
  
  

  "حديث النفس"الفعل المقاوم في ديوان 

  للشاعر الشهيد

  عبد العزيز الرنتيسي/ دكتورلا

  "دراسة وصفية تحليلية"
  

  

  

  إعداد

  جهاد يوسف العرجا/ الدكتور

   بقسم اللغة العربيةشاركأستاذ النحو العربي الم

   الجامعة اإلسالمية بغزة–كلية اآلداب 

  
  
  

  م2006 – هـ 1426



 1

   الرحيمبسم اهللا الرحمن

ونعوذ بوجهك الكريم من العجب بما نُحسن ومن التكلف         . نحمدك اللهم، ونستعينك، ونستهديك   

لما ال نحسن، ونصلي ونسلم على خير خلقك، وخاتم أنبيائك، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه،               

  :والمهتدين بهديه إلى يوم الدين، وبعد

دراسة لغة األدب   : و ما يمكن أن نطلق عليه     ، أ الدراسات اللغوية فقد كثرت في اآلونة األخيرة      

خاصة في الجامعات العربية، غير أن هذه الدراسات في أكثرها ما يزال مفتقراً              عامة، والشعر 

إلى عملية المنهج وانضباط الوسائل، وخاصة في الجانب اإلحـصائي، فالبـاحثون يقـدمون              

 ذي قيمة، وأرى أن األهم من ذلك        الجداول اإلحصائية بدون جدوى؛ ألنها خالية من كلِّ تحليل        

  .هو أن نعرف ماذا نحصي؟ ولم نحصي؟

من أجل ذلك سأحاول في هذا البحث أن أسير وفق منهج إحصائي علمي يعتمد مقاييس كميـة                 

غوية، وخاصة التراكيب الفعلية في تطبيق عملي علـى أشـعار           لتُستخدم في تحليل األساليب ال    

  .يسيعبد العزيز الرنت/ شهيدنا الدكتور

هو ظاهرة تتجلى أكثر ما تتجلى في جرأته المعهـودة علـى            الدكتور عبد العزيز    إن شاعرنا   

والعـرف الـسياسي فـي      ،   في النظرة الغالبـة    الخوض في أمور تقع في مناطق غير مألوفة       

المجتمع العربي المسلم، الذي هو في معظمه خاضع ال يحاول أن يغير من حياته شيئاً، فنجده                

بصورة نقدية  الحاكمة   تقع في المناطق المحظورة في عرف األنظمة العربية          يخوض في أمور  

جارحة لألوضاع السياسية واالجتماعية، وغيرها، باإلضافة إلى كونه ثـائراً مجاهـداً ضـد              

االحتالل الذي ولد مع والدته، فلم يثنه السجن، أو األبعاد، أو محاوالت االغتيال عن المـضي                

 التي كان    إلى درجة كبيرة جداً، حتى نال ما تمنى؛ الشهادة في سبيل اهللا            قدماً فيما هو مؤمن به    

  .ينتظرها في لهفة وشوق شديدين

م، 1948، وفي عام النكبـة      )يبنا(في قرية   ) أبو محمد المقاوم  (م، ولد شاعرنا    1947ففي عام   

نيونس وبينما كان عمره ستة شهور لجأت أسرته إلى قطاع غزة، ونشأ الرنتيسي في مخيم خا              

م، 1965لالجئين، وتعلم في مدارس وكالة الغوث في المخيم، وأنهى دراسته الثانويـة عـام               

 ليدرس الطب في جامعتها، ويكمل دراسته للحصول علـى ماجـستير            اإلسكندريةوتوجه إلى   

م، 1983: م، شغل عدة مناصب، واعتقل في زمن االحتالل عدة مرات عـام           1976الطب عام   

 إلـى م مع مجموعة من قيادات العمل الجهادي اإلسالمي         1992 عام   م، وأبعد 1990م،  1988

م بعد عودتـه    1996عام  و الزهور،    مرج ىلبرز كناطق رسمي بلسان المبعدين إ     لبنان، حيث   

م، وبعد ذلـك اعتقـل ثـالث        1998من مرج الزهور، واعتقل في عهد السلطة الوطنية عام          

ها فشلت في ذلك لحماية الناس له، وقد نجـا          مرات، وقد حاولت السلطة اعتقاله بعد ذلك إال أن        

م، وقد تم اختياره بعد يومين من اغتيال اإلمام         2003من محاولة اغتيال غادرة في يونيو عام        

  .م2004عام ) نيسان( إبريل 17، واستشهد في )حماس(الشهيد أحمد ياسين زعيماً لحركة 
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ي، والديني،   جمع بين العسكري والسياس    لقد جمع الشهيد القائد كلَّ صفات القائد الوطني الملهم؛        

عـرف  وخطيباً مفوهاً، يتمتع بشخصية قوية، ال يخشى في اهللا لومة الئـم،              و فكان أديباً مثقفاً  

  ).الطبيب الثار(، أو )بصقر حماس(حتى لُقب تحديه بجرأته و

 فيهـا   بعد وفاته، وفي أثناء حياته التي كـان       ئد وطبيب مقاوم ترك ظله الممدود       إنه شاعر وقا  

 وقد أدرك أن    ،ملء السمع والبصر، فاجتهد أن يكون نسيجاً لوحده، وقد تم له ذلك بجده وسعيه             

ٍف أن   فصيحة وعامية كـا    ، وما يستعملونه من أشتات المعجم      من لغة الناس في أحاديثهم     يلالقل

  .، فكان له ذلكيبني أدباً جديداً مقاوماً

الخاص به، وعلى الرغم من ذلك فإن تجربـة         إن لكل شاعر أبنيته وصيغه ومعجمه الشعري        

الجهادية جعلته يتصل بحقل معرفـي آخـر، هـو حقـل الـسياسة              عبد العزيز   الشهيد القائد   

والمقاومة، مما جعل قصائده تتصل بهذا المعجم في هذا الحقل، فدخلت في قصيدته مفـردات               

  .ومصطلحات وأفعال من هذا الحقل

ال بد أن يتغمد بالدم، وأن        المعرفة أن هذا الصراع،    ف تمام إن شاعرنا المقاوم الثائر كان يعر     

المقاوم الذي يخاف على قميصه األبيض من قطرات الدم، وعلى أصابعه الرقيقة مـن              الشاعر  

  .، وينشغل بأشياء أخرى أقل دمويةالجراح عليه أن ينسحب من هذا الصراع الدامي

رعة الضوء، فالكلمة ليست مجـرد نزيـف   إن الكلمة الشجاعة كالطائرة التي تسبق سرعتها س     

على الورق، بل طوفان يغرق الدنيا بالضوء الساطع، بل هي برق يضيء في الظالم الـشامل                

  .الذي يحيط بنا

فمن المعلوم أن جزء كبيراً     "إن هناك تالزماً بين الفكرة التي يؤمن بها األديب والرؤية األدبية،            

ي، كما كان ذا صلة قوية بصالته       ماء القبل  وثيقة باالنت  صلةجداً من الشعر العربي القديم كان ذا        

  . )1("االجتماعية

فالشاعر يصدر في شعره عن موقعه الذاتي بالنسبة إلى وجوده الشخصي، ووجـود المجتمـع               

 ويـدافعون   - أي سلطة  –الذي يعيش وينتمي إليه؛ ولذلك كان الكتاب الذين يخضعون للسلطة           

  .ظفون عندهاعنها ليسوا كتاباً، بل هم مو

 كـشف عيـوب     إلـى ومن أجل ذلك ظهر في األدب العربي، األدب السياسي الذي يهـدف             

  .الشخصية العربية، ونقد هذه العيوب للتخلص منها

 مسكون بهذه القضية، قضية الحرية من االحتالل، ومن تـسلط األنظمـة             - الشهيد -وشاعرنا

أن هي التي تجعل الفرد قـادراً علـى   الحاكمة، فالحرية هي المدخل األول للنهوض والتقدم، و    

  .يعطي أفضل ما لديه

                                                            
  .30: م، ص1999القصيدة السياسية في شعر نزار قباني، حبيبة محمدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )1(
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 مرآة أهل العلم والصنعة، كما أنـه لـم يبتعـد عـن أهلـه                - كما شعراء المقاومة   -فشاعرنا

  .وعشيرته، وهم جمهرة المناضلين المجاهدين

شوق وحنـين   ومقاومة،  : وبالنظر إلى مفردات المعجم الفعلي للرنتيسي نجده ينقسم إلى قسمين         

 مما يؤكد أننـا أمـام       ه،أفعال هذين القسمين بكثرة في شعر      األهل واألخوة، وقد تكررت      إلى

شاعر مقاوم تتولد في نفسه أفعال المقاومة والحنين إلى األهل المظلومين دون انفـصام بـين                

هذين الطرفين، بل نجده قد وظف الشوق والحنين توظيفاً سياسياً من أجل دفع المقاومة إلـى                

  .األمام

هنا كانت قضية الشاعر هي قضية شعب، بل أمة بأسرها حازت منه كلماته وأفعاله، فتراه               من  

يتحدث في أشتات متعددة، إال أنها تتحدد لتتحدث عن شيء من القضية في تعبير عن أصـالة                 

  .متجذرة في النفس

ولما كان الشاعر الشهيد الرنتيسي من شعراء األرض المحتلـة المبـدعين الـذين صـمدوا                

صروا على الظلم والقهر، فقد نسج من معاناته ومعاناة شعبه، وأمله في النصر والتمكـين               وانت

  .إبداعاً متميزاً حباً للوطن، وأمالً في النصر

فجمع شاعرنا بين صدق التجربة والموهبة الشعرية المتميزة، فعبر بإحساسه المرهـف عـن              

 موقفـه الفنـي     بالنضال، وتـوج  وعفوية، فقرن شعره    آمال وآالم المظلومين المحتلين بصدق      

فكان شاعراً ملتزماً بهموم شعبه وأمته، هو إلى ذلـك جمـع بـين شـجاعة                بشرف الشهادة،   

المقاومة والفروسية ورهافة إحساس الشاعر، جمع بين القوة والعاطفة، بين هموم شعبه وأمته             

ه الظالمين  التي اكتوت بالظلم، وتعرضت ألبشع صور العدوان، وبين شجاعته وعناده في وج           

، تجذرت في نفسه منـذ نعومـة        المحتلين، وهو في ذلك إنما ينطلق من عقيدة إسالمية راسخة         

ومـن  أظفاره، تدعو إلى التراحم بين أبناء الدين الواحد، وإلى القوة مع أعداء الدين والوطن،               

 ولما كانـت اللغـة      - وهو منهم  -لغته عبارة عن عالقة تربطه بأصحاب القضية      هنا أصبحت   

فجر نفسها في أفعالها المتتابعة، وفي صورها الفعلية فقد حاولت في هذا البحث دراسة أفعال               ت

  .الشاعر التي هي أفعال مقاومة
   

قاومـه   : أنازله ، قال ابن األثيـر       : مازلت أقاوم فالناً ؛ أي      : فالمقاومة هي المنازلة ، يقال      

  من أشكال مقاومة االحتالل، فهي رد فعلفالمقاومة شكل  )1(صبر عليه : فاعله من القيام ؛ أي 

ضد الهيمنة واالستبداد، وهي دفاع الفرد عن نفسه عندما يتعرض للتهديد ، وهي النضال مـن               

ضـرب ،  : أجل الحق ضد العدوان ، واألفعال التي تدل على ما سبق هي أفعال مقاومة مثـل        

  )2( الخ.... جاهد ، قاتل ، دافع 

  

  
  . قوم :  مادة504 ، ص12وت ، ملسان العرب البن منظور ، دار صادر ، بري )1(
  .154 – 152: ، ص ) املقاومة ( م ، الكويت ، ندوة العدد 2002 ، 76الة العربية للعلوم اإلنسانية ، ع  )2(
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فقد اهتم النحاة القـدماء  اء نتيجة اختالف االسم عن الفعل في الداللة، واختيار الفعل للدراسة ج   

اهتماماً كبيراً، من حيث القياس والتعليل والتمـاس العلـة، إال أنهـم             ) االسم(و) الفعل(بمسألة  

رى، فلذلك  فكان حديثهم عنها ال يكاد ي     أهملوا الفروق الداللية لمدلول الجملة الفعلية واالسمية،        

ضروري االهتمام والبحث في هذه الخاصية الدقيقة التي ينطوي عليها الفـرق فـي              كان من ال  

العبـارة  ن االسم والفعل من خالل نصوص أدبية لصياغة نظرية خاصة في معنـى              التعبير بي 

د والحدوث، فالفعل مقيد بالزمن،     فاالسم يدل على الثبوت والدوام، أما الفعل فيفيد التجد        األدبية،  

 الحـال،   ث وقع في الزمن الماضي، والمضارع يدل على حدث يقع في           حد الماضي يدل على  ف

زيد انطلق، فتقيد هـذه     : ستقبال، فهو يدل على الحدوث والتجدد، فتقول      ويستمر وقوعه في اال   

زيد ينطلق، فتدل الجملة على أن انطالقاً يقع مـن          : الجملة أن انطالقاً قد وقع من زيد، وتقول       

زيد منطلق فتدل على انطالق ثابت واقع من زيد، وزيد مـستمر            : زيد ويتجدد وقوعه، وتقول   

  .فيه

عنـد  لة على الثبوت والدوام، وبالفعل      ضل التعبير باالسم عند إرادة الدال     من أجل ذلك فمن المف    

  .)1(ع الحدث أو الداللة على الحدوث والتجددوإرادة الداللة على وق

فللتقييد بأحد األزمنة الثالثة على أخصر ما        فعال،   - يعني المسند  -أما كونه : "اإليضاحي   ف جاء

  ".يكون مع إفادة التجدد، وأما كونه اسماً فإلفادة عدم التقييد والتجدد

فالمعهود المعروف الثابت يعبر عنه بالجملة االسمية، أما غير المعهود فيعبـر عنـه بالفعـل                

  .)2(الطارئ الدال على الحدوث والتجدد

إن موضوع االسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غيـر أن             : يقول عبد القاهر الجرجاني   

يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت بـه                

زيد منطلق، فقد أثبتت االنطالق فعالً له من غير أن تجعله يتجـدد             :  فإذا قلت  -شيئاً بعد شيء  

زيد هو ذا ينطلق، فقـد      :  قلت فإذا ذلك،   إلىل فإنه يقصد منه     ويحدث منه شيئاً فشيئاً، وأما الفع     

زعمت أن االنطالق يقع منه جزءاً فجزءاً، وجعلته يزاوله ويزجيـه، وإذا أردت أن تعتبـره                

وكلبهم باسـط   " قوله تعالى    إلىبحيث ال يخفى أن أحدهما ال يصلح في موضع صاحبه، فانظر            

