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٣

َمُة املَُقدِّ
َكاُملِيِّ  ِط) وْفًقا لِْلَمْنَهِج التَّ ِل الُمَتَوسِّ فِّ األوَّ ُة لِلصَّ َكاَن َتأْلِْيُف ِكَتاِب (اللَُّغُة الَعَرِبيَّ
َالَقى  َوَقْد  اْلِعَراِق،  ِفي  ِة  الَعَرِبيَّ اللَُّغِة  َمْنَهِج  لَِتْحِدْيِث  ًة  َجادَّ اْنِطَالَقًة   201٦ َعام 
ِسْيَن َوُمْشِرِفْيَن)؛ إِْذ ُبِنَي  ْيَن (ُمْدرِّ َلَبِة َوأُْخَواِنَنا اْلَمْيَداِنيِّ اِئَنا الطَّ َتْرِحْيًبا َكِبْيًرا ِمْن أَِعزَّ
ْرِبَيِة، َواْلَمْنَهَج  َة لَِوَزاَرِة التَّ ْرَبِويَّ ِة اْلَحِديَثِة، َوَراَعى اْلَفْلَسَفَة التَّ ْرَبِويَّ َوْفًقا لِْألَْهَداِف التَّ

اْلِعْلِميَّ اْلَحِدْيَث ِفي َتْعلِْيِم اللَُّغاِت.
ِفْقَرةٌ  ِفْيِه  ِزْيَدْت  الَِّذي  ِط)  الُمَتَوسِّ الثَّاني  فِّ  لِلصَّ ُة  الَعَرِبيَّ (اللَُّغُة  ِكَتاُب  َتَالهُ  ُثمَّ 
َعَلى   الَِب  الطَّ ُتَساِعُد  َها  أَنَّ ِفي  ُتَها  يَّ أََهمِّ َوَتْكُمُن  وأْعِرْب)،  (َحلّْل  ِهَي  ٌة،  ُمِهمَّ َجِدْيَدةٌ 
ْلِقْيِن ِفي  ِئْيَسِة َبَدًال ِمْن اْعِتَماِد اْلِحْفِظ َوالتَّ َناِتَها الرَّ إْعَراِب اْلُجَمِل َبْعَد َتْحلِْيلَِها إَلى ُمَكوِّ
الِِب ِباْلَعْوَدِة إَلى َجْذِر اْلَكلَِمِة؛  َتْدِرْيِس َمَهاَرِة اْإلْعَراِب. َوِفيِه  أَْيًضا  ُرتَِّب ُمْعَجُم الطَّ
الُِب َقاِدًرا َعَلى َمْعِرَفِة َجْذِر اْلَكلَِمِة َبْعَد أَْن َدَرَس اْلِمْيَزاَن  إِْذ ُيْفَتَرُض أَْن َيُكْوَن الطَّ

    . ْرِفيَّ الصَّ
ِط)، َفَقْد َجاَء إِْكَماًال لَِذْيِنَك  الِِث الُمَتَوسِّ فِّ الثَّ ُة لِلصَّ ا ِكَتاُبَنا َهَذا (اللَُّغُة الَعَرِبيَّ أَمَّ
ِبَع ِفي الُجْزأَْيِن َمْنَهٌج َواِحٌد؛ إذ ُبِنَي اْلِكَتاُب َعَلى ِنَظاِم  اْلِكَتاِبْيِن َفَكاَن ِفي ُجْزأَْيِن، َواتُّ
اْلَوْحَدةُ  َحْوَلُه  َتُدْوُر  ا  ِمْحَوِرّيً َمْوُضْوًعا  ُيَمثُِّل  ُعْنَواٌن  َوْحَدٍة  لُِكلِّ  أيًضا،  اْلَوْحَداِت 
َعْت َمْوُضْوَعاُتَها َبْيَن اْلَوَطِنيِّ  ًة، َتَنوَّ َن اْلِكَتاُب ستَّ َعْشَرَة َوْحَدًة ِدَراِسيَّ ُكلَُّها، َوَتَضمَّ
ا  ُة ِفي َهَذا اْلِكَتاِب َعمَّ َراِسيَّ ، َوَقِد اْخَتَلَفِت اْلَوْحَدةُ الدِّ َقاِفيِّ َواالْجِتَماِعيِّ َواْإلِْنَساِنيِّ َوالثَّ
ِة،  اِبَقْيِن، َفَكاَنْت ُدُرْوُسَها َوْفًقا لِْآلِتي: اْلُمَطاَلَعُة، َوَقَواِعُد اللَُّغِة الَعَرِبيَّ ِفي اْلِكَتاَبْيِن السَّ

ْعِبيُر، َواْألََدُب.  َواإلْمالَُء، َوالتَّ
َوِفي ُكلِّ َوْحَدٍة ُتْسَتَقى أْفُرُع اللَُّغِة ِمْن َمْوُضْوِع َدْرِس اْلُمَطاَلَعِة، الَِّذي اُْسُتِقَيْت 
ِفْكَرُتُه أَْصًال ِمْن َمْوُضْوِع اْألََدِب، َوُهَو َيْشَتِمُل َعَلى اْلِفْقَراِت اْلَمْعُهْوَدِة َنْفِسَها، َوَقْد 
اْإلْمَكاِن  َقْدَر  ًة  َبَالِغيَّ إَِشاَراٍت  ُهَنا   ( النَّصِّ أَْثَناِء  (ِفي  ِفْقَرةُ  َن  َتَتَضمَّ أَْن  إَلى  َعَمْدَنا 
ُف إَِلْيه ِفي  ِة الَِّذي َسَيَتَعرَّ َلَبِة لَِهَذا اْلَفْرِع اْلُمِهمِّ ِمْن أَْفُرِع اللَُّغِة الَعَرِبيَّ لَِتْهِيَئِة أْذَهاِن الطَّ

ِة. اْلَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَّ
ِة،  الَعَرِبيَّ اللَُّغِة  َقَواِعِد  َمْوُضْوَعاُت  اْلُمَطاَلَعِة  َنصِّ  َضْوِء  في  ُشِرَحْت  وَقْد 

ْعِبيِر.  وَمْوُضْوَعاُت اإلِْمالِء، َوَدْرُس التَّ



٤

َة لِلّطالِِب،  ا اْألَدُب َفَقِد اُْخِتْيَرْت َمْوُضْوَعاُتُه ِبِعَناَيٍة لُِتَناِسَب اْلَمْرَحَلَة اْلُعْمِريَّ أمَّ
ِفِه إَِلى اْألََدِب َوفُُنْوِنِه، َفاْخِتْيَرْت ِمَن اْلَقَصاِئِد أَْسَهلَُها َلْفًظا  َبًة لَِتَعرُّ َولَِتُكْوَن ِبَداَيًة ُمَحبَّ
َوأَْيَسُرَها َفْهًما، َواْقُتِضَب اْلَحِدْيُث َعْن فُُنْوِن اْألََدِب اْقِتَضاًبا َغْيَر ُمِخلٍّ َتْخِفْيًفا َعْن 

َلَبِة. َكاِهِل أَْبَناِئَنا الطَّ
الِِب الَِّذي ُرتَِّب ِهَجاِئّيًا َفْضًال َعِن اْعِتَماِد اْلَعْوَدِة إَلى   ُخِتَم ُكلُّ ُجْزٍء ِبُمْعَجِم الطَّ
الُِب ِفي ِنَهاَيِة َهِذِه اْلَمْرَحَلِة َقْد َتَعلََّم َطِرْيَقَة اْسِتْخراِج  اْلَجْذِر، َوُيْفَتَرُض أَْن َيُكْوَن الطَّ

اْلَكلَِماِت ِمَن اْلُمْعَجِم اْألَلِْفَباِئيِّ ِفي أَْبَسِط ُصَوِرَها.
َطِة) ِفي ِنَهاَيِة   اْحَتَوى اْلِكَتاُب أَْيًضا َعَلى (ُمْعَجم َتْقِوْيِم اللَِّساِن لِْلَمْرَحَلِة اْلُمَتَوسِّ
الُِب َعَلى َتَواُصٍل َمَع اْألْلَفاِظ الَِّتي  اِني ِمَن اْلِكَتاِب، َواْلَغاَيُة ِمْنُه أَْن َيْبَقى الطَّ اْلُجْزِء الثَّ

ُعِرَضْت ِفي ِفْقَرِة َتْقِوْيِم اللَِّساِن ِفي َهِذِه اْلَمْرَحَلِة.
َر األُْخَوَة الَقاِئِميَن َعَلى َتْدِريِس َهَذا الِكَتاِب بأَْن َيْغِرُسوا   َوالَ َيفُوُتَنا ُهَنا أَْن ُنَذكِّ
ْرِس الَجِديِد،  ُدوُهم ِقَراَءَة الدَّ ِة، َفِهَي لَُغُة القُْرآِن، َوأَْن ُيَعوِّ َلَبِة ُحبَّ اللَُّغِة الَعَرِبيَّ ِفي الطَّ
ًدا،  ْرِس إِْعَداًدا َجيِّ وا لِلدَّ الََع َعَلْيِه َقْبَل َشْرِحِه، َوَعَلى َهُؤالِء الَقاِئِميَن أَْن ُيِعدُّ واالطِّ
ِفي  َطَلَبِتِهم  َعَلى  ُدُروِسِهم  ِفي  َيْعَتِمُدوا  َوأَْن  ُيَناِسُبُه،  ِبَما  َدْرٍس  لُِكلِّ  ُموا  ُيَقدِّ َوأَْن 
الِِب َوَيْنَتِهي ِبِه، َوأَالَّ  ْرُس الَِّذي َيْبَدأُ ِبالطَّ اِجُح َهَو الدَّ ْرُس النَّ الُمَناَقَشِة َوالِحَواِر؛ َفالدَّ
الِِب  ِد ِمْن إِْدَراِك الطَّ أَكُّ ٍة إَِلى أُْخَرى إِالَّ َبْعَد التَّ ْرِس ِمْن ُجْزِئيَّ َيْنَتِقلُوا ِعْنَد َعْرِض الدَّ
إَِلى  َوَتْحِويلِِه  َتْعلََّمه،  َما  َتْطِبيِق  َعَلى  َمَهاَرِته  ِبِقَياِس  َيُكوُن  َذلَِك  إَِلى  ِبيُل  َوالسَّ َلَها، 
ْمِريَناِت ُكلَِّها أَْمًرا الَِزًما؛ َفَكْثَرةُ  سلُوٍك َمْنُظوٍر، َوِمْن َثمَّ َيُكوُن اْلِحْرُص َعَلى َحلِّ التَّ

ٍة. ٍة إَِلى َمَهاَراٍت لَُغِويَّ ْدِريِب ُتَثبُِّت اْلَمْعلُوَماِت، َوَتْنقُلَُها ِمْن َمْعلُوَماٍت ِذْهِنيَّ التَّ
ْوِفيَق  ْدِريِس التَّ ْمَناهُ، َوَراِجيَن لِلَقاِئِميَن َعَلى التَّ  آِملِيَن أَْن َنُكوَن َقْد ُوفِّْقَنا ِفيَما َقدَّ
ِة ِمْن َتألِيِف َهَذا اْلِكَتاِب، َوُمَواَفاَتَنا ِبُمالَحَظاِتِهْم  ِفي َعَملِِهْم لَِتْحِقيِق اْألَْهَداِف اْلَمْرُجوَّ
اِجَعِة الَِّتي َسَنْسَتْرِشُد ِبَها ِفي َتْطِويِر َعَملَِنا ِبَما ُيَشارُك ِفي ِبَناِء  ْغِذَيِة الرَّ َعْن َطِريِق التَّ
َمْنَهٍج ُمَتَميٍِّز، َوَقاِدٍر َعَلى َتْحِقيِق األَْهَداِف واالْرِتَقاِء باللَُّغِة، َوَجْعلَِها سلُوًكا َيْوِمّيًا 

الُِب َعَلى ُمْسَتوى النُّْطِق والِكَتاَبِة.  ُيَماِرُسُه الطَّ
اْلُمَؤلِّفُْوَن           



٥

ْر َتَذكَّ

ِة َيَتأْلَُّف ِمْن َثَالَثِة أَْقَساٍم: اْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف. 1- اْلَكَالُم ِفي اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ

. ْنِوْيِن، َوَحْرِف اْلَجرِّ ْعِرْيِف َعَلْيِه، َوالتَّ 2- َعَالَماُت االْسِم: ُدُخْوُل (ال) التَّ

َمُن: َماٍض َيُدلُّ َعَلى  ۳- اْلِفْعُل: َكلَِمٌة َتُدلُّ َعَلى َحَدٍث َوَزَمٍن. َوُهَو َعَلى َثَالَثِة أَْقَساٍم ِمْن َحْيُث الزَّ

َمِن اْلَماِضي، َوُمَضاِرٌع َيُدلُّ َعَلى اْلَحاِل َواْلُمْسَتْقَبِل، َوأَْمٌر َيُدلُّ َعَلى َزَمِن اْلُمْسَتْقَبِل َفَقط. الزَّ

اِن َدائًما، ِفي ِحْين َيُكْوُن اْلِفْعُل اْلُمَضاِرُع ُمْعَرًبا ومبنياً. 4- اْلِفْعُل اْلَماِضي َوِفْعُل اْألَْمِر َمْبِنيَّ

اِكَنُة، أْو  أِنْيِث السَّ ٥- ُيْبَنى اْلِفْعُل اْلَماِضي َعَلى اْلَفْتِح إَذا َلْم َيتَِّصْل ِبِه َشْيٌء، أِو اتََّصَلْت ِبِه َتاُء التَّ

ْسَوِة، َوَنا الُمَتَكلِِّمْيَن.  ُكْوِن إَذا اتََّصَلْت ِبِه َتاُء اْلَفاِعِل، َوُنْوُن النِّ ألُِف االْثَنْيِن. وُيْبَنى َعَلى السُّ

مِّ، َفَيُكْوُن إَذا اتََّصَلْت ِبِه َواُو اْلَجَماَعِة.  ا اْلِبَناُء َعَلى الضَّ أَمَّ

اِء، ُهَما: َتاُء اْلَفاِعِل (ُت- َت -ِت)، َوُتْعَرُب َفاِعًال،  ٦- َتَتِصُل ِباْلِفْعِل اْلَماِضي َنْوَعاِن ِمَن التَّ

اِكَنِة َوِهَي َال َمَحلَّ َلَها ِمَن اْإلْعَراِب. أِنْيِث السَّ َوَتاُء التَّ

ٌف ِبـ(ال) او كلمة مبدوءة بهمزة وصل. اِكَنُة إَِذا َجاَء َبْعَدَها اْسٌم ُمَعرَّ أِنْيِث السَّ ۷- ُتْكَسُر َتاُء التَّ

َماِئُر الَِّتي َتتَِّصُل ِبِفْعِل اْألَمِر (الواو ونون النسوة وياء المخاطبة وألف التثنية) ُتْعَرُب  ۸-الضَّ

َفاِعًال، َوإَِذا َلْم َيتَِّصْل ِبِه َضِمْيٌر َكاَن ُمْسَنًدا إَلى اْلُمْفَرِد اْلُمَخاَطِب، َوَفاِعلُُه َضِمْيٌر ُمْسَتِتٌر 

ُوُجْوًبا َتْقِدْيُرهُ (أَْنَت). 

َصِحْيًحا.  َحْرًفا  اْلِفْعِل  آِخُر  َكاَن  إَِذا  اِهَرَة  الظَّ َة  مَّ الضَّ اْلُمَضاِرِع  اْلِفْعِل  َرْفِع  َعَالَمُة  َتُكْوُن   -۹

ا إَِذا َكاَن  أَمَّ ِباْألَلِِف، ِمْثُل: (َيْخَشى)،   ِر إَِذا َكاَن ُمْعَتلَّ اْآلِخِر  لِْلَتَعذُّ رًة  ُة ُمَقدَّ مَّ وَتُكْوُن الضَّ

َرًة لِْلِثَقِل. ُمْعَتلَّ اْآلِخِر ِباْلَواِو أَِو اْلَياِء، ِمْثُل: (َيْعلُو، َيْرِمي)، َفَتُكْوُن ُمَقدَّ

10- َيُكْوُن اْلِفْعُل اْلُمَضاِرُع َمْنُصْوًبا إَِذا َسَبَقُه َحْرٌف ِمْن أَْحُرِف النَّصِب (أَْن، َوَكي، وَلن، َوَالم 

ْعلِْيِل). التَّ

اِهَية، َوَالم اْألْمِر).  11- ُيْجَزُم اْلِفْعُل اْلُمَضاِرُع إَِذا َسَبَقُه َحْرٌف ِمْن أَْحُرِف اْلَجْزِم: (َلْم، َوَال النَّ

12-األَْفَعاُل اْلَخْمَسُة: ِهي أْفَعاٌل ُمَضاِرَعٌة اتََّصَلْت ِبَها ألُِف االْثَنْيِن، أَْو َواُو اْلَجَماَعِة، أَْو َياُء 

اْلُمَخاَطَبِة: (َيْفَعالِن، َتْفَعَالِن، َيْفَعلُوَن،  َتْفَعلُوَن، َتْفَعلْيَن).



٦

1۳- ُتْوَضُع اْألَلُِف اْلَفاِرَقُة َبْعَد َواِو اْلِفْعِل اْلَماِضي الَِّذي اتََّصَلْت ِبِه َواُو اْلَجَماَعِة، 
أَْو  َمْنُصْوًبا  َوَكاَن  اْلَخْمَسِة،  اْألَْفَعاِل  ِمَن  ُهَو  الَِّذي  اْلُمَضاِرِع  اْلِفْعل  َواِو  َبْعَد  َو 
الِِم الَِّذي ُحِذَفْت ُنْوُنُه  ِر السَّ َمْجُزْوًما. َوَال ُتْوَضُع َهِذِه االلف َبْعَد َواِو َجْمِع اْلُمَذكَّ

لِْإلَضاَفِة او الواو التي هي من اصل الفعل مثل (يدعو).
ي َواللُُّزْوُم، ُهَما: اْلِفْعُل  َعدِّ ِة َنْوَعاِن ِمَن اْألَْفَعاِل ِمْن َحْيُث التَّ 14- ِفي اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ
َواْلِفْعُل  ِبِه.  َمْفُعوًال  َيْنِصُب  َوَال  باْلَفاِعِل،  َيْكَتِفي  ِذي  الـَّ اْلِفْعـُل  َوُهــَو  ِزُم:  الالَّ

ي: َوُهَو اْلِفْعُل الَِّذي َيْنِصُب َمْفُعوًال ِبِه َواِحًدا، أَْو َمْفُعْوَلْيِن اْثَنْيِن. اْلُمَتَعدِّ
لِِه َوَكْسِر َما َقْبَل اْآلِخِر، َوإَِذا  1٥- ُيْبَنى اْلِفْعُل لِْلَمْجُهْوِل إَذا َكاَن ِفْعًال َماِضًيا ِبَضمِّ أَوَّ
لِِه َوَفْتِح َما َقْبَل اْآلِخِر، َوَيْرَفُع اْلِفْعُل اْلَمْبِنيُّ  َكاَن ِفْعًال ُمَضاِرًعا ُيْبَنى ِبَضمِّ أُوَّ
ًيا،  لِْلَمْجُهْوِل َناِئَب َفاِعٍل، َوَيُنْوُب َعِن اْلَفاِعِل اْلَمْفُعوُل ِبِه، إَذا َكاَن الِفْعُل ُمَتَعدِِّ

ْرُف إَذا َكاَن اْلِفْعُل َالِزًما.ِ َواْلَجارُّ َواْلَمْجُروُر أِوالظَّ
1٦-  ُكلُّ ِفْعٍل َيْحَتاُج إَلى َفاِعٍل أَْو َناِئِب َفاِعٍل.

1۷- ُكلُّ ُمْبَتَدٍأ َيْحَتاُج إَلى َخَبٍر.
َواْسُم  اْلَفاِعِل،  َوَناِئُب  َواْلَفاِعُل،  َواْلَخَبُر،  اْلُمْبَتَدأُ  ِهَي:  اْألْسَماِء،  َمْرفُْوَعاُت   -1۸

) َوأََخَواِتَها. (َكاَن) َوأََخَواِتَها، َوَخَبُر (إنَّ
َوأََخَواِتَها،   ( (إنَّ َواْسُم  َوأََخَواِتَها،  (َكاَن)  َخَبُر  ِهَي:  اْألْسَماِء،  َمْنُصْوَباُت   -1۹
َواْلَحاُل،  َواْلُمْسَتْثَنى،  اْلُمْطَلُق،  َواْلَمْفُعْوُل  ِألَْجلِِه،  َواْلَمْفُعْوُل  ِبِه،  َواْلَمْفُعْوُل 

ْمِيْيُز، َواْلُمَناَدى. َوالتَّ
ٌة، َوِهَي: ِة َنْوَعاِن ِمْن َعَالَماِت اْإلْعَراِب، َعالََماُت إِْعَراٍب أَْصلِيَّ 20- ِفي اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ
ْكِسيِر وجمع المؤنث السالم، َواْلِفْعِل  ُة: َعالَمُة َرْفِع االْسِم اْلُمْفَرِد، َوَجْمِع التَّ مَّ أ.الضَّ
ْسَوِة  ًدا ِمْن َضِمْيِر ُنوِن النِّ اْلُمَضاِرِع إذا َلْم ُيْسَبْق ِبَناِصٍب أْو َجاِزٍم، وَكاَن ُمَجرَّ

ْوِكْيِد. أو إْحَدى ُنْوَني التَّ
ْكِسْيِر، َواْلِفْعِل اْلُمَضاِرِع اْلَمْسُبوِق  ب.اْلَفْتَحُة: َعالََمُة َنْصِب االْسِم اْلُمْفَرِد، َوَجْمِع التَّ

بإْحَدى أَدَواِت النَّْصِب.
ْكِسْيِر، َوَتْخَتصُّ ِباْألْسَماِء َفَقْط. ج.اْلَكْسَرةُ: َعالََمُة َجرِّ االْسِم اْلُمْفَرِد، َوَجْمِع التَّ

ِحْيِح اآلِخِر.  ُكوُن:َعالََمُة َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرِع الصَّ د.السُّ
ٌة، َوِهَي :  وَعالََماُت إِْعراٍب َفْرِعيَّ
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الِِم َواْلُمْلَحِق ِبه. ِر السَّ أ. اْلَواو: َعالََمُة َرْفِع اْألْسَماِء اْلَخْمَسِة ، وَجْمِع الُمَذكَّ
ب. اْألَلُِف: َعالََمُة َنْصِب اْألْسَماِء اْلَخْمَسِة، َوَعالََمُة َرْفِع اْلُمَثنَّى َواْلُمْلَحِق ِبِه.

الِِم َواْلُمْلَحِق  ِر السَّ ج. اْلَياُء: َعالََمُة َجرِّ اْألْسَماِء اْلَخْمَسِة، َوَعالََمُة َنْصِب  َجْمِع اْلُمَذكَّ
ِه. ِه، َوَكَذلَك َعالََمُة َنْصِب اْلُمَثنَّى َواْلُمْلَحِق ِبِه َوَجرِّ بِه َوَجرِّ
الِم َواْلُمْلَحِق ِبه . د. اْلَكْسَرةُ : َعالََمُة َنْصِب َجْمِع الُمَؤنَِّث السَّ

ْرِف . هـ. اْلَفْتَحة : َعالََمُة َجرِّ اْلَمْمُنوِع ِمَن الصَّ
و. ُثُبوُت النُّوِن : َعالََمُة َرْفِع اْألْفَعاِل اْلَخْمَسِة .

ز. َحْذُف النُّوِن : َعالََمُة َنْصِب اْألَْفَعاِل اْلَخْمَسِة َوَجْزِمَها .
ح. َحْذُف َحْرِف اْلِعلَِّة : َعالََمُة َجْزِم اْلِفْعِل اْلُمَضاِرِع اْلُمْعَتلِّ اْآلِخِر .

21-اْلُمَثنَّى َما َدلَّ َعَلى اْثَنْيِن أِو اْثَنَتْيِن، ِبَزَياَدِة أَلٍف َوُنْوٍن، أَْو َياٍء َوُنْوٍن .
الُِم، َوُهَو َجْمُع  ِة َنْوَعاِن ِمَن اْلَجْمِع، ُهَما، أ/ اْلَجْمُع السَّ  22- ِفي اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ

الُِم ِبِزَياَدِة َواٍو َوُنْوٍن، أَْو َياٍء  ِرالسَّ الُِم َبِزَياَدِة أَلٍف َوَتاٍء، َوَجْمُع اْلُمَذكَّ اْلُمَؤنَِّث السَّ
ْكِسْيِر، َوَلُه ِصَيٌغ َكِثْيَرةٌ ِمْنَها َماُهَو لِْلِقلَِّة، َوِمْنَها َماُهو لِْلَكْثَرِة . َوُنْوٍن. ب/ َجْمُع التَّ

الِِم َمْفُتْوَحٌة، ِفي ِحْيِن أَنَّ ُنْوَن اْلُمَثنَّى َمْكُسْوَرةٌ، َوِكَلتاُهَما  ِر السَّ 2۳- ُنْوُن َجْمِع اْلُمَذكَّ
ُتْحَذَفاِن ِعْنَد اْإلَضاَفِة.

َفُة َفَقَْط. َواْلَوْزُن  ْرِفـيِّ اْألَْسـَماُء اْلُمْعَرَبُة َواْألَْفَعاُل اْلُمّتَصرِّ 24- ُتْوَزُن ِباْلِمْيَزاِن الصَّ
َل،  ُم)، أَْي: (فعل). ُتَقاِبُل (اْلَفاُء) اْلَحْرَف اْألَوَّ ْرفيُّ ُهَو (اْلَفاُء، َواْلَعيُن، َوالالَّ الصَّ
الَِث، َوُتْنَقُل َحَرَكاُت  ُتَقاِبُل اْلَحْرَف الثَّ انَي، َو(الالَُّم)  ُتَقاِبُل اْلَحْرَف الثَّ َو(اْلَعيــُن) 

لَِمِة إَِلى اْلَوْزِن (فعل) َكَما ِهَي. اْلَكَ
آِخِر  َالٌم ِفي  ِزْيَدْت  ًة  أَْصلِيَّ َوَكاَنْت  ِفْعًال،  أَْو  اْسًما  اْلَكلَِمِة  ُحُرْوُف  َزاَدْت  إَِذا   -2٥
ُيَماِثلَُها. وإَذا َكاَنِت  اْلَوْزِن َما  ٍة ِزْيَد ِفي  ، وإِْن َكاَنْت َغْيَر أَْصلِيَّ ْرِفيِّ اْلَوْزِن الصَّ

ُف َما ُيَقاِبلُُه ِفي اْلِمْيَزاِن. ياَدةُ ِبَتْضِعْيِف اْلَحْرِف، ُيَضعَّ الزِّ
ِة َتْجَمُعَها َكلَِمُة (َسأَْلُتُموِنْيَها). َياَدِة ِفي اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ 2٦-ُحُرْوُف الزِّ

ا اْلِفْعُل،  َماِئِر، أَمَّ ْنِوْيِن، َوالضَّ ْعِرْيِف، َوالتَّ ُد ِمْن (ال) التَّ 2۷- َقْبَل َوْزِن أَيِّ اْسٍم ُيَجرَّ
َماِئِر َقْبَل َوْزِنِه. ُد ِمَن الضَّ َفُيَجرَّ

اْقَرأِ النَّصَّ اْلقُْرآنِيَّ اْلَكِرْيَم، ثُمَّ أَِجْب َعِن اْألَْسئِلَِة الَّتِي تَلِْيه:
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ِخُذوْا ِمن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدَنا  « َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاِس َوأَْمًنا َواتَّ
ُجوِد * َوإِْذ  ِع السُّ كَّ اِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّ إَِلى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل أَن َطهَِّرا َبْيِتَي لِلطَّ
ِمْنُهم  آَمَن  َمْن  َمَراِت  الثَّ ِمَن  أَْهَلُه  َواْرُزْق  آِمًنا  َبَلًدا  َهَذا  اْجَعْل  َربِّ  إِْبَراِهيُم  َقاَل 
اِر َوِبْئَس  إَِلى َعَذاِب النَّ هُ  ُعُه َقلِيًال ُثمَّ أَْضَطرُّ ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َقاَل َوَمن َكَفَر َفأَُمتِّ ِباهللَّ
َك أَنَت  ا إِنَّ ْل ِمنَّ َتَقبَّ َنا  اْلَمِصيُر* َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْسَماِعيُل َربَّ
ًة ُمْسلَِمًة لََّك َوأَِرَنا َمَناِسَكَنا  ِتَنا أُمَّ يَّ َنا َواْجَعْلَنا ُمْسلَِمْيِن َلَك َوِمن ُذرِّ ِميُع اْلَعلِيُم *َربَّ السَّ
ْنُهْم َيْتلُوَعَلْيِهْم آَياِتَك  َنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسوًال مِّ ِحيُم * َربَّ اُب الرَّ َك أَنَت التَّوَّ َوُتْب َعَلْيَنا إِنَّ
َك أَنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم* َوَمن َيْرَغُب َعن ِملَِّة  يِهْم إِنَّ َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّ
الِِحيَن *  ُه ِفي اآلِخَرِة َلِمَن الصَّ ْنَيا َوإِنَّ إِْبَراِهيَم إِالَّ َمن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْيَناهُ ِفي الدُّ
ى ِبَها إِْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعقُوُب َيا  ُه أَْسلِْم َقاَل أَْسَلْمُت لَِربِّ اْلَعاَلِميَن * َوَوصَّ إِْذ َقاَل َلُه َربُّ
ْسلُِموَن» (الَبَقَرة:1۳2-12٥ ). يَن َفالَ َتُموُتنَّ إِّالَ َوأَنُتم مُّ َ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ َبِنيَّ إِنَّ هللاَّ
ٍر َسالًِما. ُه  ُمَثنَّى َوَلْيَس َجْمَع ُمَذكَّ 1- (ُمْسلَِمْيِن) ُمَثنَّى، اُْذُكْر َعَالَمًة  َتْسَتُدلُّ ِبَها َعَلى أَنَّ

اِء ِفي اْلِفْعِل (أَْسَلْمُت)، ُثمَّ أَْعِرْبَها. 2- َبيِّْن َنْوَع التَّ
ًنا َعَالَمَة إِْعَراِبِه ِمْن َحْيُث َكْوُنَها  لَِّة إِْبَراِهيَم)، ُمَبيِّ ۳- أَْعِرْب (إِْبَراِهيَم) ِفي (َعن مِّ

َبِب. ِة، َمَع ِذْكِر السَّ ِة أَِو اْلَفْرِعيَّ ِمَن اْلَعَالَماِت اْألَْصلِيَّ
4- اْسَتْخِرْج أَْفَعاَل اْألْمِر، َوَبيِّْن َفاِعَلَها.

٥- اْسَتْخِرْج ِفْعًال ُمَضاِرًعا َمْرفُْوًعا َصِحْيَح اآلِخر، ُثمَّ أَْعِرْبُه.
َبِب. ٦- َما َعَالَمُة إِْعَراِب اْلِفْعِل (َيْتلُو)؟ َمَع ِذْكِر السَّ

ًنا َعَالَمَة إِْعَراِبِه. الَِم، َواْلُمْلَحَق ِبِه، ُمَبيِّ ِر السَّ ۷-اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ اْلَكِرْيِم َجْمَع اْلُمَذكَّ
ًة، َوأْعِرِب اْلُمْبَتَدأَ َواْلَخَبَر. ۸- اْسَتْخِرْج ُجْمَلًة اْسِميَّ

ى َما َبْعَدَها؟ يَن)؟ َوَماَذا ُيَسمَّ َ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ ى (َيا) ِفي (َيا َبِنيَّ إِنَّ هللاَّ ۹- َماَذا ُتَسمَّ
10- َحلِّْل َوأَْعِرْب َما ُكِتَب ِباللَّْوِن اْألَْحَمِر. 

َعَذاِب،  َجاِعلَُك،  اْلِحْكَمَة،  ِحيُم،  الرَّ َيْرَغُب،  ى،  (َوصَّ اْآلِتَيَة:  اْلَكلَِماِت  ِزِن   -11
اْلِكَتاَب، َكَفَر، َتَقبَّْل).

