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االستماع
ص الذي يقرؤه عليك معلّمك من كُتيِّب نصوص االستماع ،ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:
استمع إىل النّ ّ

َ ّ
 .7مب شبه الكاتب األسرة؟

ّ
ّ
ُ
 .2كيف تسهم األسرة يف خلق التوافق يف العالقات االجتماعية داخل اجملتمع؟
ّ
 .3ترتبط األسرة جبملة من الروابط ،اذكر ثالثة منها.
 .7اذكر وظيفتني من وظائف األسرة.
ّ
ّ ّ
 .0ورد يف النص منطان لألسرة ،بينهما.
 .6ما واجبات الفرد حنو أسرته يف رأيك؟
ّ
ّ
 .0اقرتح وسائل ميكن أن تقدمها األسرة ألبنائها من أجل بناء شخصياتهم.

ّ ّ
ً
ً
 .8ضع عنوانا آخر مناسبا للنص.

ّ ّ
التحدث
ُ
ّ
ّ ّ
ّ
 .7حتدث إىل زمالئك يف أن الرجل واملرأة يكمل أحدهما اآلخر.
 .2حاور زمالءك يف مضمون قوله تعاىل:
َ َّ َ ْ َ ُ ْ
َّ َ ْ َ َ ُ ْ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ
عند الل ِه أتقاكم
ائل ِلتعارفوا ِإن أكرمكم ِ
{ يا أيها الناس ِإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقب ِ
َ
َّ َّ َ َ
سورة احلجرات ،اآلية (.)31
ِإن الله ع ِليم خ ِبي }

ّ
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9009070970  حممد نبيل العمري:إعداد املعلم

ّ
النبيل يف اللغة العربية

ّ ّ ّ
جو النص
.

 سورة آل عمران :سورة مدنية.
 بيّنت اآليات الكرمية اليت بني أيدينا (آيات الدرس) األمور اآلتية:
 علوّ درجات الرّسل.
 قصّة والدة مريم ابنة عمران عليهما السالم وكفالة زكريا هلا.
 قصّة والدة حييى عليه السّالم ،وبيان صفاته.
 اصطفاء مريم ــ عليها السّالم ــ وتفضيلها على نساء العاملني.
 املعجزات اليت تدل على قدرة اهلل تعاىل.
 قصّة ميالد املسيح عيسى ابن مريم ــ عليه السّالم ــ ومعجزاته.
 رافق ذلك ذكر لعدد من املعجزات تدلّ على قدرة اهلل تعاىل ،وساقها ــ عزّ وجلّ ــ تأكيدًا لصدق نبوّة حممد
صلى اهلل عليه وسلم.

ملحوظة :يطلب المتحان الثانوية العامة حفظ اآليات ( 33ـــ .)72

شرح وحتليل اآليات
 اآليات من { }33إىل {:}77
َ َ َ
 املناسبة:

ملّا بيّن تعاىل أن حمبته ال تتم إِال مبتابعة الرسل وطاعتهم ،ذكر َمنْ أحبَّهم واصطفاهم من الرّسل ،وبيّن
علوَّ درجات الرسل وشرف مناصبهم ،فبدأ بآدم أوهلم ،وثنَّى بنوح ،ثم أتى ثالثًا بآل إِبراهيم فاندرج فيهم
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،ثم أتى رابعًا بآل عمران فاندرج فيه عيسى عليه السالم ،وأعقب ذلك
رسول اهلل صَلَّى َّ
بذكر ثالث قصص :قصة والدة مريم ،وقصة والدة حييى ،وقصة ميالد عيسى عليهم السّالم ،وما فيها من
خوارق للعادة تدل على قدرة العلي القدير.
ّ
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الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

اصطفى

صفو

اختار وفضّل أي جعلهم صفوة خلقه

آدم

ــــــــــ

أبو البشر

إبراهيم

ــــــــــ

أبو األنبياء

نوحًا

ــــــــــ

شيخ املرسلني

آل

أول

كل من يرجع إليه الرجل أو يرجعون إليه

العاملني

علم

الناس  /اخللق

 الفكرة :احلديث عن اصطفاء الرّسل وعلوّ درجاتهم.
 تفسي اآلية :إن اهلل اختار آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران للنبوّة ،وجعلهم أفضل أهل زمانهم.
{ إِنَّ اهلل اصطفى } :أي اختار للنبوة صفوة خلقه وهم:
 { آدم} :أبو البشر .
{ وَنُوحًا} عليه السّالم :شيخ املرسلني.
{ وَآلَ إِ ْبرَاهِيمَ} :أي عشريته وذوي قرباه وهم إِمساعيل وإِسحاق واألنبياء من أوالدهما ومن مجلتهم
الرّسول ـــ صلى اهلل عليه وسلّم ـــ خامت املرسلني.
{ وَآلَ عِ ْمرَان} :أي أهل عمران ومنهم املسيح عيسى بن مريم عليه السّالم خامت أنبياء بين إِسرائيل.
{ عَلَى العاملني} :أي عاملي زمانهم قال القرطيب :وخصَّ هؤالء بالذكر من بني األنبياء ألن األنبياء والرسل
مجيعًا من نسلهم.
{ اصطفى} اختار وأصله من الصفوة أي جعلهم صفوة خلقه.
ّ
ّ
 داللة ذكر األنبياء (خصهم اهلل بالذكر) :ألنّ األنبياء والرّسل مجيعًا من نسلهم.
 داللة (اصطفى) :أنهم أفضل بين البشر وجيب أن يكونوا كذلك لنشر الدين ومحل الرّسالة.
 أمساء األنبياء (آدم ،إبراهيم ،عمران) :ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة.

        
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

ذريّة

ذرأ/ذرر

الولد  /األبناء  /النسل

بعضها

بعض

جزء من الشيء

مسيع

مسع

أحسّته أذنه

عليم

علم

إدراك الشيء حبقيقته

 الفكرة :احلديث عن اصطفاء الرّسل وعلوّ درجاتهم.
ّ
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 تفسي اآلية :هؤالء األنبياء والرسل اصطفاهم اهلل متجانسني يف الدّين والتقوى والصّالح سلسلةُ طُهْرٍ
متواصلة يف اإلخالص هلل وتوحيده والعمل بوحيه .واهلل مسيع ألقوال عباده ،عليم بأفعاهلم ،وسيجازيهم
على ذلك.
{ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ} أي اصطفاهم متجانسني يف الدين والتُّقى والصالح.
{ واهلل سَمِيعٌ عَلِيمٌ} أي مسيع ألقوال العباد عليم بضمائرهم .
ّ

ّ

 وصف اهلل تعاىل ذرية األنبياء بأنهم :متجانسون يف الدّين والتّقوى والصّالح ،وملّتهم واحدة يف توحيد اهلل
وطاعته.
 األنساب عند األنبياء :ال اعتبار للدّم واللّحم وإنّما األنساب املعرتف بها هي أنساب القيم والدّين.
                   

الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

قالت

قول

تكلمت ونطقت

امرأت

مرأ

زوجة

حمرَّرًا

حرر

عتيقًا هلل  /خالصًا مفرَّغًا للعبادة

فتقبّل منّي

قبل

دعاء بأخذ الشيء بالقبول

السّميع

مسع

أحسّته أذنه

العليم

علم

إدراك الشيء حبقيقته

نذرت

نذر

من النّذر ،وهو ما يوجبه املرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو حنويهما.

 الفكرة :احلديث عن قصّة والدة مريم عليها السالم ،ونذرها خلدمة بيت املقدس.
 تفسي اآلية :اذكر  -أيها الرسول -ما كان من أمر مريم وأمها (حنّة بنت فاقود) وابنها عيسى عليه السالم; لرتدَّ
بذلك على من ادعوا أُلوهية عيسى أو بنوَّته هلل سبحانه ،إذ قالت امرأة عمران (حنّة بنت فاقود) حني
محلت :يا ربِّ إني جعلت لك ما يف بطين خالصا لك ،خلدمة "بيت املقدس" ،فتقبَّل مين; إنك أنت
وحدك السميع لدعائي ،العليم بنييت.
{ إِذْ قَاَلتِ امرأت عِمْرَانَ} أي اذكر هلم قول امرأة عمران وامسها (حنَّة بنت فاقود).
ذرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي} أي نذرت لعبادتك وطاعتك ما أمحله يف بطين.
{ رَبِّ إِنِّي نَ َ
َررًا} أي خملصًا للعبادة واخلدمة .أي اخلالص هلل عَزَّ وَجَلَّ الذي ال يشوبه شيء من أمر الدنيا.
{ مُح َّ
ِنكَ أَنتَ السميع العليم} أي السميع لدعائي العليم بنييت.
{ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إ َّ
ّ
 املعىن البالغي الذي خرج إليه األمر يف (فتقبل مني) :الدّعاء.
ً
( حمررا) :اسم مفعول من الفعل حرّر.
ّ
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الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

فلمّا

ــــــــــ

حرف استئناف  +ظرف زمان

وضعتها

وضع

ولدتها  /أجنبتها

أنثى

أنث

ضد الذكر من جنس الشيء

م
أعل ُ

علم

إدراك الشيء حبقيقته

مسّيتها

مسو

جعلت هلا امسا

مريم

ــــــــــ

العابدة خادمة الرّبّ

أعيذها بك

عوذ

عاذ بكذا :اعتصم به

ذرّيتها

ذرأ/ذرر

الولد  /األبناء

الرجيم

رجم

املطرود  /املُبعد

 الفكرة :احلديث عن قصّة والدة مريم عليها السالم.
 تفسي اآلية :فلما متَّ محلها ووضعت مولودها قالت متحسّرة ومعتذرة من اهلل تعاىل :ربِّ إني وضعتها أنثى ال
تصلح للخدمة يف "بيت املقدس"  -واهلل أعلم مبا وضَ َعتْ  ، -وسوف جيعل اهلل هلا شأنًا ،وليس الذكر الذي
أردت للخدمة كاألنثى يف ذلك; ألن الذكر أقوى على اخلدمة وأقْوَم بها ،وإني مسَّيتها مريم ،وإني أجريها
حبفظك هي وذريَّتها من الشيطان املطرود من رمحتك.
{ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَاَلتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أنثى} أي ملَّا ولدتها قالت على وجه التحسر واالعتذار  :يا رب إِنها أنثى
وقالت هذا ألنه مل يكن يُقبل يف النذر إِال الذكور فقبل اهلل تعاىل مريم.
{ واهلل أَعْلَمُ بِمَا وَضَ َعتْ} أي واهلل أعلم بالشيء الذي وضعت قالت ذلك أو مل تقله.
{ وَلَ ْيسَ الذكر كاألنثى} أي ليس الذكر الذي طَلَبَته كاألنثى اليت وُهبِتها بل هذه أفضل.
{ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا َمرْيَمَ} أي مسّيتُ هذه األنثى مريم ومعناه يف لغتهم العابدة خادمة الرب.
{ وِإِنِّي أُعِيذُهَا ِبكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشيطان الرجيم} أي أُجريها حبفظك وأوالدها من شر الشيطان الرجيم.
ََ ْ َ
َ َْ ُ َ َ َ َ ْ
 نوع مجلة{ :واهلل أعلم ِبما وضعت} و مجلة {وليس الذكر كاألنثى}  :مجلة معرتضة (املتكلّم :اهلل تعاىل).
 دالالتهما :تعظيم لشأن هذه املولودة وما علّق بها من عظائم األمور وجعلها وابنها آية للعاملني.
 جذر كلمة الشيطان :شطن( .فيعال).

ِّ ّ
 املعىن املستفاد من قوله تعاىل (قالت رب إني وضعتها أنثى) :التّحسر.

 داللة استخدام الفعل املضارع (أعيذها) :االستمرار والتّجدد.
( الواو) يف قوله تعاىل (واهلل أعلم مبا وضعت) وقوله تعاىل (وليس الذكر كاألنثى) :اعرتاضيّة.

ّ
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الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

فتقبَّلَها

قبل

قبل مريم من أمّها

بقبول

قبل

قبل مريم من أمّها

حسن

حسن

أمجل قبول

أنبتها

نبت

أنشأها  /ربّاها وكبّرها

نباتًا حسنا

ــــــــــ

مجيلة وصاحلة وعاملة

كفّلها زكريا

كفل

جعله كافال هلا و ضامنا ملصاحلها

احملراب

حرب

الغرفة  /صدر اجمللس وأشرفه

رزقًا

رزق

فاكهة الصيف والشتاء  /الطعام

أنَّى لك

ــــــــــ

كيف أو من أين لك هذا

يرزق

رزق

يعطي

من يشاء

شيأ

الذي يريد

بال حساب

حسب

بال نهاية أو بتوسعة

 الفكرة :احلديث عن تقبّل اهلل مريم عليها السّالم وتكفيلها زكريا عليه السّالم.
 تفسي اآلية :فاستجاب اهلل دعاءها وقبل منها نَذْرها أحسن قَبول ،وتولَّى ابنتها مريم بالرعاية فأنبتها نباتًا
حسنًا ،ويسَّر اهلل هلا زكريا عليه السالم كافال فأسكنها يف مكان عبادته ،وكان كلَّما دخل عليها هذا املكان
وجد عندها رزقًا هنيئًا معدًّا قال :يا مريم من أين لكِ هذا الرزق الطيب؟ قالت :هو رزق من عند اهلل .إن اهلل
 بفضله -يرزق مَن يشاء مِن خلقه بغري حساب.{ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ} أي قبلها اهلل قبوالً حسنًا وسلك بها طريق السعداء.
{ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا} أي ربّاها تربية كاملة ونشأها تنشئة صاحلة.
{ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} أي جعل زكريا كافالً هلا ومتعهدًا للقيام مبصاحلها ،حتى إِذا بلغت مبلغ النساء انزوت يف
حمرابها تتعبد اهلل.
{ كَفَّلَهَا} الكفالة :هو الذي ينفق على إِنسانٍ ويهتم مبصاحلة.
{ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَ َكرِيَّا احملراب وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا} أي كلما دخل عليها زكريا حجرتها ومكان عبادتها وجد
عندها فاكهة وطعامًا :وجد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء ،وفاكهة الشتاء يف الصيف.
{ احملراب} املوضع العالي الشريف ،وسيد اجملالس وأشرفها ومقدمها وكذلك هو من املسجد.
{ قَالَ يا مريم أنى َلكِ هذا} ؟ أي من أين لك هذا؟
{ قَاَلتْ هُوَ مِنْ عِندِ اهلل إِنَّ اهلل َي ْرزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} أي رزقًا واسعًا بغري جهد وال تعب.
ّ
 دالئل تقبل اهلل تعاىل مريم :تقبّلها بقبول حسن ،وأنبتها نباتًا حسنًا ،وكفّلها زكريا.

ّ
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ّ
 املعجزة التي ذكرت يف اآلية :أن زكريا كان جيد عند مريم يف الصّيف فاكهة الشّتاء ،ويف الشّتاء كان جيد

عندها فاكهة الصّيف.
ّ
 داللة الرزق يف قوله تعاىل {يرزق من يشاء بغي حساب} :أنّ اهلل يرزق من يشاء بغري تعب أو جهد منه كما أ ّ
ن
اهلل ال يُحاسِبُه أحد على عطائه.
{ احملراب} :اسم مكان على غري القياس.
ً
ً
ّ
ّ
 الصورة الفنية يف قوله تعاىل (وأنبتها نباتا حسنا) :صوّر مريم عليها السّالم يف منوّها وترعرعها وتربيتها
احلسنة بالزّرع الصّاحل.

                 
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

هنالك

ــــــــــ

ملّا رأى  /عندما

دعا

دعو

طلب منه  /توجه إليه بالطلب

هبْ

وهـب

أعطين

من لدنك

ــــــــــ

من عندك

طيّبة

طيب

صاحلا مباركا

مسيع

مسع

أحسّته أذنه

 الفكرة :احلديث عن دعاء زكريا اهلل بأن يهبه ذريّة صاحلة.
 تفسي اآلية :عندما رأى زكريا ما أكرم اهلل به مريم مِن رزقه وفضله توجه إىل ربه قائال يا ربِّ أعطين من
عندك ولدًا صاحلًا مباركًا ،إنك مسيع الدعاء ملن دعاك.
{ هُنَاِلكَ دَعَا زَ َكرِيَّا رَبَّهُ} أي يف ذلك الوقت الذي رأى فيه {زكريا} كرامة اهلل ملريم دعا ربه متوسالً
ومتضرعًا.
هبْ لِي مِن لَّدُ ْنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً} أي أعطين من عندك ولدًا صاحلًا  -وكان شيخًا كبريًا وامرأته
{ قَالَ رَبِّ َ
عجوزًا وعاقرًا . -
{ إِنَّكَ سَمِيعُ الدعاء} أي جميب لدعاء من ناداك.
ِّ
 يف قوله (رب) :منادى مضاف إىل ياء املتكلم (احملذوفة) وحرف النّداء حمذوف.
 دعاء زكريا هلل تعاىل :كان بعد أن رأى كرامة اهلل تعاىل ملريم عليها السّالم.
ّ
 جاء الطلب بلفظ اهلبة :ألنّ اهلبة هي عطاء من غري عِوَض أو مقابل ،ومن غري سبب أو تدخّل أو وسيط من
زكريا عليه السّالم; فهو كبري وامرأته العاقر ،فاهلبة إحسان حمض من عند اهلل تعاىل (من لدنك) من غري حول
وال قوّة منه .ويف ذلك صدق زكريا يف توكّله على اهلل وإميانه الصّادق وحسن ظنّه بربّه.
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

8

               
    
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

نادته

ندو

كلّمته

املالئكة

ملك

خملوقات نورانية واملقصود جربيل

قائم

قوم

واقف

يصلي

صلو

الدعاء

يبشّرك

بشر

اخلرب السّار املفرح

مصدّقًا

صدق

مؤمنًا بسيدنا عيسى بن مريم

بكلمة

كلم

سيدنا عيسى بن مريم

سيّدًا

سود

صاحب املكانة املتميّزة

حصورًا

حصر

من يعصم نفسه عن النّساء عفة.

الصاحلني

صلح

ضد الفساد  /مل يعمل خطيئة ومل يهم بها

 الفكرة :احلديث عن استجابة اهلل لدعاء زكريا عليه السّالم وتبشريه بيحيى عليه السّالم.
 تفسي اآلية :فنادته املالئكة وهو واقف بني يدي اهلل يف مكان صالته يدعوه :أن اهلل خيربك خبرب يسرُّك،
وهو أنك سرتزق بولد امسه حييى ،يُصَدِّق بكلمة من اهلل  -وهو عيسى ابن مريم عليه السالم ،-ويكون
حييى سيدًا يف قومه ،له املكانة واملنزلة العالية ،وحصورًا ال يأتي الذنوب والشهوات الضارة ،ويكون نبيًّا من
الصاحلني الذين بلغوا يف الصَّالح ذروته.
{ فَنَادَتْهُ املالئكة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي احملراب} أي ناداه جربيل حال كون زكريا قائمًا يف الصالة.
َشرُكَ بيحيى} أي يبشرك بغالم امسه حييى.
{ أَنَّ اللَّهَ يُب ِّ
{ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اهلل} أي مصدقًا {بعيسى} مؤمنًا برسالته ،ومسي عيسى {كلمة} اهلل ألنه خلق بكلمة
{كن} من غري أب.
{ وَسَيِّدًا} أي يسود قومه ويفوقهم.
{ وَحَصُورًا} أي حيبس نفسه عن الشهوات عفةَ وزهدًا وال يقرب النساء مع قدرته على ذلك ال لعجزٍ بل للعفة.
{ وَنَبِيًّا مِّنَ الصاحلني} أي ويكون نبيًّا من األنبياء الصاحلني  ،وهذه بشارة ثانية بنبوته بعد البشارة بوالدته
وهي أعلى من األوىل.
ّ
{ حييى}ممنوع من الصرف :للعلمية والعجمة.
 املالئكة رسل بني اهلل وأنبيائه من خالل :نقل البشرى من اهلل وهي (البشرى) ليست منهم.
ّ
 صفات حييى عليه السالم :مصدقًا ومؤمنًا بعيسى عليه والسّالم ورسالته ،وصاحب مكانة متميّزة يف قومه،
وحيبس نفسه عن النّساء عفة ال لعجز ،نبيًّا من الصّاحلني.

ّ
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 يف اآلية بشارتان هما:

 الثانية :البشارة بنبوّة حييى ،وهي أعلى من األوىل.

 األوىل :البشارة بوالدة حييى.
{ الواو}يف قوله (وهو قائم) :واو احلال.

                  
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

أنّى

أني

كيف ؟

غالم

غلم

ولد

بلغين

بلغ

الوصول إىل الغاية واحلد

الكربُ

كرب

مرحلة الشيخوخة

عاقر

عقر

يفعل

فعل

ال مينعه شيء  /يقوم بفعل الشيء

عقيم ال تلد والعاقر من ال يولد له من رجلٍ
أو امرأة

 الفكرة :احلديث عن تعجّب زكريا عليه السالم من أن يكون له غالم مع انتفاء املوجبات لذلك.
 تفسي اآلية :قال زكريا فرحًا متعجبًا :ربِّ كيف يكون لي غالم مع أن الشيخوخة قد بلغت مين مبلغها،
وامرأتي عقيم ال تلد؟ قال :كذلك يفعل اهلل ما يشاء من األفعال العجيبة املخالفة للعادة.
{ قَالَ رَبِّ أنى يَكُونُ لِي غُالَمٌ} قال زكريا عليه السّالم :كيف يأتيين الولد؟
{ وَقَدْ بَلَغَنِي الكرب} أي أدركتين الشيخوخة وكان عمره حينذاك مائة وعشرين سنة.
{ وامرأتي عَا ِقرٌ} أي عقيم ال تلد ،وكانت زوجته بنت مثان وتسعني سنة ،فقد اجتمع فيهما الشيخوخة والعقم
يف الزوجة ،وكلٌ من السببني مانع من الولد.
{ قَالَ كَذَِلكَ اهلل يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} أي ال يعجزه شيء وال يتعاظمه أمر.
ّ
ّ
 يتعجب زكريا عليه السالم :أن يكون له ولد مع الشّيخوخة وامرأته عاقر ال تلد.
ّ
ّ
{ أنى}يف قوله (أنى يكون يل غالم) :اسم استفهام مبعنى كيف؟
 موانع اإلجناب التي اجتمعت يف زكريا وامرأته :بلغ عليه السالم الشّيخوخة وامرأته عاقر ال تلد.
ّ
 استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما السالم :باستبعاد حتقّقها يف موازين البشر; ألنّه كبري يف السّنّ،
وامرأته عاقر ،وبالدّهشة والتّعجّب واستعظام قدرة اهلل تعاىل.
 األمر اخلارق للعادة يف اآلية :والدة حييى من أمّ عاقر وأب بلغ من الكِرب عتيّا.
ّ
 املعىن البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف قوله تعاىل {أنى يكون يل غالم} :االستبعاد والتّعجّب.
{ عاقر} :مجعها {عُقَّر} للمذكر ،و {عُقَّر  ،عواقر} للمؤنث.
{ قد} يف قوله {قد بلغني الكرب} :حرف يفيد التحقيق والتوكيد.
{ الواو} يف قوله {وقد بلغني الكرب} :واو احلال.
ّ
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الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

آية

أيي

عالمة

أالّ تكلّم

كلم

أن متتنع عن كالمهم خبالف ذكر اهلل

رمزًا

رمز

اإلِشارة باليد أو بالرأس أو بغريهما

اذكر

ذكر

اذكر اهلل بلسانك ذكرًا كثريًا

سبّح

سبح

نزّهه عن صفات النقص بالتسبيح

العَشِيِّ

عشو

الوقت من زوال الشمس إىل غروبها

اإلبكار

بكر

أوّل النّهار إىل طلوع الشّمس

 الفكرة :احلديث عن عالمة محل زوجة زكريا عليه السّالم.
 تفسي اآلية :قال زكريَّا :رب اجعل لي عالمةً أستدلُّ بها على وجود الولد مين; ليحصل لي السرور
واالستبشار ،قال :عالمتك اليت طلبتها :أال تتحدث إىل الناس ثالثة أيام إال بإشارة إليهم ،مع أنك سويٌّ
صحيح ،ويف هذه املدة أك ِثرْ من ذكر ربك ،وصلِّ له أواخر النهار وأوائله.
{ قَالَ رَبِّ اجعل لي آيَةً} أي عالمة على محل امرأتي.
{ قَالَ آيَ ُتكَ أَالَّ تُكَلِّمَ الناس ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ رَمْزًا} أي عالمتك عليه أالّ تكلّم الناس إِال باإلِشارة ثالثة أيام بلياليها
مع أنك سويٌّ صحيح ،والغرض أنه يأتيه مانع مساوي مينعه من الكالم بغري ذكر اهلل.
ع عن الكالم ومل يُمنع عن
{ واذكر ر ََّّبكَ كَثِريًا} أي اذكر اهلل ذكرًا كثريًا بلسانك شكرًا على النعمة ،فقد مُنِ َ
الذكر هلل والتسبيح له وذلك أبلغ يف اإلِعجاز.
{ وَسَبِّحْ بالعشي واإلبكار} أي سبّح اهلل تعاىل يف آخر النّهار وأوّله ،مبعنى :عظّم ربّك بعبادته بالعَشِي
واإلبكار.
ّ
 اإلمارة التي منحها اهلل لزكريا عليه السالم دليال على محل زوجته وحتقق البشرى:






أالّ يكلِّمَ النّاس إالّ باإلشارة ثالثة أيامٍ بلياليها ،ذاكرًا اهلل ذكرًا كثريًا ،ومُسبِّحًا يف آخر النّهار وأوّله.
ّ
املانع من حديث زكريا مع الناس :أنّه يأتيه مانع مساويّ مينعه من الكالم بغري ذكر اهلل.
ّ
مل مينع زكريا من ذكر اهلل والتسبيح :ألنّه أبلغ يف اإلعجاز.
ّ
ّ
احملسن البديعي يف (العشي) و (اإلبكار) هو :الطّباق.

ّ
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 اآليات من { }72إىل {:}07
َ َ َ

 املناسبة:
خ قد بلغ من الكرب عتيّا ،وذلك مبقتضى
ملّا ذكر تعاىل قصة والدة {حييى بن زكريا} من عجوز عاقرٍ وشي ٍ
السنن الكونية شيء خارق للعادة ،أعقبها مبا هو أبلغ وأروع يف خرق العادات ،فذكر قصة ميالد السيد
املسيح عيسى من غري أب ،فذكر والدته من مريم البتول ليدلّ على بشريته ،وأعقبه بذكر ما أيّده اهلل به
من املعجزات; ليشري إِىل رسالته ،وأنه أحد الرسل الكرام الذين أظهر اهلل على أيديهم خوارق العادات.

            
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

قالت

قول

أخربت وخاطبت

املالئكة

ملك

خملوقات نورانية واملقصود جربيل

اصطفاك

صفو

اختار

طهرك

طهر

سلّمك من مسيس الرّجال

 الفكرة :احلديث عن اصطفاء مريم عليها السّالم على نساء العاملني.
 تفسي اآلية :واذكر  -أيها الرسول -حني قالت املالئكة :يا مريم إن اهلل اختاركِ لطاعته وطهَّركِ من األخالق
الرذيلة ،واختاركِ على نساء العاملني يف زمانك.
{ وَإِذْ قَالَتِ املالئكة يا مريم إِنَّ اهلل اصطفاك} قول املالئكة أي جربيل :يا مريم إِن اهلل اختارك بني سائر
فخصكِ بالكرامات.
َّ
النساء
َهرَكِ} أي طهّرك من األدناس واألقذار ومما اتهمكِ به اليهود من الفاحشة.
{ وَط َّ
{ واصطفاك على نِسَاءِ العاملني} أي اختارك على سائر نساء العاملني لتكوني مظهر قدرة اهلل ،يف إِجناب ولد
بدون أب.
{اصطفاك}:
 داللة تكرار
ِ

 اصطفاك (األوىل) :أي أنّ اهلل تعاىل اختار مريم عليها السّالم من بني سائر النّساء فخصّها بالكرامات.
 اصطفاك (الثّانية) :أي أنّ اهلل تعاىل اختار مريم عليها السّالم على سائر نساء العاملني; لتكون مظهرة قدرة
اهلل يف إجناب ولد من غري أب.

ّ
 يظهر يف اآلية فضل اهلل تعاىل على مريم عليها السالم وذلك :أنّ اهلل اصطفاها وطهّرها على نساء العاملني.
ّ
 يظهر يف اآلية بعض صفات مريم عليها السالم :أنّها طاهرة ،واصطفاها اهلل على نساء العاملني إلجناب طفل

من غري أب.
ّ
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الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

اقنيت

قنت

الزمي عبادة اهلل شكرًا على اصطفائه

اسجدي

سجد

صلِّي مع املصلّني  /السجود يف الصالة

اركعي

ركع

صلِّي مع املصلّني  /الركوع يف الصالة

 الفكرة :احلديث عن موجبات فضل مريم عليها السّالم على نساء العاملني.
 تفسي اآلية :يا مريم داومي على الطاعة لربك ،وقومي يف خشوع وتواضع ،واسجدي واركعي مع الراكعني;
شكرًا هلل على ما أوالكِ من نعمه.
َبكِ} أي الزمي عبادته وطاعته شكرًا على اطصفائه.
{ يا مريم اقنيت لِر ِّ
{ واسجدي واركعي مَعَ الراكعني} أي صلّي هلل مع املصلني.

ّ
 يظهر يف اآلية ما يستوجبه فضل اهلل تعاىل على مريم عليها السالم وذلك :بأن تطيع اهلل ،وتلزَمَ عبادته.
ّ
 تكرار النداء (يا مريم) :بأنّ املقصود باملخاطب ما يرد بعده وأنّ ما قبله من تذكري بالنّعم كان متهيدًا لذكره

وترغيبًا يف العمل مبوجبه.

ّ
 يظهر يف اآلية بعض صفات مريم عليها السالم :خملصة يف العبوديّة.

 تقديم (اسجدي) على (اركعي) :لكون السّجود أفضل أركان الصّالة وأقصى مراتب اخلضوع.

                
    
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

أنباء

نبأ

مجع نبأ وهو اخلرب اهلام

الغيب

غيب

ما غاب عنك ومل تشهده

نوحيه

وحي

نلقي املعنى يف النفس يف خفاء.

يلقون

لقي

يقرتعون  /طريقة القرعة

أقالمهم

قلم

سهام (عصي) االقرتاع

يكفل

كفل

يربي ويتعهد

لديهم

ــــــــــ

بينهم  /عندهم

خيتصمون

خصم

خاصم بعضهم بعضا

 الفكرة :احلديث عن إخبار الرّسول عليه الصالة والسّالم عن قصّة كفالة مريم عليها السّالم.
 تفسي اآلية :ذلك الذي قصصناه عليك  -أيها الرسول -من أخبار الغيب اليت أوحاها اهلل إليك ،إذْ مل تكن
جرَوْا القرعة إللقاء أقالمهم،
معهم حني اختلفوا يف كفالة مريم أيُّهم أحق بها وأوىل ،ووقع بينهم اخلصام ،فأ ْ
ففاز زكريا عليه السالم بكفالتها.
ّ
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{ ذلك مِنْ أَنَبَآءِ الغيب نُوحِيهِ إِلَيكَ} أي هذا الذي قصصناه عليك أيّها الرّسول ،من قصة امرأة عمران
وابنتها مريم البتول ومن قصة زكريا وحييى إِمنا هو من األنباء املُ َغيَّبة واألخبار املهمة اليت أوحينا بها إِليك
يا حممد ،ما كنت تعلمها من قبل.
{ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْالَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ َمرْيَمَ} أي ما كنت عندهم إِذ خيتصمون ويتنافسون على
كفالة مريم حني ألقوا سهامهم للقرعة ،كلٌ يريدها يف كنفه ورعايته.
{ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} أي يتنازعون فيمن يكفلها منهم ،والغرض أن هذه األخبار كانت وحيًا من
عند اهلل العليم اخلبري .وإِمنا قدّر اهلل كون زكريا كافالً هلا لسعادتها لتقتبس منه علمًا مجّا وعمالً صاحلًا.
 املشار إليه يف {ذلك} :كل ما ذكره اهلل تعاىل من قصّة (امرأة عمران) ،وابنتها (مريم البتول) ،ومن قصّة (زكريا
وحييى).
ُ َ
 املخاطب يف {إليك} :الرّسول حممّد صلى اهلل عليه وسلّم.
ّ
ّ
ّ
 سبب خماطبة اآلية للرسول صلى اهلل عليه وسلم:
 تأكيدًا لصدق نبوَّة الرّسول الكريم ،قصّ اهلل تعاىل هذه األنباء املغيّبة ،واألخبار املهمّة اليت أوحى اهلل
تعاىل بها إىل رسوله ،وما كان يعلمها من قبل ،وما رافقها من معجزات تدُلُّ على قدرة اهلل تعاىل.
 الكناية يف قوله تعاىل {يلقون أقالمهم} :كناية عن القرعة.
ّ
 املعىن الصريف لكلمة {أقالمهم} هو :مجع قلّة.

ّ
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الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

يبشرك

بشر

اخلرب السّار املفرح

بكلمة

كلم

بقول مبتدأ من اهلل  /كلمة (كن)

املسيح

ــــــــــ

لقب لسيدنا عيسى عليه السالم

عيسى

ــــــــــ

اسم نيب اهلل ابن مريم

وجيهًا

وجه

ذو جاه وقدر وشرف

الدنيا

دنو

احلياة الدنيا واملقصود النّبوة

اآلخرة

أخر

احلياة اآلخرة واملقصود الشفاعة

املُقرّبني

قرب

مقدّر له مكانة متميّزة

 الفكرة :احلديث عن قصّة والدة املسيح عيسى ابن مريم عليهما السّالم.
َشرْكِ بولد يكون وجوده
 تفسي اآلية :وما كنت  -يا نيب اهلل  -هناك حني قالت املالئكة :يا مريم إن اهلل يُب ِّ
بكلمة من اهلل ،أي يقول له" :كن" ،فيكون ،امسه املسيح عيسى ابن مريم ،له اجلاه العظيم يف الدنيا
واآلخرة ،ومن املقربني عند اهلل يوم القيامة.
َشرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ} أي مبولود حيصل بكلمة من اهلل بال واسطة أب.
{ إِذْ قَاَلتِ املالئكة يا مريم إِنَّ اهلل يُب ِّ
{ امسه املسيح عِيسَى ابن َمرْيَمَ} أي امسه {عيسى} ولقبه املسيح ،ونسبَه إِىل أمه تنبيهًا على أنها تلده بال أب.

{ املسيح} لقبٌ من األلقاب املشرّفة ومعناه املبارك.
{ وَجِيهًا فِي الدنيا واآلخرة} أي سيدًا ومعظمًا فيهما.
{ وَمِنَ املقربني} من املقرّبني عند اهلل.
ً
ً
 تعرض اآلية أمرا خارقا للعادة هو :والدة عيسى عليه السّالم من غري أب.
ّ
 تكرار النداء (يا مريم) :التأكيد على عذريّة وعفّة مريم عليها السّالم.
 داللة (بكلمة) :تأكيد أنّ عيسى عليه السّالم ولد من غري أب بكلمة {كن} من اهلل الذي ال يعسر عليه شيء.
 صفات سيدنا عيسى عليه السالم يف اآلية :سيّدًا ومعظَّمًا يف الدّنيا واآلخرة ،ومن املقرّبني عند اهلل.
ّ
ّ
 السبب يف نسب عيسى عليه السالم إىل مريم البتول :تنبيهًا على أنّها تلده من غري أب.
ّ
ّ
 احملسن البديعي يف {الدنيا} و {اآلخرة} :الطّباق.

ّ
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الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

يكلّم

كلم

خياطب ويتحدث

املهد

مهد

فراش الطفل الرضيع  /طفال قبل موعد الكالم

كهالً

كهل

تقدّم به العمر وكرب وهو ما بني الشّاب والشيخ.

الصاحلني

صلح

غري فاسد  /من أهل الصالح والفضل

 الفكرة :احلديث عن معجزة تكلّم عيسى عليه السالم يف املهد ،ويف الكهولة.
 تفسي اآلية :ويكلم الناس يف املهد بعد والدته ،وكذلك يكلمهم يف حال كهولته مبا أوحاه اهلل إليه .وهذا
تكليم النبوَّة والدعوة واإلرشاد ،وهو معدود من أهل الصالح والفضل يف قوله وعمله.
{ وَيُكَلِّمُ الناس فِي املهد وَكَهْالً} أي يكلمهم طفالً قبل وقت الكالم ،ويكلمهم كهالً ،فيكلّم الناس يف هاتني
احلالتني كالم األنبياء ،من غري تفاوتٍ بني حال الطفولة وحال الكهولة ،وال شك أن ذلك غاية يف االعجاز.
{ وَمِنَ الصاحلني} أي وهو من الكاملني يف التقى والصالح.
 صفات سيدنا عيسى عليه السالم يف اآلية :يكلمّ النّاس طفال وكهال كالم األنبياء من غري تفاوت بني احلالني،
وهو من أهل التّقى والصّالح.
 الكناية يف {املهد} :طفالً  /وليدًا.
ّ
 الكالم الذي يتكلمه سيدنا عيسى عليه السالم يف اآلية :كالم األنبياء من غري تفاوت بني احلالني.

                   
     
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

ميسسين

مسس

النكاح احلالل وغريه

بشر

بشر

زوج  /رجل

خيلق

خلق

يوجد من غري مثال واملقصود (كن)

قضى

قضي

حكم

أمرًا

أمر

شيئًا

كن

كون

يأمره بلفظة (كن)

 الفكرة :احلديث عن تعجّب مريم عليها السّالم من الوالدة دون أن ميسسها أيّ بشر.
 تفسي اآلية :قالت مريم متعجبة من هذا األمر :كيف يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج وال بَغِيٍّ؟ قال هلا
املَلَك :هذا الذي حيدث لكِ ليس مبستبعد على اإلله القادر ،الذي يوجِد ما يشاء من العدم ،فإذا أراد
إجياد شيء فإمنا يقول له" :كُن" فيكون.
{ قَاَلتْ رَبِّ أنى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَ َشرٌ} أي كيف يأتيين الولد وأنا لست بذات زوج؟
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

76

{ قَالَ كَذَِلكَ اهلل يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ} أي هكذا أمر اهلل عظيم ،ال يعجزه شيء ،خيلق بسببٍ من الوالدين وبغري سبب.

{ إِذَا قضى أَ ْمرًا َفإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} أي إِذا أراد شيئًا حصل من غري تأخرٍ وال حاجةٍ إِىل سبب ،يقول
له ( ُكنْ) فيكون.

ّ
 تتعجب مريم عليها السالم من :أن يكون هلا ولد ومل ميسسها بشر.

 األمر اخلارق للعادة الوارد يف اآلية :والدة عيسى عليه السّالم من غري أب.
 دالئل قدرة اهلل تعاىل :إذا أردا شيئًا فإنّما يقول له {كُنْ} فيكون.
 داللة {خيلق} :يصنع ما شاء من غري مثال سابق.

ّ
 املعىن البالغي الذي خرج إليه االستفهام يف قوله تعاىل {أنى يكون يل ولد} :االستبعاد والتّعجّب.

     
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

يعلّمه

علم

يعطيه العلم

الكتاب

كتب

الكتابة (اخلط)

احلكمة

حكم

معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم

التوراة

ــــــــــ

الكتاب الذي أنزل على سيدنا موسى

اإلجنيل

ــــــــــ

الكتاب املنزل على سيدنا عيسى

 الفكرة :احلديث عن ما أعطاه اهلل لعيسى بن مريم عليه السّالم من معرفة وعلم.
 تفسي اآلية :ويعلمه الكتابة ،والسداد يف القول والفعل ،والتوراة اليت أوحاها اهلل إىل موسى عليه السالم،
واإلجنيل الذي أنزله اهلل عليه.
َ { ويُعَلِّمُهُ الكتاب} أي الكتابة.
{ واحلكمة} أي السداد يف القول والعمل ،أو سنن األنبياء.
{ والتوراة واإلجنيل} أي وجيعله حيفظ التوراة واإلجنيل.
 داللة {الكتاب} يف اآلية :الكتابة.
ّ
 داللة حفظ عيسى لـ{التوراة واإلجنيل} يف اآلية :معرفته بالرّسل السّابقني له ومعرفته برسالتهم.

ّ
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الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

رسوال

رسل

مبلّغا شرع اهلل ورسالته

بين إسرائيل

اسم علم

هم قوم سيدنا عيسى

جئتكم

جيأ

أتيتكم بـ

آية

أيي

عالمة على صدقي

أخلق

خلق

أصور لكم وأقدّر لردّ إنكاركم

الطني

طني

الرتاب واملاء املختلط بعضه ببعض

كهيئة

هيأ

صورة  /احلال اليت يكون عليها

أنفخ

نفخ

نفخ الريح (الروح)

أُبرئ

برأ

أشفي

األكمه

كمه

الذي يولد أعمى

األبرص

برص

أحيي

حيي

أعيد إىل احلياة بعد املوت

بإذن اهلل

أذن

بأمر اهلل وتقديره

أنبئكم

نبأ

أخربكم

تأكلون

أكل

تناول الطعام

تدّخرون

دخر

ختبِّئون

املصاب بالربص وهو بياض يعرتي
اجللد وداءٌ عُضال

 الفكرة :احلديث عن تكليف عيسى عليه السّالم بالنّبوة وبعثه إىل بين إسرائيل ،واحلديث عن معجزاته.
تدل على أني
ُّ
 تفسي اآلية :وجيعله رسوال إىل بين إسرائيل ،ويقول هلم :إني قد جئتكم بعالمة من ربكم
مرسل من اهلل ،وهي أني أصنع لكم من الطني مثل شكل الطري ،فأنفخ فيه فيكون طريًا حقيقيا بإذن اهلل،
وأَشفي مَن وُلِد أعمى ،ومَن به برص ،وأُحيي من كان ميتًا بإذن اهلل ،وأخربكم مبا تأكلون وتدَّخرون يف
بيوتكم من طعامكم .إن يف هذه األمور العظيمة اليت ليست يف قدرة البشر لدليل على أني نيب اهلل
ورسوله ،إن كنتم مصدِّقني حجج اهلل وآياته ،مقرِّين بتوحيده.
سرَائِيلَ} أي ويرسله رسوالً إِىل بين إِسرائيل قائالً هلم:
َ { ورَسُوالً إىل بين إِ ْ
{ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} أي بأني قد جئتكم بعالمةٍ تدل على صدقي ،وهي ما أيدني اهلل به من
املعجزات ،وآيةُ صدقي:
{ أني أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطني كَهَيْئَةِ الطري} أي أصوّر لكم من الطني مثل صورة الطري.
َ { فأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَ ْيرًا بِإِذْنِ اهلل} أي أنفخ يف تلك الصورة فتصبح طريًا بإِذن اهلل فيطري عيانًا ،بإِذن اهلل
عَزَّ َوجَلَّ ،الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله ،وهذه املعجزة األوىل.
{ وأبرئ األكمه واألبرص} أي أشفي الذي ولد أعمى ،كما أشفي املصاب بالربص ،وهذه املعجزة الثانية.
ّ
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{ وَأُحْيِ املوتى بِإِذْنِ اهلل} أي أحيي بعض املوتى ال بقدرتي ،ولكن مبشيئة اهلل وقدرته ،وقد أحيا أربعة
أنفس كما ذكر القرطيب وغريه هم :عازر وكان صديقًا له ،وابن العجوز :وبنت العاشر ،وسام بن نوح  ،وكرر
لفظ {بإِذن اهلل} دفعًا لتوهم األلوهية ،وهذه املعجزة الثالثة.
خرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ} أي وأخربكم باملغيبات من أحوالكم اليت ال تشكُّون فيها;
{ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّ ِ
فكان خيرب الشخص مبا أكل ،وما ادخر يف بيته ،وهذه هي املعجزة الرابعة.
{ إِنَّ فِي ذلك آليَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ} فيما أتيتكم به من املعجزات عالمة واضحة تدل على صدقي إِن
كنتم مصدّقني بآيات اهلل ،ثم أخربهم أنه جاء مؤيدًا لرسالة موسى.
ّ
 صفات عيسى عليه السالم يف اآلية :أنّه رسول إىل بين إسرائيل.
ّ
ّ
 معجزات عيسى عليه السالم يف اآلية والتي هي دليل على نبوته:
 خيلق مِّنَ الطني كَهَيْئَةِ الطري.

 يربئ األكمه واألبرص.

 حييي املوتى بِإِذْنِ اهلل.

خرُونَ فِي بُيُوتِهمْ.
 ينبئهم بِمَا يأْكُلُونَ وَمَا يدَّ ِ

 داللة {بإذن اهلل} :للتأكيد على أنّ معجزات عيسى عليه السّالم كانت مبشيئة اهلل وقدرته ،ودفعًا لتوهّم
األلوهيّة عنه.

              
     
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

مصدِّقًا

صدق

غري مكذّب ما فيه

ألُحِلَّ

حلل

أجيز لكم ما كان حمرّما

حرِّمَ

حرم

مُنِ ْعتُم منه  /املمنوع

جئتكم

جيأ

أتيتكم بـ

اتّقوا

وقي

خافوا من

أطيعونِ

طوع

اتّبعونِي

 الفكرة :احلديث عن تكليف عيسى عليه السّالم بالنّبوة وبعثه إىل بين إسرائيل ،واحلديث عن معجزاته.

 تفسي اآلية :وجئتكم مصدقًا مبا يف التوراة ،وألحلَّ لكم بوحي من اهلل بعض ما حرَّمه اهلل عليكم ختفيفًا من
اهلل ورمحة ،وجئتكم حبجة من ربكم على صدق ما أقول لكم ،فاتقوا اهلل وال ختالفوا أمره ،وأطيعوني فيما
أبلغكم به عن اهلل.
َ { ومُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة} أي وجئتكم مصدقًا لرسالة موسى ،مؤيدًا ملا جاء به يف التوراة.
ألحِلَّ لَكُم بَعْضَ الذي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} أي وألحلّ لكم بعض ما كان حمرمًا عليكم يف شريعة موسى.
{ وَ ُ
ّ
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{ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} أي جئتكم بعالمة شاهدة على صحة رساليت ،وهي ما أيّدني اهلل به من املعجزات
وكرِّر تأكيدًا.
{ فاتقوا اهلل وَأَطِيعُونِ} أي خافوا اهلل وأطيعوا أمري.
 سبب تكرار ذكر املعجزات :التأكيد على صدق النّبوّة.
{ أطيعون} :أصلها أطيعوني وحذفت ياء املتكلّم بعد نون الوقاية مراعاة للفواصل بني اآليات.
ُ ِّ َ
ُ ّ
ّ
حل} و {حرم} هو :الطّباق.
{أ
يف
البديعي
ن
 احملس
ِ

         
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

اعبدوه

عبد

أطاعه وانقاد وخضع وذلّ له

صراط

صرط

طريق

مستقيم

قوم

ال اعوجاج فيه

 الفكرة :احلديث عن دعوة عيسى عليه السّالم بين إسرائيل التباع طريق احلقّ.
 تفسي اآلية :إن اهلل الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه ،فأنا وأنتم سواء يف العبودية
واخلضوع له ،وهذا هو الطريق الذي ال اعوجاج فيه.
ِن اهلل رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعبدوه} أي وأنا وأنتم سواء يف العبودية له جلَّ وعال.
{ إ َّ
{ هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} أي فإِن تقوى اهلل وعبادته ،واإلِقرار بوحدانيته هو الطريق املستقيم الذي ال اعوجاج فيه.
ّ
ّ
 داللة {ربي وربكم} :لبيان أنّ عيسى وبين إسرائيل متساوون يف العبودية هلل تعاىل.

