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 اسم وفعل وحرف.تنقسم الكلمة إىل : 
 هو ما دلَّ على معىن يف نفسه غري مقرتن بزمن.واالسم : 
 …العلم  –هذا  –الذي  –أان  –علّي  مثـل  :

 ف ، أشهرها مخس عالمات :ولالسم عالمات يتميز هبا عن الفعل واحلر 
 أخذت القلم من علّي.حنو : ( اجلــر : 1)
 : فصربًا يف جمال املوت صربًا.حنو ( التنوين  : 2)
 العلم نور.( ألـــ : 4) اي هذا .. أقبل وقل احلق.( النـداء : 3)
 ويقصد به قبول االسم أن يكون مبتدأ أو فاعاًل. ( اإلسناد : 5)

فموا : مبتودأ    سمسوإد هليوهو ، وهوذا دليول  "مـا عنـد م ين"ـد"يف قولوه ععوا: :  ا()مـــوهوو دليول اةيو    
 أةيتها.
 . فالذي : فاعل سمسإد هليهو ، وهذا دليل اةيتهجاء الذي حنرتمهوقولإا :   

 وقد مجع ابن مالك هذه العالمات يف قوله :

 ز حصـلابجلـر والتنويـن والنـدا وأل              ومسنـد لالسـم متييـ
وجتدر اإلشارة ه: أن هذه العالمات ليس لزاماً أن جتتمع يف الكلم   للحكم عليها ابالةي  ، فيكفي 

املوصول  السابق   )مـا(وجود عالم  واحدة من هذه العالمات للحكم  ابةي  الكلم  ،  كما حدث مع 
 فهذه مل نتوصل ه: أةيتها هال بعالم  واحدة هي اإلسإاد.

 و1سفهو ما دلَّ على حدث مقرتن ابلزمن سواء كان ماضياً أو حااًل        أو مستقباًل.:  أما ال"عل
  …افهم  –عكتب  –نكتب  –اكتب  –يكتب  –ضرب  مثـــل :

 -وللفعل أيضاً عالمات يتميز هبا عن االسم واحلرف وهي :
 ( قبول اتء ال"اعل : وهي عالمة خاصة ابل"عل املاضي.1)

 َ ُرْمتُ   –فَـَتْحُت  –ْعُت سَم حنوووو :      
 وق"ـتَ  –مشيَت  –قلـَت                    

                                                                                       
على احلال أو االستقبال هو ما اصطلح على عسميته املضارع ، أما الفعل األمر فهو موا يودل علوى  لوب الفعل الدال  و1س

 يإتظر وقوعه يف املستقبل سبعد زمن الإطق ابألمرو.

 الكلمــــــــة

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

4 

 وعدتم  –َرميتم  –خ"ـتم                    
(  –َت  –)ُت فهووذه التوواء املتحركوو  ابحلركووات الوو الث  هووي  ء الفاعوول ، امل تصوو  ابلوود ول علووى تم

 الفعل املاضي.
 ل املاضي.( قبول اتء التأنيث : وهي أيضًا ختتص ابل"ع2)

 مشَيتْ  –وعَدْت  –سَعْت حنوووو :      

وهي اتء سا نة ال حمل هلا من اإلعراب ، وإمنا يؤتى هبا عالمة 
 على التأنيث ليس غري.

 ( ايء املخاطبة : وهي عالمة خاصة ابل"علني : املضارع واألمر.3)
 تعدين –ترمني  –تضربني حنوووو :      

 عدي –مـي ار  –اضريب                    
 ( نون التو يد : وهي عالمة خاصة ابل"علني : املضارع واألمر أيضًا.4)

 أقبَلنَّ. –أ يَدنَّ حنوووو :      

 يقول ابن مالك يف عالمات الفعل :

 بتــا فعلُت وأَنْت ويـا افعلـي            ونـون أقبلـنَّ فعــل ينجلـي

 …………………سوامها احلرف كهل ويف ولوم 
عدم قبولوه لعالموات كول  أي :حلرف وهو ما ال يدلُّ على معىن هال يف غريه ، وعالمته عدمي  وأ رياً ا
 من االسم والفعل.

 وتنقسم احلروف إىل نوعني :

 وهي احلروف األجبدي  وعددها يف العربي  مثاني  وعشرون حرفاً.حروف مباين : 
. أو الإفوي بوو هل واهلمـز ق كاالستفهام      بو : وهي ما يؤعى هبا لتأدي  وظيف  معإوي  يف السياحروف معاين : 

 ال وما ومل.: 
 وحروف المعاني تنقسم إلى ثالثة أقسام :

 ( ما خيتص ابلدخول على األساء فقط :1)
 (…على  –عن  –إىل  –)من حنوووو : حروف اجلر      

 (… أن   –أن  –)إنَّ هن وأ واهتا                    
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 لـــ التعري"يةأ                   
 ( ما خيتص ابلدخول على األفعال فقط :2)

 (…الم األمر  –ال الناهية  –ملا  –)مل حنوووو : حروف اجلزم      
 و1سإذ ما( –)إن حروف الشرط                   

 ( ما ال خيتص ابلدخول على أحدمها ويسمى ابملشرتك :3)
 هل( –)اهلمز  حرفا االستفهام             ال( –)ما حنوووو : حرفا الإفي      

 وعدم ا تصاصها هذا هو عل  همهاهلا ؛ حبيث ال ععمل فيما بعدها ؛ ألنه ال يعمل هال امل تص.

 وسوف نتإاول من هذه احلروف ابلتفصيل حروف اجلر ؛ لسببني :
 اخل. …أن هذا املكان هو األنسب لبيان معانيها وعملها وأحواهلا األول  :  -
 ريها من احلروف سوف يتإاول الحقاً عإد عرضإا ألبواب  الإحو هن شاء هللا ععا:.أن غالثاين :  -

 

 

 

 

 

 -أوالً : عددها :
 حروف اجلر عددها عشرون حرفاً هي :

 منذ( –مذ  –التاء  –واو القسم  –رب  –حىت  –الباء  –الالم  –الكاف  –يف  –على  –عن  –إىل  –)من 
 –)مــىت والالالوو  حوروف شوووا  هووي  حاشــا( –عــدا  –)خـال اء هووي ابإلضواف  ه: الالالوو  حوروف لالسووت إ

 . ي(  –لعل 

 -ثانيًا : معانيها :
 حـــرف الـجـــر )مــن( -1

 "مون" حرف جر يكون زائداً وغري زائد.
 :فمن معانيها أما غري الزائدة 

 ) أ ( ابتداء الغاية يف املكان ات"اقًا.
 و1"سملسجد احلرام إىل املسجد األقصىسبحان الذي أسرى بعبده ليالً من ا"وحنووو : 

                                                                                       
ن". –حيثمـا  –أَّنَّ  –مهمـا  –مـا  –مىت  –أين  –من  –"أى أدوات الشرط نوعان : أةاء وهي : و1س وحوروف ومهوا  أايَّ

 وبذلك يكون عدد أدوات الشرط هحدى عشرة أداة. ما"إذ  –"إن : 

حـــــروف 

 الجــــــر
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 و2س"ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه"حنووو :  
 وقد أتوله البصريون بقوهلم : هن هإاك جمروراً حمذوفاً. 

 من أتسيس أول يوم.والتقدير  : 
ع الك وووري والصوووواب عإووودي رأي الكووووفيني لبعووودهم عووون التأويووول والتقووودير ، والعتموووادهم علوووى السوووما 

 و3سالبتداء الغاي  يف الزمان.)مـن( الذي جيوز جميء 
 )ب( التبعيض :
 بعضهم الذي كلم هللا.أي : ،  و1س"."منهم َمْن  لم هللاحنووو : 

 بعض ما حتبون.أي : ،  و2س".حىت تن"قوا مما حتبونوقوله ععا: : "
 يض ك ري.وجميئها للتبع و3س".بعض ما حتبونوقد قرأ عبد هللا بن مسعود : "

 )ج(  بيان اجلنس :
 و4س".فاجتنبوا الرجس من األواثنحنووو : "
 و5س".ويلبسون ثيااًب خضرًا من سندسو "         
 ".من أساور من ذهبو "         

الرجس الذي هو من جإس الوالن ، وال يواب اضضور الوي هوي مون  جوإس السوإدو واألسواور أي      : 
 الي هي من اجلإس الذهب.

 التعليل : )د (
 . و6س"جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعقحنووو : "

                                                                                       
= 
 .1اإلسراء :  و1س
 .108التوب  :  و2س
ا تار رأي الكوفيني ابن مالك ، ونقل ابن يعيش يف شرح املفصل موافق  كل من املربد وابون درسوتوي  لورأي الكووفيني.  و3س

 .308، اجلىن الداين :  11،  10،  8انظر شرح املفصل 
 .532البقرة :  و1س
 .92آل عمران :  و2س
 .812انظر : شرح التصريح :  و3س
 .30احلج :  و4س
 .31الكهف :  و5س
 .19البقرة :  و6س
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 بسبب الصواعق.أي      : 
 بسبب  لك. أي :.  و7س"من أجل ذلك  تبنا على بين إسرائيل …وحنووو : "    
 يهبط بسبب  شي  هللا. أي    :،  و8س"ملا يهبط من خشية هللاوحنووو : "    

 )هـ( البـدل :
 . أي : بدل اآل رة.و1س""أرضيتم ابحليا  الدنيا من اآلخر حنووو :        
 أي : بدلكم. و2س"جلعلنا منكم مالئكةوحنووو  : "     

 )و ( اجملاوز  : )مبعىن عن( :
 ، أي : عن جوع. و3س"أطعمهم من جوعحنووو : "

 ، أي : عن  كر هللا. و4س"فويل للقاسية قلوهبم من ذ ر هللاوحنووو : "    
 صاحب  ألفعل التفضيل هي مبعىن اجملاوزة يف األرجح.سومنو امل

 فعإدما نقول : زيد أفضل من عمرو ، فكأمنا نقول : جاوز زيٌد عمًرا يف الفضل
 )ز ( الظرفية )مبعىن يف( :

 أي : يف األرض. و6س"ماذا خلقوا من األرضحنووو : "
 جلمع .أي : يف يوم ا و7س"إذا نودي للصال  من يوم اجلمعةوحنووو : "    

 )ح( االستعالء : )مبعىن على( :
 أي : على القوم. و8س"ونصرانه من القومحنووو : "     

 )ط( ال"صـل :
 . و9س"حىت مييز اخلبيث من الطيبحنووو : "     

                                                                                       
 .32املائدة :  و7س
 .74البقرة :  و8س
 .38التوب  :  و2س
 .60الز رف :  و3س
 .4قريش :  و4س
 .22الزمر :  و5س
 .40فا ر :  و6س
 .9اجلمع  :  و7س
 .77األنبياء :  و8س
 .179عمران :  آل و9س
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 .و1س"وهللا يعلم امل"سد من املصلح"وحنووو :     
 ني بال عضاد.وعالمتها أهنا عد ل بني املضادين كما يف اآليتني أو املتبايإت    

 ال يعرف زيًدا من عمرو.حنووو :     

فإهنا أتيت     ملعإيني متكاملني ، مها  و2سالزائدة )من(غري الزائدة ، أما  )من(هذه أشهر معاين 
من جاءين ما  التإصيص على العموم أو أتكيد التإصيص عليه ،       أما التإصيص على العموم ، فإحو :

 رجل.

دمها نفي ، ود لت على نكرة ال عالزم الإفي ؛ حيث جيوز  أن يؤعى هبا يف هذه زائدة عق)من( و
 رجل.جاءين سياق هالبات ، حنو : 

وكون مد وهلا نكرة ال عالزم الإفي عالم  علوى عإصيصوها علوى العمووم ؛  لوك العمووم الوذي يتحقوق 
 ."ثالثة"أو "رجلني" جلائي ، ال يفيد عموم نفي جميء أي رجل فقد يكون اما جاءين رجل بدوهنا ، فقولإا : 

أن أقـول  : مـا جـاءين مـن يف فهوو يفيود الوإص علوى نفوي العمووم ، ومون وزَّ ال جيووز جاءين رجـل ما أما قولنا : 
 وهمنا رجالن ؛ ألن هذا عإاقض. رجل

فمووون زائووودة  عقووودمها نفوووي ، مـــا جـــاءين مـــن أحـــد وأموووا أتكيووود الت صووويص علوووى العمووووم ، فإحوووو : 
، لووذا فإهنووا لتأكيوود التإصوويص علووى العموووم ؛ ه  هن نفووي  و3سزم الإفووي وهووي كلموو  سأحوودوود لووت علووى نكوورة عووال
 العموم مستفاد بدوهنا.

، مــا جــاءين مــن أحــد ، يسووتفاد مإووه عموووم نفووي جموويء أي أحوود فووإ ا مووا قلووت :     فقولنــا : مــا جــاءين أحــد 
 أفادت سمنو عوكيد نفي العموم.

 إلـــى وحتـــى 3 – 2

 ء الغاي  سواء أكانت غاي  مكاني  أو زماني . انتهامعنامها : 
 و1س"من املسجد احلرام إىل املسجد األقصىم ال انتهاء الغاي  املكاني  : "

                                                                                       
 .220البقرة :  و1س
 وهي الواقع  بعد نفي أو هني أو استفهام هبل ، وقيل : ابهلمزة أيضاً ، وكان مد وهلا نكرة. و2س
كلمووو  سأحووودو وم لهوووا كلموووو  سدايرو وكلمووو  سعريوووبو ، كلمووووات عوووالزم الوقووووع بعووود الإفووووي أو موووا يشوووبهه كووووالإهي أو   و3س

 االستفهام.
 .1اإلسراء :  و1س
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 .أ لت السمكة حىت رأسهاوقولإا : 
 و2س".أمتوا الصيام إىل الليلوم ال انتهاء الغاي  الزماني  : "

 و3س".سالم هي حىت مطلع ال"جروقوله ععا: : "
 ــنعـــ -4

 من معانيها :
 ) أ ( اجملاوز  : وهي أظهر معاين )عن( وأ ثرها استعمااًل.

 ، أي : جتاوز السهم القوو.رميت السهم عن القوس حنو : 
 ، أي : ابتعدت متجاوًزا حدود الو ن.وابتعدت عن الوطن              

ه ا كانووت يف املعإوووايت فإهنووا  ومووا سووبق دا وول حتووت دائوورة اجملوواوزة احلقيقيوو  ، ألهنووا يف املووادايت ، أمووا
 عإدرج حتت دائرة اجملاوزة اجملازي .

 ، أي : جتاوز الإحو العامل املتمكن هيلأخذت النحو عن عامل متمكن حنو : 
 )ب( البعدية :

 أي حاالً بعد حال. و4س"لرت نب طبقًا عن طبقحنو : "     
 )ج( االستعالء )مبعىن على( :

 ،  أي : على نفسه. و5س".يبخل عن ن"سهومن يبخل فإمنا حنو : "     
 و1سوحنو قول الشاعر :

اله ابـن عمك ال أفضلت يف حسب      عنّمـي وال أنت داينـي 
 فتخزونـي

 .  أي : ال أفضلت يف حسب عليَّ
 )د ( التعليل :

 ،  أي : من أجل قولك. و2س".وما حنن بتار ي آهلتنا عن قولكحنو : " 
                                                                                       

 .187بقرة : ال و2س
 .5القدر :  و3س
 .19االنشقاق :  و4س
 .38حممد :  و5س
 هو  و اإلصبع العدواين ، واةه احلارث بن حمرث. و1س
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 علـــى -5
 من معانيها :

 ( االستعالء وهو أ ثر معانيها استعمااًل.)أ 
 و3س"وعليها وعلى ال"لك حتملون".حنو : 

 )ب( الظرفية )مبعىن يف( :
 و4س".على حني غ"لةحنو : "

 و5س".واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمانوقوله ععا: : "
 )ج( اجملاوز  )مبعىن عن( :

 كقول الشاعر :
 لعمـر هللا أعجبنـي رضاهـا      إذا رضيت علـيَّ بنـو قشيـر  

 أي : عىن.     
 )د ( املصاحبة )مبعىن مع(

 " ، أي : مع حبه.ربك لذو مغ"ر  للناس على ظلمهمحنو : قوله ععا: "وهن 
 )هـ( التعليل :
  و1س".ولتكربوا هللا على ما هدا محنو : "
 )و ( مبعىن من :
 : من الإاو. ، أي و2س"إذا ا تالوا على الناس يستوفونحنو : "

 )ز ( مبعىن الباء :
                                                                                       

= 
 .53هود :  و2س
 .22املؤمإون :  و3س
 .15القصص :  و4س
لزوى عليوه ، لوذا  هو 112البقرة :  و5س ب بعوض الإحواة ، واملقصود مبلك سليمان : شوريعته ونبوعوه وحالوه ولويس هوذا ُوا يوىتول

ه: أن سعلووىو مبعووىن سيفو و هووب آ وورون ه: أن سعتلوووو عضوومإت معووىن سعقوووَّلو وحيإئووذ عكووون متعديوو  بعلووى سانظوور 
 بتصرفو. 1/494البحر احمليط : 

 .185البقرة :  و1س
التقودير : ، والبصريون يضمإون الفعل ساكتالو معىن الفعل سحكمو وبوذلك أتيت سعلوىو علوى معإاهوا. و  2املطففني :  و2س

 ه ا حكموا على الإاو يف الكيل.
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 ، أي : أبال أقول و3س"حقيق على أالَّ أقولحنو : "
 وقد قرأ أىَبزّ بن كعب "أبن" فكانت قراءعه عفسريًا لقراءة اجلماع .

 فـــــي -6
 من معانيها : 

 ) أ ( الظرفية : وهو أ ثر معانيها استعمااًل.
 للظرفي  الزماني  و5س"يف بضع سنني" -للظرفي  املكاني   و4س"يف أدَّن األرضحنو : "

 للظرفي  اجملازي . – و6س"لقد  ان لكم يف رسول هللا أسو  حسنة"
 )ب( التعليل :
 و7س"ملسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيمحنو : "

 أي : ملسكم عذاب عظيم بسبب ما أفضتم فيه من حديث اإلفك".
 تين بسببه.، أي : مل و1س"قالت : فذلكن الذي ملتنين فيهوحنو : "

 " ، أي : بسببها.دخلت امرأ  النار يف هر  حبستهاويف احلديث : "
 )ج( املصاحبة )مبعىن مع( :

 ، أي : مع أمم. و2س"ادخلوا يف أممحنو : "
 )د ( االستعالء )مبعىن على( :

 و3س"ألصلبنكم يف جذوع النخلحنو : "
 )هـ( مبعىن الباء :

 ه.، أي : يك ركم ب و4س"يذرؤ م فيهحنو "
                                                                                       

 .105األعراف :  و3س
 .3الروم :  و4س
 .4الروم :  و5س
 .21األحزاب :  و6س
 .14الإور :  و7س
 .32يوسف :  و1س
 .38األعراف :  و2س
 .71 ه :  و3س
 .11الشورى :  و4س

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

12 

 ومإه قول الشاعر :

 ويـر ب يـوم الروع منا فوارٌس      بصريون يف طعن األابهـر والكلى
 )و ( مبعىن إىل :

 ، أي : ه: أفواههم. و5س"فردوا أيديهم يف أفواههمحنو "

 سز و املقايس  : 
ا يف فمـــا  احليــا  الـــدنيوهووي مووا عقووع غالبووواً بووني مفضووول سووابق وفاضووول الحووق ، كقولووه ععووا::        "

 ، أي : فما احلياة الدنيا قياساً         سأو ابملقارن و ابآل ر هال متاع. و6س"اآلخر  إال متاع
 

 

 الكــــــاف -7
 من معانيها :

 ) أ ( التشبيه :
 .زيد  األسد"حنو : "     

 )ب( التعليل : 
 ، أي : هلدايته هايكم. و1س"واذ روه  ما هدا محنو : "

 )ج( االستعالء :
 ، أي : كن على ما أنت عليه.  ن  ما أنت"وهلم : "ومإه ق

 )د ( التو يد : وهي الزائد .

 و2س".ليس  مثله شيءحنو : "

 الــــــالم -8

                                                                                       
 .9هبراهيم :  و5س
 .185آل عمران :  و6س
 .198البقرة :  و1س
 .11الشورى :  و2س
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 -من معانيها :
 ) أ ( امللك : وهو أ ثر معانيها استعمااًل.

 ".القلم للتلميذ.. وقولإا : " و3س".هلل ما يف السمواتحنو : "

 الختصاص :)ب( شبه امللك ويعرب عنه اب
 .احلرب للقلم"" .. "لشَّْرج للدابةحنو : "ا

 )ج( التعدية :
 ".ما أضرب زيداً لعمروحنو : "
 )د ( التعليل :
 كقول الشاعر :

 وإنـي لتعرونـي لذ ـراك هـز            مـا العص"ـور بللـه القطــر
 أي : بسبب  كراك.

 )هـ( تقوية العامل الذي َضُعف :
 و2س".فعال ملا يريد.. " و1س"مصدقًا ملا معهمالعمل ، حنو " هما بكونه فرًعا يف

 و3س"إن  نتم للرؤاي تعربونأو بتأ ره عن املعمول ، حنو : "      
 )و ( انتهاء الغاية :

 ، أي : ه: غاي  مإتهي . و4س" ل جيري ألجل مسمىحنو : "
 )ز ( التعجب :
 . هلل درُّك"حنو : "

 )ح( الصريور  )أو العاقبة( :
 و قول الشاعر :حن

                                                                                       
 .26لقمان :  و3س
 .91البقرة :  و1س
 .16الربوج :  و2س
 .43يوسف :  و3س
 .13فا ر :  و4س
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هــاب  لـدوا للموت وابنــوا للخـراب          فكلـم يصيـر إىل الذَّ
 أي : عوالدوا وعكاالروا وابإوا كما عشاءون فمآل هذا ومصريه وعاقبته          املوت واضراب. 

 )ط ( البعدية :

 ، أي : بعده. و5س"أقم الصال  لدلوك الشمسحنو : "

 )ي( االستعالء : 

 أي : على األ قان.،  (1)"وخيرون لألذقان".و : حن     

 )ك( التو يد : وهي الزائد .

 كقول الشاعر :

 وملكت مـا بني العــراق ويثـرب          ملكـاً أجـار ملسلـم ومعاهـد

 أي : أجار سمحىو مسلًما ومعاهدا

 وقول اآل ر : 

 وايـــا بــؤس للحـرب التــي          وضعت أراهـــط فاسرتاحــ

 وهي عزاد بني العامل ومعمول  كما يف البيت األول ، أو بني املتضايفني  كما يف البيت ال اين.
 

 البــــــــاء -9
 من معانيها :

 ) أ ( االستعانة :

 " ، أي : مستعيإاً به. تبت ابلقلمحنو : "      

 )ب( التعدية :

 ، أي : أ هبه. و2س"ذهب هللا بنورهمحنو : "     
                                                                                       

 .78اإلسراء :  و5س
 .109اإلسراء :  و1س
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 يض :)ج( التعو 

 على مستوى العوض املادي. –" بعتك هذا هبذاحنو : "

 على مستوى العوض املعإوي. -" قابلت إحسانه ابلشكرو    : "

 

 )د ( السببية :

 ، أي : بسبب مي اقهم لعإاهم. و1س"فما نقضهم ميثاقهم لعناهمحنو : "

 تنبيـه :
لباء هإا السببي  ؛ ألن القول أبهنا ، ليست ا و2س"ادخلوا اجلنة مبا  نتم تعملونيف قوله ععا: : "

. وهمنا الباء "لن يدخل اجلنة أحد م بعمله"سببي  يوقع اآلي  يف عإاقض مع قول الرسول صلى هللا عليه وسلم : 
يف اآلي   للتعويض :    أي : اد لوا اجلإ  عوض ما كإتم ععملون من زجر أنفسكم عن امللذات وردعها عن 

 ، ووقِفها على الطاعات ، وجهادها وكبح مجاحها يف عموم األوقات. جماراة الشهوات والإزوات 

وكون الباء يف اآلي  للتعويض يزيل التعارض الظاهر بني اآلي  واحلديث ه  كون د ول اجلإ  عوض 
عن األعمال ال يعين أن هذه األعمال سبب د ول اجلإ  ؛ ألن هذه األعمال كلها ال عكافئ نعم  واحدة من 

ى اإلنسان ، وهمنا هللا ععا: بفضله وجوده ومإِِّه يعوض اإلنسان عن عمله القليل         ابجلزاء نعم هللا عل
 اجلزيل.

 )هـ( اإللصاق :

 " ، أمسكت بزيدحنو : "

أي : قبضت عليه إبحكام ، وابء اإللصاق وجودها آكد على هحكام اإلمساك وعدم همكاني  
أمسكت زيًدا ، فهي ال ععرب عن درج  اإلحكام والتوكيد يف  انصراف زيد أبي حال من األحوال ، خبالف :

 .أمسكت بزيدمجل  : 

                                                                                       
= 
 .17البقرة :  و2س
 .13املائدة :  و1س
 .32الإحل :  و2س
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 )و ( املصاحبة )مبعىن مع( :

 ، أي : مع الكفر. و1س".وقد دخلوا ابلك"رحنو : "

 )ز ( اجملاوز  )مبعىن عن( :

 ، أي : عإه. و2س".فاسأل به خبريًاحنو : "

 )ح( التبعيض )مبعىن بعض( :

 ، أي : مإها سبعضهاو. و3س"ب هبا عباد هللاعيناً يشر حنو : "

 )ط( الظرفية )مبعىن يف( :

 ، أي : فيه. و4س"وما  نت جبانب الغريبّم حنو : "

 ، أي : يف سحر. و5س"جنيناهم بسحرو "

 )ي( االستعالء )مبعىن على( :

 ، أي : على قإطار. و6س".من إن أتمنه بقنطارحنو : "

  )ك( البدل :

  الإاق  ابلفرو.كقولإا : اعطين       

 وهي الزائدة.)ل ( التو يد : 

 ".زيد ليس بقائم" ، "حبسبك درهم، " و7س"و "ي ابهلل شهيًداحنو : "

 
                                                                                       

 .61املائدة :  و1س
 .59الفرقان :  و2س
 .6اإلنسان :  و3س
 .44القصص :  و4س
 .34القمر :  و5س
 .75آل عمران :  و6س
 .79الإساء :  و7س

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

17 

 )م ( القسـم :

 .و2س، وهو ما كان جوابه مجل  هنشائي  و1سسواء أكان القسم استعطافياً 

 ابهلل هل قام زيد ؟حنو : 

    ربي .أو كان القسم غري استعطايف ، وهو مؤكد اجلمل

 .ابهلل لت"علنحنو : 

 مــــذ ومنـــــذ 10-11

 ال جيرَّان هال الزمان     ...     وهلا

 ) أ ( مبعىن )ممن( البتداء الغاية :

 ، أي : من يوم اجلمع .ما رأيته ُمـذ يومم اجلمعة حنو : 

 وعكون هبذا املعىن ه ا وليها معرف  ماضي  كما يف امل ال.

 ة :)ب( مبعىن )يف( الظرفي

 ، أي : يف الليل .ما رأيته منذ الليلة حنو : 

 وعكون هبذا املعىن ه ا وليها معرف  حالَّ  كما يف امل ال.

 )ج( مبعىن )من( و )إىل( :

 ، أي : من أربع  أايم من اآلن.ما رأيته مذ أربعة أايم حنو : 

                                                                                       
القسم االستعطايف : هو القسم الذي يراد به هاثرة املشاعر وحتريك الإفوو و لوك ابسوت دام مجلو  هنشوائي  عكوون هوي  و1س

 مجل  جواب القسم ، وغري االستعطايف هو الذي يراد به عوكيد اجلمل  اضربي  يف جواب القسم.
 : نوعني من اجلمل :عإقسم اجلمل اإلنشائي  ه و2س
 العرض. –التحض  –التمين  –الدعاء  –االستفهام  –الإهي  –اجلمل الطلبي  وهي مجل : األمر  -

صيغ العقود الرتجى سلعلو  –كم اضربي    –رب  –القسم  –املدح والذم  –اجلمل غري الطلبي  وهي مجل : التعجب  -
 الرجاء سعسى عن قومو.

 و.1/374ا قسما اجلمل اإلنشائي  سانظر الإحو الوايف : واجلمل الطلبي  وغري الطلبي  مه -
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 وعكون هبذا املعىن ه ا وليها نكرة كما يف امل ال.

 تنبيــه :
 )مذ ومنذ( مرفوع :قد يلي  -1

فهما ه   اك ظرفان ساةانو متعلقان ابلعامل ومضافان ه: اجلمل  ما رأيته مذ يوم اجلمعة أو يومان حنو : 
أو ما رأيته مذ  ان يوم اجلمعة بعدمها ، الي يكون فعلها حمذوفاً عقديره "كان" واملرفوع هو فاعلها والتقدير : 

 و1سمذ كان يومان.

َ )م -2  ذ ومنذ( مجلة :إذا َوِلم

 .ما رأيته منذ جاء أبوه من الس"رحنو : 

 .ما رأيته منذ أان مريضأو : 

 و2سفإهنما اةان ظرفان متعلقان ابلفعل ، ومضافان ه: اجلمل  بعدمها.

هن مذ سومإذو عكون حرًفا ه ا وليها جمرور ، وعكون اًةا يف حالتني : ه ا وليها وعلى هذا نقول : 
 مرفوع أو مجل .

 رب   – 12

 و3سوهي للتك ري ك ريًا وللتقليل قليالً 

 و4س"اي ُربَّ  اسيٍة يف الدنيا عارية يوم القيامة" :من املعىن األول قوله 

 ومن املعىن ال اين قول الشاعر :

 أال رب مولـوٍد وليس لــه أٌب          وذي ولــد مل يلــَدُه أبـوان
                                                                                       

هذا الرأي هو أيسر املذاهب األربع  يف هعراب املرفوع بعد موذ ومإوذ ، وهوو موذهب الكووفيني وا تواره والسوهيلي وابون  و1س
 و.502مالك واملرادي سانظر اجلين الداين : 

، وهوو موذهب سويبويه وا تواره املورادي سانظور اجلوين الودا ي  وهو أحد مذهبني يف هعراب سمذ ومإوذو ه ا وليهموا مجلو  و2س
 و.504: 

 .3/47أوضع املسالك :  و3س
 .3/302،  3/10،  1/201حديث شريف أ رجه الب اري يف ابب التهجد  و4س
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 واملقصود آدم وعيسى عليهما السالم.

 واو القسـم وتـاء القسـم 14 – 13

ومها حرفان للقسم غري االستعطايف سأي الذي عكون مجل  جوابه مجل   ربي  ال هنشائي و. وعزيد التاء 
على معىن القسم معىن آ ر هو التعجب ، مبعىن أن جواب قسمها البد أن يكون شيًئا غريًبا. وهي ال جتر هال 

 -نو. ومن األم ل  عليهما :الرمح –رب  –أةاء ظاهرة الالال     سهللا 

 . وقول الشاعر :وهللا أل ونن من املت"وقنيقولإا : 

 فـال وأبيك مـا فـي العيش خيـر        وال الدنيــا إذا ذهب احليــاء

 و1س".اتهلل أل يدن أصنا موقوله ععا: : "

يم عليه السالم واملالحظ أن التاء الي هي للقسم جاءت ليقسم هبا على شيٍء غريب هو كيد هبراه
 لألصإام وعصرحيه بذلك أمام املشركني.

 حاشا( –عدا  –ثالثة االستثناء )خال  17 – 16 – 15

جيوز أن جير ما بعدهن بكونه اةًا جمروًرا هلن ، أو يإصب بكوهنن أفعاالً ، وكال الوجهني جائز 
 مسموع عن الفصحاء.

 سعلى اجلر ابحلرف  الو.جاء الرجال خال رجٍل نقول : 

 سعلى الإصب ابلفعل  الو.جاء الرجال خال رجالً 

 واألمر نفسه مإسحب على عدا وحاشا.

 كي( –لعل  –ثالثة الشواذ )متى  20 – 19 – 18

 جتر يف لغ  هذيل وهي مبعىن سمنو : )مىت( 

عز من بعضهم :  هةِى  ، أي : من كمه. أخرجها مىت  مّم

 فضلكم علينا لعل هللاجتر يف لغ  عقيل كقول الشاعر : )لعل( 

 وهي جتر الالال  أشياء.) ي( 
                                                                                       

 .58األنبياء :  و1س
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 ؟ مبعىن ملا ا ؟  يمَ س أ و سماو االستفهامي  ، حنو : 

 سبو سماو املصدري  وصلتها كقول الشاعر :

 يُـرجـى ال"تـى  يمـا يضـرُّ وين"عُ     إذا أنت لـم تن"ـع فضـر فإمنـا   

 .جئت  ي تكرمينسجو سأنو املصدري  وصلتها ، حنو : 

 كي حرٌف جرَّ املصدر املإسبك من : سأنو املصدري  املضمرة ، والفعل سعكرمينو الظاهر.ف      

 حروف الجر بين األصالة والزيادة

 -تنقسم حروف اجلر من حيث األصالة والزايد  إىل ثالثة أقسام :
 –الكــاف  –مــن حووروف جوور أصولي  وهووي كول حووروف اجلوور ، موا عوودا سووت  أحورف هووي :  القسـم األول : •

 لعل. –رب  –الباء  -م  الال
 وسمات حروف الجر األصلية :

 س أ و أهنا أتيت مبعىن جديد يضاف ه: العامل فيسهم يف هزال  قدٍر من ههبامه.

 .حضر املسافر من السعوديةحنو :      

أفاد أن ابتداء حضور املسافر هو السعودي  ، وهذا املعىن أسهم يف هزال  قدر من )من( فحرف اجلر 
الذي حيوط الفعل ؛ ه  لواله لفهمت حضور املسافر ، دون أن أعرف ِمنل أين أعى ؟ فوجود حرف اجلر  اإلهبام

حضر ، وه ا أردت أن أزيل قدًرا أكرب لقلت م الً :           )حضر(األصلي أزال قدًرا من ههبام الفعل 
 …ابست دام حرف جر آ ر املسافر من السعودية إىل قريته 

 صلي  عضيفه ه: العامل معاين جديدة عسهم يف  هزال  ههبامه.ه ن فحروف اجلر األ

سبو أن هذه احلروف عتعلق ابلعامل سسواء أكان فعالً أو غريهو وهذا التعلق  ععلق ارعباط حيقق معىن جديًدا ، 
وهذه السم  عرعبط بسابقتها ؛ ه  هن الفعل ملا كان معإاه انقًصا بدون حرف اجلر احتاج هليه وارعبط به 

وهذا هو معىن قول املعربني عإد عإاوهلما اجلار واجملرور يف الإصوص اللغوي  ساجلار واجملرور متعلقان  …
 ابلعامل كذاو.

 سجو اجملرور بعدها ليس له هعراب حملّي.

 الباء –الالم  –الكاف  –من حروف جر زائدة وهي أربع  : القسم الثاين :  •
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 -بشوط هي : )مـن(وعزاد 

 نفي أو شبهه سهني أو استفهامو. س أ و أن يسبقها

 سبو أن يكون جمرورها نكرة.

 سجو أن يكون مبتدأ أو فاعالً أو مفعواًل.

 و2س"ما أيتيهم من ذ ر من هللا حمدث، و" و1س"هل من خالق غري هللا يرزقكمحنو : "

 و3س"هل حتسُّ منهم من أحدو "

 و4س"ليس  مثله شيءفإحو قوله ععا: : " )الكاف(أما 

 فإحو قول الشاعر : م()الالو

 يـا بــؤس للحـرب التـي           وضعت أراهـط فاسرتاحــوا

 فمواضع زايدهتا هي :)الباء( و

 و5س". "ى ابهلل شهيداً و"أ رم بقوم أنت سيدهم" حنو : "ال"اعل  :  و1س

 و1س".وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكةحنو : " امل"عول : و2س

 .حبسبك درهمحنو :  املبتـدأ : و3س

 ".وما هللا بغافلحنو : " : اخلبـر و4س

 -وسمات هذه األحرف عكس سمات الحروف األصلية فهي :

 ال أتيت مبعىن جديد وهمنا عؤكد املعىن املوجود فعاًل. و1س

                                                                                       
 .3فا ر :  و1س
 .2األنبياء :  و2س
 .98مرمي :  و3س
 .11الشورى :  و4س
 .79الإساء :  و5س
 .195لبقرة : ا و1س
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 ال عتعلق ابلعامل كاحلروف األصلي . و2س

 اجملرور بعدها جمروٌر لفظًا وله هعراب حملّي. و3س

 لعـل – (1)ربَّ أحرف شبيه  ابلزائدة وهي  :  القسم الثالث : •

 -سات أحرف اجلر الشبيهة :
س أ و أتيت مبعىن جديد كاحلروف األصلي  هيب التك ري أو التقليل ابلإسب  لرب والرتجي ابلإسب  لعل عإد من جير 

 هبا.

 سبو ال عتعلق ابلعامل كاحلروف الزائدة.

 سجو اجملرور بعدها جمرور لفظاً وله هعراب حملي.

" فرجٍل جمرور برب لفظًا يف حمل رفع مبتدأ ، ويإبين على هذين ر  السلةرب رجل طويل ال يتقن  فم الً : "
 اإلعرابني جواز جر التابع  س ويلو ، ابعتبار لفظ سرجلو ورفعه ، ابعتبار حمل سرجلو.

ومن هذه السمات يتضح سر عسمي  هذه احلروف ابلشبيه ابلزائد ، فهي كما هو واضح ال جتمع 
، وهمنا مجعت ةتني من هذه السمات فقط ومها : عدم التعلق ابلعامل وجر ما  ةات أحرف اجلر الزائدة كلها

 بعدها لفظًا مع وجود حمل هعراَب له.

                                                                                       
وليـٍل  قد حتذف سربو ويعوض عإها ابلوواو أو الفواء أو بول ، والعووض ابلوواو أك ور وأشويع. كقوول      امور  القويس:  و2س

 ………………… موج البجر أرخى سدوله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

23 

 

 
 

يتعني عليإا أن ندرك جيداً أن املصطلحات الإحوي  والي نراها على رءوو أبواب الإحو ، ما هي هال         
، وظائف عرتاص جبوار بعضها البعض ، وعتضافر ععبري حمض عن وظائف معإوي   للكلمات يف السياق 

بعالقات رابط  بيإها من أجل حتقيق غاي  الفهم واإلفهام وهي الغاي  الرئيسي  ألي لغ  من لغات العامل. فإحن 
 ضرب حممد أخاه ابلعصا على يديه قبل مذا رته.عإدما نقول : 

عوؤدي وظيفو  موع جاراهتوا لتحقيوق  فهذه اجلمل  الطويل  عتكون من جمموع  مون الكلموات ، كول كلمو 
 غاي  الفهم واإلفهام.

 )أخـاه(، وأن كلم   )الضرب(علم على الش ص الذي أحدث احلدث الذي هو  )حممد(فإرى أن كلم  
عيإت أداة الضرب يف حني أن   )ابلبـاء(مصحوب   )العصا(عيإت من وقع عليه هذا احلدث ، وأن كلم  

ومد وهلا  )قبل(مكان الضرب من جسد  لك األخ و أعت كلمه عيإت  )بعلى(مصحوب  )يديه( كلم  
 ، لتعني وقت حدوث هذا احلدث.

هن هذه الدالالت أو املعاين ما كانت لتأيت لوال أن جاءت كل كلم  من هذه الكلمات مؤدي  وظيفتها 
 اإلعرابي  الي هي عليها يف اجلمل .

بوووه سمووون وقووع عليوووه احلووودثو والبووواء هإوووا فمحموود هوووو الفاعووول سالفاعووول للحوودثو واألخ هوووو املفعوووول 
 )حممــد(لالسووتعان  ، للداللوو  علووى العالقوو  الرابطوو  بووني الفاعوول  )البــاء(حوورف جوور يسووتلزم اةوواً بعووده ، وجوواءت 

للداللووو  علوووى االسوووتعالء وأن العصوووا قووود علوووت يووودزيل حممووود و جووواء الظووورف  )علـــى(وجووواءت  )العصـــا(واألداة 
 للدالل  على وقت احلدث.

لوو أهنوا أ لقوت علوى  اجملرور( –حرف اجلر  –امل"عول  –)ال"اعل هذه الوظائف اإلعرابي   نقول : هن
ووَّنز عإوودان  )حممـد(غوري موا أ لقوت عليوه يف اجلملو  السوابق  فأ لقإوا الفاعوول علوى األخ مو الً واملفعوول علوى  ، لزتزكز

 السوياق الوذي   حيتويهووا ، ال وهكوذا فوإن كوول كلمو  علتوزم وظيفو  بعيإهوا يف …معوىن جديود لوالف للمعوىن األول 
ميكن أن عغادره وهال عرعب على  لك هما ا تالف املعىن سكما م لإاو أو ا تالله سكوأن نضوع يديوه جمورورة ابلبواء 

 والعصا جمرورة بعلىو.

 اإلعــراب والبنـــاء
 تنقسم الكلمات إىل معرب ومبىن :

الوظائف 

 اإلعرابية
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 لرتكيب.بتغري موقعه يف او1سهو ما يتغري آ رهأوالً : املعرب : 
ي"هـــُم حســـاٌم دروس النحـــو ، لكـــن حســـاًما مل ي"هـــْم دروس انظووور ه: هوووذا القوووول علوووى لسووواين : 

وموون و فووإن علووىَّ أن أعيوود علووى حسوواٍم شوورح دروو األدب عسووى أن يفهوومز. فكلمتووا حسووام ويفهووم األدب ، 
 عكرر  أك ر من مرة. 

 حساٍم  -حساماً  –)حسام( : حساٌم فأعت كلم  
 ي"همَ  –ي"هْم  –هم(  : ي"هُم )ي"وأعت كلم  

هذا التغري الذي يطرأ على احلرف األ ري من الكلمتني ، جيعلإا نطلق على هاعني الكلمتني وأم اهلما 
 مصطلح "معرب".

 هو ما ي بت آ ره على شكل واحد أايًّ كان موقعه.اثنيا : املبين : 
 انظر ه: هذا القول وقارنه مبا سبق :

 فهَم حساٌم الدرس.  -
 ن فهَم حسام درسه سيجزى خريًا.إ  -
 محَمَد حسام هللا على أن فهَم.     -

ى أن الفعوول     لووزم حركوو  واحوودة هووي الفووتح سووواء أكووان يف             أول الكووالم أو يف  )فهــم(سوورتز
وسووطه سبعوود أداة جازمووو و ، أو يف آ ووره سبعوود املوصوووول          احلووريف املصوودريو. وهوووذا الإوووع موون الكلموووات 

 ليها ساملبإياتو.يطلق ع

صفوة القول أن املعرب : الكلم  الواحدة فيه يتإوع آ رها ما بني : رفع ونٍصب وجٍر وجزم أما املبوين 
: فالكلم  الواحدة فيه ال يتغري آ رها ، وي بت علوى حالوٍ  واحودة هموا أن يكوون : الضوم أو الفوتح أو الكسور أو 

 السكون.

عرب  ؟ وما هي علكم املبإي  ؟ اإلجاب  عن هذا السؤال عقودان ه: والسؤال اآلن : ما هي علكم الكلمات امل
 العإوان التايل : 

                                                                                       
 هذا اآل ر يسمى حبرف اإلعراب وهو الدال من زيد وامليم من يفهم. و1س
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 توزيع أقسام الكلمة على اإلعراب والبناء

 ( االســـم  1) 
 األةاء كلها معرب  ، فهي يتغري آ رها حسب موقعها من اجلمل  ما عدا: 

 ت مظل  البإاء ،         و لك م ل : سواء أكانت مإفصل  أو متصل  ، عإدرج حت ) أ ( الضمائر :
  ……هي  –هو  -أننت  –أنتم  –أنتما  –أنت  –أنت  –حنن  –أان   -
  ……إايك  –إايك  –إايان  –إايي   -
 اهلاء  –الياء  –الكاف   -
  ……ألف االثنني  –نون النسو   –ان ال"اعلني  –اتء ال"اعل   -

 :فكل هذه الضمائر مبإي  على ما عإطق به فتقول م ال 
 .)منه(مبإي  على الضم ، وكذلك ساهلاءو من  حنـُن :
 .)لك(مبيإ  على الفتح ، وكذلك سالكافو من  أنـَت  :
 .)إليه(مبإي  على الكسر ، وكذلك ساهلاءو من  أنـتم  :
 و1س.)مين(مبإي  على السكون ، وكذلك سالياءو من  أنتـْم  :

 )ب( أسماء اإلشارة ما عدا )هذان وهاتان(.
 هؤالء –هذه  –ذا هوهي : 
 مبإي  على السكون. فهـذا  :
 مبإي  على الكسر. وهـذه :

 م ل هذه. وهؤالء :

 )ج( األسماء الموصولة ماعدا )اللذان واللتان(.
 اأُلىل –الالئي  –الاليت  –الذين  –اليت  –الذي وهي : 

 )د( أسماء االستفهام : 
 أي  – يف   –ما  –ميت  –أين  –من حنو : 

                                                                                       
إيو  علوى السوكون ، شوريط  أن عكوون ليإو  ُودودة كواأللف يف سقوالو والوواو حرف املد ساأللف والوواو واليواءو عكوون مب و1س

يف سبووومو مجووع بوموو  واليوواء يف سلِووونيو أمووا واو سوزلوودو وايء سيزلوودو فهمووا ليسوووا ُوودودين وموون و فهمووا متحركووان ، وأموووا 
 األلف فهي غري متحرك  يف أي حال. 
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 اسم استفهام مبين على السكون. : م ال فَمنْ 
 اسم استفهام مبين على الفتح. أيـــن :

 )هـ( أسماء الشرط :
 أي. –حيثما  – ي"ما   –مىت  –أين  –أاين  –أين  –مهما  –ما  –َمْن حنو : 

 )و( بعض الظروف :
 و2س بعد –قبل  –أمس  –اآلن  –حيث حنو : 

 مراملاضي أو املضارع أو األ ( الفعـــــل : 2) 
 األصل يف األفعال البإاء و لك على التفصيل التايل :     

  يبين على ال"تحمبين دائما واال تالف يف أنواع بإائه فهو  ) أ ( الفعل الماضي :
 . رمَ   –ضرَب  –لعَب ه ا مل يتصل به شيء ، حنو :   -
 .الولدان لعبا وضرابه ا اعصل به ألف االالإني ، حنو :   -
 .البنت فهمتتأنيث ، حنو : ه ا اعصل به  ء ال  -

 ويبىن علي الضم : 
 .الرجال شاهدوا املبارا ه ا اعصل به واو اجلماع  ، حنو ،  -

 ويبىن على السكون : 
  سأُلْت أخي : هل فهْمَت الدرس ؟ه ا اعصل به  ء الفاعل ، حنو :   -
 .قال الرجال : حنن انتصرانه ا اعصل به ان الفاعلني ، حنو :   -
 .و1س)وقلن : حاشا هلل ما هذا بشرا(نون الإسوة ، حنو : ه ا اعصل به   -

 وال يبىن الفعل على الكسر ، ألن الكسر ال يد ل األفعال.

 األصل فيه اإلعراب ، هال أنه يبىن يف حالتني. )ب( الفعل المضارع :
 ه ا اعصل به نون التوكيد ، ويبىن على الفتح. األوىل :

 )اتهلل أل يدن أصنامكم(حنو :   
                                                                                       

، أمووا ه ا أضوويفا فإهنمووا  هلل األمــر مــن قبــل ومــن بعــد"ه ععوا: : "قبول وبعوود يبإيووان ه ا قطعووا عون اإلضوواف  كمووا يف قولوو و2س
 يعرابن.

 31يوسف :  و1س
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 ه ا اعصل به نون الإسوة ، ويبىن على السكون.ثاين : ال
 .صار النساء يسهمن يف احلر ة السياسيةحنو :   

  )ج( الفعل األمر :
 على ما جيزم به مضارعه ، مبعىن أن :  –دائما  –يبىن 

يبووين علووى السووكون ، ألن مضووارعه جيووزم ابلسووكون ، :  – اعلــمْ فعوول األموور الصووحيح األ وور ، حنووو : 
 اسعَ  –ارمم  –ادُع 

 ويبين األمر املعتل اآل ر حبذف حرف العل  ، ألن مضارعه جيزم حبذف حرف العل .

قـوال ويبين األمر املسإد ه: ألف االالإوني أو واو اجلماعو  أو ايء امل ا بو  علوى حوذف الإوون ، حنوو : 
ألفعوال اضمسو  ، ومون ، ألن مضوارعه الوذي علوى هوذه احلالو  يسومى فعوال مون ا احلق ، واسـعوا إىل مرضـا  هللا

 و جيزم حبذف الإون.

 مما سبق يتبني أن األصل يف األفعال بوجه عام واألغلب فيها هو البناء.

 ( الحـــــروف : 3)
 احلروف كلها مبإي  بال است إاء ، وعبىن على ما يإطق به آ رها.

 .. حروف مبإي  على السكون.  م وهل ومن وإىلفم ال : 
 ، حروف مبإي  على الفتح. اف اجلر اهلمز  االست"هامية و 

 حرف مبين على الضم سعإد من جيعلها حرفاو.منـذ 
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أشوووران ه: أن الكلمووو  املعربووو  قووود عكوووون مرفوعووو  أو مإصووووب  أو جمووورورة أو جمزومووو  ، وهوووذه   

 األحوال أقصد : الرفع والإصب واجلر واجلزم.

 هي أنواع اإلعراب ولكل مإهن عالماعه.

 ته األصلي  الضم .عالم فالرفع :

 عالمته األصلي  الفتح .والنصب : 

 عالمته األصلي  الكسرة.  واجلر :

 عالمته األصلي  السكون. واجلزم :

هال أن هذه العالمات ليست هي العالمات املالزم  حلاالهتا على الدوام ، فهذه العالمات األصلي  ال 
، املضارع الصحيح األ ر  )أقالم(، ومجع التكسري  )قلم(عالزم الكلم  هال يف أنواع معيإ  هي : املفرد 

أما يف غري هذه األنواع فإن هإاك عالمات أ رى عشارك هذه العالمات األصلي  أو حتل حملها يف          )يقلم(
 بعض األحيان.

هووذه العالموووات املشووارك  للعالموووات األصووولي  عسوومى العالموووات الفرعيووو  ، وعظهوور يف بعوووض األبوووواب 
 الإحوي .

أنـواع اإلعـراب 

 وعالماتــه
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 األبواب التي تنوب فيها العالمات الفرعية
 عن العالمات األصلية

 ( جمع المذكر السالم  1) 

 املدرسني  ،  –املدرسون حنو :  
 فهو يرفع ابلواو نياب  عن الضم . 

 ويإصب وجير ابلياء نياب  عن الفتح  والكسرة على الرتعيب.

 ( جمع المؤنث السالم : 2) 

 املدرسات.حنو : 

 الفرعي  عشارك األصلي  يف حاالعه اإلعرابي .فالعالمات 
 فهو يرفع ابلضم  سعالم  أصلي و. ويإصب ابلكسرة سعالم  فرعي و.

 وجير ابلكسرة سعالم  أصلي و.

 ( المثنـــى  : 3) 

 املدرسني  –املدرسان حنو : 
 فهو يرفع ابأللف نياب  عن الضم . ويإصب ابلياء نياب  عن الفتح .

 عن الكسرة. وجير ابلياء نياب 

 ( األسماء الستة :  4) 

 هن –ذو  –فو  –حم  –أخ  –أب :  حنو
 فهي عرفع ابلواو نياب  عن الضم . وعإصب ابأللف نياب  عن الفتح .

 وجتر ابلياء نياب  عن الكسرة.
 شريط  أن عضاف ه: غري ايء املتكلم وأن عكون مفردة غري مصغرة.

 
 ( األفعال الخمسة :  5) 

 ت"علي. –ت"علوا  –ت"عال أو : ت"علني ،  –ت"علون  –ن ت"عالحنو : 
 وهي عرفع ب بوت الإون نياب  عن الضم . وعإصب حبذف الإون نياب  عن الفتح .
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 وجتزم حبذف الإون نياب  عن السكون.

 ( الممنوع من الصرف : 6) 

 مساجد وم"اتيح.حنو : 

 صلي و.فهو يرفع ابلضم  سعالم  أصلي و. ويإصب ابلفتح  س عالم  أ
وجير ابلفتح  س عالم  فرعي و شريط  أال يقرتن أبل وأال يضاف ، فإن ععرف أبل أو أضيف فإنه جير ابلكسرة 

 على األصل.

 ( المضارع المعتل اآلخر : 7) 

 يرنو. –يرمي  –يرى حنو : 
يف حالوو  فهووو يرفووع بضووم  مقوودرة ، ويإصووب بفتحوو  مقوودرة سيف حالوو  املعتوول اآل وور ابأللووفو ، وبفتحوو  ظوواهرة س

 املعتل اآل ر ابلياء أو الواوو.
 وجيزم حبذف حرف العل  نياب  عن السكون.

 وميكن مجع العالمات األصلي  والفرعي  وعوزيعها على أنواع الكلم  يف اجلدول التايل:                  
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، وقد مجعها  لذا كان من األمهي  الكبرية أن نعرف الوظائف اإلعرابي  للكلمات يف السياق امل تلف 
الإحاة ووزعوها على أنواع اإلعراب : الرفع والإصب واجلر واجلزم ولقبوها : املرفوعات واملإصوابت            

 واجملرورات واجملزومات.

 أوال : المرفوعـــــات
 عشرة هي :  –من الوظائف اإلعرابي   –املرفوعات 

 ( المبتـدأ. 1)  
 كما.هو اسم مرفوع مي ل موضوعا يإتظر ح

 هللا ربنـــا ، حممــد نبينـا  أم لته : 
   (1)"حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الك"ار"

   و2سالقرآن دستوران ، اإلسالم ديننا ، "وأن تصوموا خري لكم"
 أن تصـــــوموا( –اإلســــالم  –القـــــرآن  –حممــــد  –)هللا فهووووذه األم لوووو  السوووووابق  م وووول فيهووووا الكلموووووات 

دون هموام اجلملوو  ، ودون أن نعطوي هلوا  ووربا سأو حكمواو ، ال ععطووي فائودة سووياقي  ،  موضووعات ، هوي وحوودها
مالــه ؟ مــا  …اإلســالم ويظوول امل ا ووب مإتظوورا همووام اجلملوو  ، وهن عبا ووأت عإووه يف اإلمووام ابدر هووو بسووؤالك : 

 ما عريد أن عقول أو خترب عإه ؟ شأنه ؟     

ا كاألم لو  اضمسو  األول ، وهموا أن يكوون موؤوال ابلصوريح  ويالحظ أن املبتدأ هما أن يكون اةا صورحي
 كامل ال القرآين األ ري.

 "خري لكم". ، ومن و يإتظر احلكم أو اضرب الذي هو يف السياق  "صومكم"فأن عصوموا عؤول ه: كلم  

 ( الخبــــر2)

اخلرب هو اجلزء املتمم للجملة ، واليت بدوهنا يصري املبتدأ 
 –أشداء  –نبيإا  –سربإا ىن وهو يف األمثلة السابقة غامضا مبهم املع

                                                                                       
  29الفتح :  و1س
 184البقرة :  و2س
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فهذه الكلمات هي املتممة وامل"يد   ريو  –ديإإا  –دستوران 
 للمبتدآت معىن.

وجتوودر اإلشووارة ه: أنووه لوويس لزامووا أن يتوووا: املبتوودأ أو اضوورب، فقوود يتباعوودان عباعووًدا كبووريًا أو صووغريًا ، 
أو  –)مالـه عون املبتودأ هوو الداللو  ، و لوك أبن نسوأل عون املبتودأ بلفظو   والذي يساعدان على عصويده مهموا بوزعىودز 

فمحموود "حممــد والــذين معــه أشــداء علــى الك"ــار "و لووك كمووا يف امل ووال القوورآين : ( …أو مــا خــربه  –مــا شــأنه 
سوألإا عوون  ألنإووا ه ا"أشـداء" ، ألهنوا ال ععطووي داللو  اضورب ، وهمنووا اضورب كلموو   "والــذين"مبتودأ لويس  ووربه ابلطبوع 

 ."أشداء على الكافرين"لكانت اإلجاب  ماهلم ؟  …حممد والذين معه املبتدأ و بعه بقولإا : 

زيــد ، الطويــل الــذي أيتيــين  ــل يــوم والــذي أتكلــم عنــه  ثــريا ، زيــد ذلــك األبــيض ، وه ا قلوت : 
، ال يتم ول هال يف مجلووه . فزيود مبتودأ بووه الكوالم ويإتظور حكموا عليوه ، هووذا احلكوم يف هوذا السوياق مـات ابألمـس

وموووا بوووني املبتووودأ واضووورب موووا هوووو هال جمموعووو  مووون املقيووودات واحملوووددات للمبتووودأ ، عزيوووده وضووووًحا  )مـــات ابألمـــس(
وحتديوووًدا يف  هووون امل ا وووب ، حووو  ه ا موووا شوووعر املوووتكلم أن املبتووودأ قووود عرفوووه امل ا وووب أعوووى خبوووربه وهوووو "موووات 

 ابألمس" 
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 أنــــواع الخــــــــبر

 .مفرد ومجل  وشبه مجل  اخلرب
 حممد جمتهد.م ال املفرد : 
 حممد يذا ر دروسه ، حممد  تبه منظمة.م ال اجلمل  : 

 حممد يف املكتب أو أمام املنزل.م ال شبه اجلمل  : 
 الرتبة بين المبتدأ والخبر :

 أواًل : التزام األصل "املبتدأ ثم اخلرب" يف أحوال هي :

 زيد أخوك أو أخوك صديقي.و : حنإذا تساواي يف التعريف :  و1س
إذ المتقدد ه  ددم الم تدد ت خالمتددلخب  ددم ال  ددب   إذ   لببتدد    دد   الم تدد ت 

 من ال  ب سمى الب ب .
 إذا  ان املبتدأ من أل"اظ الصدار  : (2)

 من أييت ؟   م مالك ؟  من ي"عل اخلري ال يعدم جوازيه.حنو : 
 إذا اقرتن اخلرب إبال أو إمنا. (3)

 (2)، "إمنا أان بشر مثلكم" (1)ال رسول""وما حممد إحنو : 

 زيد يقوم                حنو : إذا  ان اخلرب مجلة :  (4)
 فالتقدم يغري اجلمل  ويإحو هبا مإحى اجلمل  الفعلي .

 ثانيا : عكس األصل : )اخلرب ثم املبتدأ(  

 إذا  ان املبتدأ نكر  واخلرب شبه مجلة. (1)
  " وفوق الشجر  عص"ور ويف البيت رجلو "عند زيد منر  (3)"ولدينا مزيد"حنو : 

 إذا  ان املبتدأ مقرتان إبال أو إمنا. (2)
 (2)، "فإمنا عليك البالغ" (1)"ما على الرسول إال البالغ"حنو : 

                                                                                       
  106آل عمران :  و1س
 110الكهف :  و2س
 35ق :  و3س
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 إذا  ان اخلرب من أل"اظ الصدار  :  (3)
 أين صديقي ؟ مىت اللقاء ؟حنو :   

 إذا  ان ابملبتدأ ضمري يعود على بعض اخلرب. (4)
 حبيبها ، يف الدار صاحبها. ملء عنيحنو :  

 

 ( أسماء كان وأخواتها.3)

 –ظــل  –أضــحى  –أصــبح  – ــان كوان وأ وهتووا الالالوو  عشوور فعوال عسوومى ابألفعووال الإاسوو   وهوي : 
 ليس. –صار  –ما فتئ ما ان"ك  –ما برح  –ما زال  –ما دام  –ابت  –أمسى 

 ربها.وهي أفعال عرفع املبتدأ ويسمى اةها ، وعإصب اضرب ويسمى  
 (4)، "فكان أبواه مؤمنني" (3)"و ان هللا غ"ورا رحيما"حنو : 
 (5)"ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب"       

 (6)"وأوصاين ابلصال  والز ا  مادمت حيا"       

 
 

 
 

 ( أخبار إن وأخواتها.4)
وهوي عإصوب املبتودأ  لعـل ،  –ليت  –لكن  – أن   –أنَّ  –: إنَّ هن وأ واهتا ست  حروف انس   هي 

 وعرفع اضرب. حنوو : 
      (2)" أهنم محر مستن"ر  فرت من قسور " - . (1)"إن هللا غ"ور رحيم" -

                                                                                       
= 
  99املائدة :  و1س
 40الرعد :  و2س
 96الإساء : و3س
 80الكهف :  و4س
 177البقرة :  و5س
 31مرمي :  و6س
  20املزمل :  و1س
   50املدالر : و2س

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

36 

 علمت أن حممًدا قائم.  -
 ليت الشباب عائد. -

 زيد شجاع لكنه خبيل.  -
 .(3)"فلعلك ابخع ن"سك" -

سعقدمي املبتدأو وأحوال التزام عكس   وما قيل عن املبتدأ واضرب من حيث الرعب  ، وأحوال التزام األصل
 األصيل سعقدمي اضربو ، يقال هو نفسه يف اسم و رب كلٍّ من كان وأ واهتا وهن وأ واهتا.

 ( أسماء أفعال المقاربة.5) 
 أفعال املقاربة تنقسم إىل ثالثة أقسام حسب معناها :

 أوشك. – رب   – اد و ما يدل على املقارب  : 1س
 اخلولق. –حرى  –عسى لرتجي : و ما يدل على ا2س
 و ما يدل على الشروع : وهي ك رية نذكر مإها:3س

 علق. –أنشأ  –ط"ق  –بدأ  –جعل  –أخذ  –شرع 
 (5)، "عسى ربكم أن يرمحكم" (4)"يكاد زيتها يضئ ولو مل متسسه انر"حنو : 

  (6)"وط"قا خيص"ان عليهما من ورق اجلنة"
ضوورب ككوان وأ واهتووا هال أن  ربهووا يكووون مجلوو  فعليوو  مضووارعي  وهوذه األفعووال عرفووع املبتوودأ وعإصووب ا

 على الدوام هال ما شذ عن  لك.
 

 ( اسم الحروف العاملة عمل ليس.6)

 هن الإافي . –الت  –ما احلجازي   –وهي : ال الإافي  
 حنو قول الشاعر :

 تعـــــــــــــــزَّ فـــــــــــــــال شـــــــــــــــيء علـــــــــــــــى األرض ابقيـــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــا   وال َوزٌر ممــــــــــــــــــــــــــــــا قضــــــــــــــــــــــــــــــى هللا واقي
 

 ول املتإيب : وأيضا ق

ـــــــــــــــن األذى ـــــــــــــــرزق خالصـــــــــــــــا م  إذا اجلـــــــــــــــود مل ي
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــال ابقي  فـــــــــــــال احلمـــــــــــــُد مكســـــــــــــواًب وال امل
 
 

 وحنو قوله ععا: :

                                                                                       
 .6الكهف :  و3س
 35الإور : و4س
 8اإلسراء :  و5س
 121،  ه  22األعراف : و6س
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 "ما هن أمهاهتم". -
 "ما هذا بشرا". -

 "والت حني مناص". -

 إن هــــــــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــــــــتوليا علــــــــــــــــــــــــى أحــــــــــــــــــــــــد
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــى أضـــــــــــــــــــــــــــــــــعف اجملـــــــــــــــــــــــــــــــــانني   إال عل
 

 وقول الشاعر :

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــا ابنقضـــــــــــــــــــــــاء حيات  إن املـــــــــــــــــــــــرء ميًت
 

ــــــــــــــــــــه فيخــــــــــــــــــــذال ولكــــــــــــــــــــن أبن  ــــــــــــــــــــي علي  يبغ
 

 و1س"والت حني مناص"وم ال الت قوله ععا: : 
  رب الت مإصوب ، واةها حمذوف وجواب سال يظهر أبداو.فحني : 
 احلني.وعقديره : 

وقووود قوووريء "والت حووونيى مإووواص" وحيإئوووذ عكوووون حوووني اسوووم سالتو  ربهوووا         حموووذوف وجوووواب. 
 واملعىن : ليس الوقت وقت مضى وهرب.

 
 

 خبر ال النافية للجنس( 7)

 ال الإافي  للجإس ععمل عمل هن وأ واهتا فهي عإصب املبتدأ وعرفع اضرب ، حنو

 ال صاحب علم مقوٌت.  -
 ال طالعا اجلبل ساملٌ.  -
 ال رجل غافٌل يف الدار. -

 وقد حيذف هذا اضرب ه ا فهم من السياق ، حنو : 

     و1سمكان قريت" "ولو ترى إذ فزعوا فال فوت.. واخذوا منقوله ععا: : 
 ال فوت هلم.أي : 

 

 الفاعــــل -8

 هو من قام بعمل الفعل أو اعصف به. ال"اعل  :

                                                                                       
  3ص :  و1س
 51سبأ :  و1س
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 فالقيام والذهاب الذي قام هبما زيد وعمرو حقيقً .ذهب عمرو ،  –قام زيد حنو : 

ا مهوا متصووفان فواملوت واملورض مل يقوم هبموا الرجول والولود حقيقو  ؛ وهمنومـرض الولـد ،  –مـات الرجـل أموا قولإوا : 
 به.

والفاعل يؤالر يف الفعل من حيث التذكري والتأنيث ؛ فالفعل يؤنث أبن علحقه  ء التأنيث يف آ ره هن كان 
و أو  ء التأنيث يف أوله هن كان مضارعاً حنو سعضربو يف احلاالت اآلعي  :   ماضياً حنو سضزرزبتل

 م ط"الً مجياًل.ولدت األه ا كان الفاعل مؤن اً حقيقيز التأنيث حنو :  (1)

، الشــمس  ……األم ولــدت ه ا كووان الفاعوول ضوومرياً يعووود ه: مؤنووث حقيقووي التأنيووث أو جمازيووه حنووو :   (2)
 ……تدور

 فإنه جيوز أتنيث الفعل أو عذكريه.دارت األرض دورهتا. أما ه ا كان الفاعل جمازي التأنيث حنو :  و3س

و فإنووه جيوووز الرجــالكر       سحنووو : و أو مووذ نســو وكووذلك ه ا كووان الفاعوول مجووع عكسووري مؤنووث سحنووو :  و4س
"وقــال نســو  يف وم لووه قولوه ععووا: :  … قــال نسـو حيإئوذ عووذكري الفعول مووع مجوع التكسووري املؤنوث فإقووول 

، وموع مجوع املوذكر حنوو : الرجوال ،  قالـت نسـو وجيووز ابلطبوع التأنيوث علوى األصول فإقوول :  و1)املدينة"
 و2س"قالت األعراب آمنا" له ، وم قامت الرجالجيوز أتنيث الفعل فإقول 

يالحظ أيضاً أن الفاعل ال يؤالر يف الفعل من حيث العدد ؛ حيث هن الفعل ال ي ىن وال جيمع ، وهمنا يظل 
 على صورة واحدة.

 علَّم املعلمون الطالب ، أو علَّم املعلمان الطالب.فإ ا ما قلإا : 
 أو علَّم املعلم الطالب.      

هفورادا وع إيو  ومجعواً ال يوؤالر يف الفعول ، وأن الفعول يظول علوى صوورة واحودة ، فإنإا نالحظ أن الفاعل 
 وهذا هو املشهور األفصح.

 

 نائب الفاعل -9

 انئب الفاعل هو ما حيلُّ حملَّ الفاعل عإد حذفه.
 وانئب الفاعل حيذف ألغراض مإها :

                                                                                       
                                                               .30يوسف :  و1س
 .14احلجرات :  و2س
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 ُخلمَقت السموات واألرض يف ستة أايم.العلم ابلفاعل حنو :  ❑

َر الزجاج. ه كقول أحدان : أو للجهل ب ❑  َمْن  سره.ه ا مل يكن معلوماً : ُ سم
 وغري  لك من األغراض. …ه ا كإت أ شى  كر القاعل  قُتل فالن. أو لل وف مإه حنو :  ❑

ويترتب على حذف الفاعل وإحالل نائب محله  تيييهر حتمهي ي هرى علهى 
 الفعل يتمثل في : 

ل ماضوووياً صوووحيح العوووني  اليووواً مووون التضوووعيف سهن مل يكووون ضووومُّ أولوووه وكسووور موووا قبووول آ وووره ه ا كوووان الفعووو -1
 ُأ رمم فُتمح ، أ رم  فَـَتَح مكسوراً من قبلو. حنو : 

 ضم أوله وفتح ما قبل آ ره دائماً. -2
 يُتدحَرج ُيضَرب ، يتدحرج  َيضرمب حنو :     

ُمــّد  –ُشــدَّ احلبــل إقووول : ، يىكتزفوويز بضووم أولووه فَمــدَّ  –شــدَّ ه ا كووان املاضووي ال الالووي مضووعف العووني حنووو :  -3
 .اأَلمل

، فووإن حوورف العلوو  يقلووب ايء بعوود كسوور احلوورف ابع  –صــام ه ا كووان املاضووي ال الالووي معوولَّ العووني حنووو :  -4
 . بيع الكتاب –صيم رمضان األول فإقول : 
 هذا وفق اللغ  األشهر.

 .تعاون –تكسَّر  –تدحرج ه ا كان املاضي مبدوءاً بتاء زائدة حنو :  -5
ــر الزجــاج         –تُــُدحرج الربميــل رف ال وواين التووايل للتوواء يضووم مووع التوواء فإقووول : فووإن احلوو  –ُتُكسّم
 تـُُعوومن األصدقاء.

عإود انتصـر ..  –اعتمـد ه ا كان املاضي مبودوءاً هبموزة وصول فوإن اثل وه يضوم موع أولوه ابلطبوع فإقوول يف :  -6
ر على بإائهما للمجهول :   األعداء.ُاعُتمَد على الك"اح ،    اُنُتصم

 ومن األم ل  امل تلف  على البإاء للمجهول : 
 ال ُُيَْسد إال ذو نعمة. -
 يُنتَظر أن يزيد إميان الطائعني. -

 إذا مـــــــــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــــــــرح رُمَّ علـــــــــــــــــــــــى فســـــــــــــــــــــــاد
 

 تبـــــــــــــــــــــــــني فيـــــــــــــــــــــــــه إمهـــــــــــــــــــــــــال الطبيـــــــــــــــــــــــــب 
 

 )ولقد اسُتهزَئ برسل من قبلك(. -
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 إذا ُعرمف السبب بطل العجب. -
 )ما أرسل من رسول إال بلسان قومه(. -
 ب وقت إضايف.لُعم  -
 .2010استعمدَّ استعداٌد عظيٌم ملوندايل  -

 المضارع غير المسبوق بناصب أو جازم -10

الفعدددل المعدددمرف المب دددمف  دددم مدددم لدددو ت دددبق  ت ا  مدددن ت خا  الت ددد  تخ   
 الجزه   خبب ع :
 يضرُب املعلم املخطئ.ه ا كان صحيح اآل ر حنو : ابلضمة الظاهر  : 
 يشدُّ املؤمن من أزر أخيه.ن مضعف العني حنو : أو كا                   

 يدعو. –يرمي  –: يسعى ه ا كان معتل اآل ر حنو  ويرفع بضمة مقدر  :
 يعلمان. –ترمني  –يسَعون ه ا كان من األفعال اضمس  حنو :  ويرفع بثبوت النون :

 ثانيا : المنصوبـــات 
 ( المفعول بــــه1)

 بُت زيدًا. ضر هو ما وقع عليه فعل الفاعل 
 أم ل  على املفعول به : 

 السيئات. – "إن احلسنات يذهنب السيئات" -
 أصابعهم. – "جيعلون أصابعهم يف آذاهنم .." -
 ديإكم. – "اليوم أ ملت لكم دينكم" -
 ان والصراط. – "اهدان الصراط املستقيم" -
 وجهك. – "فولّم وجهك شطر املسجد احلرام" -
 احلق – لباطل""اي أهل الكتاب مل تلبسون احلق اب -
 ســـــــــــــــــــلوا قلـــــــــــــــــــ  غـــــــــــــــــــدا  ســــــــــــــــــــال واتاب -

 

 لعـــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى اجلمــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه عتــــــــــــــــــااب  
 

 سقلبويو
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــأزلزل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  -

 

 وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــري جيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا    
 

 سالدنيواو
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ــــــــــــــــــــــدر ســــــــــــــــــــــناًء وســــــــــــــــــــــنا -  اي أخــــــــــــــــــــــا الب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــاانً أطلعــــــــــــــــــــــــــــــــك    ــــــــــــــــــــــــــــــــ  هللا زم  ح"
 

 سزمانواًو
ـــــــــــان احلمـــــــــــى - ـــــــــــى اإلنصـــــــــــاف فتي ـــــــــــوا عل  رب

 

   جتــــــــــــــد ومهــــــــــــــو  هــــــــــــــف احلقــــــــــــــوق  هــــــــــــــوالً  
 كهفو  –مهو  -سفتيان 

 أحـــــــــــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــذول لتكـــــــــــــــــــــــــــــــراره  -
 وأهـــــــــــــــــــــــوى الرقيـــــــــــــــــــــــب ألن الرقيـــــــــــــــــــــــب

 

ــــــــــــــــــــــــــــة يف مســــــــــــــــــــــــــــمعي   حــــــــــــــــــــــــــــديث األحب
 يكــــــــــــــــــــــون إذا  ــــــــــــــــــــــان خلــــــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــــــي

 

 الرقيبو –حديث  –سالعذول 
 ســـــــــــئمت تكـــــــــــاليف احليـــــــــــا  ومـــــــــــن يعـــــــــــش -

 

 مثــــــــــــــــــــــانني حـــــــــــــــــــــــوالً أاب لـــــــــــــــــــــــك يســـــــــــــــــــــــأم  
 

 سعكاليفو  
ــــــــــــــــــين خــــــــــــــــــريًا - ــــــــــــــــــع عي  ال جــــــــــــــــــزى هللا دم

 يكـــــــــــــــــــتم شـــــــــــــــــــيئامنَّ دمعـــــــــــــــــــي فلـــــــــــــــــــيس 
  

 وجــــــــــــــــــــــزى هللا  ــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــــري لســــــــــــــــــــــاين 
 ووجــــــــــــــــــــــــــــدت اللســــــــــــــــــــــــــــان ذا  تمــــــــــــــــــــــــــــان

 

  او –اللسان  –شيئا  –لساين  –كل   – رياً  –سدمع 
ــــــــــــــين رجــــــــــــــلٌ   -   "ــــــــــــــى جبســــــــــــــمي حنــــــــــــــوالً أن

 

ــــــــــــــــــــــــــــــوال  ــــــــــــــــــــــــــــــاطبيت إايك مل تــــــــــــــــــــــــــــــرين   ل
 

 وايء عرينو –سهايك   

اء م رســوٌل مبــا ال هتــوى "أفكلمــا جــيف قولووه ععووا: :  )فريقــًا(وقود يتقوودم املفعووول علووى الفعوول حنووو 
 و1سأن"سكم استكربمت ف"ريقاً  ذبتم وفريقًا تقتلون"

"إن هــذا الـــدين متـــني يف حوووديث الرسووول صووولى هللا عليووه وسووولم :      )ظهــرًا(و )أرضـــا(وكووذلك 
 فأوغل فيه برفق ؛ فإن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى"

 ( المفعول المطلق 2) 

 لعامله أو املبني لإوعه أو لعدده حنو  : وهو املصدر الفضل  املؤكد 
 سمؤكد لعاملهو.          قمت قياماً  ❑
 سمبني لإوعهو. قمت قيام الكسالن ❑
 سمبني لعوددهو.       قمت قومتني ❑

 ومن األمثلة على امل"عول املطلق :

                                                                                       
 .87البقرة :  و1س
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 سمؤكد للفعلو.        و لم هللا موسى تكليماً  ❑
 سمؤكد للفعلو.وصلوا عليه وسلموا تسليماً   ❑
 سمبني للإوعو.    فأخذانهم أخذ عزيٍز مقتدر ❑
 سمبني للعددو.   فد تا د ة واحد             ❑

 ما ينوب عن امل"عول املطلق من خالل األمثلة :
 سررت فرحًا وفرحت جذاًل. -1
 توضَّأ املصلي وضوءًا واغتسل غساًل. -2
 "وهللا أنبتكم من األرض نباات" –"واذ ر اسم ربك وتبتل إليه تبتياًل"  -3
ــه أ -4 ــه أدَّن إســاء  ، وعاونت ــيء إلي  رمــت صــاح   ــل اإل ــرام ، ومل أقصــر معــه بعــض تقصــري ، ومل أسم

وقــت اةنــة مســاعد  األخ ألخيــه ولكنــه مل يعــاملين تلــك املعاملــة احلســنة اخلــري  ، لــذا فقــد عاهــدت 
ـــن مينعـــين عـــن  ـــاس ، ولكـــن ال أحســـنه إال ملـــن يســـتحقه. ول ن"ســـي أن أحســـن إحســـاانً إىل  ـــل الن

ــرده عــن اإلحســان شــيء ، وال يــرتك فرصــة للشــيطان اإل حســان أن أظلــم ألــف مــر  .. فاةســن ال ي
يت"لَّت منها إىل قلبه ، بـل دائمـاً وأبـداً يرجعـه القهقـري أمـام جحافـل قيمـه ومبادئـه اإلميانيـة العظيمـة 

 ويبيت ليلَة املسرتيح ال"ؤاد القرير العني.

