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)نماذج مختارة( تنوع المشتقات وأثرها الداللي في شعر أحمد عمر هاشم  

 إعداد

إسماعيل  سماح رجب أبو المجد  

اللغة العربيةبقسم  مدرس مساعد  

جامعة جنوب الوادي –كلية اآلداب   
Essamalik535@gmail.com 

 العربي: ملخصال

إثراء  إلىا في شعر أحمد عمر هاشم؛ مما أدى هم  م لعب تنوع المشتقات دورا          
تسهم إسهاما كبيرا في حضوره الشعرى  تجربة ناضجة، لديه، وجعلهاالتجربة الشعرية 

المميز، وقد حمل تنوع المشتقات لديه حضورا دينيا ينبع من وسطية الموضوعات التي 
البسيط يتحدث عنها وهذا يحسب له أنه أضاف للشعر العربي موضوعات تهم حياة اإلنسان 

 المجاالت.أن الشعر يمكن أن يفتح له دروب في كل  علىيؤكد  الدينية مماجوانبه  في

خمسة مباحث كلها تدور في فلك الكشف عن القدرة اإلبداعية لتنوع  علىوقد اشتمل البحث 
 .المشتقات في شعر أحمد عمر هاشم

 التفضيل، اسما المبالغة، أفعل المفعول، صيغ الفاعل، اسم اسم :المفتاحية الكلمات
 .والمكان الزمان

 

 

 

 



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                        بقنا                    مجلة كلية اآلداب 

 

- 196 - 

 المقدمة

والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين بإحساٍن إلى يوم  هلل،الحمد 
 وبعد: الدين،

نتائج  إلىأتوصل  التحليلي؛ حتى: هو المنهج الوصفي فإن المنهج المتبع في البحث
باستقراء النصوص  وذلك الحديث، اللغوي يقوم عليه الدرس  ما هو، و ملموسة ومفيدة

 ملموسة.نتائج  إلىبينها للتوصل  ة، ثم المقارنوتجميعها

 وقد قسمت البحث إلي 

 السيرة الذاتية للشاعر أحمد عمر هاشمفيه تناولت  التمهيد:

 .وأثره الداللي الفاعل،اسم  األول:المبحث 

 .وأثره الداللي المفعول،اسم  الثاني:المبحث 

 .الداللي اوأثره المبالغة،صيغ  الثالث:المبحث 

 .الداللي هوأثر  التفضيل،أفعل  الرابع:المبحث 

 .وأثرهما الداللي، اسما الزمان والمكان الخامس:المبحث 

 الصرفية.أبرزت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات تضاف إلى ميدان الدراسة  الخاتمة:

 التمهيد

 والنشأة( )المولد،الشاعر أحمد عمر هاشم 

واحدا من أبرز الشخصيات اإلسالمية في عصرنا  هاشم،أحمد عمر  /األستاذ الدكتور يعد
 الدرجات،أرقى الشهادات ونال أعلى  علىفحصل  وعلومه،درس الحديث النبوي  الحالي،
 والمحاضرات.حافل ومتنوع وفي رصيده مئات الدروس  المهنيمساره 
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ه 1360محرم  10، في يوم الخميس الموافق عمر هاشم أحمد /ولد الشاعر
 في واألدب،تحفل بالعديد من رجال العلم والدين  ةفي أسرة متدين م،6/2/1941 الموافق

ُكتاب  إلىوقد تعهده والده بالرعاية والعناية، وأرسله ، محافظة الزقازيق، قرية بنى عامر
القرية الذي أتم فيه حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة من عمره علي يد شيخه ومعلمه 

 1مما كان له األثر البارز في تكوين ثقافته اإلسالمية  الرسول. فضيلة الشيخ / محمد عبد

 :تعليمه وتكوينه الثقافي

كان والد الشاعر األستاذ الدكتور / أحمد عمر هاشم ، من المشهود لهم بالتقوى 
والصالح ، وكانت والدته محبَّة للعلم والعلماء وقد غرسا حب العلم في قلب ابنهما منذ 
الصغر ، وكان غاية والده أن يلحق ابنه باألزهر الشريف ، وقد حقق هللا له ذلك ، والتحق 

ني بالزقازيق ، وكان المعهد الوحيد المقام في الزقازيق كلها ، وكان شاعرنا بالمعهد الدي
الطالب يتوافدون عليه من المحافظات األخرى ؛ ألنه كان معهدا عريقا وكانت مدة الدراسة 

اإلعدادية أربع سنوات ، بينما كانت المرحلة الثانوية  المرحلةفيه تسع سنوات حيث كانت 
ك بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة ، بناء علي رغبة خمس سنوات ، ثم التحق بعد ذل

والده ، بينما كانت رغبة الشاعر في كلية اللغة العربية ، وتخرج من كلية أصول الدين في 
 م ،  ثم عين معيدا في الجامعة .1967م ، ثم حصل علي اإلجازة العالية  1961

علي الدكتوراه في  م ، ثم حصل1969وحصل علي الماجستير في الحديث وعلومه 
م ، ثم رئيسا 1983م ،  ثم حصل علي درجة أستاذ مساعد في 1973التخصص نفسه 