كلبهم يبسط ذراعيه، ال    :  امتناع الفعل ههنا وإن قلنا      فإن أحداً ال يشك في     ،)3("ذراعيه بالوصيد 

يؤدي الغرض، وليس ذلك إال ألن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد الصفة في الوقت، ويقتـضي               

                                                            
: م، ص 1992،  1بسيوني عبد الفتاح فيود، مطبعـة الحـسين اإلسـالمية، ط          . من بالغة النظم القرآني، د     )1(

100. 
محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب اللبناني،       : ، تعليق لقزوينيفي علوم البالغة لإلمام الخطيب ا     اإليضاح   )2(

  .87: ، ص1م، ج1975، 4بيروت، ط
  .18: الكهف )3(
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االسم ثبوت الصفة وحصولها من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل ومعنى يحدث شيئاً               

  .)1(فشيئاً

دل على الحقيقة وزمانها، وكـل مـا    ها، أما الفعل في    يدل على الحقيقة دون زمان     - إذن -فاالسم

 فاإلخبار بالفعل يفيد وراء أصل الثبوت كـون         -فهو متغير، والتغير مشعر بالتجدد    كان زمانياً   

  .الثابت في التجدد، واالسم ال يقتضي ذلك

 أكمل مـا     به أعم، وإن كان الفعل فيه      اإلخبارفاالسم في صحة    : يقول صاحب التفسير الكبير   

  .)2( ما يقدر فيه ذلكأو بالفعل مقتصر على الزمانيات، اإلخبار؛ ألن تم

 موضـوعة لإلخبـار     ب خبرها، فإن كان خبرها اسماً فهي      وتختلف داللة الجملة االسمية بحس    

 الـدوام   )االسم( استمرار؛ ألنه يقصد بالخبر      أوبثبوت المسند للمسند إليه بال داللة على تجدد         

 كان خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، فقد يفيد استمراراً تجـددياً،   إذاواالستمرار الثبوتي، إما    

 الحال فتدل على تجدد سـابق أو        أوعة إلحداث الحدث في الماضي      وضة الفعلية فمو  أما الجمل 

  .)3(حاضر

وعلى ذلك فالجملة الفعلية كذلك تختلف داللتها بحسب فعلها؛ فإذا كان فعلها مضارعاً دلَّ على               

ستمرار النفي، أما إذا نفي بلم فالنفي       ى يصبح واضحاً، فإذا نفي بال، فال      مراري حت التجدد االست 

  .ال يفيد االستمرار

ولما كانت المقاومة متجددة األحداث، فقد آثرنا الحديث عن الفعل الموسوم بالمقاومة في شعر              

  :شهيدنا، وقد قسمنا البحث إلى ثالثة مباحث

  ).نظرة إحصائية(في الديوان الفعل المقاوم : األول

  ).نظرة تحليلية(في الديوان الفعل المقاوم : الثاني

  ).مرثية الرنتيسي ليحيى عياش(دور الفعل في بناء القصيدة : الثالث

  وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

                                                            
 عبد المنعم خفاجي، مكتبة القاهرة،      :، تحقيق )هـ471 -401(دالئل اإلعجاز لإلمام عبد القاهر الجرجاني        )1(

  .202: م، ص1980
  .59:، ص25م، ج1978زي، دار الفكر، للطباعة والنشر، بيروت، فخر الدين عمر الرا: التفسير الكبير )2(
: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ألبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيـق             : الكليات )3(

  .401 : وانظر140: م، ص1993، 2عدنان زكي درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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  ):دراسة إحصائية(الدكتور الفعل المقاوم في ديوان الشهيد : القسم األول
سنحاول في هذا القسم من     ومختصرة عن الفرق بين استخدام الفعل واالسم،        ذكرت سابقاً نبذة    

 التي وردت في ديوان الرنتيسي دراسة وصفية من خالل اسـتقراء        الاألفعالبحث الحديث عن    

أخذ أمثلتـه   الماضية والمضارعة واألمر، فالفعل كما يقول سيبويه        : الفعل في أزمنته المتعددة   

 .)1(نيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو كائن لـم ينقطـع             من لفظ أحداث األسماء، وب    

قام، يقوم وقعد يقعـد ومـا       : الفعل ما دل على حدث حاضر أو مستقبل، نحو        : وقال الزجاجي 

  .)2(أشبه ذلك

ونحوهـا دال علـى     ) فعـل (فالفعل من األحداث التي تقترن بزمان ما، فإما أن يكون علـى             

  . االستقبالأوها دال على الحال ونحو) يفعل(المضي، وما كان على 

 فعـالً   779 فعـالً ماضـياً،      890الرنتيسي نجد أنه قد اسـتخدم        استقراء ديوان وبالعودة إلى   

ولكنها ليـست    ومن الواضح أن الفعل الماضي يستأثر باألغلبية،         . فعالً أمر  190مضارعاً، و 

، وهي نسبة غير عاليـة،       فعل تقريباً  100 أغلبية مطلقة، إذ إن الفرق بين الماضي والمضارع       

عن أحداث وقعـت    هو في معظمه    ذلك على شيء، فإنما يدل على أن حديث الشاعر          وإن دلَّ   

فهي أشياء صلتها بالماضي أكثر من المضارع، أما الفعل المضارع فلكي يـصور             وانقطعت،  

ل األمـر   الذي نعيش فيه، أما أفعا    به الماضي مستنفراً الهمم والنفوس لتغير الحاضر أو الواقع          

ـ        ي قليلة العدد مقارنة مع الماضي والمضارع،        فه  اوجاءت في معظمها التماسـاً، يطلـب فيه

بنصر اهللا عـز وجـل      اليقظة واالجتهاد في العمل المقاوم، أو الدعاء هللا عز وجل كي يعجل             

  .للمؤمنين

لفاعـل،  تـاء ا  : إن األفعال تدخلها كثير من التغيرات، وأهمها قبولها طائفة من اللواصق، مثل           

مـع  ) التوكيـد ( والم األمـر، والم االبتـداء        ، وأحرف المضارعة  وتاء التأنيث مع الماضي   

ي يتجه بمعنـاه إلـى المـستقبل،        ذمع المضارع ال  ) الخفيفة والثقيلة (المضارع، ونونا التوكيد    

، ودخول هذه اللواصق، وإسناد الفعل إلى هذه        )3(ةوكذلك يسند الفعل إلى ضمائر الرفع المتصل      

ر من التغييرات الصوتية والصرفية، والتي تؤدي إلى تغييـرات          يضمائر يؤدي إلى إدراك كث    ال

  .في المعنى الداللي، للداللة على زمن معين أو حدث خاص

مفرد، مثنـى،   (، والعدد   )تكلم، خطاب، غيبة  (فضمائر الرفع المتصلة تعبر عن معنى الشخص        

  ).التذكير والتأنيث(، والنوع )مجموع
                                                            

 .12:، ص1991، 1بد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، طع: قيقالكتاب لسيبويه، تح )1(
علي توفيـق الحمـد، الـدار       : في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي، تحقيق         الجمل   كتاب   )2(

  .17م، ص1979المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 
منحة الجليـل   : ، ومعه كتاب  )هـ769 -698 (بهاء الدين بن عبد اهللا بن عقيل المصري       : شرح ابن عقيل   )3(

 25، 24: ، ص1محمد محي الدين عبد الحميد، ج: بتحقيق شرح ابن عقيل، تأليف
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وعالمة التثنية والجمـع تفيـد      العدد  الشخص أو   : معنىضارعة تفيد التعبير عن     وحروف الم 

فإنها تخـصص    أما السين    ،ء التأنيث الساكنة تدل على النوع     أو النوع، وتا  العدد،  : التعبير عن 

والالم تخصص المضارع للداللة    الفعل للداللة على جهة معينة، أو زمن خاص هو االستقبال،           

  .على الحال

توكيد ال تأتي إال لتأكيد الحدث في زمن االستقبال، وهي ال تلحـق فعـل الحـال وال                  ونون ال 
 ألنهما ثابتان، والثابت ال يفتقر إلى التأكيد كما يفتقر إليه ما لـم يثبـت والمـستقبل،               ،الماضي

  .لم، لما، ال الناهية، وإن ولو في الشرط والجزاء: وتتضام األفعال مع حروف الجزم، وهي
 مع أن، ولن، وكي وإذن والسين وسوف، وتتضام مع مفعولها تضاماً افتقاريـاً إذا               كما تتضام 

، أو حـرف    )اسـتفعل (كانت متعددية، أو بواسطة الهمزة والتضعيف أو السين والتاء في بناء            
  . كان الزماًإذاجر، 

سنحاول دراستها في هذا القسم من هذه الدراسة من خـالل اسـتقراء             هذه بعض األمور التي     
مـاٍض  : فعال في ديوان الشهيد الرنتيسي، وقد قمنا بتقسيمها إلى ثالثة أقسام بحسب الزمن            األ

  .ومضارع وأمر، وسنبدأ بأكثرها دوراناً في الديوان
ويدل الماضي المجرد علـى وقـوع    موضعاً،   430 في حوالي  اًوجاء مجرد : الفعل الماضـي  

  :)1( قول الشاعرمن ذلكالحدث في الزمن الماضي، 
  جــاري مــا الخبــرناديــتُ

ــدنا  ــك ال ــاح فلتب ــا ص  ي

 بغيـــاب حكـــم محمـــد

ــة   ــار سياس ــد ص  فالحق

 والقتـــل بـــات هويـــة
  

 قال الـسجين ومـا أنتظـر        

ــدثر  حيــث الــسالم قــد ان

 وظهــور رايــة مــن كفــر

 والظلم ضـاق بـه البـشر      

ــر   ــن افتق ــن لألم  واألم
  

دل على حدث   هي أفعال ماضية مجردة ت    ] قال، اندثر، كفر، صار، ضاق، بات، افتقر      [فاألفعال  

  .وقع في الزمن الماضي

  :)2(ومن ذلك قول الشاعر

 هبيفصاح القدس يا حطين     

 فلبي من ذرا القـسام جيـل      

بالقـسام عينـا     فقر القدس     

 وأحيي اليوم لألقصى صالحه     

 وألبس قبة األقصى وشـاحه    

  وحقَّ اليوم أن يبدي ارتياحة

  : التي تلحق بالفعل الماضيومن اللواصق

  :)3(قمتُ، قمتَ، قمت: ، نحو)ضمير(ال وهي تاء محركة في أواخر األفع :عل تاء الفا-1

                                                            
 .4: ، ص2005عبد العزيز الرنتيسي، مطبعة آفاق، : ديوان حديث النفس للشاعر الشهيد الدكتور )1(
  .74: الديوان )2(
  .48: ، ص1، ج5ر، طالنحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمص )3(
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  :، التي تعبر إما عن نوع الشخص، كالتالي موضعا210ًحوالي وقد لحقت الماضي في 

  :)1(كقول الشاعر وذلك : المتعلم-أ

 أنــا الــسجين فــي النقــب

ــصالة ــتُ الـــ  أقمـــ

ــاة ــرتُ الطغـــ  قهـــ
  

ــا    ــرب اأم ــا ع ــي ي  ألب

ــه  ــدتُ اإللـــ  عبـــ

  الغـــــضبعرفـــــت
  

، إال أنه يمثل كل سجين فلسطيني مـسلم فـي           )لمتاء المتك ( الشاعر يتحدث عن نفسه      وإن كان 

  .سجن من سجون االحتالل

ومن كان في عمـره مـن الـشباب         ) أحمد(ناصحاً ابنه   قال الشاعر مخاطباً و   :  المخاطب -ب

  :)2(المسلم

 فإذا عرفـتَ اليـوم سـنة أحمـد        

ــامهم ــصابرين مق ــتَ أن ال  وعلم

 سم على القفر ابتـسامة شـاكر      فار
  

 وزهدت في دنيـا الثعالـب واللئـام         

 يوم الحساب يضاهي الصحب الكرام    

 صبر بني غدا سينقـشع الظـالم      وا
  

  :)3( ووردت مرة واحدة في خطاب من الشاعر يحدث نفسه: المخاطبة-ج

  بكتائب الفرسان خلف أبي الحسن    ال طاب عيش إن نجوِت فأبشري

 ترد تاء المخاطبة إال     ، ولم )تاء المخاطب (قد تكررت أكثر من     ) ء المتكلم تا(ومن المالحظ أن    

 ألنه يغلب على الديوان حديث الشاعر عن نفسه، ويخاطـب أصـدقائه وإخوانـه               مرة واحدة؛ 

  .وأهله

   : تاء التأنيث الساكنة-2

غير وهي حرف يلحق الفعل، داللة على تأنيث فاعله، وال تلحق إال الفعل الماضي متصرفاً، و              

، مـن   مـرة  220متصلة بالفعل الماضي حـوالي      وقد وردت    ،)4(متصرف، وحكمها السكون  

  :)5(ذلك

   ت عادهـا  هذي جيوش الروس جر 

 يا جند جربتـشوف إن جـسومكم      

 يا جنـد جربتـشوف إن نفوسـكم       
  

 الكفـر والطغيـان   خسأتْ جيـوشُ      

ــر  ــام الطي ــتْ طع ــرانبات   والفئ

ــران   ــدر، والكف ــاَل الغ  ذات وب
  

                                                            
  .7: الديوان )1(
  .3: الديوان )2(
  .87: الديوان )3(
، 5، دار الفكر ، بيروت، ط)هـ761-(بيب عن كتب األعاريب لجمال الدين ابن هشام األنصاري    مغني الل  )4(

فخر الدين  . مرادي، تحقيق، د  ، والجني الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم ال         158-157:م، ص 1979
  .157: م، ص1983، 2لجديدة، بيروت، طمحمد نديم فاضل، دار اآلفاق ا. ، أوهقبا

 .20: الديوان )5(
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  :)1()إسرائيل( حديث الشاعر عن دولة الطغيان ومن ذلك

 من ذا يدب عن الديار وقـد بنـتْ        

 أنـشبتْ أظفارهــا  هـذي قريظـةُ  

 جلبتْ كالب التيه من كـلِّ الـدنى       

 ضــتْ أركانهــاكــلُّ الحقــائق قو

ـ زعمتْ بأن ربوعنا وه      لهـم  تْب
  

 "داموسـا "عصب الكـالب بقلبهـا        

ــادا   ــا األكب ــت أظفاره ــد فرق  ق

ــوب ــثُّ قل ــضتْ تب ــاداوم  هم أحق

ــدقُّ  ــدتْ ت ــادا وغ ــا أوت   لزيفه

ــستْ ــم لي ــر كالبه ــادا" لغي  "ميع
  

الزيدون قاموا،  : ويسميها النحاة؛ واو ضمير الذكور أو ضمير الجمع، نحو         : واو الجماعة  -3

