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 2019جوان                                   109                             - بسكرة-عة محمد خيرضجام

        الزّ�ينالزّ�ينالزّ�ينالزّ�ين    الثّاينالثّاينالثّاينالثّاين    موىسموىسموىسموىس    ّمحوّمحوّمحوّمحو    ٔايبٔايبٔايبٔايب    شعرشعرشعرشعر    يفيفيفيف    البسـيطةالبسـيطةالبسـيطةالبسـيطة    أالفعالأالفعالأالفعالأالفعال    صيغصيغصيغصيغ
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 البىن تتبع ٕاىل ا=راسة هذه هتدف
 و ، الثاين موىس محو ٔايب شعر يف الرصفية
 وعالقهتا مهنا البسـيطة أالفعال صيغ حتديدا
dال=f يف ٕالهيا الشاعر حاجة مدى و 
 درجة حبسب يريدها اليت املعاين خدمة
 ، لشعره نيةالف  و الفكرية لuالالت ٕاثراهئا
 خدمة عىل اzتلفة الصيغ تx قدرة ومدى
 من حتويه ما بلك محو ٔاليب الشعرية التجربة
  .متعددة قمي
  
  
  

  
  

Abstract: 
The purpose of this study is 

to follow the morphological 

structures in the poetry of Abu 

Hamo Musa II, and specifically 

the formulas of simple acts and 

their relation to the meaning 

and the extent of the poet's need 

to serve the meanings he wants 

according to the degree of 

enrichment of the intellectual 

and artistic connotations of his 

poetry and the ability of these 

different versions to serve the 

poetic experience Abu Hamo 

with all its contents of multiple 

values. 
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 ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
يبحث فيه عن ٔاحاكم بنية اللكمة اجلزئيّة من حيث التجّرد والّز�دة { عمل الّرصف هو عمل

دراسة التغّريات اليت تطرٔا عىل بناء  ، فالغرض منه ٕاذا، 1}والّصحة و�عتالل وامجلود و�شـتقاق
عل ا�ّرد ال بّد ٔان جزء من ماهية هذا العمل حيث ٔاّن الف{اكلتجّرد والز�دة ال ان يعّدان ، اللكمة

ويتناول هذا العمل كذ¥ حراكت ، 2}يصنّف حتت fب من أالبواب السـتّة ملعرفة ٔاصل معىن الفعل
وينظر ٕاىل حروف اللكمة من §حية الصّحة  ، وذ¥ بنقل حركة حرف ٕاىل حرف آخر ، احلروف

ٔاو تغيري املصدر  ، املثّىن ٔاو امجلع ٔاّما دراسة تغيري املفرد ٕاىل  ، وهذا يسّمى التغيري اللّفظي ، و�عتالل
وهو بذ¥ يدرس  ، فيسّمى تغيري معنوي ، وتغّريات �مس fملعىن والنسب ، ٕاىل الفعل وما اشـتق منه

 .3اللكمة من داخلها وّلك ما يتعلّق بأّي حرف من حروفها
بني نظرة  وهناك فرق واحض ، وهيّمت الّرصف ٔايضا fٔالسامء املعربة وال يدرس املبنيّة مهنا

رٔاوا ٔاّن الّرصف هيمت ببنية اللكمة  ، فالّرصفيّون القداىم ، ونظرة احملدثني ٕاليه ، القدماء ٕاىل عمل الّرصف
عىل عكس اّ=رس الّرصيف احلديث اÂي هيمت بلك ما خيدم امجل) ٔاو العبارة ٔاو يؤّدي ٕاىل .4فقط

وعلينا  ، بنية اللكمة ولك جزء من ٔاجزاهئا وذ¥ من خالل الّرتكزي عىل ، اختالف يف املعاين النّحويّة
وبني عمل (linguistics)وبني عمل اللّغة(morphology)ٔاّن الرابط قامئ بني عمل الّرصف{ٔان نتذّكر دامئا

  {.(stylistics)5أالسلوب
ويه وسائل  ، ارتبط نسـيج الوحدات الّرصفيّة fٕحياءات بالغيّة ودالالت فنيّة معيقة{وقد  
ياق لغويّة تؤثّر مفن املهم �نتباه ٕاىل العالقة ، 6}فتكسب بذ¥ رشعيّة وجودها ، ويؤثّر فهيا ، يف السـّ

وذ¥ ٔاّن أالوزان املزيدة يف اللغة العربيّة ذات معاين  ، املوجودة بني اللكامت واملعاين اليت تدل علهيا
 .7اجلو العام للنّص والعمل عىل حرص أالوزان يف نص ما ميكن من معرفة مدى اتفاقها مع ، حمّددة

من خالل دراسة الّرتكيب  ، وسـنحاول يف هذا املقام دراسة الّصيغ الّرصفيّة وعالقهتا fملعاين
وسنتعّرف عىل رصيد شعر ٔايب ّمحو من تx الّصيغ fعتبارها ظاهرة ممتّزية تنّوعت و  ، إالفرادي

مع حماوd ربط تx ، )البسـيطة مهنا(وعليه سـهتمت دراستنا بتتبع صيغ أالفعال ، وّظفت بشلك ملفت فيه
ياق اÂي وردت فيه  .الّصيغ دامئا fّ=الd من خالل التّعرف عىل مسامههتا يف ٕايضاح املعىن موازاة والسـّ

 :بنية أالفعال
    ):):):):فََعلَ فََعلَ فََعلَ فََعلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة     ----1111

: ُكثَ قَتََل ولَِزَم ومَ : حنو ، وذ¥ فََعَل وفَِعَل و فَُعلَ  ، وفعل عىل ثالثة ٔابنية{: يقول سـبويه 
ومن  ، وتدّل هذه الّصيغة عىل ثبوت وقوع احلدث وانقضاء زمنه 8}فأالوالن مشرتك فهيام املتعّدي وغريه

                                    9.ٕاخل....التحويل ، �سـتقرار ، القهر ، �متناع ، العطاء ، امجلع: بني معانهيا
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واحتلت الرتبة أالوىل من بني  ، ر ٔايب ّمحووقد وردت هذه الصيغة بشلك مكثّف يف شع
ولعل هذا ، %)65.07(وبنسـبة قدرت بـ) 136(ٕاذ تواترت مئة وست وثالثني مرة ، الّصيغ املسـتعم)

احلضور املمتّزي لها سببه رغبة الشاعر يف توظيف معانهيا اzتلفة خدمة لٔالفاكر اليت يريد التطرق ٕالهيا 
 :÷ الشاعر مسـتعمال هذه الصيغةومن بني ما قا ، وتأكيد معناها

        اûü ُقََىض واحلُْمكُ َمَىض اûü ُقََىض واحلُْمكُ َمَىض اûü ُقََىض واحلُْمكُ َمَىض اûü ُقََىض واحلُْمكُ َمَىض 
    ولَنَا فَْرَضا فََدُعوا عََذلـــِـــيولَنَا فَْرَضا فََدُعوا عََذلـــِـــيولَنَا فَْرَضا فََدُعوا عََذلـــِـــيولَنَا فَْرَضا فََدُعوا عََذلـــِـــي                                                                            

ـُر         ُ الُشْكُر وَ÷ُ أالـْمــــــــ ـُر        َ ُ الُشْكُر وَ÷ُ أالـْمــــــــ ـُر        َ ُ الُشْكُر وَ÷ُ أالـْمــــــــ ـُر        َ         فَفَفَفَ���َ�ُ الُشْكُر وَ÷ُ أالـْمــــــــ
يليليليلِ ِ ِ ِ                                                                                          ِمنُْه النûْرصُ ال ِمْن ِقبـــــَِمنُْه النûْرصُ ال ِمْن ِقبـــــَِمنُْه النûْرصُ ال ِمْن ِقبـــــَِمنُْه النûْرصُ ال ِمْن ِقبـــــَ
        ى   ى   ى   ى   َمحûلََمحûلََمحûلََمحûلَينينينِين املxَُْ وَمْن يَْقوَ ِ املxَُْ وَمْن يَْقوَ ِ املxَُْ وَمْن يَْقوَ ِ املxَُْ وَمْن يَْقوَ 

ِمُل َما فِيِه ِمَن الثّــــِـــــــقَلِ                                                  ِمُل َما فِيِه ِمَن الثّــــِـــــــقَلِ َحيْ ِمُل َما فِيِه ِمَن الثّــــِـــــــقَلِ َحيْ ِمُل َما فِيِه ِمَن الثّــــِـــــــقَلِ َحيْ  10  َحيْ
 ، قََىض (ويه، )فَعلَ (جاءت عىل صيغة  ، ٔاورد ٔابو ّمحو مجموعة من أالفعال يف هذه أالبيات 

ِمل ، فََرَض  ، َمَىض  ونقصد  ، ولعّ� ٔاراد هبا التأكيد عىل واحد من معاين هذه الّصيغة وهو التحويل، )َحيْ
فهو يرى يف وصول  ، ٕاىل مx حقيقي ، هنا تغري حاd الشاعر من رجل يطلب املx ويسعى ٕاليهبه 

فقد  ، واحلمك قد سار ومىض ، فقد اختاره لهذا أالمر ، العرش ٕاليه قضاء وحكام من املوىل عّز وجل
فبعد  ، حض وجيلفأالمر وا ، وال ماكن للعذال هنا وال ٔالقاويلهم ، فرض عليه القيام هبذا العبء الثقيل

ها  ، طول عناء ٔايب ّمحو وبعد سعيه احلثيث وراء اسـتعادة مx ٔاجداده وٕاعادة ٕاحياء دولهتم املغمورة
ويف هذا املقام ال يسعه ٕاّال ٔان يشكر خالقه عىل هذه  ، هو النّرص قد حتقّق وأالمل صار واقعا معاشا

 . يمتكّن من القيام بأعباء هذا أالمر اجلللراجيا منه ٔان ميّده fلقّوة والعون حّىت  ، املنّة والعطيّة
 :ويقول الشاعر يف ٕاحدى مقّدماته الغزلية اليت تصدرت واحدة من مو=�ته

        َ§َم احلَِبيُب َولَم تَنــــــــَِم  َ§َم احلَِبيُب َولَم تَنــــــــَِم  َ§َم احلَِبيُب َولَم تَنــــــــَِم  َ§َم احلَِبيُب َولَم تَنــــــــَِم  
ــــــــَدمِ                                                                                  ûـ ــــــــَدمِ ِ بَُمَصاَرعَِة الن ûـ ــــــــَدمِ ِ بَُمَصاَرعَِة الن ûـ ــــــــَدمِ ِ بَُمَصاَرعَِة الن ûـ     َعْيَعْيَعْيَعْيينينينِين بَُمَصاَرعَِة الن

ْمُع َحتّدَر اكلنûِديـــــِم          û=ِديـــــِم         واûْمُع َحتّدَر اكلن û=ِديـــــِم         واûْمُع َحتّدَر اكلن û=ِديـــــِم         واûْمُع َحتّدَر اكلن û=وا                        
لَــــــــِميلَــــــــِميلَــــــــِميلَــــــــِمي                                                                                 �� يِن فَيَا ا�� ûيِن فَيَا اَجَرَح اخلَد ûيِن فَيَا اَجَرَح اخلَد ûيِن فَيَا اَجَرَح اخلَد ûَجَرَح اخلَد    

        َوَزَجْرُت النّْفَس فََما انْزَجَرْت      َوَزَجْرُت النّْفَس فََما انْزَجَرْت      َوَزَجْرُت النّْفَس فََما انْزَجَرْت      َوَزَجْرُت النّْفَس فََما انْزَجَرْت      
َْيُت القَلَْب فََمل يَـــــــُرمِ                                                                      َْيُت القَلَْب فََمل يَـــــــُرمِ َ َْيُت القَلَْب فََمل يَـــــــُرمِ َ  11 ووووهنهنهنَهنَْيُت القَلَْب فََمل يَـــــــُرمِ َ

 ، §م(حيث اسـتعمل الشاعر أالفعال التالية  ، يف هذا املقطع كبريا) فَعلَ (اكن حضور صيغة  
لكن بزمنني  ، بل واسـتعمل الفعل نفسه مّرتني وعىل التوايل) يرم ، هنيت ، زجرت ، جرح ، تمن