ل ي مدددبا ل الفعدددل   خاسدددو مدددن الم اددد  ال دددمأق    دددأن ت ددد  تجدددم  ت  تددد
الم  ر خالم  ر عاى غأب  عا     مئبًم عن المفعمل المطاق كمم  ي الم ا  

 عاى التب أ    خ ي كاهم مؤك ا  لاعممل. 1،2،3
و فقد ورد فيه عسع ألفاظ انبوت عون املفعوول املطلوق وكانوت مبيإو  لإووع العامول وهوي : 4أما امل ال س

 ليلة(. –القهقري  –ألف  –أحسنه  –هاء  –لك ت –مساعد   –أدَّن  –بعض  –) ل 

 ما ا نستإتج من  لك ؟
……………………………. 
 ……………………………. 
……………………………. 

 ( المفعـــول لـــه3)

 دددم الم ددد ر الفعدددا  الم دددأن ل ددد    ددد خز  عدددل   دددمرك   دددي الزمدددم  
 خالفمعل.
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 من األم ل  على املفعول له : 

 ر املوت"."جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذ ❑
 "وما تن"قون إال ابتغاء مرضا  هللا". ❑
 "شرُّ الناس من أ رمه الناس    اتقاء لسانه"من كالم الرسول صلى هللا عليه وسلم  ❑
❑ .  حتملت خوَف املن  ل رزيئٍة        ومحل رزااي الدهر أحلى من املنّم
 زرتكم رغبًة يف رؤيتكم. ❑
 سافر الرجل طلباً للمال. ❑

مصووادر عبووني سووبب حوودوث الفعوول ، وهووي عشووارك  وخــوف ورغبــة وطلبــاً ،فحــذر وابتغــاء واتقــاء 
 أفعاهلا يف الزمان والفاعل.

أما ه ا ا تلف زمن حدوث الفعل وزمن حدوث املفعول ألجله فإنه جيور ابلوالم التعليليو  وال يسومى 
 مفعواًل ألجله ابملعىن االصطالحي كقول امر  القيس:
ـــــــــــــــــٍوم ثياهبـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــد نضـــــــــــــــــت لن ـــــــــــــــــت وق  فجئ

 

ــــــــــــــــــــرت إال لبســـــــــــــــــــة املت"ضــــــــــــــــــــللـــــــــــــــــــدي ال   سّم
 

وهووي يف معوىن املفعووول ألجلووه ، ألهنووا وهن كانوت متحوودة الفاعوول مووع العاموول  )نــوم(فقود جوورت كلموو  
 ، فإهنما لتلفان يف الزمن ؛ ه  هن زمن الإوم غري زمن الإضِّ سالإض مبعىن اضلعو. )نضت(وهو 

الووزمن وحيإئووٍذ جيوور املفعووول ألجلووه وقوود لتلووف فاعوول املفعووول ألجلووه وفاعوول العاموول مووع احتادمهووا يف 
 قمت ألمرك إايي.ابلالم اجلارة التعليلي . حنو : 

، ومل عإصب على املفعوول ألجلوه ، ألن فاعول األمور هوو امل ا وب املعورب عإوه  )أمر(فقد جرت كلم  
 .)قمت(، يف حني أن فاعل القيام هو املتكلم املعرب عإه ابلتاء يف  )أمرك(ابلكاف يف 

 ـول فيه )الظرف(( المفعـ4)
 

هوو موا  كور فضوله ألجول أموور وقوع فيوه مون زموان مطلقوواً أو مكوان شوريط  أن يكوون مبهمواً أو مشووتقاً 
 من عامله.

 أم ل  على املفعول فيه سالظرفو : 
 ساليومو ظرف زمان مإصوب وهو لتص. "اليوم أ ملت لكم دينكم" -1
 مإصوب        وهو مبهمو. سغداً : ظرف زمان سأزلزل الدنيا غداً وأسري جيشًا أوحدا -2
 ولقــــــــــــد غــــــــــــدوت أمــــــــــــام رايــــــــــــة غالـــــــــــــب -3

 

ـــــــــــــــا غـــــــــــــــدوت أبعـــــــــــــــزل  ـــــــــــــــوم اهليـــــــــــــــاج وم  ي
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 سأمام : ظرف مكان مبهمو  
ــــــــــــــــــــاً وإن تكــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــت ميين  ميينــــــــــــــــــــاً إذا  ان

 

 مشــــــــــــــاالً ينــــــــــــــازعين اهلـــــــــــــــوى عــــــــــــــن مشاليـــــــــــــــا 
 

 مشاالً : ظرفا مكان مبهمنيو –سمييإاً   

  : ظرف مكان مبهمو.سمكاانً  "فحملته فانتبذت به مكاانً قصيا" -4
 سلدىَّ : ظرف مكان مبهمو. "ما يبدل القول لدىَّ وما أان بظالم للعبيد"

 سمع : ظرف مكان مبهمو. "إن هللا مع الصابرين"
 سأرضاً : ظرف مكان مبهمو. "اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا"

ـــــــــــــــــــــا تنتهـــــــــــــــــــــي  - ـــــــــــــــــــــدامك دني ـــــــــــــــــــــد إق  عن
 

ـــــــــــــــــــــــى اببـــــــــــــــــــــــك آمـــــــــــــــــــــــال متـــــــــــــــــــــــوت   وعل
 

 هموسعإد : ظرف مكان مب  
ــــــــــــــــــني ال"جــــــــــــــــــاج - ــــــــــــــــــريح ب  ودمــــــــــــــــــدمت ال

 

ــــــــــــــــــــال وحتــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــجر   وفــــــــــــــــــــوق اجلب
 

 سبني : ظرف مكان مبهم وكذلك فوق وحتتو
 سمقاعد : ظرف مكان مشتق من عاملهو."وأانَّ  نا نقعد منها مقاعد للسمع"  -5

 سمذهب : ظرف مكان مشتق من عاملهو. ذهبت مذهب عمرو
و نصوبت  2و ، س1لظوروف بإوعيهوا        فامل واالن سمن األم ل  السابق  نلحوظ انطبواق التعريوف يف ا

على الظرفي   الزماني  ،      ألن ظرف الزمان يإصوب دائمواً سوواء أكوان لتصواً بتعريوف  غدا( –)اليوم كلمتا : 
 .)غدًا(أو هضاف  أو مبهماً كما يف كلم  

و 3اً كمووا يف امل ووال سأموا ظوورف املكووان ال يإصووب لكونووه ظرفوواً ابملعووىن االصووطالحي هال ه ا كووان مبهموو
ــاً  –أمــام يف الكلمووات :   –ميــني  –خلــف  –أمــام  –حتــت  –فــوق ، وم لهووا أةوواء اجلهووات السووت :  مشــاالً  –ميين

 مشال.

 بـني –عنـد  –أرضـاً  –مـع  –لدى  –مكاانً و 4ما أحلق أبةاء اجلهات الست كالكلمات يف امل وال س
فكول هوذه الكلموات ععامول معاملو  أةواء اجلهوات السوت  .. اخل.حيث  –إزاء  –وسط  ، وغريهن كالكلمات :

 من حيث اإلهبام           وعدم التعيني.

فاإلهبوام شورط إلعووراب اسوم املكوان ، ظوورف مكوان مإصووب أمووا ه ا فقود اسوم املكووان صوف  اإلهبووام ، 
ظورف مكوان و لك بتحديده بتصوير أو عسوير سأي ميكن أن عؤ ذ له صورة وأن يوضع له سورو فإنه ال يعورب 

..  اندي –مدرسـة  – ليـة   –بيـت  –مسجد مإصوب ، وهمنا يعرب حسب موقعه يف اجلمل  حنو أةاء املكان : 
.  فهذه األةاء رغم ععبريها عن املكان ، هال أهنا ال ععرب ظروف زمان ألهنا حمددة ، فهي عصور وعسورى
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 لذا ععرهبا يف اجلمل  وفق ما يقتضيه املوقع اإلعراَب.
 ساملسجد : اسم جمرورو صليت يف املسجد: فأقول 
 سالكلي  : مفعول بهو رأيت الكلية من بعيد        
ظرف مكان  )مذهب(و  )مقاعد(و مسأل  هعراب اسم املكان املشتق من عامله كما يف 5ويوضح امل ال س

 مإصوب.

 مـا ينوب عــن الظــرف :

 بشرط أن يضافا ه: ظرف حنو :   ل وبعضلفظتا :  -1

 د دارايً إىل أيــــــــــــــــــــــــــــن أذهــــــــــــــــــــــــــــبمل أعــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم يصـــــــــــــــــري وجهــــــــــــــــك جـــــــــــــــــزءاً 

 

ـــــــــــــــــرب  ـــــــــــــــــك أق ـــــــــــــــــوم أحـــــــــــــــــس أن   ـــــــــــــــــل ي
ــــــــــــن حيــــــــــــايت ويصــــــــــــبح العمــــــــــــر أخصــــــــــــب  م

 

 سأسرتيح بعض الوقت.وقويل : 
سـرت وقولإوا : : "وواعـدان موسـى ثالثـني ليلـة". اسم العودد املميوز ابلظورف أو املضواف ه: الظورف حنوو  -2

 ثالثني مرتًا.
 ( المفعـــــــول معـــــه5)

و اسم مإصوب فضله بعد واو مبعىن مع ، مسبوقاً بفعل أو ما يشبه الفعل ، وال يصح عطفه على ما ه
 قبله.

 من األمثلة على امل"عول معه : 
 سرت والنيل. -
 جاء الربد والطيالسة. -
 دعه وشأنه. -
 : مكان الكليتني من الطحال. فكونوا أنتم وبين أبيكم -

بوينو مإصووب علوى أنوه مفعوول معوه ،  –شوأنه  –الطيالسو   –ل فما بعد الواو يف األم ل  السابق  سالإي
 ه  أنه يتعذر عطف ما بعد الواو على ما قبلها.

 ( الحـــــــال6)
هوو وصوف مشووتق فضوله سوبق قصووًدا لبيوان هيئوو  صواحبه الوذي هووو الفاعول أو املفعووول أو   

 كالمها.
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 أمثلة : 
 سيبني هيئ  الفاعلو جاء املعلم ابسًا -
 سيبني هيئ  املفعولو ل اب ًيارأيت الط" -
 سيبني هيئ  الفاعل واملفعول مًعاو رأيت املعلم والطالب متصافحني -

  . األصل يف احلال التإكري : كاألم ل  السابق 

 وقد أييت معرفة حنو : 

 سوحد : حال معرف ابإلضاف و جاء حممٌد وحده -
 سرجع : حال معرف ابإلضاف و ورجع عوده على بدئه  -
 ساألول : حال معرف ابلو ادخلوا األول فاألول -
 ساجلماء : حال معرف أبل ، مبعىن جاءوا ك ريين يسرتون األرض لك رهتمو جادوا اجلماء ال"قري -

  األصل يف احلال االشتقاق : كاألم ل  األول 

 وقد يأتي الحال جامدًا وذلك في األحوال التالية : 

 و : ( أن يدلَّ احلال على التشبيه حن1)
 سبلبالً : حال من املطرب دال  على التشبيهو غىن املطرب بلبالً  -
 سمنًرا : حال من القط دال  على التشبيهو رأيت القط منًرا. -

 ( أن يدلَّ احلال على امل"اعلة حنو : 2)
 سيًدا : حال جامدة دال  على املفاعل و سلمته األمانة يًدا بيد -
 : حال جامدة دال  على املفاعل وسفاه   لمته فاه إِل يفَّ   -

 ( أن يدلَّ احلال على الرتتيب حنو : 3)
 سواحًدا :حال دال  على الرتعيبو ادخلوا القاعة واحًدا واحدا -
 ساالإني : حال دال  على الرتعيبو اجلسوا يف أما نكم اثنني اثنني -

 ( أن يدلَّ احلال على السعر حنو :  4)
  بعت القمح  يلة بثالثني -
  اشرتيت العسل جراًما بعشرين -
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 ( أن يكون احلال موطًئا ملا بعده حنو : 5)
سسوًدا : حوال جاموودة غوري مقصوودة ، وهمنووا جويء هبوا للتوصوول ه:  وقف الدين سًدا منيًعا أمام اخلرافات -

 احلال املقصودة يف املعىن وهي كلم  سمإيًعاوو.
 جامدة مو ئ  جمليء احلال املعإوي بعدهاو.سبشًرا : حال  "فتمثل هلا بشًرا سواًي". -

 ( أن يكون احلال يف سياق م"اضلة بني حالني حنو : 6)
 سابح ًا ومعلًما : حاالن يف سياق مفاضل و هذا العامل ابحثًا أفضل منه معلًما -

 ( أن يكون احلال عدًدا حنو : 7)
 سوهو أربعني : حالو و1س "فتم ميقات ربه أربعني ليلًة" -

 ( أن يكون احلال نوًعا من صاحبه حنو : 8)
 سفذهًبا : حال وهي نوع من أنواع املالو هذا مالك ذهًبا -

 ( أن يكون احلال فرًعا لصاحبه حنو : 9)
 سفاضامت : حال وهو فرع من الذهبو هذا الذهب خامتًا -

 ( أن يكون احلال أصالً لصاحبه حنو : 10)
 وهو أصل لل امتو سفالذهب : حال هذا اخلامت ذهًبا -

واجلواموود ال الالوو  األول عووؤول مبشووتق وهووي علووى الرتعيووب       
 مفرتًسا           سيف التشبيهو. –حسًإا 

 متشاهبني سيف املفاعل و –متقابضني  
 م إني سيف الرتعيبو –مإفردين      

 أما ابقي اجلوامد فاألصح واألرجح أهنا ال عؤول.        
خطـب اخلطيـب  –جـاء الولـد سـرعة كقولإوا :   –يف الورأي األرجوح  –من املصدر  وجيوز أن أييت احلال

 واملصدر يؤول ابملشتق والتقدير : مسرًعا ومرجتاًل. –ارجتاالً 
 ( التمييـــــــــز 7)

                                                                                       
، وهإاك أعاريب أ رى  هب هليها الإجاة فمإهم من جوؤَّز كوون "أربعوني" مفعووالً فيوه ، وموإهم مون  421األعراف :  و1س

دار  4/379 هووب ه: هعرابووه مفعوووالً بووه ، و هووب أبووو حيووان ه: كونووه مييووزاً حموووالً موون الفاعوول. سانظوور : البحوور احملوويط 
 بريوتو. -الكتب العلمي  
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هو اسم نكر  جامد مبعىن )من( البيانية ، مبني إلهبام اسم أو  
 نسبه أمثلة على التمييز.

 .كوكًبا. والتمييز : عدداالسم املبهم :  .(1)"أحد عشر كوكًبا" -1
ــًرا ؛ لــذا أحســنت عليــه مبنــوين عســاًل.  -2 فاألةوواء هــذا رجــل فقــري ، لــيس ميلــك شــربًا أرَضــا ، وال ق"يــًزا بـُ

 –. هوي أةواء ملسواح  وكيول ، ووزن علوى الرتعيوب وقود أزال ههبامهوا : أرًضوا منوين –ق"يز  –شرب املبهمو  : 
 لى الرتعيب.عسالً        ع –بًرا 

 و3س".. ولو جئنا مبثله مدًدا"،  و2س"فمن يعمل مثقال ذر  خريًا" -3
أزلتووووا ههبووووام الإسووووب  شــــيًبا وعيــــواًن ، فكلمتووووا :  و5س"وفجــــران األرض عيــــواًن"،  و4س"واشــــتعل  الــــرأس شــــيًبا" -4

، لوذا يسومي هوذا الإووع  املالحظ  بني الفعل والفاعل يف اآلي  األو: ، وبني الفعل واملفعول يف اآلي  ال انيو 
من التمييز ابلتمييز امللحوظ أو مييز الإسب  ، ألنه يزيل ههبام نسوب  عكونوت مون مجلو  ، وال يزيول ههبوام اسوم  

 و.3و ، س2و ، س1كما يف األم ل  س

 تنبيـــه : 

 ( من متييز النسبة التمييز الواقع بعد ما ي"يد التعجب حنو : 1)
 أ رم به أاًب. -
 .ما أشجعه رجالً  -
 هلل دره فارًسا. -

 وكذلك الواقع بعد أفعل التفضيل ، ويإصب ه ا كان فاعالً معىن حنو : 

 زيد أ ثر حااًل. -
 الطائر  أ ثر سرعة من القطار. -

                                                                                       
 4يوسف :  و1س
 7الزلزل  :  و2س
 109الكهف :  و3س
 4مرمي :  و4س
 .12القمر :  و5س
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 أما ه ا مل يكن فاعالً معين جير على اإلضاف  حنو : 

 مال زيد أ ثر ماٍل. -
الواسوطي العزيوز مون حنواة القورن اضوامس و وضع أحد شوراح كتواب اللموع البون جوين ، وهوو القاسوم بون حممود 2س

 اهلجري ، وضع بعض صور للتمييز و لك على الوجه التايل.
 عنده عشرون رجاًل.أييت التمييز بعد الإون حنو :  –أ 
 عنده راقوٌد خاًل.أييت التمييز بعد التإوين حنو :  -ب
 هو أفضل منك أداًب.أييت التمييز بعد التإوين املقدر حنو :  -ج
 ويله فارًسا.يت التمييز بعد املضاف حنو : أي -د 

 .و1ست"قأ زيٌد شًحاأييت التمييز بعد الفاعل حنو :  -هـ

 ( االستثنــــــــــــاء 8)

ه ووراج موووا بعوود هال عوون حكوووم مووا قبلهوووا حنووو : جووواء القوووم هال زيوووًدا. واالسووت إاء يكوووون إبال يف االســتثناء هـــو : 
 األساو وصورها يف عراكيب الالال  : 

 ( مثبت + تام.1)
 جاء القوم إال زيًدا.حنو : 

 والتام هو ما  كر فيه املست ين مإه ، وحكم ما بعد هال الإصب على االست إاء.

 ( منفي + تام.2)
 ما جاء ما القوم إال زيًدا أو زيٍد. حنو : 

 دل من القوم جمرور.واحلكم هو نصب ما بعد هال على االست إاء أو هعرابه بدالً ُا قبل هال ، وهو يف امل ال ب

 ( منفي + ناقص3)
 ما جاء إال زيد.حنو : 

 واحلكم هو هعراب ما بعد هال حسب موقعه يف اجلمل  ، وهو يف امل ال : فاعل.
 والإاقص هو : ما ليس يف مجلته مست ين مإه.

 ( أسمــاء إن وأخواتهــــا9)

                                                                                       
 و.1سحتقيق د. رجب ع مان ، مكتب  اضاجني ط  76انظر شرح اللمع ص  و1س
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 سبق احلديث عن هن وأ واهتا يف املرفوعات.

 وأخواتهـــا( أخبــــار كان 10)
 سبق احلديث عن كان وأ واهتا يف املرفوعات.

 ( أخبــــار كاد وأخواتهــــا11)

 سبق احلديث عن كاد وأ واهتا يف املرفوعات.
وما حنب أن نؤكد عليه أن أ بار كاد وأ واهتا البد وأن عكون مجل  فعلي  مضارع  هما واجب  االقرتان أبن  

 ن ككاد وكرب ، أو ُتإع  االقرتان أبن كأفعال الشروع أم ل  : كعسى وأوشك ، أو قليل  االقرتان أب

 حري ال"لسطينيون أن ينالوا حقوقهم. -
 اخلولق العلم أن ينتزع ابنتزاع العلماء. -
 "عسى ربكم أن يرمحكم". -
 ولو سئل الناس الرتاب ألوشكوا. إذا قيل : هاتوا أن ميلوا ومينعوا. -
 "يكاد الربق خيطف أبصارهم". -
 ب من جـواه يذوب        حني قيل الوشا  : هٌند غضوب. ـرب القل -
 شرع الولد يعمل جبد. -

 ( أخبـــــــار المشبهــــات بليـــس12)

 يف املرفوعات. )وما وال والت وإن النافية(وقد عإاولإا املشبهات بليس وهي 

 ( اســــــم ال النافيــــة للجنس13)
، ويإصوب ه ا كوان مضواًفا أو شوبيًها ال رجـَل يف الـدار مفورًدا حنوو :  وهو يبين على الفوتح أو أحود نوابوه ه ا كوان

 ابملضاف حنو : 
 ال طالب علم  سول ، ال دارًسا النحو عيّي.

 ( المضــــــــارع المنصـــــــوب14)
 ويإصب املضارع ه ا سبق حبرف ُا يلي : 

  وهي حرف مصدري ونصب حنو :  أن : -1
 "وأن تصوموا خرُي لكم". -
 أن أتعلَم العلوم النافعة.أحب  -
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 لن : وهو حرف نفي واستقبال ونصب حنو :   -2
 لن ي"لَح املهمل -
 ولن هتملوا ما دمتم حمبني لعملكم. -

 : ومها حرفا جر يإصب الفعل بعدمها أبن مضمرة حنو :  و1سكي والم التعليل  -3
 يذهب الطالب إىل اجلامعة  ي يتعلموا وأيضا ليغريوا سلو ياهتم. -

"حـىت مييـز اخلبيـث : وهي حورف جور يفيود الغايو  ، ويإصوب الفعول املضوارع بعوده أبن مضومرة حنوو : ح   -4
 من الطيب".

 وهي أتيت يف مجل  مسبوق  بطلب أو نفي حنو : فاء السببية :  -5
 ،  و2س""ال تطغوا فيه فيحلَّ عليكم غض  -
 و3س""ال يقضي عليكم فيموتوا -

 سبوق  بطلب أو نفي حنو : وهي أتيت يف مجل  مواو املعية :  -6
 ال تنه عن خلق وأتيت مثله. -

 و4س"أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم هللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين" -
 وشر ها أي عسبق يكون مإفي حنو : الم اجلحـود :  -7
 ما  ان املعلم ليقوَل هذا. -
 مل يكن العلم ليصبح هنًبا يف أيدي اجلهال. -

 وهي اثنان : المجــــرورات :  ثالثـــا : 
 وقد سبق احلديث عإه.اجملرور حبرف اجلر : 
 واجملرور ابإلضافة.

                                                                                       
ه ا سبقت الم التعليل كي وصار لفظ  واحودة سلكويو كانوت كوي حورف مصودري انصوب للمضوارع بإفسوه ، وظلوت  و1س

 الالم حرف جر.
 .81 ه :  و2س
 .36فا ر :  و3س
 .142: آل عمران  و4س
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واملضوواف هليووه كلموو  عزيووول ههبووام وغموووض الكلموو  السوووابق  عليهووا ، فعإوودما عقووول مووو الً :   

 رأيت مديًرا ماهًرا.

         
  عام  ومبهم  ، ميكن أن يكون املراد : وأردت أن أحد املقصود من كلم  سمديرو ؛ ه  أهنا كلم 

 …املعهد  –مدير املدرسة املصنع 

، كان لكلم  املدرس  فضل هزال  عموم وههبام كلم  مىِدير رأيت مدير املدرسة املاهر فإ ا ما قلت : 
 ، والذي يؤدي هذه الوظيف  همنا هو املضاف هليه.

 املسبوق أبداة جازم  هما :  وهي الفعل املضارع رابعًــــــا المجزومــــات :  
 الم األمر. –ال الناهية  –ملا  –مل لفعل واحد حنو :  -

 أو لفعلني حنو : أدوات الشرط املعروف . -

 أو الواقع يف جواب الطلب حنو :  اكر عإجح. -

هبذا العرض املوجز والسريع ألبواب الإحو العرَب ، ومقدماعه عكون قد رضيإا ابحلد الذي أنمل أن 
 الب الدراسات الإحوي  ، وسوف نسعى ه: أتكيد هذا احلد الإظري ابلدراس  الإصي  التطبيقي   يضل هليه

 للإحو يف الصفحات التالي  هن شاء هللا ععا:.
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يقول تعاىل : "إمنا مثل احليا  الدنيا  ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما أي ل الناس 
ض زخرفها وازينت وظن أهلها أهنم قادرون عليها أاتها أمران ليالً أو هنارًا واألنعام حىت إذا أخذت األر 

 (24)يونس : فجلعناها حصيدا  أن مل تغن ابألمس  ذلك ن"صل اآلايت لقوم يت"كرون" 

 أعرب اآلي  السابق . -1

 

 

 ما نوع "من" يف قوله ععا: "ُا أيكل الإاو واألنعام" ؟ -2

 

 وظن أهلها أهنم قادرون عليها" ؟أين مفعوال "ظن" يف قوله ععا: " -3

 

 ملز ملزل يؤنث "حصيد" رغم أهنا وصٌف لألرض وهي مؤن   ؟ -4

 

 ما الفرق بني : كأنل يف اآلي  "كأن مل عغن ابألمس" وكأنَّ ؟ -5

 

 اشرح اآلي  شرًحا أدبًيا ميًإا مجاليات التشبيه فيها. -6

 

 

نها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا يقول تعاىل : "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آايتنا فانسلخ م
لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله مثل الكلب إن حتمل عليه يلهث وإن ترت ه يلهث 

 (176)األعراف : ذلك مثل القوم الذين  ذبوا آبايتنا فاقصص القصص لعلهم يتذ رون" 

 أعرب اآلي  السابق . -1

تطبيقات على 

 النحــو
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 وله "فانسلخ" فيما عرى.ما دالل  التعبري بق -2

 

 

 ما دالل  التعبري بقوله " لك .." فيما عرى. -3

 

 

 اشرح اآلي  السابق  مبيإا ما فيها من مجاليات. -4

 

 

 

 

قول تعاىل : "أمل تر  يف ضرب هللا مثال  لمة طيبة  شجر  طيبة أصلها اثبت وفرعها يف السماء تؤيت 
 س لعلهم يت"كرون"أ لها  ل حني إبذن رهبا ويضرب هللا األمثال للنا

 أعرب اآلي  السابق . -1

 

 

 

 ضرب فعل الزم ، فبمز نصب "كلم " من قوله ععا: : ضرب هللا م ال كلم  ؟ -2
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 اشرح اآلي  شرًحا أدبًيا مبيًإا مجاليات التشبيه فيها. -3

 

 

 

 

 

 

عن أيب موسى األشعري رضي هللا تعاىل عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "من 
ابه هم أو َحزن ، فليدُع هبذه الكلمات ، يقول : أان عبدك ابن عبدك ابن أمتك يف قبضتك ، انصييت أص

بيدك ماٍض يف حكمك ، عدٌل يف قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سيت به ن"سك أو أنزلته يف  
ور صدري  تابك ، أو علمته أحًدا من خلقك ، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ن

وربيع قل  وجالء حزين وذهاب مهي" ، فقال رجل من القوم : اي رسول هللا إن املغبون ملن ُغنب هؤالء 
الكلمات ، فقال : أجل فقولوهن ، وعلموهن ، فإنه من فا هن التماس ما فيهن أذهب هللا تعاىل حزنه ،         

 وأطال فرحه"

 أعرب احلديث الشريف. -1

 

قبضوووتك" وسووويل  موون وسوووائل ا توووزال اجلمووول وضووحها ، وبوووني دورهوووا يف اإلعوووراب  يف مجلوو  :أان عبووودك .. -2
 واملعىن.

 

 است رج من احلديث الشريف : -3

 اسم فاعل وبني مدى قدرعه على العمل. ❑
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 فعال متعداي ملفعولني ، وبني أصل هذين املفعولني. ❑

 مجل  مؤكدة مبؤكدين. ❑

 

 املغبون" –جالء  –استأالرت  –انصي   –ما معىن الكلمات : "أمتك  -4

دعاء الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد إيذاء مشر ي الطائف له : "اللهم إليك أشكو ضعف 
قويت ، وقلة حيليت ، وهواين على الناس اي أرحم الرامحني : أنت رب املستضع"ني ، وأنت ريب ، إىل من 

 أابِل ، ولكن تكلين : إىل بعيد يتجهمين أم إىل عدو ملكته أمري ؟ إن مل يكن بك على غضب فال
عافيتك هي أوسع ِل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخر  من 

 أن تنزل يب غضبك أو ُيل علىَّ سخطك ، لك العتىب حىت ترضى وال حول وال قو  إال بك".

 أعرب الدعاء السابق. -1

 

 

 ؟ ما دالل  عقدمي متعلق الفعل سهليكو على الفعل سأشكوو -2

 

 

 " جبمل  "ه: من عكلين" قبلها ؟ …ما عالق  مجل  "ه: بعيد يتجهمين  -3

 

اشوورح الوودعاء أبسووولوبك مبيإووا كيووف كوووان الرسووول صوولى هللا عليوووه وسوولم موو ال أعلوووى يف الرمحوو  والرقوو  موووع  -4
 أعدائه واألدب اجلم مع هللا ععا:.

 

 

 

 يقول السموأل بن عادايء :
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 إذا املــــــــــــــرء مل يــــــــــــــدنس مــــــــــــــن اللــــــــــــــؤم عرضــــــــــــــه
ــــــــــــن"س ضــــــــــــيمهاو   إن هــــــــــــو مل ُيمــــــــــــل علــــــــــــى ال

 تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــريان أان قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان
ــــــــــــــت بقــــــــــــــاايه مثلنــــــــــــــا ــــــــــــــا قــــــــــــــل مــــــــــــــن  ان  وم
ـــــــــــــــــــــــل ، وجـــــــــــــــــــــــاران  ومـــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــران أان قلي
 لنـــــــــــــــــــــا جبـــــــــــــــــــــل ُيتلــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن جنــــــــــــــــــــــريه
ــــــــــــــه ــــــــــــــرى وســــــــــــــا ب  رســــــــــــــا أصــــــــــــــله حتــــــــــــــت الث
ــــــــــــذي ســــــــــــار ذ ــــــــــــره ــــــــــــرد ال ــــــــــــق ال"  هــــــــــــو األبل
ــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــبَّة ــــــــــــــــــرى القت ــــــــــــــــــا ن  وإان لقــــــــــــــــــوم م
 يقـــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــب املـــــــــــــــــوت آجالنـــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــا

 

 ديــــــــــــــــــــــــــــــــــه مجيــــــــــــــــــــــــــــــــــلفكــــــــــــــــــــــــــــــــــل رداء يرت 
 فلــــــــــــــــــــيس إىل حســــــــــــــــــــن الثنــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــبيل
ـــــــــــــــــــــــت هلـــــــــــــــــــــــا إن الكـــــــــــــــــــــــرام قليـــــــــــــــــــــــل  فقل
 شـــــــــــــــــــــباب تســـــــــــــــــــــامى للعلـــــــــــــــــــــى و هـــــــــــــــــــــول
ـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــرين ذلي ـــــــــــــــــــــر ، وجـــــــــــــــــــــار األ ث  عزي
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــرد الطــــــــــــــــرف وهــــــــــــــــو  لي ــــــــــــــــع ، ي  مني
ـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــرام طوي ـــــــــــــــــــــنجم فـــــــــــــــــــــرع ال ي  إىل ال
 يعــــــــــــــــــز علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــاده ويطـــــــــــــــــــول
 إذا مــــــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــامر وســـــــــــــــــــــــــلول
 وتكرهــــــــــــــــــــــــــــــــــه آجــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلم فتطــــــــــــــــــــــــــــــــــول

 

 أعرب الإص السابق. -1
 

 ات شرًحا أدبًيا.اشرح األبي -2
 

 ال رىو –كليل   –جنري  –عسامى  –ضيم  –ما معىن كل من : سيدنس  -3
 

  كرىو – كر  – ليل  –عزيز  –ضيم  –رداء  –ما مجع كل من : سعرض  -4
 

الفعول والفاعول .. و يف الوإص  –الصوف  واملوصووف  –ا كر صوًرا من الفصول بوني املتالزموني ساملبتودأ واضورب  -5
 السابق.

 

 س بن ساعد  اإلايديمن خطبة قُ 

ملا قدم وفد إايد على الن  صلى هللا عليه وسلم قال : ما فعل قس بن ساعد  ؟ قالوا : مات 
ما  عليه حالو بكالم  وهو يتكلمعلى مجل له أورق ،  عكاظبسوق   أين أنظر إليهاي رسول هللا ، قال :  

قال  يف سعته يقول ؟ قال : سعته  ، فقال رجل من القوم : أان أح"ظه اي رسول هللا ، أجدين أح"ظه
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آايت ، من عاش مات ، ومن مات فات و ل ما هو آت آت.  اسعوا وعوا:  الناسيقول : "أيها 
، مطر ونبات ، وآابء وأمهات ، وذاهب وآت ، ضوء وظالم وبر وآاثم ، ولباس ومر ب ،  حمكمات

ومهاد موضوع ، وليل داج ، وساء ذات ومطعم ومشرب ، وجنوم متور ، وحبار ال تغور ، وسقف مرفوع ، 
أين مثود وال يرجعون أرضوا فأقاموا، أم جسوا فناموا ؟ اي معشر إايد ،  ميوتونأبراج ، ما ِل أرى الناس 

 قسما، والظلم الذي مل ينكر ، أقسم قس  يشكر؟ ، وأين اآلابء واألجداد ؟ أين املعروف الذي مل  وعاد
 .هذاه من دينكم هو أرضى ل ديناابهلل ، إن هلل 

 عغورو –مور  –مركب  –عوا  –ما معىن الكلمات : سأورق  -1

 

 حترَّ عإاصر اجلمال يف اضطب  الي كانت وراء اإلصغاء هليها واستحسان وقعها على اآل ان. -2

 

 

 أعرب ما حتته  ط من اضطب . -3

 

 

 من قصيد  حلميد بن ثور

 ومــــــــــــــا هــــــــــــــاج هــــــــــــــذا الشــــــــــــــوق إال محامــــــــــــــة
  اب ـــــــــــــرتمـــــــــــــن الـــــــــــــورق محـــــــــــــاء العالطـــــــــــــني

ـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــريح أو لعب  إذا هزهزت
 تبــــــــــــــــــــارى محــــــــــــــــــــام اجللهتــــــــــــــــــــني وترعــــــــــــــــــــوى
 تطــــــــــــــــوق طوقــــــــــــــــا مل يكــــــــــــــــن عــــــــــــــــن متيمــــــــــــــــة
ــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــي رفيقــــــــــــــــة ــــــــــــــــه اخلرق ــــــــــــــــت بيت  بن
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــرى ل ـــــــــــــــــا ت  ترشـــــــــــــــــح أحـــــــــــــــــوى مزلغب
  ــــــــــــــــأن علــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــداقه نــــــــــــــــور حنـــــــــــــــــو 
 فلمــــــــــــا ا تســــــــــــى ريشــــــــــــا ســــــــــــخاما ومل جيــــــــــــده

 دعــــــــــــــــت ســــــــــــــــاق حــــــــــــــــر ترحــــــــــــــــة وترمنــــــــــــــــا 
ـــــــــع الشـــــــــمس أســـــــــحما  عســـــــــيب أشـــــــــاء مطل
 أرنـــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــاثال ومقومـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــني عــــــــــــودين أعجمــــــــــــا  إىل ابــــــــــــن ثــــــــــــالث ب
 وال ضــــــــــــــــــرب صــــــــــــــــــواغ بك"يــــــــــــــــــه درمهــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــني أعـــــــــــــــــواد بعليـــــــــــــــــاء معلمـــــــــــــــــا  ب

 تعجل الــــــــــريش مححمــــــــــاأانبيــــــــــب مــــــــــن مســــــــــ
ـــــــــــــــد منـــــــــــــــه ليطعمـــــــــــــــا  إذا هـــــــــــــــو مـــــــــــــــد اجلي
ـــــــــــــــه معهـــــــــــــــا يف ابحـــــــــــــــة العـــــــــــــــس جمثمـــــــــــــــا  ل
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 أتـــــــــــــيح لـــــــــــــه صـــــــــــــقر مســـــــــــــف فلـــــــــــــم يـــــــــــــدع
ـــــــــت علـــــــــى غصـــــــــن ضـــــــــحيا فلـــــــــم تـــــــــدع  فأوف

 ء تصـــــــــــــــــــــدح  لمــــــــــــــــــــــامطوقـــــــــــــــــــــة خطبــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــت هلــــــــــــــــــــا أَّن يكــــــــــــــــــــون غناؤهــــــــــــــــــــا  عجب
 فلـــــــــــــــــم أر حمـــــــــــــــــزوان لـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــوهتا
ــــــــــــــــــى إذا غنــــــــــــــــــت ولكــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــوهتا   مثل

 

 هلـــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــدا إال رميمـــــــــــــــــــــا وأعظمــــــــــــــــــــــا
 لبا يـــــــــــــــــــــــــــــة يف شـــــــــــــــــــــــــــــجوها متكومـــــــــــــــــــــــــــــا
 دان الصــــــــــــــــيف وأجنــــــــــــــــال مبنطقهــــــــــــــــا فمــــــــــــــــا
 فصـــــــــــــــــــيحا ومل ت"غـــــــــــــــــــر مبنطقهـــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــا
 وال عربيــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاقه صــــــــــــــــــوت أعجمــــــــــــــــــا
ـــــــــــــو ي"هـــــــــــــم العـــــــــــــود أرزمـــــــــــــا  لـــــــــــــه عولـــــــــــــة ل

 

 –أشوار  –عسويب  –العال وني  –محواء  –عرحو   –سسواق حور اليو  : احبث عن معاين الكلمات الت -1
 –مزلغبوووووا  –أحووووووى  –عرشووووح  –اضرقووووواء  –ميموووو   –أعجموووووا  –عرعوووووى  –اجللهتوووووني  –أسووووحم 
 – طبوووواء  –مطوقوووو   –مسووووف  –أعوووويح  –جم مووووا  –ابحوووو   –سوووو اما  –نووووور حإوووووة  –مححمووووا 
 أرزماو –القود  –عول   –أىن  –فأجنما 

 أعرب الإص السابق. -2

 اشرح الإص السابق ، مبيإا عإاصر الصورة الي رةها الشعر           هلذه احلمام . -3

 من وصااي عمر لبعض قواده

أوصيك ومن معك بتقوى هللا على  ل حال ، فإن تقوى هللا أفضل العد  على العدو ، وأقوى 
عدو م ، فإن ذنوب  املكيد  يف احلرب ، وان تكون أنت ومن معك أشد احرتاًسا من املعاصي فيكم من

اجليش أخوف عليهم من عدوهم ، ولوال ذلك مل تكن لنا هبم قو  ، ألن عددان ليس  عددهم ، وال عدتنا  
 عدهتم ، فإن استوينا يف املعصية  ان هلم ال"ضل علينا يف القو  ، وإن ال ننصر عليهم بطاعتنا مل نغلبهم 

، يعلمون ما ت"علون فاستحيوا منهم واسألوا هللا العون  بقوتنا ، واعلموا أن عليكم يف سري م ح"ظه من هللا
 على أن"سكم ،  ما تسألونه النصر على عدو م.

 أعرب الإص السابق. -1

 

 

 بني ما يف الإص من مجاليات أ القي  وبالغي . -2
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 اشرح الإص شرًحا أدبًيا. -3

 

 

 حفظ و –احرتاسا  –املكيدة  –العدة  –أفضل  –سعقوى زن الكلمات التالي  :  -4
 

 من قصيد  لل"رزدق ميدح فيها على بن احلسني

ـــــــــــــه ـــــــــــــذي تعـــــــــــــرف البطحـــــــــــــاء وطأت  هـــــــــــــذا ال
ـــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــاد هللا  لهـــــــــــــــــــــــــم  هـــــــــــــــــــــــــذا اب
 هــــــــــــــذا ابــــــــــــــن فاطمــــــــــــــة إن  نــــــــــــــت جاهلــــــــــــــه
 ولــــــــــــــــيس قولــــــــــــــــك مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا بضــــــــــــــــائره
  لتــــــــــــــــا يديــــــــــــــــه غيـــــــــــــــــاث عــــــــــــــــم ن"عهمـــــــــــــــــا
 ســـــــــــــــــــهل اخلليقـــــــــــــــــــة ال ختشـــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــوادره
 محــــــــــــــــــال أثقـــــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــــوام إذا افتـــــــــــــــــــدحوا
ــــــــــــــــــط إال يف تشــــــــــــــــــهده ــــــــــــــــــال : ال ق  مــــــــــــــــــا ق

 

ــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــه واحلــــــــــــــــــــل واحلــــــــــــــــــــرمو    البي
 هــــــــــــــذا التقــــــــــــــي النقــــــــــــــي الطــــــــــــــاهر العلــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــد ختمــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــاء هللا ق  جبــــــــــــــــــــــده أنبي
 العـــــــــــرب تعـــــــــــرف مـــــــــــن أنكـــــــــــرت والعجــــــــــــم
 يســـــــــــــــــــــــــــتو "ان وال يعرومهـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــدم
 يزينـــــــــــــه اثنـــــــــــــان حســـــــــــــن اخللـــــــــــــق والشـــــــــــــيم
 حلــــــــــــــو الشـــــــــــــــمائل حتلـــــــــــــــو عنـــــــــــــــده نعـــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــت الءه نعـــــــــــــــــــم  لـــــــــــــــــــوال التشـــــــــــــــــــهد  ان

 

 أعرب الإص السابق. -1

 

 ا كر مإاسب  الإص. -2

 

 

 رح الإص شرًحا أدبًيا.اش -3
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 يعرومهاو. –افتدحوا  –يستوكفان  –ما معىن الكلمات : سغياث  -4

 

 

 

 أليب فراس احلمداين –محامة اب ية 

ـــــــــــــــول وقـــــــــــــــد انحـــــــــــــــت بقـــــــــــــــريب محامـــــــــــــــة  أق
 معــــــــــاذ اهلــــــــــوى مــــــــــا ذقــــــــــت طارقــــــــــة النـــــــــــوى
 أاي جــــــــــــــارات مــــــــــــــا انصــــــــــــــف الــــــــــــــدهر بيننــــــــــــــا
 أيضــــــــــــــــــحك مأســــــــــــــــــور وتبكــــــــــــــــــي طليقــــــــــــــــــة
 لقـــــــــــــد  نـــــــــــــت أوىل منـــــــــــــك ابلـــــــــــــدمع مقلـــــــــــــة

 

 أاي جـــــــــــــــــــــارات لـــــــــــــــــــــو تشـــــــــــــــــــــعرين حبـــــــــــــــــــــاِل 
ــــــــــــــــــاِل ــــــــــــــــــك اهلمــــــــــــــــــوم بب  وال خطــــــــــــــــــرت من
 تعـــــــــــــــــــــاِل أقاســـــــــــــــــــــك اهلمـــــــــــــــــــــوم تعـــــــــــــــــــــاِل
 ويســــــــــــــــــكت حمــــــــــــــــــزون وينــــــــــــــــــدب ســــــــــــــــــاِل
 ولكـــــــــــــــــن دمعـــــــــــــــــي يف احلـــــــــــــــــوادث غـــــــــــــــــاِل

 

 أعرب الإص السابق. -1

 

 

 سلوو يف البيت األول ما نوعها ؟ -2

 

 

 االستفهام يف البيت الرابع ما غرضه ؟ -4

 

 

 

 ا.اشرح األبيات شرًحا أدبيً  -4
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 أليب القاسم الشايب –مقطوع اللسان 

ــــــــــــــه  البــــــــــــــؤس البــــــــــــــن الشــــــــــــــعب أي ــــــــــــــل قلب
 والشــــــــــــــــعب معصــــــــــــــــوب اجل"ــــــــــــــــون مقســــــــــــــــم
 واحلــــــــــــــــــــق مقطــــــــــــــــــــوع اللســــــــــــــــــــان مكبــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن حي  هــــــــــــــــــــذا قلي

 

 واجملـــــــــــــــــــــــــــــــد واإلثـــــــــــــــــــــــــــــــراء لألغـــــــــــــــــــــــــــــــراب  
  الشــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــذئب والقصــــــــــــــــــاب
ـــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــم ميـــــــــــــــــــرح منهـــــــــــــــــــب اجللب  والظل
 يف دولـــــــــــــــــــــــــة األنصـــــــــــــــــــــــــاب واأللقــــــــــــــــــــــــــاب

 

 ق.أعرب الإص الساب -1

 

 

 بني دور املقابالت يف هبراز عا ف  الشاعر. -2

 

 

 ما ا ععرف عن صاحب القصيدة أَب قاسم الشاَب. -3

 

 

 اشرح األبيات شرًحا أدبًيا. -4

 

 

 

 

 رســـم الهمـــزة 
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 وأتيت اهلمزة يف أول الكلم  ، أو وسطها ، أو آ رها.

 أواًل : همزة الوصل وهمزة القطع
 وهي اهلمز  الواقعة يف أول الكلمة ، وهي نوعان : 

 همـــزة الوصــل  –أ 
وعرسم ألفا غري مهموز مطلقاً ، وهى عإطق وال عكتب ، ويوىؤلعزى هبا للتوصل ه: الإطق ابلساكن ، 

 لكإها عإطق ه ا وقعت أول الكالم فقط ، وال عإطق ه ا وقعت يف وسط الكالم.

 مواضـــع همـــزة الوصــــل : 
 أول أمر الثالثي :ُ  -1

 الدرو جيداً. ا تب -
 أصول اللغ  العربي . مافه -
 كتابك. اقرأ -
 ماضي الفعل اخلماسي وأمره ومصدره : -2

 املسلمون على املشركني يف غزوة بدر. انتصرَ  -
 للمظلوم. انتصرْ  -
 جإودان البواسل يف حرب رمضان مشرفا. انتصارُ كان  -
 ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره : -3

 املهإدو البرتول من الصحراء. استخرجَ  -
 الكإوز من اب ن األرض. استخرجْ  -
 املاء من اليإابيع يساعد على الزراع . استخراج -
 يف أداة التعريف )أل( : -4

 نوٌر ونورى هللِا ال يىهدى لعاٍص.العلم  -
 واضح  كالشمس. احلقيقة -
 يساعد على اضري. الصديقهذا  -
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ــا  : -5 اميووون هللا ، امي هللا "أداة ابووون ، ابإووو  ، اسوووم ، امووورا ، امووورأة ، االإوووان ، االإتوووان ، اسوووت ،  يف األمسـ
 قسم". م ل : 

 اضطاب كان عادال. ابن -
 أ ي عفهم احلقيق . ابنة -
 صديقي حممد. اسم -
 القيس شاعر جاهلي. امرؤ -
 أَب هلب محال  احلطب. امرأ  -
 .اثنانيل صديقان  -
 .اثنتانمعي قصتان  -
 هللا هن احلق سيإتصر. وامين -

 همـــزة القطــع  –ب 
 ، أى ، ِهو وعإطق دائما وعكون يف غري ما سبق         من الكلمات.وعرسم ألفا مهموزا سأز 

 مواضـــع همــزة القطــع :
 مجيع األةاء املبدوءة سابأللفو املهموز ما عدا األةاء السابق . م ل :  -1

 أب ، أخ ، أشرف ، أجمد ، إساعيل ، إسحاق ، إسالم ، أسامة ، أساء ، إبتسام ، أسيا ، أبيض.. –أ 
 أان ، أنت ، أنتما ، أنتم ، أننت ، إايان ، إايه ، إايك إاي م ، إاي ن.يف أول الضمائر ، م ل :  –ب
 .إذا ، أي ، إذنيف بعض األدوات االةي  ، م ل :  –ج
 .َأْمٌن ، َأْمرٌ يف مصدر ال الالي املهموز ، م ل :  –د 
 يف مصدر الرابعي املهموز ، م ل : -هــ

 الضيف واجب. إ رام -
 الصالة فرض عني. ةإقام -
 األسئل  بوضوح عساعد على التفوق. إجابة -
 الفهم يساعد على التفوق. إتقان -
 وتقع يف األفعال :  -2
 يف ماضي ال الالي املهموز ، م ل :  -أ
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 هللا إبقام  الصالة. َأَمَران -
 املسلم من عمل يده. أ ل -
 حممد العلم من مإبعه. أخذ -
 يف ماضي الرابعي ، م ل : -ب

 اضي احلج  على املتهم.الق أقام -
 املسلم أ اه على الصالة. أعان -
 الرجل حرف  الصيد. أتقن -
 يف أمر الرابعي ، م ل :  –ج 
 قراءة الدرو. أعدْ  -
 معامل  اجلار. أحسنْ  -
 ضيفك. أ رمْ  -
 يف األفعال املضارع  املبدوءة هبمزة ، م ل :  -د 

  .ابلرسال –صلي هللا عليه وسلم  –أن هللا أرسل حممداً  أعلمُ  -
 معي أ ي اليوم. ُأسافرُ  -
 هللا كل وقت حني. َأستغ"رُ  -
 أم. –إىل  –أو  –َأْن  –أنَّ  –إنَّ  –إْن مجيع احلروف ما عدا سألو م ل :  -3
 هللا املرجع واملصري.إىل  -
 هللا ابلغ أمره. إنَّ  -
 احلق سيإتصر. أنَّ علمت  -
 سعيداً. أو ساعدل حممداً  -

 والقطع يف األفعال :اجلدول التاِل يوضح مواضع مهز  الوصل 
 سداسي مخاسي رابعي الالالي الفعل
 وصل وصل قطع قطع ماض
 قطوووووووووووووووووع مضارع
 وصل وصل قطع وصل أمر
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 تدريبــــــــات
 قال الدكتور / سعد دعبيس -1

 ا ي الصغرية اي اَب عبكي عريدك ان ععود.

 عد اي اَب حطم من الروح القيود.

 يئا عن القدر العإيد.عد للصغرية قل هلا ش

 فلكم أحاول أن أقول فاالين عما أريد.

 أعد كتاب  األبيات السابق  و ضع اهلمزة املإاسب  أوائل الكلمات. –أ 

 استخرج من األبيات السابقة الكلمات اليت هبا مهز  وصل أو قطع مبيناً السبب –ب

 السبب الهمزة الكلمة

  
 
 
 

 

 أعرب الكلمات اآلتية :  –ج 

 اإلعراب لمةالك

  الصغرية
  ععود
  القيود
  العإيد

 مز ِّلل ملا أييت مب ال واحد :  -2
 اةاً مهزعه مهزة وصل ، وآ ر مهزعه مهزة قطع. –أ 
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 فعالً مهزعه مهزة وصل ، وآ ر مهزعه مهزة قطع. –ب 

 حرفاً مهزعه مهزة وصل ، وآ ر مهزعه مهزة قطع. –ج 

 دأ هبمز  ، حدّمد نوع اهلمز  يف  لّم منها.يف الكلمات التالية  لمات تب -3

احذرل ، اةعى ، اكتبل ، ا ا ، ادبر ، اقتالع ، ا اك ، امرا ، اعورعل ،      استفسوار ، اكتشوف ، امي هللا ،  -
 ا ذ.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

68 

  فيها همزة القطع يف أول الكلمة
ُّ
د
َ
ع

ُ
 مواضع ت

علوى أصول الكلمو  سالم اجلور ، ه ا وقعت اهلمزة يف أول الكلم  و سبقت حبرف مون احلوروف الزائودة 
والباء ، والواو ، والفاء ، والسني ، والكاف ، وال ، والم التعليل ، والم اجلحود ، والم االبتوداء ، والم القسوم ، 

 و أم ل  : ……والالم الدا ل  على املبتدأ أو اضرب ، والسني الي للتإفيس ، ومهزة االستفهام 

  .ألصدقائهسعيد رمز الوفاء  -
 مساعدة أ يك. انكإبمك -
 اليمني. وأصحاب -
 هللا الظاملني بظلمهم. فأخذ -
 غداً. سأزورك -
 واحدة.  أسر اجملتمع الدراسي  -
 احلفل. ألشاهدَ حضرتى  -
 مإها. ألست"يدحضرت ه: احملاضرة  -
 مؤدب. ألخوك -
 من البيت الستقبالك ؟ أأخرجُ  -

 مواضع تـَُعدُّ  اهلمز  يف أول الكلمة متوسطة
 ملفتوح  على "هّن" الشر ي  ، م ل : ه ا د لت الالم ا -1
 مل عفهم الدرو سأعاقبك. لئن -
 أشركت ليحبطن عملك. لئن -

 ه ا د لت مهزة االستفهام على كلم  مبدوءة هبمزة قطع مكسورة. م ل :  -2

 فهمت الدرو لسوف أعفوق. أنـذا -
 أو مهزة مضموم  فتكتب على واو ، م ل : 

 كلمات يف احلفل ؟  أؤلقيت -

 لى "ه اً" املإونه ظرف. م ل : ه ا د ل ع -3
 يفوز املتفوق. حينئذ …… -
 .……يظهر القمر  ليلتئذ …… -
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 ه ا د لت مهزة وصل على كلم  مبدوءة هبمزة قطع. -4

رْ  -  أبمر هللا. ائتمم

 ملحوظة : 

ه ا جاءت مهز ن يف أول الكلم  وكانت األو: مهزة قطع مفتوح  ، وال انيو  مهوزة وصول مل عىرسومل اهلموزة بول  -1
 رت مدة م ل : صا
 الرسول مبا أىنزل هليه من ربه. آمن

 أما ه ا كانت األو: مضموم  فتقلب ال اني  واو م ل :  -2
 ابإلسالم ك ري من الإاو. ُأومن

 أما ه ا كانت مكسورة قلبت ال اني  ايء م ل :  -3
 الإفس مرهون ابلعمل. إيثار – الب  مهذب   إميان    
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 تدريبــــــات
ل موا حودث للكلمو  مون عغيوري. أد لل السني ، وال -1 أدَّخـُر فاء ، والكاف على الكلمات األفعال التاليو  وبونيِّ

 أفهُم. –أعلُم  –استخدُم  –

 أد لل مهزة االستفهام على الكلمات التالي  و اكتبل الكلم  صحيح  : -2
 ا تشف. –أفضل  –اسم  –ابنة  –أ رم  –أخذ 

 صحيح  مرة أ رى مع بيان السبب.الكلمات التالي  كىِتبتل  طأ أزِعدل كتابتها  -3
 أَؤخرُج ، أاسك حممد ، ا ل. –َسَؤ ْدُخُل  –أامن ، إامان ، ساعة إذَّا ، َأإمذا 

، أو يلهوجى غوري هلجتوه مون غووري  ضــرور قوال األسوتا  الوزايت : "ه ا ةعوت أحوداً يووتكلم غوري لغتوه ِمونل غوري  -4
، ومنط عفكريه ، وأسولوب عملوه. وه ا رأيوت  يف أنه كذلك يف  ليقته وعقيدعه شكمإاسب  ، فال لامرك 
األموووم ، وعسوووتعري يف أعماهلوووا دالالت الإووواو ، فوووال عووورتدد يف احلكوووم عليهوووا  ألســـنةَ أموووً  عىوووديرى يف أفواههوووا 

ليوه الكرامو ى ، فوإن لغو  اإلنسوان شٌئ ابلعبودي  األدبي . هنَّ ما عريده اللغ  العربي  من األم   علهموه العوزةى ، ومى
 عه. رله  ا

 أعرب الكلمات التالية :  –أ 

 اإلعراب الكلمة

  ضرورة
  شك
  ألسإ 
  شئ

 أخرج الكلمات اليت مهزهتا وصل أو قطع ، والكلمات اليت تعترب مبدوء   هبا مثَّ ُبنيّم السبب. –ب

 ثانيا : الهمـــزة المتوسطـــة
 مىت تعترب اهلمز  متوسطة ؟

يف وسط الكلمة سواء أ ان  اهلمز  املتوسطة هي اهلمز  اليت تقع
 توسطها أصلًيا أم عارًضا  ، مثل :
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 بعذاب واقع. سأل سائل -
 حظ. مسألةليست  املسألة -
 املضطر. سؤالأجاب هللا  -

إذا كم دددل الهمدددز   دددي تخل الخامددد  ادددو  خادددل عاأهدددم  مدددز  اسدددتفهمه تخ  مدددز  
ْ   ذه الهمز  متمسط . م ل :   خصل ُع َّ

 درو ؟عفهم ال أأنت - أنت ت"هم الدرس. -
 عليا ؟ أؤ رم - أ رم عليا. -
 احلق وضح ؟ أئن - إن احلق واضح. -
 ابلظامل ؟ آمتُمرَ  - ائتمر القوم ابلظامل. -

ه ا كانت اهلمزة يف آ ر الكلم  ، واعصل هبا موا ال يسوتقل يف الرسوم عىودَّتل بعود هوذا مهوزة متوسوط  
 ، م ل : 
 بعد مإتصف الليل جئتُ   حممد بعد مإتصف الليل  جاء -
 ؟ نبؤهمهذا  القوم                  نبأهذا  -
 أيها املهمل ابلفشل بـُْؤتَ  املهملى ابلفشل            ابء -
  ويل عناؤههن العام الدراسي   ويل       عناءٍ جنحت بعد  -

 ويرتب  رسم الهمزة المتوس ة بأربعة ىشياء ، وهى : 

 ضبط اهلمزة. -1
 ضبط احلرف الذي قبلها. -2
 ها ه ا كان حرف عل .نوع احلرف الذي قبل -3
 نوع احلرف الذي بعدها ه ا كان حرف عل . -4

 رسم الهمزة المتوسطة بعد حرف العلة -1
 ه ا وقعت اهلمزة املتوسط  بعد ايء ساكإه رةت على نربة ، م ل :  -1

 شاعر فذ. احلطيئة -
 هيئتك.حافظ على حسن  -
 للصائمني بعيد الفطر. هنيئا -
 املسلم من رمح  هللا. ييئسال  -
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 وقعت بعد واو ساكإه وكانت اهلمزة مفتوح  أو مضموم  رةت      مفردة ، م ل : ه ا -1
 شاعرا فصيحاً. السموَءلكان  -
 توَءمان.حسام هبراهيم  -
  افت. ضوُءهاملصباح  -
 سالحك حملارب  الشيطان. وضوُءك -

 ه ا وقعت بعد ألف ليإ  وكانت مفتوح  رةت مفردة ، م ل : -2
 األمين أواًل. حذاءكألبس  -
 حبفظ القرآن. لت"اء -
 هجاءه.الفرزدق لشى الإاو  -
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 تــدريــــــــــب
 صزّوب كتاب  اهلمزة يف الكلمات التالي  مع بيان السبب  -

  احلطيأ  ، اهليأ  ، هجاأه ، نساؤ م ، توأمان ، يبدؤون ، السموأل ، ويسيؤن ، سوَأ .

 الســــــــــــبب رسم الهمزة الصحيح
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 زة المتوسطة السَّاكنةرسم الهم -2
 ه ا كانت اهلمزة يف وسط الكلم  ساكإ  : رةت على حرف من جإس حرك  ما قبلها ، م ل :  -1
 حيوان أليف. الَضْأن - حيوان قارض. الَ"ْأر -

 الصائب حيبه الإاو. الرَّْأي -
  لقا الإفاق. بْئس -
 حيوان مفرتو. الذّمْئب -
 حيوان مجيل املإظر. الرّمْئم -
 للبرتول. ْئرابم حفر املهإدسون  -
 عيإاه واسعتان. اجلُْؤذر -
 سيدان موسى سىؤلله. ُأويتلقد  -
 بقي  الشراب يف اإلانء. السُّْؤر -

اهلمزة الساكإ  بعد مهزة وصل مضموم  أو مكسورة : عرسم علوى حورف جموانس حلركو  مهوزة الوصول ، فوإ ا  -2
لوصول لعودم احلاجو  هليهوا ، سبقت الكلم  ابلواو أو الفاء رةت مهزة الكلم  على ألف بعد حذف مهزة ا

 م ل : 
 حممد على املال. اؤمتن -
 املسلمون ابإلمام يف صالة العيد.ائتم  -
 ألمرِِه. َفْأمتَمرْ أمرك حممٌد  -

فالكلمووات السووابق  أوهلووا مهووزة وصوول مكسووورة بعوودها مهووزة قطووع ، فكتبووت هووذه اهلمووزة علووى ايء يف امل ووالني  
ألف بعد حذف مهزة الوصل لد ول الفاء عليها وعودم احلاجو  األول وال اين ويف امل ال األ ري رةت على 

 هليها.
 تــدريــــــــب

 أد ل الكلمات اآلعي  يف مجٍل عىبنيل معإاها ، مع بيان سبب رسم اهلمزة فيها. -

َن.  اجلْوجُو )صدر الطائر والس"ينة( ، الذئب ، ال"أر ، الرئم ، النَّْأيُّ ، بمْئس ، اُئْـُتمم

 سبب رسم الهمزة فيها ـــــةالجملـــــ الكلمة
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 رسم الهمزة المتوسطة تبعَّا لحركتها -3
 ، وقد يكون حرف عل  ، هذه اهلمزة قد يكون احلرف الذي قبلها متحركاً ابلفتح أو الضم أو الكسر ، وقد يكون ساكإاً كما أن هذا الساكن ، قد يكون حرفاً صحيحاً 

 ت عإشأ الصور اآلعي  : ومن ا تالف هذه احلاال

 اهلمز  املتوسطة امل"توحة -أ 
 أن يكون ما قبلها مفتوحاً فرتسم على ألف سواء أكان ما بعدها حرفاً صحيحاً: –أ 
 سائل بعذاب واقع. سأل -
 الطالب على العلم. دأب -
 السد يف الغاب . زأر -
 اجلاهلون البإات. وأد -

 أم كان ألف االالإني م ل : 
 الدرو. قرأااحملمدان               قرأ احملمدان الدرو  -
 احملاضرة. بدأاالطالبان  بدأ الطالبان احملاضرة             -
 الدرو. يقرأانالطالبان  يقرأ الطالبان الدرو               -
 الشر عن اجملتمع. يدرأاناملسلمان  يدرأ املسلمان الشر عن اجملتمع   -

 ظمأى –املنأى  –أنى  –رأى أم كان ألفاً عرسم ايء م ل :  
أن يكون ما قبلها مفتوحاً وبعدها حرف مد أو ألف الت إي  فرتسم حيإئذ هي وهذه األلوف عليهوا موّده م ول –ب 

 : 
 مأاقى. –سأام   –شإأان  –مأاكل  –مكافأات  م ول 

 مأقى. –سآمة  –شنآن  –مآ ل  –مكافآت  فتكون 
 ب.مأار  –مأال  –مأاب  –مإشأات  –مأاالر  م ول 

 مآرب. –مآل  –مآب  –منشآت  –مآثر  فتكون 
  طأان. –مبدأان  م ول 

 خطآن. –مبدآن  فتكون 
 لم  ال اني  مدة على األلف ؟وهإا قد يعرض سؤال : ما احلكم  يف التفرق  بني "يبدأان" ومبدآن "فتكتب اهلمزة يف الكلم  األو: على ألف وبعدها ألف ، وكتبت يف الك

ى ألف امل ىن ، أي اب : أن األلف الي بعد اهلمزة يف الفعل "يبدأان" هي ألف االالإني ، أي ضمري ساسمو وألف األلف الي بعد اهلمزة يف االسم "مبدآن" فهورمبا كان اجلو 
 عالم  هعراب فهى حرف ، واالسم أجدر من احلرف          ببقائه مرسوما.

 –حذف صورهتا ويإطبق هذا على ألوف االالإوني قورءا وهإاك رأي آ ر ، ه ا جاء بعدها مد مصور بصورهتا  
 ورءا.
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 –يـُـَؤّمن  –يـَُؤجـل  –ُمـؤَدب أن يكون ما قبلها مضموماً فتكتب حيإئذ على واو ، ولو كان بعودها ألوف :    –ج
 –ُلَؤمــاء  –ُرَؤســاء  –يـَُؤاخــذ  –ُمَؤاخــا   –يـَُؤا ــل  –يُــؤول  –ُمــؤول  –ُرَؤى )مجــع رؤيــة(  –يـُــَؤخر  –يـُــؤَّدي 
 ُتؤانس. –يـَُؤاخي  –مَؤامر   –دَؤابة 

 –رمئَتـان  –فمَئـة أن يكون موا قبلهوا مكسووراً ، فتكتوب حيإئوذ علوى ايء ، ولوو كوان بعودها        ألوف م ول : -هـ
ـــيمَئة  َئـــان  –لمَئـــام  –ُمبتـــدمََئن  –ا تَئـــاب  –ابدمََئن  –َس ام  –شـــاطمَئني  –فمَئـــآت ُ ْطم َئـــات  –رءم  –قـــارَئنْيم  –مم
 َئان.اَنشم 

أن يكون ما قبلها ساكإا ، وهو حرف صحيح ، وليس بعدها ألف ، فتكتب حيإئوذ علوى ألوف ، م ول :  -1
 بْرأ . –مْرأ   –فجأ   –جرأ   –يرأُس  –يدأب  –بطأ   –جزأين  –نشأ  –مسألة 

مـنن  –مـرآ   –ظمـآن م ول :  –فإ ا كان بعدها ألف املد كتبت هذه األلف هي واهلموزة مودة علوى ألوف  -2
 لقرآن  الم هللا.ا –

سوم األلوف الليإو  ايء وعكتوب اهلموزة حيإئوذ علوى ألوف م ول :  -3  –ينـأى هالّ ه ا كانت هذه األلف متطرف  فرتى
 منأى. –مرأى  –ظمأى 

وه ا كانت هذه األلف الي بعد اهلمزة املتوسط  املفتوح  ألف االالإني ، رةوت هوذه اهلموزة مفوردة ه ا كوان  -4
قىورء مبعوىن احلويض  –سم وىن  قُـرَءان –جـزءان  –بُـرءان  –بَـْدءان ا بعده م ل : احلرف الذي قبلها ال يوصل مب

  –عبئــان  –بطئــان أو الطهوور مإووهو وعىرسووم علووى نووربة ه ا كووان احلوورف الووذي قبلهووا يوصوول مبووا بعووده  م وول : 
 نشئان. – "ئان 

ذ مفووردة ، ولووو كووان أن يكووون مووا قبلهووا سوواكإا وهووو حوورف غووري صووحيح أبن كووان ألفووا ، فرتسووم اهلمووزة حيإئوو –ز
قراء  ، تضاءل ، هواءه ، غذاَءك ،  ساءان ، مـالء  ، جـراء  ، وراءه ، جـاءك ، بعدها ألف ، م ل : 

 ساء م ، براء  ، تساءل ، ت"اءل ، جزاءان ، تشاءموا.

 –هــدوءه  –ضــوءان أن يكوون مووا قبلهوواً واوا سوواكإ  أو مشووددة مضوموم  فرتسووم اهلمووزة حيإئووذ مفووردة م ول :  –ح
 تبٌوَءك. –جلوءك  –مقروءه  –السموءل  –تْوءم  –يسوءه  لن

 –رديئـة  –بطيئـان  –فيَئـُة شـيئان  –هْيئـة أن يكون ما قبلها ايء ساكإ  فرتسم اهلموزة حيإئوذ علوى نوربة م ول :  –ط
 شيئني. –نسيئة  –خطيئتان  –مشيئة 
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 تـدريــــــــــب
 –نشـأا سبب رسم اهلمزة املفتوح  يف كول كلمو  :  أد ل الكلمات التالي  يف مجل عوضح معإاها ، مع  كر -

القـرآن ،  الجئـان ، مبـدآن ، البيئـة ، مـرآ   –ينأى  –مرأى  –منشآت ، نبآن ، ُجرأ  ، فجأ   –يبدأان 
 ، املرأ  ، تيئسوا العباء  ، مسألة ، الذّمََئب ، يتَأّذب.

 ســـبب الرســم الجملـــــــة الكلمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 هلمز  املتوسطة امْلضُمومةا –ب 
قوود يكووون احلوورف الووذي قبلهووا متحركووا ابلفووتح أو الضووم أو الكسوور وقوود يكوووون  -أيضووا–هووذه اهلمووزة 

ساكإا كما أن هذا السواكن قود يكوون حرفوا صوحيحا وقود يكوون حورف علو  ومون ا وتالف هوذه احلواالت عإشوأ 
 الصور التالي  : 
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َأُؤلقـى  –يـَـُؤز  –يـَـُؤم د فرتسم اهلموزة حيإئوذ علوى واو م ول : أن يكون ما قبلها مفتوحا وليس بعدها واو امل -1
 َأؤقسم. –خَطؤه  –مبدؤه  –يقرؤه  –أؤنبئكم  –

فإ ا كان بعد اهلموزة واو املود كتبوت اهلموزة مفورده حبيوث ال ميكون اعصوال موا قبلهوا مبوا بعودها. م ول : 
 رءوم. –راءون  –لن يربءوا  –يقرءون  –يبدءون  –رءوف  –قرءوا  –بدءوا 

َسـئول  –َصـئول وعكتب اهلمزة على نربة ه ا كان احلرف الذي بعدها ميكون اعصواله مبوا قبلهوا م ول : 
 يلجئون. –ال يعبئون  –أنشئوا  –جلئوا  –يئول  – ئود   –مئول  –

سمجووع نـُــُؤم أن يكوون مووا قبلهوا مضووموما فتكتووب اهلموزة حيإئووذ علووى واو ه ا مل يكون بعوودها واو املود م وول :  -2
 نئومو

 إ ا كوان بعودها واو املود رةوت اهلموزة مفوردة ه ا كوان احلورف الوذي قبلهوا ال يوصول مبوا بعوده م ول :ف
 رُءوس. –ُدءوب 

ــوس  –ُشــئون وعرسووم علووى نووربة ه ا كووان احلوورف الووذي قبلهووا يوصوول مبووا بعووده م وول :    –ُ ئــوس   –رُئ
 ُخئون.

 –َشـــاطمُئه  –مبـــادُئكم و م ووول : أن يكووون موووا قبلهووا مكسوووورا فتكتوووب حيإئووذ علوووى ايء ولوووو كووان بعووودها وا -3
ــُئهم  ُئــوا  –انشم ُئــوا  –وطّم ُئــون  –بَرمئــُوا  –َظمم  –الجئــون  –منشــئمون  –يســتهزمئون  – طمئــون  –ُمبَتــدمُئون  –مم
 يلتجئون.

أن يكوون مووا قبلهووا سوواكإا وهووو حورف صووحيح أو ألووف ولوويس بعوود اهلموزة واو فتكتووب اهلمووزة حيإئووذ علووى  -4
 غذاؤك. –شتاؤها  –هواؤها  –أصدقاؤه  –الت"اؤل  –التشاؤم  – أُنؤر –أْرؤس واو م ل : 

 إذا كم  أع  الهمدز  خاخ كت دل مفدب ه إذا كدم  ال دبل الدذا ل اهدم    
 مذءوم. –جاءوا  –اضاءوا  –َمْرُءوس يمصل أمم أع ه م ل : 

 خ خت  عاى   ب  إذا كم  ال بل الذا ل اهم يمصل أمم أع ه م ل : 
 سمصاب القلبو.م"ئود  –مشئوم  –مْسُئول 

ـــُوس منـــه  –فيُئهـــا أن يكوووون موووا قبلهوووا ايء سووواكإ  فتكتوووب اهلموووزة حيإئوووذ علوووى  ايء م ووول :          -5  –ميئ
 شيئهم.
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 –هـدوءه  –يسـوءه أن يكون ما قبلها واوا ساكإه فتكتب اهلمزة حيإئذ مفورده ولوو كوان بعودها واو م ول :  -6
 موءوده. –وضوءه 
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 تــدريــــــــب

 زة املتوسط  على صورهتا التالي  مع  كر السبب.وضح رسم اهلم -1
 أرُؤس. –شتاؤك  –ميلُؤه  – طئون  –دماؤهم  –مبدؤان  –أُؤلقى  –يبدءون  –الت"اُؤل  –قرءوا 

 السبب توضيح رسم اهلمزة الكلمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ضــاء ، أنى ، قــرأ ، بــدأ ، أهوات الفعوول املضووارع مون األفعووال التاليوو  و اسوإده ه: واو اجلماعوو  :          -2
 جلأ ، ساء ، ابء.
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 اهلمز  املتوسطة املكسور  –ج 
عكتب هذه اهلمزة على ايء مهما يكن ضبط احلرف الذي قبلها ومهما يكن نوع احلرف الذي قبلها أو الذي 

 بعدها م ل : 

 –بنـائني  –ئيـل عزرا –إسـرائيل  –يكتئـب  –يـئن  –أئلـه مـع هللا  –أئـنكم  –أئذا  –سئل  –سئم  –رئي  –مطمئن 
 وضوئهم. –مئني 

 تعقيب : 

الحظإووا أن احلركووات ال الالوو  عووؤالر يف رسووم اهلمووزة املتوسووط  ولكوون يتفوواوت أتالريهووا فالكسوورة أقواهووا وعليهووا  -1
 الضم  ، و الفتح . كما يلي :

نفسوها  فإ ا كانت هحدى احلركتني كسرة ظهر أتالريها وهو رسم اهلمزة على ايء سواء أكانوت الكسورة للهموزة –أ 
أو كانوت الكسورة للحورف الوذي قبول اهلموزة وكانوت سـئم( أو مفتووح م ول س رُئـي(وما قبلها مضموم م ول س

ففوي مجيوع هوذه األم لو  عغلبوت الكسورة علوى رئَـة( أو مفتوحو  م ول سمبادئـه( اهلمزة نفسها مضموم  م ل س
 الضم  والفتح .

م  أي رةووت اهلمووزة علووى واو سووواء أكانووت وه ا كانووت هحوودى احلووركتني ضوومه واأل وورى فتحوو  عغلبووت الضوو–ب 
أم كانت الضم  للحورف الوذي قبول اهلموزة وكانوت اهلموزة        )يؤم(الضم  للهمزة وما قبلها مفتوح م ل 

 ففي هذين امل الني عغلبت الضم  على الفتح . يؤدب(مفتوح  م ل س

ف ه ا ضىبط احلورف الوذي قبلهوا ابلفتحو  الفتح  أضعف احلركات أتالريا فاهلمزة املتوسط  ال عرسم على هال أل–ج 
 أو السكون وكانت الفتح  غري ُدودة والسكون على حرف صحيح.

ه ا كانووت اهلمووزة املتوسووط  سوواكإ  ومووا قبلهووا متحوورك أو العكووس يظوول التووأالري للحركوو  املصوواحب  للسووكون  -2
  بقا للرتعيب السابق.

 بئر. –أفئده رةت اهلمزة على ايء م ل : ه ا كانت احلرك  كسرة للهمزة أو احلرف الذي قبلها  –أ 

 .لؤم –أرؤس  ه ا كانت احلرك  ضم  للهمزة أو للحرف الذي قبلها رةت اهلمزة على واو م ل : –ب 

 رأفه. –يسأل وه ا كانت احلرك  فتح  للهمزة أو للحرف الذي قبلها رةت اهلمزة على ألف م ل :  –ج 
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 مةاهلمز  املتطرفة يف أخر الكل -اثلثا 
 رسم هذه اهلمزة يضبط رةها بضبط احلرف الذي قبلها وأقوى احلركات الكسر والضم والفتح.