ا لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق 1983/  10/  23لقسم الحديث في  م ، ثم عميد 
م، ثم نائبا لرئيس جامعة األزهر لشؤن التعليم والطالب في 1987عقب افتتاحها في 

م ، ثم رئيسا 1993لرئيس جامعة األزهر لشؤن الدراسات العليا في  م ، ثم نائبا1989
م ، ثم أعيد تعينه مره أخرى رئيسا لقسم الحديث في 1995لجامعة األزهر الشريف في م

/  1م ، ثم أستاذا متفرغا في القسم نفسه 2003كلية أصول الدين والدعوة في القاهرة في 
 2م   2006/  8
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 يل وأثره الداللاسم الفاع األول:المبحث 

هو صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف ، المبنى للمعلوم ، للداللة على اسم الفاعل: 
، نحو: ساجٌد ، سائٌر، منطلٌق ، ُمتوِكٌل ، ُمكِرٌم ،  )1(من وقع منه الفعل حدوث ا ال ثبوت 

ُمخِلٌص ، ُمحِسٌن ، فقولك: )ساجٌد( يدل على شيء يسجد، وسجوده هذا قد يكون في 
ا، وكذلك حال ) سائٌر( ، و) منطلٌق  لحظات ، أو ساعات محدودة  لكنه ال يدوم وال يثبت أبد 

 (، و) ُمتوِكٌل( ، و) ُمخِلٌص( .... إلخ.   

 هما:فالبد أن يشتمل على أمرين معا  مجرد.اسم مشتق يدل على معنى  وقيل: هو
 .قول القائل فيوفاعله مثل كلمة زاهد وكلمة عادل  الحادث؛المعنى المجرد 

 به(أو تعلق  الفعل،لمن وقع منه  للفاعل،وقيل:) هو ما اشتق من مصدر المبنى 
:الفاعل دال على الفعل، كثير ا كان أو  األلفية اسمو" قال الشاطبي في شرح  ((2)3)  قليال 

فإذا أرادوا أن يشعروا  ما،ولمن وقع منه فعل  وكثر،فيقال " فاعل " لمن تكرر منه الفعل 
 َفُعول". مثل: عليها؛بالكثرة وضعوا لها مثاال  داال  

  )3(صياغة اسم الفاعل

( واألكثر فيه أن يكون فعله )فاِعلٌ على وزن  المجرد،يصاغ اسم الفاعل، للثالثي 
ْنِب َوَقاِبِل التَّْوِب َشِديِد متعدي ا، نحو: غافر، قاِبل، خاِئن، قاِئل، نحو قوله تعالى  َغاِفِر الذَّ

 )غافر( ﴾اْلَمِصيرُ اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ِإَلْيِه 

  :الصحيح الثالثيصياغة اسم الفاعل من  -

 شاكر،شكر /.  نحو:، )فاعل(على وزن  الثالثي الماضييصاغ اسم الفاعل من 
 / صانع  قاتل، صنعوقتل /. 

المهموز على وزن )فاعل( سواء أكانت عين الفعل  الثالثيكما يصاغ اسم الفاعل من 
 وقارئ( سائل،فاسم الفاعل منها ) (،الم الفعل )قرأ أم كانت ،سال نحو:همزة، 
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اسم الفاعل،  فيفإنها تمد  وأخذ؛ وأفل، وأمر، أكل،نحو:  بهمزة،ء الفعل أما إذا كانت فا
  وآخذ. وآفل، وآمر، آكل، فنقول:

المضعف ، نحو : َمدَّ ، ورّد ، وَشقَّ ،  الثالثيكما يصاغ اسم الفاعل من الفعل 
 .()1(وَشكَّ على وزن )فاعل(، فنقول : ) َمادَّ ، ورادَّ ، وشاّق ، وشاّك  (

 صياغة اسم الفاعل من غير الثالثي  -

سواء كان رباعيا أم أكثر على وزن المضارع  الثالثي.يصاغ اسم الفاعل من غير 
مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، وكسر ما قبل األخر ، نحو : قتل / قاتل ، وتعلم 

 . 3متعلم /

 )2(اسم الفاعل في قصيدة للصائم فرحتان من ديوان نسمات إيمانية

اسم  الداللة العامة داللة اسم الفاعل
 شطر البيت الفاعل

داللة علي الصوم وهو فريضة يتقرب بها 
 العبد إلي هللا عز وجل

يدل علي من وقع 
من الفعل حدوثا ال 

 ثبوتا
إني أحب  الصائمين

 الصائمين

داللة علي اإلخالص في العبادة والتقرب من 
 هللا وحب هللا لعباده المخلصين

المخلصين   
 القانتين

العارفين  العارفين  برب العباد التامةدالله علي العلم والمعرفة 
 بربهم

دالله علي الركوع والتقرب من هللا عز وجل 
بفريضه من الفرائض التي فرضها هللا وهي 

 فريضة الصالة
والراكعين  الراكعين 

 الساجدين

السجود والتقرب من هللا فالعبد  داللة علي
 الساجدين   يكون أقرب إلي ربه وهو ساجد

وغدوا هداة  متقين  داللة علي التقوى في التقرب من هللا عز وجل
 متقين
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 التحليل:

نالحظ الداللة التي أتى بها الشاعر/ أحمد عمر هاشم جاءت مالئمة ومواكبة 
وكيف  الصوم،ءت تتحدث عن فريضة فالقصيدة كلها جا وموضوعها، القصيدة لمعاني

  الفريضة،يتقرب العبد المؤمن من ربه بهذه 

وفرحة العيد، ولكنه يتحدث أيضا  اإلفطار،فرحة  المؤمن:وأن للصوم فرحتان عند 
بل البد من أدائها  فقط،وأن الصيام ليس للجوع والعطش  الفريضة،عن كيفية أداء هذه 

وقد نجح شاعرنا في توصيل  األعلى،بطريقة المخلصين المتقين الذين يريدون وجه ربهم 
 .المنتقاةوداللتها  كلماته،هذه الرسالة من خالل 

 (1) الجنةاسم الفاعل في قصيدة نهج البردة من ديوان أصحاب 

الداللة  داللة اسم الفاعل
 العامة

اسم 
 شطر البيت الفاعل

 أنه قائدنا ومرشدنا إلي الخير والثواب والهدى علىداللة 
  داللة علي إنقاذ اإلنسان من الجهالة والظلم

 هادينا
 وكيف ال وهو هادينا ومنقذنا منقذنا

 من الجهالة واآلثام والظلم اآلثام  داللة علي اإلثم أو الذنب الذي يرتكبه اإلنسان

أوفي المحبين أو في زمرة  المحبين  داللة علي حب هللا عز وجل
 الخدم

وقد نسوا خالق األكوان من  خالق  داللة علي أن هللا سبحانه وتعالى هو الخالق ال إله إال هو
 عدم

داللة علي التمسك بحبل هللا سبحانه وتعالى ومن يتمسك به فقد فاز 
 الفوز العظيم

 بحبل رب البرايا خير معتصم معتصم 

 التحليل

الشاعر / أحمد عمر هاشم للمصطلحات الدينية واستخدامه السم  استخدامنالحظ هنا 
وكل هذا يحسب  موضوعها،الفاعل وكيف توظيفه توظيفا يتناسب مع طبيعة القصيدة ومع 

 .القصيدة.وأفكار  معانيداللتها علي حسب  فيويحسب له طريقة التغيير  للشاعر،
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 وأثره الداللي المفعول،اسم  الثاني:المبحث 

: هو صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف، المبني للمجهول؛ للداللة على اسم المفعول 
 .)3، نحو: مكتوب ، محبوب ، ُمحطَّم (1)من وقع عليه الفعل حدوث ا ال ثبوت ا

وقيل : هو اسم مشتق يدل على معنى مجرد ، غير دائم ،  
ع ا ، وهما )المعنى المجرد، وعلى الذى وقع عليه هذا المعنى، فالبد أن يدل على األمرين م

 .(2)وصاحبه الذى وقع عليه

 :(3) المفعول صياغة اسم

معلوم  ممنون، نحو:على وزن " مفعول "،  المجرد،للثالثي  المفعول،يصاغ اسم        
" مفعول "، وكان على " َمِفْعٌل " فيما عينه ياء ، نحو  فإن كان معتل العين حذفت منه  واو

،  4((: َمبيع ، وَمهيب ، بنو تميم يلفظون الكلمة على أصلها ، فيقولون : َمْبُيوع ، وَمْهُيوب
 وعلى " َمُفْعٌل" فيما عينه واو، نحو : مقول ، ومصون ، ومصوغ .

ل المضارع المبني للمجهول ، مع ويصاغ اسم المفعول لغير الثالثي المجرد، على وزن الفع
 ، نحو: ُمسَودَّ ، وُمعظَّم .)5(إبدال حرف المضارعة ميم ا مضمومة، مع فتح ما قبل اآلخر

 إيمانية.اسم المفعول في قصيدة اليوم العاشر من ديوان نسمات 

اسم  الداللة العامة داللة اسم المفعول
 شطر البيت المفعول

وفرة وزيادة الخير الذي يعم علينا من  داللة علي
 رب العباد لعباده المخلصين

يدل علي من 
وقع عليه 
الفعل علي 
وجه التجدد 
والحدوث ال 
 الثبوت والدوام

 الموفور
بالخير 
 الموفور

 العمم

داللة علي الكرب أو الضيق الذي يحل باإلنسان  وسيكشف  مكروب 
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اسم  الداللة العامة داللة اسم المفعول
 شطر البيت المفعول

ولكن من كرم رب العباد علي عباده المؤمنين 
الكرب ويزيله لمن تاب ورجع إلي  أنه يكشف هذا

 هللا فكرم هللا كبير علي عباده

كربة 
 مكروب

 

 . في ذمة هللا األزهر.اسم المفعول في قصيدة فقيد 

أ.د سعد ظالم عميد كلية اللغة العربية من ديوان أصحاب الجنة رثاء:في   

 الداللة العامة داللة اسم المفعول
اسم 

 المفعول
شطر 
 البيت

 العطرةبقاء ذكره وسيرته  أيداللة علي البقاء 
 ستظل في الذهن

يدل علي من 
وقع عليه 
الفعل علي 
وجه التجدد 
والحدوث ال 
 الثبوت والدوام

 مخلدا

سيظل 
ذكرك 
باقيا 
 ومخلدا

داللة علي اإلنسان الذي تلقى الظلم أو وقع 
له  عليه الظلم وهذا الشخص الذي ظلم وأعيدت