َبَب. ًنا السَّ ْرِفيِّ ُمَبيِّ 12- اْسَتْخِرْج َخْمَس َكلَِماٍت َال َيُجْوُز َوْزُنَها ِباْلِمْيِزاِن الصَّ
ِفي  إِْعَراِبِه  َعَالَماُت  َوَما  ُمْفَرُدهُ؟  َوَما  اْلَجْمِع؟  َهَذا  اْسُم  َما  َجْمٌع،  (َمَناِسك)   -1۳

ِة الثََّالِث ؟ َولَِماَذا؟ اْألْحَواِل اْإلْعَراِبيَّ
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اْلَوْحَدُة اُألوَلى
الَحَضاَراُت: أَصاَلٌة َوَتَالُقٌح

التَّْمِهْيُد

ٍة َمْهَما  ُل َبْعُضَها َبْعًضا؛ إِْذ لُِكلِّ أُمَّ ُة َتَتالَقُح َوُيَكمِّ َقاَفاُت َوالَحَضاَراُت اإلِْنَساِنيَّ الثَّ
ٍة َعِظْيَمٍة  ِة إَِلى َما َوَصَلْت إَِلْيِه الَيْوَم، َفَكْيَف ِبأُمَّ َكاَن َشأُْنَها أََثٌر ِفي ُوُصوِل اإلِْنَساِنيَّ
اِني، َوَماَزاَلِت األَُمُم  ِة الَِّتي اْعَتَرَف ِبَفْضلَِها الَقاِصي َوالدَّ ِة اإلِْسَالِميَّ ِة الَعَرِبيَّ ِمْثِل األُمَّ

. الَيْوَم َتْنَهُل ِمْن َمِعْيِن ُعلُْوِمَها الثَّرِّ

نَةُ الَمفَاِهْيُم الُمتََضمَّ

ٌة َمَفاِهْيُم َتاِرْيِخيَّ
َمَفاِهْيُم َثَقاِفّيٌة

ُة َمَفاِهْيُم َتْرَبِويَّ
ٌة َمَفاِهْيُم ِعْلِميَّ
ٌة َمَفاِهْيُم لَُغِويَّ
ٌة َمَفاِهْيُم أََدِبيَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

ِة؟ ِة اإلِْسَالِميَّ - َماَذا َتْعِرُف َعِن الَحَضاَرِة الَعَرِبيَّ
ِة  الَعَرِبيَّ الَحَضاَرِة  َعِن  ُث  َيَتَحدَّ ِفْلًما  َشاَهْدَت  أْو  ِكَتاًبا  َقَرْأَت  أْن  َلَك  َسَبَق  َهْل   -

ِة؟ اإلِْسَالِميَّ
ِة  ُث َعِن الَحَضاَرِة الَعَرِبيَّ اِبَقْيِن َمْوُضْوَعاٌت َتَتَحدَّ فَّْيِن السَّ ْت ِبَك ِفي الصَّ - َهْل َمرَّ

ِة أْو ُرُموِزَها؟ اْذُكْرَها. اإلِْسَالِميَّ
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 َشْمُس الَعَرِب َتْسَطُع َعَلى الَغْرِب
قُوِد! َفأُْخِبُرَك ِبأنَّي ِعْنَدَما أَْخُرُج  « أََبِت الَحِبْيَب، َتْسأَلُِني إِْن ُكْنُت ِبَحاَجٍة إَِلى النُّ
ٍة َحتَّى َال أْضَطرَّ إَِلى  ِمَن الُمْسَتْشَفى، َسأَْحُصُل َعَلى لَِباٍس َجِدْيٍد َوَخْمِس ِقَطٍع َذَهِبيَّ
الَعَمِل َفْوَر ُخُروِجي، َفَلْسَت ِبَحاَجٍة -إَِذْن- إَلى أْن َتِبْيَع َبْعَض َماِشَيِتَك! َوَلِكْن َعَلْيَك 

اإلِْسَراَع ِفي الَمِجْيِء إَذا أََرْدَت أَْن َتْلَقاِني ُهَنا...
اِء، ُثمَّ َحَمَلِني  لُْوا اْسِمي ُهَنا َبْعَد الُمَعاَيَنِة، َوَعَرُضْوِني َعَلى َرِئْيِس األِطبَّ      َلَقْد َسجَّ
اًما َساِخًنا َوأْلَبَسِني ِثَياًبا َنِظْيَفًة ِمَن الُمْسَتْشَفى.  َمِني َحمَّ َجاِل، َفَحمَّ ٌض إَلى ِقْسِم الرِّ ُمَمرِّ
َوِحْيَنَما َتِصُل َتَرى إَلى َيَساِرَك َمْكَتَبًة َضْخَمًة َوَقاَعًة َكِبْيَرًة َحْيُث ُيَحاِضُر َرِئْيُس 
ي إَِلى ِقْسِم  ِب... َوإَِذا َما َنَظْرَت َوَراَءَك َيَقُع َنَظُرَك َعَلى َمَمرٍّ ُيَؤدِّ الَّ اِء ِفي الطُّ األِطبَّ

النَِّساِء؛ لَِذلَِك ِق َنْفَسَك ِمَن االِْنِحَراِف َعْنُه، واْبَق َساِئًرا َنْحَو الَيِمْيِن...
َكالَعاَدِة-   – َجاَء  َصَباًحا  َواْلَيْوَم 
ِمْن  َكِبيٍر  َرْهٍط  َمَع  اِء  األِطبَّ َرِئيُس 
ا َفَحَصِني أَْمَلى َعَلى َطِبْيِب  ُمَعاِوِنيِه، َوَلمَّ
الِقْسِم َشْيًئا َلْم أَْفَهْمُه، َوَبْعَد َذَهاِبِه أَْوَضَح 
ِبْيُب، أَّنُه يمكنني النُُّهوُض َصباًحا  لِي الطَّ
اْلُمْسَتْشَفى  ِمَن  َقِرْيًبا  الُخُرْوَج  َوِبُوْسِعي 
َصِحْيَح الِجْسِم ُمَعاًفى، َوإِّني َوِهللا َلَكاِرهٌ 
َهَذا األَْمَر!  َفُكلُّ َشْيٍء ُهَنا َجِمْيٌل لِْلَغاَيِة 

ٌة ُولَِدْت َعاَم 1۹1۳م، ُعِرَفْت ِبِكَتاَباِتَها ِفي  (ِزْيغريد ُهْونكه) ُمْسَتْشِرَقٌة ألَماِنيَّ
ْكُتْوَراه َعاَم 1۹41م. أُْعِجَبْت ِباإلِسالِم  ِة. َحاَزْت َشَهاَدَة الدِّ ْيِنيَّ َراَساِت الدِّ َمَجاِل الدِّ
ِة، َفَتَعلََّمْتها َوأْتَقَنْتَها لُِتَؤلَِّف ِكَتاَبْيَها الَمْشُهوَريِن (َشْمُس الَعَرِب َتْسَطُع  َواللَُّغِة الَعَرِبيَّ

ُ َلْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء)، ُتُوفَِّيْت َعام 1۹۹۹م. َعَلى الَغْرِب) َو( هللاَّ

ٌة ُولَِدْت َعاَم  (ِزْيغريد ُهْونكه) ُمْسَتْشِرَقٌة ألَماِنيَّ

إَضاَءةٌ

ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

فِي أْثنَاِء النَّصِّ

َهْل َالَحْظَت ُجْمَلَة (َوإِّني َوِهللا َلَكاِرهٌ 
ٍة  َوقُوَّ َتأِْكْيٍد  ِمْن  ِفْيَها  َوَما  األَْمَر)  َهَذا 
َتْنُسَج  أَْن  َحاِوْل  َوالَقَسِم؟   ( (إِنَّ ِبُدُخْوِل 

َعَلى ِمْنَوالَِها ُجَمًال ُمِفيَدًة.
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َمْقِس اْألَْبَيِض،  ةُ َوِثيَرةٌ، َوأَْغِطَيُتَها َمِن الدِّ ا، َبْل قُْل َال َنِظْيَر َله؛ َفاألَِسرَّ َوَنِظيٌف ِجّدً
ُعوَمِة َوالَبَياِض َكالَحِريِر، َوِفي ُكلِّ ُغْرَفٍة ِمْن ُغَرِف اْلُمْسَتْشَفى َتِجُد  واْلُمَألُ ِبَغاَيِة النُّ

الَماَء َجاِرًيا ِفْيَها َعَلى أَْشَهى َما َيُكْوُن».
َوُهَو  قُوِط  َض إَِلى السُّ َتَعرَّ أََن  َبْعَد  أَِبْيِه  أُْوُربِّيٌّ إَِلى  َكَتَبَها َعاِمٌل  َساَلُة  َهِذِه الرِّ
َوَغْيَرَها  ِفي  َساَلَة  الرِّ َهِذِه  َنِجُد  أْلِف َعاٍم!  َقْبَل  ِة  الُبْلَداِن اإلِْسَالِميَّ َيْعَمُل ِفي إْحَدى 
ُهْونكه)  (ِزيغريد  ِة  األْلَماِنيَّ لِْلُمْسَتْشِرَقِة  اْلَغْرِب)  َعَلى  َتْسَطُع  اْلَعَرِب  (َشْمُس  ِكَتاِب 
الَِّذي َيَتَناَوُل َتاِرْيَخ اْلَعَرِب َوَتأِْثيَر َحَضارِتهم َوُعَلَماِئِهْم َواْخِتَراَعاِتِهْم ِفي الَحَضاَرِة 

ِة ! الَغْرِبيَّ
اْلَعَرُب  ِفيَها  َبَرَع  الَِّتي  اْلُعلُْوِم  ُجلَّ  َهَذا  ِكَتاَبَها  ُهْونكه)  (ِزْيغريد  َنْت  َضمَّ َلَقْد 
ْفِر  ِة. الَِّتي َيِجُد اْلُمَطالُِع لَِهَذا السِّ ِة اْإلِْسَالِميَّ اَن ِاْزِدَهاِر اْلَحَضاَرِة اْلَعَرِبيَّ َواْلُمْسلُِموَن إِبَّ
اْلُعلُوُم  َلْيَس  الَحِدْيَثِة،  ِة  يَّ األْوُربِّ الَحَياِة  َمَفاِصِل  ُكلِّ  ِفي  َكِبْيًرا  أََثًرا  َلَها  أَنَّ  الَعِظْيِم 

ِة. َحْسُب، َبْل َحتَّى ِفي اْلَحَياِة اْلَيْوِميَّ
 َوِمَن اْألَْشَياِء الَِّتي َذَكَرْتَها الَكاِتَبُة ِفي ِكَتاِبَها، والَِّتي َتِدْيُن ِبَها الَحَضارةُ الَحِدْيَثُة 
َرِة َتْسَتْعِمُل الَيْوَم  ُة الَِّتي َتقُْوُل ِفْيَها: «ُكلُّ اْألَُمِم الُمَتَحضِّ لِْلَعَرِب ِهَي األَْرَقاُم الَعَرِبيَّ

َوَلْوَال  اْلَعَرِب،  َعِن  الَجِمْيُع  َتَعلََّمَها  الَِّتي  اْألَْرَقاَم 
َقاِئَمُة  أَْو  َهاِتٍف  َدلِْيُل  الَيْوَم  ُوِجَد  َلَما  اْألَْرَقاُم  ِتْلَك 
ْرُح  أَْسَعاٍر أَْو َتْقِرْيٌر لِْلُبوْرَصِة. َوَلَما ُوِجَد َهَذا الصَّ
ِبيَعِة َوالَفَلِك». اِت َوالطَّ َياِضيَّ اِمُخ ِمْن ُعلُوِم الرِّ الشَّ

َلَقْد َحاَوَلِت الُمَؤلَِّفُة ِفي ِكَتاِبَها َهَذا الَِّذي اْقَتَطْفَنا 
ِة  َلَك ِمْنُه َشْيًئا ِيِسْيًرا إِْحَصاَء أَثِر اْلَحَضارِة اْلَعَرِبيَّ
ِة  يَّ َواْألُْوِربِّ ِة  اْلَغْرِبيَّ اْلَحَضارِة  ِفي  ِة  َواْإلِْسَالِميَّ
اِء ِكَتاًبا  َمْت لِْلقُرَّ اْلَحِدْيَثِة، َوَقِد ِاْجَتَهَدْت ِفي َذلَِك َفَقدَّ
ِة َوالِعْرَفاِن َشْيًئا  َشاِئًقا َوُمِفيًدا َيْحِمُل ِمَن الُمْصَداِقيَّ

َكِثيًرا.

َعالٌِم  ُهَو  الُمْسَتْشِرُق 
َمْعِرَفِة  ِمْن  ُمَتَضلٌِّع  َغْرِبيٌّ 
َوآَداِبِه،  َوَثَقاَفِتِه  ْرِق  الشَّ
َظَهَرْت  ُمْسَتْشِرٍق  َوَكلَِمُة 
َنْحَو  ِة  اإلْنِجلِْيزيَّ اللَُّغِة  ِفي 
اْنَتَقَلْت  ُثمَّ  1۷۷۹م،   َعاِم 
اللَُّغاِت. ِمَن  َغْيِرَها  إَِلى 

َفاِئَدٌة



١٢

َمابَْعَد النَّصِّ

ِب .  َمْقُس: َنِسْيٌج ِمَن الَحِرْيِر الُمَذهَّ الدِّ
ِرْيِر أْو ِغَطاؤه. الُمَألُ : َجْمُع الُمالََءِة َوِهَي َما ُيْفَرُش َعَلى السَّ

اْسَتْعِمْل ُمْعَجَمَك إلْيَجاِد َمَعاِني اْلَكِلَماِت اآلِتَيِة:
اَن. ْرُح، َنِظْيٌر، إبَّ الصَّ

نََشاطٌ

ًنا َعالَماِت اإلْعَراِب  الِيَة َشَفِهّيًا ُمَبيِّ ِسَك َوُزَمالِئَك َحلِِّل الُجْمَلَة التَّ ِبُمَساَعَدِة ُمَدرِّ
َة: (َكَتَبَها َعاِمٌل أُْوُربِّيٌّ إَلَى أَِبْيِه) َة َوالَفْرِعيَّ األْصليَّ

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب:

اْلَحَضاَراِت؟  َتالقُِح  ِفْكَرَة  َفِهْمَت  َوَكْيَف  ؟  ْرِس  الدَّ َمْوُضوِع  ِمْن  َفِهْمَت  َماَذا 
ا ؟ َوَكْيَف َلَنا الَيْوَم اْإلَفاَدةُ ِمَن اْلَحَضاَراِت اْلُمْخَتلَِفِة ِبَوْصِفَها إْرًثا إِْنَساِنّيًا َعاّمً



١٣

اِني: الَقَواِعُد ْرُس الثَََّ الدََََََّ

( ْرِفيُّ (اْلِميَزاُن الصَّ
، َوَكْيَف ُتْوَزُن الَكلَِماُت إَذا َكاَنْت  ْرِفيَّ اِبِق الِميَزاَن الصَّ فِّ السَّ َدَرْسَت ِفي الصَّ
َوَفْعَلَل،  (َفَعَل،  َوَوْزُنها  َوَسَفْرَجل)،  َوَبْعَثَر،  :(َكَتَب،  ِمْثُل  ًة،  أَْصلِيَّ أْحُرِفَها  َجِميُع 
َوالِي. أَْو َكاَنْت َتْحَتِوي َعَلى أْحُرٍف َمِزْيَدٍة، ِمْثُل: (أَْكَرَم، َوَصاَحَب،  َوَفَعلَّل) َعَلى التَّ
َفْت  ُضعِّ إذا  َوَكَذلِك  َوالِي.  التَّ َعَلى  َواْسَتْفعَل)  َوَفاَعَل،  (أْفَعَل،  َوَوْزُنَها  َواْسَتْغَفَر)، 
ُف َعْيُنُها ِفي الِمْيَزاِن َفَيُكْوُن َوْزُنُهَما:  َم)، َفُتَضعَّ ار)، َو(َكرَّ َعْيُن اْلَكلَِمة، ِمْثُل: (َعمَّ

َل). ال)، َو(َفعَّ (َفعَّ
إَِلى  ُعْد  ِة.  األَْصلِيَّ أَْحُرِفَها  ِمْن  ُحِذَف  إَذا  الَكلَِماُت  ُتْوَزُن  َكْيَف  اآلَن  َسَتْدُرُس 

ِباللَّْوِن  ُكِتَبْت  الَِّتي  الَكلَِماِت  َواْسَتْخِرِج  النَّصِّ 
األْحَمِر، َوِهَي: (َتِصُل، ِق، ِاْبَق، قُْل،  َوَتِجُد، َنِجُد، 
َيِجُد، َيَقُع )، َالِحْظ أنَّ الِفْعَل (َتِصُل) ِفْعٌل ُمَضاِرٌع 
ِبالَواِو،  َمْبُدْوٌء  ِفْعٌل  َوُهَو  (َوَصَل)  الِفْعُل  َماِضيه 
أَْحُرِف  أََحَد  ُنْدِخُل  ِمْنُه  الُمَضاِرِع  ِصَياَغِة  َفِعْنَد 
َنْوِصُل   - (أَْوِصُل  َفَيُكْوُن:  أنيت)،   ) الُمَضاَرَعِة 
-  َيْوِصُل -  َتْوِصُل)، َلِكنَّ الَواَو ُتْحَذُف ِمَن الَكلَِمِة 

ا َكاَنِت الَواُو ُتَقاِبُل الَفاَء ِفي الِميزاِن  َفَتْبَقى: (أَِصُل - َنِصُل - َيِصُل -َتِصُل)؛ َوَلمَّ
َوَقْد ُحِذَفْت، ُتْحَذُف الفاُء أْيًضا ِفي اْلِمْيَزاِن، َفَيِصْيُر َوْزُن (أَِصُل - أَِعُل)، وَوْزُن 
(َنِصُل - َنِعُل)، وَوْزُن ( َيِصُل - َيِعُل)، وَوْزُن (َتِصُل - َتِعُل). َوَهَذا أْيًضا َيْنَطِبُق 

َعَلى األْفَعاِل: ( َيَقُع، َتِجُد، َنِجُد، َيِجُد)؛ ألنَّها َمْبُدْوَءةٌ ِبَواٍو.
ًال ِبَمْعِرَفِة َمْعنى  اآلَن ُعْد إَِلى الِفْعِل (ِق)، َولَِتْعِرَف َما ُحِذَف ِمْنه اْعِرْف َمْعَناهُ أَوَّ
ُجُل َنْفَسُه  الُجْمَلِة ُكلَِّها (ِق َنْفَسَك ِمَن االْنِحَراِف)، َنُصْوُغ الُجْمَلَة ِبَشْكٍل آَخَر: (َوَقى الرَّ
ُن أَنَّ (ِق) ِفْعُل أَْمٍر ِمَن  ِمَن االْنِحَراِف). َوِهَي َتْحِمُل َمْعَنى الُجْمَلِة األُْولى َنْفَسه، فَيَتَبيَّ

ِعْنَد ِصَياَغِة ِفْعٍل ُمَضاِرٍع 
أْو ِفْعِل أْمٍر ِمَن الِفْعِل الُثالََثّي 
الَواَو  َنْحِذُف  ِبالَواِو  الَمْبُدْوِء 
َفَنقُْوُل: (َوَصَل َيِصُل ِصْل).

َفاِئَدٌة



١٤

َوِعْنَد ِصَياَغِة  َوُمَضاِرُعه (َيِقي)،  الِفْعِل (َوَقى)، 
َل؛ ألَنَّ الِفْعَل  ِفْعِل األَْمِر ِمْنُه َنْحِذُف الَحْرَف األَوَّ
َمْبُدْوٌء ِبالَواِو، وَنْحِذُف الَحْرَف األَِخيَر؛ألنَّه ُمْعَتلُّ 
ُض ِمْنُه  اآلِخِر ُيْبَنى َعَلى َحْذِف َحْرِف الِعلَِّة، َوُنَعوِّ
َحَرَكًة ُمَجاِنَسًة؛ َفَيِصْيُر(ِق)، َوَيُكْوُن َوْزُنُه ِبَحْذِف 
الَحْرَفْيِن اللََّذْيِن ُيقاِبالِن ما ُحِذَف ِمَن الِفْعِل َوُهَما 

ُم لُِيْصِبَح الَوْزُن:(ِع). اْلَفاُء والالَّ
ِمَن  أْمٍر  ِفْعُل  َوُهَو  (اْبَق)؛  الِفْعِل  إَِلى  اُْنُظْر 
ُه ُمْعَتلُّ  الِفْعِل (َبِقي) َفِيُكْون َعَلى َوْزِن (ِاْفَعل)؛ َوألنَّ
ْعِوْيِض  والتَّ الِعلَِّة  َحْرِف  َحْذِف  َعَلى  ُيْبَنى  اآلِخِر 

ِمْنُه ِبَحَرَكٍة ُمَجاِنَسٍة َلُه، َفَصاَر (اْبَق)، َنِزْيُد ِفي الِمْيَزاِن َما ِزْيَد ِفي الَكلَِمِة َوَنْحِذُف 
َما ُحِذَف؛ َفَيُكْوُن َوْزُنُه (ِاْفَع).

َوُهَو  (َقاَل)  الِفْعِل  ِمَن  أَْمٍر  ِفْعُل  أَنَّه  َتِجْد  اْألَِخْيِر (قُْل)  اْلِفْعِل  إَِلى  اُْنُظْر  اآلَن 
ِفي  َحْرًفا  ُيَقاِبُل  َحْرٍف  َوُكلُّ  ِم)،  والالَّ َواألْلِف،  (الَقاِف،  أَْحُرٍف  َثَالَثِة  ِمْن  ٌن  ُمَتَكوِّ
َم. َوِعْنَد ِصَياَغِة  ُم ُيَقاِبُل الالَّ الِمْيَزاِن، الَقاُف ُيَقاِبُل الَفاَء، َواأللُِف ُيَقاِبُل الَعْيَن، َوالالَّ
ِفْعِل األَْمِر َنْحِذُف َحْرَف الِعلَِّة األلَِف؛ ِالْلِتَقاِء َساِكَنْيِن، َفُيْصِبُح ( قُْل) َوَنْحِذُف َما 

ُيَقاِبلُُه ِفي الِميَزاِن َوُهَو الَعْيُن َفَيُكوُن َوْزُنُه (فُْل).

لَِتْعِرَف أَنَّ الَكلَِمَة ُحِذَف 
إَِلى  أَْرِجْعَها  أَْحُرِفَها  أََحُد 
الِفْعُل(َيِقُف)،  َمَثًال  أَْصلَِها 
ألَنَّ  (َيـــْوِقُف)؛  أْصــــلُُه 
الَمـــــاِضَي منه ُهَو  الِفْعَل 
ِعْنَد  الَواُو  ُحِذَفِت  (َوَقَف)، 

ِصَياَغِة الُمَضاِرِع ِمْنُه.

َفاِئَدٌة

ُيَقاِبلُُه  َما  ُيْحَذُف  الَكلَِمِة  أَْحُرِف  أََحِد  َحْذِف  ِعْنَد   -1
ِفي الِمْيَزاِن.

2- لَِمْعِرَفِة أَنَّ الَكلَِمَة ُحِذَف أََحُد أَْحُرِفَها ُتْرَجُع إَِلى 
أَْصلَِها.

۳- ِعْنَد ِصَياَغِة ِفْعٍل ُمَضاِرٍع أْو ِفْعِل أْمٍر ِمَن الِفْعِل 
الثالثي الَمْبُدْوِء ِبالَواِو ُتْحَذُف الَواُو.     

َتْقِوْيُم اللَِّساِن

قُْل: َهَذا ُمَتَضلُِّعَ ِمَن اْلِعْلِم.
َالَتقُْل: َهَذا َضلِْيٌع ِفي اْلِعْلم

ُيَقاِبلُُه  َما  ُيْحَذُف  الَكلَِمِة  أَْحُرِف  أََحِد  َحْذِف  ِعْنَد   -

ُخالَصُة الَقَواِعِد



١٥

َك َبْيِتإَلىَمْحُمْوًدااْدُع

ُحِمَدَدَعا
َلْيَس

 َلَها َوْزٌن
َلْيَس

َفْعل َلَها َوْزٌن

َفْعلفُِعَلَفَعل

َفْعل

َالِمْيُم َوالَواُوالَهْمَزةُ

الَواُو

َمْفُعْولاْفُع

َحلِّْل َصْرفِيًّا

ِمَثـاُل: اْدُع َمـْحُمْوًدا إَلـى َبْيـِتَك

َحلِّْل

أَْصُل الَكلَِماِت 

ْرِفيُّ الَوْزُن الصَّ
 ِألْصِل الَكلَِمِة

َياَدِة أَْحُرُف الزِّ

األَْحُرُف الَمْحُذْوَفُة

َوْزُن الَكلَِمِة الّصرفيُّ
 الَحالِيُّ

اِلَيَة َصْرِفيًّا: ( ِسْر ِفي َطِرْيِق الَحقِّ َدْوًما). َحلِِّل الُجْمَلَة التََّ

     



١٦

التَّْمِرْينَاُت

۱

ِزِن الَكلَِماِت اآلِتَيَة:
(ِسْر – اْرِم – َسمِّ- اْسَتوِل)

۲

َبيِِّن األَْحُرَف الَمْحُذْوَفَة ِفي الَكلَِماِت الَمْكُتْوَبِة ِباللَّْوِن األْحَمِر، ُثمَّ ِزْنَها:
ُل، قُِم اللَّْيَل إِالَّ َقلِْيًال، ِنْصَفُه أَِو انقُْص ِمْنُه َقلِيال، أَْو  مِّ َها اْلُمزَّ 1- َقاَل َتَعاَلى : « َيا أَيُّ

ُل: 4-1) ِزْد َعَلْيِه َوَرتِِّل اْلقُْرآَن َتْرِتْيال» ( الُمَزمِّ
: ْغَراِئيُّ 2- قال الطُّ

ْفَس ِباآلَمــاِل أْرقُُبهــا         َما أَْضَيَق الَعْيَش َلْوال فُْسَحُة األَمِل   أَُعــلُِّل النَّ
اُم ُمْقِبَلٌة         َفَكْيَف أَْرَضى َوَقْد َولَّْت َعَلى َعَجِل   َلْم اْرَتِض الَعْيَش َواأليَّ

 : اِفِعيُّ ۳- َقاَل الرَّ
َلْم أْجِن َذْنًبا َغْيَر أَنِّي ُذو َهَوى        َوأَنََّك لِي ُدْوَن األَناِم ُمَحبَُّب

ْعَي إَلْيِه. 4- ِاْعَلْم أنَّ َطَلَب الِعْلِم َفْريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسلٍِم َو ُمْسلَِمٍة، فال َتْنَس السَّ
، ِع أنَّ ُتَراَثَك ُيَمثُِّل َمْجَدَك َفَحاِفْظ َعَلْيِه. َها الِعَراِقيُّ   - أيُّ

۳
ُردَّ الَكلَِماِت الَمْكُتْوَبَة ِباللَّْوِن األْحَمِر إَلى ُجُذْوِرَها َوَعيِِّن األَْحُرَف الَمْحُذْوَفَة:

َناِت َوالَِّذي َفَطَرَنا َفاْقِض  ْؤِثَرَك َعَلٰى َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبيِّ 1- َقاَل َتَعاَلى: « َقالُوا َلن نُّ
ْنَيا»  (طه: ۷2). ِذِه اْلَحَياَة الدُّ َما َتْقِضي َهٰ َما أَنَت َقاٍض إِنَّ

2- َقاَل َتَعاَلى: « َوَمْن َيتَِّق َهللا َيْجَعْل لَُّه َمْخَرًجا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َال َيْحَتِسُب »  
َالق :  2- ۳ ).  ( الطَّ

َخان :4۹) َك أَْنَت اْلَعِزْيُز اْلَكِريُم » (الدُّ ۳- َقاَل َتَعاَلى «ُذْق إِنَّ
4- َقاَل َرُسْوُل ِهللا (َصلَّى هللاُ َعَلْيه َوآلِِه َوَسلََّم): «َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْآلِخِر، 
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َفْلَيقُْل َخْيًرا أَْو لَِيْصُمْت، َوَمْن َكاَن ُيؤِمُن ِباهلِل َوالَيْوِم اآلِخِر، َفْلُيْكِرْم َجاَرهُ، َوَمْن 
َكاَن ُيؤِمُن ِباهلِل َوالَيْوِم اْآلِخِر، َفْلُيْكِرْم َضْيَفُه».

َع ُذلَّ الَجـْهِل ُطْوَل َحَياِتِه َعلُِّم َساَعًة      َتــَجرَّ اِعُر: َوَمْن َلْم َيُذْق ُمرَّ التَّ ٥- َقاَل الشَّ
اِعُر: اُْرُكــْن إِلِيــه َوِثْق ِباهلِل َواْغـَن ِبـِه   ٦- قال الشَّ

                                   َوُكْن َحلِْيًما َرِزْيَن الَعْقِل ُمْحَتِرسا
۷- ال َتْرَض ِبالَباِطِل َوإْن َنَفَعَك.

ِرَك َوُرِقيِّ َتْفِكْيِرَك؛ فاْسَع َدْوًما إلْيِهَما. ِن َعَلى َتَحضُّ َساُمُح َوَقُبْوُل اآلَخِر َيُدالَّ ۸- التَّ
٤
اْقَرِأ النَّصَّ ُثمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئَلِة الَِّتي َتلِْيه:

الُمَخاَصَمِة  ِفي  َرَعاَياهُ  َعَلى  َرفَُّع  التَّ َيأَْبى  َالُم)  السَّ (َعَليِه  َعلِيٌّ  اْإلَماُم  َكاَن 
َوالُمقاَضاِة، َبْل َكاَن َيْسَعى ِبَنْفِسِه إَِلى الُمَقاَضاِة إذاَ اْسَتْوَجَب اْألَْمُر؛ َذلَِك لَِما ُعِرَف 
ِمْن  َنْصَراِنيٍّ  َرُجٍل  ِعْنَد  ِدْرَعُه  َوَجَد  ُه  أَنَّ َذلَِك  ِمْن  َواْلَعَداَلِة.  اْلِقْسِط  ُرْوِح  ِمْن  َعْنُه 
ا َمُثَال أََماَم اْلَقاِضي َقاَل  ِة النَّاِس، َفأَْقَبَل ِبِه إَِلى َقاٍض َمْعُرْوٍف ِاْسُمُه ُشَرْيٌح. َوَلمَّ َعامَّ
ُجَل  َها ِدْرِعي َوَلْم أَِبْع َوَلْم أََهْب». َفَسأََل اْلَقاِضي الرَّ َالُم): «إِنَّ اْإلَماُم َعلِيٌّ (َعَلْيِه السَّ
ْرُع  الدِّ «َما   : النَّْصَراِنيُّ َفَقاَل  الُمْؤِمِنْيَن»؟  أَِمْيُر  َيقُْوُل  ِفيَما  َتقُْوُل  «َما   : النَّْصَراِنيَّ
إال ِدْرِعي، َوَما أَِمْيُر الُمْؤِمِنيَن ِعْندي ِبَكاِذٍب» . َفاْلَتَفَت اْلَقاِضي ُشَرْيٌح إَِلى َعلِيٍّ 
، َوَقاَل: «أََصاَب  ْرَع َلَك ؟» َفَضِحَك َعلِيٌّ َنٍة َتْشَهُد َعَلى أَنَّ َهِذِه الدِّ َيْسأَلُُه: «َهْل ِمْن َبيِّ
، َفأََخَذَها َوَراَح َيْمِشي،  ُجِل النَّْصَراِنيِّ ْرِع لِلرَّ َنٌة». َفَقَضى ُشَرْيٌحِ ِبالدِّ ُشَرْيٌح، َمالي َبيِّ
ُجَل َلْم َيْخُط ُخُطَواٍت قَالِئَل َحتَّى َعاَد َيقُْوُل:  َوأَِمْيُر الُمْؤِمِنيَن َيْنُظُر إَِلْيِه، إالَّ أَنَّ الرَّ
ا أََنا َفأَْشَهُد أَنَّ َهِذِه أَْخَالُق اْألْنِبَياِء! أَِمْيُر اْلُمْؤِمِنيَن َيْحَتِكُم إَِلى َقاٍض َيْقِضي َعَلْيه!  «أَمَّ
ِفيَما  َكاِذًبا  ُكْنُت  َوَقْد  اْلُمْؤِمِنيَن،  أَِمْيَر  يا  ِدْرُعَك   ِ ْرُع َوهللاَّ َقاِئًال: «الدِّ أَْرَدَف  ُثمَّ   ،«
ُجَل َوُهَو ِمْن أَْصَدِق  ٍة َعَلى َما َحَدَث، َشِهَد النَّاُس َهَذا الرَّ َعْيُت». َوَبْعَد ُمضيِّ ُمدَّ ِادَّ

َالُم) ِفي اْلَمَعاِرِك. اْلُجُنوِد َوأََشدِّ اْألبَطاِل َبأًسا َمَع اْإلَماِم َعلِيٍّ (َعَليِه السَّ
1- ِزِن الَكلَِماِت الَمْكُتْوَبَة ِباللَّْوِن األْحَمِر.

ْغِيْيَراِت الَِّتي َتْحُصُل ِعْنَد  ًنا التَّ 2- ُصْغ ِفْعَل أَْمٍر ِمَن الِفْعَلْيِن (َيْسَعى، وَيْمِشي) ُمَبيِّ
َذلَِك.
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الدَّْرُس الثَّالُِث: اْألََدُب

 األَدُب َونَْشأتُهُ

اإلِْسَالِم  َماَقْبَل  َعْصِر  ِفي  اْلَعَرُب  َكاَن  َفَقْد  المأُْدَبِة؛  ِمن  األََدِب  َكلَِمِة  أْصُل 
إلى  اِعي  الدَّ ُهَو  َواآلِدُب:  (َمأُْدَبًة).  إَلْيِه  النَّاَس  َيْدُعْوَن  الَّذي  َعاِم  الطَّ َعلى  ُيْطلقُوَن 

َعاِم. الطَّ
؛ َفَصاَرْت َتُدلُّ َعلى َمَكاِرِم  َرْت َلْفَظُة األََدِب، ِفي الَعْصِر اإلْسالِميِّ َوَقْد َتَطوَّ
َبِني ربِّي  ٍد (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وآلِِه َوَسلَّم): «أَدَّ ِبيِّ ُمَحمَّ األَْخَالِق، َوَقْد َجاَء ِفي َقْوِل النَّ
أو  الُمَعلَِّم،  أَْو  الُمَربِّي   : األَُمِويِّ الَعْصِر  ِفي  َتْعِني  َصاَرْت  ثمَّ  تأِدْيِبي».  َفأْحَسَن 
ا ِفي الَعْصِر  ْعلِيَم. أَمَّ ْهِذْيَب َوالتَّ ، التَّ اِسيِّ َب. ِفي ِحْيَن َباَتْت َتْعِني ِفي الَعْصِر الَعبَّ الُمَؤدِّ

ْعِر. ْثِر َوالشِّ َعَراُء ِمن َجِمْيِل النَّ الَحِدْيِث َفُهَو َما أْنَتَجُه الُكتَّاُب والشُّ

ويُْقَسُم األََدُب َعلى قِْسَمْيِن:

ْعُر: ُهَو اْلَكَالُم الَمْوُزْوُن اْلُمَقفَّى الَّذي َيُدلُّ َعَلى َمْعَنى. َوَلُه أَْرَبَعُة أَْنَواٍع:  ۱- الشِّ
. ْمِثيلِيُّ ْعُر التَّ ْعلِْيِميُّ َوالشِّ ، َوالشِّعُر التَّ ْعُر الَمْلَحِميُّ ، َوالشِّ ْعُر اْلِوْجَداِنيُّ الشِّ

َواْلَخَطاَبة  الَمَقاَلُة،  ِمْنَها:  أَْنَواٌع  َوَلُه  ِباْلَوْزِن.  ُد  َيَتَقيَّ َال  ُمْرَسٌل  َكَالٌم  ُهَو  النَّْثُر:   -۲
ُة. َواَيُة، َوالَمْسَرِحيَّ ُة، والرِّ َوالِقصَّ

َوَسَيأِْتي الَحِدْيُث َعْن َذلَِك، ِفي الَوْحداِت اْلَقاِدَمِة.
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 الُعُصوُر األََدبِيَّةُ

ٍة، ِهَي: ِة َعلى ِستَّ اْعَتاَد الَباِحُثوَن َتْقِسيَم اْلُعُصْوِر األََدِبيَّ
ًال: َعْصُر َماقَْبَل اِإلْسالَِم : أَوَّ

ٍد (َصلّى هللاُ َعلْيِه َوآلِه َوَسلََّم) بـِمَئٍة  ُهَو اْلَعْصُر الَِّذي َيْمَتدُّ َقْبَل َبْعَثِة النَّبيِّ ُمَحمَّ
ُة اْلَقِدْيَمُة، َكاْلُمَعلََّقاِت  َوَخْمِسْيَن أَْو ِمَئَتي َسَنٍة َتْقِرْيَبا. َوَقْد َحَمَلْت إلْيَنا اْلَمَصاِدُر اْلَعَربيِّ

لِّياِت َواألَْصَمِعيَّاِت وُكُتِب الَحَماَسِة، أََدَب َهَذا الَعْصِر (ِشْعَرهُ َوَنْثَرهُ). َواْلُمفضَّ

ثَانِيًا: َعْصُر َصْدِر اإلْسَالِم:
ْولِة األَُموّيِة َسَنَة (41هـ).  َيْبَدأُ َهَذا الَعْصُر ِبُظُهْوِر اإلْسَالِم، َوَيْنَتِهي ِبِقَياِم الدَّ
ْعَوِة اإلْسَالِمّيِة (َحّسـاُن بُن َثـاِبٍت، َوَكــْعُب بـُن َمالٍِك، َوَعْبُد  َوِمْن أْبَرِز ُشَعَراِء الدَّ

ِهللا بُن َرَواَحَة).
ٍد (صلَّى هللاُ َعلْيِه َوآلِِه  ُسوِل ُمَحمَّ ْثُر؛ َفَقْد َبَدأِت اْلَحاَجُة إلْيِه، َبْعَد اْنِتَقاِل الرَّ ا النَّ أمَّ
ْوَلِة ِفي َداِخِل اْلَمِدْيَنِة َوَخاِرِجَها. َة إلى اْلَمِدْيَنِة؛ َواْضِطَالِعِه بأُُموِر الدَّ َوَسلََّم) ِمْن َمكَّ

: ثَالِثًا: اْلَعْصُر األَُمِويُّ
ِة َسَنة (41 هـ)، َوَيْنَتِهي ِبُسقُوِطَها َسَنة (1۳2هـ). ْوَلِة األَُمِويَّ َوَيْبَدأُ ِبُظُهوِر الدَّ
ْغِييِر؛  ِة  َبْعُض َمَظاِهِر التَّ ِفي َهَذا اْلَعْصِر َدَخَلْت إلى َمْوُضوَعاِت اْلَقِصْيَدِة اْلَعَرِبيَّ
ِة، وِشْعِر  َياِسيَّ َما ِفي اْلَغَزِل َواْلَمِدْيِح َواْلِهَجاِء، َفْضًال َعْن ُظُهوِر اْلَقِصْيدِة السِّ َوَالِسيَّ

َقاِئِض، َوَغْيِر َذلَِك. اْلَحِنْيِن إلى األَْوَطاِن، والنَّ
ْثُر َفَقْد َتَضاَعَفْت ِفي هذا الَعْصِر اْلَحاَجُة إلى فُُنوِنِه ُكلَِّها؛ إْذ ُوِجَد ِدْيَواٌن  ا النَّ أمَّ
َعْصَر  اْلَعْصُر  َهَذا  ُعدَّ  َحتَّى  اْلَخَطاَبِة،  َفنِّ  اْزِدَهاِر  َعِن  َفْضًال  لِْلرَسائِل،  َخاصٌّ 

. َهِبيَّ اْلَخَطاَبِة الذَّ
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: َرابًِعا: الَعْصُر اْلَعبَّاِسيُّ
ِة َسَنَة (1۳2هـ)؛ َوَيْنَتِهي ِبُسقُْوِطَها َسَنة (٦٥٦هـ).  اِسيَّ ْوَلِة اْلَعبَّ َوَيْبَدأُ ِبِقَياِم الدَّ
َرهُ؛ َفَظَهرْت  ِة الَِّتي َراَفَقْت ُنُموَّ األََدِب َوَتَطوُّ وُيعدُّ َهَذا اْلَعْصُر ِمْن أَْطَوِل اْلُعُصْوِر األََدِبيَّ
ْرِد، َوَغْيِر َذلَِك. ، َوِشْعِر الطَّ وِفيِّ ، والشِّعِر الصُّ ْعلِْيِميِّ ْعِر التَّ ِمْثُل: الشِّ فُُنوٌن َجِدْيَدةٌ 
، َوأَُبو  اُر بُن ُبْرٍد، َوأَُبو ُنَواٍس، َوأَُبو الَعَتاِهَيِة، وِدْعِبُل الُخَزاِعيُّ َوِمْن ُشَعَراِئِه: َبشَّ

، َوَغْيُرُهْم. ِضيُّ ِرْيُف الرَّ ، َوالشَّ اٍم، َواْلُمَتَنِبيُّ َتمَّ
اَن  َحيَّ َوأَُبو  َواْلَجاِحُظ،  اْلُمَقفَِّع،  اْبُن  اْلَعْصِر  َهَذا  اِب  ُكتَّ أَْبَرِز  فِمْن  ْثُر؛  النَّ ا  أَمَّ

اِحُب بُن َعّباٍد، َوَغْيُرُهْم. ، َواْبُن اْلَعِمْيِد، َوالصَّ التَّوِحْيِديُّ

رةُ: َخاِمًسا: الُعْصوُر الُمتَأَخِّ
َتْبَدأُ َبْعَد اْنِتَهاِء اْلَعْصِر اْلَعباِسيِّ َسَنَة (٦٥٦هـ)، َوَتْنَتِهي ِباْلَعْصِر اْلَحِدْيِث. َوَقْد 
ُة. َوِمْن أَْبَرِز ُشَعَراء  ُة َواألََدِبيَّ َض األََدُب   ِفْيَها إلى فُُتوٍر، َفَتَوقََّفِت اْلَحَرَكُة اْلِعْلِميَّ َتَعرَّ
ْيِن بُن  الدِّ َولَِساُن   ، اْلَبْغَداِديُّ ، َوفُُضولِي  اْلِحلِّيُّ ْيِن  الدِّ اِبها: َصِفيُّ  الُعُصْوِر وُكتَّ َهذِه 

اْلَخِطْيِب، َواْبُن َمْنُظوٍر، َواْبُن َخْلُدوٍن، َوَغْيُرُهْم.