عـْبء  –جـْزء ه ا كان ما قبلها ساكإا رةت اهلمزة مفردة سواء أكان هوذا السواكن حرفوا صوحيحا م ول :  -1
 دْفء. – ْفء   –رْدء  –بْدء  –

سـناء  –هنـاء  –يضـاء  –يشـاء  –بنـاء  –بـاء أع –هـواء  –أصدقاء  –جزاء أم كان حرف عل  ألفا م ل :  ❑
 بيداء. –أنبياء  –حسناء  –جنالء  –لقاء  –عداء  –وابء  –غذاء  –

 –ضـوء  –ينـوء  –جلـوء  –قـروء  –يبـوء  –يسوء  –وضوء  –هدوء  –نشوء أم كان حرف عل  واو م ل :  ❑
 نوء.

شـيء  –يفء  –جيـيء  -يضيء ي"ـيء  –يسيء  –بريء  –رديء  –جريء أم كان حرف عل  ايء م ل :  ❑
 مريء. –هينء  –

 ففي مجيع هذه الصور عرسم اهلمزة مفردة سواء أكانت هي مضموم  أم مكسورة. ❑

  فلها األحكام اآلتية :أما ه ا كانت مفتوح  يف آ ر اسم مإصوب مإون  ❑

ملإصووب ه ا كان الساكن قبلها حرفا صحيحا يفصل عما بعده كتبت مفردة وبعودها ألوف مبدلوه مون عإووين ا –أ 
 رزءا. –جزءا  –برءا  –ردءا  –بدءا م ل : 

ه ا كوووان السووواكن قبلهوووا حرفوووا صوووحيحا يوصووول مبوووا بعوووده كتبوووت علوووى نوووربه وبعووودها ألوووف مبدلووو  مووون عإووووين –ب
 ملئا – "ئا   –دفئا  –بطئا  –نشئا  –عبئا املإصوب م ل : 

 –ضـــياء  –غـــذاء  –هــواء      ه ا كووان السووواكن قبلهووا ألفوووا كتبووت مفووورده وال يكتووب بعووودها ألووف م ووول :    –ج
 ساء. –آراء  –أحباء  –أعداء 

هودوءا  –وه ا كان الساكن قبلها واوا رةت اهلمزة مفردة وبعدها األلف املبدل  من عإوين املإصوب م ل سووءا  –د
 ضوءا. –وضوءا  –نشوءا  –جلوءا  –

 –شــيئا دلو  مون عإووين املإصووب م ول : ه ا كوان السواكن قبلهوا ايء رةوت اهلموزة علوى نووربة وبعودها اآللوف املب–ههـ
 مرئيا –هنيئا  –دنيئا  –جريئا  –بريئا  –فيئا 

 ه ا كان ما قبلها متحركا رةت على حرف يإاسب حرك  ما قبلها. -2
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، ويف هوذه قـرأ  –نشـأ  –بـدأ فإ ا كان ما قبلها مفتوحا رةوت علوى ألوف سوواء أكانوت هوي مفتوحو  م ول :   –أ 
 ملجًأ. –مبتدًأ  –خطًأ  –نبأً اسم مإصوب مإون ال يكتب بعدها ألف م ل : احلال  ه ا كانت يف آ ر 

فتكتوب نبـأ ،  –خطـأ  –ملجـأ  –مبدأ  –يلجأ  –يقرأ  –ينشأ  –يبدأ أم كانت اهلمزة نفسها مضموم  م ل :  
 على ألف.

 مرفٍإ. –مبتدٍإ  –مبدٍإ  –نبٍإ  –خطٍإ أم كانت اهلمزة مكسورة م ل :  

 مل يشْأ. –مل يلجْأ  –مل يقرْأ  –مل يبدْأ إ  م ل : أم كانت اهلمزة ساك 

 –التكــافَؤ  –: لــن جيــرَؤ وه ا كوان مووا قبلهوا مضووموما رةوت علووى واو ، سوواء أكانووت هوي مفتوحوو  ، م ول  –ب 
 بطَؤ. –جرَؤ  –وضَؤ  –التأللَؤ 

 –لؤلــؤا  –تأللـؤا  –تكـافؤا سه ا كانوت هوذه الفتحو  يف اسوم مإصووب مإوون كتوب بعوود الوواو ألوف ، م ول :       
 و.جترؤا

 التأللؤ. –التكافؤ  –جيرؤ أم كانت اهلمزة مضموم  م ل :  

 –بوود   –بىوورِيء  –وه ا كووان مووا قبلهووا مكسووورا رةووت علووى ايء سووواء أكانووت هووي مفتوحوو  م وول : ظِموويء  –ج 
 يإشيء. –قريء  –أنشئ 

 –مســتهزَئ –قــارَئ  –شــاطئا      سه ا كانووت هووذه الفتحوو  يف اسووم مإصوووب مإووون كتووب بعوود اليوواء ألووف م وول : 
 و.سيئا –متأللنا  –مبتدَئ 

 يكايفُء. –خيطيُء  –ينشيُء  –يبدميء أم كانت اهلمزة مضموم  م ل :  

 مكايفء. –شاطيء أم كانت اهلمزة مكسرة م ل :  

 
 تــدريـــــــب

ْ الرسم الصحيح للكلمات التالية مع بيان السبب : -  َعنيّم
 شُؤ   ِعْبًلا   ُسْماًء   ِبَتمًءا    يء   ضْمُؤ   يتشُؤ  مطيء    خم ُل   كفُء   

   امبُئ     تجُبت   لو ينء    مئ ي   المبُؤ   امبءخ   ُ زًءا   ُلِبت    أللُؤا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

85 

 

 األلــــف اللينـــــة
..  "ـاح ، ودعـا ، وقـال ، يرضـى ، وعلـى ، وإىل هي ألف سواكإ  مفتووح موا قبلهوا ، م ول ألوف ، 

  يف أول الكلم  ، ألهنا ساكإ  وهمنا عقع يف وسط الكلم  أو آ رها.وهي ال أتيت

 أوال : األلف اللينة المتوسطة : 

عرسم ألفا دائما ، سواء أكانت أصلي  أم عارض  فاملتوسط  أصوال هوي : الوي يكوون بعودها حورف أو 
طا عارضوا هوي األلوف الوي  .. واملتوسوط  عوسو جـامع –ينـال  –ابع أك ر مون احلوروف األصولي  يف الكلمو  م ول : 

قـراهم ، أو  الضومري م ول :   فتا كانت آ ر الكلم  و حلق آب ر الكلم  شيء آ ر م ل :  ء التأنيث م ل : 
 إالم تتطلع ؟. عالم ت"كر ؟..، أو ما االستفهامي  م ل :  يرعاها –يلقاك 

 :  و1سثانيا : األلف اللينة المتطرفة

  فـي األساء : -1
.. مووا عوودا بعووض قنــا  –روســيا تــال  –زفتــا  –ايفــا  –عكــا  –بنهــا  –طنطــا عرسووم ألفووا :  األعجميــة :األســاء  –أ 

 .. فتكتب ألفها ايء. خبارى – سرى   –موسى  –عيسى األةاء م ل : 
  ي"ما  –حيثما  –إذا الظرفية مهما م ل األدوات :  –عرسم ألفا  األساء املبنية :–ب

  ما.  –مها  –أنتما  –أان وم ل الضمائر : 
 هنا. –هاات  –هذا وم ل أةاء اإلشارة : 

 -رماب وكانوت األلوف مإقلبو  عون واو م ول :  –عكتب ألفوا ه ا كوان االسوم الالاليوا  يف األساء العربية املعربة : –ج
 عال.–عصا –ذرا – رضا – راب 

 وتكتب األلف ايء يف املواضع اآلتية : 
 سرى.–نوى   –قرى  –فىت  –هنى عن ايء م ل : ه ا كانت يف اسم الالالي وهي مإقلب   –أ 

                                                                                       
 وهي األلف املإقلب  عن واو أو ايء وملعرف  أصل األلف يتبع أحد هذه األمور : و1س
 ال"عل املضارع. –د  اجلمع. –ج  التثنية. -ب اإلتيان ابمل"رد. –أ 
  اإلسناد لضمري ال"اعل. –ز  اسا املر  واهليئة. -و املصدر.  -هـ
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ليلـى  – ـربى   –صـغرى  –جنـوى  –سلوى أو يف اسم أحرفه أك ر من الالال  وليس قبل األلف ايء ، م ل :  –ب 
.. فوإن كوان قبول األلوف ايء رةوت األلوف الليإو  ألفوا م ول : ذ رى –جرحى  –منتدى - -مستش"ى  –

 دنيا. – ثراي –خطااي  –بالاي  –قضااي  –هدااي 
 )ُييا(.للتفرق  بني       االسم والفعل  ُيىي(هال ه ا كانت الكلم  علما فرتسم األلف ايء م ل : س

 فـي األفعـال :  -2
ــدا راب  –أال م وول :  –عرسووم ألفووا ه ا كانووت آ وور فعوول الالالووي وكانووت مإقلبوو  عوون واو  –أ   –دان  –خــال  –ز ــا  –ب

 غدا. –جنا        –حما  –ص"ا  – سا   –سا  –سطا  –عدا 
 وترسم ايء فيما عدا ذلك : –ب 
 – ــوى   –نــوى  –طلــى  –ســعى  –ســرى  –قضــى أبن عكووون آ وور فعوول الالالووي ، ومإقلبوو  عوون ايء م وول :  -1

 هوى. –غوى  –بكى  –جرى  –فدى  –بىن  –أىب  –طوى  –حكى  –هدى  –مشى 
 –أصــغى  –ألقــى  –أقضــى     أو كانوت آ وور فعوول أحرفوه أك وور موون الالالوو  ، ولويس قبوول األلووف ايء م وول : -2

 -اســـرتجى  –اســرتخى  –اســـتوىل  –افتــدى  –أصـــلى أخلــى –أشــقى  –أدمـــى  –أع"ــى  –أوىل  –أبــدي 
 أعيا. –أحيا .. فإن كان قبل األلف ايء رةت األلف الليإ  املتطرف  ألفاً م ل :  استدعى

 ملحوظة : 

اضوووي سدعووواو عإووودما يبوووىن مضوووارعه الفعووول املضوووارع الوووذي ماضووويه مكوووون مووون الالالووو  أحووورف م ووول الفعووول امل -
فيعاموول علوى أنووه مكووون عوون أربعوو  أحوورف ألنإووا يف هووذه احلالوو  نعوود  )أدعــى(أو  )يــدعى(للمجهوول يصووري 

 .ُتكسى ، ويُرمىحرف املضارع  ضمن الكلم  ،  وأيضا : 

 فــي احلـروف : -3
 اي.  –هال  –عدا  –خال  –أمَّا  –أما  –أال  –إالَّ عرسم ألفا م ل : 

 . فاأللف عرسم ايء.حىت –بلى  –إىل أربع  أحرف هي : ما عد 
 

 تــدريــــــب
بني رسم األلف الليإ  يف الكلمات التالي  على الوضع الذي رةت عليه :   حيواة ، أةوى ، الر واء ، أدىن  -

، األو: ، الف  ، اضالف ، عال ، الغالم ،  أوصى ، يإحين ، اسوت فى ، هشوام ، سوطا ، أ  ، جورى ، 
 فا ، اشرتى ، مصطفى ، الراي. 
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 الحروف التي تنطق وال تكتب
 أشهر هذه احلروف ، األلف ، وامليم ، والإون ، والواو ، والياء.

 )حـــــذف األلـــــف(

 األلف التي تحذف من أول الكلمة.
 .)ابنه(وكلم   )ابن(حتذف األلف من كلم   أوال :

تصلني وكانت نعتواً للعلوم األول ومل عقوع يف أول السوطر ومل ه ا كانت كل مإهما مفردة وواقع  بني علمني م -1
ُسيـت أسـاء  –اثين اخلل"اء الراشـدين عمـر بـن اخلطـاب يإون أوهلما ، وال اين مإهما أب لألول ، م ل : 

 تزوج الرسول من السيد  خدجية بنة خويلد. –بنة أيب بكر ذات النطاقني 
حســام وإبـــراهيم ابنـــا حســن مـــن الالعبـــني م ووول : فووإ ا الإيووت أو مجعوووت ال حتووذف ألفهوووا مطلقووا ، 

 .البارزين يف مصر ، عمر وعلي وحممد أبناء إبراهيم

 أن عقع بني علمني ال يفصول بيإهموا شوئ آ ور غريمهوا فوإ ا فصول بيإهموا ال حيوذف األلوف م ول :–ب
 عمر هو ابن اخلطاب ، العامل ابن العامل أقدر على تقدير العلم

خالختمتدد  عددن  إسـماييل   يننــ ضدع عامددًم م ددل خبشدمل العاددو ا سدو الددذا خ 
ر  أدل  تخ  فـن  نـع يـن اسو   ص   تعبل اسدم  مد      خالختيد   دي مدم ُصد ِ 

 أنو الهيثم نع أني الشيص   رأيت أم كلثوم ننة يمر.ته م ل : 
حممــد ابــن :  نعتوواً للعلوم قبلهووا ، فوإ ا كانوت  ووربا مو ال ال حتووذف ألفهوا م ول )ابنـة(أو  )ابــن(أن عكوون كلمو  –ج

ابنــة مــن ، جوووااب ملوون سووأل : ح"صــة ابنــة عمــر وم ول ابــن مــن حممــد ؟ ، وهوذا جوووااب ملوون سووأل : ســعيد 
 ح"صة ؟.

 يف أول السطر وهال ظلت األلف كما هي. )ابنة(أو  )ابن(أال عقع كلم   –د
ة القريـة ت"ـوق أبنـأي هل ابن الوليد شاعر ؟  أبن الوليد شاعر ؟ه ا د لت عليها مهزة االستفهام ، حنو  -2

 ابنة املدينة يف التعليم اجلامعي ؟

 ايبن الكرام ، ايبنة الكرام.ه ا وقعت بعد حرف الإداء سايو م ل  -3
أصـط"ى البنـات علـى وم ول :  أسـه حممـد ؟حتذف مهزة الوصل ه ا وقعت بعد مهوزة االسوتفهام ، م ول :  اثنيا :

و التعريفيو  فإهنوا ال حتوذف بعود مهوزة االسوتفهام ، هال ه ا كانت مهزة الوصل هى        مهوزة سأل البنني ؟
آلرجـــل حضـــر احل"ـــل ؟ آلعلـــم أن"ـــع         وهمنوووا عكتوووب هوووى ، ومهوووزة االسوووتفهام ألفوووا عليهوووا مووود ، م ووول : 

 أم اجلهل ؟
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ابسـم الـوطن ، أموا حنوو :  )بسم هللا الـرمحن الـرحيم(حتذف األلف من كلم  ساسمو يف البسمل  الكامل  اثلثا : 
 ، فال حتذف.  العلي الوهابوابسم هللا

للعلــوم ه ا د وول عليهووا الووالم ، سووواء أكانووت مكسووورة ، م وول :     الم اجلوور م وول :  )أل(حتووذف ألووف  رابعــا :
، لنخـر  خـري وأبقـى ، أم كانت مفتوح  م ول الم االبتوداء م ول : اإلنسانية أثر يف معرفة اتريخ األمم 

 اي للعلم.، والالم بعد التعجبي  م ل : ع"اء اي لألقوايء للضوالم االستغاال  م ل :  

 األلف التي تحذف من وسط الكلمة
 .)اإلله(بدون أل أو مع أل  )إلـه(ومن كلم   )هللا(حتذف من لفظ اجلالل   –أ 
فوال حتوذف ، ألهنوا ال زلـت رحيمـاً رمحـاانً ه ا كانت علماً معروفاً أبل ، أما حنوو  )الرمحن(وحتذف من كلم  –ب

  ، و الي  من أل.ليست علماً 
وأولئـك ، ، والسـموات سواكإ  الإوون ، أو مشوددة الإوون  لكـن حتذف من بعض كلموات أ ورى أشوهرها ، –ج

 وطه.

 األلف التي تحذف من آخر الكلمة

فــيم أنــتم شــاردون ؟ عــم يتســألون ؟   حتوذف األلووف موون مووا االسوتفهامي  ه ا سووبقت حبوورف جوور ، م ول :  –أ 
فوإ ا ركبووت ال حتووذف  )ذا(مووع  )مـا(ويشوورتط يف هووذا احلوذف أال عركووب ؟ تسـافر ؟ عــالم تتعــب ن"سـك 

 مباذا؟ –ملاذا ألفها م ل 

 )طه(.حتذف من آ ر كلم  –ب

ه ا د وول علووى علوم مبوودوء هبمووزة غوري ُوودودة زائود علووى الالالوو  أحورف ومل حيووذف مإووه  )اي(ومون حوورف الإوداء –ج
.. فوإ ا كانوت مهوزة العلووم ، إيساعيـل ، أيسـاء أيجمــد شويء سوهوذا احلوذف يكوون جوائزا ال واجبوا حنوو  و: 

وه ا حذف مون العلوم شويء اي آدم ، اي آمال فتكتب  )اي(ال حتذف ألف آدم ، آمال ُدودة م ل :     
.. علووى رأي موون حيووذفون األلووف موون هووذه األةوواء. أو ه ا اي إسعيــل ، اي إبــراهيم بقيووت ألووف اي م وول : 

وأييهـا اإلنسـان مـا غـرك بربـك حنوو أيهول املوودة ،  )أيـة(أو       ()أيأو  )أهل(على كلمو   )اي(د لت 
 الكرمي ، وأييتها         الن"س املطمئنة.

 التإبيه ه ا د لت على :  )ها(وحتذف األلف من –د

 هذا ، هذه ، هذي ، هؤالء.اسم هشارة ليس مبدوًءا ابلتاء أو اهلاء وليس بعده كاف ، م ل :  -1
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هاتا   هـاتي م دل :  )ها(بتمء      ذل مع  تلف  تمم اسو اإل مر  الم  خء
 ها هنا.  خالم  خء بهمء   م ل : هاتا  

 )هاذاك(.م ل  )ها(وكذلك اسم اإلشارة الذي حلقته كاف اضطاب ال حتذف معه ألف 

 هأان ، هأنتما ، هأننت.الضمري املبدوء هبمزة ، م ل :  -2
 هأنذا.م ل   )ذا(تإبيه وجاء بعده كلم  ال )ها(ه ا د لت عليه  )أان(حتذف ألف الضمري -هـ
 –ذلكمــا  –ذلـك ه ا كانوت اسوم هشوارة مقووروان ابلوالم الدالو  علوى البعوود م ول :  )ذا(حتوذف األلوف مون كلموو  –و

 ذلكن. –ذلكم 

 )حــــذف ألـــــــــ(
لليمـون ه ا سبقت بالم وكان بعدها الم ، سواء أكانت الوالم السوابق  مكسوورة م ول :  )أل(حتذف 

 للع"و أفضل للشرفاء.. أم كانت مفتوح  م ل : للعلم قيم جميد ،  وائد مجةف
وعشوووومل هووووذه القاعوووودة االسووووم املوصووووول الووووذي للم ووووين ومجاعوووو  اإلانث ، فووووإ ا د لووووت عليووووه الووووالم 

لالئــي حضــرن اةاضــر   –اجلــائز  للــذين فــازا يف املســابقة املكسووورة أو املفتوحوو  حووذفت أل موون أولووه م وول : 
 ة.معاملة طيب

 )حــــذف النـــون(
 عمـن      تتحـدث ؟ ممـن وصـل ال"ـائز ؟م ول :  )مـن(ه ا د لتا على  عن( –)من حتذف الإون من كلمي –أ 

عمــا ، حنوو : عـم يتســألون ؟ أم  انـت زائــد  اسوتفهامي  حنووو :  )مــا(سوواء أكانوت  )مــا(أو د لوت علوى 
ع"ــى حممــد م كانووت مصوودري  م وول : ، أعلمــت عمــا تقصــد ،    أم كانووت موصووول  حنووو : قليــل ألقــاك 

 عمن أساء إليه.
إمــا يــبلغن ، فإمـا تــرين مــن البشـر أحــدا الزائوودة م وول :  )مـا(حتوذف الإووون مون هن الشوور ي  ه ا جواء بعوودها –ب

 إال تنصروه فقد نصره هللا.، أو جاء بعدها سالو الإافي  م ل : عندك الكرب أحدمها أو  المها 
، أمووا جيــب أال تتعجــل ال"ــوز الإافيوو  م وول :  )ال(  للمضووارع ه ا جوواء بعوودها حتووذف موون أن املصوودري  الإاصووب–ج

 أشهد أن ال إله إال هللا.الإافي  فال حتذف نوهنا ، م ل :  )ال(امل فف  من ال قيل  وبعدها  )أن(

 )حــــــذف الـــــواو(
 حتذف خت"ي"ا من الكلمات : 

 ق فيهو ، و لك للشهرة.سما يدهاون سمقربة الإصارىو  داود ، طاوس ، انوس
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 )حــــــذف اليـــــاء(
 حتذف من الكتابة الياء الناشئة من إشباع احلرف املكسور يف الشعر مثل :  –أ 

 رمي علــــــــــــــى القــــــــــــــاع بـــــــــــــــني البــــــــــــــان والعلـــــــــــــــم
 

 أحـــــــــــــل ســـــــــــــ"ك دمـــــــــــــي يف األشـــــــــــــهر احلـــــــــــــرم 
 

الـدع ، واملتعـال غو  حنوو : حتذف ايء االسم املإقوص املعرف أبل ه ا وقف عليه إبسكان ما قبل اليواء يف ل –ب 
 ، والتالق ، يف الداعي ، واملتعاِل والتالقي

حضــر داٍع حتوذف ايء االسوم املإقووص الإكوورة يف حوالي اجلور والرفووع ويعووض عإهوا بتإوووين العووض ، حنوو :  –ج 
 إىل احل"ل ، مررت بقاض حكم ابلعدل.

 )حـــذف ألف التنويـــن(
 حتذف ألف التنوين من : 

 ملنتهي بتاء مربوطة مثل : )أ( االسم ا
 للعاملني. رمحة –صلى هللا عليه وسلم  –أرسل هللا حممد  -
 قراء  واعية.قرأت القص   -

 )ب( االسم املنتهي هبمز  مرسومة على ألف مثل : 
 سارا عإك اليوم. نبأً ةعت  -
 يف اجلهاز. خطأً أصلحت  -

 )ج( االسم املنتهي هبمز  قبلها ألف مثل : 
 هلل ولرسوله. إرضاءً أكرمت الضيف  -
 موفورا. عطاءً أعطى الرجل جاره  -
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 تـــدريـــــــب
 عني الرسم الصحيح فيما يلي : 

 بسم األمة. –ابسم األمة  -

 هذان. –هاذان  -

 داوود. –داود  -

 جزاء. –جزاءا  -

 هؤالء. –هاؤالء  -

 رمحن. –رمحان  -

 الرمحان. –الرمحن  -

 هأنذا. –ها أانذا  -

 طه. –طاه  -

 ايسني. –يس  -

 نبأ. –نبأن  -

 لليمون. –للليمون  -

 حممد ابن عبد هللا. –حممد بن عبد هللا  -

 اي بن األ رمني. –اي ابن األ رمني  -

 العامل بن العامل. –العامل ابن العامل  -

 خالد هو بن الوليد. –خالد هو ابن الوليد  -
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 الحروف التي تكتب وال تنطق

 حرف األلـــف
 األلف ال عقع هال يف وسط الكلم  ، أو يف آ رها.

.. وكوووذلك ه ا  ثالمثائـــة ، أربعمائـــة ،  ســـمائة ، ســـتمائةمفوووردة أو مركبووو  م ووول  )مائـــة(عووزاد وسوووطا يف كلمووو  –أ 
، مئـــات ، مئـــون ، مئـــني ، أمووا اجملموعووو  فووال عوووزاد فيهووا ألوووف م وول : مائتـــان ، مـــائتني كانووت م إووواه حنووو  : 

 .النسبة املئوية ، والعيد املئويوكذلك املإسوب هليها م ل : 

 رفا يف املواضع اآلتية : تزاد ط–ب
.. أموا الووواو  الووي هوي علوو  والم الفعول فووال يكتووب رجعــوا  –خرجــوا  –حضــروا بعود واو  اجلماعوو  حنوو  :  -1

،     وكوذلك الوواو عالمو  الرفوع يف مجوع املوذكر السوامل املضواف يـدعو ، يرجـو ، يلهـو بعودها ألوف ، م ول : 
عبــــو الكـــــر  ، شـــــاهدت م"تشـــــي القريـــــة ،       حضـــــر الوامللحووووق املضووووواف ال يكتووووب بعووووودها ألووووف م ووووول : 

 مررت أبوىل العلم.

 يف أ ر بيت الشعر ه ا كانت لإل الق حنو :  -2
 أبان نـــــــــــــــــــــــــــــــــورد الـــــــــــــــــــــــــــــــــراايت بيضــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ــــــــــــــــــــــــد روينــــــــــــــــــــــــا   ونصــــــــــــــــــــــــدرهن محــــــــــــــــــــــــرا ق
 

، بشوورط أال يكووون االسووم مإتهيووا بتوواء ذهبــت إىل احلقــل ظهــًرا يف آ وور االسووم املإصوووب املإووون ، حنووو :  -3
 التأنيث املربو  .

 حرف الـــواو
 الواو ال عزاد هال يف وسط الكلم  أو يف آ رها.

حنـــن اأُلِل ســـبقوا اةوووا موصووووال فوووال عوووزاد فيهوووا الوووواو م ووول :  "األىل"، أموووا  "أوالء"الوووي لإلشوووارة أو  "أوىل" –أ 
 ابلعلم.

لــو قــو  وأبس حنــن أو مبعووىن أصووحاب ومهووا امللحقتووان جبمووع املووذكر السووامل م وول :  "أولــو" "أوِل"ويف كلمووي  -2
 شديد ، إن أوِل ال"ضل حمببون إىل الناس.

 وأوالت األمحال.مبعىن صاحبات وهي امللحق  جبمع املؤنث السامل    م ل :  "أوالت"ويف كلم  :  -3

فتح عمـرو بـن العـاص م ل )عمر( مرفوع  أو جمرورة ، للتفرق  بيإها وبني كلم   "عمرو"وعزاد  رفا يف كلم  –ب
إن َعْمـرا  ـان املإصووب  ولوذا ال عوزاد فيهوا الوواو م ول :  عمـراملإصوب  فوال عشوتبه بكلمو   عمرو، وأما مصر 
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املإصووب  ه ا كانوت غوري مإونو  ، و لوك يف  عمرو، وعزاد الواو يف قدو  ، إن ُعَمَر فرق بني احلق والباطل 
 إن عمرو بن هند عامل عمرو بن  لثوم معاملة سيئة.حال  وصفها بكلم  "ابن" م ل : 

 ويشرتط يف زايد  الواو يف  لمة عمرو ما أييت : 
 علما على ش ص.  "عمرو"أن عكون كلم   –أ 
 أال عضاف ه: ضمري.–ب
 أال عقرتن أبل.–أال عصغر.                     د–ج
 أال عكون مإسوب .-هـ

 فإ ا فقد أحد هذه الشروط ال عزاد الواو يف آ رها.

 ملحوظة : 

  ر الكلم  لإلشباع م ل سعليكوو ، ولكإها يف هذه احلال  عكون مإطوق .عزداد الواو جوازا يف آ -
 تـدريــــــــب

وِّنل أسئل  للحروف الي عكتب وال عإطق و أجب عليها. -  كز
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 عالمــــات الترقيـــم
 اجلدول التاِل يوضح هذه العالمات : 

 صورتها اسم العالمة صورتها اسم العالمة

 ؟ االستفهام عالم  ، الفصل  "الفاصل "
 ! عالم  التأالر ؛ الفصل  املإقو  
 "    " عالم  التإصيص . الإقط  أو الوقف 

 … عالم  احلذف : الإقطتان
 س    و القوسان - الشر   أو الوصل 

 مواضع استعماالت هذه العالمات :
 الفصلة :  -1

 فيفوو  ، أمووا مواضووع وعسوتعمل لفصوول بعووض أجوزاء الكووالم عوون بعووض ، فيقوف القووار  عإوودها وقفو  
 استعماهلا فهي : 

الطالـب النـابحي ُيـاف  علـى عوضع ينب اجلمل الي يتكون مون جمموعهوا كوالم  م يف معوىن معوني ، م ول :  -1
حماضــراته ، ويســاعد زمــالءه يف  ــل مــا ُيتــاجون إليــه ، ويعمــل علــى التقــرب مــن أســاتذته لالســت"اد  

 منهم.

أنواع التوابع أربعـة : النعـت ، والعطـف ، والبـدل ، والتو يـد عوضع بني أنواع الشيء وأقسامه ، م ل :  -2
 عينان ال متسهما النار : عني بكت من خشية هللا وعني ابتت حترس يف سبيل هللا.، وم ل : 

 ـل مـواطن يف األمـة وبني الكلم  املفردة املرعبط  بكلمات أ رى وجتعلها شبيه  ابجلمل يف  وهلا م ل :  -3
 األستاذ يف  ليته والعامل يف مصنعه ، والتاجر يف متجره. يعمل على رفعة الوطن :

اي إســـراء ، اجتهـــدي ، اي عبـــد الـــرمحن ، ال تتكاســـل اي أم عبـــد الـــرمحن وبعووود لفوووظ املإوووادي ، م ووول :  -4
 ساعدك هللا.

  الفصلة المنقوطة : -2
خ مضددع بددأن الجمددل  تشدددأب أددل  تقددف القددمرئ عتددد  م خلفدد  تطددمل لاددأ  مدددن 

 ب مماضعهم ا ا  :سكت  الف ل   خت ه
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: اعتمـد الطالـب يف امتحانـه علـى الغـش أن عوضع بني مجلتني عكون اثنيتهما مسوبب  عون األو: ، م ول  -1
 زعم اللص أن قدر  هللا غائبة عنه ، فوقع يف أيدي الشرطة.، وم ل :  ، فكان ال"شل سبيله

عب من إحـراز اهلـدف ، ألنـه مل مل يتمكن الالأن عوضع بني مجلتني عكون اثنيتهما سببا لألو: ، م ل :  -2
 يتحكم جيدا يف الكر .

أن عوضووع بووني مجلوو   ويلوو  ، يتووألف موون جمموعهووا كووالم  م الفائوودة ، فيكووون الغوورض موون وضووعها همكووان  -3
 التإفس بني اجلمل ، وجتإب اضلط بيإها             بسبب عباعدها.

 النقطة :  -3

 ددو معتم دددم خاسددتم ل كدددل  خ  ددمى لالملفدد ل خ مضدددع أعدد   همتددد  الجمددل التدددي 
مقممم هدددم   أ أددد     دددل ت  الجماددد  التمليددد   طدددبا معتدددى   يددد ا غأدددب مدددم عبضدددت  

قال يلي نع أني طال    أول يوض الحلـيم يـع ملمـن أ  الجما  ال مأق    م ل : 
النــاس أنرــارد ومــم الحلــم ضــند الــن ا ينــم ويســا  اللمــ    وأســناب الحلــم 

 تعسز المرء. النايثة يلى ضند الن ا كثيرة ال
  النقطتان : -4

 تستعمالن يف سياق التوضيح والتبيني ومن مواضع استعماهلا : 
قـال حممــد : جيــب أال أهنموا عوضوعان بووني لفوظ القووول والكوالم املقووول ، أو موا يشووبههما يف املعوىن ،  م وول :  –أ 

 هتمل املذا ر  ، وقال سعيد : العلم نور ، ونور هللا ال  يهدي لعاص.

 …أنواع اخلطوط : نسخ ، ورقعة ، وثلث ، و ويف عان بني الشيء وأنواعه وأقسامه ، م ل : وعوض–ب

 م ول :مهـز  القطـع هـي الـيت تنطـق وتكتـب ، وقبل األم لو  الوي عسواق لتوضويح قاعودة ، أو حكوم ، م ول : –ج
 أان أحب الوطن.

  الشرطة : -5
 وتستعمل يف موضعني : 

 وبني املعدود ، م ل : عوضع بني العدد رقما أو لفظا  –أ 
 ا تب مقاال يف الكتابة العربية. -1
 تعرف على األخطاء التالية. -2
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 أوال : األخطا  الشائعة.                           ثانيا : األخطا  غري الشائعة.

 قبل وبعد اجلملة االعرتاضية. –ب 

 عالمة االستفهام : -6
سـاطعة ؟ مـىت تشـاهد املبـارا  ؟ أيـن أجـدك  هـل الشـمسوعوضع بعد اجلمل  االسوتفهامي  ، حنوو : 

 اليوم ؟

  عالمة التأثير : -7
وعوضع بعد اجلمل الي ععرب عن االنفعاالت الإفسي  ، كالتعجب ، والفرح ، واحلزن ، والدعاء ، والدهش  

 وما أمجل نور العلم !               اي جلمال الطبيعة وقت الغروب ! لقد حطمنا، واالستغاال  م ل : 
 خط ابرليف احلصني ! الويل  للظاملني !

  عالمة التنصيص : -8
وعوضع قبل وبعد كل ما هو مإقول من كالم الغري ملتزموا نصوه وموا فيوه مون عالموات الرتقويم ، م ول : 
إن الصال  فرض على املـؤمن لوقتهـا  مـا يف قولـه   تعـاىل : "إن الصـال   انـت علـى املـؤمنني  تـااب موقـوات" 

 ات التإصيص يف الإ ر والشعر.وعست دم عالم

 الحذف :  -9

عإدما يإقل الكاعب مجلو  أو فقورة أو أك ور مون كوالم غوريه لالستشوهاد هبوا يف عقريور حكوم مو ال أو يف مإاقشو  –أ 
 ..و…فكرة وحيإئذ حيذف ما يستغين عإه ، ويكتب بدل احملذوف عالم  احلذف وهي : س

 لإقل.ليدل القار  على أن هإاك كالما حمذوفا يف ا

  عالمة القوسان :-10
 : ويوضعان يف وسط الكالم ، ويكتب بيإهما األلفاظ الي ليست من األركان األساسي  هلذا الكالم م ل اجلمل االعرتاضي  أو التفسريي  م ل 

 أ ين سأبيت اللعنو أنك ملتين. 

 العهد سابلعني املهمل و أن عكون أميإا وفيا فيه ..

ــة : صوولى هللا عليووه -ن مكووان القوسووني عإوود بعووض الكتوواب م وول قووال رسووول هللا قوود عوضووع شوور تا ملحوظ
 …بين اإلسالم على  س  -وسلم
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انطووق الكلمووات التاليوو  ، و اكتووب احلوورف الووذي مل علفظووه أالإوواء الإطووق ، و اكتووب الكلموو  بعوود  لووك يف  -1

 مجل  مفيدة :

 السملة الم يمة الحرف الذي لم يل ظ الكلمة
 عبد ال"تاح
 افرحو 
 مائة

 أولو األلباب
 عمرو بن العاص

 إله
 الرمحن
 هؤالء
 ذلك
 اليت

  

 هات فعل األمر من األفعال التالي  و الحظ نطق اهلمزة فيه و صف  بعد  لك يف مجل  مفيدة :  -2

 السملة صيلة األمر ال عل 
 فهم
 لعب
 ذهب
  تب
 قرأ
 ملح
 مدح

  

 لتالية ، مث الح  نطق اهلمز  يف  لٍّ منها :هات ال"عل املاضي ، واألمر ، واملصدر من األفعال ا -3

تدريبات على القواعد 

 اإلمالئية
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 المرمر األمر الماضي ال عل  الممارع
 يستخرج
 يكتشف
 يكتب
 يستقيم
 يستصدر
 ي"تخر
 ُيرتم

   

أدخل الم اجلر مر  ، و اف التشبيه مر  أخرى ، على  ل  لمة مما أييت يف مجلـة م"يـد  ، والحـ  مـا  -4
 ُيدث يف مهز  الوصل حسب ما درست :

 إدخالها مع الكاف في جملة  إدخالها مع النم في جملة  الكلمة
 األسد
 القمر

 السحاب
 الت"اح
 الورد
 الشمس
 الصباح
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 أدخْل األفعال التالية يف مجلة حبيث يكون ال"اعل مبدوءا هبمز  قطع : -5

 السملة الم يمة الكلمة 
 أخذ
 أ رم
 أنشأ
 ألقى
 أدارت

 

 ة م"يد  : ضع  ل  لمة من الكلمات التالية يف مجل -6

 السملة الكلمة 
 سأل
  ئوس
 رءوف
 يؤم
 بئس

 املؤمنون
 اجلرأ 
 بئر
 فأس
 اجلؤذر

 

 
 صل حروف  ل  لمة من الكلمات التالية مث ا تبها بعد ذلك صحيحة يف مجلة م"يد  : -7

 السملة الكلمة الحروف
 ب ْء ر
 ط م َء ن
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 ي ت َء ث ر
 م ت ل ْء ل ءْ 

 ف ْء ر
 ُس َء ا ل

 ا ل م ْء م ن
  و اق ر ءُ 

 ج ا ءم ع
 ي ب ت دم َء ا ن

 ت س َء لُ 
 د ف ء
 ش ي ء
 م ل ء
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 الكلمات التالية  تبت خطأ أعد  تابتها مر  أخرى  تابة صحيحة : -8

 السملة السب  الترون  الكلمة المكتوبة خطأ
 أصدقاءم ه
 َسُؤعيد
 أساؤمهم
 طراءمف
 ألممي
َأنْ   أُْنشم
 ليلة إًذا
 َأُأ رمُ 
ن  إلَم
 رؤوس
 ُشُؤن
 مأيَُ 

 ماَءه
  طاؤن
 يتباطأوون
 شْيًء ا
 جزاًء ا
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صــْل ُحــُروف الكلمــات التاليــة وفــق القواعــد اإلمالئيــة الــيت درســتها ، مث اذ ــر الســبب ، وا تبهــا يف  -9
 مجلة م"يد  :

كتانتها في جملة  السب  كتانتها م رلة أجزاء الكلمة
 م يمة
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 وم َء ا مٌ 
 بم ْء رٌ 
 ل ءم ي مٌ 

ا ل خ ط ي َء 
 ُ  

 َء ل  ٌ  م س
 ء ء م ل
 َس ءم ْم تُ 
 م ش ي َء  ٌ 
 ءم س َء لْ 
 ُس َء ا ل
 ُج ْر َء  ٌ 
 ر َء سٌ 
 د ف ًء ا
 هـَ و ا ُء ه

 َت ْء نم ْي ثٌ 
 َس َم اَ ُء ها
 ُل ْء ُل ءُ 
 َم َل ءَ 
 ق ر ءَ 
 ُف َء ا دُ 
 ا ْم رم ءُ 
 ُء كم لَ 

 َع َب ا َء  
 ش ي ء
 ُب ْر ءُ 

 ي ت َل ْء ل ءُ 
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 جائيــةالحـــروف اله
وقوود حوووت الكتابووو  اجلديوودة مثووواين وعشوورين صوووورة حرفيووه علوووى مووا  ىكووور قوودميًا وهوووي عرمووز ه: واحووود 
والالالووني صوووو  مإهووا مثوووان وعشوورون صوووحيح  والالالوو  صوووائب  هوووي حووروف املووود واللووني الوووي عولوودت مووون احلوووروف 

فعووواجلوا مشوووكل  اهلموووزة  املقاربووو  هلوووا يف الإطوووق وأدى  لوووك ه: وجوووود مشوووكالت يف اإلموووالء أحوووس هبوووا القووودماء
 و1سفأصبحت احلروف عسع  وعشرين حرًفا وعغيب العل  يف ال الال  الصائب  وهي األلف   والواو والياء.

 النقـــط واإلعجــام
الإقط هو الشكل الذي مييز نطوق احلورف "الفتحو  والضوم  والكسورة والسوكون" واإلعجوام هوو وضوع 

 بيإها م ل حرف الباء وال اء والراء والزاي وغريها.نقط  على بعض احلروف املتشاهب  للتفريق 

وارعبط ظهور الإقط واإلعجام يف الكتاب  العربي  ابنتشار اإلسوالم وانتشوار اللغو  العربيو  بوني األجإواو 
 البشري  امل تلف  اللغات ُا أدى ه: شيوع اللحن واضطأ يف الإطق وانسحب  لك على نطق القرآن الكرمي.

هوو د ل على زايد بن أبيه وايل العراق وقال له : أصلح هللا األمري 69األسود الدايل ست ويىروى أن أاب 
أين أرى العرب قد  الطت هذه األعاجم ففسدت ألسإتهم أفيأ ن يل أن أضع هلم ما يقيمون به كالمهم 

  ، ؟ فإهاه ، و عدل عن  لك فوضع أبو األسود الدايل قواعد الإقط هي نقط  أعلى احلرف للفتح
ونقط  حتته للكسرة ونقط  بني يديه للضم  ، ونقطتان للتإوين ومل يضع عالم  للسكون. وهكذا مت 

 عشكيل احلروف أو نقطها.

أما اإلعجام فله قص  أ رى وقعت متأ رة عن وقت الإقط ، وحدث  لك يف أايم اضليف  األموي عبد 
ل قفي ، ويقال هن نصر بن عاصم هو هوو على يد واليه احلجاج بن يوسف ا89امللك بن مروان ست 

 الذي وضع الإقط الي ميز احلروف املتشاهب .

واستمرت الكتاب  العربي  ابلصوورة الوي  ورهوا أبوو األسوود الودايل وعلميوذه نصور بون عاصوم حو  عهود 
هوووو فطوووور صووور الووإقط واإلعجوووام فجعوول الضووم  واوا صوووغرية فوووق احلووورف ،  170اضليوول بوون أمحووود املتووو  ست

الفتحو  ألفووا ، والكسوورة ايء عرسوم حتتووه والشوودة رأو شووني لتزلو  موون لفووظ عشوديد ، والسووكون رأو  وواء لتزلوو  و 
 من لفظ ختفيف ، ومهزة القطع رأو عني لتزله من لفظ قطع ومهزة الوصل رأو صاد لتزل  من لفظ وصل.

                                                                                       
 د رضا. رسال  اضط.، د. أمح 60د. حفين انصف.  ريخ األدب :  و1س
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 صعوبـــات الخـــط العربـي
 

فاظ الكتاب  العربي  برسومها اجلوهري   وال عمرهوا املديود يرى بعض الباح ني "أنه على الرغم من احت
، وبقووواء حروفهوووا مل عتغوووري ، فإهنوووا عطوووورت علوووى أقوووالم الكتووواب مووون أصوووحاب اضوووط فأد لوووت عليهوووا حتسووويإات 

 وجتويدات.

انتقلوت هبووا موون جمورد أداة لألابنوو  عوون الداللوو  اللغويو  ه: أن عكووون لوووان     مون ألوووان الفإووون اجلميلوو  
 .و1سا من مظاهر الذوق واإلبداع ومبع ا إلاثرة     املتع  اجلمالي "ومظهر 

هال أنه جبانب هذه املزااي الي اكتسوبتها الكتابو  العربيو  فوإن مثو  صوعوابت ال ميكون جتاهلهوا أبي حوال 
 أو هظهوار عيووب يف جسووم اللغو  وكياهنووا –مون األحووال ، وحتديوودها بإواء علوى  لووك ال يعود مود ال ه: التهويوول 

بقدر ما هو حماول  لتش يص الداء ووصف الدواء ومن و ميكون همجوال بعوض هوذه الصوعوابت يف الإقواط التاليو  
: 

 تشابه الحروف والنقاط :  -1

كانت الكتاب  العربي  أول أمرهوا حروفوا غوري  ات عالموات للشوكل ، فوضوعت للشوكل نقواط ضوبطا 
لإقاط ه: اختا  حروف املد مصغرة على الإحوو املتعوارف للكلم  ، وعوسال ه: صواب الإطق هبا ، و عدل عن ا

عليه وكان يف الكتاب  العربي  أيضوا حوروف متمااللو  يف صوورهتا ، كالبواء والتواء وال واء ، فوقوع اللوبس يف عبوني أمرهوا 
، فوضوووعت الإقووواط للتمييوووز بوووني املتماالووول مووون احلوووروف ومووون و ظهووور التشوووابه احلوووريف بوووني بعوووض مإهوووا وبعوووض ، 

ل  على الفروق بني املتشابه من احلروف ابلتإقيط ، وقد كان من أالور  لوك أن نشوأت كلمتوان يف اللغو  مهوا والدال
 "التصحيف والتحريف" ومها ُا ابتليت هبما الكتاب  العربي .

 عالمـــات الضبـط : -2

موع  ونعين هبا علك الشكالت الي عوضع لرفوع اإلشوكال عإود القوراءة ، وكوان لتشوابه هوذه الشوكالت
احلوووروف أالوووره يف زايدة اللوووبس هموووا لصوووغرها أو لوضوووعها فووووق احلووورف أو حتتوووه ُوووا يشوووكل هجهوووادا وهرهاقوووا لعوووني 

 القار .

 قواعــــد الرســم :  -3

                                                                                       
 دار املعارف. –الكتاب  العربي   –حممد شوقي أمني  و1س
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وأيضوا عيبوت علووى الكتابو  العربيو  ك وورة موا فيهوا موون رسووم همالئيو  ، جتمووع بوني العسور واالضووطراب ، 
وك وورة مووا يودور حوهلووا موون  ووالف ، وال أدل علوى هووذا موون ا ووتالفهم  لووفرة مووا فيهووا موون عفريعوات ومسووت إيات ،

حوو  وقتإووا هووذا علووى  ريقوو  رسووم اهلمووزة ، وكتابوو  األلووف الليإوو  ، أو علووى مووا حيووذف أو يووزاد ، أو مووا يتصوول أو 
 يإفصل.

ويوورى د. حمموود سوويد حمموود أن عسووميه عطوووير الكتابوو  العربيوو  الووي شوواعت يف القوورن العشوورين عسوومي  
هي عطوير الطباع  العربيو  أو املطبعو  العربيو  ، فمإوذ املرحلو  األ ورية مون هصوالح الكتابو   –، ألن القضي   ا ئ  

ه  رأى  1938الي كانت علي يد أَب األسود الدايل مل حيدث للكتاب  العربي  عطووير أو عغيوري حو  كانوت سوإ  
  ، فقدمت هليه عدة اقرتاحات هبذا الشأن مإها اقورتاح جممع اللغ  العربي  ابلقاهرة ضرورة عطوير كتاب  اللغ  العربي

األستا  على اجلارم واقرتاح األستا      عبود العزيوز فهموي الوذي كوان يورى التغلوب علوى مشوكالت اضوط العورَب 
أبن يسوتبدل هبوا اضوط الالعيوين والكتابو  الالعيإيو  كموا فعلوت عركيوا ، ومإهوا اقورتاح األسوتا  نصوري  طوار وهوو يف 

 ه عبسيط للحروف العربي  املعتادة يتالءم مع الطباع ..جوهر 
ولكون كوول هوذه االقرتاحووات مل علوق آ اان صوواغي  ، ومل ختورج ه: حيووز التإفيوذ بوول قوبول بعضووها ، وهووو 

 اقرتاح األستا  عبد العزيز فهمي ، ابالستإكار واملعارض  الشديدي  دا ل اجملمع و ارجه.

 ن :ولعل مرد ذلك الرفض يرجع إلى سببي

 عدم وجود مشكل   باعي  يف اضط العرَب أو احلرف العرَب. األول :

عدم وجود صناعة آلالت الطباعة يف الوطن العريب ميكن  ال اين :
 من خالهلا تطوير حروف الطباعة العربية.
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 أنــــواع الخطـــوط

 الخــــط الكوفــــي : 
، وقد حتدث عإه املستشرق الإمساوي أدولف   انلت دراس  اضط الكويف اهتماما كبريا من الباح ني

كرومهان حدي ا مطوال يف كتابه "الكتاب  العربي  القدمي " بلغ مائ  وستني صفح  بيإما حتدث عن مقابل  
 وهو اضط اللني "الإسخ وال لث / حدي ا لتصرا ال يتجاوز مخس صفحات".

ق املسوارات اهلإدسوي  ويكواد يتفوق واضوط الكوويف مصوطلح يطلوق علوى اضطووط الوي عرسوم حروفهوا وفو
 همجاع الباح ني أبن هذا اضط مإسوب ه:     مديإ  الكوف .

ويوووذهب بعوووض الدارسوووني ه: أن جمموعووو  اضطووووط اهلإدسوووي  الوووي سوووادت يف القووورون األو: للهجووورة 
دور يف عطورهوا ، واستمرت بشكل عزيني يف القرون التاليو  مل عكون معروفو  هبوذه التسومي  يف زماهنوا ولويس للكوفو  

وهمنووا هوووي يف األسووواو أقوودم مووون الكوفووو  وأهنوووا عطووورت مووون  وووط ساجلليووولو الشووامي ، وأن عسووومي  اضوووط الكوووويف 
عسومي  متووأ رة بعوود أن فقودت هووذه اضطوووط مكانتهووا وحلوت حملهووا اضطوووط      املإسووب  ، وعلووى رأسووها  ووط 

 هرسواء شوكل كتواَب جديود فظهور مصوطلح اضوط ال لث ، ويف هناي  القرن ال الث اهلجوري اسوتعمل قلوم ال لوث يف
 الكويف ليدل على القدم.

ومإووذ العصوور العباسووي أ ووذ اضووط يتإوووع حوو  زاد علووى مخسووني نوعووا       موون أشووهرها املربووع املوودور 
 و1سوبقي مستعمال يف املباين والإقوش ح  القرن   العاشر اهلجري.

 
 الخــــط المنســـوب : 

ر هذه الصف  الي أ لقت على اضطوط اجلديدة الي نسب ا رتاعها يف مطلع ا تلفت اآلراء يف عقدي
القرن الرابع اهلجري ه: الوزير ابن مقلد ابسم اضط املإسوب وهذا أصل اضطوط الشائع  يف وقتإا احلاضر 

 ، وقد أوجد ابن مقل  معايري الكتاب  هبذا اضط.

 الخــــط الثلــث : 
لوووه "اجلليووول" ويعووورف "ابجللوووى" أي الواضوووح ، وهوووو مووون أكووورب أنوووواع هإووواك نووووع مووون اضطووووط يقوووال 

اضطوووط وكووان يكتووب بووه علووى املبوواين كاحملاريووب وأبووواب املسوواجد وجوودران القصووور واألربطوو  ، وموون أهووم مووزاايه 
 علك الرتوي  أي الشر   الكبرية الي يف رأو األلف والطاء والظاء والالم والكاف.

                                                                                       
 يوسف زنون : مقال : قدمي وجديد يف أصل اضط العرَب وعطوره يف عصوره امل تلف . و1س
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مللك  ول حروف اجلليول. ومون أنوواع اجلليول "الطوموار" نسوب  ه: مسواح  ويعزى ه: الوليد بن عبد ا
الورقوو  الووي كووان يكتووب فيهووا والووي يبلووغ عرضووها      راعووا ، وقوود امتوودت فوورتة اسووتعمال هووذا القلووم يف مصوور ه: 

 عهد األمويني والعباسيني وكذا املماليك.
ق  ال لث فتجرى احلال فيه على امليل ه:  ويذكر القلقشإدي أن للكىتَّاب فيه  ريقتني : هحدامها  ري

 التقوير ، وال اني   ريق  التحقيق "احملقق" فتجرى احلال فيه ه: البسط دون التقوير.

ويعووود الطوموووار أاب األقوووالم والوووذي يقابلوووه "اللوووث الطوموووار" أو موووا يعووورف ابل لوووث عإووودان ، فوووإ ا كوووان 
ال لوووث مووون اضطووووط الصوووعب  والوووي ال يكوووون اضطووواط  الطوموووار أاب األقوووالم فوووإن ال لوووث هوووو أم اضطووووط ، و وووط

 طا ا هال ه ا كان من اجمليدين هلذا اضط ، وهو مييل ه: التقوير ، وقطو  قلمو  حمرفوه ألن حروفوه عكتوب مشوعرة 
 ، وقد استعمل يف كتاب  أوائل سور القرآن الكرمي وز رف  املباين واملساجد.

 الخـــط الفارســي : 
كتبوا ابلفارسي  املأ و ة من البهلويو  ، فوإهنم مإوذ أوا ور القورن السوابع اهلجوري قود ه ا كان الفرو قد  

وا ميتوواز بووه هووذا اضووط  بودأوا الكتابوو  خبووط يعوورف خبوط التعليووق ، ويقووال هن هووذا اضووط ظهور قبوول هووذا التوواريخ ، ُو
 ميل حروفه من اليمني ه: اليسار يف اجتاهها من أعلى ه: أسفل ، وابستدارة حروفه.

وفون التعليووق ظهور مإووذ القوورن التاسوع اهلجووري موا يسوومى ابلإسووتعليق أي  لوك اضووط الوذي جيمووع بووني 
 الإسخ والتعليق.

ومن أنواع الإستعليق القدمي نوع يقال له التحريري ، وهو يستعمل عإود الفورو يف املراسوالت ويعورف 
عوض التحسويإات حو  أصوبح كموا نوراه الإستعليق عإدان ابضوط الفارسوي ، بعود أن أد ول عليوه الفورو واألعوراك ب

اليوم. "وهو كالإسخ غري أنوه مييول يف بعوض ألفاعوه ه: اليموني ، ويف سكاسواتو حروفوه ه: التقصوري ، وقود انتقول 
 امليالدي. 16اضط الفارسي ه: عركيا على يد قاسم التربيزي يف الإصف ال اين ، القرن 

م به الربامك  وبإرسهل ، وكان كل مإهما يسعى إلعادة وقد انتشر هذا اضط يف عهد التيموريني ، واهت
 احلكم والدول  للفرو ، وهزالتها عن العرب ، فاحتكروا هذا القلم ونشروه يف بالد الفرو.

 خـــط النسـخ : 
ظهر يف هناي  القرن ال الث للهجرة ، ومت هإدسته على يود الووزير ابون علوى حممود بون مقلو  وأ يوه ، 

هوووو والوووذي ضوووبط احلوووروف وقووودر مقاييسوووها وأبعادهوووا وأحكوووم ضوووبطها  338سووون املتوووو  سوووإ  أَب عبيووود هللا احل
 وا رتع هلا القواعد وعإها انتشر اضط العرَب. 
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وال يعرف ابلضبط مصدر عسميه هذا الإوع من اضطوط ، ورمبوا أ لوق عليوه  لوك لك ورة اسوتعماله يف 
 نسخ الكتب وععلمها.

 ذلك اعتمد يف حروف الطباع .ويتسم  ط الإسخ ابلوضوح التام ول

هووو حوو  عوورف ابضووط األ بكووي ، 545وقوود حوودث حتوووير يف  ووط الإسووخ يف عصووور األ بكووه سووإ  
 وكتبت به املصاحف يف العصور الوسطى ، وحل حمل اضط الكويف.

 خــــط الرقعــة : 
  صورعه الراهإ .عرجع عسميته ه: الرقاع ، وقد أبدع اضطا ون األعراك يف جتميل اضط وحتويله ه:
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 أقوال في الخــط العربي
 

 النّ  حممد(ه ا كتبت بسم هللا الرمحن الرحيم ، فبنيِّ السني فيه. س -

 علي بن أيب طالب(اضط احلسن يزيد احلق وضوًحا. س -

 عبيد هللا بن العباس(اضط لسان اليد. س -

 (جع"ر بن ُييياضط ِةطل احلكم  وبه عفضل شذورها ويإتظم مإ ورها. س -
ــــــــــــــــــــــْن  اتـــــــــــــــــــــٍب إالّ َســــــــــــــــــــــْتبَقى  ومـــــــــــــــــــــا مم
ـــــــــــــــرْيَ َســـــــــــــــْطرٍ  ـــــــــــــــك َغ ـــــــــــــــْب خَبطّم ـــــــــــــــال َتْكَت  َف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــداهُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــْت َي ــــــــــــــــــــــــــــــــُه َوإْن َفنمَي   متابت
ــــــــــــــــــــــــــــــراهُ   َيُســــــــــــــــــــــــــــــرُّك يف القيماَمــــــــــــــــــــــــــــــة أْن ت

 

وكموا أن اللفووظ ه ا كوان مقبوووالً حلووًوا رفوع املعووىن اضسويس وقرَّبووهى موون الإفووو وهن كووان غ ًوا مسووتكرًها وضووع  -
من القلوب ، كذلك اضط ه ا كان جيوًدا حسوًإا بعوث اإلنسوان علوى قوراءة موا أودع فيوه املعىن الرفيع وبوزعزّده 

وهن كوووووووان قليوووووووول الفائوووووووودة وهن كووووووووان رقيًقووووووووا قبيًحووووووووا صووووووورفه عوووووووون أتموووووووول مووووووووا عضوووووووومإه وهن كووووووووان جليوووووووول 
 )القلقشندي(الفائدة.

ى املشاهدة واللفوظ مجيع العلوم همنا ععرف ابلدالل  عليها : ابإلشارة أو اللفظ أو اضط فاإلشارة عتوقف عل -
يتوقوووووف علووووووى حضوووووور امل ا ووووووب وةاعوووووه أمووووووا اضووووووط فإنوووووه ال يتوقووووووف علوووووى شوووووويء فهوووووو أعمهووووووا نفًعووووووا 

 )مشس الدين بن األ "اين(وأشرفها.
 هن جوَّدت قلمك ، جوَّدلتز  ّطك وهنل أمهلتز قلمك أمهلت  طك. -

 )ايقوت املستعصمي(
ال :        "ه ا عتوودلت و الووت أزِلفىووهى سىوئل بعووض الكتوواب عوون اضووط موو  يسوتحق أن يوصووف ابجلووودة فقوو -

والمووه واسووتقامت سووطوره وضوواهى صووعوده حوودوده وعفتحووت عيونووه ومل عشووتبه رااه ونونووه وأشوورق قر اسووه 
وأظلمت أنفاسه ومل ختتلف أجإاسه وأسرع ه: العيون عصوره ، وه: العيون م مره وقدرت فصوله وانودجمت 

منوط الووراقني وأبعود عون عصوإع احملوربين و يول أنوه يتحورك وهوو أصوله ، وعإاسب دقيقه وجليلوه ، و ورج مون 
 )القريوايّن(ساكن. 

اضط كالروح يف اجلسد فإ ا كان اإلنسان وسيًما حسن اهليئ  كان يف العيون أعظم ويف الإفوو أفهم  
، وه ا كان على ضد  لك سئمته الإفوو وجمته القلوب ، فكذلك اضط ه ا كان حسن الوصف مليح الرصف 

مفتح العيون ، أملس اهلتون ، ك ري االئتالف قليل اال تالف هشت هليه الإفوو واشتهته األرواح ح  هن 
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اإلنسان ليقرأه وهن كان فيه كالم دينء مستزيًدا مإه ولو ك ر من غري سآم  علحقه. وه ا كان اضط قبيًحا جمته 
حلكم  عجائبها ومن األلفاظ غرائبها. األفهام ولفظته العيون واألفكار وسئم قاراه وهن كان فيه من ا

 )القلقشندي(
هن حروف العربي  مرن  سوهل  هلوا يف الإفووو موا للصوور مون اجلموال الفويّن وال سويما حوني عوإقش علوى  

 )دونسون روس(املباين أو األضرح  سواء كانت الل ًا أو كوفي  ، أو نسً ا. 

كوور وسووالح الفكوور ، وأنووس اإل وووان عإوود اضووط لسووان اليوود وهبجوو  الضوومري وسووفري العقووول ووحوويَّ الف
 )إبراهيم بن حممد الشيبايّن(الفرق  وحمادالتهم على بعد املساف  ومستودع الشر وديوان األمور. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 أواًل : قـــراءة فـي الشعــر
 النــص األول

س*وألعرابية في عقوق ابنها
 س*و

ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــْرخم َأْعظُم ْثــــــــــــــــُل الَ"  رَبَـّْيتــــــــــــــــُه وهــــــــــــــــو مم
ـــــــــــــــــــال َشــــــــــــــــــذَّ بمـــــــــــــــــــهم َحــــــــــــــــــىتَّ إَذا آ  َض  الُ"حَّ

ُبينم   َأْضــــــــــــــــــــــَحى مُيَــــــــــــــــــــــزّمُق َأثْــــــــــــــــــــــوايبم يـُــــــــــــــــــــــَؤدّم
 إميّنم ألبْصـــــــــــــــــــــــــــــُر يفم تـَْرجْيــــــــــــــــــــــــــــــل لممَّتمــــــــــــــــــــــــــــــهم 

 أمُّ الطََّعــــــــــــــــــــام تَــــــــــــــــــــرى يفم جْلــــــــــــــــــــدمه َزَغَبــــــــــــــــــــا 
رُه وحَمَـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــن َمْتنمــــــــــــــــــــــــهم   الَكــــــــــــــــــــــــَرابَ  أابَّ

ـــــــــــدي–َأبـَْعـــــــــــَد َشـــــــــــْي   ْن َتغـــــــــــي اأَلَداَب ؟- عم  يـَبـْ
َْيتمــــــــــــــــــــــــهم يفم َأْمـــــــــــــــــــــــرمهم َعَجَبــــــــــــــــــــــــا  َوَخـــــــــــــــــــــــطّم حلم

                                                                                       
ايو  عون .       أم الطعوام : كإ1/401أم الواب اهلزاني  من عإزة بن ربيع  بن نزار. يإظر : الكامول يف اللغو  واألدب :  س*و

عرجيووول اللموو  : علهوووا بوووني  -اآلابر : مووون يعووين ابضيووول  -الفحوووال : فحووول الإ يوول  -آض : عووواد ورجووع :  –املعوودة 
 املإساب  واجملعدة. وهي عكين عن عإاي  ابإها شاربه وليحته.
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ُعينم : ــــــــــــــمم ــــــــــــــا لمُتْس ــــــــــــــُه ُعْرُســــــــــــــُه َيوًم ــــــــــــــْت َل  َقاَل
ــــــــــــــــــــــــــــــــْو رََأتْــــــــــــــــــــــــــــــــينم يفم اَنرم ُمَســــــــــــــــــــــــــــــــعََّر ٍ   َوَل

 

 َمْهــــــــــــــــــــــــال فَــــــــــــــــــــــــإمنَّ لََنــــــــــــــــــــــــا يف ُأمََّنــــــــــــــــــــــــا َأَرابَ 
ــــــــــــــــَتطَاَعْت لَــــــــــــــــَزاَدْت فَـْوَقهــــــــــــــــا َحطَبــــــــــــــــا  مثَّ اْس

 

او لتلف عن األسس الي املقطوع  السابق  وردت يف ديوان احلماس  الذي مجعه الشاعر أبو مام على أس
مجع عليها أصحاب اجملموعات الشعري  هذه اجملموعات. فأبو مام مل جيمع الشعر لشهرة صاحبه ، أو 

لطول القصائد ، أو  يوع أمرها ، كما أنه مل يتقيد يف ا تياراعه مبا يتفق ومذهبه الفين ، الذي يقوم على 
وهد ال الصإوف البديعي  بعضها على بعض على حنو عركيب الصورة وععقيدها فإيا ، وعمق املعاين ، 

جعل الإقاد يذهبون ه: عقرير  روجه عن عمود الشعر املعروف ، ولالفته ملا ألف عإد العرب يف اإلبداع 
 الشعري.

ويعتد أبو مام يف ديوان احلماس  على ما ميليه الطبع املوايت ، ويعرب عن نفس قائله ععبريًا مباشًرا ح  وهن 
الصإع  الفإي  والتجويد فيها كما هو جوهر مذهبه ، وهذه املقطوع  عبني  لك ، فهذه املقطوع  عصور  بعد

حال  نفسي  هي مزيج من الشعور ابألمل واملرارة ، والتعجب ُا لفيه البعض يف نفوسهم من حب االنتقام 
 ، وكشف ما لالف  لك ماًما.

 :وميكننا أن نكشف من خالل األبيات ما يلي 

 حال  الضعف الي يكون عليها األبإاء يف  فولتهم ، وعجزهم          العقلي واجلسمي.أوالً : 
مووا يقوووم بووه اآلابء موون بسووٍط للرعايوو  والعإايوو  والتهووذيب حوو  يت طووى األبإوواء حوواالت الضووعف وعسووتقيم اثنيــاً : 

 أعوادهم.
 مقابل  اإلحسان ابإلساءة ، والرب ابلعقوق. اثلثًا :
 التظاهر ابحلب ، وهضمار احلقد واملوجدة. رابعًا :

ولعلإوا نوودرك أن األمووور األربعوو  السوابق  ععمووق اإلحسوواو ابألمل الووذي قلإوا هنووه املعووىن األساسووي الووذي 
ععوورب عإووه هووذه املقطوعوو  ، وليسووت املعوواين األربووع الووي حووددانها هال سووبالً عوصوول ه: هووذا املعووىن وعكشووف عإووه. 

ين اجلموايل يووؤالر يف حواسوإا ومشوواعران ، وجيعلإووا نوزداد هميوواان بورب الوالوودين واإلحسووان وعقدميوه علووى هوذا الإحووو الفوو
ووإزا هليإوووا يف حالوو  ضوووعفإا وسووبغإا عليإوووا احلمايوو  والرعايووو  ،  سز هليهمووا عإووودما يصووالن ه: حالووو  الضووعف ، لقووود أحل

ا موون عوووجيههم السووابق ، وبووذال كووأعظم مووا يكووون البووذل ، ومووا التفكووري الووذي نعتقوود أنووه نتيجوو  جهوودان هال جووزءً 
وقضهى ربهك ىت تعبهدوا إت  (وبعضا من هرشادهم لإوا يف القودمي ، وهلوذا يقوول هللا سوبحانه وععوا: 

إيههاه وبالوالههدين إحسههانا ، إمهها يههبلين عنههدك الكبههر ىحههدهما ىو كالهمهها فههال 
تقههل لهمهها ىف وت تنهرهمهها وقههل لهمهها قههوت كريمهها وا فههض لهمهها جنهها  
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قل رب ارحمهمها كمها ربيهاني صهييرا ، ربكهم اعلهم الذل من الرحمة ، و
صوودق هللا  )ابمهها فههي نفوسههكم إن تكونههوا صههالحين فونهه  كههان ل وابههين  فههور

العظوويم ، ففوووي هوووذه اآلايت قضووواء أبموورين : عبوووادة هللا وحوووده ، واإلحسوووان للوالوودين ، فووواهلل هوووو اضوووالق الووورزاق 
نسووان ابلعبوديوو  ، واألبوووان مهووا سووبب اضلووق والوجووود ، الوورحيم ، وال أحوود غووريه سووبحانه يسووتحق أن يوودين لووه اإل

ومهووا حووراو الإبتوو  وهووي يف حووال موون الضووعف ال عسووتطيع معهووا دفووع الووذي أو رد الضوورر ، وهلووذا كوواان جووديرين 
ابإلحسان ، وليس هذا اإلحسان ِمإَّ  مون األبإواء عليهموا ، بول هوو سوداد لودين واجوب الوفواء ، ومون اإلحسوان 

 والتلطف فيه. هليهما لني القول

والكلم  الطيب  حتدث يف نفوسهما األالر احلميد ، أما اضشون  يف القول ، وعسفيه الرأي ، وهظهار 
االمتعاض من التصرف بعد أن يكوان أو أحدمها قد أصابته الشي و   فإنه يؤملهما أشد اإليالم ويؤ يهما 

يف أبيات علك اإلعرابي  الي مل جتد من  أعظم األ ى ، ويرتك يف نفوسهما أالرا سيئا ، و لك ما نشاهده
ابإها عإدما قوي واشتد عوده بفضل ما بذلت ، هال اإلهان  ابلقول ، واضشون  يف الفعل وكأنه يطلب مإها 

 أن  عغريها ما نشأت عليه ، وما نشأ عليه املرء ال يتغري بعد وصوله حد املشيب.

 از الشعور :ويف األبيات بعض املقابالت تساعد الشاعر يف إبر 
حال  الضعف الي كان عليها االبن ، وحال  القوة الي كانت عليهوا األم ، ويف هوذه احلالو  لقوى املقابلة األوىل : 

 االبن العطف             والرعاي  والتهذيب.
لقوى األم حال  القوة الي أصوبح عليهوا االبون ، حيوث عقابلهوا حالو  الضوعف عإود األم ، وفيهوا ع املقابلة الثانية :

 اإلهان  يف نفسا وجسمها.
 عتولد عن املقابلتني السابقتني حيث يقابل اإلحسان ابإلساءة. املقابلة الثالثة :
وجنودها يف هوذا التإواقض بوني مظهور االبون ولوربه فواملظهر يشوري ه: أنوه رجول ، واملتوقوع مإوه أن  املقابلة الرابعة :

حسووان ملوون أحسوون هليووه ، وأن يكووون يتصوورف كمووا يتصوورف الرجووال األسوووايء فووريد اإل
مسوووتقل الووورأي ال مطيووو  لغوووريه .. ويبووودو أن هوووذا االبووون كوووان مإقوووادا لعرسوووه الوووي عووووغر 
صوودره علووى أمووه يف السوور ، وهووي عقووول لووه يف العلوون مووا ظوواهره أهنووا ال عوافووق علووى مووا 

 أيعيه.
 التحليل اللغوي :

فعوال به ، والتعبري عن االبن ابلضمري دون  كر وعقع اهلاء م )ربيته(يبدأ البيت األول ابجلمل  الفعلي  
االسم يشري مإذ البداي  ه: كراه   كره ، أو على األقل يكشف عن ضيق األم الشديد مإه ، وأتيت اجلمل  

لتبني احلال  الي كان عليها ومدى الرعاي  الي لقيها من األم ، كما أتيت اجلمل   )وهو مثل ال"رخ(احلالي  
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لتعميق حل  العجز وقل  احليل  الي كان عليها ، ولزايدة البيان عن ضعفه أييت  ه أم الطعام()أعظمال اني  
 والزغب ال يكون هال يف فراخ الطيور عإدما يكون اعتمادها كامال على األم. )ترى يف جلده زغبا(قوهلا 

)إذا آض  شوووورط الووووي عفيوووود الغايوووو  و يليهووووا أسوووولوب ال )حبــــىت(والبيووووت ال وووواين يوووورعبط ابلبيووووت األول 
)مجلـة وقود اعورتض بوني الشورط واجلوواب  شذبه أابره وحما عن منتـه الكـراب ، أضـحى ميـزق أثـوايب( – ال"حال 

واجلموول االعرتاضووي  ال حموول هلووا موون اإلعووراب ، ولكإهووا عبووني أن مووا  شــذبه أابره ، ومجلــة وحمــا عــن متنــه الكــراب(
 وصل هليه همنا كان جبهد غريه ورعايته وعإايته.

)ميزق و ربها اجلمل  الفعلي  املكون  من  )هو(ب الشرط يتكون من أضحى واةها الضمري املسترت وجوا
 حال من الضمري     فاعل ميزق. )يؤدبين(ومجل   وفاعلها(

لتفيوود االسوتإكار ملوا يقووم ، فاجلملوو  وهن  عنـدي يبتغـي األداب( –)أبعـد شــي  وأتيت مجلو  االسوتفهام 
االسوووتفهام فإهنوووا عفيووود االسوووتإكار وهن كانوووت وظيفووو  اهلموووزة الوووي اسوووتعملت يف  أ وووذت مووون حيوووث البإووواء  ريوووق

االسوووتفهام هإوووا ، السوووؤال عووون مفووورد ، وهوووو يلوووي اهلموووزة مباشووورة ، ويوووذكر معوووادل لوووه يف الغالوووب ، كوووان عقوووول :          
ذا املعوادل ، فتقوول م ال وقد ال أييت هو )علي(ويكون اجلواب بتعيني أحدمها ، فتقول  أحممد املسافر أم علي ؟

 أحممد املسافر ؟.: 

أي"يد األدب دارس النحو ؟  أيذهب علي إىل اجلامعة ؟أما ه ا جاء الفعل بعد اهلمزة كأن عقول : 
ويكون اجلواب  )التصديق(فيكون السؤال هإا عن الإسب  ويكون معىن اهلمزة أيلعب الصغري يف الشارع ؟ 

 .)بال(ي ويف حال  الإف )بنعم(يف حال  اإلجياب 

وخنلص من هذه الإقط  ه: أن االستفهام  لب العلم بشيء مل يكن معلوما للسائل ، وأن له أدوات من 
 بيإها.

وهلا استعماالن فقد يسأل هبا عن املفرد ، ويف هذه احلال  يلهيا املسئول عإه ، ويذكر بعدها معادل اهلمز  
 سأبمو ويكون اجلواب بتعيني املراد.

 بني لك هذه احلالة :واجلدول اآليت ي

 ت"احا أعنبا اشرتيت أم ت"احا ؟
 

 اجلواب املعادل للمستفهم عإه املستفهم عإه أداة االستفهام

 االستعمال ال اين : يسأل ابهلمزة عن الإسب  ويليها الفعل 
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ابلإفي وميكإك ان جتيب ابإلجياب فتقول نعم ، أو أتدرس النحو ؟ أتلعب الكر  ؟ أتقرأ الصحي"ة ؟ م ال : 
 فتقول : ال.

هــل ال وألن اللووبس يقووع يف حوواالت االسووتفهام سهبوولو نووورد لووك اسووتعماهلا ،        وهووو كمووا يلووي : 
 هـل تقـرأ الصـحف ؟ هـل تـدرس النحـو ؟يستفهم هبا هال عن الإسب   ، وهلوذا ال يوذكر بعودها معوادل فتقوول : 

يوك أن لالسووتفهام أدوات أ ورى ، كول أداة مإهووا يف الإفوي. وال لفوى عل واليف اإلجيوواب نعـم واإلجابو  عكوون : 
 وضعت ملعىن وهي كما يلي مع أم لتها واجلواب عليها.

 الجــــواب المثـــــال معناهـــــا األداة

 َمـــْن

 مــا

 متى

 

 أيـــن

 كيف

 كــــم

 أيــان

 للعاقل

 لغري العاقل

 الزمان املاضي

 واحلاضر واملستقبل

 للمكان

 للحال

 لتعيني العدد

 زمان املستقبللل

 وتأتي يف موضع التفخيم

 من كتب الدرس ؟

 ما موضوع الكتاب ؟

 مىت تبدأ اةاضر  ؟
 

 أيــن تسكن ؟

 كيف جاء حممد ؟

 كم طالبا يف املدرج ؟

ــوا القيامــو ؟ يســألو    ــن    ــان ي ُيســأل أي

 السا و أيان مرساها ؟

 حممد  

 اللغو

يف الســـــا و ال ام ـــــو 

 صباحا

 يف اإلمسا يليو

 راكبا

 ون شر

  لمها   د ربي

وعوجد أدوات أ رى لالستفهام ال ختص معىن معيإا ، بل يتحدد معإاها من  الل األسلوب الذي عقع 
 فيه ، أو بتعبري آ ر ما عضاف هليه واجلدول التايل يوضح  لك :

 الجــــواب معنـــــاها الصيغة التي وردت فيها األداة

 أّ ى

 أّ ى

 أّ ى

 م قسمون أ ى تظهر قوة العرب وهم 

 أ ى يكون ل ا هذا اجملد

 أ ى حيضر الغائب

 احلال

 من أين

 متى

 إذا  بذوا الفرقو

   دما  بذل اجلهد سخيا

 حني يأذن اهلل
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ولعلك عالحظ أن االستفهام يف املقال األول يشعر ابلتعجب ، كما يشعر يف ال اين ابلتحسر ، ويف 
 ال الث ابالستبطاء.

 الجــــواب معنـــــاها الصيغة التي وردت فيها األداة

 أي

 أي

 أي

 أي املعسكرين ي تصر ؟

 أي األوقات ا سب ل  ؟

 أي األماكن أحب إىل  فس  ؟

 تعيني أحد املتشاركني

 تعيني الزمان

 تعيني املكان

 ج د اهلل

 الصبح )م ال(

 وطين

عإاها حبسب يكون مأي وأَّن وميكن أن عكون للحال ، وللعاقل وغري العاقل ، ولعله قد اعضح لك أن   
 ما عضاف هليه.