لما  نتيجةحقوقه سوف يتذكرك ويبكى عليك 
فعلته معه وقدمت له الخير وأعدت له حقوقه 

 ورددت عنه الظلم

 مظلوم 

بكيك 
مظلوم 
أعدت 
 حقوقه

صلى هللا عليه وسلم اصطفاه  النبيداللة على 
 اإلسالميةرب العباد ليكون خير البرية هاد لألمه 

 للثواب والرشاد
 المصطفى 

مدح 
الرسول 

المصطفى 
 المختارات

 التحليل: 
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القصيدة وجاءت الداللة  لمعانيهنا نالحظ استخدام شاعرنا لداللة اسم المفعول كمشتق مالئم 
 مناسبة لألبيات

 وأثرها الداللي المبالغة،صيغ  الثالث:المبحث 

 المبالغة:صيغ 

أو ما اتصف به ، نحو : المؤمن قوام ليله  هي صيغ تدل على الحدث وفاعله ،
 . (2)؛على سبيل المبالغة في الحدث (1)بالعبادة

ولصيغ المبالغة  خمس صيغ مشهورة ، هي: فعال ؛ مفعال ؛ فعول ؛ فعيل ؛ فعل  نحو ) 
   )1( حماد ؛ مقدام ؛ غفور ؛ بديع ؛ حذر (

سميت صيغ المبالغة ، ألنها أسماء تشتق من األفعال الدالة على معنى اسم  قيل :
الفاعل مع تأكيد المعنى وتقويته والمبالغة فيه ، وهى ال تشتق إال من الفعل الثالثي، فمثال 

 )2() الرحمن ( أبلغ في الوصف من الرحيم 

ة في الحدث ، وقيل : قد يحول اسم الفاعل إلى صيغ للداللة على الكثرة والمبالغ
اء ، و) مفِعال( ، نحو:  وهذه الصيغ خمسة مشهورة ، وهى: ) َفعَّال( ، نحو: عالم ، وعدَّ
)مقدام ، ومقوال ( ، و)فعول ( ، نحو: )غفور، وصبور ( ، و)فعيل( ، نحو: ) سميع ، 

 )3( وبصير ( ، و)َفِعل( ، نحو: )َحِذر ، وَنِهم (

 وسلم(الرسوم المسيئة ألشرف الخلق صلى هللا عليه  على )الردصيغ المبالغة في قصيدة 
 (4)من ديوان: أمة المصطفي". 

 الداللة العامة داللة صيغ المبالغة
صيغة 
 المبالغة

 شطر البيت

داللة علي الحزن واألسى الذي يشعر به اإلنسان 
صلى  للنبي مسيئةنتيجة لما شاهده من رسوم 

 هللا عليه وسلم

الحدوث  تدل علي
علي سبيل المبالغة 

 في الحدث
 الحزين

 قلبيوبكى 
 الحزين

داللة علي الوضوح  وضوح النور المهيمن علي  إذ رمى النور  المبين 
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 الداللة العامة داللة صيغ المبالغة
صيغة 
 المبالغة

 شطر البيت

صلى هللا عليه وسلم النبي  المبين 
صلي هللا عليه وسلم هو  النبيداللة علي أن 

 الصادق األمين
 األمين 

 الهاديشرعه 
 األمين

 (.)1(من ديوان ) كونوا مع هللا الشعراوي قصيدة في ذكرى اإلمام  فيصيغ المبالغة 

 داللة صيغة المبالغة
الداللة 
 العامة

صيغة 
 المبالغة

 شطر البيت

داللة علي قوة الخشوع والقنوت هلل عز وجل وهنا داللة علي 
داللة على  أيأن البالغة العربية تأتى إليه وهى خاشعة 

الفصاحة والبالغة فيالتمكن   
 خشوع 

وجاءتك البالغة 
 في خشوع

الرد وهذا دليل على التكن  فيداللة على قوة الحجة والبيان 
التفسير فيأيضا   

 بليغ 
وفي تفسيركم رد 

 بليغ
 التحليل:

نفس الداللة العامة الثابتة  وهي الحدث،األبيات للمبالغة في  فيجاءت صيغ المبالغة 
 النبييتحدث عنه الشاعر، وهو مدح  الذيوهنا جاءت مناسبة للغرض  المبالغة،لصيغ 

 صلى هللا عليه وسلم. 