َساِدًسا: الَعْصُر الَحِديُث:
َفقُوا َعلى أَنَّ َحْمَلَة  ُهْم اتَّ اْخَتَلَف الَباِحُثوَن ِفي َتْحِدْيِد ِبَداَيِة األََدِب اْلَحِدْيِث؛ إالَّ أنَّ
رِة َواْلَعْصِر اْلَحِدْيِث؛ لَِما  َناِبْلُيون َعَلى ِمْصَر ِهَي الَفاِصُل َبْيَن أََدِب اْلُعُصوِر الُمَتأخِّ
لْت ِفي َتأِسْيِس َمْطَبعِة ُبْوَالق  ِة الِمْصرّيِة، الَِّتي َتَمثَّ َقاِفيَّ َتَرَكْتُه ِمن آثاٍر ِفي اْلَحَياِة الثَّ
ِة ِسَنة 1۸2۸م، َوإْرَساِل اْلَبْعَثاِت،  َسَنَة 1۸22م، وإْصَداِر َجِرْيدِة اْلَوَقاِئِع الِمْصريَّ

ْعلِْيِم، َوغيِر َذلَِك. َوَتأِْسْيِس َمَعاَهِد التَّ
َشْوِقي،  وأََحَمُد  اْلَباُروِدّي،  َساِمي  َمْحُموُد  اْلَعْصِر:  َهَذا  ُشَعَراِء  أَْبَرِز  وِمْن 
ياُب وَناِزُك  ، َوالسَّ ، َواْلَجَواِهِريُّ َصافيُّ ، َوالرُّ َهاِويُّ َوَحاِفُظ إِْبَراِهْيم، َواْلَحبُّوِبي، َوالزَّ

اْلَمَالِئَكة، َوَغْيُرُهْم.
ِة  َواْلِقصَّ َكاْلَمَقالِة  َيْعِرفُها ِمْن قبُل،  َيُكْن  َلْم  َفَقْد َعَرَف فُُنوًنا َجِدْيدًة  ثُر؛  النَّ أّما 

ْثِريَّة). ْعِريَّة َوالنَّ ِة (الشِّ َواَيِة، َواْلَمْسَرِحيَّ َوالرِّ
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َعَواِمُل النَّْهَضِة األََدبيَِّة فِي الَعْصِر الَحِديِث
َكاَنْت َوَراَء َنْهَضِة األََدِب اْلَعَربيِّ َعَواِمُل َكِثْيرةٌ أَْطَلَق َعلِْيَها الَباِحُثوَن َتْسِمَيَة 

(َعَواِمُل َنْهَضة ِاألََدِب)، َوِهَي َكَما َيأِْتي:
ا- َحْمَلُة َناِبْلُيوَن َعَلى ِمْصَر ِفي َعاِم 1۷۹۸م: َكاَن َتأِْثْيُر َحْمَلِة َناِبْلْيوَن َكِبْيًرا ِفي 
ِة  َواْلِفْكِريَّ ِة  اْلَحَياِة األََدِبيَّ ٌة ِفي  َفَقْد َجَرْت أْحَداٌث ُمِهمَّ اْلَعَربيِّ ِفي ِمْصَر؛  اْلَواِقِع 
َوَتأِْسيِس  اْلَمَصاِنِع،  َوإْقاَمِة  اْلَمَداِرِس،  َوِبَناِء  اْلمَساِرِح،  إْنَشاِء  ِمْثُل:  ِة،  َقاِفيَّ َوالثَّ

ُحِف. الصُّ
د َعلِّي َباَشا) إلى َخاِرِج  ُة ِفي َعْهِد (ُمَحمَّ ُة: َتَعَدَدِت اْلَبْعَثاُت اْلِعْلِميَّ 2- اْلَبْعَثاُت اْلِعْلِميَّ
ِفي  أََثُرهْم  َكاَن  َوَقْد  اْلُمْبَتَعُثوَن،  َهؤَالِء  َوَعاَد  َشتَّى،  َوُعلُوٍم  َمَعاِرَف  ِفي  ِمْصَر 
ى إلى إْحَياِء اللَُّغِة َوآَداِبَها. ألِْيِف َواِضًحا؛ إْذ َكاَن ِمْن َنَتاِئِجِه أْن أَدَّ ْرَجَمِة َوالتَّ التَّ

ِة األُْوَلى- إْنَشاَء اْلَمَداِرِس اْلَحِدْيَثِة، َوَقْد  ۳- اْلَمَداِرُس: َشِهَدْت ِتْلَك اْلَمْرَحَلُة - لِْلَمرَّ
ا  اِرِسْيَن، ِممَّ ْحُب الَِّذي اْسَتْقَطَب َكِثْيًرا ِمَن الدَّ ُة ِهَي اْلَمْيَداُن الرَّ َكاَنِت اللَُّغُة اْلَعَرِبيَّ
َوِل األُْخَرى، َفأُْنِشَئْت  ى إَلى اْزِدَهاِرَها. َوَقْد أََخَذْت ِتْلَك اْلَحَرَكُة ُتؤثُِّر ِفي الدُّ أَدَّ

َمَداِرُس ِفي الِعَراِق ولُْبَناَن َوُسْورَيا.
ُحِف  الصُّ ِمَن  َكِثْيٌر  َظَهَرْت  َواْلَمَطاِبِع،  َباَعِة  الطِّ اْزِدَهاِر  ِظلِّ  ِفي  َحاَفُة:  الصَّ  -4
ِة الَِّتي َشاَرَكْت ِبَشْكٍل َكِبْيٍر ِفي ُنُهوِض األََدِب َواْنِتَشاِر اْلَوِعي  َقاِفيَّ ِت الثَّ َواْلَمَجالَّ
ُة،  وَراُء اْلِعَراِقيَّ ُة، والزَّ ُحِف: اْلَوَقاِئُع الِمْصريَّ ِة. َوِمْن أََهمِّ َهِذِه الصُّ ْوِح اْلَوَطِنيَّ َوالرُّ

ُة، َوِمْرآةُ األَْحواِل، وْالَجوائُب في اْالْسَتاَنِة. اِئُد التُّوِنِسيَّ ُة، والرَّ َواألَْخَباُر اللُّْبَناِنيَّ
ِة؛ إْذ أَْحَضَرْت  ُة اْلَمَطاِبَع إالَّ َمَع اْلَحْملِة اْلَفَرْنِسيَّ َباَعُة: لْم َتْعِرِف اْلِبَالُد اْلَعَرِبيَّ ٥- الطِّ
ُد َعلِي باشا)  ٍة. َواْشَترى (ُمَحمَّ ٍة َوأُْخَرى َفَرْنِسيَّ َمَعَها َمْطَبَعًة َتْطَبُع ِبُحُروٍف َعربيَّ
ِتْلَك اْلَمْطَبَعَة؛ ُثمَّ َعِمَل َعلى َتْطِوْيِرَها؛ َفُطِبعْت َكِثْيٌر ِمَن اْلُكُتِب، َكِكَتاِب األََغاِني 

، َوِكَتاِب اْلِعْقِد اْلَفِرْيِد الْبِن َعْبِد َربَّه، َوَغْيِر َذلَِك. ألَِبي اْلَفَرِج األْصَفَهاِنيِّ
َعْهِد  ِفي  اْلَعَربيِّ  اْلَعاَلِم  ِفي  اْلَحِدْيَثُة  ْرَجَمُة  التَّ َبَدأَِت  ْرَجَمِة:  َوالتَّ أْلِْيِف  التَّ َحَرَكُة   -٦
ِرَفاَعُة  ْرَجَمِة،  التَّ ِفي  أَْسَماؤهْم  َلَمَعْت  َمْن  أَْبَرِز  ِمْن  َوَكاَن  باشا)،  َعلِي  د  (ُمحمَّ
ْرَجَماِت؛ ِمْن  ٌة ِفي ِتْلَك التَّ ْهَطاِوّي، َواْلَمْنَفلُوِطيُّ الَِّذي َكاَنْت َلُه ُمَشاَرَكٌة ُمِهمَّ الطَّ

اِج). َذلَِك َتْرَجَمُتُه: لـ (َماجُدولِْين) َو (اْلَفِضْيلة) َو (الشَّاِعر) َو (ِفي َسِبْيِل التَّ
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 فُنُْوُن األََدِب

اْلَمْوُضْوُع  َحْيُث  ِمْن  ْعُر-  َوالشِّ َوَنْثٌر.  ِشْعٌر  ِقْسَماِن:  َساِبًقا-  َمرَّ  َكَما   - األََدُب 
. ، َواْلَمْلَحِميُّ ْعلِْيِميُّ )، َوالتَّ (اْلَمْسَرِحيُّ ْمِثْيليُّ )، َوالتَّ (اْلِغَناِئيُّ أَْنَواٌع: الِوْجَداِنيُّ

، والشِّعُر الُحرُّ  ْعُر الَعُموِديُّ ْكُل، َفُهَو َعَلى َثَالثِة أَْشَكاٍل: الشِّ ا ِمْن َحْيُث الشَّ أَمَّ
ْثِر. ْفِعْيلُة)، َوَقِصْيدةُ النَّ (التَّ

. ْثُر اْلِعْلِميُّ ، َوالنَّ ثُر اْلَفنِّيُّ ا النَّثُر َفُيْقَسُم ِبَحَسِب أََسالِْيِبِه، َعلى ِقْسَمْيِن، ُهَما: النَّ أمَّ
ثُر اْلَفِنيُّ َعَلى ِقْسَمْيِن، ُهَما: َفالنَّ

َواَيُة،  ُة، والرِّ ، َوِمْن أْنَواِعِه الَمْعُروَفِة: اْلَخَطاَبُة، َواْلَمَقاَلُة، َواْلِقصَّ ۱-النَّثُر اإلْبَداِعيُّ
ْحَالِت، َوَغْيُرَها. ُة، َوأََدُب الرِّ اِتيَّ ْيرةُ الذَّ ُة، َوالسِّ َوالَمْسَرِحيَّ

َراَساِت اْلُمَتَعلَِّقِة ِبَنْشأَِة األََدِب اإلْبَداِعيِّ َوَتْحلِيلِِه  : َوَيْشَتِمُل َعَلى الدِّ ۲- النَّْثُر اْلَوْصفِيُّ
. قِد األَدِبيِّ َوَتْقِوْيِمِه، ِمْثُل: ُكُتِب تاِرْيِخ األََدِب، َوُكُتِب النَّ

ًة، َوِمْن أََهّم  ًة َكاَنْت أَْم ِعْلِميَّ ِة، إنْساِنيَّ ، َفُيْعَنى ِبالُموُضوَعاِت اْلِعْلِميَّ ْثُر اْلِعْلِميُّ ا النَّ أَمَّ
ْعِقْيِد. َكلُِّف َوالتَّ ْرِكْيُز َواإلْقَناُع، َواالْبِتَعاُد ِمَن التَّ َقُة والُوُضْوُح َوالتَّ ْعِقْيِد.َخَصاِئِصِه، الدِّ َكلُِّف َوالتَّ ْرِكْيُز َواإلْقَناُع، َواالْبِتَعاُد ِمَن التَّ َقُة والُوُضْوُح َوالتَّ َخَصاِئِصِه، الدِّ

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

1- َما َمْفُهوُم األََدِب ِفي اْلَعْصِر الَحِدْيِث؟
َعاِم الَِّذي  2- َما أَْصُل َكلَِمِة األَدِب؟ وَماَذا ُيْطلُِق اْلَعَرُب ِفي اْلَعْصِر اْلَجاِهلِيِّ َعَلى الطَّ

ُيْدَعى النَّاُس إلْيِه؟
َة َعَلى ِسَتِة أَْقَساٍم. َما ِهَي؟ َم الَباِحُثوَن اْلُعُصوَر األََدِبيَّ ۳- َقسَّ

4- َعلِّْل َما َيأِْتي:
. َهِبيَّ أ- ُعدَّ الَعْصُر األَُمِويُّ َعْصَر اْلَخَطاَبِة الذَّ

ب- َعدَّ اْلَباِحُثوَن َحْمَلَة َناِبْلُيوَن ِبَداَيَة األََدِب الَحِدْيِث.
٥- اْذُكْر َعَواِمَل َنْهَضِة األََدِب، ُثمَّ اْشَرْح َواِحًدا ِمْنَها؟

٦- َما الشِّعُر من حيث الشكل؟ َوَما أْنَواُعُه؟
ثُر؟ َوَما أْنَواُعُه؟ ۷- َما النَّ

ْثِر العلمي؟ َوَما خصائصه؟ ۸- َما اْلَمْقُصوُد ِبالنَّ
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ْعُر اْلِوْجَدانِيُّ الشِّ

أَْحَمُد َشْوقِي

   ُولَِد أَْحَمُد َشوِقي َعام 1۸٦۸م، وأَْظَهَر ُمنُذ ِبَداَيِة َحَياِتِه 
َعَراِء  َراَسِة، واْنَكبَّ َعَلى َدَواِوْيِن ِكَباِر الشُّ ُنُبوًغا واِضًحا ِفي الدِّ
ُع ِبَحاِفَظٍة َوَذاِكَرٍة َقلَّ َنِظْيُرَها،  ِحْفًظا واْسِتْظَهاًرا؛ إذ َكاَن َيَتَمتَّ

ٍر. ْعُر َيْجِري َعَلى لَِساِنِه ِفي َوْقٍت ُمَبكِّ َفَبَدأَ الشِّ
َمَع  َعَالَقِتِه  َعن  َفْضًال  َعبَّاس،  َواْبِنِه  َتْوِفْيق  اْلُخَدْيِوي  َمَع  َوِثْيَقٌة  َعَالَقٌة  َرَبَطْتُه 
ِعْيِم اْلِمْصِري ُمْصَطَفى َكاِمل. َوِبَسَبِب َذلَِك، ُنِفَي إلى إْسَبانَيا ِفي َعام 1۹1٥م،  الزَّ
ِة  ِة، َواْآلَثاِر اْلَعَرِبيَّ َالِع َعَلى اْلَحَضاَرِة األْنَدلُِسيَّ ِفُي فُْرَصَة االطِّ َوَقْد أََتاَح َلُه َهَذا النَّ
َعَراِء  اِخَصِة ِفْيَها. َعاَد إلى ِمْصَر َعام 1۹1۹م، َوَبْعَد َسْبِع َسَنواٍت ُبوِيَع أََمْيًرا للشُّ الِشَّ
َحَياِتِه،  ِمْن  اْألِخْيَرَتْيِن  َنَتْيِن  السَّ َوأَُدَباؤَها. َوِفي  اْلَعَرِب  ُشَعَراُء  اْحِتَفاٍل َحَضَرهُ  ِفي 

ْعِر، َحتَّى ُتِوفَِّي َعام 1۹۳2. اْعَتَزَل َقْوَل الشِّ
اْلَمْسَرِحَياِت  ِمَن  وَعَدٌد  أَْجَزاٍء،  ِبأَْرَبعِة  اُت  الشَّوِقيَّ ِة:  ْعِريَّ الشِّ أَْعَمالِِه  َوِمن     

ِة ِمْنَها: ِكْلُيوَباتَرا، َوَقْمِبْيُز، َوَمْجُنوُن َلْيَلى، َوَعْنَتَرةُ.  ْعِريَّ الشِّ
َقِصْيدُة (ُوِلَد الُهَدى) َألْحَمَد َشوِقي (ِلْلِحْفِظ ٧ َأْبيَاٍت):

ُوِلــَد الــُهَدى َفــالَكاِئنــاُت ِضـَيـــاُء             
ــٌم َوَثـنــاُء مــــاِن َتــَبسُّ                                 َوَفــُم الــزَّ

ْوُح َواْلـــَمَألُ اْلــَمالِئُك َحــْوَلــُه               الــرُّ
                                ِللــدِّْيــِن َوالــدُّْنَيــا ِبـــِه ُبـَشـــراُء

َواْلـَعْرُش َيـْزُهو َوالَحِظْيَرُة َتْزَدِهي        
ْدَرُة الَعْصَمــاُء                                 َوالـــُمْنتََهــى َوالسِّ

ْسِل َفِهَي َصِحْيَفٌة          ُنِظَمْت َأَساِمي الرُّ
ٍد ُطَغراُء                                 ِفــي اللَّــْوحِِ َواْســُم ُمَحمَّ



٢٤

اْســُم اْلـَجالَلـِة ِفـي َبــِدْيِع ُحــُرْوِفِه                   
َأِلــٌف ُهــَناِلَك َواْســُم َطــَه اْلـــَباُء                                   

َيــا َخْيَر َمــْن َجــاَء اْلــُوُجْوَد َتِحيًَّة                
ِمْن ُمْرَسِلْيَن إَلى الُهَدى بَِِك َجاؤوا                                   

َزاَنْتـَك ِفــي اْلُخُلِق اْلــَعِظْيِم َشَمـاِئٌل                
ُيـْغَرى ِبـــِهنَّ َوُيَوَلــُع الـــــُكَرَماُء                                   

َفــِإَذا َسـَخْوَت َبــَلْغَت ِباْلُجْوِد الَمَدى               
َوَفـَعــْلَت َمـــا َال َتْفــَعُل اَألْنـــــَواُء                                  

َفاَعِة َوْحَدُه َيــا َمـــْن َلــُه ِعزُّ الـــشَّ  
ُه َمـــا َلـــُه ُشَفَعـــاُء  َوُهــَو الــُمَنزَّ                            

َعـْرُش الــِقَياَمـِة َأْنَت َتْحَت ِلَواِئــِه   
قَّاُء  َواْلـــَحْوُض َأْنَت ِحَيــاَلُه الـــسَّ                             

اِلِحْيَن َثــَواَبُهْم َتْرِوي َوَتسِقي الصَّ  
اِلَحـــاُت َذَخــــاِئٌر َوَجَزاُء  َوالــــصَّ                          

َصـّلى َعـَلْيَك اُهللا ما َصِحَب الدَُّجى   
َحــاٍد َوَحنَّــْت ِبـــاْلَفــال َوْجَنـــــاُء                        

َخْيُر الــَوَساِئِل َمْن َيَقُع ِمْنُهم َعَلى  
ْهــــَراُء     َسَبٍب ِإَلْيَك َفـَحســِبَي الــزَّ                       

  ِ          

َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

ٌد (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِه َوَسلََّم)  ُسوُل ُمَحمَّ اْلُهَدى: اْلَمْقُصوُد ُهَنا الرَّ
َالُم. ْوُح: ِجْبِرْيُل َعَلْيِه السَّ الرُّ

َلْتَك. َنْتَك َوَجمَّ َزاَنْتَك: َزيَّ
َسَخْوَت: ُجْدَت.

اْألْنواُء: اْلَمَطُر اْلَغِزْيُر.
ُطَغَراء: أي ُكِتَب اسمُه الشريف في اول الصحيفِة.



٢٥

التَّْحلِْيُل

ِفْيَها  أََشاُدوا  اْلَقَصاِئِد،  أَْرَوَع  ِفْيِه  َوَنَظُموا  ِرْيِف  الشَّ َبِويِّ  النَّ ِباْلَمْولِِد  َعَراُء  الشُّ َتَغنَّى 
ِبَعَظَمِة َرُسوِل ِهللا (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِه َوَسلََّم) َحَياًة َوَنْشأًَة َوِدْيًنا، َوِمْنُهْم أَْحَمُد َشْوِقي الَِّذي 
َر  ِبيَّ (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِه َوَسلََّم) ِبَعَدٍد ِمَن اْلَقَصاِئِد، ِمْنَها َهِذِه اْلَقِصْيَدةُ الَِّتي َعبَّ َخصَّ النَّ
َماِء ِبِمْيَالِدِه(َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِه َوَسلََّم)؛ إْذ َكاَنِت اْلَمَالِئَكُة  ِفْيَها َعْن اْحِتَفاِء اْألْرِض َوالسَّ

ْنَيا ِبِه.  َالُم)- َيُحفُّوَنُه َلْحَظَة اْلوَالَدِة، َوُيَبشُِّروَن الدُّ ُمُهْم َجْبَراِئْيُل ( َعَلْيه السَّ - َيَتَقدَّ
َكاْلَكَرِم  َوَسلََّم)  َوآلِه  َعَلْيِه  هللاُ  (َصلَّى  ُسوِل  الرَّ ِصَفاِت  َبْعَض  اِعُر  الشَّ َيْسَتْعِرُض 
الَِّتي  َجِة  اْلُمَتَوهِّ َلِتِه  َوُمَخيَّ أُْسلُوِبِه،  َوُعلُوِّ  لَُغِتِه،  َجَماِل  َعَلى  ُمْعتـَــِمًدا  ْحَمِة،  َوالرَّ َواْلِحْلِم 
ْعِبْيِر  ِة اْلَكلَِمِة ِفي التَّ َجَعَلِت اْألْشَياَء َتْبَتِسُم، َوَتْزُهو، َوَتْزَدِهي، َفضالً َعِن اْالْعِتَماِد َعَلى قُوَّ
اْلَمَالِئُك-   َواْلَمألُ-  ْوُح-  الرُّ  ) اَنِة  نَّ الرَّ ْخَمِة  الضَّ اْألْلَفاِظ  اْسِتْعَماُل  َذلَِك  َوِمْن  اْلَمْعَنى،  َعِن 

َعْرُش اْلِقَياَمِة) َوَغْيُر َذلَِك ِمْن َمَظاِهِر اْلَجَماِل الَِّتي اْزَداَنْت ِبَها َهِذِه اْلَقِصْيَدةُ.
ِبيِّ (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِه َوَسلََّم) َقْد َبَلَغْت  َنْلَمُس ِفي اْلَقِصْيَدِة َعاِطَفَة ُحبٍّ َوإْعَجاٍب ِبالنَّ
ُك َطَرًبا  اِعَر إَلى َجْعِل اْألَْشَياِء ُكلَِّها َتْهَتزُّ َوَتَتَحرَّ ِمَن اْلقُوِة َمْبَلًغا َال َحدَّ َلُه، ُهَو َما َدَفَع الشَّ

ْكَرى اْلَعِطَرِة. َوإْنَشاًدا ِبَهَذا اْلَيْوِم اْلُمَباَرِك، َوالذِّ

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

ِرْيِف. أَْيَن َتِجُد َذلَِك؟ اِعُر اْألَْشَياَء َتْبَتِهُج َفَرًحا باْلَمْولِِد الشَّ 1- َجَعَل الشَّ
َوآلِه  َعلِْيِه  (َصلَّى هللاُ  ُسوِل  الرَّ ِصَفاِت  إلى  اِعُر  الشَّ ِفْيهَما  أََشاَر  الَّلَذْيِن  اْلَبْيَتْيِن  ِد  َحدِّ  -2

َوَسلََّم).
۳- َما األََثُر الَِّذي َتَرَكُه َنْفي َشْوِقي إلى اسبانيا ِفي ِشْعِرِه َوَحَياِتِه؟

4- ما العاطفة التي تلمستها في القصيدة؟



٢٦

اِنيُة  اْلَوْحَدةُ الثَّ
َعَفاُء أََماَنُة ِهللا)  ( الضُّ

التَّْمِهْيُد

ُمه  ُيَقدِّ ِبَما  إالَّ  َتَماُيَز  َوال  َبْيَنُهم  َفْرَق  َفال  وَنِظْيُرهُ،  اإلْنَساِن،  أَُخو  اإلْنَساُن 
َعَفاُء أََماَنُة ِهللا ِفي أَْعَناِق األْقِوَياِء َوالُمْقَتِدِرْيَن، َلُهم ُحقُْوٌق َعَلْيِهْم،  لِآلَخِرْيَن. والضُّ
ِة األِصْيَلِة، وأَْعَظُم َهِذِه الُحقُْوِق ِهَي َتْعِرْيفُُهم ِبَما َلُهم،  َفْضًال َعْن ُحقُْوِقِهم اإلْنَساِنيَّ

وإَعاَنُتهم َعَلى أَْخِذِها ِبُسُبٍل َشتَّى.

نَةُ الَمفَاِهْيُم الُمتََضمَّ

َمَفاِهْيُم ُحقُْوِق اإلْنَساِن.
ٌة. َمَفاِهْيُم َثَقاِفيَّ

ٌة َمَفاِهْيُم اْجِتَماِعيَّ
ٌة. َمَفاِهْيُم َتْرَبِويَّ
ٌة. َمَفاِهْيُم لَُغِويَّ
ٌة. َمَفاِهْيُم أََدِبيَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

1- َماَذا َتَتَوقَُّع أْن َتْدُرَس ِفي َهِذِه الَوْحَدِة؟
2- َهْل َسَبَق َلَك أْن َساَعْدَت ُمْحَتاًجا؟ 

َعَفاَء؟ َما الضُّ ۳- َكْيَف َلَنا أْن َنْحَتِرَم ُحقُْوَق اآلَخِرْيَن؛ َوَالِسيَّ
َساٍت؟ َوَماَذا  عَفاِء َوالُمْحَتاِجيَن َحّقًا َعَلى الُمْجَتَمِع أَْفَراًدا َومَؤسَّ 4- َهْل َتَرى لِلضُّ

َماِت الُمْجَتَمِع الَمَدِنيِّ ؟   ا ُيْعَرُف ِبُمَنظَّ َتْعِرُف َعمَّ



٢٧

ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

إَضاَءةٌ

اِب  أَْنُطوان تشيخوف َطِبْيٌب َوَكاِتٌب َمْسَرِحيٌّ  ُروِسيٌّ  َكِبْيٌر. ُيَعدُّ ِمْن أَْفَضِل ُكتَّ
ْت ِقَصُصُه  ْوِس. ُعدَّ اِريِخ، َوِمْن ِكَباِر األَُدَباِء الرُّ الِقَصِص الَقِصيَرِة َعَلى َمَدى التَّ
الَقْرِن  دَراَما  ِفي  َعِظيٌم  َتأِْثيٌر  َلَها  َكاَن  اِتِه  َمْسَرِحيَّ أَنَّ  َكَما  َفِرْيَدًة،  ًة  َفِنيَّ إِْبَداَعاٍت 

الِعْشِرْيَن.

ةُ (الُمَغفَّلَة) الْنِطوان تشيخوف قِصَّ
اٍم َدَعْوُت إَلى ُغْرَفِة َمْكَتِبي ُمَرّبَيَة أَْوالِدي (ُيوليا فاسيليفنا)، لَِكي أَْدَفَع  ُمْنُذ أَيَّ
َلَها ِحَساَبَها، َفَدَخَلْت َكَعاَدِتَها َتِسْيُر ِبهُدْوٍء َال ُيْسَمُع َلها َصْوٌت َكأنَّها َتِدبُّ َدِبْيًبا، َوَقْد 

َعِب، َواتََّشَحْت َمَحاِجُرَها ِبَسَواٍد َخِفْيٍف. َعَلْت َوْجَهَها ُصْفَرةٌ ِمَن التَّ
قُْوِد، َوَلِكنَِّك  قُْلُت َلَها: اْجلِِسي يا يوليا، َهّيا َنَتَحاَسْب، أَْنِت ِفي الَغالِِب ِبَحاَجٍة إَلى النُّ
َفْقَنا َعَلى أْن أْدَفَع َلِك  ِك َلْن َتْطلُِبْيَها ِبَنْفِسِك، َحَسًنا، َلَقْد اتَّ َتْخَجلِْيَن َخَجالً َكِبْيًرا َحتَّى إنَّ

ْهِر.  َثالِثْيَن ُرْوِبًال ِفي الشَّ
َقاَلْت: أْرَبِعْين.

َد ِمْن َذلَِك، َفَقْد ُكْنُت  أكُّ ٌل ِعْنِدي، َوِبُسُهْوَلٍة أَْسَتِطْيُع التَّ قُْلُت: َكالَّ ، ثالِثْين، َهذا ُمَسجَّ
َياِت َثالِثْين ُرْوِبًال، َحَسًنا، َلَقْد َعِمْلِت ِعْنَدَنا َشْهَرْيِن . َداِئًما أْدَفُع لِلُمَربِّ

اٍم. َقاَلْت: َشْهَرْيِن َوَخْمَسَة أيَّ
َنْخِصُم  ْيَن ُرْوِبًال،  َتْسَتِحقِّْيَن ِستِّ إَذْن،  ٌل ِعْنِدي،  ْبِط، َهَكَذا ُمَسجَّ ِبالضَّ قُْلُت: َشْهَرْيِن 
ِهْيَن  اِم اآلَحاِد َبْل ُكْنِت َتَتَنزَّ ِسي اْبِني ُكْوليا ِفي أَيَّ اِم اآلَحاد، َفأْنِت َلْم ُتَدرِّ ِمْنَها ِتْسَعَة أيَّ

اِم أَْعَياٍد. َمَعُه َفَقْط، ُثمَّ ُهَناَك َثالَثُة أيَّ
َفاَرْت َفَوَراًنا َواِضًحا، َفَعَبَثْت أََصاِبُعَها َعَبًثا َعِنْيًفا ِبأْهَداِب الفُْسَتاِن َوَلِكْن! َلْم َتْنِبْس 

ِبَكلَِمٍة!
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(َسَيِطْيُر  الَكاِتِب  َقْوَل  ْل  َتأَمَّ
ِجَماُحَها) َوَما ِفْيه ِمْن َبَراَعٍة! َفالِجَماُح 
ِبَمْعَنى  (َجَمَح)  الِفْعِل  ِمَن  َمأُخْوٌذ 
ْيِء ُدْوَن الَمْقِدَرِة َعَلى  (أْسَرَع إَلى الشَّ
الَكاِتُب  اْسَتَعاَر  َوَقْد  ه)،  َوَردِّ َكْبِحه 
َعْن  َلُيَعبَِّر  إَلْيه  َوَنَسَبُه  َيَراِن  الطَّ ِفْعَل 
ِبإْمَكاِنَك  َهْل  ِته،  وقُوَّ ُسْرَعِته  َمَدى 
َيَراِن وَتْنِسَبُه إَلى  أَْن َتْسَتِعْيَر ِفْعَل الطَّ
ًنا  ُمَكوِّ َيَراُن  ِمْنَها الطَّ ُيَتَوقَُّع  أَْشَياَء َال 

ُجَمًال ُمِفْيَدًة؟

فِي أْثنَاِء النَّصِّ

كوليا  َوَكاَن  ُرْوِبًال.  َعَشَر  اْثَنا  الَمْجُمْوُع  إَذْن،  أَْعَياٍد،  اِم  أيَّ َثالَثَة  َنْخِصُم  َواَصْلُت: 
َوَثالَثَة  َفَقْط.  فاريا  ِسْيَن  ُتَدرِّ وُكْنِت  َقِوّيًا،  ُزَكاًما  َعاَنى  ِحْيَنَما  اٍم  أيَّ أَْرَبَعَة  َمِرْيًضا 

َلِك  َفَسَمَحْت  ُتْؤلُِمِك  أَْسَناُنِك  َكاَنْت  اٍم  أيَّ
ْدِرْيِس َبْعَد الَغَداِء، إَذْن،  َزْوَجِتي ِبَتْرِك التَّ
َنْخِصُم،  َعَشَر،  ِتْسَعَة  َعَشَر وَسْبَعٌة،  اْثَنا 
الَباِقي، َواِحٌد َوأْرَبُعْوَن ُرْوِبًال، َمْضُبْوٌط؟
اْحَمّرْت َعْيُن يوليا فاسيليفنا الُيْسَرى 
ِذْقُنَها..  َواْرَتَعَش  ْمِع،  ِبالدَّ َواْمَتألْت 
أَِخْيًرا  أنَّها  َفَظَنْنُت  ٍة  ِبَعَصِبيَّ َوَسعَلْت 
ًة  ُمْحَتجَّ ِفيَّ  َوَتْصُرُخ  ِجَماُحَها،  َسَيِطْيُر 

ُصَراًخا َعالًِيا، َوَلِكْن! َلْم َتْنِبْس ِبَكلَِمٍة!
ِفْنَجاًنا  َكَسْرِت  َنِة  السَّ َرأِس  قَُبْيَل  قُْلُت: 
أْغلى  الِفْنَجاُن  ُرْوَبلين..  َنْخِصُم  َوَطَبًقا.. 
ِمْن َذلَِك، َفُهَو َمْوُرْوٌث، َوَلِكْن َفْلُيَساِمْحِك 
َتْقِصْيِرِك  َوِبَسَبِب  ِمْنُه.  ْضَنا  َوْلُيَعوِّ هللاُ! 
ِسْتَرَتُه  َق  َوَمزَّ َجَرَة  الشَّ كوليا  َتَسلََّق 

َوِمْن  ِحَذاًء..  فاريا  ِمْن  الَخاِدَمُة  َسَرَقِت  أَْيًضا  َتْقِصْيِرِك  َوِبَسَبِب  َعْشَرًة-  -َنْخِصُم 
َواِجِبِك أْن َتْرَعي ُكلَّ َشْيٍء ِرَعاَيًة َحَسَنًة، َفأْنِت َتَتَقاَضْيَن َراِتًبا، َوَهَكَذا َنْخِصُم أَْيًضا 

اِني أََخْذِت ِمنِّي َعْشَرَة ُرْوِبالٍت. َخْمَسًة. َوِفي الَعاِشِر ِمْن كاُنوَن الثَّ
ة ِبُخُنْوٍع: َلْم آُخْذ. َهْمَسْت يوليا فاسيليفنا َهِذِه الَمرَّ

ٌل ِعْندي! قُْلُت: َوَلِكنَّ َذلَِك ُمَسجَّ
ي َوُمَناَقَشِتي َواْكَتَفْت ِبأْن َقاَلْت: َحَسًنا، لَِيُكْن. َفَلْم َتْجُرؤ َعَلى َردِّ

واَصْلُت: ِمْن َواِحٍد َوأْرَبِعْين َنْخِصُم َسْبعًة َوِعْشِرين، الَباِقي أَْرَبَعَة َعَشَر.
ِوْيِل  أْنِفَها الطَّ اُت الَعَرِق َعَلى  ُمْوِع، َوَظَهَرْت َحبَّ ِبالدُّ اْمَتألْت َعْيَناَها االْثَنَتاِن 

الَجِمْيِل، َيا لِْلَفَتاِة الَمْسِكْيَنِة!
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ًة َواِحَدًة، أََخْذُت ِمْن َحَرِمُكم َثالَثَة ُرْوِبالٍت، َلْم آُخْذ  ٍج: أََخْذُت َمرَّ َقاَلْت ِبَصْوٍت ُمَتَهدِّ
َغْيَرَها.

ل َذلَِك! َنْخِصُم ِمَن األَْرَبَعَة َعَشَر َثالَثَة ُرْوِبالٍت  قُْلُت: َحّقًا؟ اْنُظِري، َوأَنا َلْم أَُسجِّ
َخْصًما َعاِدًال، الَباِقي أَحَد َعَشَر.. َها ِهَي ِذي ُنقُْوُدِك َيا َعِزْيَزِتي! َثالَثٌة.. َثالَثٌة.. 

لِي. َثالَثٌة.. َواِحٌد، َواِحٌد.. َتَفضَّ
ِبأَصاِبَع  َجْيِبَها  ِفي  َوَوَضَعْتَها  َفَتَناَوَلْتَها  ُرْوِبًال..  َعَشَر  أَحَد  فيها  َيدي  َلَها  َوَمَددُت 

ُمْرَتِعَشٍة.. َوَهَمَسْت: ُشْكًرا.
َوَقْفُت ُوقُْوَف ُمْنَتِفٍض، َوأََخْذُت أَِسْيُر َذَهاًبا َوإَياًبا ِفي الُغْرَفِة، َوَقْد اْسَتْوَلى َعَليَّ 

الَغَضُب، َسأْلُتَها: ُشْكًرا َعَلى َماَذا؟
قُْوِد. َقاَلْت: َعَلى النُّ

قُْلُت: َيا هلِلِ! َوَلِكنَّي َنَهْبُتِك َنْهًبا، َوَسَلْبُتِك َسْلًبا! َلَقْد َسَرْقُت ِمْنِك، َفَعَالَم َتقُْولِْيَن ُشْكًرا؟
َقاَلْت: ِفي أََماِكَن أُْخَرى َلْم ُيْعُطوِني َشْيًئا.

قُْلُت: َلْم ُيْعُطْوِك؟! َلْيَس َهَذا َغِرْيًبا! َلَقْد َمَزْحُت َمَعِك، َلقَّْنُتِك َدْرًسا َقاِسًيا، َحِسْبُتِك 
ِذي  َهاِهَي  ُكلََّها،  ُرْوِبًال  َماِنْيَن  الثَّ ُنقُْوَدِك  َسأُْعِطْيِك  َكِثْيًرا.  ْيُتُه  َوَتَمنَّ َعَليَّ  َسَتُثْوِرْيَن 
! لَِماَذا ال  ْزُتَها َلِك، َوَلِكْن َهْل ُيْمِكُن أْن َتُكْوِني َعاِجَزًة إَلى َهَذا الَحدِّ ِفي الَظرِف َجهَّ
َة األْنَياِب! َهْل ُيْمِكُن  ْنَيا أالَّ َتُكْوِني َحادَّ ْيَن! لَِماَذا َتْسُكِتْيَن! َهْل ُيْمِكُن ِفي َهِذِه الدُّ َتْحَتجِّ

َرَجِة!  أْن َتُكْوِني ُمَغفََّلًة إَلى َهِذِه الدَّ
اْبَتَسَمْت ِبَعْجٍز، َفَقَرأُت َعَلى َوْجِهَها: ُيْمِكُن.

