نحو ) 2(

  .  أعفّ  ما قوله في الشاھد

  ضمير وفاعله للتعجب ماض فعل وأعفّ  مبتدأ رفع محل في تامة نكرة فما 

  .  )4())  ھو تقديره وجوباً  فيه مستتر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  57, ديوان رياض الجنة  (1)

  .  341/  3، عباس حسن  : النحو الوافي   )2( 
  .    266، ص  2أبوالحسن نور الدين ، حـ : البيت لإلمام علي بن أبي طالب في ديوانه ، انظر شرح األشموني   )3( 
  .   267/  2،  المصدر السابق  )4(  



 
 

  

 

 جعله شيء زيد أكرم ما ىمعن((  في لشئ ا� تكون D ح@وتھا وإن اتحلواجعلھ شيء أح@ھا ما ىومعن 

 ىاستثن ما خ� فعل كل من النقل ھذا أن تريد مكانه عن أشخصه ومھم الخروج عن أقعده أمر كقولك كريماً 

  . ) 1())  التعجب بباب مختص منه

  :  وبقوله موضع من أكثر في الصيغة ھذه الشاعر دماستخ وقد  

    أم لبان خليلَ ما أحَالَها
  )2(ال تسفها وال تسالها                 

  َ◌َما أَحلى عندي َمَدحَك مرة ابكي مرة اضحك

 قول في والشاھد  )3(ُشوقك لقلبي ينهُك مارأيت حياتي شبهك           

 الصيغ ھذه وتجري مدحك ماأحلى و وما ح@ھاا ما الترتيب على البيتين في أفعل ما لصيغة شاعرنا

 البرعي شعر في الصيغة ھذه وردت وقد  وإعرابھا الصرفية ود�لتھا تحليلھا في السابق الشاھد ىمجر

  .  النحوي قالبھا في

  : به أفعل صيغة

 ويتضح لھا المتاحة الصور من مستفيداً  الصيغة ھذه استخدام من البرعي الشيخ الشاعر أكثر  

  :  التالية الشواھد عرض خ@ل من ذلك

  )4( محمدِ  الرسولِ  جزوُ  مناأً ◌ُ  ھى       دخويلٍ  بنتِ  دالمجِ  بذاتِ ◌َ  مْ رِ كْ أً         

 على تعتمد Mنھا للتعجب القياسية الصيغ استخدام كيفية في تفاوت يوجد D أنه المعروف ومن  

 الذي التعبير نفس ھو المجد بذات كرمفأ الب@غية المتكلم لمقدرة نرجعھا أن نستطيع D فلذا ثابتة قاعدة

 والباء بالكرم يصفه أي كريماً  زيداً  يجعل بأن أحد لكل إنه بزيد أكرم:  بقولھم((  )5( الزمخشري أورده

  للتعدية والباء كرم ذا يصيره بأن أمر ھو أو مزيدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  146، ص  7، عالم الكتب ، بيروت ، ب ت ، حـ  علي  بن موفق الدين يعيش: شرح المفصل   )1(
  .  3ص , إصدارات المدد السادسة   )2(

   7ص , إصدارات المدد الخامسه 3(

  

 

  51المصدر السابق ، ص   )4(

  .  354، ص  بو القاسم  جار اهللاأ:  رابالمفصل في صنعة اإلع  ) 5(



 
 

:  ف1أقبح بالجھل أقبح إعراب وأما الفاعل موضع في Mنه به المفعول موضع في الباء فمجرور ھذا وعلى

 ظھ1وره م1ن ن1عم آخ1ره عل1ى مق1در ف1تح عل مبني وھو التعجب Iنشاء اMمر صيغة على جاء ماض فعل

 وھ11و أق11بح فاع11ل:  والجاھ11ل زائ11د ح11رف:  والب11اء بالتعج11 ]نش11اء اMم11ر ص11يغة هتاقتض11 ال11ذي الس11كون

 ،..  المج1د ب1ذات أك1رم:  الش1اھد ف1ي ك1ذلك فھ1و )1( )) فاع1ل Mن1ه مح1@ً  مرف1وع الزائ1دة بالباء لفظاً  مجرور

 الباء و السكون ظھوره من منع آخره على مقدر فتح على مبني اMمر صورة على جاء ماض فعل فأكرم

 متعجب1اً  ش1عره ف1ي كثي1راً  الص1يغة ھ1ذه الشاعر كرر وقد فاعل جر محل في المجد ذات و زائد جر حرف

  :  اMبيات في ا]نشائية بد�لته القياسي التعجب أسلوب ومستخدماً 

  )2... ( تبايع بكفٍ  أكرم  

 فاع1ل ك1فٍ  و زائ1د ج1ر ح1رف الب1اء و اMمر صورة على جاء ماض فعل أكرم بكفٍ  أكرم الشاھد  

  .  فاعل Mنه مح/ً  مرفوع لفظاً  بالباء  مجرور

  )3( … متكمنٍ  عارفٍ  من به أكرم  

 مج1رور فاع1ل الض1ميرو زائ1دة والب1اء اMم1ر صورة على جاء ماض فعل أكرم به كرمأ:  الشاھد  

  .  مح/ً  ومرفوع لفظاً  بالباء

 كل في واحداً  صرفياً  تحلي@ً  يحلل الصيغة لھذه التعجب ففعل التكرار نتجنب وحتى ا]عراب نفس فھو

    :  التالية الشواھد على القاعدة تسير وكذلك التعجب على دا�  به أفعل بصيغة لفع

  

  ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  69/  2،  مصطفى  غالييني: جامع الدروس العربية   )1(
   . 119ص , ديوان رياض الجنة  )2(

  .   163ص المصدر السابق ،   )3(

  

  

  

  

    

69  

 



 
 

  

  ... ) 1( غضھا حسن اتذ بعين أكرم 

 مجرور فاعل عين ، جارة والباء  اMمر صورة على جاء ماض فعل أكرم ، بعين أكرم:  الشاھد  

  .مح/ مرفوع لفظا بالباء

  ...) 2( نسكه � كان من به أكرم     

 فاعل الضمير ،  جارة والباء  اMمر صورة على جاء ماض فعل أكرم ، به أكرم:  الشاھد  

  . مح/ مرفوع لفظا بالباء مجرور

  ... )   3( متفوق عالم من به أكرم  

  . فاعل والضمير ، جارة الباء ، التعجب فعل أكرم ، به أكرم:  الشاھد

  ... )4( بالذي  أكرم ثم بشيخ أكرم  

 فاع@ن الموصول واسم شيخ ، التعجب فعل أكرم ، بالذي وأكرم ، بشيخ أكرم:  الشاھد   .