 وأثره الداللي التفضيل،أفعل  الرابع:المبحث 

                                                                                                                                                   التفضيل:أفعل 

،   (1)هو صفة تشتق من المصدر ، لتدل على زيادة صاحبها على غيره في أصل الفعل
ا.نحو: أعلم ، وأكثر، وأسوأ ، وأضل ، و   أكبر، وأصدق إخالص 

وقيل : هو اسم مصاغ على وزن " َأْفَعل " يدل على شيئين اشتركا في صفة ، وزاد أحدهما 
يدل على أن حاتم ا والعرب  العرب،حاتم أجود  فقولك:.  (2)على اآلخر في هذه الصفة
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َربَُّك  َوَلَسْوَف ُيْعِطيكَ وقوله تعالى " ذلك،مشتركون في الجود، وأن حاتم ا يفضلهم في 
ولكن اآلخرة تزيد على  للنبي،يعنى أن الدنيا واآلخرة فيهما خير  (،5" )الضحى /َفَتْرَضى

 الصيف،نحو: الشتاء أبرد من  متضادتين،وقد يكون التفضيل في صفتين  ذلك،الدنيا في 
وإنما  فيها،والشتاء يفضله  البرد،فليس المراد ههنا أن الشتاء والصيف مشتركان في صفة 

 الصيف.راد أن برد الشتاء أشد من حر الم

  وهي: الثالثة،فاسم التفضيل بقوم اساسا على هذه األركان 

 صيغة أفعل  -1
 الصفة  فيالشيئان المشتركان  -2
 أحد الطرفين على اآلخر مما يدل على أن هناك مفضال ومفضال عليه  فيتكون  التيالزيادة  -3
 طريقة صياغته -4
معناه بشرط أن يكون هذا  فيمن مصدر الفعل الذى يراد التفضيل  يصاغ )أفعل التفضيل ( -5

 )1(الفعل مستوفى كل الشروط 
بالمصدر  نأتيفإننا  فعالء( –أو كان الموصف منه على )أفعل  ثالثي؛إذا كان الفعل غير  -6

ا، م؛ مثل: صريح   غيرهم.الطالب الملتزمون أكثر تفهما للغة العربية من  َتَفهَّ
 )2(يترك الصالة ، وفى المبنى للمجهول : المظلوم أحقُّ أن ُينصر  العاقل أجدر أآل -7
ا،إذا كان الفعل  -8 ا، هناو أ للتفاوت،أو غير قابل  جامد   منه.يمتنع التفضيل  ناقص 

إيمانية( )نسماتمن ديوان  المحبة اإللهية(طريق  )فيأفعل التفضيل في قصيدة   

 الداللة العامة داللة أفعل التفضيل
أفعل 

 التفضيل
 شطر البيت

داللة علي أن عفو هللا ورحمته واسعه 
علي عباده مهما بلغت الذنوب ومهما 

 كثرت فرحمت وعفو هللا أوسع

تدل علي زيادة صاحبها 
 أوسع علي غيره في أصل الفعل

فالعفو 
عندك 
 أوسع

فقضاء هللا  والعظمة الرفعةداللة علي 
 سبحانه وتعالى متميز بالرفعة

 
 األرفع

لهو 
القضاء 

 األرفع
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الجنة(. )أصحابمن ديوان  البردة( )نهجأفعل التفضيل في قصيدة   

 الداللة العامة داللة أفعل التفضيل
أفعل 

 التفضيل
 شطر البيت

داللة علي أن النبي صلى هللا 
 عليه وسلم أكرم الخلق أجمعين

تدل علي زيادة صاحبها 
 علي غيره في أصل الفعل

 أكرم
يا أكرم الخلق يا 
 أسخى العباد يدا

صلى  النبيداللة علي كرم وسخاء 
 هللا عليه وسلم

  أسخى 

  التحليل:

وأنه صلى  وسلم،صلى هللا عليه  النبيالشاعر عن مدح  ثيتحدفي هذه األبيات 
واستخدامه لصيغة أفعل التفضيل ساعدته  أجمعين،وأسخى خلق هللا  أكرم،هللا عليه وسلم 

 كثيرا لتوصيل الفكرة. 

 وأثرهما الداللي والمكان،اسما الزمان  الخامس:المبحث 

 والمكان: الزمان،اسما 

نحو:  هما اسمان مشتقان من المصدر للداللة على مكان وقوع الفعل أو زمانه ،      
َملَعٌب ، وَموِعٌد ، وَمشِرٌق ، فقولك "ملعب" : يدل على المكان الذي يكون فيه اللعب ، 

. وقيل : هما اسمان مشتقان من الفعل ، أو مصدره ؛ (1)و"موعد ": يدل على زمان الوعد
للداللة على زمن ومكان حدوث الفعل ، أو الحدث ، بغرض االختصار، واإليجاز في 

 . (2)الكالم

على المعنى المجرد وزمانه ، واسم المكان ما  –بكلمة واحدة  –يل : اسم الزمان ما يدل وق
 يدل – بكلمة واحدة – على المعنى المجرد ومكانه)3(

على وزن )َمْفَعل(  الثالثيمن  موضعين: فيعلى وزن )َمْفَعل( وذلك  الثالثييصاغ من 
 موضعين: فيوذلك 

 ورمى .......( وسعى، )أوى،نحو:  اآلخر،إذا كان الفعل معتل -
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المضارع ، نحو : نهل ،  فيإذا كان الفعل صحيحا وكانت عينه مضمومة ، أو مفتوحة  -
 .)1(وطلع ، وبدأ ، فالمضارع : بنهل ، ويطلع ، ويبدا 