ْرِس الَقاِسي َوَسلَّْمُتَها  - ِبَدْهَشِتَها  َسأْلُتَها أْن َتْصَفَح َعنِّي َصْفًحا َجِميًال لَهَذا الدَّ
َماِنْيَن ُرْوِبًال ُكلََّها ُمْبِدًيا َلَها أَسًفا َكِبْيًرا، َفَشَكَرْتِني ِبَخَجٍل َوَخَرَجْت. الَبالَِغِة- الثَّ

ْنَيا! ْرُت، َما أْبَشَع أْن َتُكْوَن َضِعْيًفا ِفي َهِذِه الدُّ َتَطلَّْعُت ِفي إْثِرَها، َوَفكَّ



٣٠

َمابَْعَد النَّصِّ

ُرْوِبل: الُعْمَلُة ِفي ُرْوسيا.
ٌع ِفي اْرِتَعاٍش. ٌج: أَْي ُمَتَقطِّ ج: َصْوٌت ُمَتَهدِّ ُمَتَهدِّ

َلقََّن: لقََّنه َدْرًسا : َنَصَحه ِبِشّدٍة.
اْسَتْعِمْل ُمْعَجَمَك الِيْجاِد الَمَعاِني اآلِتَيِة:

اْحَتجَّ ، ِفي إْثِرَها، ُخُنْوع، َتْنِبس.

نََشاطٌ 

اِئَدَة َوالَمْحُذْوَفَة ِمْنَها: (قُْلُت – ًنا األَْحُرَف الزَّ الَِيِة، ُمَبيِّ أَْعِط َوْزَن الَكلَِماِت التَّ
- اْرَتَعَش). اْحَمرَّ

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب:

ْغِم ِمْن أَّنُه  ِة؛ َعَلى الرَّ     ِفي َرْأِيَك لَِماَذا أََطَلَق الَكاِتُب ُعْنَواَن (الُمَغفََّلة)َعَلى الِقصَّ

ْعُف َوِقلَُّة الِحيَلِة َخَطًرا َعَلى  َها َضِعيَفٌة َقلِيَلُة الِحيَلِة؟ وَمَتى ُيَعدُّ الضَّ َهاَيِة أَنَّ َبيََّن ِفي النِّ

ِسَك َوزمَالِئَك. َحَياِة اإلْنَساِن َوِحْفِظ ُحقُْوِقِه َوَكَراَمِته؟ َناِقْش َذلَِك َمَع ُمَدرِّ
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ْرُس الثََّاِني: الَقَواِعُد الدََّ

َأْبَواُب اَألْفَعاِل الثُّالِثيَِّة َوَمَصاَدُرَها
َوَظَهَرْت،  َوَنْخِصُم،  (َدَخَلْت،  األَْخَضِر:  ِباللَّْوِن  الَمْكُتوَبِة  األَْفَعاِل  إَِلى  اُْنُظْر 
اآلَخَر  َوَبْعَضَها  َماِضَيٌة،  أَْفَعاٌل  َبْعَضَها  أنَّ   َتِجْد  َوَحِسْبُتِك)،  َوَتْجُرُؤ،  َوَعِمْلِت، 
األَْفَعاَل  َوأَْرَجْعَنا  ُمَضاِرَعًة،  أَْفَعاًال  الماِضَيِة  األَْفَعاِل  ِمَن  ُصْغَنا  َوَلْو  ُمَضاِرَعٌة. 
الُمَضاِرَعَة ِمنَها إَِلى َماِضْيَها، َلَكاَنْت َكاآلِتي: ( َدَخَل – َيْدُخُل)، و(َخَصَم – َيْخِصُم)، 
و(َظَهَر – َيْظَهُر)، و(َعِمل – َيْعَمُل)، و( َجُرَؤ – َيْجُرُؤ)، و(َحِسَب – َيْحِسُب). 
ُتَالِحُظ أنَّ َحَرَكَة َعْيِن الِفْعِل ِفي الَماِضي َوالُمَضاِرِع ِفي ُكلٍّ ِمْنَها ُمْخَتلَِفٌة، َوَنْحُن 
ِبُع َكَالَم الَعَرِب القَُدَماِء. َولَِتْسِهيِل األَْمِر  َها اْعِتَباًطا؛ َبْل َنتَّ َال َنْخَتاُر َفْتَحَها أَْو َضمَّ
ِة أََبْواٍب ِبَحَسِب َحَرَكِة َعْيِن  َدةُ َعَلى ِستَّ ُة الُمَجرَّ َالِثيَّ َمِت األَْفَعاُل الثُّ اِرِس قُسِّ َعَلى الدَّ
ُل ِبَفْتِح َعْيِن الِفْعِل ِفي الَماِضي  الِفْعِل ِفي الَماِضي َوالُمَضاِرِع؛  ِهـي: الَباُب األَوَّ
َها ِفي الُمَضاِرِع (َيْفُعُل)، ِمْثُل: (َنَصَر – َيْنُصُر) و(َدَخَل – َيْدُخُل).  (َفَعَل)، َوَضمِّ
اِني ِبَفْتِح َعْيِن الِفْعِل ِفي الَماِضي(َفَعَل)، َوَكْسِرَها ِفي الُمَضاِرِع (َيْفـِعُل)،  الَباُب الثَّ
َفِبَفْتِح َعْيِن الِفْعِل  الُِث  ا الَباُب الثَّ أَمَّ ِمْثُل: (َضـَرَب- َيْضِرُب)، و(َخَصم- َيْخِصُم). 
ِفي الَماِضي والُمَضاِرِع (َفَعَل- َيْفَعُل) ِمْثُل (َفَتح – َيْفَتُح)، و(َظَهر – َيْظَهُر)، ِفي 
ابَع ِبَكْسِر َعْيِن الِفْعِل ِفي الَماِضي (َفِعَل)، َوَفْتِحَها ِفي الُمَضاِرِع  ِحيِن أنَّ الَباَب الرَّ

(َيفَعُل)، ِمْثُل: ( َفِرَح – َيْفَرُح)، و(َعِمَل – َيْعَمُل).
   َوالَباُب الَخامُس ِبَضمِّ َعْيِن الِفْعِل ِفي الَماِضي والُمَضاِرِع (َفُعَل –َيْفُعُل)، ِمْثُل: 
اِدُس َواألَِخيُر فَيُكوُن ِبَكْسِر َعْيِن  (َكُرَم – َيْكُرُم)، و(َجُرَؤ- َيْجُرؤ)، أما الَباُب السَّ
 – و(َحِسَب  َيِثُق)،   – ِمْثُل:(َوِثَق  َيْفِعُل)،  (َفِعَل-  والُمَضاِرِع  الَماِضي  ِفي  الِفْعِل 

َيْحِسُب).



٣٢

ُد  الُمَجرَّ َباِعيُّ  الرُّ الِفْعُل   
(َفْعَلَل-  ُهَو  َواِحد  َباٌب  َلُه 
َج  ْحَر َد ) : ِمْثُل ، ( ُيَفْعلُِل
ُيَبْعِثُر)،  و(َبْعَثَر  ُيَدْحِرُج)، 

و(َزْلَزَل ُيَزْلِزُل).

َفاِئَدٌة

إَضاَءةٌ

َدةُ َفِهي الَِّتي َجِميُع   ا الُمَجرَّ َدٍة َوَمِزْيَدٍة، أَمَّ ِة َتْنَقِسُم َعَلى ُمَجرَّ األَْفَعاُل ِفي الَعَرِبيَّ
ٍة، ِمْثُل:(َبْعَثَر  ٍة، ِمْثُل:( َقاَل َوَكَتَب)، َوُرَباِعيَّ ٌة، َوَتْنَقِسُم َعَلى أَفَعاٍل ُثَالِثيَّ أْحُرِفها أَْصلِيَّ
ٌة،  َياَدِة، َوِهَي ُرَباِعيَّ ا الَمِزيَدةُ فِهي َما َدَخَلْت َعَليَها َبْعُض أْحُرِف الزِّ َوَزْلَزَل). َوأَمَّ

ٌة ِمْثُل: اْسَتْخَرَج. ٌة، ِمْثُل: اْنَتَصَر واْنَهَزَم، َوُسَداِسيَّ ِمْثُل:  أَْكَرَم َوَناَضل، َوُخَماِسيَّ
الَمْكُتوَبَة  الَكلَِماِت  َواْسَتْخِرِج  النَّصِّ  إَِلى  ُعْد 
ِباللَّْوِن األْحَمِر، َوِهي: (َدِبْيًبا، ُصْفَرةٌ، َسَواٍد، ُسُهْوَلٍة، 
ِرَعاَية،  ُصَراًخا،  ِجَماًحا،  ُزَكاًما،  َعَبًثا،  َفَوَراًنا، 
َنْهًبا، َسْلًبا، ُشْكًرا، َصْفًحا)، ُتَالِحْظ أَّنَها َتْحِمُل َمْعَنى 
أَْفَعالَِها، َكَما َتُدلُّ َعَلى الَحَدِث ِمْثُل أَْفَعالَِها، إالَّ أَّنَها َال 

ٍن. َتُدلُّ َعَلى َزَمٍن ُمَعيَّ
وأَْحُرَفُه  الِفْعِل  َمْعَنى  َتْحِمُل  الَكلَِمُة  َكاَنِت  َوإَذا 
ى َمْصَدًرا. َوَمَصاِدُر  َالَلِة َعَلى َزَمٍن ُتَسمَّ ِمْن ُدْوِن الدَّ
ٌة،  ِقَياِسيَّ ِقْسَمْيِن،  َعَلى  َتْنَقِسُم  ِة  َالِثيَّ الثُّ األَْفَعاِل 

َنٍة، َوَوْفًقا لِْآلِتي: ُة ِهي َما ُيْعَرُف ِبَضَواِبَط ُمَعيَّ ٌة؛ َفالَمَصاِدُر الِقَياِسيَّ َوَسَماِعيَّ
1- إذاَ َكاَن الِفْعُل َداّالً َعَلى (َلْون)  َوَكاَن َصِحْيًحا، َيأِْتي َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن (فُْعَلة)
ا  إذا  َكاَن الِفْعُل  ِمْثُل: َصِفَر ُصْفَرًة، َوَكِدَر ُكْدَرًة، َوَشِقَر ُشْقَرًة، َوَحِمَر ُحْمَرًة، أَمَّ
ِمْثُل: ( َسِوَد  َيأِْتي َعَلى َوْزِن (َفَعال)،  َفإِنَّ َمْصَدَرهُ  ُمْعَتلٌّ  َوُهَو  َلْوٍن  َداّالً َعَلى 

َسَواًدا)، َو (َبِيَض َبَياًضا).
2- إَِذا َدلَّ الِفْعُل َعَلى (ِحْرَفٍة أَْو ِصَناَعٍة) َيأِْتي َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن (ِفَعاَلٍة)، َكَما ِفي (َرَعى 
ِرَعاَية) َوَكَذلَِك َلْو قُْلَنا: َخاَط ِخَياَطٌة، َوَكَتَب ِكَتاَبًة، َوَطَبَع ِطَباَعًة، َوَساََس ِسَياَسًة.
۳- إَِذا َدلَّ الِفْعُل َعَلى (َحَرَكٍة َوِاْضِطَراٍب) َيأِْتي َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن (َفَعَالن)، ِمْثُل: 

(َفاَر َفَوَراًنا)، و(َهاَج َهَيَجاًنا)، َو(َذاَب َذَوَباًنا)، َو(َثاَر َثَوَراًنا).
(ُزِكَم  ِمْثُل  فَُعال)،   ) َوْزِن  َعَلى  َمْصَدُرهُ  َيأِْتي  َمَرٍض)  َعَلى(  الِفْعُل  َدلَّ  إَِذا   -4

ُزَكاًما)، َو(َسَعل ُسَعاًال)، َو(َرُعَف ُرَعاًفا).



٣٣

َلَها  أَْفَعاًال  ُهَناَك  أَنَّ  َالِحْظ 
ِفي  َكَما  َمْصَدٍر  ِمْن  أَْكَثُر 
َوِصَياًما)،  َصْوًما  (َصاَم 
و(َباَن َبْيَنا َوَبَياًنا)، و(َغاَب 
َدْوَما  و(َداَم  َوِغَياًبا)،  َغْيَبا 

َوَدواًما).

َفاِئَدٌة

و(َفِعْيل)،  (فَُعاَل)  َوْزِن  َعَلى  َمْصَدُرهُ  َيأِْتي  (َصْوٍت)  َعَلى  الِفْعُل  َدلَّ  إَذا   -٥
َوَصِهْيل). َوَضِجْيج،  َو(َنِحْيب،  ُعَواًء)،  و(َعَوى  ُصَراًخا)،  (َصَرَخ  ِمْثُل: 
٦- إَِذا  َدلَّ  الِفْعُل  َعَلى (َسْيٍر)  َيأِْتي  َمْصَدُرهُ  َعَلى  (َفِعْيل) ِمْثُل: (َدبَّ  َدِبيًبا)،  َو( َرَحَل َرِحْيالً).
۷-  إَِذا َدلَّ الِفْعُل َعَلى (ِاْمِتَناٍع) َيأِْتي َمْصَدُرهُ َعَلى (ِفَعال)، ِمْثُل: (َجَمَح ِجماًحا)، 

و(أََبى إَباًء).
۸- إَِذا َدلَّ الِفْعُل َعَلى (ِحْلَيٍة أَْو َعْيٍب) َيأِْتي َمْصَدُرهُ َعَلى (َفَعل)، ِمْثل:ُ (َحِوَرْت 

َعْيُنُه َحَوًرا)، و(َعِرَج َعَرًجا)، و(َحِوَل َحَوًال).
َماِع، َفُتْحَفُظ َكَما ِهي في   ُة، َفِهي َال ُتْعَرُف إالَّ ِبالسَّ َماِعيَّ ا َمَصاِدُر األَْفَعاِل السَّ أمَّ
ِة، ِمْثُل:( َشَكَر ُشْكًرا َوُشْكَراًنا َوُشُكْوًرا)، و(َذَهَب َذَهاًبا َوُذُهْوًبا)،  الُمْعَجَماِت الَعَرِبيَّ
َمْعِرَفِة  َعَلى  ُتَساِعُد  َقْد  الَِّتي  َواِبِط  الضَّ َبْعُض  ُهَناَك  َوَلِكْن  َوُذُهْوًال).  َذْهًال  َو(َذَهَل 

، ِهي: َماِعيِّ الَمْصَدِر السَّ
1- إذا َكاَن الِفْعُل َالِزًما َعَلى َوْزِن (َفِعَل) َيُكوُن َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن(َفَعٍل)،ِمْثُل:(أَِسَف 

أََسًفا)، و(َفِرَح َفَرًحا)، َو(َغِرق َغَرًقا).
2- إذا َكاَن الِفْعُل َالِزًما َعَلى َوْزِن (َفُعَل)، َيُكوُن َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن (فُُعْوَلة) أَْو 
(َفَعاَلة)، ِمْثُل:(َسُهَل ُسُهْوَلًة)، و(َصُعَب ُصُعوَبًة)، و(َنُبَه َنَباَهًة)، و(َفُصَح َفَصاَحًة).

أَْو  (َفَعَل)،  َوْزن  َعَلى  ًيا  ُمَتَعدِّ الِفْعُل  َكاَن  إذا   -۳
(َفِعَل)، َيُكوُن َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن (َفْعٍل)، ِمْثُل: 

(َنَصَر َنْصًرا)، و(َفِهَم َفْهًما).
ي الَِّذي َعَلى َوْزِن  4- َقْد َيأِْتي َمْصَدُر الِفْعِل الُمَتَعدِّ

(َفِعَل) َعَلى (ِفْعٍل)، ِمْثُل: (َعلَِم ِعْلًما).
٥- إذا َكاَن الِفْعُل َالَِزًما َعَلى َوْزِن (َفَعَل)، َفإِْن َكاَن 
َصِحيَح الَعْيِن َيأِْت َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن (فُُعْول)، 
ِمْثُل: (َوَصل ُوُصْوًال)، و(َنَزَلَ ُنُزوًال)، و(َنَهَض 
ُنُهْوًضا).َوإِْن َكاَن ُمْعَتلَّ الَعْيِن َجاَء َمْصَدُرهُ َعَلى 
َوْزِن (َفْعٍل، أَْو ِفَعاٍل، أَْو َفَعاٍل)، ِمْثُل: (َساَرَسْيًرا) 

َو(َصاَم َصْوًما َوِصَياًما) َو(َباَن َبْيًنا َوَبَياًنا).



٣٤

َجْدَوٌل ِبَبْعِض األْفَعاِل َوأْبَواِبها: 
الَباُب 
اِدُس السَّ

الَباُب 
الَخاِمُس اِبُع الَباُب الرَّ الُِث الَباُب الثَّ اِني الَباُب الثَّ ُل الَباُب األوَّ

َفِعَل- َيْفِعُل َفُعَل -َيْفُعُل َفِعَل- َيْفَعُل َفَعَل- َيْفَعُل َضَرَب َيْضِرُب َنَصَر َيْنُصُر
 َحِسَب
َيْحِسُب َكُرَم َيْكُرُم َفِرَح َيْفَرُح َفَتَح َيْفَتُح َعَرَف َيْعِرُف َحَصَد َيْحُصُد

َوِرَث َيِرُث  َشُرَف
َيْشُرُف َجِهَل َيْجَهُل َسأَل َيْسأُل َغَلَب َيْغلُِب َنَظَر َيْنُظُر

َوِثَق َيِثُق َبُغَض َيْبُغُض َفِهَم َيْفَهُم َقَطَع َيْقَطُع َهَزَم َيْهِزُم َهَرَب َيْهُرُب
َجُبَن َيْجُبُن َولِي َيلِي َحِزَن َيْحَزُن َزَحَف َيْزَحُف َقلَّ َيِقلُّ َشَكَر َيْشُكُر
َوِمَق َيِمُق َسُهَل َيْسُهُل َرِضَي َيْرَضى َبَحَث َيْبَحُث َضنَّ َيِضّن َعَبَر َيْعُبُر

َكُثَر َيْكُثُر َشِرَب َيْشَرُب َنَهَض َيْنَهُض َماَل َيِمْيُل أََمَر َيأُْمُر
َبُعَد َيْبُعُد َعِشَق َيْعَشُق َهَدأ َيْهَدأ َساَل َيِسْيُل ردَّ َيُردُّ

َعُنَف َيْعُنُف َبِخَل َيْبَخُل َهَجَع َيْهَجُع مشى يمشي َقاَل َيقُْوُل
َحُسَن َيْحُسُن َلِقي َيْلَقى َبَعَث َيْبَعُث جرى يجري َصاَغ َيصوُغ

َخاَف َيخاُف ُ َوَقَف َيِقُف َدَعا َيْدُعو
َنام َيناُم َوَلَد َيلُِد عال يعلو

ِبَحَسِب  أَْبَواٍب  ِة  ِستَّ َعَلى  الثَُّالِثيُّ  الِفْعُل  َم  قُسِّ  -1
ِهي:  َوالُمَضاِرِع،  الَماِضي  ِفي  َعْيِنه  َحَرَكِة 
اِني:  الثَّ والَباُب  َيْفُعُل)،   – (َفَعَل  ُل:  اْألَوَّ الَباُب 
الُِث (َفَعَل – َيْفَعُل)،  (َفَعَل – َيْفِعُل)، َوالَباُب الثَّ
ابُع (َفِعَل – َيْفَعُل)، َوالَباُب اْلَخامُس  َوالَباُب الرَّ
ادُس (َفِعَل – َيْفِعُل). (َفُعَل – َيْفُعُل)، َوالَباُب السَّ

َدٍة َوَمِزْيَدٍة. 2- ُتْقَسُم األَْفَعاُل َعَلى ُمَجرَّ
۳- لُِكلِّ ِفْعٍل َمْصَدٌر، َوُهَو َيُدلُّ َعَلى َحَدٍث َغْيِر ُمْقَتِرٍن ِبَزَمٍن.

َنٍة.  ٌة: َوِهي َما ُتْعَرُف َوْفًقا لَِضَواِبَط ُمَعيَّ 4- الِفْعُل الثَُّالِثيُّ َلُه َنْوَعاِن َمِن الَمَصاِدِر، ِقَياِسيَّ
َواِبِط  َلَها. ٌة: ُتْحَفُظ َكَما َجاَءْت َعِن الَعَرِب، َوإِْن َكاَنْت ُهَناَك َبْعُض الضَّ َوَسَماِعيَّ

َتْقِوْيُم اللَِّساِن
( (ُمْعَفى أم َمْعفُوٌّ

الُِب ُمْعَفى ِمَن االْمِتَحاِن)   قُْل: (الطَّ
ِمَن  َمْعفُوٌّ  الُِب  (الطَّ َتقُْل:  َوَال 

االْمِتَحاِن)

ِبَحَسِب  أَْبَواٍب  ِة  ِستَّ َعَلى  الثَُّالِثيُّ  الِفْعُل  َم  قُسِّ  -

ُخالَصُة الَقَواِعِد



٣٥

الَواُو

َفاِعلَفْعلاألَْفَعالفُُعْولِعْل

َظَلَمَبَطلَوَقَفَوَقَف َوْجِهالَباء اْلاْل

الَهْمَزةُ وااللف األلفالَواُو

َفْعلَفَعلَفَعل َفَعَلَفَعَل
َلْيَس

 َلَها َوْزٌن
َلْيَس

 َلَها َوْزٌن
َلْيَس

 َلَها َوْزٌن

الّظالِِمِقْف بَوْجِه األَْبَطاِل ُوقُْوَف

َحلِّْل َصْرفِيًّا

اِلِم اِلَي َصْرِفيًّا:  ِقْف ُوُقْوَف اَألْبَطاِل ِبَوْجِه الظَّ َحلِِّل الِمَثاَل التَّ
   

َحلِّْل
 

أَْصُل الكلمات 

ْرِفيُّ الَوْزُن الصَّ
 ِألْصِل الَكلَِمِة

َياَدِة أَْحُرُف الزِّ

 

األَْحُرُف الَمْحُذْوَفُة

َوْزُن الَكلَِمِة             
ْرِفيِّ الَحالُِي الصَّ

اِلَيَة َصْرِفّيا:  (َنْقَرأ َدْرَسَنا َفَنْفَهمُه ِبُسُهْوَلٍة) ًَحلِِّل الُجْمَلَة التَّ
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التَّْمِرْينَاُت
۱

ًنا َسَبَب ُوُرْوِدِه َعَلى َهَذا الَوْزِن: ، َوأْعِط ِفْعَلُه َو َباَبه، ُمَبيِّ اْسَتْخِرْج َمْصَدَر الفعل الثالثيِّ
ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر أََحًدا َفقُولِي إِنِّي  ي َعْيًنا َفإِمَّ 1- َقاَل َتَعاَلى: «ُكلِي َواْشَرِبي َوَقرِّ

ِن َصْوًما َفَلْن أَُكلَِّم اْلَيْوَم إِنِسّيًا»  (مريم :2٦) ْحَمٰ َنَذْرُت لِلرَّ
2- َقاَل َتَعاَلى : « اْلَحْمُد هلِل َربِّ اْلَعاَلِميَن» (الفاتحة: 1)

ْفِس ِمْن أَْجَداِدِه. ۳- َوِرَث الِعَراِقيُّ إَباَء النَّ
َماِء َوَصَفاِئَها. ُث الِبيِئيُّ ُيَؤثُِّر َسْلًبا ِفي ُزْرَقِة السَّ َلوُّ 4- التَّ

۲
ٌة اْسَتْخِرْجَها، ُثمَّ أَْعِط َمَصاِدَرَها: الَِيِة أَْفَعاٌل ُثَالِثيَّ ِفي النُُّصوِص التَّ

ُبْكَرًة  َسبُِّحوا  أَن  إَِلْيِهْم  َفأَْوَحى  اْلِمْحَراِب  ِمَن  َقْوِمِه  َعَلى  «َفَخَرَج  َتَعاَلى:  َقاَل   -1
َوَعِشّيًا» (مريم :11).

2- َقاَل َتَعاَلى: « َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعقُوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّيًا» (مريم: ٦).
ا َخَلْقَنا اإلِنَساَن ِمن ُنْطَفٍة أَْمَشاٍج َنْبَتلِيِه َفَجَعْلَناهُ َسِميًعا َبِصيًرا»  ۳- َقاَل َتَعاَلى: « إِنَّ

(اإلنسان: 2)
اِعُر: 4- َقاَل الشَّ

َفقُْم ِبِعْلٍم َوَال َتْطلُْب ِبِه َبَدًال       َفالنَّاُس َمْوَتى َوأَْهُل الِعْلِم أَْحَياُءَفقُْم ِبِعْلٍم َوَال َتْطلُْب ِبِه َبَدًال       َفالنَّاُس َمْوَتى َوأَْهُل الِعْلِم أَْحَياُء
۳

ْكِل، ُثمَّ أَِجْب َعِن األْسِئَلِة الَِّتي َتلِْيه: الِي ِقَراءًة َمْضُبوَطًة ِبالشَّ ِاْقَرِأ النَّصَّ التَّ
َز ِمْن  ِرَكاِت، َتَميَّ َكاَن لِي َصِديٌق َذو َحَسٍب َوُخلٍُق، َيْعَمُل ُمَحاِسًبا ِفي إْحَدى الشَّ
ِسَواهُ ِبأَّنُه َحاَز ِثَقَة ُمِدْيِره؛ ِألَماَنِتِه، َوَنَباَهِتِه ِفي َعَملِِه. َذات َيْوٍم َكاَن َيْحُسُب َعاِئَداِت 
الّشركِة وإَْيَراَداِتَها، َفَسَها ِبأَْمٍر َشَغَل َباَلُه، َوأَْخَطأَ َوَلْم َيْدِر ِبَخَطئِه َحتَّى َعلَِم ُمِديُرهُ، 

ًبا، َوُهَو َيقُْوُل: ُكْنُت  أَْحِسُب أَّنَك َال ُتْخِطُئ ِفي َعَملَِك!. َفَعاَتَبُه ُمَتَعجِّ
َفَردَّ َصِديِقي ِبَخَجٍل: أَْرُجو الَمْعِذَرَة، َفَقْد َسَهْوُت ِبأَْمٍر َشَغَل ِفْكِري، َوَجلَّ َمْن 

َال َيْسُهو أَْو ُيْخِطُئ.
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1- أَْعِط أْبَواَب األْفَعاِل اآلِتَيِة: (َيْعَمُل - َحاَز- َسَها- َشَغَل- َعلَِم- َيقُْوُل).
2- ِزِن الَكلَِمَتْيِن اآلِتَيَتْيِن: (ِثَقة، َيْدِر).

۳- اْسَتْخِرْج ِفْعًال ُثَالِثّيًا، َوأَْعِط َمْصَدَرهُ.
4- ِفي النَّصِّ َمْصَدٌر، َعَلى َوْزِن (َفَعالة)، اْسَتْخِرْجُه، َوأَْعِط ِفْعَلُه.

٤

ًنا أَْبَواَبها: الَِيِة ُمَبيِّ أَْعِط َوْزَن ُكلِّ ِفْعٍل ِمَن األَْفَعاِل التَّ
(َتَرَك - َيْتُرُك، َوَعَد - َيِعُد، َجَلَس - َيْجلُِس، َجُبَن - َيْجُبُن، َهَجَع - َيْهَجُع، َقَعَد - َيْقُعُد).

٥

الَِيِة، ُثمَّ أَْدِخْلَها ِفي ُجَمٍل ُمِفْيَدٍة: أَْعِط َمَصاِدَر لْلَمَعانَي التَّ
1- َمْصَدٌر َيُدلُّ َعَلى َلْوٍن ِفْعلُُه ُمْعَتلُّ الَعْيِن.

2- َمْصَدٌر َيُدلُّ َعَلى َحَرَكٍة َواْضِطَراٍب.
۳- َمْصَدٌر َيُدلُّ َعَلى اْمِتَناٍع.
4- َمْصَدٌر َيُدلُّ َعَلى َعْيٍب.

٥- َمْصَدٌر َيُدلُّ َعَلى َصْوٍت.
٦- َمْصَدٌر َيُدلُّ على َسْيٍر.

٦

ا َيلِْيَها ِمَن األْسِئَلِة: الَِيَة، ُثمَّ أَِجْب َعمَّ اْقَرأ الَمَصاِدَر التَّ
(َصِهْيٌل - ُعَطاٌس - ِتَجاَرةٌ - َعَرٌج - ُصُعْوَبٌة - ِصَياٌم)

أ -  اُْكُتْب ِفْعَل ُكلِّ َمْصَدٍر َوَباَبُه.
ب- اُْكُتْب َوْزَن ُكلِّ َمْصَدٍر، َوَبيِّْن َسَبَب َمِجيِء ُكلٍّ ِمْنَها َعَلى َهَذا الَوْزِن.
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الدَّْرُس الثَّالُِث: التَّْعبِْيُر

 َكْيَف تَْكتُُب تَْعبِْيًرا؟

ُهَناَك َقَواِعُد َتِجُب ُمَراَعاُتَها ِعْنَد الِكَتاَبِة َحتَّى َنْحُصَل َعَلى َتْعِبيٍر ُمَميٍَّز، وأََهمُّ 
َهِذِه الَقَواِعِد َما َيأِْتي:

١- الُخْطَوةُ األُْولَى: أْن َتْعِرَف أَنَّ أَيَّ َنصٍّ ُيَقَسُم َعَلى َثَالَثِة أَقَساٍم َرِئيَسٍة،ِهي:
ْعِبيِر، َوَغالًِبا َما  : َتُكْوُن ِفْقَرًة ُموَجَزًة َقِصْيَرًة ُتْعِطي َتْمِهيًدا َعْن َمْوُضوِع التَّ أ - ُمَقدَِّمةٌُ
ٍة، أَْو َحدِيٍث َنَبِويٍّ َشِرْيٍف، أَْو َبْيِت ِشْعٍر. ُن ِمْن َسْطَرْيِن أَْو َثَالَثٍة، َوآَيٍة قُْرآِنيَّ َتَتَكوَّ
َعنَها،  الَحِدْيُث  الُمَراِد  األَْفَكاِر  أَِو  الَمْطلُوَبِة،  الِفْكَرِة  َعِن  َشْرٌح  َوُهَو  َعْرٌض:  ب - 
ِة ِفْقَراٍت َتُطْوُل أْو َتْقُصُر ِبَحَسِب الَمْوُضْوِع. ُكلُّ ِفْقَرٍة  ُن العرُض ِمْن ِعدَّ َوَيَتَكوَّ
ُد ِفيَها لِْلِفْكَرِة الَِّتي  ُنَها، ُثمَّ ُتَمهِّ لَُها، َوُتَبيِّ َتْحَتِوي َعَلى ِفْكَرٍة َكاِمَلٍة، َتْشَرُحَها، َوُتَفصِّ

َتلْيَها، َوَهَكَذا َتَتَراَبُط األَْفَكاُر َوالِفْقَراُت َمًعا.
جـ - َخاِتَمٌة: َوِهَي ِعَباَرةٌ َعْن َفْقَرٍة ُمْوَجَزٍة أَْو ُجْمَلٍة َصِغيَرٍة َتُدلُّ َعَلى َخْتِم الَمْوُضوِع.
ُدهُ ِمْن  ٢-اْفَهْم َمْوُضوَع التَّْعِبْيِر: َوَحاِوْل أْن ُتَعبَِّر َعْن َرأِيَك ِفيه ُمْسَتِنًدا إلى َما ُيَؤيِّ
ْعِر الَعَرِبيِّ َلَها  ٍة، أََو أََحاِديَث، أَْو أَْبَياٍت ِمَن الشِّ أْسَباٍب، َوُمْسَتْشِهًدا بآَياٍت قُْرآِنيَّ

َعَالَقٌة ِبالَمْوُضوِع، إِْن َكاَنْت ُهَناَك َحاَجٌة إليها. 
۳- ِاْبَدأ الِكَتاَبَة ِبَتْرِك َمَساَفِة َكِلَمٍة ِفي ُكلِّ ِفْقَرٍة.

ِنَهاَيِة  ِفي  َوِنَقاٍط  َتْنِصْيٍص،  َوَعَالََماِت  َفَواِصَل،  ِمْن  التَّْرِقيِم:  َعَالَماِت  َراِع   -٤
ُف إَِلْيِه َالِحًقا. ا َسَتَتَعرَّ الُجَمِل، َوَغْيِرَها ِممَّ

اِبَقْيِن.  فَّْيِن السَّ ٥- ُاْكُتْب ِبَخطٍّ َواِضٍح ُمَراِعًيا َرْسَم الُحُرْوِف الَِّذي َتَعلَّْمَتُه ِفي الصَّ
َتَها ِمْن َحْيُث َقَواِعُد اللَُّغِة اْلَعَرِبيََّة، َواْحَرْص َعَلى  أَْن  ٦- َراِع َتَراُبَط الُجَمِل َوِصحَّ
إلْيَها ِفي  ْفَت  َتَعرَّ الَِّتي  ِة   اللَُّغِويَّ ِة، َواألَْخَطاِء  َتُكوَن َخالَِيًة ِمَن األَْخَطاِء اإلْمالِئيَّ

ِفْقَرِة َتْقِوْيِم اللَِّساِن.
َة. يَّ ًبا األَْلَفاَظ الَعامِّ ٧-  ُاْكُتِب الَكِلَماِت ِباللَُّغِة الَعَرِبيَِّة الَفِصيَحِة، ُمَتَجنِّ
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ةُ  حَّ الصِّ َمْجهُْولَتَاِن؛  (نِْعَمتَاِن   : َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعلَْيه  هللاُ  (َصلَّى  هللاِ  َرُسْوُل  قَاَل   
ةَ َواألَماَن ِمَن النَِّعِم الَّتِي َال يُْدِرُك  حَّ ِرْيِف أنَّ الصِّ َواألَماُن)، نَْفهَُم ِمْن هََذا الَحِدْيِث الشَّ
أَِهِميَّةَ  نَْعِرُف  ُكنَّا  َوإَذا  إَحَداهَُما.  يَْفقَِد  أْو  يَْفقَِدهَُما،  َحتَّى  ُوُجْوِدهَما  يَّةَ  أَِهمِّ اإلْنَساُن 
ِة َمَعهُ فِي َكفٍَّة َواِحَدٍة َدلِْيٌل َعلَى أَهَِميَّتِهَا  حَّ ُعْوِر بِاألَماِن لِإلْنَساِن؛ فإنَّ َجْعَل الصِّ الشُّ

الَكبِْيَرِة.
ُمَشاَرَكِة  أَِهِميَّةَ  بَِدايَةً  يُْدِرَك  أَْن  َعلَْيه  الَجيَِّدِة  ِة  حَّ َمْفهُْوَم الصِّ الفَْرُد  يُْدِرَك  َولَِكي 
ًال:  ِة لََدْيه َولََدى ُكلِّ فَْرٍد فِي الُمْجتََمِع. َوهَِذِه الَجَوانُِب ِهَي؛ أَوَّ حَّ َجَوانَِب ُمْختَلِفٍَة لِْلصِّ
ِه  َوَحَواسِّ الفَْرِد  لِِجْسِم  الَمْلُمْوَس  ْكَل  الشَّ يَْشَمُل  الِّذي  الَجانُِب  هَُو   : الِجْسَمانِيُّ الَجانُِب 
التَّْغِذيَةَ  َذلَِك  َويَتَطَلَُّب  ْمُع.  َوالسَّ ُق،  َوالتََّذوُّ ْؤيَةُ،  َوالرُّ  ، مُّ َوالشَّ الَّلَْمُس،  َوِهَي:  الَخْمَسِة، 
يَاَضِة،  اَحةَ َوالنَّْوَم الَكافِيَْيِن، فَْضًال َعْن ُمَماَرَسِة الرِّ الَجيَِّدةَ، َوالَوْزَن الُمنَاِسَب، َوالرَّ
لهَا  لَِما  الُمْختَلِفَِة؛  بِأْنَواِعهَا  َوالُمنَشِّطَاِت  َراِت  الُمَخدِّ َوتََعاِطي  التَّْدِخْيِن  ِمَن  َواالْبتَِعاِد 
: هَُو َما يَُعبُِّر َعِن الَعَواِطِف  ِمْن آثَاٍر َخِطْيَرٍة فِي ِجْسِم اإلْنَساِن. ثَانِيًا: الَجانُِب النَّْفِسيُّ
َوالَكَراِهيَِة،   ، َوالُحبِّ َوالفََرِح،  َوالَغَضِب،  الَخْوِف،  ِمْثُل:  الُمْختَلِفَِة،  َوالَمَشاِعِر 
األَحاِسْيِس  َوَجِمْيِع  ِب،  التََّعصُّ َونَْبِذ  َوالتََّساُمِح،  أَْخطَائِهم،  َعلَى  اآلَخِرْيَن  َوُمَساَمَحِة 
 : الَعْقلِيُّ الَجانُِب  ثَالِثًا:  اآلَخِرْيَن.  َوَمَع  نَْفِسِه  َمَع  َعاَدةَ  السَّ الفَْرَد  تَْمنَُح  الّتِي  الُمْختَلِفَِة 
بَِشْكٍل  الُمْختَلِفَةَ  الَمَواقَِف  َوتَْحلِْيلِِه  َواْعتِقَاَداتِِه،  فَاتِه،  َوتََصرُّ الفَْرِد،  أْفَكاِر  َعْن  َويَُعبُِّر 
ةُ،  يَْستَنُِد إلَى أُُسٍس َعْقلِيٍَّة َسلِْيَمٍة. َوِمْنهَا أَْيًضا أْن تَُكْوَن لِْلفَْرِد آَراؤهُ َوأَْفَكاُرهُ الَخاصَّ
الَجانُِب  َرابًِعا:  ْلبِيَِّة.  السَّ األْفَكاِر  ِمَن  بَِعْيًدا  إيَِجابِيٍَّة  بِطَِرْيقٍَة  نَْفِسِه  إلَى  يَْنظَُر  َوأْن 
: هَُو الَجانُِب الِّذي يَُعبُِّر َعْن َعالقَِة الفَْرِد بِنَْفِسِه، َوإْبَداَعاتِه، َوهََدفِِه فِي الَحيَاِة  ْوِحيُّ الرُّ
ِة  حَّ ، َوثِقٍَة َكافِيٍَة بِنَْفِسِه، لِيَْنَعَم بِالصِّ َوَعالقَتِِه بَِخالِقِِه، فَاإلْنَساُن بَِحاَجٍة إلَى هُُدْوٍء َداِخلِيٍّ