هي حرف، والفاعل مستتر في الفعـل،       : أو الرجال قاموا، وهي اسم، وقال األخفش والمازني       

 الفعل الماضي مسنداً إلى واو الجماعة       ، وقد ورد  )2( نزلوا منزلتهم  وقد تستعمل لغير العقالء إذا    

 مرة تقريباً، وفي جميعها كانت للعاقل ضميراً في محل رفع فاعل، ومـن ذلـك قـول                  115

  :)3(الشاعر في حديثه عن أشباه الرجال

 جن أشـباه الرجـال    في الس 

 لهــم عــشقوا التــسلق يــا

ــوتهم  ــأعلى ص ــوا ب  هتف

ــذي   ــف ال ــستروا خل  وت
  

 نون مجـداً فـي الخيـال      يب  

 في الوحل إذ فقدوا الجبـال     

ــال   ــي القت ــل إال ف  ال ح

ــضال   ــزاً للن ــوه رم  رفع
  

  :)4(ومن ذلك حديثه عن قادة السوء

 دمى على رقعة اإلفساد حـركهم    

    للغدر والمكر كيدا والهوى سفها    

 سم الخيانة واألحقاد فـاحتكموا      

 إن الذئاب إذا ما استؤمنوا نقموا     
  

تاء الفاعل، وتاء التأنيث الـساكنة وواو       : ضح أن الشاعر قد استخدم من اللواصق      ومما سبق يت  

 وذلـك ألن     األفعـال الماضـية؛    تي تلحق  نون النسوة ال   أوالجماعة، ولم يستخدم ألف االثنين      

 مع أحد إخوانه أو أحد أفـراد عائلتـه، أو           أوالشاعر في ديوانه إما أنه كان يتحدث عن نفسه          

  .شعبه، وهو في معظم ما كتب من أشعار كان سجيناً منفرداًأفراد  يوجه حديثه لمجموع

عدد من األشياء التي تدخل على الفعل الماضي، بشرط أن يكون           وقد تضام الفعل الماضي مع      

  :)5(متصرفاً وهي

  :، منهاعلى الماضيقد ذكر لها النحاة معاٍن متعددة عند دخولها  و: قد-1

                                                            
  .85: الديوان )1(
  .173: ، والجني الداني478: مغني اللبيب )2(
  .28: الديوان )3(
  .89: الديوان )4(
 .259 -254: ، والجني الداني232 - 226: مغني اللبيب )5(



 10

  .كان متوقعاً منتظراً، ولذلك يستعمل في األشياء المترقَّبة التوقع، وتدل مع الماضي أنه -أ

  . )1("وقد فصل لكم" التقريب، وتلزم الماضي إذا وقع حاالً، نحو -ب

  . )2("قد أفلح المؤمنون: " التحقيق، نحو-ج

وقد وردت في ديوان الرنتيسي مع الفعل الماضي عشرين مرة، وهي لم تـرد، ويـراد بهـا                  

: قام زيد، فيحتمل الماضي، فإذا قلت     : التقريب، والتحقيق، تقول  :  بالمعنيين التوقع، إنما وردت  

  :)3(فللتقريب جاءت في قول الشاعر. قد قام، اختص بالقريب

 أجبن دهـاك، وقـد مزقـتْ      

 ضى السكوتَ، وقد سممتْ   رتأ
  

    البقاع "بيوت األفاعي لحوم" 

  الخيانة طيب القطـاع    ونفع
  

  :)4( أغلبية شعر الرنتيسي من ذلك قولهدمع الماضي للتحقيق فيوجاءت 

  على ثراه أرى البغاث قد جثموا    يا آمري أن أغض الطرف عن وطن  

الفعـل  تحقيق  ومن ورودها كذلك مسبوقة بالم التوكيد التي تصنف إلى معنى التحقيق، توكيد             

  :)5(الماضي بعدها، وكأنه قد أصبح حقيقة ال مراء فيها، ومن ذلك

  وظلٌّ ناعس ورفُ    رافٌ لقد كانت لنا ع    

، وهي تفيد تحويل زمـن  )6(م أدوات الشرطهي حرف يجزم فعلين، وهي أ    و : إن الشرطية  -2

  :)7( المستقبل، ومن ذلك قول الشاعرإلىالماضي 

 وإن صار بيتُـك مـستوطنة     
  

 فال تغضبن وكبـر كالجمـل       
  

فقد استخدمه الـشاعر لبـث       المستقبل   إلىالشرطية، يتحول   ) إن(وما دام الزمن الماضي بعد      

  :)8(األمل في النفوس، قال

  غر الرواحليضحك بقده ث    الظالم فسوف يمضيوإن عبس  

من الزمان، وهي تدل على اإلخبار بها وكالم        لما مضى   ظرف  إذ   ، وهما ظرفان  : إذ وإذا  -3

  :)10(، وقد وردت في ديوان الرنتيسي مرة واحدة:)9(الفعل معها

 معــشقوا التــسلق يــا لهــ
  

 في الوحل إذ فقدوا الجبـال       
  

                                                            
 .259 -254: والجني الداني ،232 -226: مغني اللبيب )1(
  .1: المؤمنون )2(
  .82: ، الديوان398، 297: الجني الداني )3(
  .90: الديوان )4(
  .77: الديوان )5(
 .207: ، الجني الداني33: مغني اللبيب )6(
 .62: الديوان )7(
  .92: الديوان )8(
  .111: مغني اللبيب )9(
  .186، 185: الجني الداني )10(
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ا يستقبل من الزمان، متضمنة معنى الشرط، وتختص بالـدخول علـى            م، فهي ظرف ل   إما إذا 

في ديوان  وردت  وقد   ،  )1(اً به االستقبال  ن بعدها الفعل الماضي كثيراً مراد     الجملة الفعلية، ويكو  

  :)2(، من ذلكسبع مراتالرنتيسي 

 وهو الذي وعد العباد إذ دعـوا      
  

 في النائبات إالههم حسن القبـول       
  

في غير عامل تدخل على الفعل، فإذا دخلت علـى الماضـي            هي حرف ن   و : النفي بما وال   -4

مـرات، مـن    ، وقد وردت في ديوان الرنتيسي مع الماضي سـبع           )3(بقي على زمنه الماضي   

  :)4(ذلك

ــدد   ــا ع ــا له ــوف م  أل
  

 فما وهنـوا ومـا ضـعفوا        
  

خل على الماضي قليالً، ويغلب عليها أن تكون مكـررة، إال أنهـا             ، فهي حرف نفي تد    )ال(أما  

فـي  وردت ، وقـد  )5(يمكن أن تكون غير مكررة، وقال بعض النحاة إنها مكررة في المعنـى            

  :)6(وجاء منها مكرراً قولهخمس مرات، ديوان الرنتيسي 

 فال كان اللقـاء بـسر قـوم       
  

        اإلله هـذا وفـود هوال جمع 
    

  :)7( قولهومن غير المكرر

  بال خجل إلى صهيون راحتي    فال سلمت يداي إذا بسطت  

  :)8(ومن ذلك : من االستفهامية-5

  من جرع الرعب األسى من أورث الزهر الذبول؟

  من هيج العبرات جمراً يلهب الخد األسيل؟

    من فجر اآلهات حرى تلفح الجوف العليل؟

 فالذي فعل كل ذلك هـو       اإلجابة ألنه يعرف هذه      عنها، اإلجابةوهي استفهام، ال يريد الشاعر      

  .المحتل الغاشم

  :)9(وهي، ةاالستفهام بالهمزة مرة واحدفي الديوان وقد ورد 

  كاد الغزاة المعتدين    "روحي مشتهى"أرأيت     

                                                            
  .367: ، الجني الداني127: يبمغني اللب )1(
 .75: الديوان )2(
  .329: الجني الداني )3(
 .78: الديوان )4(
  .297: الجني الداني )5(
  .64: الديوان )6(
  .91: الديوان )7(
  .68، 67: الديوان )8(
  .36: الديوان )9(
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هل لقطاع شجاعاً أبياً، واالستفهام ب    استفهام يراد به التقرير؛ ألنه يسأل عن مجاهد يعرفه أهل ا          

  :)1( قال الشاعرمرة واحدة،

  فنعتز فيها فقالوا أجل    وهل قلت ظلت لنا من حقوق  

 فلطلب التـصديق    ، أما هل  )2(وهمزة االستفهام هي أصل أدوات االستفهام، يطلب بها التصديق        

  .)3(ن التصور، ودون التصديق السلبييجابي، دواإل

  .)4(السجن فدخلت على الماضي مرة واحدة متحدثاً عن بعوضة الزمته في )لو(أما 

ــي ــتُ أيقظتنــ  إن نمــ

ــى  ــوتُ حتـ ــو غفـ  ولـ
  

ــة    ــٍة عميقـــ  لقبلـــ

ــة   ــن دقيقـ ــلَّ مـ  أقـ
  

تفيد الشرطية والتقييد بالزمن الماضي واالمتناع، فهي حرف يدل على تعليق فعل بفعل             ) ولو(

ومن خالل بيت علق الشاعر إيقاظه مـن        ،  )5(فيما مضى، فشرطها ممتنع وجوابها مستلزم بها      

  .دقيقة، وهو يريدنا أن نعرف أن هذه البعوضة ال تتركه لحاله أبداًنومه بغفوته بأقل من 

، فقـد وردت مـع      )6(المصدرية، التي توصل بالفعل المتصرف الماضي والمـضارع       ) أن(أم  

  . )7(الماضي مرة واحدة

  صاحب الباِع الطويْل    قبتَ إفكاًأغواك أن لُ    

  .اًأغواك تلقيبك إفك: أي

 بعض الضمائر، وسـبقه     إلىوان الرنتيسي، ورد مجرداً ومسنداً      هذا هو الفعل الماضي في دي     

  .بعض ما يدخل على الفعل الماضي

                                                            
  .63: الديوان )1(
  .31، 30: الديوان )2(
  .456: معني اللبيب )3(
  .80: الديوان )4(
  .274الجني الداني،  )5(
  .216: الجني الداني )6(
  .68: الديوان )7(
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  :الفعل المضارع: ثانياً

حاضر وحدث  مثالً، يدل على زمان     ) يفعل(يأتي زمن الفعل من شكل صيغته، فبناء المضارع         

عبيـر بـصيغة     يدل على زمان آت وحدث فيه، وفي كل األحوال يفيـد الت            فيه، وبناء سيفعل  

الرنتيسي مجرداً من   ر  اشعأالمضارع في   ورد  ، وقد   )1(المضارع التجدد في الحدث واستمراره    

 لواو الجماعة وألف االثنين ونون النسوة وياء        اً، ومسند )صحيح اآلخر وكذلك معتل   (الضمائر  

المخاطبة، ومسبوقاً بحرفي التنفيس، وبعض حروف الجزم، وبعض حروف النصب، ومؤكداً           

  : بما وال وواقعاً في جواب الشرط، وسنبدأ بالحديث عن أحوالهاًن التوكيد، ومنفيبنو

؛ ستمرارهيدلُّ على مجرد تجدد الحدث وا     جميعها   مرة، وهو في     400مجرداً، وقد ورد حوالي     

  :)2(د جاء صحيح اآلخر، ومن ذلك قول الشاعرق االستقبال، وأوأي الحال 

 فـــإذا بـــالعين جـــادت

ــي  ــسل همـ ــه يغـ  علـ

 ثم الوجـــه بـــشوقتلـــ

 وتجــوب البيــت حينــا  

ــرى  ــواق ح ــل األش  تحم
  

ــرد    ــم تتمـ ــا لـ  دمعهـ

فيعيـــدد أجـــر القلـــب 

ــورد ــفاء يتـ ــن صـ  مـ

ــأ  ــيام تتـ ــن صـ  ددمـ

 ينــــاس ومحمــــد إل
  

تحمل معنى تجدد الحدث في الحـال واسـتمراره فـي           ) يغسل، فيعيد  (األفعالوهكذا نجد أن    

فهي تحمل معنى تجدد الحدث فـي       ) حملتلثم، يتورد، تجوب، تتأدد، ت     (األفعالالمستقبل، أما   

  .الحال

  :)3(وكذلك ورد المضارع معتل اآلخر بالواو، نحول قوله

ــه ــن أنَّ  وإذا عــيش الكفــر يعل

ــسالحه  ــاً ل ــاً ملقي ــراه حين  فن
  

 لم يغذُ في نظر الشباب سوى إهاء        

 يجثو ذليالً ثـم يجهـشُ بالبكـاء       
  

  :)4(ومعتل اآلخر باأللف

      أو كيف ال أخشى وخصمي غـادر 
  

 متربصٌّ يسعى لهـد كيـاني       
  

  :)5(ومعتل اآلخر بالياء

 فأنهض أحيي الدجى ضارعاً   

 همي عيون الدجى خـشعاً    فت
  

 ومن يرقب الفجـر يـضرعِ       

ــا  ــري تلفلفه ــيأدوتج  مع
  

  :منهاووقد ورد المضارع مسنداً لبعض ضمائر الرفع، 
                                                            

 .444م، ص1997تامر سلوم، منشورات جامعة تشرين، . علم المعاني، د )1(
  .9: الديوان )2(
  .25: الديوان )3(
  .23: الديوان )4(
  .100: الديوان )5(
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 مـرة تقريبـاً،     29سي  ت في أشعار الرنتي   قد ورد  و ،)1(وهي ضمير الجمع  : ة واو الجماع  -أ
معها مرفوعاً بثبوت النـون     من األفعال الخمسة، وجاء الفعل      لها  يصبح المضارع بعد إسناده     ل

  :)2(من ذلك قوله
 في السجن أشـباه الرجـال     

...........................  
ــوزهم  ــب رم ــن العجي  وم

  

 يبنون مجـداً فـي الخيـال        
.............................  