  .  مح/ وعانمرف  لفظا بالباء مجروران

  ...   ) 6(  وقومه)  5(  الميرغني بآل أكرم  

  .  مح/ مرفوع لفظا مجرور فاعل آل ، جارة الباء ، التعجب فعل أكرم ، بآل أكرم:  الشاھد  

  ... ) 7( مزاره يحق بأستاذ أكرم  

  .  مح/ مرفوع لفظا مجرور فاعل أستاذ ، جارة الباء ، التعجب فعل أكرم ، بأستاذ أكرم:  الشاھد  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  24، ص  ديوان رياض الجنة  )1(
  . 34المصدر السابق ، ص   )2(

  .  113، ص  المصدر السابق  )3(

  . 121، ص المصدر السابق  )4(

أرض لنفوذ الختمية ومركز مروي  ومساوي  م في جزيرة مساوى شمال مدينة 1879هو السيد علي بن السيد محمد عثمان الميرغني  ولد في سنة ) 1(
،  18دد ، مقال طارق محمد عثمان ، مجلة دراسات افريقية ، الع) السيد علي الميرغني ( لنشاطاتهم  وجده الميرغني مؤسس الطريقة الختمية في السودان ، 

  .  142م ، يناير ، ص  1998دار جامعة افريقية العالمية ، الخرطوم ، 
  .167 ، ص ديوان رياض الجنة ) 6( 
  . 195 المصدر السابق ، ص )7(
  
  



  )1( وخله البحار لجج به فأضرب  

  .  فاعل الضمير ، جارة الباء ، التعجب فعل اضرب ، به أضرب:  الشاھد

   )2. (... جماعاتٍ  من بھم أك@م  

  .  يذكر تغيير دون النحاة  وضعه الذى الصرقى بنظامھا الصيغة ھذه الشاعر طبق وقد  

  :  السماعية الشواھد د!لة

  :  ومشتقاتھا عجب

  :  قوله ذلك ومن له مطوعاً  السماعي اMسلوب شاعرنا استخدم

  عجائبا امعينَ سَّ الّ  ماخَ صِ  م�تْ 

  )9( رجيمِ  لكلِّ  رجمتْ  ھابِ ھبشُ وِ                                                   

  )2( رسكَّ مُ  لبنٍ  وفي أكلٍ  وفي      عجابٍ  أمرٍ  وفي ضحكٍ  وفي 

  )8( اتنويھَ  الكونِ  في ھتنوَّ  بذكره      عجباً  أنزلت عليمٍ  حكيمٍ  ومن

  )8( بيـالمتن قول ذلك ومن العربية شواھد في كثيرة ومشتقاتھا عجب ود�لة

    مزيه من نفسه فوق يجد لم                   عجيب فعجب معجباً  أكُ  أن(( 

   معجباً  كنت إن يقول غيره يعجب الذي والعجيب ، بنفسه يعجب الذي:  المعجب

  .)8( )) بمنكر إذا عجبي فليس عليه يمتاز ةمزي أحد ىير D عجيب رجل من صادر العجب فھذا بنفسي

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  134،  ص  ديوان  رياض الجنة   )1(
   152المممصدر السابق ، ص  )2(

  412عجب تعني األمر الذي يتعجب منه ، مختار الصحاح ، ص  )3(

  40ديوان رياض الجنة ، ص )  4(

  105/  1ب ، القاموس المحيط ، أمر عجاب ما جاوز حد العج)   5(

   73ديوان رياض الجنة ، ص) 6(
  53، ص وردت ترجمته )  7( 

  56، ص 2عبد الرحمن البرقوقي ، جـ: شرح ديوان المتنبئ )8(

  



                                                    

  )2( والتأمينَ  بالحمدِ  ناوختامُ              بھا ادعوانَ  مَّ لھُ الَّ  بحانكَ سُ 

                                       

  )3( ي@عُ  صبريَ  ھمَّ لَّ ال كَ حانسبُ         ببابهِ  ألوذَ  من أكرمُ  وMنتَ 

                                                   

  )4( الضعيفَ  يھرعُ  ليهإ نمْ اَ يَ         يالطيفُ  ھمَّ لَّ ال حانكَ سبُ 

                            

  .  المقام بقرينة التعجب على دلت كلمة بقوله ) 5( يوطيالس شرح في  هللا سبحان د�لة وردت وقد  

 قاله ما ذلك ومن) 6( حسن عباس إليھا أشار كما السماعية اMلفاظ من وھي  : لك ويا ، لي ويا ، له يا

  :  اMلفاظ ھذه في شاعرنا

  )7( حكمِ مُ  بقوِل◌ٍ  جتْ سِ نُ  حكمةٍ  من     يالهُ  ك/ماً  المولى من واعُ مِ سَ        

  ) 8( رجلِ  من يالھا هللاِ  رسولِ  بأمرِ        جلهِ رِ  حتَ تَ  نقهُ عُ  ليِّ  و وكل

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    31ديوان رياض الجنة ، ص ) 1(
   34المصدر السابق ، ص ) 3( 

   72صدر السابق ، صالم) 3(

   203المصدر السابق ، ص) 4(
  468 .، ص 2هـ ، حـ 1409، دار اإليمان للطباعة ، بيروت ،  2السيد الصادق الشيرازي ، ط : لفيةألعلى ا شرح السيوطي) 5(
  340/  3 ،  الوافي النحو  )6(