وقد متثّل يف حاd الندم واحلزن اليت يشعر هبا ورغبته  ، وهذا لتّأكيد معىن معّني =ى الشاعر ، خمتلفني
بيب أالّول وال حبيب فهو احل  ، واحلبيب هنا يرمز ٕاىل املوىل عّز وجلّ  ، الكبرية يف نيل رىض احلبيب
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وقد تكّحلت عينه  ، وكيف يتأّىت ÷ ذ¥ وقد ٔاثقل هبموم اÂنوب واملعايص ، فقد جافاه النّوم ، قب�
دمع ممزوج حبرق القلب تسبب يف  ، عرص قلبه فسالت دموعه غزيرة غزارة املطر الّشديد ، بندم كبري

خاّصة ؤاّن نفسه ال تطاوعه يف  ، بده الّشاعرٕانّه ٔامل كبري ذ¥ اÂي ياك ، جرح اخلدود لكرثة انسـيابه
 .ؤ�ّن هذا الشعور ال يصلّها بل وال يمتكّن من جماراته فيه ، التّوبة وأالوبة ٕاىل هللا تعاىل

  12:                  ويف مقام آخر يقول الشاعر معتدا بنفسه 
ْن ملُْت ِبقَائِِمــــــــــــِه   ْن ملُْت ِبقَائِِمــــــــــــِه   ْن ملُْت ِبقَائِِمــــــــــــِه   ْن ملُْت ِبقَائِِمــــــــــــِه   

�� ��
ْيِفي ا ْيِفي اسـَ ْيِفي اسـَ ْيِفي اسـَ         سـَ

َجلِ َجلِ َجلِ َجلِ                                                                                                          �� ىل االىل االىل االىل اال��
�� ��
اَق ا ûاَق ار ûاَق ار ûاَق ار ûدْدْدْْدىنىنىنَىن املَ املَ املَ املٌٌٌٌر ��     اااا��

َذا انْبَسطْت    َذا انْبَسطْت    َذا انْبَسطْت    َذا انْبَسطْت    
�� ��
        وكََذا َكفَايû اوكََذا َكفَايû اوكََذا َكفَايû اوكََذا َكفَايû ا

    مْن َاكَن ُمِقالû عَاَد َممْن َاكَن ُمِقالû عَاَد َممْن َاكَن ُمِقالû عَاَد َممْن َاكَن ُمِقالû عَاَد َميليليلِيل ِ ِ ِ                                                                                                             
وقد ّمضت معاين الفخر و�عزتاز ، )عاد ، ملت(يف قو÷ ) فََعلَ (اسـتعمل ٔابو ّمحو صيغة          
ومن بني  ، للحمك يناسـبه ويليق به ٔالنّه ميتx مجموعة صفات تزيد يف متّزيهفهو يرى نفسه ٔاهال  ، fلنّفس

dالّصفات الّشجاعة والبسا xي ٔالف املعارك ؤالفته ، تÂصاحب سـيف بتار  ، فهو احملارب الّشجاع ا
حيث ٔانه ال يتواىن يف ا=فاع عن ملكه اÂي بذل من ٔاج� سـنني من معره  ، يدين ّلك عدّو ومارق

ومن  ، كام يفتخر بكونه صاحب خربة يف الكر والفر لكرثة ما خربه من شدائد يف حياته ، خلفه ساعيا
فيكفي ٔان يقصد fبه  ، فيداه مبسوطتان للك حمتاج ومقل ، �ة ٔاخرى يصف نفسه fلكرم والّسخاء

 جيمع وهو بذ¥ مx ، لك ذي حاجة حّىت يعود ٔادراجه مرسورا ومبهتجا مبا حيض به من اخلري الوفري
 .فيكون فعال مناسـبا ٔالن جيلس عىل كريس العرش ، بني لك صفات الرشف والنبل

 13:ويقول الّشاعر يف حلظة ٔاوبة % عّز وجلّ 
ûِتـــــي   ûِتـــــي  وٕان تُْبِعُدوِين عَىل زل ûِتـــــي  وٕان تُْبِعُدوِين عَىل زل ûِتـــــي  وٕان تُْبِعُدوِين عَىل زل         وٕان تُْبِعُدوِين عَىل زل

ا                                                                     انُوبــــــَ انُوبــــــَ انُوبــــــَ نُوبــــــَ && &&Âُتُمكْ تَْغِفُرون اÂُتُمكْ تَْغِفُرون اÂُتُمكْ تَْغِفُرون اÂميميميميُتُمكْ تَْغِفُرون ا         فَشـِفَشـِفَشـِفَشـِ
                وٕاْن تَْرَمحُوا تَْرَمحُوا َصبûُمكْ   وٕاْن تَْرَمحُوا تَْرَمحُوا َصبûُمكْ   وٕاْن تَْرَمحُوا تَْرَمحُوا َصبûُمكْ   وٕاْن تَْرَمحُوا تَْرَمحُوا َصبûُمكْ   

                                                                     َfي الُعُيو ي الُعُيوfَ ْ يُغَّطِ ي الُعُيوfَ ْ يُغَّطِ ي الُعُيوfَ ْ يُغَّطِ ْ مكمكمكمكْ يُغَّطِ ُ ْ ُ ْ && رَِضا رَِضا رَِضا رَِضامكمكمكُمكْ ُ     فَِظلفَِظلفَِظلفَِظل&&
ٌٌ نََواُكـــــــــْم  نََواُكـــــــــْم  نََواُكـــــــــْم  نََواُكـــــــــْم  ٌٌ َهَوا َهَوا َهَوا َهَوامكمكمكُمك قَتِيلُ قَتِيلُ قَتِيلُ قَتِيٌلٌ ِسريِسريِسريِسٌريٌ ��         اااا��

ْ يَُكوُن قرِيبَــــــــا                                                                     ْ يَُكوُن قرِيبَــــــــاُ ْ يَُكوُن قرِيبَــــــــاُ     عَلû رَِضاعَلû رَِضاعَلû رَِضاعَلû رَِضامكمكمكُمكْ يَُكوُن قرِيبَــــــــاُ
        ٌٌ ٌٌ وِجْسِمي نَــــِحيل وِجْسِمي نَــــِحيل وِجْسِمي نَــــِحيل وِجْسِمي نَــــِحيٌلٌ         فَُؤاِدي عَِليلفَُؤاِدي عَِليلفَُؤاِدي عَِليلفَُؤاِدي عَِليٌلٌ

بِ                                                                              ûبِ ْعيا الط ûبِ ْعيا الط ûبِ ْعيا الط ûْعيا الط �� ٌٌ قَْد ا قَْد ا قَْد ا قَْد ا��     يبَايبَايبَايبَاَسقَِمي َطويلَسقَِمي َطويلَسقَِمي َطويلَسقَِمي َطويٌلٌ
ُسومُسومُسومُسوم && &&ُجوَم  ُجوَم  ُجوَم  ُجوَم      ، ، ، ، بََكْيُت الربََكْيُت الربََكْيُت الربََكْيُت الر&&         َرَعْيُت النَرَعْيُت النَرَعْيُت النَرَعْيُت الن&&

                                                                        fا َواخلُُطــوfا َواخلُُطــوfا َواخلُُطــوfا َواخلُُطــو ًً     ....َداِري الهُُموَم َمعَداِري الهُُموَم َمعَداِري الهُُموَم َمعَداِري الهُُموَم َمًعً
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وقد ومست ) رعيت ، بكيت ، تغفرون(ويه ) فََعل(ّمضت هذه أالبيات ٔافعاال عىل صيغة 
ا بدالالت أالىس واملرارة اÂي حشهن، )بىك(خاّصة الفعل  ، القطعة الشعريّة مبعاين احلزن وأالسف والنّدم

خفوفه  ، اليت ارتبطت بندم الّشاعر عىل تقصريه يف حّق هللا من كرثة ما جنت يداه من ذنوب ومعايص
لكنّه يف قرارة نفسه قد عمل بأّن هللا  ، الّشديد من املوىل عّز وجل جع� خيىش غضبه وعدم قبول توبته

وهو االٓن يطلب الرمحة ويؤكد علهيا من  ، يغفر لعبيده ومن غريه ، غفّار اÂنوب العظمية قبل الّصغرية
بل ويطمع يف ٔان ينال ماك§ حتت ظّ� سـبحانه  ، مّرتني عىل التوايل) ترمحوا(خالل اسـتعامل الفعل 

سقم  ، ٕاّن حزن الشاعر وندمه قد ٔاثّر عىل ّحصته فهزل جسمه وسقم قلبه ، وتعاىل يوم ال ظّل ٕاّال ظّ� 
وال جيد الّشاعر  ، فوحده عّز وجّل القادر عىل تغيري حا÷ بقبول توبته ، عقارا §فعا مل يعرف ÷ أالطّباء

 .عّ� يكفّر بذ¥ عن ٔاخطائه ، وسـي) Â¥ ٕاّال الباكء حبرقة والّسهر من شّدة النّدم
    ):):):):فِعلَ فِعلَ فِعلَ فِعلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----2222

حزن سقم و : مثل ، تأيت هذه الصيغة يف أالفعال اليت تدل عىل العلل وأالحزان ؤاضدادهام
 ، سود: ولك أاللوان والعيوب واحليل مثل ، شـبع ، عطش: وفرح وما يدل عىل اخللو و�متالء مثل

 14.دجع ، عرج
) 15(وقد اكن حضورها يف شعر ٔايب ّمحو حمرتما حيث تواترت مخس عرشة مّرة 

 :ومن بني ما نسـتدّل به عهنا قول الشاعر%) 07.17(بنسـبة
ََوى fَِدي  ََوى fَِدي ِ ََوى fَِدي ِ                 زاُروا الهَاِدي زاُروا الهَاِدي زاُروا الهَاِدي زاُروا الهَاِدي هبهبهبِهبََوى fَِدي ِ

ِم                                                                              ِ ِم ِ ِ ِم ِ ِ ِم ِ ا ا ا ا هبهبهبِهبِ ًً     15151515َوَحدا احلَاِدي عْزمَوَحدا احلَاِدي عْزمَوَحدا احلَاِدي عْزمَوَحدا احلَاِدي عْزًمً
ا فَاُزوا غَنُِموا  ا فَاُزوا غَنُِموا  ا فَاُزوا غَنُِموا  ا فَاُزوا غَنُِموا   ًً و عْزمو عْزمو عْزمو عْزًمً &&         َشدَشدَشدَشد&&
ا قَِدُموا ِلِحَمى احلََرمِ                                                                                      ûا قَِدُموا ِلِحَمى احلََرمِ لَم ûا قَِدُموا ِلِحَمى احلََرمِ لَم ûا قَِدُموا ِلِحَمى احلََرمِ لَم ûلَم    

وقد محلت دالالت النرص ) قدموا ، غمنوا(يف قو÷ ) فَِعلَ (وقد جاء توظيف الشاعر لصيغة  
 الفرح والرسور بسبب متكهنم من الوصول ٕاىل البقاع املقّدسة خبري والغنمية اليت مٔالت احلجاج مبعاين

ٔالنّه  ، لكن املشاعر املهبجة مل يتقامسها الشاعر معهم ، وعافية وقد ٔادوا ما توّجب علهيم من ٔاراكن احلج
ج وقد ٔالّهنم متكّنوا من شّد الّرحال ٕاىل احل ، ختلّف عن ركهبم ومل ينل ما قد حصلوا عليه من اخلري الوفري

وقد مكّهنم هللا تعاىل من الوصول ٕاىل هناك بأمن وسالم فاكنت فرحهتم  ، ساروا حنوه لكّهم عزم ومهّة
ولكن خلف هذا املشهد السعيد يبدو ظّل الشاعر اÂي وقف ينظر ٕالهيم  ، الكربى ورسورمه أالعظم

لرشف اÂي لن هذا ا، ومه يغادرون حنو مقصدمه و هو حيسدمه عىل ما ينتظرمه من رشف عظمي
 .يشاطرمه الشاعر ٕاّ�ه هذا العام ٔالّن ٔاعباء املx مل تسمح ÷ بذ¥