ــرون الــ  ــاً يثي  سؤالدوم
  

  :)3(وكذلك مجزوماً بحذف النون

 ال تعجبوا إخواننـا فكالهمـا     
  

 أعطي الوالء جماعة اإلخوان     
  

  :)4(ومنصوباً بحذف النون

 لتعلمـوا " الزهورمرج  "عودوا إلى   
  

ـ           ابرأن المبادئ ال تذلُّ إلـى مك
  

: مازنيوقال األخفش وال  ،  )5( وهي اسم مضمر يدل على التأنيث والخطاب       : ياء المخاطبة  -ب
، والرأي األول هو الصحيح، وقد ورد الفعـل المـضارع           )6(هي حرف تأنيث والفاعل مستتر    

 الخمسة، التي ترفع بثبـوت النـون نحـو قـول            األفعال إلى ياء المخاطبة ليصبح من       اًمسند
  : )7(الشاعر

 ال تقلقي روحي وقري واهدئي    
  

 حولإن الذي تبكين قد فاق الف       
  

  :)8(ومجزوماً بحذف النون

 فلتشمخي بغداد كالشم الـرواس    
  

 ولتعلمي أن الجهاد هو األسـاس       
  

  :)9( منها كذلكومنصوباً بحذفها

 وأقسمتُ يا نفس لن توضـعي     

 وإن وسوس الشوقُ في غفلةٍ    

 وأهمس إن أرقتنـي الهمـوم     
  

 فال تـستكيني وال تجزعـي       

  شجاه لكـي تخـضعي     وألقى

 أما آن يا عـين أن تهجعـي       
  

                                                            
 .174: الجني الداني )1(
  .28: الديوان )2(
  .19: الديوان )3(
  .69: الديوان )4(
 .181: الجني الداني )5(
  .487: مغني اللبيب )6(
  .75: الديوان )7(
 .76: الديوان )8(
 .99:  الديوان)9(
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ـ     : مـازني وقال ال اة ضمير االثنين،    حيها الن  ويسم : ألف االثنين  -ج ير مضهـي حـرف، وال

  :2وقد ورد المضارع مسنداً أللف االثنين في شعر الرنتيسي مرة واحدة )1(مستتر

 روح الشهيد بأرضكم وشهيدنا   
  

 عند المسا في العرش يلتقيان      
  

مطلقاً، وأمـا   بالفعل، وال يؤكد بهما الماضي      ختصان  وي،  ثقيلةخفيفة و  وهي   : نون التوكيد  -د

ُأكد بهام وجوباً، وقريباً من الوجـوب        فإن كان حاالً لم يؤكد بهما، وإن كان مستقبالً           المضارع

يجوز توكيده إذا وقع بعد ما يفهـم        ، ويؤكد بها األمر مطلقاً، والمضارع والمستقبل        )3()إما(بعد  

، وقد  )4( واالستفهام  والعرض، والتمني،  الناهية، وأدوات التحضيض  ) ال(ر، و الطلب، كالم األم  

  :)5(مؤكداً بنون التوكيد الخفيفة مرة واحدةورد المضارع 

  أمالً بأن حماسنا قد تعقدةْ سلما معه

  :)6(ها ما أكَّد المضارع المستقبل، وهو تأكيد واجب، منتأما الثقيلة، فقد وردت ست مرا

 وتكشف للخلـق أسـرارهم    
  

 عسى تنقذن أسارى الخـداع      
  

  :)7(الناهية) ال( بعد أو مؤكد جوازاً

 ال تيأســــن وال تهــــن
  

ــج    ــر الهم ــى وإن ظه  حت
  

وهي نون مكسورة تلحق الفعل قبل ياء المتكلم،        ،   أيضاً  وتسمى نون العماد   : نون الوقاية  -هـ

  :)8( مرة، من ذلكستة عشرفي أشعار الرنتيسي وقد وردت 

 أبو عبيدة في عمواس يحرسني    
  

 وذا معاذ يقود الصمت كالشهب      
  

والهمزة حرف مشترك يدخل على األسماء واألفعـال، لطلـب            : بالهمزة وهل   االستفهام -و

 عدة معـاني مقـررة فـي كتـب          إلىوهي أدوات االستفهام، ويخرج االستفهام بها       تصديق،  

  :)10(، وقد وردت في أشعار الرنتيسي في معظمها لإلنكار من ذلك)9(المعاني

 ك به األقصى وينهدم   يوما يد     أتأمروني بترك الرمح منتظراً
  

  :)1(وكذلك
                                                            

  .485: مغني اللبيب )1(
  .19: الديوان )2(
  .444، 443: مغني اللبيب )3(
 .143، 142: الجني الداني )4(
  .52: الديوان )5(
  .82: الديوان )6(
  .34: الديوان )7(
 .11: الديوان )8(
  .31، 30: الجني الداني )9(
 .90: الديوان )10(
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  .أيجار من أبكى المآذن في المثلث والجليل

  :)2(وتدخل همزة االستفهام على المنفي

 هذي السجون أال ترى   
  

 من كـلِّ فـج تمتطـر        
  

حرف استفهام تدخل على األسماء واألفعال لطلب التصديق الموجب، وال تـدخل  أما هل، فهي   

  :)4(، فقد وردت للنفي)3(ستفهام النفيعلى منفي، وقد يراد باال) هل(

 كــذا الــصناعةُ ال تقــوم بغيــرهو
  

 أو هل يقيم حضارةً في األرض جاهـل         
  

  :)5(وكذلك

 عياش حيٌّ ال تقـل عيـاشُ مـات        
  

 أو هل يجفُّ النيـُل أو نبـع الفـرات           
  

  :، منهاألشياءلكثير من االمضارع في أشعار الرنتيسي متضاماً قع وقد و

ة معينـة أو زمـن خـاص هـو          هجتخصصان الفعل للداللة على      وهما   : السين وسوف  -أ

  .االستقبال

 فهو حرف تنفيس يختص     )سوف(أما  ،  )6(فسين التنفيس مختصة بالمضارع وتخلصه لالستقبال     

  .)7(بالفعل المضارع، ويخلصه لالستقبال كالسين

  :)8(وقد وردت السين مع الفعل المضارع في أربعة عشر مرة من ذلك

 حمة ستذكر نظمها  عياش مل 

...........................  
  

 أجيال أمتنا كأغلى الـذكريات      

...........................  
  

  

 اليوم يا يحيى سـتنهض أمـةٌ      
  

 وتثور تنفض عن كواهلها السبات      
  

  :)9(أما سوف فلم ترد إال مرة واحدة

 وإن عبس الظالم فسوف يمضي    
  

 ليضحك بعده ثغـر الـرواح       
  

الفعـل  إذا دخلـت علـى      فدخل على األسماء واألفعال،     تحرف نفي   ) ال(  :في بما وال   الن -ب

) ما(أما  ،  )1(خلصه لالستقبال، ويمكن أن يكون المنفي بها للحال       تفالغالب أن يكون مضارعاً؛ و    

                                                                                                                                                                          
  .68: الديوان )1(
  .4: الديوان )2(
  .342: الجني الداني )3(
  .56: الديوان )4(
  .71: الديوان )5(
  .59: الجني الداني )6(
  .458: الجني الداني )7(
  .71: الديوان )8(
  .92: الديوان )9(
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يكـون مـستقبالً علـى       للحال، وقد    هالمضارع فتخلص الفعل   يدخل على    فهي حرف نفي  ) ما(

  :)3(سبعة وعشرين مرة، منها أشعار الرنتيسي في) ال(تكررت وقد . )2(قلة

 مد ال يفارقني األسـى    يأنا يا أح  
  

  أنا يا أحيمد قد هجرتُ االبتسام  

  .)4(وقد ورد المضارع منفياً بال تسبقها همزة االستفهام

ــرى   ــضال أال ت ــذا الن  ه
  

ــر    ــدا أث ــع غ ــد القطي  عن
  

  :)5(أو مسبوقاً بأن المصدرية

ــضرعون ــسوؤهميتـ   يـ
  

 لـــى زوالأال يـــؤول إ  
  

  :)6(أو مسبوقاً بأن الشرطية

 فإما أن تقيموا الـدين فينـا      
  

 ال تطلقوا قـسراً سـراحي     إو  
  

  :)7(ورد مرة واحدةف )بما(أما المنفى 

 إن قلت كالذر قد أصبحت مادحكم     
  

 وما يصح لذي دين مـديحكم       
  

لمنفي بما فقد   ومن المالحظ أن المضارع المنفي بال قد أخلصه النفي لالستقبال، أما المضارع ا            

  .أخلصه النفي للحال

  : الجزم، وقد جاء المضارع مجزوماً في المواضع التالية-ج

  :وذلك على قسمين فعل الشرط، وذلك في ثمانية عشر موضعاً، -1

  :)8( فعل شرط إلن، وذلك نحو-

  إن الحياةَ وإن تطْل يأت النّعي

                                                                                                                                                                          
  .296: الجني الداني )1(
 .329: السابق )2(
 .3: الديوان )3(
  .47: الديوان )4(
  .29: الديوان )5(
  .45: الديوان )6(
 .89: الديوان )7(
  .94: الديوان )8(
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  :)1(، وذلك نحو)من( بعد اسم الشرط -

 ريع الهـوى  فما الميت إال ص   
  

 ومن يعرف الحقَّ ال يخـدعِ       
  

  :)2( نحوذلك، وطلب جواب ال-2

 وارق الشدائد ترق أسباب العـال     
  

       هـنأبداً ي ودع الخنوع يهن 
  

ـ قبال قد   خلصه لالست يجزم المضارع و  يالناهية، وهي حرف    ) ال (-3 وقـد   ،  )3( للـدعاء  ردت

  :)4( ذلكخمسة وثالثين مرة، ومنوردت في أشعار الرنتيسي 

 ثم ابتسم رغم الجـراح أحيمـدي      

 رفع جبينك يا بنـي وال تهـن       او

 أما عن الموت البطيء فال تـسلْ      
  

 واصبر، وال تبِد الكآبة للعدا       

 واعلم بأن الذل يعقبه الردى    

 فالكل بات من الغناء مهـدداً     
  

 النهي  وقد ورد النهي في أشعار الرنتيسي بمعنى النهي عن القيام بالحدث، ولم يرد في الديوان              

  .للدعاء أي من األسفل إلى األعلى

، وقـد ورد    )5(معناه إلى الماضـي   تصرف  من خواص الفعل المضارع، ف    حرف نفي    لم،   -4

  :)6(، منهاوضعاًعشرين مالمضارع منفياً ومجزوماً بلم في 

 فـــإذا بــــالعين جــــادت 
  

ــرد    ــم تتمـ ــا لـ  دمعهـ
  

ها تـرد لألمـر أو الـدعاء أو         ألن ؛المضارع، وتسمى الم الطلب   الفعل  جزم  ت الم األمر،    -5

  :)8(تسعة عشرة مرة، منهافي أشعار الرنتيسي في وردت وقد ، )7(االلتماس، وحركتها الكسر

 هكـــذا فلتبـــق شـــعبي  

 هكـــذا فلتبـــقَ شـــعبي  
  

 هماً أبيـــاشـــمخاً شـــا  

ــبالد  ــين الـ ــامةً بـ  شـ
  

ال فعل،  الشرطية غير الجازمة، وهي تختص بالفعل، فال يليها إ        ) لو(وقد ورد المضارع تسبقه     

  :)10(، وقد وردت مرة واحدة في أشعار الرنتيسي)9(أو معمول بفعل مضمر

 تغدو دماراً أو بقايا من طلول        والظلم لو يبني سراب حضارة
  

                                                            
  .99: الديوان )1(
 .87: الديوان )2(
  .300: الجني الداني )3(
 .21: الديوان )4(
  .365: ، ومغني اللبيب267 -266: الجني الداني )5(
 .9: الديوان )6(
  .111، 110:  والجني الداني295، 294: مغني اللبيب )7(
 .42: الديوان )8(
  .278: الجني الداني )9(
  .75: الديوان )10(
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  :منصوباً بعدد من النواصب السابقة له، ومن ذلكالمضارع ورد وقد :  النصب-د

1-) ت الحرفية، التـي تعمـل      إحدى نواصب المضارع، من الموصوال    المصدرية، وهي   ) أن

  :)2(، وقد وردت في أشعار الرنتيسي خمسة وعشرين مرة)1(ظاهرة ومضمرة

 ثم امتطى مـتن الخيـال ميممـا       

 يكـسو سـمانا بالـدخان وظنــه   
  

 شطر السراب وهمـه أن ينجـدا        

 أن تختفي شمس الحقيقة والهدى    
  

  :)3(لكوقد ورد المضارع منصوباً بأن المصدرية المسبوقة بالم الخبر، ومن ذ

ــوا  ــا آن األوان ألن يفيقـ  أمـ

ــدوا  ــا آن األوان ألن تعـ  أمـ
  

 فــنحن اليــوم نُــذبح كاألضــاحي  

ــالح  ــباب الف ــب أس ــذا الخط  له
  

فإن لم تـسبقها    تقترن بالالم لفظاً أو تقديراً،      ويلزم أن   ) أن( كي، حرف مصدري، بمعنى      -3

وقد وردت  ،  )4(سبقها الالم كون ناصبة بنفسها، أو ناصبة بأن مضمرة إذا لم ت         الالم احتملت أن ت   

  :)5( في أشعار الرنتيسي ثالثة عشر مرة، منها مرة واحدة قد سبقتها الالم)كي(

 وإن وسوس الشوق فـي غفلـة      
  

 وألقى شجاه لكـي تخـضعي       
  

  :)6(والباقي وردت دون أن تسبقها الالم، فهي تحتمل المصدرية والتعليلية، ومن ذلك

 كــي تكــون اليــوم طابــا   

ــدس    ــضيع الق ــي ت ــاك  من
  

 مــن مــواخير الــدعار    

ــوار  ــى الح ــدما نرض  عن
  

المصدرية المضمرة  ) أن(يجر المصدر المؤول من     ، حرف جر،    )كي( الم التعليل، أو الم      -4

  :)8(وردت في سبعة وعشرين موضعاً، وقد )7(والفعل المضارع

 دفعــوا الفــساد بكيــدهن إلــيهم

 كي يسقط األوغاد نخـوة شـعبنا      
  

 ممهداليكون درب الساقطين      

 ليسود خنزير اليهود ويسعدا   
  

                                                            
  .217، 216: الجني الداني )1(
 .54: الديوان )2(
  .44: الديوان )3(
 .263: الجني الداني )4(
  .99: الديوان )5(
  .17: الديوان )6(
  .105: الجني الداني )7(
 .22: نالديوا )8(
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، )إلـى (وهي تخفض بنفـسها أو لنيابتهـا عـن           حتى، حرف جر ومعناها انتهاء الغاية،        -5

في أشـعار   وردت  ، وقد   )1(ومجرورها اسم صريح أو مصدر مؤول من أن والفعل المضارع         

  :)2(خمسة مواضع، منهاالرنتيسي في 

ــا  ــصحبه فرح ــه ول ــل ل  واجع
  

  يلتـئم  حتى يعـود الـشملُ      
  

ك يطلق عليهـا    ، لذل )3( لن، وهي حرف نفي، ينصب الفعل المضارع، ويخلصه لالستقبال         -2

 واستقبال، وهي ال تفيد توكيد النفي، وال تأكيده خالفاً للزمخشري           حرف نفي ونصب  : البعض

، وقد وردت في ديوان الرنتيسي خمسة عشرة مرة فـي مجموعهـا لنفـي               )4(الذي يرى ذلك  