ّ
املعجم والداللة

ّ
ُّ
 .7أضف إىل معجمك اللغوي:
ُ
 نذرت :من النّذر ،وهو ما يوجبه املرء على نفسه من صدقة أو عبادة أو حنوهما.
ّ
 كفلها زكريا :عهدها إليه بالرّعاية.
َ
 احلصور :من يعصم نفسه عن النّساء عفّة.
ُ ُ
 أعيذها بك  :أجلأ إليك لتحفظها وحتصّنها.
ْ
 األكمه :الذي يولد أعمى.
ّ
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.2






عد إىل املعجم ،واستخرج معاني املفردات التالية:
ْ
اإلبكار :أوّل النّهار إىل طلوع الشّمس.
ْ
اصطفى :اختار وفضّل.
ْ ُ
اقنتي :قنتَ :أطاع اهلل وأطال القيام يف الصّالة والدّعاء ،واقنيت :الزمي عبادة اهلل شكرًا على اصطفائه.
ْ َ
األبرص :املصاب بالبَرَص ،وهو بياض يعرتي اجللد.
ٌّ

ّ
 .3فرق يف املعىن يف ما حتته خط يف ما يأتي:

ُ َ َّ ً

ُ َ َّ ً

أ .قال تعاىل{ :إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي محررا}

ت كتابة النَّصِّ محررا باللّغة العربيّة.
 أعَدْ ُ

ب .قال تعاىل{ :قَالَ رَبِّ هب لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً}
َ َ ْ ُ َ
ج .قال تعاىل{ :قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وضعتها أُنثَى}

 هبك ساعدتين على حلّ املسألة.

َ ْ

ْ َ َ
حكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَاإلِجنِيلَ}
د .قال تعاىلَ { :و ُيعَلِّمُهُ ال ِكتاب وَالْ ِ

َ ْ َ

 وضع اخلليل بن أمحد علم العَروض.

ْ َ ُ
ال رَ ْيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِنيَ}
قال تعاىلَ { :ذِلكَ ال ِكتاب َ



ُ َ َّ ً

ُ َ َّ ً
 محررا :خالصًا (خاليًا) من األخطاء.
َ ْ َ
 هبك :احْسُب ،من أفعال القلوب ،فعل جامد ال يأتي إال يف صورة األمر.

أ .محررا :مُخلَصًا للعبادة واخلدمة.
َ ْ

ب .هب :أعطِ وامْنَح.
َ َ ْ ُ َ
ج .وضعتها :أجنبتُ.

 وضع :أوجدَ.

د .ال ِكتاب :الكتابة.

 ال ِكتاب :القرآن الكريم.

ْ َ ُ

ْ َ َ

ّ

ّ

ُ

ّ

ّ

َ
اقر} يستوي فيه املذكر واملؤنث ،عد إىل املعجم وتبين مجعه لكل منهما.
 .7لفظ {ع ِ

 مجع عاقر :عُقَّر للمذكر ،وعُقَّر وعواقر للمؤنّث.

ّ
ُّ
 .0ما اجلذر اللغوي ملا يأتي:

 الذُّريّة( :ذَرَأَ) أو (ذرر).
.6





 العَشِيّ :عَشَوَ.

 مسّيتها :سَمَوَ.

 تدَّخرون :ذَخَرَ.

ّ
ّ
ُ
عد إىل املعجم الوسيط ،وبين الفرق بني كل من:
َ ْ
الكهل :من جاوز الثالثني إىل حنو اخلمسني.
ّ
الشيخ :من أدرك الشّيخوخة وهي غالبًا عند اخلمسني وهو فوق الكهل ودون اهلَرِم.
َ
غ أقصى الكِبَر وضَعُف.
اهل ِرم :من بَلَ َ

ّ
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ّ

ْ َ ْ
ُ ِّ َ ً َ ْ ُ َ
من بعض}:
ا
 .7قال تعاىل{ :ذرية بعضه ِ
َّ َ
َ
أ .مب وصف اهلل تعاىل ذرية األنبياء؟

الفهم والتحليل

 وصفها بأنّ بعضها من بعض; من ذريّة آدم ثمّ ذريّة نوح ثمّ من ذريّة إبراهيم.

َ َ ُ ُّ
ب .عالم يدل ذلك؟

ن اهلل تعاىل اصطفاهم ألنّهم متجانسون يف الدّين ،والتّقوى ،والصّالح.
 أ ّ

َ

ً
عادة أهلها نذرت امرأة عمران ما يف بطنها خلدمة بيت املقدس راجية القبول من اهللِ ،بم
على
ا
 .2جري
ِ
استعانت على حتقيق ذلك؟

 بالعبادة والطّاعة وصدق التّوكل على اهلل.

ّ
ّ
ّ
 .3يف ضوء فهمك اآليات الكرمية ،بين كيف هيأ اهلل تعاىل مريم ـــ عليها السالم ـــ للقيام بأمر عظيم ،وهو
ّ
أن تلد عيسى عليه السالم.

 جعل اهلل تعاىل زكريّا عليه السّالم كافال هلا.

 أوجد عندها رزقًا يف غري أوانه.

 اصطفاها لعبادته.

 طهَّرها على نساء العاملني.

ّ
 .7كيف استقبل زكريا البشرى بيحيى عليهما السالم؟

 باستبعاد حتقُّقها يف موازين البشر; ألنَّه كبري يف ال ّسنّ ،وامرأته عاقر ،وبالدَّهشة والتّعجب ،واستعظام قدرة
اهلل تعاىل.

ّ
ّ
 .0بني األمارة التي منحها اهلل تعاىل لزكريا ـــ عليه السالم ـــ دليال على محل زوجته ،وحتقق البشرى.
ً

ُّ

ال يكلِّمَ النّاس إالّ باإلشارة ثالثة أيا ٍم بلياليها ،ذاكرًا اهلل ذكرًا كثريًا ،ومُسبِّحًا يف آخر النّهار وأوّله.
 أّ

 .6يف ضوء فهمك اآليتني ( 72و :)73
ّ
أ .ما فضل اهلل تعاىل على مريم عليها السالم؟

ن اهلل اصطفاها وطهّرها على نساء العاملني.
 أ ّ

ب .اذكر ما يستوجبه هذا الفضل.

 أن تطيع اهلل ،وتلزَمَ عبادته.

َ ْ َ
َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ
حيه ِإليك}:
ب نو ِ
اء الغي ِ
من أنب ِ
 .0يف قوله تعاىل{ :ذ ِلك ِ
َ َ
أ .ما املشار إليه يف{ :ذ ِلك} ؟

 كلُّ ما ذكره اهلل تعاىل من قصّة {امرأة عمران} ،وابنتها {مريم البتول} ومن قصة {زكريا وحييى}.

َ ْ َ
َ ْ ُ
{إليك} ؟
يف:
خاطب
ب .من امل
ِ

 الرّسول حممد صلّى اهلل عليه وسلّم.
ّ
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َ
جِ .لم خاطبته اآلية ؟

 تأكيدًا لصدق نبوَّة الرّسول الكريم ،قصّ اهلل تعاىل هذه األنباء املغيّبة ،واألخبار املهمّة اليت أوحى اهلل
تعاىل بها إىل رسوله ،وما كان يعلمها من قبل ،وما رافقها من معجزات تدُلُّ على قدرة اهلل تعاىل.

ّ
ّ
ّ
 .8استخلص من اآليات صفات كل من مريم وزكريا عليهما السالم.

 طاهرة.

ّ
مريم عليها السالم

ّ
زكريا عليه السالم

 كبري يف السنّ.

 اصطفاها اهلل على نساء العاملني إلجناب طفل من غري أب.

 صبور.

 خملصة يف العبوديّة.

 متعبّد.
 كافل مريم عليها السّالم.

ً
 .0عرضت اآليات الكرمية أمورا خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها.

 والدة عيسى عليه السّالم من غري أب.
 الرّزق يف غري أوانه عند مريم.

 والدة حييى من أم عاقر وأب بلغ من الكرب عتيًّا.
 معجزات عيسى عليه السّالم( :إحياء املوتى ،شفاء األكمه واألبرص ،ينفخ يف الطّني فيصريُ طريًا).

َّ ُ ْ َ ُ ِّ َّ ً
َ ِّ َ ْ
ّ
ّ
من لدنك ذرية
ي
ل
ب
ه
ب
{ر
الم:
الس
عليه
ا
 .79ملاذا جاء الطلب بلفظ اهلبة يف قوله تعاىل على لسان زكري
ِ
ِ
َ ِّ َ ً
طيبة} ؟

 ألنّ اهلبة هي عطاء من غري عِوَض أو مقابل ،ومن غري سبب أو تدخّل أو وسيط من زكريا عليه السّالم;
فهو كبري وامرأته العاقر ،فاهلبة إحسان حمض من عند اهلل تعاىل (من لدنك) من غري حول وال قوّة منه.
ويف ذلك صدق زكريا يف توكّله على اهلل وإميانه الصّادق وحسن ظنّه بربّه.

ّ
ْ َ َ َ َ ً َ َ ً
 .77يف ضوء قوله تعاىل{ :وأنبتها نباتا حسنا} ،ما أثر الرعاية احلسنة يف تنشئة جيل صاحل ،يف رأيك؟

 الرّعاية الصّاحلة كالزّرع الصّاحل خيرج نباتًا طيّبًا ،والرتبية احلسنة تنشئ جيالً سويًّا.

ّ ً
 .72بعد دراستك اآليات الكرمية ،ناقش أثر ما يأتي يف جمتمعك موضحا رأيك:
أ .رعاية األيتام واحملتاجني.

 جتعلهم أفرادًا قادرين على اإلنتاج والعطاء ،وتزيد يف ثقتهم بأنفسهم ،ومتكِّنهم يف اجملتمع.
ب .تقدير دور املرأة.

 يسهم يف زيادة عطائها ،ويدفعها حنو النّجاح يف جماالت احلياة كافّة.

ّ
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ّ
 .73أكثر القرآن الكريم من استخدام األسلوب القصصي ،فما فائدة هذا األسلوب؟

 بيان عظمة القرآن الكريم يف إقامة الدّليل.
 أخذ العربة والعِظة.

 التّدبّر والتّأمّل; فقصص القرآن ذات أثر إميائي وتربوي يف متأمّليها ،وحتمل مادة حمبوبة تعني على
تدبّر القرآن وفهمه.
 بيان إميان األنبياء ،وقوّة صربهم ويقينهم مبوعد اهلل.
 القصص القرآني على كثرته وتنوّعه مبثابة جذب لذاكرة النّيب ـــ صلّى اهلل عليه وسلّم ـــ عرب املاضي;
لينتفع بها يف احلاضر{ :ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك}.

َ ُ ُّ
ّ
ّ
 .77تكاملت الرعاية اإلهلية يف إعداد األنبياء واصطفائهم وصفاتهم ،عالم يدل هذا يف رأيك؟

 اهلل سبحانه وتعاىل ال خيتار من اخللق إال أكرمهم وأفضلهم عنده وأكملهم لديه ،فاصطفى آدم ونوحًا ثمّ
آل إبراهيم وآل عمران ألنّ منهم األنبياء ،فكانوا أمناء على رسالته وبلّغوها للنّاس ،وخصّهم اهلل بصفات
الصّدق واألمانة ،وخصّهم بالنّبوّة والرّسالة.

ّ
ّ ّ
التذوق اجلمايل

ْ َ َ َ َ ً َ َ ً
ّ
ّ
 .7وضح مجال التصوير يف قوله تعاىل{ :وأنبتها نباتا حسنا}.

 صوّر مريم عليها السّالم يف منوّها وترعرعها وتربيتها احلسنة بالزّرع الصّاحل.

ّ
 .2استخرج مثالني على الطباق من اآليات الكرمية.

حلّ  /حُرِّمَ.
 أُ ِ

 الدّنيا  /اآلخرة.
 العَشِيّ  /اإلبكار.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .3خترج األساليب اإلنشائية يف العربية عن معانيها احلقيقية إىل معان بالغية أخرى ،مثل:
ّ
 األمر :وله عدة معان منها:
َّ
 التخيي{ :أن يطلب االختيار بني أمرين ال ميكن اجلمع بينهما}:

 حنو :قال بشَّار بن بُرْد مُخَاطِبًا من ال حيتمل الزّلة من الصديق:
ِنهُ
ل أَخَاكَ َفإ َّ
ص ْ
فَعِشْ وَاحِدًا أو ِ

مُقَا ِرفُ ذَنْبٍ مَرَّةً وَمُجَانِبُه

 يفيد األمر (التّخيري); ألنّ الشّاعر يطلب االختيار بني شيئني ال ميكن اجلمع بينهما (العيش منفردًا
ّ

دون وصل النّاس) أو (صلة النّاس وعدم العيش منفردًا).

ل منزلة إىل من هو أعلى منزلة}:
 الدعاء{ :أنْ يصدر ممّن هو أق ّ
 مثال :قال تعاىل{ :إِذْ أَوَى الْفِتَْيةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا ِمنْ أَمْرِنَا رَشَدًا}.
 يفيد األمر (الدّعاء); ألنّ األمر صادر ممّن هم أقلّ منزلة {الفتية} إىل من هو أعلى منزلة {اهلل تعاىل}.
ّ
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ّ
ّ
 النهي :وله عدة معان منها:
 االلتماس{ :أن يطلب ممّن هو يف منزلته}:
 حنو :قول املعرّي خماطبًا صديقَ ْيهِ:
فإنّ ذلك أمرٌ غريُ مُغْتَفَرِ

ال تَطْويا السِّرَّ عنّي يومَ نائبةٍ

 يفيد النهي (االلتماس); ألنّه صدر من الشّاعر إىل من هم يف منزلته (صديقيه).
ّ

 التمني{ :عند خماطبة غري العاقل فيستحيل إجابة الطّلب}:
 حنو :قول القائل :ال تَغْرُبي أيّتها الشّمس.
ن الشمس غري عاقل ،فيستحيل إجابة طلبه.
 يفيد النهي (التّمين); أل ّ

ّ
 االستفهام :وله عدة معان منها:
ّ

ّ

 التعجب{ :أن يكون يف أمر مدهش أو يثري الدّهشة}:
 حنو :قول املتنبّي واصفًا احلُمّى:
ُل بِنْتٍ
ت الدَّهْرِ عِنْدِي ك ُّ
أَبِنْ َ

ن الزِّحَامِ؟
ت أَنْتِ ِم َ
فَكَيْفَ وَصَلْ ِ

ن الشّاعر يتعجب (مدهوشًا) من استطاعتها النّفاذ إليه.
 يفيد االستفهام (التّعجب); أل ّ
 االستبعاد{ :ويكون يف أم ٍر يستحيل حدوثه}:
م تَكُن َّلهُ صَاحَِبةٌ}.
ن َلهُ وَلَدٌ وَلَ ْ
 حنو :قال تعاىل{ :أنَّى يَكُوُ ُ

(سورة األنعام ،اآلية )303

 يفيد االستفهام (االستبعاد); الستحالة أن يكون هلل ولدٌ ومل تكن له زوجة.

ّ
ّ
 النداء :وله عدة معان منها:

 االستغاثة{ :أن يطلب املتكلم الغوث والنجدة}:
 حنو( :يا ألهل اخلري ملساعدة احملتاج):
ن املتكلّم يستغيث ويستنجد بأهل اخلري ملساعدة احملتاج.
 يفيد النّداء (االستغاثة); أل ّ


مثال :قال الشاعر:
يا لَقَوْمِي وَيا ألمْثالِ قَوْمِي

ألناسٍ عُتُوُّهُم يف ازْدِيادِ
ُ

 يستغيث الشاعر بقومه; لنصرته على أناس زاد ظلمهم واعتداؤهم عليه; فخرج النداء لالستغاثة.
 الندبة{ :إظهار التّفجع واحلزن يف النّداء ،ويكون باستخدام حرف النّداء (وا)}:
 حنو( :وا حُرْ َق َة قليب):
 يفيد النّداء (النّدبة); ألنّ املتكلّم يظهر التّفجع واحلزن من خالل استخدام حرف النّداء (وا).
ّ
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مثال :قال البارودي:
ك لو
ِي بَعْدَ َ
وا كَبِدِي يا عَل ُّ

ل وا كَبِدي
كانَت تَبُلُّ الغَلي َ

 يتفجع الشاعر على فقد ابنه ،ويُظهِر سو َء احلال من بعده ،بأداة النداء (وا) فخرج النداء للندبة.
ّ ّ
 التعجب { :أن يكون يف أمر مدهش أو يثري الدّهشة }:

 حنو( :يا لكَ من رجلٍ كريمٍ):
ن املتكلّم يتعجّب من كر ِم الرّجل.
 يفيد النّداء (التّعجب); أل ّ


مثال :قال امرؤ القيس:
َأن نُجُو َمهُ
ن لَ ْيلٍ ك َّ
فَيَا لَكَ ِم ْ

ت بِيَذْ ُبلِ
ل شُدَّ ْ
بِكُلِّ مُغا ِر الفَ ْت ِ

 يتعجب الشاعر من ثقل الليل على نفسه ،فال يكاد ميرّ ،فخرج النداء إىل التعجب.
ّ
ّ
ً
 بناء على ما تقدم ،ما املعىن البالغي الذي خرج إليه:
َ َ َ َّ ْ ِّ
مني}.
أ .األمر يف قوله تعاىل{ :فتقبل ِ

 يفيد األمر :الـــــدّعـــــــــــاء.

ُ

َّ َ ُ ُ
ب .االستفهام يف قوله تعاىل{ :أنى يكون ِلي غالم}.

 يفيد االستفهام :االستبعــــــــــــاد والتّعجّـــــــــــــــب.

َ َُ َْ ُ َ َ َ َ ْ
 .7ما املعىن الذي أفادته اجلملة املعرتضة {واهلل أعلم ِبما وضعت}؟

 تعظيم شأن هذه املولودة ،وجعلها وابنها آية للعاملني.
ّ

َ َ
 .0ما داللة كل من:
ُ
ّ
ُ
عيذها} يف اآلية (.)36
{أ
للفعل
املضارع
من
أ .الز
ِ

 االستمـــــــــــــرار والتّجــــــــــــــدّد.

ْ
َ َ
ْ ََ
اهلل} يف اآلية (.)70
ن
ذ
إ
{ب
و
)،
70
،
30
(
اآليتني
يف
}
ة
م
ل
ك
{ب
و
)،
72
(
اآلية
يف
}
اك
ِ ِ ِ
ِ ِ
ب .تكرار {اصطف ِ

ن اهلل تعاىل اختار مريم عليها السّالم من بني سائر النّساء فخصّها بالكرامات.
 اصطفاك (األوىل) :أي أ ّ
 اصطفاك (الثّانية) :أي أنّ اهلل تعاىل اختار مريم عليها السّالم على سائر نساء العاملني; لتكون مظهرة قدرة
اهلل يف إجناب ولد من غري أب.
{ كلمة} :تأكيد أنّ عيسى عليه السّالم ولد من غري أب بكلمة {كن} من اهلل الذي ال يعسر عليه أمر.
{ بإذن اهلل} :للتأكيد على أنّ معجزات عيسى عليه السّالم كانت مبشيئة اهلل وقدرته ،دفعًا لتوهّم األلوهيّة عنه.

ّ
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ُ

يتضمنُ
َّ
 .6الكناية :لفظ أُطِلقَ وأُريدَ به الزم معناه مع جوازِ إيراد املعنى األصلي; أي أن تأتي بكالم
ي هو املقصود:
معنيني :معنًى حقيقيًّا وآخر جمازيًّا ،واجملاز ّ
 مثال :وقف اجلنديُّ مرفوع الرأس.
 املعىن احلقيقي :رفع الرأس عاليًا.
 املعىن اجملازي :الفخر واالعتزاز ،فمرفوع الرأس كناية عن (الفخر واالعتزاز).
ّ

 مثال :فالنٌ كثي الرماد.
 املعىن احلقيقي :خملّفات ناره كثرية.
 املعىن اجملازي :الكرم ،فكثري الرّماد كناية عن (الكرم) ،مبعنى أنّ رماد ناره ال ينطفئ; ألنَّ كثرة الرّماد
دليلٌ على كثرة إشعال النّار لِقرى الضّيف.
 مثال :قال أمحد شوقي:
ن الضُّلُوعِ دم وحلم
وَلي بَ ْي َ

ل الشَّبابا
ك َ
هما الواهي الّذي ثَ ِ

 املعىن احلقيقي :بني أضلعه دمٌ وحلمٌ على احلقيقة.
 املعىن اجملازي :القلب ،فدمٌ وحلمٌ كناية عن (القلب) الّذي بني ضلوعه ،مبعنى أنّ القلب هو الّذي
يضعف الشّباب.

ّ
ّ
ّ
ً
 بناء على ما تقدم ،وضح الكناية يف ما حتته خط يف قوله تعاىل:
ْ َ ْ
{وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المه ِد وَكَهْالً وَ ِمنَ الصَّالِحِنيَ}

 املعىن احلقيقي :أي حال وجوده يف املهد (يف السرير)  /داللة املكان.
 املعىن اجملازي :طفالً  /وليدًا.
ْ

َْ
ّ
ن:
 .0وضح داللة (اخللق) يف اآليتي ِ

أ .قال تعاىل{:قَالَ كَذَلِكِ ال ّلهُ يَخْ ُلقُ مَا يَشَاءُ}.

 خيلق :يصنع ما شاء على غري مثال سابق.
ب .قال تعاىل{ :أَنِّى أَخْ ُلقُ لَكُم ِّمنَ الطِّنيِ كَهَيَْئةِ الطَّيْرِ}.

 أخلق :أصوّر لكم من الطّني كشبه الطّري.

ّ
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ّ

قضايا لغويـــة
ّ

 النداء :هو اسم يأتي بعد حرف من أحرف النداء.
أحرف النداء

لنداء القريب

أ  /أيْ

لنداء البعيد

يا  /آ  /أيا  /هيا  /وا

 مثال :يا مسرعًا ،متهّل :حرف النّداء :يا ،املنادى :مسرعًا.
 .7حكم إعراب املنادى:

 .3يأتي املنادى معربًا (منصوبًا) إذا كان:
ب العلمِ ،واظبْ على دروسِكَ.
أ .مضافًا :يا طال َ
ك اهلل خريًا.
ب .شبيهًا باملضاف :يا رافعًا شعا َر الوِئام ،جزا َ
ج .نكرة غري املقصودة :حنو قول عبد يغوث احلارثي:
فيا رَاكِبًا إِمّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ

ن ال تَالقِيا
ن أَ ْ
نَدامايَ مِن نَجْرَا َ

ل نصب ،إذا كان:
 .2يأتي املنادى مبنيًّا يف حم ّ
أ .امسًا علمًا :يا قُدسُ ،يا عامرُ.
ض ابْلَعِي ماءَكِ و يا سَما ُء أَقْلِعِي}
ب .نكرة مقصودة ،حنو قوله تعاىل{ :وقيلَ يا أرْ ُ
ّ
ً
 .2جيوز يف املنادى املضاف إىل ياء املتكلم حذف الياء وإبقاء الكسرة دليال عليها ،حنو قوله تعاىل:
َ ِّ

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْ َعلْ هَـَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْ ُزقْ أَهْ َلهُ ِمنَ الثَّمَرَاتِ }
ّ

ّ

{ رب} :منادى مضاف أصله (ربي) ،و (ياء املتكلم) :حمذوفة.
ّ
 .3قد حيذف حرف النداء ،حنو قوله تعاىل:

{يُوسُفُ أَعْرِضْ َعنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ ِمنَ الْخَاطِئِنيَ }
ّ

{ يوسف} :منادى  ،و (حرف النداء) :حمذوف.

ّ
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تدريبات
ّ
ّ
 .7ميز املنادى املعرب من املنادى املبني يف ما يأتي:

جكَ الْجَنَّةَ}
أ .قال تعاىل{ :وَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ َوزَوْ ُ

(سورة األعراف ،اآلية )31

ب .قال الشّاعر:
أيا جَامِعَ الدُّنيا لغريِ بالغـــــةٍ

لِمَنْ جتمعُ الدُّنيا وأَ ْنتَ تَمُوتُ

ج .قالت اخلنساء:
خرِ النَّدى
أال تَبْكِيانِ لِصَ ْ

أعينَيَّ جودا وال تَجْمُدا
د .قال عبد الكريم الكرمي:

بعيدًا عن سهولِك واهلضابِ

فلسطنيُ احلبيب ُة كيف أحيا
ه .مجيلُ ،ال تتهاون يف أداء واجِبكَ.
و .قال حافظ إبراهيم:
يا رافعًا راية الشُّورى وحارِسَها
ّ
حرف النداء
املثال
أ

يا

جَزاكَ رَبُّكَ خريًا مِنْ مُحِبِّيها
املنادى
آدم

نوع املنادى
مبين

ب

أيا

جامع

معرب منصوب

ج

أ

عيينَّ

معرب منصوب

د

حمذوف

فلسطنيُ

مبين

ه

حمذوف

مجيلُ

مبين

يا

رافعًا

معرب منصوب

و

ّ

 .2أعرب ما حتته خط يف ما يأتي:
َ ْ َ
أ .قال تعاىل{ :وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أهل يَ ْثرِبَ ال مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا}

(سورة األحزاب ،اآلية )31

ب .قال احلُطَيئة:
ماذا تقولُ ألفراخٍ بذي مَـرَخٍ
ألقيتَ كاسِبَهم يف قَ ْعرِ مُظْلِمَةٍ

زُ ْغبِ احلَواصِلِ ال ماءٌ وال شجــــــرُ
ُ
فاغْفِرْ عليكَ سالمُ اهلل يا عمــــــر

ً
ج .يا راجيا رمحةَ اهلل ،عليكَ نفسَك هذِّبْها.
َ
 أهل :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ُ ُ
 عمر :منادى مبين على الضمّ الظاهر على آخره يف حملّ نصب.
ً
 راجيا :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
ّ
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ٌّ
ّ
ّ
 .3اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي حتتها خط يف ما يأتي:

أ .قال صلّى اهلل عليه وسلّم خماطبًا عمر بن أبي سَلَمَة راوي احلديث" :يا غالم ،سمِّ اهلل ،وكُلْ بيمينك ،وكُلْ
ممّا يليك".

(متّفق عليه)

ب .قال ابن زيدون:
و يا نسيم الصّبا بلِّــــــــــغْ تَحِيَّتَنا

 غالمُ

مَنْ لَوْ على البُعْدِ حيًّا كانَ يُحْيينا

 نسيمَ

ِّ
ّ
 .7استخرج املنادى يف اآليات الكرمية من سورة آل عمران التي درستها ،وحدد نوعه.

{ رَبِّ} :مضاف إىل ياء متكلّم حمذوفة وحكمه معرب(منصوب).
 يا {مريمُ} :اسم علم وحكمه :مبينّ.
 اسم الفاعل :وهو اسم مُشتَقّ يَدُلُّ على احلدث ومَنْ أو ما يقوم به.
 من الفعل الثالثي يصاغ على وزن (فاعِل):
 فهم :فاهِم.

 رَدَّ :رَادّ.

 أَمِنَ :آمِن.

 سعى :ساعٍ.

 سال :سَائِل.

 سأل :سَائِل.

 من الفعل فوف الثالثي يصاغ على (وزن الفعل املضارع) و (إبدال حرف املضارعة ميما مضمومة) و (كسر ما
قبل اآلخر) :
 ابتسم :مُبْتَسِم.

 انطلق :مُنْطَلِقْ.

 تولَّ :مُتَوَلٍّ.

 اسم املفعول :هو اسم يشتق يدُلّ على احلدث ومَنْ أو ما يقع عليه.
 من الفعل الثالثي يصاغ على وزن (مفعول):
 شدّ :مشدود.

 دعا :مَدعوّ.

 رمى :مرميّ.

 باع :مَبيع.

 من الفعل فوق الثالثي :يصاغ على (وزن املضارع) مع (إبدال حرف املضارعة ميما مضمومة) و (فتح ما قبل
اآلخر):
 استخدمَ :مُسْتَخْدَم.

 استمدّ :مُستمَدّ.

 إذا كان الفعل الزمًا حلقت اسم املفعول شبه مجلة:
 رغب فيه :مرغوب فيه.

ّ
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ّ
هات اسم الفاعل ،واسم املفعول من كل فعل من األفعال اآلتية:
.7
ِ
الفعل

التقى

اسم الفاعل

ملتقٍ

اسم املفعول

مُلتَقَى

باع

انصرف

ّ

عد

روى

الم

بَائِع

صرِف
مُنْ َ

عَادّ

الئِم

راوٍ

مَبيع

صرَف عنه
مُنْ َ

مَعدود

مَلُوم

َمرْوِيّ

ّ ّ
ّ
 .2عين أمساء الفاعلني يف النص اآلتي:

" ال تكن ممّن يرجو اآلخرة بغري عمل ويرجو التّوبة بطول األمل ،يقول يف الدّنيا بقول الزّاهدين ويعمل
فيها بعمل الرّاغبني ،إن أعطي منها مل يشبع ،وإن مُنع منها مل يقنع ،يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزّيادة
يف ما بقي ،ينهى وال ينتهي ،ويأمر النّاس مبا ال يأتي ،حيبّ الصّاحلني وال يعمل عملهم ،ويُبْغِضُ املُذْنِبنيَ
وهو أحدهم ،يكره املوت لكثرة ذنوبه ويُقيم على ما يكره املوت من أجله ،إنْ سقم ظلّ نادمًا ،وإنْ صحَّ
أمن الهيًا ،يُعْجَبُ بنفسه إذا عويف ويقنط إذا ابْتُلي ".
 الرّاغبني.

 الصّاحلني.

 املُذْنِبنيَ.

 الزّاهدين.
ّ
 .3ميز اسم الفاعل من اسم املفعول يف العبارتني اآلتيتني:
َ
ُ
أ .الفتاة خمتارة مالبسها بذوق رفيع.

 نادمًا.

 الهيًا.

 خمتارة :اسم فاعل {يدل على احلدث ومن قام به}.
ُ
ب .اهلدية خمتارة بعناية فائقة.

 خمتارة :اسم مفعول {يدل على احلدث ومن وقع عليه}.
 .7استخرج اسم الفاعل واسم املفعول من اآليات الكرمية ( 33إىل  )30من سورة آل عمران.

 اسم الفاعل :قائم ،مُصَدِّقًا ،الصّاحلني.
ُحررًا.
 اسم املفعول :م َّ

ّ
 القصة القصية:

الكتابة

 فنٌّ أدبيّ يتناول حادثة أو جمموعة حوادث تتعلّق بشخص ّيةٍ أو جمموعة من الشّخصيّات اإلنسانيّة يف
ب أدبيّ ممتع.
بيئة زمانيّة أو مكانيّة ما تنتهي إىل غاية أو هدف بُنِيَتْ من أجله القصّة بأسلو ٍ

ّ
 تهدف القصة إىل:

 التأثري يف القارئ وإمتاعه وتسليته عن طريق التّلميح والرّمز.
ّ
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ّ
 عناصر القصة:

 احلدث :ميثّل جمموعة من الوقائع اجلزئية املرتابطة واملنظَّمة على حنو خاصّ.
 احلُبكة (العُقدة) :اليت تبدأ غامضة ثمّ تتكشّف تدرجييًّا ،وهي قمّة احلدث يف القصّة.
 الصّراعان :الداخلي واخلارجي.
 احلوار.
 الزّمان.
 املكان.
 الشّخصيّات الرّئيسة والثّانويّة ،والنّامية والثّابتة.
 أبعاد الشّخصيّة ،وتتمثل يف:
 البعد اخلارجي :الّذي ميثّل املظهر العام والسّلوك.
 البعد الدّاخلي :ويشمل األحداث النّفسيّة والفكريّة والسّلوك الناتج عنها ،واجلانب االجتماعيّ الذي يشمل
املركز الّذي تشغله الشّخصيّة يف اجملتمع وظروفها االجتماعيّة.
ّ
ّ
اقرأ القصة اآلتية ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
ْ
حفظ األمانة
قال تاجر :قصدْتُ احلجّ يف بعض األعوام ،وكانت جتارتي عظيمة ،وأموالي كثرية ،وكان يف وسطي هِمْيان
{كيسٌ للنَّفقة يُشدُّ يف الوسط} مليء بالدّنانري واجلواهر القيّمة ،فلمّا كنت ببعض الطّريق نزلت ألقضي بعض شأني،
فاحنلّ اهلِمْيان من وسطي وسقط ،ومل أعلم بذ لك إالّ بعد أن سرتُ عن املوضع فراسخ (الفَرْسَخ :مقياس يُقدَّر
بثالثة أميال} ،ولكن ذلك مل يكن يؤثّر يف قليب ملا كنتُ عليه من غنى.
وملّا قضيتُ حجَّيت وعُدْتُ إىل بلدي تتابعت املصائب عليّ ،حتّى ملْ أعدْ أملك شيئًا ،فَهِمْتُ على وجهي
{خَرَجَ وهو ال يدري أينَ يتوجَّه} هاربًا من بلدي ،وما أملك يف تلك اللّيلة إالّ دراهمَ معدودة ،وكانت اللّية مطرية،
فأويتُ يف بعض القرى إىل خان خراب ،فحضرتْ زوجيت الوالدة فتحيّرتُ ،ثمّ ولدتْ ،فقالت :يا هذا ،السّاعة خترج
روحي ،فاتّخذْ لي طعامًا أتقوّى به ،فخرجتُ أخبط يف الظُّ لمة واملطر حتّى جئتُ إىل بائع فوقفتُ عليه ،فكلَّمين
بعد جهد ،فشرحتُ له حالي ،فرمحين وأعطاني بتلك القطع أكالً وزبيبًا ،وأعارني إناءً جعلتُ ذلك فيه ،وجئتُ أريد
املوضع ،فلمّا قربتُ من اخلان ،زَلِقَتْ رجلي وانكسر اإلناء ،وذهب مجيع ما فيه ،فجعلتُ أبكي وأصيح ،فأطلَّ
رجل من داره ،وملّا شرحتُ له حالي ،قلتُ له :ال أبكي من أجل الدّراهم ،ولكن رمحة لزوجيت ونفسي ،فإنّ
امرأتي متوت اآلن جوعًا ،فقد ذهب منّي يف احلجّ هِمْيان فيه ما يساوي ثالثة آالف دينار ،فما فكّرتُ فيه ،وأنت
تراني السّاعة أبكي بسبب دراهم معدودات ،فقال لي :باهلل يا رجل ،ما كانت صفة هِ ْميانك؟ فقلت :وما ينفعين
وينفعك من صفة هِمْياني الّذي ضاع منذ كذا وكذا؟ ومشيت.
ّ
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فإذا الرّجل قد خرج يصيح بي :خذ يا هذا ،فظنَنْتُه يتصدّق عليّ ،فجئتُ وقلتُ :أيّ شيء تريد؟ فقبض عليّ
وقال :صِفْ لي هِمْيانك.
فوصفتُه له وقلتُ له :إنّه مصنوعٌ مِنْ ديباجٍ أسْودَ ،فأخرج من وسطه هِ ْمياني نفسه ،وقال :أتعرف هذا؟ فحني
رأيته شهقتُ ،وقلتُ له :يا هذا أمَلَكٌ أنتَ أم نيبّ؟
فقال  :أنا أحفظه منْذُ كذا وكذا سنة ،وأحبث عن صاحبه بال جدوى ،فخذْ هِ ْميانك واجعلين يف حِلٍّ من
أمري ،فشكرتُهُ ودعوتُ له.
وأخذتُ هِ ْمي اني ورجعتُ إىل بلدي ،فبعتُ اجلواهر ،واتّجرتُ ،فما مضت إالّ سنوات حتّى صرتُ صاحب
عشرة آالف دينار.
ّ
ّ
 .7حدد عناصر القصة.

(سامر حشيمة ،قصص مؤثرة من واقع احلياة من املاضي واحلاضر)

 املكان :مكان يف احلجّ ،وبيت الرّجل الّذي ردّ األمانة.
ّ
 الزمان :وقت احلجّ وما بعده.
 العقدة (ذروة التأزم) :عندما انزلقت رجل التّاجر وانكسر اإلناء وذهب مجيع ما فيه.
ّ
 الشخوص :التّاجر ،زوجة التّاجر ،الرّجل الّذي ردّ األمانة.
 احلدث :أحداث القصّة بتطوّراتها.
ّ
ّ
ّ
 الصراع الداخلي :زوجة التّاجر وصراعها مع أمل الوالدة ،وصراعها مع اجلوع.
ّ
ّ
 الصراع اخلارجي :التاجر عندما هام على وجهه وصارع الليلة املطرية.

.2



.3

د كيس النّقود إىل التّاجر.
احلل :ر ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صنف الشخصيات الواردة يف القصة ،وبين نوعها.
ّ
ّ
الشخصيات الرئيسة :التّاجر ،زوجة التّاجر ،الرّجل الّذي ردّ األمانة.
ّ
ّ
ّ
الشخصيات النامية :التّاجر.
ّ
ّ
ّ
الشخصيات الثابتة :زوجة التّاجر ،الرّجل الّذي ردّ األمانة.
ّ
ما العربة املستفادة من القصة.
 حفظ األمانة مهما طال الزّمن.

 ردّ األمانة إىل أصحابها.
ّ
ّ
اكتب قصة مبا ال يقل عن مئتي كلمة يف واحد من املوضوعني اآلتيني:
ّ
ّ
ّ
 .7أهمية رعاية األيتام يف ضوء قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ،وأشار
ً
ّ
ّ ّ
(رواه البخاري).
بالسبابة والوسطة وفرج بينهما شيئا".
ْ
ُ
ً
هبت طفال بعد صرب طويل.
 .2امرأة و ِ
ّ
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ّ
ّ
التقويم الذاتي

بعد كتابيت القصّة أتأكّد من أنّين:
 .3اخرتت عنوانًا مناسبًا ملضمون القصّة.

 .2راعيت عنصري الزّمان واملكان يف القصّة.

 .1صنّفت الشخوص نوعني :رئيسة وثانوية.

 .4استخدمت احلوار القصصيّ.

 .1حدّدت العقدة يف القصّة.

 .6أنهيتُ قصّيت حبلّ هادف ونبيل.

خمتارات من لغتنا اجلميلة
َّ ً
ّ ّ
ألمسينه حممدا

ثم يشرق الفجر وتبسط الشّمس رداءها النّقيّ على بطحاء مكة وما حييط بها من اجلبال; ويرتفع الضحى،
ويضطرب النّاس يف أمورهم وقد قضوا ليالً جاهالً غافالً ،مل يشعروا فيه بشيء ،كأنّه مل يكن فيه شيء .ولو قد
كُشف عنهم الغطاء ،ولو قد أُزيلت عن قلوبهم احلجب لرأوا ومسعوا .ولكن اهلل قد جعل لكل شيء قدرًا; فهو
جر وحوله أبناؤه ومجاعة من
يظهر آياته ملن يشاء ،وخيفي آياته على من يشاء .وعبد املطّلب جالس يف احلِ ْ
قريش ،قد أخذوا فيما كانوا يأخذون فيه من حديث .وهو يسمع إليهم بأذنيه ويعرض عنهم بنفسه ،يفكّر يف
فقيده الّذي ال يستطيع أنْ ينساه .وإنه لفي ذلك وإذا البشري يُقبل عليه مسرعًا ،حتّى إذا انتهى إليه حيّاه ،وقال:
لقد وُلد لك غالم ،فهلُمَّ فانظرْ إليه; فال يسمع هذه البشرى حتّى حيسّ أن اهلل قد أخلفه من فقيده ورَفق به يف
مُصابه ،وادّخر له عزاءً عن حمنته ،فيسأل :أهو ابنُ عبد هلل؟ فيجيبه البشري نعم ،فينهض مسرعًا وينهض معه بنوه،
وميضون ال يَلْوون على شيء حتى يبلغوا بيت آمنة .فإذا دخل الشّيخ ورأى الغالم أحسّ كأنّ اهلل قد أنزل على
قلبه ال ّسكينة وجال عن قلبه احلزن ،وردّه إىل غبطة وسرور بَعُدَ عهده بهما.
ثمّ يسمع حديثَ النساء فال يُنكر منه شيئًا ،كأنّما كان ينتظره ،وكأنّما كان منه على ميعاد .ثمَّ يرفع الصّيبّ إليه
فيقبّله ويقول :ألمسينَّه حممدًا.
 ال يَلْوون :ال مييلون على مكان يقفون فيه.

 طه حسني ( 3881ــ 3191م) :أديبٌ مصريّ ،فقد بصره طفالً صغريًا ،لُقِّبَ بعميد األدب العربيّ .له مؤلفات كثرية،
منها :الوعدُ احلقُّ ،وحديث األربعاء ،وعلى هامش السّرية ،واأليام.

ّ
النشاط
 عُد إىل كتاب "على هامش السّرية " واقرأ تفاصيل قصّة والدة الرسول ــ صلى اهلل عليه وسلّم ــ كما أوردها
طه حسني ،واروها أمام زمالئك.
ّ
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ل
ن
ب
يل
ا
ّ
ّ
يف اللغة العرب ّية
الوحدة الثّانية

صناعة ال ّّسور
إعداد املعلم

حممد نبيل العمري
0790717045

االستماع
 استمع إىل النّصّ الذي يقرؤه عليك معلّمك من كُتيِّب نصوص االستماع ،ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:
ّ
ً
ّ
 .7ما املقصود بالطاقة بناء على فهمك النص؟
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
 .2ما الفرق بني الطاقة اإلجيابية والطاقة السلبية؟
ّ
ّ
ّ
 .5ما فائدة الشعور بالطاقة اإلجيابية؟
ّ
ّ
ّ
ً
 .7اذكر ثالثا من السبل التي تقودنا إىل الطاقة اإلجيابية.
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
 .0اذكر ثالثة من األسباب التي تولد الطاقة السلبية يف اإلنسان.
ّ
ّ
ّ ّ
 .6أتظن أن إخفاق اإلنسان وجناحه يعتمدان على احلظ؟ وضح رأيك.
ّ ّ
ّ
ّ
ِّ َ
 .0ميكن لإلنسان أن يردد عبارات ختلصه من الطاقة السلبية ،اذكر واحدة منها.
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .8كيف تبدد التمارين الرياضية الطاقة السلبية؟
ّ
ً
ّ
ً
 .0سيواجه فريق مدرستك فريقا آخر حقق فوزا يف العام املاضي ،فما السبيل إىل شحذ هممهم يف رأيك.
ّ
ّ
ّ
 .79اقرتح وسائل أخرى متدنا بالطاقة اإلجيابية.