 :ويقول ٔابو ّمحو يف موضع آخر
            ٌٌ ٌٌ لَهَا ُشَع لَهَا ُشَع لَهَا ُشَع لَهَا ُشَعــــلللٌلٌ ٌٌ ؤاْكَباد ؤاْكَباد ؤاْكَباد ؤاْكَباٌدٌ ٌٌ َوَ§ر َوَ§ر َوَ§ر َوَ§ٌرٌ         َماءَماءَماءَماءٌٌ
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ــــاااا                                                         ًً عَىل َسهَرِي عَىل َسهَرِي عَىل َسهَرِي عَىل َسهَرِي            َوالقَلُْب بَيُْهنَما قَْد َذاَب والَْهتَبََوالقَلُْب بَيُْهنَما قَْد َذاَب والَْهتَبََوالقَلُْب بَيُْهنَما قَْد َذاَب والَْهتَبََوالقَلُْب بَيُْهنَما قَْد َذاَب والَْهتَبَ َعا َعْوً§ً ِ َعا َعْو§ُ ِ َعا َعْو§ُ ِ َعا َعْو§ُ مجمجمجُمجِ                     ِضّداَن قَد ُِضّداَن قَد ُِضّداَن قَد ُِضّداَن قَد ُ
                                                         َfَا يف احلُّبِ قَْد عَُذ ِ َfَا يف احلُّبِ قَْد عَُذ ِ َfَا يف احلُّبِ قَْد عَُذ ِ َfعََذاِيب هبهبهبِهبَا يف احلُّبِ قَْد عَُذ ûعََذاِيب لَكن ûعََذاِيب لَكن ûعََذاِيب لَكن ûلَكن        

ْبُهتَُما    ِ ْبُهتَُما   َ ِ ْبُهتَُما   َ ِ ْبُهتَُما   َ َما َحىتىتىتىتû û û û حصحصحصَحصِ ِ َما َحِ ِ َما َحِ ِ َما َحِ ْدِر ْدِر ْدِر ْدِر هبهبهبِهبِ ��         َما ُكْنُت اَما ُكْنُت اَما ُكْنُت اَما ُكْنُت ا��
َبا                             ِ َباَ ِ َباَ ِ َباَ ا َوقَْد يَْكَرُه إالنَْساُن َمْن ا َوقَْد يَْكَرُه إالنَْساُن َمْن ا َوقَْد يَْكَرُه إالنَْساُن َمْن ا َوقَْد يَْكَرُه إالنَْساُن َمْن حصحصحصَحصِ ًً     16161616ُكْرهُكْرهُكْرهُكْرًهً

ليدّل عىل معا§ة الشاعر ) فَِعلَ (اÂي جاء عىل صيغة ) يكره(تضّمنت هذه أالبيات الفعل  
فالنّار  ، ٕاذ اجمتع الضّدان عنده املاء والنّار ، فقد وجد لفرط هواه جعبا ، جّراء حاd احلب اليت يعيشها

Â¥ اجمتع  ، هذه اللّوعة اليت ٔافاضت دموع عينيه غزيرة ، مصدرها لوعته وحرقته يف حبّه وغرامه
فهو مل يقدر عىل  ، ب ؤاذابهواج?ع النقيض ٔاتعب القل ، الضّدان عنده يف نفس الوقت املاء والنار

وجد ٔاّول أالمر مرارة كبرية يف ذ¥ لكن  ، ؤالنّه جاهل بأحوال احلّب وتقلّباته ، عبء هذا املوقف
وصار اج?ع املاء والنار =ى  ، ٔالّن العذاب يزيد من قّوة احلب وجام÷ ، رسعان ما حتّول ٕاىل Âّة كبرية

 .الشعور جيع� @رة يشعر fلفرح و@رة ٔاخرى يشعر حبزن كبري الشاعر سببا لشعوره fالرتباك ٔالّن هذا
 :17قول الّشاعر) فَِعلَ (وممّا جاء كذ¥ من أالفعال عىل صيغة 

َْيَت النَْفَس فََما قَِبلـــــــــــْت    َْيَت النَْفَس فََما قَِبلـــــــــــْت   َ َْيَت النَْفَس فََما قَِبلـــــــــــْت   َ         ووووهنهنهنَهنَْيَت النَْفَس فََما قَِبلـــــــــــْت   َ
ُ فََما ِحيَلـــــــــــِي                                                             ُ فََما ِحيَلـــــــــــِيْ ُ فََما ِحيَلـــــــــــِيْ     وتوىلû الَصوتوىلû الَصوتوىلû الَصوتوىلû الَصربربربْربُ فََما ِحيَلـــــــــــِيْ

ٌٌ َرِكُبوا التَْقَوى َولَقــــــ َرِكُبوا التَْقَوى َولَقــــــ َرِكُبوا التَْقَوى َولَقــــــ َرِكُبوا التَْقَوى َولَقــــــ         ــــــــَْد  ــــــــَْد  ــــــــَْد  ــــــــَْد  §س§س§س§ٌسٌ
لَــــــــــلِ                                                          ûلَــــــــــلِ ِ ُطُرَق الز ûلَــــــــــلِ ِ ُطُرَق الز ûلَــــــــــلِ ِ ُطُرَق الز ûَرِكَبْت نَْفَرِكَبْت نَْفَرِكَبْت نَْفَرِكَبْت نَْفيسيسيسِيس ُطُرَق الز        

    ٌٌ دِر َ÷ُ ُحَرٌقٌ ûدِر َ÷ُ ُحَرقى ِيف الص ûدِر َ÷ُ ُحَرقى ِيف الص ûدِر َ÷ُ ُحَرقى ِيف الص ûى ِيف الص ًً         وَجووَجووَجووَجًوً
ِ¥َ ِيف ُشْغــــــــــــــلِ                                                              َÂِ ِيف ُشْغــــــــــــــلِ فَالقَلُْب َ¥ِ َÂِ ِيف ُشْغــــــــــــــلِ فَالقَلُْب َ¥ِ َÂِ ِيف ُشْغــــــــــــــلِ فَالقَلُْب َ¥ِ َÂِ فَالقَلُْب    

وقد جاءت مجيعها عىل ) ركبت ، ركبوا ، قبلت(اسـتعمل الشاعر يف هذه القطعة أالفعال 
وكذ¥  ، وقد ٔاراد ٔابو ّمحو من خاللها ٕاظهار ٔاسفه عىل جعزه عن ز�رة البقاع املقّدسة ، )فَِعلَ (صيغة 

ؤامله البالغ ٔالّن نفسه مازالت مرتبطة  ، ندمه الّشديد ّمعا اقرتفه من ذنوب واCٓم فB مىض من ٔاّ�مه
Âي انتبه فيه غريها ملا بزخارف احلياة ا=نيا ومتعلّقة هبا وال تفكر يف �صالح من ٔامرها يف الوقت ا

 .وهو المتسك بطريق هللا وعدم احلياد عنه طمعا يف النجاة والعافية ، غاب عهنا
    ):):):):فَُعلَ فَُعلَ فَُعلَ فَُعلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----3333

يُْفِعُل حنو  ، وذ¥ فَُعلَ  ، وملّا ال يتعّداك رضب رابع ال يرشكه فيه ما يتعّداك{.قال سـبويه 
وتأيت هذه الصيغة يف أالفعال اّ=اd عىل الغرائز  ،18}وليس يف الFم فعلته متعّد�  ، َكُرَم يُْكِرمُ 

 .19قبح ، مجل ، رشف ، حسن ، عذب ، كرم ، والطبائع الثابتة مثل
) 05(وردت هذه الصيغة يف شعر ٔايب ّمحو بصورة قلي) ومل تتعّدى يف تواترها امخلس مّرات  

 :ومن بني ٔامثلهتا ما ورد يف قول الشاعر ، %)02.39(بنسـبة تقّدر بـ 
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        وَهكَذا اّ=ْهُر َماَزالت َعَوائُِدُه وَهكَذا اّ=ْهُر َماَزالت َعَوائُِدُه وَهكَذا اّ=ْهُر َماَزالت َعَوائُِدُه وَهكَذا اّ=ْهُر َماَزالت َعَوائُِدُه 
َو قُربـــَـاااا                                                                         َو قُرب َو قُرب و قُرب ��     فََال تَِثْق ِبَزَمان fََن افََال تَِثْق ِبَزَمان fََن افََال تَِثْق ِبَزَمان fََن افََال تَِثْق ِبَزَمان fََن ا��

ا  ا  ا  ا   ًً بَدبَدبَدبًَدً ��         يُْدِين ويُْبِعُد ِيف ٔاحَاكِمِه ايُْدِين ويُْبِعُد ِيف ٔاحَاكِمِه ايُْدِين ويُْبِعُد ِيف ٔاحَاكِمِه ايُْدِين ويُْبِعُد ِيف ٔاحَاكِمِه ا��
    20202020َهَذا ِبَذاَك ََال َعتََب ِلَمن َعِتَباَهَذا ِبَذاَك ََال َعتََب ِلَمن َعِتَباَهَذا ِبَذاَك ََال َعتََب ِلَمن َعِتَباَهَذا ِبَذاَك ََال َعتََب ِلَمن َعِتَبا                                                                    

دالd قاطعة عىل غدر الّزمان   وهو يدلّ ) يبعد(ممتثّ) يف الفعل ) فَُعلَ (لقد جاءت صيغة 
Â¥ ال جيب  ، فهو ال يثبت عىل حال وال يبقى عىل صورة واحدة ، وتقلّبه فذاك فيه صفة متأّص)

لكن مل يربح  ، فمك ٔامن أالحباب ٕاىل جانبه واسـتأنسوا Â¥ ، عىل إالنسان الوثوق به وال �طمئنان ÷
 ،  ٕاىل بعد وجهر وفراق وعليه ينبه الشاعر احملبني منهفتحّول ما اكن ٔانسا ووصال ، ٔان تقلب وتبّدل

حّىت ال يفرحوا كثريا بوصلهم وال حيزنوا عىل ٔاّ�م اجلفاء والقطيعة ٔاكرث ممّا جيب ٔالن دوام احلال ال يكون 
 :ٕاّال للموىل عّز وجلّ 

 :ويقول الشاعر كذ¥
&& ُذنُوِيب قَد َعُظم ُذنُوِيب قَد َعُظم ُذنُوِيب قَد َعُظم ُذنُوِيب قَد َعُظمــــَْت  َْت  َْت  َْت   � َرب� َرب� َرب� َرب&&        

ْ fلَعْفِو ِلُمْجتَـــــــــرِمِ فامْ فامْ فامْ فامْ                                                                              ْ fلَعْفِو ِلُمْجتَـــــــــرِمِ ُ ْ fلَعْفِو ِلُمْجتَـــــــــرِمِ ُ     ننننننُننْ fلَعْفِو ِلُمْجتَـــــــــرِمِ ُ
       ûن       ûن       ûن       ûن

�� ��
ي ِمنْـــــي ِمنْـــــي ِمنْـــــي ِمنْـــــكككِك َواِ َواِ َواِ َوا ــــ لَِهلَهِلَهِلَهِ

�� ��
        فَالَعْفُو افَالَعْفُو افَالَعْفُو افَالَعْفُو ا

كككَك ِمْن ِشَ ِمْن ِشَ ِمْن ِشَ ِمْن ِشــــَميَميَميَمي                                                                     نَْب َوَحقِّ ûÂنَْب َوَحقِّا ûÂنَْب َوَحقِّا ûÂنَْب َوَحقِّا ûÂ21212121ا    
اÂي جاء لuالd عىل ّمه الشاعر  ، )عظمت(يف هذه أالبيات الفعل ) فَُعلَ (مثل صيغة  

Â¥ توجه ٕاىل خالقه  ، ما عاد قادرا فهيا عىل حتمل عبهئا وهو يرى ذنوبه قد تعاظمت =رجة ، الكبري
ٔالنّه اخلالق الكرمي اÂي ال  ، يف عظمي منته عىل خلقه ٔان يغمره بعفوه الواسع ، طامعا ، طالبا ، راجيا

والشاعر هنا ال ينكر ذنوبه وال   ، ينضب معني الرمحة =يه وال يقفل ÷ fب يف وجه عبد من عبيده
بل عىل العكس يعرتف جبرمه وتقصريه لعّل هذا �عرتاف يرحي قلبه املتعب ونفسه ، يمتلّص مهنا
 .النادمة
    ):):):):فَعûلَ فَعûلَ فَعûلَ فَعûلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----4444