  :)5(يهود أو المصالحة معهم أو الحيدة عن مقاومتهم، من ذلكالمهادنة مع ال

  وبـين أحبتـي    إن فرقوا بينـي   

ـ حأو أرقوا نومي ونـوم أ       دييم
  

 أو فرقوا قلبـي بأنـصال الـسهام         

 أنا لن أطأطئ ال ولن ألقي الحـسام       
  

  :)6(ومن ذلك أيضاً

 يا قادة الشر إنـا لـن نهـادنكم        
  

  صاغه العجم  يهادن نذل وهل    
  

 عـدم  أون عدم المهادنـة  شعار الرنتيسي هي لتأكيد النفي، لكنه ليس نفياً تأبيدياً، أل   في أ  )فلن(

  .إلقاء السالح هو ألجل محدد، وهو تحقيق النصر على األعداء واندحارهم من فلسطين

المصدرية المسبوقة، وهي تدخل على الماضـي والمـضارع وال          ) ما(وورد المضارع تسبقه    

  .)7(ت حرفاً عند جمهور النحاة فال يعود عليها ضمير من صلتهاتدخل على األمر، ولما كان

  :)8(وقد وردت مرة واحدة في شعر الرنتيسي

 فاقض الحياة كما تحب فال ولـن      
  

 حياة ال تظللها الحراس   أرضي    
  

 الزمـان إذا دخـل       ظرف لما مضى   )وإذ( في موضع واحد،     )بإذ(وقد ورد المضارع مسبوقاً     

  :)10(، قال الشاعر)9(ماضيعلى الفعل صرفه لل

 قولوا لخيبـر إذ تعـود لعـذرها       
  

 وتقيم ما ابتدع اليهود من السنن     
  

                                                            
  .542: الجني الداني )1(
 .98: الديوان )2(
  .270: الجني الداني )3(
  .374، 373: مغني اللبيب )4(
  .3: الديوان )5(
  .89: الديوان )6(
  .332، 331: الجني الداني )7(
  .95: الديوان )8(
  .185: الجني الداني )9(
  .87: الديوان )10(
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عـادت  :  الماضي المستمر إلى الحاضر، كأنه قـال       إلىفقد دخلت على مضارع فحولت زمنه       

وما زالت على غدرها، فالغدر مالزم لليهود في الماضي والحاضر والمستقبل، ولذلك ناسـب              

  .مضارع ليفيد هذه األزمنة الثالثلا على )إذ(أن تدخل 

هذه هي أحوال الفعل المضارع في أشعار الرنتيسي، فمن الواضح أنها كانت تدل على تجـدد                

 عدد من ضمائر    إلى االستقبال، وقد أسند المضارع      أوتدل على الحال    : الحدث واستمراره، أي  

  .اة في كتبهما قرره النح في كل ذلك لم يخرج عمنه سبقها عدد من الضمائر، وهوالرفع، كما أ

   :فعل األمر: ثالثاً

 األمـر فـي أشـعار    وقد ورد فعل، )1(وهو الفعل الذي يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم 

وقـد ورد   . وهو أقل األفعال دوراناً في أشعار الرنتيـسي       مائة وتسعين مرة،    الرنتيسي حوالي   

 ومجرداً غير مسند، وفعـل يفيـد األمـر      ضمائر الرفع المختلفة،   إلىمسنداً  : بحاالته المختلفة 

والدعاء وسنحاول توضيح الصور التي جاء عليها فعل األمر في أشعار الرنتيسي، وذلك كمـا               

  :يلي

وقد جـاء مبنيـاً     حوالي مائة وست وعشرين مرة،      وقد ورد في أشعار الرنتيسي       :اً مجرد -1

  :)2(ذلكعلى السكون، ومثال 

 فارسم على الثغر ابتسامة شـاكر     
  

 واصبر بني إذا ينقشع الظالم      
  

  :)3(اً على حذف حرف العلةنيأو مب

 فاقض الحياة كما تحب فال ولـن      
  

  أرضى حياةً ال تظللها الحراب  

  :)4(ومن ذلك أيضاً

ــراً  ــالة آم ــدأ بالرس ــل يب  جبري
  

 اقرأ نبي اهللا وارتق في المنازل       
  

كواو الجماعـة، ويـاء      الرفع    ضمائر إلىوقد أسند فعل األمر      : مسنداً إلى ضمائر الرفع    -2

فجاء مبنياً على حذف النون، وقد ورد فعل األمر مسنداً إلـى واو الجماعـة فـي                 المخاطبة،  

  :)5( مرة من ذلك25حوالي 

 فـــاثبتوا أبنـــاء دينـــي  

ــالي  ــوا أن المعــ  واعلمــ
  

 واصــبروا صــبر المجاهــد  

ــد  ــاً لقاع ــن يوم ــم تك  ل
  

                                                            
  .1/48:  النحو الوافي)1(
 .3: الديوان )2(
 .95: الديوان )3(
  .56: الديوان )4(
  .43: الديوان )5(



 22

من ذلك حديث الـشاعر لنفـسه        مرة،   24والي  فقد أسند إليها فعل األمر ح     ياء المخاطبة،   أما  
  :)1(قائالً

  يا هذي يهديك ربك فارجعي
  القدس تصرخ تستغيثك فاسمعي

  ولذا فشدي همتي وتشجعي
  القيد يظهر دعوتي يوماً فعي

  وعلى البالء تصبري ال تجزعي
ـ      إلىوردت أفعال األمر، وهي تدل على األمر من أعلى          وقد   ر،  أسفل ويستفاد منها معنى األم

  :)2(مثل قول الشاعر محدثاً ابنه أحمد
 حيمـد ال تمـزق مهجتـي      نم يا أُ  

  

 حيمد حيث قد نام الحمام    نم يا أُ    
  

  :)3( اهللا عز وجلإلىومن ذلك ما جاء أمراً يفيد الدعاء موجهاً 

ــملها   ــي شـ ــاجمع إلهـ  فـ

 وارحـــم بفـــضلك ضـــعفها
  

ــر    ــث النه ــة حي ــي جن  ف

 واكتــب لهــا يــوم الظفــر
  

  :)4(يراد به التماس، وذلك في نصيحته ألخيه قائالًورد فعل األمر وكما 

ــج  ــبر وإن وأدوا المهـ  اصـ

ــنا   ــأن حماسـ ــم بـ  واعلـ

ــر   ــلبوا النظ ــبر وإن س  واص

ــصابنا   ــأن مـ ــم بـ  واعلـ

ــدمار  ــل الـ ــبر إذا حـ  اصـ

 واصــبر أخــي إن عــذبوك  
  

ــرج    ــاح الف ــصبر مفت  فال

ــج   ــشع وذو وه ــور ي  ن

ــر  ــصبر زادك للظفـ  فالـ

ــدر  ــه الق ــود ب ــر يج  خي

 ارونفيــت مــن هــذه الــدي

ــوك  ــسالسل كبلـ  أو بالـ
  

وهكذا نجد أن فعل المر قد جاء في ديوان الرنتيسي بأحواله المختلفة مبشراً باألمل والنـصر                
 النفس، ولم   أو واو الجماعة    إلى الصبر لكي ننال ما نتمنى، وجاء مسنداً         إلىالقريب، والدعوة   

 النفس، وقد جاء أمـراً      أورين   األهل الصاب  إلى ألف االثنين، فالحديث في الديوان إما        إلىيسند  
ودعاء والتماساً، وكيف ال يكون كذلك، وهو يحدث أهله وأخوته وأوالده فيكون أمراً حنونـاً،               

  .ن التماساً ودوداًويدعو اهللا عز وجل فيكون دعاء صادقاً، ويتحدث مع إخوانه فيكو

                                                            
 .93: الديوان )1(
  .3: الديوان )2(
  .6: الديوان )3(
 .34: الديوان )4(
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 الرنتيـسي،   عبد العزيـز  / في ديوان الشهيد الدكتور   الفعل المقاوم   : القسم الثاني 

  )1                       (:دراسة تحليلية
الحديث عن الشاعر الشهيد الرنتيسي هو حديث عن قائد أفنى حياته واستشهد في سبيل اهللا،               إن  

تبنى موقفاً أيديولوجياً إسالمياً والتزم به من ألفه إلى يائه، فكان بحق المثال الحي فـي أعـين                  

المقاوم، الذي ال تلين له قناة حتى يحقق مـا          لمسلم   للرجل ا  االًأهله ومحبيه وإخوانه وشعبه، مث    

 فـي  األعداء، وقد توهم اإلسالميةيريد، النصر أو الشهادة، وقدم حياته فداء لرؤيته األيدلوجية          

الدكتور الشهيد عما آمن به، ولذلك واستمراراً لوهمهم        توقف  ي تعذيبه س  أو إبعادهأنهم بسجنه أو    

 ويزيـد   - من الـشهداء   كغيره -سوفه وبعد اغتياله سيظل حياً في الن      ، إال أن   اغتياله إلىلجأوا  

على باقي الشهداء بكونه قائداً ومعلماً، وسنجد أنه لم يكن مقاوماً بنفسه ووقته وماله وعيالـه،                

بل كان يقاوم بالكلمة بالشعر الذي كان شعر مقاومة يعبر تعبيراً صريحاً عمـا يجـول فـي                  

) يبنـا ( بلده   إلى فلسطين كل فلسطين، والعودة      ومة ورغبة في تحرير   ه من صمود ومقا   خاطر

موطن اآلباء واألجداد، فارتفع شعره وعال حتى أصبح لسان صدق لكل مقاوم ويحمل تصوراً              

 فـي   إليهـا إسالمياً لحل القضية الفلسطينية، فقاوم بالشعر الذي أصبح شعر مقاومـة، يلجـأ              

  .اللحظات التي تسكت البندقية

  : الفعلي المقاوم في الديوانالمعجم

 ذاتها، بل ربما ال يكون لهـا قيمـة          بنية اللغوية ال تمثل قيمة في حد      إن المفردات والجمل واأل   

 ظلت مجرد كلمات ال يربطها رابط، فإنها ال يمكن أن تقدم شيئاً لفهم الـنص                إذا اإلطالقعلى  

اغتها اللفظية بأهميـة غيـر      ياألدبي، ولما كانت النصوص األدبية هي أعمال لغوية تتمتع ص         

 ألن تأثيرها الرئيس ال يكون إال من خالل اللغة، فنحن نتفاعل مع النص األدبـي مـن                  عادية؛

  .خالل لغته

ل ما يحيط بها من دالالت      والكلمة ال يمكن أن تفهم معناها بمجرد نسخ حروفها، وإنما من خال           

 النص األدبي مـن خـالل       ق لتفسير وي مع النص األدبي، وننطل     فيتعانق التركيب اللغ   جانبية،

  .لغته

 لغته هو نتاج مجموعة من العوامـل        إلى باإلضافة أن النص األدبي     إلىوالبد من أن نضيف     

االجتماعية والمؤثرات التاريخية، ومعنى ذلك أن الموقف الروحي واأليديولوجي للشاعر البـد           

يد األدب من شخص األديـب      أن يؤثر في النص األدبي وأن يكون أحد مصادره اللغوية، فيستف          

  . ألن األديب يصور حياته وحياة الناس حولهلك من أشياء أخرى ليس له صلة بها؛وكذ

ولذلك فإن لغة الشاعر تختلف باختالف تجاربه ذاتها، مما يؤدي إلى إبداع قصيدة لهـا لغتهـا                 

خـصيته  مناسـباً لش  قـد جـاء     الرنتيسي  وعلى ذلك فإننا نجد أن معجم الدكتور        الخاصة بها،   

تعبيراً عن المقاومة والصمود واألمل في      أشعاره في مجملها    كانت  القيادية، ولمحيطه العائلي، ف   
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انقسم المعجم الفعلـي     واألهل واإلخوان، وعلى ذلك      األصدقاء إلىوالحنين والشوق   نصر اهللا،   

  :عنده إلى عدة أقسام

    أفعال مقاومة وصمود،-1

اطعن، استعدوا، عودوا، دمر، اخلـع،      دوا، تصبروا،   اقتحم، اركب، اصطبر، اثبت، أع    اعبر،  

            ،مزقهم، ألجمهم، اصدع، أخرسهم، أسكتهم، حرض، شمر، امض، حطمي، فاعتصموا، يـدك

يقودنا، يهدم، نحيـا  ليدمروا، ويحطموا، ال تذعن، لن نحيد،       ليجذَّ، ألفتل، فال يقعدك، ينصرك،      

هتفوا، ال تستكيني، ال تجزعي،     يسرج،  ونموت، يجتاح، فتنهض، وتثور، تنفض، لن نهادنكم،        

  .ها كثير، لن نرضى سالماً، وغيرحطمي األصفاد، اخطف عيون الفجر، ظلموا، عصفت

  : أفعال الشوق والحنين-2

ارسـم،  فرقوا، فرقوا قلبي، هجرتُ االبتسام، نم، أراك، ال تمزق مهجتي، ال يفارقني االبتسام،  

 رغم الجـراح، واصـبر، مـزقتم      ني الدمع، ابتسم  كفكف ب زينه النضر،   تهلل وجهها،   اصبر،  

انساب منـي دمعتـان،     قلبي، اجمع بفضلك عن قريب شملنا، واقدر لقاءنا، ازداد شوقي للقا،            

، طوبي بعد الزمان، حضنت صـباي يـداها،         اجمع شملنا وي،  تاحفظ بنا أكره أنني فارقتهن،    

حنت علي.  