ْوِحيَّة. الرُّ
َعانَى  إَذا  فََمثَالً  َوثِْيقًا؛  اْرتِبَاطًا  بِبَْعٍض  بَْعُضهَا  تَْرتَبِطُ  الَجَوانِِب  هَِذِه  َجِمْيَع  إنَّ 
ُخْوِل  َولَِزَم الفَِراَش ُمدَّةً طَِوْيلَةً، فَقَْد يَُؤدِّي َذلَِك بِِه إلَى الدُّ ُمَعيَّنَةً  الفَْرُد آَالًما َجَسِديَّةً 
فِي َحالَِة اْكتِئَاٍب أْو إْحبَاٍط. َوإَذا لْم يِتََجاهَِل الَغَضَب ِمْن َشْيٍء ُمَعيٍَّن فَِمَن الُمْمِكِن أْن 
. أْيًضا إَذا تَنَاَوَل َكِميَّاٍت َكبِْيَرةً  َداِع أْو بِالقُْولُْوِن الَعَصبِيِّ َي َذلَِك إلَى إَصابَتِِه بِالصُّ يُؤدِّ
َراِت فإنَّ التََّغيَُّراِت الَّتِي  ِمَن الُمنَبِّهَاِت َكالقَْهَوِة َوالشَّاي أْو تََعاطَى الُمنَشِّطَاِت َوالُمَخدِّ

تَْحُدُث فِي ِجْسِمِه َستَُؤثُِّر َسْلبًا فِْيه ِمَن النَّاِحيَتِْيِنِ النَّْفِسيَِّة َوالَعْقلِيَِّة.
بَْل  أََحَدها،  يُْهِمَل  أالَّ  َعلِْيه  اإلْنَساِن  ةَ  ِصحَّ تَُمثُِّل  ُمْجتَِمَعةً  الَجَوانَِب  هَِذِه  َوِألنَّ 
لِْيَم أْو الُمَعافَى  يَْسَعى َدْوًما إلَى تََكاُمِل َجِمْيِع َجَوانِبِهَا، َوإْدَراِك َحقِْيقَِة أنَّ اإلْنَساَن السَّ
هَُو الِّذي يَْشُعُر بَِسالَمِة َجَسِدِه، َوَعْقلِِه، َوُرْوِحِه ِمَن الَعَواِرِض الُمْختَلِفَِة. َوتَْدُخُل أَْيًضا 
ةُ االْجتَِماِعيَّةُ فِي َذلَِك َوفِْيهَا يَُكْوُن اإلْنَساُن َذا نَْظَرٍة َواقِِعيٍَّة لِْلَعالَِم فَيَتََكيَُّف َمَع  حَّ الصِّ
لِْيُم  ُمْجتََمِعِه، َويَتََعاَمُل َمَع أَْفَراِد الُمْجتََمِع بَِشْكٍل َحَسٍن، َوَما القَْوُل الَمأثُْوُر (الَعْقُل السَّ

لِْيِم) إالَّ َدلِْيٌل َعلَى َذلَِك. فِي الِجْسِم السَّ

 أنموذٌج لِْلتَْعبِْيِر

اء)، اْنَطلِْق ِمْن َهِذِه الَمقُْوَلِة لِِكَتاَبِة َمْوُضْوٍع  ُة َتاٌج َعَلى ُرُؤْوِس األِصحَّ حَّ ( الصِّ
ِة. ِة الَعامَّ حَّ َيَة الصِّ ِمْن َتْعِبْيِرَك ُتَبيُِّن ِفْيه أََهمِّ

    

الفقرة

الفقرة

العرض

الفقرة

الفقرة

 الُمَقدَِّمُة

الَخاِتَمة  

 َمَساَفُة َكِلَمٍة



٤٠

 التَّْعبِْيُر
                               

: َفِهيُّ ًال - التَّْعِبْيُر الشَّ َأوَّ
ًزا َكَالَمَك بأْقواٍَل أْو أْشَعاٍر،  ِسَك، ُمَعزِّ الَِيَة َمَع ُزَمَالِئَك َوُمَدرِّ َناِقِش اْألَْفَكاَر التَّ

ا َتْحَفُظ: أْو ِحَكٍم ِممَّ
1- إِنَّ اْإلِْنَساَن ِحْيَن َيْسَمُح لَِنْفِسِه أَْن َيُكْوَن َضِعْيًفا َال َرْأَي َلُه، َوَال َيْسَتِطْيُع أَْن َيْحِسَم 

أَْمًرا ِمْن أُُمْوِر َحَياِتِه، ُهَو إِْنَساٌن ُمَغفٌَّل ِبُكلِّ َما َتْحِملُُه اْلَكلَِمُة ِمْن َمْعَنى.
ْنَيا! َضِعْيَف اْإلَِراَدِة، َضِعْيَف  2- َما أَْصَعَب أَْن َيُكْوَن اْإلِْنَساُن َضِعْيًفا ِفي َهِذِه الدُّ

ْفِس، َضِعْيَف اْلِحْيَلِة! َقِة ِبالنَّ الثِّ
۳- أَْحَياًنا َال َيُكْوُن َضْعُف اْإلِْنَساِن َناِتًجا َعْن إَِراَدِتِه، َبْل َقْد َيُكْوُن اْإلِْنَساُن َمْغلُْوًبا 

َعَلى أَْمِرِه.
ُهْم َال َيْعِرفُْوَن  ْمَت َهِزْيَمٌة، َلِكنَّ َساُمَح اْنِكَساٌر، َوأَنَّ الصَّ 4- َقْد َيَرى َبْعُض النَّاِس أَنَّ التَّ

ْمَت أَْقَوى ِمْن أَيِّ َكَالٍم. ٍة أَْكَبَر ِمَن اْالْنِتَقاِم، َوأَنَّ الصَّ َساُمَح َيْحَتاُج إَِلى قُوَّ أَنَّ التَّ
   

: َثاِنًيا – التَّْعِبْيُر التَّْحِرْيِريُّ
َغاَة؟ َفأََجاَب: َضْعُف اْلَمْظلُْوِمْيَن).  (ُسِئَل أَُرْسُطو: َمْن َيْصَنُع الطُّ

النَّاِس  ُمَطاَلَبِة  َيَة  أََهمِّ ِفْيِه  ُن  ُتَبيِّ َتْعِبْيٍر  َمْوُضْوِع  لِِكَتاَبِة  اْلَمقُْوَلِة  َهِذِه  ِمْن  اْنَطلِْق     
َغاِة َعَلى  ِبُحقُْوِقِهْم، َوَعَدِم اْلُخُنْوِع َواْالْسِتْسَالِم؛ ِألَنَّ َذلَِك ِمْن َشأِْنِه أَْن َيِزْيَد ُظْلَم الطُّ

اْلَمْظلُْوِمْيَن.



٤١

 َتْمِشي َوَقْد َأْثَقَل اْإلْمَالُق َمْمَشاَهــــا
َوالــدَّْمُع َتْذِرُفُه فـي اْلَخدِّ َعْيَناَهــــــا
َواْصَفرَّ َكالَوْرِس ِمْن ُجْوٍع ُمَحيَّاَهـــا
َفــالدَّْهُر ِمـْن َبْعِدِه ِبـــالَفْقِر َأْشـَقاَهــا
َوالــَهمُّ َأْنـَحَلَهــا َوالـــَغمُّ َأْضــَناَهــــا
َوالــُبْؤُس َمــْرآُه َمْقُروٌن ِبــَمـْرآَهـــا
ْدِر َمْدُعوًما ِبُيْمَناَهـــا َحْمًال َعَلى الصَّ

ابُِع: اْألَدُب الدَّْرُس الرَّ

َصافيُّ َمْعُرْوُف الرُّ

َصاِفيُّ ِبَبْغَداَد َعام 1۸۷٥م، َوأَْكَمَل  ُولَِد َمْعُرْوف َعْبُد اْلَغِنيِّ الرُّ
ِدَراَسَتُه ِفي اْلَكَتاِتْيِب، فَتَعلََّم اْلِقَراَءَة َواْلِكَتاَبَة، َوَحِفَظ اْلقُْرآَن اْلَكِرْيَم.
َمِة َمْحُمْود ُشْكِري اآللُوِسيِّ َوَراَفَقُه اْثِنَتي َعْشَرَة  اتََّصل ِباْلَعالَّ
؛ لَِيُكْوَن ُمَقاِبًال  َصافيَّ َسَنًة، َوُهَو َمْن أَْطَلَق َعَلْيِه َلقب َمْعُروَف الرُّ
ِة  اِشِديَّ ْهَرِة. ُعيَِّن ُمَعلًِّما ِفي َمْدَرَسِة الرَّ لَِمْعُرْوف اْلَكْرِخيِّ ِفي الشُّ

ًسا لْألََدِب اْلَعَرِبيِّ ِفي إْحَدى إْعَداِديَّات َبْغَداد، َوَبِقَي ِفْيَها  ِة، ُثمَّ ُمَدرِّ َشَماَل األَْعَظِميَّ
ْسُتْوِر َعاَم 1۹0۸م، ُثمَّ َساَفر إَلى إْسَطْنُبْوَل َفَلْم َيُرْقُه اْلَبَقاُء، فَعاَد إَلى  َحتَّى إْعَالِن الدُّ

ٍة، ِمْنَها اْلقُْدُس.  َبْغَداَد َعام 1۹21م َبْعَد َتَنقٍُّل َبْيَن َمَناِطَق ِعدَّ
للَُّغِة  ُمَفتًِّشا  ُثمَّ  اْلَعالَِيِة،  اْلُمَعلِِّمْيَن  َداِر  ِفي  أُْسَتاًذا  ُعيَِّن  ؛إِْذ  ْعلِْيِم  التَّ ِفي  اْشَتَغَل 

  . ِة ِبَوَزاَرِة اْلَمَعاِرِف، إَِلى أَْن أُْنُتِخَب َناِئًبا ِفي الَمْجلِِس اْلِنَياِبيِّ اْلَعَرِبيَّ
ِة َعام 1۹4٥م. ُتِوفَِّي ِفي َداِرِه ِفي األَْعَظِميَّ

َصافيُّ َكِثْيًرا ِمَن اْلُمَؤلََّفاِت، َوِدْيَواَن ِشْعٍر َكِبْيًرا، ُجلُُّه ِفي َموُضوَعاِت  َتَرَك الرُّ
َعَفاِء،  اِعُر َكِثْيَر اْلَعْطِف َعَلى اْلفَُقَراِء والضُّ َياَسِة. وَكاَن الشَّ اْلَوَطِن واْلُمْجَتَمِع َوالسِّ
ُز ِبَرصاَنِة األُْسلُوِب،  ا ِشْعُرهُ، َفَيَتَميَّ ْفِق ِبِهْم. أَمَّ ُر آَالَمُهْم َوَيْسَتِحثُّ َقْوَمُه َعَلى الرِّ ُيَصوِّ

َوَمَتاَنِة اللَُّغِة.
َقِصْيَدُة (اْألْرَملُة اْلُمْرِضَعُة) (للحفظ ٧ أبيات)      

َلِقْيُتَهــا َلْيَتِنـــي َمـــا ُكــْنُت َأْلـَقاَهــــا              
ْجـُل َحـــاِفَيـٌة              َأْثَواُبـَهـــا َرثَّـــٌة والـــرِّ

ْت َمَداِمُعَهــا          َبَكـْت ِمَن الَفْقِر َفـــاْحَمرَّ
َمـــاَت الَِّذي َكــاَن َيْحِمْيَها َوُيْسِعُدَهـا         

اْلـَمْوُت َأْفَجَعَهــــا َوالَفْقُر َأْوَجَعَهـــــا            
َفـَمْنَظُر اْلــُحْزِن َمْشـُهوٌد ِبَمْنَظِرَهــــا         
َتْمِشــي َوَتْحِمـُل ِبـالُيْسَرى َوِليَدَتَهـــا          



٤٢

َتْشُكو ِإَلــى َربَِّها أْوَصــاَب ُدْنَيـاَهــــا
ِضْيَعَة َواْرَحْمِنـي َوإَيــاَهــا َهِذي الــرَّ
َتْبِكي َوَتْفَتُح ِلي ِمْن ُجـوِعَهـا َفـاَهـــا
َوَلـْسُت َأْفَهـُم ِمْنَهــا ُكْنَه َشـْكَواَهـــــا
َلْم َتْشـُك َأْرَمـَلٌة َضْنًكـــا ِبـُدْنَيــاَهـــــا

َما َأْنَس ال أْنَس َأنِّــي ُكْنُت َأْسَمُعَهــا         
، ال َتْتُرْك ِبــــَال َلـــــَبٍن          َتُقوُل َيــا َربِّ

َيَكـــاُد َيْنَقدُّ َقْلِبـــي ِحيــ-َن َأْنُظُرَهــــا             
َتْبِكـــي ِلــَتْشُكـَو ِمــْن َداٍء َأَلــمَّ ِبَهـــا                      

لْو َكاَن في النَّاِس ِإْنَصـاٌف َوَمْرَحَمـٌة         

َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

األَْوَصاُب: األَْمَراُض ٌة: َقِدْيَمٌة، َبالَِيٌة.  اإلْمَالُق: الَفْقُر. الَوْرُس: َنَباٌت أْصَفُر.   َرثَّ

التَّْحلِْيُل

، الَِّذي َيَتَناَوُل َجاِنًبا ِمْن َجواِنِب اْلَحَياِة  ْعِر االْجِتَماِعيِّ ُتَعدُّ َهِذِه اْلَقِصْيدةُ ِمَثاًال َحَسًنا ِمَن الشِّ
اْلِعَراِق،  ِفي  َصاِفيُّ  الرُّ ِفْيِه  َبَرَز  الَِّذي  اْلَموُضوُع  َوُهَو  ُيَعالُِجَها،  أو  َفَيْعِرُضَها،  ِة؛  اْالْجِتَماِعيَّ
ًرا ُسْوَء َحالَِها،  اِعُر ِفي َهِذِه اْلَقِصْيَدِة َعْن أَْرَمَلٍة ُمَصوِّ ُث الشَّ َوَحاِفظ إِْبَراِهْيم ِفي ِمْصَر. َيَتَحدَّ
َفَقَضى  ْهُر،  الدَّ َعَلْيَها  َوَقَسا  َوَسَعاَدِتَها،  أَْمِنَها  َمْبَعَث  َكاَن  الَِّذي  َزْوُجَها  َماَت  إذ  ُبْؤِسَها؛  َة  َوِشدَّ
َواْلَمَرَض َحتَّى َصاَرْت  اْلُحْزَن  َلَها  َوَسبََّب  َواْلَفْقِر،  اْلَمْوِت  أََلُم  َعَلْيَها  َع  َفَتَجمَّ َوُبْؤِسَها؛  ِبَفْقِرَها 

َقاِء َولِْلُبْؤِس. ُصْوَرًة َصاِدَقًة لِْلُحْزِن َوِمَثاًال َحّيًا للشَّ
ِة الَِّتي َتْدُعو إَِلْيَها اْألَْدَياُن َوَميََّزِت  اِعُر ِفي َقِصْيَدِته هذِه إَلى َتْرِسْيِخ اْلِقَيِم اْألْخَالقيَّ   َيْهِدُف الشَّ
ِعْيِف، َواْإلْحَساِن إَلى اْلفَُقَراِء، َوُمَواَساِة  َة ِمْن ِسَواَها، ِمْثل: ُمَساَنَدِة الضَّ َة اْلَعَرِبيَّ ْرَق َواْألُمَّ الشَّ
ُتَمثُِّل  الَقِصْيَدةُ  َوَهِذِه   . اْالْجِتَماِعيِّ َوالتََّضاُمِن  َعاِوِن  التَّ ُرْوِح  َوَتْنِمَيِة  َوَمْعَنِوّيًا،  َماِدّيًا  اْألَْيَتاِم 
َعاُطِف، فاستعمال  َصاِفيِّ َخْيَر َتْمِثْيٍل، َفَقِد اْسَتْعَمَل لَُغًة َواِضَحًة، ُمْفَعَمًة ِبالُحْزِن َوالتَّ أُْسلُْوَب الرُّ
ًة لِْألْرَمَلِة  ألَفاظ مثل: اإلْمَالِق وهو شدة الجوع َوالَوْرِس َوُهَو َنَباٌت أْصَفُر أْعَطْت ُصْوَرًة َحيَّ
القصيدة  َلَقْد تجلت في  ِتها،  َوَمْظلُْوِميَّ ِبُمَعاَناِتها  َواإلْحَساُس  لَُها،  َتَخيُّ الَقاِرئ  ِبإْمَكاِن  الُمْرِضَعِة 

عاطفة االمومة من خالل رصد انفعاالتها وحديثها عن طفلتها.

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

1- َما اْلْعاِطَفُة الَِّتي َتَجلَّْت ِفي اْلَقِصْيَدِة ُكلَِّها؟
ْعِر ُتْنَسُب َهِذِه اْلَقِصْيَدة؟ ولماذا؟ 2-  إَلى أَيِّ َنْوٍع ِمَن أَْنَواِع الشِّ



٤٣

الَثة اْلَوْحَدةُ الثَّ
ْهُر الَخالُِد ِدْجَلُة النَّ

التَّْمِهْيُد

َتُه، َوُيِشْيَراِن إَلْيِه؛  َالِن ُهَويَّ اْقَترَن اْسُم اْلِعَراِق ِبَنْهَري ِدْجَلة َواْلفُراِت، َفُهَما ُيشكِّ
ائِم، َواْلِخْصِب، َوالَجَماِل ِمْن ِجَهٍة، َوَرْمُز اْلَحَياِة واْالْنِتَماِء  ُهَما َمْصَدُر اْلَعَطاِء الدَّ ألَنَّ

فُولة ِمْن ِجَهٍة أُْخَرى. والطُّ
َرْمَزَها،  َفَصاَرْت  َخَالَلَها  َطِرْيَقَها  َتُشقُّ  َها  ِألَنَّ ِبِدْجَلَة؛  َبْغَداَد  اْسُم  اْقَتَرَن  َوَقِد 
ُد َعَلى ِشَفاِه أْهلَِها، َوَهَكَذا َصاَرْت َبْغَداُد  ِشْيَد الَِّذي ُيَردَّ ُة َجَرَياِنَها النَّ وَصاَرْت ِقصَّ

ِة.  ِة اْلَبْغَداِديَّ ْعِبيَّ وَفاِن، َكَما ِفي اْلِحَكاَيِة الشَّ ِهبَة ِدْجَلَة، ِمْثَلَما َكاَنْت ِدْجَلُة ِهبَة الطُّ

 

نَةُ الَمفَاِهْيُم الُمتََضمَّ

ٌة َمَفاِهْيُم َوَطنيَّ
َمَفاِهْيُم ُجْغَراِفيٌة

ٌة َمَفاِهْيُم لَُغَويَّ
ٌة. َمَفاِهْيُم أََدِبيَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

َوأَْيَن  َيْنَبَعاِن؟  أَْيَن  ِمْن  َتْعِرَف  أَْن  َتْسَتِطْيُع  َهْل  َواْلفَُراِت،  ِبِدْجَلَة  َكِثْيًرا  َسِمْعَت   -
اِن؟ َيُصبَّ

- َما الَّذي َتَتَوقَُّع أْن َتْعِرَفُه ِفي َهِذِه اْلَوْحَدِة؟



٤٤
ٍف). َيات (ِبَتَصرُّ َساَلِة) ألْحَمد َحَسن الزَّ * ِمْن ِكَتاِب (َوْحُي الرِّ

ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

إَضاَءةٌ

باْلَجاِمَعِة  أْسَتاًذا  اْشَتغل  1۸۸٥م،  َعاَم  ِمْصَر  ِفي  َيات  الزَّ َحَسن  أَْحَمُد  ُولَِد 
َعاَم  ِبَبْغَداَد  اْلَعالَِيِة  اْلُمَعلِِّمْيَن  َداِر  وِفي  (1۹22م)،  َعام  اْلَقاِهرِة  ِفي  ِة  األَْمِرْيِكيَّ
َسالِة). ُتوفَِّي ِفي  )، َو(َوْحُي الرِّ (1۹2۹م). َوِمْن أَْشَهِر ُكُتِبه:(َتاِرْيُخ األََدِب اْلَعَرِبيِّ

الَقاِهَرِة َعام 1۹٦۸م.
الَحِدْيقَةُ الَجِمْيلَةُ َوالنَّْهُر الَخالُِد

يَّات ِألَْحَمَد َحَسن الزَّ
قُُه ِمْن َجَماِل َبْغَداَد  أَقْمُت ِفي َبْغَداَد َثالَث َسَنَواٍت إَقاَمَة َعَمٍل، َوَكاَن ألذُّ َما أََتَذوَّ
َوأَُهنِّئ َنْفِسي َعَلْيه َتْهِنَئًة َعِظْيَمًة َبْعَد إْكَراِم أْهلِها لِي، َوُحْسِن ِضَياَفِتِهْم، َوْقَفًة ِفي 

)ُكلَّ َصَباٍح. اِدي اْلَعْسَكِريِّ َحِدْيَقِة (النَّ
أَِو  َصَالِته،  أََداِء  َعَلى  الُمَتَحنِِّث  اْلَعاِبِد  ِحْرَص  َعَلْيَها  أَْحِرُص  َتَراِني  َفُكْنَت 

ِد َعَلى لَِقاِء َمْحُبْوِبه. اْلَعاِشِق اْلُمَتَوجِّ
َهاِر، َحى أَْو ِفي ُمُتوِع النَّ اِحَر ِفي َرْوَنِق الضُّ ُكْنُت أَْغَشى ُكلَّ َيْوٍم َهَذا الُمْجَتَلى السَّ
ِتَها  ِبأَِشعَّ َتْرُشُق  َوأََخَذْت  ْهِر،  النَّ َوَغَواِرَب  ِخْيِل،  النَّ َذَواِئَب  َألَألْت  َقْد  ْمَس  الشَّ َفأَِجُد 
ْيِن،  َجِر، َوَبَناُت اْلَهِدْيِل َيْبَحْثَن َكَعاَدِتِهنَّ ِفي َعَسالِْيِج التِّ َة ِمْن ِخَالِل الشَّ ِديَّ َالَل النَّ الظِّ
اْلَخِرْيِف  أَْلَحاَن  َعاقُِب  التَّ َعَلى  ْعَن  ُيَرجِّ  ، َوَمَناِقْيِرِهنَّ ِبأَْرُجلِِهنَّ  ْوِت،  التُّ َوأَْغَصاِن 

َتْرِجْيًعا.
َوأَْشعُر  اْلَحالِِم،  ْفِل  الطِّ َتَنفَُّس  ِبالَفاِغيِة  َتَتَنفَُّس  َباِت،  النَّ َمْطلُْوَلَة  اْلَحِدْيَقَة  َوأََرى     
َباَت،  ُكوِن َمرُهَوَب الَجَالِل، أََنْيَس اْلَوْحَشِة، َيْعُمُق ثمَّ َيْعُمُق حتَّى َتَكاَد َتْسَمُع النَّ ِبالسُّ
ا ِمن أَْهلِه، َفَال َتِجُد إَال ُبْسَتاِنّيا َيْعَمُل ِبَصْمٍت، َوُغَالًما  ادَي ُخلُّوً َوُهَو َيْنُبُت. وأَِجُد النَّ
ْرَفِة، أَْو َيْمِشَياِن  َيْكُنُس ِفي ُهُدوٍء، َوِطْفَلْيِن َجِمْيَلْيِن، َيِجْيَئاِن أَْحَيانا؛ ِفيْجلَِساِن ِفي الشُّ
ِفي اْلَحِدْيَقِة، َفال َتْسَتِطْيُع لُهما َتْكلِْيًما أْو ُمَحاَوَرًة؛ إْذ َلْوَال ُنُشوُز َخاِدِمِهَما اْلَكْهِل، 
َوَمْنَظُر ِهْنَداِمِه َلَحَسْبَتُهَما َزْهَرَتْيِن ِمْن ُزُهْوِرَها أَْو ُعْصفُوَرْيِن َبْين ُطُيوِرَها.َفأَِطْيُر 



٤٥

اْلَكاِتِب  َقوَل  َالَحْظَت  َهْل 
ْيَغُة  الصِّ َفَهِذِه  ِشْعِري)،  (َلـْيَت 
َوَرَدْت  اْلـَفِصـْيَحـُة،  ُة  اْلـَعــَرِبيَّ
ْعِبيِر َعــِن  ِفي ُتَراِثَنا َكِثْيًرا لِلــتَّ
ِر، َوَمــْعَناَها:  َمِني َوالــتََّحسُّ الـتَّ
(َلْيَتِنـي ُكْنـُت َشـــاِعًرا ِباْآلِخِر) 

ُعْوِر). أَْو (َلْيَتِني َحاَضُر الشُّ

فِي أْثنَاِء النَّصِّ

، َتاَرًة َبْين َمَماِشْيَها، َوَتاَرًة  ْفِس، ُمْرَهَف اْلِحسِّ ِئَد الُخَطا، ُمْرَسَل النَّ ْوَضِة ْمتَّ ِفي الرَّ
ْبَتَة اْلَولِْيَدَة  ًة، َوأَْسأُل النَّ َفْوَق َحَواِشْيَها؛ َفأَِقُف ِعْنَد ُكلِّ َشَجَرٍة، َوأَُحيِّي ُكلَّ َزْهَرٍة َتِحيَّ
ْرَفِة  َها اْلَيوَم ِمْن ِسرِّ اْلَحَياِة َوِنْعَمِة اْلُوُجوِد؟ ُثمَّ أْصَعُد َدَرَجًة إلى الشُّ باْألْمس َِما َحظُّ
، َوأيُّ َمْنَظٍر َيْسَحُر  ، َوآُخُذ ُجْمَلَة الَمْنَظِر ِبَمَجاِمِع َعْيَنيَّ ْهِر ِملَء ِرَئَتيَّ ُم َهَواَء النَّ أَتَنسَّ
ِسيِم  بالنَّ َتضوُع  َوَراِئي  ِمْن  اْلَحِدْيَقُة  الَِفاِتِن؟  اْلَمْنَظِر  َكَهَذا  اللُّبَّ  َوَيْملُِك  ْرَف،  الطَّ
ُكوِن اْلُمْلِهِم، َوِدْجلُة اْلَخالُِد ِمْن أََماِمي،  َواِء اْلَبِهْيِج، َوَتُروُع ِبالسُّ اْالِرْيِج، َوَتُروُق بالرَّ
اِئِر  َتَتَهاَدى ِخَفاُف اْلَقَواِرِب َراِقَصًة َبْين أَْمواِجِه َتَهاِدًيا، َوأََنا َبْيَن الشََّجِر واْلَماِء َكالطَّ
َماِء، َيْسَبُح َخاِطري  ِفي أَْجَواِء اْلَماِضي اْلَقِرْيِب َواْلَبِعْيِد، َصاِعًدا  َبْيَن اْألَْرِض َوالسَّ
الى ِفْكَرٍة، أْو َهاِبًطا َعَلى ِذْكرٍة، أَْو َحاِئًما َحْوَل َمْنَظٍر َكَهَذا اْلَمْنَظِر، َتَدفََّق ِبِه َقْلٌب 
َعِت األَْحَالُم َواألََماِني ُكلُّها  ِفي َقْلٍب، َواْمَتَزَجْت ِفيِه َنْفٌس ِبَنْفٍس اْمِتَزاًجا َوِثْيًقا، َوَتَجمَّ

َفْوَق ُرْقَعٍة َصِغْيَرٍة ِمْن أَْرِضه، َوَتْحَت َسْرَحٍة  َفْيَناَنٍة ِمن َرْوِضِه. 
َزْخَرَفًة  َفَزْخَرَفْتها  ِبْيَعِة  الطَّ َيُد  ِفْيَها  َقْت  َتأَنَّ َقْد  َفْيَحاَء،  اْلَحِدْيَقَة  َهِذِه  َتُظنَّنَّ  َال 
ِسُع  ٌع ِمَن اْألَْرِض َعَلى َقْدِر َما َيتَّ َما ِهَي ُمَربَّ َعِجْيَبًة، َوَتأَلََّق ِبَها َفنُّ اْإلْنَساِن َتاَلًُّقا؛ إنَّ
َشْكِل  َعَلى  َتَعاَرَضا  َقْد  َمْعُروَشاِن،  َمْمَشَياِن  َيُشقَُّها  َفْخٍم،  َمْنِزٍل  ِفي  َكِبْيٌر،  ِفَناٌء  َلُه 
َقاَم  ِبَها،  أُْلِحَق  َوَما  اْألْقَساِم  َهِذِه  َوِفي  َسَواء.  أَْقَساٍم  أْرَبَعِة  َعَلى  َفَقَسَمُهَما  َصلِْيٍب 
اَرْنِج  ْدِر، َوَبَسَق َسْرُح اْلَكافُوِر، َواْنَتَظَمْت َعَلى َجَواِنِب َمَماِشْيَها أَْشَجاُر النَّ َدْوُح السِّ
ِر  ْوِر اْلَجِمْيِل َواْلَوْرِد اْلُمَعطَّ اْنِتَظاًما، َواْنَتَشَرْت َعَلى ُمْعَظِم أَْرِضَها أْلَواٌن َقلِْيَلٌة ِمَن النُّ

َتَرى  َكَما  َفَسَماُؤَها،  اْسِتَضاءًة،  ِبِه  َفاْسَتَضاَءْت 
لْلِعْطر،ِ  َها  َوَجوُّ ْهِر،  للزَّ َوأَرُضَها  َجِر،  للشَّ
ِة َيْجَعلَُها َعَلى َبَساَطِتَها  َوِهْيَكلَُها لَِنْوٍع ِمَن اْلَجاِذِبيَّ

ِر. َة اْلُمَفكِّ اِن َوَجنَّ ِفْتَنَة اْلَفنَّ
الَِّذي  ْحِر  السِّ َهَذا  َمْصدُر  َما  ِشْعري  َلْيَت 
َيِشعُّ ِفي َعْيِني َوَيِشْيُع ِفي َنْفِسي ُكلََّما َدَخْلُت َهَذا 
َيقُوُم ِفي  الَِّذي  اْلُمَتآِكُل  الِبَناُء  َذاَك  أَُهَو  اْلَمَكاَن؟ 
ْيُر اْلَمْهُجوُر؟  ُه اْلَمْعِقُل اْلَبالي، أَِو الدَّ ُجُنوَبْيِه َكأَنَّ
ْهُر اْلَجِمْيُل الَِّذي َيْجِري ِفي َغْرَبْيِه،  أَْم ُهَو َذاَك النَّ
اِفُق، أِو الِكَتاُب اْلَمْنُشوُر؟ أَْم ُهَو  َمُن الدَّ ُه الزَّ َكأنَّ



٤٦

الُبْسَتاِن،  ِفي  ِبْيَعِة  الطَّ َوَجَماِل  اْلَمَكاِن،  ِفي  اْلِقَدِم  َجَالِل  ِمن  اْلَعِجْيُب  اْلَمِزْيُج  َذلَِك 
ْهِر؟  َوَعَظَمِة اْلَحَياِة اْلَماِثلِة ِفي النَّ

َما بَْعَد النَّصِّ

ُد.         الُمَتَحنُِّث: الُمَتَعبِّ

َبُة.         يِّ اِئَحُة الطَّ اْلَفاِغَيُة: الرَّ

َبَسَق النَّبُت: َطاَل.

اْسَتْعِمْل ُمْعَجَمَك إلِيَجاِد الَمَعاِني اآلِتَية:

ْرَحُة ُد، الَعَسالِْيُج، ُمْوَقَراٌت، السَّ الُمتوجِّ

 
نََشاطٌ

َعَلى  اِكَنَة  السَّ أِنْيِث  التَّ َتاَء  أْدِخْل  و(َتِشْيُع)؟   ،( (ُتِشعُّ َبْين:  اْلَمْعنى  ِفي  اْلَفرُق  َما 
الفعل الماضي ِمْنُهَما.

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب:

إِلى  أَِشْر  َة،  ِعدَّ اٍت  َمرَّ ْهِر)  (النَّ ى  ُمَسمَّ َتْحَت  أَْو  َصِرْيَحًة  ِدْجَلَة  اْلَكاِتُب  َذَكَر 
؟ َمَواِضِعَها، َوَكْيَف َوَصَفَها ِفي ِتْلَك اْلَمواِضِع؟ َوَما تأِْثْيُرَها ِفي َمْوُضوِع النَّصِّ



٤٧

َجِميُع َمَصاِدِر األَْفَعاِل َغْيِر 
َمِزيَدٍة  أَْو  َدٍة  ُمَجرَّ ِة  َالِثيَّ الثُّ

ٌة. ِقَياِسيَّ

َفاِئَدٌة

 
ْرُس الثَّاِني: الَقَواِعُد الدَّ

َمَصاِدُر األفَْعاِل َغْيِر الثُّالثِيَِّة

ُعْد إَلى النَّصِّ َواْسَتْخِرِج الَكلَِماِت الَمْكُتْوَبَة ِباللَّْوِن األْحَمِر: (إَقاَمَة، َوَتْهِنَئًة، 

َوَزْخَرَفًة،  َواْمِتَزاًجا،  َوَتَهاِدًيا،  ًة،  َوَتِحيَّ َوُمَحاَوَرًة،  َوَتْكلِيًما،  َوَتْرِجْيًعا،  َوإْكَرام، 

َالَلِة  َها َتْحِمُل َمْعَنى أَفَعالَِها َلِكْن ِمْن ُدْوِن الدَّ َوَتألًُّقا، َواْنِتَظاًما، َواْسِتَضاءًة)، َتِجْد أَنَّ

َوِعْنَد  اِبَقِة.  السَّ الَوْحَدِة  ِفي  َعَرْفَت  َكَما  (َمَصاِدُر)  أَّنَها  َيْعِني  َوَهَذا  َمِن،  الزَّ َعَلى 

ًة، َوَهَذا َيْعِني أَنََّك َسَتْدُرُس  ًة، َو ُسَداِسيَّ ًة،  َوُخَماِسيَّ ُجْوِع إَِلى أَفَعالَِها َنْجُدَها ُرَباِعيَّ الرُّ

ِة). َالِثيَّ ِفي َهِذِه اْلَوْحَدِة (َمَصاِدَر األَْفَعاِل َغْيِر الثُّ

ٌة. َوَقْد  ٌة،َ َوُرَباِعيَّ َدةُ ُثَالِثيَّ َدةٌ َوَمِزيَدةٌ، َوالُمَجرَّ َوَقْد َعَرْفَت َساِبَقا أَنَّ األَْفَعاَل ُمَجرَّ

َد َلُه  َباِعيَّ الُمَجرَّ ِة َوَمَصاِدَرَها، َوَعَرْفَت أَنَّ الِفْعَل الرُّ َالِثيَّ َدَرْسَت أَْبَواَب األَْفَعاِل الثُّ

َدْحَرَج   ) ِمْثُل:  ُيَفْعلُِل)،  (َفْعَلَل-  ُهَو:  َواِحٌد،  َباٌب 

- ُيَدْحِرُج)، و(َبْعَثَر- ُيَبْعِثُر)، و(َزْلَزَل- ُيَزْلِزُل). 

الَِيْيِن  َوَهَذا الِفْعُل َيأِْتي َمْصَدُرهُ َعَلى أَحِد الَوْزَنْيِن التَّ

النَّصِّ  ِفي  َوَرَد  َوَقْد  (َفْعَلَلة،َوِفْعالل)،  ِكَلْيِهَما:  أَْو 

(َقْد  ِفي:  (َزْخَرَفَة)  (َفْعَلَلة):  َوْزِن  َعَلى  اِبِق  السَّ

ِبيَعِة َفَزْخَرَفْتَها َزْخَرَفًة َعِجيَبًة)،  َقْت ِفيَها َيُد الطَّ َتأَنَّ

َوَكَذلَِك: (َدْحَرَجة، َوَزْلَزَلة، َوَبْعَثَرة). َوالَمْصَدُر َعَلى َوزِن (ِفْعالل)، ِمْثُل: (َزْلَزَل 

ُيَزْلِزُل ِزْلَزاًال).

َف اآلَن إَِلى َمَصاِدِر األَْفَعاِل الَمِزيَدِة، َوِهَي َعَلى َثَالَثِة أَْقَساٍم؛  َوَبِقَي أَْن َتَتَعرَّ

ٍة.  ٍة، َوُسَداِسيَّ ٍة، َوُخَماَِسيَّ ُرَباِعيَّ



٤٨

اْلِفْعِل  َمْصَدِر  لَِمْعِرَفِة   
إَلى  أَْرِجْعُه  أْسَهَل  ِبَشْكٍل 
َكاَن  إْن  اْلَماِضي  اْلِفْعِل 

ُمَضاِرًعا، أْو أْمًرا.