بتضعيف العني تدّل عىل التعدية والتكثري وهو ٔاكرث  ، ويه من صيغ الثاليث املزيد حبرف 
 .22املعاين الغالبة علهيا

وّمما %) 05.74(بنسـبة قدرت بـ ) 12(ا عرشة مّرة تواترت هذه الصيغة يف شعر ٔايب ّمحو ٕاثنت        
 :جاء  من أالفعال عىل هذه الصيغة ما ورد يف قول الشاعر

َو اِحلَمــــــــى   َو اِحلَمــــــــى  فَيَا َحاِدي الِعيِس َحنْ َو اِحلَمــــــــى  فَيَا َحاِدي الِعيِس َحنْ َو اِحلَمــــــــى  فَيَا َحاِدي الِعيِس َحنْ         فَيَا َحاِدي الِعيِس َحنْ
حيبـــَـاااا                                                                 ûحيبَٕاَذا ِجئَْت َذاَك اِجلنَاَب الر ûحيبَٕاَذا ِجئَْت َذاَك اِجلنَاَب الر ûحيبَٕاَذا ِجئَْت َذاَك اِجلنَاَب الر ûٕاَذا ِجئَْت َذاَك اِجلنَاَب الر    

ــَوى       ûــَوى      َوَزاَد الهََوى حَني َزاَل النـ ûــَوى      َوَزاَد الهََوى حَني َزاَل النـ ûــَوى      َوَزاَد الهََوى حَني َزاَل النـ ûَوَزاَد الهََوى حَني َزاَل النـ        
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ûَوى واعتََمْدَت الَكِثيَبا                                                             ûَوى واعتََمْدَت الَكِثيَباوِجئَْت الل ûَوى واعتََمْدَت الَكِثيَباوِجئَْت الل ûَوى واعتََمْدَت الَكِثيَباوِجئَْت الل     وِجئَْت الل
ِ الُهتَاِمي ِلبْدِر التûمــــــَاِم     ِ الُهتَاِمي ِلبْدِر التûمــــــَاِم    ْ ِ الُهتَاِمي ِلبْدِر التûمــــــَاِم    ْ         ِلقِلقِلقِلقربربربْربِ الُهتَاِمي ِلبْدِر التûمــــــَاِم    ْ

ا َحِبيبـــــــاا َحِبيبـــــــاا َحِبيبـــــــاا َحِبيبـــــــا                                                                         ًً ِري أالَ§ِم َشفيًعً ِري أالَ§ِم َشفيعَ ِري أالَ§ِم َشفيعَ     ِللِِلِلخخخَخِري أالَ§ِم َشفيعَ
ْغ ٕالَْيِه سالِمي علَيــــــــِه     ِّ ْغ ٕالَْيِه سالِمي علَيــــــــِه    فَبَل ِّ ْغ ٕالَْيِه سالِمي علَيــــــــِه    فَبَل ِّ ْغ ٕالَْيِه سالِمي علَيــــــــِه    فَبَل ِّ         فَبَل

يِْه ِلَسْقِمي َطِبيبَــــــا                                                                   َ=َ ûيِْه ِلَسْقِمي َطِبيبَــــــا  فٕان َ=َ ûيِْه ِلَسْقِمي َطِبيبَــــــا  فٕان َ=َ ûيِْه ِلَسْقِمي َطِبيبَــــــا  فٕان َ=َ ûفٕان
33332222    

لuالd عىل تكثري السالم للرسول صّىل هللا عليه وسّمل ) بلّغ(ممث) fلفعل) فَعûلَ (جاءت صيغة 
Â¥ حرص ٔان يذكرمه بأن ال ينسوا ٕاذا وصل هبم املسري ٕاىل  ، اÂي بعثه الشاعر مع ركب احلجاج

ذكروه عنده ؤان يبلغوه البقاع املقّدسة وخاّصة عند وصوهلم ٕاىل مقام محمّد صّىل هللا عليه وسّمل ٔان ي
لعّل  ، حزنه العميق بسبب عدم قدرته عىل الوصول خشصيّا ٕاليه Â¥ اكتفى fلّز�رة بروحه ووجدانه

 .ذ¥ خيفّف عنه ما يقاسـيه من حزن
 :ويقول الشاعر ٔايضا

        فََما فََما فََما فََما يليليلِيل عََىل الهَْجِر ِمْن قُْدَرة  ِ عََىل الهَْجِر ِمْن قُْدَرة  ِ عََىل الهَْجِر ِمْن قُْدَرة  ِ عََىل الهَْجِر ِمْن قُْدَرة   
&&ُفوَس َويُْغُفوَس َويُْغُفوَس َويُْغُفوَس َويُْغيشيشيشِيش القُ ِ القُ ِ القُ ِ القُ                                                                              لُوfَ لُوfَ لُوfَ لُوfَ يُِذيُب النيُِذيُب النيُِذيُب النيُِذيُب الن&&

ــوا  ــوا ِ ِبُمكْ فَاْرَمحُ ــوا ِ ِبُمكْ فَاْرَمحُ ــوا ِ ِبُمكْ فَاْرَمحُ         َوقûْفُت َرَجاَوقûْفُت َرَجاَوقûْفُت َرَجاَوقûْفُت َرَجايئيئيئِيئ ِبُمكْ فَاْرَمحُ
        ُوقُوِيف عََىل fَِبُمك ُمْسَرتِيبَُوقُوِيف عََىل fَِبُمك ُمْسَرتِيبَُوقُوِيف عََىل fَِبُمك ُمْسَرتِيبَُوقُوِيف عََىل fَِبُمك ُمْسَرتِيبـــَـا                                                                           ا                                                                           ا                                                                           ا                                                                                                                                                           

َ§ بيْنَكــــــــُْم  َ§ بيْنَكــــــــُْم  َ§ بيْنَكــــــــُْم  َ§ بيْنَكــــــــُْم   �� ٌٌ ا ا ا ا�� ٌٌ غَرِيب غَرِيب غَرِيب غَرِيٌبٌ         فَرِيدفَرِيدفَرِيدفَرِيٌدٌ
ُدوَن الغَرِيبَُدوَن الغَرِيبَُدوَن الغَرِيبَُدوَن الغَرِيبـــَـا  ا  ا  ا  َوَحاَشاَوَحاَشاَوَحاَشاَوَحاَشامكمكمكُمك تُْفِر ُ تُْفِر ُ تُْفِر ُ تُْفِر                                                     

24242424            
فالشاعر خيرب عن شّدة  ، ليدل عىل التكثري من خالل املعىن اÂي ٔافاده) وقَّفت(جاء الفعل 

 �رجائه ؤام�  يف هللا سـبحانه وتعاىل بأن يرمحه وذ¥ من خالل طول وقوفه ببابه عّز وجّل مسـتجد
 ، ّن ذ¥ أالمر يذيب نفسه ويقّطع قلبهالٔ  ، فهو ال يقوى عىل غضب هللا وٕاعراضه عنه ، عفوه وصفحه

فهو  ، لكنّه يطمع يف ٔان ينا÷ كرم هللا تعاىل وعطاؤه ، وهو من غري رىض هللا يشعر fلوحدة  و النّبذ
 .ال يرجع ٔابدا من جاء fبه قاصدا خبيبة Xام اكنت جنايته

 .25وقال ٔابو ّمحو ٔايضا
ْمحََد َخيــــِر الَورى ْمحََد َخيــــِر الَورى ْمحََد َخيــــِر الَورى ْمحََد َخيــــِر الَورى  ��         ُحبْرَمِة اُحبْرَمِة اُحبْرَمِة اُحبْرَمِة ا��

يَبا                                                                             يَباِّ ِبِه لْن َخيِ يَباِّ ِبِه لْن َخيِ يَباِّ ِبِه لْن َخيِ     َرَجاَرَجاَرَجاَرَجايئيئيئِيئ وَظِ وَظِ وَظِ وَظينينينّينِ ِبِه لْن َخيِ
ًً ِللِْعب ِللِْعب ِللِْعب ِللِْعبــــاِد   اِد   اِد   اِد    ًةً َنَيبيبيبِيب ٔاِ ٔاِ ٔاِ ٔاىتىتىتَىت َرْمحَةَ َرْمحَةَ َرْمحَةَ َرْمحَ َن َن         ن
                                                                                             َfنُو َfنُو َfنُو َfنُو && &&Âا اûَص َعن ûفََمَحا َوَمحÂا اûَص َعن ûفََمَحا َوَمحÂا اûَص َعن ûفََمَحا َوَمحÂا اûَص َعن ûفََمَحا َوَمح    

ِيعَة للُْمْؤِمِنيـــــَن  ûِيعَة للُْمْؤِمِنيـــــَن َوسّن الرش ûِيعَة للُْمْؤِمِنيـــــَن َوسّن الرش ûِيعَة للُْمْؤِمِنيـــــَن َوسّن الرش ûَوسّن الرش        
                                                                         َfعَىل الاكِفرِيَن احلُُرو ûوسن َfعَىل الاكِفرِيَن احلُُرو ûوسن َfعَىل الاكِفرِيَن احلُُرو ûوسن َfعَىل الاكِفرِيَن احلُُرو ûوسن    
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َص (يف الفعل ) لَ فَعّ (وقد جاء عىل صيغة  ûي يدّل عىل الكرثة)َمحÂفالشاعر يتوّسل  ، ا
فهل هناك من هو ٔاعظم قدرا منه  ، الهادي ٔامحد صّىل هللا عليه وسّمل وهو متأّكد بأّن شفاعته لن تردّ 

قد جعل هللا شفاعته سببا يف اللطف  ، ٔاوليس هو املبعوث رمحة للعاملني ، عند املوىل عّز وجلّ 
ويسرتسل الشاعر يف تعداد خصال املصطفى عليه الصالة  ، م ال ينفع مال وال بنونfملؤمنني يو 

فأقام به هللا ا=ين وجعل  ، والسالم فيذكر ٔاّن الرشيعة إالسالمية نزلت عىل يديه جزء تلو االٓخر
ّن لكنّه رمغ ذ¥ وقف يف وجه الاكفرين واملكّذبني فس ، انتشاره بني الناس من خال÷ fليرس واحلسـىن

 .علهيم احلروب والغزوات ليقمي دين هللا وينرش تعالميه
 :26فنجد الشاعر اسـتعملها يف قو÷، )فَّعلَ (وال نربح  صيغة 

ْ قَْد َسهَْوُت   ْ قَْد َسهَْوُت  َ ْ قَْد َسهَْوُت  َ         فََمكْ قَْد لَهَْوُت َوفََمكْ قَْد لَهَْوُت َوفََمكْ قَْد لَهَْوُت َوفََمكْ قَْد لَهَْوُت َومكمكمكَمكْ قَْد َسهَْوُت  َ
ا ُمِجيبَــــــــاا ُمِجيبَــــــــاا ُمِجيبَــــــــاا ُمِجيبَــــــــا                                                                         ًً يًعً ِ يعَ ِ يعَ ِ يعَ     لَِكْن َدَعْوُت لَِكْن َدَعْوُت لَِكْن َدَعْوُت لَِكْن َدَعْوُت مسمسمسَمسِ

جججُج كَْرِبــي  ُ كَْرِبــي  ُ كَْرِبــي  ُ كَْرِبــي   َْطيبيبيبِيب يَُفّرِِ يَُفّرِِ يَُفّرِِ يَُفّرِ ْطِ َ ْطِ َ ْطِ ًميًميًا ا ا ا خبخبخبِخبَ ًمي مي         عَِلعَِلعَِلعَِل
    َماَزال َرّيبِ يُزِيُل الُكُروبَـــــــاَماَزال َرّيبِ يُزِيُل الُكُروبَـــــــاَماَزال َرّيبِ يُزِيُل الُكُروبَـــــــاَماَزال َرّيبِ يُزِيُل الُكُروبَـــــــا                                                                        

فاملوىل عّز وجّل ال ينىس  ، لuالd عىل كرثة الفرج) فَعûلَ (عىل صيغة ) يفّرج(ورد الفعل 
وليس هناك  ، فهو يكون ٕاىل جانبه دامئا يّفرج عنه مىت طلب منه ذ¥ ودون ٔان يطلب ، عبده ٔابدا