  : أفعال األمل في نصر اهللا-3

جردت أسد الكتائب سيفها، قام     ما عاد ينفع إذعان،     واح، يضطرم الجمر،     الر ه ثغر ليضحك بعدَ 

، سـيف الحـقِّ     ينقذ المسرى، يمسح همـه    أبشري بكتائب الفرسان،    يسرج خيله، ينثر رمسه،     

ثنا أشواقها، نقيـل    تبيبعث منقذاً، فعال بنا الياسين، أبشر فإن جهادنا متواصل، تعود لنا الديار،             

  .ر، نكحل العينين من أطيافها، نردد التسبيح، النصر يهدي للتقاةفي ظل البياد

  : أفعال مناجاة هللا-4

ارجعـي،  يهـديك ربـك،     أن تهجعي،   أهمس،  تجافي الفراش، و  يضرع، تهمي عيون الدجى،     

، ترفعي، تبذلي الغالي، يعتكف، فثبتنا إله الكـون أرجـو           يظهر دعوتي، تصبري، ال تجزعي    

الصبر، ألقي اليأس، تدبر آي الكتاب، استقرئي التاريخ، أنعـم بقبـر قـد              الخالص، استعيني ب  

  .تعطر جوفه، أحيوا ضمائركم

إن اللغة الفاعلة في شعر الرنتيسي تركز على الفعل والحركة والعمل داخل النص الـشعري،               

مقاومة وصمود وأمل في نصر اهللا، وحنـين        فنجد أن األفعال التي ذكرناها سابقاً، وهي أفعال         

وشوق ومناجاة هللا عز وجل هي من أفعال الحركة، ماضـية أو مـضارعة أو أمـر، ومـن                   

 كما  -المالحظ أن القسط األوفر من أفعال الديوان هي ما يتصل بالمقاومة والصمود، فالشاعر            
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 المع، فكثرت في قصائده، أفعال المقاومة والصمود، التـي          وقائد سياسي  مقاوم عنيد،    -أسلفنا

  :)1(، يقول اآلباء واألجداد، وأن يحاول استعادتهاأن ال ينسى وطنب "محمد"يوصي فيها ابنه 

 فهناك بيتي حيث مسقط هـامتي     

 وهناك مدرستي ومـسجد بلـدتي     
  

 وهناك آثاري ومقبرةُ الجـدود      

  فاعبر إليها واقتحم تلك الحدود

وهـي   الصمود والمقاومة، ما نظمه في الـسجن،         أفعالومن القصائد التي تضمنت كثيراً من       

  :)2()في السجن(قصيدة بعنوان 

ــشر  ــر الب ــسجن يختب ــي ال  ف

 فالكـــل يكـــشفُ ســـره  
  

 في الـسجن تنطلـق الِفكـر        

 مهمــا تنكّــر واســتتر  
  

وقـد قـضى    ،   ومنتشرة في الديوان   أما أفعال الحنين والشوق إلى أهله وأحبته وإخوانه فكثيرة        

 مرج الزهور بلبنـان أو فـي        إلى واإلبعاداالحتالل  سجن  من حياته في    الشاعر شطراً كبيراً    

  :)3(قائالً ابنته أسماء إلىمن شوق ، من ذلك ما بثه سجون السلطة الوطنية

لكأنهــا نجــم الــضحى الــألالء 

ــد ــي واج ــما أن ــي أس  ال تعجب

 فإذا حـضورك سـاعةً لزيـارتي      

 بين األضالع بـات قلبـي مثخنـا       
  

 لما تبـسم ثغرهـا أسـماء        

 ففراق أسماء ِعلَّـةٌ وشـقاء     

 ر وبلسم وشقاء  يضفي الحبو 

 واءأليشكو الجوى وتعضه ال   
  

تيها، مع العلم أنها كانـت إحـدى سـمات           أقل من سابق   تجاءما أفعال األمل في نصر اهللا، ف      أ

  :)4(الشاعر القائد المسلم من ذلك

ــون  ــه الكــ ــا إلــ  فثبتــ

ــان  ــد أوطـ ــع مجـ  ونرجـ
  

ــرف    ــا ش ــى لن ــي يبق  ك

 ألقــصاها بهــا شــغف  
  

شعار الرنتيسي، نجد أن هذه األفعال هـي مـن الكلـم             المعجم الفعلي أل   تقصاءومن خالل اس  

التي يعرفها القارئ، وال يجهلها من ليس له صلة باألعمال األدبية، فنظـام             القريب إلى النفس،    

وإعرابها عن مأسـاة الـشعب      صدقها  ل، وقد ربحت أصالتها     ةوغيره معقد الجملة عنده بسيطة    

سمعها وتفهمها وتصل إليك بيسر وسـهولة،       ومأساة أرضه، فهي كلمات بين يديك ت      الفلسطيني  

، تحكي قصة المحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فأفعاله يسيرة ال صـلة             وبإيماءات خاطفة 

                                                            
  .30: الديوان )1(
  .46: الديوان )2(
 .96: الديوان )3(
 .79: الديوان )4(
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 المـضي فـي     إلى السامع، فترضيه وتدفع به      إليهالها إال بالقضية الفلسطينية، ومن هنا يخف        

  .سبيله الذي ارتضى

ذهـب إليـه جمهـرة       بوضوحها بناء فنياً مستغنياً عمـا        تيحيوشاعرنا بأفعاله السهلة اليسيرة     

وس رمزي أسطوري يحفظون به الغموض الذي        في لب  إليهفهرعوا  المعاصرين من الغموض،    

، فال تجد في أشعار الرنتيسي إال لغة الناس مع عزوفهـا عـن الكلمـات العاميـة                  إليهسعوا  

ال تبتعد  ذلك  تتصل بالمعركة، وهي ب   الدارجة، ولما كان يتحدث من المعركة، فقد كانت أفعاله          

  . عن نفس القارئ الملتاع الذي أضرمته القضية

ولما كان شاعرنا قائداً مقاوماً من شعراء الحرية، يدافع عن أهله وشعبه ووطنه السليب يقـف                

فتفجـرت   جميعاً، ولذلك فقد ارتبط بأصحاب القـضية،         واإلنسانية اهللا والوطن    أعداءفي وجه   

، عن الحركة وبشرت بمرحلـة جديـدة       عبرولذلك جاءت أفعاله ت   اله المتتابعة،    في أفع  يدتهقص

  :)1(فيبدأ بها ليبشر بمرحلة جديدة

 قم للوطن وادفع دماك لـه ثمـن       

 فالموت أهون من غبـار مذلـة      

 أفمن يذوق الموت كأسـاً واحـداً      

 أمن يعيش العمر ميتـاً يـشتهي      

 قم واصنع التاريخ واسلك غيظـه     
  

  أسباب الـوهن   واطرح بعيدا كلَّ    

 فلرب ذل دام ما بقـي الـزمن       

 صاب البدن يجلو كما الترياق أو   

ـ     رد كـال ال ولـن     طعم البال في

صـناع الـوثن    قد لطخ التاريخ    
  

قم، ادفع، اطرح، يجلو، يعيش، يشتهي، يرد، اصنع، اسلك، ترد دليالً على الحركة،             : فاألفعال

  :)2(لحركة قوله التحول والتغيير، ومثال آخر على أفعال اإلىودعوة 

 ورأيتُ أحمد ثابتـاً فـي خطـوه       

ــه  ــممته ولثمت ــضممته وش  ف

  الجنـود مؤكـدا  إلـى ثم التفـت    
  

  الـدموع بعينـه وتجلـدا      حبس  

 والجند من حولي يرون المـشهدا     

 ال لن يضيع جهادنا أبـدًأ سـدى       
  

 في النصر، وأفعال جهاد في سبيل اهللا؛ فمـن مهـام الـشاعر              هي أفعال حياة وحركة، وأمل    ف

اء أكان فعله مضارعاً أم ماضـياً أم        وسن يبشر بفجر جديد بمستقبل أفضل،       مقاوم المجاهد أ  ال

  :)3(أمراً، من ذلك قوله

 فلـــن أســـتكين

 فنـــصر مبـــين

ــشد ــسالمتُن   ال

   ــين ــذل مهـ  لـ

ــرب  أراه اقتـــ

ــام  ــل األنـ  لكـ
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 بــشرع اإلمــام 
  

ــرب  ــوِل الع  رس
  

فشاعرنا يكرس أفعاله من    لقريب،  ، تعني دائماً التقدم نحو النصر ا      يذات مؤشر مستقبل  فاألفعال  

 العظيم مـن    اإلسالم األمام، من أجل االلتزام بمنهج       إلىأجل الصعود، من أجل دفع المقاومة       

  :)1(ذلك يقول في وصية البنه محمد

 هذي المنازل يا محمـد فـانطلق      

 واعلم بـأن منالهـا فـوز فـال        

 وعليك بالخلق الكـريم وبـالتقى     

 وانصر كتاب اهللا بنـصرك الـذي      
  

 قى الصعب الكؤود  ترتصيب منها الم  ل  

ــود  ــار كن ــلُّ كف ــا ك ــدك عنه  يقع

 والصوم واإلكثار من طول الـسجود     

 نصر الرسول على قوى الكفر الحقود     
  

إن الوجوه المختلفة للغة الشعر عند شاعرنا، تحمل في طياتها رؤى طاحنة، وقيماً متعددة فهي               

 ذات الـدالالت    األفعـال مختلفة مـن    تزيد النصوص روعة وجماالً من خالل تلوينها بألوان         

  :)2(وراجياً اهللا داعياً إلىالخاصة ومن ذلك توجه الشاعر 

  العـاني فـال    كرباه إنـي عبـد    

 وتــولهم ربــاه واشــدد أزرهــم

 واجمع بفضلك عن قريب شـملنا     

 قدر فـي الختـام لقاءنـا      وارباه  
  

 تُقص األحبةَ عن هدى الرحمن      

ــرآن  ــراء والق ــسنة الغ  بال

ـ أتـي   فالبعد عنِك بني    نانيض

 عند الرسول بجنة الرضـوان    
  

هذا خطاب أصاب فيه الشاعر، وهو يتوجه إلى اهللا داعياً يطلب عونه، وقد قلَّ المعـين، لقـد                  

ما يمة التي كان    لأصاب غرضه، فجاء دعاؤه في أفعال تجاوزت االستغاثة إلى بسط الحال األ           

  .شعبه الفلسطينيمع زال يعيشها ي

هي عادة  وة واألمر، والحث على العمل، و     لتي تحمل في مضامينها الدع    ثم هناك اللغة الفاعلة ا    

  :)3(بوق بالم األمر ليكتسب قوة األمرتبدأ بفعل األمر والمضارع المس

 فـــاثبتوا أبنـــاء دينـــي  

ــالي  ــوا أن المعــ  واعلمــ

 هكـــذا فلتبـــق شـــعبي  
  

 واصــبروا صــبر المجاهــد  

ــد  ــاً لقاع ــن يوم ــم تك  ل

ــي األرض صــامد ــاً ف  ثابت
  

 تحمل بين طياتها مفاهيم الحركة والعمل والفعل، سواء أكانت ماضية أم مضارعة أو              إن أفعاله 

  .آمرة، وخاصة فعل األمر والمضارع لما يحمالنه من مفهوم استمرارية الحركة
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 فمـضى   إن البناء اللغوي في ألفاظ الشاعر وأفعاله ال تختلف كثيراً عن المـوروث القـديم،              

 فتجد  لغرض، ولغة متسائلة   الذي أدرك مأساته لفظاً وافياً با      سفحها على حاله، وحال الجمهور    ي

  .)1( داخل النصوص الشعرية التي بين أيدينااألسئلةفيضاً من 

ــاً   ــضعفُ أرض ــد ال ــل يعي  ه

 أو يــــرد الــــذلُّ شــــعباً
  

ــار     ــوادي والقف ــي الب  ف

ــديار  ــي والــ  للروابــ
  

  :)2(ثم تتالحق األسئلة

ــري ــد اهللا غي  فمــن لألهــل بع

 وطـان ذخـراً   ومن يـا قـوم لأل     
  

 ومن للدين كُـسرت رمـاحي       

 إذا اقتصر النضال على النباح    
  

  :)3(ومن ذلك

 لدروب الحالكات سوى الفطاحـل    من ل 

ــا أمــة ــالعلم أحي ــذي ب  مــن ذا ال
  

 فالظلمة الظلماء تجلوها المشاعل     

  بالعلم الجحافل  قادغير الرسول و  
  

 معروفة عند الشاعر وعند     ي إجاباتها فكل األفعال المتسائلة السابقة وغيرها في أشعار الرنتيس       

على حٍد سواء، فالتساؤل الفعلي يعمل على ربط عناصـر الـزمن بعـضها بـبعض،     القارئ  

 الحاضـر ثـم متابعـة       إلىواستمرار آثار الفعل المقاوم من خالل االنتقال من الفعل الماضي           

  .اآلثار مستقبالً

ة غرضه في حياته، وهو العمل على        أن الشاعر قد استطاع أن يوظف أفعاله لخدم        رىوهكذا ن 

، كي ينهضوا ليحطموا القيد النفسي الذي كان مكبالً لهم          دفع األمل في نفوس الشعب الفلسطيني     

لوقفهم عن مقاومة االحتالل، ومن أجل ذلك رأيناه يستخدم الماضي والمضارع واألمر موحداً             

  . هذا الهدفإلىالزمن للوصول 
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)2(  
، األحيانمعزولة عن السياق تعطي نتائج غير ذات قيمة في كثير من             ال اإلحصائيةإن الدراسة   

 تعتمد على معرفة تكرار الفعـل فـي كامـل الـديوان،             اإلحصائيةحتى وإن كانت الدراسة     

 القصيدة العام الذي يمثـل الوحـدة الـشعرية          إطار ال تكتمل إال بمراعاة      اإلحصائيةوالدراسة  

  .الوافية

عماالت الفعل في أزمنته واستعماالته المتعددة في قصائد معينـة،          ولذلك كان البد من تتبع است     

كاملة، كي نقف على دوره في بناء القصيدة، وتفاعله مع أغراضها، بعد أن عرفنا خصائـصه      

فينا دوره، وقد اخترت لهـذه الدراسـة؛        ور الشهيد، وإال فإننا نكون قد أخ      في عموم شعر الدكت   

  .يحيى عياش:  الشهيد مرثية للمهندس الشهيدضبط دور الفعل في شعر الدكتور: أي

  :)1()يحيى عياش(الفعل في مرثية 
 أكثـر الحظنا من خالل قراءة هذه القصيدة في ديوان الدكتور الشهيد أنه قد استعمل الماضي               

طاع ألم وحسرة وندم ولوعة     من استعماله للمضارع؛ وذلك ألن في الماضي انقطاع، وفي االنق         

فت سامع القـصيدة  حين يصور الشهيد المهندس بالفعل الماضي إنما يلأس، والشاعر وحزن وي 

 ال يمكن أن يكون له وجود إال بماضيه مهما غاب عنا، فالنـدم علـى                اإلنسانأن   إلىوقارئها  

الماضي هو طلب له في صورة أخرى، واألسى على فنائه هو سعي في استحداث جديد يقاربه                

  .أو يدنو منه

 االستقبال، فإن ذلـك طبيعـي؛ ألن        أوارع، وهو الذي يدل على الحال       أما قلة استخدامه للمض   

  .)2(الرثاء فناء، ويتوفر ذلك في الماضي، وال يتوفر الفناء في المضارع

  :، ال تتجاوز العشرين بيتاً، وهي)يحيى عياش(ومرثية 

 عياشُ حيٌّ ال تقل عياشُ مـات      

 عياشُ شمس والشموس قليلةٌ   

 داًعياشُ يحيا في القلوب مجـد     

 عياشُ ملحمةٌ سـتذكر نظمهـا     

 عياشُ مدرسةٌ تـشع حـضارةً     

 يا سـعد أم أرضـعتك لبانَهـا       

 يا فخر قريتك التي قد أنجبـتْ      

 اليوم يا يحيى سـتنهض أمـةٌ      

ـ           راتأو هل يجفُّ النيُل أو نبع الف

  الحياة إلىبشروقها تُهدي الحياةَ    

 فيها دماء الثأر تعصفُ بالطغـاة     

 أجياُل أمتنـا كـأغلى الـذكريات      

 عياشُ جامعةُ البطولـة والثبـاتْ     

 فغدت بيحيى شامةً في األمهـاتْ     

 )رفـاتْ (يحيى فباتت غرةَ الدنيا     

 وتثور تنفض عن كواهلها السباتْ    
                                                            

  .72 -71: الديوان )1(
زيـن الـدين الخويـسكي، دار المعرفـة         . ، د )منفية واستفهامية ومؤكدة  (الجملة الفعلية في شعر المتنبي       )2(