ّ ّ
التحدث
ّ
 .7حتدث إىل زمالئك يف قول إيليا أبو ماضي:
ً
َ ْ َ ُ ُّ َ
ٌ
ٌ
هو عبء على احلياة ثقيل من يظن احلياة عبئا ثقيال
 .2حاور زمالءك يف عبارة " :ال تنظر إىل اجلزء الفارغ من الكأس ،بل إىل اجلزء اململوء".
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

50

القراءة:

ّ
ّ
فن السرور

مل تَكُن.
ت أسْبَا ُبهُ ،وَيَخْلُقُهَا إنْ ْ
ن يُمَْنحَ اإلنْسَانُ القُدْرَةَ على السُّرُورِ ،يَسْتَمْتِعُ ب ِه إنْ وُجِدَ ْ
نِعْ َمةٌ كُبْرَى أَ ْ
جلُ أو املَرْأةُ َيخْلُقُ حَوَْلهُ جوًّا
يُعْجِبُنِي القَمَرُ يف تَقَلُّدِهِ هَاَلةً تَشِعُّ سُرُورًا وَبَهَاءً وَنُورًا ،ويُعْجِبُنِي الرَّ ُ
َفقُ من وَجْهِه.
طةِ والسُّرُورِ ،ثُمَّ يَتَشَرَّ ُبهُ فَيُشْ ِرقُ يف حمَيَّاه ،وَيَلْمَعُ يف عَيْنِه ،وَيََتأََّلقُ يف جَبِينِه ،وَيَتَد َّ
مُشْبَعًا بِاْلغِبْ َ
ِحةً؛
اخلارجيةِ ،فَيَشْتَ ِرطُ لِيُسَرَّ ماالً وَبَنِنيَ وَص َّ
َّ
يُخْطِئُ َمنْ يَظُنُّ أنَّ أسْبَابَ السُّرِورِ كُلَّهَا يف الظُّرُوفِ
س َمنْ يَشْقَى يف النَّعِيم ،ومِنْهُم َمنْ يَ ْنعَمُ
فالسُّرورُ يَعْتَمِدُ على النَّفْسِ أكْثَرَ مِمَّا يَعْتَمِدُ على الظُّرُوف ،ويف النَّا ِ
يف الشَّقَاء ،ويف النَّاسِ َمنْ ال يَسْتَطِيعُ أنْ يَشْتَرِيَ ضحكةً عَمِي َقةً بِكُلِّ مَاِلهِ وهو كَثِريٌ ،وفِيهِم َمنْ يَسْتَطِيعُ أنْ
يَشْتَرِيَ ضَحَكَاتٍ عَالَِيةً عَمِي َقةً وَاسِ َعةً ِبأَقَلِّ األَثْمَانِ ،وبِال ثَمَن ،وَال تَنْقُصُنا الوَسَاِئلُ ،فَجَوُّنَا جَمِيلٌ ،وَخَيْرَاتُنا
كَثِريَةٌ.
احلَيَاةُ فَنٌّ ،وَالسُّرورُ كَسَائِرِ شُؤونِ احلَيَاةِ فَنُّ؛ فَ َمنْ عَرَفَ كَيْفَ يَنْتَفِعُ بهذا الفَنِّ ،اسْتَثْمَرَهُ واسْتَفَادَ مِنْهُ
ن يَسْتَثْمِرَهُ.
فأ ْ
م يَعْرِ ْ
م يَعْرِ ْفهُ لَ ْ
ن لَ ْ
ي به ،وَ َم ْ
وَحَظِ َ
أولُ دَرْسٍ يَجِبُ أنْ يُتَعَلَّمَ يف فَنِّ السُّرورِ قُوَّةُ االحْتِمَالِ؛ فَمَا إنْ يُصَابَ املَرْءُ بالتَّا ِفهِ ِمنَ األمْرِ حَتَّى
َّ
َرقُ جَفَْنهُ،
جهِ ،نَاكِسَ البَصَرِ ،تَتَناجَى اهلُمُومُ يف صَدْ ِرهِ ،وَتَقُضُّ مَضْجَ َعهُ ،وَتُؤ ِّ
تَرَاهُ حَ ِرجَ الصَّدْرِ ،كَاسِفَ الوَ ْ
وهي إذا حَدَثَتْ لِ َمنْ هو أقْوَى احْتِمَاالً ،لَمْ يُ ْلقِ لَهَا بَاالً ،وَلَمْ ُتحَرِّكْ مِ ْنهُ نَفَسًا ،وَنَامَ ِملْءَ جُفُو ِنهِ رَضِيَّ البَالِ
غ الصَّدْرِ.
فَارِ َ
وَمَع هذا ك ُِّلهِ فَفِي اسْتِطَا َعةِ اإلنْسَانِ أنْ يَتَغَلَّبَ على املَصَاعِبِ ،وَيَخِْلقَ السُّرُورَ حَوَْلهُ .وَجُزْءٌ كَبِريٌ ِمنَ
اإلخْفَاقِ يف خَ ْلقِ السُّرُورِ يَرْجِعُ إىل الفَرْدِ نَفْ ِسهِ ،بِدَلِيلِ أنَّا نَرَى يف الظُّرُوفِ الواَحِدَةِ واألسْرَةِ الوَاحِدَةِ
واألمةِ الوَحِدَةِ َمنْ يَسْتَطِيعُ أنْ يَخِْلقَ ِمنْ كُلِّ شَيْءٍ سُرُورًا ،وَإىل جَانِ ِبهِ أخُوهُ الذي يَخِْلقُ ِمنْ كُلِّ شَيْءٍ
َّ
حُزْنًا؛ فَالْعَا ِملُ الشَّخْصِيُّ ـــ ال شكّ ـــ لَهُ عَالقةٌ كَبِريةٌ يف إِجيَادِ اجلَوِّ الذي يُتَنَفَّسُ مِ ْنهُ؛ ففي الدُّنْيَا عَامِالنِ
اثْنَانِ :عَا ِملٌ خَارِجِيٌّ وهو كلُّ العَالَمِ ،وعَا ِملٌ دَاخِلِيٌّ وهو نَفْسُكَ؛ فَنَفْسُكَ نِصْفُ العَوَا ِملِ ،فاجْتَهِد أنْ
تَكْسَبَ النِّصْفَ على األ َقلّ؛ وإذًا فَرُجْحَانُ كَفَّتِهَا قَرِيبُ االحْتِمَالِ ،بلْ إنَّ النِّصْفَ اآلخَرَ وهو العَالَمُ ال قِي َمةَ
َلهُ بالنّسَبةِ إليكَ إالّ بِمُرُورِهِ بِمَشَاعِرِكَ؛ فَهِي الّيت تُلَوِّنُهُ ،وَتُجَمِّ ُلهُ أوْ تُقَبِّحُهُ ،فإذا جَلَوْتَ عَيْنَكَ ،وَأرْهَفْتَ
ن سُرُورًا.
ع نَفْسِكَ فَيَكُو ُ
ِي يَتَفَا َعلُ مَ َ
ك للسُّرُورِ ،فالْعَالَمُ اخلَارِج ُّ
سَمْعَكَ ،وأَعْدَدْتَ مَشَاعِرَ َ
ّ
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إنّا لَنَرَى النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ يف القُدْرَةِ على خَ ْلقِ السُّرُورِ اخْتِالفَ مَصابِيحَ الكَهْرُبَاءِ يف القُدْرَةِ على
ح النَّوْمِ ،وَمِنْهُم ذُو القُدْرَةِ اهلَائِ َلةِ
اإلضَاءَةِ؛ فَمِنْهُمْ املُظلِمُ كالْمِصْبَاحِ املُحْتَ ِرقِ ،وَمِنْهُم املُضِي ُء بِقَدْ ٍر كمِصْبَا ِ
ري لِنَفْسِكَ وَللنَّاسِ.
ِي يُنِ ُ
ح قَو ٍّ
ك إنْ ضَعُفَ ،وَاسْتَعِضْ عَ ْن ُه بِمِصْبَا ٍ
ح احلَفَالتِ ،فَغَيِّرْ مِصْبَاحَ َ
كمِصْبَا ِ
وَلَعَلَّ ِمنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ احلُزْنِ ضِيقُ األُ ُفقِ ،وَكَثْرَةُ تَفْكِريِ اإلنْسَانِ يف نَفْ ِسهِ حَتَّى َكأَنَّها مَرْكَزُ العَالَمِ،
ُل
ُمةَ والسَّعادَةَ والرَّخاءَ كُلَّها خُلِقَتْ لِشَخْصِهِ ،فَهُو يَقِيسُ ك َّ
وَ َكأَنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ والنُّجُومَ والبِحَارَ واألنْهَارَ واأل َّ
املَسَاِئلِ بِمِقْيَاسِ نَفْ ِسهِ ،وُيُدِيمُ التَّفْكِريَ يف نَفْ ِسهِ وعال َقةَ العَالَمِ بِها .وهذا ـــ ِمنْ غَيْرِ رَيْبٍ ـــ يُسَبِّبُ البُؤْسَ
طةٌ صَغِريَةٌ على املُحِي ِ
واحلُزْنَ ،فَمُحَالٌ أنْ يَجْرِيَ العَالَمُ وَ ْفقَ نَفْ ِسهِ؛ ألنَّ نَفْ َسهُ لَيْسَتْ املَرْكَزَ ،وَإنَّمَا هي نُقْ َ
العَظِيمِ ،فإنْ هو وَسَّعَ أُفُقَهُ ،ونَظَرَ إىل العَالَمِ الفَسِيحِ ،وَنَسِيَ نَفْ َسهُ أحْيَانًا أوْ كَثِريًا شَعَرَ ِبأَنَّ األَعْبَاءَ الّيت تُثْقلُ
ت شَيْئًا فَشَيْئًا.
ت شَيْئًا فَشَيْئًا ،وَتَحَلَّلَ ْ
كَاهِ َلهُ ،والقُيُو َد الّيت تُثْقلُ بها نَفْ َسهُ قَدْ خَفَّ ْ
ألنهُ يَجِدُ من زَمَ ِنهِ ما يُطِيلُ التَّفْكِريَ
وهذا هو السَّبَبُ يف أنَّ أكْثَرَ النَّاسِ فَرَاغًا أشَدُّهُم ضِيقًا بِنَفْ ِسهِ؛ َّ
َذةَ
جةً :لَذَّةَ الفِكْرِ والعَ َملِ ،ول َّ
فيها ،فَإنْ هو اسْتَغْ َرقَ يف عَمَ ِلهِ ،وَفَكَّرَ يف ما حَوَْلهُ ،كَانَ لهُ مِنْ ذلك لَذَّةً مُزْدَوَ َ
نِسْيَانِ النَّفْسِ.
وََلعَلَّ ِمنْ دُرُوسِ فَنِّ السُّرُورِ أنْ يَقْبِضَ املَرْءُ على زِمَا ِم تَفْكِريِهِ ،فَيُصَرِّ ُفهُ كَمَا يَشَاءُ؛ فَإنْ هو تَعَرَّضَ
كهُ أوْ صَدِي َقهُ يف ما يُؤَدِّي
لِمَوْضُوعٍ مُقْبِضٍ ـــ كأنْ يُنَاقِشَ أسرَتهُ يف أمْرٍ ِمنَ األُمُورِ املُحْزَِنةِ ،أو يُجَادلَ شَرِي َ
إىل الغَضَبِ ـــ حَوَّلَ نَاحِ َيةَ تَفْكِريِهِ ،وَأَثَارَ مَ ْسأَلَةً أُخْرَى سَارَّةً يَنْسَى بِهَا مَ ْسأَلََتهُ األُولَى املُحْزَِنةَ؛ فإنْ تَضَايَقْتَ
ق الشَّطْرَنْج.
ل بَيَا ِد َ
ل تَفْكِريَكَ كَما تَنْ ُق ُ
ن أَمْرٍ فَتَكَلَّمْ يف غَيْرِهِ ،وانْ ُق ْ
ِم ْ
وَمِنْ هذه الدُّرُوسِ أيْضًا أالّ تُقَدِّرَ احلَيَاةَ فَ ْوقَ قِيمَتِهَا؛ فالْحَيَاةُ هَيَِّنةٌ ،فَاعْ َملْ اخلَيْرَ ما اسْتَطَعْتَ ،وافْرَحْ
ما اسْتَطَعْتَ ،وال تَجْمَعْ على نَفْسِكَ األلَمَ بِتَوَقُّعِ الشَّرِّ ،ثُمَّ األلَمَ بِوُقُو ِعهِ ،فَيَكْفِي يف هذه احلَيَاةِ أَلَمٌ وَاحِدٌ
َّر الوَاحِدِ.
للش ِّ
جلُ ال يَزَالُ يَتَشَاعَرُ حَتَّى يَكُونَ شَاعِرًا ،ويَتَخَاطَبُ حَتَّى يَصِريَ خَطِيبًا،
وَلِتَفْ َعلَ ما يَفْعَ ُلهُ الفَنَّانُونَ ،فَالرَّ ُ
ح والسُّرُو َر واالبْتِسَا َم للحَيَاةِ ،حَتَّى يَكُونَ التَّطَبُّعُ طَبْعًا.
وَيَتَكَاتَبُ حَتَّى يَصِريَ كَاتِبًا ،فَتَصَنَّعِ الفَ َر َ
(أمحد أمني ،فيْض اخلاطر)
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ّ

التعريف بالكاتب
.

 أمحد أمني ( 6881ـــ 6591م).
 أديب ومفكّر مصريّ.

 عمل يف جامعة القاهرة.

 أنشأ جملّة {الثّقافة}.

 شارك يف إخراج {جملّة الرّسالة}.

 من أهمّ مؤلّفاته:
 فجر اإلسالم.

 ضحى اإلسالم.

 فيْض اخلاطر :الذي أخذ منه ال ّنصّ.
ّ ّ ّ
جو النص

 يبيّن أمحد أمني يف هذا النّصّ كيف ميكن لإلنسان أن يكون سعيدًا؛ ألنّ السّرور ينبع من داخل
اإلنسان ال من الظّروف اخلارجيّة احمليطة به حَسْب.
 يذكر السّبل والوسائل اليت ميكن بها أن حيقق اإلنسان الفرح والسّرور ،حنو:
ال الصِّعَاب.
 أن يكون قويًّا متحمِّ ً
 أال يفكر بنفسه كثريًا وكأنّها مَرْكَ ُز العالَم.
ن يَمْأل وقت فراغه مبا هو نافع ومفيد مثل العمل.
 أ ْ
ل ما
 يرى أنّ على اإلنسان الذي يبحث عن السّرور أال يفكّر يف ما هو سليبّ ،بل يوجّه تفكريه حنو ك ّ
هو إجيابيّ ،وأن جيتهد يف أن جيعل السّعادة طبعًا من طباعه ،وال يُضيّعها يف ما يكدّر عيشه.
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ّ ّ
شرح وحتليل النص
مل تَكُن.
ت أسْبَا ُبهُ ،وَيَخْلُقُهَا إنْ ْ
ن يُمَْنحَ اإلنْسَانُ القُدْرَةَ على السُّرُورِ ،يَسْتَمْتِعُ ب ِه إنْ وُجِدَ ْ
نِعْ َمةٌ كُبْرَى أَ ْ
جلُ أو املَرْأةُ َيخْ ُلقُ حَوَْلهُ جوًّا
يُعْجِبُنِي القَمَرُ يف تَقَلُّدِهِ هَاَلةً تَشِعُّ سُرُورًا وَبَهَاءً وَنُورًا ،ويُعْجِبُنِي الرَّ ُ
َفقُ من وَجْهِه.
طةِ والسُّرُورِ ،ثُمَّ يَتَشَرَّ ُبهُ فَيُشْ ِرقُ يف حمَيَّاه ،وَيَلْمَعُ يف عَيْنِه ،وَيََتأََّلقُ يف جَبِينِه ،وَيَتَد َّ
مُشْبَعًا بِاْلغِبْ َ
الجذر

المعنى

الكلمة
مينح

الجذر

المعنى

منح

يعطي دون مقابل

الكلمة
السُّرُورِ

ارتياح يف الصدر عند حدوث منفعة

سرر

تَقَلُّدِهِ

قلد

وضعه يف عنقه  /يلبس قالدة

هَالَةً

هول

الدّائرة من الضّوء حتي جبرم مساويّ

تَشِعُّ

شعع

أرسلت أشعّتها  /ملع حسنًا وبهاءً

خيلق

خلق

يصنع  /يُوْجِد

مُشْبَعًا

شبع

ممتلئ ال يقبل املزيد

الْغِبْطَةِ

غب

يَتَشَرَّبُهُ

شرب

امتصّه (أخذه) على مهل  /يتشبّع منه

حمَيَّاه

حيي

وجهه  /الوجه

يََتأَلَّقُ

ألق

أحرز جناحًا ومتيُّزًا  /يلمع /يشرق يَتَدَفَّقُ

دفق

تصبَّب وجرى وهطل

االبتهاج وحسن احلال /الفرح والبهجة

 الفكرة :احلديث عن الطريقة اليت ميكن أن يكون بها اإلنسان سعيدًا /كيف ميكن أن يكون اإلنسان سعيدًا.
ّ

ّ

ّ

 النعمة الوارد ذكرها يف بداية النص :القدرة على السّرور.
ّ

 دور اإلنسان جتاه السرور :أن يستمتع به إن وجدت أسبابه ،وخيلقها إن مل تكن موجودة.
ّ

 نتائج السرور على اإلنسان:

 يلمع يف عينه.

 يشرق يف حميّاه.

َ َ َ
 األمور التي تعجب الكاتب وذكرها يف الفقرة:

 القمر يف تقلّده هالة تَشِعُّ سرورًا وبهاءً ونورًا.
ّ

ّ

 يتألّق يف جبينه.

 يتدفّق من وجهه.

 الرجل أو املرأة خيلق حوله جوًّا مشبعًا بالغبطة والسّرور.

 يعود الضمري اهلاء يف (يتشربه) على :جوًّا مُشْبَعًا.
ّ

ّ

 الصور الفنية:
ْ ٌَ ُ ْ َ

َ ْ ُ ْ َ َ

ْ َ ُ

ُ َْ َ

ُّ ُ

ور :شبّه القدرة على السّرور بالشيء الذي يُعطى دون مقابل.
ِ نعمة كبرى أن يمنح اإلنسان القدرة على السر ِ
ُ ْ ُ

َ َ ُ

َ َ ُّ

َ َ ً َ

ُّ ُ ُ ً َ َ َ ً َ ُ ً

شع سرورا وبهاء ونورا :شبّه القمر بإنسان يضع حول عنقه قالدة ،كما شبّه اهلالة
جب ِني القمر يف تقل ِد ِه هالة ت ِ
 يع ِ
سرُورًا وَبَهَاءً وَنُورًا بالقالدة ،كما شبّه السرور والبهاء والنّور حول القمر باألحجار
اليت حول القمر واليت تشعّ ُ

النفيسة اليت تشكّل قالدة مجيلة.
ُ ْ ُ

َّ ُ ُ

َ ْ ُ َ ُْ ُ

َْ ُ

ًّ

ُ ْ َ ً

ْ ْ َ

ُّ ُ

 يعجِبنِي الرجل أو املرأة يخلق حوله جوا مشبعا بِالغِبطةِ والسرورِ :شبّه الرّجل واملرأة بالقادر على إجياد شيء
من العدم ،كما شبّه اجلوّ باحمللول املشبع الذي ال ميكن إذابة أيّ شيء فيه ،وشبّه الغبطة والسّرور بالشيء

املُذاب يف احمللول.
ّ
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ّ

 فيتشربه :صوّر السّرور بالشّراب الطّيب يشربه اإلنسان  /صور السّرور بالشّعاع الدافئ يأخذه اجلسم.
َ ُ ْ

َ َّ

ُ

 فيشرِق يف حمياه :صوّر الكاتب السّرور نورًا يضيء وجه صاحبه.
َْ َ ُ

َ ْ

َ ََ َّ ُ

َ

 يلمع يف عي ِنه :شبّه السّرور بالربق  /شبّه السّرور باللمعة املوجودة يف العني.
ينه :شبّه السّرور باإلنسان الذي حيرز جناحًا ومت ّيزًا.
 يتألق يف ج ِب ِ
َ ْ

َ َ َ َ َّ ُ

 ويتدفق من وجهِه :صوّر السّرور ماءً يتدفّق من وجه املسرور ،وصوّر الوجه نبعًا يتدفّق منه املاء.
الظرُوفِ اخلارجيَّةِ ،فَيَشَْت ِرطُ لِيُسَرَّ ماالً وَبَنِنيَ وَصِحَّةً؛ فالسُّرورُ
السرِورِ كُلَّهَا يف ُّ
طئُ مَنْ يَظُنُّ أنَّ أسْبَابَ ُّ
يُخْ ِ
الظرُوف ،ويف النَّاسِ مَنْ يَشْقَى يف النَّعِيم ،ومِنْهُم مَنْ يَنْعَمُ يف الشَّقَاء،
يَعْتَمِدُ على النَّفْسِ أكَْثرَ مِمَّا يَعْتَمِدُ على ُّ
ويف النَّاسِ مَنْ ال يَسْتَطِ يعُ أنْ يَشَْت ِريَ ضحكةً عَمِيقَةً بِكُلِّ مَالِهِ وهو كَثِريٌ ،وفِيهِم مَنْ يَسْتَطِيعُ أنْ يَشَْت ِريَ ضَحَكَاتٍ
عَالِيَةً عَمِيقَةً وَاسِعَةً بِأَقَلِّ األَثْمَانِ ،وبِال ثَمَن ،وَال تَنْقُصُنا الوَسَائِلُ ،فَجَوُّنَا جَمِيلٌ ،وَخَ ْيرَاتُنا كَثِريَةٌ.

الكلمة
طئُ
يُخْ ِ

الجذر

المعنى

خطأ

يقع يف اخلطأ

الكلمة
يَظُنُّ

ظنن

األحوال

يَشَْترِطُ

شرط

يلتزم  /يلزم نفسه

لِيُسَرَّ

سرر

يفرح  /يكون مسرورًا  /السعادة والسّرور

يَعْتَمِدُ

عمد

يتَّكل على

يَشْقَى

شقي

يتعب ويشتد عناؤه  /التعب والشّدة

النَّعِيم

نعم

عيش رغيد فيه ارتياح بال  /طيب العيش

األَثْمَانِ

مثن

قيمة الشّيء ومكافئه بالثمن

الظرُوفِ ظرف
ُّ

الجذر

المعنى
يعتقد

الوَسَائِلُ وسل

الطرق /كل ما يتحقق به غرض معيّن

 الفكرة :احلديث عن أسباب السّرور.
ّ

 يعتمد حتقيق السرور على :النّفس أكثر مما يعتمد على الظروف.
ّ

 تكمن السعادة يف رأي الكاتب يف :النّفس ال يف الظروف.
ّ

ّ

 تكمن السعادة يف رأي بعض الناس يف :الظروف اخلارجيّة
ّ

ّ

 يشرتط بعض الناس للسعادة :املال ،والبنني ،والصّحة.
ّ

ّ

 قسم الكاتب الناس إىل:
 من النَّاسِ مَنْ يَشْقَى يف النَّعِيم.

 من النّاسِ مَنْ يَنْعَمُ يف الشَّقَاء.

 من النَّاسِ مَنْ ال يَسْتَطِيعُ أنْ يَشَْت ِريَ ضحكةً عَمِيقَةً بِكُلِّ مَالِهِ وهو كَثِريٌ.
 من النّاس مَنْ يَسْتَطِيعُ أنْ يَشَْت ِريَ ضَحَكَاتٍ عَالِيَةً عَمِيقَةً وَاسِعَةً بِأَقَلِّ األَثْمَانِ ،وبِال ثَمَن.

ّ
ّ
 علل الكاتب مقدرتنا على السرور بــ:

 اجلوّ اجلميل.

 اخلريات الكثرية.

َّ َ
ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ
َّ
َ ْ َ َْ
َّ
ّ
ومنهم من ينعم يف الشقاء} هو :املقابلة.
يم،
ع
الن
يف
ى
ق
ش
ي
ن
م
اس
الن
{ويف
مجلة
يف
البديعي
ن
 احملس
ِ
ِ
ِ
ّ
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َ ْ َ َْ

َّ

ْ ُ

َّ

َّ َ

َ ْ َ ْ َ ُ

ومنهم من ينعم يف الشقاء} هو :تدلّ على براعة الكاتب
عيمِ ،
اس من يشقى يف الن ِ
 داللة املقابلة يف مجلة {ويف الن ِ
يف توكيد املعنى ،وتوضيحه ،وتقريبه من نفس املتلقي.
ّ

 يعتمد السرور ـــ يف رأي الكاتب ـــ على نفس اإلنسان وباطنه أكثر مما يعتمد على الظروف احمليطة :وذلك ألنّه
يعترب أنَّ السّرور والرّضا ينبعان من داخل اإلنسان وجوهره وإنْ كان حميطه حزينًا ،فيستطيع إسعاد نفسه
بقناعته ورضاه.
َّ

َ ْ َ َْ

ْ ُ

َّ

َّ َ

َ ْ َ ْ َ ُ

ومنهم من ينعم يف الشقاء} هو :الفرق الكبري بني الشّخصني.
عيمِ ،
اس من يشقى يف الن ِ
 داللة مجلة {ويف الن ِ
ُ ْ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َ
َ ٌ
ً َ َ ً ُ ِّ َ
ُ ْ َ ْ َ َ
َ ْ َ ْ َ
َّ
طيع أن يشت ِري
ت
س
ي
ن
م
م
يه
وف
،
ري
ث
ك
وهو
ه
ال
م
ل
ك
ب
ة
يق
م
ع
ضحكة
ي
ر
ت
ش
ي
أن
يع
ط
ت
س
ي
ال
ن
م
اس
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 داللة مجلة {ويف الن ِ
َ َ
َ َ ً َ َ ً َ َ ً َ َ ِّ َ ْ َ
َ َ َ
وبال ثمن} هو :الفرق الكبري بني الشّخصني.
،
ان
م
ث
األ
ل
ق
أ
ب
ة
ع
اس
و
ة
يق
م
ع
ة
ي
ال
ع
ات
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ضحك ٍ ِ
َّ

َ ْ َ

َ ْ

ُ

ْ َ ْ َ

َ

ً َ

ًَ

ُ ِّ َ

َ

ٌ

ميقة ِبكل م ِال ِه وهو ك ِثري} هو :املال ال جيلب
طيع أن يشترِي ضحكة ع ِ
اس من ال يست ِ
 داللة ومعىن مجلة {ويف الن ِ
لصاحبه السّعادة.
ّ
ّ
 الصور الفنية:
ُ

َ ْ َ

ْ َ ْ َ

َ

َ ً

ً َ

ميقة :صوّر الضحكة سلعة تُشْتَرى.
طيع أن يشت ِري ضحكة ع ِ
 ال يست ِ
ْ َ ْ َ

َ

َ َ َ

ًَ

َ ًَ َ

ات ع ِالية ع ِميقة :صوّر الضحكة سلعة تُشْتَرى.
 أن يشت ِري ضحك ٍ
َّ

َّ

َ ْ َ َْ

اس من يشقى يف الن ِعيم :صوّر النّعيم بالشيء الذي يسبب الشّقاء لبعض النّاس.
 ويف الن ِ
ْ ُ

َ ْ َ ْ َ ُ

َّ َ

ومنهم من ينعم يف الشقاء :صوّر الشّقاء بالشيء الذي يسبب النعيم لبعض النّاس.

ِ

ّ
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َ

احلَيَاةُ فَنٌّ ،وَالسُّرورُ كَسَائِرِ شُؤونِ احلَيَاةِ فَنُّ؛ فَ َمنْ عَرَفَ كَيْفَ يَنْتَفِعُ بهذا الفَنِّ ،اسْتَثْمَرَهُ واسْتَفَادَ مِنْهُ
ن يَسْتَثْمِرَهُ.
فأ ْ
م يَعْرِ ْ
م يَعْرِ ْفهُ لَ ْ
ن لَ ْ
ي به ،وَ َم ْ
وَحَظِ َ
أولُ دَرْسٍ يَجِبُ أنْ يُتَعَلَّمَ يف فَنِّ السُّرورِ قُوَّةُ االحْتِمَالِ؛ فَمَا إنْ يُصَابَ املَرْءُ بالتَّا ِفهِ ِمنَ األمْرِ حَتَّى
َّ
َرقُ جَفَْنهُ،
جهِ ،نَاكِسَ البَصَرِ ،تَتَناجَى اهلُمُومُ يف صَدْ ِرهِ ،وَتَقُضُّ مَضْجَ َعهُ ،وَتُؤ ِّ
تَرَاهُ حَ ِرجَ الصَّدْرِ ،كَاسِفَ الوَ ْ
وهي إذا حَدَثَتْ لِ َمنْ هو أقْوَى احْتِمَاالً ،لَمْ يُ ْلقِ لَهَا بَاالً ،وَلَمْ ُتحَرِّكْ مِ ْنهُ نَفَسًا ،وَنَامَ ِملْءَ جُفُو ِنهِ رَضِيَّ البَالِ
غ الصَّدْرِ.
فَارِ َ
الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

سَائِرِ

سري

مثل  /شبيه

الكلمة
يَنْتَفِعُ

حصل منه على منفعة  /يستفيد

نفع

حظي

حظو

نال واكتسب

اسْتَثْمَرَهُ

مثر

استغلَّه ووظّفه

االحْتِمَالِ

محل

الصّرب والتّجلُّد

بالتَّافِهِ

تفه

قلّ وحقرت قيمته

حرِجَ
َ

حَرِجَ

ضيِّق  /ضائق

كَاسِفَ

كسف

عابس  /حزين  /مهموم

س
نَاكِ َ

نكس

املطأطئ رأسه من ذلّ  /املُنزل

تَتَناجَى

جنو

تَقُضُّ

قضض

أقلقه  /جعله ال ينام

مضجعه

ضجع

مكان النّوم والرّاحة

تُؤَرِّقُ

أرق

متنعه من النّوم ليالً

رَضِيَّ

رضي

هادئ النّفس

فَارِغَ

فرغ

اخلالي من األمل واحلزن والتكدير

البَالِ

بول

احلال والشأن والنّفس واخلاطر والفكر

تبادل األسرار بني اثنني يف أمر ما /
واملقصود تالزمه وتستولي عليه

 الفكرة :اعتبار السّرور فن من الفنون ،واحلديث عن اعتبار تعلّم قوّة االحتمال كأولّ درس من دروس فن السرور.
ّ

ًّ

ّ

 عد (اعترب) الكاتب السرور فنا :ألنّ احلياة فَنٌّ ،والسّرور كسائر شؤون احلياة فَنٌّ؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا
الفَنِّ استثمره واستفاد منه وَحَظِي به ،ومن مل يعرفْه مل يعرفْ أنْ يستثمره.
ْ

ّ

 من عرف كيف ينتفع بفن السرور :استثمره واستفاد منه وَحَظِي به ،ومن مل يعرفه مل يعرفْ أنْ يستثمره.
ّ

ّ

ّ

 أول درس يتعلمه اإلنسان يف فن السرور هو : :قوّة االحتمال.
ّ ّ
ّ
ّ
 الفرق بني اإلنسان املتمتع بقوة االحتمال واإلنسان غري القادر على التحمل:
ّ
ّ
 اإلنسان املتمتع بقوة االحتمال :سيكون متفائال سعيدًا واثقًا بنفسه قادرًا على حتمّل مجيع الصّعاب.
ّ ّ
صدْرِهِ،
حرِجَ الصَّدْرِ ،كَاسِفَ الوَجْهِ ،نَاكِسَ البَصَرِ ،تَتَناجَى اهلُمُومُ يف َ
 اإلنسان غري القادر على التحملَ :ترَاهُ َ

وَتَقُضُّ مَضْجَعَهُ ،وَتُؤَرِّقُ جَفْنَهُ.
ّ
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 وازن الكاتب بني صفات شخصني:
ّ

 األول :قادر على خلق السرور :سيكون متفائال سعيدًا واثقًا بنفسه قادرًا على حتمّل مجيع الصّعاب.
ّ

ّ

 الثاني :شديد الضيق بنفسه :على النّقيض متامًا؛ إذ سيكون حزينًا متشائمًا ال يستطيع مواجهة الصّعاب بهمّة وإرادة.
ّ
ّ
 الصور الفنية:
َ َ َ ُّ
ُ
ُّ ُ َ َ
اة فن :صوّر السّرور بالفنّ كاملوسيقى والرسم ....
ي
احل
ؤون
ش
ر
ائ
ِ
ِ
 السرور كس ِ ِ
َّ ْ
َ َ
 ح ِرج الصد ِر :صوّر اإلنسان غري القادر على التّحمّل بإنسان ضاق صدره.
َ َ ْ
َ
اسف الوج ِه :صوّر اإلنسان غري القادر على التّحمّل بإنسان حزين عابس الوجه.
 ك ِ
َ َ َ
َ
اكس البص ِر :صوّر اإلنسان غري القادر على التّحمّل بإنسان طأطأ رأسه ذالًّ وهوانًا.
 ن ِ
َ ْ
ُ ُ ُ
َ َ َ
 تتناجى اهلموم يف صد ِر ِه :صوّر الكاتب اهلموم أشخاصًا يُطلعون بعضهم بعضًا على عواطفهم وأسرارهم.
َ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ
 تقض مضجعه :صوّر اهلموم بالشيء الذي مينع اإلنسان من النّوم.
ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ
 تؤرق جفنه :صوّر اهلموم بالشيء الذي يصيب العيون باألرق.
َ َ َْ ُُ
ون ِه :صوّر اإلنسان القادر على االحتمال ينام نومًا عميقًا هادئًا.
ملء جف ِ
 نام ِ

 الكنايات:
َّ ْ
َ َ
 حرِج الصدرِ :كناية عن الضّيق واهلمّ.
َ َ ْ
َ
اسف الوج ِه :كناية عن احلزن واهلمّ.
 ك ِ
َ َ َ
َ
اكس البص ِر :كناية عن احلزن والعُبوس.
 ن ِ
َ ْ
ُ ُ ُ
َ َ َ
 تتناجى اهلموم يف صد ِر ِه :كناية عن كثرتها.
َ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ
 تقض مضجعه :كناية عن القلق وقلّة النّوم.
ُ َ ِّ ُ َ ْ َ ُ
 تؤرق جفنه :كناية عن القلق وقلّة النّوم.
َ ْ ُْ َ َ َ ً
 لم يلقِ لها باال :كناية عن عدم االهتمام واالكرتاث.
َ َ ْ ُ َ ِّ ْ ْ ُ َ َ ً
منه نفسا :كناية عن عدم االهتمام واالكرتاث.
 ولم تحرك ِ
َّ ْ
َّ َ َ َ
َ
َ َ َْ ُُ
ارغ الصد ِر :كناية عن الراحة والطُّمأنينة
ف
ال
الب
ي
ض
ر
ه
ون
ِ ِ
ملء جف ِ ِ ِ
 نام ِ

ّ
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وَمَع هذا ك ُِّلهِ فَفِي اسْتِطَا َعةِ اإلنْسَانِ أنْ يَتَغَلَّبَ على املَصَاعِبِ ،وَيَخْ ِلقَ السُّرُورَ حَوَْلهُ .وَجُزْءٌ كَبِريٌ ِمنَ
اإلخْفَاقِ يف خَ ْلقِ السُّرُورِ يَرْجِعُ إىل الفَرْدِ نَفْ ِسهِ ،بِدَلِيلِ أنَّا نَرَى يف الظُّرُوفِ الواَحِدَةِ واألسْرَةِ الوَاحِدَةِ
واألمةِ الوَحِدَةِ َمنْ يَسْتَطِيعُ أنْ يَخِْلقَ ِمنْ كُلِّ شَيْءٍ سُرُورًا ،وَإىل جَانِ ِبهِ أخُوهُ الذي يَخِْلقُ ِمنْ كُلِّ شَيْءٍ
َّ
حُزْنًا؛ فَالْعَا ِملُ الشَّخْصِيُّ ـــ ال شكّ ـــ لَهُ عَالقةٌ كَبِريةٌ يف إِجيَا ِد اجلَوِّ الذي يُتَنَفَّسُ مِ ْنهُ؛ ففي الدُّنْيَا عَامِالنِ
اثْنَانِ :عَا ِملٌ خَارِجِيٌّ وهو كلُّ العَالَمِ ،وعَا ِملٌ دَاخِلِيٌّ وهو نَفْسُكَ؛ فَنَفْسُكَ نِصْفُ العَوَا ِملِ ،فاجْتَهِد أنْ
تَكْسَبَ النِّصْفَ على األ َقلّ؛ وإذًا فَرُجْحَانُ كَفَّتِهَا قَرِيبُ االحْتِمَالِ ،بلْ إنَّ النِّصْفَ اآلخَرَ وهو العَالَمُ ال قِي َمةَ
حهُ ،فإذا جَلَوْتَ عَيْنَكَ ،وَأرْهَفْتَ
َلهُ بالنّسَبةِ إليكَ إالّ بِمُرُورِهِ بِمَشَاعِرِكَ؛ فَهِي الّيت تُلَوِّ ُنهُ ،وَتُجَمِّ ُلهُ أوْ تُقَبِّ ُ
ن سُرُورًا.
ع نَفْسِكَ فَيَكُو ُ
ِي يَتَفَا َعلُ مَ َ
ك للسُّرُورِ ،فالْعَالَمُ اخلَارِج ُّ
سَمْعَكَ ،وأَعْدَدْتَ مَشَاعِرَ َ
الجذر

المعنى

الكلمة
اسْتِطَا َعةِ

الجذر

المعنى

طوع

يف امكانه  /له القدرة

الكلمة
يَتَغَلَّبَ

ذلّلها

غلب

املَصَاعِبِ

صعب

املشقات والشّدائد  /املوانع من

اإلخْفَاقِ

خفق

الفشل

يَرْجِعُ إىل

رجع

يعود إىل  /سببه

الفَرْدِ

فرد

الشخص  /اإلنسان

فَالْعَامِلُ

عمل

الباعث  /املؤثّر

نَفْسُكَ

نفس

الروح واملقصود شخصيتك

فاجْتَهِد

جهد

ابذل ما يف وسعك

تَكْسَبَ

كسب

نال وربح

َفرُجْحَانُ

رجح

مال وثقل  /كان أكثر وزنًا

قِيمَةَ

قوم

قَدْر  /شأن رفيع  /مكانة مهمة

تُقَبِّحُهُ

قبح

ساء وقبح :جتعله سيِّئًا

جَلَوْتَ

جلو

وضّحت وكشفت

أرْهَفْتَ

رهف

دقّق السّمع  /االصغاء بانتباه

يَتَفَاعَلُ

فعل

أثَّر كل منهما باآلخر

أَعْدَدْتَ

عدد

هيَّأتَ

 الفكرة :احلديث عن الطرق اليت ميكن هلا أن حتقق السّعادة والسّرور.
ّ

ّ

 يعتمد حتقيق اجلزء الكبري من السعادة والسرور على :العامل الدّاخلي.
ّ

ّ

 العوامل التي حتقق السعادة والسرور هي:
 العامل اخلارجي :وهو كلّ العامل.
ّ

ِّ

 العامل الدّاخلي :وهو نفس اإلنسان.

 يهيئ اإلنسان نفسه للسعادة بأن :يتغلّب على كلّ املصاعب اليت تواجهه ،وخيلق السّرور حوله.
ّ

 السبب يف اإلخفاق يف خلق السرور عائد إىل :الفرد نفسه.
ّ

 قد خيتلف شخصان يعيشان يف بيئة واحدة يف املقدرة على خلق السرور أو احلزن وذلك عائد إىل :الفرد نفسه.
ّ

 يقدم الكاتب نصيحة من خالل الفقرة هي :أن حياول اإلنسان كسب نفسه فهي تعدّ نصف العوامل اليت جتلب السّرور

والسّعادة لإلنسان.
ّ

ّ

ّ

ّ

 يعترب الكاتب أن العامل اخلارجي ال قيمة له ألنه ال بد :أن ميرّ مبشاعر اإلنسان وهي اليت تعمل على خلق السّرور

من خالله.

ّ
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ّ
ّ
 الصور الفنية:
َ َ
ْ َ َ َ َّ َ
ْ َ
ْ َ َ
ب :صوّر املصاعب بالعدوّ الذي يتغلّب عليه اإلنسان.
اع
ص
امل
على
ب
ل
غ
ت
ي
أن
ان
س
اإلن
ة
ِ ِ
ِ
ِ في اس ِتطاع ِ
ْ َ
ُ
َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ
ال :صوّر النّفس بامليزان الذي ترجح كفّتح  /صوّر العوامل اخلارجيّة بأوزان
م
ت
االح
يب
ر
ِ ِ
 فرجحان كف ِتها ق ِ

امليزان والنّفس بالشيء املراد وزنه وصوّر النفسّ ترجح كفّتها.
ّ

َ

ُ َ ِّ ُ ُ َ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ

هي التي تلونه ،وتجمله أو تقبحه :صوّر املشاعر باأللوان اليت تضفي مجاالً على لوحة فنيّة.
 ف ِ
ُ َ ِّ ُ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ

 تجمله أو تقبحه :صوّر املشاعر بالشيء الذي ميكن له أن جيعل الصّورة مجيلة أو قبيحة.
ْ َ َ ُ

َ

َ َ َ ُ

ُّ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ

ُ ُ ً

ُ

سك فيكون سرورا :صوّر العامل اخلارجي والنّفس باملواد الكيميائيّة اليت
جي يتفاعل مع نف ِ
ار ِ
 فالعالم اخل ِ
تتفاعل مع بعضها البعض عند اختالطها معًا.

إنّا لَنَرَى النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ يف القُدْرَةِ على خَ ْلقِ السُّرُورِ اخْتِالفَ مَصابِيحَ الكَهْرُبَاءِ يف القُدْرَةِ على
ح النَّوْمِ ،وَمِنْهُم ذُو القُدْرَةِ اهلَائِ َلةِ
اإلضَاءَةِ؛ فَمِنْهُمْ املُظلِمُ كالْمِصْبَاحِ املُحْتَ ِرقِ ،وَمِنْهُم املُضِي ُء بِقَدْ ٍر كمِصْبَا ِ
ري لِنَفْسِكَ وَللنَّاسِ.
ِي يُنِ ُ
ح قَو ٍّ
ك إنْ ضَعُفَ ،وَاسْتَعِضْ عَ ْن ُه بِمِصْبَا ٍ
ح احلَفَالتِ ،فَغَيِّرْ مِصْبَاحَ َ
كمِصْبَا ِ
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

يَخْتَلِفُونَ

خلف

عدم االتّفاق

درَةِ
القُ ْ

قدر

التّمكّن من الشيء

املُحْتَرِقِ

حرق

ال يضيء  /تالف

ض
اسْتَعِ ْ

عوض

بدّله بـ  /خذ بديالً عنه  /استبدل

اهلَائِلَةِ

هول

العظيمة  /الكبرية

 الفكرة :احلديث عن التّباين يف قدرة النّاس على خلق السّرور.
ّ

ّ

ّ

 يبين الكاتب االختالف يف القدرة على خلق السرور ويشبهه :باختالف مصابيح الكهرباء على اإلنارة.
ّ

ّ

 يرى الكاتب االختالف يف القدرة على خلق السرور بني الناس :فَمِنْهُمْ املُظلِمُ كالْمِصْبَاحِ املُحَْترِقِ ،وَمِنْهُم
د ٍر كمِصْبَاحِ النَّوْمِ ،وَمِنْهُم ذُو القُدْرَةِ اهلَائِلَةِ كمِصْبَاحِ احلَفَالتِ.
املُضِيءُ بِقَ ْ
ِّ

ُ

 داللة مجلة {فغير مصباحك إن ضعف} :تدلّ على ضرورة أن يغيّر املرء من حياته النّفسيّة ويبحث عن أسباب
السّرور كلّما افتقدها.

ّ
ّ
 الصور الفنية:
ُ ْ َ
َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ
ق :صوّر من ال يستطيع خلق أيّ نوع من السّرور مصباحًا حمرتقًا.
ر
ت
ح
امل
اح
ب
ِ ِ
مص ِ
ظلم كال ِ
منهم امل ِ
 ف ِ
ّ
َ ْ
وم :صوّر الكاتب من فيه قليل من السّرور بضوء املصباح اخلافت ليالً.
 منهم املضيء بقدر كمصباح الن ِ

 منهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت :صوّر الكاتب من يقدر على خلق السّرور وبثّه يف اآلخرين حوله
مصباحًا ينري يف احلفالت بطاقة كبرية.
 الكنايات:
َ ْ
وم :كناية عن الضّعف.
 منهم املضيء بقدر كمصباح الن ِ
ّ

 منهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت :كناية عن القوّة.
ّ
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ن يف نَفْ ِسهِ حَتَّى َكأَنَّها مَرْكَزُ العَالَمِ،
وَلَعَلَّ ِمنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ احلُزْنِ ضِيقُ األُ ُفقِ ،وَكَثْرَةُ تَفْكِريِ اإلنْسَا ِ
ُل
صهِ ،فَهُو يَقِيسُ ك َّ
ُمةَ والسَّعادَةَ والرَّخاءَ كُلَّها خُلِقَتْ لِشَخْ ِ
وَ َكأَنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ والنُّجُومَ والبِحَارَ واألنْهَارَ واأل َّ
املَسَاِئلِ بِمِقْيَاسِ نَفْ ِسهِ ،وُيُدِيمُ التَّفْكِريَ يف نَفْ ِسهِ وعال َقةَ العَالَمِ بِها .وهذا ـــ ِمنْ غَيْرِ رَيْبٍ ـــ يُسَبِّبُ البُؤْسَ
طةٌ صَغِريَةٌ على املُحِي ِ
واحلُزْنَ ،فَمُحَالٌ أنْ يَجْرِيَ العَالَمُ وَ ْفقَ نَفْ ِسهِ؛ ألنَّ نَفْ َسهُ لَيْسَتْ املَرْكَزَ ،وَإنَّمَا هي نُقْ َ
العَظِيمِ ،فإنْ هو وَسَّعَ أُفُقَهُ ،ونَظَرَ إىل العَالَمِ الفَسِيحِ ،وَنَسِيَ نَفْ َسهُ أحْيَانًا أوْ كَثِريًا شَعَرَ ِبأَنَّ األَعْبَاءَ الّيت تُثْ َقلُ
ت شَيْئًا فَشَيْئًا.
ت شَيْئًا فَشَيْئًا ،وَتَحَلَّلَ ْ
ل نَفْ َسهُ قَدْ خَفَّ ْ
بها كَاهِ َلهُ ،والقُيُو َد الّيت تُثْ ِق ُ
ألنهُ يَجِدُ من زَمَ ِنهِ ما يُطِيلُ التَّفْكِريَ
وهذا هو السَّبَبُ يف أنَّ أكْثَرَ النَّاسِ فَرَاغًا أشَدُّهُم ضِيقًا بِنَفْسِهِ؛ َّ
َذةَ
جةً :لَذَّةَ الفِكْرِ والعَ َملِ ،ول َّ
فيها ،فَإنْ هو اسْتَغْ َرقَ يف عَمَ ِلهِ ،وَفَكَّرَ يف ما حَوَْلهُ ،كَانَ لهُ مِنْ ذلك لَذَّةً مُزْدَوَ َ
نِسْيَانِ النَّفْسِ.
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

األُفُقِ

أفق

الناحية  /نقطة التقاء السّماء باألرض واملقصود التفكري

مَ ْر َكزُ

ركز

املقر الرئيس

الرَّخاءَ

رخو

سعة العيش وحسن احلال

يَقِيسُ

قيس

يقدّر الشيء

يُدِيمُ

ديم

جعله يستمر ويبقى

رَيْبٍ

ريب

الظّن والشّكّ

البُؤْسَ

بئس

الغَمّ واحلزن وسوء احلال

مُحَالٌ

حول

مستحيل  /غري ممكن

وَفْقَ

وفق

الصّواب املوافق

األَعْبَاءَ

عبأ

الثّقيل من كلّ شيء  /األمحال

تُثْقِلُ

ثقل

جتهده  /حيملها فوق طاقته

وَتَحَلَّلَتْ

حلل

تفسّخت أجزاؤه وانفصلت عناصره

فَرَاغًا

فرغ

اخلالء الكبري والعدم  /الوقت دون عمل

ضِيقًا

ضيق

الشّعور بالضّيق واالنزعاج

ق
اسْتَغْرَ َ

غرق

اندمج وانشغف بالعمل

لَذَّةً

لذذ

الشعور باالرتياح واالطمئنان

 الفكرة :احلديث عن أهم األسباب اليت تسبب احلزن لإلنسان.
ّ

ّ

 داللة مجلة {كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه حتى كأنها مركز العامل} :اهتمامه بذاته وجعلها حمور تفكريه يف
عالقته مع اآلخرين.
ّ
 يرى الكاتب أن من أهم أسباب ضيق اإلنسان انغالقه على نفسه وأبرز مظاهر هذا االنغالق:
ّ

 كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه ،حتّى أنّها مركز العامل ،وكأنّ الشّمس والقمر والنّجوم والبحار واألنهار واألمّة
والسّعادة والرّخاء كلّها خُلقت لشخصه؛ فهو يقيس كلّ املسائل مبقياس نفسه ،ويديم التفكري يف نفسه وعالقة
العامل بها ،وهذا ـــ من غري ريب ـــ يسبّب البؤس واحلزن؛ فمحال أن جيري العامل وفق نفسه؛ ألنّ نفسه ليست
املركز ،وإنّما هي نقطة صغرية على احملي العظيم.
 ميكن لإلنسان أن يتجاوز هذا االنغالق على نفس :بتوسيع أفقه ،ونظره إىل العامل الفسيح ،ونسيان نفسه ،حتّى
يشعر بأنّ األعباء الّيت تثقل كاهله ،والقيود الّيت تثقل بها نفسه قد خفّت شيئًا فشيئًا ،وحتلَّلت شيئًا فشيئًا.
ّ
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ّ

َّ

ّ

ّ

ّ

 وظف الكاتب يف النص بعض عناصر الطبيعة حيث جنح يف توظيفها يف النص فقد :جاءت منسجمة مع موضوع
السّرور الّذي عاجله الكاتب ،ففي توهّج الشّمس والنّجوم ألقٌ وبريق يبعث السّرور ،وكذلك القمر يف تقلّده
هالة ،واألنهار والبحار والنّجوم والقمر والشّمس عناصر وظّفها الكاتب خدمة للفكرة اليت أرادها يف كثرة
تفكري اإلنسان بنفسه حتّى كأنّ هذه العناصر خُلِقت له فق .
 أهم أسباب احلزن كما يراها الكاتب :كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه.
 أثر تفكري اإلنسان يف نفسه من وجهة نظر الكاتب :احلزن وضيق األفق.
ً

ّ

 أكثر الناس ضيقا يف نظر الكاتب :أكثر النّاس فراغًا وأشدّهم ضيقًا بنفسه.
ّ

ّ

 حيقق اإلنسان السعادة إذا :اسْتَ ْغرَقَ يف عَمَلِهِ ،وَفَكَّرَ يف ما حَوْلَهُ.
كرِ والعَمَلِ ،ولَذَّةَ
 نتيجة استغراق اإلنسان يف عمله وتفكريه يف ما حوله :كَانَ لهُ مِنْ ذلك لَذَّةً مُزْدَوَجَةً :لَذَّةَ الفِ ْ
نِسْيَانِ النَّفْسِ.
ّ

 أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل مثل (أكثر  ،أشد  ،أقوى) وذلك من أجل :املقارنة بني األشياء لبيان
متيّزها وأفضليتها.