َفاِئَدٌة

َباِعيَِّة الَمِزيَدِة: ًال- َمَصاِدُر اَألْفَعاِل الرُّ َأوَّ
الِفْعِل،  َوْزِن  ِبَحَسِب  ُمْخَتلَِفٍة  ِبأَْوَزاٍن  َتأَتي  الَمِزيَدِة  ِة  َباِعيَّ الرُّ األَْفَعاِل  َمَصاِدُر 

َوَلَنا أَْن ُنْجِمَلَها ِباآلِتي:
1- إَذا َكاَن الِفْعُل َعَلى َوْزِن (أَْفَعَل) َصِحْيَح الَعْيِن، َيأِْتي َمْصَدُرهُ َعَلى (إِْفَعال)، 
َكَما ِفي (أَْكَرَم إِْكَراًما)، َو(أَْحَسَن إِْحَساًنا)، َو(أْنَجَز إْنَجاًزا)، َو( أْهَدَر إْهَداًرا)، 
الَعْيِن  ُمْعَتلَّ  َكاَن  َوإْن  إْرَهاًقا).  َو(أْرَهَق  إْكَثاًرا)،  و(أْكَثَر  إْسَراًعا)،  َو(أْسَرَع 
َوَيُكْوُن  آِخِرِه،  ِفي  َتاٌء  ِمْنَها  ُض  َوُتَعوَّ َمْصَدِرِه  ِمْن  األلُِف  ُتْحَذُف  (أََقام)،  ِمْثُل: 
أَباَد  إَِناَرًة)، َو(أََداَم  إَِداَمًة)،َو(أََعاَد إَِعاَدًة)، َو(  َوْزُنُه (إَفاَلة) (إَقاَمة)، َو( أََناَر 

إَباَدًة)، َو(أَجاَد إَجاَدًة)، َو(أَجاَب إَجاَبًة)، َو(أَشاَر إَشاَرًة)، َو(أَراَد إَراَدة).
َل)، َفإْن َكاَن َصِحْيًحا، َيأِتي َمْصَدُرهُ َعَلى  ًفا َعَلى َوْزِن (َفعَّ 2- إَذا َكاَن الِفْعُل ُمَضعَّ
َد  َو(أكَّ َتْكلِْيًما)،  َو(َكلََّم  َتْرِجْيًعا)  َع  َو(َرجَّ َتْقِدْيًما)،  َم  َقدَّ  ) ِمْثُل:  (َتْفِعْيل)،  َوْزِن 
َيأِتي  اآلِخِر،  َمْهُمْوَز  َكاَن  وإَذا  َتْعِرْيًفا).  َف  َو(َعرَّ َتْقِوْيًما)،  َم  َقوَّ َو(  تأِكْيًدا)، 

أ َتْهِنَئًة)،  َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن (َتْفِعَلة)، ِمْثُل: (َهنَّ
أ َتْبِرَئًة  أْو (َتْفِعْيل)، ِمْثُل: (َتْهِنْيء)، َوَكَذلَِك (َبرَّ
أ َتْخِطَئًة َوَتْخِطْيًئا). َوإْن َكاَن  َوَتْبِرْيًئا)، َو(َخطَّ
َعَلى َوْزِن  ُمْعَتلَّ اآلِخِر ِباأللِِف، َيأِت َمْصَدُرهُ 
ى  َو(َزكَّ َتْحلَِيًة)،  (َحلَّى  ِمْثُل:  َفَقط،  َتْفِعَلة)   )

ى َتْرِوَيًة). ى َتْنِمَيًة)، َو( َروَّ َتْزِكَيًة)، َو (َنمَّ
۳- إَذا َكاَن اْلِفْعُل َعَلى َوْزِن (َفاَعَل)، َجاَء َمْصَدُرهُ 

َعَلى َوْزِن (ِفَعال)، أْو(ُمَفاَعَلة)، ِمْثُل: (َحاَوَر ِحَواًرا َوُمَحاَوَرًة) َو(َجاَدَل ِجَداًال 
َوُمَجاَدَلًة)، َو(َكاَبَر ُمَكاَبَرًة)، و(َجاَمَل ُمَجاَمَلًة).

َثاِنًيا- َمَصاِدُر األْفَعاِل الُخَماِسيَِّة:
ِة َعَلى أَْوَزاٍن ُمْخَتلَِفٍة ِبَحَسِب َوْزِن الِفْعِل، َوَعَلى  َتأِتي َمَصاِدُر األْفَعاِل الُخَماِسيَّ

ْحِو اآلِتي: النَّ



٤٩

1- إَذا َكاَن الِفْعُل الُخَماِسيُّ َمْبُدْوًءا ِبالَهْمَزِة، َيُكْوُن َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن ِفْعلِِه الَماِضي 
اْمِتَزاًجا)،  اْمَتَزَج   ) ِمْثُل:  اآلِخِر،  َقْبَل  أَلٍِف  َوِزَياَدِة  الِِث  الثَّ الَحْرِف  َكْسِر  َمَع 

َو(اْنَتَظَم اْنِتَظاًما).
اِء، َيأِتي َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن َماِضْيه َمَع َضمِّ َما َقْبَل  2- إَذا َكاَن الِفْعُل َمْبُدْوًءا ِبالتَّ

ًال). َل َتَجمُّ ًقا)، و(َتَجمَّ ًما)، و(تأنَّق تأنُّ َم َتَبسُّ اآلِخِر، ِمْثُل: ( َتأَلََّق َتأَلًُّقا) َو(َتَبسَّ
َمَع  َماِضْيه  َوْزِن  َعَلى  َمْصَدُرهُ  َيُكْوُن  ِبألٍف،  ُمْنَتِهًيا  الُخَماِسيُّ  الِفْعُل  َكاَن  إَذا   -۳
ى  َقْلِب األَلِِف َياًء،ِمْثُل:( َتَهاَدى َتَهاِدًيا)، َو(َتَداَنى َتَداِنًيا)، َو(َتاَنَّى َتأنًيا)، َو(َتَصدَّ

َتَصِدًيا).
َداِسيَِّة: َتُكْوُن َوْفًقا َلْآلِتي: َثاِلًثا- َمَصاِدُر األْفَعاِل السُّ

1- إَذا َكاَن الِفْعُل َمْبُدْوًءا ِبالَهْمَزِة َصِحْيًحا، َيُكْوُن َمْصَدُرهُ َعَلى َوْزِن ِفْعلِِه الَماِضي 
اْسِتْمَراًرا)  (اْسَتَمرَّ  ِمْثُل:  اآلِخِر،  َقْبَل  أَلٍِف  َوِزَياَدِة  الِِث  الثَّ الَحْرِف  َكْسِر  َمَع 

و(اْسَتقرَّ اْسِتقراًرا) و(اْسَتِبدَّ اْسِتْبَداًدا).
َض ِمْنَها َتاٌء ِفي  َداِسيِّ أَلًِفا، ُحِذَفْت ِفي َمْصَدِرِه َوُعوِّ 2- إَِذا َكاَنْت َعْيُن الِفْعِل السُّ
اْسِتَقاَمًة)،  َوْزُنُه (اْسِتَفاَلة)،ِمْثُل: (اْسَتَضاَء اْسِتَضاَءًة)، َو(اْسَتَقاَم  اآلِخِر،َوَيُكْوُن 

َو(اْسَتَعاَر اْسِتَعارة)، و(اْسَتَجاَر اْسِتَجاَرًة)، َو(اْسَتَخاَر اْسِتَخاَرًة) .

َدةُ َيأِْتي َمْصَدُرُها  ُة الُمَجرَّ َباِعيَّ 1- األَْفَعاُل الرُّ
َعَلى أََحِد الَوْزَنْيِن:( َفْعَلَلة، َو ِفْعَالل).

َدٍة  ِة ُمَجرَّ َالِثيَّ 2- َجِميُع َمَصاِدِر األَْفَعاِل َغْيِر الثُّ
ٌة َتْخَضُع لَِضَواِبَط. أَْو َمِزيَدٍة ِقَياِسيَّ

ِة  َوالُخَماِسيَّ ِة  َباِعيَّ الرُّ األَْفَعاِل  َمَصاِدُر   -۳
ِة الَمِزيَدِة َتأَتي ِبأَْوَزاٍن ُمْخَتلَِفٍة ِبَحَسِب َوْزِن الِفْعِل. َداِسيَّ َوالسُّ

َتْقِوْيُم اللَِّساِن

( (َجادٌّ أْم ُمِجدٌّ
الُِب َجادٌّ ِفي ُدُرْوِسِه) قُْل: (الطَّ

ِفي  ُمِجدٌّ  الُِب  (الطَّ َتقُْل:  َوَال 
ُدُرْوِسِه)

ُخالَصُة الَقَواِعِد
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َلْيَس
 َلَها َوْزٌن

َلْيَس
َفْعَلَفَعَلَفَعَل َلَها َوْزٌن

ْيُن  األَلُِف َوالسِّ
اُء َواأللُِف الَواُوَوالتَّ

الفُُعْوَلَيْفُعل اْسِتْفَعال

ال

َذْنَبَمَحاَغَفَر

ُذُنْوَباْسِتْغَفاُر ال َيْمُحو

َحلِّْل َصْرفِيًّا

ُنْوَب.  َحلِّْل َصْرِفيَّا الِمَثاَل اآلِتي: االْسِتْغَفاُر َيْمُحو الذُّ

َحلِّْل  
         

  
أَْصُل الَكلَِماِت 

         

ْرِفيُّ الَوْزُن الصَّ
 ِألْصِل الَكلَِمِة

          
َياَدِة أَْحُرُف الزِّ

َوْزُن الَكلَِمِة 
ْرِفيُّ الَحالُِي الصَّ

   
َم الُمْجَتِهُد َتْكِرْيًما. اِلَيَة َصْرِفيًّا: ُكرِّ َحلِِّل الُجْمَلَة التَّ
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۱                 
التَّْمِرْينَاُت

الَِيِة، ُثمَّ ِزْنَها: أَْعِط َمَصاِدَر األْفَعاِل التَّ
أ - َوْسَوَس). َض - نبَّ ى - َقْهَقَه - اْشَمأَزَّ - اْرَتَحَل - َتَقاَدَم - َروَّ ( َروَّ

۲
ًنا َسَبَب َمِجْيِئَها َعَلى  أَْعِط َمَصاِدَر األْفَعالِ الَمْكُتْوَبِة ِبالََّلْوِن األَْحَمِر،ُثمَّ ِزْنَها ُمَبيِّ

َهَذا الَوْزِن:
.(1٦ : اًء َغَدًقا» ( الِجنُّ ِريَقِة َألَْسَقْيَناُهم مَّ 1- َقاَل َتَعاَلى: «َوأَن لِو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَّ
َدَفْيِن َقاَل انفُُخوا َحتَّٰى  ٰى إَِذا َساَوٰى َبْيَن الصَّ 2- َقاَل َتَعاَلى: «آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّ
إَِذا َجَعَلُه َناًرا َقاَل آُتوِني أُْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا* َفَما اْسَطاُعوا أَن َيْظَهُروهُ َوَما اْسَتَطاُعوا 

َلُه َنْقًبا» (الَكْهَف: ۹۷-۹٦).
ِ ُثمَّ  ٰى َيْسَمَع َكَالَم هللاَّ ۳- َقاَل َتَعاَلى: «َوإِْن أََحٌد مَن اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرهُ َحتَّ

ْوَبُة: ٦). ُهْم َقْوٌم الَّ َيْعَلُموَن» (التَّ لَِك ِبأَنَّ أَْبلِْغُه َمأَْمَنُه َذٰ
اَها» (الشَّْمُس: 14). ُهم ِبَذنِبِهْم َفَسوَّ ُبوهُ َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربُّ 4- َقاَل َتَعاَلى:«َفَكذَّ

٥- َقاَل َجِمْيُل ُبَثْيَنة:
ا أََطالُوا ِعَتاِبي ِفْيِك، قُْلُت َلُهم:     َال ُتْكِثُرْوا، َبْعَض َهَذا الَّلُْوِم، َواْقَتِصُدْوا َلمَّ

: ٦- َقاَل أَُبْو ِفَراٍس الَحْمَداِنيُّ
َق هللاُ ِفْيَما َبْيَنَنا أََبَدا ِحْيُل غدا،     َال َفرَّ َيا ُطْوَل َشْوِقي إْن َقالُوا الرَّ

اِعُر:  ۷- َقاَل الشَّ
َفِر ْبَر إالَّ َفاَز بالظَّ َوَقلَّ َمْن َجدَّ ِفي أْمٍر ُيَطالُِبُه    فاْسَتْصَحَب الصَّ

۸- َقاَل َجْيُشَنا الَبَطُل : َسُنَلقُِّن َمْن َيَتَطاَوُل َعَلى أَْرِضَنا َوَوْحَدِة َشْعِبَنا َوُتَراِثَنا َدْرًسا 
ُث ِبِه األَْجَياُل الُمَتَعاِقَبُة. َتَتَحدَّ

۳
ا َيأِتي: ِة ِممَّ اْسَتْخِرْج َمَصاِدَر األَْفَعاِل َغْيِر الثُّالِثيَّ

1- َقاَل َتَعاَلى: «َوُرُسًال َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمن َقْبُل َوُرُسًال لَّْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك 
َوَكلََّم هللاُ ُموَسٰى َتْكلِيًما» (النَِّساء:1٦4)
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اُغوِت َوُيْؤِمن  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمن َيْكفُْر ِبالطَّ َن الرُّ يِن َقد تَبيَّ 2- َقاَل َتَعاَلى: «َال إِْكَراَه ِفي الدِّ
ُ َسِميٌع َعلِيٌم» (الَبَقَرة:2٥٦). ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقٰى َال انِفَصاَم َلَها َوهللاَّ ِباهللَّ

ِرْيِق  الطَّ َعِن  األَْذى  «إَِماَطُة   : َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعَلْيه  هللاُ  (َصلَّى  ِهللا  َرُسْوُل  َقاَل   -۳
َصَدَقٌة».

: ْغَراِئيُّ 4- َقاَل الطُّ
َرْن ِمْنُهَن ِباْسِتَغَفاِر ُنْوِب ِبَنْتِنَها         َفَتَعطَّ َفَضَحْتَك راَِئَحُة الذُّ

: ِضيُّ ِرْيُف الرَّ ٥- َقاَل الشَّ
ُنُه       َحتَّى َكأنَّ َمَقالي ِفْيك َتْغِرْيُد َقلِْيُل َمْدِحَك ِفي ِشْعِري ُيَزيِّ

٦- َقاَل أَْحَمُد َشْوِقي:
ْبِجْيال              َكاَد الُمَعلُِّم أَْن َيُكْوُن َرُسُوال  قُْم لِْلُمَعلِِّم َوفِِّه التَّ

۷- َيْجَتِهُد الَمْرُء لَِتْزِكَيِة َنْفِسِه ِمَن الُعُيْوِب.

٤
اْقَرِأ النَّصَّ التَّالَي ُثمَّ َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة الَِّتي َتِلْيه:

، َعاِمِل النَّاَس ِبالُحْسَنى، َوأَْكِرْم َجاَرَك َوَضْيَفَك  َنَصَح َرُجٌل اْبَنُه َفَقاَل : أْي ُبَنيَّ
الِمَحِن  َتَكالُِب  ِعْنَد  َوَسَنُدَك  ِبِهَما،  ُتَحلُّق  اللََّذاِن  َجَناَحاَك  أََخاَك  أنَّ  َواْعَلْم  َوأََخاَك. 
َعَلْيَك، َفأَْحِبْب َلُه َما ُتِحبُّ لَِنْفِسَك، َواْنَتِصْر َلُه ِبَمالَِك َوَنْفِسَك.َوُكْن َحِذًرا أْن ُتَساِبَق 
ْب َنْفَسَك َتْهِذْيًبا  ٌد ِبَتأِيْيِد ِهللا، َوَهذِّ اِعَي َلُهَما ُمَؤيَّ الِح، َفإِنَّ السَّ ِفي َغْيِر الَخْيِر َوالصَّ
ًنا، َوإْن َنَصْحَت َفال ُتْخِطْئ َتْخِطَئًة َال  ُيْحِبْبَك َمَعُه النَّاُس، َفإِْن َعاَتْبَت َفْلَيُكْن ِعَتاًبا َليِّ

ةٌ َوَكَراَمٌة. ُعْذَر َمَعَها، َفلُِكلِّ اْمِرٍئ ِعزَّ
ِة. 1- اْسَتْخِرْج َمَصاِدَر األَْفَعاِل َغْيِر الثُّالِثيَّ

2- أَْعِط َمَصاِدَر األَْفَعاِل اآلِتَيِة : (َعاِمْل- أَْكِرْم- اْنَتِصْر –ُتَساِبَق).

٥
اْجَعِل اَألْفَعاَل التَّاِلَيَة ُسَداِسيًَّة، ُثمَّ َأْعِط َمَصاِدَرَها:

   (أََعاَد – أَزاَح – َنَفَد – َزاَد- َقِبل).
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الدَّْرُس الثَّالُِث: األَدُب

ِفي  اْلَجواِهريُّ  ّمْهِدّي  ٌد  ُمَحمَّ ُولَِد   
الَجَواِهِريُّ  

اْلِعْلِم  ِفي  َعِرْيَقٍة  ِألُْسَرٍة  1۸۹۹م  َعاِم  اْألَْشَرِف  النََّجف 
ْعِر ُتْعَرُف ِبآِل(اْلَجواِهِر)ِ ِنْسَبًة إَِلى أَْحِد أَْجَداِد  َواألََدب َوالشِّ
(َجَواِهر  ِكتاِب  َصاِحِب  َحَسن  د  ُمَحمَّ ْيِخ  الشَّ اْألُْسَرِة  َهِذِه 
ِسنٍّ  ِفي  ْعَر  الشِّ َنَظَم  اْإلْسَالِم).  َشَراِئع  َشْرِح  ِفي  اْلَكالِم 
َراِث  َرٍة، َوأَْظَهَر َمْيًال إَِلى األََدِب، َفاْنَكبَّ َعَلى ِقَراَءِة التُّ ُمَبكِّ

اْلَعَرِبيِّ اْلَقِدْيِم: ِشْعًرا، َوَنْثًرا. َغاَدَر اْلِعَراَق َعام1۹٦1م إَِلى لُْبَناَن، َوِمْن ُهَناَك إَِلى 
بَراغ، ُثمَّ َعاَد إَِلى َبْغَداَد ِفي ِنَهاَيِة َعاِم 1۹٦۸م، ُمَشاِرًكا ِفي الحياة األََدبيَّة ُمَشاَرَكًة 
َر ُمَغاَدَرَة الِعَراِق، لَِيِعْيَش  ِة َوْقَتَذاَك؛ َفَقرَّ َياِسيَّ ُه َلْم َيْنَسِجْم َمَع اْألْجَواِء السِّ َفاِعَلًة، َلِكنَّ
ُمَتْنقًِّال َبْيَن ُدَوٍل َكِثْيَرٍة، َحتَّى اْسَتَقرَّ ِبِه اْلَمَقاُم ِفي ِدَمْشَق ِبُسْوِرّية، َوَظلَّ  ُهَناَك َحتَّى 

َوَفاِتِه َعام 1۹۹۷م.
ِة: َبِرْيُد  ْعِريَّ الِِث. ِمْن َدَواِوْيِنِه الشِّ      لُقَِّب ِبَشاِعِر اْلَعَرِب اْألْكَبِر َو ِبَنْهِر الِعَراق الثَّ

َها اْألََرُق، َوَبِرْيُد اْلَعْوَدِة. اْلُغْرَبِة، َوأَيُّ

ٍد  َمْهِديٍّ الَجواِهِريِّ  (ِلْلِحْفِظ ٧ َأْبَياٍت) اِعِر ُمَحمَّ َقِصْيَدةُ (َيا ِدْجَلَة الَخْيِر ) ِللشَّ
َحــيَّْيُت َســْفَحِك َعـــْن ُبْعٍد َفــَحيِِّينــي                  

َحــيَّْيُت َســْفَحِك َظْمــآنــــًا َألـــْوُذ ِبـِه
َيـــا ِدْجـَلَة اْلــَخْيِر َيـــا َنْبًعــا ُأَفاِرُقــُه  

ِإّنــي َوَرْدُت ُعيــوَن اْلــَماِء َصـــاِفَيًة           
ْياُح ِبـِه            َوَأْنَت َيـــا َقــــاِرًبا َتْلِوي اْلــرِّ

ْخَص َلْو َكَفِني        راَع اْلرَّ َوِدْدُت ذاَك الشِّ
َيـا ِدْجَلَة اْلَخْيِر: َقـْد َهــاَنْت َمَطاِمُحنـَا  

َأَتْضـِمِنْيَن َمِقيـْـًال ِلــــي َســـَواِسَيـــةًً             
ِخـْلًوا ِمــَن الــَهمِّ ِإالَّ َهــمَّ َخــــــاِفَقـٍة                

ِنــي َفــُأَجـــاِرْيَهــــا َفَتْدَفُعِنــي َتــــُهزُّ

َيــا ِدْجــَلَة اْلــَخْيِر َيـــا ُأمَّ اْلــَبساِتْيِن
ْين َلـْوَذ اْلـَحَماِئِم َبْيَن اْلَمـــاِء َوالــطِّ
َعَلـى اْلـَكَراَهِة َبْيَن اْلـِحْيِن َواْلـحِين
َنْبًعـا َفَنْبًعـا َفَمـــا َكـــاَنْت لـَتْرِوْيِنـي
َلــــيَّ الــنَّسـاِئِم َأْطـــَراَف اَألفـَـاِنْيِن
ُيَحــاُك ِمُنــُه َغــَداَة اْلَبْيِن َيْطِوِينــي
َحتَّـى َألْدَنـى ِطَمــاٍح َغْيُر َمْضُمــون
َياِحْيِن؟ َبْيَن اْلــَحشاِئِش َأْو َبْيَن الــرَّ
َبْيَن اْلــــَجواِنِح َأْعِنْيَهـــا َوَتْعِنْيِنــي
َواِحْين ْيِح ُتْعِجـُل ِفــي َدْفِع الطَّ َكــاْلرِّ



٥٤

َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

ْوِم ُظْهًرا.   األَفاِنْين: األغصان.  َظْمآًنا: َعْطَشاًنا.  َمِقْيٌل: َوْقُت النَّ

التَّْحلِْيُل

ْعِر اْلَعَرِبي الَحِدْيِث الَِّتي      ُتَعدُّ َقِصْيَدةُ (ياِدْجَلَة اْلَخْيِر) َواِحَدًة ِمْن أََهّم اْلَقَصاِئِد ِفي الشِّ
ُة  ِبْيَعُة اْإلْنَسانيَّ َتْجَمُع ُكلَّ َمَشاِعِر اْلُغْرَبِة َواْلَحِنْيِن لِْلَوَطِن َواْالْشِتَياِق إليه، َوَتْظَهُر ِفْيَها الطَّ
ِقَها َوَحِنْيِنَها إَِلى َما َتْصُبو، َوَما ُحِرَمْت  ِفي َثْوَرِتَها َوُهُدْوِئَها، َوآَالِمَها َوأَْفَراِحَها، َوَتَحرُّ
ِمْنُه؛ َفِهَي ُتَعبُِّر َعْن َشْوِق اْلَجَواِهريِّ إَِلى َوَطِنِه، َوإَِلى ِدْجَلِتِه، َوإَِلى ِضَفاِفَها، َواْصِطَفاِق 
ٍة إْثَر اْضِطَراِرِه إَِلى  ٍة َحادَّ أْمواِجَها. َوَقْد َكَتَبَها َعام 1۹٦2م؛ ِحْيَن َكاَن َيُمرُّ ِبأَْزَمٍة َنْفِسيَّ
ُمَغاَدَرِة اْلِعَراِق ُهَو َوَعاِئَلُتُه. َلَعلَّ ِدْجَلَة ِبَما َتْحِمُل ِمْن َمْعًنى َواِسٍع َلْم ُتَخالِْط ِوْجَداَن َشاِعٍر 
، َوَيتَِّضُح َذلَِك َجلّيًا  ِعَراِقيٍّ َوَعَرِبيٍّ َوَمْكُنوَناِت َقَصاِئِدِه َكَما َخاَلَطْت َعاِطَفَة اْلَجَواِهريِّ
ُه َيَراهُ َوُيْشِهُد َعَلْيِه َنْهَر ِدْجلَة؛ ِبَوْصِفِه َرْمًزا  ِفي َوْصِفِه لُِكلِّ َما َيُدوُر ِفي اْلِعَراِق، َوَكأنَّ
ُعوَر ِباْالْضِطَهاِد.  َيْبَدأُ َقِصْيَدَتُه  ُه َشوَقُه َوَيْشَكو َلُه ُظُروَف اْلُغْرَبِة َوالشُّ لِْلَوَطِن لُِيَناِجَيُه َوَيبثَّ
ُه ُيَناِدي َمْحُبْوَبَتُه،  ْيها (أُمُّ اْلَبَساِتْيِن)، لِلَدَالَلِة َعَلى اْلِخْصِب، َكأَنَّ بـِ (َيا ِدْجَلة اْلَخْيِر)، َوُيَكنِّ
ْوِق َواْلُبْعِد َواْالْغِتَراِب، َوَظَمأُ  ُه َظَمأُ الشَّ َوَيْعَتِرُف َبأنَّ َظَمأَهُ اْألََبِديَّ َال َيْجلِْيِه إالَّ ِدْجَلُة، إِنَّ
ِة. َوَيِزْيُد َعَطُش اْلَجَواِهريِّ إَِلى اْألَْرِض، َواْلَحِنْيِن إَِلى اْلَماِء  يَّ ْكَرَياِت َواْلُحرِّ اْلُحبِّ َوالذِّ
َياُح َكَفَنُه، َبْل  لَِنِجَدهُ َيَتَمنَّى أَْن َتُكوَن ِدْجَلُة ِبُعْمِقَها َقْبَرهُ، َوِشَراُع َقاِرِبَها الَِّذي َتْلَعُب ِبِه الرِّ

َيْطَمُح إَلى أْهَوِن الَمَطاِمِح َوِهي َقْيلُوَلٌة َفْوَق َحَشاِئِش ِضَفاِفَها. 
ِع  ، َوَتَنوِّ َنَفِسِه الشِّْعِريِّ ، ِمْثل ُطْوِل  َخَصاِئَص ِشْعِر اْلَجَواِهريِّ ُد َهِذِه اْلَقِصْيَدةُ  ُتَجسِّ
ًة َفِرْيَدًة، َوقُْدرًة َعَلى َتْوِظْيِف اْألَْلَفاِظ  َوِر؛ الَّتي َتْعِكُس َطاَقًة ِشْعِريَّ أَْفَكارِه، َوَتَراُكِم الصُّ

ٍة ُمْوِحيٍة.  ِفي َقَوالَِب َتْعِبْيِريَّ

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

1- لَِماذا َجَعَل الَجَواِهِريُّ ِدْجَلَة شاِهدا َعَلَى َما َيُمرُّ ِبه ِالَِعراُق؟
مِأ َفي َهَذا الَبْيِت ؟ اِبِع؟ َوَماذا َيْقُصُد ِباإلِرواِء َوالظَّ 2- َما الَّذي َعَناهُ ِفي الَبْيِت الرَّ



٥٥

اْلَوْحَدةُ الرابعة
اإلْعالُن الَعاَلِميُّ لُِحقُْوِق اإلْنَساِن 

(َحقُّ الَعْيِش)

التَّْمِهْيُد

اْلَكِرْيِم  َواْلَعْيِش  واْلَعَمِل،  واْلِعْلِم   ، ِباْلُحبِّ َرها  لُيعمِّ لِإلْنَساِن  األَْرَض  َخَلَق هللاُ 
يَن أَْو َذاَك،  لُِكلِّ النَّاِس ِمْن ُدوِن َفْرٍق َبْيَن أبيَض وأسوَد، َوَبْيَن َمْن َيْعَتنُق هذا الدِّ
َيْنَبِغي  اْلَحقَّ لإلنساِن، فال  َهَذا  اْلُعُصوِر-  ُكلِّ  َمَدى  َوِفي  الَقواِنْيِن-  ُكلُّ  َكَفَلْت  َوَقْد 
إلى  َيُمتُّ  َال  َكَهَذا  َفَعَمٌل  َواْحِتَكاُرهُ،  َعَليِه،  اآلِخِرْيَن  ُمَناَزَعُة  أَْو  عليه،  االْسِتيالُء 

ِة ِبِصَلٍة. اإلْنَساِنيَّ

نَةُ الَمفَاِهْيُم الُمتََضمَّ

ٌة. - َمَفاِهْيُم إْنَسانيَّ
ٌة. - َمَفاِهْيُم ِدْيِنيَّ

ٌة. - َمَفاِهْيُم َقاُنوِنيَّ
ٌة. - َمَفاِهْيُم لَُغِويَّ
ٌة. - َمَفاِهْيُم أََدِبيَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

َنْت َقوانيَن ُتَبيُِّن ُحقُوَق النَّاِس هي َشِرْيَعُة َحُمورابي،  - ِمْن أقدِم الشَّراِئِع الَِّتي َتَضمَّ
َهْل َتْعِرُف َشْيًئا َعْنَها؟ َوأَْيَن ُكِتَبْت؟

ْسُتوُر اْلِعَراِقيُّ اْلَجِديُد َفَقَراٍت َتُخصُّ ُحقُوَق اإلنساِن؟ اْذُكْر َبْعًضا  َن الدُّ - هل َتَضمَّ
ِمْنَها َوَتَكلَّْم َعَلْيها.



٥٦

ِفي  اْلَواِرَدَة  (َكأَْسَناِن)  َكلَِمَة  ْل  َتأمَّ  
: ((النَّاُس  اْلَحِدْيِث الَِّذي َجاَء ِفي النَّصِّ
َفاْلَكاُف  الُمْشِط))  َكأْسَناِن  َسَواِسَيٌة 
الُمْشِط  أْسَناَن  ُيشبُهون  النَّاَس  َجَعَلِت 
ٌد  (ُمَحمَّ قُْلَنا:  َلْو  َوَكَذلَِك  التََّساِوي،  ِفي 
َعَلى  َتْنِسَج  أْن  َتْسَتِطْيُع  َهْل  َكالَقَمِر) 
ْكِل؟ ِمْنَوالَِها ُجَمًال ُمِفْيَدًة َمْضُبْوَطًة ِبالشَّ

فِي أْثنَاِء النَّصِّ

ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

اْلَوطَُن َحقٌّ لُِكلِّ إِْنَساٍن
ِحْيَن ُيوَلُد اإلْنَساُن َيِجُد َنْفَسُه ِفي ِحْضِن َوَطٍن َجِمْيٍل، ُهَو ِحْضُن األُمِّ. َوَبْعَد 
أََمٍد َلْيَس َطِوْيًال َيِجُد اإلْنَساُن َنْفَسُه في ِحْضٍن آخَر، َيَتَلقَّفُُه َطِوْيًال َحتَّى آخِر َيْوٍم ِمْن 
َحَياِتِه أََال َوُهَو الَوَطُن. إنَّ َتَعلَُّق اإلْنَساِن ِبَوَطِنِه َوِباألَْرِض الَِّتي َيِعْيُش ِفْيها َضاِرٌب 
َعلُُّق َلْيَس َولِْيَد َهَذا اْلَعْصِر أَْو َغْيِرِه ِمَن اْلُعُصْوِر، َبْل َكاَن َذلَِك  ِفي الِقَدِم، َفَهَذا التَّ
ُمْنُذ أَْن ُوِجَد اإلْنَساُن َعَلى األَْرِض َوَلُه َوَطٌن َصِغْيٌر ُهَو َبْيُتُه، ُثمَّ َحدَّ َلُه ُحُدْوًدا ِفي 
َنٍة؛ َفَكاَنْت َوَطَنُه اْلَكِبْيَر، َوَظلَّ ُمْخلًِصا َلَها َوُمَتَعلًِّقا ِبَها،  أَْرٍض َذات ِمَساَحاٍت ُمَعيَّ
اِرْيُخ.  َفَعِمَل َعَلى ِبَناِئَها َوَتْشِيْيِد األَْوَطاِن َواْلَحَضاَراِت اْلَكِبْيَرِة َكَما أَْخَبَرَنا ِبَذلَِك التَّ

فاإلنساُن ابُن األْرِض الَِّذي َخَرَج ِمْن َبْطِنها َساِجًدا َعَلى ُتْرَبِتَها.
ِفي  اْلَحقُّ  َلُه  َفاإلْنَساُن  ُهَنا  َوِمْن 
الَعْيِش َعَلْيَها، َوَعَلْيِه ِحْفُظَها، َوِبَناُؤَها، 
َوَال َيُحقُّ إلْنَساٍن أَْن َيْحِرَم أخاهُ اإلِْنَساَن 
ِبَقاِع  ِمْن  ُبْقَعٍة  أيِة  َعَلى  اْلَعْيِش  ِمَن 
األْرِض، َفالنَّاُس ُكلُُّهم ُمَتَساووَن َكأْسَناِن 
(َصلَّى  ٌد  ُمَحمَّ نا  نبيُّ َقاَل  َكَما  اْلُمْشِط، 
القَواِنْيِن  وُكلُّ  َوسلََّم).  َوآلِِه  َعَليه  هللاُ 
َوَضَعَها  الَِّتي  َواْلَقَواِنْيِن  ِة  َماِويَّ السَّ
ُد َذلَِك أَْيًضا، َوِمْن ُهَنا َجاَء  اإلِْنَساُن ُتؤكِّ
اإلِْعَالُن اْلَعاَلِميُّ لُِحقُوِق اإلْنَساِن، َوُهَو 
َتاِرْيِخ ُحقُْوِق  ٌة ِفي  ُمِهمَّ ٌة  َتاِرْيِخيَّ َوِثْيَقٌة 

أَْنَحاِء  َجِمْيِع  ِمْن  ِة  َوالّثَقاِفيَّ ِة،  اْلَقاُنْوِنيَّ اْلِجَهاِت  ُمْخَتَلِف  ِمْن  لُوَن  ُمَمثِّ اإلِْنَساِن َصاَغُه 
اإلِْنَساِن  لُِحقُْوِق  اْلَعاَلِميَّ  ِحَدِة اإلْعَالَن  الُمتَّ ُة لألَمِم  اْلَعامَّ ُة  اْلَجْمِعيَّ َواْعَتَمَدِت  اْلَعاَلِم: 
ِل َعاِم َثَماِنَيٍة َوأَْرَبِعْيَن َوِتْسِعِمْئٍة َوأَلٍف. َوَقْد  ِفي َباِرْيَس ِفي اْلَعاِشِر ِمْن َكاُنْوَن األَوَّ
ُتْرِجَمِت اْلُحقُْوُق اْلَواِرَدةُ ِفْيِه إَِلى َخْمِسِمْئِة لَُغٍة ِمْن لَُغاِت اْلَعاَلِم. َفَجاَء ِفي إِْحَدى ُمَوادِّ 



٥٧

إَضاَءةٌ

َراِث اْلَعَرِبيِّ َواإلِْسَالِميِّ  ِفي التُّ
اْلُحقُوِق)  بـ(ِرَسالِة  ى  ُتسمَّ ِرَسالٌة 
َعلِيٍّ  بِن  اْلُحَسْيِن  بِن  َعلِيٍّ  ِدنا  لَِسيِّ
َن  الُم) َبيَّ ابِن أبي َطالٍب (َعَليِهم السَّ

ِفْيَها ُحقُْوَق النَّاِس َوأَْشَياَء أُْخَرى.

َهِذِه اْلَوِثْيَقِة: (لُِكلِّ َشْخٍص َحقٌّ ِفي ُمْسَتَوى 
َلُه  َفاَهِة  َوالرَّ ِة  حَّ لَِضَماِن الصِّ َيْكِفي  َمِعْيَشٍة 
اْلَمأَْكِل  َصِعْيِد  َعَلى  ٍة  َوِبَخاصَّ َوِألُْسَرِتِه، 
ِة...)، َوَال  ِبيَّ َوالَمْلَبِس َوالَمْسَكِن َواْلِعَنايِة الطَّ
ِت اْلَوِثْيَقُة  َيْنَبِغي أْن ُيْحَرَم ِمْن َذلَِك، َفَقْد َنصَّ
َملُِّك ِبُمْفَرِدِه  : (لُِكلِّ َفْرٍد َحقٌّ ِفي التَّ َعَلى أنَّ
أَْو ِباالْشِتَراِك َمَع َغْيِرِه.. َوَال َيُجوُز َتْجِرْيُد 
َلُه  اإلْنَساَن  أنَّ  َكَما  ًفا).  َتَعسُّ ُمْلِكِه  ِمْن  أََحٍد 
ِفي  َجاَء  َوَما  َحَياِتِه،  ِفي  َكِثْيَرةٌ  َنَشاَطاٌت 

ِة ِفي َحَياِة  َهِذِه اْلَوِثْيَقِة َكاِفٌل َتْحِقْيَقَها َوِحَماَيَتَها َفـ(لُِكلِّ َشْخٍص َحقُّ اْلُمَشاَرَكِة اْلُحرَّ
ِم اْلِعْلِميِّ َوِفي الَفَواِئِد  َقدُّ ِة، َوِفي االْسِتْمَتاِع بالفُُنْوِن والمشاركة ِفي التَّ اْلُمْجَتَمِع الّثقافيَّ
إِْبَداِعِه  َوَتْحِقْيَق  اْلَكِرْيِم،  اْلَعْيِش  َحقَّ  لِإلْنَساِن  َيْضَمُن  َذلَِك  َوُكلُّ  َعْنُه)،  َتْنُجُم  الَِّتي 
َفُهَو  أُْخَرى؛  ُدوَن  َطاِئَفٍة  َوَال  َقْوٍم،  ُدوَن  لَِقْوٍم  َوَلْيَس  ِبِه،  النَّاِس  َجِمْيُع  َيْنَتِفُع  الَِّذي 
َنٍة أَْو  َنَشاٌط إْنَساِنيٌّ َوَهَبُه هللاُ َتَعاَلى لِِعَباِدِه. َكَما أَنَّ لِإلْنَساِن اْلَحقَّ ِفي َتَبنِّي أَْفَكاٍر ُمَعيَّ
َبِب، َوَقْد َجاَء َذلَِك  ُمْعَتَقٍد بعينِه، َوَال َيْنَبِغي ُمَحاَرَبُتُه أَْو َقْتلُُه أَْو َنْفُيُه َوَطْرُدهُ لَِهَذا السَّ
ْيِن، َوَيْشَمُل َهَذا  ِة اْلِفْكِر َواْلِوْجَداِن َوالدِّ يَّ ِفي َهَذا اإلِْعَالِن: (لُِكلِّ َشْخٍص َحقٌّ ِفي ُحرِّ
ِد  َعبُّ َتُه ِفي إِْظَهاِر ِديِنِه أَْو ُمْعَتَقِدِه ِبالتَّ يَّ يَتُه ِفي َتْغييِر ِدْيِنِه أَْو ُمْعَتَقِدِه، َوُحرِّ اْلَحقُّ ُحرِّ
َعَلى  أَْو  الَمأل  َوأََماَم  َجَماَعٍة  َمَع  أَْو  ِبُمْفَرِدِه  ْعلِْيِم،  َوالتَّ َوالُمَماَرَسِة  َعاِئِر  الشَّ َوإَِقاَمِة 
، َوَال َيُحقُّ لَِمْجُموَعٍة  اْحَتكاُر  ُة َتِميُل إلى الَعْيِش اْلَجَماِعيِّ ِحَدٍة). َفاْلِفْطَرةُ اإلِْنَساِنيَّ
َكاُنوا  أْو  َمَعُهم،  اْخَتَلفُوا  َمْهَما  اآلَخِرْيَن  َمْمَتَلَكاِت  َعَلى  االْسِتْيالُء  اِو  اْلَعْيِش،  َهَذا 

ُمَتَقاِطِعْيَن َمَعهم ِفي الِفْكِر أْو الَعِقْيَدِة. ُمَتَقاِطِعْيَن َمَعهم ِفي الِفْكِر أْو الَعِقْيَدِة. 