  .291: ، ص1985الجامعية، اإلسكندرية، 
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جنـدنا   ماضينا ويهتـفُ   ونعيد  

 فتصيح في دفٍء اللقاء ديارنـا     

ـ     شهادة واسـعاً  عبدت درباً لل

 نـابالً وغرست أجساد الرجاِل ق   

 قُ كلمـا  ت جموع الغدر تَفْر   فغد

 يـنهم وارتد بأسـهم شـديداً ب     

 هذه األلوفُ أبا البراء تعاهدت    

 وتآلف منهـا القلـوب فكلُّهـا      

 يا ذا المسجى في التراب رفاتُه     

 أنعم بقبر قـد تعطَّـر جوفـه       

 آن األوان أبا البـراِء لراحـةٍ      

 أبشر فـإن جهادنـا متواصـل      
  

ــسام آتْ  ــالم بالق ــصر لإلس  الن

 جر من دياجير الـشتاتْ    عاد المها 

 ورسمتَ من آي الكتاب له سماتْ     

 لزكي لنا عظاتْ  وكتبتَ من دمك ا   

 نا عيـاش فـات    دوي بيان من ه   

 وتفرقوا بـين الحمـائم والغـالةْ      

 أال نجونا إن نجت عصب الجنـاةْ      

 يحيى فويـٌل للـصهاينِة الغـزاةْ      

 من لي بمثلك صانعاً للمعجـزاتْ     

 تْإذ ضم في أحـشائه ذاك الرفـا       

 في صحبِة المختار والغُر الـدعاةْ     

 إن غاب مقـدام سـيخلفه مئـاتْ       
  

  :تشتمل هذه المرثية على موضوعين، هما

  .7 – 1يحيى عياش؛ األبيات من:  حديث عن مدح الشهيد-1

  .20 -8 حديث عن الصمود والمقاومة في وجه الطغيان، األبيات من -2

 القويـة لشهيد المهندس يحيى عيـاش، والعاطفـة        ويظهر الحب الذي يكنه شاعرنا الرنتيسي ل      

الجياشة التي كانت تجمعهما، ولذلك جاء رثاؤه فياضاً بمشاعر الحزن الممزوج باأللم واألمل،             

والفخار، في أن استشهاد يحيى سيولد مئات بل ألوف من مثله شجاعة وإقداماً وبذالً وتضحيةً               

 الرنتيسي ليحيى عياش في مدحه القبر الذي        في سبيل اهللا، وهذا ما كان، وقد شعرنا بمدى حب         

  .الشهيد المهندس) رفات(يضم 

 في  )أنعم(: وقد تضمنت أبيات الرثاء أربعين فعالً، األمر فيها قليل جداً، إذ لم يتعد فعالن، هما              

  .  في البيت رقم عشرين)أبشر(البيت الثامن عشر، و

 األفعـال عشر فعالً، وقـد عبـرت       ويستأثر الماضي باثنين وعشرين فعالً، والمضارع بستة        

، غرسـتَ،   أرضعتك، غدت، أنجبـت، باتـت     (الماضية عما كان من عالقة بين عياش وأمه         

تعاهـدت،  (وعالقة عياش بالجماهير التي تعشقه، وقد عشقها قبـل أن تعـشقه             ) كتبتَ، قعدتَ 

تفرقوا، (دية  ، وعالقة عياش بالمحتلين الذين قض مضاجعهم بعملياته البطولية االستشها         )نجونا

، أما األمل في النصر فله نـصيب مـن          )تعطر، ضم (، وعالقة بين عياش وقبره      )دوى، آلفت 

  ).آن األوان، غاب(ماضينا وحاضرنا 
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أال " الماضية في أكثريتها أفعاالً مثبتة، ولم ترد منفية إال في موقـع واحـد                األفعالوقد وردت   

، أي نفي حدوثه في المـستقبل،       )لن( بمعنى   ، وهي تدل على نفي الفعل الماضي، وهي       "نجونا

  .لن ننجو إن نجتْ عصبة الجناة، يستشف منها معنى الدعاء: وأن ال نجونا، أي

عاد ، دوى، فات،    :  الماضية، فجاء مثبتة غير منفية مجردة من الضمائر، مثل         األفعالأما باقي   

 رسمتَ، غرستَ، كتبـتَ،     عبدتَ،: ارتد، تعطر، ضم، آن، غاب، ومتصلة بضمائر رفع، مثل        

فعدتَ، تفرقوا، نجونا، ومتصلة بتاء التأنيث الساكنة، أرضـعتك، فغـدت، أنجبـت، باتـت،               

  .تعاهدت، تآلفت

    ومعناها التوقع، فـإذا دخلـت علـى         )قد أنجبت (،  ) بقد( المثبتة مؤكداً    األفعالوقد ورد أحد ،

  .)2(توقع أصالً، ويرى ابن هشام أنها ال تفيد ال)1(الماضي قربته من الحال

أما المضارع فجاء  ست عشرة مرة، توضح العالقة بين المهندس الشهيد والمقاومة والصمود              

يهدي، يحيا، تعصف، تشع، ستنهض، تثور، تنفض، يهتـف، تـصيح،           : واألمل في نصر اهللا   

  .وكلها أفعال حركة، يتجدد فيها الفعل المضارع مبشراً بنصر قريب من عند اهللا

اضحة على  ، ليدل داللة و   )ال( المضارعة فعالً واحداً، وقد سبقه حرف النهي         عالاألففي  وورد  

ماً بعدم موت الشهيد، وأنه حي بيننا، وكذلك ورد فعل واحد، وقـد              جاز أن المسلم يعتقد اعتقاداً   

 من أدوات االستفهام التي يطلـب بهـا التـصديق،           )هل(، و )؟هل يجف (سبقه حرف استفهام    

أو هل يجف النيُل؟، وهـو  : ، وهي تخص المضارع باالستقبال)3(ة الخبرويستفهم بها عن حقيق 

استفهام أراد به الشاعر تخصيص المستقبل خرج عن غرضه لالستنكار، فالنيل ال يجف فـي               

 كمـا   شهيد ال يموت،   ألن ال  اش لم يمت، بل ما زال حياً بيننا؛       المستقبل وهذه حقيقة، كما أن عي     

  .أن النيل والفرات ال يجفان

أبشر، وقد ورد في سياق الثقة من الشاعر في نصر اهللا عز            : ما األمر فلم يرد إال مرة واحدة      أ

 ى وإن كان قد مات فإن مئات بل ألوف غيره سيسيرون عل           ه البشارة للشهيد بأن   موجل، فهو يقد  

  .الجهادينفس دربه 

بنـاء هـذه    هذه دراسة فعلية لقصيدة من قصائد الرنتيسي أوضحت من خاللها دور الفعل في              

مـن خـالل اسـتخداماته      ) ماضياً ومضارعاً وأمـراً   (القصيدة، والدالالت التي يقدمها الفعل      

  .المختلفة

                                                            
  .3/115هامش الكتاب ج )1(
  .1/172مغني اللبيب، ج )2(
 .2/28: السابق )3(
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ُت،   /10ذآرُت،  /7ذآرُت،  /6 ارقُتهن  /13رجوُت،  /12أيقن َت، ف ُت،  /1) 40(.آن ) 44(.أصبحتُ /12فأخذُت،  /8آن

) 58.(قلتُ /3) 55.(عزمَت/3أمعنَت، /2عجبَت،  /1) 51.(علمَتنا) /49(.فلسُت، مادمتُ /5) 45(.جثوُتهم، فبُتم /10
َت، /7 َت/8زرع َت،  /6) 60(.جعل َت، طب َت، /13فحلل تَ /14آن َت، فحمل سُت/1) 61(.آن ُت/7) 62(.ل ) 63.(قل
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َت، /9 َت، وعل/11ُأب ذهلَت/12م سُت/7) 70(.ف مَت، /1) 71(.ل دَت، س َت/12عب َت، آتب زُت، /9) 80(.غرس عج

ُت/11 ت/5) 83.(أفق ُت، /1) 84.(آن صرُت، /6رأي ُت، /7أب سيُت/11قبل أُتم، /9) 89  .أم سُتم، /10أطف ألب
سطتُ  /5بتم،  صرُتم،  /11) 91( .هنُتم/2) 90.(قلت/14 تَم  / ) 93.(إذا ب دَت،   / نع ذرَت، زه َت، فرجوَت،  عشق /9ن
   .وهتفُت/5) 99.فغدوَت/8وضبطَت، /3ورأيَت، /1) 98( .ومضيَت/14صرخَت، /13آرهِت، /12قتلُت، /11

                                                            
؛ أي أن   -2) 3: (سأذكر رقم الصفحة في البداية، ثم بعد ذلك، سأذكر رقم بيت الشعر على النحـو التـالي                 *

 .2 في البيت 3في الصفحة رقم الفعل موجود 
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ساآنة +  ماضي -3 ث ال اء التأني رْت/3) 3( :ت ْت، /12) 4( .هج ْت/5 داهم ْت، /12) 5( .غمي ْت، /4فجرح تآآل
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ْت،   / ) 19(  .قالتْ /1) 17( .دالتْ /1) 16(  .دانتْ /10َرُغمْت،   ْت،  /3حرْت، خسأْت،     /2) 20( .رفعتْ /7آمن بات
ْت، /4 ْت، /5ذاق ْت، /6آل اثرْت/1) 22(  .رأْت/10مل ْت/5) 23(  .تن ْت/1 )25(  .ُحرم ددْت، َبلل ْت، ب  )26( .َمزََّق
شفْت،  /2) 33(  .آلْت/2) 32(  .علْت/2) 29(  .دفنْت/0 ) 28(  .فتعطلْت/3تمثلْت،  /10تحرآْت،  /6مْت،  ُقدِّ/5 فتك
ارْت/8 ْت/3) 37(  .غ ألْت، /3) 38(  .رفع ارْت/ م سمْت، /3) 40(  .غ ْت،  /6تب برْت، قبل هرْت، /11ص س

دْت،   سلمْت، ا /5نزفْت، ُآسرْت،   /  )44(  .شقْت/1) 41(  .آانْت/13أدبرْت،  /12 دمتْ /14) 47( .برحتْ /8فت  .ته
 .فتمسرْت/10أوقدْت،  /6) 55( . بانْت، تحدثتْ /14) 54( .باتْت أقضْت،  /8) 52(  .أمسْت/11تزاحمْت،  /7) 49(
ْت،   /5أضحْت،   /  )64(  .ظلتْ /4 63( .ُصنعْت/3) 59( دَّرْت، زيفتْ   /2) 70(  .دارْت/5) 69( .أحيتْ /7آان ، خ
ْت/3 دْت، /6) 71( .أزآم ْت، /7فغ ْت،  أنجب دْت/3بات دْت، /2) 72( .فغ ْت/3تعاه ْت، /1) 73( .وتآلف أريق
ْت،   /11أيقظتني،  /6أقيمْت،  /5) 80( .فطارْت/5 وخطْت،  /2) 78(  .جلبْت/6) 76( .فأضحْت/7 ا،  /12غاب جعلْته

لبْتني/14 تْ /12 )82(  .س ْت، ناح رمْت، /  ) 83( .ألهب رَّتْ /3أض ْت، فق ْت/6) 84(  .أظلم ْت، /8) 85( .أطل نب
شبْت، /9 ْت،  /10أن ْت، عث ضْت،  /11نفث ْت، وم ْت،  /2 جلب ْت، وغل ستْ  /13موَض ْت، لي ْت، وهب ) 88(  .وزعم
ْت،   /3) 96(  .عصفْت، آسرتْ  1) 91( .هبْت/1  أضحْت،  /3) 90( .ضاقْت/13) 89(  .حردْت/1  .سلمتْ /5زين
    .وضاقْت/  ) 99(  .فتبددْت/14خرسْت، /12باتْت، /6) 97(
وا،   /5) 3(:واو الجماعة  +  ماضي -4  وا /فرق وا،   /8) 4(  .أرق اقوه /13قتل ارقوا /10) 11.(س  .فتحوا /12) 15( .ف
اعوا/2) 16( اعوا/1) 19(  .أض ضرجوا، /0  ) 21( .ب شموا /11ت وا، ه وا/2) 22(  .قتل وا، /4 )25( .رفع تنكب

رواو/13 تراح/14لوهم، ، وصط وا، /1  )26( .وااس وا، /12تزاحم وه، /13فجرع انوا/15قتل وا، /1) 27(.آ حمل
وا،  /12نسبوا، غالوا،   /8حققوا،  /7وتستروا، رفعوه،   /4هفوا،  /3 عشقوا  /2) 28( .وتسلحوا/13وتخلقوا،  /12 تحلق

دوا،  صوا، /1 ) 29(.ضربوا/14أوضوا، /13اعتم وا، رق دوا، /60جعل سبوا، /8خلطوا، /7ش وا، ن دوا، /9ظلم أب
وا وا،  /1) 33(.لثم وا، أعلن سربلوا، /4ترآ لواوت فت ا، /1) 34(.واص لبوا/9وأده وك،  /11) 35( .س ذبوك، آبل ع

اروا/12 روك، /4) 36(  .وأث انوا، /10هج وا/13آ معوا/6) 37( . خطف وا، س وا/6) 42( .لب ) 46(  .حطم
وا/14 وا/6) 48( .تجمع سابقوا، /4) 49(  .جلب روا، / ت وا، /2) 50(  .رووا/6عم وا/3فتنكب دوا، حمل ) 51( .أب
اعوا،  /7زعموا،  /3خفضوا،  /4) 59(  .اهتدوا/2) 58(  .عزوا/  ) 56(  .نفوه/7) 53( .واآان/2) 52(  .آووا/6 ب

موا  وا، تقاس الوا، /4 63(  .يمم الوا/8فق اموا/2 )64( .وق روا، /2) 67( .ق وا/3أقب وا/1) 72(  .أطل ) 73( .وتفرق
وا،   /9رسفوا،  /7هتفوا،  /5) 78(  .هبوا/2 وا /11 رجف وا،   /1) 79( .انحرف و /4ألق سفوا   /5ا،  أبق  )82( .وخاضوا، ن
احوا/8 وا، /5) 89(  .أط احتكموا، /6درس وا/7 ف تؤمنوا، نقم انوا/12) 93( .اس وا، /10) 97(  .آ اعوا، اتبع ب