ّ
ّ
 الصور الفنية:
َ ْ َُ َ َ
َ َّ ََ َّ
َْ
ْ َ
َ ْ َ ُ َْ
م :شبّه نفسه بالنقطة املركزيّة للعامل.
ال
الع
ز
ك
ر
م
ها
ن
أ
ك
ى
ت
ح
ه
س
ف
ن
يف
ان
س
اإلن
ري
ك
ِِ
ِ
 كثرة تف ِ ِ
ِ
َ
ُ
ُْ ٌَ َ َ ٌ
يم :شبّه نفسه بالنسبة للعامل بنقطة املاء بالنّسبة للمحي .
يط الع ِ
ح ِ
غرية على امل ِ
 هي نقطة ص ِ
ظ ِ
َ َّ َ ُ ُ َ ُ
 وسع أفقه :شبّه التّفكري بالشّيء الذي ميكن توسيعه وتضييقه.
َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ً َ َ ْ ً َ َ َ َّ َ ْ َ ْ ً َ َ ْ ً
ُ ْ ُ
ُ ُ َ ّ
ُ ْ ُ َ َُ
َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ّ
اهله ،والقيود التي تثقل بها نفسه قد خفت شيئا فشيئا ،وتحللت شيئا فشيئا:
ك
ل
ق
ث
ت
تي
 شعر ِبأن األعباء ال
ِ

شبّه توقف اإلنسان التفكري يف نفسه وتوسيع تفكريه بإزالة األثقال عن كاهله بالتدريج كما شبهها بإزالة القيود

وحترره من السّجن الذي يضع نفسه فيه.
ُْ ٌَ

َ

َ ٌ

ُ

َ

يم :شبّه نفسه بالنسبة للعامل بنقطة املاء بالنّسبة للمحي .
يط الع ِ
ح ِ
غرية على امل ِ
 هي نقطة ص ِ
ظ ِ
 الكنايات:
َ َُ
ُ َْ ُ
اهله :كناية عن كثرة اهلموم.
ك
بها
 تثقل
ِ
ُ ْ ُ َْ َ ُ
 تث ِقل نفسه :كناية عن كثرة اهلموم.
َ َّ ْ َ ْ ً َ َ ْ ً
 خفت شيئا فشيئا :كناية عن زواهلا.
َ َ َّ َ ْ َ ْ ً َ َ ْ ً
 تحللت شيئا فشيئا :كناية عن زواهلا.

ّ
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وََلعَلَّ ِمنْ دُرُوسِ فَنِّ السُّرُورِ أنْ يَقْبِضَ املَرْءُ على زِمَا ِم تَفْكِريِهِ ،فَيُصَرِّ ُفهُ كَمَا يَشَاءُ؛ فَإنْ هو تَعَرَّضَ
كهُ أوْ صَدِي َقهُ يف ما يُؤَدِّي
لِمَوْضُوعٍ مُقْبِضٍ ـــ كأنْ يُنَاقِشَ أسرَتهُ يف أمْرٍ ِمنَ األُمُورِ املُحْزَِنةِ ،أو يُجَادلَ شَرِي َ
إىل الغَضَبِ ـــ حَوَّلَ نَاحِ َيةَ تَفْكِريِهِ ،وَأَثَارَ مَ ْسأَلَةً أُخْرَى سَارَّةً يَنْسَى بِهَا مَ ْسأَلََتهُ األُولَى املُحْزَِنةَ؛ فإنْ تَضَايَقْتَ
ق الشَّطْرَنْج.
ل بَيَا ِد َ
ل تَفْكِريَكَ كَما تَنْ ُق ُ
ن أَمْرٍ فَتَكَلَّمْ يف غَيْرِهِ ،وانْ ُق ْ
ِم ْ
الكلمة

الجذر

المعنى

المعنى

الكلمة الجذر

يَقْبِضَ

قبض

حتكّم وسيطر  /ميسك

زِمَامِ

زمم

خي يُشَدُّ به .وزمام األمر :مِالكُه ،أي :قوامه وعنصره األساسيّ

يصرفه

صرف

يقوده  /يغيّره  /ينقله

تَعَرَّضَ

عرض

صار هدفًا وعرضة لــ

مُقْبِضٍ

قبض

ما يسبب احلزن والغّم

نَاحِيَةَ

حني

اجلانب واجلهة

حوّل

حول

غيّر

بَيَادِقَ

ي الرّاجل ،ومنه بيدق الشِّطْرَنْج (جندي الشِّطْرَنْج) وهو املقصود.
مفردها :البَ ْيدَق ،وهو :الدَّليل يف السّفر واجلند ّ

ن يَقْبِضَ املَرْءُ على زِمَا ِم تَفْكِريِهِ.
 الفكرة :احلديث عن درس آخر من دروس فنّ السّرور وهو أ ْ
ّ

ّ

 الدرس اجلديد يف تعلم فن السرور هو :أن يتحكّم اإلنسان يف تفكريه وحيرّكه بالطريقة اليت يراها مناسبة.
ّ

ّ

ّ

حيوَّلَ نَاحِيَةَ تَفْكِريِهِ ،وَيثري مَ ْسأَلَةً
 يتمكن اإلنسان من حتقيق السرور عند تعرضه ملوضوع مقبض يسبب احلزن بأنَ :
حزِنَةَ.
خرَى سَارَّةً يَنْسَى بِهَا مَ ْسأَلَتَهُ األُولَى املُ ْ
أُ ْ
ّ

 يقدم الكاتب نصيحة يف آخر الفقرة مفادها  :إنْ تَضَايَق اإلنسان مِنْ أَمْرٍ فَعليه أن يتَكَلَّمَ يف غَيْرِهِ ،وأنْ ينْقُل
ق الشَّطْرَنْج.
ل بَيَا ِد َ
تَفْكِريَه كَما ينْ ُق ُ
ّ

 لألسرة أثر كبري يف تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء ،ويتحقق هذا :خبلق السّرور يف جوّ األسرة واالبتعاد
عن كلّ ما يفسد العالقة بني أفرادها ،وإشاعة األلفة واحملبّة واألمان ،وترقّب اخلري والنّجاح يف أعماهلا،
فيصبح كلّ فرد فيها مطمئن البال ،ساكن النفس ،قادرًا على العطاء.
ّ
ّ
 الصور الفنية:

َْ

َ َ ُْ

َ

َْ

ري ِه :شبّه التّفكري باملقبض للشيء  /شبّح التفكري بزمام اخليل ميسكه صاحبه.
ام تف ِك ِ
 يق ِبض املرء على ِزم ِ



َّ ْ َ ْ
ُْ ْ َْ َ َ َ َ ُْ ُ َ َ َ
ادق الشطرنج :شبّه نقل التّفكري من موضوع آلخر بنقل بيادق الشّطْرنج.
انقل تفكِريك كما تنقل بي ِ

ّ
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وَمِنْ هذه الدُّرُوسِ أيْضًا أالّ تُقَدِّرَ احلَيَاةَ فَ ْوقَ قِيمَتِهَا؛ فالْحَيَاةُ هَيَِّنةٌ ،فَاعْ َملْ اخلَيْرَ ما اسْتَطَعْتَ ،وافْرَحْ
طعْتَ ،وال تَجْمَعْ على نَفْسِكَ األلَمَ بِتَوَقُّعِ الشَّرِّ ،ثُمَّ األلَمَ بِوُقُو ِعهِ ،فَيَكْفِي يف هذه احلَيَاةِ أَلَمٌ وَاحِدٌ
ما اسْتَ َ
َّر الوَاحِدِ.
للش ِّ
جلُ ال يَزَالُ يَتَشَاعَرُ حَتَّى يَكُونَ شَاعِرًا ،ويَتَخَاطَبُ حَتَّى يَصِريَ خَطِيبًا،
وَلِتَفْ َعلَ ما يَفْعَ ُلهُ الفَنَّانُونَ ،فَالرَّ ُ
ح والسُّرُو َر واالبْتِسَا َم للحَيَاةِ ،حَتَّى يَكُونَ التَّطَبُّعُ طَبْعًا.
وَيَتَكَاتَبُ حَتَّى يَصِريَ كَاتِبًا ،فَتَصَنَّعِ الفَ َر َ
الكلمة

الجذر

المعنى

الكلمة

الجذر

المعنى

تُقَدِّرَ

قدر

حتدّد وتزن

هَيِّنَةٌ

هون

السهل اليسري

بِتَوَقُّعِ

وقع

ارتقاب وقوعه

يَتَشَاعَرُ

شعر

تكلّف قول الشّعر وأرى من نفسه أنّه شاعر

يَتَخَاطَبُ

خطب

تكلّف اخلّطابة وأرى من نفسه أنّه خطيب

يََتكَاتَبُ

كتب

تكلّف الكتابة وأرى من نفسه أنّه كاتب

التَّطَبُّعُ

طبع

ما هو مكتسب وليس من سجيّة الشيء

طَبْعًا

طبع

ما هو أصيل يف عادات اإلنسان

ن احلَيَاةَ فَوْقَ قِيمَتِهَا.
ال يُقدِّ َر اإلنسا ُ
 الفكرة :احلديث عن درس آخر من دروس فنّ السّرور وهو أ ّ
ّ

ّ

 الدرس اجلديد يف تعلم فن السرور هو :االّ يقدّر اإلنسان احلياة واألمور فوق قيمتها.
ّ

ّ

ّ

 النصيحة واملطلب الذي يقدمه الكاتب يف آخر النص :أن يتصنّع اإلنسان الفرح والسّرور واالبتسام للحياة حتّى
يكون التّطبّع طبعًا.
ً

ّ

 يصبح السرور طبعا :إذا تصنّع اإلنسان الفرح والسّرور واالبتسام للحياة.
ّ

 املعىن املستفاد من الزيادة يف أبنية األفعال (يتشاعر  ،يتخاطب ،يتكاتب) هو :التّظاهر.
ّ

َّ

 املعىن املستفاد من الزيادة يف الفعل (تصنع) هو :التّكلّف.
ّ
ّ
 الصور الفنية:
ْ َ َ ُ َ ِّ َ ٌ
 فالحياة هينة :صوّر احلياة باألمر اهليّن السّهل الذي ال حيتاج إىل جهد إلمتامه.

ّ
ُّ
 .7أضف إىل معجمك اللغوي:

ّ
املعجم والداللة

 اهلالة :الدّائرة من الضّوء حتي جبرم مساويّ.
ّ

َْ

 تؤرق جفنه :متنعه من النّوم.
ّ

 التناجي :تبادل األسرار بني اثنني يف أمر ما.
ّ
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 .2عد إىل املعجم ،واستخرج معاني الكلمات التالية:
ْ
الغبطة :النِّعمة والسّرور.

ِ

 البيادق :مفردها :البَيْدَق ،وهو :الدَّليل يف السّفر واجلنديّ الرّاجل ،ومنه بيدق الشِّطْرَنْج (جندي
الشِّطْرَنْج) وهو املقصود هنا.
ِّ

َد به .وزمام األمر :مِالكُه ،أي :قوامه وعنصره األساسيّ.
 الزمام :خي يُش ُّ

ّ
 .5وردت يف الفقرة الثانية الكلمات اآلتية ،استخرج كلمات تقاربها يف املعىن من الفقرة نفسها:
ّ
ّ
 البهاء :نورًا  .يتألق :يلمع ،يشرق  .احمليا :وجهه.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .7استبدل بكل تركيب من التراكيبني اللذين حتتهما خط يف العبارة اآلتية كلمة تؤدي املعىن نفسه:

ج الصَّدْرِ  ،كاسف الوجه ".
 " تراه حَ ِر َ
ّ

 حرج الصدر :ضائق.

 كاسف الوجه :عابس أو حزين.

ّ

الفهم والتحليل

َ
ّ
 .7القدرة على السرور نعمة كربى ،مب يستطيع اإلنسان حتقيقها وفق رأي الكاتب؟

 يستمتع بالسّرور إنْ وجدت أسبابه ،وخيلُقها إنْ مل تكن.
ًّ
ّ
َ ّ
 .2مل عد الكاتب السرور فنا؟

 ألنّ احلياة فَنٌّ ،والسّرور كسائر شؤون احلياة فَنٌّ؛ فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفَنِّ استثمره واستفاد منه
وَحَظِي به ،ومن مل يعرفْه مل يعرفْ أنْ يستثمره.
ّ
ّ
ّ ّ
 .5إن قوة االحتمال لدى املرء جتعله أقدر على جلب السرور لنفسه ،وضح ذلك.

 إنّ قوة االحتمال جتعل صاحبها يتخطّى اهلموم من غري أن يأبه بها؛ ذلك ألنّ اإلنسان الضّعيف ما إنْ
حرِجَ الصَّدْر ،كاسف الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى اهلموم صدره ،وتقضّ
يصاب بالتّافه من األمر حتى تراه َ
مضجعه ،وتؤرّق جَفْنه ،وهي إذا حدثت ملن هو أقوى احتماالً ،مل يلق هلا باالً ،ومل تُحرِّك منه نَفَسًا ،ونام
ملء جفونه رضيَّ البال فارغ الصّدر.
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .7يعتمد حتقيق السعادة على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف احمليطة بالشخص ،بين رأيك موافقا أو
ً
معارضا الكاتب.

 يعتمد السّرور ـــ يف رأي الكاتب ـــ على نفس اإلنسان وباطنه أكثر مما يعتمد على الظروف احمليطة ،أوافق
الكاتب يف ما ذهب إليه؛ ذلك أنَّ السّرور والرّضا ينبعان من داخل اإلنسان وجوهره وإنْ كان حميطه
حزينًا ،فيستطيع إسعاد نفسه بقناعته ورضاه.

ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

09

 .0من أسباب ضيق اإلنسان انغالقه على نفسه:
أ .اذكر أبرز مظاهر هذا االنغالق.

 كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه ،حتّى أنّها مركز العامل ،وكأنّ الشّمس والقمر والنّجوم والبحار واألنهار واألمّة
والسّعادة والرّخاء كلّها خُلقت لشخصه؛ فهو يقيس كلّ املسائل مبقياس نفسه ،ويديم التفكري يف نفسه وعالقة
العامل بها ،وهذا ـــ من غري ريب ـــ يسبّب البؤس واحلزن؛ فمحال أن جيري العامل وفق نفسه؛ ألنّ نفسه
ليست املركز ،وإنّما هي نقطة صغرية على احملي العظيم.
ب .كيف يستطيع جتاوزه؟

 بتوسيع أفقه ،ونظره إىل العامل الفسيح ،ونسيان نفسه ،حتّى يشعر بأنّ األعباء الّيت تثقل كاهله ،والقيود الّيت
تثقل بها نفسه قد خفّت شيئًا فشيئًا ،وحتلَّلت شيئًا فشيئًا.
 .6قال أبو العتاهية:

َ ْ
َ َ َ
ّ َ
َّ
واجلده
اغ
ر
والف
باب
الش
إن
ِ

ُّ َ ْ َ َ ْ
َْ َ َ ٌ َ ْ
مفسدة للمر ِء أي مفسده

ِّ ً
ّ ّ
استخرج من النص ما يتوافق ومعىن هذا البيت ،مبينا رأيك فيه.

 " أكثر النّاس فراغًا أشدّهم ضيقًا بنفسه ".

 ذلك أنّ اإلنسان ال حيسّ بالضّيق أو الفراغ إنْ هو أشغلَ وقتَه ،واستثمره بالعمل املفيد ،فيشعر بلذّة إجنازه
وحيصد مثرة تعبه.
ّ
ُ ِّ
 .0كيف يحقق العمل السعادة لإلنسان؟

 إذا استغرق اإلنسان يف عمله ،وفكّر يف ما حوله ،كان له من ذلك لذّة مزدوجة :لذّة الفكر والعمل ،ولذّة
نسيان النّفس.

ّ
ّ
اإلنسان أن يوجه تفكريه حنو الفرح والبهجة ،بين ذلك.
 .8على
ِ

 أن يقبض املرء على زمام تفكريه؛ فيصرّفه كما يشاء؛ فإن هو تعرّض ملوضوع مُقْبِض ـــ كأنْ يناقش أسرته
يف أمر من األمور احملزنة ،أو جيادل شريكه ،أو صديقه يف ما يؤدّي إىل الغضب ـــ حوّل ناحية تفكريه،
وأثار مسألة أخرى سارّة ينسى بها مسألته األوىل احملزنة؛ فإن تضايقْت يف أمرٍ فتكلّم يف غريه ،وانقل
طرَنْج.
تفكريك كما تنقل بيادق الشَّ ْ
َ َ ُ َّ َّ ُ ْ َ ُ ُّ ْ َ
 .0قال تعاىل{ :فال تغرنكم احلياة الدنيا}
ّ
أ .فسر قوله تعاىل يف هذه اآلية.

(سورة لقمان ،اآلية )55

 ال تُلْهكم احلياة الدّنيا مبا فيها من عيش رغد ونعيم زائل عن العمل الصّاحل لآلخرة.
ّ ّ
ب .استخرج من النص ما يقاربها يف املعىن.
 " أالّ تقدّر احلياة فوق قيمتها؛ فاحلياة هيِّنة ،فاعمل اخلري ما استطعت ".
ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ج .ناقش ما استخرجته يف ضوء قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :ما يل وما للدنيا ،ما أنا يف الدنيا إال
ّ
َّ
ّ
ّ
(رواه الترمذي)
كراكب استظل حتت شجرة ثم راح وتركها ".
ّ

 اإلنسان يف هذه احلياة الدّنيا عابر سبيل ،والرّاكب الذي يستظلّ حتت شجرة ال يعمد إىل أثاث فخم

يضعه يف ظلّ الشجرة ،وإنّما إىل ما تيسّر وسهل ،فال يصنع لنفسه ما يدوم له فيها ألنّه راحل وعابر سبيل يف
هذه الدّنيا.

ّ
 .79كيف جيعل املرء السرور عادة يف رأي الكاتب؟

 يتصنّع الفرح والسّرور واالبتسام يف مواقف حياته ويتعوَّدها حتى يصبح التّكلف طبعًا ،فيفعل ما يفعله
الفنانون ،فالرجل ال يزال يتشاعر حتّى يكون شاعرًا ،ويتخاطب حتّى يصري خطيبًا ،ويتكاتب حتّى يصري
كاتبًا.

ٍّ
ّ
ًّ ِّ
 .77اقرتح حال حيقق السعادة لك من:
أ .شخص خياف من اإلخفاق.

 أن يتدرّب وجيرّب وينطلق بأفكاره ،فاملرء ال يصل إىل النّجاح إال بعد اجتياز العقبات وحتدّي الصّعوبات.
ب .شخص ينظر إىل احلياة مبنظار أسود.

 أنّ احلياة هيّنة بسيطة فال حيمّلها ما ال حتتمل.
ج .شخص غارق يف اهلموم.

 أن حيوّل ناحية تفكريه إىل ما يسعده.

ّ
ّ
ّ ّ
 .72يف ضوء فهمك النص ،وازن بني صفات شخصني :أحدهما قادر على خلق السرور ،واآلخر شديد الضيق بنفسه.

 األول سيكون متفائال سعيدًا واثقًا بنفسه قادرًا على حتمّل مجيع الصّعاب.

 الثّاني على النّقيض متامًا؛ إذ سيكون حزينًا متشائمًا ال يستطيع مواجهة الصّعاب بهمّة وإرادة.
ّ
ّ
 .75لألسرة أثر كبري يف تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء ،بين كيف يتحقق هذا يف رأيك.

 خبلق السّرور يف جوّ األسرة واالبتعاد عن كلّ ما يفسد العالقة بني أفرادها ،وإشاعة األلفة واحملبّة واألمان،
وترقّب اخلري والنّجاح يف أعماهلا ،فيصبح كلّ فرد فيها مطمئن البال ،ساكن النفس ،قادرًا على العطاء.
ْ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ ً
 .77اشرح مقولة ميخائيل نعيمة اآلتية مبينا التوافق بينها وبني الفقرة الثامنة من النص{ :على قد ِر ما
ّ
ُ
ّ
تتسع نافذتك أو تضيق يتسع الكون الذي تعيش فيه أو يضيق}.

 إذا امتلك اإلنسان عقالً واعيًا وبصرية منفتحة وأُفُقًا واسعًا سريى العامل من حوله واسعًا رحبًا ،فتخفّ أعباؤه
وهمومه وتتحلّل شيئًا فشيئًا ،أمّا إذا انغلق اإلنسان على نفسه ومل يفكّر إال يف ذاته سيبقى أسريًا لنفسه
وستتمكّن منه همومه وتؤرّقه ،فبقدر رؤية اإلنسان ومدى أفقه ستسعده احلياة أو تشقيه.

ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ ِّ
ّ
 .70هل ترى أن الكاتب وفق يف توضيح أثر العاملني الداخلي واخلارجي يف جلب السرور لإلنسان؟ علل إجابتك.

 نعم أراه وفّق يف ذلك؛ فقد بيّن الكاتب أثر كلّ منهما يف إسعاد اإلنسان أو إتعاسه ،وأوافق الكاتب يف أنّ
العامل الدّاخليّ هو العامل األساس لتحقيق سعادة اإلنسان؛ إذ إنّ نفس اإلنسان ميكن هلا خلق السّعادة
رغم وجود عامل خارجيّ صعب.

ّ
 .76اقرتح وسائل أخرى جتدها أكثر مناسبة ألبناء جيلك جتلب هلم السرور.

ّ ّ
التذوق اجلمايل

ّ
َ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
 .7وضح الصور الفنية يف كل مما حتته خط يف ما يأتي:
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ًّ
بالغبطة والسرور ،ثم يتشربه فيشرق يف حمياه ،ويلمع يف عينيه ،ويتألق يف
ا
مشبع
ا
أ .خيلق حوله جو
ِ
َّ
جبينه ،ويتدفق من وجهه.

 فيشرق يف حميّاه :صوّر الكاتب السّرور نورًا يضيء وجه صاحبه.
 ويتدفَّق من وجهه :صوّر السّرور ماءً يتدفّق من وجه املسرور ،وصوّر الوجه نبعًا يتدفّق منه املاء.
ب .ال يستطيع أن يشرتي ضحكة عميقة.

 صوّر الكاتبُ الضحكة سلعة تُشرتى.
ً
ً
ّ
ّ
ج .شعر بأن األعباء التي تثقل كاهله ،والقيود التي تثقل بها نفسه قد خفت شيئا فشيئا.
 صوّر الكاتب األعباء بقيود ثقيلة الوزن تقيّد صاحبها عن االنطالق والعمل.
د .تتناجى اهلموم يف صدره.

 صوّر الكاتب اهلموم أشخاصًا يُطلعون بعضهم بعضًا على عواطفهم وأسرارهم.

ّ
َ ْ
وم ،ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت.
الن
كمصباح
ر
ه .فمنهم املظلم كاملصباح احملرتق ،ومنهم املضيء بقد
ِ

 فمنهم املظلم كاملصباح احملرتق :صوّر من ال يستطيع خلق أيّ نوع من السّرور مصباحًا حمرتقًا.

 ومنهم املضيء بقَدْر كمصباح النّومِ :صوّر الكاتب من فيه قليل من السّرور بضوء املصباح اخلافت ليالً.
 ومنهم ذو القدرة اهلائلة كمصباح احلفالت :صوّر الكاتب من يقدر على خلق السّرور وبثّه يف اآلخرين حوله
مصباحًا ينري يف احلفالت بطاقة كبرية.
ّ
ّ ّ
ّ
 .2وضح الكنايات يف كل مما حتته خط يف ما يأتي:
ّ
ّ
أ .نام ملء جفونه رضي البال فارغ الصدر.
ُّ
ب .تقض مضجعه.

 كناية عن القلق وقلّة النوم.

ج .ناكس البصر.

 كناية عن احلزن والعُبوس.

ّ
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ّ
ّ ّ
َّ
 .5وظف الكاتب يف النص بعض عناصر الطبيعة:
أ .اذكر اثنني منها.

 الشّمس ،والقمر ،والنّجوم ،والبحار ،واألنهار .......
ّ
ب .إىل أي مدى جنح يف توظيفها يف رأيك؟

 جاءت منسجمة مع موضوع السّرور الّذي عاجله الكاتب ،ففي توهّج الشّمس والنّجوم ألقٌ وبريق يبعث
السّرور ،وكذلك القمر يف تقلّده هالة ،واألنهار والبحار والنّجوم والقمر والشّمس عناصر وظّفها الكاتب خدمة
للفكرة اليت أرادها يف كثرة تفكري اإلنسان بنفسه حتّى كأنّ هذه العناصر خُلِقت له فق .
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
 .7وضح داللة كل عبارة مما يأتي كما وردت يف النص:
ُ
ِّ
أ .فغير مصباحك إن ضعف.

 تدلّ على ضرورة أن يغيّر املرء من حياته النّفسيّة ويبحث عن أسباب السّرور كلّما افتقدها.
ّ
ّ
ب .كثرة تفكري اإلنسان يف نفسه حتى كأنها مركز العامل.
 اهتمامه بذاته وجعلها حمور تفكريه يف عالقته مع اآلخرين.
ّ
 .0يف الفقرة الثالثة لون بديعي هو املقابلة:
أ .استخرجه.

 " ويف النّاس من يشقى يف النّعيم ،ومنهم من ينعم يف الشّقاء ".
ّ
ب .بين داللته.

ل على براعة الكاتب يف توكيد املعنى ،وتوضيحه ،وتقريبه من نفس املتلقي.
 يد ّ
ّ
 .6أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل:
ّ ّ
أ .استخرج مثالني على هذا من النص.
 أكثر ،أشدّ ،أقوى.
ّ
ب .علل كثرة استخدامه.

 املقارنة بني األشياء لبيان متيّزها وأفضليتها.

ّ

قضايا لغويـــــة
 اهلمزة:

 اهلمزة ثالثة أقسام تبعًا ملوقعها :همزة يف أوّل الكلمة وهي همزة الوصل وهمزة القطع ،واهلمزة
املتوسّطة ،واهلمزة املتطرّفة يف آخر الكلمة.

ّ
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 همزتا الوصل والقطع:

أ .همزة الوصل :وهي اليت تكتب بصورة ( ا ) وال تنطق يف درج الكالم ،ومواضعها:
 .6األمساء اآلتية( :ابن وابنة)( ،اسم)( ،اثنان واثنتان)( ،امرؤ)( ،امرأة).
 .2أمر الفعل الثّالثي ،حنو :اكتبْ  ،اجلس ،ارمِ ،انجُ ،ابقَ ......
 .3ماضي الفعل اخلماسيّ وأمره ومصدره ،حنو( :اقتصدَ ،اقتصدْ ،اقتصاد) ( ،انتصرَ ،انتصرْ ،انتصار) ......
 .1ماضي الفعل السّداسيّ وأمره ومصدره ،حنو( :استخدَمَ ،استخدمْ ،استخدام) ......
 .9همزة (أل) التّعريف إذا اتّصلت باالسم ،حنو :الشّمس ،القمر ،املوكب ،املدرسة .........

ب .همزة القطع :هي اليت تكتب بصورة ( أ  ،إ )وتنطق دائمًا ،ومواضعها:
 .6الفعل الثّالثي مهموز الفاء (األول) ،حنو :أخذ ،أكل ،أمر ،أمن ........
 .2ماضي الفعل الرّباعي املهموز وأمره ومصدره ،حنو( :أحسنَ ،أحْسِن ،إحسان) ( ،أدركَ ،أدركْ ،إدراك)......
 .3الفعل املضارع املُسند إىل املتكلّم ،حنو ،أكتب ،أرسل ،أنصت ،أستمع ،أبصر .......
 .1احلروف املهموزة ،من مثل حروف العطف( :أو) ،حروف النّصب ،حنو (أنْ) ،حروف الشّرط ،حنو (إنْ)....
 .9األمساء ما عدا اليت ذكرت يف همزة الوصل.
ّ
 اهلمزة املتوسطة:

 تعتمد كتابتها على حركة اهلمزة وحركة احلرف الّذي قبلها؛ فتكتب على حرف يناسب احلركة األقوى
جأَة .............
منهما ،حنو :ذِئْب  ،مُؤْتة َ ،مأْمُون  ،سُئِل  ،فَ ْ
قوة احلركات

ّ

ما يناسب احلركة

األقوى

األقلّ قوّة

الكسرة

الضمة

الفتحة

السكون

نربة

الواو

األلف

السطر

 اهلمزة املتطرفة:

 تعتمد كتابتها على حركة احلرف الّذي قبلها؛ فتكتب على حرف يناسب حركة احلرف الّذي قبلها،
وعلى السّطر إذا ما كان قبلها حرف ساكن أو حرف مدّ ،حنو :قَرَأَ  ،تهيُّؤِ ،ملْء ،دعاء ..............
 إذا كانت اهلمزة متطرّفة يف كلمة منوّنة بتنوين الفتح {النّصب} واحلرف الّذي قبلها من احلروف اليت
ميكن وصلها مبا بعدها ،فإنّها تكتب على نربة ،حنو :شيئًا ،دفئًا............ ،
 إذا كان احلرف الّذي قبل اهلمزة ال ميكن وصله مبا بعده بقيت اهلمزة كما هي مفردة على السّطر،
حنو :ضوءًا ،جزءًا .........
ّ
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تدريبات
ّ
ّ
 .7اضبط حرف الشني والسني يف الكلمات اآلتية:

 نَ َشَأ

ُ منْشِئ

 نَاشِئ

ُ منْ َشأَة

 نَشْء

ُ ينْ ِشئْون

َ م ْن َشأَ

سئِلَ
 مَسْؤُول ُ 

ً
 .2اخرت اإلجابة الصحيحة ملا يأتي:

م اسرتاتيجيّات تدريس مُالئِمَة للمحتوى التّعليميّ( .مالءمة  /مالئمة).
أ .يستخدم املُعلِّ ُ
ت للطّالبِ اجلامعيِّ مكافَأة ماليَّة لتميُّزِهِ( .مكافئة  /مكافأة).
ب .صُرِفَ ْ

ج .ابذلْ جهدك تشعر بالسّعادة( .أبذل  /ابذل).
ّ
ّ
ّ
 .5بين سبب كتابة اهلمزة بالصورة التي جاءت عليها يف ما حتته خط يف العبارات اآلتية:
سبب كتابة اهلمزة

اجلملة

ْ
أ .املسؤولية عِبء كبري.
َّ ْ
ب .الشيء بالشَّيْء يُذْكَرُ.

 ألنّها متطرفة وما قبلها حرف ساكن.
 ألنّها متطرفة وما قبلها حرف ساكن.

ج .تطوَّر التعليم حنو االقتصاد املعريفّ.
َ
ت املربّة اليتيم.
د .أو ِ

ه .اسرتاح العامل بعد عمله.

 همزة وصل؛ ألنها يف مصدر لفعل مخاسيّ.
 همزة قطع؛ ألنها يف فعل ثالثي مهموز الفاء.
 همزة وصل؛ ألنها يف فعل سداسيّ.

َ
ْ ُ
ّ
{شئت} ومنفردة يف كلمة {شاء}.
كلمة
يف
نربة
على
اهلمزة
تكتب
ل:
 .7عل
ِ
ْ ُ
شئت :ألنّها متوسّطة ساكنة وما قبلها مكسور.
ِ 
َ
 شاء :ألنّها متطرفة قبلها حرف مدّ ساكن.
ّ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
 .0عد إىل الفقرة الثامنة التي تبدأ بـ {ولعل من أهم  ...إىل  ...وحتللت شيئا فشيئا} من نص القراءة،
ُ
ّ
ّ
واستخرج منها الكلمات املهموزة ،وبين سبب كتابة اهلمزة بالصورة التي رمست عليها.

 املسائل :كتبت على نربة؛ ألنّها متوسّطة مكسورة وما قبلها مدّ ساكن.
ُ
 البؤس :كتبت على واو؛ ألنّها متوسّطة ساكنة وما قبلها مضموم.
 األعباء :كتبت منفردة على السّطر؛ ألنّها متطرّفة بعد حرف مدّ ساكن.
ْ ً
 شيئا :كتبت على نربة؛ ألنّها متطرّفة يف كلمة منوّنة بتنوين الفتح (النّصب) ،واحلرف الّذي قبلها من
احلروف الّيت ميكن وصلها مبا بعدها.
ّ
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ّ
 احلزن  ،األفق ،اإلنسان ،العامل ،الشمس ،القمر ،النجوم ،البحار ،األنهار ( :......أل) التعريف همزتها
همزة وصل دخلت على أمساء.
 أفق ،إنسان ،أهم ،أسباب ،أفقه ،أعباء :......،همزة قطع يف بداية االسم؛ ألنّها أمساء ليست من جمموعة
األمساء اليت فيها همزة وصل.
َّ
َّ ْ ْ
ّ
 كأن ،ألن ،أن ،إن ،إىل ،إن :همزة قطع ألنّها حروف مهموزة.

الكتابة
 املقالة :ميكن إجياز خطوات إعدادها يف ما يأتي:

ّ
 .6اإلعداد والتحضري :مجع احلقائق واآلراء يف موضوع املقالة.
ّ
 .2التنفيذ :ترتيب األفكار وعرضها يف فقرات متسلسلة ومرتابطة.
ّ
ّ
 .3التنقيح والتحرير :اخلطوة األخرية اليت ينظر فيها الكاتب يف لغة مقالته وصحّة تراكيبها ورصانة

عباراتها.

ّ
ً
ّ
 اكتب مقالة يف واحد من املوضوعني اآلتيني مبا ال يقل عن مئة ومخسني كلمة ،مراعيا اخلطوات التي درستها:

 .6سعادة املرء يف عطائه.
 .2أثر االبتسامة يف حياة األفراد.
ّ
ّ
التقويم الذاتي:

بعد كتابيت القصّة أتأكّد من أنّين:
ت احلقائق واآلراء يف موضوع املقالة.
 .6مجع ُ
ت األفكار وعرضتها يف فقرات متسلسلة ومرتابطة.
 .2رتّب ُ
 .3نقّحت مقاليت وحررتها من األخطاء اللُّغويّة ،ونظرتُ يف صحّة تراكيبها ورصانة عباراتها.
 .1استبعدت املعلومات واألفكار املكرورة اخلارجة عن املوضوع.
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خمتارات من لغتنا اجلميلة
َ َ َّ ْ
تبسم

إنْ جتدْ بابَ األماني مُغْلَقًا

ال ُتكَشِّرْ وَتَلُـــــــمْ مَنْ سَكَّـــــــرَهْ

إنَّ بَوَّابَ األماني مَـــــــرِحٌ

يُبْغِضُ اليَأسَ ويَخْشَى الكَشَرَهْ
فَتَبَسَّمْ يا عَزِيزِي

يا عَزيزِي هل ترى الكَشْرَةَ قد

أرْجَعَتْ من فائتٍ بعد فواتِ

()6

أوَما جرّبتَ سحــرَ البسماتِ؟

بينما البسمةُ أدنـــــتْ قَاصِيًا

فَتَبَسَّمْ
ثُمَّ ما سَاءَكَ كم هذي الدُّنا

ما الذي ردّ لَكَ الطَّرْفَ كَليال()2؟

إنّ دنياك اليت تَصْنَعُـــــــــــهَا

فَسِّرِ األشْياءَ تفسريًا مجيـــــــــــــال
فَتَبَسَّمْ يا عَزِيزِي

إنْ يكن سَاءَكَ ظلمٌ فادحٌ

كمْ جَهولٍ ظاملٍ ال يَعْلمُ

يَتقاوى كي ترى قُوَّتَـــــــهُ

ليس إالّ فهو جَهالً يَظْلِمُ
فَتَبَسَّمْ

إنْ يكنْ خَانَكَ خِلٌّ يف هوًى

وتذوّقتَ مريـــــرًا غَــــــــدرَهُ

فهو أعفاك وأخلـــــى عامــــــدًا

شُقةً يف القلب أسكنْ غريَهُ
فَتَبَسَّمْ يا عَزِيزِي

إنْ يكنْ راعكَ( )3قَصْرٌ نقصُهُ

فهو قدْ أُنْقِصَ كَيْال يَنْهَدِمْ

أو يكُنْ راعَكَ وجهٌ قُبْحُـــــهُ

فهو مشروعٌ لوجهٍ مل يتــمْ
فَتَبَسَّمْ يا عَزِيزِي

تُشْبِهُ البَسْمَةُ تكشريًا وقـدْ

خافَ كلُّ النَّاسِ تكشريَ األسدْ

( )1

وتَبَسَّــــــــمْ عَـــلَّ ظَالّمًا يُـــــــرَدْ

فَتَبَسَّمْ علَّ بَغْيًا يَرْعَوِي

فَتَبَسَّمْ يا عَزِيزِي
( :)6قاصيًا :بعيدًا.

ّ

( :)3راعك :أخافَكَ.

( :)2كليال :ضعيفًا.

( :)1يرعوي :ينصرف.

 عبد الرحيم حممود :شاعر فلسطيين ( 6563ــ 6518م) ،ولد يف بلدة عنبتا التابعة لقضاء طول كرم ،عمل معلّمًا يف
مدرسة النجاح الوطنية بنابُلُس ،خلّف عددًا من القصائد كتبها بني عامي (6539م و 6518م) ،مجعتها جلنة من األدباء

بعد وفاته بعشر سنوات يف ديوان مطبوع ،لقّب بالشّهيد؛ وذلك بسبب قصيدته املشهورة (الشّهيد) اليت مطلعها:
سأمحلُ روحي على راحيت

ّ
النشاط

وألقي بها يف مهاوي الرّدى

 عُد إىل أحد املصادر املتوافرة يف مكتبتك ،وامجع أقوال مأثورة يف السّعادة والسّرور ،واقرأها أمام الزمالء يف اإلذاعة املدرسيّة.
ّ
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ل
ن
ب
يل
ا
ّ
ّ
يف اللغة العرب ّية
الوحدة الث ّالثة

الصداقة
يف أدب ّ
إعداد املعلم

حممد نبيل العمري
0790717045

االستماع
ص الذي يقرؤه عليك معلّمك من كُتيِّب نصوص االستماع ،ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:
 استمع إىل النّ ّ
 .7علل ما يأتي:
ّ
أ .تكوين العالقات الناجحة مع األصدقاء أمر مهم للمرء.
ّ
ّ
ّ
ّ
ب .تزداد أهمية الصداقة كلما تقدم بنا العمر.
ّ
ّ
 .2عدد ثالثة من حقوق الصديق على صديقه.
 .3اذكر أمرين جيب مراعاتهما عند اختيار األصدقاء.
ّ
ً
ّ
 .7هل تكون الصداقة عبئا على صاحبها يف بعض األوقات؟ بين رأيك.
ّ
ّ ّ
هات اثنني
داقة،
الص
مستوى
إىل
ترقى
ال
عالقة
بهم
تربطنا
الذين
األفراد
مع
للتعامل
آداب
 .0ورد يف النص
ِ
منها.

ً
ً
 .6اذكر أسبابا أخرى جتعل اإلنسان حمتاجا إىل صديق يف رأيك.
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
 .0تضمن كل بيت مما يأتي رأيا يف الصداقة ،بين أثره يف اختيار الصديق واحلفاظ على صداقته:
َ َ
أ .قال طرفة بن العبد:
ُ َ َْ َ
ُّ
ْ َ ْ َ ْ َ
ن يقتدي
قار
بامل
قرين
فكل
ه
ين
ر
عن
ِ
ٍ
املرء ال تسأل وسل عن ق ِ ِ ِ
ِ
ُ ْ
ّ
ب .قال بشار بن برد:
ً
ُ
ِّ
ُ ْ َ
عاتبا
م
األمور
كل
يف
إذا كنت
ِ
ِ
ّ ّ
ً
ً
 .8اقرتح عنوانا آخر مناسبا للنص.

ُ َ ُْ
َ َ َ َ ْ َْ َ ّ
اتبه
ع
ت
ال
ذي
ص ِديقك لم تلق ال
ِ

ّ ّ
التحدث

َ ْ
ّ
ّ
 .7حتدث إىل زمالئك يف قول علي بن اجلهم:
َ ُ
َ
ُ ُّ
ََ ْ
َ ُ ََ ْ َ ُ
َ َ َ
العتاب
ي
ق
ب
ما
د
الو
قى
ب
ي
و
د
و
س
ي
ل
ف
اب
ت
الع
ِ
ِ
إذا ذهب ِ
ّ
 .2حاور زمالءك يف الصفات التي ترجو أن جتدها يف صديقك.
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ّ

واحر قلباه

القراءة:

ُ

.1

واحَـــــــرَّ قَلْبَاهُ مِمَّـنْ قَلْبُـــــ ُه شَبِــــــــمُ

وَ َمنْ بِجِسْمِي وَحالِــــي عِنْـــــدَ ُه سَقَـــــمُ

.2

د بَرى جَسَدِي
مَالـــي أُكَتِّــمُ حُبًّا قَــــ ْ

ف الدَّوَْل ِة األُمَـــــمُ
وَتَدَّعِي حُــــبَّ سَيْـــــ ِ

.3

ب لِغُرَّتِـــــــــهِ
ن يَجْمَعُـــــنَا حُــــــ ٌّ
إنْ كَا َ

ب نَقْتَسِـــــــــــمُ
ت أَنَّا بِقَــــــدْرِ احلُــــــ ِّ
فَلَيْ َ

.4

س إالّ يف مُعَامَلَتِــــــي
دلَ النَّا ِ
يا أَعْـــــ َ

ت اخلَصْــــمُ وَاحلَكَــمُ
ك اخلِصَامُ وَأَنْ َ
فِي َ

.5

أُعِيـــــذُهَا نَظَـــــــرَاتٍ مِنْـــــكَ صادِقَةً

ب الشَّحْمَ فِيمَن شَحْمُــــــهُ وَرَمُ
حسَ َ
ن تَ ْ
أ ْ

.6

ع أخــي الدُّنْيا بِنَاظِـــــرِه
وَمَا انْتِفَــــــا ُ

إذا اسْتَوَتْ عِنْـــــــدَ ُه األَنْوَارُ والظُّلَـــــــمُ

.7

أنا الّذي نَظَ َر األَعْمَـى إِىل أَدَبِـــــــي

وَأَسْمَعَـــــتْ كَلِمَاتِي َمنْ بِـــــهِ صَمَـــــــمُ

.8

ن شَوَارِدِها
أَنَامُ ِملْءَ جُفُونِــــــي عَـــ ْ

وَيَسْهَــــــ ُر اخلَلْــــــقُ جَرَّاها وَيَخْتَصِـــــــمُ

.9

ن نُفَارِقَــــــــــــهُمْ
ن يَعِــــــــزُّ عَلَيْنَا أ ْ
يا َم ْ

ل شَي ٍء بَعْدَكمْ عَـــــــــدَمُ
وِجْدَانُنَا كُــــــ َّ

.11

م بِتَكْرِمَـــــــــةٍ
ن أَخْلَقَـــــــــنا مِنْكُ ْ
مَا كَا َ

ن أَمْــــــرِنَا أَمَــــــــــمُ
َن أَمْرَكُــــــــــمُ ِم ْ
لَ ْو أ َّ

.11

إنْ كَانَ سَرَّكُــــــمُ ما قَالَ حَاسِــــــدُنا

م ألَـــــــــمُ
ح إذا أَرْضَاكُــــــــ ُ
فَما لِجُـــــــــ ْر ٍ

.12

وَبَيْنَــــــنَا لَ ْو رَعَيْتُـــــــمْ ذاكَ مَعْرِفَــــــــةٌ

ل النُّهـــى ذِمَــــمُ
إنَّ املَعَارِفَ يف أَهْـــــ ِ

.13

ن لَنا عَيْبًا فَيُعْجِـــــزُكُمْ
م تَطْلُبُــــــــــو َ
كَ ْ

وَيَكْــــــرَ ُه اهللُ ما َتأْتُـــــــــــونَ وَالكَـــــــرَمُ

.14

لَيْتَ الغَما َم الّذي عندي صَوَاعِقُــــــهُ

ن إىل َمنْ عِنْــــــــــدَهُ الدِّيَــــــمُ
يُزيلُهُــــــ َّ

.15

أَرَى النَّوَى يَقْتَضِينِــي كُلَّ مَرْحَلَـــــــةٍ

ل بها الوَخَّــــادَ ُة الرُّسُــــــــــــمُ
ال تَسْتَقِــــــ ُّ

.16

ن تَرَكْـــــنَ ضُمَيْــــــرًا َعنْ مَيَامِنِــــــنا
لَِئ ْ

م نَـــــــدَمُ
ن لِمَــــــــنْ وَدَّعْتُهُ ْ
لَيَحْدُثَــــــــــ َّ

.17

إذا تَرَحَّلْـــــــتَ َعنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَــــدَروا

ن ال تُفَارِقَهُمْ فالرَّاحِلُــــــــــــــــونَ هُــــمُ
أ ْ

.18

ن ال صَدِيـــــقَ بِـــــهِ
شَـــــرُّ البِـــالدِ مَكا ٌ

وَشَــــــرُّ ما يَكْسِـــــــبُ اإلنْسَانُ ما يَصِـــــمُ

.19

ال أنَّـــــهُ مِقَـــــــةٌ
كإ ّ
هــــــــذا عِتَابُــــــــ َ

أنهُ كَلِــــمُ
ال َّ
ن الــــــــدُّرَّ إ ّ
قَــــــدْ ضُمِّـــــــــ َ
(املتنبّي)
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ّ

ّ

التعريف بالشاعر
 أبو الطّيب املتنيب ( 313ـــ  354هـ) :هو أمحد بن احلسني اجلعفيّ الكويفّ الكِنْدِيّ ،الشّاعر احلكيم،
وأحد مفاخر األدب العربيّ.
 ولد يف الكوفة يف حملّة تسمى (كِنْدَة) إليها نُسب.
 عاش أفضل أيام حياته وأكثرها عطاء يف بالط سيف الدّولة احلَمْدانيّ يف حلب.
 كان من أعظم شعراء العرب ،وأكثرهم متكّنًا من اللّغة العربيّة وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها ،وله مكانة
سامية مل تتح مثلها لغريه من شعراء العربيّة.