   138ديوان رياض الجنة  ، ص  )7(

  107، ص  المصدر السابق   ) 8(

 
 

  

 

 التعجب لدDلة الشاعر استخدمھا وقد ،!  هللا سبحان قولنا التعجب على تدل التي السماعية اMلفاظ ومن

  :  قائ/ً 

  )1( بناھا اءوالسمَ  اMراضي ودحى     ستوىأ العرشِ  على ملكٌ  هبحانسُ      

  

 



 
 

  

 

 في اللفظة ھذه وردت)  3( )) والتعجب المدح ىمعن تضمن ماض فعل حُسن الفعل جاء حيث((  

  :  ) 4( بقوله والتعجب المدح على دالة البرعي الشيخ شعر

  

  (مقاماً  لديهِ  تْ نَ سُ حَ  نةٍ ج في       محمدٍ  ربِ قُ بِ  ظىحَ يَ  ھمبِّ حِ مُ وَ 

  تْ نَ سُ حَ  الشاھد

  :  شاعرنا قول في وردت وقد) 5())  عملك أحسن ما أي قوDً  أحسنت((  أفعل ومثال

  )6( ي@عُ  صبريَ  ھمَّ لَّ ال حانكَ سبُ       ببابهِ  ألوذَ  من أكرمُ  وMنتَ   

                                                   

  .  السماعي التعجب على تدل لفظة وھي أفعل وزن على أكرم قوله الشاھد  

 � , �  : وتا
 بال@م ءفيجي!  � ىالمعن ھذا في يقول العرب وبعض التعجب ىمعن وفيھا!  تا�:  تقول وقد((   

 كما نصبته الجر حرف به المحلوف من حذفت إذا أنك وأعلم التعجب ىمعن فيه يكون أن إ� ءيتج و�

 إذا مثلھا و�,  التعجب ىمعن أردت إذا التاء منه تحذف ف/ تا� ماأف حقاً  ذاھب إنك:  تقل إذ حقاً  تنصب

  :  قوله في الشاعر طبقه ما وھذا) 7())  إ� ليس تعجبت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  231/  230ص ، عبد الوهاب الصابوني: للباب في النحو ا )1(
  ) 69(سورة النساء ، آية   )2(
، قسم اللغة العربية ، كلية التربية ، جامعةالخرطوم ، رسالة ماجستير ، ) أسلوب إنشاء المدح والذم في النحو العربي ( رابعة الطيب عبد الرحيم ؛   )3(

  134م ، ص 2001
   147رياض الجنة ، صديوان   )4(
   230اللباب في النحو ، ص )5(
   72ديوان رياض الجنة ، ص  )6(

   497، ص  3سيبويه  ، تحقيق عبد السالم محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ب ت ، حـ :  الكتاب  ) 7(

          

  

         

  

   

  

 

 
 

  

 

  

   

  

 وشواھد ) 1( الصابوني الوھاب عبد أوردھا كما السماعي النوع من وھي  التعجب على دالة Mلفاظا ھذه 

َوَمن ُيِطِع الّلَه َوالرُسوَل َفُأْوَلِئَك َمَع الِذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم مَن (( ىتعال  قوله ففي كثيرة آيات في وردت فعل

ديِقيَن َوا يَن َوالصِبياِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقاالن َهَداء َوالصَحُسنَ والشاهد .  )2()) لش .  
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  :وأفعل فعل



 
 

  

 

  )1( بذاته يليق D عما �       وبياته صبحه في النھى ىأنھ

  

  )8( بأمه السماءِ  كمُ سَ  على       امَ وسَ  بأبوة ع/ أصل من �

  .  الشاعر شواھد في!  تا� بقولنا التعجب على الدال الج@لة لفظ يرد ولم  

  :دره  �

 ]ظھار قصداً  ىتعال هللا إلي فعله أضاف وإنما عنه الصادر الممدوح فعل عن كناية دره � ىومعن(( 

 D الد�لة وھذه ) 3( )) فعله أعجب ما فارساً  دره � قولھم ىفمعن العجائب ئيمنش ىتعال Mنه منه التعجب

  : )4( شاعرنا قول على ينطبق ما وھذا فيھا تفاوت D إذ eخر شخص من استخدامھا في تختلف

   مانِ بالسَّ  فدعوهُ  به ومَّ سُ        بأمرهِ  القائمين ردُّ  �ِ       

 هردُّ  �ِ                        مانِ بالسَّ  فدعوهُ  به ومَّ سُ          من لقلوب نسمِّ مُ  ردُّ  �ِ      

  )5( اMنجمِ  صغارِ  على البدور                 فضل فاضلٍ  إمامٍ  من

◌ِ  بين الجوائز سھمَ       واأحرزُ  رجا�ً  ھُمواردُّ  �ِ     )6( مِ ھُ اMسُ  كلَّ

  :ا�ستخدمات المجازية        
  :النداء 

 الشيخ قول ذلك ومن . )7()) السماء لجمال يا (( قولنا في كما النداء لتعجبل المجازية ا�ستخدامات من

  :  البرعي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   9ديوان رياض الجنة ، ص  )  1(
   167ص المصدر السابق ،  ) 2(
   397/  1شرح التصريح على التوضيح ،   ) 3(
   109ديوان رياض الجنة ، ص  )  4(
  116المصدر السابق ، ص  )  5(

   118المصدر السابق ، ص  )  6(
  520معحم البالغة العربية ، المجلد الثاني ، ص     )7(

  

  

  

  

 



 
 

  

 

  

        موغيرھُ  البنينَ  وھبَ  لنا من يا

  )1(اً عقيم يشاءُ  منً  ويحعلُ  فض/ً 

  :  ا!ستفھام

 أن يمكنن1ا المعن1ى يتض1ح وحت1ى  ورد ق1د البرع1ي ش1عر في التعجب الى  ستفھاما� خروج ووجه  