 اسم زمان   مطلع(:) صباحا: فـــ السادسةـــ مطلع الشمس 

 )2(: اسم المكان ـــ المكتبة منهل عذب لطالب العلم  : فـــ)منهل ( 

 الثالثي: صياغتهما من غير 

: على وزن  أي ،المفعولعلى وزن اسم  الثالثيقيل : يصاغ اسم الزمان والمكان من غير 
المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ،  وفتح ما قبل اآلخر ، نحو : أنزل ، 

 .4(واستقر ، واستودع 

فطريقة صوغهما تتحقق باإلتيان بمضارعه ، ثم قلب  ثالثيغير  الماضيوقيل : إن كان 
أوله ميما مضمومة وفتح الحرف الذى قبل الآلخر فتنشا صيغه صالحة ألن تكون اسم 

 .)5(زمان واسم مكان 

 والسؤدد(أحمد الخير  )أيااسم المكان في قصيدة 

عندما توقف فترة عن  معبديد/محمد بدر  أ.أ.د/أحمد عمر هاشم من الشاعر  إلىمهداة 
 خطبة الجمعة أداء

 الداللة العامة داللة اسم المكان
اسم 
 المكان

 شطر البيت

داللة على المسجد أو بيت من بيوت هللا 
 سبحانه وتعالى تقام فيه فريضة الصالة

يدل علي مكان 
 وقوع الفعل

 المسجد
ليبعد دهرا عن 

 المسجد

 معبدي  يتعبد فيه داللة على المسجد أو المكان الذى
سالمى عليك 

 معبديأيا 
والسؤدد(أحمد الخير  )أيا اسم الزمان في قصيدة  
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عندما توقف فترة  معبديد / محمد بدر  أ.أ.د/ أحمد عمر هاشم من الشاعر  إلىمهداة 
الجمعة أداء خطبةعن   

 شطر البيت اسم الزمان الداللة العامة داللة اسم الزمان
ميعاد خطبته وأن  داللة علي

بميعاد وأنه كله  شيءكل 
 بأمر هللا سبحانه وتعالى

ما يدل بكلمة واحدة 
علي المعنى المجرد 

 وزمانه
 الموعد

سأخطب في الحشر 
 والموعد

  :التحليل

وبالفعل هذا ما  الفعل،مكان وزمان وقوع  علىيستخدم اسما الزمان والمكان للداللة 
  يريده. الذيفي أبياته لتوصيل المعنى  الشاعراستعمله واستخدمه 

 الخاتمة

في شعر أحمد عمر  الدالليوأثرها  المشتقات، )تنوع ـالموسوم ب بحثيانتهيت من  بعد أن
  إلى:توصلت  مختارة(( )نماذجهاشم 

ــ برزت شاعرية الشاعر / أحمد عمر هاشم من خالل دواوينه األربعة ممثلة في ُأسلوبه  1
ومعجميًّا بصورة  لغويًّا،وتوظيفها  الكلمة،وتوسعه في استخدام بنية  األلفاظ،وانتقاء  الرائع،

 تدل على تمكنه من اللغة وقواعدها تمكن ا فاق شعراء عصره ...

 الكريم،ومدى تأثره بألفاظ القرآن  الصرفية،ــ استخدام الشاعر / أحمد عمر هاشم للبنية  2
 الشريف. النبوي وبالحديث 

فاسم  المفعول،يليه اسم  المبالغة، ثمثم يليه صيغ  دواوينه،الفاعل كثير ا في ـــ ورود اسم  3
. ولك لسهولة اسم الفاعل في حديثه عن الحبيب الزمانفاسم  المكان،ثم اسم  التفضيل،

 .عنهم.والصحابة رضوان هللا  وسلم،صلى هللا عليه 

من وقع من الفعل حدوثا وهو ظاهرة موجودة في شعر أحمد  علىيدل  اسم الفاعلأن حيث 
وتولد  معان،وتضيف له  القارئ،عمر هاشم ولها داللتها في شعره التي يرمى إليها ليتلقاها 

 له أفكار جديدة.
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وجه التجدد والحدوث ال الثبوت  علىمن وقع عليه الفعل  على المفعول يدلوأن اسم 
قد تختلف ا في شعر أحمد عمر هاشم وفي شعره داللتها وهو ظاهرة موجودة أيض والدوام،

 الجديدة. والمعانيعما جاءت عليه الداللة العامة ليوضح من خاللها األفكار 
المبالغة في الحدث وجاءت في شعر د/ أحمد عمر هاشم علي  علىتدل  وأن صيغ المبالغة

 المبالغة.نفس النمط أو أنها ال تختلف في داللتها عن الداللة العامة لصيغ 
علي زيادة صاحبها في غيره في أصل الفعل وهذه الظاهرة كانت  وصيغ اسم التفضيل تدل

لطبيعة  بالنسبة ومنطقي طبيعيفي شعر أحمد عمر هاشم وربما جاءت بكثره وهذا  موجودة
شعره أغلب أبياته هي أبيات مدح  ففيشعر أحمد عمر هاشم ألنه شعر يتميز بالمديح 

لتكريم استخدام صيغة أفعل التفضيل  الطبيعييكون من  وبالتاليصلى هللا عليه وسلم  للنبي
 .روتفضيل أكرم الخلق سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم على كل البش