ّ ّ ّ
جو النص
 اتّصل املتنبّي بسيف الدّولة احلَمْدانيّ ،ووجد فيه طموحه يف القائد العربيّ ،فنال عنده احلظوة
والرّعاية ،وخصّه بالعطف وقرَّبه ،فمدحه املتنبّي يف قصائد من عيون الشّعر العربيّ.

 القصيدة:

 عاتب املتنيب يف القصيدة سيف الدّولة على مساعه أقوال الواشني فيه.
 خاطبه حبديث املُحِبّ املُعاتب ،ال حديث املستجدي املُستعطف.
 طلب إىل سيف الدّولة أن يكون عادالً يف معاملته.
 دعاه إىل الوفاء بعهوده له.
 أكّد يف نهايتها أنّ عتابه لسيف الدّولة ما هو إال حمبّة وودّ.
 أظهر املتنبّي يف هذا القصيدة براعة فائقة يف نظم الشّعر.
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شرح حتليل األبيات
شبِــــــــمُ
واحَـــــــرَّ قَ ْلبَاهُ مِمَّـنْ قَ ْلبُـــــهُ َ

.1

اجلذر

الكلمة

وا
شَبِمُ

سقَـــــمُ
َومَنْ بِجِسْمِي وَحالِــــي ِعنْـــــدَهُ َ

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

حرف ندبة  /نداء النّدبة

حرّ

حرر

هلب ونار

بارد

سَقَمُ

سقم

مرض

شبم

 الفكرة :حبّ املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :واحرّ (ندبة) يقول :واحرّ قليب واحرتاقه ،مبن قلبه عين بارد ال اعتناء له بي ،وال إقبال له علي،
فقليب حارّ من حبّه ،وقلبه بارد من حبّي ،وأنا عنده معتلّ اجلسم.

 العاطفة يف البيت :األمل واحلسرة.
ّ

 يشكو الشاعر يف البيت من :جفاء سيف الدّولة وبرود قلبه ،ومن سَقَم أملّ به وأحرّ قلبه نتيجة هذا اجلفاء.
ّ

 األسلوب اللغوي اإلنشائي يف البيت :النّداء ،وفائدته :النّدبة.

َ ُ
ّ
ّ
 احملسن البديعي يف (حر  ،ش ِبم) :الطّباق .حيث يربز املعنى ويوضّح بهذا التّضاد الفرق بني حبّه الكبري لسيف

الدولة وحب سيف الدولة البارد له.
ّ

 الصورة الفنية:
ّ

 واحر قلباه :صوّر الشّاعر قلبه بشيء ماديّ حيرتق  /شبّه قلبه بالنّار اليت حترتق.






َ

ُ

قلبه شبِم :صوّر الشّاعر قلب سيف الدّولة بشيء بارد.
ّ
ّ
يعود الضمري اهلاء يف قول الشاعر (قلباه) على :الشّاعر.
ّ
ّ
يعود الضمري اهلاء يف قول الشاعر (قلبه) على :سيف الدّولة.
َْ ُ ُ َ ُ
الكناية يف قوله (قلبه ش ِبـم) :كناية عن قلّة اهتمام سيف الدّولة باملتنبّي ،وصدّه عنه.

مَالـــي أُكَتِّــمُ حُبًّا قَــــدْ بَرى جَسَدِي

.2

ألمَـــــمُ
الدوْلَةِ ا ُ
سيْـــــفِ َّ
َوتَدَّعِي حُــــبَّ َ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

أُكَتِّمُ

كتم

أبالغ يف كتمان حبّي

بَرى

بري

أهزل وأضعف

تَدَّعِي

دعو

تزعم وتتظاهر وتتكلّف

األممُ

أمم

النّاس  /اجلماعة من الناس

 الفكرة :حبّ املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :حبّي لسيف الدولة قد أحنلَ جسمي وأنا كامت له ،ألجتنّب التملّق حببّه ،وغريي يتملّقون إليه

حببّهم ،ويتكلّفونه.
ّ
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ّ

 البيت فيه عتاب لسيف الدولة وكان العتاب :بإظهار احملبّة ،بأسلوب اللباقة والتأدّب.

ّ
ّ
 يتعجب الشاعر من :كتمان حبّه لسيف الدّولة وادّعاء النّاس احلبّ لسيف الدّولة.
ّ
ّ
 السبب يف ضعف جسم الشاعر هو :املبالغة يف كتمان حبّه لسيف الدّولة.
ّ
ّ
ّ
ّ
 يوازن الشاعر بني حبه لسيف الدولة وحب اآلخرين له :فحبّه صادق ،وحبّهم كاذب فيه من التّملق الكثري.

 العاطفة يف البيت :احلب والعشق.
ّ

 الصورة الفنية :صوّر كتمان حبّه لسيف الدّولة بالذي خيفي سرًّا كبريًا أتعبه وال يستطيع البوح به.

ّ
ّ
ّ
 احملسن البديعي يف (أكتم  ،تدعي) :الطّباق .حيث يربز املعنى ويوضّح بهذا التّضاد الفرق بني كتمه حبّ

سيف الدّولة وإظهار النّاس احلب الزائف لسيف الدّولة.
ّ

ًّ

 الكناية يف قوله (أكتم حبا) :كناية عن شدّة احلبّ وكثرته.
 املعىن البالغي لالستفهام هو :التّعجّب.

ُرتِـــــــــهِ
إنْ كَانَ يَجْ َمعُـــــنَا حُــــــبٌّ ِلغ َّ

.3

فَ َل ْيتَ أَنَّا بِقَــــــدْرِ احلُــــــبِّ َن ْقتَسِـــــــــــمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

جيمعنا

مجع

يضمّنا  /حيشدنا معًا

لغرّته

غرر

غرّة الرّجل وجهه واملقصود طلعته

بقدر

قدر

مقدار

نقتسم

قسم

أخذ كل إنسان نصيبه من الشّيء

 الفكرة :حبّ املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :إن كان جيمعنا حبّه ومودّته ،فليت أنّا نقتسم املنازل عنده بقدر ما حنن عليه من حمبّتنا
اخلالصة ،وما نعتقده من مودّتنا الصادقة ،فال يُبخَس املخلص حقَّه ،وال يبذل للمتصنّع برّه.
 أي :إن كان جيمعنا من آفاق البالد املتباعدة حبّ لسيف الدّولة ،فليت أنّا نقتسم برّه وعطاياه كما نقتسم حبّه،

درِ حبّنا له تكون عطاياه.
وعلى قَ ْ
 داللة (نقتسم) :يأخذ كلّ إنسان حقّه.
 العاطفة يف البيت :احلب والعشق و األمل واحلسرة.
ّ

حلبّ مع سيف الدّولة باقتسام الشّيء املادي.
 الصورة الفنية :صوّر اقتسام ا ُ
 األسلوب اإلنشائي يف البيت :التّمنّي.
ّ

ّ

 املعىن البالغي للتمني :التّحسّر.

ّ
 يظهر يف البيت تكسب املتنبي :إال أنّ هذا التّكسب ليس كما عهدناه من الشّعراء فهو ال يطلب املال ولكنّه

يطلب احلب واالهتمام واملعاملة احلسنة وأن يعطي سيف الدّولة احملبّني على قدر احلبّ الصّادق وهنا

تظهر براعة الشّاعر فهو ال يريد املال كما يريده غريه وإنّما يريد احلب واالهتمام وحسن املعاملة.
ّ
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يا أَعْـــــدَلَ النَّاسِ إالّ يف ُمعَامَ َلتِــــــي

.4

حلكَــمُ
فِيكَ اخلِصَامُ َوأَ ْنتَ اخلَصْــــمُ وَا َ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

أعدل

عدل

اإلنصاف وجتنّب الظلم واجلور

اخلِصام

خصم

النّزاع واجلدل

صمُ
اخلَ ْ

خصم

املُنازِع واملُجادِل

احلكَم

حكم

القاضي

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يقول لسيف الدّولة :أنت أعدل النّاس إالّ إذا عاملتين فإنّ عدلك ال يشملين؛ وفيك خصامي

وأنت خصمي وحَكَمي ،ألنَّك ملك ال أحاكمك إىل غريك ،فأنا أخاصمك إىل نفسك.
ّ

 يشكو الشاعر من الفرق يف معاملة سيف الدولة له ولآلخرين :وهذه الشكوى مفرطة :فإذا كان سيف الدّولة
عادال مع مجيع النّاس إال مع الشّاعر فيكون الشّاعر قد وصفه بأقبح الظّلم.
 العاطفة يف البيت :األمل واحلسرة.
ّ

 الصورة الفنية :شبّه سيف الدّولة باحلكم واخلصم يف آن واحد.
 األسلوب اإلنشائي يف البيت :النّداء ،ويفيد :االستعطاف.

ّ
 احملسن البديعي يف (اخلصم  ،احلكم) :الطّباق.
ّ
ّ
 استخدم الشاعر أسلوب القصر (إال) فقصر عدل سيف الدولة على :اآلخرين ومل يشمل هذا العدل الشّاعر.

أُعِيـــــذُهَا نَظَـــــــرَاتٍ ِمنْـــــكَ صا ِدقَةً

.5

أنْ تَحْ َسبَ الشَّحْمَ فِيمَن شَحْمُــــــهُ وَ َرمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

أعيذها

عوذ

أحصّنها

حتسب

حسب

تظنّ وتعتقد

الشّحم

شحم

السّمنة وزيادة الوزن

ورم

ورم

انتفاخ يف اجلّسم

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :أعيذ نظراتك الصّادقة أن ترى الشيء خبالف ما هو عليه ،وأن حتسب الورم شحمًا ،فتكون كمن

حيسب السَّقَم صحّة ،والورم مسنًا وقوّة.
ّ

ّ
ّ
 ينبه الشاعر سيف الدولة :أن ال ترى عينيه األشياء خبالف ما هي عليه.

 العاطفة يف البيت :احلب.
ّ

 الصورة الفنية :شبّه من خيطئ يف رأيه بالذي يرى الورم فيحسبه مسنة وعالمة قوّة.
ّ

 يعود الضمري اهلاء يف كلمة (أعيذها) على :نظراتٍ.
ّ

 يعود الضمري الكاف يف كلمة (منك) على :سيف الدّولة.
ّ

 يوافق البيت الشعري املثل :استسمنت ذا ورم.
ّ
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الدنْيا ِبنَاظِـــــرِه
َومَا ا ْنتِفَــــــاعُ أخــي ُّ

.6

والظلَـــــــمُ
ُّ
ألنْوَارُ
ستَوَتْ ِعنْـــــــدَهُ ا َ
إذا ا ْ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

انتفاع

نفع

االستفادة

أخي الدنيا

استوت

سوي

تساوت

األنوار

املعنى

اجلذر

اإلنسان
الضّياء والنّور

نور

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :إذا مل مييّز اإلنسان البصري بني النّور والظُّلمة ،فأيُّ نفع له يف بصره ،أي جيب أن متيّز بيين

وبني غريي ممّن مل يبلغ درجيت مبا تُميِّز بني النُّور والظّلمة.

ّ
 يقصد الشاعر يف البيت :أنّ سيف الدّولة مل مييّز اإلنسان الذي حيبّه حبّا صادقا من اإلنسان الذي حيبه

ملصلحة ونفاق.
 احلكمة يف البيت :إذا مل مييّز اإلنسان البصري بني النّور والظّلمة ،فأيّ نفع له يف بصره.
ّ

 الصورة الفنية :شبّه اإلنسان الذي ال ينتفع ببصره باألعمى الذي ال يفرّق بني النور والظّالم.
ُّ َ ُ
ّ
 احملسن البديعي يف (األنوار  ،الظلم) :الطّباق.

 املعىن البالغي لالستفهام :النّفي.

أنا الّذي نَظَرَ األَعْمَـى إِىل أَدَبِـــــــي

.7

َوأَسْمَعَـــــتْ َكلِمَاتِي مَنْ بِـــــهِ صَمَـــــــمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

األعمى

عمي

فاقد البصر

أدبي

أدب

اجليّد واجلميل من الشّعر والنّثر

كلماتي

كلم

قصائدي

صمم

صمم

فقدان السّمع

 الفكرة :اعتداد املتنبّي بشعره.
 شرح البيت :إنّ األعمى أبصر أدبي ،وكذلك األصمّ مسع شعري ،يعني :أنّ شعره سار يف آفاق البالد واشتهر
ّ
ّ
حتّى حتقَّق عند األعمى واألصم أدبه .كأنه يريد أن يقول لسيف الدولة :أنا الذي ينظر األعمى إىل أدبي،
أفال تنظر إليه وأنت مبصر؟ وأمسعت كلماتي األصمّ ،وأنت مسيع ،أفال تفهم ما أقول؟

 العاطفة يف البيت :الفخر؛ إذ يفتخر الشاعر بشعره.
ّ

 الصورة الفنية:
 نظر األعمى إىل أدبي :شبّه ما يكتبه من أدب بالضوء القوي الذي يستطيع األعمى أن يراه.
 وأمسعت كلماتي من به صمم :شبّه كلماته (قصائده) بالصوت القوي والذي يسمع من أصابه الصَّمَمُ.
ّ
 احملسن البديعي يف (نظر  ،األعمى) :الطّباق.
َ ْ
ّ
ّ
 عبر الشاعر عن املعىن بالفعل املاضي (نظر  ،أمسعت) :لبيان حتقّق معناهما وثبوته.
ّ
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 الكنايات:
 نظر األعمى إىل أدبي :كناية عن قوّة التأثري يف النّاس.
 وأمسعت كلماتي من به صمم :كناية عن قوّة التأثري يف النّاس.

جفُونِــــــي عَـــنْ شَوَارِدِها
أَنَامُ مِلْءَ ُ

.8

ختَصِـــــــمُ
َويَ ْسهَــــــرُ اخلَلْــــــقُ جَرَّاها َويَ ْ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

ملء جفوني

مأل  /جفن

ساكن القلب خاليًا من الغمّ و اهلمّ

شواردها

شرد

قصائد تروى يف كلّ مكان

يسهر

سهر

عدم النّوم ليالً

اخللق

خلق

النّاس

جرَّاها

جرأ

من أجلها  /بسببها

خيتصم

خصم

خيتلف ويتنازع

 الفكرة :اعتداد املتنبّي بنفسه.
 شرح البيت :أنام ملء جفوني؛ أي مطمئنًا مرتاح الفكر عن قصائد الشّعر ألني أدركها متى شئت بسهولة من
غري إتعاب فكر ،أما غريي من الشّعراء فإنّهم يسهرون ألجلها ويتعبون ويتنازعون يف دقيق معانيها ،وجودة
مبانيها.
ًّ
ّ
 ينام الشاعر مرتاح البال مطمئنا :ألنّه يدرك قصائده متى شاء بسهولة من غري أن يتعب فكره.
ّ
ّ
 قارن الشاعر بينه وبني غريه يف كتابة الشعر:
ّ

 الشاعر (املتنبي) :يدرك قصائده متى شاء بسهولة من غري أن يتعب فكره.
 اآلخرون :يسهرون ألجلها ويتعبون ويتنازعون يف دقيق معانيها ،وجودة مبانيها.

 العاطفة يف البيت :الفخر؛ إذ يفتخر الشاعر بنفسه.
ّ

 الصورة الفنية :شبّه نفسه ينام بطمأنينة بسبب مقدرته على صياغة الشّعر متى أراد ذلك.
 الكناية يف قوله (أنام ملء جفوني) :كناية عن إراحة الفكر واالطمئنان.

ّ
 احملسن البديعي يف (أنام  ،يسهر) :الطّباق.
َّ
ّ
 يعود الضمري اهلاء يف كلمة (شواردها) وكلمة (جراها) على :الكلمات (البيت السابق).
َّ
 كلمة (جراها) :األصل جرّاءها ،حذفت اهلمسة للتسهيل والضّرورة الشّعرية.

ّ
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يا مَنْ يَعِــــــــزُّ عَ َليْنَا أنْ نُفَا ِرقَــــــــــــهُمْ

.9

وِجْدَانُنَا كُــــــلَّ شَيءٍ َبعْدَكمْ عَـــــــــدَمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

يع ّز

عزّ

يصعب ويشقّ

نفارقهم

فرق

نبتعد عنهم

وِجداننا

وجد

كل شيء جنده

عَدَمُ

عدم

ال قيمة له

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يا من يشتدّ علينا فراقهم ،كلّ شيء وجَدْناه بعدكم عدمًا ،يعين ال خيلفكم أحد وال يكون لنا

منكم بدل.

ّ

ّ

ل شيء مجيل وممتع مجاله ومتعته.
 خياطب الشاعر سيف الدولة قائال :بعد فراقكم فقد ك ّ

َّ ً
ً
ّ
 ظهر عتاب املتنبي لسيف الدولة لبقا مؤدبا :ألنّ املتنيب ال يستطيع االفرتاق عن سيف الدّولة ،وال أحد

ميكن أن خيلف سيف الدّولة عند املتنبّي ،أو أن يكون للشاعر منه بدل.
 العاطفة يف البيت :احلب.
ّ

 الصورة الفنية :صوّر كلّ شيء ممتع ومجيل بعد فراق سيف الدولة بالشيء الذي ال قيمة له.






ّ
احملسن البديعي يف (وجداننا  ،عدم) :الطّباق.
ّ
املعىن البالغي للنداء :االستعطاف.
ّ
يعود الضمري (نا) يف كلمة (علينا) وكلمة (وجداننا) على :الشّاعر.
ّ
يعود الضمري (هم) يف كلمة (نفارقهم) على :سيف الدّولة.
ّ
يعود الضمري (كم) يف كلمة (بعدكم)على :سيف الدّولة.

.11

مَا كَانَ أَخْ َلقَـــــــــنا ِمنْكُمْ بَِتكْ ِرمَـــــــــةٍ

الكلمة

اجلذر

املعنى

أخلقنا

خلق

أجدرنا

أَمَمُ

أمم

القريب

لَوْ أَنَّ َأمْ َركُــــــــــمُ مِنْ َأمْــــــرِنَا أَمَــــــــــمُ
الكلمة

اجلذر

املعنى

تكرمة

كرم

د إلكرام الضّيف
مما يع ّ

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :ما أجدرنا بربّكم ،وتكرّمكم ،وإيثاركم ،لو أنّ أمركم يف االعتقاد لنا على حنو أمرنا يف االعتقاد

لكم ،وما حنن عليه من الثّقة بكم .مبعنى :لو كنتم حتبوننا ،كما حنبّكم ،لكنتم تكرموننا.
ّ

ّ
رب واإلكرام واإليثار له.
 حيمل الشاعر أحقية لسيف الدولة هي أحقية :ال ّ
ّ
ّ
ّ
 الشرط الذي وضعه الشاعر هلذه األحقية :أن يكون اعتقاد سيف الدّولة باملتنيب كاعتقاد املتنيب به.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
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.11

َركُــــــمُ ما قَالَ حَاسِــــــدُنا
إنْ كَانَ س َّ

فَما لِجُـــــــــرْحٍ إذا أَرْضَاكُــــــــمُ ألَـــــــــمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

سرّكم

سرر

أفرحكم وأبهجكم

حاسدنا

حسد

الذي يتمنى حتوّل النّعمة إليه

أرضاكم

رضو

قبلتم به  /أقررمت  /استحسنتم

أَلَمُ

أمل

وجع

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :إنْ سررمت بقول حاسدنا وطعنه فينا فقد رضينا بذلك إن كان لكم به سرور ،فإنّ اجلرح الذي

يرضيكم ال جند فيه أملًا.
 العاطفة يف البيت :احلب.
ّ

 الصورة الفنية :شبّه رضا سيف الدّولة عليه بالدّواء الذي يشفي اجلروح.
ّ

ّ
 يعود الضمري (كم) يف كلمة (سركم) وكلمة (أرضاكم) على :سيف الدّولة.
ّ
 يعود الضمري (نا) يف كلمة (حاسدنا) على :الشّاعر.

.12

ُ

وََب ْينَــــــنَا لَوْ رَ َع ْيتُـــــــمْ ذاكَ َمعْ ِرفَــــــــةٌ

الكلمة

اجلذر

املعنى

رعيتم

رعي

حفظتم

ذِمَمُ

ذمم

عهد وأمان

إنَّ املَعَارِفَ يف أَهْـــــلِ النُّهـــى ِذمَــــمُ
الكلمة

اجلذر

املعنى

النُّهى

نهو

مجع النُّ ْهيَة وهو العقل

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يقول ال شّاعر :إنْ مل جيمعنا احلبّ فقد مجعتنا املعرفة ،وأهل العقل يراعون حقّ املعرفة،

فاملعارف عندهم عهود وذمم ال يضيعونها .أي :وبيننا وصائل معرفة ،إن أحسنتم مراعاتها فلن تضيع.
ّ

ّ
 أسلوب العتاب الذي اتبعه املتنبي يف البيت هو :تذكري سيف الدّولة بالواجب حنوه.
ّ
 داللة {أهل النهى} :ذوو العقول الرّاجحة ،ومنهم سيف الدّولة.

 احلكمة يف البيت :املعارف عند أهل العقول عهود وذمم ال يضيعونها.
 العاطفة يف البيت :احلب.
ّ

 الصورة الفنية :شبّه املعرفة إنسانًا جيمع الشّاعر بسيف الدّولة.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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كَمْ تَطْ ُلبُــــــــــونَ لَنا َعيْبًا فَ ُيعْجِـــــ ُزكُمْ

.13

وََيكْــــــرَهُ اهللُ ما َتأْتُـــــــــــونَ وَالكَـــــــرَمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

تطلبون

طلب

سعى للحصول على الشّيء

يعجزكم

عجز

ال تقدرون احلصول عليه

يكره

كره

مقته  /مل حيبّه  /أبغضه

الكرم

كرم

أهل الكرم

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يقول الشّاعر :تطلبون أن تلحقوا بنا عيبًا تعيبوننا به فيعجزكم وجوده ،وهذا الذي تفعلونه مكروه

عند اهلل وعند الكرام.
ّ

ّ

 يعاتب الشاعر سيف الدولة على :حبثه الدّائم عن عيوب املتنيب.
ّ

ّ

ّ

 يصف الشاعر العيوب التي يبحث عنها سيف الدولة بأنها :غري موجودة.
ّ

ّ

ّ

 يبين الشاعر لسيف الدولة أن ما يقوم به من حماولة إجياد العيوب عنده أمر يكره كل من :اهلل وأهل الكرم.
ّ

ّ

ّ

 يبين الشاعر عجز سيف الدولة من :إجياد عيب عند املتنيب.
ّ

 الصورة الفنية :شّبه الكرم بإنسان يكره ما يقوم به سيف الدّولة.
 نوع (كم) :اخلربيّة تفيد التّكثري.

لَ ْيتَ الغَمامَ الّذي عندي صَوَا ِعقُــــــهُ

.14

يُزي ُلهُــــــنَّ إىل مَنْ ِعنْــــــــــدَهُ الدِّيَــــــمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

الغَمام

غمم

مفردها الغمامة :وهي السّحابة

الصواعق

صعق

يزيلهنّ

زول

يبعد وينحّي

الدِّيَم

دوم

املعنى
مجع صاعقة :وهي النّار اليت تسقط من السّماء
يف رعد شديد
مفردها الدمية :وهي املطر يدوم يف سكون
من غري برق أو رعد

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :يقول الشّاعر :ليت املمدوح الذي يشبه الغمام ـــ والذي تصيبين صواعقه (أذاه وسخطه) ويصيب

غريي مطره (ِبرّه ورضاه) ـــ يزيل ذلك األذى إىل من عنده ذلك البِرَّ فينتصف الفريقان.
 الدالالت:
ّ

 يعني بالغمام :سيف الدَّولة.

 وبالصواعق :ما يلحقه من األذيّة منه ،شبّهها بالصّواعق.

 وقصد الشاعر بالغمام :سيف الدّولة.

 وصواعقه :إيذاء سيف الدّولة للشّاعر.

ّ

ّ

 والديم :عطاء سيف الدّولة عند غريه.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 األسلوب اإلنشائي يف البيت هو :أسلوب التّمنّي ،وفائدته :التّحسّر.
ّ

ّ
ّ
 يتمنى الشاعر على سيف الدولة أن :يزيل عنه األذى والسّخط.
ّ
ّ
ّ
 وظف الشاعر بعض عناصر الطبيعة يف البيت مثل :الغمام ،والدّيم ،والصواعق.
ّ
ّ
ّ
ّ
 القيمة الفنية لتوظيف الشاعر بعض عناصر الطبيعة :توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشّعوريّة

عند الشّاعر ،ومنسجمًا معها ،مبا يدلّ على قدرته يف استلهام عناصر الطّبيعة يف صور شعريّة.
 العاطفة يف البيت :التّحسّر.
ّ

 الصورة الفنية:
● صوّر الشّاعر سيف الدّولة سحابًا.
● صوّر إيذاء سيف الدّولة صواعق تنتج عن هذا السّحاب.
● صوّر عطايا سيف الدّول إىل غريه غيومًا ماطرة.

 الكنايات:
● الغمام :كناية عن سيف الدّولة وعطائه.
● صواعقه :كناية عن األذى.
ّ

● الديم :كناية عن اخلري والنّعم.

.15

ال تَ ْستَقِــــــلُّ بها الوَخَّــــادَةُ الرُّسُــــــــــــمُ

حلَـــــــةٍ
أَرَى النَّوَى َي ْقتَضِينِــي كُلَّ مَرْ َ

الكلمة

الكلمة

اجلذر

املعنى

النوى

َنيَأ

البعد

ال تستقلّ

قلل

ال تقوم بقطعها

الوخّادة

وخد

مفردها :الواخدة ،وهي اإلبل اليت تسري الوَخْد ،وهو ضرب من السّري سريع.

الرُّسُمُ

رسم

مفردها رَسوم ،وهي النّاقة اليت تسري الرّسيم ،والرّسيم ضرب من سري اإلبل سريع ،فتؤثر يف األرض.

يقتضيين

اجلذر
قضي

املعنى

يطالبين ويكلّفين

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :أي يكلّفين البعدُ عنكم قطع كلّ مرحلة ال تقوم بقطعها اإلبل املسرعة ،لبعد مناهلا ،وال تطيقها

لشدّة أهواهلا.
 جاء أسلوب العتاب يف البيت بطريقة :التّعريض بالرّحيل.
ّ

 الصورة الفنية :شبّه البعد بشيء ماديّ (حمسوس) يكلّفه كلفة ماديّة (حمسوسة).

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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َلئِنْ تَ َركْـــــنَ ضُ َميْــــــرًا عَنْ َميَا ِمنِــــــنا

الكلمة

اجلذر

ضُمَيْر
ودّعتهم

دثَــــــــــنَّ لِمَــــــــنْ وَدَّ ْع ُتهُمْ نَـــــــدَمُ
َليَحْ ُ

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

جبل على ميني قاصد مصر من الشآم

ميامننا

يَمُنَ

ميني السّائر جانبه  /جهة اليمني

فارقتهم وتركتهم

نَدَمُ

ندم

األسف واحلزن واألمل على الشّيء

ودع

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :إن قصدت مصر ليحدثنَّ ملن ودّعتهم ندم على مفارقيت هلم ،وأسف على رحيلي عنهم ،يشري
بذلك إىل سيف الدّولة أنّه يندم على فراقه.

 جاء أسلوب العتاب يف البيت بطريقة :التّعريض بالرّحيل.
ّ

 الندم سيصيب :سيف الدّولة.
ّ

ّ

 الندم الذي سيصيب سيف الدولة سببه :رحيل الشّاعر إىل مصر.
ّ

ّ

 أشار الشاعر إىل املكان الذي سيتوجه إليه وذلك :عندما ذكر جبل (ضُمَيْر) إذ إنّه يكون على ميني الذّاهب
إىل مصر من بالد الشّام.

.17

إذا تَرَحَّلْـــــــتَ عَنْ قَوْمٍ َوقَدْ قَــــدَروا

أنْ ال تُفَا ِر َقهُمْ فالرَّاحِلُــــــــــــــــونَ هُــــمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

ترحّلت

رحل

رحل مكرهًا

قَدَرُوا

قدر

استطاع

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :إذا سرْتَ عن قوم وهم قادرون على إكرامك حتى ال حتتاج إىل مفارقتهم فهم الذين اختاروا
االرحتال .يريد بهذا :أنتم ختتارون الفِراق إذا أجلأمتوني إليه .مبعنى :أنه خياطب نفسه ،ويشري إىل سيف
الدّولة ،حتّى ال يذمّه يف رحيله ،قائمًا ذلك على نفسه حبجته.

 جاء أسلوب العتاب يف البيت بطريقة :التّعريض بالرّحيل.

ّ
 خياطب الشاعر يف البيت :نفسه ،ويشري إىل سيف الدّولة.
ّ
ّ
ّ
 يشري الشاعر يف البيت إىل سيف الدولة حتى :ال يذمّه يف رحيله.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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.18

وَشَــــــرُّ ما َيكْسِـــــــبُ اإلنْسَانُ ما يَصِـــــمُ

شَـــــرُّ البِـــالدِ مَكانٌ ال صَدِيـــــقَ بِـــــهِ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

شرُّ

شرر

السوء  /أسوأ

يصم

وصم

يعيب ويذمّ

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة وبيان فلسفة املتنبّي ورأيه يف البالد واألعمال.
 شرح البيت :إنّ شرّ البالد مكان ال يوجد فيه صديق ،وشرّ األعمال ما جيلب لصاحبه العيب واملذمّة.

 احلكمة يف البيت :أسوأ البالد مكان ال صديق فيه ،وأقبح األعمال تلك اليت جتلب العيب واملذمّة لصاحبها.
 أسوأ البالد يف رأي املتنبي :مكان ال صديق فيه.
 أسوأ األعمال يف رأي املتنبي :األعمال اليت جتلب لصاحبها العيب واملذلّة.
 األسلوب اإلنشائي يف البيت :النّفي ،يف قوله (ال صديقَ).
{ ما} يف املوضعني :اسم موصول.
.19

هــــــــذا ِعتَابُــــــــكَ إالّ أنَّـــــهُ مِقَـــــــةٌ

قَــــــدْ ضُمِّـــــــــنَ الــــــــدُّرَّ إالّ أنَّهُ َكلِــــمُ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

عتابك

عتب

اللوم

مقة

ومق

احملبّة

ضمّن

ضمن

احتوى

الدُّرُّ

درر

اللؤلؤ

 الفكرة :عتاب املتنبّي لسيف الدّولة.
 شرح البيت :هذا الذي أتاك من الشّعر عتاب منّي إليك إالّ أنّه حمبّة وودّ؛ ألنّ العتاب جيري بني احملبّني،

وهو درّ حبسن لفظه ونظمه إالّ أنَّه كلمات ،وإن أزعجَ ْتكَ فهي حمبّة خالصة ومودّة صادقة.

َّ ً
ً
ّ
حلبّ الّذي أبرى جسده وأحنله وهو
 بدا الشاعر لبقا مؤدبا يف عتابه فقد :عاتبه بإظهار مدى حبّه له ،هذا ا ُ

كامت له ،ليتجنّب التّملّق يف حبّه كما يدّعيه غريه ،بقلوب غري خالصة ،ونيّات غري صادقة.
ّ

ّ

ّ

 عاتب املتنبي سيف الدولة ألن :العتاب جيري بني احملبّني.
 تضمّن البيت معنى املقولة :العتاب هديّة األحباب ،فكان الشّاعر ملتزمًا ذلك؛ فما عاتبه إالّ حمبة له.
 العاطفة يف البيت :احلب.

ّ
ُمنَ الدُّرَّ} :صوّر الشّاعر ما نظمه من كالم يف قصيدته بالدّر حلسن لفظه ونظمه.
 الصورة الفنية{ :قد ض ِّ

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
املعجم والداللة
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ّ
ّ
أضف إىل معجمك اللغوي:
َّ
الش ِبم :البارد.
ُ ّ
الغرة :غرّة الرّجل وجهه.
ّ
الشوارد :مجع شاردة ،قصائد سائرة تُروى بكلّ مكان.
ّ
جراها :األصل جرّاءها ،مبعنى من أجلها.
ّ
وجداننا كل شيء :كلّ شيء جنده أو ندركه.
َ َ ُ
األمم :القريب.
ُّ ُ
الرسم :مفردها رَسوم ،وهي النّاقة اليت تسري الرّسيم ،والرّسيم ضرب من سري اإلبل سريع ،فتؤثر يف األرض

بأخفافها لسريها الشّديد.
ُ َ ْ
 ضمير :جبل على ميني قاصد مصر من الشّام.
َ ُ
صم :يعيب.
 ي ِ
َ
املقة :احملبّة.

ِ
ُ ْ
 .2عد إىل أحد املعاجم اللغوية ،واستخرج معاني املفردات اآلتية:
ّ
 الوخادة :مفردها :الواخدة ،وهي اإلبل اليت تسري الوَخْد ،وهو ضرب من السّري سريع.
ّ
 الديم :مفردها :الدّمية ،وهي املطر يدوم يف سكون.
ِّ
 الذمم :مفردها :الذّمّة ،وهي العهد.
ّ
 النهى :مفردها :النّهْية ،وهي العقل.
ّ
ّ
 .3ما اجلذر اللغوي لكل من:
الكلمة
اجلذر اللغوي

ّ
 .7ما مجع كل من:
الكلمة
اجلمع

ّ
النبيل يف اللغة العربية

َ
مقة
ِ

وَ ِمقَ

ََ
سقم

أسقام

ُ

َ
صم
ي ِ
وَصَمَ

َ ْ
خصم

خصوم
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ّ
َ
ّ
ّ
 .0فرق يف املعىن بني كل كلمتني حتتهما خط يف اجملموعتني اآلتيتني:

لَ ْو أنَّ أمرَكُمُ مِن أمرِنا أَمَمُ

م بِتَكْرِ َمةٍ
أ .ما كانَ أَخْلَقَنا مِنْكُ ْ
 قال البحرتي:

لَعَمْري لَئِنْ أَخلَ ْقتُ ثَوْبَ التَّغَزُّلِ

وأَصْبَحْتُ عَنْ عَيْنِ الغَيورِ بِمَ ْعزِلِ

فرُبَّ مَصُوناتٍ بَكَــــــرْنَ لِنُزْهَـــــةٍ

فَوَافَيْنَ يف غُمّى بأَ ْنزَهِ مَنْـــــــــزِلِ

ََ
 أخلقنا :أجدَرنا.

َ َْْ ُ
 أخلقت :أبليت.

ِل بها الوَخّاد ُة الرُّسُمُ
ال تَسْتَق ُّ

ب .أرى النّوى يَقتَضيين كلَّ مرحلةٍ

سهُ ،وتدُقُّ
 تزوّجت أمساءُ بنتُ أبي بكر الزّبريَ بنَ العوّامِ وليسَ له مالٌ وال موردٌ ،فكانت تعلفُ فر َ
النّوى لدابّته.

ّ
 أرى النوى :البعد.

ّ

 تدق النوى :مجع نواة ،وهي نواة التّمر ،أي بذرتها.

ّ

الفهم والتحليل

ّ
ّ
 .7ما الغرض الشعري هلذه القصيدة ؟

 العتاب.
َّ
 .2مم يشكو الشاعر يف البيت األول ؟
ّ


.3



.7

من جفاء سيف الدّولة وبرود قلبه ،ومن سَقَم أملّ به وأحرّ قلبه نتيجة هذا اجلفاء.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
وازن الشاعر بني حبه لسيف الدولة وحب اآلخرين له ،وضح ذلك.
ّ
ّ
ّ
حب الشاعر لسيف الدولة :صادق ليس فيه متلّق أو تكلّف وقد أحنله وأبرى جسده.
ّ
ّ
حب اآلخرين لسيف الدولة :ظاهره صادق وباطنه متكلّف.
ّ
ّ
ّ
برزت احلكمة يف أشعار املتنبي ،اذكر ثالثة أبيات تضمنت احلكمة يف القصيدة ،ووضحها.

 البيت السّادس :إذا مل مييّز اإلنسان البصري بني النّور والظّلمة ،فأيّ نفع له يف بصره.
 البيت الثاني عشر :املعارف عند أهل العقول عهود وذمم ال يضيعونها.

 البيت الثامن عشر :أسوأ البالد مكان ال صديق فيه ،وأقبح األعمال تلك اليت جتلب العيب واملذمّة
لصاحبها.

ًّ
ّ
ّ
 .0ظهر عتاب الشاعر لسيف الدولة جليا:
َ
أ .عالم عاتبه ؟

 عاتبه على مساع كالم الواشني فيه.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
َّ ً
َ ً
ّ
ب .بدا الشاعر ل ِبقا مؤدبا يف عتابه ،وضح ذلك يف ضوء األبيات اآلتية:
َ َ
َ ُ َ ِّ ُ ُ ًّ َ ْ َ
مايل أكتم حبا قد برى جسدِي

َّ ْ َ ُ َ ُ
ُ َّ َ ْ
َ َ َّ
وتدعِي حب سيـفِ الدولةِ األمم

 عاتبه بإظهار مدى حبّه له ،هذا احلُبّ الّذي أبرى جسده وأحنله وهو كامت له ،ليتجنّب التّملّق يف حبّه كما
يدّعيه غريه ،بقلوب غري خالصة ،ونيّات غري صادقة.
َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ
ارقــهم
عز علينا أن نف ِ
يا من ي ِ

َ ْ َ ْ َ َ ُ
ْ َ ُ َ ُ َّ َ
يء بعدكم عـدم
ِوجداننا كل ش ٍ

 ال يستطيع االفرتاق عن سيف الدّولة ،وال أحد ميكن أن خيلف سيف الدّولة عند املتنبّي ،أو أن يكون للشاعر
منه بدل.

َ ّ َّ ُ َ
َ ُ
هــــذا عِتابــــك إال أنـه مِقـــة

ُّ َّ ّ َّ ُ َ ُ
َ ْ ُ ِّ َ
قــد ضمـن الـدر إال أنه كلِـم

 أكّد الشّاعر أنّ عتابه ما هو إالّ حمبّة ،ألنّ العتاب جيري بني احملبّني ،وهو درّ حبسن لفظه ونظمه إال أنّه
كلمات ،وإنْ أزعجتْ فهي حمبّة خالصة ومودّة صادقة.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ج .جلأ الشاعر إىل أسباب شتى يف عتابه ،منها :التعريض بالرحيل ،والتذكري بالواجب ،وضح ذلك.
 التّعريض بالرّحيل ،يف قول املتنبّي:
أَرَى النَّوَى يَقْتَضِينِــي كُلَّ مَرْحَلَـــــــةٍ

ال تَسْتَقِــــــلُّ بها الوَخَّــــادَةُ الرُّسُــــــــــــمُ

لَئِنْ تَ َركْـــــنَ ضُمَيْــــــرًا عَنْ مَيَامِنِــــــنا

لَيَحْدُثَــــــــــنَّ لِمَــــــــنْ وَدَّعْتُهُمْ نَـــــــدَمُ

إذا تَرَحَّلْـــــــتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَــــدَروا

أنْ ال تُفَارِقَهُمْ فالرَّاحِلُــــــــــــــــونَ هُــــمُ

 التّذكري بالواجب ،يف قول املتنبّي:
وَبَيْنَــــــنَا لَوْ رَعَيْتُــمْ ذاكَ مَعْرِفَــــةٌ

ّ
ّ
 .6دلل ببيت من القصيدة على كل من:
ّ
أ .اعتداد الشاعر بنفسه.

إنَّ املَعَارِفَ يف أَهْلِ النُّهـى ذِمَـمُ

ن شَوَارِدِها
أَنَامُ ِملْءَ جُفُونِــــــي عَـــ ْ

وَيَسْهَــــــ ُر اخلَلْــــــقُ جَرَّاها وَيَخْتَصِـــــــمُ

أنا الّذي نَظَ َر األَعْمَـى إِىل أَدَبِـــــــي

وَأَسْمَعَـــــتْ كَلِمَاتِي َمنْ بِـــــهِ صَمَـــــــمُ

أُعِيـــــذُهَا نَظَـــــــرَاتٍ مِنْـــــكَ صادِ َقةً

ب الشَّحْمَ فِيمَن شَحْمُــــــهُ وَرَمُ
ن تَحْسَ َ
أ ْ

ّ
ب .اعتداد الشاعر بشعره.

َ
ْ َ ْ َ ْ َ
م".
ور
ذا
ج .مضمون املثل" :استسمنت
ٍ

ّ ّ
ً
 .0استخلص ثالثا من القيم اإلجيابية التي محلتها القصيدة.
 احرتام الصّديق.
ّ
النبيل يف اللغة العربية

 العدل يف معاملة النّاس.

 االلتزام بالعهود  .عدم االخنداع بالظاهر.

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

00

ّ
ِّ
ّ
 .8كيف تتصرف يف كل موقف مما يأتي:
ً
أ .حينما جتد عيبا يف صديقك.

ب .حينما جيافيك صديقك.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .0مثة فرق بني االعتداد بالنفس الناشئ عن الثقة بها والغرور ،بين رأيك يف هذا.
ّ

 الثّقة بالنّفس اعتزاز اإلنسان بنفسه ،وبقدرته على حتقيق أهدافه ،وهو أمر إجيابي يدفع اإلنسان حنو الرّقي
والتّقدّم .أمّا الغرور فهو توهّم اإلنسان الشّعور بالكمال والعظمة ،وهو سلوك سليبّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
 .79لو كنت مكان الشاعر ،هل ختتار الرحيل عن سيف الدولة؟ وضح وجهة نظرك.
ُّ
ُ
 .77يقال" :العتاب هدية األحباب":
ّ
ّ
أ .أشر إىل البيت الذي تضمن هذا املعىن.
هــــذا عِتَابُــــكَ إالّ أنَّـهُ مِقَـــةٌ
ّ
ّ
ّ
ب .بين إىل أي مدى التزم الشاعر هذه املقولة.

قَــدْ ضُمِّـنَ الـدُّرَّ إالّ أنَّهُ كَلِـمُ

 أرى الشّاعر ملتزمًا ذلك ،فما عتابه إالّ حمبّة لسيف الدّولة.
 .72قال أبو العتاهية:

ف بصريِ الفؤاد
وكمْ من كفي ٍ

ّ
أ .أشر إىل البيت الذي ينسجم مع قول أبي العتاهية.

ع أخــي الدُّنْيا بِنَاظِـــــرِه
وَمَا انْتِفَــــــا ُ

وَكَمْ من فؤادٍ كفيفِ البَصَرْ
إذا اسْتَوَتْ عِنْـــــــدَ ُه األَنْوَارُ والظُّلَـــــــمُ

ّ
ّ
ُ
ُ
ب .البصر يري اإلنسان ظاهر األشياء ،والبصرية تريه حقائقها ،وضح رأيك يف ذلك يف ضوء البيت الذي أشرت إليه.

 ال فائدة لإلنسان يف بصره ،إن مل تكشف له بصريته حقائق األمور .مبعنى جيب أن يكون اإلنسان متعقّالً فطنًا
مدركًا ذا بصرية وبعد نظر.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .73ما أهمية أن يتحقق اإلنسان من صدق ما يسمع يف بناء عالقات إنسانية مستقرة يف تصورك ؟

 جينّب اإلنسان الكثري من اخلالفات واخلصومات اليت قد تقع إذا مل يتحقق من صدق ما يسمع.
ُ ْ
ً
ّ
 .77قيل" :إذا رأيت من أخيك زلة فاطلب له سبعني عذرا ،فإن مل جتد فلم نفسك".
ّ
ّ
ّ
ّ
أ .إىل أي مدى جتد أن الشاعر وصديقه قد متثال هذا املعىن من وجهة نظرك ؟
 سيف الدّولة :استمع إىل كالم الواشني وصدّقه ،وأعرض عن املتنبّي.
 املتنبّي :كان حريصًا على صلته بسيف الدّولة ،فعاتبه عتاب املُحبّ.
ّ
ب .ما القيم اإلجيابية التي تركها هذا القول يف نفسك ؟

 ترقّب اخلري.
 مراجعة النّفس.
 التماس العذر للصّديق.
ً
ً
ّ
 .70كيف تنظر إىل من يكثر من ذكر حماسنه ؟ قدم له نصحا مقنعا لتثنيه عن هذا.

 أنّ اهلل تعاىل واهب احملاسن يف النّفس اإلنسانيّة ،وهي ليست من عند البشر فال تغرتّ مبا لديك.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ ّ
ّ
ّ
ّ
 .7وضح الصورة الفنية يف كل مما يأتي:

ّ
ّ ّ
التذوق اجلمايل
ُ
َ ُ ِّ َ
َ ْ ْ
َّ
ُ ُ ُ
عنــــــــــده الديــــــم
يزيلهــــــن إىل من ِ

ُ
َ َ ُ
َ ْ َ َ َ ّ
ليت الغمام الذي عندي صواعِقــــــه

 صوّر الشّاعر سيف الدّولة سحابًا.

 صوّر إيذاء سيف الدّولة صواعق تنتج عن هذا السّحاب.
 صوّر عطايا سيف الدّول إىل غريه غيومًا ماطرة.

ُ َ
َ ّ َّ
َ ُ
مقـــــــة
ـــــه
أن
إال
ــــــــك
اب
هــــــــذا ِعت
ِ

ُ
ُّ َّ ّ َّ ُ َ
َ
ْ ُ ِّ
َ
قــــــد ضمـــــــــن الــــــــدر إال أنه ك ِلــــم

 صوّر الشّاعر ما نظمه من كالم يف قصيدته بالدّر حلسن لفظه ونظمه.
ّ

ٍّ ّ
ّ
 .2وضح الكناية يف كل مما حتته خط يف البيتني اآلتيني:

واحَـــــــرَّ قَلْبَاهُ مِمَّـنْ قَلْبُـــــ ُه شَبِــــــــمُ

جسْمِي وَحالِــــي عِنْـــــدَ ُه سَقَـــــمُ
ن بِ ِ
وَ َم ْ

ن شَوَارِدِها
أَنَامُ ِملْءَ جُفُونِــــــي عَـــ ْ

وَيَسْهَــــــ ُر اخلَلْــــــقُ جَرَّاها وَيَخْتَصِـــــــمُ

َْ ُ ُ َ ُ
 قلبه ش ِبـم :كناية عن قلّة اهتمام سيف الدّولة باملتنبّي ،وصدّه عنه.
َْ ُُ
ونـي :كناية عن إراحة الفكر ،واالطمئنان.
ف
ملء ج ِ
ِ 
ّ
 .3ما داللة الرتكيب الذي حتته خط يف البيت اآلتي:

وَبَيْنَــــــنَا لَوْ رَعَيْتُـــــــمْ ذاكَ مَعْرِفَــــــــةٌ

ل النُّهـــى ذِمَــــمُ
إنَّ املَعَارِفَ يف أَهْـــــ ِ

ُّ
َ ْ
ل النهى :ذوو العقول الرّاجحة ،ومنهم سيف الدّولة.
 أه ِ
ٍّ
ّ
ّ
 .7أكثر الشاعر من استخدام األساليب اإلنشائية من استفهام ونداء ومتن:
ّ
ً
هات مثاال لكل منها من القصيدة.
أ.
ِ
األسلوب
االستفهام
ّ
النداء
ّ
التمني

مَالـــي ُأكَتِّــمُ حُبًّا قَــــدْ بَرى جَسَدِي

وَتَدَّعِي حُـبَّ سَيْــفِ الدَّوْلَةِ األُمَـمُ

وَمَا انْتِفَــــــاعُ أخــي الدُّنْيا بِنَاظِــــرِه

إذا اسْتَوَتْ عِنْـدَهُ األَنْوَارُ والظُّلَــــمُ

فائدة األسلوب
ّ
التعجب
ّ
النفي

البيت الشعري

واحَـــــــرَّ قَلْبَاهُ مِمَّـنْ قَلْبُـــــهُ شَبِــــمُ

وَمَنْ بِجِسْمِي وَحالِـي عِنْـدَهُ سَقَـمُ

الندبة

يا أَعْـــــدَلَ النَّاسِ إالّ يف مُعَامَلَتِـــي

حلكَمُ
فِيكَ اخلِصَامُ وَأَنْتَ اخلَصْمُ وَا َ

يا مَنْ يَعِــــــــزُّ عَلَيْنَا أنْ نُفَارِقَــــــــهُمْ

وِجْدَانُنَا كُــــــلَّ شَيءٍ بَعْدَكمْ عَـــدَمُ

إنْ كَانَ يَجْمَعُـــــنَا حُــــــبٌّ لِغُرَّتِــــــــهِ

فَلَيْتَ أَنَّا بِقَــــــدْرِ احلُــــبِّ نَقْتَسِــــــمُ

لَيْتَ الغَمامَ الّذي عندي صَوَاعِقُــــــهُ

يُزيلُهُــنَّ إىل مَنْ عِنْــــــــــدَهُ الدِّيَــــــمُ

ّ
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ّ
التحسر
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ب .ما داللة استخدام مثل هذه األساليب.