َوَتَفقَد الطْيـَر َفَقـاَل َمـا ِلـَي َال َأَرى اْلُهْدُهـَد َأْم َكـاَن ِمـَن : (( الس@م عليه سليمان لسان على تعالى قوله عند نقف

 ع11دم بس1بب والجھ1ل  الس11بب ب1ذلك الجھ1ل يس1تلزم الرؤي11ة ع1دم ف1ي الس1بب ع11ن ؤالالس1 ف1إن )2( ))اْلَغـاِئِبينَ 

  :  البرعي قول على التحليل ھذا وينطبق) 3())  التعجب يستلزم الرؤية

   اركً شُ  ماءالسّ  خلق في �ِ  كانَ  ھل  

   )4( ارَ اَ آثَ  اMرضِ  فوقَ  كانَ  الذي في أم                  

  

  والرد ا]جابة يستلزم واMرض السموات خلق في � شركاء ودوج عدم في السبب عن السؤال فإن

  . التعجب يستلزم أص@ شركاء وجود عدم بسبب ا]جابة عن والعجز الرد وجود وعدم

  :  قوله وعلى

   ججٍ حُ  نمِ  هللاِ  رسلِ  بعد ملكُ  ھلْ فَ 

  )5( إنذارا هللاِ  كلماتُ  متدِّ قُ  و                        

  في التعجب يستلزم الرسل إرسال بعد حجة وجود عدم يف السبب عن السؤال فإن

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   40ديوان رياض الجنة ، ص )  1(

  .   )20( آية ، النمل سورة   )2( 

 .  106 ص ، العربية البAغة فى   )3(

  11 ص ، الجنة رياض ديوان   )4(

  .   12ص ، السابق المصدر) 5(
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   الحمى أصابته وقد قوله يالمتنب شعر في) 1( أمثلته ومن.  ا]نذار تقديم تم بعدما اMمر

   بنت كل عندي الدھر أبنت

  ) 2( الزحام من أنت وصلت فكيف                                  

  :  علة أصابته وقد الدولة سيف ) 3( يف وقوله

   ؟ ينوب لما المستغاث وأنت             بداء الدنيا تنوبك وكيف        

  :  أسدا عمار بن بدر صرع حينما قوله يالمتنب شعر في أمثلته ومن

  )4(  ؟ وDصقالم الصارم ادخرت لمن        بسوطه الھزبر الليث أمعفر      

  :  أيضا ) 5( وقوله

   القصائد ومني الدعوى منھم فكم  اعرــش غير أرى D أني يليخل  

   واحد اليوم دولةـــــال سيف ولكن    كثيرة السيوف إن تعجبا ف/  

 اMبيات في يالمتنب استخدمھا كما Mدواته مستخدماً  ستفھاما� في وردت التي البرعي شواھد ومن

  :  قوله السابقة

   عاالدُّ  ىَ لدَ  الحرامَ  البيتَ  أأستقبلُ   

   )6( نواظرِ الَّ  العيونِ  نورَ  المصطفى أمِ                                        

   بما دهُ أيَّ  هللاَ  أنِّ  رَ تَ  ألم 

   )7( ناسبُ يُ  المعجزاتِ  مقامَ  يقومُ                       

   ؟ بجرائدٍ  هِ لنشرِ  عاكَ دَ  ماذا

   )8( ؟ عاكَ دَ  عينَ اللَّ  إبليسَ  أرأيتَ                        

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  107/  106 ص ، العربية البAغة كتابه في عتيق العزيز عبد أوردھا) 1(

   248/  2 ، يالمتنب الطيب بوأ:   يالمتنب ديوان) 2(

   2/115 ،  السابق لمصدرا) 3(

  . 190 /2 ،  السابق المصدر) 4(

   2/70 ، السابق المصدر)  5(

  .   111 ص ،   الجنة رياض ديوان) 6(

  .   169 ص ، السابق المصدر) 7(

  .   195 ص ، السابق المصدر) 8(

  



 
 

  

   على ومشيتهُ  هھيئتُ  كيفَ  أم

   )1( هُ قرارُ  ونعم ھونا الثرى ظھر                   

   هُ حديثُ  يفكَ  منه عُ التواضُ  يفَ ك 

   )2( ارهٌ وِّ زُ  هوحولُ  الجلوسُ  كيفَ                           

   هُ وعجينُ  قيقهدَ  كيفَ  أرأيتَ 

  )     3( هُ نارُ  وقدُ تُ  كيف أم وإدامهُ                                

 الشواھد كل نعرض ولم البرعي الشيخ شعر في الواردة الشواھد من جزءاً  تمثل كلھا الشواھد ھذه

  .  للتكرار تجنباً  وتشابھھا لكثرتھا

 منھا الم@حظات بعض توجد أنه إ� البرعي الشيخ شعر في التعجب مادة تطبيق تم الجزء وبھذا  

 والمضاف بالمضاف منه والمتعجب التعجب  فعل بين فصل قد نجده القياسية للصيغ استخداماته في

  :  قوله ذلك ومن الشعرية للضرورة ذلك أرجعنا ولكن ذلك إلي رةا]شا النحاة كتب في نجد ولم إليه

  َ◌َما أَحلى عندي َمَدحَك مرة ابكي مرة اضحك  
  )4(ُشوقك لقلبي ينهُك مارأيت حياتي شبهك           

  .  عندى إليه والمضاف بالمضاف فص/ قدَمَدحَك  منه والمتعجب) أَحلى( التعجب ففعل  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   195 ص ، الجنة رياض ديوان )1(

 .   195 ص ، السابق المصدر )2(

 .  195 ص ، السابق المصدر )3(

 .   3 ص,  السادسة المدد إصدارات )4(

  

  

  

  

  

 



 
 

  

  

  اتمةــــــــــــخ

  : ملخص البحث 

 خ1@ل من البرعي هللا وقيع محمد الشيخ الرحيم عبد الشيخ شعر في التعجب الدراسة ھذه تناولت  