يدالن علي زمان ومكان وقوع الحدث وجاءت في شعر أحمد عمر فالزمان والمكان  ااسمأما 
 تتغير.هاشم بنفس النمطية وبنفس الداللة العامة لهما ألن داللة الزمان والمكان ال 

 التوصيات

صرفية بالغية  –ضرورة االهتمام بدراسة الظواهر في الشعر سواء كانت ظواهر )نحويه  •
 نتائج وأفكار ومعان جديدة  إلىللوصول  ......(-
االهتمام بالداللة ودراستها ألن من خاللها يمكننا الكشف عن معان جديدة لم يتوصل  •

  اللغة.إليها أحد من قبل قد تفيد 

 لهوامش ا
 
1   http : llar  .assabile  .com / ahmed – omar- hachem 

 2020/  2 /15السبت تاريخ دخول الموقع 
ينظر منهج اإلمام األستاذ الدكتور / أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح البخاري، فاطمه كمال  2

 .  2019،  1، أطلس للنشر واالنتاج اإلعالمى ، ط  30الدين أحمد، ص 
 . 149ص  ،انظر : تصريف األسماء واألفعال  -2
 
 . 219انظر: علم الصرف بين النظرية والتطبيق ، ص  -)3( 
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 176الصرف الكافى ص  ()1( 

 
، مكتبة االيمان للطباعة  2019 – 1440نسمات إيمانية ، أحمد عمر هاشم ، الطبعة الثانية )2( 

 30والنشر ، ص 
، تصريف األفعال  199، الصرف الكافي  ص  155انظر:  تصريف األسماء واألفعال، ص  - (1)

 واألسماء في ضوء أساليب القرآن 
، وعلم الصرف بين النظرية والتطبيق ، ص 56، وشذا العرف في فن الصرف ، ص 303ص      
239 . 

 . 240، 239انظر: علم الصرف بين النظرية والتطبيق ، ص  - )3(
 . 271/ 1انظر: النحو الوافي  - (2)
 . 156انظر:  تصريف األسماء واألفعال ، ص - 4((
، واالرتشةاف ، البةن حيةان ، ص  53، وشةذا العةرف ، ص  203 /2انظر: الكافيةة فةي النحةو  - )5(

، والتوضةةيح والتكميةة   422، وشةةرا شةةذور الةةذهب، ص  138، 133، وشةةرا ابةةن عقيةة ، ص  233
، والمةةةدخ   299، والعوامةةة  المااةةةة النحويةةةة، ص  3/272والنحةةةو الةةةوافي  ، 2/90لشةةةرا ابةةةن عقيةةة  
، وشةةةةةافية ابةةةةن الحادةةةةةب تحقيةةةةةق د/  157، وتصةةةةةريف األسةةةةماء واألفعةةةةةال ، ص  84الصةةةةرفي، ص 
، والطريةف فةي  3/272، وفى علةم النحةو ،  28م ، دار المعارف ، ص 1994ط  –البدراوي زهران 

 . 334النحو والصرف واإلعراب ص ،  والكام  في  264علم التصريف، ص 
 189الصرف الكافى ص  (1)

 33المشتقات ودال التها فى اللغه العربية ص  (2)

 33المردع السابق ص  )1(
 228علم الصرف بين النظرية والتطبيق ص  )2( 
 22علم الصرف دراسه نظرية وتطبيقية الجزء الثانى تصريف االسماء ص  )3(
ديوان أمة المصطفي ، أ . د / أحمد عمر هاشم ، مكتبة االيمان للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى  )4( 

  30م ، ص 2019 –ه 1440
م ، ص  2019، أ.د/ أحمد عمر هاشم ، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمى ، الطبعة األولى ،  )1(

 ديوان كونوا مع هللا 35
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 .166انظر: تصريف األسماء واألفعال ، ص  - (1)
، تصريف األفعةال واألسةماء فةي ضةوء أسةاليب القةرآن ، ص  221انظر: الصرف الكافي، ص  - (2)

 . 58، وشذا العرف، ص  317
، 97، والمةةةةدخ  الصةةةةرفي، ص 306، وقطةةةةر النةةةةد ، ص  3/174وأيًضةةةةا : شةةةةرا ابةةةةن عقيةةةة       

 2والتوضيح والتكمي  لشرا ابن عقي  
، 123، والتوضةةةيح فةةةي النحةةةو والصةةةرف، ص  27، والطريةةةف فةةةي علةةةم التصةةةريف ص  100/     

 والكام  في النحو والصرف واإلعراب 
،  337م الطبعةةةةةةةة الثانيةةةةةةةة، ص 1979هةةةةةةةة/1399بيةةةةةةةروت ط  –د/ أحمةةةةةةةد اةةةةةةةب  ، دار الجيةةةةةةة       

 . 167،  166وتصريف األسماء واألفعال ، ص 
 224الصرف الكافى ، ص )1( 
 224المردع السابق ، ص )2( 
 . 170انظر: تصريف األفعال، ص  - (1)
،  2/84، والتوضةيح والتكميةة  لشةرا ابةن عقيةة   59وشةةذا العةرف، ص  2/248انظةر: الكتةاب  - (2)