 جاءت األساليب اإلنشائية منسجمة مع حالة الشّاعر وغرض القصيدة ،فاستطاع بها أن ينفث آالمه ،ويبث عتابه.
ّ
ّ
 .0ملاذا عبر الشاعر بالفعل املاضي (نظر  ،أمسعت) يف قوله:

أنا الّذي نَظَ َر األَعْمَـى إِىل أَدَبِـــــــي

وَأَسْمَعَـــــتْ كَلِمَاتِي َمنْ بِـــــهِ صَمَـــــــمُ

 لبيان حتقّق معناهما وثبوته.
ّ
ّ
 .6ما العاطفة البارزة يف كل بيت مما يأتي:

واحَـــــــرَّ قَلْبَاهُ مِمَّـنْ قَلْبُـــــ ُه شَبِــــــــمُ

سقَـــــمُ
ن بِجِسْمِي وَحالِــــي عِنْـــــدَ ُه َ
وَ َم ْ

 العاطفة البارزة يف البيت :عاطفة األمل والتّحسر.

ن نُفَارِقَــــــــــــهُمْ
ن يَعِــــــــزُّ عَلَيْنَا أ ْ
يا َم ْ

ُــــــل شَي ٍء بَعْدَكمْ عَـــــــــدَمُ
وِجْدَانُنَا ك َّ

 العاطفة البارزة يف البيت :عاطفة احلب.
ّ
ّ
ّ
 .0وظف املتنبي بعض مظاهر الطبيعة يف قصيدته:
أ .أشر إىل ذلك.

 األنوار ،الظّلم ،الغمام ،الدّيم ،الصّواعق.
ّ
ب .ما القيمة الفنية لتوظيفها ؟

 توظيف عناصر الطبيعة جاء خدمة للتجربة الشّعوريّة عند الشّاعر ،ومنسجمًا معها ،فمثالً وصف املطر ومتعلّقاته
يشي (خيرب) حبزن الشّاعر ،وعتابه ،واألنوار والظلم تنسجم مع الفكرة اليت أراد الشّاعر إيصاهلا يف مضمون
البيت ،مبا يدلّ على قدرته يف استلهام عناصر الطّبيعة يف صور شعريّة.
ّ
ّ
 .8استخرج مثالني على الطباق مما ورد يف القصيدة.

 اخلصم  /احلكم.

 تدّعي  /أكتّم.

 األنوار  /الظُّلَم.

 شبِم  /حرّ.

 أنام  /يسهر.

 وجدان  /عدم.

ّ
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ّ

قضايا لغويــــة
ّ

 أسلوب الشرط :مجلة مكوّنة من مجلتني متالزمتني مسبوقتني بأداة شرط ،ال يتمّ معنى أوالهما إال بالثّانية.
ّ
ّ
 يتكون من ثالثة عناصر :أداة الشرط  +فعل الشرط  +جواب الشرط.
مَنْ

(يَفْعَلْ) سوءًا

جزَ) به
(يُ ْ

أداة الشرط

فعل الشرط

جواب الشرط

ّ
 أدوات الشرط اجلازمة:

ن  ،إذما.
 احلروف :إ ْ



ن  ،ما  ،مهما  ،أيّان  ،حيثما  ،أين  ،كيفما  ،أيّ  ،أينما.
 األمساء :متى َ ،م ْ

مثال :قال زُهَيْر بن أبي سُلمى:
وَمَنْ يَجْعَلِ املَعْرُوفَ يف غَ ْيرِ أَهْلِهِ

يَكُنْ حَمْدُهُ ذَّمًّا عَلَيْهِ وَيَنْدَمِ

درُسْ يَنْجَحْ.
 مثال :مَنْ يَ ْ
ّ
 أدوات الشرط غري اجلازمة:

 احلروف :لو  ،لوال  ،لوما  ،أمّا  ،ملّا.

 األمساء :إذا  ،كلّما.

 مثال :قال جرير يرثي زوجته:
لَوْال احلَياءُ لَهاجَين اسْتِعْبَارُ

وََل ُز ْرتُ قَ ْبرَكِ واحلَبِيبُ يُزَارُ

 مثال :قال تعاىل( :إذا أصابَتْهُم مصيبةٌ قالُوا إنَّا هللِ وإنَّا إليه راجعون).
ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ
 مثال :إن تس ِرع تندم
ْ
 إن :حرف شرط جازم جيزم فعلني ،مبينّ على السّكون ،ال حملّ له من اإلعراب.
ُ ْ
 تس ِرع :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السّكون ،وهو فعل الشّرط.

 والفاعل :ضمري مسترت تقديره أنت.
َ ْ َ ْ
 تندم :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السّكون ،وهو جواب الشّرط.
 والفاعل :ضمري مسترت تقديره أنت.
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تدريبات

ّ
ّ ً
ّ
ّ
 .7استخرج مما يأتي أدوات الشرط اجلازمة وغري اجلازمة ،مبينا فعل الشرط وجوابه:

أ .قال تعاىل{ :إِن يَ َشأْ يُذْهِبْكُمْ وََيأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ}

(سورة فاطر ،اآلية )16

ألرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِنيَ}
دتِ ا َ
ب .قال تعاىل{ :وَلَوْالَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَ َ

(البقرة اآلية)251

ج .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم" :آية املنافق ثالث :إذا حدَّث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤمتن
خان".

(متّفق عيله).

د .قال احلطيئة:
مَنْ يَفْعَلِ اخلَ ْيرَ ال يَعْدَمْ جَوازِيَهُ

ال يَذْهَبُ ال ُعرْفُ بَنيَ اهللِ والنّاسِ

ه .متى يكث ْر كالمُك يكثرْ سَقَطُك.
املثال

أدوات الشرط

ب
ج
د

ه

يشأ

يذهبْ
اجلملة الفعلية( :لفسدَت األرض)

اجلازمة

غري اجلازمة

ــــــــ

لوال

اجلملة اإلمسيّة (دفع )...

ــــــــ

إذا

حدّث

كذب

ــــــــ

إذا

وعد

أخلف

ــــــــ

إذا

اؤمتن

خان

منْ

ــــــــ

يفعل

ال يعدمْ

ــــــــ

متى

يكثر

يكثر

إن

أ

فعل الشرط

ّ
جواب الشرط

ــــــــ

 املثال (ب) :فعل الشرط اجلملة اإلمسية من املبتدأ (دفع) واخلرب احملذوف املقدّر (موجود) وتقدير
اجلملة :لوال دفع الناس بعضهم موجودٌ.
ّ
ّ
ٍّ
ّ
 .2استخرج أسلوب الشرط الوارد يف كل من البيتني اآلتيني ،ثم صنفه إىل جازم وغري جازم:

البيت
األول
ّ
الثاني

إنْ كَانَ يَجْمَعُـــــنَا حُــــــبٌّ لِغُرَّتِـــــــــهِ

فَلَيْتَ أَنَّا بِقَــــــدْرِ احلُــــــبِّ نَقْتَسِـــــــــــم

إذا َترَحَّلْـــــــتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَــــدَروا

أنْ ال تُفَارِقَهُمْ فالرَّاحِلُــــــــــــــــونَ هُــــمُ

أدوات الشرط

اجلازمة

إن

غري اجلازمة

ــــــــ

ّ
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ــــــــ
إذا

فعل الشرط

ّ
جواب الشرط

مجلة (كان جيمعنا حبّ)

مجلة (ليت أنّا نقتسم)

ترحّلتَ

اجلملة اإلمسية( :الرّاحلون همُ)
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ّ ّ
ّ
 .3أدخل إحدى أدوات الشرط اجلازمة على األفعال اآلتية ،ثم وظفها يف مجلة مفيدة من إنشائك مع إجراء
ّ
التغيري املناسب:
الفعل

مثال 7

حيرتم

من حيرتمْ النّاس حيرتموه

جتتهدون

إنْ جتتهدوا تنالوا مبلغكم

يلقى

مهما تفعلْ يف صغرك تلقَ يف كربك

مثال 2

َ
ِّ
ْ َ َ َ ْ ّ
ّ
 .7أعرب ما حتته خط يف العبارة اآلتية { :إن تتواضع للناس يقدروك}.
ْ
 تتواضع :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السّكون وهو فعل الشّرط.

 وفاعله :ضمري مسترت تقديره أنت.
 الصفة املشبهة :اسم مشتق يَدُلُّ على من يتّصف بالفعل اتّصافًا دائمًا أو غالبًا (شبه دائم) ،وهي تدلّ على
املزايا والطّبائع أو العيوب أو األلوان ،وتصاغ يف الغالب من الفعل الثالثي الالزم وأشهر أوزانها:
َ َ
َ
ْ َ َ
 فعالَ :رزَان.
 فعِل :لَبِق.
( أفعل فعالء) حَمِرَ :أمحر :حَمْراء.
َ ْ
َ َْ
 فعل :شَهْم.
( فعالن فعلى) حريان :حَيْرى.
َ
ُ َ
عيل :وسيم.
ف

َاع.
ج
ش
ُ
:
ال
 فع
ِ
 صيغة املبالغة :اسم مشتق يَدُلُّ على احلدث ومن أو ما يقوم به على وجه الكثرة واملبالغة ،وتشتق يف

األغلب من الفعل الثالثي املتعدّي وأشهر أوزانها:

ّ
 فعال :قرّاء ،قوّال.
َ ُ
 فعول :غفور ،سؤول.
َ
 ف ِعيل :رحيم ،بصري.

ْ َ
مفعال :مِهْذَار ،مِكْثَار ،مِدْرَار.
ِ 
َ
 ف ِعل :حَذِر  ،فَهِم.

ِّ
ِ فعيل :صِدِّيق.

 فاعول :فاروق.

تدريبات

ّ
ّ
ُ
 .7صغ الصفة املشبهة من األفعال اآلتية:
َ
َ
َ ُ
طش
ع
ل
جم
الفعل
ِ
ّ
عطشان  /عطشى
جَميل
الصفة املشبهة

ّ
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سهل
سَهْل

َ
ز ِرق
أزرق  /زرقاء

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

َ ُ
رعن

أرعن  /رعناء

87

ت صيغة املبالغة من األفعال اآلتية:
 .2ها ِ
الفعل

َ

َ

ضاف

صيغة املبالغة

شكر

شَكور

مِضياف

َ
صام

صَوَّام

ّ
ّ
ّ
 .3ميز صيغة املبالغة من الصفة املشبهة يف ما يأتي:

أ .قال تعاىل{ :سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الكَذَّابُ األَشِر}
َ َّ
األشر :صفة مشبّهة.

مبالغة.
صيغة
:
ب
ا
 الكذ
ِ

(سورة القمر ،اآلية )26

ب .قال تعاىل{ :هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ}
َ ْ
َ ْ
مان (خصم) :صفة مشبّهة.
 خص ِ

(سورة احلجّ ،اآلية )19

ج .قال املتنبّي:

ل كُلّهِ
التِ باملا ِ
جَوَادٌ عَلى العِ ّ
 جواد :صفة مشبّهة.

وَلَكِّنَّهُ بالدّارِعِنيَ خبيلُ

 خبيل :صفة مشبّهة.

د .ظن ْنتُ أنّ احللّ سَهْل.
َ ْ
 سهل :صفة مشبّهة.
ِّ ً
ّ
ُ
 .7عد إىل األبيات األربعة األوىل من القصيدة واستخرج منها صفتني مشبهتني مبينا وزنهما.
َ ْ ُ
َ ُ
 ش ِبم :فَعِلُ  .اخلصم :فَعْلُ.

الكتابة
ّ

ّ
ّ
 الرسالة الشخصية :كالم مكتوب يتبادله شخصان بينهما صداقة أو قرابة أو حنويهما ،يكشف الكاتب فيها

عن مشاعره وانفعاالته ،وقد اختلفت موضوعاتها وَفْق املواقف احلياتيّة ،فكانت رسائل العتاب ،والتّهنئة،
واالعتذار ،والعزاء ،واإلهداء ،والشّكر.
ّ

ّ

 أهم مساتها الفنية:

 الوضوح.
 البساطة.

 اإلجياز من غري إخالل باملعنى.
 غلبة العاطفة بقالب بسيط من غري غموض فيه.

ّ
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ّ
ّ
 اقرأ الرسالة اآلتية ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها:
ّ
ّ
من الشاعر القروي إىل عباس حممود العقاد:

أخي ،أديب العربيّة ،األستاذ اجلليل ،السّيد عباس حممود العقاد ،أعزّه اهلل ،أمّا بعدُ:
فقد قرأتُ حديثكم املنشور يف جريدة األهرام تعلنون رأيكم اجلميل يف شعر أخيكم ،وحتلّونه احمللّ
الّذي يؤهّله جلائزة نوبل ،فتبيّن لي أنّ ما أسديتم إليّ األيادي األدبيّة يف رسائلكم مل يكن إال وَشَالً من حبر
تقديركم ،وأنّكم عنيتم مبطالعة ديواني عناية جديّة خرجتم منها مبا أكسبين هذا الشّرف ،لو أنّي ظفرت حقًّا
جبائزة نوبل ،ومل تصدقوها بظنِّكم ،وتقرّوها مبوافقتكم ،ملا اغتبطتُ بها اغتباطي برأيكم ،وأكاد أوقن أنّكم
لوال إخالص كم للغة اليت وسعت رسالة الرّمحن ملا فُزتُ منكم بهذا التّصريح ،ولو أنّي أشعر النّاس .فلقد نرضى
جلّة أعالم األدب يف الشّرق والغرب ،ولكننا لن نرضي عربيًّا مرتطنًا ،يلفظ الضّاد دادًا ،والعنيَ أينًا.
حفظكم اهلل وإيّانا لقول ما نراه حقًّا ،ولو مل يدع لنا صديقًا.
ّ
 .7ما مضمون هذه الرسالة ؟

أخوكم الشّاعر القروي :رشيد سليم اخلوري

 رسالة شكر وتقدير من الشّاعر القّروي إىل عباس حممود العقاد الذي أعلن رأيه اجلميل يف شعر القرويّ.
ّ
هات ثالث خصائص للرسالة ظهرت يف ما قرأت.
.2
ِ
 غلبة العاطفة.
 الوضوح.
 اإلجياز.
ّ
ّ
ّ
َ َ ً
 .3بين معىن كلمة (وشال) كما دل عليها السياق.
 وَشَالً :ماءً قليالً.

ّ

ّ

اكتب رسالة شخصية مبا ال يقل عن مئة كلمة يف واحد من املوضوعات اآلتية:

 شكر على معروف.

 عتاب.

 اعتذار.

 تهنئة.

ّ
ّ
التقويم الذاتي:

بعد كتابيت الرّسالة الشّخصيّة أتأكّد من أنّين:
 .1حدّدت الغرض الرّئيس من الرّسالة.
 .2بدأتُ الرّسالة بالبسملة وتوجيه التّحية إىل املرسل إليه والسّؤال عن أحواله.
 .3راعيت البساطة يف التّعبري بأسلوب شائق.
 .4ختمتُ الرّسالة مبشاعر تفيض شوقًا وحمبّة وأنهيتها بالسّالم.
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خمتارات من لغتنا اجلميلة
ّ ّ
فتح عمورية

ق إِنْبَاءً مِــــــنَ الكُتُـــــــبِ
د ُ
ف أَصْــــــ َ
السَّيْ ُ

ن اجلِـــــــدِّ واللَّعِـــــــــبِ
د بَ ْي َ
د ِه احلَــــــ ُّ
يف حَ ِّ

( )2

يف مُتُونِهـــــــنَّ جِال ُء الشَّــــــــكِ والرِّيَـــــــــبِ

ط بِــــــهِ
فَتْـــــــحُ الفُتوحِ تَعَالَى أَنْ يُحِيــــــ َ

ن اخلُطَــــــبِ
نَظْــمٌ ِمنَ الشِّ ْعــــــــ ِر أَ ْو نَثْــــــرٌ ِم َ

ب السَّمــــــــــــاءِ لهُ
ح تفتَّــــــــحُ أبوا ُ
فَ ْتـــــــ ٌ

وتَ ْبـــــــرُزُ األرضُ يف أثوابِها القُشُـــــــــــــبِ

( )3

ت
يَا يَوْمَ وَقْعَـــــةِ عَمُّوريَّــــــــةَ انْصَرَفَــــــــ ْ

مِ ْنكَ املُنى حُفَّالً ( )4معسولـــةَ احلَلَـــــــــبِ

() 5

أبقيْتَ جَدَّ ( )6بنـــــي اإلسْالمِ يف صَعَــــدٍ

واملُشْرِكيــــــنَ ودَا َر الشِّرْكِ يف صََبــــــــــبِ

( )7

ن بِـــــــها
ت أَمِيــــــرَ املُ ْؤمِنِيــــــــــ َ
د تَرَكْ َ
لقَ ْ

ل الصَّخْــــــــ ِر واخلَشَـــــــبِ
للنَّا ِر يومًا ذَليــــــــ َ

ِاللهِ مُنْتَقِـــــــــــمٍ
م ب َّ
تَدْبيـــــــــــرُ مُعْتَصِــــــــــ ٍ

هللِ مُ ْرتَقِــــــــــــبٍ فــــــــي اهلل مُرْتَغِـــــــــــــــبِ

هلل بُرْجَيْــــــها فَهَدَّمَـــــها
كا ُ
رَمـــــى بِـــــــ َ

م يُصِــــــــبِ
وَلَ ْو رَمى بِـــكَ غَ ْيـــــــ ُر اهللِ لَـــــــــ ْ

ن
الل ُه سَعْيَــــــكَ عَــــــ ْ
اللهِ جازَى َّ
خَلِيفَةَ َّ

ن واإلِسْالَ ِم واحلَسَـــــبِ
جُرْثُومَـــــــةِ الدِّ ْيــــــ ِ

م تَرَها
ت بِالرَّاحَـةِ الكُبْــــــرَى فَلَـــــــ ْ
بصُرْ َ

ل إالَّ عَلى جِ ْســـــــــ ٍر مِـــــــــــنَ التَّعَــــــــــبِ
تُنا ُ

ن رَحِـــمٍ
ف الدَّهْـــــرِ مِ ْ
إنْ كَانَ بَ ْينَ صُرُو ِ

مَ ْوصولَـــــــــةٍ أوْ ذِما ٍم غَ ْيـــــــــ ِر مُنْقَضِـــــــــــبِ

ت بِهَا
ن أيَّامِـــــــكَ الالَّتي نُصِـــــــرْ َ
فبَيْـــــــ َ

ن أيَّا ِم بَـــــــدْر أَقْـــــــرَبُ النَّسَــــــــــبِ
وبَيْــــــــ َ

ض كاسْمِهِمُ
ت بَين األصْفَرِ ( )8املِمْرَا ِ
أَبْقَ ْ

ت أَوْجُـــــــهَ العَــــــــــرَبِ
صُفْ َر الوُجُوهِ وَجَ َّلـــــ ْ

ال سو ُد الصَّحائــــــفِ
ض الصَّفائحِ (َ )1
بي ُ

( :)1الصّفائح :السيوف.

( )3القُشُب :مجع قشيب ،وهو اجلديد.

( :)2الصّحائف :الكتب.

حفّالً :مجع حافل ،وهي الشّاة أو النّاقة اليت امتأل ضرعها باللنب.
(ُ :)4
( :)6اجلَدّ :احلظّ.

الصبَب :ما احندر من األرض.
(َّ :)7

حلِبَ من اللّنب.
حللَب :ما ُ
( :)5ا َ
( :)8بنو األصفر :الرّوم.

ّ
 أبو متام 191( :ــ 231هـ) ،حبيب بن أوس الطائي ،أحد الشعراء املشهورين يف العصر العبّاسي ،عُرف بالظّرف
وحسن األخالق والفطنة ،وبتقدّمه على شعراء عصره يف حسن أسلوبه ،وله ديوان "احلماسة".

ّ
النشاط
 عُدْ إىل كتاب "الصّداقة والصّديق" ألبي حيّان التوحيديّ ،واستفد منه يف تصميم مطويّة عن موضوع الصّداقة
باستخدام برنامج الناشر ( )Publisherواعرضها على زمالئك.
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ل
ن
ب
يل
ا
ّ
ّ
يف اللغة العرب ّية
الوحدة اخلامسة

ردن
احلب اي أ ّ
وأنت ّ
إعداد املعلم

حممد نبيل العمري
0790717045

االستماع
 استمع إىل النّصّ الذي يقرؤه عليك معلّمك من كُتيِّب نصوص االستماع ،ثمّ أجب عن األسئلة اآلتية:
ّ
ّ
ّ
 .7ما الغرض من إنشاء السدود التخزينية يف األردن ؟
ّ
 .2أين يقع سد وادي العرب ؟
ّ ّ
 .3صف املنطقة احمليطة بالسد.
ّ ّ
 .7ما املوسم املناسب لزيارة منطقة السد ؟ وملاذا ؟
ّ

ّ

ّ

ُ
 .0ينصح بتجنب زيارة وادي العرب وقت املنخفضات اجلوية ،علل.
ّ
ّ ّْ
ن آخرين يف األردن.
 .6سم سدي ِ
ّ
ّ
ّ
ً
 .0اذكر سبال أخرى غري إنشاء السدود لالستفادة من املياه السطحية.
ّ
ّ
ّ
َ
 .5مب تنصح زوار السدود التقاء خطر الغرق ؟

ّ ّ
التحدث
َ
ّ
 .7حتدث إىل زمالئك عن ذكرياتك يف األرض التي نشأت عليها.
ّ
 .2حاور زمالءك يف قول أبي متام:
َ ُ ُ ً َّ َ ْ
َْ َ ُ ُ
ْ
َ ْ َ ْ
ل
ز
ن
م
ل
ألو
ا
أبد
ه
ين
ن
وح
الفىت
ه
ف
ل
أ
ي
ض
األر
يف
ل
ز
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
كم من ِ ٍ
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ُ

القراءة:

َ

سأكتب عنك يا وطني
()1

()2

سأكتبُ عَنْكَ يا وَطَنِي

سأبقى فيكَ ال أهوى سواك مدًى

ن رحل َة الزَّ َمنِ
ق تسك ُ
م لوح ًة للشَّ ْو ِ
وأرس ُ

ظةِ القَدَرِ
ك حتّى لَحْ َ
وأحيا في َ

وَأرفعُ راي ًة للحُبِّ أمحِلُها وحتملُين

ك إ ْذ تسامى خَفْ َق َة الصَّدْرِ
سأَجْ َعلُ من ترابِ َ
َ

سَأكْتُبُ كُلَّ ما أهوى

وأغسلُ يف مياهِكَ ما يُبَدِّدُ قَسْوَةَ الدَّهْرِ

وما يَحْلُو إىل الوَطَنِ

جةَ العُمُرِ
د بهْ َ
وأن ِسجُ ِمنْ ربِيعِكَ ما خيلِّ ُ

سأذك ُر أنّكَ البُشْرَى

ت أكونُ مُغْتَرِبًا
ولسْ ُ

ري للبَشَرِ
ُل اخل ِ
وك ُّ

إذا طوّفتُ يف الدّنيا

فآتي كُلَّما هَتَفَتْ

ت إليكَ يف شوقٍ
وعُدْ ُ

ل الشَّوْق تطلُبُين
ظِال ُ

وحب ال حدو َد لهُ
ٍّ

ي تُعانِقَنِي
وآتي كُلَّما ا ْمتَدَّتْ ذراعُكَ كَ ْ

ل إعصارًا
ح اللّي ِ
سآتي يف رِيا ِ

م تَحضُنَين
قث ّ
بشو ٍ

م الفج ِر أحالمًا
وآتي يف نسي ِ

سآتي كُلَّما نهضَتْ

فأنتَ العاملُ املَزرُوعُ يف ذاتِي

رُبَاكَ الطُّهْ ُر تسألُنِي

وأنتَ أنا

ع الشَّمْسِ والظَّلْماءِ والقمرِ
سآتي يف شعا ِ

رب
ت بِشار ُة اخل ِ
وأن َ

ع للرُّبى طَوْعًا
سأرْجِ ُ

ُب يا أردنُّ
ت احل ُّ
وأن َ

وأحْ ِملُ غُربيت شوقًا

ف وال ِوجْدَانُ يف األفكا ِر والصُّوَرِ
أنتَ الطَّي ُ

حنِ
وأطوي رحل َة األيّامِ واألوجاعِ واملِ َ

****

سآتِي حالَما تدعو
بال خيلٍ
وال طريٍ
وال سُ ُفنٍ
عزيزًا كُنْتَ وَلِتَبْقَ
مَدَى األيامِ يا وطين
****
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()3

()4

أردن يا وطنًا
ُّ
ك اهللُ يا
محا َ

ت ب ِه
ك قدْ زرعْ َ
ترابُ َ

تنامى يف حمبَّتِنَا

بذو َر احلُبِّ خالد ًة إىل األبَدِ

ن والسِّيَرِ
مَعَ التَّاريخِ والبُنيا ِ

ل الرّاياتِ
ك أمج ُ
لتعلوَ يف مسائِ َ

ت نُعْلِيها
ك الرَّايا ُ
لَ َ

ن والظَّفَرِ
رم ُز الفخ ِر واإلميا ِ

لِتَخْ ِفقَ يف دِيارِ اجملدِ ملهمةً

فما أحسسْتُ يف يومٍ

برؤيا أنتَ تَحْملُها

بأنِّي كنْتُ مُغْتَرِبًا

د أنتَ صانِ ُعهُ
وجم ٍ

مل تفارقْنِي
ألنَّكَ ْ

ورافِعُ رايةِ العَرَبِ

كما روحي تنادمُين

ك األمساءَ ال تُحْصَى بال عددِ
فَسَجِّلْنا ل َ

كما ظِلِّي تسريُ معي

ري هلا
بِفخْرٍ ال نظ َ

أردن أسكنُها وتسكُنين
ُّ
فأنتَ الدَّارُ يا

ف أكونُ مُغْتَرِبًا ؟
فكي َ

ت سَكَنًا
فروحي ما رأ ْ

ت لنا بِكُلِّ معالِمِ الدّنيا وحتضُنُنا
وأن َ

ك  ...سِوَاكَ يا وطين
سِوَا َ

ب تسْكُنُين
وأنَّكَ يف حنايا القَلْ ِ

****

أُحبُّكَ يف الدُّنا سهالً وصحراءَ
وخفْ َق َة واديَ العربِ
****
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ّ

التعريف بالشاعر

ّ
 حممود فضيل التل:

 ولد يف إربد عام 1441م.
 تولّى عدّة مناصب ،منها:
 مستشار يف السّفارة األردنيّة يف الكويت.

 أمني عام يف وزارة الثقافة.

 عضو رابطة الكتّاب األردنيني.

 من دواوينه:
 أغنيات الصّمت واالغرتاب  .نداء للغد اآلتي.

 جدار االنتظار.

 هامش الطّريق.

 شراع الليل والطّوفان :الذي أخذ منه النّصّ.
ّ ّ ّ
جو النص
 يعشق الشّاعر األردنّ ،ويفخر مبحبّته له ،ويعتزّ بانتمائه إليه وتعلّقه به؛ ملا لألردنّ من حضور دوليّ متميّز،
يؤكّد احرتامه لإلنسان ،وما قدّمه للمجتمع اإلنسانيّ من إجنازات يف خمتلف اجملاالت.
مؤكدًا أنّ األردنّ يعيش يف داخله ،ويسكن كلّ
 أشار الشّاعر يف القصيدة إىل أيّام اغرتابه عن الوطنِّ ،
منهما اآلخر ،وما دام كذل ك فإنّ الشّاعر ال يشعر بالغربة؛ ألنّ األردنّ معه كروحه اليت ال تفارقه أينما حلّ
وارحتل ،وهو جيد يف طبيعة الوطن املنزل الذي يطمئنّ إليه.
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ّ ّ
حتليل النص
سأكتبُ عَنْكَ يا وَطَنِي

رُبَاكَ الطُّ ْهرُ تسألُنِي

وأرسمُ لوحةً للشَّوْقِ تسكنُ رحلةَ الزَّمَنِ

سآتي يف شعاعِ الشَّمْسِ والظَّلْماءِ والقمرِ

وَأرفعُ رايةً للحُبِّ أمحِلُها وحتملُين

سأرْجِعُ للرُّبى طَوْعًا

سَأكْ ُتبُ كُلَّ ما أهوى

وأحْمِلُ غُربيت شوقًا

وما يَحْلُو إىل الوَطَنِ

وأطوي رحلةَ األيّامِ واألوجاعِ واملِحَنِ

سأذكرُ أ ّنكَ البُ ْشرَى

سآتِي حالَما تدعو

وكُلُّ اخلريِ للبَشَرِ

بال خيلٍ

فآتي كُلَّما هَتَفَتْ

وال طريٍ

ظِاللُ الشَّوْق تطلُبُين

وال سُفُنٍ

ك َكيْ تُعانِقَنِي
وآتي كُلَّما امْتَدَّتْ ذرا ُع َ

عزيزًا كُ ْنتَ وَلِتَبْقَ

بشوقٍ ثمّ تَحضُنَين

مَدَى األيامِ يا وطين

سآتي كُلَّما نهضَتْ

****

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

للشَّوْقِ

شوق

نزوع النّفس إىل الشّيء وتعّقها به

تسكنُ

سكن

تستقر وتعيش

أهوى

هوي

أعشق

حلُو
يَ ْ

حلو

الشيء اجلميل

البُشْرَى

بشر

الفرح واملسرّة

هَتفَتْ
َ

هتف

صاح بصوت عالٍ

ظِاللُ

ظلل

الفيء  /ما يتشكل بحجز الضوء عن
مكان مع ّين

ا ْمتَدَّتْ

مدد

ُبسِطَتْ

تُعا ِنقَنِي

عنق

ضمّه إىل عنقه

ضنَين
تَح ُ

حضن

ضمّه إىل حضنه

نهضَتْ

نهض

وقفت وارتفعت

ُربَاكَ

ربو

املرتفعات

الطُّهْرُ

طهر

خلوّ الشّيء من النجاسة

شعاعِ

شعع

النور يرى كأنّه خيوط

الظلْماءِ
َّ

ظلم

ذهاب النّور

للرُّبى

ربو

النعمة واإلحسان

طَوْعًا

طوع

د اإلكراه
الطّاعة ض ّ

غُربيت

غرب

بعده عن وطنه

أطوي

طوي

أنهي

األوجاعِ

وجع

مفردها وَجَع :األمل

املِحَنِ

حمن

البالء والشّدة

مَدَى األيامِ

مدي

على طول األيام

تدعو

دعو

تنادي وتطلب

 الفكرة يف األسطر الشعرية :احلديث عن حبّ الشّاعر لوطنه األردنّ وشوقه وانتمائه إليه.
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 شرح األسطر الشعرية:

 يعبّر الشّاعر عن شوقه إىل وطنه حني كان بعيدًا عنه ،فيدفعه شوقه إىل كتابة قصيدة يف وطنه.
 وصوّر هذه القصيدة لوحة مجيلة مبا فيها من عبارات يبعثها إىل الوطن الذي يسكن وجدانه أينما حلّ.
 ويرفع راية حبّه لألردنّ تعبريًا عن حنينه وانتمائه إليه ،ويكتب كلّ ما يليق ببلده من عبارات مجيلة.
 ويذكر الشّاعر أنّ األردنّ بلد اخلري والعطاء لكل من حيتاجه ،فهو البُشرى واألمل.
 ويلبّي الشاعر دعوة وطنه عندما يناديه ،يف كل األوقات ليالً أو نهارًا ،مشسًا أو ظلمة ،لينهيَ أوجاع غربته،
فيأتي مدفوعًا بانقياده إىل وطنه الغالي وشوقه إليه ،جمتازًا كل العوائق املاديّة حبرًا وبرًّا وجوًّا.
 ويف نهاية املقطع يدعو الشّاعر لوطنه بالبقاء والعزّة.
 العاطفة يف األسطر الشعرية :الشّوق والعشق واالنتماء.
 الدالالت:

ُ
ُ
ِّ
ً
{ وأرفع راية للحب أمحلها وحتملني} :حبّ الوطن متبادل بني الشّاعر ووطنه.
َ َ
َ ُْ
َ ْ ُ ُ ُ َّ
{ سأكتب كل ما أهوى وما يحلو إىل الوط ِن} :تفكري الشّاعر الدّائم بوطنه.
ّ
ُ ّ
{ سأذكر أنك البشرى ،وكل اخلريِ للبشر} :األردنُّ بلدُ اخلري مع قلّة موارده.

َّ ْ
ّ
{ سآتي يف شعاع الشمسِ والظلماءِ والقمرِ} :عودة الشّاعر إىل وطنه يف كلّ الظروف.
ً
ْ ُ ُ
َ ْ ً
ْ ُ ُّ
مل غربتي شوقا} :عودة الشّاعر إىل وطنه يف كلّ الظروف.
وأح
ا
ع
و
ط
بى
جع للر
ِ
{ سأر ِ
َ
َ ّ
واألوجاع واملِحنِ} :باعث السّرور يف نفس الشّاعر ،وخمفف وطأة أمله
ام
ِ
{ وأطوي رحلة األي ِ

وقرار العودة إىل الوطن

بعد أن أتعبته الغربة.

{ سآتي حاملا تدعو بال خيل وال طري وال سفن} :يدلّ على شدّة شوقه لوطنه ،وتعلّقه به وأنّ ال تقف العوائق أمام
الشّاعر يف تلبية نداء الوطن.
ّ
 الصورة الفنية:
ُ

ً

َّ ْ

ُ

َ

َّ َ

{ وأرسم لوحة للشوقِ تسكن رحلة الزمنِ} :صوّر الشّاعر كالمه يف وطنه (القصيدة اليت كتبها) لوحة مجيلة ،دفعه
شوقه إىل كتابتها.








ُ
ُ
ً ُ ِّ
ُ
َ
أمحلها وحتملني} :صوّر الشّاعر حبّه لوطنه بالرّاية اليت حيملها ويرفعها عاليا.
ب
للح
راية
أرفع
{و
ِ
ُ ُ
َّ ْ
ُ
َ ََ ْ
ُ َّ
ظالل الشوق تطلبني} :صوّر الشّاعر شوقه لوطنه ظالالً تالزمه ،وصوّر الظالل أشخاصًا تناديه.
{فآتي كلما هتفت ِ
ُ َ َ ْ ُ َ
ْ َ َّ ْ
ُ َّ
{وآتي كلما امتدت ذراعك كي تعانِقنِي} :صوّر الشّاعر الوطن باإلنسان الذي يعانق.
ُ
َ ْ ُ َ َ ُّ ْ ُ
ُ َّ
{سآتي كلما نهضت رباك الطهر تسأل ِني} :صوّر الشّاعر اجلبال يف وطنه بأشخاص تسأله العودة إىل وطنه.
ً
ْ ُ ُ
{وأح ِمل غربتي شوقا} :صوّر الشّاعر الغربة بالشيء الذي يُحمل.
َ
َ ّ
واملح ِن} :صوّر الشّاعر رحلة األيام واألوجاع واحملن بالشيء الذي يُطوى.
ام
واألوجاع ِ
ِ
{وأطوي رحلة األي ِ
ّ
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 الغرض من:

 تكرار ال النافية يف قوله (( :بال خيل  ،وال طري  ،وال سفن )).

 تأكيد النّفي ،مبعنى عودة الشّاعر إىل وطنه متحقّقة مع نفي وجود وسيلة تقلّه.
ْ ُ
ُ
ُ
ّ
جع)).
سأر
،
سآتي
،
سأذكر
،
سأكتب
((
قوله:
يف
ني
 استخدام الس
ِ
 السّني تدُلُّ على املستقبل القريب ،مبعنى حتقق إجناز هذه األفعال يف القريب.
ّ

ّ

ّ
ّ
 انتقى الشاعر كل ما هو مجيل من الكلمات ليعبر بها عن حبه لوطنه ومن ذلك قوله:

 " سأكتب كلّ ما أهوى ،وما حيلو إىل الوطن ".

ّ
ّ
 ال تقف العوائق أمام الشاعر يف تلبية نداء الوطن وعبر عن هذا املعىن بقوله " :سآتي حاملا تدعو بال خيل

وال طري وال سفن " ،مبعنى أنّ العوائق ال تقف أمام الشّاعر يف تلبية نداء وطنه حاملا يدعوه ،حتى وإنْ مل
تتوافر لديه وسيلة للنّقل حبرًا أو برًّا أو جوًّا تقلّه إىل وطنه ،فهذا العائق ال يقف حاجزًا أمامه.
ّ
ّ
 مظاهر شوق الشاعر لوطنه والتي عبر عنها يف املقطع:

 قول الشّاعر " :وأرسم رحلة للشوق " و "ظالل الشّوق تطلبين" و "بشوق ثم حتضنين".
 كتابته شعرًا يف وطنه ،ورمسه لوحةً يف شوقه إىل وطنه ،والعودة إىل وطنه كلّما ناداه.
ّ
ّ
 داللة اتكاء الشاعر على عناصر الطبيعة يف القصيدة :يف قول الشّاعر" :رباك ،الشّمس ،القمر ،الرّبى ،ربيعك،

اللّيل ،سهالً ،صحراء"  :عناصر الطبيعة جاءت منسجمة مع التجربة الشّعوريّة لدى الشّاعر ،فأظهرت شوق
الشّاعر ،والذي أشدّ ما يكون يف غربته خارج حدود الوطن ،وكشفت عن تعلّقه به ألنّ هذه العناصر جزء من
وطنه ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه بعيدًا كان أم قريبًا.
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سأبقى فيكَ ال أهوى سواك مدًى

وحبٍّ ال حدودَ لهُ

وأحيا فيكَ حتّى لَحْظَةِ القَدَرِ

سآتي يف رِياحِ اللّيلِ إعصارًا

سأَجْعَلُ من ترابِكَ إذْ تسامى خَفْقَةَ الصَّدْرِ
َ

وآتي يف نسيمِ الفجرِ أحالمًا

هكَ ما يُبَدِّدُ قَسْوَةَ الدَّهْرِ
وأغسلُ يف ميا ِ

فأنتَ العاملُ املَزرُوعُ يف ذاتِي

وأنسِجُ مِنْ ربِيعِكَ ما خيلِّدُ بهْجَةَ العُ ُمرِ

وأنتَ أنا

ول ْستُ أكونُ مُغَْترِبًا

وأنتَ بِشارةُ اخلربِ

إذا طوّفتُ يف الدّنيا

وأنتَ احلُبُّ يا أردنُّ

دتُ إليكَ يف شوقٍ
وعُ ْ

أنتَ الطَّيفُ والوِجْدَانُ يف األفكارِ والصُّوَرِ

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

سأبقى

بقي

أقيم وأمكث

سواك

سوي

غريك

مدًى

مدي

األفق الواسع  /آخر ما يستطيع اإلنسان
رؤيته

أحيا

حيي

أعيش وأسكن

لَحْظَةِ القَدَرِ

قدر

الموت  /ما كتبه هللا على اإلنسان

تسامى

مسو

عال وارتفع

خ ْفقَةَ
َ

خفق

احلركة واالضطراب

الصَّدْرِ

صدر

املقصود القلب

ُيبَدِّدُ

بدد

ُيبْعد

قَسْوَةَ

قسو

الشّدة

الدَّهْرِ

دهر

الزّمن  /األيام

أنسِجُ

نسج

احلياكة واملقصود الشّعر

خيلِّدُ

خلد

يبقي ويديم

بهْجَةَ

بهج

الفرح والسّرور

ُم ْغتَ ِربًا

غرب

اإلنسان البعيد عن بالده

طوّفتُ

طوف

أكثر الطواف بالبالد  /جال وتن ّقل

عُدْتُ

عود

رجعتُ

حدودَ

حدد

نهاية وحَدٌّ

إعصارًا

عصر

تهب بشدّة وتثير الغبار
رياح
ّ
سماء
وترتفع في ال ّ

نسيمِ

نسم

شجرا
تحرك
ً
الريح اللينة التي ال ّ
ّ
أثرا
وال تترك ً

أحالمًا

حلم

ما يراه النّائم يف نومه

بِشارةُ

بشر

فرحه وسروره

الطَّيفُ

طيف

ما يراه ال ّنائم في نومه أو في الخيال

األفكارِ

فكر

الصورة الذّهنية ألمر ما

الوِجْدَانُ

وجد

النفس وقوّتها الباطنيّة  /منبع
الشّعور عند اإلنسان

 الفكرة يف األسطر الشعرية :احلديث عن توحّد ذات الشّاعر مع الوطن ورفضه فكرة االغرتاب النفسي.
 شرح األسطر الشعرية:

 يعبّر الشّاعر عن التّوحد بني ذاته والوطن ،فذات الشّاعر حتيا يف وطنه حتّى حلظة قَدَرِه (موته) ،وإن كان
بعيدًا عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بني ذات الشّاعر وذات الوطن ،فالوطن أمام مرأى الشّاعر دائمًا ال
يهوى غريه.
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 وجعل تراب وطنه ومياهه وربيعه صورًا يعبّر بها عن انتمائه للوطن؛ فبعلوّ تراب الوطن ينبض قلبه ،ومبياهه
يزيل قسوة غربته ،وبربيعه تبهج أيامه.
 ويرفض الشّاعر فكرة اغرتابه النّفسي عن وطنه ،ويقول :ال أكون مغرتبًا عن وطين إذا تنقلّت وترحّلت بعيدًا
عنه ،ثم عدتُ إليه حامالً أشواقي وحبّي الذي ال حدود له.
 ويبدو الشّاعر متلهّفًا للعودة يف الليل أو الفجر ويف أيّ وقت كاإلعصار ،فاألردنّ مزروع يف ذات الشّاعر،
وهو البشارة السّارة واخلري يف نفسه.
 ويعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه وعن التّوحّد بينهما "أنت أنا" فالوطن هو الشّاعر ،والوطن هو منبع
الشعور وامللهم ،وهو كلّ األفكار والصّور يف خميّلة الشّاعر ،وهو حاضر يف وجدانه وإنْ كان بعيدًا عنه.
 العاطفة يف األسطر الشعرية :الشّوق والعشق واالنتماء.
 الدالالت:

َ َ
َ ّ َ ْ َ
ً
َ
 { سأبقى فيك ال أهوى سواك مدى وأحيا فيك حتى لحظ ِة القد ِر } :حب الوطن يتنامى يف نفس الشّاعر حتى مماته.
َّ ْ
َََْ
َ ْ
ََ ْ َ ُ
ترابك إذ تسامى خفقة الصد ِر } :جعل الشّاعر التّراب صورة يعبّر فيها عن انتمائه لوطنه.
من
 { سأجعل
ِ
ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ َّ ْ
َ
ُ
مياهك ما يبدد قسوة الده ِر } :جعل الشّاعر املياه صورة يعبّر فيها عن انتمائه لوطنه.
 { وأغسل يف
ِ
ِّ ُ ْ َ َ ُ ُ
َ
ُ ْ
يعك ما خيلد بهجة العم ِر } :جعل الشّاعر الربيع صورة يعبّر فيها عن انتمائه لوطنه.
رب
{ 
من ِ ِ
وأنسج ِ
ِ
ُ

َ ْ ُ

ً

مغرتبا } :رفض الشّاعر فكرة االغرتاب النّفسيّ.
 { ولست أكون
ِ
ً
ً
ّ
يل إعصارا  ،وآتي يف نسيم الفجر أحالما } :هلفة الشّاعر ،وشوقه إىل العودة إىل وطنه.
ياح الل ِ
 { سآتي يف ِر ِ
َ
َ
َ
 تكرار املعاني يف قوله{سأبقى فيك}{ ،أحيا فيك}( ،وأنت أنا} :تأكيد التّوحد مع ذات الوطن.
ّ

ّ

ّ

ّ

 { وأنت احلب يا أردن  ،أنت الطيف يف الوجدان واألفكار والصور } :يعبّر عن مدى عمق ارتباطه بوطنه ،فالوطن هو
منبع الشّعور وامللهم للشّاعر ،وهو كلّ األفكار والصّور يف خميّلة الشّاعر ،وهو حاضر يف وجدان الشّاعر وإنْ
كان بعيدًا عنه.
ّ

ّ

 { أنت الطيف يف الوجدان واألفكار والصور } :حضور الوطن يف نفس الشّاعر ويف خميّلته وعقله.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
 الصورة الفنية:

ً

َ

{ سأبقى فيك ال أهوى سواك مدى} :شبّه الشّاعر الوطن باحملبوبة.
َّ ْ

ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ

 { ما يبدد قسوة الده ِر } :شبّه الشّاعر الدّهر وقسوته بالشخص القاسي الغليظ.
ُ

َ

ْ

ْ ََ

ِّ ُ

ُ ُ

يعك ما خيلد بهجة العم ِر } :شبّه الشّاعر الرّبيع بالنّسيج الذي ينسج.
{ 
رب ِ
من ِ
وأنسج ِ
ِ
َ ُ

ٍّ

 { وحب ال حدود له} :شبّه الشّاعر حبّ الوطن بالشيء الذي ال حدود له.
ّ

ً

يل إعصارا} :شبّه الشّاعر عودته إىل وطنه باإلعصار.
ياح الل ِ
{ سآتي يف ِر ِ
ً

الفجر أحالما} :شبّه الشّاعر عودته إىل وطنه باحللم الذي يراه النّائم.
نسيم
{ وآتي يف
ِ
ِ
ُ َ ُ ُ

َ

ذاتي } :شبّه الشّاعر نفسه أرضًا كما شبّه حبّ الوطن بالزرع املزروع فيه.
 { فأنت العامل املزروع يف ِ
ُ

َ

اخلرب } :شبّه الشّاعر الوطن بالبشارة السّارة.
 { وأنت ِبشارة
ِ
ّ

ّ

 { أنت الطيف يف الوجدان واألفكار والصور } :شبّه الشّاعر الوطن بالطّيف.
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
 عبر الشاعر عن التوحد بني الذات والوطن :فذات الشّاعر حتيا يف وطنه حتّى حلظة قَدَرِه ،وإنْ كان بعيدًا

عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بني ذات الشّاعر وذات الوطن ،فالوطن أمام مرأى الشّاعر دائمًا ال يهوى
غريه ،والوطن متّحد يف الشّاعر وهو فيه" :أنت أنا".
ّ
ً
 قيمة توظيف الشاعر أفعاال من مثل (( :تسامى  ،تعلو  ،تنامى ))

 هذه األفعال كلّها فيها معنى السّمو والرّفعة والنّمو ،وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه الشّاعر؛ وطنه
احلبيب األردنّ.
 الغرض من استخدام السني يف قوله{ سآتي  ،سأجعل  ،سأبقى }:

 السّني تدُلُّ على املستقبل القريب ،مبعنى حتقق إجناز هذه األفعال يف القريب.