وهو  ، ؤابو ّمحو يعمتد عىل هذا املعىن يك يزيل هللا عنه ما يالقيه من احلروب ، جعدد حمّدد ملّرات الفر 
لكنّه االٓن يعي  ، فقد ٔاكرث اللّهو والّسهو ، يعرتف بأنّه مل يكن يف سابق ٔاّ�مه رجال صاحلا كام ينبغي

 يغفر عنه Â¥ ها هو ميّد يديه % متّرضعا حّىت  ، وخياف من عاقبة ٔاعام÷ ، فضاعة ما اكن عليه
 .ويصفح وهو متيقّن من إالجابة ٔالنّه يعمل ٔاّن ربّه هو السميع ا�يب

 ):ٔافعل(صيغة 5-
وقد جاء فعلته ٕاذا ٔاردت ٔان {:قال عهنا صاحب الكتاب ، ويه صيغة تدل عىل املطاوعة             
 27}وهذا النّحو قليل ، وبرشته فأبرش ، فطرته فأفطر: وذ¥ ، جتع� مفعال
، %)11.96(مّرة بنسـبة تقّدر بـ ) 25(يف شعر ٔايب ّمحو مخسا وعرشين ) ٔافعل(لغ تواتر صيغة ب     

ويه بذ¥ حتتل الرتبة أالوىل بني أالفعال الثالثيّة املزيدة والرتبة الثانية من مجموع الّصيغ املدروسة بعد 
 :ويقول ٔابو ّمحو مسـتعمال هذه الصيغة، )فََعلَ (صيغة 
فُُق نُــــــوَرا   فُُق نُــــــوَرا   فُُق نُــــــوَرا   فُُق نُــــــوَرا        ^^ َق اال^^ ِه ٔاَرشَ َق االَْوِ=ِ ِه ٔاَرشَ َق االَْوِ=ِ ِه ٔاَرشَ َق االَْوِ=ِ ِه ٔاَرشَ         مبمبمبمبَْوِ=ِ

يبَـــــا                                                         يبَـــــاا قَشـِ يبَـــــاا قَشـِ يبَـــــاا قَشـِ ا قَشـِ ًً نًً نْرُض ُحسـْ نْرُض ُحسـْ نْرُض ُحسـْ ْرُض ُحسـْ �� لِْبَسِت االلِْبَسِت االلِْبَسِت االلِْبَسِت اال�� ^^ يوانُــــــــُه يوانُــــــــُه يوانُــــــــُه يوانُــــــــُه             واواواوا^^
�� ��
ى تتتتََساقَط اََساقَط اََساقَط اََساقَط ا َ ى ْ َ ى ْ َ ى ْ         وِكوِكوِكوِكرسرسرسْرسَ

ْعِب يلْقى ُشُعوبـــــاْعِب يلْقى ُشُعوبـــــاْعِب يلْقى ُشُعوبـــــاْعِب يلْقى ُشُعوبـــــا                                                         &&     واكَد مَن الرواكَد مَن الرواكَد مَن الرواكَد مَن الر&&
ــــــدْت  ِ ــــــدْت ْ ِ ــــــدْت ْ ِ ــــــدْت ْ         وِنرياُن فَاِرس قْد اوِنرياُن فَاِرس قْد اوِنرياُن فَاِرس قْد اوِنرياُن فَاِرس قْد ا^مخ^مخ^مخ^ْمخِ

بَــــــاوٕاْخامدُ وٕاْخامدُ وٕاْخامدُ وٕاْخامدُ                                                                          َ بَــــــاَ َ بَــــــاَ َ بَــــــاَ ا ا ا ا جعجعجعَجعَ ًً ْمرْمرْمرْمًرً ��         ها َاكَن اها َاكَن اها َاكَن اها َاكَن ا��
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َاِرِهـــــــْم        َاِرِهـــــــْم   ْ َاِرِهـــــــْم   ْ         َوَجفّْت َمواِرُد ٔاَوَجفّْت َمواِرُد ٔاَوَجفّْت َمواِرُد ٔاَوَجفّْت َمواِرُد ٔاهنهنهنْهنَاِرِهـــــــْم   ْ
ٍٍ نُُضوبَـــــــا نُُضوبَـــــــا نُُضوبَـــــــا نُُضوبَـــــــا                                                             ْعقَبْت بَْعَد َرّيْعقَبْت بَْعَد َرّيْعقَبْت بَْعَد َرّيْعقَبْت بَْعَد َرّيٍٍ ��     َوقَْد اَوقَْد اَوقَْد اَوقَْد ا��

ـا  ا  ا  ا   ـً ـً ِنسِنسِنسِنًسـً aa aaتا تاوَحنû َ÷ُ اِجلْذُع ُمسـْ تاوَحنû َ÷ُ اِجلْذُع ُمسـْ تاوَحنû َ÷ُ اِجلْذُع ُمسـْ         وَحنû َ÷ُ اِجلْذُع ُمسـْ
َىس والنûِحيبَــــــــاَىس والنûِحيبَــــــــاَىس والنûِحيبَــــــــاَىس والنûِحيبَــــــــا                                                         �� لَْيِه االلَْيِه االلَْيِه االلَْيِه اال��

�� ��
بَْدى ابَْدى ابَْدى ابَْدى ا ��     واواواوا��

        ِعنَد التûمــــــــــــَاِم  ِعنَد التûمــــــــــــَاِم  ِعنَد التûمــــــــــــَاِم  ِعنَد التûمــــــــــــَاِم      َوُشقû َ÷ُ الَبْدرُ َوُشقû َ÷ُ الَبْدرُ َوُشقû َ÷ُ الَبْدرُ َوُشقû َ÷ُ الَبْدرُ 
ُ يَْشُكوُه اخلُُطوبَـــــا                                             ُ يَْشُكوُه اخلُُطوبَـــــاْ ُ يَْشُكوُه اخلُُطوبَـــــاْ يبيبيبْيبُ يَْشُكوُه اخلُُطوبَـــــاْ ûَمُه الضûوَلكûَمُه الضûوَلكûَمُه الضûوَلكûَمُه الضûوَلك    

َواِم    ûَواِم    ِبُطوِل الــــــد ûَواِم    ِبُطوِل الــــــد ûَواِم    ِبُطوِل الــــــد ûِبُطوِل الــــــد ٌٌ         عَلَْيِه َسَالمعَلَْيِه َسَالمعَلَْيِه َسَالمعَلَْيِه َسَالٌمٌ
ا قَِشيبَا ا قَِشيبَا ا قَِشيبَا ا قَِشيبَا                                  ًً ْوُض ثَْغًرً ûْوُض ثَْغرَ الر ûْوُض ثَْغرَ الر ûْوُض ثَْغرَ الر ûكككَك الر َ َْ َْ َوَما اَوَما اَوَما اَوَما ا�حض�حض�حض�ْحضَْ

28282828                        
 ، ٔالبست  ،ٔارشق(ويه )ٔافعل(جاءت هذه القطعة الشعريّة مليئة بأفعال عىل صيغة 

ودخول اهلمزة عىل هذه أالفعال جعلها متعّدية تطلب مفاعيال حّىت ) ٔاحضك ، ٔابدى، ٔاعقبت، ٔامخدت
وقد اسـتخدXا الشاعر ليسـتدّل من خاللها عىل عظمة الّرسول محمّد صّىل هللا  ، تّمت معاين العبارات

جّل بعهد جديد يطّل عىل البرشيّة ذ¥ النّيب اÂي اكن يوم مو=ه ٕايذا§ من املوىل عّز و  ، عليه وسملّ 
 ، فقد جاء ذ¥ اليوم مصاحبا لعّدة معجزات حّريت عقول من اكن حارضا وقتئذ ، بل وعىل الكون ٔامجع

ؤ�نّه  ، وقد انشق ٕايوان كرسى ، فقد اكن خروجه لuنيا مقرت§ بنور عظمي خرج ليسطع يف ٔافق الّسامء
ويف ذ¥ اليوم الّسعيد ٔاطفئت §ر ا�وس  ، ء عهدمه قد بدأ حتذير من اخلالق بأّن العد العكيس النقضا

وقد الزم ميالده صّىل هللا عليه  ، ويه اليت مل تنطفئ منذ زمن طويل ، العظمية اليت اكنوا يعبدوهنا
كام يتحّدث الّشاعر عن بعض معجزاته أالخرى صّىل هللا عليه  ، وسّمل جلفاف ٔاهنارمه دون سابق ٕانذار

كحادثة شوق اجلذع ٕاليه وٕاىل يده الّرشيفة اليت  ، ّصه هبا هللا دون بقيّة ٔانبيائه ورس�وسّمل واليت خ
ع ÷ باكء  ، تالمسه يف خطبه صّىل هللا عليه وسملّ  فلّما تغّري ماكنه ؤابعد عن احلبيب املصطفى ُمسِ

من §لته براكت  فهو الكون لكّه ٕاذا ، كام يذكر الشاعر حادثة eم الّظيب ÷ يشكو ÷ حا÷ ، وحنيب
 .بعث النيب الكرمي محمّد صّىل هللا عليه وسملّ 

 :ويقول الشاعر ٔايضا يف هذه أالبيات
        َمن يُْنِقُذِين مْن يُْسِعُدِنـــي  َمن يُْنِقُذِين مْن يُْسِعُدِنـــي  َمن يُْنِقُذِين مْن يُْسِعُدِنـــي  َمن يُْنِقُذِين مْن يُْسِعُدِنـــي  

ينينينِين َمن يَــــــــْغِفُر ِ َمن يَــــــــْغِفُر ِ َمن يَــــــــْغِفُر ِ َمن يَــــــــْغِفُر يليليلِيل ِ ِ ِ                                                                          َمن يَْرَمحَُمن يَْرَمحَُمن يَْرَمحَُمن يَْرَمحُ
ـــوَال  ـــوَال  ـــوَال  ـــوَال   && ّالَ املَْوَىل يُْسِدي الطّالَ املَْوَىل يُْسِدي الطّالَ املَْوَىل يُْسِدي الطّالَ املَْوَىل يُْسِدي الط&&

�� ��
        اااا

َولِ َولِ َولِ َولِ َرّيبِ َرّيبِ َرّيبِ َرّيبِ                                                                              && عَْىل ُمْحــــــي ا=عَْىل ُمْحــــــي ا=عَْىل ُمْحــــــي ا=عَْىل ُمْحــــــي ا=&& ��     االاالاالاال��
نَْشاَهــــــا  نَْشاَهــــــا  نَْشاَهــــــا  نَْشاَهــــــا   �� ْحيَاَها ْحيَاَها ْحيَاَها ْحيَاَها يليليلِيل اِ اِ اِ ا�� ��         يليليلِيل اِ اِ اِ ا��

َزِل َزِل َزِل َزِل                                                                      �� َزَل االَزَل االَزَل االَزَل اال�� �� ْعَطاَهْعَطاَهْعَطاَهْعَطاَهــــا اا اا اا ا�� ��             29292929يليليلِيل اِ اِ اِ ا��
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فَْعلَ (متثّلت أالفعال اليت جاءت عىل صيغة    ، ٔانشأ  ، ٔاحيا ، يسعدين ، ينقذين(يف ) ا�
متثّل  ، اء هذا أالخري مضريا متّصال يف مجيع أالفعالوقد ج ، لكّها ٔافعال متعّدية تطلب مفعوال به)ٔاعطى
ولكّها معلت ، )ٔاحيا ؤانشأ ؤاعطى(مع أالفعال)ها(ومضري الغائب)ٔانقذ ؤاسعد(مع الفعلني)�ء املتلكّم(يف 

فالشاعر يف مغرة شعوره fلنّدم وخوفه من املوىل عّز وجّل يبحث  ، بتعّدهيا عىل توضيح املعىن وبيانه
لكنّه يعمل يف قرارة نفسه ٔان ال ٔاحد يقدر عىل تغيري حا÷ وٕاراحة f÷ غري هللا  ، يعانيهعن خالص ممّا 

  ، كام حيي اّ=ول امليّتة ويبعهثا من جديد ، فهو اÂي يعيد للنفس حياهتا وللقلب راحته ، عّز وجلّ 
بل  ، ن طويلٔاوليس هو من ٔاعاد ٕاحياء دوd ٔاجداده عىل يديه من جديد بعد ٔان سلهبا أالعداء لزم