  .  بخاتمة وتنتھي بمقدمة تبدأ فصول ث/ثة في الدراسة وكانت دواوينه

 ، التعج1ب مفھ1وم ھ1ي مباح1ث ث@ث1ة ف1ي وذل1ك, )  العربي1ة اللغة فى التعجب(  اMول الفصل ناقش  

  .  القياسيتين التعجب صيغتي في حاةالن وآراء ، التعجب وأساليب

 ھ1ي مباح1ث ث@ث1ة ف1ي)  وآث1اره ، وحيات1ه ، عص1ره:  البرع1ي الشيخ الشاعر(  الثاني الفصل وفي  

  .  وآثاره وت@ميذه ، وشيوخه ، وحياته ، عصره

 ث@ث1ة ف1ي البرع1ي الش1يخ ش1عر ف1ي التعج1ب م1ادة تطبي1ق الثال1ث الفصل في الدراسة استعرضت  

  .   ونحوياً   د�لياً  وتحليلھا وتصنيفھا ، الشواھد ءإحصا ھي مباحث

  .  والتوصيات النتائج أھم تلخص وخاتمة الدراسة ھذه نتائج ذلك تعقب  

  :  النتائج أھم

 أجھ1زة وف1ي ، المعاص1رة حياتن1ا فى ا�ستعمال شائع والب@غية النحوية بد�لته التعجب أسلوب .1

 ،!  عجي11ب من11تج ان11ه ،!  م11ذھل ،!  رائ11ع منھ11ا عيةالس11ما اMلف11اظ س11تخدامD نم11وذج خي11ر ا]ع11@م

 . إشعاره فى مادحاً  البرعى الشاعر إستخدمه وكما, اMلفاظ من وغيرھا

!  هللا وس1بحان ،!  رج1ل م1ن أنت ما:  المثال سبيل على اللغة في المستخدمة السماعية اMلفاظ من .2

 وم1ن رج1@ بزي1د وحس1بك ،!  رج1@ زي1دب وكف1اك ،!  رب � والعظم1ة ،!  أكب1ر وهللا ،!  بخٍ  وبخٍ  ،

 ش11دَ  ومنھ11ا ، ب11ه أك11رم م11ن ب11د�ً  كرم11اً  ل11ك هللا أدام فيھم11ا والتق11دير!  وكرم11ا ،!  درك و� ،!  رج11ل

 كثي11رُ  ومنھ11ا وا�س11تفھام ، وال11دعاء ، الن11داء ف11ي ةالمجازي11 وا�س11تخدمات ، ومش11تقاتھا وعج11ب

 .البرعى شعر فى مستخدم



 
 

 حتى منه الفعل تكرار بعد وذلك ذم وأ مدح مبالغة باب وھو ، موالذ المدح د�لة له التعجب .3

 عند بالھمزة وينقل ، متعديا و�يكون بالضم فُعل إلى ينقل وحينھا ، والطبيعة كالغريزة يصير

 قابل ، متصرف ، ث/ثي ماض فعل من إ� النقل و�يكون ، واحد مفعول إلى فيتعدى التعجب

 الشاعر إتبع وقد مثبت ، للمعلوم مبني ، تام ، فع/ء علأف على منه الوصف ليس ، للتفاوت

 .  والنحو الصرف قواعد وفق ذلك كل البرعى

  الصياغة في كالمثل صارت لذا موحدا تركيباً  تتبع القياسيتين بصيغتيھا التعجبية الجملة .4

 .البرعى شعر فى الوارده الشواھد خ@ل من ذلك ويظھر

 ، الزائدة وكان ، والمصدر ، والحال ، والمجرور بالجار لهومعمو التعجب فعل بين الفصل يجوز .5

 الفصل ماعدا ذلك لكل شواھد ترد ولم  والمستقبل ، وأمسى ، وأصبح ، ولو0 ، والمنادى ، كان وما

 . اليه والمضاف للمضاف

 Mنھا متجددة متنوعة يفھ السماعية صيغه وأما ، السماع في انحصرت الشاذة التعجب صيغ .6

 قاعدة و�تحكمه ، متعجب فھو تعجبه أظھر فمتى ، وحاله الب@غية المتكلم مقدرة على تعتمد

 على دلي@ً  البرعى الشاعر اورده وما مقيدة غير وألفاظه التعجب ع@مات كانت لذا بعينھا

 . النحو لعلم ومعرفته الب@غية مقدرته

  :  والمقترحات التوصيات

 . لبحث تحتاج البرعى شعر فى والذم المدح وأفعال بالتعج Mسلوب والنحوية الب@غية الد�لة .1

 .  للدراسة خصبة مادة  البرعى شعر فى التعجب بفعل النحوية وع@قتھا التفضيل أفعل .2

 تفتقر المعاني علم في غزيرة مادة لھا الب@غية ود�لتھا ، ل�لفاظ المجازية ا�ستخدامات .3

 . نموذج خير البرعى شعر وفى الباحثين Mيادى

 . الباحثين إھتمام من لمزيد السودانية المورثات حتاجت .4

  

  

  



 
 

  

 

  فھرس ا�يات الكريمة

  الصفحة  رقمھا  السورة  ا�ية   الرقم

1  
َكْيَف َتْكُفُروَن ِباللِه َوُكنُتْم َأْمَواتًا َفَأْحَياُكْم ُثم ُيِميُتُكْم ُثم : ((قوله تعالى 

  ))ُيْحِييُكْم ُثم ِإَلْيِه ُتْرَجُعونَ 

  

  18،  13  28  بقرةال

2  
َوَمن ُيِطِع الّلَه َوالرُسوَل َفُأْوَلِئَك َمَع الِذيَن َأْنَعَم الّلُه َعَلْيِهم : ((قوله تعالى 

اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا َهَداء َوالصيِقيَن َوالشد يَن َوالصِبيَن النم((  
  

  النساء

  

69  

  

74  

3  
ْذ َيْمُكُر ِبَك الِذيَن َكَفُروْا ِلُيْثِبُتوَك َأْو َيْقُتُلوَك َأْو ُيْخِرُجوَك َوإِ : ((قوله تعالى 