وه ا استعملت هذه األدوات على حنو ما بيإا كانت مست دم  فيما وضعت له ، وكان السؤال صحيحا 
من حيث جراينه على قوانني الإحو ، لكن هذه األدوات عست دم ألداء أغراض فإي  بالغي  ، فتعطي 

هام يف األبيات السابق  لوجدت أنه يفيد دالالت ومعاين أك ر ُا حىدِّدز هلا ، ولو رجعت ه: االستف
التعجب من  لك اإلنسان الذي يطلب الشيء يف غري أوانه ، فالتأديب يكون يف الصغر ال بعد أن يصل 
 اإلنسان ه: املشيب ، ومن اليسري أن جتد االستفهام يفيد التعجب يف قوال املتإيب يصف احلمى فيقول : 

ـــــــــــــدي  ـــــــــــــل بنـــــــــــــت ـــــــــــــدهر عن ـــــــــــــت ال  أبن
 

 لتم أنــــــــــــت مــــــــــــن الزحــــــــــــامفكيــــــــــــف وصــــــــــــ 
 

 .) كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتا فأحياكم (كم يفيد اإلنكار يف قوله سبحانه وععا: 

 وقول البحرتي : 

ــــــــــــت ــــــــــــدي وقــــــــــــد من  أأ "ــــــــــــرك النعمــــــــــــاء عن
ــــــــــــــيت  وأنــــــــــــــت الــــــــــــــذي أعــــــــــــــززتين بعــــــــــــــد ذل

 

 علـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــو ال"جـــــــــــــــــر وال"جـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــاطع 
 فــــــــــــال القــــــــــــول  "ــــــــــــوض وال الطــــــــــــرف خاشــــــــــــع

 

 التقريرو كقول الشاعر :ويفيد االستفهام أيًضا س

 ألســــــــــــــتم خــــــــــــــري مــــــــــــــن ر ــــــــــــــب املطــــــــــــــااي
 

ــــــــــــــــــــــــــاملني بطــــــــــــــــــــــــــون راح  ــــــــــــــــــــــــــدى الع  وأن
 

  )ألم نربك فينا وليدا ، ولبثت فينا من عمرك سنين (وكما يف قوله ععا: 

 والإفي كقول الشاعر :

ـــــــــــــــــدهر إال ســـــــــــــــــاعة مث تقضـــــــــــــــــي  هـــــــــــــــــل ال
 

 مبــــــــا  ـــــــــان فيهـــــــــا مــــــــن بـــــــــالء ومـــــــــن خ"ـــــــــض 
 

 وأييت للتعظيم كقول القائل :
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ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــك املطـــــــــــــــاع  أنـــــــــــــــهم ـــــــــــــــنكم املل  م
 

ـــــــــــــــــــــع يف محـــــــــــــــــــــري   حتـــــــــــــــــــــت الســـــــــــــــــــــوابحي تب
 

وعإدما لرج االستفهام عن معإاه الذي وضع له ، يكون  روجه هذا لعله بالغي  ، أو يكون استعماله  
كأداة مجالي  ، وليس أداة عملي  ، وبعبارة اثل   ه ا جاء االستفهام لطلب الفهم كان املراد به املعىن 

ىن البعيد الذي ال يكشف عإه مإطوق العبارة وحده ، وحيتاج ه: أمور أ رى مساعدة  البالغي ، أو املع
 كاملقام الذي يلقي فه القول ، ومن يتوجه به هليه.

 التحليل البالغي : 

استعملت الشاعرة يف هذه املقطوع  جمموع  من الوسائل البالغي  للوصل ه: بلورة اإلحساو خبيب  األمل 
 هبا نتيج  ملوقف ابإها مإها على حنو ما أسلفإا القول.واملرارة الي حتس 

وأول هوذه الوسوائل ، اسووت دام اللغو  بطريقو   اصوو  ، وقود بيإووا جانبوا مون  لووك يف االسوتفهام الووذي 
ِدمز يف غوووري وظيفتوووه ، كموووا أنووه مووون قبيووول  لوووك اإلعيوووان ابحلووال مجلووو  اةيووو  يف البيوووت األول ، واللجووووء ه:  ووتى ل اسل

االسووم الظوواهر يف مجيوووع أبيووات القصوويدة ، وقووود قلإووا هن  لووك يشوووعر بكراهيتهووا لووذكر االسوووم  الضوومري بوودال مووون
)وحمــا الصوريح ، كموا انووه مون بووني هوذا االسووت دام اضواص عقوودمي اجلوار واجملوورور علوى املفعووول بوه يف البيوت ال وواين 

واإلعيوان ابجلملو  اإلعرتاضوي   ا()وخط حليته يف أمره عجبـوعقدميه على املفعول يف البيت الرابع  عن متنه الكراب(
 الي عفيد االحرتاو.

ــــــــــــه عرســــــــــــه يومــــــــــــا   -لتســــــــــــمعين–قالــــــــــــت ل
 

 مهــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــــإن لنــــــــــــــــــــــا يف أمنـــــــــــــــــــــــا أراب 
 

فقد جاءت اجلمل  قبل مقول القول إلزال  ما قد يتوهم من أن زوج االبن ععرب بصدٍق عما يف نفسها ، 
 وعقدمي  رب هن على اةها يف نفس امل ال.

 )وهــــو مثــــل ال"ــــرخ أعظمــــه أم الطعــــام(ألبيووووات التم يوووول يف البيووووت األول : كموووا اسووووت دمت يف ا
ولتم يل أالره الواضح يف عقرير املعوىن ، وقود اسوتمدت عإاصوره مون الواقوع فهوي عورى الإ ول وكيوف يإموو ويقووى ،  

 كما عرى األابر الذي يقوم برتبيته وهتذيبه ح  يعطي مثاره.
أقوورب ه: الصوودق موون الصووور اجملووردة ، كمووا أن هووذه فمفووردات الصووورة موون معطيووات احلووس ، وهووذا 

الظاهرة ُا مييز الشعر القدمي ، وخباص  قبل العصر العباسي ، كموا عسوت دم التشوبيه يف البيوت ال واين ، وعإاصوره 
ا يشاهد يف علك البيئ  ، كموا نالحوظ بسوا   االسوت دام يف التشوبيه ، فلويس فيوه  أيًضا من معطيات احلس ، ُو

الرتكيووب ، أو ه فوواء أحوود العإاصوور ، وهووذا كلووه يكشووف عوون صوودق التجربوو  ، والبعوود عوون الصووإع   أي نوووع موون
 الفإي  الي مل يكن الشعر العرَب قد اعسم هبا من قبل عصر العباسي.
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 النــص الثانـي
 ألبي العـــالء المعــري

 

ــاعر :  ــف بالش لوود يف معوورة هووو أبووو العووالء أمحوود بوون عبوود هللا بوون حمموود التإووو ي ، و التعري
هووو وهليهووا يإسووب ، وكووف بصووره وهووو يف الرابعوو  موون عمووره وعلقووى ععليمووه م لمووا علقووى أعرابووه 363الإعمووان عووام 

ععليمهم فبدأ ابلعلوم اللغوي  والديإي  و العلوم العقلي  ولقد كان حاد الذكاء ، ومتقد القرحي  وأ حوت لوه حمابسوه 
وحووبس الووإفس يف اجلسوود فرصوو  عظيموو  كمووا يقووول أسووتا ان الوودكتور ال الالوو  املشووهورة فقوود بصووره ، ولووزوم بيتووه ، 

 .و1سزغلول سالم سللتفرغ للدرو واال الع والتأمل              والتأليف والإظمو
وكانت ألَب العالء رحالعه يف حواضر العامل اإلسالمي ال قافي  فقد رحل ه: بغداد ، وحلب ، و رابلس 

ن العلم ما حّصل ، وأصاب من الشهرة ما أصاب و عاد يف آ ر الشام ، وحّصل يف هذه الرحالت م
عمره ه: مسقط رأسه معرة الإعمان الي ما كاد يد لها ح  بلغه نعي أمه فحزن لفقدها حزان شديًدا ، 

 هو.449وعرادفت عليه اهلموم واألحزان فعكف يف بيته ابملعرة ه: أن وافته مإيته       سإ  

 أدبيووا ولغووواي ضوو ما أييت علووى رأسووه رسووالته الووي اسووتلهم فيهووا رحلوو  اإلسووراء ولقوود عوورك املعوورى عوورااث
الوي رسـالة الغ"ـران واملعراج و اف خبياله يف العامل اآل ر ، وقابل العديد من الشوعراء يف اجلإو  والإوار ، أعوىن هبوا 
الرسوائل مون أمههوا  عوفرت على حتقيقها ودرسها  وال حياعه الدكتورة بإت الشا ئ ، هوذا سووى عودد آ ور مون

 رسال  الصاهل والشاحب ، ورسال  املالئك  ، وكتاب الفصول والغاايت.
كما عرك عدًدا من الدواوين الشعري  من أمهها ديوان سقط الزند ، وديوان اللزوميات ، ولقد كان أبو 

لها وهو يرى أنه مل العالء املعري شديد االعتداد بإفسه ، وكان انقما على احلياة واألحياء ، وعاش حياعه ك
يإل ما يستحقه من التكرمي ، وكان يشمخ أبنفه على ك ري من أعالم عصره يف السياس  واألدب ُا جر 

عليه ك ريا من املتاعب ، وكانت له فلسفته اضاص  يف احلياة واملوت ورأيه اضاص يف اإلصالح الديين 
 واالجتماعي والسياسي.

والزندقوو  لكون هووذه التهمو  كمووا يقوول الوودكتور التطواوي : "مل عصووبه وقود اهتوم موون أجول آرائووه ابإلحلواد 
بسوء يف نفسه ، وال يف شهرعه العلمي  ، ه  اقتإع برباءعه مإها ، كما اقإع نفسه برباءعوه مون عوامل السياسو  العلميو  

ألمور يف سياسو  الي شهدها العصر رمبا بسبب فقد بصره الذي مل ميكإوه مون لقواء امللووك واألموراء ومشوارك  أو: ا

                                                                                       
 .258د. حممد زغلول سالم : األدب يف العصر الفا مي الشعر والشعراء :  و1س
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الدولوو  ، ورمبووا جوواء نفوووره موون السياسوو  بسووبب موون شوودة حيائووه ، ُووا دفعووه ه: عفضوويل احليوواة يف بيتووه بعيوودا عوون 
 .و1سأضواء العصر قريبا من الزهد واحلكم  راغبا أيضا عن الزوج  والولد"

الإفسوي  ،  وهذا الإص الذي ا ورتانه مون ديووان سوقط الزنود للعورض والودرو يصوور  والل أَب العوالء
 ويظهر فيه مشو ه أبنفه على علماء عصره ، ويصل فيه ه: درج  عالي  من الإرجسي .

 

                                                                                       
 ة العباسي  قضااي واجتاهات. ط دار الغريب.عبد التطاوي : القصيد و1س
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 النـص
ـــــــــــــــــــــــــــرُبُ َأْن ُتَصـــــــــــــــــــــــــــادا ـــــــــــــــــــــــــــَاء َتْك َق  َأَرى الَعنـْ
ْهـــــــــــــــــــــُت يف طََلـــــــــــــــــــــبم َوَلكمـــــــــــــــــــــنْ  ـــــــــــــــــــــا هَنْنـَ  َوَم
ـــــــــــــــــــــــاايَ  ـــــــــــــــــــــــَوابمَق َواملََط ـــــــــــــــــــــــمم السَّ ُل ـــــــــــــــــــــــالَ تـَ  َف
ــــــــــــــــــــــــارًا ــــــــــــــــــــــــنَّ هبمَــــــــــــــــــــــــا َمَغ ــــــــــــــــــــــــَك َأْن َتُش  َلَعَل

َهــــــــــــــــــــــــــــــــا الَعـــــــــــــــــــــــــــــــــواِلم ُمَقارمَعــــــــــــــــــــــــــــــــ ّجتـَ  ًة َأحم
ُلـــــــــــــــــــــــــوابً   نـَْلـــــــــــــــــــــــــَوم َعَلـــــــــــــــــــــــــى تَبّلـــــــــــــــــــــــــدَها قـُ
ــــــــــــــــــــــَراًما ــــــــــــــــــــــْم ضم ــــــــــــــــــــــا النَّــــــــــــــــــــــاَر مَلْ ُتْطَع  إمَذا َم
ْخـــــــــــــــــــــــَوانم َشـــــــــــــــــــــــر ا  َفظُـــــــــــــــــــــــْن بَســـــــــــــــــــــــائمرم اإلم
هَْتُُم اجلَــــــــــــــــــــــوزُاء ُخــــــــــــــــــــــرْبمي ــــــــــــــــــــــو َخــــــــــــــــــــــربَّ  فَـَل
ــــــــــــــــــــــــــــــــال أوأخــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــت أَلاَنم َف ُب  جَتَنـَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــَرادمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــين ُم َم ـــــــــــــــــــــــــــــــــا َأْن جَتَهَّ  َوَلمَّ

ـــــــــــــــــــــُت اخلُطُـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــىتَّ َوَهوَّن  وَب علـــــــــــــــــــــيَّ َح
ـــــــــــــــــــــــــــــــَؤادي ـــــــــــــــــــــــــــــــا فـُ ُه تـَ بـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــا َومنـَ  َأُؤْنكُرَه
يـًْقا ؟  فَــــــــــــــــــــَأيَّ النَّـــــــــــــــــــــاس أْجَعُلـــــــــــــــــــــُه َصـــــــــــــــــــــدم
ـــــــــــــــــــــــالٌ  ـــــــــــــــــــــــَديَّ َم ـــــــــــــــــــــــَومم َل ـــــــــــــــــــــــْو َأنَّ النُُّج  َوَل
ْلَقى ـــــــــــــــــْن طَالمـــــــــــــــــٍب َأَمـــــــــــــــــَدا َســـــــــــــــــيـَ  وََ ــــــــــــــــْم مم
ــــــــــــــــــــــــــمْس اَنرًا ــــــــــــــــــــــــــعاعم الشَّ ُ  يف ُش ــــــــــــــــــــــــــَؤجّم  يـُ
ْســــــــــــــــــــــعمي  َوَيْطَعـــــــــــــــــــــُن يفم ُعــــــــــــــــــــــالَي َوإنَّ شم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــُر ِلم مَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاالً َويُْظهم ُــــــــــــــــــــــــــــــــــه َمَق  َودَّت
 فَـــــــــــــــال َوأبمْيــــــــــــــــَك َمـــــــــــــــا َأْخَشــــــــــــــــى انْتمَقاًصــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــأُ الثُـّـــــــــــــــــــــَرايَّ  ـــــــــــــــــــــَرُف الّـــــــــــــــــــــذمي َيَط َ الشَّ  ِلم

 

َنـــــــــــــــــــاَدا  ـــــــــــــــــــُه عم ْيـــــــــــــــــــُق َل ـــــــــــــــــــْن ُتطم  فَـَعانمـــــــــــــــــــْد َم
ـــــــــــــــــــــــــــــــى قمَيـــــــــــــــــــــــــــــــاَدا ُم ال تـُْعطم ـــــــــــــــــــــــــــــــَي اأَلايَّ  هم
ــــــــــــــــــــَراض حــــــــــــــــــــاَدا ــــــــــــــــــــَن اأَلْغ ــــــــــــــــــــَرٌض مم  إمَذا َغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــَراَدا ـــــــــــــــــــــــــــــــُنْجَح َأْو جُتَّشـــــــــــــــــــــــــــــــَمَها طم  فَـتـَ

َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَداجُمَنـَّ َرَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الرّمَق   نـََواظم
ـــــــــــــــــــــــادا َه ـــــــــــــــــــــــَتها جم ـــــــــــــــــــــــْن َمعيشم  ُتَكابمـــــــــــــــــــــــُد مم
َــــــــــــــــــــــــا َرَمـــــــــــــــــــــــــاَدا  َفَأْوَشــــــــــــــــــــــــْك َأْن مَتُـــــــــــــــــــــــــرُّ هبم
ــــــــــــــــــــــــَؤاَدا ــــــــــــــــــــــــرٍّ فـُ ــــــــــــــــــــــــى سم ــــــــــــــــــــــــْن َعَل  َوالَ أَتَْم
 َلَمــــــــــــــــــــــا طََلَعــــــــــــــــــــــْت َ َافَــــــــــــــــــــــَة َأْن ُتَكـــــــــــــــــــــــاَدا
ــــــــــــــــــــادمى ــــــــــــــــــــا ُأَع ــــــــــــــــــــُدوّم َفَم  َوزمْدُت عــــــــــــــــــــن الَع
ــــــــــــــــــــــا َأرَاَدا ــــــــــــــــــــــَع الزََّمــــــــــــــــــــــانم َ َم  َجَريْــــــــــــــــــــــُت َم

ــــــــــــــــــــــــــــــأَ   يّنم صــــــــــــــــــــــــــــــْرُت َأْمَنُحهــــــــــــــــــــــــــــــا ُوَداَداَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــاَدا  وََ ْيـــــــــــــــــــــــــــــف تـَُنـــــــــــــــــــــــــــــا ُر األرَض الَقَت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدا ؟  َوَأيَّ اأَلْرضم أْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلُكَها اْرتمَي
َقـــــــــــــــــــــــاَدا  نـََ"ــــــــــــــــــــــْت َ "َّــــــــــــــــــــــاَي َأ ثَرَهــــــــــــــــــــــا انتـْ
ـــــــــــــــــــــَداَدا ـــــــــــــــــــــْبَع الشّم َ السَّ ـــــــــــــــــــــاينم َـــــــــــــــــــــْن َمَك  ُدوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زماَنَدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدُح يفم تـََلهُّبمَه  َويـَْق
ــــــــــــــــــــــــُه جنمَــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــوَن َل ــــــــــــــــــــــــْأَنُف َأْن َيُك  َدالََي

ـــــــــــــــــــــــــــــاَدا ويـُْبغمُضـــــــــــــــــــــــــــــين َضـــــــــــــــــــــــــــــْمرَيَا واْعتمَق ََ 
 َوالَ وأبيــــــــــــــــــــــــــــــك َمــــــــــــــــــــــــــــــا َأْرُجــــــــــــــــــــــــــــــو اْزدماَيدا
ـــــــــــــــــاَدا َـــــــــــــــــر العمَب  َمـــــــــــــــــَع الَ"ْضـــــــــــــــــلم الَّـــــــــــــــــذمي هَب

 

 العــــرض
ومن أول بيت من أبيات القصيدة جنود األان متضو م  عإود أَب العوالء وجنوده يشوعر بإفسوه شوعوًرا زائوًدا ،  -1

موع بوين البشور لووذا جنوده يسوتهل القصوويدة بيوت مون األبيووات ويودرك قمتوه موا حصوول يف حياعوه مون جتووارب 
هووو الكفيووف  )أرى(والحووظ داللوو  الفعوول  )أرى العنقــاء تكــرب أن تصــادا(الوي عإبووئ عوون حكمتووه و ربعووه 
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الذي ال يبصر هن الراي  هإا أمشل من الراي  البصري  ههنا التجرب  الواسع  واضوربة احلياعيو  العريضو  يصووغها 
سووفي ، هنووه يوورى موون  ربعووه أن العإقوواء وهووي  ووائر أسووطوري ال وجووود لووه كانووت عووزعم يف الوووب شووعري فل

العوورب أن هلووا قوودرة علووى ا تطوواف أي شوويء والووذهاب بووه بعيووداً حبيووث ال يسووتطيع أحوود أن للووص موون 
براالإهووا صوويدا اصووطادعه ععلووو علووى أن عصووادا ، هن أاب العووالء هإووا يوظووف معارفووه ومووا عإوواهى ه: ةعووه موون 

لعرب عوظيفوا حياعيوا ، فلموا كانوت العإقواء ععلوو علوى أن عصواد كموا يقوول أبوو العوالء ، وهوو هإوا أسا ري ا
يضوورهبا موو ال للشوويء الصووعب ، أو األموور املسووتحيل فيجووب عليووك أيهووا اإلنسووان أن عكفكووف موون غلووواء 

ال  نفسوك ، وأن عتطوامن وال عركوب رأسوك ، وال يوذهنب بوك الغورور موذاهب الغوايو  والضوالل فتعانود مون
عقووى علووى معاندعوه ، وهوول أحود يسووتطيع أن يقووى علووى رد موا أ ووذت العإقواء ، رمبووا كانوت العإقوواء هإووا 

)فعانــد مــن هن أاب العووالء مل يقوول  )تطيــق(هووي األايم يف شوودهتا وقسوووهتا وعإفهووا ، والحووظ التعبووري ابلفعوول 
 اللغ  وهي حتمول األمور مبشوق  وهمنا قال من عطيق له عإادا ، والفعل أ اق له دالل  يفتستطيع له عنادا( 

ابلغ  وعسر شديد ، ويف هذا دالل  على أن أاب العالء يريد أن حيتفظ ملن لا به بشويء مون كوربايء نفسوه 
 وعزهتا.

وكأىن أبَب العالء لشى أن يفهم فاهم من البيت األول عكس موا يقصود ، هن أاب العوالء لشوى أن يفهوم  -2
)ومــا و ه: اضإوووع واضضوووع واملذلوو  فقووال يف البيووت ال وواين مباشوورة فوواهم أن الوودهر قوود انل مإووه فهووو يوودع

)ولكـن هـي األايم ال تعطـي أي وموا قصورت يف أمور مون األموور الوي أريودها أو أ لبهوا  هننهت يف طلب(
ــادا( )ال تعطــى أي هووذه  بيعوو  احليوواة ،  )هــي األايم(الووذي يفيوود االسووتدراك  )لكــن(و أييت ابحلوورف  قي
 عطي زمامها ألحد ، وال مكن أحدا مهما كان من قيادهتا وعصريفها حسبما يريد.أي ال ع قيادا(

)فــال تلــم و يتوجووه حبدي ووه ه: امل ا ووب فيإتقوول بووذلك موون حووديث الووإفس ه: حووديث اآل وور فيقووول لووه  -3
 والسوابق هي اضيول ، واملطااي هي اإلبل ، واضيول كانت عدة احلرب يف الزمن القودمي السوابق واملطااي(

، واملطوااي كانووت سووفن الصووحراء جيتوواز العوورب عليهووا فيوافيهم ، وهووو هإووا يإهووي صوواحبه أو لا بووه عوون أن 
وتطيع أن عبلغووه موا يريوود ، وكوأىن بوه     يقووول لوه : كون واالقووا مون نفسووك  يعوود ابلالئمو  علووى هبلوه ه ا مل عزسل

ملووراد بسووبب الوسووائل ، وهمنووا ومون وسووائلك يف حتقيووق الفوووز واظفوور ، فموا كووان التقصووري يومووا عوون حتصويل ا
 التقصري عن حتصيل املراد همنا سببه معاندة احلياة ، ومغالب  القدر لإلنسان.

و يتحدث يف البيتني الرابع واضامس عن السبب الذي من أجلوه هنوى صواحبه عون لووم وسوائله فقوال لعول  -4
صووورك وظفوورك يف قابووول األايم هووذه السوووابق واملطوووااي الووي ععوووود عليهووا ابلالئمووو  عكووون سووببا مووون أسووباب ن

حيإما حيالفك التوفيق ، ويوافقك القودر فتشون هبوا غوارة انجحو  علوى قووم مون أعودائك فتصويب موإهم موا 
 عريد ، أو عدفع هبا أبو قوم يريدون اإلغارة عليك فتطردهم وجتإب نفسك وقومك شرورهم.
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ء عودبريها علوى حوني أنإوا ال جيوب أن و أييت البيوت السوادو فيوذكر أبوو العوالء أنإوا نلووم علوى غفلتهوا وسوو  -5
نكلفها من البالء ما ال عطيق ، وأن نلتمس هلا العذر ألهنا عكابد وجتاهود يف سوبيل لقمو  العويش ، وعووفري 

 راح  البال ، وقد كان يكفيها أن عقوم هبذين األمرين وحدمها دون سوامها.

نسوان غافول عون عغوذيتها مبوا ميكإهوا مون أداء وأىن هلذه القلوب أن حتسن التفكري والتدبري ، وأنوت أيهوا اإل -6
مهامها أرأيت ه: الإوار هنوك هن غفلوت عإهوا ومل عطعمهوا  بوت ، وانطفوأت وصوارت عموا قريوب رموادا ، 
وكوووذلك القلووووب ه  مل عتعهووودها ابلضووورام  بوووت حرارهتوووا ، وانطفوووأ وهجهوووا ، وصوووارت بليووودة أو كالبليووودة  

 دا.وأشبهت الإار الي فقدت الوقود فصارت رما

وبوودءا مووون البيوووت ال وووامن يكشوووف أبووو العوووالء عووون موقفوووه مووون الإوواو ، ويتحووودث عووون نفسوووه حووودي ا كلوووه  -7
اسووتعالء ونرجسوووي  فهوووو أيمووور لا بووه أبن يظووون بكووول اإل ووووان أي األصووحاب واألصووودقاء والإووواو شووورا ، 

وووا جلبوووا عليووه موون اضديعووو  والغوودر ، واضيانووه والكوووذب  ويإهوواه عوون أن أيموون أحوووًدا علووى سوور ، و لووك ِلمز
والتزلووف ، وامللووق فإنووه ال يكوواد يسوولم موون شوورورهم أحوود حوو  الكائإووات العلويوو  الووي هووي أبعوود شوويء عوون 

 أيديهم ، وعن عدبريهم ومكرهم وكيدهم.

فلووو علمووت اجلوووزاء وهووي أبعوود جنووم يف السووماء يف اعتقوواد العوورب موون أموور بووين البشوور و ووداعهم ومكوورهم  -8
لسماء  وفوا علوى نفسوها مون شورورهم وآاثمهوم ، ويف هوذا هيغوال يف و يانتهم ما أعلم ملا ظهرت يف كبد ا
 التشاام من أَب العالء      بال مراء.

ومن و فقد أ وذت نفسوي أبمور وهوو أن أجتإوب األانم لوذا ال عورى يل صوديقا أو أ وا ، وال عورى يل عودوا  -9
 أشغل نفسي أبمره.

ن وصول بووه األموور ه: موا أان عليووه فصوورت ال ولقود كإووت هنسواان قووواي أغالووب األايم وأصوإع مووا أشوواء ه: أ -10
أملك فؤادي وهو بني جإويب ، وصورت أروم صورفه ه: موا أريود فيتعوذر  لوك علوّي فكيوف أ موع أن جيوري 
الزمان على اعتقادي ، وأحاول فيه أن يبلغين بغيي ومرادي ، لوذا عوراين أسولمت زموامي للزموان ، وجريوت 

طوب والشرور فصرت اآلن كأن بيين وبيإها صول  وقور  ه  كيوف معه كما أراد ، وكإت قدميا أجزع من اض
أؤنكرهـا أستطيع أن أنكرها ، ومإبتها فوؤادي وهول عسوتطيع األرض أن عتإكور للقتواد ؟ هن االسوتفهام هإوا 

غرضه التوبيخ والتقريع ، فهو يوبخ نفسه ويقرعها على ما كان مإها ه  كانت أتنوف مون الشورور وعرفضوها 
ول هن الشوورور شوويء كووامن يف الووإفس اإلنسوواني  ، فلقوود جلووب اإلنسووان علووى الشوورف يف وأتابهووا فهووو يقوو

 نظر أَب العالء فكيف يإكر اإلنسان جبلته و لقته ؟
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وه ا كانوووت حوووال الإووواو علوووى موووا هوووي عليوووه مووون السووووء ، وه ا كانوووت ال ختلوووو أرض مووون األرضوووني مووون  -11
لالسوتإكار ، وقود يكوون لتعجوب فهوو هإوا  واالستفهام هإوا )فأي الناس أجعله صديقا(شرورهم وآاثمهم 

يسوتإكر ويتعجوب مون أولئوك الووذين حي ونوه علوى مصوادق  الإواو وموووداهتم كموا يتعجوب مون أولئوك الووذين 
)وأي حي ونووووه علووووى أن يسووووبح يف األرض  لبووووا للجوووواه والسوووولطان ، أو الشووووهرة و يوووووع الصوووويت فيقووووول : 

ر البشوور وموون و فووال أسووتطيع أن أسوولك أي أي ال عوجوود أرض ختلووو موون شوورو  األرض أســلكها ارتيــادا(
  ريق من  رقها.

و يوغووول يف التشووواام مووورة اثنيووو  فيووودعي أن الإجووووم الوووي يف كبووود السوووماء ، والوووي يهتووودي هبوووا الإووواو يف  -12
ظلمات الرب والبحر ، والوي يشوبه هبوا الشوعراء والغزالوون عشويقاهتم ، يودعي أبوو العوالء أن هوذه الإجووم لوو 

 دراهم وداننري لإفي أك رها ، وهكذا يصول أبوو العوالء يف عشواامه ه: هوذا احلود البعيود حتولت يف يديه ه:
الذي يرى فيه الإجوم  اليو  مون أي معوىن مون معواين اجلموال والروعو  ،  اليو  مون أي قيمو  حقيقو  ماديو  

 أو معإوي .
أك ور الوذين يطلبوون  و يبدأ يف احلوديث عون أعدائوه وشوانئيه بودًءا مون البيوت السوادو عشور فيقوول : موا -13

غايي ، ولعله يريد هبا مإزلته وقد يقصد هبا أن يقول ما أك ور أولئوك الوذين مإويهم أحالمهوم ابلوصوول ه: 
مووا وصوولت هليووه موون اجملوود والسووؤدد والرفعوو  ، وقوود يقصوود هبووا أن يقووول مووا أك وور أولئووك الووذين عسووول هلووم 

ن موون يبغوي مون هووؤالء وأولئوك شوويئا مون هووذه أو أحالمهوم أن يزحزحووين عوون مكواني العاليوو  الشوماء ، وه
ععبوري يودل علوى  )سـيلقى دويـن مكـاين السـبع الشـداد(علك سيلقى األمرين وال يصل ه: بعض ما يريد 

 ما سيصيبه من الرهق والعإت يف سبيل ما حياول و يبوء آ ر األمر ابضسران واضذالن.

را ، ويقووودح يف علهبهوووا زاندا ، والحوووظ سووويكون م لوووه حيإئوووذ كوووذلك الوووذي يوووؤجج يف شوووعاع الشووومس ان -14
والحووظ مووا أداة التضووعيف موون زايدة املعووىن هن التضووعيف يف هووذا الفعوول يوووحي  )أجــ (اسووت دام الفعوول 

ابالفتعال والتكلف ، ويدل على ما أصاب الفاعل من العإت من جراء افتعالوه وعكلفوه ، و الحوظ داللو  
نين متوهج عوهجا  اعيا كما أن الشمس متلهبو  علهبوا  اعيوا كأنه يريد أن يقول ه  )تلهب(است دام املصدر 

)ال ذ ر ألحد مع ذ ري ، وال فضل إذا ذ ر فضلي  ، ولقد ملح هذا املعىن البطليوسي فقال يف شورحه 
 .و1س ما أن النار ال ضوء هلا إذا أوقدت يف شعاع الشمس(

أن يكوون سويفا يف يووده ، مون أعجوب العجوب أن يطعون عودوى يف عوالى ، وهووو يعلوم أن نعلوى ليوأنف  -15
 )عـالى(الذي يدل على االستمراري  ، والحوظ اسوت دام لفظو   )يطعن(والحظ است دام الفعل املصارع 

                                                                                       
 .2/566شرح سقط الزند :  و1س
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 )وإن شسـعى ليـأنف أن يكـون جنـادا لـه(الي عدل على السمو والرفع  ، والحظ عركيب  اجلمل  بعد  لك 
الوذي  )أينـف(الحوظ داللو  اسوت دام الفعول  لكإه أكد الكالم أبن يف أول اجلملو  ، وابلوالم يف ليوأنف و

لكإوه عودل عون   )ليـأىب(أو  )لـريفض(يدل على الورفض املطلوق موع اإلابء والشومم وكوان إبمكانوه أن يقوول 
الووذي مإووه األنووف الووي هووي  )أينــف(كوول هووذه األفعووال ومووا جيووري جمراهووا ويووؤدي معإاهووا واسووت دم الفعوول 

أينووف أن يكووون جنووادا يف يووده هووو الشسووع أي الإعوول أشوورف عضووو يف وجووه اإلنسووان ، والحووظ أن الووذي 
فكوأن أحووط شويء وأهونووه وأحقوره فمووا ميتلوك أبووو العووالء بورفض أن يقوووم مقوام أشوورف شويء يف يوود عوودوه 

هإووا ألنووه رمووز دال علووى عووزة العوورَب ، بووه يووذود عوون عرضووه ،  )النجــاد(وهووو السوويف ، وا تووار أبووو العووالء 
 ويدافع عن كرامته.

الصوإف مون الإواو أهنوم يظهورون  والف موا يبطإوون ويعلإوون  والف موا يسورون  ومن أقبح  صوال هوذا -16
فورتى الواحوود موإهم يقووابلين ابلبشور والرتحوواب ، ويظهور يل مودعووه مقواال أي بلسووانه علوى حووني يبغضووين يف 

 قرارة نفسه ، وحيقد علّي ويتمىن يل السوء واهلالك.

وكأنوه هإوا يعتوز بإسوبه ،  الذي يطـأ الثـرى()ِل الشرف وحسيب أنين مجعت احلسإيني ، وحزت الشرفني  -17
وأصله وعراق  جمده ، ولعله يشري هلوذا هبوذا ه: أنوه شوريف علووي مون علوك الدوحو  املباركو  الوي عإتموي ه: 

ــادا(الإوويب صوولى هللا عليووه وسوولم ، و يقووول  ويقصوود ابلفضوول هووا هإووا العلووم  )مــع ال"ضــل الــذي هبــر العب
هكوذا علوى اإل والق فكوان مجيوع أهول األرض جيمعوون  )العباد(لمو  واحلكم  ، والحظ دالل  است دام ك

)ابلشـرف الـذي على علمه وفضله ، ويشهدون له ابلسبق والتربير عالوة على كرام  أصله الي عورب عإهوا 
والحوووظ أن املو وووء هوووو ال وووراي فهووي ععبوووريات عووودل علوووى  )يطـــأ(الحوووظ داللووو  التعبووري ابلفعووول  يطــأ الثـــراي(

 ء ف ره بإفسه.نرجسي  أَب العال
 النــص الثالث

 نونيـــة ابـــن زيــــدون
نظم ابن زيدون هذه القصيد  النادر املثال بعد خروجه من السن وقبل صدور الع"و عنه ، 
يعرب فيها عن حنينه وشوقه لرؤية حمبوبته والد  ، ويذ ر هلا أنه ال يزال وافيا بعد هجرها ، 

لذي ال يستطيع أن ينساه ، ويقول إن بسام عن ويتحدث حديث امللتاع عن أايم وصلها ا
مجاعة عارضوه فيها فقصروا عنه ، وعارضها أمحد شوقي على حنو ما ، وهي جتري عل هذا 

 النمط :
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َنا ــــــــــــــــدانميـْ ــــــــــــــــن َت ــــــــــــــــدميمالً مم ــــــــــــــــائمي َب َن  َأْضــــــــــــــــَحى التـَّ
ــــــــــــــــبََّحَنا ــــــــــــــــنْيم َص ــــــــــــــــْبُح الَب ــــــــــــــــْد َحــــــــــــــــاَن ُص  َأالَّ َوَق

نم  َنا ابم ـــــــــــــــــــــــيـْ ـــــــــــــــــــــــْن ُمْبلمـــــــــــــــــــــــحُي املُْلبمسم مُ َم هم  تمـــــــــــــــــــــــزماحم
ُكنا ــــــــــــــــــــازاُل ُيضــــــــــــــــــــحم ــــــــــــــــــــاَن الَـّـــــــــــــــــــذمي َم  َأنَّ الزََّم
ـــــــــــاقميَنا اهلَـــــــــــوى فَـــــــــــَدَعْوا ـــــــــــْن َتَس ـــــــــــَدا مم ـــــــــــيَ  العم  غم
َنُ"مَســــــــــــــــــَنا ــــــــــــــــــلَّ مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــاَن َمْعُقــــــــــــــــــوًدا أبم  َفاحْنَ
ـــــــــــــــــــا َن  َوَقـــــــــــــــــــد َنُكـــــــــــــــــــوُن َوَمـــــــــــــــــــا خُيَْشـــــــــــــــــــى تـََ"رُّقـُ
ـــــــــــــــــــادمَيُكم ـــــــــــــــــــْب أَع ـــــــــــــــــــعري َومَل نـُْعتم  اَي لَيـــــــــــــــــــَت شم

 الَ الَوَفــــــــــــــــــــــاَء َلُكــــــــــــــــــــــمْ مَلْ نـََعتمقــــــــــــــــــــــْد بَعــــــــــــــــــــــدَُ م إم 
َنا َعوارمُضـــــــــــــــــهُ   ُ ّنـــــــــــــــــا نَـــــــــــــــــرى الَيـــــــــــــــــأَس ُتْســـــــــــــــــلميـْ
َُنـــــــــــــــــــا لَّـــــــــــــــــــْت َجواحنم ـــــــــــــــــــُتْم َوبمنَّـــــــــــــــــــا َفَمـــــــــــــــــــا ابـْتـَ  بمنـْ
يُكم َضــــــــــــــــــــــــمائمُرانَ  ــــــــــــــــــــــــنْيَ تُنـــــــــــــــــــــــاجم  َتكـــــــــــــــــــــــاُد حم
 َحالَـــــــــــــــــــــــْت لمَ"ْقـــــــــــــــــــــــدمُ ُم ًأاّيُمَنـــــــــــــــــــــــا فَـَغــــــــــــــــــــــــَدت
ــــــــــــــــن أَتَلُّ"مَنــــــــــــــــا ــــــــــــــــٌق مم  إمْذ َجانمــــــــــــــــُب الَعــــــــــــــــْيشم طَل

 األُنْــــــــــــــــــــسم َدانمَيـــــــــــــــــــــةً َوإمْذ َهَصــــــــــــــــــــران ُغُصــــــــــــــــــــوَن 
 

ْيــــــــــــــــــــــبم لُْقيــــــــــــــــــــــااَن جَتَافميَنــــــــــــــــــــــا   واَنَب َعــــــــــــــــــــــْن طم
ـــــــــــــــــــا َن يـْ ـــــــــــــــــــا لمْلَحـــــــــــــــــــنْيم اَنعم ـــــــــــــــــــاَم بمَن  َحـــــــــــــــــــنْيٌ فَـَق
 ُحــــــــــــــــزاًن َمـــــــــــــــــَع الــــــــــــــــدَّْهرم الَ يَبَلـــــــــــــــــى َويُبليمَنـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــا َن ـــــــــــــــــــد َعـــــــــــــــــــاَد يـُْبكميـْ  أُْنًســـــــــــــــــــا بمُقـــــــــــــــــــرمهْبمُم َق
يَنــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــصَّ َفقــــــــــــــــــــــاَل الــــــــــــــــــــــَدهُر آمم ن نـََغ  أبَم

َبـــــــــــــــــتَّ َمـــــــــــــــــا َ ـــــــــــــــــاَن َموصـــــــــــــــــو  ْـــــــــــــــــديمَناَوانـْ َي  الً أبم
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــُن َوَمــــــــــــــــــا يـُْرَجــــــــــــــــــى َتاَلقميَن  َفــــــــــــــــــالَيوَم حَنْ
َنــــــــــــــــا يـْ ــــــــــــــــَن الُعْتـــــــــــــــىَب َأَعادم  َهـــــــــــــــل انَل َحظـ ــــــــــــــاً مم
يَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َقلَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــْد َغـــــــــــــــــــــــــــــــــــريَُه دم  رَأاًي َومَلْ نـَتـَ
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــأسم يـُْغرميَن ــــــــــــــــــا لملَي ــــــــــــــــــَنا َفَم ــــــــــــــــــد يَئمْس  َوَق
ــــــــــــــــــــــْت َمآقميَنــــــــــــــــــــــا  َشــــــــــــــــــــــوًقا إملَــــــــــــــــــــــيمُكم َوال َج"َّ

ــــــــــــــــوالَ  ــــــــــــــــا األَســــــــــــــــى َل ــــــــــــــــي َعَلين ــــــــــــــــيَنايـَْقضم   أتََسّم
ـــــــــــــــــا  ُســـــــــــــــــوًدا وََ انَـــــــــــــــــت بمُكـــــــــــــــــم بمْيًضـــــــــــــــــا لََيالميَن
ــــــــــــــــْن َتَصــــــــــــــــافميَنا  َوَمَربَــــــــــــــــُع اللَّْهــــــــــــــــو َصــــــــــــــــاٍف مم
َنا ـــــــــــــــــــيـْ ْنـــــــــــــــــــُه َمــــــــــــــــــا شم َنــــــــــــــــــا مم يـْ  قمطاُفهــــــــــــــــــا فَجنـَ

 
 

ــــــــــــــــرورم َفَمــــــــــــــــا ــــــــــــــــُد السُّ ــــــــــــــــَق َعهــــــــــــــــدُُ ُم َعْه  لُُيْس
 ال حَتَســــــــــــــــــــــــبوا أَنَيُكـــــــــــــــــــــــــم َعنّــــــــــــــــــــــــا يـَُغـــــــــــــــــــــــــرّيانَ 

 َدالً َوهللام َمــــــــــــــــــــــــا طََلَبــــــــــــــــــــــــْت أْرَواُحَنــــــــــــــــــــــــا بَــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــادم الَقصـــــــــــَر َفاْســـــــــــقم بمـــــــــــهم  ـــــــــــرَبقم َغ  اَي َســـــــــــارمي ال
ـــــــــــــــــــــــــا َتن ـــــــــــــــــــــــــحْي حتَميـَّ ـــــــــــــــــــــــــيَم الّصـــــــــــــــــــــــــَبا بـَلّم  َواَي َنسم
ـــــــــــــــــــــا ظَُن ـــــــــــــــــــــْت َلواحم  اَي َروَضـــــــــــــــــــــًة طَاَلمـــــــــــــــــــــا َأْجَن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َواَي َحَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  مَتَلَّيمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمَزْهَرهتم
ـــــــــــــــــــــــارَتمهم  ـــــــــــــــــــــــن َغَض ـــــــــــــــــــــــا َخَطـــــــــــــــــــــــران مم  َواَي نَعيًم
يكم إمجــــــــــــــــــــــالالً وَتكُرَمــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــَنا ُنَســــــــــــــــــــــمّم  َلْس

ااَي  ــــــــــــــــــــــــْدَرهتم  جنَّـــــــــــــــــــــــَة اخلُلــــــــــــــــــــــــدم أُبْـــــــــــــــــــــــدملَنا بمسم
 َ أَنَـَّنـــــــــــــــــــــــا مَلْ نَبمــــــــــــــــــــــــْت َوالَوصـــــــــــــــــــــــُل اَثلمثـَُنــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــورًا ــــــــــــــــوى ُس ــــــــــــــــوَم النَّ ــــــــــــــــى َي ــــــــــــــــَرأان اأَلَس  إماَن قَـ

يَنــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َنــــــــــــــــــــــــــــــــــا إمالَّ َراَيحم ــــــــــــــــــــــــــــــــــُتم أَلْرَواحم  ُ نـْ
ــــــــــــــــــــــــاَأْن طَا بيَن ــــــــــــــــــــــــريََّ النَّــــــــــــــــــــــــْأُي املُحٍّ ــــــــــــــــــــــــا َغ  َلَم

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــنُكم َأَمانميَن ــــــــــــــــــــَرفت َع ــــــــــــــــــــنُكَم َوال انمَص  مم
ــــــــــــُودُّ َيســــــــــــقينا ــــــــــــْرَف اهلَــــــــــــَوى َوال ــــــــــــاَن صم ــــــــــــْن َ   َم
 َمـــــــــــْن لَـــــــــــو َعَلـــــــــــى البُـْعــــــــــــدم َحي ـــــــــــا َ ـــــــــــاَن ُيَُيّميَنــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــَبا َغض ـــــــــــــــــــــا َوَنســـــــــــــــــــــريَنا  َورًدا َجـــــــــــــــــــــالُه الصّم
ــــــــــــــــــــــــــا َن ــــــــــــــــــــــــــّذاٍت َأَفانميـْ ــــــــــــــــــــــــــىًن ُضــــــــــــــــــــــــــرواًب َوَل  ُم

ــــــــــــــــُه حينــــــــــــــــايفم وَ  ــــــــــــــــَحبنا َذيـََل  شــــــــــــــــيم نُعمــــــــــــــــى َس
ــــــــــــــــــــــن َذاَك يُغنينــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــدُركم املُعَتلــــــــــــــــــــــي َع  َوَق
ـــــــــــــــــــــلميَنا ـــــــــــــــــــــا َوغمْس ـــــــــــــــــــــذبم زُقُّوًم ـــــــــــــــــــــوثَرم الَع  َوالَك
َنا ــــــــــــيـْ ــــــــــــْن َأْجَ"ــــــــــــانم َواشم ــــــــــــْعُد َقــــــــــــْد َغــــــــــــضَّ مم  َوالسَّ
ــــــــــــــــــــــــرْبَ تـََلقيَنــــــــــــــــــــــــا  َمْكتوبَــــــــــــــــــــــــًة َوَأَخــــــــــــــــــــــــْذاَن الصَّ
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ـــــــــــــــــــهم  َهلم نـَ ـــــــــــــــــــدمل مبم ـــــــــــــــــــم نـَْع ـــــــــــــــــــوامك فَـَل ـــــــــــــــــــا َه  َأّم
ـــــــــــــــــــى َعليـــــــــــــــــــَك إمذا ُحثَـّــــــــــــــــــْت ُمَشعَشـــــــــــــــــــَعةً   أَنَْس

 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا فَـُيظمين ـــــــــــــــــــــــاَن يُروين ـــــــــــــــــــــــَراًب َوإْن َ   ُش
ــــــــــــــــــــــــــمُ   وُل َوَغّنــــــــــــــــــــــــــااَن ُمَغّنينــــــــــــــــــــــــــافميَنـــــــــــــــــــــــــا الشَّ
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 النــص الرابــع
 نونية أمحـــــد شوقـــي
 اي انئمَح الطَلحم أشباٌه َعوادينا
 ماذا تـَُقصُّ َعلينا غرَي أنَّ َيًدا
رانم   َرمى بمنا الَبنُي أيًكا َغرَي سامم

 ُ لٌّ َرَمتُه الَنوى ريَش ال"مراُق لَنا
ُنَصدم   عٍ إذا َدعا الَشوُق مَل َنربَح مبم

 فإن َيُك اجلمنُس اي امبَن الَطلحم فرََّقنا
 مل أَتُل ماَءَك َثحنااًن َوال َظَمأً 
 جَتُرُّ ممن فَـَننم ساًقا إِل فَـَننٍ 

سممَك َشىَت حنَي َتطُلبُـُهم  أساُ  جم
ي أيك أبَنَدُلسٍ   آها لنا انزحم

 َرسٌم َوق"نا َعلي َرسٍم الَوفاءم َلهُ 
 ُهملم"مَتيٍة ال تَناُل األرُض أداُمعَ 

َهة  َلو مَل َيسودوا بمديٍن فيهم َمنبـَ
 مَل َنسرم ممن َحَرٍم إالَ إِل َحَرمٍ 

 َلّما نَبا اخلُلُد انَبت َعنُه ُنسَخُتهُ 
 َنسقي ثراُهم ثَناًء ُ لَّما نُثمَرت
  اَدت ُعيوُن َقوافينا حُتَرّمُ هُ 

قةٍ   َلكمنَّ ممصَر َوإن أغَضت َعلي مم
 اَعلي َجوانمبها َرَقت مَتائمُمن

 َمالعمٌب َمرَحت فيها َمآرمبُنا
 

 نشجى لمواديَك أم أَنسى لموادينا 
 قصَّت َجناَحَك جاَلت يف َحواشينا

 أخا الَغريبم َوظمالً َغرَي اندينا
ّكينا  َسهًما َوُسلَّ َعليَك الَبنُي سم

َن اجلَناَحنيم َعيٍّ ال يُلّبينا  مم
 إنَّ امَلصائمَب جَيَمعَن املُصابينا

 ا َوال َشجوا أفانيناَوال ادّم ارً 
 َوَتسَحُب الذيَل َتراتُد املُواسينا
َك ابلُنطس املُداوينا  َفَمن لمروحم

 َوإن َحلنا َرفيًقا ممن َروابينا
 جَنيُش ابلَدمعم َواإلجاللم يَثنينا

 َوال َم"ارقَـُهم إاَل ُمَصَلينا
 لملناس  اَنت هَلُم أخالقـُُهم دينا
 اَ اخَلمرم ممن اببٍل ساَرت لمدراين

ريماّيً َوَنسرينا  مَتاُثَل الَوردم خم
نها َمراثينا  ُدموُعنا نُظمَمت مم

 وَ مدَن يوقمظَن يف الرُتبم الَسالطينا
لكافورم َتسقينا َن اخلُلدم ابم  َعنٌي مم
ا قاَمت َرواقينا  َوَحوَل حافاهتم

 َوأربٌُع أنمَست فيها أمانينا
 

رمان  َوَمطلٌع لمُسعوٍد ممن أواخم
  ممن َروح يُراومُحنابّنا َفلم ََنلُ 

 َ أمّم موسى َعلي امسم هللام َتكُ"ُلنا
 َوممصُر َ الَكرمم ذي اإلحسان فا مَهةٌ 

ُدوٍد ممن أواليناَومَ    غرمٌب جلم
 ممن بـَرّم ممصَر َوَرُياٍن يُغادينا
هم َذَهَبت يف الَيمّم تُلقينا سم  َوابم
ريُن َوأ واٌب لمبادينا اضم  حلم
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 اي سارمَي الرَبق يَرمي َعن َجواحنممنا
 َلّما تـََرقَرَق يف َدمعم الَسماءم َدًما
َيهُ   الليُل َيشهُد مل هَنتمك َدايجم
 َوالَنجُم مل يـََران إالَ َعلى َقَدمٍ 

 ٍ  يف َساءم الليلم حائمَر ٍ َ َزفَـرَ 
هللم إن ُجبَت ظَلماَء الُعبابم َعلى  ابم

َيةٍ   تـَُردُّ َعنَك َيداُه ُ لَّ عادم
 َحىّت َحَوتَك َساُء النيلم عالمَيةٍ 

 َواحَرزََتَك ُش"وُف الالَزَوردم َعلى
 َوحاَزَك الريُف أرجاًء ُمَؤرََّجةً 

 فقمف إِل النيلم َوامهُتف يف َ ائملمهم 
 ما ابَت َيدوي ممن َمنازملمنا َوآس

َرَ  الوادي َسَرت َسَحًرا  َواي ُمَعطّم
لنا غماللَتها  ذ ميَّة الَذيلم لو خم

متم َشوَك الُسرى َحىّت أتَيتم لنا  َجشم
 َفلو َجَزيناكم ابألوارحم غالمَيةً 

ُلهُ   َهل ممن ُذيولمكم َمسكميٌّ حنَُمّم
مُ   إِل الَّذيَن َوَجدان ُودَّ َغريمهم

 

 بَعَد اهلُدوءم َويَهمي َعن َمآقينا
 هاج الُبكا َفَخضَبنا األرَض اب ينا

 َعلي نمياٍم َومل هَنتمف بسالينا
 هدم راعيناقمياَم لَيلم اهلَوى لملعَ 

ّا نـَُرّدشُد فيهم حنَي ُيضوينا  ممم
ربنا  جَنائمبم النورم حَمُدّواً جبم

 إنًسا يَعمثَن فساًدا أو َشياطينا
 َعلي الغُيوبم َوإن  اَنت َميامينا
 َوشي الَزبـََرَجدم ممن أفوافم وادينا

تـَزَّت َبساتينا  رََبت َ ائمَل َواهم
 اَوامنزمل َ ما نـََزَل الَطلُّ الَرايحين
ن َمغانينا  ابحلادماثتم َوَيضوى مم
 فطاَب ُ لُّ طُروحم ممن َمرامينا

 قميَص يوُسَف مَل حُنَسب ُمغالينا
 ابلَوردم ُ تًبا َوابلَراّي َعناونيا

 َعن طيبم َمسراكم مل تَنَهض َجوازينا
 َغرائمَب الَشوقم َوشًيا ممن أمالينا
 ُدنيا َوُودَّمُهو الصايف ُهَو الدنيا

 

 

 غاُر َعليهمم من َضمائمرانم اي َمن نَ 
 غاَب احلَننُي إليُكم يف َخواطمرانم 
ئنا غلي الَصربم َندعوُه َ عاَدتمنا  جم
 َوما ُغلبنا َعلي َدمٍع َوال َجلدٍ 

ُرهُ   َوانبغي َ أنَّ احَلشَر آخم
 َنطوى ُدجاُه جُبرح ممن ُفراقمُكمو
ُران  إذا رَسا الَنجُم مل َترقأ حَماجم

 من َ وا مبهم  بتنا نُقاسي الَدواهي

 َوممن َمصون َهواُهم يف َتناجينا 
 َعن الَداللم َعليُكم يف أمانينا
يدينا  يف النائمباتم فَـَلم أَيُخذ أبم
ن َصياصينا  َحىّت أتَتنا َنواُ م مم

 مُتيُتنا فيهم ذم راُ م َوحُتيينا
 َيكاُد يف َغلس األسحارم َيطوينا

 اقيناَحىّت يَزوَل َومل هتَدأ َتر 
 َحىّت قَـَعدان هبا َحسرى ُتقاسينا
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 يَبدو الَنهاُر فَـَيخ"يهم جَتَلُُّدان
 َسقيا لمَعهٍد َ أ نافم الُرىب رمفةً 

َيةٌ   إذم الَزماُن بنا َغيناُء زاهم
 الَوصُل صافمَيٌة َوالَعيُش انغمَيةٌ 

 َوالَشمُس خَتتاُل يف العمقيان حَتَسُبها
َ"لت  َوالنيُل يُقبُل َ الُدنيا إذا احتـَ

 الُنعمى لوم اطََّرَدتَوالَسعُد لو داَم وَ 
 القى َعلى األرض َحىّت َردَّها َذَهًبا
 أعداُه ممن مُينمهم التابوُت َوارَتَسَمت

 َلُه َمبالمحُي ما يف اخلُلق ممن َ َرمٍ 
 مل جَيرم لملَدهرم إعذاٌر َوال ُعُرسٌ 

 َوال َحوى الَسعُد أطغى يف أعمنَّتمهم 
 حَنُن الَيواقيُت خاَض الناَر َجوَهُران

بحٌي َوال ُخلقٌ َوال   َُيوُل لنا صم
 

 لملشامتني َوأَيسوُه أَتّسينا
 أَّّن َذَهبنا َوأعطافم الَصبا لينا

 َترفُّ أوقاتُنا فيها َرايحينا
َيٌة َوالَدهُر ماشينا  َوالَسعُد حاشم
 بَلقيَس َترُفُل يف َوشي الَيمانينا
 لو  اَن فيها َوفاٌء لملُمصافينا

 املمقداُر َلو ديناَوالَسيُل لو َعفَّ وَ 
 ماًء َلمسنا بمهم اإل سرَي أو طينا
 َعلي َجوانمبهم األنواُر ممن سينا
 َعهُد الكمرامم َوميثاُق الَوفمّيينا

نا أو يف َليالينا  إال أباّيمم
ياًدا وال أرحى َميادينا ّنا جم  مم
 َومل يـَُهن بمَيدم الَتشتيتم غالينا

   إذا تَلوَّن َ احلمرابءم شانينا
 حىت 

 مل تَنزلم الَشمُس ميزااًن َوال َصَعَدت
 أمل تـَُؤلَّه َعلي حافاتمهم َورَأت

 إن غازَلت شاطمَئيهم يف الُضحي لبسا
َم ممن َشَجرٍ   َوابَت ُ لُّ جُماجم الوادم
ن َسهٍل َمنم َجَبلٍ   َوَهذمهم األرُض مم
 َومَل َيَضع َحَجًرا ابٍن َعلي َحَجرٍ 
 تَ أنَّ أهراَم ممصٍر حائمٌط هَنَضَ 

رمهم   إيوانُُه الَ"خُم ممن ُعليا َمقاصم
  أهنا ورماال حوهلا التطمت

  أهنا حتت ألالء الضحى ذهبا
 أرض األبو  وامليالد طيبها
  انت حمجلة فيها مواق"نا

ثَل وادينا   يف ُملكمها الَضخمم َعرًشا مم
 َعليهم أبناَءها الُغرَّ املَيامينا

يَّةم الغينا  َ ائمَل الُسنُدس املَوشم
 لوافمَ  الَقزّم ابخليطان َترمينا
رم دماّنها َفراعينا  قبَل القياصم

 رض إال َعلى آاثرم ابنينايف األ
 بهم َيُد الَدهرم ال بُنيناُن فانينا

 يُ"ين املُلوَك َوال يُبقي األواوينا
 َس"َينٌة َغرمقت إال أساطينا

 ُ نوُز فمرَعوَن َغطَّنَي املَوازينا
ن َتصابينا با يف ُذيوٍل مم  َمرُّ الصم
 ُغّرا ُمَسلَسلة املَجرى قوافينا
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 فآب من  ر  األايم العبنا
 ومل ندع للياِل صافيا فدعت

 لو استطعنا خلضنا اجلو صاعقة
 سعيا إِل مصر ن"ضي حق ذا ران

 لوان عند هللا نطلبه نز حب
 لو غاب  ل عزيز عنه غيبتنا
 إذا محلنا ملصر أو له شجنا

 

َنةم األحالمم   الهينا َواثَب ممن سم
 أبن نـََغضَّ فقاَل الَدهُر آمينا

 والرَبَّ انَر َوغًى َوالَبحَر غمسلينا
َي الوايف َواب ينا  فيها إذا َنسم
 َخرَي الَوادئمعم ممن َخريم املَُؤّدينا
ن َنواحينا  مَل أَيتمهم الَشوُق إالَ مم

 مَل َندر أيُّ َهوى األمَّني شاجينا
\ 

 حىت 

 
 

 النــص اخلامس
 هاشم الرفاعي –التن"يذ  رسالة ليلة

 

 أبَتـــــــــــــــــــاُه مــــــــــــــــــــاذا قـــــــــــــــــــد خَيُــــــــــــــــــــط بـََنــــــــــــــــــــاين
ــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــْن زْنزان ــــــــــــــــَك مم ــــــــــــــــاُب إلَْي  هــــــــــــــــذا الكمت
ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــا هبم ـــــــــــــــــــــــــُة أْحي َل ـــــــــــــــــــــــــق إال لَيـْ ْب  مَل تـَ
ـــــــــــــــــــَتُمر اي أبَتـــــــــــــــــــاُه َلْســـــــــــــــــــُت أُشـــــــــــــــــــك يف  َس
ـــــــــــــــــُدوء َقاتمـــــــــــــــــلٌ  ـــــــــــــــــْن َحـــــــــــــــــْوِلم ُه ـــــــــــــــــُل مم  الَلْي
ـــــــــــــــــــــيت ـــــــــــــــــــــُد راَح ـــــــــــــــــــــدين َأَلمـــــــــــــــــــــي َفأْنُش  َويـَُه

ـــــــــــــــــــــ ي َش ـــــــــــــــــــــَواحنم ـــــــــــــــــــــنْيَ َج ـــــــــــــــــــــنْ"ُس َب  "اَفةٌ وال
ــــــــــــــــــهم َومَلْ أْذقْ  إلل ــــــــــــــــــْن ابم ــــــــــــــــــُت أؤمم ــــــــــــــــــد عمْش  َق
ــــــــــــــــــــاَمُهمْ   ُشــــــــــــــــــــْكرا هَلـُـــــــــــــــــــْم أان ال أريــــــــــــــــــــُد َطَع
َعْتُه ِلم  ــــــــــــــــا َصــــــــــــــــنـَ ــــــــــــــــاُم املـُـــــــــــــــر َم  هــــــــــــــــذا الطَع
َـــــــــــــــــــــيت َمعـــــــــــــــــــــي  َ ـــــــــــــــــــــال َومَلْ َيْشـــــــــــــــــــــَهْدُه اَي أب
ــــــــــــــــــــــهم يَـــــــــــــــــــــــًدا َمْصـــــــــــــــــــــــُبوَغةً   َمـــــــــــــــــــــــدوا إَِل بـم
ـــــــــــــــــــلٍ   والصـــــــــــــــــــْمُت يْقَطُعـــــــــــــــــــُه رَنـــــــــــــــــــنُي َسالسم

ُــــــــــــــــــــرُّ  ــــــــــــــــــــٍة مَت ــــــــــــــــــــنْيَ آوَن ــــــــــــــــــــا َب  َوأْخُتهــــــــــــــــــــا م
ــــــــــــــــُب َصــــــــــــــــْيَدهُ  ــــــــــــــــابم يـَْرُق ْلَب ــــــــــــــــْن ُ ــــــــــــــــُوٍ  ابم  مم

 واحلَْبــــــــــــــــــــــــــــــــُل واجلَـــــــــــــــــــــــــــــــــالُد ُمَنتمظـــــــــــــــــــــــــــــــــراين 
 َمْقـــــــــــــــــــــــــــــــــروَرٍ  َصـــــــــــــــــــــــــــــــــْخرمية األرْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــانم 

ــــــــــــــــــــــــــــــ  س أن َظالَمهـــــــــــــــــــــــــــــــا أْ "ـــــــــــــــــــــــــــــــاينوأحم
ـــــــــــــــــــــــُل بـَْعـــــــــــــــــــــــَدها ُجْثمـــــــــــــــــــــــاين  َهـــــــــــــــــــــــذا َوحَتْمم
ـــــــــــــــــــــــــــــذْ َرايُت مَتُـــــــــــــــــــــــــــــوُر يفم وْجـــــــــــــــــــــــــــــَداين  وال
ـــــــــــــــــــــــــــــــَن الُقـــــــــــــــــــــــــــــــرآن  يف بمْضـــــــــــــــــــــــــــــــعم آايٍت مم
ــــــــــــــــــــــاين ــــــــــــــــــــــز َ َي  َدْب اخُلُشــــــــــــــــــــــوُع هبــــــــــــــــــــــا فَـَه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريًا لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  اإلميَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  إال أخم
 فَـْلرَيَْفعــــــــــــــــــــــــــــــوُه فَـَلْســــــــــــــــــــــــــــــُت اجْلَْوَعــــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــَوان ـــــــــــــــــــــْوَق ُخ ـــــــــــــــــــــُعوُه فَـ  ُأمـــــــــــــــــــــي َوال َوَض

ــــــــــــــــــــــــــــــَوانم   ِلم َجــــــــــــــــــــــــــــــاءاُه َيْســــــــــــــــــــــــــــــَتبقيان إَخ
ْحســـــــــــــــــــــان َـــــــــــــــــــــُة اإلم ـــــــــــــــــــــذي غاي ـــــــــــــــــــــَدمي َوَه  ب
ــــــــــــــــــــــابُع الســــــــــــــــــــــجان ــــــــــــــــــــــْت هبممــــــــــــــــــــــن أَص  َعَبث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــْيطان ــــــــــــــــــــــــــــــــــيَتْ َش ُْقَل ــــــــــــــــــــــــــــــــــو إىل مبم  يـَْرن
 َويـَُعــــــــــــــــــــــــــــــوُد يف َأْمــــــــــــــــــــــــــــــٍن إىل الــــــــــــــــــــــــــــــدَورَان
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ـــــــــــــــــــــــــــــَوهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــٍد حَنْ ْق ـــــــــــــــــــــــــــــس أي حم  أاَن ال أحم
ـــــــــــــــــَك اي أيب ثْـُل ـــــــــــــــــُب األْخـــــــــــــــــالقم مم ـــــــــــــــــَو طَي  ُه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاَعةٌ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــين َس ـــــــــــــــــــــــــــــــــُه إمْن انَم َع  لكمن
 فَـَلُرمبَـــــــــــــــــــــــا َوُهـــــــــــــــــــــــَو املُـــــــــــــــــــــــَروُع َســــــــــــــــــــــــْحَنةً 

 

 مـــــــــــــــــــــــاذا َجـــــــــــــــــــــــىَن فَـَتَمســـــــــــــــــــــــُه أْضـــــــــــــــــــــــَغاين
ــــــــــــــــــــــــــــــْدَوان ــــــــــــــــــــــــــــــٍأ إىل الُع ــــــــــــــــــــــــــــــُد يف َظَم  مَلْ يـَْب
ـــــــــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــــــــَرار  احلمْرَم ـــــــــــــــــــــــــــــــاُل َم  َذاَق العمَي

ْثلمـــــــــــــــــــي َشــــــــــــــــــاعمرا لَـــــــــــــــــــَراَثينم   لَــــــــــــــــــوْ    ــــــــــــــــــاَن مم
 

ـــــــــــــــــــــــــــْدري إىل أْوالدمهم  ـــــــــــــــــــــــــــْن َي ـــــــــــــــــــــــــــاَد َم  أْو َع
ـــــــــــــدار الصــــــــــــــْلب اَنفمــــــــــــــَذُ  هبــــــــــــــا ــــــــــــــى اجلـم  َوَعل
تُـَها ُمَتـــــــــــــــــــــــَأمالً   َقـــــــــــــــــــــــْد طَاَلَمـــــــــــــــــــــــا ًشـــــــــــــــــــــــاَرفـْ
 فَــــــــــــــــــَأَرى ُوُجومـــــــــــــــــــاً َ الَضـــــــــــــــــــَبابم ُمَصـــــــــــــــــــورًا
ــــــــــــــعم َوإمنَــــــــــــــا ــــــــــــــَدى اجلَمي  نـَْ"ــــــــــــــُس الشــــــــــــــُعور َل

ـــــــــــــا ـــــــــــــٌس يف اجلَـــــــــــــَوانمحم َم َـــــــــــــُدوُر مَهْ ـــــــــــــذي َوي  ال
ـــــــــــــــــــــــي أْن ُأَرى ْ"سم ـــــــــــــــــــــــْن َخـــــــــــــــــــــــرْيا لمنـَ  أَو مَلْ َيُك
ـــــــــــــا ـــــــــــــْد َســـــــــــــَكت وَْ لَم ـــــــــــــْو َق ـــــــــــــا َضـــــــــــــرينم َل  َم
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــري ُمْط"ئ  َهـــــــــــــــذا َدمـــــــــــــــي َسَيســـــــــــــــيُل جَيْ
 وفُــــــــــــــــــــــــــــــؤادمي املَــــــــــــــــــــــــــــــواُر يف نـََبضـــــــــــــــــــــــــــــــاتمهم 
 والظْلــــــــــــــــــــــُم اَبٍق لَــــــــــــــــــــــْن ُيَُطــــــــــــــــــــــَم قَـْيــــــــــــــــــــــَدهُ 
ْغــــــــــــــي لَــــــــــــــْيَس ُيضــــــــــــــريُهُ   وَيســــــــــــــرُي رَْ ــــــــــــــُب البـَ

ـــــــــ ـــــــــنَي َتشم  ف َعـــــــــنْ هـــــــــذا َحـــــــــديُث الـــــــــنـَْ"سم حم
ُقــــــــــــــــــــــــــــول ِلم : إن احلََيــــــــــــــــــــــــــــا  لمَغايَـــــــــــــــــــــــــــــةٍ   َوتـَ
ــــــــــــــــَدتْ  ــــــــــــــــَي ُأ ْم َ"اُســــــــــــــــَك احلَــــــــــــــــرى َوإْن هم  َأنـْ
ـــــــــــَياطمهممْ  ـــــــــــَت سم َك َوهـــــــــــَو حَتْ ـــــــــــمم ْس ـــــــــــُروُح جم  وقـُ
ـــــــــــــــــــاَك يف أْغاللمـــــــــــــــــــهم  ـــــــــــــــــــُع الســـــــــــــــــــجنيم ُهن  َدْم
ــــــــــــــــُرابَ  ــــــــــــــــْت هبَُمــــــــــــــــا ال  َحــــــــــــــــىت إذا َمــــــــــــــــا أْفعمَم
ــــــــــــــا ــــــــــــــا َيكــــــــــــــوُن ُهُبوهُب ــــــــــــــفم َم ــــــــــــــَن الَعواصم  ومم

ـــــــــــــــــَرىإن اْحتمـــــــــــــــــَدامم ال ـــــــــــــــــار يف َجـــــــــــــــــْوَف الث  ن
ـــــــــــــــــــــَدهُ  ـــــــــــــــــــــزمُل بـَْع ـــــــــــــــــــــَراتم يـَْن ـــــــــــــــــــــابُُع الَقطم َت  َوتـَ
ـــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــاٌ  ُمَزجْم ـــــــــــــــــــــُع الطَغ  فَـَيمـــــــــــــــــــــوُج يـَْقَتلم

 

 يـَْوًمـــــــــــــــــــــــا وذَُ ـــــــــــــــــــــــَر ُصـــــــــــــــــــــــوَريت لََبكـــــــــــــــــــــــاين 
ــــــــــــــــــــــا م َغلميظَـــــــــــــــــــــة الُقْضــــــــــــــــــــــَبان  َمْعـــــــــــــــــــــىَن احلََي
ْقظــــــــــــــــــان  يف الثــــــــــــــــــائمريَن َعَلــــــــــــــــــى اأَلَســــــــــــــــــى اليـَ
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــْن َغَلَي ــــــــــــــــوبم النــــــــــــــــاسم مم ُل  َمــــــــــــــــا يف قـُ

ــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــالينَ َتُم َــــــــــــــــــــْوُت يف إْع ــــــــــــــــــــاَن امل  ا وََ 
 ابلثـــــــــــــــــــــْوَر م احلَْمقــــــــــــــــــــــاءم َقــــــــــــــــــــــْد أْغــــــــــــــــــــــراين ؟
ــــــــــــــــــــرُي يف إْذعــــــــــــــــــــان ؟ ــــــــــــــــــــعم أسم ْثــــــــــــــــــــَل اجلَمي  مم
 َغَلـــــــــــــــــَب األَســــــــــــــــــى اَبَلْغــــــــــــــــــُت يف الكمْتَمــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــــــــــْن نمــــــــــــــــــــــــريان ــــــــــــــــــــــــَ  َم ــــــــــــــــــــــــا اْثر يف َجْن  َم
 َســـــــــــــــــــــيُكف يفم َغـــــــــــــــــــــدمه َعـــــــــــــــــــــن اخلََ"قـــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــْرابين  َمـــــــــــــــــــْويت َولَـــــــــــــــــــْن يُـــــــــــــــــــودمي بمـــــــــــــــــــهم قـُ

ـــــــــــــــــــــَن الُقْطَعـــــــــــــــــــــان َشـــــــــــــــــــــاٌ  إذا اْجُتثـــــــــــــــــــــتْ   مم
ـــــــــــــــــــــــــَد ثـــــــــــــــــــــــــَوان ـــــــــــــــــــــــــريميت َومَتُـــــــــــــــــــــــــوُر بـَْع  َبَش
ــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــَن التْصــــــــــــــــــــــ"ميقم لمْلطْغَي  َأْسَــــــــــــــــــــــى مم
ــــــــــــــــــــــْم بمــــــــــــــــــــــُدَخان َقُه ــــــــــــــــــــــُر أفـْ ْغُم  َســــــــــــــــــــــَتَظل تـَ
ــــــــــــــــــــــهم اجلــــــــــــــــــــــاين ــــــــــــــــــــــْبٍح يمَتقمي ــــــــــــــــــــــَماُت ُص  َقَس
ْلَتقمَيان ــــــــــــــــــــــــــــــا َســــــــــــــــــــــــــــــيـَ  َوَدُم الشــــــــــــــــــــــــــــــهيد ُهن
َــــــــــــــــــــــــردم الَ"َيَضــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــرْيَ مَت ــــــــــــــــــــــــَق َغ  مَلْ يـَْب
ــــــــــــــــــــــــةم الــــــــــــــــــــــــرُّ  ــــــــــــــــــــــــَد اهلُــــــــــــــــــــــــُدوءم وراَح  اَبنبـَْع

ـــــــــــــــــــــــــَة الربَُْ ـــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــٌر يُثـــــــــــــــــــــــــرُي َح"يَظ  َأْم
ــــــــــــــــــــــــَدفٌق الطوفَــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــهم َت ــــــــــــــــــــــــْيٌل يَلمي  َس
ــــــــــــــــــــَن اجلَـــــــــــــــــــرَبُوتم والســــــــــــــــــــْلطَان ـــــــــــــــــــَوى مم  َأقـْ

 

ـــــــــــــــيت ـــــــــــــــُتْذَ ُر قمصم ـــــــــــــــْل َس ـــــــــــــــُت َأْدري َه ــــــــــــــــى النمْســــــــــــــــيان ؟  أاَن َلْس ــــــــــــــــْوف يـَْعُروَهــــــــــــــــا ُدَج  أْم َس
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ــــــــــــــــــــــــــــــين َســــــــــــــــــــــــــــــَأُ وُن يفم اَترخيمَنــــــــــــــــــــــــــــــا  َأْو أن
ــــــــــــــــــــــهم أن جَتَُرعــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــذي َأْدري  ُ ــــــــــــــــــــــُل ال

ــــــــــــــــــــــْوَريتم ُمَتطَ  ــــــــــــــــــــــْو مَلْ َأُ ــــــــــــــــــــــْن يفم ثـَ ــــــــــــــــــــــاَل  لمًب
ــــــــــــــــــــَوى احلََيــــــــــــــــــــا  َ رمميَــــــــــــــــــــة ال قَـْيــــــــــــــــــــَد ال  أْه
ـــــــــــــزيتم  ـــــــــــــُل عم ـــــــــــــَقْطُت َأمحْم ـــــــــــــَقْطُت َس ـــــــــــــإمذا َس  َف
ـــــــــــــُدَّنَ  ـــــــــــــى ال ـــــــــــــَع الصـــــــــــــباُح عَل ـــــــــــــاُه إمن طََل  َأبـََت
ــــــــــــــــــنْيَ ُغصــــــــــــــــــونمهم  ــــــــــــــــــُ"وُر َب ْقَبَل الُعْص ــــــــــــــــــتـَ  واْس
ـــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــاُؤلم ث ـــــــــــــــــــــــاَم التَ" َغ ـــــــــــــــــــــــَت َأنـْ ْع  َوسَم

َــــــــــــــــْدق  ــــــــــــــــى ي ــــــــــــــــودَ –وأت َع ــــــــــــــــا تـَ ــــــــــــــــا -َ َم  اَببَن
َهـــــــــــــــــــــٍة ُمَتَأْرجًحـــــــــــــــــــــاَوأُ ــــــــــــــــــــوُن بـَْعـــــــــــــــــــــَد هُ  يـْ  نـَ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــَل َم ـــــــــــــــذا احلَْب ـــــــــــــــَزاُؤَك إن َه  لمـــــــــــــــَيُكْن َع
ــــــــــــــــــــع َحَضــــــــــــــــــــاَر ً  ــــــــــــــــــــٍد َيشم  َنَســــــــــــــــــــُجوُه يفم بـََل
ــــــــــــــــــهم إىل ـــــــــــــــــــذا َزَعُمـــــــــــــــــــوا َوجـــــــــــــــــــيَء بـم  أْو َهَك
ــــــــــــــــــــــــــيَش حُمَطمــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــُدَك أْن َتعم  أاَن ال أري
ـــــــــــــــــــــــــــَك امَلْصـــــــــــــــــــــــــــُ"وَد يف أْغاللمـــــــــــــــــــــــــــهم  َن  إن ابـْ
كــــــــــــــــــــــــــــاايت أبايمم الصــــــــــــــــــــــــــــبا  فَـــــــــــــــــــــــــــاذُْ ْر حم

ــــــــــــــــ ْعــــــــــــــــَت َنشم ــــــــــــــــُدجىوإذا سَم  يَ  أمــــــــــــــــَي يفم ال
ـــــــــــــــــــــــــــا   وَتَكـــــــــــــــــــــــــــتَم احَلَســـــــــــــــــــــــــــراتم يف َأَعماقمَه
َهـــــــــــــــا الَصــــــــــــــْ"َح َعـــــــــــــــينم إنَـــــــــــــــين  َفاْطلُــــــــــــــْب إلَيـْ
ــــــــــــــــــــي رَنمــــــــــــــــــــنُي َحــــــــــــــــــــدميثمها  َمــــــــــــــــــــا زاَل يف َسْعم
ـــــــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــــــَدْوُت َعلميَل ـــــــــــــــــــــْد َغ  أبُـــــــــــــــــــــيَن : إين َق

 

را أْم َهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادمَم األْواَثن ؟  ُمَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآمم
ـــــــــــــــــــــْأَس املَ  ـــــــــــــــــــــْيَس يف إمْمَكـــــــــــــــــــــاينَ   َذلـــــــــــــــــــــةم َل

 َغـــــــــــــــــــــــرْيَ الضــــــــــــــــــــــــَياءم ألَمـــــــــــــــــــــــيت َلَكَ"ــــــــــــــــــــــــاين
ـــــــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــــــاَب ال اْســـــــــــــــــــــــــتمْخَ"اَف ابإلْنَس  إمْرَه
ـــــــــــــــــــــــــــــْراَيين  يـَْغلمــــــــــــــــــــــــــــي َدُم األْحـــــــــــــــــــــــــــــَرار يفم شم
 َوَأَضـــــــــــــــاَء نُـــــــــــــــوُر الشـــــــــــــــْمسم ُ ـــــــــــــــل َمكـــــــــــــــان
ــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــدا ُمْشــــــــــــــــــــــرمق األْل ي  يـَْوًمــــــــــــــــــــــا َجدم
ــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــمم اَبئمــــــــــــــــــعم األْلَب ــــــــــــــــــى َف  جَتْــــــــــــــــــرمي َعَل

 ْجنم َجـــــــــــــــــــــــــــالَدانَســـــــــــــــــــــــــــَيْدق اَبَب الســـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــدان ــــــــــــــــــــــــــلم َمْشــــــــــــــــــــــــــُدودا إىل العمي  يفم احلَْب
َعْتُه يفم َهـــــــــــــــــــــذي الربــــــــــــــــــــوعم يَـــــــــــــــــــــَدان  َصــــــــــــــــــــنـَ
ــــــــــــــــــــــُه َمَشــــــــــــــــــــــاعمُل العمْرفــــــــــــــــــــــان ْن  َوُتَضــــــــــــــــــــــاُء مم
ـــــــــــــــَوان ـــــــــــــــدم األْع ـــــــــــــــى َي ـــــــــــــــدي اجلَـــــــــــــــريحم َعل  بـََل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَجان  يفم َزمْحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةم اآلالمم واألْش
ـــــــــــــَدان ـــــــــــــرْيَ ُم ـــــــــــــَو املَـــــــــــــْوتم َغ ـــــــــــــيق حَنْ ـــــــــــــْد سم  َق

َهـــــــــــــــا ِل َعـــــــــــــــْن َهـــــــــــــــوَ   ى األْوطـــــــــــــــانَقـــــــــــــــْد قـُْلتـَ
ـــــــــــــــــــــان  تـَْبكـــــــــــــــــــــي َشـــــــــــــــــــــَبااَب َضـــــــــــــــــــــاَع يف الَرْيع
 أملــــــــــــــــــــــــــا تـَُواريـــــــــــــــــــــــــــهم عـــــــــــــــــــــــــــن اجلـــــــــــــــــــــــــــريان
ـــــــــــــــــــــران ـــــــــــــــــــــوَى الُغْ" ْنهـــــــــــــــــــــا سم َغـــــــــــــــــــــي مم تـَ  ال أبـْ
 وَمقاهُلــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف َرمْحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة َوَحَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــٌد َعَلـــــــــــــــــــــى األْحـــــــــــــــــــــَزان  مَلْ يـَْبـــــــــــــــــــــق ِلم َجَل

 

ـــــــــــــنْ  ـــــــــــــثم َع ـــــــــــــًة ابلَبْح ـــــــــــــَؤادي فَـْرَح ـــــــــــــأذمْق فـُ  َف
 َ انَــــــــــــــــــــــــْت هَلَــــــــــــــــــــــــا ُأْمنميــــــــــــــــــــــــًة .. َراينَـــــــــــــــــــــــــةً 

 َزلـــــــــــــــــْت ُخُيــــــــــــــــــوَط الســـــــــــــــــْعدم ُ َْضــــــــــــــــــال َوملَْ غَ 
 واآلن ال أْدري أبي َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوانمحٍ 
ــــــــــــــــــــطْرتُُه لَــــــــــــــــــــَك اَي أيب  هــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــذي َس
َتَصـــــــــــــــــَر الضـــــــــــــــــَياُء َوُمزقَـــــــــــــــــتْ   َلكمـــــــــــــــــْن إذا انـْ

ــــــــــــــَياين  ْص ــــــــــــــْن عم ــــــــــــــَك مم ــــــــــــــتم احلَــــــــــــــاللم َوَدْع  بن
 ُحْســــــــــــــــــــــــَن آمـــــــــــــــــــــــــاٍل هَلَــــــــــــــــــــــــا َوأَمـــــــــــــــــــــــــاناي 

ــــــــــــــــــَبان ــــــــــــــــــْزلم يف احلُْس ــــــــــــــــــاُض الَغ  َيُكــــــــــــــــــن انْتمَق
ــــــــــــــــــــــــــــان ي َجَن ــــــــــــــــــــــــــــدمي أْم أبَم  َســــــــــــــــــــــــــــَتبيُت بـَْع
ــــــــــــــــُض الــــــــــــــــذي جَيْــــــــــــــــرمي بم"مكــــــــــــــــٍر عــــــــــــــــان  بـَْع
 بَيـــــــــــــــــــــدم اجلُُمـــــــــــــــــــــوعم َشـــــــــــــــــــــرميَعة الُقْرَصــــــــــــــــــــــان
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ــــــــــــــــــــيتم  ــــــــــــــــــــرُب مهم ــــــــــــــــــــْذُ ُرين َويُْك  فَـَلَســــــــــــــــــــْوَف َي
ــــــــــــــــــــــل َعَدالَـــــــــــــــــــــــةٍ   وإىل لمَقــــــــــــــــــــــاٍء حَتْــــــــــــــــــــــَت ظم

 

ـــــــــــــــَوان ـــــــــــــــَف َه ـــــــــــــــدي َحلي  َمـــــــــــــــْن َ ـــــــــــــــاَن يف بـََل
ــــــــــــــــــــــــــــــــية اأَلْحكــــــــــــــــــــــــــــــــامم َواملميــــــــــــــــــــــــــــــــَزان  ُقْدسم
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 النــص السادس
 حسن حممد الزهراين –ريتــــيصغ

 صـــــــــــــــــغرييت  ـــــــــــــــــان حلمـــــــــــــــــا أن أراك علـــــــــــــــــى
 صـــــــــــــــــغرييت  ـــــــــــــــــان حلًمـــــــــــــــــا أن أراك وقـــــــــــــــــد
ـــــــــــاح ال"جـــــــــــر ســـــــــــاحبة ـــــــــــوق جن ـــــــــــت ف  هـــــــــــا أن
ـــــــــــــــويت متضـــــــــــــــني ابســـــــــــــــة ـــــــــــــــت اي حل  هـــــــــــــــا أن
ـــــــــــــــــــدرب اي مصـــــــــــــــــــباح  ســـــــــــــــــــريي علـــــــــــــــــــى ال
 ويرتـــــــــــــــــدي وجنتيـــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــبح مبتهجـــــــــــــــــا
ــــــــــــــرؤى يف حلــــــــــــــن قــــــــــــــافييت  غــــــــــــــدا متــــــــــــــيس ال
 غــــــــــــًدا سيشــــــــــــدو فــــــــــــؤادي خلــــــــــــف مو بهــــــــــــا

 

 العلــــــــــــــم يــــــــــــــروي عينــــــــــــــك الســـــــــــــــحرُ  بوابــــــــــــــة 
 فاحــــــــــت بعطــــــــــر التقــــــــــى مــــــــــن ثغــــــــــرك الســــــــــورُ 
ــــــــــــــــدرُ  ــــــــــــــــك الق  ال تعلمــــــــــــــــني مبــــــــــــــــا خي"ــــــــــــــــي ل
ــــــــــــــــــك واحلــــــــــــــــــذرُ  ــــــــــــــــــازح الشــــــــــــــــــوق يف عيني  مت
 تســــــــــــــقي رىب راحتيـــــــــــــــك الشـــــــــــــــمس والقمـــــــــــــــرُ 
 وينثــــــــــــــــــــين يف فيـــــــــــــــــــــاض صــــــــــــــــــــمتنا اخلـــــــــــــــــــــربُ 
ـــــــــــــــــــوترُ   شـــــــــــــــــــوًقا ويصـــــــــــــــــــغي إىل أنغامهـــــــــــــــــــا ال
 وتبـــــــــــــــــدأ اخلطـــــــــــــــــو يف درب العـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــحرُ 
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 ـي النثـــرثانيا : قـــراءة فـ
 النــــص األول

 )*(للمكتور/ نبيل نوفل - أيمة التنوع الثقافية في مواجهة العولمــة
 

 تمهيـــد :
كان من بني احملاور املطروح  يف املؤمرات الي عقدت مؤ راً حول العومل  وال قاف  حمور عن األالر  

ه: عدعيم التإوع ال قايف أم سيعمل  الذي حيداله ععميق موجات العومل  يف القافات  الشعوب وهل سيؤدي
على العكس من  لك على عدمري اهلوي  ال قافي  وعبديد التإوع الذي مييز القاف  عن أ رى. وقد سادت 
هذه املؤمرات عيارات لتلف  بعضها يعرب عن لاوفه من ضياع اهلوي  وبعضها ال يرى يف العومل  ال قافي  

  طراً عليها.