ّ
النبيل يف اللغة العربية
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أردن يا وطنًا
ُّ
ك اهللُ يا
محا َ

ك األمساءَ ال تُحْصَى بال عددِ
فَسَجِّلْنا ل َ

تنامى يف حمبَّتِنَا

ري هلا
بِفخْ ٍر ال نظ َ

ن والسِّيَرِ
مَعَ التَّاريخِ والبُنيا ِ

ف أكونُ مُغْتَرِبًا ؟
فكي َ

ت نُعْلِيها
لَكَ الرَّايا ُ

م الدّنيا وحتضُنُنا
ت لنا بِكُلِّ معالِ ِ
وأن َ

لِتَخْ ِفقَ يف دِيارِ اجملدِ ملهمةً

ب تسْكُنُين
وأنَّكَ يف حنايا القَلْ ِ

ت تَحْملُها
برؤيا أن َ

أُحبُّكَ يف الدُّنا سهالً وصحراءَ

د أنتَ صانِ ُعهُ
وجم ٍ

وخفْ َق َة واديَ العربِ

ورافِعُ رايةِ العَرَبِ
الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

محاكَ

محي

حرسك وحفظك

تنامى

منو

كثر وزاد

السيَرِ
ِّ

سري

التّاريخ العطر

خفِقَ
ِلتَ ْ

خفق

احلركة واالضطراب

اجملدِ

جمد

النّبل والشّرف والرّفعة

ملهمةً

هلم

ذات قدرة على إعطاء األفكار

برؤيا

رأي

ما يراه النّائم يف نومه

رافِعُ

رفع

حامل ومعلي

َجلْنا
فَس ِّ

سجل

دوّنَّا

تُحْصَى

حصي

تُعدُّ

بِفخْرٍ

فخر

بتعالٍ وأنفة وكربياء

نظريَ

نظر

ملثْل واملساوي
ا ِ

ُم ْغتَ ِربًا

غرب

اإلنسان البعيد عن بالده

معالِمِ

علم

ل بها عليه
ما يستد ّ

ضنُنا
حت ُ

حضن

تضمّنا إىل صدرك

حنايا

حين

أعماق

سهالً

سهل

أرض منخفضة ال تبلغ اهلضْبة

صحراءَ

صحر

أرض واسعة فقرية املاء

 الفكرة يف األسطر الشعرية :احلديث عن افتخار الشّاعر واعتزازه بوطنه األردنّ.
 شرح األسطر الشعرية:

 يدعو الشّاعر اهلل تعاىل أن حيمي األردنّ ،هذا الوطن الذي كرب حببّ أبنائه ،فأحبّهم وأحبّوه ،وهو مبعث
للفخر واالعتزاز يف ماضيه وحاضره ،فلألردنّ سرية تارخييّة مشرّفة مبواقفه وبطوالت أبنائه ،وسري أبطاله
العظماء.
 ويفتخر الشّاعر براية األردنّ وجمده ورفعته ،ومكانته يف التّاريخ ،وأمسائه اليت ارتبطت ببطوالته ،كأردنّ
الكرامة ،وأردنّ العزَّة.
 ويتساءل الشّاعر كيف يكون مغرتبًا والوطن يسكن يف داخله بصحرائه وسهوله ،ببدوه وحضره ،وبوادي
العرب.
 العاطفة يف األسطر الشعرية :الفخر والعشق واالنتماء.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 الدالالت:









ِّ َ
ُ
َّ َ َ َ َّ
نيان والسي ِر } :ازدياد حبّ الشّاعر لوطنه يومًا بعد يوم.
والب
اريخ
{تنامى يف حمب ِتنا مع الت
ِ
ِ
ُ ُ ْ
َ َ َّ
{لك الرايات نع ِليها} :احلفاظ على االستقالل والرفعة والشّرف والكرامة والنصر واهلوية الوطنية.
َ َ ْ ُ
{برؤيا أنت تحملها} :األردن صاحب رؤيا يسري بها.
ُُ
َ
صانعه} :األردن صانع اجملد لنفسه .
وجمد أنت
{
ِ
ٍ
َ َ
ُ
راية العربِ} :األردن حتمّل الكثري من أجل رفعة العرب.
{ورافِع
ِ
ُ ُ ْ َ ً
َ
{فكيف أكون مغت ِربا ؟} :رفض الشّاعر فكرة االغرتاب النفسي.
َّ َ
{أنك يف حنايا القلب تسكنني} :مدى تعلّق الشّاعر بوطنه.
ً
ّ
َ
ُّ
ُ ُّ َ
ً
{ أحبك يف الدنا سهال وصحراء} داللة وجود الصحراء والسهل معا :الشّاعر حيبّ جغرافية بالده املتنوعة.

ّ
 الصورة الفنية:








َّ َ
{تنامى يف حمب ِتنا} :شبّه الشّاعر األردن باإلنسان.
ً
َ ْ َ
اجملد ملهمة} :شبّه الشّاعر األردن بالنّبض الذي ينبض وخيفق.
يار
ِ
{ ِلتخفِق يف ِد ِ
َ َ ْ ُ
{برؤيا أنت تحملها} :شبّه الشّاعر األردن باإلنسان يتطلّع إىل أمر ما وحيمله وشبّه الرؤيا بالشيء الذي حيمل.
ُُ
َ
صانعه} :شبّه الشّاعر األردن باإلنسان يصنع اجملد وشبّه اجملد بالشيء الذي يصنع.
وجمد أنت
{
ِ
ٍ
َ َ
ُ
ب} :شبّه الشّاعر األردن باإلنسان يرفع راية العرب ويذود عنها.
ورافع
راية العر ِ
ِ
{ ِ
ْ ُ ُ
َْ
َّ َ
ب تسكنني} :شبّه الشّاعر قلبه مكانًا يُسْكَن ،وشبّه األردنّ باإلنسان الذي يسكن قلبه.
{وأنك يف حنايا القل ِ
ُ ُ
ّ
ُ ِّ
َ
م الدنيا وحتضننا} :شبّه الشّاعر األردن باإلنسان حيضن أوالده.
معال
ل
ك
ب
لنا
{وأنت
ِ
ِ
ِ

ّ ّ
ّ
 وصف الشاعر األردن بأنه مبعث للفخر واالعتزاز يف ماضيه وحاضره ،فقد:

 بيّن الشّاعر أنّ لألردنّ سرية تارخييّة مشرّفة مبواقفه وبطوالت أبنائه ،ويفخر الشّاعر براية األردنّ وجمده
ورفعته ،وماضيه من معركة مؤتة إىل معارك الثورة العربيّة الكربى إىل بطوالت الكرامة ،وغريها من البطوالت
اليت تدُلّ على مكانة األردنّ يف التّاريخ ،وسري أبطاله العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات أوّل شهيد
ي على أرض فلسطني عام 1421م.
أردن ّ
ّ
ّ
َ ُ
َ
ّ
ّ
 أشار الشاعر بقوله(( :فسجلنا لك األمساء ال تحصى)) إىل عدد من الصفات والفضائل التي ميتاز بها األردن،
ّ
ويسمى بها ،ومنها:

 أردنّ العزَّة والنّخوة :داللة على شهامة رجاهلا وعزِّهم.

 أردن أرض العزم :داللة على إرادة أهله القويّة.
ً
ُّ
َ ُ
 املعىن الذي أفادته مجلة {محاك اهلل يا أردن يا وطنا} هو :الدّعاء.
 الفرق يف املعىن بني {رؤيا)  ،و (رؤية):

 رؤيا :ما يُرى يف النّوم.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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ّ
ّ
 مل يوفق الشاعر يف استخدام) رؤيا ( لتحقيق املعىن الذي أراده إذ :استخدم الشّاعر (رؤيا) وأراد بها التّطلّع

حنو أمر ما ،لذا فاستعماهلا بهذه الصّورة مل حيقّق املعنى الّذي أراده.
ّ
 قيمة توظيف الشاعر الفعل ((تنامى )) :

 فيه معنى السّمو والرّفعة والنّمو ،وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه الشّاعر؛ وطنه احلبيب األردنّ.
ّ
ّ
ّ
 ذكر الشاعر كلمة (الرايات) وأراد بها أنها :رمز لالستقالل والرّفعة والشّرف والكرامة والنّصر واهلُويّة الوطنيّة.

ترابُكَ قدْ زر ْعتَ بهِ

ألنَّكَ ملْ تفارقْنِي

بذورَ احلُبِّ خالدةً إىل األبَدِ

كما روحي تنادمُين

لتعلوَ يف مسا ِئكَ أمجلُ الرّاياتِ

كما ظِلِّي تسريُ معي

رمزُ الفخرِ واإلميانِ والظَّفَرِ

فأنتَ الدَّارُ يا أردنُّ أسكنُها وتسكُنين

فما أحسسْتُ يف يومٍ

فروحي ما رأتْ سَكَنًا

بأنِّي ك ْنتُ مُغَْترِبًا

سِوَاكَ  ...سِوَاكَ يا وطين

الكلمة

اجلذر

املعنى

الكلمة

اجلذر

املعنى

خالدةً

خلد

باقية ال تزول

األبَدِ

أبد

على الدّوام

لتعل َو

علو

ترتفع

رمزُ

رمز

العالمة الدّالة على الشيء

الفخرِ

فخر

التعالي واألنفة والكربياء

الظَّفَرِ

ظفر

االنتصار والفوز

أحسسْتُ

حسس

شعَرْتُ
َ

ُم ْغتَ ِربًا

غرب

اإلنسان البعيد عن بالده

مل تفار ْقنِي
ْ

فرق

مل تبتعد عنّي

تنادمُين

ندم

تُسامرني وتُجالسين

ظِلِّي

ظلل

الفيء  /ما يتشكل بحجز الضوء عن
مكان مع ّين

سِوَاكَ

سوي

غريك

أسكنُها

سكن

أقام واستوطن

 الفكرة يف األسطر الشعرية :احلديث عن حبّ الشّاعر وانتمائه لوطنه األردنّ.
 شرح األسطر الشعرية:

 تراب الوطن مزروع باحلبّ واخلري ،ومثرة هذا احلبّ أبناء يعشقون األردنّ ويدافعون عنه لتعلو رايته رمزًا
للنّصر واإلميان والفخر.
 ويؤكّد مرّة أخرى أنّه وإن كان بعيدًا عن وطنه ،فاألردنّ مل يفارقه يومًا ،فهو كظلّه يسري معه ،وكروحه
جتالسه وتالزمه ،ويعود إىل فكرَة التّوحّد مع الوطن ،فالوطن يسكن وجدان الشّاعر وروحه اليت ما رأت
يومًا سكنًا مثله.
 العاطفة يف األسطر الشعرية :الشّوق والعشق واالنتماء.
ّ
النبيل يف اللغة العربية
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 الدالالت:

ْ َ
ُ َ ْ
به} :ارتباط الشّاعر الوثيق بوطنه.
ت
زرع
{ ترابك قد
ِ

َ
ً
َ ُ ِّ
{ بذور احلب خالدة إىل األب ِد} :مدى حبّ الشّاعر وعشقه لوطنه.

ْ ُ ُ ْ َ ً
ِّ
ْ ُ
يوم بأني كنت مغت ِربا} :رفض الشّاعر فكرة االغرتاب النفسي.
يف
{ فما أحسست
ٍ
ْ
َّ َ ْ
{ ألنك مل تفارق ِني} :حبّه وعشقه للوطن.

ْ َ َ ً
ُ
ُ
ُّ
َ َّ ُ
{ فأنت الدار يا أردن أسكنها وتسكنني فروحي ما رأت سكنا} :الوطن يسكن يف ذات الشّاعر.

ّ
 الصورة الفنية:

ْ
َّ َ ْ
ِّ
َ
ْ َ
ُ
ب بذورًا تُزرع.
{ ترابك قد زرعت به بذور احلب خالدة ألنك مل تفارق ِني} :صوّر الشّاعر األردن إنسانًا يزرع األرض ،وصوّر احل ّ
َ
ً
َ ُ ِّ
حلبّ بالبذور املزروعة.
{ بذور احلب خالدة إىل األب ِد} :شبّه الشّاعر ا ُ
ُ
{ كما روحي تنادمني} :شبّه الشّاعر األردن بالنديم والصديق املالزم له ،وشبّه الوطن بالرّوح املالزمة له.
ُ
ِّ
ظلي تسري معي} :شبّه الشّاعر األردن بالظلّ يسري معه أينما ذهب ،وشبّه الظلّ باإلنسان يسري جانبه.
{ كما ِ
ُ
ُ
ُّ
َ َّ ُ
 { فأنت الدار يا أردن أسكنها وتسكنني } :شبّه الشّاعر األردن بالبيت ،وشبّه نفسه باملسكن لألردن.

َّ ْ
 الوطن مزروع باخلري ،ومثرة هذا الزرع :رفع الرّاية األردنيّة رمز االستقالل.
ّ

ّ

ّ
 يرى الشاعر أنه بعيد وقريب من وطنه يف الوقت نفسه ،حيث إن:

 الوطن يسري مع الشّاعر كظلّه ال يفارقه ،وجيالسه كروحه ،فهو بعيد جغرافيًّا عن وطنه ،لكنّه قريب منه نفسيًّا.

ّ
ّ
ّ
ْ َ َ ً
ُ
ُ
ُّ
َ َّ ُ
 السمة الفنية التي تربز يف قول الشاعر { فأنت الدار يا أردن أسكنها وتسكنني فروحي ما رأت سكنا } هي:

 التّكرار يف املعاني واألفكار.

َ
َ
َ َ ً
ّ
سواك  ...سواك يا وطني )):
.....
ا
ن
ك
س
رأت
ما
فروحي
((
بقوله:
اعر
 قصد الش
ِ

 أنّ الشّاعر مل جيد سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه ،فإذا كانت روح الشّاعر تسكن جسده ليعيش ـــ ألنّه ال
حياة للجسد من غري روح ـــ فإنّ هذه الرّوح ال ترى احلياة إال يف أرض الوطن.

ّ
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ّ
املعجم والداللة

ّ
ّ
 .7أضف إىل معجمك اللغوي:
ّ
 يبدد :يُبْعد.
ّ
 النظري :املِثْل واملساوي.

ُ
 تنادمني :تسامرُني وجتالسُين.
َْ
 اخلفقة :احلركة واالضطراب.

ُ ْ
 .2عد إىل أحد املعاجم اللغوية ،واستخرج معاني املفردات اآلتية:
ّ ْ
 الطيف :اخليال الطائف ،وما يراه النائم ،واجلمع أطياف.

الوجدان :منبع الشّعور.

ِ
َّ َ
 الظفر :الفوز.

ّ
ّ
 .3ما اجلذر اللغوي لكل من:
الكلمة

ُ
ملهمة

شعاع

شعّ  /شَعَعَ

اجلذر اللغوي

لَهِمَ

ُ
ّ
ّ
والبشارة.
شرى،
الب
:
من
كل
مجع
ن
 .7عد إىل املعجم الو سيط ،وتبي
ِ
ُ
البشرى

الكلمة

البُشَر

اجلمع

ّ ّ
 .0ما مفرد كل مما يأتي:
الكلمة
املفرد

ُّ
الربى

الرَّبْوة

ّ
امتدت

مَدَّ  /مَدَدَ

البشارة
ِ

البَشائر

َ
املحن
ِ

املِحْنة

ُ ّ
 .6خيطئ بعض الناس يف استخدام كلمتي)رؤيا( ،و )رؤية):
ّ
ّ
ُ ْ
أ .عد إىل املعجم ،وبين معىن كل منهما.

ِّ َ
السير

السِّرية

احلدود

احلَدّ

ملرْئِيّ)
 رؤية :ما يُرى يف اليقظة (إدراك ا َ
 رؤيا :ما يُرى يف النّوم.
ّ
ّ
ّ
ّ
ب .هل وفق الشاعر يف استخدام) رؤيا ( لتحقق املعىن الذي أراده؟ وضح ذلك.

 استخدم الشّاعر (رؤيا) وأراد بها التّطلّع حنو أمر ما ،لذا فاستعماهلا بهذه الصّورة مل حيقّق املعنى الّذي
أراده.

َ
ْ
ْ
ِّ
 .0فرق يف املعىن بني الكلمتين اللتين حتتهما خط يف ما يأتي:
َ ْ َ َ ً
أ .فروحي ما رأت سكنا
َ
َ
سواك  ...سواك يا وطني

 سواكَ :غريك.
ّ
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ّ
ّ
ب .قال صفي الدين احللي:

ُ
سواك
األنام
دون
من
ما اخرتت
ِ
ِ
ِ

َ
َ
ُ
سواك
شبيه
مي
سق
من
رت
ص
ِ
لو ِ

 سواك :عود يتخذ من شجر األراك وحنوه يُستاك به.

ّ

الفهم والتحليل
ّ
ّ
ّ
 .7اقرأ املقطع الشعري األول ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
ّ
ّ
ّ
أ .عبر الشاعر عن شوقه لوطنه ،اذكر مظهرين هلذا الشوق.

 قول الشّاعر " :وأرسم رحلة للشوق " و "ظالل الشّوق تطلبين" و "بشوق ثم حتضنين".

 كتابته شعرًا يف وطنه ،ورمسه لوحةً يف شوقه إىل وطنه ،والعودة إىل وطنه كلّما ناداه.
ّ
ّ
ّ
ّ
ب .انتقى الشاعر كل ما هو مجيل من الكلمات ليعبر بها عن حبه لوطنه ،أين جتد ذلك يف املقطع ؟
 قول الشّاعر " :سأكتب كلّ ما أهوى ،وما حيلو إىل الوطن ".
ّ
ُّ ُ
ج .األردن بلد اخلري مع قلة موارده:
ُ ّ
 .7استخرج من املقطع ما يدل على هذا ؟
 قول الشّاعر " :سأذكرُ أنّك البشرى ،وكلّ اخلريِ للبشر ".
ً
 .2اذكر صورا من هذا اخلري يف وقتنا احلاضر.

 يستقبل األردنّ الالجئني من خمتلف مناطق الوطن العربيّ ،ويُقدم هلم العون والدّعم.
ّ
د .ال تقف العوائق أمام الشاعر يف تلبية نداء الوطن:
ّ
 .7كيف عبر الشاعر عن هذا املعىن ؟

 يف قول الشّاعر " :سآتي حاملا تدعو بال خيل وال طري وال سفن " ،مبعنى أنّ العوائق ال تقف أمام الشّاعر
يف تلبية نداء وطنه حاملا يدعوه ،حتى وإنْ مل تتوافر لديه وسيلة للنّقل حبرًا أو برًّا أو جوًّا تقلّه إىل

وطنه ،فهذا العائق ال يقف حاجزًا أمامه.
ُّ
َ
 .2عالم يدل ذلك ؟

 يدلّ ذلك على شدّة شوقه لوطنه ،وتعلّقه به.

ّ
ّ
ّ
ّ
 .2أنعم النظر يف املقطع الشعري الثاني ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية:
ّ ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
أ .عبر الشاعر عن التوحد بني الذات والوطن ،وضح ذلك يف ضوء فهمك األسطر الشعرية يف املقطع املشار إليه.

درِه ،وإنْ كان بعيدًا عنه ،وهي حالة التحام وامتزاج بني ذات
 ذات الشّاعر حتيا يف وطنه حتّى حلظة قَ َ
الشّاعر وذات الوطن ،فالوطن أمام مرأى الشّاعر دائمًا ال يهوى غريه ،والوطن متّحد يف الشّاعر وهو فيه:
"أنت أنا".
ّ
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ّ
ُ ُّ
ّ
ب .تضمن املقطع ما يدل على هلفة الشاعر ،وشوقه إىل العودة إىل وطنه ،أين جتد ذلك ؟

 يف قول الشّاعر " :سآتي يف رياح الليل إعصارًا ،وآتي يف نسيم الفجر أحالمًا ".
ّ
ُ ُّ
ج .استنتج ما يدل على مدى عمق ارتباط الشاعر بوطنه.

 قول الشّاعر " :وأنت احلبّ يا أردنّ" و "أنت الطّيف يف الوجدان واألفكار والصّور" :يعبّر عن مدى عمق
ارتباطه بوطنه ،فالوطن هو منبع الشّعور وامللهم للشّاعر ،وهو كلّ األفكار والصّور يف خميّلة الشّاعر ،وهو
حاضر يف وجدان الشّاعر وإنْ كان بعيدًا عنه.
ّ
ّ
ّ
 .3اقرأ املقطع الشعري الثالث ،ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

ّ
ّ ّ
ّ
أ .وصف الشاعر األردن بأنه مبعث للفخر واالعتزاز يف ماضيه وحاضره ،بين ذلك.

 بيّن الشّاعر أنّ لألردنّ سرية تارخييّة مشرّفة مبواقفه وبطوالت أبنائه ،ويفخر الشّاعر براية األردنّ وجمده
ورفعته ،وماضيه من معركة مؤتة إىل معارك الثورة العربيّة الكربى إىل بطوالت الكرامة ،وغريها من
البطوالت اليت تدُلّ على مكانة األردنّ يف التّاريخ ،وسري أبطاله العظماء من مثل كايد مفلح عبيدات
أوّل شهيد أردنيّ على أرض فلسطني عام 1421م.

ّ
ّ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
ب .أشار الشاعر بقوله(( :فسجلنا لك األمساء ال تحصى)) إىل عدد من الصفات والفضائل التي ميتاز بها األردن،
ّ ً
ّ
ّ
ّ
ويسمى بها ،مثل قولنا :أردن الكرامة ،اذكر صفات أخرى تعرفها ارتبطت باألردن مبينا داللتها.

 أردنّ العزَّة والنّخوة :داللة على شهامة رجاهلا وعزِّهم.

 أردن أرض العزم :داللة على إرادة أهله القويّة.
ّ ّ
ّ
 .7يف ضوء املقطع الشعري الرابع ،أجب عن األسئلة اآلتية:
َّ ْ
أ .الوطن مزروع باخلري ،ما مثرة هذا الزرع ؟

 رفع الرّاية األردنيّة رمز االستقالل.
ّ
ّ
ّ
ب .يرى الشاعر أنه بعيد وقريب من وطنه يف الوقت نفسه ،وضح هذا.

 الوطن يسري مع الشّاعر كظلّه ال يفارقه ،وجيالسه كروحه ،فهو بعيد جغرافيًّا عن وطنه ،لكنّه قريب منه نفسيًّا.
َ
َ
َ َ ً
ّ
((
سواك  ...سواك يا وطني )) ؟
.....
ا
ن
ك
س
رأت
ما
فروحي
بقوله:
اعر
ج .ماذا قصد الش
ِ
 مل جيد الشّاعر سكنًا يأوي إليه أفضل من وطنه ،فإذا كانت روح الشّاعر تسكن جسده ليعيش ـــ ألنّه ال حياة
للجسد من غري روح ـــ فإنّ هذه الرّوح ال ترى احلياة إال يف أرض الوطن.

ُ ُّ
 .0استخرج من القصيدة ما يدل على:
ّ
ّ
ّ
أ .رفض الشاعر فكرة االغرتاب النفسي.

 قول الشّاعر" :فما أحسست يف يوم بأنّي كنت مغرتبًا" و "فكيف أكون مغرتبًا".
ّ
ّ
ّ
ّ
ب .أن الوطن باعث السرور يف نفس الشاعر ،وخمفف وطأة أمله.
 قول الشّاعر " :وأطوي رحلة األوجاع واملِحَن ".
ّ
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ّ
ّ
ّ
ّ
ج .أن حب الوطن يتنامى يف نفس الشاعر حتى مماته.

 قول الشّاعر " :سأبقى فيك ال أحيا سواك مدًى ،وأحيا فيك حتّى حلظة القدر ".
ّ
ً
ّ
َ ّ
ّ
ّ
د .أن الشاعر جعل التراب واملاء والربيع صورا يعبر بها عن انتمائه إىل وطنه.
 قول الشّاعر " :سأجعل من ترابك إذْ تسامى خفقة الصّدر
وأغسل يف مياهك ما يبدّد قسوة الدّهر
وأنسج من ربيعك ما خيلّد بهجة العمر ".

ّ
ّ ً
ً
أعط مثاال من القصيدة على التكرار يف املعاني واألفكار معلال.
.6
ِ

 قول الشّاعر" :وأنّك يف حنايا القلب تسكنين" و "وأنت الدّار يا أردنّ أسكنها وتسكنين" و "فروحي ما
رأت سكنًا"  :داللة على أنّ الوطن يسكن يف ذات الشّاعر.
 قول الشّاعر" :أحيا فيك" و "سأبقى فيك" و "أنت أنا"  :داللة على تأكيد التّوحّد مع ذات الوطن.

ّ
ّ
ّ
ّ
 .0وردت لفظة (الرايات) غري مرة يف القصيدة ،بين القيم الوطنية السامية التي ترتبط بها.

 الرّايات :رمز لالستقالل والرّفعة والشّرف والكرامة والنّصر واهلُويّة الوطنيّة.
ّ

ّ

َ

ّ ّ
 .5عن أنس بن مالك ــ رضي اهلل عنه ــ أن النبي ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ كان إذا ق ِدم من سفر فنظر
ُ ّ
ّ
ّ
ُ
َ َ
ُ ُ
ِإىل جدرات املدينة أوضع راحلته (جعلها تسرع) وإن كان على دابة حركها من حبها.

 العالقة :حبّ الوطن ،واحلنني إليه ،وتعجّل العودة إليه .كقول الشّاعر" :سآتي يف رياح اللّيل إعصارًا".

ّ
ّ
 .0ما الذي زاد من تعلق الشاعر بوطنه ،من وجهة نظرك ؟

 جتربة الغربة واالبتعاد عن الوطن ،ومعاناة الشّاعر يف البعد عنه ،واشتياقه إليه.

ّ
ّ
 .79أي مقاطع القصيدة أحبها إليك ،وملاذا ؟
ّ
ً
 .77اذكر صورا ومواقف من حياتك ميكن أن تعبر بها عن انتمائك إىل وطنك.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .72بدت عالقة الشاعر بوطنه كأنها عالقة طفل بأمه أو حمب حببيبه ،هل مياثل الوطن األم أو احلبيب يف
ّ
هذا ؟ بين رأيك.

 الوطن حيتضن أبناءه يف أرض واحدة ،كما حتتضن األمّ أطفاهلا يف بيت واحد ،وهو احلبيب الّذي
حيمل اخلري واألمان ،وهو اجلذر واألصل ومنبع الذكريات.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 .73أحب الشاعر وطنه مبسوغ ومن غري مسوغ ،فهل حيتاج الوطن إىل مسوغات هلذا احلب ؟ بين وجهة نظرك.

 ال حيتاج الوطن ملسوّغ حتى حيبّه أبناؤه ،فهو األرض اليت نشأ عليها أبناؤها ،وشربوا من مائها ،ولعبوا يف
ربوعها.
ّ
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ّ
ّ ّ
 .77ظهرت حالة التوحد بني الشاعر ووطنه واضحة يف القصيدة:
ً
ً
ّ
ّ ّ
ّ
أ .هل تعد هذه احلالة من املبالغات الشعرية ؟ علل إجابتك موافقا أو خمالفا.

 أجدها مبالغة مقبولة ،فمبالغة الشّاعر يف توحّده مع الوطن جاءت نتيجة البتعاده عنه وشوقه إليه ومن

الطّبيعيّ أن حيبّ اإلنسان األرض اليت نشأ عليها ،ويصبح جزءًا ال ينفصل عنها.
ّ
ّ ّ
ب .إىل أي حد تشارك الشاعر هذه احلالة ؟

.7
أ.


ب.


ج.

ّ

ّ

ّ
ّ ّ
التذوق اجلمال

ّ

وضح الصورة الفنية يف كل عبارة من العبارات اآلتية:
َ ّ
ُ
ّ
ً
ُ
وق تسكن رحلة الزمن.
للش
لوحة
وأرسم
ِ
صوّر كالمه يف وطنه (القصيدة اليت كتبها) لوحة مجيلة ،دفعه شوقه إىل كتابتها.
ُ ُ
ّ
ُ
َ ْ
ّ
ظالل الشوق تطلبني.
ت
هتف
ما
فآتي كل
ِ
صوّر الشّاعر شوقه لوطنه ظالالً تالزمه ،وصوّر الظالل أشخاصًا تناديه وتطلبه.
ُ َ
ُ َ
ّ
ّ
وآتي كلما امتدت ذراعك كي تعانقني.

 صوّر الشّاعر الوطن إنسانًا ميدّ ذراعه ليعانقه.
ُ
ُّ ْ ُ
ُ
ّ
د .سآتي كلما نهضت رباك الطهر تسألني.

 صوّر الشّاعر اجلبال يف وطنه أشخاصًا تسأله العودة.
ِّ
َ
ْ َ
ُ
ه .ترابك قد زرعت به بذور احلب خالدة.

 صوّر الشّاعر الوطن إنسانًا يزرع األرض ،وصوّر احلبّ بذورًا تُزرع.

ّ
 .2ما داللة كل من:

َ

واملحن.
أ .وأطوي رحلة األيام واألوجاع ِ

 قرار العودة إىل الوطن بعد أن أتعبته الغربة.
َّ َ
ب .أنك يف حنايا القلب تسكنني.


ج.


د.


ه.

مدى تعلّق الشّاعر بوطنه.
َّ ْ
ّ
والقمر.
ماء
ل
والظ
مس
الش
سآتي يف شعاع
ِ
ِ
ِ
عودة الشّاعر إىل وطنه يف كلّ الظروف.
ُّ
ُ
َ ّ ُ
ور.
والص
األفكار
يف
جدان
والو
أنت الطيف
ِ
ِ
ِ
حضور الوطن يف نفس الشّاعر ويف خميّلته وعقله.
ُ
ُ
ِّ
ً
وأرفع راية للحب أمحلها وحتملني.

 حبّ الوطن متبادل بني الشّاعر ووطنه.
ّ
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 .3ما الغرض من:

أ .تكرار ال النافية يف قوله (( :بال خيل  ،وال طري  ،وال سفن )).

 تأكيد النّفي ،مبعنى عودة الشّاعر إىل وطنه متحقّقة مع نفي وجود وسيلة تقلّه.
ّ
ب .استخدام السني يف قوله (( :سأذكر  ،سآتي  ،سأجعل  ،سأبقى )).

 السّني تدُلُّ على املستقبل القريب ،مبعنى حتقق إجناز هذه األفعال يف القريب.
ّ
ً
 .7ما قيمة توظيف الشاعر أفعاال من مثل (( :تسامى  ،تعلو  ،تنامى )) ؟

 هذه األفعال كلّها فيها معنى السّمو والرّفعة والنّمو ،وهي صفات الوطن الذي اشتاق إليه الشّاعر؛ وطنه

احلبيب األردنّ.
ّ
ًّ
ّ
 .0ظهر االتكاء على عناصر الطبيعة جليا يف القصيدة ،وضح داللة ذلك.

 يف قول الشّاعر" :رباك ،الشّمس ،القمر ،الرّبى ،ربيعك ،اللّيل ،سهالً ،صحراء"  :عناصر الطبيعة جاءت
منسجمة مع التجربة الشّعوريّة لدى الشّاعر ،فأظهرت شوق الشّاعر ،والذي أشدّ ما يكون يف غربته خارج
حدود الوطن ،وكشفت عن تعلّقه به ألنّ هذه العناصر جزء من وطنه ،فعبّر بها عن حبّه لوطنه بعيدًا كان
أم قريبًا.

 .6برزت صورة الوطن ببعديه الوجداني واحلركي:
ّ ّ
ّ
أ .دلل على ذلك من النص.

 الوجداني " :مل تفارقين"" ،أنت الطّيف والوجدان يف األفكار والصّور"" ،أنت احلبّ يا أردنّ"" ،كما
روحي تنادمين"" ،فأنت العامل املزروع يف ذاتي".

 احلركي " :سآتي يف شعاع الشّمس"" ،سآتي يف رياح اللّيل إعصارًا"" ،إذا طوّفت يف الدنيا"" ،وخفقة
وادي العرب"" ،لتخفق يف ديار اجملد".
ّ ّ
ّ
ّ
ب .ما األثر الفني لألبعاد احلركية والوجدانية يف النص ؟

 البعد الوجداني :امتزجت به عواطف الشّاعر يف صور مجالية فهو ملتزم جتاه وطنه الذي ينتمي إليه
بإخالص وصدق.

 البعد احلركي :جاء منسجمًا مع البعد الوجداني ملبِّيًا له ،لَِبثّ احليوية يف الصّورة الشّعريّة.
ّ
ّ
ّ
 .0هل جنح الشاعر يف املراوحة بني عواطف الشوق ،والفخر ،واالنتماء يف رأيك ؟ بين ذلك.

 نعم ،فقد ظهر الشّاعر مشتاقًا لوطنه فخورًا ببطوالته ،صادقًا يف انتمائه إليه.
ّ
ّ َ
ّ
ً
ّ
ّ
ً
 .5ما داللة وجود السهل والصحراء معا يف وطن واحد يف قول الشاعر (( :أحبك يف الدنا سهال وصحراء )) ؟
 مبعنى أنّ الشّاعر حيبّ جغرافيّة بلده املتنوّعة؛ سهالً وصحراء ،ببدوه وحضره وكلّ فئاته.
ُّ
 .0ما املعىن الذي أفادته مجلة (( :محاك اهلل يا أردن )) ؟
 الدّعاء لوطنه باحلماية.

ّ
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ّ
 .79خاطب الشاعر وطنه خماطبة اإلنسان لإلنسان ،ما الذي يضفيه هذا األسلوب على القصيدة من وجهة نظرك؟

 هذا اخلطاب يكشف عن وعي الشّاعر العميق باملكان وإحساسه به ،وارتباطه ،وعن مدى حضور الوطن
يف نفس الشّاعر ،وعمق االتّصال بني الشّاعر ووطنه حتّى كأنّه شخص يكلّمه ،مما دفع الشّاعر إىل أن يتّجه
بلغته اتّجاهًا تشخيصيًّا يف شكل مناجاة أو خماطبة ذاتيّة للوطن.
 وهذا يضفي مجاليّة على الصّورة الشّعريّة يف القصيدة ،وجيعلها أكثر قدرة على التّعبري عن املشاعر
الدّاخليّة.

ّ

قضايا لغويـــة
ّ

 إعراب الفعل املضارع املعتل اآلخر:

ً

ّ

ّ

 يكون الفعل املضارع {مرفوعا} إذا مل يسبق بواحدة من أدوات النصب أو اجلزم ،وعالمة رفعه الضمة

ّ
{املقدرة} على آخره:

 مثال :يهتدي العاقلُ بنصْحِ املُجرّبني.
 يهتدي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقدّرة على آخره ،منع من ظهورها الثّقل.

ً

 يكون الفعل املضارع {منصوبا} إذا سبق بأداة نصب ،وعالمة نصبه الفتحة:

ّ
{ .7املقدرة} على األلف:

 مثال :خُلِقَ اإلنْسانُ ليَسْعى إىل طاعةِ ربّه.
 ليسعى :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدّرة على آخره ،منع من ظهورها التّعذّر.

ّ

{ .2الظاهرة} على الواو والياء:

 مثال :جيب أن نتوحَّد لِنُعِْليَ من شأنِ أمّتنا.
ُ ْ َ
 لنع ِلي :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
 مثال :أحبّ أن أدعوَ أصدقائي إىل حفل جناحي.
َ
 أدعو :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ً

 يكون الفعل املضارع {جمزوما} إذا سبق بأداة جزم ،وعالمة جزمه {حذف حرف

ّ

العلة} من آخره:

 مثال :ال تَرْمِ املُهمالتِ يف ساحة املدرسةِ.
َ ْ
م :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة من آخره.
 تر ِ

ّ
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تدريبات
ّ
 .7أعرب ما حتته خط يف ما يأتي:
َ ْ

ِنكَ لَن تَخْرِقَ األَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوالً }
ألرْضِ َمرَحًا إ َّ
ش فِي ا َ
أ .قال تعاىل { :وَالَ تم ِ
ُْ

َ

ب .قال تعاىل { :قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تل ِقي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى }
َ ْ َ

ج .قال تعاىل { :إِنَّمَا يخشى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ َعزِيزٌ غَفُورٌ }

(سورة اإلسراء ،اآلية )33

(سورة طه ،اآلية )56

(سورة فاطر ،اآلية )22

د .قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم" :ما زال جربيل يوصيني باجلار حتّى ظننتُ أنّه سيُورّثه".

(متّفق عيله).

ه .قال أبو العتاهية:

ْ ُ
درُ املرءِ ملْ يصف عَيْشُهُ
إذا ضاقَ صَ ْ

ومَا يستطيبُ العَيْشَ إالّ املُسامِحُ

َ ْ

 تمشِ :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة (الياء) من آخره ،والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.
َ

ُْ

 تل ِقي :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ،والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.
َ ْ َ

 يخشى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقدّرة على آخره منع من ظهورها التّعذّر.
 يوصي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضّمة املقدّرة على آخره منع من ظهورها الثّقل ،والفاعل ضمري
مسترت تقديره هو.
ْ ُ

 يصف :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة (الواو) من آخره.
ّ
ّ
ّ
 .2علل حذف ألف الفعل الذي حتته خط يف قول أبي األسود الدؤل:
َ ْ َ
عَارٌ عل ْيكَ إذا فَعَ ْلتَ عظي ُ
م
ال تــنــه عنْ خُلُقٍ وَتأْتيَ مثلَهُ
َ

ْ

َ

 تـــنـــه :ألنّه فعل مضارع جمزوم بال النّاهية وعالمة جزم الفعل املضارع معتلّ اآلخر حذف حرف العلّة من
آخره.
ّ
ً
ً
ّ
 .3اضبط آخر ما حتته خط ضبطا سليما{ :احرص على أنْ تؤدي واجباتك بانتظام}.
ُ ِّ َ

 تؤدي :حرّكت الياء بالفتحة ألنّه فعل مضارع معتلّ اآلخر بالياء منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على
آخره.
ّ
النبيل يف اللغة العربية

إعداد املعلم :حممد نبيل العمري 9009070970

796

ّ
ّ ّ
ُ ْ
 .7عد إىل املقطعني الشعريني األول والرابع ،واستخرج منهما الفعل املضارع املعتل اآلخر ،وأعربه.

 أهوى :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدّرة على آخره ،منع من ظهورها التّعذّر ،والفاعل ضمري
مسترت تقديره أنا.
 حيلو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدّرة على آخره ،منع من ظهورها التّعذّر ،والفاعل ضمري مسترت
تقديره هو.
 آتي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدّرة على آخره ،منع من ظهورها الثّقل ،والفاعل ضمري مسترت
تقديره أنا.
 أطوي :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدّرة على آخره ،منع من ظهورها الثّقل ،والفاعل ضمري
مسترت تقديره أنا.
 تدعو :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدّرة على آخره ،منع من ظهورها الثّقل ،والفاعل ضمري مسترت
تقديره أنت.
َ ْ َ

ِ لتبق :الالم :الم األمر حرف جزم مبين على الكسر ،ال حملّ له من اإلعراب.
َ
 تبق :فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة (األلف) من آخره ،والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت.
َ ُْ َ

ِ لتعلو :الالم :الم التعليل حرف مبين على الكسر ،ال حملّ له من اإلعراب.
َ ُْ َ

 تعلو :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ّ
 اسم املرة واسم اهليئة:

ّ
 اسم املرة :اسم يدُلّ على وقوع احلدث مرّة واحدة.

 صياغته:

ّ
طرَقَ :طَرْقَة  ،قَالَ :قَوْلَة.
 من الفعل الثالثي على وزن (فَعْلَة) :مثلَ :
ّ
ّ
َ َْ
ّ
 إذا كان مصدر الفعل الثالثي يف األصل على وزن فعلة فنصفه بكلمة (واحدة) ليدل على املرة:

 مثال :رحم :رَحْمَة واحدة  ،دعا :دَعْوَة واحدة.

ّ
 من الفعل غري الثالثي بزيادة تاء مربوطة على مصدره :مثل :انطلق :انطالقة  ،اهتزّ :اهتزازة.
ّ

ّ
 إذا كان مصدر الفعل غري الثالثي ينتهي بتاء مربوطة يف األصل فنصفه بكلمة (واحدة) ليدل على املرة:

 مثال :اسرتاح :اسرتاحة واحدة.
ّ
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ّ

 اسم اهليئة :اسم يدُلّ على هيئة حصول الفعل.
 صياغته:

ّ
 من الفعل الثالثي على وزن ( ِفعْلَة):
 مثال :وقف :وِقْفَة ،تدلُّ وِقْفَة العامل على أنّه مريض.
 مثال :لبس :لِبْسَة ،تعجبين لِبْسَة الكشّافة.
ّ
ّ
 من الفعل غري الثالثي يصاغ باإلتيان مبصدر الفعل ،وزيادة تاء على مصدره أو بغري زيادة ،ثم إضافة
اسم بعده:

 مثال :استقبل :استقبلْنا الضّيوفَ استِقبالَ احلفاوةِ.
 انطلق :انطلق املتسابق انطالقة الصّقر.

تدريبات

ّ
ُ ْ
 .7صغ اسم املرة من األفعال اآلتية:
الفعل

َ َ َ
نزل

ّ

أجاب

َنزْلَة

اسم املرة

ّ
غطى

باع

بَيْعَة

إِجَابَة واحدة

تَغْطِيَة واحدة

ُ ْ
 .2صغ اسم اهليئة من األفعال اآلتية:
مات

الفعل

هز

مِيتَة

اسم اهليئة

زار

ّ

زَ ْورَة

سعى

سَعْيَة

َ َ َ
وقف

وِقْفَة

هِزَّة

ّ
ّ
 .3عين اسم اهليئة واسم املرة يف ما يأتي:

أ .قال تعاىل { :إِن كَانَتْ إِالّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ }

َشرُوهُ بِغُالمٍ عَلِيمٍ }
ب .قال تعاىل { :فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا ال تَخَفْ وَب َّ

(سورة يس ،اآلية )63

(سورة الذاريات ،اآلية )22

ج .ال جتافِ أخاك إنْ بدتْ منهُ زلَّةً.

د .رُبَّ َرمْيةٍ من غري رامٍ.
ه .أحَشَفًا وسو َء كِيلةٍ.

و .يعيشُ املؤمن عِيشةً كرميةً.
املثال
ّ

أ.

ب.

ج.

اسم املرة

صَيْحَةً وَاحِدَةً

//////

زلَّةً

اسم اهليئة

//////

خِيفَةً

//////

ّ
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ّ
ّ
 .7اضبط (فاء) كل كلمة حتتها خط مبا يتناسب واملعىن املقصود يف ما يأتي:
ّ
أ .قال أبو متام:

هرِ وهوَ فتى
جمدٌ رعى تَلَعاتِ الدَّ ْ

حتّى غدا الدَّهْرُ ميشي مشية اهلَرِمِ

ب .قال أبو العتاهية:

جللسة مَع أَديبٍ يف مُذا َكرَةٍ
املثال

الطرَبا
أَنفي بِها اهلَمَّ أَوْ أستَجلِبُ َّ
أ.

ب.

الضبط

مِشْيَة

لَجَلْسَة

التعليل

ألنّها اسم هيئة

ألنّها اسم مرّة

ّ
 .0قال الشاعر:

ما بَيْنَ غَمْضَةِ عَيْنٍ وانْتباهَتِها
ْ
َ َّ
َ ِّ ْ ًّ
يف هذا البيت امسا مرة ،عين كال منهما واذكر فعله.

يُبَدِّلُ اهللُ مِنْ حَالٍ إىل حَالِ

ّ
اسم املرة

غَمْضَة

انْتِبَاهة

فعله

غَمَضَ

انْتََبهَ

ّ
ّ ّ
ّ
ُ ْ
 .6عد إىل املقطع الشعري الثالث ،واستخرج منه اسم مرة.

 خَفْقَة.

الكتابة
ّ
 الكتابة الوظيفية :شكل كتابيّ هدفه نقل فكرة إىل املتلقي بوضوح تامّ لتحقيق غرض حيتاجه

األشخاص يف املواقف احلياتيّة ،ويعتمد على األسلوب التقريريّ اجلادّ اخلالي من تدفّق العاطفة
واخليال بعبارات موجزة دقيقة املعنى ال غموض فيها ،وال أهميّة فيه لألسلوب البيانيّ أو البديعيّ ،ومن
جماالته :اإلعالنات التّجاريّة ،وعقود الزّواج ،والسّري العلميّة ،وتقارير العمل ،وبطاقات الدّعوة ،والتهنئة
واالعتذار ،واالستدعاءات ،واإلرشادات التعليميّة املستخدمة يف امللصقات وحنوها.
 فالتّعبري الوظيفيّ ميارسه النّاس يف شؤون حياتهم املختلفة ،وال يستغين عنه الطّالب بعد خترّجه يف
املدرسة واندماجه يف اجملتمع .ويُعدُّ هذا اللون من التّعبري ضروريًّا؛ الرتباطه باحلاجات الضّروريّة
للنّاس.
ّ
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 مناذج من كتابة اإلعالنات:

وظائف شاغرة

تعلن وزارة العمل عن توافر عدد معني من الشواغر للعمل يف مؤسسة الشّركة احلديثة للميكانيك الكائنة يف
املدينة الصّناعيّة يف مدينة سحاب ،فعلى من لديه الرّغبة يف ملء أحد هذه الشّواغر أن يراجع مكتب العمل
مصطحبًا معه شهادات اخلربة.
شقة مفروشة لإلجيار أو البيع

شقة يف طابق أول تتكون من ثالثة غرف نوم ،وصالون وسفرة مع حديقة تقع على الشّارع الرّئيس املقابل
للجامعة األردنيّة.
للمراجعة يرجى االتّصال باملالك مباشرة على هاتف ().........
منوذج استدعاء

حيتاج املواطنون إىل طلب أمر ما من إحدى مؤسسات الدّولة ،ومن الطّرق املتّبعة من أجل حتقيق هذا
الطّلب أن يتقدّم باستدعاء إىل املسؤول ،على النّحْو اآلتي:

ّ

ّ

ّ
كتب أحد الطلبة استدعاء يعبر فيه عن رغبته يف االشرتاك يف جملة " الشباب".