   .ظلموا/5) 98(   .ذاقوا/11
د -1 ل ماضي+  ق ى/12) 34( :فع د انته از /5) 58(  .ق د ف از/9فق د ف ست /3) 65( .فق د أم ال، ق د أح ) 73(  .ق

د   /8) 75(  .وقد آسر /14 اق  وق د آانت   /1) 77( .ف وا   /9) 78(  .لق د ذرف د مزقت     /2) 82(  .ق د رسمت،    /3وق وق
) 91(  .قد جثموا /8) 90(  .قد أصلحت /1قد هدموا،   /5) 89(  .قد ذرفوا /9) 87(  .وقد ضيعت /5وقد أقصيت،   /4

  .قد هدموا/10قد طويت، /2) 97(  .قد تأجج/11) 96(  .قد بتم/11
شرطية -5  ل+  إن ال اضفع ودوك، /1) 36(  : م وا/6وإن ه ل، /3) 40(  .وإن ذبح بقت،/4إن ح ) 62( إن س

ار/12 ت /5) 72(  .وإن ص نعت /5وإن نج لبْت/7وإن ص نعت،  /5) 73(  .وإن س إن ص لبت/7ف ) 75( .وإن س
ال/7 ُت /6) 80( .إن ع ان/8إن نم لَّ /1) 81( .إن آ إن أط ان /9) 83(  .ف إن آ وِت/12 ) 87( .ف ) 91(  .وإْن نج
  .إن تثبت/2) 98(  .وإن عبس/5) 92( .ابرحْتف/5
فال /5) 91( .ال طاب/12) 87( .وال جمع /12فال نامْت،   /8) 64( .وال سلمت /6 ) 5  :فعل ماض +  ال النافية    -6 

   .سلمْت
ا  /2) 87( .فما وهنوا، وما ضعفوا  /8) 78( .وما بقيت /6) 70( .مابرحوا/ 14) 52( :ماض فعل  +  ما نافية    -7 م

  .وما برحت/9) 91( .ما عاد/82ما عصفت، /6زالت،  وما /2 )90( .عاد
) 67( .من وهبَ   /9) 64( .وهل قلت   /4) 63( .قلت  وهل   / ) 55( .أرأيت /12) 36(:فعل ماض  +  استفهام   -8 

   .من نجر/2من هيج، /1) 68( .من جرَّع/14
) 75( .إذا ناديتها /4ا مرضُت،   إذ/1) 40( .إذا عرفوا /3) 37( .إذا ابتليت /1) 31( :فعل ماض +   إذا الشرطية    -9
   .وإذا ُقتلُت/11) 93(  .إذا بسطُت/5) 91( .إذا ُمزقت/6) 82(  .إذا عرفوا/3) 77( .إذا دعوا/6

   .إذ فقدوا/2) 67( :ماض فعل +  إذ الظرفية -10
ل ماض   +  آم   -11 م الحق،    /7) 67( :فع ات،   /9آ م ب ت،   /6آ م ألهب ْت،   /8آ م فرق م لطخ  /10آ د  /14) 73( .آ وق
   .سرآ

  .واآتنَّ/5) 67(  :نون التوآيد الثقيلة+  فعل ماضي -12
أدن،     /1) 3( : المضارع المجرد  -1 الفعل المضارع : ثانيًا  ضاهي /11تبحث، ت ) 5( .يرمي /11تمتطر،   /9) 4( .ي
ي، /3 شكو، /6يبك ى، /9 ت زي /10أحيي ردُّ /11نج لُّ، ون سدي/12نف ستطر، /4) 6( .ن ى، ي ر، /7يحي ي، ُيعتب ينبغ

ول، /6) 7( .وأدن/10 دُّ/8 يق شعُّ، /15) 8( .ُيع تكيُن/16ت د،  /2) 9( .أس ادى، تنه دد، /3يته د،  /5تج سل، فيعي يغ
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ورد،   /9تسعد،  /8 تبدد،  /7ينمو، يصبر،   /6 أود،     /10يت ورد،   /12وتجوب، تت د،     /13تت ا، يتوق د /14تحي ) 10( .يمه
  .أصفد/4أشهد، /3ينهد، /1
دُّ، /6يغذُّ،  /5تصرخ،  /4يعثو،  /3) 11( دك،   /7 ُتِع أبى،   /8ت ي،   /9ن ى،   /10يرم ى،   /11ُيلق شقُّ،   /12تبق ول /13ن   .تق
سطو، /3) 13( ذي، /4ي ُد /5أه ث/7أي ل، /2) 14(  .أبح ي/3تعم ود، /1) 15( .يكف دكُّ، /3تع تحم/4ي ) 16( .يق
سري /4 دو،  /2) 17( .ت ُد، /3يب ردُّ،  /4يعي رى،  /6أو ي ي، /10ت دو،  /3ويبتغ ى /14تب ضي، /1) 18( .نرض  نرت
ي/2 دي، /2) 19( .ينجل ى،  /3أه ي، تحي اني، /11يبن د/12تع رى/11) 20( .تكي اني، /1) 21( .وت ت، /3أع  يبي

ون،    /6أغرق،   /4أقول،  /3) 23( .يأبى/5) 22( .فترى/10 سعى،   /7أخاف، تك وي،  /8أخشى، ي ام /9ين ) 25(  .ني
ود،  /2) 30( .تلتقي/11يريد، يحيا،   /2) 26( .يجثو/9يعلن،  /8 نعم /9أرجو، نع ى،  /5) 32(  .ت ) 33 .يطاع /14ُيلق
اع/3 شعُّ، /5) 34( .تب ب، /7ي رى، /12يحج زو/3فت سعى /4) 35( .نغ شُد، ي ين/7) 36(  .تن سكن/2) 38.(تل   .ت
ود، /3) 40( ر، /4وتع ود، /5وتطي ال /8وتج ُد، أن سامى، /1) 42( .أجه ي،   /2نت ضي، نبتغ شُر، ونم شد، /3نن  نن
زأر   /14و، وتفخر،    تزه /13نجأر،  /12يدوي،  /7ينادي،  /6ينفض، ويروي،   / و، ي صر،   /1 43(  .يعل د /2تنت  .يناش
 يكشف،  /2يختير، تنطق،   /1) 46( .يأمر/1) 45( .نريد/14نريد،  /13ُينزع،  /11يرضى، نذبح،   /4ألقي،  /1) 44(
ُث،  /13ُيصلي، /12يبكي،  /11فترى،  /7ترى،  /3) 47( .يدعو، ويبغي /12ترى،  /8 رى /14ينف  ُيحلُّ،  /1) 48( .فت
د،  /4) 49( .نعود/4يمشي،  /2 و،  /10نعطي،  /9فترى، يسارع، يري ا،   /13يعل وق، يحي ى  /14يت ع، يحي  ) 51( .يرف
ى   /9) 53( .يهجر /13تضايق،  /9ُيعدُّ،  /5) 52( .تضلع/8تسابق،  /7يحنُّ،  /6نل،  تر/4يسبح،  /3تبغي،  /2 مُّ، يلف  .يل
سو، /3) 54( ر، /4يك سي، /5يقط رقص، ويحت رقص، /6وي ِح/12أرفُّ، /7ي ل، ُيلَم رى، /1) 55( .يقت ي، /2ُت  تلتق
زدان، /3 سكن، /4وي ُب، /5ي ت، /6يراق د، /7يبي شتهي، تجلَّ دع/8ي دو، تب دأ، /3) 56.(يب شى، /4يب ع، /5يخ ويرف
صنُع،     /9ُيفرش،  /7 ع،   /10يخوض، وي ي /12يرف دم،   /1) 57( .يبن ضيع،   /2يه ضاء،   /3ت دعو،   /5يست ول /6ت  .وتق
زل،   /9فتصيب، ونحيل،   /8ترفع،  /7ينصر،  /5يقدم،  /3) 60( .نحيا، نموت /2) 59( .تشدو/7) 58( ؤنس،  /0يزل ي

ذ   /11يرتل،   ؤنس، ينف زف، تعزف   /2) 61( .ي ا   /1) 62( .وي ارض،   /2) 63(  .يجدد، ويحي ز،  /4يصل،   /3يع  فنعت
وُد، / ى، /6نق دو/10ُتحم يض، /3) 64( .يب ى، /5تف دي، /6يحي رُّ، /7يه شري/11تف َذر، /1) 65( .ي ود، /5نح  نق
وت/ سوق،/2) 66( .يم ل، ي ب، /6 تمي ي، /7يرق و/10يحك اح، /1) 67(  .تهف ستر،  /4يجت ضح، ت روم، /5تف ي
ي، /1 صحُّ /13يبك ئنُّ، ي ي، ي ُب، /1) 68( .يبك ُح، /2يله ث/3تلف سلخ، /3) 69( .تبح زل، 4ي و،  /6يغ ف، يجل  يهت
و،   /8تكظم، يزلزل،   / ب،   /9تزه سكب،  /10ترق ع، تنتظر  /11ي رى،  /3) 70( .ترف ى،  /4ت دي،  /5ُتعم شهد /7يه  ، ي
ل، / ود، ونقي ردد/9تع دى، /2) 71( .ون صف، /3ُيه ا، تع شُع، /5يحي نفُض، /8ت ور، ت ف، /9وتث د، ويهت  نعي
صبح، /0 رق/13فت ى/3) 72(  .َنْف ضج، /1) 73( .يحي ي، /3تن ضي، /8بقت سقط، /10تق ى، /12وي ال، /13تبق  يق
دُّ،  /  )76( .أرجو/14يدمل،  /12تغو،  /10يزول،  /7يقاوم،  /3تبدوا، وتنذر،   /2ترى، يطول،   /1) 75( .ويأتي/4  نع
دي /10تبكي،  /8تنتظر،  / بط،   /2) 77( .تف شف،   /5يغ سد،     /6نرت يش، يف رف،   /7تع ُع،   /9تعت  ) 78( .نطوي /13نبي
ا، / يش، ويحي صرف، /12تع ر، /17نن أتلف/15يعتكف، /4ُيني رف، /4تنجرف، /3) 79( .ت ) 80( .ونرجع/7تعت
دو  /4تطير،  /3 ي،   /1) 81( .فتختفي، وتب ام /2يمنحن سير،     /1) 82( .تن أبى، ت اع،   /2ت يواسي،  /13وتكشف،   /11تب

اع  /14 دو، يط ى، يغ دنس/6) 83( .يحي سطع،  /1) 84( .ي ضحك، ي و، /2ي سط، /3تزآ و، /4وتب دو، /9ويزه تب
سهدُ  /13أرجو،  /11 زُّ، ت اقر،  /2يهوى،  /4 )85( .يع ستظلُّ،  /6ويع ُك،  /7ن ذبُّ،  /8يحي ث،  /11ي دقُّ/12تب   )86(.ت

دنس،   /9يعيش، يشتهي، فيردُّ، ترَق، ُيهن،      /4يذوق، يجلو،   /3 )87(.يبعث/2 سُح،   /10ت يُم،  /11ويم يم،  /13وتق وتق
لُّ،  د /14ويح سرج، يحم ن/1 )88( .ي صر/1 )89( .ُيع زم، /3 )90( .ُين أبى، /5تلت دم،  /8ي دك، وينه أرى، ُي

ضطرم/10 ى، /1) 91.(ي ر/10ألق شكو، /1) 4\92( .ُيظه صير، ي ي، /2أخاف، وي يم، يبك أت، /5وته لُّ/11ي  .يظ
ي /4 تنهدم،  /9فترى، تغطُّ،   /8تلهو، تحتكم،   /5يخطُّ،  /1) 97(  .يلوذ/14تعلو،  /11يشكو،  /8يضفي،  /7) 96(  .تبن
د،   /11أصبر، /9أداوي، يعي، /6) 99( .يلتئم/11يقتحم، /6يحرر،  /2) 98( ل، يهده سط،  /13وأهمس،  /12يقب  فيب

   .فتهمى، وتجري/3 يضيء، فأنهض، أحيي،/2) 100( .فيرخي ويلقي/14يومئ، 
ضارع ) 2( ة+ م وا، /9) 19( واو الجماع وا/10ال تعجب زوا، /1 )22( .ليمتع رون/9تغ وا/8 )23( .ي  .ال  تعجب
رون /11يبنون،  /1 )28( .ليرفعوا/8يزينوا،  /7يستبشرون،  /1 )26(  .ليعاودوا/4 يتواثبون،  /12 )25(  )29( .يثي
ضرعون/3 دمروا، /5 )33(  .يت وا/ لي وك/13 )35(  .ويحطم وا/1 )40( .يرجم وا، /6 )44( .ال تعجب ألن تفيق
ودوا/7 وا، /4 )45(  .ألن تع وا إال  أن تقيم ضربوا/12 )46(  .طلق وا/6 )47( .لي أمنوا/1 )50( .ليهتف  )57( .ال ت
  .ال تحسبوا/10 )90( .لتعلموا/13 )69( .ال تنسوا/2  )64( .ال تعجبوا/1 )59( .ليبارآوا/4
ةي+  مضارع -3  دي/7 )36( :اء المخاطب إن /  )65( .أن تب ذي،  ف ي/5ح ي تحم ري/3 )73( .آ ي تب  )75( .آ
م   /7) 90( .فلتشمخي، ولتعلمي  /9) 76( .ال تقلقي، تبكين  /8 ي  ول ري،    /13) 93( .نثن ) 94( .ال تجزعي  /14ال تثي
ي،  /3 صبري، ُترفع ي،  /6إن ت صفعي، /12ال تطمع صغي  إن /14ُت ذلي، ُت ي/6) 96(  .ب ن  /1) 99( .ال تعجب ل

  .أن تهجعي/2رآعي،   و /5لكي تخضعي، /2توضعي، فال تستكيني، وال تجزعي، 
   .يلتقيان/8 )19(  :ألف االثنين+  مضارع -4 

ة   +  مضارع   -5 ون الوقاي ارقني  ال  /3 )3(  :ن ، 5،  4،  3،  2،  1 )32(  .يطاردني /5 )23( .يحرسني /9 )11( .ف
سألني/6 ي/5 )40( .ال ت سائلني/10 )55( .دنيتناش/  )42( .تغثين أمرني/9 )90(  .ت دني/1 )91( .أت ) 99( .تناش
  .فال تستكيني/1
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ون  +  مضارع  -6   ة   ن د الثقيل رآننَّ /6ال يتأسنَّ،  /2) 34( :لتوآي رآننَّ  /12) 52(  .ال ت رآنَّ، آي ي ) 62( .أو يت
  .تنقذنَّ/1  ) 82( .فال تغضبنَّ/11

   عقَدْنت/11) 52( :نون التوآيد الخفيفة+  مضارع -7 
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