جح عيوواراً علوى آ ور البوود أن نقوف علووى معوىن التإووع ال قووايف وأسوبابه ، وامل ووا ر والواقوع أنإوا لكووي نور 
 الي ععرضت هلا اضصوصي  ال قافي  يف ظل دعاوى العومل  يف العصر احلاضر.

مل يظهوور هال يف أعقوواب  globalizationوقبوول أن نتعوورض لووذلك نإوووه عوون أن مصووطلح العوملوو  أو الكوكبوو  
ذي أفوورزه اهنيووار االحتوواد السوووفيي وعفككووه ه: دويووالت ضووعيف  ، وموون و انعووزال القوووة الوضووع العوواملي اجلديوود الوو

الوحيووودة الووووي م ووووض عإهووووا وهووووي روسوووويا وعقلووووص دورهووووا الوووودويل وغرقهووووا يف مشووووكالهتا            االقتصووووادي  
 والسياسي .

 New World Orderد كمووا كووان هووذا املصووطلح هووو احملصوول  احلتميوو  للوورتويج لفكوورة الإظووام العوواملي اجلديوو
الذي ميكن أن يسود دول العامل بعد انتهاء احلرب الباردة بني القطبني السابقني أمريكا واالحتاد السوفيي وانفوراد 
أمريكوا ابإلمسواك بزموام األموور. وكوان  لوك وضوعاً شوديد اضطوورة يوؤ ن ابنتهواء حقبو  هامو  مون التواريخ وسويادة 

  التوواريخ نفسووه ه ا استعرضووإا ععبووري الكاعووب األمريكووي فرانسوويس فوكوايمووا قوووة واحوودة. وقوود عكووون يف  لووك هنايوو
Francis Fukuyama. 

وقبل أن نتعرض لذلك نإوه عن أن الإمو اهلائل يف وسائل االعصال وظهوور عكإولوجيوا املعلوموات قود 
أن التطووور القووائم علووى  جعوول االجتوواه حنووو عوحيوود العووامل اقتصووادايً أمووراً مرغوووابً فيووه ، بوول جعلووه حتميوواً ، وخباصوو 

                                                                                       
الوودكتور نبيوول نوفوول: أسووتا  الإقوود األدَب آبداب بإهووا ، ختوورج يف كليووي احلقوووق واآلداب ، ولووه عوودد موون املؤلفووات موون  س*و

اإلسوالمي ، والبإيو  األسوطوري  أمهها: األدب املقارن قضااي ومشكالت ، العالقات التصويري  بني الشعر العرَب والفون 
 ملقدم  القصيدة اجلاهلي  .. اخل.
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سواح  اإلنتواج قود أدى ه: هجيواد نووع مون التقسويم الودويل للعمول يوتم مبقتضواه عوزيوع اإلنتواج الصوإاعي بوني أك وور 
 من دول  حبيث جيري عصإيع مكوانت أي مإتج هنائي يف عدة أماكن.

اد التقليودي ه: عراجوع بعوض املفواهيم يف علوم االقتصو –كموا يورى بعوض االقتصواديني–وقد أدى  لك 
 .و1سونظرايعه وعضاال دور الدول وهحالل دور القطاع اضاص حمل القطاع العام يف العديد من الدول

ومل يكن فكر العومل  يف ظل الإظام اجلديد يتوجه بصورة  اص  ه: ال قاف  هال بوصفها جزءاً مساعداً على 
ائل الي سهلت التقارب االقتصادي هي أتكيد الوحدة العاملي  يف اجملال االقتصادي وخباص  أن الوس

نفسها الي بدأت مارو دورها يف اجملال ال قايف ، وأعىن هبا وسائل الإقل واملواصالت وما حتمله من 
 قدرات هائل  لإقل السلع وال قاف  معا.

 وه  عإبهت ك ري من دول العامل ه:  طورة هذه الوسائل على هويتها ال قافي ، بدأ البحث اجلاد يف
 عش يص املشكل  وععريف لا رها ووسائل الوقاي  مإها كما هو هدف الإدوة القائم .

 معىن التنوع الثقايف :
لكووي حنوودد معووىن التإوووع ال قووايف يلووزم أوال أن حنوودد معووىن ال قافوو   اهتووا ، ه  أن هووذا التحديوود سوووف  

ععوىن التإووع. وال قافو  يف هوذا اإل وار  يتضمن أك ر ما يإدرج حتت فكورة التإووع ، أو أن ال قافو  يف أكورب وجوههوا
ليسوت هووي جممووع املهووارات واملعووارف والوإظم االجتماعيوو  يف  اهتوا ، وهمنووا هووي علوى األصووح  ريقو  ُارسوو  هووذه 

 املهارات مبا عإطوي عليه من  صوصي  حملي  بسبب امتزاج املهارات واملعارف والإظم  ابملؤالرات البيئي . 

سعلوم أ والق الشوعوب وأعراقهواو أن يوىعزّرِفىووا  Ethologyون وعلمواء األي ولوجيوا ولذلك يؤالر اإلن روبولوجيو
ال قافوووو  أبهنووووا " ريقوووو  حيوووواة شووووعب معووووني يعوووويش معوووواً يف مكووووان واحوووود" ، وهووووو مووووا يظهوووور يف فإوووووهنم وعوووواداهتم 

املعووارف وعقائوودهم ونظووامهم االجتموواعي. وموون و فووإن الووذي مييووز ال قافوو  هووو مشوهلووا الووذي ميتوود موون املهووارات و 
 األولي   ه: عفسري الكون واإلنسان.

لكن الذي حيدد ال قاف  هبذا املعوىن ابلقيواو ه: العلوم البحوت هوو وجوود األسواو االجتمواعي لل قافو   
، ألهنووا مووا دامووت م وول  ريقوو  للحيوواة عإوود جمموووع الإوواو فهووي صووف   عكوواد عكووون موروالوو  أو مإقولوو  جووربايً عوون 

 ت األسرة  واحلرف  وحنو  لك.  ريق أنظم  الرتبي  وجماال

بيإموا العلووم ال يوورعبط هبووذا كلوه ويقتصوور حتصوويله علووى الصووفوة فهوو أقوورب ه: أن يكووون مكتسووباً كلووه. 
ومووع  لووك فالتوودا ل بووني اجملووالني قووائم دائموواً ، وقوود حوواول ت.و هليوووت حلووه ابلقوووة أبنإووا نعلووم أن العلووم بوودون 

                                                                                       
 .19،  1995عامل الفكر مارو وهبريل ومايو  –د/ علي هالل  و1س
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درة الفكريوو  جمووردة موون الصووفات األك وور هنسوواني  ال عسووتحق سوولوك مهووذب أو حساسووي  هووو حذلقوو  ، وأن  القوو
  و1ساإلعجاب ، كما أن الفإون واآلداب ه ار فكري زيف و واف.

لكن الذي يإبغي أال يغيب عن التعريف أن  ريق  ُارس  احلياة ليست عمالً فردايً وهمنا  
  نعد إبزاء القاف  أصاًل. هي عمل اجتماعي ماماً ، وه ا أسقطإا الوظيف  االجتماعي  لل قاف  مل

ولذلك فال غراب  يف أن ال قاف  ختضع بصورة  اعي  آللي  اجتماعي  صارم  عكفل هلا ال بات عرب الزمن 
من  الل عوريث  ريق  احلياة لشعب ما من جيل ه: جيل. وهذه اآللي  جندها يف العادات االجتماعي  

يف الباهتا وحتديدها للتغيري أقوى وسائل الدفاع ضد امل ا ر واملهارات واملعارف املكتسب   الي عرى الشعوب 
 اضارجي  وعوامل الفإاء.

 التنـــوع :
وما دامت ال قاف  ععين  ريق  ُارس  الفرد واجلماع  للحيواة ، وموا داموت   ريقو  املمارسو   

ؤول ه: قودرة الفورد علوى هوذه ختضوع للموؤالرات البيئيو  كموا أسولفإا ، فوإن الإتيجو  املؤكودة لوذلك هوي أن ال قافو  عو
 التكيف مع العوامل اضارجي .

ولكووون ملوووا  كانوووت هوووذه العوامووول بووودورها ال ختضوووع لشوووروط واحووودة يف الزموووان واملكوووان فوووإن احملصووول   
األ رية هي عإوع ال هنائي يف أسواليب التكيوف الوي ال يتشوابه فيهوا شوعبان ، بول يظول كول مإهموا حمتفظواً بتفورده 

 البصم  اضاص  الي ال عتكرر.وميزه عن غريه م ل 

 -لكن هذه النتيجة تقيدها حقيقتان :
أن اال ووتالف امللحوووظ يف ال قافووات اإلنسوواني  ال يعووين أن مكوووانت مإووتج القووايف معووني جيووب أن عكووون  األوىل :

لتلفو  "كليو " عون مإووتج القوايف موواز يف القافوو  أ ورى بول هن أو: مسوولمات التإووع ال قوايف هووي أن 
لتقوووارب بوووني ال قافوووات جوووزًء أصووويل يف الفكووور البشوووري حبكوووم وحووودة الووودوافع والغرائوووز االعفووواق وا

 واالنفعاالت ، ُا جيعل املعىن احلقيقي للتإوع هو نسب  االعفاق      ه: اال تالف.
ومن األم ل  عن  لك يف ميدان األدب ما لوحظ يف الشعر من أن ظواهرة   بوذاهتا عوحود بوني قصوائد 

ي ظوواهرة "الإورب" بوصوفها ةوو  أساسوي   للشوعر، ومووا عودا  ك ُوا يتعلووق أبنظمو  الووزن نفسووها الشوعوب مجيعواً وهو
 و صائصها اللغوي  لتلف من القاف  أل رى. 

                                                                                       
هليوووت مالحظووات حنووو ععريووف ال قافوو . عرمجوو  د/ شووكري عيوواد ، نشوور املؤسسوو  املصووري  العاموو  لل قافوو  والإشوور بوودون   و1س

 .26 ريخ ، ص
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واألمور نفسووه يإطبوق علووى فإوون املوسوويقا الوي عتبوواين فيهوا الشووعوب عبيواانً كبوورياً ، ه  جيمعهوا أهنووا كلهووا 
 الذي يتجاوب فيه شعوره الدا لي مع نظام الكون كله. حماوالت إلالراء هحساو اإلنسان ابإليقاع

كما الحظ مؤر و الفن التشكيلي أن هإاك وحدة عربط بني البيئات الفإي  امل تلف  كما عربط بني األزمإ  
املتباعدة ، وقوام هذه الوحدة عإاصر أساسي  م ل   الدق  والتكرار ووحدة الإسق أو السيمرتي  والتقابل 

 ي عإاصر نل صها يف  فإون الز رف برغم ا تالف صور حتققها. والتوافق ، وه

وهكذا جند أن مإمإمات الفن الفارسي ، الي ختتلف عن دقائق الإقوش الصيإي  ، والي ختتلف بدورها عن 
زيإات حضارات املااي واألزعيك الي سادت يف أمريكا الوسطى قبل الغزو اإلسالمي يف مطلع القرن 

 عها كلها  يط فكري وفين واحد.السادو عشر ، جيم

أن السلسووول  الوووي عإووتظم مفوووردات التإووووع ال قووايف ، عبووودو يف  ه وووار البحووث األي إولووووجي بوووال  واحلقيقــة الثانيـــة :
حودود. ه  عشوومل مووا وجود موون أنشووط  اإلنسوان ومووا انوودالر وكوذلك مووا يوجوود حاليواً ومووا ميكوون أن 

اضصوصووي  ال قافيوو  ألي شووعب موون الشووعوب  يوجوود يف املسووتقبل. وهووذا يعووين شوويئاً واحووًد هووو أن
ليست قدًرا جامداً ، بل هي قابل  للتغيري والتبديل ، مبعدالت عزيد أو      عوإقص حسوب حيويو  

 الإظام االجتماعي ، وأتالري التطعيم اضارجي ابملؤالرات ال قافي .

 يف ظل ظروف أتالري غزو أي أن علك اضصوصي   ات  بيع  مرن  ، والتغيري الذي يصيبها قد يكون قسرايى 
أو استعمار مارسه قوى أكرب من قوة الكيان ال قايف املستهدف ، وقد يكون ا تيارايً نتيج  قوة أتالري عيار 

 القايف  ارجي سلمي كالتبشري الديين واألعمال األدبي  والفإي  الي علقى قبوالً يف غري بيئتها.

ومع التسليم هبذه احلقيق  الي جتمع دا ل كل القاف  هنساني  بني ال بات والتغري أو بني ا تالف عن 
اآل رين واالقرتاب مإهم ، فإن التإوع واضصوصي  يبقيان أهم عوامل قيام ال قاف  القومي . والذين يرغبون يف 

 عوحيد ال قاف  العاملي  سوف يفشلون غالباً يف حتقيق غاايهتم. 

الوذي يهودف ه: وضوع  World Literatureمإذ القورن التاسوع عشور ظهور يف أورواب مصوطلح أدب العوامل و 
 آداب القارات اضمس يف بوعق  واحدة يتإاوهلا الدارسون بغري اعتبار ملا حتفل به من عإوع. 

رغوب يف وقد مىن األديب األملاين حوعه  لك ولكإه اعورتف أبنوه هودف بعيود املإوال وأنوه موا مون أمو  ع
أشد بعداً عون حتقيوق هوذه الغايو  مون  –هكذا أضاف جوعه  –التإازل عن ش صيتها ومن املرجح أن نكون اليوم 

 االندماج األدَب.
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 و1سوقد يسوغ  لك أنإا ال نرغب رغب  أكيدة يف هسقاط التإويعات الي عتحلى هبا اآلداب العاملي .

ل قافوووو  املوحوووودة بووووني دول العووووامل ، ه ا أمكوووون ويف أربعيإووووات القوووورن العشوووورين  كوووور ت.و هليوووووت أن ا
 و2سحتقيقها لن عكون القاف  على اإل الق ، وهمنا ستكون جمرد وصف ابهت إلنساني  جمردة من اإلنساني .

 -األشكال القدمية للعوملة يف جمال الثقافة :
كرة الإظم ال ميكن احلديث عن العومل   رلاً من اللحظ  الي ظهر فيها املصطلح مع ععاظم ف  

العاملي اجلديد من حنو عقد من الزمان عقب سقوط الشيوعي  وعفتت االحتاد السوفيي ، ألنه من السهل 
 أن جند حتققاً جزئياً للعومل  يف فرتات  ويل  من التاريخ اإلنساين وخباص  يف اجملال ال قايف. 

منا يتم التوأالري بشوكل هواد  ولكإوه ا تياري  ال جرب فيها ، وهاألوىل وما نعإيه كان يظهر يف صورعني: 
فعووال ، عوون  ريووق اهلجوورات البشووري  ، م وول هجوورة أقوووام موون الشووعوب مشووال شووبه القووارة اهلإديوو  يف اجتوواه القووارة 
األوربيووو  يف موجوووات  ويلووو  محلوووت معهوووا لغتهوووا وعادهتوووا وعقاليووودها وأسوووا ريها وحكاايهتوووا الشوووعبي  ، ونشووورهتا يف 

 سهول أورواب كلها.

التأالري عن  ريق التبشري الديين الذي نبع أغلبه من مإطق  الشرق األدىن وانتشر يف كل أحناء  أو قد يتم
 العامل.

للعومل  اجلزئي  فهي جربي  يتم فيها استقطاب القافات شعوب أبكملها حنو القاف  واحد أما الصور  الثانية 
حني غزت اإلمربا وري  اليوانني   عصبح هلا السيادة على غريها ، يف حاالت استعمال القوة ، م لما حدث

بقيادة اإلسكإدر األكرب شطراً كبرياً من العامل القدمي وفرضت عليه القافاهتا ولغتها ، و ما أعقب  لك من 
 غزو الرومان الذي أزاح التأالري اليوانين وأصل حمله ال قاف           واللغ  الالعيإيني. 

وفرنستا وهسبانيا وغريها لغاهتا والقافاهتا على القطاع األكرب ويف العصور األحدث فرضت كل من بريطانيا 
من شعوب األرض حتت مظل  املد االستعماري الكبري الذي بدأ مع عصر الإهض  األوروبي  يف مطلع 

القرن السادو عشر ، وظل أتالريه سارايً ح  بعد احنسار عصر االستعمار مإذ مإتصف القرن العشرين ، 
به أن يكون عومل  القافي  يف ك ري من مإا ق االستعمار متم ل  يف ضياع اللغات القومي  للفاً وراءه ما يش

 أو هضعافها وانداثر أو عشويه املإظومات التقليدي . 

                                                                                       
 .1977جمل  الكاعب فرباير ومارو  –مصطلح األدب املقارن ، عرمج  د/ شفيه السيد  –ريإي  ويليك  و1س
 .72مالحظات حنو عريف ال قاف  ، ص و2س
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 -التطــــور احلــــديث :
لكن كل هذه الصور من العومل  اجلزئي  لل قاف  كانت عتم يف ظل وسائل   اعصال ونقل بطيئ  نسبياً  
ل  بذاهتا ه ا قيست ابلوسائل املتاح  حالياً ولذلك كانت أغلب صور التأالري احلقيقي عتم وغري فعا

 ابستعمال القوة املباشرة.

ولكن مإذ مطلع القرن العشرين بدأت متغريات جديدة عظهر يف األفق يف  صورة  فرة غري مسبوق   
 صال.يف التقدم التكإولوجي ، وخباص  يف وسائل املواصالت وأساليب االع

وقبيوول مإتصوووف القووورن العشووورين أصوووبح الإقووول ابلطووائرات عووورب القوووارات شووويئاً مألوفووواً، وغووودا االعصوووال 
 الالسلكي بني معظم دول العامل من الضرورات الي حترص عليها احلكومات. 

وكان الستعمال ا رتاع الالسلكي لتوصيل رسائل القاف  ه: شعوب مهما عباعدت عن  ريق جهاز الراديو 
ي أمكن جعله وسيل  شعبي  يف متإاول الإاو ، كان لذلك أالره البالغ يف  لق حال  جديدة من ، الذ

 االرعباط ال قايف العاملي مل عكن قائم  من قبل. 
وسرعان ما ظهر التليفزيون  وعطور بصورة  ارق  ح  استطاع هرساله أن يغطي الكرة األرضي  عرب األقمار 

  انتهيإا ه: احلاسب اآليل حاماًل شبك  املعلومات العاملي  ليلغي املسافات الصإاعي  وقإواهتا الفضائي . ح
هلغاء ويغين اإلنسان عن االنتقال أو بذل اجلهد للحصول على ما يريد من القاف  أو             فن أو 

 معلومات.
لكوون كوول  لوووك أدى ه: مووأزق  طوووري .. ه  أصووبحت القافوووات الشووعوب مكشووووف   ماموواً للموووؤالرات 
اضارجيوو  الووي ععموول فيهووا ال هوووادة ليوول هنووار. ورغووم أنووه مل يعوود هإوواك اآلن كمووا كووان يف املاضووي قهوور أو قوووة يف 
فورض القافو  أمو  علوى أ ورى ، فإنووه أصوبح هإواك أتالوري حور ال يقوواوم يسواوي يف فاعليتوه القهور والقووة هن مل يووزد ، 

 ولو كان يف   قلب الصحراء.  وهو يصل عرب الوسائل املتطورة مباشرة ه: عقل املتلقي ح 
م ونعرف على وجه اليقني آفاق 1998مع مالحظ  أنإا نقيس هإا الوسائل املتاح  ح  مإتصف عام 

التطور الي ميكن أن عصل هليها من سإ  ه: أ رى يف املستقبل القريب. لكن املؤكد أن صورة ال قاف  
السيل الكاسح لل قافات الغازي  الي راحت عفرض القومي  ح  التاريخ احلاضر قد بدأت هتتز حتت و أة 

 نفسها على العامل بشكل مباشر. 

والوودليل علوووى  لوووك أن معووامل الإفوووو  ال قوووايف األجإووويب قوود عزايووودت قوووي صووورة انبهووواٍر غالوووٍب ابلتقاليووود 
 –عربيووو ً ومووون بإيهووا ال-والعووادات الغربيوو  وانتشوووار للغوو  اإلجنليزيوو  علوووى حسوواب اللغووات الو إيووو  ، الووي أصووبحت 

 عضطرب ألسإ  أبإائها بصورة عدعو ه: األسى. 
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كما أن مذاهب الغرب املستحدال  يف األدب والفإون التشكيلي  والإحت قود أصوبحت مإوذ فورتة غوري 
قصورية هووي امل وول األعلووى الووذي يسووارع أبإوواء الشوعوب األ وورى ه: احتذائووه والتفووا ر ابلسووابق هليووه قبوول غووريهم ، 

يها الإسيان بعد أن نبذهتا أ واقهم الوي جورى عزييفهوا بضوراوة ، وأصوبح لكول موذهب يف  ركني مذاهبهم هم يطو 
األدب والفوون عإوود الغووربيني نظووري حملووى يسووعى ه: فرضووه بعووض أصووحاب اإلبووداع الفووين واألدَب ، وميلئووون الوودنيا 

 ضجيجا حوله من  الل وسائل الإشر واإلعالم الي ميلكون التحكم فيها.

ضوووووف علووووى مصووووري التإوووووع ال قووووايف ه: االنغووووالق وهنووووزال األسووووتار احلديديوووو  علووووى وقبوووول أن يشوووودان ا
فإنإا نتساءل عن مصري سبل التوأالري الوي كانوت يف القودمي مفتوحو  علوى  –ه ا كان  لك ُكإا  –املورواثت احمللي  

ويف وسوعإا اليووم أن نفعلوه الدوام يف ظل وسائل االعصال احملدودة الفاعلي  ، كواهلجرة والتجوارة والرتمجو  وحنوهوا ، 
، وهمكان التأالري وواقع  أضعاف موا كوان قائمواً ، حيوث أصوبحت ألووان ال قافو  والفون يف متإواول اجلميوع وغودت 
الصل  بني صإائع ال قاف  ومستهلكها صل  مباشرة ال يعوقها عائق مادي أو قانوين أظن انوه ال يبقوى أمامإوا اليووم 

ديوود للتووأالري املتسووارع لل قافوو  األجإبيوو  يف مواجهوو  ال قافوو  احملليوو  سووواء أكووان هووذا هال أن نسوولم  بوجووود الواقووع اجل
التأالري بريئاً أو  اضعاً لت طويط دعوائي وسويكولوجي اهلودف مإوه رفوع شوأن  القافو  بعيإهوا وختلوى سوائر ال قافوات 

 عن التمسك مبا لديها وصواًل هال هضعافها على الصعيدين االقتصادي والسياسي.

 هــــــة :المواج

ومووع  لووك فووإن املوقووف اليوووم ال يوودعوان ه: أن نقووف مكتووويف األيوودي ، مسوولمني ابلعجووز  
عوون فعووول شووويء. فعلووى األقووول ميكإإوووا أن نسوووتحدث وسووائل جديووودة للحفووواظ علووى  صوصووويتإا ال قافيووو  ، كوووأن 

االإوا يف ه وار يصولح لتلقيوه نتوقف م الً عن جمرد التغين الذايت ابملاضي ، وبديالً عن  لك حناول أن نعيد عقدمي عر 
 على املستوى العاملي. 

ويإطبق  لك ابلتأكيد علوى األدب وألوون الفإوون احملليو  والشوعبي  ، بول ميكون أن يإطبوق علوى العقائود 
 والعادات من  الل الوسائل املستحدال  للتوصيل. فإن  لك هو الطريق الباقي للحفاظ على هذا الرتاث. 

لتأالري األجإيب يف اإلحلواح علوى  كيانإوا الوذايت ، ألنإوا يف مجيوع األحووال لون وبذلك ميكإإا اإلفادة من ا
 نستطيعه إبرادعإا املإفردة هلغاء هذا التأالري أو حمو وجوده من عامل اليوم.

وهكذا فإحن على أعتاب أزم  القافي  هتدد اضصائص الفردي  للشعوب وعؤ ن بذوابهنا مجيعاً يف  
 فهل هإاك من أمل ؟ بوعق  القافي  واحدة مسيطرة
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 الوسائل المعاونة على حل أزمة التنوع الثقافي :

مددددع كددددل مقددددم ب ا  قدددد   الددددذا ت  اتدددد  خسددددمل    
   ا  العملم   ي المأ ا  ا لت م ا   خسعى كل ال خل المتق م  خالتممي  عادى  د  
ع سدددماء لا دددما ببك هدددم   إتمم دددًم أملفمائددد  التدددي  تملدددع ت   جت هدددم متهدددم   مدددن  أددد  ر ددد
م تمى معيش  اإل  م  خر مهي . خمع ت  العملم  الت م تًم   تمكن ا   بقدى متعزلد  
عدن كددل عدمالو  يددمه الخيم دم  ا  تممعيدد    بددل  بد  ت   مددر أ دمر  تخ أددلخبى  ادد  

 العمامل      خال قمفي  متهم أملذا .
يعووواً للووودوران يف فلوووك فوووإن هإووواك اعتبوووارات مإوووع مووون ابوووتالع اضصوصوووي  ال قافيووو  وحتوووول ال قافوووات مج

جمموع  واحدة  ات معايري مقإإ  كموا يوجود يف جموال مواصوفات السولع الوي حتمول معوايري قياسوي  واحودة عسوهل 
 -انتقاهلا من بيئ  ه: أ رى. هذه االعتبارات أمهها:

وجوووود رأى عوووام دويل ععووورب عووون بعوووض التإظيموووات الدوليووو  م ووول مإظمووو  اليونسوووكو يسوووعى علوووى  أوالً 
لى القيم احمللي  يف كل القاف  ، فيما يشبه حرص ك ري مون الودول علوى بقواء مكووانت البيئو  الطبيعو  مون احلفاظ ع

 نبات وحيوان حرصاً ميإع من انقراض األنواع الفردي  مإها.

وقوود عوورب عوون هووذا الوورأي فيوودريكو سووايور سووكرعري عووام اليونسووكو يف الإوودوة  الدوليوو  الووي عقوودت يف 
لعووام احلوايل حمووذراً موون لووا ر  ضووياع التإووع ال قووايف للشووعوب فقووال : "هن موون اضطوور عوونس يف شووهر مووارو موون ا

االنسووياق وراء حركوو  العوملوو    الووي يقودهووا الإظووام العوواملي اجلديوود ، والووي موون أهوودافها صووبغ العووامل مجيعووه ب قافوو  
 .و1سواحدة ، ه  أن من شأن فقد الشعوب  صائصها احلضاري "

رعري العوووام لليونسوووكو ععووود أفضووول ععبوووري عووون يقظووو  اجملتموووع الووودويل وعإبهوووه ه: والواقوووع أن كلمووو  السوووك
اضسارة اجلسيم  الوي سووف عرتعوب علوى انوداثر "األنوواع ال قافيو " املميوزة لكول شوعب. وقود كانوت هوذه القضوي  

أن عإموي  أو: أهداف اليونسكو مإذ هنشائها. ففوي املوادة األو: مون القوانون األساسوي للمإظمو  أن غرضوها هوو
وعرعووى الفهووم املتبووادل والتقوودير املتبووادل حليوواة شووعوب العووامل والقافاهتووا وفإوهنووا ودراسووتها اإلنسوواني  ابعتبووار  لووك 

 و2سأساساً للتإظيم الدويل الفعال واإلسالم العاملي.

                                                                                       
 .23/4/1998جريدة الوفد ،  –املستشار/ سعيد اجلميل : التإوع ال قايف والعومل   و1س
 .14مالحظات حنو ععريف ال قاف  ، ص و2س
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أي  ويهمإا هإا أتكيد احلقيق  املاالل  يف أن أك ور دول العوامل املتقودم لون عتعورض لضوياع هويتهوا ابلقودر
سيحدث لدول العامل ال الث ، الي أصبحت القافاهتا يف مهب الوريح ، ألن عودفق املعلوموات والرسوائل ال قافيو  ، 
بكل أنواعها ، أييت من التكتالت الرأةالي  مبا م لها مون قودرات عكإولوجيو  متفوقو  ، ويصوب يف دول األ وراف 

هنوا جمورد مسوتقبل للرسوائل اإلعالميو  وال قافيو  ، بكول مووا والعوامل ال الوث ، الوي عوقفوت قودرات ك وري مإهوا علووى كو 
فيهووا موون قوويم ، بعضووها يعوود يف نظرهووا سوولبياً وأحيوواانً موودمراً. فاحلمايوو  الووي علووى اليونسووكو أن عبووذهلا يإبغووي أن 

 عوجه ه: دول العامل ال الث ومراكز احلضارة القدمي  الي انسحبت مكان ى أغلبها ه: الظل.

م وول أمريكوا أموور مشوكوك فيووه ، والسووإد  –رار التووأالري ال قوايف العووارم للكيواانت الضوو م  أن اسووتم اثنيـاً 
احملتمول هلووذه املقولوو  هووو أهنوا أي أمريكووا ععتموود يف فوورض القافاهتوا علووى اآل وورين علووى قووة أ وورى غووري قوووة ال قافوو  

العلووم واملعلومووات الووي عتقوودم مبفهومهووا الوودقيق هووي القوووة االقتصووادي  والعسووكري  والسياسووي  ، ابإلضوواف  ه: قوووة 
 ح ي ا ليصبح هلا القل ابرز يف ميزان القوة العاملي .

هل حتمل مفردات هذه ال قاف  الغازي  ميزاً نوعياً مؤكداً على ما عإود اآل ورين  ولذا فالتساؤل اآلن :
هوا ؟ ابلورغم مون صوعوب  يكفل مبفرده فرض سيطرهتا ، أم أنه ميز مشروط ابستدام  التفوق يف اجملاالت املشار هلي
 اإلجاب  عن هذا التساال فهإاك م االن يف التاريخ احلديث حيمالن دالئل  ات مغزى :

العامليووو  ال انيووو  ، وقووود هوووو موووا حووودث لووودول غووورب أورواب بعووود احلووورب  –مقوووال اقتصوووادي  – األول
 ليعووديها ه:  رجووت مإهووا مإهكوو  القوووة حمطموو  البإيوو  األساسووي  عتطلووع ه: موون أي ووذ بيوودها اقتصووادايً 

سوابق عهوودها ، فكانوت أمريكووا هوي مصوودر العووون ، وكوان مشووروع مارشوال للمسوواعدات االقتصووادي  
األمريكووي علووى نطوواق واسووع ، وخباصوو  مووع احووتالل أمريكووا ألملانيووا الغربيوو   وهووو املوود ل لإشوور الإفووو 

 عقب احلرب. 
 األمريكوي ، م لمووا حوودث يف وحوصورت ال قافوو  األوروبيو  وحاولووت بعوض الوودول اإلفووالت مون التووأالري

فرنسووا يف عهوود اجلإوورال دجيووول ، وقوود جنحووت هووذه الوودول أحيوواانً ومل عووإجح يف أك وور األحيووان وانتشوورت ال قافووو  
 األمريكي .

هو موا حودث لليواابن الوي انودحرت يف علوك احلورب حتوت و وأة السوالح  –عسكري  – واملثال الثاين
تصووور شووورو ه علوووى املإهوووزم ، وحتوووول وجوووه التقليووودي ه: وجوووه أمريكوووي الوووذري يف هريوشووويما وجنوووازاكي. وأملوووي املإ

املالمح اهتزت معه التقاليد والعادات الياابني  العريق  ، وحتولت أغلب عإاصر القاف  الشمس املشورق . وخباصو  يف 
 ميادين الفن واألدب ه: نس   أمريكي  شبه مطابق  لألصل.
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ال قافو  األمريكيوو  ، رغوم مووا حتملوه كغريهووا مون قوويم ، مل  واملغوزى املسووت لص مون هووذين امل والني هووو أن
عإتشووور هال حتوووت أتالوووري هوووذه القووووى ولعلهوووا لوووو عركوووت لوووذاهتا ملوووا وجووودت  ريقهوووا ه: الشوووعوب الوووي غزهتوووا هبوووذه 

 السهول .
ومعىن  لك ، مبفهوم امل الف  ، هن ضعف اهليمإ  االقتصادي  والعسكري  والسياسوي  يوؤدي يف الإهايو  

حاب التووأالري ال قووايف وهووو األموور الووذي بوودأت بوووادره ابلفعوول يف نظوور ك ووريين موون الكتوواب دا وول أمريكووا ه: انسوو
 نفسها. 

عوون اهتووزاز القوو  املوووا ن األمريكووي يف  )والايت الغضــب األمريكيــة(يف كتابووه جــي"ن أزلــر يكشووف 
كيات أ القيوو  أو عوودم مقومووات جمتمعووه. وهن هإوواك شووعوراً ابلقلووق يسووود هووذا اجملتمووع سووواء بسووبب عووردى السوولو 

% من األمريكيني أعربوا عن لواوفهم 50استقرار الظروف االقتصادي  ، وأن استطالعات الرأي قد أظهرت أن 
 و1سمن أن يكون العد التإازيل الهنيار الدول  العظمى قد بدأ.

ر احلضوارة هن ك رياً من الشعوب العريق  لديها لزون وافور مون ال قافو  وعموق   كواف مون جوذو  اثلثًا :
ميكإاها من الصمود أمام الفيض الكاسح لل قافو  األجإبيو . وه ا أ وذان العورب مو الً فإنإوا جنود أن املكوون ال قوايف 
للحضووارة العربيوو  اإلسووالمي  كووان ميلووك أسووباب القوووى الذاعيوو  مووا جيعلووه رغووم مووروره هبووزائم وانكسووارات ك وورية عوورب 

له مبجورد أن يوزيح عون كاهلوه قووى اهلزميو  واالنكسوار ، مسوتعيإاً برتاالوه التاريخ قادراً على أن يستعيد قوعه واسوتقال
 الض م الذي ظل كامإاً حتت غبار القرون دون أن يقلل مإه استإزافه الطويل يف عصور السيطرة األجإبي .

وهكذا نستطيع أن نست لص أن العومل  ح  ه ا ما انتشرت يف اجملاالت االقتصادي  فإهنا لن عشمل جمال 
ال قاف  وسائلها الي ععيإها على أن عستعيد عإوعها ما دامت هإاك فروق بني البشر ومادام هإاك ا تالف 

 يف املكن والتاريخ والتجارب الي مر هبا الشعوب.

ويرى ك ري من الباح ني املعاصرين أنإا نواجه نوعاً جديداً من العالق  بني العومل  وال قاف  ال عسود فيه القاف  
وال يبقى التعدد ال قايف على حاله ، وهمنا يصبح األمر متأرجحاً بني التعدد والتفرد ويتحدد موقع  بعيإها

ال قاف  الواحدة بإقط  معيإ  عقع بني قويت اجلذب والتإافر أو على األصح بني قويت االستقطاب العاملي 
صراعاً ختوضه دول  العامل ال الث من واملقاوم  احمللي . ولذلك فإنإا نتوقع أن يشهد القرن احلادي والعشرون 
 أجل ع بيت أقدام القافاهتا يف عامل أصبح ال يعرف احلدود وال القيود.

ولعل املوضوع الذي  رحإاه حيمل من األمهي  ما دعا اللجإ  الو إي   املصري  لليونسكو ه: عقد ندوة 
مم املتحدة وعإوانه التإوع اإلنساين حول التقرير الذي أعده برييز دي كوابر السكرعري العام األسبق لأل

                                                                                       
 .1998أغسطس  13األهرام  و1س
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من سبتمرب اجلاري وعدور حماور الإدوة حول عإوع          ال قافات  20،  19املبدع و لك يف يوم 
 وضرورعه. 

 المناقشـــــة

 أوالً : األسئلة املوضوعية اجلزئية :
 م  ظهر مصطلح العومل  ؟ وما ا يعين ؟ -1
 ايما يف الإظام العاملي اجلديد ؟. وهل  عوافقه على رأيه . وملا ا ؟ما رأي الكاعب األمريكي فرنسيس فوكا -2
 ما معىن ال قاف  ؟ وما الفرق بيإها وبني العلم ؟ -3
 "ال قاف " كيف عكشف عن هذه اللفظ  يف القاموو ؟ -4
 من اإلنسان امل قف من وجه  نظرك ؟ ومن الشعب امل قف ؟ وهل يوجد شعب بال القاف  ؟ وملا ا ؟ -5
 دة" مصطلح يست دمه ك ري من احملللون السياسيون فما ا     يعإون به ؟"احلرب البار  -6
عسمع ك رياً عن ضرورة احلفواظ علوى اهلويو  للمجتموع. فموا املقصوود ابهلويو    ال قافيو  للمجتموع ؟ ومل جتوب  -7

 احملافظ  عليها ؟
تصواديني؟ فموا ا يعإوون بوه "التقسيم الدويل للعمل" مصطلح يرتدد ك رياً على ألسإ  احملللني السياسيني واالق -8

 ؟ وما أالره على االقتصادي العاملي ؟
 العومل  ال قافي  شرط أساسي لإجاح العومل  االقتصادي   . ما مدى صدق هذه العبارة ؟ وملا ا ؟ -9

 ما املقصود بو "التإوع ال قايف" ؟ وه: أي مدى يتحقق بني القافات  الشعوب ؟ وملا ا ؟ -10
 بني البشر جيب اإلبقاء عليها ؟ مل كان التإوع ال قايف ظاهرة -11
عإوودما نقووول "لكوول شووعب أو جمتمووع  صوصوويته ال قافيوو " فهوول معووىن هووذا أنووه ال يوجوود أي اعفوواق موون أي  -12

نووووع بوووني القافوووات البشووور ؟ وه ا كوووان هإووواك لوووون مووون االعفووواق  فوووإالم يووورد ؟ وموووا أهوووم مظووواهره يف األدب 
 والفإون ؟

 ا املصطلح العلمي ؟"هي ولوجي" ما املرادف العرَب األصيل هلذ -13
هوول اضصوصووي  ال قافيووو  ألن البووت مووون القوووة أموور اثبوووت أو هووي أمووور متغوورية ؟ وه ا كانووت أموووراً متغوورياً فموووا  -14

 العوامل الي عؤدي ه: عبدهلا وعغريها ؟
 كيف أسهمت املهجرات البشري  يف الزمن القدمي يف حتقيق لون من ألوان العومل  بني القافات البشر ؟ -15
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دور ابرز يف حتقيووق لووون موون األلوووان العوملوو  ال قافيوو  القسووري   –قوودمياً وحوودي از  –ر العسووكري كووان لالسووتعما -16
 بني البشر. وضح  لك مع التم يل.

حتودث عون دور التقودم اهلائول يف وسوائل االعصوال وأالوره يف الورتويج ملفهووم العوملو  بصوورهتا الكليو  يف العقود  -17
 األ ري من القرن العشرين ؟

العورَب ابون  لودون " هن األموم املغلوبو  عتوأالر ك ورياً ابألموم الغالبو " فهول عوراه يعورب هبوذه املقولو  يقول العالمو   -18
 عن العومل  مبفهومها املعاصر ؟ وملا ا؟

يقووول كاعووب املقووال : "عليإووا أن نسووت دم وسووائل جديوودة للحفوواظ علووى  صوصوويتإا ال قافيوو ". فمووا هووذه  -19
 –للحفوواظ علووى  صوصووويتإا ال قافيوو  ؟ وه: أي موودى عراهوووا  الوسووائل اجلديوودة الووي دعوووا ه: اسووت دامها

 فاعل  ومؤالرة ؟ وملا ا؟ –أنت 
ما ا ععرف عن مإظم  اليونسكو ؟ وما أهم أهدافها . وهل عورى أهنوا ميكون أن عقووم بودور فعوال وموؤالراً يف  -20

 احلفاظ على األنواع ال قافي  املميزة لشعوب الدول الإامي  ؟ وكيف ؟
تووب بووه املقووال ؟ ومووا أهووم  صائصووه ؟ أجووب مووع  االستشووهاد أو التم يوول موون مووا نوووع األسوولوب  -21 الووذي كى

 املوضوع ؟

 -اثنياً : أسئلة متنوعة :
 -السؤال األول :

حوول العوملو  وال قافوو  عون األالور الوذي حيدالووه  مؤ ووراً كوان مون بوني احملوواور املطروحو  يف املوؤمرات الوي عقوودن  -
وب ، وهووول سووويؤدي ه: عووودعيم التإووووع ال قوووايف أم سووويعمل علوووى ععميوووق موجوووات العوملووو  يف القافوووات الشوووع

العكس مون  لوك علوى عودمري اهلويو  ال قافيو  وعبديود التإووع الوذي مييوز القافو  عون أ ورى. وقود سوادت هوذه 
 لتلف  بعضها يعرب عن لاوفه من ضياع اهلوي  وبعضها يف العومل  ال قافي   طراً عليها. عيواراتاملؤمرات 
 ما حتته  ط.س أ و أعرب 

 سبو است رج من العبارة :
 بدالً وبني نوعه. -1
 نعتاً مرفوعاً ، وآ ر جمروراً. -2
 فعالً انس ا وا كر اةه و ربه وبني نوع اضرب. -3
 الالال  مصادر أحدمها لفعل الالالي ، واثنيهما لفعل رابعي واثل هما لفعل مخاسي. -4
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علة  )ج( انقش حج  الذين ال يرون يف تعميق موجات العوملة خطراً 
 التنوع الثقايف العاملي ؟ وبني رأيك فيها.

 -السؤال الثاين :
أحدالتووه وسوووف حتدالووه العوملوو    يف امليوودان االقتصووادي ،  الوووذييقووول الكاعووب : " مووع كوول مظوواهر االنقووالب 

مإهوا ،  هوواجتإيعتوقوع أن  التوويابلفوائود  وهميانواً كل الدول املتقدم  والإامي  على حد سواء للحاق  بركبها ،   وسعوى
 التووي. فوإن هإواك اعتبوارات مإوع مون ابوتالع اضصوصوي  ال قافيو  ورفاهيوو معيشو  اإلنسوان  مسوتوىمون حيوث رفوع 

 عتميز هبا كل أم  عن سواها من البشر".
 س أ و أعرب ما حتته  ط.        سبو است رج من العبارة ما يلي :

 اةاً حلرف انسخ وبني عالم  هعرابه. -1
 ، وآ ر مإصوابً.فعالً مرفوعاً  -2
 مجلتني هحدامها هلا حمل من هعراب وا كره ، واأل رى ال حمل هلا مع بيان السبب.   -3
 مصودًرا.-6ُإوعاً من الصرف.            -5اسم فاعل.            -4

  مون سجو أ كر أهم االعتبارات الي رأى الكاعب أهنا حتول دون ابتالع اضصوصي    ال قافي  الي عتميز هبا كول أمو
 األمم عن سواها ؟ وما رأيك أنت يف هذه االعتبارات. وملا ا ؟

 -السؤال الثالث :
يقول الكاعب : "هن ك رياً مون الشوعوب العريقو  لوديها لوزون وافور مون ال قافو  وعموق كواف مون جوذور احلضوارة 

 ميكإاها من الصمود أمام الفيض الكاسح لل قاف  األجإبي ".
        س أ و أعرب ما حتته  ط.   

 سبو است رج من العبارة ما يلي :
 جمروراً ابحلرف ، وجمروراً ابإلضاف . -1
 نعتاً مرفوعاً ، وآ ر جمروراً. -2
  رباً حلرف انسخ وبني نوعه. -3

سجو كيوف عسوتطيع األمو  العربيوو  مب زوهنوا ال قوايف ، وموروالهووا احلضواري أن عتصودى لتيووارات الغوزو ال قوايف الووي 
 عفرضها العومل  ؟
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 ــــص الثانــيالنــ
للدكتورة :  - اجلغرافيا عند املسلمني وارتباطها بالتاريخ

 )*(سيدة إمساعيل كشاف
ارعبطت كتاب  التاريخ عإد املسلمني مإذ البداي  بعلم عقومي البلدان أو اجلغرافي . ه  وصفوا املدن والبالد 

وانن. ولعل من أهم األسباب الي و كروا  رقها وشعبها وحاصالهتا وأجواءها قبل أن يتأالروا بعلوم الي
دفعت املسلمني ه: العإاي  بعلم عقومي البلدان هو معرف  البالد الي فتحها العرب زمن اضلفاء الراشدين 

 واألمويني و لك لتإظيم اجلزي  واضراج.

ديث أو كذلك كان املسلمون يرحلون ه: األحناء امل تلف  يف العامل اإلسالمي يطلبون العلم وجيمعون احل
يدونون األدب ومفردات اللغ  من عرب البوادي أو يقومون ابلوظائف الديإي  واإلداري  امل تلف  من قبل 

اضليف  أو األمري. كذلك عن املسلمون بعلم عقومي البلدان عإاي   اص  حلاجاهتم ه: معرف  الطرق ه: مك  
ابلتجارة ، وحنن نعرف أن العرب كانت هلم  و لك للقيام بفريض  احلج. وهذا ابإلضاف  ه: عإاي  العرب

مإذ العصور القدمي  جتارة واسع  بني الشرق والغرب وقد اشتهرت اليمن بوجه  اص يف ميدان التجارة ،  
 كما كان أهل احلجاز من أشهر جتارب العرب.

وكوووان كتووواب بطليمووووو اجلغووورايف هوووو األسووواو الوووذي نسوووج علوووى مإوالوووه العووورب حوووني بووودءوا يف نقووول 
ومل يكتف العرب ابلإقل وهمنا عوسعوا يف هذا العلم وأ وذوا يتجولوون يف أحنواء الوبالد غرافي  اليوانني  ه: لغتهم. اجل

 امل تلف  كما  كران واستطاعوا بذلك أن يصححوا ك ري من أ طاء اليواننيني.
واسط أسيا ه: األندلس ، وكان اجلغرافيون املسلمون يرون أن البالد اإلسالمي  عقع وقد اشتملت الكتب الي ألفها املسلمون على معلومات ك رية حول املدن اإلسالمي  من أ

 أك ر أقسام العامل حضارة.  يف املإطق  املعتدل  بني املإطق  احلارة والباردة ، وملا كانت هذه املإطق  يف نظرهم أفضل املإا ق حلياة اإلنسان لذلك اعتربوا أهنا

مو 860هو س246ه: العربي  على يد يعقوب ابن اسحق الكإدي قبل سإ  وقد عرمجت جغرافي  بطليموو 
 ويإتسب يعقوب ه: ملوك كإدة ، ونزل جده ابلبصرة و انتقل ه: بغداد.

                                                                                       
الودكتورة: سويدة هةاعيوول كاشوف: أسوتا ة التوواريخ اإلسوالمي بكليوو  الفتيوات جامعو  عووني مشوس هلوا عوودد مون املؤلفووات  وس*

من أمهها مصر يف عصر الوالة. الوليد بون عبود امللوك ، واملقوال موأ و  مون كتواب مصوادر التواريخ اإلسوالمي ومإواهج 
 البحث فيه.
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وكان يعقوب الكإدي عاملاً ابلطب والفلسف  واملإطق والرايضيات وعلم الإجوم ، كذلك عرمجت جغرافي  
مو وهو من صابئ  حران و انتقل ه: بغداد 901هو س288إ  بطليموو على يد اثبت بن قرة املتو  س

 واعصل ابضليف  املعتضد فأد له يف مجل  املإجمني ، وقد مهر أيضاً يف علم الطب والفلسف .

أو "صــور  األرض" وقوود نسووج حمموود بوون موسووى اضوووارزمي علووى مإوووال بطليموووو فووألف كتوواابً ةوواه 
وكوان هوذا الكتواب سالقوورن  (W. Mzik Wien 1916) (.ed Hans)رسوم أفريقيو  

 ال الث اهلجري والتاسع امليالديو أساساً ملؤلفات جغرافي   لي .

كمددم كدددم  م ددد مطًم أ ببطددد  رسدددمهم ال ددمار مي خمعددد    دددع  خسدددتم  عملمدددًم 
خذلدد  أددلمب مددن ال ايفدد  المددلمم    خكددم  الم ددعم ا )القددب  الباأددع الهجددبا خالعم ددب 

  ذه ال ببط . المأ  ا( من الذين ر عما إلى
وصوف سوياحته سـليمان التـاجر ومن املسلمني الذين زاروا اهلإد والصني عدة مرات رحال  عرَب اةه 

مو وهلوووذا الوصوووف  يووول وضوووعه يف القووورن الرابوووع اهلجوووري سالعاشووور 851هوووو س237يف اهلإووود والصوووني حووووايل سوووإ  
مون قصوص الرحالو  والتجوار يف حبوار امليالديو مؤلف من سورياف اةوه أبوو زيود حسون اعتمود فيوه علوى موا ةعوه 

 الصني. 

م علوووى يووود املستشووورق 1811وقووود  بعوووت "رحلووو  سوووليمان التووواجر" أو "سلسووول  التوووواريخ" يف سوووإ  
، وقوووود  1845مووووع عرمجوووو  فرنسووووي  سووووإ   Reinaudو نشوووورها املستشوووورق ريإووووو  Langiesالجنلووووس 

  الوورحالت والإصوووص اجلغرافيوو  يف جمموعوو Ferrandم ه: الفرنسووي  املستشوورق فووران 1922عرمجتهووا سووإ  
 و1سالعربي  والفرنسي  والرتكي  اضاص  ابلشرق األقصى.

وععتورب رحلو  سووليمان التواجر موون أهوم اآلاثر اإلسووالمي  عون الوورحالت البحريو  يف احملوويط اهلإودي وحبوور 
ت بووني الشوورق الصووني يف القوورن ال الووث اهلجووري والتاسووع املوويالدي ، كمووا أهنووا مصوودر مهووم عوون التجووارة والعالقووا

 األدىن والشرق األقصى يف العصور الوسطى.

  خكدم  مدملى لاقمئد  بدن سدايمم  انـع فمـن  خمن الب مل  المشهمربن تتعًم 
الذا ت اح  ي  زبم  ال خل  الطملم ي  خإعم   م ب إلى  قأب  ال   د  العبمسدي   دي 

 ددددد 209ت  ه( خلدددد  ت قددددذه ال ايفدددد  المقتدددد ر أددددم  العبمسددددي  ددددي سدددد905 ددددد )292سددددت  
                                                                                       

 .23مو ، ص1945  املسلمون يف العصور الوسطى سالقاهرة انظر: الدكتور/ زكي حممد حسن ، الرحال و1س
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ه( إلددى ال ارددمر أددإلايو الفملجددم   خذلدد  أعدد  ت  تسدداو ماخهددو خكتدد  إلددى ال ايفدد  921)
ت دددلل  )ت  يبعددد  إليددد  مدددن تفقهددد   دددي الددد ين   خبعب ددد   دددبائع اإلسددد ه   خب تدددي لددد    
م دددج ًا   خبت ددد  لددد  مت دددبًا ليعددديو عايددد  الددد عمى  دددي  ميدددع باددد ه ختلطدددمر مماختددد    

 من المامك الم ملفأن ل (. خب لل  بتمء   ن يت  ن في 
واملعروف أن شعب البلغوار أسوس يف بدايو  العصوور الوسوطى دولتوني أقودمهما الوي زارهوا ابون فضوالن 
وانتشوور فيهووا اإلسووالم يف حوووض الفوجلووا األوسووط سأو هنوور أعوول كمووا عسووميه املصووادر العربيوو و األ وورى يف حوووض 

 الطون  أو الدانوب.

الشوعوب وعلوى الوبالد وعلوى احلاضورة الوي كانوت عقوع شورقي هنور  أما كلم  بلغوار فكانوت عطلوق علوى
الفوجلووا والووي ال يووزال بعووض ه الهلووا قائموو  علووى مقربوو  موون مديإوو  قووازان احلاليوو  وعلووى حنووو سووت  كيلووو موورتات موون 

 شا ئ الفوجلا األيسر.

لوووى رأسوووها ولكووون ابووون فضوووالن اضبوووري الوووديين يف السوووفارة الوووي أرسووولها اضليفووو  العباسوووي والوووي كوووان ع
مإودوب مون اضليفو  لبحوث األموور السياسووي  واحلربيو . وقود كتوب ابون فضووالن رحلو  عرفوت ابةوه ، وصوف فيهووا 

 األماكن الي  رقها وحتدث بصورة واضح  عن البلغار وحضاراهتم وعاداهتم.

يف سوإت بطرسوربج  Feraehnوقد نشرت هذه الرحل  ألول مرة بعإاي  املستشرق األملواين فورهن 
م بعإووووان سرسوووال  ابووون فضوووالن يف الووورووو وقووود نشووورت هوووذه الرسوووال  موووع عرمجووو  أملانيووو  1823وسووويا سوووإ  يف ر 

وأضووواف هليهوووا املستشووورق فووورهن موووا وجووود يف كتوووب العووورب عووون قبائووول روسووويا القدميووو  ، وأفووواد مووون هوووذه الرسوووال  
 سالمي .املستشرق الروسي ابرعولد يف املقال الذي كتبه عن سالبلغارو يف دائرة املعارف اإل

وقوود نقوول املؤر ووون واجلغرافيووون املسوولمون عوون رسووال  ابوون فضووالن مإووذ القوورن الرابووع اهلجووري سالعاشوور 
املوويالديو م وول األصووط رى واملسووعودي. و نقوول ايقوووت احلموووى أجووزاء كبوورية مإهووا فيمووا كتبووه عوون مووادة "اعوول" 

 و1سو"ابشفرد" و"بلغار" و" زر" و" وارزم".

مو وقوود وصوولإا 912هووو س300املتووو  حوووايل سووإ  خرداذبــة اخلرســاين ابوون وموون اجلغوورافيني املسوولمني 
، ويزيوود موون قيموو  الكتوواب أن مؤلفووه كووان عووامالى علووى الربيوود يف هقلوويم  "املســالك واملمالــك"موون مؤلفاعووه كتوواب 

 اجلبل سميدايًو إبيران.
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ات بيإهوا وحنوو ويشتمل هذا الكتاب على هحصاءات وبياانت وافي  عون  وراج الوبالد و رقهوا واملسواف
 De لوك ، وقود  بوع هوذا الكتواب يف ليودن ضومن جمموعو  املكتبو  اجلغرافيو  علوى يود املستشورق دوى جويوه 

Goeje والظوواهر أن الكوواب ألووف يف مإتصووف القوورن ال الووث اهلجووري سالتاسووع املوويالديو. وعلووى أيوو  حووال .
 قدسي.فقد انتفع مبا فيه من معلومات  بوغرافي  ابن الفقيه وابن حوقل وامل

وقود كوان علووايً وألوف يف هنايو  القورن ال الووث ابـن واضـح اليعقـويب ومون مشواهري اجلغورافيني املسولمني 
الذي  بع يف املكتب  اجلغرافي  يف ليودن والوذي البلدان اهلجري والتاسع امليالدي  رلاً حتدالإا عإه. وألف كتاب 

 ه: الفرنسي .  Wietعرمجه حدي اً األستا  فييت 

اب قيم نظراً لألسفار الي قام هبا اليعقوَب والوظوائف الوي عقلودها يف الدولو  الطاهريو  خبرسوان وهو كت
نظووراً للبيوواانت الووي مجعهووا موون غووريه فضووالً عوون أنووه مل يإسووج علووى مإوووال ك ووريين ُوون سووبقوه  و2سوالدولوو  الطولونيوو 

 صف بغداد وسامرا.بإقل ما كتبوه دون فحص أو حتميص. وميتاز هذا الكتاب ابإلضاف  يف و 

اخلــراج مو كتوواب 932هووو/ 320م أو 922هووو/ 310كووذلك ألووف قداموو  بوون جعفوور ساملتووو  سووإ  
حتوودث فيووه عوون أقسوووام العووامل اإلسووالمي وعوون اجلبايوو  و وورق الربيووود ، وقوود  بووع نبووذ موون هوووذا وصــنعة الكتــاب 

ي  ، فضووالً عوون أن جرجووى م مووع عرمجوو  فرنسوو1889الكتوواب ضوومن املكتبوو  اجلغرافيوو  ساجلووزء السووادوو فيدليوودن 
يف كتابووه  ريووخ  –وموون حمتوووايت سووائر الكتووب يف اضووراج واملسووالك واملمالووك  –زيوودان نشوور ك وورياً موون حمتوايعووه 

 التمدن اإلسالمي.

" تصـر  تـاب مو فقد وصلإا مون مؤلفاعوه 10هو / أوائل 3ست أوا ر القرن ال"قيه اهلمداين أما ابن 
م ساجلزء اضامس من املكتب  اجلغرافي و إبشوراف األسوتا  1885 يف ليدن سإ  وهذا الكتاب  بع أيضاً  البلدان"

م وصوف 279دى جويه وعليه ععليقات ابللغ  العربي  والالعيإي . وقد ألف ابن الفقيوه هوذا الكتواب حووايل سوإ  
ء  كور هوذا به األرض والبحار يف الصني واهلإد وبالد العرب وغريها وأفواض يف وصوف البصورة والكوفو . وقود جوا

 الكتاب ك رياً يف كتب املقدسي وايقوت.

وأصوله  "األعـالق الن"سـية"م كتاب       903هو/299يف أصفهان حوايل ابن رستة كذلك كتب 
معجووم كبووري يف اجلغرافيووا يتكووون موون بضووع  جملوودات  بووع أحوودها يف املكتبوو  اجلغرافيوو  بلإوودن مووع كتوواب البلوودان 

 م.  1892 – 1891لليعقوَب يف اجلزء السابع 

                                                                                       
 .Zaki M. Hassan; Les Tulunides, pp. 271 (Paris 1933)انظر  و2س
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وموضووووع كتووواب األعوووالق الإفسوووي  عجائوووب السوووموات ومركوووز األرض وحجمهوووا ووصوووف ك وووري مووون 
 أقاليمها.

ست اببــــــن احلائــــــك املعووووووروف    اهلمــــــذاين وموووووون الووووووذين كتبوووووووا يف موضوووووووعات جغرافيوووووو   اصوووووو  
 ""صــ"ة جزيــر  العــربمو وهووو يإسووب ه: قبيلوو  مهووذان اليمإيوو . وقوود وصوولإا موون مؤلفاعووه كتوواب 495هووو/334

ويبحث يف وصف بالد العورب وجباهلوا ومسواكإها ومودهنا ولغاهتوا وآاثرهوا ومعادهنوا وقود  بوع علوى يود املستشورق 
م. ولوه كتواب آ ور اةوه كتواب اإلكليول يف أنسواب محوأ وملوكهوا وبوه 1884يف ليودان سوإ   Mullerميللور 

 م.1879زبرج سإ  املذكور يف لي Mullerوصف بالد اليمن. وقد وصلإا جزء مإه نشره املستشرق 

ووون نبوووغ يف اجلغرافيوووو  مووون علموووواء املسووولمني يف الإصووووف ال ووواين موووون القووورن الرابووووع اهلجوووري سالعاشوووور  ُو
املولود يف القدو. وقد ساح املقدسي يف أك ر بالد اإلسوالم شورقا مشس الدين أبو عبد هللا املقدسي امليالديو 

أحووووال الربوووع  "أحســـن التقاســـيم يف معرفـــة األقـــاليم"ه: السووإد واهلإووود وغوووراب ه: األنووودلس وقووود  كووور يف كتابووه 
 املعمور وبالده وبره وحبره ، وقال أنه البد من للمسافرين وال غىن عإه      العلماء والراساء. 

ويقول املقدسي عن نفسه أنه رسم مع كتابه  ريط  بنيَّ فيها األقاليم وحدودها و طو ها ولوون فيهوا 
والرمووال الذهبيوو  ابللووون األصووفر والبحووار ابللووون األ ضوور واألهنووار ابلزرقوو  واجلبووال          الطوورق املعروفوو  ابللووون األمحوور

 املشهورة ابلغربة.

يف القسوم ال واين مون املكتبو  اجلغرافيو  يف ليودن  "أحسن التقسـيم يف معرفـة األقـاليم"وقد  بع كتاب 
للغوو  الالعيإيوو . و بووع اثنيوو  مووع عرمجوو  م إبشووراف األسووتا  دي جويووه وعليووه بعووض ععليقووات وعرمجتهووا ه: ا1877

م ، كوذلك  بوع يف اجلوزء األول 1906فرنسوي  وشوروح وععليقوات ابعتإواء األسوتا ة دوزى ودوى جويوه يف ليودن 
 م مع عرمج  هجنليزي . 1897/1901من الكتب  اهلإدي  يف كلكتا سإ  

بود يف سوبيل أتليفوه ومون وقد أ إب املقدسي يف  كر جتاربه كموا أسورف يف وصوف موزااي كتبوه وموا عك
 لووك قولوووه "وموووا مت يل مجعوووه هال بعووود جوووواليت يف البلووودان ود وووويل أقووواليم اإلسوووالم ، ولقوووائي العلمووواء ، و ووودمي 
امللووووك ، وجمالسوووي القضووواة ، ودروسوووي علوووى الفقهووواء ، وا وووتاليف ه: األدابء والقوووراء وكتبووو  احلوووديث ، ولالطووو  

ص واملوذكرين ، موع لوزوم التجوارة يف كول بلود ، واملعاشورة موع كول أحود ، الزهاد واملتصوفني وحضور جمالس القصا
والووتفطن يف هووذه األسووباب بفهووم قوووي حوو   عرفتهووا ، ومسوواح  األقوواليم ابلفراسووخ حوو  أعقإتهووا ، ودوراين علووى 

 . و1سالت وم ح  حررهتا ، وعإقلي ه: األجإاد ح  عرفتها .. اخل
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يق والتحموويص فيمووا يكتووب كمووا كووان يعووين ابأل بووار الطريفوو  وكووان املقدسووي بوجووه عووام يتحوورى التوودق
 والعادات غري املألوف .

أبــــــــــو الرُيــــــــــان البــــــــــريوين اخلــــــــــوارزمي ومووووووووون العلموووووووووواء املسوووووووووولمني الووووووووووذين كتبووووووووووا يف اجلغرافيوووووووووو  
نسب  ه: مديإو  بوريون يف السوإد. وقيول أن السولطان حمموود بون سوبكتكني ملوا  والبريوينمو. 1048هو/440ست

  وارزم صحب  معه يف فتوحاعه يف بالد اهلإد.  استو: على

وأقوام البوريوين بووني اهلإوود وععلوم لغووتهم واقتوبس علووومهم و أقوام بغزنو  حوو  موات هبوا ، وقوود ألوف كتووااب 
م ، موع عرمجو  هجنليزيو  1887/1888غوو   –وقود  بوع هوذا الكواب يف لإودن "اتريـخ اهلنـد" عن اهلإد بعإووان 

سمستشووورق أملوواينو هوووذا الكتوواب مووون الكتووب القيمووو  يف جغرافيوو  اهلإووود  Sachauإبشووراف األسوووتا  سوو او 
 و رلها ، فلم ميإعه هسالمه من اإل الص يف احلكم على غري املسلمني.

 بوع يف ليزبورج إبشوراف  "اآلاثر الباقيـة مـن القـرون اخلاليـة"كتاب يف التاريخ والإجوم هوو وللبريوين 
 م.1923م و به  بع  اثني  يف ليبزج 1879 – 1876ي  األستا  س او مع عرمج  ه: اإلجنليز 

وهو من هيوران وقوام بورحالت وأسوفار انصر خسرو ومن الرحال  املشهورين يف القرن اضامس اهلجري 
 ويل  يف أحناء هيران وعركستان واهلإد وبالد العرب والشرق األدىن وزار مصر الفا مي  يف عصر اضليفو  الفوا مي 

مو وأعجب هبا وبر ائها ، واعتقد       انصور  سورو أن 1050 – 1407م س441و  439املستإصر ابهلل 
 الفضل يف استقرار ور اء وادي الإيل همنا يرجع ه: الدول  الفا مي  ومذهبها اإلةاعيلي.

لذا اصبح من أشد دعواة اإلةاعيليو  واملعتصوبني لل لفواء بعود أن كوان يتبوع املوذهب السوين ، وحيإموا 
رو ه:  رسوووان أ وووذ يووودعو ملوووذهب اإلةووواعيلي والحوووظ السوووالجق  هوووذه الووودعوى فاضوووطهدوه عووواد انصووور  سووو

 مو.1061هو س453وأجلأه ه: الفرار ه: بالد ما وراد الإهر حيث يتو  سإ  

وقوود عوورك انصوور وصووفا دقيقووا لرحلتووه يعتوورب موون أهووم املصووادر يف دراسوو  احلضووارة اإلسووالمي  يف شوورق 
جووري بعإوووان "سووفر انموو " وقوود عوورجم هووذه الرحلوو  موون اإليرانيوو  ه: الفرنسووي  شووارك اإلسووالم يف القوورن اضووامس اهل

مو وعرمجهوا ه: العربيوو  حيووا اضشوواب             سالقوواهرة 1881سابريووس  Charles Sheferشوفر 
 مو.1945

الووذي ولوود يف الشــريف اإلدريســي وموون أعظووم علموواء اجلغرافيووا وراةووي اضوورائط يف العصووور الوسووطى 
مو ودرو يف جامعوو  قر بوو  و  وواف يف األنوودلس ومشووايل أفريقيووا 1100هووو س492  ابملغوورب األقصووى سووإ  سووبت

 ال اين الإورمإدي يف بال   بصقلي . 
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وقد وقع ا تيار رجار ال اين عليه ليؤلف يف وصف سائر البالد املعروفو  حيإوذاك ، وأصوبح اإلدريسوي 
"نزهــة املشــتاق يف   متصووالى ابةووه وصووإف رسووالته املشووهورة موون أملووع رجووال الووبالط الإورمإوودي وبقووى اسووم صووقلي

 مو.1145هو س548قبل وفاة رجار سإ   " تاب رجال"املعروف  ابسم اخرتاق اآلفاق" 

كددددذل  صددددتع اإل رب ددددي لامادددد  ر ددددمر تخل كددددب  ترضددددي  عب ددددل  ددددي التددددمرب  
ُم تلد  رسدو عاأهدم  ميدع ت  دمء المعبخ د   أتدذاك رسدم 144خكم ل مدن الفعد  خ  تهدم 

 غمئبًا مشبخ ًم.
، وكوان ايقووت روموي األصول ولود ايقوت احلمـوي ومن أشهر اجلغرافيني واملؤر ني واألدابء املسلمني 

مو يف بوووالد الوووروم وأسووور يف حداالتوووه وابتاعوووه  جووور محووووى مقووويم يف بغوووداد ، فإشوووأ 1178هوووو س575حوووول سوووإ  
املعروف  يف عصره وقام بعدة أسوفار يف أعموال جتاريو   مسلماً وعىن التاجر بتعليمه ليإفع به يف جتارعه فتلقى العلوم

 لسيده وال سيما مبإطق  اضليج العرَب. 