  ))َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر الّلُه َوالّلُه َخْيُر اْلَماِكِرين
  

  ا!نفال

  

30  

  

9   

4  
َوَعِشيَرُتُكْم  ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبَنآُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكمْ : ((قوله تعالى 

َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحب ِإَلْيُكم 
مَن الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَربُصوْا َحتى َيْأِتَي الّلُه ِبَأْمرِِه َوالّلُه َال 

  )) َفاِسِقينَ َيْهِدي اْلَقْوَم الْ 

  

  التوبة

  

24  

  

  

2  

  

5  
َقاَلْت َيا َوْيَلَتى أََأِلُد َوَأَنْا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعِلي َشْيًخا ِإن :  ((  قوله تعالى 

  )) َهَذا َلَشْيٌء َعِجيبٌ 
َقاُلوْا َأَتْعَجِبيَن ِمْن َأْمِر الّلِه َرْحَمُت الّلِه َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم ((وقوله  تعالى 

  ))ْهَل اْلَبْيِت ِإنُه َحِميٌد مِجيدٌ أَ 

  

،72  ھود

73  

11  

6  
ما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَال ِآلَباِئِهْم َكُبَرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ِمْن : ((قوله تعالى 

  ))َأْفَواِهِهْم ِإن َيُقوُلوَن ِإال َكِذًبا
  22  5  الكھف

7  
  )) ْصَناَمُكم َبْعَد َأن ُتَولوا ُمْدِبِرينَ َوَتاللِه َألَِكيَدن أَ : ((قوله تعالى 

  

  21  57  ا�نبياء

8  
َوَقاُلوا َماِل َهَذا الرُسوِل َيْأُكُل الطَعاَم َوَيْمِشي ِفي : ((قوله تعالى 

  ))اْألَْسَواِق َلْوَال أُنِزَل ِإَلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيرًا

   

  الفرقان

  

7  20  

9  
َوَتَفقَد الطْيَر َفَقاَل َما ِلَي َال َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن : ((قوله تعالى 

  )) اْلَغاِئِبينَ 
  14،20  20  النمل



 
 

10  
ِإن اللَه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلوَن َعَلى النِبي َيا َأيَها الِذيَن : ((قوله تعالى 

  )) آَمُنوا َصلوا َعَلْيِه َوَسلُموا َتْسِليًما
  53  56  ا�حزاب

11  
  ))َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُرونَ : ((قوله تعالى 

  8  12  الصافات

12  
ُجُهْم ُذْكرَاًنا َوإَِناثًا َوَيْجَعُل َمن َيَشاء َعِقيًما ِإنُه : ((قوله تعالى  َأْو ُيَزو

  )) َعِليٌم َقِديرٌ 
  53  50  الشورى

13  
وَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحق ِلُيْظِهَرُه َعَلى ُهَو الِذي َأْرَسَل َرسُ : ((قوله تعالى 

  ))الديِن ُكلِه َوَكَفى ِباللِه َشِهيًدا
  29  28  الفتح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  :فھرس ا�شــــــــــــعار 

  

   الصفحة   القافية  البحر   الشاعر   البيت

  28  الباء  الوافر  ظالم بن الحارث الشاعر  الرقابا

  21  الباء  الطويل  ا�سدى رفرا  المقانب

  77  الباء  الوافر  المتنبى الطيب ابو  ينوب

  19  الحاء  الطويل  خفاجة إبن  نافح

  24  الخاء  البسيط  العبد بن طرفه  طباخ

  77  الدال  الطويل  المتنبى الطيب ابو  واحد

  77  الدال  الطويل  المتنبى الطيب ابو  القصائد

  22  الراء  الكامل  اMعشى  جارا

  24  الراء  الطويل  الورد بن عروة  فأجدر

  21  الراء  المديد  القيس أمرؤ  نفره من

  77  ال@م  الوافر  المتنبى الطيب ابو  المصقو�

  77  الميم  الوافر  المتنبى الطيب أبو  الزحام

  19  الميم  الطويل  خفاجة إبن  أحجما

  22  الھاء  الرجز  العجلىٍ  النجم أبو  نلقاھا

  52  لباءا  الطويل  المتنبى الطيب أبو  أمانيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  المصادر والمراجع

   الكريم القرآن

   ا6حاديث

 قس	م 1ط ، ف	ارس ف	ائز تحقي	ق ، اللم	ع ش	رح ا�س	دي عل	ي ب	ن الواح	د عب	د القاس	م أب	و ، العكب	ري برھ	ان ابن .1

  .   م 1984 الكويت ، العربي التراث

 ب الق	اھرة ط ، الحمي	د عبد الدين محيي محمد تحقيق ،  عقيل بن شرح عقيل بن هللا عبد الدين بھاء ، عقيل ابن .2

 .  ت

 ب بي	روت ، ص	ادر دار ، الثقافية الكتب مؤسسة 1ط ،  العرب لسان مكرم بن محمد الدين جمال ، منظور ابن .3

 .  ت

 المب	ارك م	ازن تحقيق ،  ا�عاريب كتب عن اللبيب مغني يوسف بن هللا عبد محمد أبو ، ا�نصاري ھشام ابن .4

 .  م 1998 بيروت ، الفكر دار 1ط ، هللا حمد علي ومحمد

 م 1997 بيروت ، العلمية الكتب دار 1ط ، مالك بن ألفية إلي المسالك أوضح .5

 .  م 1988 بيروت الجيل دار 1ط ، الدين محيي محمد تحقيق ، الصدى وبل الندى قطر شرح  .6

  ت ب القاھرة ط ، الحميد عبد الدين محيي محمد تحقيق ،  الذھب شذور شرح .7

  ، المس		يرة دار ط  ذھ		ب م		ن أخب		ار ف		ى ال		ذھب ش		ذرات الحنبل		ى العم		اد ب		ن الح		ي عب		د أب		والفNح ، العم		اد ب		نا .8