بسم اهلل الرمحن الرّحيم
البلدة :عمّان
التّاريخ2113/2/14 :م
املوافق1432/3/22 :هـ
السّيّد رئيس حترير جملّة الشّباب احملرتم
وزارة الشّباب  ،عمّان

ّ
املوضوع :طلب االشرتاك يف جملّة "الشباب".

السّالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وبعدُ
فأرجو املوافقة على اشرتاكي يف جملّتكم الغرّاء ،مرفقًا أيضًا مع رساليت حوالة بريديّة مببلغ ثالثة دنانري.
واقبلوا فائق االحرتام

املستدعـــي :مالك فاروق
رقم اهلاتف. ................. :
ص .ب عمّــــــــان  /األردن

اكتب يف واحد من املوضوعني اآلتيني:
ّ ّ
 .7إعالن سياحي تروج فيه لزيارة منطقة سياحية يف األردن.
ّ
 .2استدعاء إلحدى املؤسسات يف طلب منحة دراسية.
ّ
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ّ

ّ

 التقويم الذاتي :بعد كتابيت االستدعاء واإلعالن السّياحيّ أتأكدّ من أنّين:
 .1حدّدت الغرض الرئيس من االستدعاء واإلعالن السّياحيّ.
 .2نقلت الفكرة للمتلقّي بوضوح تام.
 .3استخدمتُ أسلوبًا تقريريًّا جادًّا خاليًا من العاطفة.
 .4أوجزت يف العبارات من غري تكلّف أو غموض.

خمتارات من لغتنا اجلميلة
احلنني إىل الوطن

اختِالفُ النَّهارِ واللّيلِ يُنْســــــي

اذْكُرا لي الصِّبا وَأَيَّامَ أُنْســـــــــــــي

َصِفا لي مُالوَةً ( )1مـــــــن شَبَابٍ

س
ُو َرتْ مِن تَصَوُّراتٍ وَمَــــــــــــــ ِّ
ص ِّ

عصفتْ كالصِّبا اللّعوبِ ومــرّت

سِنَةً ( )2حُلوةً ولذَّةَ خَلْــــــــــــــــــسِ

()3

ما لهُ مُوْلَعًا مبنْع وَحَبْـــــــــــــــــــسِ؟

أَحرامٌ عَلى بَالبِلِهِ الــــــــــــــدَّوْ

حُ ( )4حَاللٌ لِلطَّريِ مِنْ كُلِّ جِنْــسِ؟

نَفَسي مِرجَلٌ ( )6وَقَليب شِـــراعٌ

بِهِما يف الدّموعِ سِريي وَأَرسي

وَطَين لَو شُغِلتُ بِاخلُلْدِ عَنْــــــهُ

نازَعَتـْنِي إِلَيْهِ يف اخلُلْدِ نَفســــــــي

شَهِدَ اهللُ لَم يَغِب عَن جُفونــي

شَخصُهُ ساعَةً وَلَم يَخلُ حِسّــــــــي

كرُ وَاملَسَلَّةُ ناديـــــــــــ
يُصْبِحُ الفِ ْ

ِالسرْحَةِ الزَّكِيَّةِ يُمســـــــــــي
ـــــهِ وَب َّ

يا ابنةَ اليَمِّ ،ما أبوكِ خبيـــلٌ

()5

أمحد شوقي ،الشّوقيّات.
( )1مالوة :مدّة من العيش.

( )2سِنة :نُعاس.

( )3اليمّ :البحر .ابنة اليمّ :السّفينة .أبوكِ :يقصد البحر.

( )4الدَّوح :مفردها الدّوحة ،وهي :الشّجرة العظيمة املتشعّبة ذات الفروع املمتدّة
(َ )6نفَسي املِرْجل :املِرْجل :القِدْر من الطّني أو النّحاس ُيغْلى فيه املاء ،تشبيه بليغ لَنفَسه باملِرْجل الذي يغلي فيه
املاء ،وميدّ السفينة بالطاقة اليت تدفعها للسّري جتاه الوطن.
( )5أرسي :استقرّي.

 أمحد شوقي (1432 – 1252م) شاعر مصري من أشهر شعراء العربية يف العصور احلديثة ،لقّب بأمري
الشّعراء ،تناول أكثر فنون الشّعر :مدحيًا وغزالً ،ورثاءً ،ووصفًا ،ومن آثاره ديوانه (الشّوقيّات) ،وله
مسرحيات شعريّة متثيليّة ،من مثل (مصرع كليوبرتا  ،وجمنون ليلى) وغريهما.

ّ
النشاط

 امجع صورًا لبعض األماكن األثريّة يف األردنّ ،وعلّقها يف مدرستك على لوحة حتمل اسم:
" رحلة يف ربوع وطين ".
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ّ
يف اللغة العرب ّية
الوحدة ال ّسابعة

ال َع ُروض
إعداد املعلم

حممد نبيل العمري
0790717045

 قاعدة الكتابة العروضية:
 ما يُنطق يُكتب وما ال يُنطق ال يُكتب.

املقاطع العروضية
 تتكون املقاطع العروضية من مقطعني:

 املقطع القصري:

 يرمز له بـــ ( ب ).
 يتكون املقطع القصري من حرف متحرك ال يأتي بعده حرف ساكن ،مثال :بِكَ ( ب ب ).

 املقطع الطويل:

 يرمز له بـــ ( ـــ ).

 يتكون املقطع الطويل من حرفني أوهلما متحرك والثاني ساكن ،مثال :عَنْ ( ـــ ).
َُ
 بعض األحرف التي تزاد يف الكتابة العروضية:

 إذا كان احلرف منوّنًا يكتب نون ساكنة:
 كتابٌ = كتابن.

 بعض األحرف التي حتذف يف الكتابة العروضية:

 الالم الشّمسيّة:

 السّيارة = اسْسَيْيَارة.

 إذا كان احلرف مشدّدًا فكّ التّشديد:

 ألف التّفريق:

 شدَّ = شَدْدَ.

 مسعوا = مسعو.

 إشباع آخر متحرّك يف كلّ شطر يف الغالب.

 همزة الوصل إذا جاءت يف وسط الكالم:

 تُزاد ألفٌ يف بعض الكلمات:

 فانتصر = فنتصر.

 أمساء اإلشارة ،مثل :هذا = هذا.

 حروف العلّة عندما يليها ساكن:

 كلمة لكنْ = الكن.
 لفظ اجلاللة :الرّمحن = اررمحان.

 يف املدرسة = فلمدرسة.

 اشباع حركة هاء الضمري للمفرد :لهُ = هلو.

 الفتى الشّجاع = الفتششجاع.

 املقاطع واألسباب واألوتاد:

هبَ.
 املقطع القصري ( ب ) مثل وَ َ

 السبب اخلفيف ( ـــ ) مثل :هَلْ.

 املقطع الطويل ( :ـــ ) مثل ال.

 الوتد اجملموع ( ب ـــ ) مثل لَقَدْ.

 السبب الثقيل ( ب ب ) مثل مَعَ.

 الوتد املفروق ( ـــ ب ) مثل سَ ْوفَ.
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حبر الوافر
مفتاح البحر:

بُحو ُر الشّعرِ وافرُها مجيلُ

ن مُفَاعَلَ ُتنْ فَعُولُنْ
مُفَاعَلَ ُت ْ

ت تفعيالت ،ثالث تفعيالت يف كل شطر ،مرتبة على النحو التالي:
وزن البحر :يتكون حبر الوافر من س ّ
مُفَاعَلَ ُتنْ /

مُفَاعَلَتُنْ  /فَعُو ُلنْ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ
شكل تام البحر:

مُفَاعَلَ ُتنْ /

فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلَتُنْ

ُمفَاعَلَ ُتنْ /

مُفَاعَلَتُنْ  /فَعُو ُلنْ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ُمفَاعَلَ ُتنْ /

مُفَاعَلَتُنْ

فَعُو ُلنْ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ

ب ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ

ب ـــ ـــ

حشــــــــــــــــو

عروض

حشــــــــــــــــو

ضرب

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
شكل جمزوء البحر:

مُفَاعَلَ ُتنْ /

مُفَاعَلَتُنْ

عجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

مُفَاعَلَ ُتنْ /

مُفَاعَلَتُنْ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

تفعيالت البحر:
التفعيالت الرئيسة

التفعيالت الفرعية

مُفَا َع َل ُتنْ :ب ـــ ب ب ـــ

ن  :ب ـــ ـــ ـــ
مُفَا َع ْل ُت ْ

فَعُو ُلنْ  :ب ـــ ـــ

xxxx
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ّ
ّ
 اكتب األبيات اآلتية كتابة عروضية ثم اذكر مقاطعها وتفعيالتها:
ظَمِئْتُ ويف فَمِي األدَبُ املُصَفَّى

وَضِعْتُ ويف يدي الكنْ ُز الثَّمنيُ

ظَ مِئْ تُ و يف /فَ مِل أ دَ بُل /مُ صَف فى

وَ ضِعْ تُ و يف /ي دل كنْ زُث  /ث مي نُو

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

كل بِنْتٍ
أَبِنْتَ الدَّهْرِ عندي ُّ

ن الزِّحَامِ
ت أنتِ ِم َ
فَكَيْفَ وَصَلْ ِ

أ بن تد ده  /ر عن دي كل  /ل بن تن

ت أن تِ م نز  /ز حا مي
ف كي ف و صل ِ /

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

ب بالتَّمنّي
وما نَ ْيلُ املَطَالِ ِ

ولكنْ تُؤْخَذُ الدُّنْيا غِالبا

ن ني
و ما نَيْ للْ  /م طا لِ بِ بت  /ت م ْ

ن يا  /غِ ال با
ن تؤ  /خَ ذُْدْ د ْ
و ال ك ْ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

سَلُوا قليب غَدا َة سَال وتابا

ل َلهُ عِتابا
لعلَّ على اجلَمَا ِ

س لو قل بي  /غَ دا ةَ س ال  /و تا با

ل عل ل ع لل  /ج ما ل ل هو  /ع تا با

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

خ لِيَ عِنْدَ ُه أدَبُ
أ ٌ

صدا َقةُ مِثْ ِل ِه نَسَبُ

أ خن لِ يَ عن  /د هو أ د بُ

ل هي ن س بو
ص دا ق ةُ مث ِ /

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَتُنْ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَتُنْ
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ت لِذِكْرِ موقِعِها
أَرِقْ ُ

َن لِذِكْرِها القَلْبُ
فَح َّ

أ ِرقْ تُ لِ ذِكْ  /رِ مَوْ قِ عِ ها

ك رِ هلْ قل بو
لذ ْ
حنْ نَ ِ
فَ َ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَتُنْ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلْتُنْ

التدريبات:

ّ
ًّ
ّ
 .7قطع األبيات اآلتية من حبر الوافر ،واذكر تفعيالتها ،مميزا الوافر التام من جمزوئه:
ح ال يأتي
وهذا الصُّ ْب ُ

وال يَدْنو وال يَقْرَبُ

ح ال يأ تي
و ها ذصْ صب ُ /

ق رَبْ
د نو  /و ال ي ْ
و ال ي ْ

جمزوء

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ

ُمفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ

الوافر

إذا ما نِلْتَ منْ دُنْيَاكَ حظًّا

ن للغينِّ وللفقريِ
َفأَحْ ِس ْ

إ ذا ما نل  /ت من دن يا  /ك حظ ظن

ف أح سن لل  /غ ني ي و لل /ف قي ري

تام

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

الوافر

مل تَسْتَطِعْ شيئًا فَدَعْهُ
إذا ْ

وجاوِزْ ُه إىل ما تستطيعُ

إ ذا مل تس  /ت طع شي ئن  /ف دع هو

و جا وز هو  /إ ىل ما تس  /ت طي عو

تام

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

الوافر

ق تَنْبُتُ كَالنَّبَاتِ
ي األَخْال ُ
ه َ

إذا سُقِيَتْ بِمَاءِ املُكْرَماتِ

ه يل أخ ال  /ق تن ب ت كن ن با تي

إ ذا س ق يت  /ب ما ئل مك  /ر ما تي

تام

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

الوافر
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أيا َمنْ جَاءني مِنْهُ

كتابٌ يشتكي الوَصَبا

أ يا من جا  /ء ني من هو

ك تا بن يش  /ت كل و ص با

جمزوء

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْتُنْ

ُمفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلَتُنْ

الوافر

م أَرَ يف عُيوبِ النَّاسِ شيئًا
وَلَ ْ

ص القادرينَ على التَّمَا ِم
كَنَقْ ِ

َو لَمْ أ رَ يف  /ع يو بن نا  /س شي ئن

ك نق صل قا  /د ري ن ع لت  /ت ما مي

تام

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

الوافر

ِّ

 .1افصل بني شطري كل بيت من األبيات اآلتية:
ت حتّى كأنَّكَ يف فمِ الدَّهْ ِر ابْتِسَامُ
لقدْ حَسُنتْ بكَ األوقا ُ
ك أن ن ك يف  /ف مد ده رب  /ت سا مو
س نت  /ب كل أو قا  /تُ حت تى َ ////
ل قدْ ح ُ
َ
ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  ////ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ
ت حتّى
لقدْ حَسُنتْ بكَ األوقا ُ

كأنَّكَ يف فمِ الدَّهْ ِر ابْتِسَامُ

م زُهُورا
د أنبتتْ مِنْكُ ْ
ض لنا ق ْ
ن رِيَا ٍ
فَسُقْيًا للمدارسِ ِم ْ
د أن  /ب تتْ ِمنْ كُمْ ُ /ز هُو را
سقْ ين لل  /م دا ر سِ ِمنْ ِ /ر يَا ضن  ////ل نا ق ْ
ف ُ
َ
ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ  ////ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ
ن رِيَاضٍ
فَسُقْيًا للمدارسِ ِم ْ

م زُهُورا
د أنبتتْ مِنْكُ ْ
لنا ق ْ

د نَظَرًا سَديدا
ع يُرَدِّدُ يف غ ٍ
فما بَلَغَ املَقاصِدَ غريُ سا ٍ
ف ما بَ لَ غَل  /مَ قا صِ دَ غي ُ /ر سا عن  ////يُ رَد دِ دُ يف  /غ دن نَ ظَ رن  /سَ دي دا
ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ  ////ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ
فما بَلَغَ املَقاصِدَ غريُ ساعٍ
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ّ
 .1امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضي يف األبيات اآلتية:
ي بُنَيّ؛
أ ْ
ال بدّ من تقطيع البيت بوضع كلمة من الكلمات اليت يف اخليارات ،وذكر التفعيالت حتى يتّفق التقطيع
والتّفعيالت يف كلمة معيّنة:
 .1ويُ ْسَألُ يف احلوادث ذو صوابٍ
أ .املُشكلة.

ب .املوضوع.

ض وبالقَوافِي
ي بالقري ِ
 .2لسانِ َ
أ .الغواصِ.

ك اجلمالُ لهُ صوابُ
ل تَرَ َ
فَ َه ْ
ج .احلوادث.

َ َ
وباألشْعا ِر أمْهَرُ يف الغواص

ب .التأثريِ.

د .القَ ْولِ.

ج .احلِكْ َمةِ.
َ َ ُ
يَكُونُ وراءه فرجٌ قَرِي ُ
ب

ب الّذي أمْسَيْتُ فيهِ
 .3عَسَى الكرْ ُ
أ .بَعْدَهُ.

د .الرَّأْيِ.

ب .وَرَاءَهُ.

ج .فيهِ.

د .مُنْتَهاهُ.

ويُ ْسَألُ يف احلوادث ذو صوابٍ

ك اجلمالُ لهُ صوابُ
ل تَرَ َ
فَ َه ْ

و يس أ ل فل  /ح وا د ث ذو  /ص وا بن

ف هل ت ر كل  /ج ما ل ل هو  /ص وا بو

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلَتُن  /مُفَاعَلَتُن  /فعولن

مُفَاعَلَتُن  /مُفَاعَلَتُن  /فعولن

ض وبالقَوافِي
ي بالقري ِ
لسانِ َ

وباألشْعا ِر أمْهَرُ يف الغَوَاصِ

ق وا فِي
ي بل  /ق ري ضِ و بل َ /
ل سا نِ َ

و بل أشْ عا ِ /ر أمْ َه رُ فل  /غَ وَا صي

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْتُن  /مُفَاعَلَتُن  /فعولن

مُفَاعَلْتُن  /مُفَاعَلَتُن  /فعولن

ب الّذي أمْسَيْتُ فيهِ
عَسَى الكرْ ُ

يَكُونُ وَراءَهُ فرجٌ قَرِيبُ

ع سَل كرْبُل  /ل ذي أمْ سَيْ  /تُ يف هِي
َ

يَ كُو نُ وَ را َ /ء هُو ف ر جن  /قَ رِي بُو

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْتُن  /مُفَاعَلْتُن  /فعولن

مُفَاعَلَتُن  /مُفَاعَلَتُن  /فعولن
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ُ َ َ
حبر املتقارب
مفتاح البحر:

ل اخلَليل
َعنِ املُتَقارَبِ قا َ

فَعُو ُلنْ فَعُو ُلنْ فَعُو ُلنْ فَعُو ُلنْ

وزن البحر :يتكون حبر املُتقارَب من مثاني تفعيالت ،أربع تفعيالت يف كل شطر ،مرتبة على النحو التالي:
َفعُو ُلنْ /

فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ /

فَعُولُنْ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ
شكل تام البحر:

فَعُو ُلنْ /

فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ /

فَعُولُنْ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ

فَعُو ُلنْ

فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ

فَعُو ُلنْ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ

حشــــــــــــــــو

عروض

حشــــــــــــــــو

ضرب

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
شكل جمزوء البحر:

عجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ

فَعُو

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ

فَعُو

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ

حشــــــــــــــــو

عروض

حشــــــــــــــــو

ضرب

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

تفعيالت البحر:
التفعيالت الرئيسة

التفعيالت الفرعية

ل  :ب ـــ ب
َفعُو ُ

احلشو والعروض

ن  :ب ـــ ـــ
فَعُولُ ْ

َفعُو  :ب ـــ

العروض والضّرب

ل  :ب ـــ 5
َفعُو ْ

الضّرب فقط
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ً
ّ
 ملحوظة مهمة جدا:
 تفعيلة (فَعُو ُلنْ ب ـــ ـــ) يف عروض املتقارب يلحقها (القبض).
 القبض :هو سقوط احلرف اخلامس السّاكن من التفعيلة فتصبح (فَعُولُ ب ـــ ب).


ال

ِّ ً
ً
ً
ً
ً
ّ
تشبع يف عروض املتقارب إذا كان آخر الصدر مقطعا قصريا (حرفا واحدا متحركا).

ُ
ّ
 تشبع إذا كان آخر حرف يف الشطر األول هو نفسه حرف الروي وبصوت واحد (نفس احلركة).
ّ

ّ
ّ
 اكتب األبيات اآلتية كتابة عروضية ثم اذكر مقاطعها وتفعيالتها:
ِّن تِرْبَ اهلِاللِ
لَِئنْ كُنْتَ يف الس ِّ

ن بَدْرَ الكَمالِ
لَقَدْ فُقْتَ يف احلُ ْس ِ

ل إن كن ت فس سن ن تر بل ه ال لي

ل قد فق ت فل حس ن بد رل ك ما لي

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ

ن تُسافِرُ فيها العُيونُ
صُحو ٌ

د أَقْطارِها
وَتَحْسَرُ من بُعْ ِ

ص حو نن  /ت سا ف  /ر يف هل /ع يو ن

و تح س  /ر من بع  /د أق طا  /ر ها

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

ك كأنَّ النُّجو
وقبةُ مُلْ ٍ
َّ

َم تُفْضِي إليها بأَسْرَارِها

و قب ب  /ة مل كن  /ك أن نن  /نُ جو

م تف ضي  /إ لي ها  /ب أس را  /ر ها

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

فَعُولُنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

ل احلَياةِ
اال انْهَضْ وَسِرْ يف سَبِي ِ

م تَنْتَظِرْ ُه احلَياهْ
فَ َمنْ نا َم لَ ْ

ا لن هض  /و سر يف  /س بي لل  /ح يا ةِ

ف من نا  /مَ مل تن  /ت ظر هل  /ح يا هْ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ 5

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فُعُولْ
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أَحُلْمًا نَرى أَ ْم زمانًا جديدًا

َي أُعيدا
أَ ِم اخلَ ْلقُ يف شَخْصِ ح ٍّ

أ حل من  /ن رى أم  /ز ما نن  /ج دي دن

ص حي ين  /أُ عي دا
أ مل خل  /ق يف شخ ِ /

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ

مل يَ َزلْ
لَنا صاحِبٌ ْ

يُعَلِّلُنا باأل َملْ

ل نا صا  /ح بن مل  /ي زلْ

يُ عل ل  /ل نا بل  /أ مل

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ب /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

التدريبات:

ّ
ًّ
ّ
 .7قطع األبيات اآلتية من حبر الوافر ،واذكر تفعيالتها ،مميزا الوافر التام من جمزوئه:
كبريٌ على النَّفْسِ هذا العَفاءُ

وَصَعْبٌ على القَلْبِ هذا اهلموذْ

س ها ذل  /عَ فا ءُ
فِ /
ك بي رن  /ع لن ن ْ

ب ها ذل  /هـ مو ْذ
وَ صَعْ بن  /ع لل قَلْ ِ /

تام

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ 5

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

املتقارب

ن تكُ عَيْنِي خَبا نُورُها
فَإ ْ

ني خَبا
فكَمْ قَبْلَها نورُ ع ٍ

فَ إنْ ت  /كُ عَيْ نِي  /خَ با نُو  /رُ ها

ف كَمْ قَبْ لَ ها نو رُ عي نن خَ با

تام

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

املتقارب

وَيُمْطِلُنا يف اهلوى

فَنصْبِ ُر رَغْمَ املَلَلْ

وَ يُمْ طِ  /لُ نا فل  /هـ وى

فَ نصْ بِ ُ /ر رَغْ مَل  /مَ َللْ

جمزوء

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

املتقارب

ّ
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ل رُوحي على رَاحَيت
سأَحْ ِم ُ
َ

وأُلْقي بِها يف مَهاوي الرَّدى

سَ َأحْ مِ  /لُ رُو حي  /ع ىل رَا  /حَ تي

و أُلْقي  /بِ ها يف  /مَ ها ور  /ر دى

تام

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

املتقارب

قَضى اهللُ باحلُبِّ لي

فَصَبْرًا على ما قَضى

قَ ضل لل  /هـُ بل حُب /ب لي

فَ صَبْ رن  /ع ىل ما  /قَ ضى

جمزوء

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

املتقارب

و َمنْ ال يُحِبُّ صعودَ اجلِبَالِ

ن احلُفَرْ
ش أبدَ الدَّهْ ِر ب ْي َ
يَعِ ْ

ن ال  /يُ حِب ب  /ص عو دَل /جِ بَا لِ
و َم ْ

هـ ِ /ر بيْ نَل  /حُ فَرْ
ش أ  /ب دَد د ْ
يَ عِ ْ

تام

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

املتقارب

ِّ
 .1افصل بني شطري كل بيت من األبيات اآلتية:

َب األُمَمْ
إذا مَدَحوا آدميًّا مدَحْتُ مَوْىل املَوالي ور َّ
إ ذا مَ  /دَ حو آ  /د مي ين  /م دَحْـ  ///تُ مَ ْو لل  /مَ وا لي  /و رَب بل ُ /أ مَمْ
ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ /ب ـــ ـــ  /ب ـــ  ///ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ /ب ـــ ـــ  /ب ـــ
إذا مَدَحوا آدميًّا مدَحْـــ

َب األُمَمْ
ـــتُ مَوْىل املَوالي ور َّ

صهِ
سلْ حَكِيمًا وال تُوْ ِ
إذا كُنْتَ يف حاجةٍ مُرْسِالً فَأرْ ِ
سلْ  /حَ كِي من  /و ال تُوْ  /صِ هي
إ ذا ُكنْ  /تَ يف حا  /ج تن مُرْ  /سِ لن  ///فَ أرْ ِ
ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ  ///ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ
إذا كُنْتَ يف حاجةٍ مُرْسِالً

صهِ
سلْ حَكِيمًا وال تُوْ ِ
فَأرْ ِ

ت بِقُصَّابِها
وَشَاهِدُنَا الوَرْدُ وَالياسَمنيُ واملُسْمِعا ُ
وَ شَا هِـ  /دُ نَل وَرْ  /دُ وَل يا  /سَ مي  ///نُ ول مُسْ  /مِ عا تُ  /بِ قُص صا  /بِ ها
ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ  ///ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ
وَشَاهِدُنَا الوَرْدُ وَالياسَميــ
ّ
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ّ
 .1امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضي يف األبيات اآلتية:
أيْ بُنَيّ؛ ال بدّ من تقطيع البيت بوضع كلمة من الكلمات اليت يف اخليارات ،وذكر التفعيالت حتى يتّفق
التقطيع والتّفعيالت يف كلمة معيّنة:
 .1أال حبَّذا صُحَْبةُ املكتب
أ .الكتابِ.
ُ

ب
ب ِبأَيَّا ِم ِه أحْبِ ِ
وأَحْبِ ْ
ب .املكتبِ.

 .2إذَا بَلَغَ املرء آماَلهُ
أ .املرءُ.

ج .الشّريفِ.

فَلَيْسَ ل ُه بعدَها مُقْتَ َرحْ
ب .اإلنسانُ.

َ ْ
 .3وعلمُكَ جهل إذا ما وثق َ
ت
أ .ضائعٌ.

د .املُدَرِّسِ.

د .اجملتهدُ.

جلُ.
ج .الرَّ ُ

ن غَدْ ِرهِ
ن لَيْسَ يُؤْ َمنُ ِم ْ
بِ َم ْ

ب .قليلٌ.

ج .معرفةٌ.

د .جَ ْهلٌ.

أال حبَّذا صُحَْب ُة املكتبِ

ب ِبأَيَّا ِم ِه أحْبِبِ
وأَحْبِ ْ

صحْ  /بَ تل مك  /ت بي
أ ال حب  /ب ذا ُ

و َأحْ بِبْ  /بِ أَي يا  /مِ هـي أحْ  /بِ بي

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

غ املرءُ آماَلهُ
إذَا بَلَ َ

فَلَيْسَ ل ُه بعدَها مُقْتَ َرحْ

إ ذَا بَ  /لَ غَل مر  /ءُ آ ما  /لَ هو

فَ لَيْ سَ  /ل هو بع  /دَ ها ُمقْ  /تَ َرحْ

ب ــ ب  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ

ب ــ ب  /ب ــ ــ  /ب ــ ــ  /ب ــ

فَعُولُ  /فَعُولُنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

فَعُولُ  /فَعُولُنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

ل إذا ما وثقتَ
وعلمُكَ جَ ْه ٌ

س يُؤْ َمنُ ِمنْ غَدْرِهِ
ن لَيْ َ
بِ َم ْ

جهْ لن  /إ ذا ما  /و ثق تَ
و عل مُ  /كَ َ

س يُؤْ مَ نُ ِمنْ غَدْ رِ هي
ن لَيْ َ
بِ َم ْ

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب

ب ـــ ب  /ب ـــ ب /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُولُ  /فَعُولُنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُولُ

فَعُولُ  /فَعُولُ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

ّ
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ّ
حبر الرجز
مفتاح البحر:

يف أبْحُ ِر األَرْجَا ِز بَحْرٌ يَسْ ُهلُ

مستفعلن مستفعلن مستفعل

ت تفعيالت ،ثالث تفعيالت يف كل شطر ،مرتبة على النحو التالي:
وزن البحر :يتكون حبر الرجز من س ّ
مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِلُنْ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِلُنْ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

شكل تام البحر:

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

مُسْتَفْعِلُنْ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

مُسْتَفْعِلُنْ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ

حشــــــــــــــــو

عروض

حشــــــــــــــــو

ضرب

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر
شكل جمزوء البحر:

عجُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

شكل مشطور البحر:

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِلُنْ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

تفعيالت البحر:
التفعيالت الرئيسة

مُ ْستَ ْفعِلُنْ :ـــ ـــ ب ـــ

التفعيالت الفرعية

مُ ْستَ ِعلُنْ  :ـــ ب ب ـــ
مَُتفْ ِعلُنْ  :ب ـــ ب ـــ
مُ ْستَ ْفعِلْ  :ـــ ـــ ـــ
مَُت ْفعِلْ  :ب ـــ ـــ

ّ
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ّ
ّ
 اكتب األبيات اآلتية كتابة عروضية ثم اذكر مقاطعها وتفعيالتها:
إنهُ
َولْ عَلى الصَّبْرِ اجلَميلِ َّ
ع ِّ

أَمْنَعُ ما ال َذ ِب ِه أُولو احلِجى

ل إن ن هو
ب رِل جَ مي ِ /
عَو ولْ عَ لص  /ص ْ

أَمْ نَ عُ ما  /ال ذَ بِ هِي ُ /أ لل حِ جى

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ

ـــ ب ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ  /مُتَفْعِ ُلنْ

ب بِبَعْضِ اهلَزْلِ
َوحُ القَلْ َ
أُر ِّ

ل
تَجاهالً مِنّي بِغَيْرِ جَ ْه ِ

ُأ رَو و حُل َ /قلْ بَ بِ بَعْ  /ضِل هَزْ لي

جهْ لي
تَ جا هـ لن  /مِن ني بِ غَيْ  /رِ َ

ب ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُتَفْعِلُن  /مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَفْ ِعلْ

مُتَفْعِلُن  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْ ِعلْ

ضلِ
هلِ الفَ ْ
ح أَ ْ
أَمْ َزحُ فيهِ مَ ْز َ

ح أحْيانًا جالءُ العَ ْقلِ
وَاملَ ْز ُ

ح أَهْ  /لِل فَضْ لي
أَمْ زَ حُ يف  /ـهِ مَزْ َ

ح أحْ  /يا نن ج ال  /ءُل َعقْ لي
وَل مَزْ ُ

ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن  /مُسْتَفْ ِعلْ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَ ْف ِعلْ

عيشوا كِرامًا تَحْتَ ظِلِّ العَلَمِ

تَحْيا لنا عَزيزَةٌ يف األُمَمِ

عي شو كِ را  /من َتحْ تَ ظِل  /لل عَ لَ مي

ح يا ل نا  /عَ زي زَ تن  /فل ُأ مَ مِي
َت ْ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن  /مُسْتَعِ ُلنْ

قِطْ َع ُة شعْرٍ حُلْوَةٌ

ب هلا
د رَقَصَ القَلْ ُ
قَ ْ

حلْ وَ تن
قِطْ عَ ُة شعْ رن ُ

د رَ قَ صَل َقلْ بُ ل ها
قَ ْ

ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ب ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ
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ن أجْ َعلَ ِمنْ
دأ ْ
أُرِي ُ

حَشاشيت مَنْزِلَها

ُأ رِي ُد أنْ  /أجْ عَ لَ مِنْ

حَ شا ش تي  /مَنْ زِ لَ ها

ب ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

ب ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

مُتَفْعِلُن  /مُسْتَعِ ُلنْ

مُتَفْعِلُن  /مُسْتَعِ ُلنْ

لَوْ قُدِّمَتْ يف طََبقٍ

ب أكْلَها
رامَ اللَّبِي ُ

لَوْ قُد د مَتْ  /يف طَ ب قن

ب أكْ لَ ها
را مَل ل بِي ُ /

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن

ل
 ستجدُ يف األسطر الشّعريّة اآلتية تكرار التفعيلة الرئيسة (مستفعلن) وصورها الفرعيّة ،وعددها ثالث يف ك ّ
شطر ،وهذا مشطور الرّجز ،فكلّ سطر من هذه املقطوعة يعدّ شطرًا من تامّ الرّجز ،لذا مسّي هذا الوزن
املشطور ،ويسميها الدّارسون (األرجوزة) ،ومجعها (أراجيز) ،ويُسمّى الشّاعر الّذي اشتهر بها رجَّازًا.
ن
ح ُة اإلنْسَا ِ
حِفْظُ اللِّسَانِ را َ
ظل ل سَا  /نِ را حَ تل  /إنْ سَا ني
حِفْ ُ
ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ
مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن  /مُسْتَفْ ِعلْ
ظ الشُّكْ ِر لِإلحْسَانِ
ظهُ حِفْ َ
فَاحْفَ ْ
َفحْ فَظْ هُـ حِفْ  /ظَش شكْ ِر لِل  /إحْ سَا نِي
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ
مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْ ِعلْ
ن
فآ َفةُ اإلنْسانِ يف اللّسا ِ
ف آ فَ تل  /إنْ سا نِ فل  /ل سا ني
ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ـــ
مُتَفْعِلُن /مُسْتَفْعِلُنْ  /مُتَفْعِلْ
ّ
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 مشطور الرّجز :هي املقطوعة الشّعرية اليت تتكرّر فيها تفعيلة (مستفعلن) وصورها الفرعيّة وعددها ثالث يف كلِّ
شطر ،وكلُّ سطر منها يُعدُّ شطرًا من تّامّ الرّجز ،ويسميها الدّارسون (األرجوزة) ،ومجعها (أراجيز) ،ويُسمّى
الشّاعر الّذي اشتهر بها رجَّازًا.

التدريبات:

ّ
ًّ
ّ
 .7قطع األبيات اآلتية من حبر الوافر ،واذكر تفعيالتها ،مميزا الوافر التام من جمزوئه:

َمنْ ذا يُداوي القَلْبَ ِمنْ دَاءِ اهلَوى

إ ْذ ال دوا َء للهَوى مَوْجُودُ

َمنْ ذا يُ دا  /ول َقلْ بَ ِمنْ /دَا ئل هَـ وى

إ ْذ ال د وا َ /ء لل هَـ وى  /مَوْ جُو دُو

تام

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

الرجز

غ واجلِدَهْ
ب والفَرا َ
إن الشَّبَا َ
َّ

مَفْسَدَةٌ للمَرْ ِء أيُّ مَفْسَدَهْ

إن نش ش بَا  /بَ ول فَ را  /غَ ول جِ دَهْ

مَفْ سَ دَ تن  /لل مَرْ ءِ أي  /ي مَفْ سَ دَهْ

تام

ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ

ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن  /مُتَفْعِلُن

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن

الرجز

ن أَرْتَقِي
أَيَّ مَكا ٍ

م أَتَّقِي
أَيَّ عَظِي ٍ

أَي ي مَ كا  /نن أَرْ تَ قِي

أَي ي عَ ظِي  /من أَت ت قِي

جمزوء

ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

ُمسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

الرجز

ن لسرِّهِ كتومًا
ن لَمْ يك ْ
َم ْ

فال يَلُمْ يف كَشْ ِف ِه ندميًا

ن لَمْ ي كنْ  /ل سر ر هي  /ك تو من
َم ْ

ف ال يَ لُمْ  /يف كَشْ فِ هِي  /ن دي من

تام

ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن  /مُتَفْ ِعلْ

مُتَفْعِلُن  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْ ِعلْ

الرجز
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وشادنٍ ملّا بَدا

أسْلمَين إىل الرّدى

و شا د نن  /مل ما بَ دا

أسْ ل مَ ني  /إ لر ر دى

جمزوء

ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ

مُتَفْعِلُن  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُن

الرجز

ف هوى
ن هالِكٍ كَيْ َ
ال تَعْجََبنْ ِم ْ

مل كَيْف نَجا
ن سا ٍ
َبلْ فَاعْجََبنْ مِ ْ

ف هـ وى
ن ها لِ كن  /كَيْ َ
ال تَعْ جَ َبنْ ِ /م ْ

َبلْ فَاعْجَ بَنْ ِ /منْ سا ل من  /كَيْ ف نَ جا

تام

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ
ِّ
 .1افصل بني شطري كل بيت من األبيات اآلتية:

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ

الرجز

ب تدبُّ فوقَ مِبْرَدِ
ُج ٍة كأَنَّها عقار ٌ
ق ل َّ
والفُلْكُ فو َ
ق لُج ج تن  /ك أَن ن ها  ///ع قا ر بن  /ت دب ب فو  /قَ مِبْ رَ دِي
ول ُفلْ كُ فو َ /
ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  ///ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ
ُج ٍة كأَنَّها
ق ل َّ
والفُلْكُ فو َ

ب تدبُّ فوقَ مِبْرَدِ
عقار ٌ

ك السّرابُ
ن يَغُرَّ عينَ َ
ك الشَّبَابُ وأ ْ
ن يَفْتنَ َ
كأ ْ
إيّا َ
ك أنْ  /يَفْ ت نَ كَش  /ش بَا بُو  ///و أنْ يَ غُر  /ر عي نَ كَس  /س را بو
إي يا َ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ  ///ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ـــ
ك الشَّبَابُ
ن يَفْتنَ َ
كأ ْ
إيّا َ

ك السّرابُ
ن يَغُرَّ عينَ َ
وأ ْ

ل زائلُ وبدْرُهُ ال بُدَّ يومًا آفِلُ
فإنّما الشّبابُ ظِ ٌّ
ف إن ن مش  /ش با بُ ظِل  /لن زا ئ ُلو  ///و بدْ رُ هُو  /ال بُد د يو  /من آ فِ ُلو
ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  ///ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ
فإنّما الشّبابُ ظِلٌّ زائلُ

وبدْرُهُ ال بُدَّ يومًا آفِلُ

عصفورتَانِ يف احلِجَازِ حلَّتا على فَنَنْ
عص فو ر تَا  /نِ فل حِ جَا  ///زِ حل ل تا  /ع ىل فَ َننْ
ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  ///ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ
عصفورتَانِ يف احلِجَا
ّ
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ّ
 .1امأل الفراغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضي يف األبيات اآلتية:
أيْ بُنَيّ؛ ال بدّ من تقطيع البيت بوضع كلمة من الكلمات اليت يف اخليارات ،وذكر التفعيالت حتى يتّفق
التقطيع والتّفعيالت يف كلمة معيّنة:
ُ

ت للمَرْءِ حليف السِّلْمِ
 .1الصّمْ ُ
أ .حليفُ.

ل احلُكْمِ
ض ِ
وشاهِدَ ٌة َل ُه بِفَ ْ
ب .مسانِدُ.

د .صاحِبُ.

ل.
ج .أم ُ

َ َ ُ
د نَجا
على هواه عَقْ ُلهُ فَقَ ْ

ل الْهَوى فَ َمنْ عَال
 .2وآفةُ العَ ْق ِ
أ .نفْ ِسهِ.

ب .هَواهُ.

أ .الزَّمنُ.

ب .والداهُ.

َّ ْ ُ
م يَنْفَ ْعهُ ما
ظهُ الدهر لَ ْ
م يَعِ ْ
ن لَ ْ
َ .3م ْ

د .عاطفَ ِتهِ.

ج .جَنا ِنهِ.
ظ يوْمًا أوْ غدا
ح ِبهِ الواعِ ُ
رَا َ
ج .الدَّهْرُ.

د .أصْحا ُبهُ.

ف السِّلْمِ
ت للمَرْ ِء حلي ُ
الصّمْ ُ

ل احلُكْمِ
ض ِ
وشاهِدٌ َل ُه بِفَ ْ

ل مِي
اص صم تُ لل  /مَرْ ءِ ح لي ُ /فس س ْ

و شا هِ دَن  /لَ هُو بِ فَضْ  /لِل حُكْ مِي

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ

ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَف ِعلْ

مُتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَف ِعلْ

ل الْهَوى فَ َمنْ عَال
وآفةُ العَ ْق ِ

د نَجا
على هَوَاهُ عَقْ ُلهُ فَقَ ْ

و آ ف تل َ /عقْ لِلْ هَـ وى  /فَ َمنْ عَ ال

ع ىل هَـ وَا  /هُـ َعقْ لُ هُو  /فَ قَدْ نَ جا

ب ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ

ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ  /ب ـــ ب ـــ

مُتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِ ُلنْ

مُتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِ ُلنْ  /مُتَفْعِلُنْ

م يَنْفَ ْعهُ ما
ظهُ الدَّهْ ُر لَ ْ
م يَعِ ْ
ن لَ ْ
َم ْ

ظ يوْمًا أوْ غدا
ح ِبهِ الواعِ ُ
رَا َ

ن لَمْ يَ عِظْ  /هُد د ْه ُر لَمْ َ /ينْ فَعْ هُ ما
َم ْ

ظ يوْ  /من أوْ غ دا
رَا حَ بِ هِل  /وا عِ ُ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ب ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ
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ًّ
ّ ّ
ّ
 .7تفهم معاني األرجوزة اآلتية ،ثم قطعها عروضيا ،واذكر تفعيالتها:
إنّ اللّيالي أسْرَعَتْ يف نَقْضِي
س رَ عَتْ  /يف َنقْ ضِي
إن نل ل يا  /لي أ ْ
ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ـــ ـــ
مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَف ِعلْ
ن بَ ْعضِي
أخذْن بَعْضي وَتَرَ ْك َ
ن بَعْ ضِي
ت رَكْ َ /
أ خذْ ن بَعْ  /ضي وَ َ
ب ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ
مُتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ  /مُتَفْ ِعلْ
حَنَ ْينَ طولي وطَوَيْن عَرْضي
ح نَيْ نَ طو  /لي و طَ وَيْ  /ن عَرْ ضي
َ
ب ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ
مُتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ  /مُتَفْ ِعلْ

ّ

تدريـــــــــب عام

ٍّ
ّ
قطع األبيات اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،واسم البحر يف كل منها:
والبَدْرُ قَدْ صا َر هِالالً ناحِالً

ح اختلَطْ
يف آخ ِر الشَّهْرِ وبالصُّ ْب ِ

ول بَدْ رُ قَدْ  /صا َر هِـ ال  /لن نا حِ لن

ب حِخ ت لَطْ
يف آ خ رِش  /ش ْه ِر و بص  /ص ْ

تام

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ  /ـــ ـــ ب ـــ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

مُسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَفْعِ ُلنْ

الرّجز

ن نِظَامَ احلياةِ
تأملْ فإ ّ
َّ

ع فريدْ
نظامٌ دقيقٌ بدي ٌ

ل  /ف إن ن  /نِ ظَا مَل  /ح يا ةِ
ت أم م ْ

ن ظا من  /د قي قن /ب دي عن /ف ري ْد

تام

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ 5

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

املتقارب
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وَهُم أَصلي وَهُم فَرْعي

وَهُم نَسَيب إذا أُنْسَبْ

وَ هُم أَص لي  /وَ هُم فَرْ عي

وَ هُم نَ سَ بي  /إ ذا أُنْ سَبْ

جمزوء

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْتُنْ

ُمفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلْتُنْ

الوافر

ف الزَّمانِ
فال تَبْتَئِسْ لصرو ِ

وَدَعْين فإنَّ يقيين يقيين

ف ال تَبْ  /تَ ئِسْ ل  /ص رو فِز  /ز ما نِ

وَ دَعْ ني  /ف إن ن  /ي قي ني /ي قي ني

تام

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ

املتقارب

َمنْ حَفِظَ العَهْدَ وَفى

ن السَّمْعَ فَ ِهمْ
ن أحْ َس َ
َم ْ

َمنْ حَ فِ ظَل  /عَهْ دَ وَ فى

م عَ فَ هِمْ
َمنْ أحْ سَ نَس  /س ْ

جمزوء

ـــ ب ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

ـــ ـــ ب ـــ  /ـــ ب ب ـــ

مُسْتَعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ

ُمسْتَفْعِ ُلنْ  /مُسْتَعِ ُلنْ

الرّجز

دعِ اللَّوْمَ يا عاذِلي

ت بالعادلِ
فَما أنْ َ

د عِل لوْ  /مَ يا عا /ذِ لي

ت بل عا  /د لِي
فَ ما أنْ َ /

جمزوء

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو

املتقارب

ي الشَّمْسُ مَسْكنُها يف السَّماءِ
ه َ

َز الفؤادَ عزاءً مجيال
فَع ِّ

م  /سُ مَسْ ك  /نُ ها فس /س ما ءِ
هـ يَش ش ْ

فَ عَز زل  /ف ؤا دَ  /ع زا ئن  /ج مي ال

تام

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ

فَعُو ُلنْ  /فَعُولُ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ

املتقارب

ت لنا
أَشَمْسٌ جتلَّ ْ

أ ِم القَمَرُ املُشْ ِرقُ

أَ شَمْ سن  /ت جل لتْ  /ل نا

أ مِل قَ  /مَ رُل مُشْ  /رِ ُقو

جمزوء

ب ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

ب ـــ ب  /ب ـــ ـــ  /ب ـــ

فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

فَعُولْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُو

املتقارب
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إذا غامَرتَ يف شَرَفٍ مَرُومٍ

ع بِما دُونَ النُّجومِ
فَال تَقْنَ ْ

إ ذا غا مَر  /تَ يف شَ رَ فن  /مَ رُو من

فَ ال َتقْ نَعْ  /بِ ما دُو نَن  /ن جو مِي

تام

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

الوافر

وَكَمْ ضَــــــــــرَّ امـــــــر ًأ أمْـــــــرٌ

م أنّــــــه يَنْفَــــــــعْ
توهّـــــــــ َ

وَ كَمْ ضَر رم  /ر ئن أمْ رن

ت وهـ هـ َم أن  /ن هو َينْ فَعْ

جمزوء

ب ـــ ـــ ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ

ب ـــ ب ب ـــ  /ب ـــ ـــ ـــ

مُفَاعَلْ ُتنْ  /مُفَاعَلْتُنْ

ُمفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلْتُنْ

الوافر

ُ
ملحـــــــــــــق

 .1جمزوء الوافر يأتي بتكرار أربع تفعيالت ،وقد يتشابه مع حبر اهلزج إذا كانت تفعيالت جمزوء الوافر كلّها
(مُفَاعَلْ ُتنْ ب ـــ ـــ ـــ)؛ ذلك أنّ تفعيلة اهلزج الرّئيسة هي (مفاعيلن ب ـــ ـــ ـــ) ،وللتّمييز بينهما ننظر يف باقي
أبيات القصيدة.

 .2البحور الصّافية :هي البحور اليت تتكرَّر فيها تفعيلة واحدة؛ مثل املُتقارَب:

فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ

فَعُو ُلنْ  /فَعُو ُلنْ  /فَعُولُنْ  /فَعُو ُلنْ

 .3البحور املمزوجة أو املختلطة :هي البحور اليت تتكرّر فيها تفعيلتان؛ مثل الوافر:
مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ

ّ
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مُفَاعَلَ ُتنْ  /مُفَاعَلَ ُتنْ  /فَعُو ُلنْ
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