مو وأ ذ يبع ه يف شوئون جتارعوه ه: األصوقاع امل تلفو  و دب 1199هو س596وقد أعتقه مواله سإ  
ب بعد  لوك ومون بيإهما اضالف فاحرتف ايقوت نسخ الكتب. وقد أفاد ايقوت من  لك ك رياً ومن جتارة الكت

أسفاره ورحالعه قبل عتقوه وبعوده ، فجوال يف هيوران ، وبوالد العورب وآسويا الصوغرى ومصور والشوام وبوالد      موا 
 وراء الإهر.

وأفوواد ايقووووت فائووودة كبووورية مووون التإقيوووب يف  وووزاانت الكتوووب وال سووويما مووون  وووزائن مديإووو  مووورو. وقووود 
وقوود امتوواز هووذا "معجــم البلــدان" وقوود ألووف ايقووت  هووو.616صوادف ايقوووت وهووو خبوووارزم  ووروج التوورت يف سووإ  

وقوود فوورغ  و1ساملعجووم برتعيبووه علووى حووروف اهلجوواء وبدقتووه واعسوواعه ومجعووه بووني اجلغرافيوو  والتوواريخ والعلووم واألدب.
مو أموووا وفووواة ايقووووت فكانوووت يف ظووواهر حلوووب سوووإ  1224هوووو س621ايقووووت مووون أتليوووف هوووذا املعجوووم يف سوووإ  

 مو.1228هو س626

 ـةالمناقشـــــ

 ما األسباب الي دفعت املسلمني ه: العإاي  بعلم عقومي البلدان ؟ -1
 ما األساو الذي نسج على مإواله العرب حني بدءوا يف نقل اجلغرافي          ه: لغتهم ؟ -2

 م  عرمجت جغرافي  بطليموو ه: العربي  ألول مرة ؟ ومن الذي قام برتمجتها ؟ وما ا ععرف عإه ؟ -3
                                                                                       

 بوووووووووع هووووووووووذا الكوووووووووواب مبكتبوووووووووو  اضوووووووووواجني ابلقوووووووووواهرة ، وأضوووووووووواف هليووووووووووه املرحوووووووووووم أمووووووووووني اضوووووووووواجني  يوووووووووول وأةوووووووووواء                        و1س
 مبعجم العمران.
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 بطليموو ه: العربي  للمرة ال اني  ؟ ومن الذي قام برتمجتها ؟ وما ا ععرف عإه ؟ م  عرمجت جغرافي  -4

 كيف أسهم حممد بن موسى اضوارزمي ومدرسته يف أتسيس علم البلدنيات يف العربي  ؟ -5

 اكتب مذكرات لتصرة عن : -6
 رحل  سليمان التاجر. -
 ابن فضالن ورحلته. -
 ابن  ردا به وكتابه امللك واململوك. -

 يعد العلماء كتاب قدام  بن جعفر عن اضراج وصإاع  الكتاب  ضمن كتب البلدنيات العربي  ؟ملز  -7

 ما املإهج العملي الذي سار عليه املقدسي يف أتليف كتابه أحسن التقاسيم يف      معرف  األقاليم ؟ -8

 ما ا ععرف عن :  -9
 ابن احلائك وكتابه صف  جزيرة العرب ؟ -
 فسي  ؟ابن رست  وكتابه األعالق الإ -

 حتدث عن جهود كل من الشريف اإلدريسي ، وايقوت احلموي يف علم اجلغرافي  عإد العرب. -10
وضووح  لووك مون  ووالل حوودي ك  –ارعبطوت كتابوو  التوواريخ عإود املسوولمني مإووذ البدايو  بعلووم عقووومي البلودان  -11

 عن أَب الرحيان البريوين وكتابه  ريخ اهلإد ، وانصر و سرو ورحلته.
 لذي كىتب به هذا املقال ؟ وما أم  صائصه.ما نوع األسلوب ا -12
 انقل العبارات اآلعي  ه: كراس  اإلجاب  بعد عصحيح ما هبا من أ طاء :  -13
 هو.626عو  انصر  سرو علوي عام  -أ 
 هو.492ولد اإلدريسي يف مرو ابملغرب سإ  -ب

أليب الرُيان البريوين  تاب يف التاريخ والنجوم ساه )نزهة -ج
 رتاق اآلفاق(.املشتاق يف اخ

،  439حكم اخللي"ة ال"اطمي املستنصر ابهلل خوارزم فيما بني  -د
 هـ.441
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 النــــــص الثالث
 لرنح الميع يبم هللا -المقامة األتوبيسية 

ه: التالصوووق  …حشووورت يف حافلووو  موووع زمووورة سوووافل  ، والتجئإوووا شووودة الزحوووام قـــال أمحـــد اخليـــاط : 
ول بووني أصوحاب التووذاكر واحملصول ، فأعتودل وألتوووي ، وأنتشور وأنطوووي وااللتحوام ، وكإوت أجوورب علوى دور ا ملوصِّ

.. وكوان يتضواعف علووى الركووب نودمى كلمووا أحسسوت هبورو قوودمي ، وقبوالي رجول ُتلووىء مييول ويكواد يسووقط 
سقط  برميل ! يرعسم على وجهه عبووو اجلوائر ، وعإبعوث مون بدنوه رائحو  السوجائر ، وكوان يفوتح فواه وال يواربوه 

فكأمنووا أ لوووت مووون فمووه جواربوووه ، فجعلوووت الإوواو بيإوووه وبيوووين .. وحتولووت عإوووه بعيوووين ، فووإ ا امووورأ ن شوووديد  .. 
الوتجهم .. مل عسوومعا بشوويء اةووه الووتفهم ، ودلووين مووا أان عليووه موون الفراسوو  أهنمووا علووى قوودر موون الشراسوو  .. ففووي 

السووائق بضوورب "فرملوو " فصوور وا كعووروو وجوه كلتيهمووا يتفقووا القوويظ وكلتامهووا عإظوور ه: األ وورى بغويط ، وفاجووأان 
أصوبحت أرملو  ومالوت هحوودى املورأعني علوى األ وورى ، فكأنوك مون شواهق دحرجووت صو را ، فاخنلعوت املصوواب  
موون السوومر وقووال لصوواحبتها "قوود مووات وهللا موون ا تشووى أللوقوو  أنووت موون "الإشووا" ! اي رائحوو  األقوودام وحكمووا 

ضالل الضوائع وقمامو  البضوائع اي عدميو  الصوف  وربيبو  األرصوف   ابإلعدام وحبال من مسد ، وةكا قد فسد ، اي
لو كإت عصى أعمى النكفأ .. ولو كإت زيوت قإوديل النطفوأ ، ولوو كإوت مبوين لكإوت عوراب .. ولوو كإوت علوى 

يف رمضوان أل لقوت ولوو اقرتبوت مون ابب                   اجلإو   و1ساجللد لكإت جوراب ، ولوو موررت ابلشويا ني
ستقيمي اي مائل  وال عكوين كاملاء سائل . فقالت هلا األ رى وقد امتألت ف را : نعوم نعوم اي شور مون ألغلقت. ا

زعم أسكبت عليك سالبو وو! أم أ لقت عليك الرصاص! أم لسعتك أبسوياخ حمميو ! أن سوقطت علوى جسوم 
الشووؤم ، وقلبووك مسووتودع موون عجميوو ! ، انظووري اي شوووهاء يف املوورااي لتعلمووي أنووك اقووبح الووربااي! ، فوجهووك بوابوو  

اللوؤم ، فلوو كإوت يف الوجوووه لكإوت بقعو  ، ولووو كإوت يف ال يواب لكإووت  رقعو  ، ولوو كإووت  ليو  لكإوت عفإوواً ، 
ولووو كإووت قماشوواً لكإووت كفإوواً ، ولووو ألقيووت يف عسوول لتمسووخ ، ولووو ملووع بووك حووذاء لتوسووخ ، اي مووذاق اجلووري. 

جرحوا يسويل اي موواء الغسويل ، أموا وهللا اي حافيو  ألعوودمإك  وحورارة اهلجوري. ونوزول الووابء وصوواعق  الكهورابء ، اي
العافيوو  ، واشووتبكتا أبكووٍف كووالفئوو ، فووانت ر فيمووا بيإهمووا شووعر الوورءوو ، وعضوواربتا بكوول يوود وسوواق ، وعراشووقتا 

وحلقتهمووا جووروح يف الوجوووه  و1سبقووذائف البصوواق ، فغسوولإا وجهوووي   رغووم أنفووي ، وأان  اهوول ال أالبوووت وال أنفووي!
فإزلإووا مووع شوور ي ه: القسووم ، و صووعدت مووون حمطوو  اجليووزة فتوواة عظيموو  العجيووزة  مل عوودع يف وجههوووا  واجلسووم ،

موضووعا هال زيإتووه وال يف  راعيهووا مكوواان هال بيإتووه .. قوود جعوول السووحر يطوول موون ةاهتووا .. واملسووحوق يووتألأل يف 
                                                                                       

 كأهنا أم املعاصي ورأو الذنوب.  و1س
 ال أعرتض وال أايد أي ال يتد ل ابلصلح. و1س
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للركواب حبالو  األوهوام .. ورشوقتهم قسماهتا ، واستعملنت من عطرها احملرتم ما لو زادعه ألسكر اهلرم .. ونصبت 
مبا لديها من سهام ، فرتكوتهم بوني مراهوق يتحورق ويتإهود ، وعفيوٍف يسوتغفر ويتشوهد.. ه: أن ا تلوف هليهوا  و 
ةٍت لصوص كأنه عود قصب ُصوص و اف أن يرى الزحام قد أبعدها فقام من مكانو  وأقعودها .. فإظورت 

احبإا مون اال وتالط كأنوه "مووز" ضورب يف اضوالط و أ وذت عوذكرة بسحر هليه وركزت عيإيها عليوه ، فوذاب صو
وعإسوويه وعقووول بعوود أ ووذ التووذكرة "مرسوويه" وعبوودي موون أمرهووا نشووراً بعوود  ووي ، و قامووت حبركوو  جهإميوو  ومهسووت 

فأ ذ صاحبإا يتحايك ويتحايول ويعتودل ويتمايول ، ويتقسوم ويتعووج ويضوطري ويتمووج ،  و2سمهس  "هإدرستمي "
ق على الشفه ونزل ريقه فما نشفه .. فلما رأت حاله على علوك الشوإاع  وقسوماعه هتودد بإسوف و عض من شب

املإاع  أمسكت عون بعوض موا أظهرعوه وادعتوه ، و نزلوت بعود أن ودعتوه .. ومل يلبوث أن صوعد رجول مون السووقه 
ذرف الوودمع حيموول يف يووده صووإدوقه .. وملووا كووان يسووتحث كوول سووامع علووى التووربع لبإوواء جووامع فقوود قووال وهووو يوو

اهلتون كأنه "املسيح على جبل الزيتون : أيها احلائر بني املال والإسوة ، اجلاعول هبلويس لوك أسووة ، املغورق قلبوك 
يف حبار القسوة .. حان وهللا غورق الفلوك .. وأشورف أمورك علوى اهللوك .. فوأين أنوت مون مالوك امللوك ؟.. كوم 

كوم .. وعإفوق مسوامعك وال عفويض مودامعك .. كأنوك أمإوت  ا عدنس ابحلرام حاللك   وكل هو يف الدنيا حالل
 فوت صوعك أو ضمإت أتجيل موعك .. يوم عرى وقد أوحش مإك انديوك ، ومل يعود يف األرض مون يإاديوك 
يووم عوورى وقود ضووعفت انصوورك بعود أن احنلووت عإاصورك ويووئس راجيووك وسوائلك بعوود أن عقطعوت وسووائلك وك وور 

، وععاظمت ابملووت كوارالوك وهتلول مون بعودك وارالوك هللا هللا هول  و1سشاكيك والئمك بعد أن  انفضت والئمك
هال ليشوووتد يف احلووور  و2س وووال يف الووودنيا انتعاشوووك هال ليطوووول يف اآل ووورة وارععاشوووك!! وهووول ارعفوووع يف ظووول غإوووااك

عإااك .. ه: كم أنت مبا يف يدك خبيل .. وأملوك  يف الغود كالإ يول ! ه: كوم أعوظ وال أكوف وأدل علوى اضوري 
.. اللهم اي  الق التورع اهود القلووب ه: التوربع .. اللهوم اي مإوزل الشوفق  حبوب ه: القلووب الإفقو   و3س أكفوال

، فمووازال يف هووذا وأشووباهه حوو  ظفوور موون كوول ابنتباهووه ، ورأيووت املمصوووص قوود أ ذعووه هووذه املسوورحي  ، وأمالتووه 
ن بفقودان موا أد ور .. رفوع عقريعوه وقوال اي أبإواء ومد يده علقاء جيبه وأيق و4سرايح األرحيي  ، فلما عال على عيبه

 -الشيطان وبإات األ ى ، اي أوالد كذا وكذا ال نصح وال موعظ  ح  ععود احملفظ  ، و          أنشأ يقول:

                                                                                       
 اال مع أهنا من  بق  راقي .لفظ  أعجمي  السجع وعدل مع رقتها افتع و2س
 موائد  عامك. و1س
  ربك. و2س
 وال أكف ال اني  مبعىن وال أكف ععطي املال. و3س
 أي ملا عإز عن نقائص. و4س
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 (1)لمُكـــــــــــــــــــــلّم ُمَغ"َّـــــــــــــــــــــٍل يف األرض "ُمـــــــــــــــــــــزَّْ "
 وجتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــه برقتهــــــــــــــــــــــــــــــــــا خروفــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــرنني حـــــــــــــــــــــىت  وتســـــــــــــــــــــحبه مـــــــــــــــــــــن الق
 ويكتشــــــــــــــــف الـــــــــــــــــذي فعلـــــــــــــــــت فيبكـــــــــــــــــي

 

 ه مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــــــــــــــــــت"ز جترعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 جَتُـــــــــــــــــزَّ الصـــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــن جبينـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــز 
ــــــــــــــــــــــــرأس ابلســــــــــــــــــــــــكني حــــــــــــــــــــــــز  ــــــــــــــــــــــــزَّ ال  ُيَُ
 ويق"ـــــــــــــــــــــــــــــــــز مثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــا ق"ــــــــــــــــــــــــــــــــــز األوز 

 

و عووض علووى يديوووه ولطووم  ديووه وصوووارت عروقووه متجمووودة بعوود أن ضوورب برأسوووه حديوود األعمووودة ، 
عبووور وبقيإوا يف هووذا الصوو ب مل نووزل ، حوو  نزلووت فوويمن نوزل .. فلمووا وليووت ظهووري الرصوويف ، وعووربت الشووارع 

احلصيف ألفيت الشويطان  ملتهبواً وقودهوا ومفتواح بون فتحيو  يقودهوا ، وقبول أن ألوموه علوى احتيالوه وسوطوه أقبول 
صواحب الصوإدوق يسورع يف  طووه ، فسولم عليوه وسولم الصوإدوق هليوه ، فأ وذه مإوه أ وذة املبتوز ، وأنشوأ يقووول 

 وهو يهتز :

 لكـــــــــــــــــــــــل فريســـــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــرك ُمَعــــــــــــــــــــــــدٌ 
 فـــــــــــــــــــــــــــــبعض ابملَُخلَّـــــــــــــــــــــــــــــلم مســـــــــــــــــــــــــــــتمال

 

 فســـــــــــــل إن شـــــــــــــئت عـــــــــــــن شـــــــــــــرك ال"ريســـــــــــــة 
 وبعـــــــــــــــــــــض النـــــــــــــــــــــاس توقعـــــــــــــــــــــه اهلريســــــــــــــــــــــة

 

ول شورك ،  فقلت له : اي مىفزاعل التدليس وايبن ربيب  هبليس نفرك هللا وال بشرك .. ألوك حتوت كول رِجل
فموون مل عتصووديه ابلسوورق  أوقعتووه يف حبائوول الصوودق  ، فقووال: اي هووذا لقوود قلووت حوو  الوزقىللووتز ، فووال يغريإووك قوودم 

طوو  ابلتمووادي يف اللجوواج واملغالطوو  ، فوواةع مووين مووا أقووول هن كإووت موون أرابب العقووول هين عاشوورت العهوود وامل ال
الإاو رعاعا وسادة ، ونسجت لكل من ومهه وسادة ، فكل يريود السوعادة لذاعوه ، ويودفع املوال مثإواً لذاعوه ، وأان 

عايإت أمره فقود دفعوه الطويش ألن أبيع لكٍل ما يشتهي ، فال ماهلم يإفذ وال حيلي عإتهي فأما املمصوص الذي 
يوذوق مجورة ، فهوذا هوو السواعي يف  هواب  وريه السوارقى مزالزوه بيود غوريه ولووال أنوه شو ص مهورت  وعلوى أعوراض 
الإاو جمر  ملا أهلبت الغريزة وقوده وال سرقت الفتواة نقووده وأموا كول متوربع مون السووق  فيسورت ابلصودق  جهلوه أو 

رعاً لكوان حلقووق املسواكني أرعوى كوالًّ لكون مون عبطوه يريود مسوجداً حتوت هبطوه ، فسوقه ألنه لوو علوم ديإواً أو شو
وكوووأن الصوووالة ال عكوووون  مووو  هن قضووويت يف املسووواجد العامووو  ، وكيوووف يقوووودهم الوووذهول ه: التوووربع جملهوووول، وموووا 

وا ، لووال أهنوم يدرون أجامع املال ملحد أم مؤمن ؟ ومصريه ه: عوىًقي أم ه:   مدمن ؟ فلو أهنم راشدون ملا عسورع
 محقى ملا عربعوا فقلت له : أصبت وهللا ما كإت احنرفت ، ودمعت عيإايت و انصرفت.

 
 
 

                                                                                       
 مزة : أي فتاة. و1س

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

159 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( الفصاحــــة 1)
الفصاح  الظهور والبيان ومإها أفصح اللنب ه ا اجنلت رغوعه وفصح فهو فصيح قال الشاعر : 

ا ضواه ، ويف القرآن الكرمي على لسان موسى ويقال أفصح الصبح ه ا بد"حتت الرغو  اللنُب ال"صيُح" ، 
 ."وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي"لا ب ربه : 

أنه قال :  وةىَّي الكالم الفصيح فصيحا إلعرابه عما عرب عإه ، وهظهاره له هظهارا جليا ، وروي عن الإيب 
 "أان أفصح العرب ، بيد أين من قريش".

 غة : الفرق بين الفصاحة والبال
يقول ابن سإان اضفاجي يف كتاب "سر الفصاح " : "والفرق بني الفصاح  والبالغ  أن الفصاح  مقصورٌة 
على رصف األلفاظ ، والبالغ  ، ال عكون هال وصفا لأللفاظ مع املعاين" وعليه فإن البالغ  عإده أعم من 

 ن اللفظ.الفصاح  ألهنا جتمع بني اللفظ واملعىن ، والفصاح  قاصرة على حس

وهذا هو القول الشائع ، فكل كوالم بليوغ فصويح ، ولويس العكوس ، أي لويس كول كوالم فصويح بليغوا 
، وهإاك من العلماء من يقول هن الفصاح   اص  بصفات اللفظ ، والبالغو  قاصورة علوى املعوىن ، ولويس بيإهموا 

 اشرتاك.

ن : أوهلموووا موووا يتعلوووق وعليوووه فالفصووواح  نعوووت ، أو صوووف  لأللفووواظ علوووى شوووروط عووودة ، وهوووي قسوووما
 ابللفظ  املفردة وال اين ما يتعلق ابأللفاظ املركب .
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 شروط ال"صاحة يف الل"ظة امل"رد  
أن عتألف اللفظ  من حروف متباعدة امل ارج ، وعليه معظم ألفاظ اللغ  وما قىوبح مإهوا يغلوب عليوه قورب  -1

بحوا لصوعوب  الإطوق هبوا م ول كلمو  امل ارج ، وخباص  ه ا عكونت من حروف حلقي  ، فهوي عإدئوذ عوزداد ق
 "اهلْعُخع".

أن عتوووآلف الكلمووو  مووون حوووروف ععوووذب يف تلفهوووا وهن عباعووودت لارجهوووا ، وعتفووواوت األلفووواظ املتباعووودة   -2
امل ارج يف احلسن ودرجته عبعا جلمال التإاسق والتآلف يف أصوات احلروف ، مبوا يعوذب وقعوه يف األ ن ، 

"عســلوج"  اللسووان ، ومجوواال علووى اآل ان أحسوون موون كلموو  عذوبوو  يفغصــن أو فــنن فأنووت جتوود لكلموو  
، غصـن ، ويليهوا فـنن ، وعتدرج األلفاظ ال الال  يف الفصواح  ، فأفصوحها وأرقهوا لفظو  غصن وهي مبعىن 

"وأن أغصـاُن قبيح  غوري فصويح  موع عباعود لوارج حروفهوا. وقوال ابون سوإان اضفواجي : عسلوج و أتيت 
 .شَّواحط يف السمع"البانم أحسُن من عساليم  ال

ا لتار من القوول ُوا عقوع فيوه اللفظو  موقعوا حسوإا مسوتعذاب قوول الووزير املغورَب يف بعوض رسوائله :  ُو
يًما أتنَّ"ـت روُضـه( وإها لوقوعهوا املوقوع الوذي  كرعوه ، وكوذلك  )َذرُعوا هشم فواءز حبىسل ، فوإن أتنفوت كلمو      ال  ز

 قول أَب الطيب املتإيب : 

ــــــــــــــــــارْت ا  أَلْحــــــــــــــــــداُج فــــــــــــــــــوق نباتـمـــــــــــــــــهإمذا َس
 

 ت"ــــــــــــــــــــاوَح مســـــــــــــــــــــُك الَغانيــــــــــــــــــــات ورنـــــــــــــــــــــده 
 

 فإن عفاوح كلم  يف غاي  احلسن. وعلى عكس  لك ، مإها ما يقبح م ل قول أَب الطيب أيضا :

 ُمَبـــــــــــــــــــــــارُك االْســـــــــــــــــــــــمم َأغـــــــــــــــــــــــرُّ اللََّقـــــــــــــــــــــــبْ 
 

ـــــــــــــــــــــى َشــــــــــــــــــــرميُف النََّســـــــــــــــــــــبْ    َ ــــــــــــــــــــرميُ اجلمَرشَّ
 

 معى ويإبو عإه.فإنك جتد يف "اجِلرزشَّي" أتليّفا يكرزهىهى السَّ 

عدم الغراب  أو عدم احلوشوّي  واأللفو  ، فالكلمو ى املألوفو ى الوقوع يف السومع ، واملعروفو  املعوىن ، فصويحٌ  ألهنوا  -3
عكِشفى عن معإاها دون ععب أو حبث أو عفكري أو سؤال ، والغريب  واحلوشي  عكوس  لوك ، وقود عكوون 

ا شووروط الفصوواح  ، ومإووه اسووت دام امووريء القوويس الكلموو  حسووإ  التووأليف غريبوو  املعووىن ، فووال عكتموول هلوو
ًا وَمَرسًنا ُمسرََّجا ، لكلم  "مرسن" يف معىن األنف يف قوله :   يريد شعلًرا أسود وأنفا حمددا.وفامحم

 "وي"طمه التوراب"، وهي لغ  حوشي  مرتوك  يف "الرتاب" قال :  "التوراب"وكقول املتإيب يف الرتاب 

 ِقطٍ  عامي  كما قال أبو ع مان أيضا ، وم ال الكلم  العامي  قول أَب مام :أن عكون الكلم ى غريز سا -4

ــــــــــــــٍد ُحــــــــــــــرَّ صــــــــــــــ"َحتمهم   ُجّليــــــــــــــتم واملــــــــــــــوُت ُمْب
 

ــــــــــــــــْر َعــــــــــــــــن يف أْفعالمــــــــــــــــه األَجــــــــــــــــلُ   "َ  وقــــــــــــــــد تـَ
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مشتق من اسم فرعون ، وهو من ألفاظ العام  ، وعادهتم أن يقولوا عفورعن فوالن. ومإوه  "ت"رعن"فإن 
 قول أَب مام : 

ــــــــــــــــــــــــُت ملَّــــــــــــــــــــــــا  َّ يف صــــــــــــــــــــــــدّمه  قــــــــــــــــــــــــد قل
 

ـــــــــــــــــــــابمرمي  ـــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــى َعْبـــــــــــــــــــــدمَك اي َق  اْعطم
 

غايووٌ  يف السوو اف  ، ألن قووابري موون ألفوواظ عوووام الإسوواء وأشووباههن ومإووه قووول أَب  "اي قــابري"لفظوو  
 الطيب املتإيب :

ـــــــــــــــــــهُ  ْغرمُق الكـــــــــــــــــــفَّ فْوديـــــــــــــــــــهم ومْنكمَب  َتســـــــــــــــــــتـَ
 

َم    وتكَتســــــــــــي منـــــــــــــُه ريـــــــــــــَح اجلَـــــــــــــْوربم اخلَلمـــــــــــــقم
 

 ب" ُا يكره هيراد م له.و"اجلوار 

أن عكووون الكلموو  جاريووً  علووى الصَّوورف العزوورَبّ الصَّووحيح غووريز شووا ة ويوود ل يف هووذا القسووم كوول مووا يإكووره  -5
أهل اللغز  ويرده علماء الإحو من التصرف الفاسد يف الكلمو  ، وقود يكوون  لوك ألجول أن اللفظو  بعيإهوا 

 غري عربي  كما أنكروا على الشاعر قوله : 

 مقصـــــــــــــــــــوص حتيـــــــــــــــــــَف رميَشـــــــــــــــــــهُ  وجنـــــــــــــــــــاح
 

ــــــــــــــــــــــراضم   ــــــــــــــــــــــانم حَتيُّــــــــــــــــــــــَف املمْق ــــــــــــــــــــــُب الزََّم  رَْي
 

 وقالوا ليس املقراض من كالِم العرزب.
ا وقع فيه الشعراء من  طأ اللغ  قول الشاعر  - .َقَسَط ُو ارز  مبعىن عدل وهو مبعىن جز

 على عكس مراد الشاعر قال : 
  َقَســــــــــــــــــــطْ وَصــــــــــــــــــــديقي مــــــــــــــــــــن إذا صــــــــــــــــــــايَف     شــــــــــــــــرطي اإلنصـــــــــــــــــاف إن قميــــــــــــــــل اَشـــــــــــــــــرتمط

 

وار قوال هللا ععوايل  وأراد ِبقزسزط عزدل ، ولويس األمور كوذِلك ، وهمنوا يقوال : أقسوط عزودزل ، وقسوط : جز
َهََّنم َحطََبا( ُطون فكانُوا جلم  مبعىن اجلائرين       أي الظزاِلمني. )وَأمَّا الَقاسم

 ومن أ طاء اللغ  حذفى أجزاء يف الكلم  ال جيوز حذفها كقول الشاعر :  -
 َلْســــــــــــــــــــــــــــــُت آبتيمــــــــــــــــــــــــــــــَه وال َأْســــــــــــــــــــــــــــــَتطميُعهفَـ 

 

 والكم اْســــــــــــــقمين إْن َ ـــــــــــــــاَن مـــــــــــــــاُؤك َذا َفْضـــــــــــــــلم  
 

 ومن القبيح واضطأ يف اللفظ أيضا الزايدة دون حاج  وال فائدة ،       كقول الشاعر :

َر ٍ  ْن"ـــــــــــــى يـــــــــــــدَاها احلَصـــــــــــــى يف  ـــــــــــــلّم هـــــــــــــَاجم  تـَ
 

ـــــــــــــــــــَياريف  ـــــــــــــــــــاُد الصَّ ـــــــــــــــــــدَّرَاهيمم تنق ـــــــــــــــــــَي ال  نـَْ"
 

 لصيارف.يريد الدراهم وا

 ومن عدم الفصاح  أن يعدِّل الشَّاِعرى من حروف اللفظ فيغري من           صورعه كقوله :  -

ـــــــــــــــــــــــــوازمقُ  ـــــــــــــــــــــــــه َح ـــــــــــــــــــــــــيَس ل ـــــــــــــــــــــــــل ل  ومنٍه
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــانمقُ    ولضـــــــــــــــــــــــــــــــــَ"ادمى َحُجمـــــــــــــــــــــــــــــــــهم نَق
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يقصود موإهالً لويس لووه مجوع مون الإوواو ، ولضوفادع مائو  الغزريووِز نقيوقى ، فقود غووريَّ مون لفوِظ ضووفادِع ه: 
 طأٌ قبَّح اللفظ.ضزفزادى ، وهو  

 ومن أ طاء اللغ  فك التضعيف يف اللفظ كقول الشاعر ضزإوزإىوا بدال من ضزإُّوا كقول الشاعر :  -

ـــــــــــي  َمْهــــــــــالً أعــــــــــاذمل قــــــــــد َجرَّبْــــــــــَت مــــــــــن ُخُلقم
 

 أيّنم أجــــــــــــــــــــــــــــوُد ألقــــــــــــــــــــــــــــواٍم وإْن َضــــــــــــــــــــــــــــنمنوا 
 

الشواعر وقود  ومإه صرف ما ال يإصورف ، ومإوع الصورف ُوا يإصورف ، وقصور املمودود ومود املقصوور كقوول -
 مد املقصور فقال يف غىن غإاء : 

ــــــــــــــــــــــاك عــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــذي أغَن  ســــــــــــــــــــــيُـْغنميينم ال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  َن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدوُم وال غم  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌر ي
 

 وما ه:  لك كله من لالف  لقواعد اللغ .

ز هبا عن أمر آ ور يكوره  كوره ، فوإ ا أوردت وهوي غوري مقصوود هبوا  لوك املعوىن  -6 أن ال عكون الكلم  قد عىربِّ
 لصفات الي بيإاها كقول عروة بن الورد : قبحت ، وهن كملت فيها ا

ـــــــــــــــــــفم تَروَُّحـــــــــــــــــــوا  قلـــــــــــــــــــُت لقـــــــــــــــــــوم يٍف الكني
 

ـــــــــــــــــــــــــــــدما َواَن ُرزَّحُ   ـــــــــــــــــــــــــــــا عن  عشـــــــــــــــــــــــــــــية رُْحن
 

 والكإيف أصله الساعر ، غري أنه استعمل يف غري  لك من مكان       قضاء احلاج .
األم لوو  املعقوودة املعروفوو  ُووا قوودمإاه أن عكووون الكلموو  معتدلووً  غووري ك وورية احلووروف ، فإهنووا موو  زادت علووى  -7

 قبحت ، و رجت عن وجه من وجوه الفصاح  كقول أَب الطيب :

ــــــــــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــــــَراٍم مــــــــــــــــــــــــنهمُ   إنَّ الكــــــــــــــــــــــــرمَي ب
 

 مثـــــــــــــــــــــُل القلــــــــــــــــــــــوبم بـــــــــــــــــــــال ُســــــــــــــــــــــويداواهتا 
 

 سفسويداواهتاو كلم  " ويل  جدا".
 وكقول امريء القيس يصف شعر حمبوبته : 

ــــــــــــــــــــــــــالَ  ــــــــــــــــــــــــــزمرَاٌت إىل الُع  غــــــــــــــــــــــــــدائمُره مسَتْش
 

ـــــــــــــــــــلُّ    املَـــــــــــــــــــدارمى يف ُمثّمـــــــــــــــــــين وُمَرَســــــــــــــــــــلم َتضم
 

 فكلم  مستشرزات  ويل  القيل .
أن عكون الكلم  مصغرة يف موضع عرب هبا فيه عن شئ لطيف أو  فوي أو قليول أو موا جيورى جمورى  لوك   -8

 كقول الشاعر :

 وغــــــــــــــاب ُقَمــــــــــــــرْيٌ  نــــــــــــــت أرُجــــــــــــــو طُلوَعــــــــــــــهُ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَم ُسَـّــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌن وَن  وَروََّح ُرْعَي
 

كوووان هووالال غووري كامووول ، ألنووه غووواب أول الليوول ، وهووذا عصوووغرٌي غووري لتوووار يف فإمنووا جعلووه قمووورياً ألنووه  
 موضعه.
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 فصاحـــة الل"ظة املر بـــة
ردزِة على فصاحِ  األلفاظ املركب  فالشرط األول مإها أن  وعإطبق الشروط ال ماني  يف فصاح  الّلفظِ  املفل

يف التأليف أو األلفاظ املركب . فالفصيح من  يكون أتليف اللفظ  من حروٍف متباعدِة امل ارج وهذا ِبعيإه
 اللفظ املؤلف ما ال عتكرر فيه احلروف املتقارب  امل ارج من م ل قول الشاعر :

ـــــــــــــــــت  تمـــــــــــــــــُت احلـــــــــــــــــب  لـــــــــــــــــو  نـــــــــــــــــت  ن
 

ــــــــــــت  مــــــــــــا  نــــــــــــا ، ولكــــــــــــن ذاك مل يكــــــــــــن    ن
 

ى القىبلح وم وللزه قولى اآل ر :   وهو كالم بنيِّ

ـــــــــــــــــــــــــرُب حـــــــــــــــــــــــــرٍب مبكـــــــــــــــــــــــــاٍن ق"ـــــــــــــــــــــــــرُ   وق
 

ــــــــــــــــــــــــــُربَ    حــــــــــــــــــــــــــرٍب قــــــــــــــــــــــــــربُ  ولــــــــــــــــــــــــــيَس قـُ
 

فمبىن من حروف متقارب  ومكررة ، وهلذا ي قل الإطق به ح  يزعم بعض الإاو أنه من شعر اجلن وكذلك 
 م ل قول اآل ر : 

ــــــــــــــــــــــــــــــْرها واحلمــــــــــــــــــــــــــــــُد هلل شــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ   مل َيضم
 

ـــــــــــــــولٍ   ـــــــــــــــسم َذُه ـــــــــــــــْزفم نـَْ" ـــــــــــــــت حنـــــــــــــــو َع َن  وانثـَ
 

اعىه ملا فيه   من عكرر حروف احللق.فإنل الإصف ال اين من هذا البيت ي قل التلفِّظى به وةز

ومن ال اين ه: اضامس أمور متعلق  ابأللفاظ يف اإلفراد والرتكيب معا. وأما اضامس وهو املفصل ابملوافق  
فزعى املرفوعى ويإصب املإصىوب ..  لقواعد اللغ  فهي يف الرتكيب أو التأليف عكون املوافق  لقواعد اإلعراب فريى

 وهكذا.

ا يتصل هبذا الضمائر و  عودها على املألوف والسابق ، وأما عدوهلا عن  لك فيذهب بشطر من ُو
 الفصاح  كقول الشاعر : 

ْنهمــــــــــــــا فشــــــــــــــبيَهُة اهلــــــــــــــالل ــــــــــــــا مم ــــــــــــــااَتن أمَّ  فت
ــــــــــــــــــــعيُد ُولــــــــــــــــــــْدمُتَا ــــــــــــــــــــنَّجم السَّ ــــــــــــــــــــااَتن ابل  فت

 

ُهَمـــــــــــــــــــــــا ُتْشـــــــــــــــــــــــبمُه الَبـــــــــــــــــــــــْدرَا  نـْ  وُأخـــــــــــــــــــــــرى مم
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــوااًن وال حَنَْس ـــــــــــــــــــــا يوًم  ومَل تْلقي

 

ا وزوىِلدز  وهو الصحيح مززيَّ  واِضحٌ  ، والكالم ال اين كاملإقطع عن األول.فالفرق بني قوله وىلِ  مى  دل

ومون حماسون التووأليف وضوع الكوالم مواضووعه مون العبوارة دون ه ووالل يف التقودمي أو التوأ ري بوودون داع 
 يف معىن العبارة ، بل قد يكون  لك ُا يفسد املعىن كقول الشاعر : 

ـــــــــــــــــــــاس إالّ   مملكـــــــــــــــــــــاً  ومـــــــــــــــــــــا مثلـــــــــــــــــــــه يف الن
 

ــــــــــــــــــــهم حــــــــــــــــــــيَّ أبــــــــــــــــــــوُه يقارمبُــــــــــــــــــــه   أبــــــــــــــــــــو أمّم
 

 ففي هذا البيت من التقدمي والتأ ري ما قد أفسد معإاه ، و لك بسبب فساد هعرابه ألن مقصوده : 

 ومــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــه يف النــــــــــــــــاس حــــــــــــــــي نقاربــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــــــــــوه  ـــــــــــــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــــــــــــه أب  إال مملكـــــــــــــــــــــــــــا أب
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 وم ل قول اآل ر : 

 اجملـــــــــــــــــــُد أْخَســـــــــــــــــــُر ، واملكـــــــــــــــــــارمُم صـــــــــــــــــــ"قةً 
 

ـــــــــــــــــــيْ   ـــــــــــــــــــْن َأْن يَعم  َش هلَـــــــــــــــــــا اهلَُمـــــــــــــــــــاُم األروَعُ مم
 

ففي هذا البيت من التقدمي والتأ ري ما قد أحال معإاه وأفسد هعرابه ألنه فصل بني الصف  واملوصوف وبني 
 املضاف واملضاف هليه : اجملد واملكارم أ ر صفقً .

 ومإه قول أَب الطيب املتإيب :

ُــــــــــــــــــــه  وفاؤ مـــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــالرَّبمع أْشــــــــــــــــــــَجاُه طاسم
 

ـــــــــــــــــعمَدا   ُهْ أبْن ُتْس ـــــــــــــــــَ"اُه َســـــــــــــــــامجم  والـــــــــــــــــدَّْمُع أْش
 

 ألن عقديره : 

 وفاؤ مـــــــــــــــا أبن ُتســـــــــــــــعدا  ـــــــــــــــالرَّبع أْشـــــــــــــــَجاهُ 
 

ُهْ    طاُسُـــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــدَّْمعم أشـــــــــــــــــــــ"اُه ســــــــــــــــــــــامجم
 

 ففضل وقدَّمز وآ َّر.
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 علــــم البيـــــــــان

البيووان يف اللغوو  الظهووور ، واسووت دام اللفووظ مبعووىن وضوووح الكووالم ، وحسوون داللتووه علووى معإوواه وهبووذا 
وأصوبح البيووان يعوين القووول اجليود ، واألدب عاموو  ، وهبووذا "عــريب مبــني". جواء يف القوورآن الكورمي وصووفه أبن كوالم 

 "البيان".املعىن ألف اجلاحظ  كتاب 

وصار البيوان يف علوم البالغو  هوو العلوم الوذي يقصود بوه ظهوور الداللو  أو املعوىن عون  ريوق هحالتوه ه: 
 ن ، وهي التشبيه واالستعارة والكإاي  .. وما هليها.صورة حسي  يف شكل من أشكال البيا

 ويقسم علماء البالغ  البيان أبوااب عشمل كل هذه األشكال وأوهلا وأمهها ابب التشبيه.

 التشبيـــــه
والتشبيه هو عشبيه شيء آب ر يشاهبه يف الصف  على قصد التحسني أو التقبيح وشرط أن عكون الصف  يف 

  املشبه. املشبه به أقوى مإه يف

، نوورى عشووبيه زيود ابألسوود يف الشووجاع  ألن هووذا احليوووان معووروف لوودى الإوواو مجيعووا زيــد  األســد نقوول :  -
 بقوعه وشجاعته.

ن أو جّنمل صورةز اضد فإشبهه ابلورد جلماله ومحرعه. خد  الورد ونقول :  - سِّ  ، نريد بذلك أن حنى
 وينعقد التشبي  بأركان ضرورية هي : 

 أداةى التَّشِبيه.واثلثا : املشبه به ،  واثنيا :، املشبه أوال : 
 أوال : صــــــور المشبــــه : 

 ويكون املشبه مفردا كاألم ل  السابق .
 وجيئ متعددا ه ا كان أك ر من واحد كقول امريء القيس يصف           وكر العقاب :

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا وايبمًس ـــــــــــــــوَب الطّـــــــــــــــريم رْطًب   ـــــــــــــــأُن قل
 

ــــــــــــاب وا  ــــــــــــدي وْ رمهــــــــــــا الُعنَّ  حلشــــــــــــُف الَبــــــــــــاِلم ل
 

فاملشووبه هإووا متعوودد ألنووه قلوووب الطووري الر بوو  واليابسوو  شووبهها كووذلك مبتعوودد فكووان املشووبه بووه العإوواب 
واحلشووف البووايل. فشووبه القلوووب الر بوو  والوودماء احلمووراء عإووز مإهووا ب موور العإوواب األمحوور الووذي يسوويل مإووه رحيقووه 

 لقدمها ابحلشف سالتمر اليابسو البايل القدمي. األمحر الشبيه ابلدم يف القلوب ، وشبه القلوب اليابس 
 ومإه قول الشاعر : 

ـــــــــــــــــــــدى فكأنـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــد    شـــــــــــــــــــــَقائمُق ُيمل  دمــــــــــــــــــوع التصــــــــــــــــــايب يف خــــــــــــــــــدود اخلرائ
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وقد يكون الطرفان أي املشبه واملشبه به مركبني ، أي صورة مركب  ، فيكون التشبيه جاراي بني هيأعني أي 
به ابهليئ  احلاصل  من عركيب عإاصر املشبه به يف م ل قول بشار بن اهليئ  احلاصل  من عركيب عإاصر املش

 برد : 

ــــــــــــــــوق رُُءوســــــــــــــــنا ــــــــــــــــار النقــــــــــــــــع ف   ــــــــــــــــأن مث
 

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــيال هتــــــــــــــــــــــاوى  وا ب  وأســــــــــــــــــــــيافنا ل
 

يصف الشاعر ملحم  بني جيشني يقتتالن ابلسيف ، وقد اعفق عليهما غبار. وقد لتلف  رفا التشبيه 
شبيه املفرد ابملركب قول عدي بن الرقاع يشبه قرن غزال صغري بقلم بني هفراد وععدد ، أو هفراد وعركيب ، فت

 غمس يف مداد أسود ألنه أبيض قد أسود  رفه ، فقال : 

ــــــــــــــــــى َأَغــــــــــــــــــنَّ  ــــــــــــــــــأنَّ إبــــــــــــــــــر  روقــــــــــــــــــه  تـُْزجم
 

ــــــــــــــــَداُدَها   قلـــــــــــــــٌم أصـــــــــــــــاب مــــــــــــــــن الـــــــــــــــدَّوا م مم
 

أسه أبنه قلم أبيض يقول هن الظيب  عدفع  فلها األغن سالصغريو كأن سن قرنه الصغري ، وقد البت يف ر 
 غمس يف دواة فأسود  رفه ابحلرب.

وهإاك صور أ رى للمشبه واملشبه به غري اإلفراد والتعدد والرتكيب كأن يكون املشبه حقيق  أو واقعا ، 
 واملشبه به صورة عقلي  ، أو  يالي  غري قائم  يف الواقع كقول الشاعر : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقميق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر الشَّ  وََ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأنَّ حُمَمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرن أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُم ايقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتم   ُنشم

 

 إَذا تَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوََّب أو َتَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَّدْ  
ـــــــــــــــــــــــــــْن زَبـَْرَجـــــــــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــــــــــاحم مم  علـــــــــــــــــــــــــــى رمَم

 

 فأعالم الياقوت على رماح الزبرجد صورة عقلي  مت يل  ، ال عقوم يف الواقع لفقها اضيال.

وغالبا ما يكون الطرفان حسيني ، وقد يشبه معإوي حبسي ، أو العكس يشبه احلسي ابملعإوي ، فمن 
 :  األول قول الشاعر

ــــــــــــــــــــــان َ أَنَّــــــــــــــــــــــُه  ــــــــــــــــــــــك والزَّم ــــــــــــــــــــــد ذ ْرُت  ولق
 

ــــــــــــــــْن مَل يـَْعَشــــــــــــــــقم   ــــــــــــــــوى وفُــــــــــــــــؤاد َم  يَــــــــــــــــوم الن
 

 وال اين كقول الشاعر : 

 ُربَّ ليــــــــــــــــــــــــــــــــل قطعتــــــــــــــــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــــــــــــــدود
ـــــــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــــــني ُدَج  و ـــــــــــــــــــــــــأن النجـــــــــــــــــــــــــوم ب

  

ـــــــــــــــــــــــــه وداع  ـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــان في  وفـــــــــــــــــــــــــراق م
 ُســــــــــــــــــــــــــــــــــَنٌن الح بيــــــــــــــــــــــــــــــــــنهن ابتــــــــــــــــــــــــــــــــــداع

 

هو جهل جتعل صواحبها يف حكوم مون  وهمنا يقصد هبذا التشبيه أنه ملا كانت الضالل  والبدع  وكل ما
ميشي يف الظلم  فال يهتدي ه: الطريق ، وال يفصل الشيء مون غوريه حو  يورتدى يف مهوواه ، فلوزم مون  لوك أن 

 عشبه ابلظلم  ، ولزم على عكس  لك أن عشبه السإ  ابهلدى والشريع  وكل ما هو علم ابلإور.
 ومن هذا الضرب قول الشاعر : 
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 لـــــــــــــــــــــــمصــــــــــــــــــــــحو وغـــــــــــــــــــــــيم وضـــــــــــــــــــــــياء وظ
 

 مثـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــرور شــــــــــــــــــابه َعـــــــــــــــــارمُض َغــــــــــــــــــمْ  
 

وه ا موووا عركإوووا  وووريف التشوووبيه ه: أداعوووه ، فإقوووول هن أداة التشوووبيه هوووي الوووي ععقووود بوووني الطووورفني املشوووبه 
وم وول .. ه: غووري  لووك . وقوود عإوووب بعووض احلووروف أو   الكــاف ، و ــأنواملشووبه بووه ، وأك وور أدواعووه اسووت داما 
 ، أو ما يف معإاها ، م ل قول الشاعر : و حسب خال أالكلمات مإاب الكاف وكأن م ل : 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــوق وجنت ـــــــــــــــــــوى الصـــــــــــــــــــدغ ف  إذا الت
 

ـــــــــــــــــــــــــــةْ   ـــــــــــــــــــــــــــت ت"احـــــــــــــــــــــــــــة هبـــــــــــــــــــــــــــا َعضَّ  رأي
 

 فقد قام الفعل رأيت مقام أداة التشبيه.
 وقد يرتكب التشبيه برتكيب املفعول املطلق فيإوب عإدئذ مإاب األداة كقول امريء القيس :

 ســــــــــــــــوت إليهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد مــــــــــــــــا انم أهلهــــــــــــــــا
  

ــــــــــــا   ب املــــــــــــاء حــــــــــــاال علــــــــــــي حــــــــــــالســــــــــــو حب
 

 التشبيه البليـــغ : 
ويسمى التشبيه بليغا ه ا حذفت أداة التشبيه أو استغىن عإها ، وركب التشبيه بني  رفيه عركيب املبتدأ 

 واضرب كقول الشاعر : 

ْســــــــــــــــــــــــــــــٌك والوجــــــــــــــــــــــــــــــوه َدانَ   النَّْشــــــــــــــــــــــــــــــُر مم
 

ــــــــــــــــــــــــَنمْ    نمــــــــــــــــــــــــرْيٌ وأطــــــــــــــــــــــــراف األ ــــــــــــــــــــــــف َع
 

 لضمين كقول الشاعر : ومن هذا اللون ما يعرف ابلتشبيه ا

ـــــــــــــوق أرُءوســـــــــــــهم ـــــــــــــن ف ـــــــــــــت ســـــــــــــنابكها م  بن
  

ـــــــــــــــــــــــاتري  ـــــــــــــــــــــــيض املب ـــــــــــــــــــــــه الب ـــــــــــــــــــــــيال  وا ب  ل
 ج

ويسمى هذا اللون من التشبيه بليغا حبذف األداة ألنه ألغى الواسط  بني املشبه واملشبه به ، فأوهم أن 
بصورة املشبه به ،  املشبه هو نفسه املشبه به ، فزاد  لك يف قوة معىن التشبيه ، ال لقياو صورة املشبه

 وهبذا يكتسب املشبه صف  املشبه به دون وسيط وهو األداة.

ويقوورتب التشووبيه البليووغ علووى  لووك موون االسووتعارة ، والفوورق بيإهمووا أن املشووبه ال يووذكر يف االسووتعارة ، 
ا يف املشوبه ، بيإما يذكر أو يذكر ما يودل عليوه يف حالو  التشوبيه البليوغ ، وعكوون الغايو  مون التشوبيه هبوراز صوف  مو

وقد عكون هذه الصف  حسي  عدرك ابلبصر أو غريه من احلواو ، فاللون ، واهليئ  واحلرك  كلهوا ُوا يودرك ابلبصور 
 ، والصوت ُا يدرك ابلسمع ، والرائح  ُا يدرك ابلشم ، والطعم ُا يدرك ابلذوق .. وهكذا.

 فمن صفات اللون قول الشاعر :

ـــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــق ابب  وســـــــــــــــــــــــــــبيئة ممـــــــــــــــــــــــــــا تعت
 

 (1)الـــــــــــــــــــذبيح ســـــــــــــــــــلبتها جزايهلـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــدم 
 

                                                                                       
 السبيئ  اضمرة. و1س
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 وكقول الإابغ  يف وصف الغر امرأة : 

ـــــــــــــــــــــــة أيكـــــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــــو بمَقـــــــــــــــــــــــادمَميَت محاَم  جتل
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــّب سائ   ــــــــــــــــــــاألقحوانم غــــــــــــــــــــدا  غم

 

 بـــــــــــــــــــــــــردا أســــــــــــــــــــــــــف لثاتــــــــــــــــــــــــــه ابإلمثــــــــــــــــــــــــــد 
َـــــــــــــــــــــــَدى  جّ"ـــــــــــــــــــــــت أعاليـــــــــــــــــــــــه وأســـــــــــــــــــــــ"له ن

 

 و2سشبه ال غر ابألقحوان لوان وصورة ، ألن ورقات زهر األقحوان البيضاء شبيه  ابل غر

 هيئ  احلرك  قول األعشى يصف مشي امرأة :ومن 
 غـــــــــــــــــرَّاء فرعـــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــــقول عوارضـــــــــــــــــها

 

 (3)متشـــــــــي اهلـــــــــويين  مـــــــــا ميشـــــــــي الـــــــــوجي الوحـــــــــل 
 

 وكقوله :

ــــــــــــــــت جارهتــــــــــــــــا ــــــــــــــــن بي   ــــــــــــــــأن مشــــــــــــــــيتها م
 

ـــــــــــــــــــث وال عجـــــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــحابة ال ري
 

 وكقول الشاعر يف وصف حرك  الربق و فوقه :
ـــــــــــــــــــــــربق مصـــــــــــــــــــــــحف قـــــــــــــــــــــــارم   و ـــــــــــــــــــــــأن ال

 

 فانطباقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  وافتاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 وكقول امريء القيس يف عشبيه سرع  فرسه يف الكر والفر :
كــــــــــــــــــر م"ــــــــــــــــــر مقبـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــدبر معـــــــــــــــــــا  مم

 

  جلــــــــــود صــــــــــخر خطــــــــــه الســــــــــيل مــــــــــن عــــــــــل 
 

أبصووووات  –وقووود  ويوووت للمطووور  –وموون عشوووبيه الصووووت قوووول اموووريء القووويس يشوووبه أصووووات املكووواكي 
 ال زمايل والسكاري من شرب اضمر :

  ـــــــــــــــــــــــأن مكـــــــــــــــــــــــا ي اجلمـــــــــــــــــــــــَواء ُغُديَّـــــــــــــــــــــــةً 
 

ــــــــــــــــلم ُســــــــــــــــقمنَي   ــــــــــــــــقم ُمُ"ْلَ"  ُســــــــــــــــالفا مــــــــــــــــن رحي
 

 ويقول الشاعر مشبها أصوات اجلمال يف القافل  أبصوات الفزرارِيِج :
  ــــــــــــــــأن أصــــــــــــــــوات َمـــــــــــــــــْن أيغــــــــــــــــاهلممن بمَنـــــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــــرارمي م    أواخـــــــــــــــــــر املـــــــــــــــــــيسم أصـــــــــــــــــــواُت الَ"
 

وقد فصل يف املشبه بني املضاف هليه ،  لك أن املشبه هو صوت   أوا ر امليس ومإه كذلك عشبيه عإرتة 
  ابب الروض  بصوت الشارب املرتمن يف قوله : صوت

ــــــــــــــــين وحــــــــــــــــده ــــــــــــــــذابب هبــــــــــــــــا يغ ــــــــــــــــرى ال  وت
 

ــــــــــــــــــــــرتمن  ــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــارب امل  هزجــــــــــــــــــــــا  "ع
 

                                                                                       
 ويف البيت األول استعارة. و2س
ب الوجووه أو اضود ، الووجي  فووي القودمني الوحوول غوراء بيضواء الوجووه كأنوه بوه غوورة وفرعواء  ويلو  الشووعر والعوارض جانو و3س

 من مشي ابلوحل.
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 األلف والغرابة في التشبيه :

هإاك عشبيهات مألوف  معروف  لك رة ورودها يف الشعر ، والكالم البليغ كتشبيه الكرمي ابلبحر ، والشجاع 
  الظبئ أو عني املهل وغري  لك.ابألسد ، واضد ابلورد والعني بعني

وهإوواك مووا هووو قريووب موون املووألوف وهووو مووا جيووري علووى سووإن التشووبيه موون عشووبيه األقوول يف الصووف  أو 
األنقووص ، ابألك وور واألمت واألوضووح ، أو  عشووبيه املووألوف بغووري املووألوف أو املعإوووي ابحلسووي للتقريووب ألن احلووس 

 أبني وأقرب ه: اإلدراك.
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 االستعــــارة

ستعارة ابب كبري من أبواب علم البيان ، ويقول بعض العلماء همنا يتجا هبا علما املعاين والبيان ملا فيها اال
 من اجملاز والتشبيه.

بقوله : هي  كر الشيء ابسم غريه ، وهالبات ما لغريه له ألجول املبالغو  يف التشوبيه ابن األثري ويعرفها 
 ، احرتازا من اجملاز.

سووتعارة بقولووه : ههنووا ععليووق العبووارة عوول غووريه مووا وضووعت لووه يف أصوول اللغوو  علووى االالرومــاين ويعوورف 
 سبيل الإقل.

ــة اإلعجــاز" ويقووول صوواحب  : االسووتعارة  كوور الشوويء ابسووم غووريه وهالبووات مووا "هنايــة اإلجيــاز يف دراي
 لغريه له للمبالغ  يف التشبيه ، أو هي جعل الشيء ألجل املبالغ  يف التشبيه.

: هووي عسوومي  املرجوووح امل فووي ابسووم الووراجح اجللووي للمبالغوو  يف التشووبيه كقولووه ع ابــن اإلصــبويقووول 
 ععا: : "وهنه يف أم الكتاب" فاستعارة األم لألصل ، ألن األم أبرز للحس يف أصل كل شيء.

يف اسوتعارة اجلإواح مون الطوائر للداللو  علوى  "واخ"ـض هلمـا جنـاح الـذل مـن الرمحـة"وكقوله ععوا: : 
يف اسووتعارة االشووتعال موون الإووار لفعوول االنتشووار  )واشــتعل الــرأس شــيبا(والرمحوو . وكقولووه ععووا: :  العفوو والعطووف

 السريع للشيب يف الرأو.

ويورى العلموواء أنووه كلمووا ازداد التشووبيه  فوواء ازدادت االسوتعارة حسووإا ، وفائوودة االسووتعارة أهنووا حتوودث 
–ععوين رجوال شوجاعا رأيـت أسـدا نوك ه ا قلوت : للكالم مزي  على ما لو استعمل على حقيقته ، وم ال  لوك أ

 رجال شجاعا.فقد االبت هلذا الرجل شجاع  السد بقوة ف الكالم مل عوجد فيما لو قلت : 

: واالستعارة افضل اجملواز ، وأول أبوواب البوديع ولويس يف حول الشوعر أعجوب مإهوا ابن رشيق ويقول 
مسـتعار ، ، والبد يف االسوتعارة مون الالالو  أشوياء :  ، وهي من حماسن الكالم ه ا وقعت موقعها ونزلت موضعها

 ومستعار منه ، ومستعار له.

فاملستعار هو الذي يإقل من أصل ه: فرع لإلابن  ، واملستعار مإه واملستعار له لفظتان محلت هحدامها 
 على األ رى فيكون املعىن يف هحدامها على احلقيق  ويف األ رى على اجملاز.

كالتشوووبيه مووون حيوووث احلسوووي واملعإووووي يف جوووانيب االسوووتعارة أو  رفهوووا ساملسوووتعار وعإقسوووم االسوووتعارة  
 واملستعار لهو.
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ـــذهب فحمـــة أوهلوووا اسوووتعارة احلسوووي للحوووس كموووا جووواء يف احلوووديث الشوووريف  و1س )ضـــموا مواشـــيكم حـــىت ت
فاسووتعار للعشواء الفحموو  للسوواد ، لوون الفحمو  هووا هإوا أظهوور للحوس موون الظلمو  ، فووإن الظلموو  العشـاء( 

 حباس  البصر فقط والفحم  عدرك حباسي البصر واللمس. ومإها أيضاً قول امريء القيس : عدرك 

 وليــــــــــــــل  مــــــــــــــوج البحــــــــــــــر أرخــــــــــــــى ســــــــــــــدوله
 فقلــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه ملـــــــــــــــــــا متطـــــــــــــــــــى بصـــــــــــــــــــلبه
ــــــــــــــــــل الطويــــــــــــــــــل إال اجنلــــــــــــــــــى  أال أيهــــــــــــــــــا اللي

 

 علــــــــــــــــــــــــيَّ أبنــــــــــــــــــــــــواع اهلمــــــــــــــــــــــــوم ليبتلــــــــــــــــــــــــي 
 وأردف إعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز وانء بكلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 بصــــــــــــــبح ومــــــــــــــا اإلصــــــــــــــباح منــــــــــــــك أبمثـــــــــــــــل

 

لشوواعر لظلمو  الليوول السوودول املر واة ، ملووا بووني املسوتعار واملسووتعار لووه مون صووف  مشوورتك  فقود اسووتعار ا
هي مإع اإلبصار من اإلبصوار ، وفائودة هوذه االسوتعارة هوي نقول اضوص ه: األظهور ألن السودول يودرك حباسوي 

لقيوود ال يووويف البصوور واللمووس والظلموو  عوودرك ابلبصوور ، و قووال أبن حبوول السوودول مر وواة لوون  كرهووا بوودون هووذا ا
 ابملعىن الذي قصده من مإع الراي  ملا وراءها.

وكووذلك يف البيووت ال انيوو  يف مطووي بصوولبه ، فاسووتعار لليوول صوولبا يتمطووى بووه اسووتعارة موون الإاقوو  ، ويف 
استعارة أردف هعجازا ، وانء بكلكل أيضا كلهوا مون الإاقو  وهوي عوربك. ومإهوا اسوتعارة فعول للحركو  يف م ول قوول 

 الشاعر : 
ـــــــــــــن مـــــــــــــىن  ـــــــــــــل حاجـــــــــــــة  وملـــــــــــــا قضـــــــــــــينا م
ـــــــــــــا  وُشـــــــــــــدت علـــــــــــــى ُحـــــــــــــْدبم املهـــــــــــــار رمَحالَُن
ــــــــــــــــــثم بيننــــــــــــــــــا  أخــــــــــــــــــذان أبطــــــــــــــــــرافم األحادي

 

ـــــــــــــــن هـــــــــــــــو ماســـــــــــــــحُ    ومســـــــــــــــح ابألر ـــــــــــــــان م
ـــــــــــــــــــــــحُ  ـــــــــــــــــــــــادمي هـــــــــــــــــــــــو رائ ـــــــــــــــــــــــر الَغ  ومل يـَْنُظ
ـــــــــــــــــــاق املطـــــــــــــــــــي األابطـــــــــــــــــــحُ   َوَســـــــــــــــــــأََّلْت أبعن

 

اف كأهنم يتجا بون شيئا ففي البيت ال الث استعارة التبادل األحاديث بن ركب املسافر الفعل أ ذ أب ر 
 بيإهم ، يربطهم معا كرابط احلبل مكل أي ذ بطرف وهو رابط األلف .

فأحاديووث الركووب املتجوواورين املتووآلفني ، كوواضيط واحلبوول جيمعهووم ، ويووربطهم بوورابط املووودة ، وكووذلك 
ايل اجلبوول غووري موون السوويل الوودافق موون أعووســال اسووتعارة لك وورة أعإوواق اإلبوول ، وهووي عإوودفع متدفقوو  ابلوووادي فعوول 

 الشعاب ه: األاب ح.
ويف االستعارعني حس ، نرى احلس األول مدركا ابلسمع حلس مدرك ابلبصر واللمس به ، ويف ال اني  عرى 

 مدركني ابلبصر ألن حرك  السيل مدرك  ابلبصر وكذلك حرك  الإاق املطى.
فقود اسوتعار الرقواد للمووت ،  ا()َمْن بعثنا مـن مرقـدان هـذوعكون استعارة معقول ملعقول كقوله ععا: 

ومها أمران معقوالن ، واجلامع بيإهما السكون واالستعارة هإا أبلغ ألن الرقاد وهوو الإووم شويء واقوع يف حيواة كول 
 هنسان كل يوم ، فهو أظهر من املوت ، كما أن االستيقاظ أظهر من األحياء والبعث.
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)واتبعوا النور الـذي أنـزل معـه( ان يف قوله ععوا: وعكون استعارة حمسوس  ملعقول كاستعارة الإور للبي
)واهـدان الصــراط املســتقيم( و)وانـك لتهــدي إىل صــراط وكاسوتعارة الصوراط وهووو الطريوق للوودين يف قولوه ععووا: 

 مستقيم(.
 وعإقسم االستعارة ه: عصرحيي  ومكإي  ، أو حقيقي  وختيلي .

سووماه األصوولي أو مدلولووه املعووروف ه: شوويء واالسووتعارة التصوورحيي  هووي نقوول االسووم أو اللفظوو  عوون م
، وأنوت رأيـت أسـدا آ ر اثبت معلوم فتجربه عليوه وجتعلوه متإواوال لوه عإواول الصوف  مو ال للموصووف م ول قولوك 

 وأنت عريد امرأة مجيل .رأيت ظبية ععين رجال شجاعا ، أو 

وهي أن يؤ ذ عن حقيقته ويوضع ومعظم االستعارات على هذا اللون ، وأما االستعارة الت يلي  أو املكإي  
موضعا ال يبني فيه شيء يشار هليه هال عن  ريق الت ييل واالفرتاض اب تفاء املستعار له ، أو املستعار  

 كقول الشاعر :

ــــــــــــــــرَّ ٍ  ــــــــــــــــد  شــــــــــــــــ"ت َوقـُ ــــــــــــــــح ق  وغــــــــــــــــدا  ري
 

ـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــمال زمامهـــــــــــــــــا   إذا أصـــــــــــــــــبحت بي
 

وميكون أن جتوري اليود عليوه ، بول و لك أنه جعول للشومال يودا ، ومعلووم أنوه لويس هإواك مشوار هليوه ، 
ميكووون أن عت يووول أن ريوووح الشووومال يف عصوووريف الغوووداة علوووى حكوووم  بيعتهوووا كاملووودير املإصووورف ملوووا زماموووه بيوووده ، 
ومقواده يف كفوه ، و لوك كلوه ال يتعوودى الت يول والووهم والتقودير يف الوإفس موون غوري أن يكوون هإواك شويء حيووس 

 و ات عتحصل.

أنوووه أراد أن ي بووت للشووومال يف الغوووداة عصوورفا كتصووورف اإلنسوووان يف  وغايوو  موووا ميكووون عقووديره أن عقوووول
الشويء بقلبوه ، فاسووتعار هلوا اليود حوو  يبوالغ يف حتقيووق التشوبيه وجعول للغووداة زمامهوا مسوك بووه الشومال فتصوورفها  

 كما يصرف اإلنسان مطيته.
 وم ل هذا أيضا من االستعارة املكإي  قول الشاعر :

 وإذا املنيـــــــــــــــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــــــــــــبت أظ"ارهـــــــــــــــــــــــــــــا
 

 أل"يــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــل متيمــــــــــــــــــــــــة ال تن"ــــــــــــــــــــــــع 
 

فقد شبه املإي  بسبع على  ريوق الت يول عإوه ، واسوت دم الزمو  مون لوازموه وهوي األظفوار ونسوبها ه: 
 املإي  وهي عفرتو من عوافيه افرتاو السبع لفريسته.
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 االستعارة بين الجودة والقبح : 

ذلك هال ه ا أدت ه: شرح املعىن وبيانه ، أو االستعارة اجليدة هي االستعارة املفيدة واجلميل  ، وال عكون ك
 وضوحه وعكون مجيل  ومفيدة بقدر ما عكون مألوف  ال عإافر أو عباعد فيها بني املستعار واملستعار له.

 أمــــــــــــــا النســــــــــــــيم بـــــــــــــــواديكم ومــــــــــــــا برحـــــــــــــــت
 

 حوامــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــزن يف أداير ــــــــــــــــــــم تضــــــــــــــــــــع 
 

محلت وضعته واحلمل والوضع هإا على فهم من أحسن االستعارات وأليفها ألن املزن حتمل املاء ، وه ا 
أهنما من االستعارة على اعتبار احلمل للمرأة وكذلك الوضع ، ولكإه جيوز أن عكون على احلقيق  ، وعل 
 لك يقع يف ابب التوري  الذي يعتمد على أن يؤدي اللفظ الواحد معإيني أحدمها على احلقيق  واآل ر 

مإها ، وقد يكون أحد املعإيني قريبا وهو غري املقصود واآل ر بعيد أو  على اجملاز ، وهمنا يريد املتكلم واحدا
  فيا وهو املطلوب واملقصود.

 أســــــــــــــــــــــــــــــــامنا مصــــــــــــــــــــــــــــــــقولة أطرافهــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــاِل  لهــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــحار  ــــــــــــــــــــــــك واللي  ب
 

 ومن االستعارات اجليدة قول الشاعر :

 أقـــــــــــــــــــــــول حلنـــــــــــــــــــــــان العشـــــــــــــــــــــــي مغـــــــــــــــــــــــرد
 تبســـــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــن ري الــــــــــــــــــــــبالد حبابــــــــــــــــــــــه

 

ـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــارق املتوق  يهـــــــــــــــــــــــز صـــــــــــــــــــــــ"يح الب
 ســـــــــــــــــــــــــــــــم إال إلجنــــــــــــــــــــــــــــــــاز موعــــــــــــــــــــــــــــــــدمل يبت

 

وحإوان العشوي مغورد معووروف اسوتعارة الشواعر لصوووت املطور ، وجورت العووادة واأللوف ابسوتعارة حإووان 
 العشي والتغريد للغيث ألنه حيدث صو  عإد سقو ه وصفيح البارق استعارة السيف للربق ، وكذلك التبسم.
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 نماذج من كتب البالغة

ن بن محمد من كتاب التبيان لشرف الدين حسي -1

 الطيبي

 بـــاب علــــــم البيــــــان
هو معرف  هيراد املعىن الواحد يف الطرق امل تلف  الدال  ابضفاء على مفهومها عفاداي عن اضطأ يف التطبيق 
لتمام املراد. نعين بتمام املراد كإه ما يقصده البليغ من الرتاكيب من املبالغ  ، وابملعىن الواحد ما يقتضيه 

املعاين وابلطرق الرتاكيب وهمنا قيد الدالل  بقوله : على مفهومها احرتازا عن دالالت األلفاظ املرتادف  علم 
امل تلف  ابضفاء ألن  فاءها ليس ابعتبار مفهوم الرتاكيب بل ابعتبار مإطوقها لقل  دورها على  األلسإ  ، 

الغرض من  لك اإليراد املبالغ ى ، وهي همنا  و لك غري جمد يف املبالغ  ، وهمنا أعرضإا عن  كر الوضوح ألن
)زيد حتصل من  فاء الدالل  ، وكلما ازدادت  فاء ازدادت مبالغ  م اله : هان ه ا أردان هيراد معىن قولإا : 

 م ال يف األصول ال الال  : جواد(

 )زيد  البحر يف السخاو ( ، )زيد  البحر( ،    )زيد حبر(.نقول يف  رق التشبيه :  •
 )جلة زيد متالطم أمواجها(.، و )جلة زيد  ثرت( ، و )رأيت حبرا يف الدار(  رق االستعارة : ويف  •
، و أن الرموواد ك ووور يف )زيــد  ثـــري أضــيافه( )زيــد  ثـــري رمــاده( ، )زيــد مضـــياف( ويف  وورق الكإايوو  :  •

قف علوووى سووواح  زيووود ، و أن اجلوووود يف قبووو  ضوووربت علوووى        زيووود ، و أنوووه مصوووور عووون اجلوووود كموووا سوووت
  لك شيئا       فشيئا بعون هللا. و1سعفصيل

فظهر من هذا البيان أن مرجع البيان ه: اعتبار املبالغ  يف هالبات املعىن للشيء ، و لك هما على  ريق  
 اإلحلاق ، أو اإل الق ، وال اين : هما ه الق امللزوم على الالزم ، أو عكسه.

فرعبإوا الكوالم )الكناية(  ، ، وعن  ال الث )اجملاز( ال اين ، وعن  )التشبيه(وما نبحث فيه عن األول 
 على الالال  أصول :

 األصل األول : )في التشبيه(
"هو وصف الشئ مبشاركته اآل ر يف معىن" ، فهو مستدعي مخس         أشياء : الطرفني ليحصل ، 

 فصول :  والوجه ليجمع ، والغرض ليصح واألحوال ليحسن ، واألداة لتوصل ، وفيه مخس 

                                                                                       
 عفاصيل يف سبو. و1س
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 الفصل األول : في الطرفين "المشبه والمشبه به" :

 أما حسيان : و لك يف املبصرات : قال الصإوبري :

 مـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدهر إال الربيـــــــــــــــــع املســـــــــــــــــتنري إذا
ــــــــــــــــــــرْيُوزٌَج واجلــــــــــــــــــــو لؤلــــــــــــــــــــؤ  ــــــــــــــــــــاألرض َف  ف

 

ـــــــــــــــــــــــــــــْوُر والنُّـــــــــــــــــــــــــــــورُ    أيت الربيــــــــــــــــــــــــــــع أاتك النـَّ
 والـــــــــــــــــــــــروض ايقوتـــــــــــــــــــــــٌة واملـــــــــــــــــــــــاء بلـــــــــــــــــــــــورُ 

 

 امي : ويف املشمومات قال الته

ها ــــــــــــــُر مبســــــــــــــمم ــــــــــــــو مل يكــــــــــــــن أقحــــــــــــــواان ثغ  ل
 

ــــــــــــا ســــــــــــاعَة الســــــــــــحر   مــــــــــــا  ــــــــــــان يــــــــــــزداُد طيب
 

 وهما ومهي وحسي قال البحرتي يصف برك  : 

ـــــــــــــاء ُمْعَجلضـــــــــــــةً   تنصـــــــــــــب فيهـــــــــــــا وفـــــــــــــود امل
 

ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــل جُمْرميَه ـــــــــــــــل خارجـــــــــــــــٌة مـــــــــــــــن حب   اخلي
 

 وهما عكسه : 

 وممــــــــــــــــــــــتحن لقـــــــــــــــــــــــاءك وهـــــــــــــــــــــــو َمـــــــــــــــــــــــْوتٌ 
 

ــــــــــــــــوت امتحــــــــــــــــانْ   ــــــــــــــــ م عــــــــــــــــن امل  وهــــــــــــــــل يـُْن
 

 

 الثاني : "في الوجه" : الفصل
وهو هما واحد حقيق  ، أو حكما ، وهما متعدد. فاألول هما حسي و رفاه حسيان ، ويؤعى على الإسق ، 

 قال ابن سكرة : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــة  اخلــــــــــــــــــــــــــــــــد ورد والصــــــــــــــــــــــــــــــــدع غالي
 

 والريــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــر والثغــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــرد 
 

 وأبو الطيب : 

ــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــوط ابن ــــــــــــــــــــدت قمــــــــــــــــــــرا ومال  ب
 

 وفاحـــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــريا ورنـــــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــــزاال 
 

 ، أو على اللف ، قال أبو الطيب :  ويسمى مفرقا

ــــــــــــــــــــا يف الزجــــــــــــــــــــاج بك"ــــــــــــــــــــه  رأيــــــــــــــــــــت احلمي
 

 فشــــــــــبهتها ابلشــــــــــمس يف البــــــــــدر يف البحــــــــــر 
 

 وقد ي ين اللف ، قال البحرتي : 

ـــــــــــــــــــدى ووغـــــــــــــــــــى  تبســـــــــــــــــــم وقطـــــــــــــــــــوب يف ن
 

  الرعــــــــــــد والـــــــــــــربق حتـــــــــــــت العـــــــــــــارض الـــــــــــــربد 
 

 أو يؤعى للمشبه املتعدد ابملشبه به قال : 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ احلبي   المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  اللي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يف صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"  اء وثغ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنِل  وأدمع
 

 الفصل الثالث : "في الغرض" :
 وهو ما يقصده املتكلم يف هيراد التشبيه ، و لك عائد ه: املشبه غالبا ، وقد يعود ه: املشبه به :

 فاألول : على وجوه : 
 دون املشبه.يف بيان حاله كما ه ا شبه الوب آب ر يف السواد ه ا علم لون املشبه به      -أ 

 يف بيان مقدار حاله يف القوة ، والضعف قال :  –ب 
ــــــــــــابضٍ  ــــــــــــى الغــــــــــــداَ   َق  فأصــــــــــــبحُت مــــــــــــن ليل

  

ـــــــــــــــابمعم   ـــــــــــــــروُج اأَلَص ـــــــــــــــُه ُف  علـــــــــــــــى املـــــــــــــــاء خانْت
 

يف بيان وجوده كما ه ا شبه معقول يف الذهن أبحد أفراده يف اضارج داللو  علوى وجووده حنوو : الكلمو  كزيود  –ج
 ، ويسمى م اال.