لتكون دوd قويّة عىل يدي ٔايب ّمحو  ، ويبعهثا من مرقدها ، وقد اصطفاه من بني امجليع ليقّدXا ÷
يشري من خال÷  ، مفعول به)ٔاعطى ، ٔانشأ (يف الفعلني ) ها(فضمري الغائب ، يضايه هبا بقيّة اّ=ول

 .عدما انزتعها من ٔايدي ٔاعدائه املرينيّنيالشاعر ٕاىل ٕاعادة ٕاحياء اّ=وd الّز�نّية عىل يديه من جديد ب
 :و يقول الّشاعر كذ¥ مسـتخدما نفس الّصيغة

َْم    َْم    َْم    َْم       ِمري اخلَلِق فَلِمري اخلَلِق فَلِمري اخلَلِق فَلِمري اخلَلِق فَلــــ ��         وِالّٔينِ اوِالّٔينِ اوِالّٔينِ اوِالّٔينِ ا��
ْجِلــــهِمِ ْجِلــــهِمِ ْجِلــــهِمِ ْجِلــــهِمِ                                                                                          �� ا ِمْن اا ِمْن اا ِمْن اا ِمْن ا�� ًً     أْسَطْع َسَفرأْسَطْع َسَفرأْسَطْع َسَفرأْسَطْع َسَفًرً

فَْسَدْت فَْسَدْت فَْسَدْت فَْسَدْت          �� ْصِلْصِلْصِلْصِلحححُح َما اُ َما اُ َما اُ َما ا�� ^^ قَْمُت اقَْمُت اقَْمُت اقَْمُت ا^^ �� ��         فَافَافَافَا
مهمهمهمهَِ َِ َِ َِ fِلغَْرِب يُد اfِلغَْرِب يُد اfِلغَْرِب يُد اfِلغَْرِب يُد ا                                                                                             ûالـــــد ِ َûالـــــد ِ َûالـــــد ِ َûلِفلِفلِفلِفنتنتنتَنتِ الـــــد    

            ٍٍ         َوبََعثُْت ِرَساdَ ُمْكتَِئــــــــــبَوبََعثُْت ِرَساdَ ُمْكتَِئــــــــــبَوبََعثُْت ِرَساdَ ُمْكتَِئــــــــــبَوبََعثُْت ِرَساdَ ُمْكتَِئــــــــــٍبٍ
َمـــــــِم                                                                           ِÂّfِ   َمـــــــِم ِÂّfِ   َمـــــــِم ِÂّfِ   َمـــــــِم ِÂّfِ ٍٍ         30303030ِمْن َخْريِ َوِيفِّمْن َخْريِ َوِيفِّمْن َخْريِ َوِيفِّمْن َخْريِ َوِيفٍٍّ

فَْعلَ (لقد وردت صيغة  وقد اكنت وظيفهتا اّ=اللّيّة التعبري ) ٔافسدت ، ٔاصلح(ممثّ) fلفعلني ) ا�
يرّد ذ¥ ٕاىل كرثة الفنت اليت تدامه مملكته  ، أّسفا عن ركب احلجاجفالّشاعر اÂي ختلّف مت ، عن الكرثة

من ّلك جانب وما يلزXا من ٕاصالح كثري حّىت يسـتقّر الوضع وهتدٔا أالوضاع وعليه فهو ال ميكنه بأّي 
خاّصة ؤانّه  ، حال من أالحوال قصد البقاع املقّدسة خملّفا وراءه خطرا كبريا هيّدد ٔامن البالد وسالمهتا

ٕاذ هو جمرب عىل البقاء fلّرمغ من  ، ٔامري اخللق و املسؤول عن سالمهتم وشؤوهنم ٔامام هللا عّز وجلّ 
وعليه ال جيد ٔامامه من  ، رغبته الّشديدة يف القيام مبناسك احلج وز�رة املقام الّرشيف fملدينة املنّورة

ق يبعث هبا ٕاىل حبيبه املصطفى وسـي) تتيح ÷ مشاركة احلجاج هناك ٕاّال من خالل رساd حمّب مشوّ 
راجيا ٔان ينفعه وحيصد جوائزها يوم الّشفاعة  ، كتهبا بعصارة قلبه وحرقات تهنيده ، صّىل هللا عليه وسملّ 

فكيف  ، خاّصة ؤاّن هذا املشفّع الكرمي هو خري وّيف Âّfمم ال هيمل معه ٔاّي حّق من احلقوق ، أالعظم
  .بّته وذرف اّ=مع حنينا وشوقا ٕاليهحبّق الشفاعة ملن ٔاحبّه وصدق يف حم 
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    ):):):):فَاعَلَ فَاعَلَ فَاعَلَ فَاعَلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----6666
فيقاب� االٓخر مبث� وحينئذ  ، ٔاي ٔان يفعل ٔاحدهام بصاحبه فعال ، وتأيت مبعىن املشاركة غالبا

ينسب للبادئ نسـبة الفاعليّة وللمقابل نسـبة املفعوليّة
31. 

وقد %) 03.34(نسـبة تقّدر بـ ب ) 07(وقد وردت هذه الصيغة يف شعر ٔايب ّمحو سـبع مّرات      
ٕاذ قال  ، ونسـتدّل علهياها بأّول مثال ، احتلّت بذ¥ الرتبة اخلامسة من مج) الصيغ املسـتعم) عنده

 :الّشاعر
ûَما  ûَما ن ûَما ن ûَما ن ن
�� ��
        قََطْعُت الَفيَاِيف fلِقَالقََطْعُت الَفيَاِيف fلِقَالقََطْعُت الَفيَاِيف fلِقَالقََطْعُت الَفيَاِيف fلِقَالصصصِص َواِ َواِ َواِ َوا

َاُب الَفَال fِخلُّفِ أو املَنَاِمسِ                                                                      َاُب الَفَال fِخلُّفِ أو املَنَاِمسِ ُ َاُب الَفَال fِخلُّفِ أو املَنَاِمسِ ُ     جتجتجتُجتَاُب الَفَال fِخلُّفِ أو املَنَاِمسِ ُ
ـا ا ا ا َوقَْد ِخلُْهتَا بَْنيَ اَوقَْد ِخلُْهتَا بَْنيَ اَوقَْد ِخلُْهتَا بَْنيَ اَوقَْد ِخلُْهتَا بَْنيَ ا ـً ـً �حِ َزَواِبًعـًَ �حِ َزَواِبعلّرَِ �حِ َزَواِبعلّرَِ �حِ َزَواِبعلّرَِ         لّرِ

مِ مِ مِ مِ                                      َائـــِـ ûَائَُِساِبُق ِيف الَبْيَدا َظلِميَ الهن ûَائَُِساِبُق ِيف الَبْيَدا َظلِميَ الهن ûَائَُِساِبُق ِيف الَبْيَدا َظلِميَ الهن ûتتتتَُساِبُق ِيف الَبْيَدا َظلِميَ الهن
32323232                       

اÂي دّل عىل املشاركة بني ) تسابق(يف هذه أالبيات من خالل الفعل ) فاعل(متثّلت صيغة  
ي والّصحاري واليت قطع فهيا البواد ، الّشاعر وفرسه يف رحلته الطوي) والّشاقة السرتجاع عرش تلمسان

مل يتأّىت ÷ عبورها ٕاّال عىل   ، وهذه الفيايف اليت قطعها ، حبثا عن قبائل تؤيّد مسعاه و تسانده يف Xّمته
فهو حصان ٔاصيل  ، فقد شاركه حلمه الكبري وهو جيوب الّصحراء عاد� يسابق الّرحي ، حصوة حصانه

وعليه فقد تشارك  ، حلصان من قّوة الفارسفقّوة ا ، ميتx من القّوة والّرسعة ما ينافس به ٔاي يشء
الشاعر وحصانه يف مشهد واحد ّمض صورة الفارس الّشهم الشجاع اÂي ميتطي حصا§ ممتّزيا متّزي من 

 .ميتطيه
 :ويقول الّشاعر يف مقام آخر
وُف اَ=ْهِر تَُعاِرُضينينينِين ِ ِ ِ  ُ وُف اَ=ْهِر تَُعاِرُضُ ُ وُف اَ=ْهِر تَُعاِرُضُ ُ وُف اَ=ْهِر تَُعاِرُضُ         وووورصرصرصُرصُ
بِْغيِه ِمَن القََســــــــبِْغيِه ِمَن القََســــــــبِْغيِه ِمَن القََســــــــبِْغيِه ِمَن القََســــــــ                                                                                             ��         مِ مِ مِ مِ َمعûا اَمعûا اَمعûا اَمعûا ا��

نُْب قَْد ٔاقَْعَدِنــــــي  ûÂنُْب قَْد ٔاقَْعَدِنــــــي َساُروا وا ûÂنُْب قَْد ٔاقَْعَدِنــــــي َساُروا وا ûÂنُْب قَْد ٔاقَْعَدِنــــــي َساُروا وا ûÂَساُروا وا        
َن ِمَن النّـــــََدمِ                                                                                      َن ِمَن النّـــــََدمِ فَقََرْعُت الّسِ َن ِمَن النّـــــََدمِ فَقََرْعُت الّسِ َن ِمَن النّـــــََدمِ فَقََرْعُت الّسِ     فَقََرْعُت الّسِ

    ٍٍ ْمَع عََىل َزلَـــــــــٍلٍ û=ْمَع عََىل َزلَـــــــــلوبََكْيُت ا û=ْمَع عََىل َزلَـــــــــلوبََكْيُت ا û=ْمَع عََىل َزلَـــــــــلوبََكْيُت ا û=وبََكْيُت ا        
ْمَع ِبَفْيـــضضضِض َدمِ ِ َدمِ ِ َدمِ ِ َدمِ                                                                      û=ْمَع ِبَفْيـــَوَمَزَجُت ا û=ْمَع ِبَفْيـــَوَمَزَجُت ا û=ْمَع ِبَفْيـــَوَمَزَجُت ا û=33333333َوَمَزَجُت ا        

فلكّام ٔاقسم ٔان  ، اكسة اّ=هر للّشاعرلuالd عىل مع) فاعل(عىل صيغة )تعارضين(جاء الفعل 
نة ٕاال ومنعه ٔامر ما ّمعا يبغيه ويدفعه  ، فيجد النّدم يصاحبه يف ختلّفه ذاك ، يلتحق fحلجاج هذه السـّ

وال جيد ما خيفّف به عن نفسه ٕاّال من خالل الباكء عىل ذنوب وزلل  ، ٕاىل قرع سـنّه حرسة ؤاسفا
لكن هذا ا=مع  ، فل احلجاج تقرتب شيئا فشيئا من غايهتا املنشودةتسـبّبت يف مكوثه  fملغرب بيn قوا

 .بل اكنت ممزوجة بدم اكن مصدره قلب جمروح ال جيد للراحة سبيال ، املنسكب مل يكن ٔ�ي دموع



  سهي) بلعيدي/د -ط                                                                                                                                                    الزّ�ين الثّاين موىس ّمحو ٔايب شعر يف البسـيطة أالفعال صيغ 
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  ويقول ٔابو ّمحو ٔايضا مسـتعمال صيغة
 ):فاعل( 

        تطاِرد ُفِهيَا اخلَيَل fخلَيِل ِمثْلَها تطاِرد ُفِهيَا اخلَيَل fخلَيِل ِمثْلَها تطاِرد ُفِهيَا اخلَيَل fخلَيِل ِمثْلَها تطاِرد ُفِهيَا اخلَيَل fخلَيِل ِمثْلَها 
&& الهَزاَِمئِ  الهَزاَِمئِ  الهَزاَِمئِ  الهَزاَِمئِ     فَاكنَ فَاكنَ فَاكنَ فَاكنَ                                                                              عَىل أالعَْداِء َكرعَىل أالعَْداِء َكرعَىل أالعَْداِء َكرعَىل أالعَْداِء َكر&&

                    ًً ــــةةةًةً ِّ ِّمَرضي ِّمَرضي ِّمَرضي مَرضي ًً ًً (َ َ) َمحلنَا عَلْهيم َمحْ َ) َمحلنَا عَلْهيم َمحْ َ) َمحلنَا عَلْهيم َمحْ         َمحلنَا عَلْهيم َمحْ
ِم ِم ِم ِم                                              ا ِمثَل َجْفل ِالنََعائِا ِمثَل َجْفل ِالنََعائِا ِمثَل َجْفل ِالنََعائِا ِمثَل َجْفل ِالنََعائـــِـ ًً     34343434فََولّوا ِرشادفََولّوا ِرشادفََولّوا ِرشادفََولّوا ِرشاًدً
عىل املشاركة بني الشاعر وجيشه ومه يطاردون أالعداء فوق صهوات ) نطارد(دّل الفعل  