، تصةةريف األفعةةال واألسةةماء فةةي ضةةوء أسةةاليب القةةرآن ، ص 170وتصةةريف األسةةماء واألفعةةال، ص 
والطريةةف فةةي علةةم التصةةريف ،      6/109، وشةةرا المفصةة   87، والمةةدخ  الصةةرفي ، ص  328
  0344، والكام  في النحو والصرف واإلعراب، ص  305صحى ، ص، وأزاهير الف 288ص 

 . 1/318انظر: النحو الوافي  - (3)
 328تصريف األفعال واألسماء ، ص )1( 
 128الضياء فى تصريف األسماء ، ص  ()2( 
 249الصرف الكافى ، ص  (4( 
 321، ص  3النحو الوافى/ ()5( 
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 المصادر والمراجع

 :أوال: المصادر 

 في:دواوين الشاعر متمثلة 

مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة  هاشم،أحمد عمر  إيمانية،نسمات  •
 م. 1990 – 1411والنشر

  األولي.الطبعة  اإلعالمي،أطلس للنشر واإلنتاج  هاشم،أحمد عمر  الجنة،أصحاب  •
األولي  اإلعالمي، الطبعةواإلنتاج  أطلس للنشر هاشم،أحمد عمر  هللا،كونوا مع  •

 م.2019
 .2012 الصناعية،العباسية المنطقية  هاشم، مطبعةأحمد عمر  المصطفى،أمة  •

 :المراجع :ثانيا

تحقيق د/  ه،745ألبى حيان األندلسي المتوفى  العرب،ارتشاف الضرب من لسان  •
 مكتبة الخانجى بالقاهرة. التواب،ومراجعه د/ رمضان عبد  محمد،رجب عثمان 

 1408 المجددةتأليف فخر الدين قباوه، الطبعة الثانية  واألفعال.تصريف األسماء  •
 مكتبة المعارف بيروت م.1988 ه.

مكتبة  محيسن،محمد سالم  القرآن،تصريف األفعال واألسماء في ضوء أساليب  •
 م.  2013 -1424الصفا 

 –مكتبة ابن تيمية  النجار،بد العزيز محمد ع عقيل:التوضيح والتكميل لشرح بن  •
 م2003-1424الطبعة األولى  –القاهرة 

 –مطبعة السعادة  البراغي،أحمد مصطفى  والصرف:تهذيب التوضيح في النحو  •
 هـ.1329 – 1901

 الهمداني العقيليالقضاة بهاء الدين عبدهللا ابن عقيل  قاضى ،عقيلشرح ابن  •
ه على ألفية اإلمام أبى عبد هللا محمد  769ه والمتوفى  698المصري، المولود 

 م1988 –ه 1409بيروت  –جمال الدين بن مالك، المكتبة العصرية 
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دراسة وتحقيق د/ نواف بن جزاء  جرى،محمد عبد المنعم الجو  الذهب:شرح شذور  •
 م.2004 –ه 1424الطبعة األولى  اإلسالمية،الجامعة  الحارثي،

 تأليف األستاذ/ أحمد الحمالوي  –شذا العرف في فن الصرف  •
الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذى النحوي  الحاجب:شرح شافية ابن  •

 األدب،ه مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي صاحب خزانة 686
محمد الزقراف  –وشرح مبهمها : األساتذة محمد نور الحسن  وضبط غريبهما،حققهما 

 –ه 1402لبنان ،  –بيروت  –، محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية 
 م.1982

أ.د/  ،ةطعيمأ.د/ رشدى  الراجحى،مراجعه أ.د/عبده  الغنى،أيمن عبد  الكافي،الصرف  •
 للتراث ، القاهرة. التوفيقية، دار محمد على سحلول ، أ.د/ إبراهيم ابراهيم بركات 

تأليف عبدهللا محمد األسطى، تاريخ  تطبيقية:ف في علم التصريف دراسة صرفية يالطر  •
 . 1910النشر 

 –ه  1405 العلمية بيروتالكتب  (، داره746)ت الحاجب  النحو: ابنالكافية في  •
 م1985

 بيروت، الطبعة –دار الجيل  قبش،أحمد  /واإلعراب دالكامل في النحو والصرف  •
 م.1979هـ /1399 الثانية،

 فاطمة البخاري،منهج اإلمام األستاذ الدكتور / أحمد عمر هاشم في شرحه لصحيح  •
 م.2019 ،1ط  اإلعالمي، واإلنتاجأطلس للنشر  أحمد،كمال الدين 
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Abstract: 

      The diversity of derivatives played an important role in Ahmed 

Omar Hashim's poetry, which led to the enrichment of his poetic 

experience and made it a complete experience that greatly contributed 

to his distinguished poetic presence. 

     The diversity of derivatives in Ahmed Omar Hashim's poetry has a 

religious presence that arise from the moderation of the topics he talks 

about, and this is to be counted for him that he added to Arabic poetry 

topics of interest to the simple human life in its religious aspects, This 

assures that poetry can open paths in all fields. 

        The research included five Topics, all of which revolve around 

revealing the creative potential of the diversity of derivatives in Ahmed 

Omar Hashim's poetry. 

Keywords: Active Participle, Passive Participle, Intensive Forms, 

Comparative and superlative adjective, Nouns of time and place. 

 