همكووان وجوووده كمووا ه ا أريوود عفضوويل فووزد علووى نوعووه ، وهنووه كوواملمتإع يف الظوواهر فيجعوول موون نوووع آ وور ، يف  –د 
 ويستشهد له ابلتشبيه ، قال أبو الطيب :

 وإن َت"مــــــــــــــــــــــــــــُق األانم وأنــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــنهْم 
 

 فـــــــــــــــــــــإن املســـــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــُض َدمّم الغـــــــــــــــــــــزالم  
 

 ما قال ابن الرومي : أي املسك ال يعد من الدماء ملا فيه من اضصل  الي ال عوجد يف الدم ك

  ــــــــم مـــــــــن أب قـــــــــد عــــــــال اببـــــــــن ُذَرى شـــــــــرفٍ 
 

  مــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــال برســــــــــــــــــــــول هللا عــــــــــــــــــــــداننُ  
 

 قال ابن العميد :تقدير حاله عند السامع :  – هـ
 ذي ملــــــــــــــــــــة أيتـــــــــــــــــــــيكم أثبـــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــــــده

  

  ـــــــــــــــــــــاخلط يرســـــــــــــــــــــم يف بســـــــــــــــــــــيط املـــــــــــــــــــــاء 
 

 ر به العادة مبا جرت به العادة.قرر ما مل جي "وإذ نتقنا اجلبل فوقهم  أنه ظلة"قال ععا: تقرير حتقيقه :  –و
 لريغب فيه ، أو عإه. قال ابن الرومي : إظهار التزيني ، أو التشويه : -ز

 تقـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا جمـــــــــــــــاج النحـــــــــــــــل متَدُحــــــــــــــــهُ 
 

ـــــــــــــــــْب قلـــــــــــــــــَت : ذا قـــــــــــــــــيُء الـــــــــــــــــزَّاَنبريم    وإن َتعم
 

ببحوور موون و لووك أن يكووون املشووبه بووه اندر احلضووور كمووا ه ا شووبه الفحووم فيووه مجوور موقوود قصــد اســتظرافه :  –ح
 املسك موجه الذهب ، أو اندر احلضور مع  كر املشبه ، قال ابن املعتز :

 تزجــــــــــــــــــى أغــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــأن إبــــــــــــــــــر  روقـــــــــــــــــــه
 

 …………………………… 
 
 

 رمحته ، وقلت : قد وقع مع عساه ، فلما قال :
 قلـــــــــــــــم أصـــــــــــــــاب مــــــــــــــــن الـــــــــــــــدوا  مــــــــــــــــدادها  .……………………………

 

 ، ومن و كان قول أَب نواو :  أن يكون اندر احلضور ألن املستطرف ُا عشتهي هليه الإفس –ط
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  ــــــــــــــأن صــــــــــــــغَرى و ــــــــــــــربَى مــــــــــــــن فواقعهــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــذهب   َحضــــــــــــــــباُء ُدرٍّ علــــــــــــــــى أرضم مــــــــــــــــن ال
 

 أعجب من قول  ي الرم  : 
 َ ْخـــــــــــــــــالُء يف بــــــــــــــــــرٍج صـــــــــــــــــ"راُء يف َدَعــــــــــــــــــ ٍ 

 

  أهنـــــــــــــــــا فمضَّـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد مســـــــــــــــــها ذهــــــــــــــــــب 
 

 ألن وجود الدرر وقد ن رن على بساط أندر وقوعا من وجود فض  ُوه 
تشبيه بعيد املتإاول ال يودرك يف بودء الفكورة ألن املعواين الفائقو  البود هلوا مون بإواء اثن علوى األول أن يكون ال –ك

 قال الصإوبري : –
ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْدرَاهنم   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن يف ُغ

 

ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت مَت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظَلَّ ًب  َحَواجم
 

أراد ما يبدو يف صفح  املاء من أشكال أنصاف دوائر ، و ميتد ح  يإقلها من التقوو ه: االستواء كذا 
 اجب ه ا مد نقص من عقويسه.احل

اهليئوو  احلاصوول  موون حصووول أشووياء مشوورق  يف جوانووب مظلووم مل يكوون يف احلسوون كمووا ه ا أ ووذ معووه أن 
سووواد الظووالم يزيوود الإجوووم حسووإا كمووا أن الوقووف علووى عوووار البا وول يزيوود احلووق نووبال ، وكووذا ه ا شووبهت الإجوووم 

 ابلدرر ، والسماء ببساط أزرق يف قوله : 
 النجــــــــــــــــــــــوم لوامعــــــــــــــــــــــا و ــــــــــــــــــــــأن أجــــــــــــــــــــــرام

 

ــــــــــــــــــــــــــــْرَن علــــــــــــــــــــــــــــى ُبســــــــــــــــــــــــــــاط أزرق   درٌر ُنشم
 

مل يقع موقعه ما ه ا شبهت اهليئ  احلاصل  من درر مإ ورة على بساط أزرق ، وال يإطبق معىن البيت األول 
هال على القلب والوجه أن يكون الوجه عقليا صرفا ، وهو ظهور أمر  في حبيث ال يلتبس على كل  ي 

 بصر وبصرية.

سليما من االبتذال ال تستعمله العامة  قوهلم : هو يف أن يكون -ل
السواد  ال"حم ، ويف البياض  الثل  ، ألن جتدد صور  عند 

الن"س أحب من مشاهد  معاد ، وإذا علم أحوال احلسن علم 
 أحوال القبح ابلتقابل.

املشوبه بوه أعورف وهما أحوال القبول فهي أن يكوون التشوبيه وافيوا إبفوادة األغوراض املوذكورة أبن يكوون 
ابلوجه ه ا قصد بيان حال املشبه مع العلم بوه مسواواي لوه ، ه ا قصود بيوان مقوداره وأمت معوىن فيوه ه ا قصود احلواق 
ووولَّم احلكووم ه ا قىِصووود بيوووان همكوووان الوجوووود ، واندر احلضوووور ه ا  الإوواقص ابلكامووول ، أو قصووود زايدة التقريووور ، ومىسز

حيتمول أن يكوون مون الوجووه ســي عنـد هللا  مثـل آدم خلقـه مــن تـراب" "إن مثـل عيقصود غرابتوه ، وقولوه ععوا: 
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ا  وارجني عون العوادة املسوتمرة ، فإهنموا نظوريان يف  لوك. ومون ال الوث مون حيوث أن الوجوود  ال اين لكوهنموا وىِجودز
 من غري أب ، وأم أغرب وأ رق ، ومن الرابع أيضا ، واملردود خبالفه.

 لرجه هليه قال البحرتي :  وقد يتصرف يف  الف احلسن ، مبا –م 

 َســــــــــــَحاٌب َخطَــــــــــــاين جــــــــــــوُدُه ، وهــــــــــــو ممْــــــــــــرمغُ 
 وبـــــــــــــــــدٌر أضـــــــــــــــــاء األرض شـــــــــــــــــرقا ومغــــــــــــــــــراب

 

ـــــــــــــــمُ    وحبـــــــــــــــٌر عـــــــــــــــداين صـــــــــــــــُوبُه ، وهـــــــــــــــو ُمْ"َع
ــــــــــــــــه غــــــــــــــــرُي ُمْظلمــــــــــــــــمُ   وموضــــــــــــــــع رَْحلمــــــــــــــــي من

 

صيلي فإنه عشبيه اجلواد ابلسحاب ، وابلبحر ، واحلسان ابلبدر همجايل وكل واحد من القيود لرجه هيل التف
 ، قال بديع الزمان.

 يكـــــــــــاد َُيْكميـــــــــــك صــــــــــــوُب الغيـــــــــــثم ُمْنَســــــــــــلبا
 والــــــدهر لــــــو مل خيـــــــن والشــــــمس لــــــو نطقـــــــت

 

ـــــــــــــذََّهبا  ـــــــــــــُر ال ـــــــــــــا مُيْطم ـــــــــــــَق اةي ـــــــــــــو  ـــــــــــــان طْل  ل
 والليــــــث لـــــــو مل ُيَضـــــــْد ، والبحــــــر لـــــــو َعـــــــَذابَ 

 

 والشرط خترج التشبيهات من االبتذال هيل الغراب  ، وكذا عكس التشبيه ، وقال آل ر : 
ــــــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــُر  يل  وهللا مــــــــــــــــــــــا أدري َأَزْه

 فـــــــــــإن  ــــــــــــان زهــــــــــــرا فهــــــــــــو ُصــــــــــــْنُع ســــــــــــحابة
 

ــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــَك أم ُدوٌّ يلـــــــــــــــــــوُح علـــــــــــــــــــى حَنْ  بمطرسم
 وإن  ــــــــــــــان ُدر ا فهــــــــــــــو مــــــــــــــن جلَّــــــــــــــةم الَبْحــــــــــــــرم 

 

فإ ا نظر ه: عشبيه اضط احلسن ابلزهر ، والدر كان مبتذال         همجاليا ، وه ا قيدا بقوله : سمخيل و ، 
حنر"  رجا ه: الغرب  ، والتفضل لكن يقرب ععا يهما ، فإ ا أ ذ معهما معىن حسن وقوله : "يلوح على 

 التعليل الذي يلوح من قوله : "صإع سحاب " و سجل  البحرو بعد ن أو زاد يف احلسن وم له.

 الفصل الرابع : "في األداة" :
، ف ، و أن ، ومثل ، وشبه الكاوهو ما يتوصل به ه: وصف املشبه مبشاركته املشبه به يف الوجه ، وهي 

 وما يف معإامها كحكى.

، فهووو همنووا يإوواء عوون التشووبيه لتقوودير حووذف األداة لعوودم اسووتقام   )علمــت زيــدا أســدا(وأمووا حنووو : 
 ، وهنه أسد ال أن علمت مإاء عإه ، وقال أبو العالء : )زيد أسد( املعىن بدونه كإحو : 

 َوُدر ا خلــــــــــــــــــــــــــــــــــت أجْنُمــــــــــــــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــت : الشـــــــــــــــــمسَ    يف البيـــــــــــــــــداء تـمــــــــــــــــرْبٌ َوْقل

ْعــــــــــــــــــــــــــتم ملَّـــــــــــــــــــــــــــا  ويف َذوبم اللُّجــــــــــــــــــــــــــنيم َطمم
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ُذاَبال  ْلــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهنَّ ب  فَـَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــال خم
ــــــــــــــــــــــــل مث َخــــــــــــــــــــــــاال ــــــــــــــــــــــــْن ختيَّ ــــــــــــــــــــــــك َم  َومثل
 رأيـــــــــــــــــــــــت َســـــــــــــــــــــــَراهبا يغشـــــــــــــــــــــــى الرّمَمـــــــــــــــــــــــاال
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، هذه كلها لقيين منه أسد ولئن لقيته ليلقينك فيه األسد ، أو رأيت ب"الن أسدا وكذا قولك : 
)حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط أن املبالغ  ، وكذا قوله ععا:      عشبيهات ال فرق هال يف ش

، ولواله لعد استعارة ، واألصل يف الكاف وحنوها )من ال"جر( يعد عشبيها ملا عقب بقوله        األسود( 
)أو       أن يلي         املشبه به وقد علي أشياء ال يتأعى التشبيه هال على عقدير احلذف كقوله ععا:

أوقع عشبيه صف  املإافقني بني م ل املستوقدين ، وبني  وات  وي الصيب ، وهمنا  صيب من السماء( 
املراد بني صفه أولئك ، وبني صف  هؤالء فيقدر م لهم كم ل  وي صيب ، وم له يف هيقاع التشبيه بني 

ما قال عيسي ابن مرمي للحواريني من )اي أيها الذين آمنوا  ونوا أنصار هللا  الشيئني قوله ععا:        
أوقع عشبيه كون املؤمإني أنصار هللا " بني كون احلواريني أنصار هللا ، وبني قول عيسي أنصاري إىل هللا( 

عليه السالم ، لكن التقدير كونوا أنصار هللا" م ل كون احلواريني أنصاره ، وقت قول عيسي عليه السالم 
 يقدر املضاف. )مثل الذين  "روا  مثل الذين ينعق(قوله ععا:  مصدري  ويف حنو)مـا( على أن 

هما عن املشبه حنو : م لى داعي الذين كفروا كم ل الوذين يإعوق ، أو عإود املشوبه بوه حنوو : م ول الوذين  
 هال يف حال ، أو صف  هلا شأن وفيها غراب .مثـل    كفروا كبهائم الذي يإعق. وال يستعمل لفظ  

أن الكاف صل  وليس هإاك ، وهمنا املراد نفي امل ل على  )ليس  مثله شيء(قوله ععا: وقد يظن يف حنو 
 ريق  الكإاي  أي ليس شبه  اعه املستجمع  لصفات الكمال شيء ، فاستعمل م ل فيمن ال ِم لٌل له كما 

 استعمل فيمن له م ل وهذه  اصي  الكإاي .

 قال : د" ، "ولك أن تزعم أن التكرار للتأ يقال الزلشري : 
 ابألمـــــــــــــــــــس  انـــــــــــــــــــت يف رخـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــأموْل 

 

 فأصــــــــــــــــــبحت مثــــــــــــــــــَل  عصــــــــــــــــــفم مــــــــــــــــــأ ولْ  
 

وحيتمول أن يكوون الغورض فيوه هحلوواق الإواقص ابلكامول فإفوي املشوبه ابملشووبه بوه ععوا: املفوروض ليإتفووي 
ولوك : الإد ابلطريق األو: ، ورمبا يلحق املشبه به شئ ال حيسن د ول الكاف فيه هال بعود التغيوري، هموا لفظوا كق

 فالن بدر يسكن األرض
 واحلاصل من مراعب التشبيه مثان :  خاتمـــة :

  كر أركانه األربع  حنو : زيد كاألسد يف الشجاع  ، وال قوة هلذه. –أ  
 كاألسد يف الشجاع  هي كاألو: لكون املرتوك يف حكم امللفوظ.  –ب
 زيد أسد يف الشجاع  فيها نوع قوة للحمل. –ج 
 جاع  هي كال ال  .أسد يف الش -د 
 زيد كاألسد هي قوي  لعموم الوجه ظاهرا. -هـ
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 كاألسد هي كاضامس .  -و

 زيد أسد ، هي أقوى للحمل مع التعميم. -ز
 أسد هي كالسابع . -ح

وأعلوم أن التشوبيه قوود يإتوزع موون نفوس التضواد فووإن كول واحوود مون الضودين متصووف مبضوادة صوواحبه ، 
، أو هو حـامت  ، وللب يل : ما أشبهه ابألسد سط  التهكم فيقال للجبان : فيإزل لذلك مإزل  شبه التإاسب بوا

  افوٌر ، وللمهامه البيد م"ازٌ  ومنجا  ت"اؤال. للتلميح كما عقول لألسود : 
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 من  تاب العمد  البن رشيق -2
 بـــاب االستعار 
حلي الشعر أعجب مإها وهي  االستعارة أفضل اجملاز ، وأول أبواب البديع ، وليس يفمنزله االستعار  : 

من حماسن الكالم ه ا وقعت موقعها ونزلت موضعها والإاو لتلفون فيها : مإهم من يستعري للشيء ما 
 ليس مإه وال هليه كقول لبيد : 

ـــــــــــــــــره ـــــــــــــــــح قـــــــــــــــــد وزعـــــــــــــــــت وق  وغـــــــــــــــــداه ري
 

ـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــمال زمامهـــــــــــــــــا   إذا أصـــــــــــــــــبحت بي
 

يد الشمال ه  كانت الغالب  عليها وليست اليد فاستعار لريح الشمال يدا للغداة زماما وجعل زمام الغداه ل
 من الشمال وال الزمام من الغداة ومإهم من لرجها لرج التشبيهه كما قال  و الرمه : 

ـــــــــــــوى ـــــــــــــود والت ـــــــــــــه حـــــــــــــىت ذوي ال  أقامـــــــــــــت ب
 

 وســــــــــــــــــــاق الثــــــــــــــــــــراي يف مالئتــــــــــــــــــــه ال"جـــــــــــــــــــــر 
 

ى ألحد م ل هذه العبارة فاستعار للفجر مالءة وا رج لفظ  لرج التشبيه وكان أبو عمر بن العال ال ير 
ويقول أال عرى كيف صري له لالءة ، وال مالءه له وهمنا االستعارة له هذه اللفظ  ؟ وبعض املعقبني يرى ما  
كان من نوع بيت  ي الرم  انقص االستعارة ، ه  كان حمموال على التشبيه ويفضل عليه ما كان من نوع 

الستعارة القريب  ، وعلى  لك مضى جل  العلماء وبه أعت لبيد ، وهذا عإدي  طأ ألهنم همنا يستحسإون ا
الإصوص عإهم ه ا استعري للشيء ما يقرب مإه ويليق به كان أو: ُا ليس مإه يف شيء ولو كان البعيد 

 أحسن استعارة من القريب ملا استهجإوا قول أَب نواو : 

 من معيب االستعارة : 
ــــــــــــــــــــــــــــال ممــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــح صــــــــــــــــــــــــــــوت امل  ب

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو ويصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح   من
 

ي شيء أبعد استعارة من صوت املال ؟ فكيف ح  بح من الشكوى والصياح مع ما أن له صو  حني فأ
يوزن أن يوضع ؟ ومل يرده أَب نواو فيما أقدر ألن معإاه ال يرتكب على لفظ  هال بعيدا وكذلك قول بشار 

 : 

 وجــــــــــذب رقــــــــــاب الوصــــــــــل أســــــــــياف هجرهــــــــــا
 

 وقـــــــــدت لرجــــــــــل البــــــــــني نعليــــــــــني مــــــــــن خــــــــــدي 
 

  لالستعارة : قال القاضي اجلرجاين : االستعارة ما كفي فيها ابالسم املستعار عن األصل حدود لتلف
ونقلت العبارة فجعلت يف مكان غريها ومالكها بقرب التشبيه ومإاسب  املستعار للمستعار له وامتاج اللفظ 

 رون مإهم أبو حممد ابملعىن ح  ال يوجد بيإهما مإافرة وال يتبني أحدمها أعراض عن اآل ر وقال قوم آ
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احلسن بن علي بن وكيع  ري االستعارة ما بعد وعلم أول وهله أنه مستعار فلم يد له لبس وعاب على 
 أَب الطيب قوله : 

 وقــــــــــــــد مــــــــــــــدت اخليــــــــــــــل العتــــــــــــــاق عيوهنـــــــــــــــا
 

ـــــــــــــل  ـــــــــــــديل الر ـــــــــــــاب مـــــــــــــن النع  إىل وقـــــــــــــت تب
 

 ه ا كان اضيل هلا عيون شفي احلقيق  ورجح عليه قول أَب مام :

ــــــــــــــن جتــــــــــــــاربســــــــــــــاس األ  مــــــــــــــور سياســــــــــــــة اب
 

ــــــــــــــــه عــــــــــــــــني امللــــــــــــــــك وهــــــــــــــــو وجنــــــــــــــــني  رمقت  
 

 ه ا كان امللك ال عني له يف احلقيق .

وقووال أبووو الفووتح ع مووان بوون جووىن : االسووتعارة ال عكووون هال للمبالغوو  وهال فهووي حقيقوو  قووال يف شوورح 
 بيت أَب الطيب : 

 فــــــــــــــــــــيت ميــــــــــــــــــــأل اآلفــــــــــــــــــــاق رأاي وحكمـــــــــــــــــــــة
 

 وابدر  أاّين يرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وينضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 

ىن أيضا حسن يف موضعه ألن الشيء ه ا أعطى وصف نفسه مل يسم استعارة ، فإ ا أعطى وكالم ابن ج
وصف فيه ةي استعارة فإ ا أعطى وصف غريه ، هال أنه ال جيب للشاعر أن يبعد االستعارة جدا ح  

زيز يتإافر وال أن يقرهبا ك ريا ح  لفق ولكن  ري األمور أوسطها .. قال ك ري ميدح عمرو بن عبد الع
 واستعارة ح  حقق : 

 وقــــــــــــــــــــــــد لبســــــــــــــــــــــــت اهللــــــــــــــــــــــــوك ثياهبــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــاان بعـــــــــــــــــــــــني مريضـــــــــــــــــــــــة  وترمـــــــــــــــــــــــق أحي

 

ــــــــــــــك الــــــــــــــدنيا بكــــــــــــــف ومعصــــــــــــــم   وأبــــــــــــــدت ل
 وتبســـــــــــــــم عــــــــــــــــن مثـــــــــــــــل اجلمــــــــــــــــان املــــــــــــــــنظم

 

 وحسبك أنه وصف العني الي استعار ابملرض وشبه املبسم ابجلمان وهذا هفراط غري جيد ههإا.

لعبارة على غري ما وضعت له يف أصل اللغ  و كر قول قال أبو احلسن الرماين : "االستعارة استعمال ا
 احلجاج "هين أرى رءوسا قد أيإعت وحان قطافها".

وقد أييت القدماء من االستعارات أبشياء جيتإبها احملدالون ويستهجإوها ُا جيتإبونه ويعافون أم اهلا ظرفا 
 رىء القيس : ولطاف  ، وهن مل عكن فاسدة وال مستحيل  فمإها قول أحد احملدالني ام

 وهإووووووووووووووووووووووووووود يف عصووووووووووووووووووووووووووويد قلووووووووووووووووووووووووووووب الرجوووووووووووووووووووووووووووال
  

 وأفلوووووووووووووووووووووووت مإهوووووووووووووووووووووووا ابووووووووووووووووووووووون عمووووووووووووووووووووووورو حجووووووووووووووووووووووور 
 

فكان لفظ  سهإدو واستعارة الصيد معها مضحك  ولو أن اابه حجر من فارات بيته ما أسف على هغالته 
 مإها هذا األسف وأين هذه االستعارة من استعارة زهري حني قال ميدح : 

 ليـــــــــــــــــــث بعثـــــــــــــــــــرَّ يصـــــــــــــــــــطاد الرجــــــــــــــــــــال إذا 
 

  ـــــــــــذب الليـــــــــــث عـــــــــــن أقرانـــــــــــه صـــــــــــدقا  مـــــــــــا 
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ال على أن امرأ قيس أيت ابضطأ على جهإه ولكن للكالم قرائن حتسإه وقرائن عقبحه كذكر الصيد فيهذين 
 البيتني.

ولعول معرتضووا يقووول : العوورب ال ععوورف هال احلقووائق وال علتفوت ه: كووالم السووفله فقوود قوودمت هووذا يف 
قيول : بول هوو املوأمون  –عإوه يف الواجوب أال عورى أن بعوض الووزراء أول كالمي وعرفت أنوه ال يلوزم ولكون يرغوب 

 غري املصلح  واستهجإها ملا فهيا فقال : قوله املصلح  وليس  لك لعله هال موافق  كالم السفله.

 وم ل قول امر  القيس املتقدم  كره يف القبح قول مسلم ابن الوليد :
ــــــــــــــــن ســــــــــــــــنة ــــــــــــــــني م  وليلــــــــــــــــة خلســــــــــــــــت للع

 

 بيضـــــــــه احلجـــــــــل هتكـــــــــت فيهـــــــــا الصـــــــــبا عـــــــــن 
 

وبيضــه خــدر ال بيضووه كمووا اسووتعاره اموورا القوويس لل وودر يف قولووه :  –يعووين الكوول  –فاسووتعار للحلووج 
 يرام خباءها.

وكالمهوا يعووين املورأة فوواعفق ملسولم سوووء االشورتاك يف اللفووظ ألن بيضوه احلجوول مون الطووري عشواركها وهووي 
 لعمري حسإه املإظر كما عرفت وقال يف  موضع آ ر : 

ــــــــــــــهرمــــــــــــــت ال  ســــــــــــــلو وانجــــــــــــــاين الضــــــــــــــمري ب
 

 فاســــــــــــــــتعط"تين علــــــــــــــــى بياضــــــــــــــــتها احلجـــــــــــــــــل 
 

فما الذي أعجبه من االستعارة قبحها هللا ولو قال الكل لت لص وأبدع فكان عبعا المرىء القيس يف 
 جوده هذه االستعارة :

فجعل هللا ععوا: اةوه مفتاحوا وهللا م"تاح ابب املعقل األشب. وقال حبيب على بصره هبذا الإوع : 
 ، وأي  ائل يف هذه االستعارة مع ما فيها من البشاع  والشإاع  وهن كإا نعلم همنا أراد أمر هللا وقضاءه.

 واعرتض بعض الإاو على قول أَب مام : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل  للجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ابب يف األانم ومل ت

 

"تاًحــــــــــــــــا لــــــــــــــــذاك الَبــــــــــــــــابم    ُمــــــــــــــــْذ  نــــــــــــــــَت مم
 

 قال كما قال ابن الرومي : حبضرة بعض أصحابإا وقال أيت ه: ُدوحه فجعله مفتاحا فهال 
 قَـبّمــــــــــــــــــــــــْل أانملــــــــــــــــــــــــه فلســــــــــــــــــــــــن أانمــــــــــــــــــــــــال

 

 لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهن َم"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمح األرزاقم  
 

فقووال لووه اآل وور عجبووت مإووك ععيووب أن جيعوول ُدوحووه مفتاحووا وقوود جعوول ربووه كووذلك وانىشوود البيووت 
 املتقدم عجزه.

 وقال يف ُدوح  كر أنه يعطيه مره ويشفع أ رى ه: من يعطيه : 
 فـــــــــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــــــــا أردت  نـــــــــــــــــــــــت رشـــــــــــــــــــــــاء

 

 وإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــا أردت  نــــــــــــــــــــــــــــــــت قليبــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 فجعله مره جبال ومره بئرا ، وقال اآل ر وهو أبو مام : 
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 ضـــــــــــــــــــــاحي اةيـــــــــــــــــــــا للهجـــــــــــــــــــــري وللقنـــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــــرااث   حتــــــــــــــــــــــــت العجــــــــــــــــــــــــاج ختال
 

 فلعإ  هللا على احملراث ههإا ، ما أقبحه وأردأه وأين هذا كله من قوله املليح البديع : 
ــــــــــــا رأت بــــــــــــردى مــــــــــــن نســــــــــــي  الصَّــــــــــــبا  أو م

 

َضـــــــــــــــــــــــــاب هللا هــــــــــــــــــــــــــو خضــــــــــــــــــــــــــايبورأت    خم
 

قوال : يريود اضتوان )صبغه هللا ومن أحسـن مـن هللا صـبغة( وهن كان همنا ا ذه من قول هللا عز وجل 
 وقيل : الفطره.

السر يف استعارة اللفظ : واالسوتعارة مون اعسواعهم اقتودارا وهوذا لويس ضورورة ألن ألفواظ العورب أك ور 
غوريهم ، فإمنوا اسوتعاروا جموازا واسوعا أال عورى ، أن للشويء عإودهم  من معانيها وليس  لك يف لغ  أحود مون األموم

أةوواء ك وورية وهووم يسووتعريون لووه مووع  لووك ؟ علووى أنإووا جنوود أيضووا اللفظوو  الواحوودة يعوورب هبووا عوون معووان ك وورية حنوووو 
الووي عكووون جارحوو  وعكووون املوواء وعكووون امليووزان وعكووون املطوور الوودائم الغزيوور وعكووون نفووس الشوويء و اعووه  )العــني(

وعكوون الووديإار وموا أشووبه  لوك ك ووري ولوويس مون ضوويق اللفوظ علوويهم ولكإووه مون الرغبوو  يف اال تصوار وال قوو  بفهووم 
 بعضهم عن بعض أال عرى هن كل واحد من هذه الي  كران له اسم غري العني أو أةاء ك رية 

ا ا تاره ابن اإلعراَب وغريه قول أر أة بن سهيَّ  :   ُو

 ينم ُهرميـــــــــــــــقَ فقلـــــــــــــــت هلـــــــــــــــا أيم بيضـــــــــــــــاء إمنَّـــــــــــــــ
 

 َشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبايب واستَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أدميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

قال هريق شباَب ملا يف الشباب من الرونق والطراوة الي هي كاملاء : و قال استشن أدميي ألن الشن هو 
القرب  اليابسه فكأن أدميه صار شيئا ملَّا هريق ماء شبابه فصحت له االستعارة من كل وجه ومل عبعد. وم ل 

 ه العلب من مجاع  ُن قبله ، وهو قول  فيل الغإوى :  لك يف اجلودة ما ا تار 

 فوضـــــــــــــــــــــعت رجلـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــوق انحيـــــــــــــــــــــه
 

 يقتـــــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــــــحم ســـــــــــــــــــــنامها الرجــــــــــــــــــــــل 
 

فجعل شحم سإامها قو  للرجل وهذه االستعارة كما عراها كأهنا احلقيق  لتمكإها وقرهبا وقد عإاوهلا مجاع  
 يد : مإهم كل وم بن عمرو العتاَب قال يف قصيدة يعتذر فيها ه: الرش

ـــــــــــــــوق أ ـــــــــــــــوار املهـــــــــــــــارى لبانـــــــــــــــه ـــــــــــــــن ف  وم
 

ـــــــــــــــذرى والغـــــــــــــــوارب   أحـــــــــــــــل هلـــــــــــــــا أ ـــــــــــــــل ال
 

 و أعى أبو مام وعول على العتاَب وزاد املعىن زايدة لطيف  بيإه فقال : 

 وقـــــــــــــد أ لـــــــــــــوا منهـــــــــــــا الغـــــــــــــوارب ابلســـــــــــــرى
 

 فصــــــــــــــــــارت هلــــــــــــــــــا أشــــــــــــــــــباحهم  ــــــــــــــــــالغوارب 
 

 لتشبيه السيما بقوله : وكان ابن املعتز يفضل  ا الرم  ك ريا ويقدمه حبسن االستعارة وا

ــــــــــــــه ــــــــــــــل والشــــــــــــــمس حي ــــــــــــــت اللي  فلمــــــــــــــا رأي
 

 حيــــــــــــــــــا  الــــــــــــــــــذي يقضــــــــــــــــــي حساشــــــــــــــــــه انزع 
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ألن قوله والشمس حيه من بديع الكالم واالستعارة وابقي البيت من عجيب التشبيه وا تار احلامي يف 
 مه : ابب االستعارة يف وصف سحائب وأظإه البن مياده واةه الرماح بن أبرد من بين مره وميادة أ

ـــــــــــه ـــــــــــات بقُل ـــــــــــاع قـــــــــــد م  إذا مـــــــــــا هـــــــــــبطن الق
 

ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــىت يعــــــــــــــــــيش هشــــــــــــــــــيم   بكــــــــــــــــــني ب
 

وقولوه  )ملـا طغـى املـاء(: مون  لوك قولوه ععوا:  واالستعارة ك رية يف كتاب هللا عوز وجول وكوالم نبيوه 
فالشووهيق  )سعــوا هلــا شــهيقا وهــي ت"ــور تكــاد متيــز مــن الغــي (، وقولووه  )فلمــا ســكت عــن موســى الغضــب(

 وك ووري موون هووذا لووو عقصووى لطووال جوودا ، وقووول الإوويب  )اي أرض أبلعــي مــاءك(ن وقولووه ععووا: : والغويظ اسووتعار 
ـــوه وخضـــر (س يعوووين بقيوووه مووون اللووونب يف احللوووب وقولوووه  )دع داعـــي اللـــنب(وقولوووه حلالوووب حلوووب انقووو   الـــدنيا حل

بعود املووت كفواهتم قال أبو عبيد : يريد أهنا مإها  لقكوم ومإهوا معوادهم وهوي  )متسحوا ابألرض فأهنا بكم بره(
 فغسل احلوب  استعارة مليح . )رب تقبل توبيت واغسل حوبيت(وقوله 

 البديع كل البديع عجز البيت وقال أيضا : 
ـــــــــــــــــــــــادت حماســـــــــــــــــــــــنه ـــــــــــــــــــــــدا اقت ـــــــــــــــــــــــإذا اب  ف

 

 قســـــــــــــــــــــــــــر إليـــــــــــــــــــــــــــه اعنـــــــــــــــــــــــــــه احلـــــــــــــــــــــــــــدق 
 

 وقال أبو الطيب :  )اقتادت(وقوله  )أعنه احلدق(البديع 

ــــــــــب ضــــــــــمه ــــــــــاحيهم علــــــــــى القل  ضــــــــــممت جن
 

ـــــــــــــــــــــوادممتـــــــــــــــــــــوت احلـــــــــــــــــــــ   وايف حتتهـــــــــــــــــــــا والق
 

أراد ابجلإاحني ميمإ  العسكر وميسرعه وابلقلب موضع امللك وابضوايف والقوادم السيوف والرماح وهذا 
 عصإيع بديع كله حني االستعارات وقال : 

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــت غرت  صـــــــــــــــــــــدمتهم خبمـــــــــــــــــــــيس أن
ـــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــورد يف شـــــــــــــــــــجراته  يشـــــــــــــــــــق جي

 

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــــهريته يف زجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 نســــــــــــــــــــــــيم مقــــــــــــــــــــــــيت ينظــــــــــــــــــــــــر إىل املــــــــــــــــــــــــاء

 

 قوله سم  يإظرهو. فالبديع
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 من كتاب )العمدة( البن رشيق -3

 التمثيـــلبـــاب 
 

ومن ضروب االستعارة التم يل وهو املماالل  عإد بعضهم و لك أن م ل شيئا بشيء فيه هشارة حنو قول 
 امرىء القيس وهو أول من ابتكره ومل أيت     أملح مإه.

ــــــــــــــــــــاكم إال لتضــــــــــــــــــــريب  ومــــــــــــــــــــا زرفــــــــــــــــــــت عين
 

ـــــــــــــــــــــلبســـــــــــــــــــــهم يف أعشـــــــــــــــــــــار ق   لـــــــــــــــــــــب مقت
 

فصوار مجيوع  –يعىن املعلى وله سبعه أنصوباء والرقيوب ولوه الالالو  أنصوباء  –فم ل عيإيها بسهمي امليسر 
 أعشار قلبه للسهمني اللذين م ل هبما عيإيها وم ل قلبه أبعشار اجلزور فتمت له جهات االستعارة والتم يل.

 وقال حريث بن زيد اضيل : 
 أابان بقــــــــــــــــــــتالان مــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــوم عصـــــــــــــــــــــبة

 

  رامـــــــــــــا ومل أن ـــــــــــــل هبـــــــــــــم حشـــــــــــــف النخـــــــــــــل 
 

فم ل  ساو الإاو حبشف الإ ل ، وجيوز أن يريد أ ذ الداب  فيكون حيإئذ حذفا أو هشارة وقال 
 األ طل لإابغ  بين جعدة : 

 لقــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــازى أبــــــــــــــــــو ليلــــــــــــــــــى بقحــــــــــــــــــم
 إذا هـــــــــــــــــــــــــــــــــبط النهـــــــــــــــــــــــــــــــــار  بال"يـــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــب وان   ومنتكــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــن التقري
 وخـــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــى احلافـــــــــــــــــــــــل واجلـــــــــــــــــــــــران

 

، وهمنا هو شاب حديث السن .. وقال بعض الرواه همنا هتاجيا يف مسابق  فرسني وهو وهمنا غريه ابلكرب 
 غلط عإد احلذاق. ومن التم يل أيضا قوله : 

 فـــــــــــــــــنحن أخ مل تلـــــــــــــــــق يف النـــــــــــــــــاس مثلنـــــــــــــــــا
 

ـــــــــه  ـــــــــيض حاجب ـــــــــدهر وأب  أخـــــــــا حـــــــــني شـــــــــاب ال
 

 حإني مأسورا : وقال أبو فراو يف قصيدعه رالي هبا زهر بن عجرده ، وقد قتله مجيل  ابن معمر يوم 

ـــــــــــــــــــك  فلـــــــــــــــــــيس  عهـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــدار اي أم مال
 

ــــــــــــــــاب السالســــــــــــــــل   ولكــــــــــــــــن أحاطــــــــــــــــت ابلرق
 

يقوول حنون موون عهود اإلسوالم يف م وول السالسول وهال فكإوا نقتوول قاعلوه وهوو موون قولوه هللا عوز وجوول يف 
يريوود بووذلك الفوورائض املانعوو  هلووم موون أشووياء  )ويضــع عــنهم إصــرهم واألغــالل الــيت  انــت علــيهم(بووين هسوورائيل 

يعووين الوودين ، وهن كووان امل وول قوودميا هان    احلمــي أضــرعتين لــك عإووه ابلوودرة فقووال لووه :  ص فيهووا الموو  حمموود لوو
 )هو احلمي أضرعتين للنوم(.

 ومن جيد التم يل قول ضباعه بإت قرط عرالي زوجها هشام                ابن املغرية امل زومي : 
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 إن أاب عثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مل أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــاهلم  ــــــــــــــــــــــــن معشــــــــــــــــــــــــر م  ت"اقــــــــــــــــــــــــدوا م

 

 وإن صـــــــــــــــــــــمتا عـــــــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــــــاه احلــــــــــــــــــــــوب 
ـــــــــــــــــــــــــب ؟ ـــــــــــــــــــــــــوب صـــــــــــــــــــــــــوبوا يف القلي  أي ذن

 

ـــارد (يف التم يووول قولوووه  ومووون كوووالم الإووويب  )ظهـــر املـــؤمن ، وقولوووه  )الصـــوم يف الشـــتاء الغنيمـــه الب
مشـــجيه وخزانتـــه بطنـــه وراحلتـــه رجلـــه وذخريتـــه ربـــه( وقولـــه )املـــؤمن يف الـــدنيا ضـــيف ومـــا يف يديـــه عاريـــه 

 اه ونعم الصهر القرب(.والضيف مرحتل والعارية مؤد

 ومن مليح أانشيد التم يل قول ابن مقبل : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــد ابملــــــــــــــــــــــــــــــــأثور راحلــــــــــــــــــــــــــــــــيت  إين أقي

 

 وال أابِل وإن  نـــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــ"ر 
 

فقول أقيد ابملأالور م يل بديع واملأالور هو السيف الذي فيه أالر وهو الفريد وقوله زايدة يف املبالغ  وهذا 
وهو يرد يف مكانه من هذا الكتاب هن شاء هللا ععا: .. وما  الإوع يسمى هيغاال وبعضهم يسميه التبليغ

 ا تاره عبد الكرمي وقدمه قول ابن أَب ربيع  :

 أيهــــــــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــــــنكح الثــــــــــــــــــــــــراي ســــــــــــــــــــــــهيال
 هـــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــامية إذا مـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــتقلت

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــف يلتقيـــــــــــــــــــــــــــــــــان   عمـــــــــــــــــــــــــــــــــرك هللا  ي
 وســـــــــــــــــــــــــــــــــهيل إذا اســـــــــــــــــــــــــــــــــتقل ميـــــــــــــــــــــــــــــــــاين

 

نت هناي  يف احلسن والكمال وسهيل بن يعين ال راي بإت علي بن عبد هللا بن احلارث بن أميه األصغر وكا
عبد الرمحن بن عوف بن أميه وكان غاي  يف القبح والدمام  ، فم ل بيإهما وبني اةيهما ، ومل يرد هال بعد 
ما بيإها وعفاوعه  اص  ألن سهيل اليماين قبيح وال دميم وال أدري هل هذا الرأي موافق لرأي  عبد الكرمي 

 مل يإكر هال التقاءمها.أم ال ؟ وحسبك أن الشاعر 

والتم يل واالستعارة من التشبيه هال اهنما بغري أداعه وعلى غري أسلوبه وامل ل املضروب يف الشعر حنو قول 
  رف  : 

ــــــــــــا  نــــــــــــت جــــــــــــاهال  ســــــــــــتبدي لــــــــــــك األايم م
 

ـــــــــــــــــــــن مل تـــــــــــــــــــــزود  ـــــــــــــــــــــار م ـــــــــــــــــــــك ابألخب  وأيتي
 

ابأل بوار مون مل عوزود كموا  أرجع ه: ما  كرعه ألن معإاه ستبدى لك األايم كما أبدت لغوريك وأيعيوك
جرت عادة الزمان وعسميه امل ل وهللا على ما قلته ألن امل ل وامل ول املشوبه والإظوري وقيول همنوا ةوي مو ال ألنوه ماالول 

أي )طلـــل مائـــل( اضووا ر اإلنسوووان أبوودا يتأسوووى بوووه ويعووظ وأيمووور ويزجووور واملاالوول الشوووا ص املإتصوووب موون قووووهلم 
)وقـد خلـت ارو واملاالل من األضداد .. وقال جماهد يف قوول هللا عوز وجول شا صا فإ ا قيل رسم مائل فهو الد

 من قبلهم املثالت(.
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هي األم ال وقوال قتوادة هوي العقووابت وقوال قووم همنوا معوىن امل ول امل وال الوذي حيوذي عليوه كأنوه جعلوه 
اب  املعوىن وحسون مقياسا لغريه وهو راجع ه: ما قودمت وقوال بعضوهم يف امل ول الوالث  والل : هجيواز اللفوظ وهصو

أي صوف  اجلإو  )مثـل اجلنـة الـيت وعـد املتقـون( التشبيه وقد يكون امل ول مبعوىن الصوف  ، مون  لوك قوول هللا ععوا: 
)ذلـك أي الصف  العليا وهي قولإا سال هله هال هللاو وقوله ععوا:  )وله املثل األعلى يف السموات واألرض(وقوله 

 يف صفتهم. زرع أخرج شطأه( مثلهم يف التورا  ومثلهم يف اإلجنيل  

 الموسيقا ولغة الشعر
كان العرب على حق حني عَّرفوا الشعر أبنه الكالم اجليد املوزون املقفوى الودال علوى معوىن ، وابلورغم 

بوني  –على األقول  –شكليا  –من كل ما قيل حول هذا التعريف القدمي فإنه يبقى التعريف الوحيد الصاحل للتفرق  
ألنووه يلفووت ه: عإصوور فووارق بووني الفإووني أال وهووو عإصوور املوسوويقا الووذي يعإووون بووه صووفي "الوووزن الشووعر والإ وور ، 

 والقافي ".

من التعريف السابق فاملوسيقا كما حددها رائد هوذا العلوم يف العربيو  اضليول بون أمحود الفراهيودي هوي 
الوي عقووم ابلودور السوحري يف الإغم واإليقاع الذي يإبعوث مون الوإص الشوعري عإود القوراءة الصوحيح  لوه ، وهوي 

نظووم األلفوواظ علووى  ريقوو   اصوو  جتعلهووا قووادرة علووى محوول اإلحيوواء والداللوو  موون  ووالل الصووورة الشووعري  يف بإوواء 
 اص ال يلتبس ابلإ ر وال يتشوابه معوه ، وهوذه الطريقو  اضاصو  الوي يتمتوع هبوا الشوعراء ويتميوزون هبوا علوى غوريهم 

مون موهبو  الشوعر الوي ا تصووا هبووا مإوذ البدايو  ، حيوث عسوقط حاسووتهم  مون الكتواب هوي يف األصول جوزء محوويم
أو –املوسوويقي  وعإمووو بإمووو موووهبتهم فيصووبحون أك وور الإوواو التقا ووا للتإوواغم واالنسووجام موون مجلوو  مووا يسووتمعون 

رب ابلفون من أصوات اللغ  سواء يف مستواها العام سلغ  احلياةو    أو يف مستواها الفين "لغو  األدب" املعو –يقراون
 عن احلياة .. 

أول مووون يسوووتطيعون التمييوووز بوووني  –مبوووا مإحوووتهم املوهبووو  مووون اسوووتعداد موسووويقي–وموون و فوووإن الشوووعراء 
األسوولوب اللغوووي املإسووجم الووذي نسووميه "الشووعر" و لووك يفتقوود ه: االنسووجام اإليقوواعي والإغمووي الووذي نسووميه 

ر احليوواة ون رهووا ، مإظومهوا ومبع رهووا أصووحاب الووذوق "الإ ور" ويلووي الشووعراء يف هوذه القوودرة علووى التمييووز بوني شووع
الفين الرفيع من حميب اجلمال ، وكال الفريقني من الشعراء ومتذوقي اجلمال يدرك املوسويقا ، "أن حتوس  لوك دون 

 للجوء ه: قواعد".

ر ، ألن هذه القواعد حيتاج هليها من الإاو مزنل يريد أن يتعرف علوى املوسويقا كآلو  ضوابط  للغو  الشوع
يعرض عليها الإص الذي يريود  ليتأكود مون مودى انتظاموه موسويقيا ، أو مون مودى اضوطرابه ، قياسويا علوى هوذه 
القواعوود الووي اسووتقيت أصووال موون موووروث الشووعر العوورَب الووذي انكووب عليووه اضليوول بوون أمحوود متووأمال ودارسووا زمإووا 
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جديوودا ال عووزال لووه أمهيتووه بووني العلوووم   ووويال موون عمووره حوو  عوووافرت لووه القواعوود الووي سووجلها مؤسسووا هبووا علمووا 
 العربي  ح  اليوم.

كموا حيتوواج ه: هووذا العلووم أيضوا املبتوودئون موون هووواة الشوعر الووذين ال يزالووون يف أول  ريووق االكتسوواب 
 لل ربة ، وال عزال ملكاهتم اإلبداعي  وخباص  امللك  املوسيقي  يف  ور التكوين والإشأة.

ون املوسويقا والغإواء والورقص ، وال يوزال مرعبطوا هبوا حو  عصوران احلوديث نشأ الشعر العورَب مرعبطوا بفإو
ونقرأ يف صدر كتواب "األغواين" أن الكاعوب أاب الفورج األصوفهاين سويذكر اللحون وعروضوه ، فوإن معرفو  أعواريض 

لشووعر الشوعر عوصول ه: معرفوو  جتزئتوه وقسوم  أحلانووه ويف شوعران العورَب يف كوول عصووره انتظوام موسوويقى قلموا عووفر 
لغوو  غووري العربيوو  ، حيووث عإووادى فيووه احلركووات والسووكاانت يف كوول عفعيلوو  ُووا عإبووين عليهووا الوحوودة الشووعري  الووي 

 نسميها القصيدة ،              أو املوشح  ، أو األغإي  أو الطقطوق  أو املقطع.

دة التفعليو  الوي وكان هذا االنتظام املوسيقي متوافرا للغتإا الشعري  ح  عهد قريب حوني ظهورت قصوي
اسووتغىن فيهووا الشووعراء عوون القافيوو  الووي كانووت قبوول ظهورهووا شوور ا الزمووا للشووعر وعإتهووي هبووا كوول أبياعووه و لووك ألن 

يتكاموول الوورنني ، وميكوون الوقوووف مووع كوول جووزء أو كوول وحوودة وقوفووا  –كمووا يوورى أسووتا ان شوووقي ضوويف-عإوودها 
كوورر موون كوول بيووت كمووا عتكوورر عقاسوويمه الزمإيوو  ووقفاعووه أو عووتألأل عإووده أزمإوو  الووإعم املتسوواوي  يف هيقوواع مإووتظم يت

قوافيوه وال عقووف موسوويقا الشووعر العوورَب عإود حوودي انتظووام الوووزن واحتوواد القافيو  بوول عتعوودامها ه: عإاصوور موسوويقي  
 لغوي  من أمهها :

التصريع مبعىن هالبات الإص الشعري مإذ الشطرة األو: من مطلع القصيدة ، و لك ح  يتاح لصوت 
الشاعر مركز أن يتوقف عإدها ، وح  عصفو اآل ان لقرار الإغم املكرر يف القافي . ومإه أيضا ععديد القافي  

 يف حشو األبيات كما قول أتبط شرا :

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــة ، شــــــــــــــــــــــهاد  أندي  محــــــــــــــــــــــال ألوي
 

 هبـــــــــــــــــــــاط أوديـــــــــــــــــــــة ، جـــــــــــــــــــــوال آفـــــــــــــــــــــاق 
 

حتل عن احلصر .. ونكتفي هإا وقار  الشعر العرَب احملب له جيد الك ري من هذه العإاصر املوسيقي  الي 
بلفت القار  ه: االستمتاع هبذه الإغم  اجلميل  الي يوفرها عكرار الضمري "ها" كلفظ دا ل قصيدة لعروة 

 بن أ نيه من شعراء القرن األول للهجرة "العصر األموي" : 

 إن الـــــــــــــــــــــيت زعمـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــؤادك ملهـــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــك الـــــــــــــــيت زعمـــــــــــــــت هبـــــــــــــــا و ال مـــــــــــــــا  في
 ويبيـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــني جـــــــــــــــــواحني حـــــــــــــــــب هلـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــك فوقهــــــــــــــــاول ــــــــــــــــو  ــــــــــــــــان حب  عمرهــــــــــــــــا ل

 جعلــــــــــت هوالــــــــــك  مــــــــــا جعلــــــــــت هــــــــــوى هلــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــدي لصـــــــــــــــــــــاحبه الصـــــــــــــــــــــبابة  لهـــــــــــــــــــــا  يب
 لـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــان حتـــــــــــــــــت فراشـــــــــــــــــها ألقلهــــــــــــــــــا

 ظلهــــــــــــــــاإذن أل –وقــــــــــــــــد ضــــــــــــــــحيت  –يومــــــــــــــــا 
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 وإذا وجــــــــــــــــــدت هلــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــاوس ســــــــــــــــــلو 
 بيضـــــــــــــــــــاء اب رهـــــــــــــــــــا النعـــــــــــــــــــيم فصـــــــــــــــــــاعها
 ملــــــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــلما ِل حاجــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــت لصــــــــــــــــــاح  :  ــــــــــــــــــت حتيتهــــــــــــــــــا فقل  منع
ــــــــــــــــــــــذور    فــــــــــــــــــــــدان فقــــــــــــــــــــــال : لعلهــــــــــــــــــــــا مع

 

 شــــــــــــــــــ"ع ال"ــــــــــــــــــؤاد إىل الضــــــــــــــــــمري فســــــــــــــــــلها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فأدقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واجلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بلباق
 أرجــــــــــــــــــــــو معونتهــــــــــــــــــــــا وأخشــــــــــــــــــــــى دهلــــــــــــــــــــــا
 مـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــان أ ثرهـــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــا وأقلهـــــــــــــــــــا
 مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل رقبتهـــــــــــــــا فقلـــــــــــــــت : لعلهــــــــــــــــا

 

وهووذه املتعوو  الووي نكتسووبها موون قووراءة هووذا الووإص عتوووفر لإووا دائمووا كلمووا قلبإووا يف عراالإووا الشووعري وزادت 
 ار املوسيقي  للغته ، وما أالراها ابلكإوز وما أغإاها ابألسرار !معرفتإا به ، وععرفإا على األسر 

أموا الووذي حيتوواج مإوا وقفوو  متأنيوو  فهووو  لوك العإصوور الظوواهر والواضووح يف سوطح اللغوو  الشووعري  .. هنووه 
 "الوزن" أهم عإاصر اإليقاع املوسيقى للشعر ، يليه القافي  الي عين هبا القدماء شعراء ودارسون.

ضليوول بوون أمحوود مبهمتووه اجلليلوو  يف الكشووف عوون القوويم املوسوويقي  يف شووعران العوورَب حوو  قبوول أن يقوووم ا
عصره "القرن ال اين اهلجوري" كوان قود فورع مون درو املوسويقا كفون يعتمود علوى األصووات الوي عصودر مون آالت 

م" اختووووذمها املوسوووويقيني يف حفووووالت الغإوووواء والوووورقص ، وسووووجل نتووووائج دراسووووته يف كتووووابني مهووووا "اإليقوووواع" و "الووووإغ
 املوسيقى العرَب الرائد اسحق املوصلي مرجعا أساسا يف مؤلفاعه املوسيقي .

 –وراح  –ومووا أك ووره موون العصوور اجلوواهلي حوو  عصووره  –انتقوول اضليوول ه: الشووعر العوورَب الووذي حفظووه 
الووي حتتوووى حيواول ضووبط لغو  هووذا الشووعر علوى املوسوويقا ليصول ه: الإغمووات املوسويقي   – والل فوورتة زمإيو   ويلوو  

هوذا الشوعر ، وحو  عوصول ه: عصوور نظوري جيود ملوسوويقا لغتإوا العربيو  كموا جتلوت يف فإهوا األول "الشوعر" وكووان 
 املقياو األول الذي  لفه  لك الرائد اجلليل للباح ني يف موسيقا الشعر هو مقياو "التفاعيل".

فعوويالت "نغمووات" هووي الووي حيووث عوصوول ه: أن لغوو  الشووعر ال ختوورج عوون مقيوواو يتكووون موون مثوواين ع
الوي –عإتظم املوسيقا مون واحوداهتا أو مون االإتوني أو الوالث مإهوا عتكورر علوى هنوج معوني يتبعوه الشواعر يف قصويدعه 

 من هيقاع شعري واحد هو الذي يسمى "البحر" أو "الوزن". –جتيء بعد الفراغ  من كتابتها

 وهذه التفعيالت هي : 

 فاعلن مثـل  : شاعر. -1

 : رءوف.  فعلون مثـل -2

 م"اعلني مثل  : مواقيت. -3
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 فاعالتن مثل  : عاقالت. -4

 م"اعلنت مثل  : مساجلة. -5

 مست"علن مثل : مستحسن. -6

 م"عوالت مثل :  مسرورات. -7

 مت"اعلن مثل : متوافر. -8

كمووا الحووظ اضليوول أن احلووروف الووي وضووعها يف ألفوواظ هلووذه الإغمووات أو التفعوويالت والووي عسووتق موون 
ال"ـــاء والعــني والــالم واأللـــف واليــاء والــواو والتـــاء واملــيم والنـــون رة هووي : حووروف لفووظ "فعوول" عوووددها عشوو

 "ملعت سيوفنا".، فألف مإها عبارة عن كلمتني ليسهل على الدارسني حفظها وهي عبارة عن والسني 

 النغمـات" –"الت"عـيالت وبعد أن نقل اضليل كلمات اللغ  كلها ه: هذه الإغموات يف هوذه األلفواظ 
يإتقوول بإووا  طوووة جديوودة ليتحووول موون اجملووال الصووويت ه: اجملووال البصووري ليسووهل نقلهووا موون اإلنشوواد ه: ال مانيوو  

 "5-"الكتابو  ولكووي يصوول بإووا ه: هووذه الدرجوو  نووراه حيووول كوول األلفوواظ ه: رسووم جموورد يتكووون موون عالمتووني مهووا 
سووكون الووذي يلحووق ابحلوورف ، فكوول األو: عرمجوو  كتابيوو  للحركوو  امللفوظوو  علووى احلوورف اللغوووي وال انيوو  عرمجوو  ال

 حرف من حروف اللغ  يرد "ملفوظاً يف حال  احلرك  أو يف حال  السكون" وليست له حال  أ رى.

ومن هإاك فإن التفعيالت ال ماين الي عإظم موسيقا اللغ  الشعري  عرتجم كتابيا "من حيث ما حتمله من 
 متحركات وسواكن" ه: األشكال اآلعي  : 

 فاعلن
 نفعول

 م"اعلني
 فاعالتن
 م"اعلنت
 مست"علن
 م"عوالت
 مت"اعلن

(- 5 -- 5) 
(--5-5) 
(--5-5-5) 
(-5- -5-5) 
(--5 ---5) 
(-5-5--5) 
(-5-5-5-) 
(--- 5 --5) 
 –كموا عبووني لل ليول و بعيوه مون الدارسووني   –فوإ ا حاولإوا الإظور يف لفوظ التفعوويالت وأشوكاهلا عبوني لإوا 

"يف الإطواق والرسوم" ه: أجوزاء أو "مقوا ع" لكول مإهوا نوربة ميوزه عون غوريه ،  أن كال مون هوذه التفعويالت يإقسوم
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(           و 5 –)فـا عتكون من مقطعني / جزأين واضوحني مهوا  (5—5–)فاعلن فم ال جند أن التفعلي  األو: 
--)فعـو عتكوون مون مقطعوني واضوحني مهوا :  (5-5--)فعولن كما جند وزن التفعيل  ال اني  ( 5--)علن 

 (.5 –( و )لن 5

يووفر اضوربة  –رمبا يكون الوحيود  –وهذا التأمل الالزم لكل ابحث يف موسيقا الشعر هو الطريق الذي 
ابلصإع  املوسيقي  للشعر ، وهو الذي أعان اضليول ابون أمحود يف رحلتوه الشواق  الرائودة حب وا عون اإل وار القاعودي 

الي عوصول هليهوا الرائود العورَب عون  ريوق الرصود   معتموداً علوى  علم املوسيقا ، فالتأمل هو مفجر فكرة التفاعيل
 القانون الرايضي للتبادل والتوافق ، الذي ععرف عليه من العلوم الرايضي  يف عصره.

ـــا(وال شووك أن الإغموو  الصووادرة موون الصوووت  ، فوواألو:  )علــن(غووري الإغموو  الصووادرة موون الصوووت  )ف
 -)علـن وال اني  عتكون من الالال  حوروف متحوركني وسواكن         (5 –)فا عتكون من حرفني ساكن ومتحرك 

كموا أن هوواعني الإغمتووني ختتلفووان عوون الإغموات الووي عصوودر عوون املقووا ع الوي عتكووون مإهووا ابقووي التفعوويالت   (5-
 ال ماين.

، وموووا  )ســـبب(وقووود أعطوووى اضليووول لكووول مقطوووع موسووويقى اةووواً ُيوووزاً ، فموووا يتكوووون مووون      حووورفني 
 )فاصلة(وما يتكون من أك ر من الالال  )وتـد( الالال  أحرف يتكون من 

مل ، قــد ، بــل ، م وول :  (5-)فموا يتكووون موون حوورفني وهووو السووبب همووا أن يكووون حرفوواه متحركووا وسوواكإا  -1
، وللتميووز بيإهمووا نسوومي األول : السووبب أو ، لــك ، بــك م وول :  (--)، وهمووا أن يكوووان متحووركني مــن 

 (.--)السبب ال قيل ، ونسمي ال اين :  (5-)اضفيف 
متحركان وسواكن  الصور  األوىل :وما يتكون من الالال  أحرف وهو الوعد يت ذ صورعني أيضا ومها :      -2

.. وهوذه عسومى الوعود اجملمووع أي الوذي اجتمعوت فيووه بكـم ، علـى ، فعـل ، فعـو ، علـن م ول  (5--)
جووواء حرفووه السووواكن بوووني حرفيوووه موووا فوورق بوووني متحوووركني سوواكن ، أي موووا  والصـــور  الثانيـــة :حركتووان.    

 )قام ، ابع ، فاع ،          هند ، مصر(.وم له :  (-5-)املتحركني ، هكذا 
أموا موا يتكوون موون أك ور مون الالالوو  أحورف وهوو الفاصول  فيت ووذ أيضوا صوورعني حبسووب موقوع السوكون مووع  -3

مت"ـا ، وم لوه :  (5---)املتحركات ، وها ن الصور ن مها : ما جاء من الالال  حروف متحرك  وساكن 
---)، وهذا هو الفاصل  الصغرى ، وموا جيويء مون أربعو  متحركوات وسواكن  علمْت ، سبقت ، فعلن

 ، فعلنت ، وهذا هو          الفاصل  الكربى.يعد م ، شجر  ، سكنت وم له : ( 5

عبووارة وعتجمووع كوول هووذه الصووور اإليقاعيوو  الووي عتكووون مإهووا الوحوودات املوسوويقي  للشووعر العوورَب ، يف 
 جاء هبا اضليل لتساعدان على التدرب ، وهي : 
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 سكة جبل ظهر على أر مل
-5 -- --5 -5- ---5 ----5 

      
 الكربى الصغرى املفروق اجملموع ال قيل اضفيف
 فعلنت فعلن فعلى  علن عل فوا

--لفاصل  الصغرى سونالحظ يف مراجعتإا لصوريت الفاصل  أن كال مإهما عتكون من مقطعني صغريين : ا
و عتكون من 5----و والفاصل  الكربى س5-و وسبب      فيف س--و عتكون من سبب القيل س5-

 و.5--و ووعد جمموع س--سبب القيل س

ولإعوود موورة أ وورى ه: التفعوويالت ال موواين الووي عإووتظم عليهووا األلفوواظ ال العربيوو  لإعوورف ه: كووم مقطووع 
 قرأ بتأن حمتوايت هذا اجلدول :عتوزع كل من هذه الوحدات الإغمي  ، ولإ

 الوحدة
المقابل 

 اللفظي

الشكل 

 العروضي

المقابل 

 العروضي
 --العناصر الموسيقية 

 سبب  فيف + وعد جمموع فا + علن 5--5- شاعر فاعلن
 وعد  فيف + سبب  فيف فعو + لن 5-5-- غفور فعولن

+ وعد جمموع + سبب  فيف  مفا+ عي + لن 5-5-5-- مواعيد مفاعيلن
 سبب  فيف 

 الوحدة
المقابل 

 اللفظي

الشكل 

 العروضي

المقابل 

 العروضي
 --العناصر الموسيقية 

مف + عو +  -5-5-5- مإصورات مفعوالت
 الت

سبب  فيف + سبب  فيف + 
 وعد مفروق

 فاصل  صغرى + وعد جمموع متفا + علن 5--5--- متالحق متفاعلن 
 موع + فاصل  صغرىوعد جم مفا + علنت 5---5-- حماضرة مفاعلنت

 5--5-5- مستشعر مستفعلن
مس + عف + 

 علن
سبب  فيف + سبب  فيف + 

 وعد جمموع

سبب  فيف + وعد جمموع +  فا + عال + عن 5-5--5- شاعرات فاعالعن
 سبب  فيف 

 الفاصل  الوعد السبب
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وقوود الحووظ السووابقون يف درو املوسوويقا أن التفعيلتووني األ ريعووني سمسووتفعلنو و سفوواعالعنو ميكوون أن 
أي أهنووا عتكووون موون سووبب  )مــس ت ت"ــع ت لــن(يف شووكل  )مســت"علن(إهمووا يف عقطيووع أ وور ، فتووأيت عورد كوول م

  فيف ، وعد مفروق + سبب  فيف.

أي ههنوا عتكوون موون وعود مفووروق + سوبب  فيووف +  )فــاع ت ال ت تــن(يف شوكل  )فـاعالتن(وأتيت 
حووول الووذي يلحووق بكوووال سووبب  فيووف. وموون و فوووإن التفعوويالت عصووبح عشوورا بووودال موون مثووان. ويرجووع هوووذا الت

 ه: عاملني : –فيعدل من وضع املقا ع املوسيقي  الي عتكون مإها كل مإها  –التفعيلتني 

يف هواعني التفعليتوني حوني يتوقوف ملقوى الشوعر ومإشوده علوى  –اإلنشاء واإللقاء الوذي يتإووع : أوهلما 
 سكون معني دا ل التفعيل  ، قبل أن يإتقل ه: مقطع جديد.

  بيع  الصوت الشعري الي عبدو من وضع احلروف دا ل الوحدة الشعري  سالتفعلي و. :واثنيهما 

هووي األداة الووي  –أداة التقواط الصوووت  –عورعبط املوسوويقا يف الشووعر ابلصووت امللفوووظ يف اللغوو  فوواأل ن 
هوذه العمليو  ، دور يف  –الوي عورى األلفواظ املكتوبو   –حنكمها يف عملي  الضبط املوسويقي للشوعر ، ولويس للعوني 

ومن هإا فإن احلرف املوسيقى سالذي يظهر يف ميزان الشوعرو هوو احلورف امللفووظ يف الإطوق الوذي عرصوده اآل ان 
 السامع .

وموون هإووا أيضووا فووإن احلوورف الووذي يظهوور صوووعه لووأل ن حوورف موسوويقي حوو  ولووو مل يظهوور يف الصووورة 
قد عتأالر ك ريا ابلشكل الكتواَب للقورآن الكورمي كموا ورد يف  املرئي  للفظ الذي حيتويه ، واملعروف أن الكتاب  العربي 

سمصحف ع مانو وهو الشكل املتداول بني العرب واملسلمني ح  اليوم ، ويف هذا الشوكل عورد كلموات عسوقط 
بعض حروفها يف الكتاب  م ل سةواتو وسرمحنو فقود أسوقطت الكتابو  ألوف املود بعود املويم يف كول مإهموا ، غوري 

د الووذي لتفوووي يف الصووورة املرئيووو  سالكتابوو و ، يظهووور واضووحاً يف الصوووورة املسووموع            سالقوووراءة أن هووذا املووو
 والتالوةو ، وحيث نسمع الكلمتني سةاواتو ، سورمحانو.

وألن الصوت هو املقياو األساسوي ملوسويقا اللغو  كوان لزاموا عليإوا أن نضوع هوذه احلوروف الوي عسومع 
 = م"اعلني 5-5-5–سوات ــــــــ ساوات وسيقى ، أي حال وزنإا لأللفاظ. وال عكتب عإد التقطيع امل

 = م"عولني 5-5-5–رمحـن ــــــــ رمحان  

حيتسوب  –كموا فعلإوا يف الشوكل السوابق   –ونالحظ أن الكلمتني السابقتني عإتهيان بتإوين ، والتإووين 
الكلموو  املإونوو  كمووا عإطووق يف اللفووظ وعسوومعها  حوورفني سمتحوورك وسوواكنو ولووذا فإنإووا يف الكتابوو  املوسوويقي  نكتووب

 اآل ن : 
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 مساوتن = مفاعلني           رمحانن = مفعوان
وحيدث عكس  لك الإطق مع احلرف املشودد الوذي يورد يف بعوض األلفواظ ، فهوو يتكوون صووعيا مون 

 -5-مدَّ ـــــــ مدد = حرفني سساكن ومتحركو. 

موووا سووواكن واثنيهموووا متحووورك ويشوووبه احلووورف املشوووبع سالوووذي داالن أوهل )مــــد(فحرفوووا الووودال يف الفعووول 
حتولووت القصوورية ه: موودو أي أنووه يتكووون حوورفني      سمتحوورك وسوواكنو. ومإووه الووالم املكسووورة املشووبع  يف قافيوو  

 امريء القيس من معلقته املشهورة الي عبدأ هبذا البيت :

 ق"ــــــــــا نبـــــــــــك مـــــــــــن ذ ـــــــــــرى حبيـــــــــــب ومنـــــــــــزلم 
 

 لم بســــــــــــقط اللــــــــــــوى بــــــــــــني الــــــــــــدخول فحومــــــــــــ 
 

فالقافي  يف هناي  كل شطرة من هذا البيت املصرع عإتهي يف الشطرعني حبرف الالزم املكسور الذي حتولت 
حركته القصرية سالكسرةو ه: مد ابلياء بعد هشباعها حبيث عإطق كلمتا القافي  يف كل شطرة هكذا سمإزيلو 

 وسحومليو.

د القيام بعمليو  الووزن املوسويقي فإنإوا نسوقط وه ا كإا ن بت احلرف الذي يظهر يف الصوت امللفوظ عإ
 )مائـة(احلروف الي ال عظهر يف نطق الكلمات ابلرغم من وجودها يف صورهتا املكتوب  ومن هذه احلوروف. ألوف 

ه ا سوقطت يف القوراءة سوحيودث هوذا دائموا ه ا عوال هوذا الضومري حورف  )أنـــا(وألف مئة ومئتني.  …ومضاعفاهتا 
 حلجاج بن يوسف يف  طبته الشهرية :ساكنو كما يف قول ا

ــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــال وطــــــــــــــــــــــالع الثنــــــــــــــــــــــااي  أان اب
 

ـــــــــــــــــــــــوين   مـــــــــــــــــــــــىت أضـــــــــــــــــــــــع العمامـــــــــــــــــــــــة تعرف
 

 )قومـوا(واأللف املتصل  بواو اجلماع  ال حتتسب يف الوزن املوسيقى ألهنا ال عإطوق ، فوإحن نكتوب : 
 .)قومو(لكإإا نإطقها 

ظهور يف الإطوق ، لكإهوا عصوبح ه ا وقعت وسط الكالم ال حتتسوب ألهنوا ألوف وصول ال ع )أل(وألف 
 مهزة ه ا وقعت يف أول الكالم ولذا فإهنا حتتسب موسيقيا.

فوإن األلوف عإطوق مهوزة مفتوحو  ألن الإطوق ابلسوكون  )ليـت القمـر طـالع(وم لها يف وسط الكوالم : 
 .)القمر طالع(متعذر يف أول الكالم ، فإحن ال نستطيع غري نطقها على هذه الصورة 

لوووف الوصووول يف سآلو ه ا سوووبقته  ء التأنيوووث السووواكإ  يف الفعووول السوووابق عليوووه قلوووب احلووورف التوووايل أل
يتحورك سوكوهنا فيصووبح   )جنحــت بنـت(مون مجلو   )جنحـت(سوكون هوذه التواء حركو  ، فالتواء السوواكإ  يف الفعول 

     . و لوك السوتحال  الإطوق   )جنحـت البنـت(كسرة حني يعرف الفاعل سأبلو   يف نفس اجلملو  أي حوني نقوول : 
 بساكإني متتاليني.
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 التدريــــــــــب األول
 للد تور أمحد أمني  -من  تاب "إىل ولدي"  -1

أي بين : هين ألشفق عليك من زمإك ، الذي نشأت فيه ، فقد كان زمن من قبلك هادائ ، مستقرا ، 
تقرا كذلك. أما زمإك هذا جترى شئونه على وعرية واحدة ، وأملإا يف املستقبل أن يكون زمإا هادائ ، مس

 فقلق ، مضطرب ، حائر ، كفر ابلقدمي ، و مل جيد جديدا يؤمن به.

فقد كانت األمور يف زمانإا سائرة سريا مإتظما ، وهن مل يكن حسإا وال كامال ، كان من حتداله نفسه 
قوب  على عقصريه ابلرشوة لشى أن يفتضح أمره ، ونزول العقوب    به ، وكان من يقصر يف عمله يإال الع

، وكان الطالب ه ا  اف به  ائف من اإلضراب ، أو اضروج على أمر األستا  فكر  ويال قبل أن يقدم 
 ، وقلَّ أن يقدم.

عوون األوضوواع املألوفوو  ، والتقاليوود املوروالوو  ،  وووف أن  –ولووو قلوويال  –وكووان الإوواو لشووون أن يإحرفوووا 
هوذا اضووف ، وحتورر الإواو مون كول هوذه القيوود ، ولكون ال يسوتقيم  يإقدهم انقد ، أو يعريهم معوري ، و زال كول

أمر الإاو مع هذه الفوضى ، ومع هذه احلري  الي ال حد هلا ، وهمنا استقام األمور يف األموم الراقيو  موع زوال هوذا 
اضوف ، ألن الشعور ابلواجب حول حمول اضووف ، وعبوادال لعطوف بوني الشوعب ، واحلكومو  حول حمول الرعوب ، 
واالستبداد ، وحتكيم العقل فيما     يصلح ، وما ال يصلح مون األوضواع ، والتقاليود حول حمول الطاعو  العميواء ، 

 ما مل نصل هليه بعد. –لألسف  –وهذا 
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أكووورب موووا يوووؤملين فيوووك ، ويف أم الوووك مووون الشوووباب أنكوووم فهموووتم احلقووووق أك ووور ُوووا فهموووتم الواجوووب ، 
م أنفسووكم بواجبوواعكم. واألموو  ال يسووتقيم أمرهووا هال ه ا ععووادل يف أبإائهووا و ووالبتم غووريكم حبقوووقكم أك وور ُووا  ووالبت

 الشعور ابحلقوق والواجب معا ، ومل يطغ أحدمها على اآل ر.
وكل ما نراه يف األم  مون فسواد ، وارعبواك ، وفوضوى ، وعودهور نشوأ مون عودم الشوعور ابلواجوب ، فلوو 

جبهم حنووو األفوراد ، فووأدوا مووا علويهم يف عوودل ، وسوورع  ، وأدى عصووران املوووظفني يف املصواحل احلكوميوو  شووعروا بووا
الطلب  ما علويهم حنوو دروسوهم ، وجامعواهتم ، وأسواعذهتم ، وأدي الصوانع موا عليوه يف  صوإاعته ، وأدت احلكومو  
موا عليهووا لشووعبها السووتقامت األموور ، وقلووت الشووكوى ، وسووعد الإواو حبكووومتهم ، وسووعدت احلكوموو  بشووعبها 

 إا  لك ؟!! وحاجتإا شديدة ه: عفهم الواجب ، والعمل على وفقه.ولكن أىن ل

 بعض األسئل  : 

 : انقش ما جاء يف هذا املقال ، مدليا برأيك حنو كل ما جاء فيه. 1و
 
 
 
دِّالولإزا عن صاحب هذا املقال : م  ولود ؟ ومو  انتقول ه: جووار ربوه ؟ وموا ا عمول يف حياعوه ؟ حتودث  2و : حز

 من هجنازاعه.عن الالال  أعمال 
 
 
 
 متإاوال أهم ما جاء يف            كل مإها.فجر اإلسالم ، ظهر اإلسالم : عِّللل عسميته لكتبه  3و
 
 : حتدث عن اضصائص الفإي  ألسلوبه من  الل هذا املقال. 4و
 
 
 
 
 
 : قدم يف هجياز أبرز أعماله يف جممع اللغ  العربي . 5و
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 مح عصره ، وما حتياه اآلن سلبا وهجيااب.: أعقد مقارن  بني أهم مال 6و
 
 
 
 
 
 : صوِّر بقلمك يف أسلوب أدَب حقوقك حنو أمتك ، وواجبك هزاءها 7و
 
 
 
 : عإاول بقلمك أهم مشاكل الشباب ، وختيل لكل مإها ما عراه من حلول. 8و
 
 
 
 
ذه العبووارة لضوومائر : : جوواء يف املقووال : "كووان موون حتدالووه نفسووه ابلرشوووة لشووى أن يفتضووح أمووره" أسووإد هوو 9و

ل    ما يلزم.  الغائب  ، وامل ىن ، واجلمع بإوعي  ، وغريِّ
 
 
 
 
 : ملا ا استقامت أمور الإاو يف األمم الراقي  ابلرغم من زوال اضوف   من العقوب . 10و
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ر : أصوويب الطلبوو  واملوظفووون بووبعض األمووراض االجتماعيوو  ، استعرضووها ، ووضووح كيفيوو  عالجهووا ، وآاث 11و

 هذه األمراض يف الفرد واجملتمع.
 
 

 التدريـــــــب الثانــي

 من  تاب "إىل ولدي" -للد تور أمحد أمني  –ب 
"لقد غلوان يف جدان ، وغلوومت يف هوزلكم ، غلووان يف جودان حو  اكتأبوت نفوسوإا ، وانقبضوت صودوران 

زلكم حو  صورمت كالشويء التافوه ، الوذي ، ومل عتفتح للحياة كموا جيوب ، ومل عبوتهج هلوا كموا يإبغوي ، وغلوومت يف هو
، وحو  صورمت شويئا ر ووا يإكسور ألدىن      مالمسو  ، أو  …، وكاملواء الفواعر ، ال سوا ن ، وال ابرد  ال  عم لوه

هشويما عووذروه الوورايح ، يووم جيوود اجلوود ، وعظهور املصوواعب ، فتتطلووب محول املسووئولي  جنوود لكوم أيووداي مسرتضووي  ، 
ت واهي  ، أضعفتها ك رة الطلب للوذة ، وقلو  التعوود ملواجهو  الصوعاب ، وحوب الورتف ، وقلواب مت ا ل  ، وهرادا

ضوووحاايكم ، وعووودت ابأللووووف صووورعاكم : هوووؤالء صووورعي  –موووع األسوووف  –والإعووويم ، ومووون أجووول هوووذا أك ووورت 
 ، ومووواد حمطموو  بووال أرواح ، أصووبحوا ج  ووا عتحوورك كاألشووباحالكيوووف ، ال أموول فوويهم ، وال  ووري يرجووى مووإهم ، 

 أضاعوا صحتهم ، وأعلفوا ماهلم ، وضربوا نفوسهم ، وجإوا على أسرهم ، وأمتهم.

اليووائس ، أو احلووب اليووائس ، أو الإووزوة الوقتيوو  موون غووري عقوودير للمسووئولي  .. ه:  وهووؤالء صوورعي احلووب
قووود جووورهم ه: هوووذا الووووابل أن رأوا بعوووض زمالئهوووم  وى  وكلهوووم يف اهلوووم سوووواءغووري  لوووك مووون صووورعى اللوووذات ، 

قوود اسووتهرتوا ، فقلوودوهم وعوالووت علووى ةعهووم أن الوودنيا لووذة ، فوجهوووا كوول قوووهتم ، ورأى  –لسووبب مووا  –املكانوو  
هووؤالء القووادة أهنووم قوود ضوولوا ، فووأحبوا أن يشووركوا معهووم غووريهم ، فأضوولوا ، وبع ووت هليإووا أوراب وأمريكووا مبالهيهووا ، 

ى مإووا مدنيوو  ، وأعلووى مقامووا وأعووز جاهووا ، فقووالوا : فاسوتهوت شووبابإا ، ووقوور يف نفوسووهم أن أوراب ، وأمريكووا أرقوو
"مووا عليإوووا ه ا سوووران يف هلووووهم سوووريهم ، ونعمإوووا مبالهووويهم نعووويمهم" ، وفووواهتم أن يف أوراب ، وأمريكوووا علموووا يعوووادل 
اللهو ، وجدا يوازن اهلزل ، وشعورا ابملسئولي  يووازي الشوعور ابحلريو  ، ولكون مل جيود يف أوراب وأمريكوا مون يعرضوه 

ليإووا كمووا يعوورض اهلووزل ، وألن وراء عوورض اهلووزل أمووواال  ائلوو  ، وأرابحووا وافوورة ، وال عووؤايت موون يعوورض اجلوود موون ع
العلوم ، واملسوئولي  ، فكوان مون اضطوأ أن أن وذ جانبووا ، ونودع جانبوا ، وأن نتصوور أن املدنيو  لعبوا ال جود فيهووا ، 

 وحري  ال مسئولي  معها.
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فلوتكن هنسواان لوه ملذاعوه بوا ، فأنوت  لقوت هنسواان ، ال ملكوا ، أي بىن !! لست أريدك أن عكوون راه
قههل مههن حههرم زينههة   ، ومإفعتوه ، ومإفعوو  أمتوه ، والقوورآن يقوول : س، وشوهواعه يف حودود عقلووه 

 و.التي ى رج لعباده ، وال يبات من الرزق
هنوا عفقود قيمتهوا ، ومون غريوب األمور أ …أريدك أن عفهم معىن اللذة يف حدودها الواسوع  ، ال الضويق  

، و هوي ليسوت مرادفوه للسوعادة ، فك وري ُون أيكلوون األكول الفوا ر ، ويلبسووون  …بعود االسوتمتاع بقليول مإهوا 
اللوبس األنيوق ، ويسووكإون القصوور الف مو  ، هووم موع  لوك أشووقياء ، فسوعادهتم همنوا هووي يف نظور أنفسوهم ، ولووو  

 دائما.كانت هذه اللذة هي السعادة لكان هؤالء أسعد الإاو 

.. ، وأرقووى مون هوذه درجوو   -و هوذه اللذائوذ قيمتهوا يف االعتوودال فيهوا ،وعودم التهافووت علوى كسوبها 
لووذة العلووم ، والبحووث ، والقووراءة ، والوودرو ، فهووذه لووذة العقوول ، وعلووك لووذة اجلسووم ، وهووذه أ ووول زمإووا ، وأقوول 

 مؤن  ، وصاحبها أقل عرض  لتلف الإفس ، وضياع الصح ..