َمابَْعَد النَّصِّ

ا. - َضاِرٌب ِفي اْلِقَدِم: َعِرْيٌق، َوَقِدْيٌم ِجّدً
ًفا – اْلَحَضاَرات – اْلِفْطَرة. * اْسَتْعِمل ُمْعَجَمَك إلْيَجاِد َمَعاِني الُمْفَرَداِت اآلِتَيِة: َتَعسُّ



٥٨

 ُيْشَتقُّ اْسُم الَفاِعِل ِمَن اْلِفْعِل 
اْلَمْبِنيِّ للَمْعلُْوِم.

َفاِئَدٌة

نََشاطٌ

ُضِبَط  لَِماَذا  األَْرِض)،  َعَلى  اإلْنَساُن  (ُوِجَد  اآلِتَيُة:  الِعَباَرةُ  النَّصِّ  ِفي  َوَرَدْت 
ْكِل؟ َوَكْيَف ُتْعَرُب َكلَِمُة (اإلْنَسان) َبْعَدهُ؟  الِفْعُل (ُوِجَد) ِبَهَذا الشَّ

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب:

أَْفَراِد  ِضْمِن  ِمْن  اْلَفْرِد  َحقِّ  َحْوَل  النَّصِّ  ِفي  َجاَء  َما  َص  ُتَلخِّ أَْن  َتْسَتِطْيُع  َهْل 
ِسَك َوُزَمَالِئَك. اْلُمْجَتَمِع؟ َناِقْش َذلَِك ِبأُْسلُوٍب أََدِبيٍّ َمَع ُمَدرِّ

اِني: الَقَواِعُد ْرُس الثَََّ الدَََّ

اْسُم اْلفَاِعِل: اشتقاقُهُ وَعَملُهُ.
ًال- اْشِتَقاُق اْسِم اْلَفاِعِل أوَّ

ُه َغْيُر  ِة َنْوَعاِن ِمَن األْسَماِء، أََحُدُهما اْسٌم َجاِمٌد: َنْعِني ِبِه أنَّ ِفي اللَُّغِة اْلَعَرِبيَّ
ُجل، والَقَلم، والَباب، والَماء، وَشَجَرة...الخ). َمأُخوٍذ ِمْن ِفْعٍل، أو َمْصَدٍر كـ(الرَّ

اْلِفْعُل  َفَمَثًال  َمْصَدٍر،  أَْو  ِفْعٍل،  ِمْن  اْلَمأُخوُذ  َوُهَو   : الُمْشَتقُّ االْسُم  ُهَو  آخُر  وَنْوٌع 
َوَهِذِه  َوَمْكَتَبٌة...الخ.  َوَمْكَتٌب،  َوَمْكُتْوٌب،  َكاِتٌب،  اآلتيَة:  َيَغ  الصِّ ِمْنُه  َنأُخُذ  (َكَتَب) 
يها بـ(اْلُمْشَتقَّاِت). َفاالْشِتَقاُق: ُهَو َتْولِْيُد َكلَِمٍة ِمْن َكلَِمٍة َمَع ِزَياَدِة َحْرٍف  َيُغ ُنَسمِّ الصِّ

أَْو أكثَر ِفي الَكلَِمِة اْلُمشتقَِّة.
اْلُمْشَتقَّاِت، ُهَو: اْسٌم ُمْشَتقٌّ  اْلَفاِعِل ِمَن  َواْسُم 
ِمْن ِفْعلِِه َدالٌّ َعَلى َمْن َقاَم باْلِفْعِل. َفـ(َضاِرٌب) َيُدلُّ 
ْرِب، َو(َكاِتٌب) َيُدلُّ َعَلى َمْن  َعَلى َمْن َقاَم ِبِفْعِل الضَّ

َقاَم ِبِفْعِل الِكَتاَبِة َوَهَكَذا.



٥٩

ِمْن  اْلَفاِعِل  اْسِم  ِصَياَغِة  ِعْنَد 
ِمْثل:  ِباْلَياِء  اآلَخِر  ُمْعَتلِّ  ُثَالِثيٍّ  ِفْعٍل 
َقاٍض،  اْلَفاِعِل  َفاْسُم  َيْقِضي،  َقَضى 
ِمْن  ًدا  ُمَجرَّ َيُكْوُن  ِحْيَن  َياُؤهُ  ُتْحَذُف 
ْفِع  الرَّ َحاَلَتي  ِفي  َواإلَِضاَفِة  (ال) 
، َوِمْثلُُه: َمَضى َيْمِضي َماٍض،  َواْلَجرِّ
(ال)  َعَلْيِه  َتْدُخُل  َوِحْيَن  َوَغْيُرَها، 
َجاَء  ِمْثل:  َياُؤهُ  ُتْحَذُف  َال  ُيَضاُف  أَْو 

اْلَقاِضي، َوَقاِضي اْلَمْحَكَمِة َعاِدٌل.

َفاِئَدٌة

ِرْيَقَتْيِن اآلِتَيَتْيِن: َوُيشَتقُّ بإْحَدى الطَّ
أ- ُيشَتقُّ ِمَن اْلِفْعِل الثُّالِثيِّ َعَلى َوْزِن (َفاِعل): ُعْد إلى َنصِّ اْلُمَطاَلَعِة َتِجْد فيه أسماَء 
 : : فـ(َضاِرب) ِمَن اْلِفْعِل الثُّالِثيِّ ُه ُمْشَتقٌّ ِمْن ِفْعٍل ُثالِثيٍّ َفاِعليَن َعَلى هذا الوزِن؛ ألنَّ
: َكَفَل. َوُيْمِكُنَك أْن َتْشَتقَّ اْسَم الَفاِعِل ِمْن ُكلِّ  اْلِفْعِل الثُّالِثيِّ َضَرَب، و(َكاِفل) ِمَن 
ِفْعٍل ُثالِثيٍّ َعَلى َهَذا اْلَوْزِن َنْحُو: َقَرأَ  - َقاِرئ، َقاَل - َقاِئل، َصاَغ - َصاِئغ، َقَضى 

- قاٍض، َرِحَم - َراِحم، َوَهَكَذا.
َوْزِن  َعَلى   :( داِسيِّ والسُّ والُخَماِسيِّ  َباِعيِّ  (الرُّ الثُّالِثيِّ  َغْيِر  اْلِفْعِل  ِمَن  ُيْشَتقُّ  ب- 
ُمَضاِرِعِه َمَع إبداِل َحْرِف اْلُمَضارَعِة ِمْيًما َمْضُموَمًة، َوَكْسِر اْلَحْرِف َما َقْبَل األخيِر، 

الُمَطاَلَعِة:  َنصِّ  في  َوَرَد  َما  ذلك  ِمَثاُل 
ُمْمثِّلوَن: َجْمُع: ُمْمثٍِّل، اُْشُتقَّ ِمْن ِفْعٍل َغْيِر 
ُمَضاِرِعِه:  َوْزِن  َعَلى  (ُرَباِعّي)  ُثالِثيٍّ
اْلُمَضاِرِع  اْلِفْعِل  ُصوَرِة  َعَلى  أَْي  ُيَمثُِّل، 
َوَكْسِر  َمْضُمومًة  ميًما  الياِء  َقْلِب  َمَع 
اْلَحْرِف َما َقْبَل األخيِر َوُهَو الثاء فَصاَر: 
اْلِفْعِل  ِمَن  ُمْخلًِصا:  ذلك:  َوِمْثُل  ُممثِّل. 
: أَْخَلَص ُيخلُِص. َوِمْثلُُه: ُمَتَعلًِّقا،  َباِعيِّ الرُّ
: َيَتَعلَُّق، َوَعَلى  اُْشُتقَّ ِمَن اْلِفْعِل اْلُخَماِسيِّ
الياِء  َحْرِف  إبداِل  َمَع  اْلُمَضاِرِع  ُصوَرِة 
َمْضُموَمًة  ِمْيًما  اْلُمَضاِرَعِة  َحْرُف  َوُهَو 
ُم،  َوَكْسِر اْلَحْرِف َما َقْبَل اآلِخِر َوُهَو الالَّ
َفَصاَر: ُمَتَعلِّق. َوِمْثلُِه (ُمْنَكِسر) ِمَن الِفْعِل 

. (اْنَكَسَر) الُخَماِسيِّ
َداِسيِّ َمَثًال اْلِفْعُل: اْسَتْخَرَج َوُمضاِرُعُه: َيْسَتْخِرُج، َوَعَلى ُصوَرِة  َوِمَن اْلِفْعِل السُّ
الُمَضاِرِع َهِذِه َمَع إبَداِل َحْرِف اْلُمَضاِرَعِة الياِء ِمْيًما َمْضُموَمًة َوَكْسِر اْلَحْرِف َما 

اُء، َفُيْصِبُح اْسُم اْلَفاِعِل: ُمْسَتْخِرج. َقْبَل األخيِر َوُهَو الرَّ



٦٠

َثاِنًيا- َعَمُل اْسِم اْلَفاِعِل
ا أْن َيُكوَن الزًما  اْسُم اْلَفاِعِل َكَما َعَرْفَت ُيْشَتقُّ ِمْن ِفْعٍل، َواْلِفْعُل َكَما َتْعَلُم إِمَّ
ا َفَيْنِصُب َمْفُعوًال ِبِه، َكَذلَك اْسُم اْلَفاِعِل َيْعَمُل َعَمَل  َفَيْكَتِفي ِبَرْفِع اْلَفاِعِل، أَْو ُمَتَعِدّيً
اْلِفْعِل الَِّذي ُيْشَتقُّ ِمْنُه، َفإِْن َكاَن ُمْشَتّقًا ِمْن ِفْعٍل الِزٍم َرَفَع َفاِعًال َواْكَتَفى ِبِه، َوإْن 

، َواْحَتاَج إلى َمْفُعوٍل ِبِه َنَصَب َمْفُعوًال. َكاَن َمأُْخوًذا ِمْن ِفْعٍل ُمَتَعدٍّ
َتْحِقْيَقها)  َكاِفٌل  اْلَوِثْيَقِة  َهِذِه  َجاَء ِفي  ِفْيِه: (َوَما  َتِجْد  اْلُمطالَعِة  اْرِجْع إلى َنصِّ 
َوُهَو  ِبِه  َمْفُعوًال  َفَنَصَب  (َكَفَل)  َوُهَو  ُمَتَعدٍّ  ُثالِثيِّ  ِفْعٍل  ِمْن  َفاِعٍل  اْسُم  فـَ(َكاِفٌل) 

(َتْحِقْيَقها).
َواْسُم اْلَفاِعِل َلِو اُْشُتقَّ َكَما قُْلَنا ِمْن ِفْعٍل الِزٍم َفَيْكَتِفي ِباْلَفاِعِل َوْحَدهُ، ِمْثُل: َما 
(ُرَباِعّي) وُهَو ُيَساِفُر َوُهَو  ُمَساِفٌر أَُخوَك، فـ(ُمَساِفٌر): اْسُم َفاِعٍل ِمْن ِفْعٍل َغْيِر ُثالِثيٍّ
َمْرفُوٌع  اْلَفاِعِل  َفاِعٌل الْسِم  َفـ(أَُخوَك)  (أَُخوَك)  َوُهَو  َفَقط  َفاِعًال  َفَرَفَع  ِفْعٌل الِزٌم. 

ُه ِمَن األَْسَماِء اْلَخْمَسِة. َوَعَالَمُة َرْفِعِه الواُو؛ ألنَّ
َوَيْعَمُل اْسُم الَفاِعِل ِفي َحالَتْيِن:

والَحاِضِر  اْلَماِضي  َزَمٍن،  ُكلِّ  في  َفَيْعَمُل  بـ(ال)  ًفا  ُمَعرَّ أَْو  ُمَحلَّى  َيُكوَن  أْن   -1
ْلِم ُشَجاٌع إْن َعاَش  َمْوِقِف الظُّ اْلَحقَّ في  ِمْثُل: (الَقاِئُل  واْلُمستقَبِل َوِبال شروٍط، 
، َوُهَو (َقاَل)،  َوَشِهيٌد إْن قُِتَل). فاْسُم اْلَفاِعِل (اْلَقاِئل) ُمْشَتقٌّ ِمْن ِفْعٍل ُثالِثيٍّ ُمَتَعدٍّ
َصِديقي  أِحبُّ  ونقوُل:   .( (اْلَحقَّ َوُهَو  ِبِه  َمْفُعوًال  َفَنَصَب  بـ(ال)  ُمَحلَّى  َوَجاَء 

الَحاِفَظ اْلَغْيَبَة، اْلَغاِفَر اْلَعْثَرَة.
فاْسُم الَفاِعِل (اْلَحاِفظ) ُمْشَتقٌّ ِمْن ِفْعٍل ُثالِثيٍّ 
، َوَجاَء ُمَحلَّى بـ(ال) َفَنَصَب َمْفُعوًال ِبِه َوُهَو  ُمَتَعدٍّ
(اْلَغْيَبَة)، واسُم الفاعِل (اْلَغاِفر) ُمْشَتقٌّ ِمْن ِفْعٍل 
ُثالِثيٍّ ُمَتَعدٍّ َوُهَو (َغَفَر) َوُمَحلَّى بـ(ال) َفَنَصَب 

َمْفُعوال ِبِه َوُهَو (اْلَعْثَرَة).
َوَنقُْوُل: َجاَء اْلُمْعِطي اْلَمَساِكْيَن أمِس.
         َجاَء اْلُمْعِطي اْلَمَساِكْيَن اآلَن.

         يحضُر اْلُمْعِطي اْلَمَساِكْيَن َغًدا.
الَفاِعِل  اْسَم  أنَّ  ُتَبيُِّن  الثَّالُث  اْلُجَمُل  فهذِه 
اْلُمَحلَّى بـ(ال) َيْعَمُل ِفي َحاِل َزَمِن اْلَماِضي أَِو 

ُمْفَرًدا  الفاعِل  اْسُم  َيْعَمُل 
ِبَك  َمرَّ  َوَقْد  َوَجْمًعا،  َوُمَثّنًى 
ا  اِبقِة، َوأمَّ اْلُمْفَرُد ِفي األَْمِثَلِة السَّ
َفِمَثالُُه:  التثنيِة  َحاِل  في  َعَملُُه 
َوِمَثاُل  اْلقُْرآَن،  َقاِرَئاِن  َهَذاِن 
الَجْمَع:الَحـــــــــاِرُسْوَن الَوَطَن 

ُمْخلُِصْوَن.

َفاِئَدٌة
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َمَسدَّ  َسدَّ  قولِنا:  َمْعَنى 
ِحْيَن  اْلَفاِعِل  اْسَم  أنَّ  اْلَخَبِر: 
اسِتْفَهاٍم  أو  َنْفي  َعَلى  َيْعَتِمُد 
َيْحَتاُج إلى َفاِعٍل ِمْن ِجَهٍة َوُهَو 
أَْيًضا َوَقَع ُمْبَتَدأً، َفَيُكْوُن االْسُم 
ي  اْلَمْرفُْوُع َبْعَدهُ َفاِعًال َلُه َوُيؤدِّ
َوِظْيَفَة اْلَخَبِر ِفي اْلَوْقِت َنْفِسِه. 

َفاِئَدٌة

ُد  ِكَرةُ اْلُمَجرَّ       اْسُم اْلَفاِعِل النَّ
َمِن  الزَّ َعَلى  َدلَّ  إذا  (ال)  ِمن 
َوُيَضاُف  َيْعَمْل،  َلْم  اْلَماِضي 
إلى َما َبْعَدهُ؛ َفَنقُوُل: أَْنَت َكاِتُب 
ُجُل َضاِرُب  ْرِس، َوَهَذا الرَّ الدَّ

أخيك.

َفاِئَدٌة

ُروُف (أمِس، َواآلَن، وغًدا). اْلَحاِضِر أَِو اْلُمْستقَبِل َوَكَما َدلَّْت َعَلى َذلَِك الظُّ
ًدا ِمْن (ال) َفَيْعَمُل ِبَشْرَطْيِن: َنًة ُمَجرَّ 2- أْن َيُكوَن َنِكَرًة ُمَنوَّ

َمِن اْلَحاِضِر أَِو اْلُمْسَتْقَبِل. أ- أْن َيُدلَّ َعَلى الزَّ
ب- أْن ُيْسَبَق بَنْفي أَِو اْسِتْفَهاٍم، ِمَثاُل النَّْفي: َما َطالٌِب اْلِعَراُق اْلَحْرَب.

ْرَس؟ ٌد الدَّ َوِمَثاُل االْسِتْفَهاِم: أَ َفاِهٌم ُمَحمَّ
َفاِعٍل  اْسُم  (َطالٌِب)  َوإِْنَكاٍر،  َنْفي  َحْرُف  َفـ(َما) 
َنٌة  ِمْن ِفْعٍل ُثالِثيٍّ (َطَلَب) َوُهَو ُمَتَعدٍّ َوَنِكَرةٌ ُمَنوَّ
َوُهَو ُمْبَتَدأٌ، اْلِعَراُق: فاعٌل الْسِم اْلَفاِعِل (َطالٌِب) 
ُة َسّد َمَسدَّ اْلَخَبِر.  مَّ َمْرفُْوٌع َوَعَالَمُة َرْفِعِه الضَّ
(َطالٌِب)  الَفاِعِل  الْسِم  ِبِه  َمْفُعوٌل  اْلَحْرَب: 

اِهَرةُ. َمْنُصوٌب َوَعَالَمُة َنْصِبِه اْلَفْتَحُة الظَّ
َحْرُف  اْلَهْمَزةُ  (أ)  اِنَيِة:  الثَّ اْلُجْمَلِة  َوِفي 
اْسِتْفَهاٍم َال َمَحلَّ َلُه ِمَن اإلْعَراِب، َو(َفاِهٌم) اْسُم 
َنٌة  ُمَنوَّ َنِكَرةٌ  َوُهَو  ُمَتَعدٍّ  ُثالِثيٍّ  ِفْعٍل  ِمْن  َفاِعٍل 
اْلَفاِعِل  الْسِم  َفاِعٌل  ٌد)  َو(ُمَحمَّ ُمْبَتَدأً،  َوُيْعَرُب 
ُة.  مَّ َسدَّ َمَسدَّ اْلَخَبِر َمْرفُْوٌع َوَعَالَمُة َرْفِعِه الضَّ
َمْنُصوٌب  الفاعِل  الْسِم  ِبِه  َمْفُعْوٌل  ْرَس)  و(الدَّ

َوَعَالَمُة َنْصِبِه اْلَفْتَحُة.
َقاِرٌئ  َخالٌِد  ِمْثُل:  َخَبًرا  اْلَفاِعِل  اْسُم  َيَقَع  أَْن  أَْو 
القُْرآَن، أَُخْوَك َفاِهٌم َدْرَسُه. فاْسَما اْلَفاِعِل (َقاِرئ 
َفَنَصبا  ِفْعلِيهما  َعَمَل  َفَعِمَال  َخَبًرا  َوَقَعا  وَفاِهم) 

َمْفُعْوًال ِبِه ُهَما (القرآن، ودرَسه).
َرَجَع  ِمْثُل:  َحاًال  اْلَفاِعِل  اْسُم  َيَقَع  أَْن  أَْو 
َشاِهًرا  اإلَماُم  وَيْخُطُب  َرأَسُه.  َراِفًعا  اْلُجْنِديُّ 
َسْيَفُه، فاْسَما اْلَفاِعِل (َراِفًعا َوَشاِهًرا) َوَقَعا َحاًال 

َفَنَصَبا َمْفُعْوًال ِبِه (َرأَسُه) َو(َسْيَفُه).
َرُجٌل  َجاَء  ِمْثُل:  ِصَفًة،  اْلَفاِعِل  اْسُم  َيْقَع  أْن  أَْو 
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ًنا َفُهَو  اْسُم اْلَفاِعِل إذا َكاَن ُمَنوَّ
َعاِمٌل َعَمَل ِفْعلِِه، َوإِْن َلْم َيُكْن 

ًنا َفُهَو َغْيُر َعاِمٍل.  ُمَنوَّ

َفاِئَدٌة

َتْقِوْيُم اللَِّساِن

شائٌن  فْعٌل  هذا  قل: 
والتقل: هذا َفعٌل ُمشين

َماِسٌك َقَلَمُه، َوَمَرْرُت ِبَرُجٍل ُمْجَتِهٍد أَْبَناؤهُ، َفاْسُم 
ِصَفًة  َوَقَع  (َماِسك)  األولى  اْلُجْمَلِة  ِفي  اْلَفاِعِل 
َفَنَصَب  ِفْعلِِه  َعَمَل  َفِعَمَل  (َرُجل)،  لِْلَمْوُصْوِف 
اْلُجْمَلِة  ِفي  اْلَفاِعِل  َواْسُم  (َقَلم)،  َوُهَو  ِبِه  َمْفُعْوًال 
(َرُجل)  لِْلَمْوُصْوِف  ِصَفًة  َوَقَع  (ُمْجَتِهد)  اِنَيِة  الثَّ
َوُهَو  َفَقط  َفاِعًال  َفَرَفَع  الالزِم  ِفْعلِِه  َعَمَل  َفَعِمَل 
َكَقْولِنا:  ُمَناَدى  اْلَفاِعِل  اْسُم  َيَقَع  أْن  أَْو  (أبناُؤهُ). 

(َقاِئال)  اْلَفاِعِل  فاْسَما  ِبِه؛  اتَّعْظ  اْلقُْرآَن  َقاِرًئا  َيا  َو  ُصْنًعا،  أَْحَسْنَت  اْلَحقَّ  َقاِئًال  َيا 
ِمْنُهما  اْلُمْشَتقَّْيِن  ِفْعَلْيِهما  َعَمَل  َفَعِمال  (يا)  َداء  النِّ َحْرِف  َبْعَد  ُمَناَدى  َوَقَعا  و(َقاِرئا) 

َفَنَصَبا َمْفُعْوًال ِبِه َكَما َتَرى َبْعَدُهَما.

ُخالَصُة الَقَواِعِد

ِمْن  َمأُْخْوٍذ  َغْيُر  َوُهَو  َجاِمٌد:  اْسٌم  َنْوَعاِن:   1- االْسُم 
اْلَماء،  اْلَباب،  اْلَقَلم،  ُجل،  َكـ(الرَّ َمْصَدٍر  أَْو  ِفْعٍل 
: َوُهَو اْلَمأُْخْوُذ ِمْن ِفْعٍل  َشَجَرة...الخ). واْسٌم ُمْشَتقٌّ

أو َمْصَدٍر ِمْثُل: َكاِتب َوَمْكُتْوب َوَمْكَتب َوَمْكَتَبة...الخ.
2- اْسُم اْلَفاِعِل: اْسٌم ُمْشَتقٌّ َيدلُّ َعَلى َمْن َقاَم ِباْلِفْعِل.

۳- ُيْشَتقُّ ِمَن اْلِفْعِل الثُّالِثيِّ َعَلى َوْزِن (َفاِعل) ِمْثُل: َضاِرب َوَكاِتب َوَقاِرئ َوَقاِئل 
َوَقاٍض.

َوْزِن  َداِسّي) َعَلى  السُّ أَِو  اْلُخَماِسّي  أَِو  َباِعّي  (الرُّ الثُّالِثيِّ َغْيِر  اْلِفْعِل  ِمَن  ُيْشَتقُّ   -4
َقْبَل  َما  اْلَحْرِف  َوَكْسِر  َمْضُمْوَمًة  ِمْيًما  اْلُمَضاِرَعِة  َحْرِف  إِْبَداِل  َمَع  ُمَضاِرِعِه 

األخيِر ِمْثُل: ُمْخلِص، ُمَتَعلِّق، ُمْسَتْخِرج.
٥- َيْعَمُل اْسُم اْلَفاِعِل َعَمَل ِفْعلِِه الَِّذي اُْشُتقَّ منه، َفإِْن َكاَن ُمْشَتّقًا ِمْن ِفْعٍل الزٍم َرَفَع 

ًيا َنَصَب َمْفُعْوًال ِبِه، َوَيْعَمُل ِفي َحاَلَتْيِن:  َفاِعال َواكتَفى ِبِه، َوإِْن َكاَن ِفْعلُُه ُمَتَعدِّ
َواْلُمْسَتْقَبِل  َواْلَحاِضِر  اْلَماِضي  ُكلِّ األَْزَماِن  َفَيْعَمُل ِفي  بـ(ال)  ُمَحلَّى  َيُكوَن  أَْن  أ - 

َوِبال َشْرٍط. 
ِبَنْفي أو  ُيْسَبَق  َوأَْن  ًنا،  ُمَنوَّ َنِكَرًة  َيُكوَن  أَْن  َفَيِجُب  ِمْن (ال)  ًدا  ُمَجرَّ َيُكوَن  أَْن  ب - 

اْسِتْفَهام، أو أْن َيَقَع َخَبًرا لُِمْبَتَدأ، أو أْن َيَقَع َحاًال أو ِصَفًة أو ُمَناَدى.  
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َحلِّْل َوَأْعِرِب اْلُجْمَلَة اآلتيَة:  َرَجَع اْلُجْنِديُّ َراِفًعا َرأَسُه.
َحلِّل َوأْعِرْب

َحلِّْل 

 

 
ْر  َالِحْظ َوَفكِّ

      

ْر َتَذكَّ

     

َتَعلَّْمَت

    

 

تستنتج  

  
االعراب

َحلِّْل َوَأْعِرِب اْلُجْمَلَة اآلتيَة:  َما ُمْخِلُفْون ُجُنْوُدَنا َوْعَدُهم  .

ِفْعٌل 
َماٍض

َفاِعٌل 
َمْرفُْوٌع

َحاٌل 
َمْنُصْوٌب

َمْفُعْوٌل ِبِه 
الْسِم الَفاِعِل

ُمَضاٌف 
إَلْيه

الهاءَرَجَع َرْأَساْلُجْنِديُّ  َراِفًعا

َفا  ُمَعرَّ َيَكْوُن  أْن  ِبَشْرِطْيِن؛  ِبالِفْعِل،  َقاَم  َمْن  َيُدلُّ َعَلى  ُمْشَتقٌّ  اْسٌم  الَفاِعُل  اْسُم 
ِبـ(ال)، أو َيُكْون َنِكَرًة َتُدلُّ َعَلى الَحاِل واالْسِتْقَباِل ُمْعَتِمَداً َعَلى اْسِتْفَهاٍم أْو َنْفيٍ 

أو ِنَداٍء، أْو َوَقَع َخَبًرا أْو َحاًال، أْو ِصَفًة. َفَيْرَفُع َفاِعًال َوَيْنِصُب َمْفُعْوًال ِبِه.

َضِمْيٌر ُمتَِّصٌل 
َمْبِنيٌّ ِفي َمَحلِّ 
َجرٍّ ِباإلَضاَفِة.

َمْفُعْوٌل ِبِه الْسم 
الَفاِعِل (َراِفًعا) 

َمْنُصْوٌب َوَعَالَمُة 
َنْصِبِه الَفْتَحُة 
اِهَرةُ، َوُهَو  الظَّ

ُمَضاٌف.

َحاٌل َمْنُصْوَبٌة 
َوَعَالَمُة َنْصِبَها 
اِهَرةُ،  الَفْتَحُة الظَّ
َوُهَو اْسُم َفاِعٍل 
َعاِمٌل َعَمَل ِفْعلِِه.

َفاِعٌل َمْرفُْوٌع 
َوَعَالَمُة 

ُة  مَّ َرْفِعِه الضَّ
اِهَرةُ. الظَّ

ِفْعٌل َماٍض 
َمْبِنيٌّ َعَلى 

الَفْتِح.

ِبِه َشيء أو  َيَتِصْل  َلْم  إَذا  الَفْتِح  ُيْبَنى َعَلى  الِفـْعُل الَماِضي    *
اِكَنُة. ُكلُّ ِفْعٍل َيْحَتاُج إَلى َفاِعٍل. أِنيِث السَّ اّتَصلْت ِبِه َتاُء التَّ

* الَفاِعُل اسٌم َمْرفُوٌع َيقُوُم ِبالِفْعِل.
* الَحاُل اْسٌم َنِكَرةٌ َمْنُصْوٌب ُيَبيِّن َهْيئَة االْسِم الَمْعِرَفِة الَّذي َقْبَله.

َكلَِمٌة َتُدلُّ َعَلى 
َمِن  َحَدٍث ِفي الزَّ
الماضي (ِفْعٌل)

َفٌة  َكلَِمٌة ُمَعرَّ
ِبـ(ال)  (اسٌم) 
دلَّْت َعَلى َمْن 
ُجوع َقاَم ِبالرِّ

َكلَِمٌة َنِكَرةٌ 
َمْنُصْوَبًة (اْسٌم) 
َدلَّْت َعَلى َهْيَئِة 
، وَعَلى  الُجْنِديِّ

َوْزِن َفاِعل

اْسٌم 
َمْنُصْوٌب

َضِمْيُر 
ُمتَِّصل



٦٤

التَّْمِرْينَاُت
۱

ِل: ْكِل، َكَما ِفي اْلِمَثاِل األَوَّ الَِيِة َمْضُبْوًطا ِبالشَّ َهاِت اْسَم اْلَفاِعِل ِمَن األَْفَعاِل التَّ
1- َسِمَع:  َساِمٌع.      2- َجِهَل: ...........       ۳- أَْخَلَف: ..........  
َب: ..........  ٥- اْسَتْقَبَل: ..........      ٦- َصَدَق: ............ 4- َتَدرَّ

۷- َجاَهَد: ............  ۸- اْسَتْخَرَج: .........    ۹- أََكَل: .........
10- َصاَم:...........  11- َزْلَزَل: ...........  12- َزَرَع:...........

 1۳- َتَجَر:........    14- َساَس:...... .

۲
ْكِل ِمْن أَْسَماِء اْلَفاِعلِْيَن اآلِتَيِة: َهاِت اْلِفْعَل َمْضُبْوًطا ِبالشَّ

اِئُحْوَن – اْلَقاِنُتْوَن – اْلُمَطهُِّرْوَن. ُمْعِرُضْون – َقاِئل – اْلَعاُدْوَن – السَّ

۳
ًنا اْلَفْرَق َبْيَنُهَما: ْكِل، َوُمَبيِّ ا َيأِْتي اْسَم َفاِعٍل َمْضُبْوًطا ِبالشَّ  اْشَتقَّ ِمْن ُكلِّ ِفْعَلْيِن ِممَّ

  (َنِكَر َوأَْنَكَر) و(َقاَم َوأََقاَم).
٤

ِل:  ُصِغ اْسَم اْلَفاِعِل َعَلى ِمْنَواِل اْلِمَثاِل األَوَّ
اسم الفاعل نكرة اسم الفاعل معرفة الفعل

اْلَقاِضي َقَضى َيْقِضي َقاٍض
َبَكى َيْبِكي
َهَدى َيْهِدي
َسَقى َيْسِقي
َبَنى َيْبِني

َبَغى َيْبِغي 
٥

اْلُجُنْوُد َحاِرُسوَن أَْسَواَر اْلَوَطِن
أ- اْسَتْخِرْج اْسَم اْلَفاِعِل الَِّذي َوَرَد ِفي اْلُجْمَلِة، َواْذُكْر ِفْعَلُه الَِّذي اُْشُتقَّ ِمْنه.

ب- أَْعِرِب اْسَم اْلَفاِعِل.
ج- َبيِّْن َسَبَب إِْعَماِل اْسِم اْلَفاِعِل ِفي اْلُجْمَلِة، َوأَْعِرْب َمْعُمْوَلُه.



٦٥

اْألَْســَمـــاِء  ِفــــي  اْلــَهْمـَزةُ 
اللََّتاِن،  الَِّذي،  (الَِّتي،  اْلَمْوُصْوَلِة: 
اللََّواِتي،  ِْتي،  الالَّ الَِّذْيَن،  اللََّذاِن، 

ِْئي) ِهَي َهْمَزةُ َوْصٍل . الالَّ

َفاِئَدٌة

   
الدَّْرُس الثَّالُِث: اْإلْمَالُْء

َهْمَزُة اْلَوْصِل
واْبن،  واّتَخَذ،  (اْلَوَطن،  اآلتية:  اْلَكلَِماِت  ِل  َوَتأَمَّ ابِق  السَّ النَّصِّ  ِقَراَءَة  أِعْد 
ِبَهْمَزٍة ُتْنَطُق ِفي َبْدِء اْلَكالَم َوال  َها َتْبَدأُ  واْعَتَمَدْت، واْحِتَكار، واالستيالء)، َتِجْد أَنَّ
ُتْنَطُق في َدْرِجِه، أَْي ِعْنَدَما َتُكْوُن َمْسُبْوَقًة ِبَغْيِرَها ِمْن أَْجَزاِء اْلُجْمَلة، َفاْلَهْمزةُ ِفي 
َكلَِمِة (اْلَوَطِن) َتْنِطقَُها ِحْيَن َتقُْوُل: (اْلَوَطُن َحقٌّ لُِكلِّ إْنَساٍن)، َوالَ َتْنِطقَُها ِحْيَن َتقُوُل: 
(َحقٌّ لُِكلِّ إْنَساٍن اْلَوَطُن)، َوُكلُّ َهْمَزٍة َكَهِذِه ُتَسّمى َهمَزَة َوْصٍل َوُتْكَتُب ألًفا َهَكَذا (ا) 

ُدْوَن َرْأِس الَعْيِن  َفْوَقَها أَْو َتْحَتَها، َوُيْؤَتى ِبَها 
اِكِن الَّذي َيلِْيَها؛ ِألنَّ اللَُّغَة  ِل إَلى النُّْطق ِبالسَّ لِلَتَوصُّ
ٍك. َة َال َتْبَدأُ ِبَساِكٍن َكَما َال َتِقُف َعَلى ُمَتَحرِّ اْلَعَرِبيَّ
لَِتْعِرَف  اِبَقِة  السَّ اْلَكلَِماِت  ِفي  النََّظَر  أَْنِعِم 
أَنَّ َهْمَزَة اْلَوْصِل َتِرُد ِفي اْلُحُرْوِف  َواْألَْفَعاِل 
(الـ)  ِفي  َتُكوُن  اْلُحُرْوِف  َفِفي  َواْألَْسَماِء، 
ِمْثُل: (اْلَوطن، اْإلْنَسان، اْألُّم)، َوِفي  ْعِرْيِف  التَّ

اْألَْفَعاِل َتُكْوُن ِفي:
، ِمْثُل: (اْكُتْب، اْنُظْر، اْدُع). 1- أَْمِر اْلِفْعِل الثَُّالِثيِّ
ِباْلَهْمَزِة،  اْلَمْبُدْوِء  الُخَماِسيِّ  اْلِفْعِل  َماِضي   -2
ِمْثُل:  َوأَْمِره،  اْحَتَكَر)،  اْعَتَمَد،  َخَذ،  (اتَّ ِمْثُل: 
ِخْذ، اْعَتِمْد، اْحَتِكْر)، َوَمْصَدِرِه، ِمْثُل: (اتَِّخاذ،  (اتَّ

اْعِتَماد،  اْحِتَكار).
(اْسَتْوَلى،  ْمثل:   ، َداِسيِّ السُّ اْلِفْعِل  َماِضي   -۳
(اْسَتْوِل،  ِمْثُل:  َوأَْمِرِه،  اْسَتَعاَن)،  اْسَتْخَرَج، 
(استيالء،  ِمْثُل:  َوَمْصَدِرِه،  اْسَتِعْن)،  اْسَتْخِرْج، 

اْسِتْخَراَج، اْسِتَعاَنة).
فقط  اْلَوْصِل  َهْمَزةُ  َفَتُكْوُن  اْألَْسَماِء  ِفي  ا  أَمَّ
ِفي: (اْبن، اْبَنة، اْسم، اْمُرؤ، اْمَرأَة، اْثَناِن، اْثَنَتاِن، 

اْيُم ِهللا، اْيَمُن ِهللا).