لقد اكنت معركة ٔايب  ، ة أالعداء نكراء مل يروا لها مثيالفاكنت هزمي ، خيلهم أالصي) ذات بأس وقّوة
Â¥ عقد  ، وٕاّما فال ، ٕاّما احلصول عىل مبتغاه واسرتجاع مدينته وعرشه ، ّمحو الكربى معركة وجود

اسـتطاعوا بواسطهتا قهر العدو  ، عزمه ومجع شـتات جيشه وتشاركوا مجيعا يف خوض معركة حامسة
لقد  ، ٔ�ّهنم جفل نعام متفّرقة هنا وهناك ، ٔالعدائه ٕاّال الفرار والنجاة حبياهتم فمل يبق ، و�نتصار عليه
موضوع أالبيات فعال ٕاذ ساعد عىل ٕايضاح املعىن وٕابراز دالالته اzتلفة وتبليغها ) نطارد(خدم الفعل 

 .للمتلقّي بصورة موحية
    ):):):):ِافتَعلَ ِافتَعلَ ِافتَعلَ ِافتَعلَ ((((صيغة صيغة صيغة صيغة     ----7777

� عىل فعل وهو يكون عىل انفعل وافتعل هذا fب ماطاوع اÂي فع{قال عهنا سـبويه   
  35) وحطمته فاحنطم وحرسته فاحنرس وشويته فانشوى ، كرسته فانكرس: وذ¥ قو¥

ويه %) 02.39(بنسـبة قدرت بـ ) 05(وقد وردت هذه الصيغة يف شعر ٔايب ّمحو مخس مّرات      
 :لصيغةومن بني ما قا÷ الشاعر مسـتخدما هذه ا ، بذ¥ حتتل الرتبة السابعة
    ٌٌ ٌٌ ونَْوِمي ِفْكـــــر ونَْوِمي ِفْكـــــر ونَْوِمي ِفْكـــــر ونَْوِمي ِفْكـــــٌرٌ         لَْيلَْيلَْيلَْييليليلِيل َسهَرِ َسهَرِ َسهَرِ َسهٌَرٌ

ٌٌ بُْر بُْر بُْر بُْريئيئيئِيئ ِعلَِلـــــــيِ ِعلَِلـــــــيِ ِعلَِلـــــــيِ ِعلَِلـــــــي                                                                                         َدْمِعي ُدَررَدْمِعي ُدَررَدْمِعي ُدَررَدْمِعي ُدَرٌرٌ
ا افْتََكَرْت  ûَرْت لَم ِ ا افْتََكَرْت َ ûَرْت لَم ِ ا افْتََكَرْت َ ûَرْت لَم ِ ا افْتََكَرْت َ ûَرْت لَم         نَْفنَْفنَْفنَْفيسيسيسِيس ِ ِ ِ جضجضجضَجضِ

حححُح ُ ُ ُ يليليلِيل ِ ِ ِ                                                                                  ـْلُ ـْلَُهالû نََظَرْت َما يَصــــ ـْلَُهالû نََظَرْت َما يَصــــ ـْلَُهالû نََظَرْت َما يَصــــ     َهالû نََظَرْت َما يَصــــ
ا ا ا ا  ًً َا شِييبيبيبيب َظـــــــهَر َظـــــــهَر َظـــــــهَر َظـــــــهًَرً َا شِيُ َا شِيُ ثِْمي َكثِْمي َكثِْمي َكثِْمي َكرثرثرثُرثَا شِيُ

�� ��
        اااا

ْمُر َجِلــيْمُر َجِلــيْمُر َجِلــيْمُر َجِلــيوَ وَ وَ وَ                                                                          �� َهتََرا واال�� َهتََرا واالقَْد اشـْ َهتََرا واالقَْد اشـْ َهتََرا واالقَْد اشـْ         36363636قَْد اشـْ
لuالd عىل ) افتعل(وقد وردا عىل صيغة ) اشـهترا ، افتكرت(اسـتعمل ٔابو ّمحو الفعلني 

وذ¥ بسبب  ، ودمع عينه ال يكف عن �هنامر ، فهو ال يمتكن من النّوم لشّدة تفكريه ، املطاوعة
نفسه ٔان تعمل لصاحله ولو ملّرة واحدة فتنظر يف  Â¥ ها هو يدعو ، تذّكره ملا قام به يف سالف ٔاّ�مه

وأالمر واحض  ، ٔالن الشيب قد ظهر ليذكره fنقضاء العمر يف اللهو واللعب ، ما فيه خري ÷ فتقوم به
ٔالّن الّشيب اÂي ال يقدر عىل ٕاخفائه سـيذكره يف ّلك مّرة  ، فال جمال للهروب مما هو عليه ، وجيلّ 
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 .ويرضب ÷ موعدا ٕاىل حني
 :وممّا قا÷ الّشاعر ٔايضا

ِسُري َهــــــــَوْاه    ِسُري َهــــــــَوْاه    ِسُري َهــــــــَوْاه    ِسُري َهــــــــَوْاه       �� ٌٌ ِبنََواْه ا ِبنََواْه ا ِبنََواْه ا ِبنََواْه ا��         قَلْبقَلْبقَلْبقَلٌْبٌ
ـــــــمِ                                                                                          ûـــــــمِ َىل اِخليـ ûـــــــمِ َىل اِخليـ ûـــــــمِ َىل اِخليـ ûَىل اِخليـ �� ��

    فَيَا َشْوقَاْه افَيَا َشْوقَاْه افَيَا َشْوقَاْه افَيَا َشْوقَاْه ا
لُــــــــوا          ا اْرَحتَ ûلُــــــــوا ِبُل لَم ا اْرَحتَ ûلُــــــــوا ِبُل لَم ا اْرَحتَ ûلُــــــــوا ِبُل لَم ا اْرَحتَ ûِبُل لَم �� ��

ْت اِال َ ْت اِالَ َ ْت اِالَ َ ْت اِالَ         رسرسرسَرسَ
ـــــِم                                                                          ِ ـــــِم ِ ِ ـــــِم ِ ِ ـــــِم ِ يبيبيبِيب َمحَلُوا ِيف َرْكِ َمحَلُوا ِيف َرْكِ َمحَلُوا ِيف َرْكِ َمحَلُوا ِيف َرْكهبهبهبِهبِ                 37373737قَلْقَلْقَلْقَلْ

فالشاعر املشّوق للّز�رة واحلج  ، مبعىن املطاوd) ارحتلوا(يف الفعل ) افتعل(متثّلت الصيغة     
لكنّه ال يمتكّن من التفكري يف  ، وهو املتخلّف عهنم ٔالسـباب عديدة ، قد ٔاعياه شوقه وحنينه ٕاىل هناك

فٕاذا جعز ٔابو محو ٔان يكون معهم  ، خاّصة وهو يتخيل الركب ينتقل من ماكن الٓخر ، يشء آخر
 .فٕاّن القلب قد مىض معهم وتركه وحيدا يف مغربه يشكو أالمل واحلرسة، صهبشخ

 .ويقول الشاعر دامئا يف نفس املوضوع
َو اِحلَمى   َو اِحلَمى  فَيَا َحاِدَي الِعيِس َحنْ َو اِحلَمى  فَيَا َحاِدَي الِعيِس َحنْ َو اِحلَمى  فَيَا َحاِدَي الِعيِس َحنْ         فَيَا َحاِدَي الِعيِس َحنْ

اااا                                                                 ِحيبـــَـ ûِحيبََذا ِجئَْت َذاَك اِجلنَاَب الر ûِحيبََذا ِجئَْت َذاَك اِجلنَاَب الر ûِحيبََذا ِجئَْت َذاَك اِجلنَاَب الر ûَذا ِجئَْت َذاَك اِجلنَاَب الر �� ��
        اااا

ــــَوى  ûــــَوى َوَزاَد الهََوى ِحَني َزاَد النـ ûــــَوى َوَزاَد الهََوى ِحَني َزاَد النـ ûــــَوى َوَزاَد الهََوى ِحَني َزاَد النـ ûَوَزاَد الهََوى ِحَني َزاَد النـ        
ûَوى واْعْتَمْدَت الَكِثيَبا                                                     ûَوى واْعْتَمْدَت الَكِثيَباَوِجئَْت الل ûَوى واْعْتَمْدَت الَكِثيَباَوِجئَْت الل ûَوى واْعْتَمْدَت الَكِثيَباَوِجئَْت الل     38383838َوِجئَْت الل

فالشاعر ال ينفك  ، لuالd عىل املطاوعة) اعمتدت(ممتثّ) يف الفعل ) افتعل(جتّسدت صيغة 
 ، ولعل السبب يف ذ¥ ٔاّن جّل قصائد ٔايب ّمحو اليت وردت يف واسطة السلوك ، يعود ليناقش الفكرة

اليت اكنت تنشأ خصيصا من ٔاجل ذكرى املو= النّبوي ) و=ّ�تامل(اكنت يف الشعر ا=يين وfلتحديد
وتاكد  ، Âا اكنت مجيع القصائد تصّب يف نفس القالب تقريبا وتفرز نفس أالفاكر واملواضيع ، الّرشيف

وعليه ومن خالل هذين البيتني يبّني الّشاعر مدى تأثّره بسبب عدم  ، ختلو من التجديد ٕاّال فB ندر
جعلته يشعر fلغرية  ، ممّا وّ= يف نفسه حرسة كبرية ال مثيل لها ، Âّهاب ٕاىل البقاع املقّدسةمتكّنه من ا

ياسة ، اجتاه ٔاولئك اÂين متكّنوا من الرحيل  .يف حني جعز هو بسبب ٔاعباء احلمك والسـّ
    ):):):):انفعلانفعلانفعلانفعل((((صيغة صيغة صيغة صيغة     ----8888

لكتاب يف الّصفحات مثلام عّرفها صاحب ا ، املطاوعة ، تأيت مبعىن واحد) افتعل(ويه ٔ�خهتا  
 .الّسابقة

بنسـبة قّدرت ) 02(فقد تواترت مّرتني  ، وردت هذه الصيغة بصورة قلي) يف شعر ٔايب ّمحو
وممّا قا÷ الشاعر مسـتخدما هذه  ، وقد احتلت الرتبة أالخرية من مجموع الصيغ املسـتعم)، %)0.95(بـ

 :الصيغة
ْن ِملُْت ِبقَائِِمــــــِه  ْن ِملُْت ِبقَائِِمــــــِه  ْن ِملُْت ِبقَائِِمــــــِه  ْن ِملُْت ِبقَائِِمــــــِه  

�� ��
ْيِفي ا ْيِفي اسـَ ْيِفي اسـَ ْيِفي اسـَ         سـَ
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ْدِين املَُراَق ٕاَىل أالَجـــــلِ ْدِين املَُراَق ٕاَىل أالَجـــــلِ ْدِين املَُراَق ٕاَىل أالَجـــــلِ ْدِين املَُراَق ٕاَىل أالَجـــــلِ                                                                      ^^         39393939اااا^^
        وَكَذا كفَّاَي ٕاَذا انْبََسَطوَكَذا كفَّاَي ٕاَذا انْبََسَطوَكَذا كفَّاَي ٕاَذا انْبََسَطوَكَذا كفَّاَي ٕاَذا انْبََسَطــــْت ْت ْت ْت                 

pp عَاَد َمِلـــي عَاَد َمِلـــي عَاَد َمِلـــي عَاَد َمِلـــي                                                                                                     ppَمْن َاكَن ُمِقالَمْن َاكَن ُمِقالَمْن َاكَن ُمِقالَمْن َاكَن ُمِقال    
ليفيد معىن املطاوعة لuالd عىل تناسب ) انبسطت(جمّسدة يف الفعل ) انفعل(جاءت صيغة 
فهو مقاتل جشاع ال هياب ساحات  ، فّلك صفات املx احلقيقي تتوفر فيه ، ةٔايب ّمحو مع احلمك والقياد
�كام ٔانّه  ، يدافع عن احلق بسـيف مسلول قد شهره يف وجه لك خارج ٔاو مارق ، الوغى وال قدوم املنا