 .  م 1979 بيروت

 .    ت ب     بيروت ، الكتب عالم ط ،  المفصل شرح علي بن يعيش الدين موفق ، يعيش ابن .9

 .  م 1930   بيروت ، الثقافية المكتبة ،بيالسندو حسن تحقيق ،  القيس امرئ ديوان القيس امرؤ. 10

 .  ت ب بيروت ، للمNيين العلم دار ، 5ط ،  الحديث العربي العالم في ا�دبية تجاھاتاV المقدسي أنيس. 11

   الزريبة موقع اXنترنت. 12

 مؤسس	ة 7 ط  ، حس	ين محم	د محم	د تحقي	ق ،  الكبي	ر ا�عشى ديوان  جندل بن قيس بن ميمون ، ا�عشى .13

  ت ب  بيروت ، الرسالة

  مالك بن ألفية على ا�شموني شرح  ا�شموني عيسي بن محمد على بن الدين نور الحسن أبو ، ا�شمونى .14

 . م1957 بيروت  ، الكتب دار 1ط ،

 

  بيروت  ، الثقافة دار  ط  ،   ا?غاني  ا?صبھاني احمد بن الحسين بن على الفرج أبو ، ا?صبھاني .15

 . م 1957

  

 



 
 

  

 

 بين الخJف مسائل فى اIنصاف سعيد بن محمد الرحمن عبد البركات أبو الدين مالك ،  ا?نباري .16

 بيLروت ، الفكLر دار ط ، الحميLد عبLد الLدين محيLي محمLد تحقيLق  ،  والكLوفيين يينرالبص النحوين

 .  م1967

 ، يمإبراھ أحمد الرحيم عبد تحقيق ،  الصحابة ديوان  البرعي هللا وقيع محمد الرحيم عبد ، البرعي .17

 .م2003 الخرطوم ،  ا?سباط مركز

 .م1991 الخرطوم  ، الخرطوم جامعة مطبعة 1ط ،  الجنة رياض ديوان .18

 .  ت ب  الخرطوم ا0سباط مركز  ط ، إبراھيم أحمد الرحيم عبد تحقيق ،  المدد إصدارات .19

 كليLة ، اةدكتLور رسLالة ، ا?ندلسLي خفاجLة بLن عند واIبداع البJغة الرحمن عبد الخزينة الحسين .20

 .  م 1993 الخرطوم جامعة ، اUداب

 .  م 1985 بيروت  مكتبة 1ط ،  التعريفات الجرجاني الشريف محمد على ، الجرجاني .21

 الدين محيي تحقيق ،  النبJء أعJم سير عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس ، الذھبي .22

 .   م 1997 وتبير ، الفكر دار 1ط ، العمروي غرامة بن سعيد أبو

 .  م 1987 بيروت ، الجيل دار ط ،  الصحاح مختار الرازي بكر أبو ، الرازي .23

 الكتLب دار 1ط ،  اIعLراب صLنعة فLي المفصLل عمLر بن محمود هللا جار القاسم أبو ، الزمخشري .24

 .  م 1999 بيروت ، العلمية

 ، 1ط ، ھنLداوي الحميد بدع تحقيق ،  العلوم مفتاح علي بن محمد بن يوسف يعقوب أبو ، السكاكي .25
 .  م 2000 بيروت ، العلمية الكتب دار

  ، والنحLاة اللغLويين طبقLات فLي الوعاة بغية ، السيوطي الرحمن عبد الدين جJل الحافظ السيوطي .26
 .  م 1979 مصر ، الفكر دار ، 7ط ، إبراھيم الفضل أبو محمد تحقيق

 للطباعLLة اIيمLان دار 2ط ،ا?لفيLة علLLى  السLيوطي شLرح  الشLLيرازي الصLادق السLيد ، الشLيرازي .27

 .  ھــ 1409

 دار ط ،  مالك بن ألفية على مونيشا? شرح على الصبان حاشية الصبان علي بن محمد ، الصبان .28

 .   ت ب مصر ، العربية الكتب إحياء

 تحقيLق  النحLو فLي والتLذكرة التبصLرة الصيمري إسحق بن علي بن هللا عبد محمد أبو ، الصيمري .29

 .  م 1982 دمشق ، الفكر دار 1ط ، الدين علي مصطفى أحمد فتحي

 مص1طفى مطبع1ة 2ط ،   المح1يط الق1اموس  يعق1وب ب1ن محم1د ال1دين محي1ي ، أب1ادي الفيروز .30

 .  م 1952 مصر ، الحلبي بابي
 تحقي11ق مرك11ز ط ،  الق11رآن Mحك11ام الج11امع  اMنص11اري أحم11د ب11ن محم11د هللا عب11د أب11و ، القرطب11ي

 .  م 1987 مصر ، التراث
 دار 2ط ،  التلخ1يص شرح  القزوينى الخطيب الرحمن عبد بن محمد الدين ج@ل ، القزويني .31

 .م1982 بيروت  ، الجيل
 محم1د تحقي1ق ، النحاة أبناه على الرواة إنباه  يوسف بن علي الحسن أبو الدين جمال ، القفطى .32

  .م1986 القاھرة  ، العربى الكتاب دار 1ط ، إبراھيم الفضل أبو
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 2ط ، عض1يمة الخ1الق عب1د محم1د تحقي1ق ،  المقتض1ب  يزي1د ب1ن محم1د العب1اس أب1و ، المبرد .33

 . التجارية اMھرام مطابع
 ، الثقافي11ة  المكتب11ة 1ط ،  المتنب11ي دي11وان  الجعف11ي الحس11ين ب11ن أحم11د الطي11ب اب11و ، المتنب11ي .34

 .  ت ب  بيروت
 ، الثقافي11ة المكتب11ة 1ط ، اب11راھيم الفض11ل أب11و محم11د تحقي11ق ، النابغ11ة دي11وان ال11ذبيانى النابغ11ة .35