، وعلووك لووذة موون وهووب نفسووه ضدموو  مبوودأ ، ويسووعى لتحقيقووه ، أو فكوورة هنسوواني  ، وأرقووى موون هووذه 
، فهوذه هوي السووعادة جياهود يف هعالهنوا ، واعتإاقهوا ، أو هصوالح لووداء اجتمواعي ، يبوذل جهوده للقضوواء عليوه ، 
 ولو مع الفقر ، ولكن ال يصل ه: هذه الدرج  من اللذة هال من رقى حسه ، وةت نفسه.

 ة بعض األسئل
: موووا املبووواد  الرتبويووو  الوووي أراد الووودكتور أمحووود أموووني أن يلقإهوووا ابإوووه ؟ وموووا قيمتهوووا ؟ وموووا آالرهوووا يف الفووورد ،  1و

 واجملتمع ؟
 
 
 
 
 : فيم خنتلف يف سلوكإا عن األوربيني ، واألمريكان من  الل هذا املقال ؟ 2و
 
 
 
 
 : ما أهم ما يإبغي أن يتحلى به الشباب ؟ 3و
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 األستا  البإه "لست أريدك أن عكون راهبا" ؟: مل قال  4و
 
 
 
 
 : ما أضرار االهنماك اللذائذ ؟ وما قيم االعتدال فيها ؟ 5و
 
 
 
 
 : كيف يكون االعتدال يف  لب اللذائذ ؟ 6و
 
 
 
 
 : اكتب مقاال للشباب ، عوقظه فيه من غفلته ، وععاجل مشاكله. 7و
 
 
 
 
اكتأبوت نفوسوإا ، وانقبضوت صودوران."مل أسوإد االكتئواب للإفووو : جاء يف املقال : "غلوان يف جدان ح   8و

 ، االنقباض للصدور ؟ أال            جيوز العكس؟
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: األجسام هما أن عكون : صلب  ، أو ر وة ، أو هالمي  ، أو سائل  ، فرق بوني هوذه األنوواع ، وضوع أحود  9و

 أفراد كل نوع يف مجل  مفيدة.
 
 
 
 
 آلعيني فقدت كل من "ال" و "أن" عملها ، مل  لك ؟: يف التعبريين ا 10و

 "بال أرواح". –أ 
 "فسعادهتم همنا هي يف نظر غريهم".–ب

 
 
 
 
 : أعرب ابلتفصيل ما حتته  ط. 11و
 
 
 
 
"لسـت أريـدك أن : اسإد العبارة اآلعي  للم ا ب  املفوردة ، وللم وا بني ، وللم وا بني ، وامل ا بوان :  12و

 لقت إنساان ال ملكا".تكون راهبا ؛ فأنت خ
 
 

 

 

 التدريــــــــب الثالــــث
 يف سقوط السلطان عبد اجلميد. -ملصط"ي لط"ي املن"لوطي  (1)"دور  ال"لك"

                                                                                       
 .2/32من كتاب الإظرات :  و1س
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أيون الإسور الطوائر الوذي كوان حيلوق  أين الكوكب الزاهر ، الذي كان يإتقل يف أبراجك ؟أيها القصر ! 
كووان يطلووع مشسووا يف صووباحك ، ويوودار يف مسووائك ؟ أيوون يف أجوائووك ؟ أيوون امللووك القووادر ، الووذي كووان يطلووع  

اإلعالم والبإود ختإوق يف شورفاعك ، والقوواد ، واجلإوود ختطور يف عرصواعك ؟ أيون الشوفاه الوي كانوت علو م عرابوك ، 
 واألفواه الي كانت عقبل أعتابك ، والرءوو الي كانت عطرق هليبتك ، والقلوب الي كانت ختإق لروعتك ؟

لذي  ان جيلجل ، فيقرع آذان اجلوزاء ، ويهدر أين الصوت ا
؛ فتتل"ت عيون السماء ، أين ال"لك الذي  ان يدور ابلسعد ، 
والنحس ، والنعيم ، والبؤس ،  والرفع ، واخل"ض ، واإلبرام ، 

،  يف استطاع الدهر أن ميد يده إىل مشالك ؛ فيبدده والنقص ؟  
وأرضك ؛ فيزع  ومجعك ، في"رقه ، وسائك ، فيكور مشوسها ، 

أنيسها ؟ أين  انت أسوارك ، وأبوابك ، وحراسك ، وحجابك ، 
و يف عجزت أن متتنع على القضاء ، وتصد عن ن"سك عادية 

 البالء ؟
ــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــربه ــــــــــــــــــل القصــــــــــــــــــر إذ ري  ومل أر مث
 حتمـــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــا نوه وهتكـــــــــــــــــــــت 

 

 وإذ ذعـــــــــــــــــــــــــــرت أطـــــــــــــــــــــــــــالؤه ، وجـــــــــــــــــــــــــــآذره 
 علـــــــــــــــــــــى عجـــــــــــــــــــــل أســـــــــــــــــــــتاره ، وســـــــــــــــــــــتائره

 

ائك اليوم ملك تضيق به الدنيا ، فكيف أيها السجن ! حّل أبرج
وسعته ؟!! وتعجز عن احتماله قلل اجلبال الرواسي ، فكيف 
احتملته ؟!! رفقا به ، وال تزعجه ، وال حترج صدره ، وضم 

جناحيك عليه  ما تضم على القلب حنااي الضلوع ، واعطف عليه 
عطف املرضعات على الرضيع ، وارحم هذا اجلالل الذهاب ، 
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الزائل ، والرأس الذي بيضته حوادث   الدهور ، والظهر  والعز
 الذي قوسته أيدي القدور.

أيها الدهر ! أال تستطيع أن تنام عن اإلنسان حلظة واحد  ؟ أال 
تستطيع أن تسقيه  أس السرور خالصة ، ال ميازجها  در ، وال 
يشوهبا عناء ؟ إن  نت تريد أن تسليه فلما أعطيته ؟ وإن  نت 

تعطيه فلما سلبته ؟  ان خريا لك أال تعطيه ، حىت ال  تريد أن
ت"جعه يف تلك العطية ، وأن ال تسقيه  أس السرور حىت ال يتجرع 

 ذلك السم ، الذي أودعته تلك الكأس.
أيها الرجل املودع !  ان ارت"اعك عظيما ، فوجب أن يكون 

سقوطك عظيما ، إنك ذقت حالو  احليا  خالصة ، فلما ذقت 
جزعت ، وقطبت  ما جيزع ويقطب  ل من ذاق من  مرارهتا

 الشراب ما ال عهد له به ، وال قبل           له ابحتماله.
ال أتس على ما فاتك ، فإمنا  ان وديعة من ودائع الدهر ، أعار ها 
برهة من الزمان ، مث أسرتدها ، إنك ال تدري لعل هللا أراد بك خريا 

زمان ، ختلو فيها بن"سك ، فمنحك قبل حلول أجلك فرصة من ال
، وتراجع فيها فهرس أعمالك ، فإن رأيت خريا اغتبطت ، أو شرا 

 استغ"رت.
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وقضى هللا أن يقيم يف  ل حني هلذا العلم الغافل عرب  من العرب ، 
تزعجه من رقدته وتوقظه من غ"لته ، فكنت أنت عرب  هذا الدهر 

 وموعظته.
ــــــــــــــه ــــــــــــــٍك ُيَســــــــــــــٌر ب  مــــــــــــــن أيت بعــــــــــــــدك يف ُمْل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــ   ا ابت ابألحــــــــــــــــــــــــــــــالم مغــــــــــــــــــــــــــــــرورافإمن
 

 
 
 
: قل ما تعرفه عن املن"لوطي : مولدا ، ووفا  ، ونشأ  ، وحيا   1س

 ، وثقافة.
 
 
 
 
: لقد لعب املن"لوطي ، ومصط"ي صادق الرافعي دورا عظيما  2س

يف اتريخ اللغة العربية احلديثة ، وضح ذلك ، وقارن بني 
 الرجلني ، متناوال أهم خصائص أسلوبيهما.
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: اذ ر أهم ما تر ه املن"لوطي يف املكتبة العربية ، وحتدث عن   3س

  ل إبجياز.
 
 
 
 
 يف وجد املن"لوطي اللغة العربية ؟ و يف ح"زه ذلك لبذل  :  4س

  ل جهد ممكن؟
 
 
 
 
: ماذا جيب علينا حنو عظمائنا ، وقد دهتنا  ارثة النسيان ،  5س

 وآالم احلاضر ؟
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رايت املاضي املر  من خالل : أعد على أساعنا بعض ذ  6س

عرضك ملا تعرفه من اتريخ تر يا ، والعامل اإلسالمي عامة يف 
أثناء حكم السلطان   عبد احلميد ، وثور  مصط"ي  ما 

 أاتتورك.
 
 
 
 
:  يف  نا آنذاك ؟ ويف أي املستوايت احلضارية ، والثقافية  7س

 عاش شعبنا ؟
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 ذا املقال.: صور بقلمك أحاسيسك اليت أاثرها ه 8س
 
 
 
 
: مل  رر الكاتب األسلوب االست"هامي ؟ وماذا أفاد هذا  9س

 األسلوب وجدانيا ؟
 
 
 
 
 
: ورد يف هذا املقال الكثري من التشبيهات ، وأنواع اجملاز  10س

املختل"ة : اخرت مثاال واحدا لكل نوع ، وحلله ، وعرب عن 
 أثره البالغي يف الل"  ، ويف املعىن.
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إمْن مل يكن  ل األساليب اإلنشائية ، من أمر ، وهني ،  : جل 11س

واست"هام ، ونداء ، خرج عن احلقيقة إىل اجملاز ، انقش ذلك 
 ، موضحا األغراض املختل"ة اليت خرج إليها  ل نوع.

 
 
 
 
 
 : استخرج من املقال :  12س
األفعال املبنية للمجهول ، وأعد بنائها لل"اعل ، وضع  ل منها  –أ 

 لة.يف مج
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األفعال املعتلة ، وعني موضع علتها ، واخرت منها مضارعا معتل –ب

العني ، وآخر معتل الالم ، وضع  ل منها يف ثالث مجل ، حبيث 
 يكون مرفوعا مر  ومنصواب أخرى ، وجمزوما اثلثة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : أعرب ابلت"صيل ما حتته خط. 13س
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 التدريـــــــب الرابــــــع

   وجهه :قال علي كرم هللا
املرء ) بوء( حتت  -2قيمة  ل امريء مبا ُيسن.              -1

 لسانه.
املغبوط من سلم له  -4السعيد من وع  بغريه.                  -3

 دينه.
من فكر يف  -6من أرخى عنان أمله عثر أبجله.         -5

 )العواقب( مل يشجع.
 لرب يستعيد احلر.اب -8مصارع الرجال حتت بروق الطمع.     -7
آلة الرايسة سعة  -10الطمع رق )مؤبد(.                     -9

 الصدر.
 الت"ريط مثرته الندامة ، ومثر  احلزم السالمة. -11
 من استقبل وجوه اآلراء عرف وجوه األخطاء. -12
 من أحد سنان الغضب هلل قوى على قتل أسد الباطل. -13
 ن وقوعك فيه أهون من توقيه.إذا هبت أمرا فقع فيه ، فإ -14
  م من عقل استرت حتت هوى أمري.   -15
  ل وعاء يضيق مبا فيه إال وعاء العلم فإنه )يتسع( مبا فيه.   -16
 أول عوض احلليم من حلمه أن الناس أنصاره على اجلاهل.  -17
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ابإلفضال  -19من  ان احلياء ثوبه مل ير الناس عيبه.      -18
 تعظم )األقدار(.

 ض األسئل بع
 : استخرج من احلكم املتقدمة :  1س
املعارف ، والنكرات ، حمددا نوع  ل معرفة ، مع تعليل احلكم  –أ 

 عليها.
 
 
 
 ثالثة أساء جمرور  ابإلضافة ، مع بيان عالمة اجلر.–ب
فعلني مبنيني للم"عول ، مع تعيني ما طرأ عليهما من تغيري ، – ج

 وحدد انئب ال"اعل لكليهما.
 
 
 
 
األفعال املزيد  ، وزهنا ، وعني حروف الزايد  ، وهاهتا جمرد  يف –د 

 مجل.
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هات ماضي "قع" بعد وزن األمر ، واجعله متعداي ، وضعه يف -هـ

 مجلة.
 
 
 
 
هات ثالثة مصادر ثالثية ، واذ ر ماضي  ل منها ، وبني ما إذا   –و 

  ان الزما أو متعداي.
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الثي ، و ذلك مما زاد على ثالثة استخرج اسي م"عول من الث –ز 
 مع التمثيل.

 
 
 
 
 استخرج مما تقدم صيغة "فعيل" مبعىن "فاعل" وضعها يف مجلة. –ح 
 
 
 
 
: ا شف يف معجمك عن الكلمات املوضوعة بني أقواس ،  2س

 واذ ر أسم معجمك ورقم الص"حة.
 
 
 
 : ختري حكمة مما تقدم ، وانقشها.3س
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"هل يكب الإاو على وجوههم لسالم : : قال عليه الصال  وا 4س

استخرج من احلكمة يف الإار يوم القيام  هال حصائد ألسإتهم." 
 السابقة ما تضمنه معىن احلديث ، ووازن بني التعبريين.

 
 
 
 
 
 "احلياء شعب  من شعب اإلميان".: قال عليه الصال  والسالم :  5س

حلكمة اليت تتضمن ما احلياء ؟ وما أثره يف ال"رد واجملتمع ؟ اذ ر ا
 معىن احلديث ،      ووازن بينهما.
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: وّضح ما يف احلكم السابقة من حمسنات بديعية ، وبنّي أثر   6س

  ل منها يف الل"  ، ويف املعىن.
 
 
 
 
: نقول : "تؤثرين مبكارمك" وتقول حكمة سابقة "ابلرب يستعبد  7س

 احلر" أي التعبريين أدق يف نظرك ؟ وملاذا ؟
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: استخرج األلوان البالغية اليت يف احلكم السابقة ، وعني  ل  8س
 لون منها ، وحدد أر انه ، وبني أثره.
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 أوالً : نشأة اللغة ونظرياتهاعلم اللغة 
يف البداي  فان حماول  البحث عن أصل اللغات هو من الشطط الذي ال فائدة مإه وكل ما قدمه  

املوضوع يقع حتت دائرة الظن الذي ال ي بت أمام املإاقش  العلمي  اهلادئ . وجيدر بإا  العلماء من عفسريات هلذا
 هإا أن نقدم الإظرايت الي ظهرت كمحاول  لتفسري نشأة اللغ  : 

هذه الإظري  عإادي أبن اللغ  هي وحي وههلام من هللا اللغة توقيفية "وحي الهام" : -1
م هللا ععوووا: اإلنسووان الإطووق أبةوواء األشووياء ، ويعتموود أصووحاب هوووذه ععووا: لإلنسووان ولوويس لووه د وول فيهووا وعلوو

الإظريووو  علوووى عووودد مووون الإصووووص الديإيووو  ليعطووووا لكالمهوووم نوعوووا مووون التسوووليم واإللوووزام وليحظوووروا علوووى الفكووور 
ويصادروه ويف الإصوص ما جاء يف سفر التكوين "اإلصحاح ال اين" ، وما جاء يف القرآن الكورمي مون قولوه ععوا: 

وعلههم مدم األسههماء ، كلهها ثههم عرضهههم علههى المالئكهة فقههال ىنبئههوني بأسههماء سسوورة البقورة :  يف

هؤتء إن كنهتم صهادقينق قهالوا سهبحانك ت علهم لنها إت مها علمتنها إنهك ىنهت العلهيم الحكهيم ، 
قهههال يههها مدم ىنبهههئهم بأسهههمائهم فلمههها ىنبهههائهم بأسهههمائهم قهههال ىلهههم اقهههل لكهههم إنهههي ىعلهههم  يهههب 

 . و1سورض وىعلم ما تبدون وما كنتم تكتمونالسموات واأل
 المؤيــــدون : 

وموون أصووحاب هووذا الوورأي أفال ووون وموون  بعووه موون الوورواقيني وأصووحاب مدرسوو  الشووذو يني و اصوو  
هووو الوذي قوال عوون  356ق.مو ، ومون علمائإوا العورب م ول أبوو علوى الفارسوي ست 120لورئيس رأو املدرسو  س

 و.395ابلرأي نفسه ابن فارو ست  وقال و2ساللغ  "هي من عإد هللا"
 النقــــــد : 

ولكن هذه الإظري  الي عفسر نشأة اللغ  عفسريا ديإيا وعقرن بيإها وبني نشأة اإلنسان نفسه ال ميكن أن 
نسلم هبا ، ألن االستشهاد هبذه الإصوص الديإي  ليس دليال على صح  ما قالوه ، وهضاف  ه:  لك فما 

ى اإلنسان األول من ععلمه علك اللغات مجيعا ويف وقت واحد ، و اص  أن اللغ  ال الفائدة الي ععود عل
عورث وعإتهي مبجرد هنتهاء حياة من ععلمها ، أما عن عفسري قوله ععا: :     سوعلم آدم األةاء كلهاو 

إلنسان على فلعل ما قيل فيها أن هللا ععا: قد أقدر اإلنسان على وضع األةاء للمسميات فالواضع هلا ا
 احلقيق .

 اللغة تواضع واصطالح : -2

                                                                                       
 .33-31البقرة :  و1س
 يإظر اضصائص البن جين. و2س
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 .و1سعرى هذه الإظري  أن للغ  عرفي  اصطالحي  حتكمها قوانني مطردة الــــــــرأي :

ــــدون :  ومووون أصوووحاب هوووذا املوووذهب أرسوووطو ، واألبيقريوووون واعبووواع مدرسووو  القياسوووني بزعامووو  المؤيـــ
 ق.مو. 3ق – 2ارسرتا وو الرايضي الروماين سق

غووووي العووورب ابوووون جوووين الوووذي يووووذكر  ريقووو  وضوووع اللغووو  فيقووووول يف اضصوووائص "كوووان جمتمووووع ومووون ل
حكيمووان أو الالالوو  فصوواعدا فيحتوواجون لإلابنوو  علووى األشووياء ، فيضووعوا لكوول واحوود مإهووا ةوو  أو لفظووا ه ا  كوور 

ا اللفوظ عرف به ليمتاز عن غريه ، فكأهنم جاءوا ه: واحد من بوين آدم فقوالوا هنسوان فوأي وقوت يسومح فيوه هوذ
مواضوعه واصوطالحات أيضوا فالوذي  –يعلم أن املراد به هذا اجلإس من امل لوقات ، و عتوالد عإها لغات أ رى 

اةه هنسان ابلعربي  يسمى ابلفارسي  فرد ، ورأو ابلفارسي  سر وهكوذا م ول ا رتاعوات الصوإاع آلالت صوإائعهم 
 اخل. …من األةاء كالإجار والصانع واملالح 

حاين نفس املذهب حيث يقول يف كتابه سدالئل األعجازو:    "هن الكلم  املفردة يف داللتها و هب اجلر 
على معإاها ليست من همالء العقل بل هي حمض اعفاق ، فلو أن واضع اللغ  كان قد قال "ربض" بدال 

 من "ضرب" ملا              أدى  لك لفائدة.

 النقــــــد : 

سوووإد عقلووي أو مإطقووي ، وال ميكووون أن عكووون هوووذه الإظريوو  عفسوووريا  لوويس هلوووذه الإظريوو  أي …ولكوون 
لظاهرة اللغ  اإلنساني  شديدة التعقيود ، هضواف  ه: أنو  ه ا كوان هوذا هوو احلوال بعود أن اجتموع احلكمواء وأ لقووا 

 !!!.مسمياهتم على األشياء فكيف كان حال اللغ  قبل اجتماعهم ؟

 والي كانت بيإهم يف اجتماعهم من أين أعت ؟هن اللغ  الي مجعتهم  -

 وكيف يستطيعوا عسمي  األشياء املعإوي . -

           اللغــــة محاكــــــاة :  -3
  الــــــــرأي :

هذه الإظري  عرجع نشأة اللغ  ه: حماكاة اإلنسان القدمي ألصوات الطبيعي  والكائإات احلي  من حوله ويإتج 
 عن  لك ما يعرف.

 يــــدون : المؤ

                                                                                       
ال عوجود أي عالقوو  اشورتا ي  بووني األلفوواظ واألصووات ساملسوومياتو والشويء املسوومى ، كمووا ال عوجود أي حقيقوو  عؤيوود  و1س

 ن هذا اللفظ ابلذات يدل على حقيق  هذا الشيء.أ
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يقول عوفيق حممد شاهني يف كتاب  سعلم اللغ  العامو "هلذه الإظريو  أنصوارها كالعوامل العورَب ابون جوين ، 
حيووث  هووب الووبعض ه: أن أصوول اللغووات كلهووا موون األصوووات املسووموع  كوودوي الووريح  Whitnyواإلجنليووزي وعووين 

 ………يل الفرو          ونعيق الغراب وقصف الرعد و رير املاء وحفيف أوراق الشجر وهنيق احلمار وصه

وأعوى العوامل الفرنسوي "ريإوان" أبم لو  مون لتلوف لغووات العوامل ليؤيود صوح  الإظريو  فمو ال : كلمو  "مووو" 
" كوكوو مبعوىن الطوائر Kuckooمبعىن قط  يف اللغ  الصيإي  واملصري  القدمي  وهي نفس الوقت صووت القطو . وكلمو  "

 فسمى ابلصوت الذي حيداله.
 قــــــد : الن

هوووذه الإظريووو  قوبلوووت ابالسوووتهزاء والسووو ري  ، ألهنوووا عقوووف ابلفكووور اإلنسووواين عإووود حظوووائر  …ولكووون 
 احليواانت ، ومعىن هذا أن اإلنسان يف مرعب  أحط وأدىن من مرعب  احليوان وغريه من الكائإات وهذا ال يعقل. 

سوان أرقوى امل لوقوات عإود حماكواة اإلنسوان وأن اإلن –ومن األصل يف احملاكاة أن األدىن حياكي األرقوى مإوه  -
 فتصبح هإا هذه الإظري   أساسها  ا ئ.

 اللغـــة غريـــزة خاصـــة :  -4
  الــــــــرأي :

ععووووين أن نشووووأة اللغوووو  غريووووزة فاإلنسووووان يووووتكلم ابللغوووو  ألنوووو  مووووزود بغريووووزة  اصوووو  جتعلووووه يإطووووق اللغوووو  
االنفعووواالت حيوووث يقووووم حبركوووات  اصووو  م ووول انقبووواض ويسوووتعملها ، م لوووه كم ووول ععبوووري اإلنسوووان الطبيعوووي عووون 

األسووارير وانبسوووا ها والضوووحك والبكوواء ، واضووووف واحلوووزن والسوورور وغوووريه وم ووول هووذه التعبوووريات متحوووددة عإووود 
الإاو مجيعا و لك م ل غزيورة اللغو  الوي اسوتطاع األفوراد أن يتفوامهوا هبوا فيموا بيوإهم ، وبعود نشوأة اللغو  اإلنسواني  

" ، poor –Poorست دم اإلنسان هذه الغريزة فأ ذت عإقرض شويئا فشويئا، وععورف هوذه الإظريو  بإظريو  "األو: مل ي
 ".Interjectionsأو نظري  األصوات العا في  التعجبي  "

 النقــــــد : 

هوووذه الإظريوووو  علقوووي بإووووا يف دائووورة واسووووع  مووون الغموووووض واإلهبوووام ألن موضوووووع الغرائوووز موووون  …ولكووون 
لوو  واملعقوودة ، كمووا أن اللغوو   بقووا هلووذه الإظريوو  مووا هووي هال أصوووات عصوودر فجووأة ومبعووزل عوون املوضوووعات اجملهو 

 سياق الكالم ، وابلتايل فال ميكن اعتبارها مرعبط  ابلإشاط اإلداري.
 نظرية األصوات الجماعية :  -5

  الــــــــرأي :
ملبذول من قبل اإلنسان أو هذه نظري  عإظر ه: اللغ  على أهنا استجاب  صوعي  للمجهود العضلي ا

 اجلماع  أالإاء قيامها بعمل شاق.  
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يقوول د. عوفيووق حممود شوواهني يف كتابو  سعلووم اللغو  العووامو : "هن اجملهوود العضوولي العإيوف مووع التووإفس 
الشووديد يإووتج عإووه حتريووك األو ر الصوووعي  هووذه األصوووات امل تلفوو  بشووكل مجوواعي ، م وول "هوويال هوووب هوويال" ، 

" ، ونالحووظ  لووك ك ووريا عإوودما نشوواهد أغوواين اجملوودفني وعمووال البإوواء والوورقص اإليقوواعي وأي "هوووب هوويال ليصووا
 عمل مجاعي للعمال.

 النقــــــد : 

يقوال ه ا كانوت هوذه هوي بدايو  اللغو  فكيوف كانوت اللغو  قبول هوذه األعموال اجلماعيو  الوي  …ولكون 
 يإتج عإها هذه األصوات اجلماعي  ؟!!!.     

 اجتماعية : اللغة ظاهرة -6
  الــــــــرأي :

مبعىن أن اللغ  شأهنا شأن الظواهر االجتماعي  الي عبدأ يف البسيط للمركب املعقد حبسب ععقد 
 احلياة وعشابك مصاحلها.

 النقــــــد : 

هذه الإظري  مل عقدم صورة  واضح  أو حمددة ملعرف  أصول اللغو . أي مل عقودم البسويط الوذي  …ولكن 
 املركب الذي انتهت هلي  ، ألن كل ظاهرة عقدم البسيط الي بدأت مإه واملعقد الذي انتهت هلي .  بدأت مإه أو 

 نظريـــــة جسبرســن :  -7
 المؤيــــدون : 

هووي نظريوو  أ ووذ هبووا بعووض احملوودالني وعلووى رأسووهم جسربسوون الووذي عرفووت الإظريوو  ابةوو  ، ووضووع الالالوو  أصووول 
 للبحث عن نشأة اللغ  وهي.

 احل منو اللغة عند األط"ال.دراسة مر  -1
 دراسة اللغة يف األمم البدائية. -2
 دراسة اترخيية للتطور اللغوي. -3

   الــــــــرأي :
و مرحلوو  1ابلإسووب  لدراسوو  عطووور اللغوو  عإوود األ فووال ، يووتم الإمووو اللغوووي لديووه ه: الالالوو  مراحوول وهووي س -1

سأو فرتة اللغ  الصوغرية اضاصو  ابلطفول. و مرحل  الكالم وعإقسم ه: قسمني 3و مرحل  البأأبة س2الصياح س
 سبو فرتة اللغ     املشرتك  أو احملاكاة.

أموا دراسوو  لغوو  البوودائيني ، فتكووون عوون  ريووق املقارنوو  بووني لغووتهم ولغوو  األمووم املتمديإوو  ملعرفوو  الطريووق الووذي  -2
 سلكته اللغ  اإلنساني  يف رحل  التطور.
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ارليوو  للتطووور اللغوووي وهووي عبووارة عوون دروو عكسووي مبعووىن أن اجلزئيوو  اضوورية يف الإظريوو  وهووي الدراسوو  الت -3
عبدأ الدراس  يف العصر احلاضر و العودة للقدمي جيال بعود جيول وقورن بعود قورن ، ملالحظو  أي ا تالفوات 

 وعغريات

والقواعد العامة اليت ميكن أن تتخذ أساس للتطور اللغوي 
 والكشف عن احلال   اليت  انت عليها اللغة األوىل.

 النقــــــد : 

ولكن املرحل  األو: ابلإسب  العتماد هذه الإظري  على درو لغ  األ فال الي بال شك لن يتعدى دورها 
عملي  عقليد األصوات وال ععطيإا أي  فكرة عما كان عليه نشأة اللغ  ألن الطفل ال يؤدي هال ما قيل له 

 جلديد للغ .وأمامه ، فهو يقوم ابحملاكاة ال االبتكار أو اضلق ا

كذلك ال ميكإإا است الص نشأة اللغ  من دراس  لغات املتوحشني وهم غري البدائيني فهذه الدراس  غري 
جمدي  ألنإا مهما حاولإا دراس  اللغات القدمي  فلن نصل هال للغات قد عطورت وعركت  لفها  رلا 

: ، كما أن دراس  لغات البدائيني ض ما ال نعرف عإه شيئا ، فال نستطيع معرف  اللغات األمهات األو 
ععرب عن جمتمعهم فمجتمعهم بسيط ولذا فإن كالمهم بسيط عن حال  جمتمعهم البسيط ، ولكن بسا   
لغ  البدائيني ال عشابه بسا   اللغ  األو: يف أول نشأهتا ، وال سبيل للمقارن  بني اللغ  البدائي  واللغ  األم 

 األو:.

ال الووث واأل ووري يف الإظريوو  هووو ههلووام ، ألنوو  ال يعإيووه البحووث عوون نشووأة اللغوو   ويف احلقيقوو  فووإن اجلووزء
هخل وكل هذه األسئل  الي ال جودوى مون ورائهوا ، بول يبحوث عون التغوريات والتطوورات الوي  …وم  وكيف وأين 

ف احملالو  عون حتيط ابللغ  ، وحياول أن جيمعها ويعرفها ال للموازن  بيإها بل ليعلول سوبب اال وتالف الوذي يكشو
 التغريات والتطورات الي علحق ابجملتمعات امل تلف .    

 وههنا الذي حتتمل الدق  العلمي  وأقرهبم ه: املإهجي  والروح العلمي .
 نظريــــــــة فندريـــــس :  -8

 وعتل ص هذه الإظري  يف قول فإدريس : 

  الــــــــرأي :
ا السلف البعيد الذي مل يكن له صاحلا للتفكري ، ولعلها يف بدأت اللغ  بصف  انفعالي  حمض  عإد هذ

البداي  كانت جمرد غإاء يإظم وزن حرك  املشي أو صيح  كصيح  احليوان ععرب عن األمل أو الفرح وعكشف 
عن  وف أو دعوة للغذاء و أصبحت قيم  رمزي  صاحل  ألن يكررها اآل رون ، وابلتايل بدأ اإلنسان يف 
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الصيحات لالعصال بني جإسه ، قبل أن عكون وسيل  للتفكري كانت يف الواقع وسيل  استعمال علك 
للفعل ، وراح اإلنسان يوسع يف شأن هذا اال رتاع وكان عقدم اجلهاز الصويت يسري بإفس اضطى مع عقدم 

املخ البشري ، وكان أعضاء كل جمتمع يلتزمون يف احتفاالهتم اجلماعي  بإفس األصوات والصر ات 
الصياح ، و بفضل االعساع املتزايد يف العالقات والتبادل االجتماعي عزكزوَّن أ ريا هذا اجلهاز املعقد و 

 ليكون وسيل  للتعبري عن كل العوا ف واألفكار.

 النقــــــد : 

يف الواقووع فووإن مسووأل  أصول الكووالم ختووتلط مبسووأل  أصول اإلنسووان دا وول اجلماعووات البشووري   …ولكون 
ابلتوودريج مسوووايرا لتطوووور دمووواغ اإلنسووان ولوووه ، ومووون املسووتحيل أن نقوووول يف أي صوووورة بووودأ  حيووث نشوووأ الكوووالم

اإلنسان يتكلم ؟!! ، ولكن من املمكن أن حناول حتديد الظروف الي ةحت لإلنسان أبن يتكلم وهوي ظوروف 
 نفسي  واجتماعي  يف نفس الوقت.

 موقف علم اللغة الحديث من هذه القضية :  •

اللغ  احلديث يف هذه القضي  يف نظرعه ه: اللغو  ابعتبارهوا ظواهرة اجتماعيو  ، وال  يتحدد موقف علم
 بد أن نفرق يف  ريخ اللغات بني أمرين :

وهووو أصوولها وموون احملووال أن هنتووودي هليهووا ، ولوويس موون العلووم أن خنمووون يف أي صووورة بوودأ الكووائن احلوووي  األول :
 اإلنساين يتكلم ؟

  رأت على اللغ  وهو ما يإبغي البحث فيه دون الإظر ه: القضي  األو:.وهو التغريات الي  الثاين :

ه ا كوان البحووث التوارلي قوود حوودد التغوريات الووي  وورأت علوى الكووالم ، فووإن مون العوودل أن نقوورر أبن  
ميكوون أن عوورد ه: أصوووات الطبيعوو  فموون أةوواء احليووواانت الووزرزور  –ولوويس كلهووا  –ك ووريا موون ألفوواظ اللغوو  العربيوو  

القطوا واهلدهود والوديك واللقلوق ، وموون املصوادر الإعيوق لصووت الضوفدع واضووور لصووت البقور واحلفيوف لصوووت و 
 اخل. …الشجر والزئري لصوت األسد 

اخل. فهوذه غريهووا يف األلفواظ بووني مسومياهتا صوول   …ومون األفعوال غووىن وعورمن وقووط وقوص وجوور وحوب 
لصوورة األو: األصولي  الوي بودأت عليهوا اللغو  العربيو  مو ال صوعي  على أن هذا معإاه أن األصوات الطبيعي  هوي ا

 ، وال يإبغي للمؤرخ هال أن يسجل هذه الظاهرة وال يت طى بإظره ه: أصل اللغ  الغامض اجملهول.    
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 مصـــادر جمـــع اللغـــة  –ثانيا 
 

صادر يف مجع اللغ  وكان لإهجهم هذا أالره اعتمد اللغويون من العرب على عدد من املإاهج وامل
البالغ فيما عرعب بعد  لك من نتائج سلبا وهجيااب. ألهنم كانوا يريدون أن يعطوا هلا األصول الي جتمعها من 

 التحريف والتبديل.

 أما عن مصادرهم يف مجع اللغة فهي :
 ديه وال من  لفه.فهو املصدر املقدو الذي ال أيعيه البا ل من بني ي القرآن الكرمي : -1
 ُا حيتج به من جاهلي وهسالمي فقط. الشعر العريب : -2
 .السماع من اإلعراب يف البادية -3
 . ملن  لفهم.العلماء السابقني ممن عاصروا عصور االحتجاج بطبيعة احلال -4
 .احلديث الشريف -5

 ولننظر فيها بشئ من الت"صيل.
 أوال : القرآن الكريم : 
انيوو  ومادعووه يشووكل مصوودًرا موون أهووم املصووادر اللغويوو  الووي يعتموود عليهووا فووالقرآن الكوورمي أبلفاظووه ومع

البووواح ون يف دراسوووتهم للغووو  ، ولوووذا فقووود  رجووووا  لبوووا للروايووو  ، وجلموووع موووا ميكوووإهم مجعوووه حوووول ألفووواظ القووورآن 
اخل. وسووواعد عقووودم العلووووم والفإوووون يف العصووور احلوووديث علوووى وضوووع الفهوووارو والكشووووف اضاصووو   …واشوووتقاقها 

الكووورمي وفهرسووو  ألفووواظ بطريقووو  هحصوووائي  دقيقووو  ، هضووواف  ه: اهتموووام البووواح ني ابلواثئوووق القدميووو  وحماولووو   ابلقووورآن
شوويئا ضووئيال  –رغووم ك رهتووا  –االسووتفادة مإهووا ه: أقصووى جهوود مسووتطاع كوول  لووك     جعوول الدراسووات القدميوو  

 متواضعا ، ابلإسب       جلهد احملدالني.
لكوا يف سبيل االستفادة يف نصوص القرآن الطريق الصحيح ، فهم أما ابلإسب  للإحويني ، فلم يس 

يف بعض األحيان بل يف ك ري من األحيان ما مي لون يف املوضع ابلبيت اجملهول وابلعبارات املصإوع  ، و ال 
يعرجون على نصوص القرآن هال يف القليل الإادر ، ولو أهنم استشهدوا ابلقرآن الكرمي لرجعوا ه: الإص 

 حيح األقدم الذي ال أيعيه البا ل من بني يديه وال من  لفه.الص

 ويف هذا يقول الف ر الرازي : "ه ا جوزان هالبات اللغ  بشعر جمهول فجواز هالباهتا ابلقرآن العظيم أو:".                    
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الكرمي أببيات من  بل هن بعض الإحويني يزيد يف هذا اضطأ فيستشهدوا يف عقرير األلفاظ الواردة يف القرآن
الشعر ويفرحون بذلك جدا ، وكان من األو: واألجدر أن جيعلوا ورودها يف القرآن الكرمي دليل كاف على 

 صحتها.

وزادت حوودة اضووالف بووني الإحوواة وقووراءة القوورآن الكوورمي حووني اثر الإحوواة علووى بعووض قووراءات القوورآن 
عودم جوواز االستشوهاد بقوراءات القورآن أو ببعضووها ، الكورمي وعودوها شوا ة آو  ا ئو  ، وحتودالوا حوول جوواز أو 

وعواب بعووض الإحوواة علووى عاصووم ومحووزة وابوون عوامر ويإسووبون قووراءهتم للحوون ، وغلووط سوويبوبه بعووض      قووراءات 
 لإافع.

يف حني قبل بعض العلمواء العربيو  كالسويو ي االستشوهاد بكول موا ورد أنوه قور  بوه سوواء كوان متوواعرا 
ونقلها عإه األئمو   لفوا عون سولف ه: أن انتهوت ه: هوؤالء  - -ات عإتهي ه: الإيب أم شا ا ألن هذه القراء

 القراء.

والوورأي الصووائب أن القوورآن الكوورمي بكوول مووا فيووه ، وبرةووه الووذي كتووب بووه ، يإبغووي أن يكووون مقياًسووا 
 للإحاة واملقرئني مجيعا ، وأن نعتمد على ما صح من القراءات ووافقت الرسم الع ماين.

 …ملهووم  كووره أن القوورآن الكوورمي نووزل يف العوورب ومل يكوون عإوودهم قواعوود حنووو أو صوورف أو بالغوو  موون ا
وأن بداي  مجع اللغ  كانت يف القرن ال الث والرابع فكوان جيوب أن يضوعوا قواعود علوى حسوب موا هوو موجوود يف 

دق أم كوا بو مقيوواو الإصووص ابلفعول يف القورآن الكورمي وهوو املصوور األقودم ولويس جيعلووا الشوعر اجلواهلي سصوا
 األلفاظ. القرآن أو كما يت يل يف  هإهم.

 قسم القدماء الشعر إىل أربع طبقات :  ثانيا الشعر العربي :

 اجلاهليون ، كامريء القيس و رف  والبت صح  استشهاد       القدماء بشعرهم. الطبقة األولى :

اإلسووالم ، م وول     لبيوود بوون ربيعوو  ، امل ضوورمون ، وهووم الووذين عاصووروا اجلاهليوو  و  الطبقةةة الثانيةةة :
 وحسان بن اثبت ، صح  استشهاد القدماء بشعرهم أيضا.

اإلسوالميون ، وهوم الشوعراء املتقودمون مون شوعراء صودر اإلسوالم م ول جريور الفورزدق  الطبقة الثالثة :
 واأل طل ، يف االستشهاد بشعرهم  الف ما انتهي بصحته.

دالون : وهوم التوالون لعصور جريور والفورزدق واأل طول ومون عاصورهم املولدون أو احملو الطبقة الرابعة :
، م ل بشار بن بورد ، واملتإويب ، أبوو نوواو ، وهوؤالء مون ال ابوت أنوه ال يصوح االستشوهاد 
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بشعرهم البت  ، ولعل دفع القدماء يف هذا حرصهم علوى أن عكوون اللغو  نقيو  و اليو  مون 
 اللحن واضطأ.

 هال أن احملدالني ال يستطيعون التسليم مبوقفهم و لك لألسباب التالي  : وابلرغم من حسن ني  القدماء

أن احتجاج القدماء أبشعار الطبقتني األو: وال اني  دون يرها مع األ ذ يف االعتبار ما يف لغو  هوؤالء مون  -1
قيلوت فيوه فصاح  وبيان ، هال أن أشعار هاعني الطبقتني ال ميكن أن ععرب عن احليز الزماين واملكواين الوذي 

، وابلتايل ستكون أشوعارمها قاصورة علوى التعبوري عون أي مسوتوى مون مسوتوايت التطوور اللغووي سوواء كوان 
 صويت أو حنوي أو داليل .. اخل ، يف أي حيز زماين أو مكاين  ارج عن دائرة الطبقتني.

 تلفووو  ولوووذا فالبووود أن هتوووتم بشوووواهد أ ووورى مووون اللغوووات السوووامي  ، ومووون علوووك اللهجوووات العربيووو  امل
واللهجات السوقي  والعامي  الي قد عكون اك ر هسهاما يف  دم  اللغ  العرب  ، واإلعان  على فهمهوا مون شوواهد 

 اللغ  العربي  الفصحى نفسها.

عرعب على اعتماد القدماء على شعر اجلاهلي  وصدر اإلسالم دون غريه أن ابعوت اللغو  فقورية يف قواعودها  -2
لغ  أهل البادي  دون االهتمام بلغات األقوام املتمدنني الوي ععورب عون أحوواهلم وأسسها ، ألهنا احنصرت يف 

 يف ش  جماالت حياهتم الفكري  والديإي  والفلسفي  والعلمي .
مل يتإبوه القودماء ه: انوه قود يكوون يف شوعر القودماء مون اجلاهليو  وأصوحاب صودر اإلسوالم أشوعار مإحولو   -3

وعلوى سوبيل امل وال فوإن الميو  العربو  الوي استشوهدوا بك وري مون  موضووع  نسوبت هلويهم ، ودسوت علويهم ،
أبياهتا ، و كرها التفوات أبهنوا مصوإوع  نسوبت للشوإفرى ، كموا حوذر ابون سوالم صواحب كتواب " بقوات 
الشوووعراء" مووون قضوووي  الوضوووع والتووودليس يف الشوووعر ، وال حيوووق ملعووورتض أن يقوووول هنوووه كانوووت هإووواك أشوووعار 

ت ريبوو  موون لغوو  ومسووتوى فصوواح  الطبقتووني األو: وال انيوو  ، وهووذا كووالم موضوووع  مإحولوو  فإهنووا قوود جوواء
 ا ئ ألن هؤالء املإتحلني يقعون يف حيز زماين ورمبا مكاين لرج هبم من دائرة االحتجاج الوذي حوددوه 
ألنفسووووهم ، دا لووووني ضوووومن عصووووور فسوووواد اللغوووو  كمووووا يووووزعم القوووودماء ، فمعظمهووووم هووووؤالء املإتحلووووني موووون 

 ء الطبق  الرابع  الي رفض القدماء االحتجاج بلغتهم.املعاصرين لشعرا

كمووا أن القوودماء يف روايووتهم للشووعر اجلوواهلي وصوودر اإلسووالم مل يتحووروا الدقوو  يف الكشووف عوون قائوول هووذه  -4
األبيوات الشوعري  ، ولووذا فهوم حيتجووون أببيوات مل يعورف قائلهووا ، ومون هووذا مو ال موا استشووهد بوه الكوفيووون 

واحوتج علويهم البصوريون أبن هوذا البيوت ال  "ولكنين من حبهـا لعميـد" رب لكون اجلواز هد ال الالم عل 
يعوورف قائلووه أو الشووطر ال وواين مإووه ، وابلوورغم موون معارضوو  البصووريني للكوووفيني يف  لووك ، هال أنإووا جنوود أن 

صوريني البصريني أنفسهم مل يلتزموا هبذا املإهج الدقيق يف كل أحبواالهم ، فمقوال كتواب سويبويه رأو وهموام الب
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حيتوي على مخسني بيتا ال يعرف قائلها ، ويعتقد فيها البصريون ل قتهم يف سويبويه الوذي ال شوك فيوه ويف 
أمانتووه وعلمووه ، ولكإإوووا ال نقووف نفوووس املوقووف هزاء رواة عصوووره الووذين أ وووذ عووإهم سووويبويه ، ودسوووا عليوووه 

 بعض األبيات م ل :
ـــــــــــــــــــنٌ  ـــــــــــــــــــرُي وآمم  َحـــــــــــــــــــذمٌر أمـــــــــــــــــــورا ال َتضم

 

ـــــــــــــْيَس ُمن  ـــــــــــــا َل ـــــــــــــدارَم ـــــــــــــَن األق ـــــــــــــٌه مم َي  (1)جم
 

واحتج سيبويه وكتب الإحو هبذا البيت مع انه موضوع وضعه أبوحيا الالحقي ونسبه للعرب ، فيقول 
 الالحقي نفسه :"وضعت لسيبوه هذا البيت        وأنسبته للعرب".

ن ورائهووا ، هوذه األشوعار الوي حيوتج القودماء هبوا ال عفيود اللغو  يف شويء علوى اإل والق بول هوي ال  ائول مو -5
لإوه البوود مون حتديوود قائول البيووت ملعرفتوه هووو زمانوه وبيئتووه وقبيلتوه وحووده مون فائوودة كوربى يف معرفوو  أصوووات 

 وعراكيب       ومفردات اللغ .

مي ل اعرتاض القدماء علوى االحتجواج أبشوعار الطبقو  الرابعو  مون املولودين واحملودالني جورأة ابلغو  علوى احلوق  -6
ضوووون شوووعر شوواعر كبوووري كووواملتإيب أو املعووري أو أَب نوووواو وغوووريهم ، ويرفضوووون والعلووم معوووا ، فبوووأي حووق يرف

االستفادة من أشعارهم الي ععرب عن أفكوار كول موإهم وععبرياعوه وسولوكياعه اللغويو  الوذي سويفيد أي دارو 
لتطور اللغ  وداللتهوا ويكمول هبوذا الشوعر بعوض جوانوب القصوور والوإقص الوذي قود يظهور يف لغتإوا العربيو  

 اعدها.وقو 

 ثالثا : سماع اإلعراب في البادية :
فك ري ما كان اللغويون لرجون للبادي  حيث كانوا ميضون األعوام فيها لالطون األعراب ويسمعون مإهم 
يدونون ما ةعوا ، وقد ك ر هذا األمر يف العهد األموي ه: العصر العباسي األول وما بعده ، وقد ا تلف 

لفصيح من الكلمات وغري الفصيح ، ولذا فقد وضعوا قوائم أبةاء القبائل الي القدماء فيما بيإهم يف ا
 يصح أ ذ الإ ر عإها.

هوو قائم  أبةاء قبائل معيإ  يؤ ذ عإها ، وأ رى 350ففي القرن الرابع اهلجري وضع أبو نصر الفاراَب س
تدي وعإهم أ ذ اللسان العرَب حترم من هذا الفضل ، فقال : "والذين نقلت عإهم اللغ  العربي  ، وهبم أق

من بني العرب هم : قيس وميم وأسد ، فقد أ ذ عإهم واعكل عليهم يف الغريب ويف اإلعراب و هذيل 
 وبعض كإان  وبعض الطائيني ، ومل يؤ ذ عن غريهم من سائر القبائل.

                                                                                       
قال البطليموسي : هذا البيت مصإوع ليس بعرَب ، وا تلف يف صانعه : "فزعم قوم أنوه        البون املقفوع ، وحكوى  و1س

املازين قال : أ وربين أبوو حيوا الالحقوي ، قوال : سوألين سويبويه عون فعول أيتعودى ؟ فوضوعت لوه هوذا البيوت ، وألجول 
 رد هذا البيت عل سيبويه ! احللل ف هصالح اضلل من كتاب اجلمل. هذا
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لم أي ذ البصريون وهؤالء كانوا يسكإون أواسط العرب كانوا أبعد اعصاال عن سكان احلواضر واألرايف ف
عن ضم وال جذام جملاورهتم أهل مصر والقبط ، وال عن قضاع  وغسان وهايد جملاورهتم أهل الشام ، 

وأك رهم نصارى يقراون السرايني  ، وال عن عغلب والإمر جملاورهتم لليوانن ، وال عن بكر جملاورهتم جتار 
 اليمن املقيمني عإدهم ، وال عن حاضرة احلجاز".

 نص السابق نلح  انه ال يؤخذ :ومن ال
 من ضم وال من جذام وعل   لك جماورهتم ألهل مصر والقبط. -1
 وال من قضاع  غسان وأايد جملاورهتم ألهل الشام وأك رهم نصارى ويقراون بغري العربي . -2
 وال من عغلب وال من منر لإهم كانوا يف اجلزيرة جماورين لليوانن. -3
 فرو.وال من بكر جملاورهتم للقبط وال -4
 وال من عبد قيس ألهنم كانوا سكان البحرين أعيح هلم لالط  اهلإد والفرو. -5
 وال من أهل اليمن مل الطتهم للهإد واحلبش . -6
 وال من القيف وسكان الطائف مل الطتهم جتار األمم املقيمني عإدهم. -7

 عض الطائيني.وهذا حكم القدماء ه: عدم أ ذ اللغ  هال من قيس ميم وأسد ، و هذيل بعض كإان  ب

 واعتمد هذا االختبار على عد  اعتبارات وهي : 
 كلما قربت القبيل  من بيئ  قريش كانت أقرب للفصاح . -1
 على قدر وعوغل القبيل  يف البداوة عكن صاحتها. -2
  لطهم عإد مجعهم للإ ر بني الفصحى اللهجات. -3

روح العلمي  مها عإصر اجلإس وقد أد ل القدماء عإصرين آ رين من أ طر العإاصر أك رها ه هااب لل
 والدين.

 عنصــــــر الديـــــــن :

فهم يرفضون عسوي  اللغ  العربي  لغ  القرآن يف دراستها ابللغ  العربي  وهي لغ  اليهود ، أو السرايني  وهي 
 لغ  الإصارى واحلبشي  وهي لغ  نصارى عبدة أصإام وكواكب.

ا عزهق روح العلم واإلسالم دين التسامح واحلري  ، ولن يفهم ويف احلقيق  فإن نظرهتم هذه جد  طرية ألهن
 هؤالء اللغ  العربي  حق فهمها هال لو درسوا هذه اللغات مبصادرها الي من بيإها التوراة واإلجنيل.
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 : س*وعنصـــــر الجنـــس

، ولذلك فهم  استقرت يف أ هان القدماء فكرة قدمي  شائع  وهي ان اللغ  عرعبط ابجلإس ارعبا ا واليقا
يإكرون على الفارسي أو اليوانين همكاني  هعقانه للغ  أ رى غري لغته وال سيما اللغ  العربي  ، و ري دليل 
على اهتمام العرب بقضيي الدين واجلإس دون سوامها أن القدماء ، وقد اعتمدوا على شعراء الطبقتني 

هدروا مإهما شعر بعض الفصحاء ال لعل  سوى ما ساألو: وال اني و ومها أصح الطبقات لديهم ، ولكإهم أ
قاله أبو عمر بن العالء :"أن العرب ال عروى شعر عدي ألن ألفاظه ليست بإجدي  وكان نصرانيا من 

 احلرية قرأ الكتب".

كما استبعدوا أيضا أمي  بن آَب الصلت حلكايته قصص األنبياء يف شعره وقراءعه للكتب املتقدم  ، وهعيانه 
 ك رة ال ععرفها العرب كتسمي  السماء بصاقورة وحاعورة.أبلفاظ  

وعلى الرغم من كل هذه الشروط الي وضعها القدماء لأل ذ بلغات القبائل فقد شذت قريش عن هذه 
ا الشك فيه أن لغ  قريش قد  الشروط وابلرغم من  لك فهم يإظرون للغتها نظرة عقديس وهكبار ، ُو

ك رية و لك العصال القريشيني بتجار رحل  الشتاء والصيف ، وفرو وروم أتالرت مبؤالرات أجإبي   ارجي   
وقبط وحبش وغريهم ، وأتالرت قريش بلغاهتم ، واستعارت بعض األلفاظ واملصطلحات السامي  والغري 

 سامي  ، وابلرغم من هذا فغن القدماء يإظرون للغ  قريش على أهنا لغ  فصيح  رقيق  ومهذب .

اي  أن صإيع القدماء حيال اللهجات العربي  قد  الف احلقيق  حيث اد لوا ك را من وهكذا يظهر يف الإه
االعتبارات الي ليس هلا صل  ابلعلم ، ولذا فقد ضيعوا عل الدرو اللغوي الك ري ُا كان يرجى مإه من 

 فائدة بسبب العصبي  العمياء املقاييس املضطرب .

 رابعـــا : العلمــــاء القدامــــى :
بح العلماء القدامى كأحد املصادر الي يعتمد عليها يف الدرو اللغوي وهم أي ذون يف  لك شكل أص

السلس  املتصل  كان يتحدث الطالب عن شي ه الذي أ ذ العلم عن شي ه وهكذا يف سلس  متصل  
 السإد ، فيقولون حديث فالن عن فالن ، ويقول الفراء ةعن الكساين يقول ... وهكذا.

وا على درج  جيدة من العلم وال ق  واألمان  فكان يلجئون هليهم يف املشاورات ، وكانوا أي ذون فهم أصبح
 برأيهم دون جدال أو مإاقش .

                                                                                       
عإصوور اجلووإس : فووم قوواال مل يقوول اللغوو  العربيوو  هال مووا كووان عوورَب أصوويل ، هووذه قاعوودة  ا ئوو  فووإحن جنوود همووام الإحوواة  س*و

 سيبويه سهو فارسي األصلو اإلمام الب اري صاحب أدق كتب اللغ  أصل          سخباري األصلو
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 خامسا : األحاديث النبوية الشريفة :

  األصل لديهم أال يعتد به وال يستشهد به ، وحجتهم يف  لك أن األحاديث الإبوي  ال عإقل عن الإيب 
لكإها عروى ابملعىن كما عروى ابللفظ واملعىن أيضا ، ولذا فرمبا يروي احلديث الواحد كما ةعت ، و 

برواايت عدة ألن كل راو يرويه بعبارعه اضاص  ، أضف ه:  لك ما وقع يف رواي  احلديث من اللحن ، 
لحديث ألفاظا ورمبا يرجع هذا اللحن ه: أن ك ري من الرواة كانوا غري عرب ولذا فقد د لت يف رواايهتم ل

 وليس من كالمه. وعراكيب ُا مل يقله الرسول 

ويف احلقيق  فإن ما قاله القدماء يف ان احلديث الشريف قد وقع من اللحن ولكن يف أوا ر القرن ال الث 
يف كتب أمهها  اهلجري قامت جمموع  من علماء احلديث جيمع جمموعات قيم  يف أحاديث الإيب 

مسلم الذين عو يا الدق  املتإاهي  يف مجع هذه األحاديث يف دق  ه الص  صحيح الب اري ، وصحيح
 وهذه األحاديث اجملموع  م ل أعلى درجات الصح  ملا يتوافر فيهما من عوامل الضبط والدق  والعإاي .

كما عشكل هذه األحاديث الروة لغوي  قيم  ، ملا ورد فيها من ألفاظ عراكيب عربي  فصيح  ، عفيد مؤرخ 
ولذا فقد وجدان بعض اللغويني حيتجون ابألحاديث ، م ل "كاد الفقر أن يكون كفرا" لغ  فائدة عظمى. ال

 و لك يف جواز هد ال أن على  رب كاد ، وهن كان الراجح عإدهم عدم جواز د وهلا عليه.

ضاد ، أفصح من نطق ابل وهم يشريون مع  لك ه: أن هذه األحاديث عرض  لتغيري الرواة ألن الرسول 
ويف احلقيق  فإن األجدر ابلباح ني يف اللغ  أن جيوزوا االستشهاد ابألحاديث املعتمدة يف صحتها ، من 
حيث كوهنا مادة لغوي  رويت مإذ زمن بعيد ، ورواها قوم القات يتقإون العربي  ، سواء كانوا عراب أو غري 

ط عوافر عامل الضبط والت بيت الي عرب ، ألن دراس  هذه األحاديث ستفيد الباح ني اللغويني ، بشر 
 جيب عليهم أن ي بتوها.

 

 ثالثا : دور اللغة في الحرب النفسية ضد العراق

عستعمل الوالايت املتحدة األمريكي  هذه اللغ  يف غزو العراق فاست دمت أحدث عكإولوجيا الدمار 
اءة وحتتل القإوات الفضائي  االنتقائي أو الشامل ، ولكإها عست دم أيضا اإلعالم متعدد الوسائط بكف

العاملي  واإلقليمي  موقع الصدارة يف هذا اجملال ، فليس يف هذه احلرب ح  اآلن بياانت عسكري  وغإما 
ساع  ، وعقود الشبك  األمريكي  "سي هن هن" الي حتصل من القوات  24متابع  ه باري  على مدار 

ا يف دا ل الوحدات العسكري  يعيشن مع املقاعلني الغازي  عسهيالت غري مألوف  م ل وجود مراسلني هل
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ويرعدون الياب مقام  الكيمائيات ، كما أهنا عضم جهود احملطات اإلقليمي  العربي  والربيطاني  ، وعبيع 
 الصور الي حصلت عليها لعدد من الشبكات األوروبي .

ام األول "احلرب الإفسي  ضد العراق" وهلذا العرض السيإمائي لوقائع الغزو أغراضا متعددة ، واييت يف املق
 وعتضح فيما أييت :

اضرب الذي يشيع ابحتموال مووت صودام يف اهلجووم اجلووي علوى مقور الرائسو  ، عون مصوور هوذا اضورب كموا  -1
بعوض مون عموالء امل وابرات األمريكيو   –قال زير الدفاع األمريكي بعض من عموالء امل وابرات األمريكيو  

من أجهزة احلكوم العراقيو  ، واهلودف مون التالعوب ابأل بوار واإلشواعات همخواد عزميو  املوالوق هبم والقريبني 
القتال يف صفوف اجليش العراقوي وصورف اجلمواهري املعاديو  للحورب عورب الكورة األرضوي  عون اسوتمرارها يف 

 التعبري عن س طها املتزايد مع استمرار عملي  الغزو والتدمري.

يعرضها برباع  حتسده علها هوليود فالصورة املب وال  مإتقاة بشكل جيذب فاملصدر الوحيد لل رب أو الصور 
 الإاو ه: عرك مهم اليوم والبقاء أمام التليفزيون ملتابع  أحداث فيلم اإلاثرة أعد مبونتاج قدر وه راج رائع.

 من أمثلة الحرب النفسية أيضا :

 بغــــداد تحــــترق : •
عدمريا  ما ومل يبعد فيها أي آاثر للحياة ، ويف الوقت نفسه ال  هذا اضرب يشعران ابن بغداد قد دمرت

يظهر عل شاة التلفاز هال  رب ، أما ح يث املوعى وه الل املباين فلم يظهر مإها شيء ، و لك ألن الفيلم 
 ال يريد هزعاج املتفرجني أو ه كاء س طهم على اجلرمي  الي عرعكب أمامهم.

ى االدعاءات والكذب وعدم است دام اللغ  بذكاء املبالغ  يف الكذب يؤدي فاحلرب الإفسي  الي عقوم عل
ه: نتائج عكسي  على است دام هذه اللغ  كما حدث مع "عوين بلري" حيإما صرح لدولته عإد عودة 

 ج ث القتلى يف العراق أبن القيادة العراقي  قد أعد مإهم اهنم ليسا من قتلى احلرب.

عب بطريق   ا ئ  أنه مل يراع واقع احلدث فجذور آاثر احلرب أبجسادهم وليس ونرى هذا االدعاء الذي ر 
أي آاثر أبحد مإهم ألاثر اإلعدام ، هذا ما ي بته الطب الشرعي ، هً ا التضليل والكذب يف احلرب الإفسي  

 قد عإقلب ويرعد بإتائج عكسي  يصعب التأكد مإها.

 فمن هــذه األلفـــاظ أيضا : 

هذا ععبري  كي وموظوف بصوورة جيودة ألنوه لويس بوه كوذب أو  صدمة :حرب الرعب وال •
عغيووري حلقووائق يووؤدي ه: نتووائج عكسووي  ، ه ا مووا عوورف أصووله وقوود وظفتووه أمريكووا يف احلوورب الإفسووي  ، وقوود  
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كووان لووه أالوور علووى أفووراد الشووعب ألنووه حيموول الإوواو علووى الووذهاب موون أرضووهم ه: أموواكن ا وورى او حيموول 
 عب.السكان على اضوف والر 

وهو مصطلح حيمل العراق علوى اسوتقبال الغوزاة رحوب وهوو يهودف ه:  تحريـــر العـــراق : •
 فصل الشعب عن القيادة.

ُا يشعر الإاو أبن أمريكا عسعى من أجول هودف سوامي وهوو الودفاع  الدفاع عن الحرية : •
 عن احلري  والدميقرا ي .

ولكووإهم ال يريوودون هظهووار أن اجلوويش أي أن العووراقيني هووم الووذين يقتلووون  النيةةران الصةةديقة : •
 العراقي قوي و لك ملصطلح يست دم لت يف حدة اضرب         وأالره الإفسي.

عوورض صووورة حلفإوو  موون الرجووال يتقوودمهم مووع موون يرفووع علمووا أبوويض زاعمووا أن بعووض القووات العراقيوو  بوودأت  •
 عستسلم.

م صورحوا أبهنوا مل عسوقط أبيوودي عودم رايو  أي صوورة لسوقوط هليكووبرت حربيو  علووى أرض الكويوت. بول أهنو •
جإوودي  12األسوولح  العراقيوو  وحتججوووا بعوودم معرفوو  سووبب سووقو ها ، ومل يووذكروا أي شوويء عوون مصوورع الووو

 األمريكي الربيطاين ح  ال يشعلوا احلماس  يف قلوب األ راف املإاهض  للحرب.

 عدم عقدمي أي معلم  عن عصادم  ائرعني هليكوبرت حربيتني. •
 على مإابع البرتول. سيطرة األمريكان •
وغريهوووووا مووووون  …سوووووقوط ميإووووواء أم القصووووور يف يووووود األمريكوووووان كلهوووووا أكا يوووووب ال أسووووواو هلوووووا مووووون الصوووووح   •

 االدعاءات.
عقوودم صووورة متكووررة ملبووان حتوورتق يف بغووداد أبنوارهووا املسووائي  العاديوو  ، ولكوون ال يقوودم صووورة مباشوورة لبقووااي  •

حيووث اهنالوت عليهوا عوودة أنوواع مون الصووواريخ ، هكوذا عتحووول املبواين احملرتقو  وال  كوور املصوري ملون كووانوا هبوا 
 مأساة عدمري العراق ه: ملهاة.

 من الحرب النفسية أيضا : 

عصرحيات بوش أبنه د ل احلرب بتوجيه ههلي ، وأنه يصلي من اجل السالم ، وهنه سوف لصص يوم 
تمي وال يؤمن بدين معني و لك يصلي ويصم فيه جللب العإاي  اإلهلي  للجإود األمريكان مع انه ال يإ

 ليكسب هذه احلرب الشرعي  الديإي .
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أيضا وصفه صدام أبنه  اغي  وعصرحيه دائما أبنه يهدف من وراء هذه احلرب عفويض الإظام العراقي ، 
ومع  لك جند احلرب عبيد األ فال والشيوخ ح  الذين هاجروا ه: األردن فقد اصطادوهم من على 

 احلدود.

الإفسي  قوهلم أبهنم سوف سيعملون على هعادة هعمار العراق فما فائدة اإلعمار ؟ وملا ا  ومن احلرب
 اإلعمار ؟ وهل يعقل أن املدر يعمر ؟ واللص الذي اعتاد أن يسرق هل يعقل أن يتصف ابألمان  ؟.

حد  وهل من السالم والدميقرا ي  وحري  الشعوب عدمري شعب كامل بسبب فرد أو نظام ديكتاعوري على
قوهلم ؟ لقد  لطت أمريكا املفاهيم ببعضها ، است دمت اللغ  كسالح حرب من أقوى األسلح  

 املست دم .
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 التدريـــــــب الخامــــــس

 ن يف الدنيا  أنك غريب أو قال عليه الصال  والسالم : "
فإذا أمسيت فال حتدثها ، واعدد ن"سك يف املوتى ،  عابر سبيل
ت فال حتدثها ابملساء ، وخذ من صحتك ، وإذا أصبح ابلصباح

 لسقمك ، ومن شبابك هلرمك ، ومن        فراغك لشغلك.
رحم هللا امرأ قال خريا ، فغنم ، أو سكت فسلم ، إن اللسان 
أملك شيء لإلنسان ، اللهم ُصْن وجهي ابليسار ، وال تبذل جاهي 

وأنت ، وأبلى ببغض من منعين ،  فافنت حب  من أعطاينابإلقتار ، 
 ، واملنع ، إنك على  ل شئ قدير.". من وراء ذلك  له وِل اإلعطاء

 بعض األسئل  :
 : اقرأ احلديث إبمعان ، وحتدث عما يهدف إليه أبسلوب أديب.  1س
 
 
 
 
 
 : أعرب ما حتته خط ابلت"صيل. 2س
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 : استخرج من النص :  3س
د أن فعال ماضيا خرج للدعاء ، وأدخله يف مجلة من عندك بع –أ 

 حتوله للمضارع.
 
 
 فعل أمر خرج للدعاء ، وهات ماضيه ، وضعه يف مجلة. –ب 
 
 
أسلوب هني خرج للدعاء ، وأدخل على ال"عل املضارع نون  –ج 

 التو يد الثقيلة ، وبني أثرها.
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فعلني مبنيني للمجهول ، وحوهلما لل"اعل ، وأدخلهما يف مجلة  –د 
 مبينا ما حدث عند التحويل.

 
 
 مصدرين رابعيني ، وهات فعليهما ، واضعا إايمها  ل يف مجلة. -هـ
 
 
 مصدرين ثالثيني ، وهات فعليهما ، واضعا إايمها  ل يف مجلة. –و 
 
 
 فعلني من أخوات  ان استخدما اتمني ، وعني فاعل  ل منهما. –ز 
 
 
: أسند العبار  التالية للمخاطبة ، واملثىن واجلمع بنوعيه ، وغري  4س

 "كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".:  ما يلزم
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: هات "ال" يف أربع مجل ، حبيث تكون يف األوىل انفية لل"عل  5س

، ويف الثانية انهية ، ويف الثالثة انفية للجنس ، ويف الرابعة 
 عاملة عمل ليس ، وبني أثرها يف مدخوهلما.

 
 
 
تعيش  :  يف تربط بني هذا احلديث : "اعمل لدنياك  أنك 6س

 أبدا" موضحا أنه ال تناقض بينهما.
 
 
 
"كن يف الدنيا كأنك : ما املعىن الدقيق لقوله عليه السالم :  7س

 غريب أو      عابر سبيل".
 
: هات صيغة "أفعل الت"ضيل" وضعها يف مجلة ، وأدخل عليها  8س

 فعال انسخا وبني أثره.
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جاهي  -: ا شف يف معجمك ، عن معاين الكلمات : تبذل  9س
 وِل –االقتار  –
 
 
 
 
: هات أضداد الكلمات التالية ، وأدخل  ل منها يف مجلة :  10س

 رحم. –وِل  –اإلقتار  –هرمك  –عابر سبيل  –غريب 
 
 
 –أمسيت  –: ما حمل اجلمل التالية من اإلعراب : قال خريا  11س

 فال حتدثها.
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، وضح  : أتيت "من" موصولة ، واسم شرط ، واسم است"هام 12س
 ذلك مع التمثيل لكل حالة.
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 التدريــــــب الســــــادس

 تب علي بن أيب طالب  رم هللا وجهه إىل األسود بني قطبة 
صاحب  حلوان : "أما بعد فإن الواِل إذا اختلف هواه منعه ذلك  

ليس ، فإنه  فليكن أمر الناس عندك يف احلق سواء ثريا من العدل ، 
، فاجتنب ما ننكر أمثاله ، وابتذل  يف اجلور عوض من العدل

ن"سك فيما افرتض هللا عليك ، راجيا لثوابه ، ومتخوفا من عقابه ، 
فيها ساعة إال  انت مل ي"رغ صاحبها قط واعلم أن الدار دار بلية 

 يغنيك عن احلق شيء أبدافرغته عليه حسر  يوم القيامة ، فإنه لن  
ن الرعية جبهدك ، ، ومن احلق عليك ح"  ن"سك ، واالحتساب ع

فإن الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك 
 والسالم".

 بعض األسئل  :
 : استخرج من القطعة : 1س
اسني منقوصني ، وبني عالمة إعراهبما بعد وضع  ل منهما يف  –أ 

 مجلة م"يد .
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

241 

 
األدوات الناسخة ، سواء أ انت أفعاال أم حروفا ، وبني اسم  –ب 

 نهما ، ووضح عملهما اإلعرايب.وخرب  ل  م
 
 
 
األفعال املزيد  ، وبني حروف الزايد  يف  ل منها ، وهات  –ج 

 مصدر          ل منها.
 
 
 
صيغتني السم ال"اعل ، وزهنما ، وضع  ل منهما يف مجلة م"يد   –د 

 بعد أن حتدد املوقع اإلعرايب لكل منهما.
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، وللمثىن وللجمع بنوعيه ،  اسند العبار  التالية للمخاطبة -: أ 2س
 ض هللا عليك". "ابتذل نفسك فيما فرمث وضح معناها. 

 
 
 
 
 أعرب ما حتته خط. –ب 
 
 
 
حتدث ابلعبار  التالية عن امل"رد ، واملثىن ، واجلمع بنوعيهما ،  –ج 

 "هن الذي يصل هليك من  لك أفضل".مع تغيري ما يلزم. 
 
 
 
 
 ال يقل عن  سة أسطر.: عرب عما فهمته من النص فيما  3س
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 التدريــــــب السابـــــــع

 جاء يف كتاب "الطراز" ليحيي بن محزة العلوي 
"معرفة اللغة مما تداولته األلسنة، و ثر استعماله ، وصار 

ونعىن به معرفة نسبة مألوفا ، موضوعه هو البالغة وال"صاحة ، 
 تها أربعة :، ومسمياهتا ، ومجلالكلم امل"رد  إىل   معانيها 

املرتادفة ، ونعىن به األل"اظ املختل"ة الصيحي ، واملتوارد  على  أوهلا :
اضمر ، واملدام ، والعقار ، وحنو معىن واحد ، وهذا حنو : 

 الليث ، واألسد.
املتباينة ، ونريد هبا األل"اظ املختل"ة على املعاين املختل"ة  واثنيهما :

 واألسد. اإلنسان ، والفرو ،، وهذا  حنو : 
املتواطئة ، وهي األل"اظ املطلقة على معان متغاير  ، واثل هما : 

جيمعها أمر معنوي ، تكون مشرت ة فيه ، وهذا حنو قولنا : 
جبامع الرجولية ، زيد وعمرو وبكر ، فإنه يطلق على رجل 

 فرو ، وحيوان.واإلنسانية ، وهكذا قولنا :      
املت"قة )البنية( ، الدالة على معان املشرت ة ، وهي األل"اظ ورابعها : 

،  عني تل"ة ، غري مت"قة يف أمر معنوي ، وهذا حنو قولنا : 
فإهنا تطلق على العني الباصر  ، وعني الشمس ، وعني الر ية 
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وعني امليزان ، فهذه املعاين  لها  تل"ة يف أن"سها وال تت"ق 
 إال يف جمرد الل"  ، ال غري."

 بعض األسئل  :
 ستخرج من النص :: ا 1س
اجلمل االسية ، وعني مبتدأ ، وخرب  ل منها ، مع حتديد نوع  –أ 

 اخلرب.
 
مثاال لكل نوع من األساء املبينة ، وعني نوعه ، وضعه يف  –ب 

 مجلة         من عندك.
 
 
 
األفعال الالزمة ، وزن  ل منها ، مث ضعه يف مجلة ، مبينا  يف  –ج 

 عديته ؟
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ملتعدية ، وزن  ل منها ، وحدد حروف الزايد  فيها ، األفعال ا –د 
 وجردها مث ضعها يف مجل.

 
 
 
األفعال املبنية للم"عول ، وحدد انئب ال"اعل لكل منها ،  -هـ

 وحدد التغري الذي طرأ عليها.
 
 
 
األفعال املتزايد  ، وزن  ل منها ، وحدد حروف الزايد  فيها ،  –و 

 وجردها مث ضعها يف مجل.
فعال الناقصة ، وبني أثرها يف اجلمل االسية ، ونوع اخلرب يف          األ –ز 

  ل مجلة.
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صيحي أساء ال"اعلني ، وزن  ل منها وهات األفعال املشتقة  –ح 

 منها.
 
 
 
 
 األدوات الناسخة ، وبني أثرها ، حمددا معموليها. –ط 
 
 
 
 : أعرب ابلت"صيل ما حتته خط. 2س
 
 
 
تاب "الطراز" وصاحبه ؟ وما قيمته يف جمال  : ماذا تعرف عن   3س

 موضوعه
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: هات أضداد الكلمات التالية ، وضع  ل منها يف مجلة :  4س

 عقاعس. –متباين  –مألوف  –الفصاح  
 
 
 
 
 
 
"هذه الوردة ، عسر الرائني : اسند العبار  التالية للمثين واجلمع :  5س

 ".بتفتحها صباحا ، ويغمر شذاها اجلو  ول الإهار
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 فهــرست الموضويــات
 ـــــ

 الصفحــــة املوضـــــــــــــوع

 3 مقدمـــــــــة 

 76 – 5 القســـم األول : النحــــــو

 9-7 الكلمة  •

 29-10 مروف السر •

 35-30 الوظائف اإلعرابية •
 64-36 أنواع اإلعراب وعالماعه •
 76-65 تطبيقات على النحو •

 125-77 القواعد اإلمالئية القسـم الثانـي :

 104-79 رسم الهمــــزة

 87-79 أوال : مهز  الوصل ومهز  القطع
 101-88 اثنيا : اهلمز  املتوسطة
 104-102 اثلثا : اهلمز  املتطرفة
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 107-105 األلف اللينة.

 113-108 الحروف التي تنطق وال تكتب.

 115-114 الحروف التي تكتب وال تنطق

 119-116 رقيمعالمات الت

 125-120 تدريبات على القواعد اإلمالئية

 
 
 
 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ديوان سراج الدين المحار

 

251 

 الصفحــــة املوضـــــــــــــوع

 144-127 الخط العربي –القسم الثالث 

النصوص األدبية )الشعر  –القسم الرابع 

 والنثر(

145-211 

 175-147 أوالً : قراءة في الشعر

 211-176 ثانيًا : قراء في النثر

 251-215 البالغة العربية –س القسم الخام

 221-215 الفصاحة

 232-222 علم البالغة

 253-233 نماذج من كتب البالغة

 266-253 موسيقا الشعر –القسم السادس 

 299-267 تدريبات عامة –القسم السابع 

 

 

 مركز الشروق للكمبيوتر
 375982/064ت :   -حي السالم  -اإلمساعيلية 

 

 رقــم اإليــداع   

 الترقيم الدولي
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