من خالل بسط يديه fلكرم واجلود يف وجه لك مقل  ، مثال للمx اÂي يعتين برعيّته وهيمت بشؤوهنا
 .يهنل من فيض عطائه ويعود ٕاىل ٔاه� فرحا مرسورا ، اجوحمت

 :وممّا قا÷ الشاعر ٔايضا
        َوَزَجْرُت النûْفَس فََما انَْزَجَرْت َوَزَجْرُت النûْفَس فََما انَْزَجَرْت َوَزَجْرُت النûْفَس فََما انَْزَجَرْت َوَزَجْرُت النûْفَس فََما انَْزَجَرْت  

يُت القَلَْب فَلَــــــــْم يَُرمِ                                                                                      ِ يُت القَلَْب فَلَــــــــْم يَُرمِ َ ِ يُت القَلَْب فَلَــــــــْم يَُرمِ َ ِ يُت القَلَْب فَلَــــــــْم يَُرمِ َ     ووووهنهنهنَهنِ
        َونَِذيُر الَشيِْب لَقَْد َوافَــــــــــى َونَِذيُر الَشيِْب لَقَْد َوافَــــــــــى َونَِذيُر الَشيِْب لَقَْد َوافَــــــــــى َونَِذيُر الَشيِْب لَقَْد َوافَــــــــــى     

    40404040ِب َمَع الـهََرمِ ِب َمَع الـهََرمِ ِب َمَع الـهََرمِ ِب َمَع الـهََرمِ َوُحلُُول الَشيْ َوُحلُُول الَشيْ َوُحلُُول الَشيْ َوُحلُُول الَشيْ                                                                         
 ):):):):اسـتفعلاسـتفعلاسـتفعلاسـتفعل((((صيغة صيغة صيغة صيغة ----9999

    41. طلب املغفرة: ٔاي ، اسـتغفرت هللا: تكون غالبا للطلب والّسؤال مثل
بنسـبة تقّدر )02(حيث تواترت مّرتني  ، وقد اكن حضور هذه الصيغة قليال مقارنة fلصيغ أالخرى

وممّا قا÷ الّشاعر مسـتخدما هذه ، )انفعل(احتلّت بذ¥ الرتبة أالخرية مناصفة مع صيغة ، %)0.95(بـ
  :الصيغة

ـــــــَد   ـــــــَد  ْمحَ ـــــــَد  ْمحَ ـــــــَد  ْمحَ ْمحَ �� قَْت أالنَْواُر ِمْن نُوِر ا�� قَْت أالنَْواُر ِمْن نُوِر اْرشَ قَْت أالنَْواُر ِمْن نُوِر اْرشَ قَْت أالنَْواُر ِمْن نُوِر اْرشَ ْرشَ ��         واواواوا��
تََفاَد الكَْوُن ُلكû املََباِهـــــجِ                                                  تََفاَد الكَْوُن ُلكû املََباِهـــــجِ فَِمْنُه اسـْ تََفاَد الكَْوُن ُلكû املََباِهـــــجِ فَِمْنُه اسـْ تََفاَد الكَْوُن ُلكû املََباِهـــــجِ فَِمْنُه اسـْ     فَِمْنُه اسـْ

هَا هَا هَا هَا  && ْهُر ُلك&& ûُم والز ُ ْهُر ُلكْ ûُم والز ُ ْهُر ُلكْ ûُم والز ُ ْهُر ُلكْ ûُم والز sَ واالَ واالَ واالَ واال�جن�جن�جن�ْجنُ &s &s &s         فَبَْدُر ا=فَبَْدُر ا=فَبَْدُر ا=فَبَْدُر ا=&
َحى ِمْن نُوِرِه املُتََبالِ َحى ِمْن نُوِرِه املُتََبالِ َحى ِمْن نُوِرِه املُتََبالِ َحى ِمْن نُوِرِه املُتََبالِ                              && ُس الض&& ْ ُس الضَ ْ ُس الضَ ْ ُس الضَ                 42424242ِج ِج ِج ِج وووومشمشمشَمشْ

حيث اكن ميالد محمّد  ، Âي يدل عىل الطلب) اسـتفاد(يف الفعل ) اسـتفعل(متثّلت صيغة 
فهو من اكن الكون ٔامجع يف انتظاره  ، صّىل هللا عليه وسّمل فرحة وهبجة لّلك الكون وليس للناس فقط

 ، ا=s ، البدر(فآ�ت الكون مجيعا  ، فهو مصدر لك نور يف هذا العامل ، ليسـتقي منه لك املباجه
 ، اسـمتّدت نورها وضياءها من نوره وضيائه صّىل هللا عليه وسملّ ) الّضحى  ، الّشمس ، الّزهر ، النجوم

ٔ�ّن ّلك هؤالء اكنوا يف انتظار مو=ه الّسعيد ليتألّقوا ويشّعوا مسـمتّدين طاقهتم من ٔالقه الغامر وشعاع 
والتّأكيد عىل  ،  ٕاىل بيان عظمة وقدر الّرسول الكرميحييل املعىن ، ويف هذا جماز مجيل ، نوره القوي

 .املاكنة اخلاّصة واملبّج) اليت خّصه هبا املوىل عّز وجّل دون مجيع الاكئنات واخلالئق
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  :ويقول ٔابو ّمحو ٔايضا   
يُْت fِلَكـــَرى      ûتََفز يُْت fِلَكـــَرى    ِ واسـْ ûتََفز يُْت fِلَكـــَرى    ِ واسـْ ûتََفز يُْت fِلَكـــَرى    ِ واسـْ ûتََفز         َطَرْقُت بَراَطَرْقُت بَراَطَرْقُت بَراَطَرْقُت بَراaيسaيسaيسaِيس واسـْ

                                                                                      ََ  ََ && ٍٍ ِبهت ِبهت ِبهت ِبهت&& ْ مْن لََياٍلٍ ْ مْن لََيالَ ْ مْن لََيالَ         ا غْريَ َ§ِمئِ ا غْريَ َ§ِمئِ ا غْريَ َ§ِمئِ ا غْريَ َ§ِمئِ وووومكمكمكَمكْ مْن لََيالَ
                ًً ِبًالً ْ ِبالَ ْ ِبالَ ْ ِبالَ اَ� ُمرسرسرسَرسْ َ ûُم �اَ َ ûُم �اَ َ ûُم �اَ َ ûْدُت ِيف قَصِد الرسرسرسرس ûْدُت ِيف قَصِد الَوَجد ûْدُت ِيف قَصِد الَوَجد ûْدُت ِيف قَصِد الَوَجد ûَوَجد        

ى ُمَداوِم                                                    َ ى ُمَداوِم   َ َ ى ُمَداوِم   َ َ ى ُمَداوِم   َ ٍٍ ٔاْو  ٔاْو  ٔاْو  ٔاْو رسرسرسَرسَ ٍٍ َحِثيث َحِثيث َحِثيث َحِثيٍثٍ                 43434343بَِسْريبَِسْريبَِسْريبَِسْريٍٍ
وهو يدل عىل سعي النّوم يف  )اسـتفّزيت(يف هذين البيتني fلفعل ) اسـتفعل(متثّلت صيغة  

ٔالنّه  ، ٔاّن هذا أالخري ال وقت =يه للنّوم والّراحةغري  ، حّىت ينال بعضا من الّراحة ، طلب الشاعر
 ، واسـتعادة عرش ٔاجداده املسلوب)تلمسان(بصدد القيام مبهّمة عظمية تمتثّل يف حترير مدينته احلبيبة 

وضبط ّلك ما يرتبط هبا من  ، ال بّد لها من �سـتعداد الكبري والتّخطيط اجليّد ، وهكذا Xّمة
وها هو يشّد العزم يف الّسري حنو  ، بل ويرفضه ٕاىل حني ، لّشاعر عن النوموعليه يعجز ا ، حيثيّات

  .يغمره أالمل يف ٔان جيعل هللا عّز وجّل حلمه حقيقة ، هدفه العظمي بسري حثيث
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        ::::املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعالهوامالهوامالهوامالهوامشششش و  و  و  و 
    

                                     .               10ص-2002-دار الغريب-عمل الرصف العريب-صربي متويل - 1
 .               22ص –املرجع نفسه  –صربي متويل   - 2
- 1996-مرص-إالسكندرية-داراملعرفة اجلامعية- )صياغة جديدة(الرصف العريب- زين اكمل اخلوسيك - 3
 .12ص
       . 07ص-1998- 1ط-لبنان -بريوت-دار الهنضة العربية-التطبيق الرصيف–عبده الراحجي - 4
 . 88ص- املرجع السابق-صربي متويل– 5
        .102ص- )دت(- عنابة-منشورات جامعة zf خمتار-أالسلوبيات و حتليل اخلطاب- راحب بوحوش - 6
دار الوراق  –حتليل النص أالديب بني النظرية و التطبيق –محمد عبد الغين جمد و الباكري الربازي  - 7

 .       70ص 2002-1ط - عامن أالردن- للنرش      والتوزيع
م 1975- الهيئة املرصية العامة للكتاب  - عبد السالم محمد هارون.حتقيق و رشح –الكتاب –سـبويه - 8
 .38ص-4ج–
-لبنان–بريوت  –دار العلوم احلديثة –حمي ا=ين عبد امحليد .حتقيق–رشح ابن عقيل –ابن عقيل  - 9
 .606ص-2ج-)ت.د(
عبد .حتقيق -واسطة السلوك يف سـياسة امللوك –العبد الوادي موىس بن يوسف ٔابو محو بن ز�ن  -10

 .   25ص –) ت.د(تونس  –دار بوسالمة للطباعة و النرش و التوزيع  –الرحامن عون 
 .29ص  –املصدر نفسه –موىس بن يوسف ٔابو محو بن ز�ن العبد الوادي  -11
 .25املصدر السابق ص  -12
 .195املصدر السابق ص  -13
 –لبنان  –بريوت  –دار الكتاب العريب  – 1ط –جامع ا=روس العريب  –الغالييينمصطفى  -14

 .154ص -2004
 .30ص  –املصدر السابق  –موىس بن يوسف ٔابو محو بن ز�ن العبد الوادي  -15
 .197املصدر نفسه ص  -16
 .24املصدر نفسه ص  -17
 .38ص  – 4ج  –الكتاب  -سـبويه -18
 .154 –املصدر السابق   -  مصطفى الغالييين .انظر -19
 .197ص  -املصدر السابق–موىس بن يوسف ٔابو محو بن ز�ن العبد الوادي  -20
 .29ص  –املصدر نفسه  -21



 العدد اخلامس والعرشون  -12ا�u                                          جم) لكية االٓداب و اللغات
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 .155ص  –املصدر السابق  –مصطفى الغالييين -22
 .195ص  -املصدر السابق–موىس بن يوسف ٔابو محو بن ز�ن العبد الوادي   -23
 .419ص  –املصدر نفسه   -24
 .196ص –املصدر نفسه  -25
 .195ص –املصدر نفسه  -26
 .58ص – 4ج  –الكتاب  -سـبويه -27
 .196ص  -املصدر السابق–موىس بن يوسف ٔابو محو بن ز�ن العبد الوادي  -28
 .25ص –املصدر نفسه   -29
 30ص –املصدر نفسه  -30
 .18ص  –املرجع السابق  –متويل صربي  .انظر -31
 .36ص -املصدر السابق–سف ٔابو محو بن ز�ن العبد الوادي موىس بن يو  -32
 .30ص –املصدر نفسه  -33
 .38ص –املصدر نفسه  -34
 .65ص  – 4ج  –الكتاب  -سـبويه -35
 .24ص  -املصدر السابق–موىس بن يوسف ٔابو محو بن ز�ن العبد الوادي  -36
 .30ص –املصدر نفسه  -37
 195ص –املصدر نفسه  -38
 .25ص –نفسه املصدر  -39
 29ص –املصدر نفسه  -40
 .156ص  –املصدر السابق  –مصطفى الغالييين -41
 .198ص  -املصدر السابق–موىس بن يوسف ٔابو محو بن ز�ن العبد الوادي  -42
 .38ص –املصدر نفسه  -43
 
  

        