 . ت ب  بيروت
 .  م1984 بيروت ، العربي الكتاب دار 2ط ، العربي البيان  طبانة بدوي .36
 . م 1982 الرياض ،  العلوم دار 2ط ، العربية الب@غة معجم .37
 بي11روت ، الفك11ر دار ، 2ط ،  علي11ه يك11ون أن يج11ب وم11ا الس11وداني اMدب طمب11ل المل11ك حم11زة .38

1972  .  
 محي1ي محم1د تحقي1ق ،  التوض1يح على التصريح شرح  اMزھري يوسف بن هللا عبد بن خالد .39

 . ت ب ، القاھرة ، الحميد عبد الدين
 ، ماجس1تير رسالة ،  العربي النحو فى والذم المدح إنشاء أسلوب  ، الرحيم عبد الطيب رابعة .40

 . م2001 الخرطوم جامعة ، التربية كلية
 مؤسس1ة 2 ط ، ھ1ارون محم1د الس1@م عب1د تحقيق ،  الكتاب  قنبر بن مروع بشر أبو ، سيبويه .41

 . ت ب  بيروت  ، الكتب عالم ط ، م1967 بيروت ، للمطبوعات اMعلمي
  م1968 القاھرة ، المعارف دار 1 ط ،  النحوية المدارس  ضيف شوقي .42
 . ت ب  القاھرة  المعارف، دار 22ط  ،  العربى ا�دب تاريخ .43
 ، بي11روت ، ص11عب دار ، عط11وي ف11وزي تحقي11ق ، العب11د ب11ن طرف11ة دي11وان  دالعب11 ب11ن طرف11ة .44

 .م1980
 . ت ب  مصر ، المعارف دار ،  والنثر الشعر حديث من  حسين طه .45
 . ت ب مصر ، المعارف دار 4ط  ،  الوافي النحو  حسن عباس .46
 الكوي111ت ، العلمي111ة البح111وث دار 1ط ،  وب@غي111ة نحوي111ة تطبيق111ات  مك111رم س111الم الع111ال عب111د .47

 .م1975
 

 .م1985 بيروت ، العربية النھضة دار ط ،  العربية الب@غة فى  عتيق العزيز عبد .48
 .م1938 القاھرة ، ا�ستقامة مطبعة 2ط ، المتنبي ديوان شرح  البرقوقي الرحمن عبد .49
 .م2000 الخرطوم ، ا�سباط مركز ، 1ط ، السودان برعي  إبراھيم أحمد الرحيم عبد .50
 بي1روت ، العربي1ة الثقاف1ة دار 2 ط ، الس1ودان ف1ى العربي1ة الثقاف1ة اريخت1  عاب1دين المجيد عبد .51

 .م1985
 الفن11ي ل�نت11اج ق11اف 1ط ،  الوق11ت رج11ل البرع11ي  س11عيد اللطي11ف وعب11د الب11وني اللطي11ف عب11د .52

 .م2000 الخرطوم ، وا]ع@مي



 
 

  

  

  

 
 . ت ب    بيروت ، الشرق مكتبة دار ط ، النحو في اللباب  الصابونى الوھاب عبد .53
 . م 1994 بيروت ، العربى الكتاب دار ط ، اMسمر راجي تحقيق ،  ديوانه الورد بن عروة .54
 إحي11اء 1ط ، مص11ر عطي11ة ھ11ادي تحقي11ق ،  المش11كل كش11ف اليمن11ي الحي11درة س11ليمان ب11ن عل11ي .55

 .  م 1984 بغداد ، ا]س@مي التراث
 .  م 1994 القاھرة ، العربي الفكر دار 7ط ،  الحديث اMدب في الدسوقي عمر .56
 آف11ر ش1ركة 1ط ،  الس11ودان ف1ي واMم1اكن واMنس11اب القبائ1ل موس1وعة  قاس11م الش1ريف ع1ون .57

 .  م 1996 الخرطوم ، قراف
 ، الجي1ل دار 1ط ،  انالس1ود ف1ي الش1عبية الم1دائح ف1ي القرش1ي مجموع1ة حس1ن محم1د قرشي .58

 .  م 1996 بيروت
  م 1961 بيروت ، صادر دار 1ط ،  خفاجة بن ديوان  البستاني كرم .59
 ، والترجم11ة والنش11ر الت11اليف دار ،  الس11ودان ف11ي الح11ديث الش11عر الش11وش إب11راھيم محم11د .60

 .  م 1971 الخرطوم
 .  م 1983 خرطومال ، للطباعة النمر دار ،  اللغة علم إلي مدخل  العزيز عبد حسن محمد .61
 .  م 1989 القاھرة ، الشباب مكتبة ط ،  المصفى النحو  عيد محمد .62
 بي11روت ، 18 ط ، خفاج11ة الم11نعم عب11د تحقي11ق ،  العربي11ة ال11دروس ج11امع  غ@يين11ي مص11طفى .63

 .  م 1986
 .  م 1974 ، العربي الكتاب دار ، 4ط ،  العرب آداب تاريخ  الرافعي صادق مصطفى .64
 .  م 1989     ، الب@د دار ،  واMسلوبية الب@غة بين اللغة  ناصف مصطفى .65

 
 .  م 1982 ، بيروت ، العلمية الكتب دار ،  النثر نقد  الحسين بن وھب .66

   والمخطوطات الدوريات

   ت ب ، الخرطوم    ، اMسباط مركز 1ط ،  ب@غية وصور خواطر عثمان القرشي إبراھيم .67

 .   ةذاتي سيرة  البرعي الرحيم عبد ، البرعي .68

 مركز ، البرعي الرحيم عبد والشيخ الماحي حاج السوداني المديح فن قطبا  فرح محمد خالد .69

 .  ت ب ، الخرطوم ، اMسباط

 18 الع1دد ، إفريقي1ة دراس1ات مجلة ، الميرغنى علي السيد بعنوان مقال  عثمان محمد طارق .70

 .   م 1998 الخرطوم ،
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