ِمن  اْلَوْصِل  َهْمَزةُ  ُتْحَذُف      
ِمْثُل  اْلَكاِمَلِة،  اْلَبْسَمَلِة  ِفي  (اْسم) 
ِحْيِم)،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ ِهللا  (ِبْسِم 
وَكَذلَِك ُتْحَذُف ِمْن (اْبن) إَِذا َوَقَع 
ِل  أَوَّ ِفي  َيُكْن  َوَلْم  َعَلَمْيِن،  َبْيَن 
َرَباٍح  ْبُن  ِبَالُل  ِمْثُل:  ْطِر،  السَّ
َبْعَد  َوَقَع  َوإَذا  ُسْوِل،  الرَّ ُن  ُمَؤذِّ
َداِء ِمْثُل: َيا ْبَن اْلِعَراِق َشاِرْك  النِّ

ِفي ِبَناِء َوَطِنَك.

َفاِئَدٌة



٦٦

ُخالَصُة اْإلِْمَالِء

َهْمَزةُ الَوْصِل: ِهَي َهْمَزةٌ ُينَطُق ِبَها في َبْدِء الَكَالِم َوَال ُيْنَطُق ِبَها ِفي َوْصلِِه، َوَتُكْوُن 
ِفي اْألَْسَماِء َواْألَْفَعاِل َواْلُحُرْوِف، َكَما ُهَو ُمَبّيٌن ِفْيَما َيأِتي:

َمَواِضُع َهْمَزِة اْلَوْصِل
   ِفي اْألَْفَعاِل:                         ِفي اْألَْسَماِء:            ِفي اْلُحُرْوِف:                    

1-أَْمِر اْلِفْعِل الثُّالِثيِّ      (اْبن، اْبَنة، اْسم، اْمُرؤ، اْمَرأَة،         (الـ)التَّْعرِيِف 
2- َماِضي اْلِفْعَلْيِن         اْثَناِن، اْثَنَتاِن، اْيُم ِهللا، اْيَمُن ِهللا)                                

،  َوأَْمِرِهَما، َوَمْصَدِرِهَما              َداِسيِّ  اْلُخَماِسيِّ َوالسُّ

التَّْمِرْينَاُت
۱

َبيِّْن َنْوَع اْلَكلَِماِت اْلَمْبُدْوَءِة ِبَهْمَزِة َوْصٍل ِفيَما َيأِْتي:
ِعْمَراَن:  اْألَْمِر».(آل  ِفي  َوَشاِوْرُهْم  َلُهْم  َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  «َفاْعُف  َتَعاَلى:  َقاَل   -1

(1٥۹
َراَط اْلُمْسَتِقْيَم» (اْلَفاِتَحة:٦) 2- َقاَل َتَعاَلى: «اْهِدَنا الصِّ

ْعد:۳) َمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اْثَنْيِن»(الرَّ ۳- َقاَل َتَعاَلى: «َوِمْن ُكلِّ الثَّ
ِرْيَن ِوَعاُء اْلَمْعِرَفِة، َوَمِعْيُن اْآلَداِب، َفُهَو َخْيُر ُمَعلٍِّم  4- اْلِكَتاُب ِبإْجَماِع ِكَباِر اْلُمفكِّ
اْلُوُجْوِد. َهَذا  ِفي  الَعْقِل  ِبِضَياِء  واْالْسِتْرَشاِد  اْلَحِقْيَقِة،  اْكِتَساِب  ِفي  اْمِرىٍء  لُِكلِّ 

اِعُر: ٥- َقاَل الشَّ
ْبِر َخْيٌر َلْو َعلِْمَت ِبِه           َلُكْنَت َباَرْكَت ُشْكًرا َصاِحَب النَِّعِم    اْصِبْر َفِفي الصَّ
   َواْعـَلْم ِبأَنََّك إْن َلـــْم َتْصَطِبْر َكـَرًمــا          َصَبْرَت َقْهًرا َعَلــى َما ُخطَّ ِباْلَقَلِم

۲

  َبيِّْن َسَبَب ِكَتاَبِة َهْمَزِة اْلَوْصِل ِفي اْلَكلَِماِت اْآلِتَيِة:
ِ، اْثَنَتاِن. اْحَفْظ، اْسِتْحَسان، اْلِعْلم، اْسَتْغَفَر، اْنَطلِْق، اْيَمُن هللاَّ



٦٧

۳
َقاَل َتَعالى: 

ِحْيِم»(النَّْمل: ۳0) ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ُه ِبْسِم هللاَّ ُه ِمْن ُسَلْيَماَن َوإِنَّ 1- «إِنَّ
2- «َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى»(اْألْعَلى:1)

َبيِّْن َسَبَب َحْذِف َهْمَزِة اْلَوْصل من َكلَِمِة (اْسم) في اْآلَيِة األُْوَلى، َوَعَدِم َحْذِفَها من 
اِنَيِة. اْآلَيِة الثَّ

٤
َبْيَنَما َكاَن َعْبُد ِهللا ْبُن َجْعَفٍر َراِكًبا، َوإَِذا ِبأَْعَراِبًيّ َيْعتِرُض َلُه َقاِئًال:

َسأَْلُتَك ِباهلِل أَِن اْضِرْب ُعُنِقي.
- لَِماَذا؟

- لِي َخْصٌم َلْيَس لِي ِبِه َطاَقٌة.
َفاْسَتْفَسَر ِمْنُه اْألَِمْيُر َعْبُد ِهللا َعْن َهَذا اْلَخْصِم، َفَقاَل: اْلَفْقُر!

َفاْلَتَفَت إَِلى َخاِدِمِه، َوَقاَل َلُه: اْدَفْع إَلْيِه أَْلَف ِدْيَناٍر، ُثمَّ َقاَل َلُه: َياْبَن اْلَعَرِب، ُخْذَها، 
، َوإْن َعاَد إَِلْيَك َفأِْتَنا، ُثمَّ اْنَصَرَف. َواْسَتِعْن ِبَها َعَلى َهَذا اْلَعُدوِّ

    اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ َما َيأِْتي:
ْن َنْوَعُه. ا َمْبُدْوًءا ِبَهْمَزِة َوْصٍل، َوَبيَّ 1- ِفْعًال ُخَماِسّيً

2- ِفْعَلْي أَْمٍر َمْبُدْوَءْيِن ِبَهْمَزِة َوْصٍل.
۳- ِفْعَلْيِن ُسَداِسَيْيِن َمْبُدْوَءْيِن ِبَهْمَزِة َوْصٍل، َوَبيِّْن َنْوَعْيِهَما.

َبِب. 4- ُكلَّ َكلَِمٍة ُحِذَفْت ِمْنَها َهْمَزةُ اْلَوْصِل َمَع ِذْكِر السَّ

٥
َهاِت:

1-  َثَالَثَة أَْفَعاٍل َماِضيٍة َتْبَدأُ ِبَهْمَزِة َوْصٍل.
2-  َثَالَثَة َمَصاِدَر َتْبَدأُ ِبَهْمَزِة َوْصٍل.

ٍة َتْبَدأُ ِبَهْمَزِة َوْصٍل. ۳- َثَالَثَة أَْفَعاِل أَْمٍر ُثَالِثيَّ
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َلـُه َقَفٌص قْد ِنْيـَط بــــاْلَفَنِن اَألْعَلـــــى

َوَحــبٍّ َوَعْيٍش َيْجَمــُع الـــرَّيَّ َواْألْكَال

َال ـــَمَس َوالظِّ إذا َلــْم َيِجْدُه َيْغَتِذي الشَّ

إَلــى َقَفٍص ُأْشِرْكَك ِفي ِعْيَشِتي الُمْثَلى

ا َتُذْق أْمـــًنا َنَهــــــاًرا َوَال َلـــْيَال َولـــمَّ

َوَال َأْخَتِشــي َنـــْسًرا َوَال أتَِّقي َنْصـــَال

ْقَص ِلــي أْصَبَحا ُشْغَال كـَـَأنَّ اْلِغَنا والرَّ

يَِّتي أْحَلــــــى َصـــدْقَت وَلِكْن، َطْعُم ُحرِّ

ابُِع: األَدُب الدَّْرُس الرَّ

افيُّ النَّجفيُّ الً- أْحمُد الصَّ أوَّ

ُولَِد ِفي َمِدْيَنِة النََّجِف األَْشَرِف َعام 1۸۹٥م، ألٍَب ِعَراِقيٍّ 
ٍة، َفَنَشأَ ِفي َجوٍّ َحاِفٍل ِباْلِعْلِم َواْألََدِب ِفي َمِدْيَنِة النََّجِف  َوأُمٍّ لُْبَناِنيَّ
ِة  ْيِنيَّ الدِّ اْلُعلُْوِم  ِب  بُطالَّ َواْألَدِب  ْعِر  الشِّ اُد  ُروَّ ِفْيَها  اْخَتَلَط  الَِّتي 
ِة َفُعِنَي  َياِسيَّ َوِباْلُمَطالِِبْيَن باْسِتْقَالِل َوَطِنِهْم. َشاَرَك ِفي اْلَحَياِة السِّ

ة، ِفي  إحداها أَْرَسَلُه  ات ِعدَّ َضُه إَِلى االْعِتَقاِل َمرَّ ا َعرَّ ِة الُكْبَرى، ِممَّ ِباْلَقَضاَيا الَوَطِنيَّ
َة «َحَصاُد  ْعِريَّ اْإلْنِجلِْيُز َمْخفُوًرا إَلى اْلُمْعَتَقِل ِفي َبْيُروَت، فأَلََّف ُهَناَك َمْجُمْوَعَتُه الشِّ

ْجِن». َوَما أَْن أُْطلَِق َسَراُحُه َحتَّى َعاَد إَلى اْلِعَراِق. السِّ
َتَنقََّل َكِثْيًرا َبْيَن اْلُبْلَداِن ُثمَّ َعاَد إَلى َبْغَداَد ِفي أََواِخِر ُعْمِرِه، َولْم َتْمِض ُشُهْوٌر 
اْلَمْجُموَعاِت  ِمْن  َعَدٌد  َلُه  َعام 1۹۷۷م.  َعاَلِمَنا  َعْن  ّحتَّى َرَحل  َعْوَدِتِه  َعَلى  َقلِْيَلٌة 

ُل، وَغْيُرَها.  ، َوالشَّالَّ ِة ِمْنَها: اْألَْمَواُج، َواللََّفَحاُت، َوَهْزٌل َوِجدٌّ ْعِريَّ الشِّ
ْرِس) َجِفيِّ (ِللدَّ اِفيِّ النََّ اِعِر َأْحَمَد الصَّ ِة) ِللشَّ يَّ َقِصْيَدُة (َطْعُم اْلُحرِّ

َتــــَالَقى ِبـــَرْوٍض ُبــْلُبالِن َفــَواِحٌد                

َلــُه َحْوَلــُه َمــا َيْشَتِهي ِمْن َفـَواِكٍه             

َوَثــاٍن َطِلْيٌق َبــاِحٌث َعـــْن ِغــَذاِئه              

ِغْيِد َأَال اْبَتِدْر          َفَنــاَداُه ُذو اْلـَعْيِش الرَّ

ٌد                  ِإالَم َطــــَواٌف ُمــــْزِمــٌن وَتــَشــرُّ

َوأْرُقُد َمــلَء اْلَعِيِن َلْم َأْخَش َصاِئًدا          

ي َنَهاِرَي َبْيَن الَرْقِص والِغنا                ُأَقضِّ

َهُلـمَّ ِلــُحْلِو اْلـــَعْيِش، َقـــاَل َرِفْيُقُه              
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َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

َجَرِة. الَفَنُن: َواِحُد (األَْفَناِن) َوُهَو الُغْصُن الُمْسَتِقْيُم ِمَن الَشَ
يُِّب ِغْيُد: الطَّ الرَّ اْبَتِدْر: َساِرْع   

التَّْحلِْيُل

اِعِرِ  الشَّ َواِقِع  ِمْن  وَناِبَعٌة  ٌة  َغِنيَّ َها  أَنَّ إالَّ  َبِسْيطًة  َتْجِرَبًة  اْلَقِصْيدةُ  َهِذِه  َتَتَناَوُل 
َظلَّ  َوِبسبِبها  َيْنُشُدَها،  الَِّتي  ِة  يَّ اْلُحرِّ َعِن  اِئِم  الدَّ َبْحِثِه  ِفي  َتْجرَبُتُه  َوِهَي  اْلَمِعْيش، 
ُر  اِعُر َعلى لَِساِن ُبْلُبَلْيِن، ُيَعبِّ ُمَتَنقًِّال َلْم َيْسَتوِعْبُه َمَكاٌن. َوَلَعلَّ اْلِحواَر الَِّذي أَْجَراهُ الشَّ
ُعوِر الَِّذي َظلَّ ُيَراِوُدهُ ُطْوَل َحَياِتِه، إذ أَْحُدُهَما َسِجْيٌن ِفي َقَفٍص ُمَعلٍَّق  َعْن َهذا الشُّ
َعَلى أََحِد الفُُرْوِع، َوَقْد اْمَتأل الَقَفُص بُكلِّ َما َتْشَتِهي األَْنفُُس ِمْن َفَواِكَه، َوُحُبوٍب، 
ُرْوِع. َوَطَعاٍم، َوَماٍء. َوآَخُر ُحرٌّ َطلِْيٌق، َيْبَحُث َعْن ِغَذاِئه ِبنْفِسِه ِفي األََراِضي والزُّ

ٌة َذاُت  َها ِقصَّ ِة. إنَّ يَّ ِدْيِد لْلُحرِّ ِه الشَّ ِة، َوُحبِّ اِعِر اْلَحِقْيِقيَّ ُتَعبُِّر َعْن َرْغَبِة الشَّ َفاْلَقِصْيَدةُ 
ّيِة لَِدى أَْبَناِء  اِعُر ِفْيَها إَلى َتْعِمْيِق َمْفُهْوِم اْلُحرِّ ؛ إْذ َيْسَعى الشَّ َهَدٍف اْجِتَماِعيٍّ َوِسَياِسيٍّ

ُمْجَتَمِعِه.
ِفي  ُل  َتَتَمثَّ الَِّتي  َجِفيِّ  النَّ اِفيِّ  الصَّ ِشْعِر  ُمَميِّزاُت  الَقِصْيدِة  َهِذِه  ِفي  َتَجلَّْت  َلقْد 
إَلى  اْلَهاِدِف  الَقَصِصيِّ  َواألُْسلُْوِب  َوَتَناُوِل األَْشَياِء،  الَبَساَطِة ِفي َعْرِض األَْفَكاِر، 

ِد َعَلى اْلقُُيْوِد ِبُكلِّ أَْنَواِعَها، َوُهَو ُيَعبُِّر َعْن َذلَِك أَْصَدَق َتْعِبْيٍر. َمرُّ ِد َعَلى اْلقُُيْوِد ِبُكلِّ أَْنَواِعَها، َوُهَو ُيَعبُِّر َعْن َذلَِك أَْصَدَق َتْعِبْيٍر.َتْنِمَيِة ُرْوِح التَّ َمرُّ َتْنِمَيِة ُرْوِح التَّ

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

اِعِر لَِمْوُضوِع (اْلُبْلُبِل)؟ َوَما اإلْيَحاُء ِفْيِه؟ 1- َماَذا َتَرى ِفي ُمَعاَلَجِة الشَّ
، َما ِهَي؟  َجِفيِّ اِفيِّ النَّ 2- َلقْد َتَجلَّْت ِفي َهِذِه الَقِصْيدِة ُمَميِّزاُت ِشْعِر الصَّ

اِعُر ِبَقْولِِه:  ۳- َما يْقُصُد الشَّ
يَِّتي أْحَلى َهلُمَّ لُِحْلِو اْلَعِيِش، َقاَل َرِفْيقُُه             َصدْقَت وَلِكْن، َطْعُم ُحرِّ

ٌة، َما ُعْنَواُنَها؟ ْجِن َمْجُمْوعٌة ِشْعِريَّ 4- ِمْن ِثَماِر َتْجِرَبِتِه ِفي السِّ
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ثانيا- إِْبَراِهْيُم الوائِلِيُّ :

1۹14م،  عاَم  اْلَبْصَرِة  ِفي  ُولِد  الَواِئلِيُّ  ٍد  َمَحمَّ ِبُن  إِْبراِهْيُم 
ًال، َوكاَنْت  أَوَّ َيِد َوالِِدِه  َبْغداَد عام 1۹۸۸. َدَرَس َعلى  َوُتُوّفَي ِفي 
ًسا ِبَمداِرِس  ٌة ِفي َمِدْيَنِة النََّجِف اْألَْشَرِف. َعِمَل ُمَدرِِّ َله َُمَكاَنٌة ِعْلِميَّ
ِة َداِر  ِة،ِ ُثمَّ َساَفَر إِلى ِمْصَر َعام1۹4٦ م، َواْلَتَحَق ِبُكلِيَّ َبْغَداَد األَْهلِيَّ

ِل ِفي الَقاِهَرة؛ َفَحاَز َدَرَجَة الَبكالوريوِس، ُثَم اْلَماِجْستْيِر .  اْلُعلوِم - َجاِمَعِة فَؤاِد األَوَّ
َقاُعِد . ِمْن مَؤلََّفاِتِه: َس األََدَب ِفي َجاِمَعِة َبْغداَد َحتَّى أُِحْيَل إِلى التَّ َدرَّ

اِسَع َعَشَر)،  َياِسيُّ الِعراِقيُّ ِفي الَقْرِن التَّ ْعُر السِّ ) ِفي ُجْزأَْيِن، و(الشِّ (ِديواُن الَواِئلِيِّ
ْعِر  الِعْشرْيَن ِفي الشِّ اِسَع َعَشَر)، و(َثْوَرةُ  التَّ الَقْرِن  ْعِر الِعراِقيِّ ِفي  و(لَُغُة الشِّ

 .( الِعراِقيِّ
ْفِظ ٨ أْبَياٍت) اِعِر ِإْبَراِهْيَم اْلَواِئِليِّ (ِلْلحِّ َقِصْيَدُة (ِفي اْلَعْيِش َلَنا َحقٌّ) ِللشَّ

َحـــــَيــــــــاٌة ُكـــــــلَُّهــا ِرقُّ  ـــــــْرُق       َكـــَفى َيــا َأيُّـــَها الشَّ  
َوِفي اْلــــَعْيِش َلنــــــَا َحـــقُّ  َفَلـــْيَس الـْــــَحْزُم َأْن َنــْشَقى      
ْة  َفـــــــــِإنَّ الــــــَحقَّ ِلْلــــقوَّ َتـــــَحفَّْز َأيُّــــــَها الـــــشـْرُق        
ْة َفـــَقْد الَح ِمــــــَن الـــــــُكوَّ َوُقـــــْم َنــْسَتْقِبــِل اْلــــَفْجـــَر    
َمـــــِن اْسَتْسَلـــَم ِلْلــــــَغْفَوْة َأَيــــــْســَتْمِتــع ِبـــــالنُّـــــْوِر    
َوِفـــــي الـــــَعْيِش َلنـــَا َحقُّ َفـــَلْيَس الــــَحْزُم َأْن َنْشـــَقى    

َفــــــِإنَّ اْلــــــَنْوَم َقْد َطــــاَال  َتـــــَيقَّـــْظ َوَدعِ  النَّــــــــــوَم     
ِت َأْصـــفـــــاًدا َوَأْغــــــــَالال ــْم ِلْلــــــُعُبْوِديَّــــــــــا    َوَحـــطِّ  
َأَفــــــــــــــاِنْيَن َوَأْشَكـــــــاَال  ْلُم    َلـــــَقْد َحـــــاَق ِبَنــــا الــظُّ  
َوِفــــــــي الــــَعْيِش َلْنـا َحقُّ َفـــــَلْيَس الــــَحْزُم َأْن َنْشَقى     

ُِن َقـــــْد َجْلـــَجَل َواْسـَتْشَرى  ْغيــا     ْمُت َوالــــطُّ ِإَالَم الــــــصَّ  
ْفَرا  َوَهَذا الــــــَخْصُم ال َيـــــْعـــرِ         ُف ِإال النَّـــــاَب َواْلـــــــظُّ  
وَكــــــْم َأْوَسَعَنــــــا َغــــْدَرا  َفَكـــــْم َأْرَهَقَنــــــــا َبْطًشـــــا    
َوِفــــــي اْلـــــَعْيِش َلَنــا َحقُّ  َفـــــَلْيَس اْلـــــَحْزُم َأْن َنْشَقى    
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َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

َن َواْنَتَشَر.  ِغْيَرةُ الُمْسَتِدْيَرةُ.        َحاَق: َتَمكَّ اِفَذة ُاْلصَّ ةُ: النَّ ُة.      اْلُكوَّ :الُعُبْوِديَّ قُّ الرِّ

التَّْحلِْيُل

ْرَق، لِْإلَشاَرِة  اِعُر الشَّ ًة َخاَطَب ِفْيَها الشَّ ُتَمثُِّل َهِذِه الَقِصْيَدة َُصْرَخًة اْسِتْنهاِضيَّ
َوِل َواْلَحَضاَراِت اْلُموُجوَدِة ِفي َهِذِه المنطقة، َوِهَي َمْهُد اْلَحَضاَراِت اإلْنَساِنيَّة،  إلى الدُّ

ْلِم َواْالْضِطَهاِد. َضْت ِألَْنَواٍع ِمَن الظُّ ِة ُكلَِّها الَِّتي َتَعرَّ َماويَّ َياَناِت السَّ َوَمْهُد الدِّ
ِة الُمَجْلِجَلِة الَِّتي َتْحِمُل  َد ذلَِك االْسِتْنهاَض ِمْن ِخالِل الَكلَِمات ِالَحماِسيَّ  َوَقْد َجسَّ
ْهَضِة،  ْوِبْيَخ. َوُهَو ِخَطاٌب َشاِئٌع ِفي الِشْعِر اْلَعَرِبيِّ ِفي َعْصر النَّ ِفي َطياِتَها القَوَة والتَّ
ْلِم.    ِر ِمْن َسْطَوة الظُّ ْغَياِن ِبُكلِّ ُصَوِرِه، َوالتََّحرُّ ْوَرِة َوُمواَجَهِة الطُّ َضُهْم َعَلى الثَّ لُِيَحرِّ
ُهْوَلِة َواإلِْيَجاِز، َفْضًال َعِن اإلِْيَقاِع الَحَماِسيِّ الُمَتَمثِِّل  َيْمتاُزأُْسلُْوُب اْلَقِصْيَدِة ِبالسُّ
اِعُر  ؛ وإذ َيْبَدأُ الشَّ ِفي َتْكَراِر َحْرِف الَقاِف؛ لَِيَتناَسَب ذلِكَ التَّْكراُر َمعَ َحَماِسَيِة النَّصِّ
ٌة لَِتُكْون أَداَته الَِّتي َيْسَتْعِملُها  لَِنْفِض ُغَباِر  َقِصْيَدَتُه ِبُمْفَرَدِة (َكَفى)، َوِهَي َكلَِمٌة َتوِبْيْخيَّ
) لتأِكْيد الِفْكَرِة  ِة َعْن َقْوِمه. َفْضًال َعْن َتْكَرار َقْولِِه (ِفي اْلَعْيِش َلنا َحقُّ قِّ َوالُعُبْوِديَّ الرِّ
الَقِائَلِة إنَّ الَعْيَش ِمْن َحقِّ أَيِّ إْنَساٍن، َوَلْيَس أيَّ َعْيٍش َكاَن، َبْل الَعْيُش الُحرُّ الَكِرْيُم، 
فُحقُْوُق اإلِْنَساِن َحقٌّ َرَباِنيٌّ َوَهَبُه هللاُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى لُِكلِّ اْلَبَشِر. َوُيَعدُّ َهَذا النَّصُّ 
َوَوْحَدِة  ْطَرْيِن،  الشَّ ِنَظاِم  على  اِعُر  الشَّ ِفْيِه  اْعَتَمَد   ، ْقلِْيِديِّ التَّ ْعِر  لِلشِّ َواِضًحا  ِمَثاًال 

اْلَوْزِن َواْلَقاِفَيِة.

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

ُر َتْكَراَر الَبْيِت التَّالي في الَقِصْيَدة:  1- ِبَماذا ُتَفسِّ
.  َفَلْيَس اَلْحْزُم أَْن َنْشَقى   َوِفي اْلَعْيِش َلْنا َحقٌّ

2- ماذا مثلت هذه القصيدة ؟
۳- بدأ الشاعر قصيدتُه بكلمة (كفى) ماداللتها؟. 



٧٢

اْلَوْحَدةُ اْلَخاِمَسُة
(ِقْيَمُة الَمْرِء َما ُيْحِسُنُه)

التَّْمِهْيُد

َما  َوَالِسيَّ اْلَواِحِد؛  اْلُمْجَتَمِع  أَْبَناَء  َتْرِبُط  الَِّتي  اْلَوَشاِئِج  ِمَن  َوِشْيَجًة  اْلَعَمُل  ُيَعدُّ 
ا أَْن ُيْتِقَن  َكَباِت َوَساَعِة اْلُعْسَرِة ِحْيَن َيْدَهُمُهم َخَطٌر ُمَحقٌَّق، َوِمَن اْلَحَسِن ِجّدً في النَّ
َعاُوِن  اإلْنَساُن َعَمَلُه، َوأَْن ُيِعْيَن اآلَخِرْيَن في َهِذِه اللََّحَظاِت، َوَال َيْنَجُح اْلَعَمُل إالَّ ِبالتَّ
ِئْيِس الَِّذي ُيِدْيُرهُ. ِد َواْحِتَراِم الرَّ َواْحِتَراِم َما َيْقَتِضْيُه اْلَعَمُل ِمَن الِتَزاٍم ِباْلَوْقِت اْلُمَحدَّ

نَةُ الَمفَاِهْيُم الُمتََضمَّ

ٌة - َمَفاِهْيُم َتْرَبويَّ
ٌة - َمَفاِهْيُم ِدْيِنيَّ

ٌة. - َمَفاِهْيُم اْجِتَماِعيَّ
ٌة. - َمَفاِهْيُم لَُغويَّ
ٌة - َمَفاِهْيُم أََدِبيَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

، َهْل َتْعِرُف أَّي َيْوٍم ُهَو؟ َولَِماَذا اُْخِتْيَر َهَذا اْلَيْوُم ليكون  اِل َيْوٌم َعاَلِميٌّ لِْلَعَمِل َولِْلُعمَّ
؟ اِل اْلَعاَلِميَّ َيْوَم اْلُعمَّ
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ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

بِاِإليَماِن نََجاُح اْلَعَمِل
َق اْلقُْرآُن اْلَكِرْيُم َذلَِك  َيْت ِبَمْعَرَكِة اْلَخْنَدِق، َوَقْد َوثَّ أِْرْيُخ َعْن َمْعَرَكٍة ُسمِّ ُثَنا التَّ ُيَحدِّ
ُق َبْيَن النَّاِس،  ِة َوَال ُيَفرِّ ْيَن اإلْسالِميَّ ِديُن اإلِْنَساِنيَّ اها يوَم األَْحَزاِب، َوألَنَّ الدِّ َوَسمَّ
َكاَن ُهَناَك َرُجٌل ِمْن ِبالِد َفاِرٍس َصَحاِبيٌّ َجلِْيٌل َوُهَو َسْلَماُن (َرِضَي هللاُ َعْنُه) أََشاَر 
َفاْسَتْحَسَن  اْلُمْجَتِمَعِة،  األَْحَزاِب  َوَبْيَن  َبْيَنُهم  َحاِجًزا  َيُكوُن  َخْنَدٍق  ِبَحْفِر  ِبيِّ  النَّ َعَلى 
ِبيُّ (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِه َوَسلََّم) َذلَِك، َفَبَدأَ اْلَعَمُل، َفَقْد َوَضَع َرُسْوُل ِهللا َلَنا َقَواِعَد  النَّ
اْلَقاِئُد  َلْو َشاَرَك  ُجُنْوَدهُ:  اْلقاِئِد  ُمَشاَرَكُة  اِبُط األوُل:  ِة؛ الضَّ اْلَجَماِعيَّ َنَجاِح األَْعَماِل 
ُهم َال َشكَّ َسُيْخِرُجْوَن أَْقَصى َطاَقاِتِهم، َوَلْيَس َذلَِك َنِتْيَجَة َخْوِفِهم ِمَن اْلَقاِئِد،  ُجُنْوَدهُ َفإِنَّ
ُسْوَل (َصلَّى  ٍة. َوَهَكَذا َوَجْدَنا الرَّ ٍة ُمْشَتَرَكٍة ُمِهمَّ َما َنِتْيَجُة ُشُعْوِرِهم ِبُوُجْوِد َقِضيَّ َوإِنَّ
ِبَنْفِسِه  َيْنِزُل  اْلَمِدْيَنِة،  لَِدْوَلِة  اْلَحاِكُم  َوُهَو  اْلُمَطاُع  ِبيُّ  النَّ َوُهَو  َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعَلْيِه  هللاُ 
َوَيْحِمُل  ِبَنْفِسِه  ِباْلِمْعَوِل  َيْضِرُب  َلُهم  ِمْعَواًنا  َكاَن  َفَقْد  اْلُمْسلِِمْيَن،  َمَع  اْلَخْنَدِق  لَِحْفِر 
َراَب ِبَنْفِسِه. َفاْلَجْيُش ُكلُُّه ُيَعاِني اْلُجْوَع، َواْلَقاِئُد َجاِئٌع َصُبْوٌر ُيَعاِني اْلُجْوَع أَْكَثَر  التُّ
اَنٍة،  َنا َنْسَتِمُع إَلى ُخَطٍب َرنَّ ِة َكِثْيًرا َما َنْفَشُل؛ ِألَنَّ ِمَنهم جميعاً. َفِفي األَْعَماِل اْلَجَماِعيَّ
اَقٍة، َتْدُعو إَِلى اْلِكَفاِح، َوَبْذِل اْلُجْهِد، ُثمَّ َال َنِجُد َمْن َيْسَتِثْيُر اْلَحَماَس، َبْل  َوَكلَِماٍت َبرَّ
اَحِة.  ْعَب َيْكَدُح، َوَقاَدُتُه َيْنَعُمْوَن ِبالرَّ َصاِحُبها ِمْهَذاٌر، َوَعَلى اْلَعْكِس ِمْن َذلَِك َنِجُد الشَّ
ُة؛  اْلَجَماِعيَّ أَْعَمالَُنا  َتْفَشُل  َما  َكِثْيًرا  اْلَجِمْيِع:  َعَلى  األَْعَماِل  َتْوِزْيُع  اِني:  الثَّ اِبُط  الضَّ
ا اآلَخُرْوَن َفُمَتَراُخْوَن  ألنَّ الَِّذْيَن َيقُْوُمْوَن ِبَها َوَيْحِمُل ِعْبَئَها أَْرَبَعٌة أَْو َخْمَسٌة َفَقط، أَمَّ
األَْعَماِل  ِبَتْوِزْيِع  َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعَلْيِه  (َصلَّى هللاُ  ُسْوُل  الرَّ اْعَتَنى  َولَِذلَِك  اْلَعَمِل،  َعِن 
ُتْوَضُع  ْفِق:  َوالرِّ اْلَحْزِم  َبْيَن  اإلَِداَرِة  ِفي  اْلَجْمُع  الُِث:  الثَّ اِبُط  الضَّ  . اْلَجِمْيِع  َعَلى 
ال  اْلَجِمْيِع،  َعَلى  ٌة  إِلَزاِميَّ َواِبُط  الضَّ ِتْلَك  َعْنُه،  َواالْسِتْئَذاِن  لِْلَعَمِل  َوَضَواِبُط  ُحُدْوٌد 
ِة اْلَحْزِم ِفي اإلَِداَرِة:  َيَتَهاَوُن ِبَها أََحٌد، َكِبْيًرا َكاَن أَْو َصِغْيًرا، َقاَل َتَعاَلى ِفي َقِضيَّ
َما الُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آََمُنوا ِباهلِل َوَرُسولِِه َوإَِذا َكاُنوا َمَعُه َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا  «إِنَّ
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َيْسَتأِْذُنوَنَك  الَِّذيَن  إِنَّ  َيْسَتأِْذُنوهُ  َحتَّى 
َوَرُسولِِه  ِباهلِل  ُيْؤِمُنوَن  الَِّذيَن  أُوَلِئَك 
لَِمْن  َفأَْذْن  َشأِْنِهْم  لَِبْعِض  اْسَتأَْذُنوَك  َفإَِذا 
َهللا  إِنَّ  َهللا  َلُهُم  َواْسَتْغِفْر  ِمْنُهْم  ِشْئَت 
َذلَِك  َوَمَع  َغفُوٌر َرِحيٌم» (النور:٦2).  
ُسْوُل (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم) َلْم  َفالرَّ
ُف ِفي اْسِتْعَماِل َهَذا اْلَحِق؛ َبْل  َيُكْن َيَتَعسَّ
َحاَبِة إِْن َرأَى  َكاَن ِفْعالً َيأَْذُن لَِبْعِض الصَّ
َرِحْيٌم  َفُهَو  َطاِرًئا،  َقْهِرّيًا  َحاًال  َلُهم  أَنَّ 
َرْفُع  اِبُع:  الرَّ اِبُط  الضَّ ِبِهم.  َوَرُؤوٌف 
فُْوِس َوَقْد َكاَن  ِة َوَبثُّ األََمِل ِفي النُّ اْلِهمَّ
ِمْن  َيْرَفُع  َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعَلْيِه  هللاُ  (ّصلَّى 
ْعَبِة،  َحاَبِة فيِ ُكلِّ اْلَمَواِقِف الصَّ ِة الصَّ ِهمَّ

ُه َلْم ُيْعِطِهم أََمًال ِفي َحْفِر اْلَخْنَدِق  َر؛ َفإِنَّ َوَما َفَعَلُه ِفي أَْثَناِء َحْفِر اْلَخْنَدِق َيفُْوُق التََّصوُّ
ُهم َسَيْنَتِصُرْوَن  َعِة َفَقط، أَْو أَنَّ ُهم َسَيْنَتِصُرْوَن َعَلى َهِذِه األَْحَزاِب اْلُمَتَجمِّ َحْسُب، أْو أَنَّ
ِبَداِخلِِهم  َيْزَرُع  أَْحَالِمِهم،  ِمْن  أَْعَلى  ُهَو  لَِما  َتُهم  ِهمَّ َيْرَفُع  َبْل  َقاِطَبًة،  اْلَعَرِب  َعَلى 

األََمَل ِفي َنْشِر ِرَسالِة اإلِْسَالِم إَِلى األَْرِض َقاِطَبًة.األََمَل ِفي َنْشِر ِرَسالِة اإلِْسَالِم إَِلى األَْرِض َقاِطَبًة.

َمابَْعَد النَّصِّ

اْلَخْنَدُق: َحِفْيٌر َحْوَل اْلَمَكاِن، َوأُْخُدْوٌد َعِمْيٌق ُمْسَتِطْيٌل ُيْحَفُر ِفي َمْيَداِن اْلِقَتاِل لَِيتَِّقي 
ِبِه ُجُنْوَد األَْحَزاِب، َواْلَجْمُع: َخَناِدُق.

ِمْعَواًنا: َكِثْيُر اْلَمُعْوَنِة لِْلَناِس َوألَْصَحاِبِه.
ِمْهَذار: َكِثْيُر اْلَكَالِم.

ُف. اَقٌة – َقاِطَبة – َيَتَعسَّ اْسَتْعِمْل ُمْعَجَمَك إلِْيَجاِد َمَعاِني اْلُمْفَرَداِت اآلِتَيِة: َبرَّ

فِي أْثنَاِء النَّصِّ

: (َوَمَع َذلَِك  ْل َما َجاَء ِفي النَّصِّ َتأْمَّ
ُسْوُل َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم، َلْم  َفالرَّ
؛ َبْل  ُف ِفي اْسِتْعَماِل َهَذا اْلَحقِّ َيُكْن َيَتَعسَّ
َحاَبِة إِْن َرأَى  َكاَن ِفْعًال َيأَْذُن لَِبْعِض الصَّ
َرِحْيٌم  َطاِرًئا،َفُهَو  َقْهِرًيّا  َحاًال  َلُهم  أَنَّ 
(َصلَّى هللاُ  َهَذا  َفُسلُْوُكُه  ِبِهم)  َوَرُؤْوٌف 
ُر َقْوَلُه َتَعاَلى:«َلَقْد  َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم) ُيَفسِّ
َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما 
ْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف  َعِنتُّ

َرِحيٌم»(التوبة:12۸).
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نََشاطٌ

َوَغْيُر  َنِكَرةٌ  َها  أَنَّ ِمْن  ْغِم  الرُّ َعَلى  ْن  ُتَنوَّ َلْم  (َضَواِبط)  َكلَِمَة  أنَّ  َالَحْظَت  َهْل 
ُمَضاَفٍة؟ َماَذا ُنَسمِّي ِمْثَل َهِذِه اْلَكلَِمِة؟ َوَكْيَف َنْسَتِطْيُع َجْعَلَها ُتَجرُّ ِباْلَكْسَرِة؟  

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب:    

  . َواِبَط الَِّتي ُتَساِعُد َعَلى إِْنَجاِح اْلَعَمِل اْلَجَماِعيِّ ِص الضَّ َلخِّ

الدَّْرُس الثَّانِي: القََواِعُد

 ِصيَُغ اْلُمبَالََغِة: اْشتِقَاقَُها َوَعَملَُها
ُه  ا أَْن ُنَعبَِّر َعِن اْلِفْعِل ِبَطِرْيَقٍة ُتوِحي ِبَكْثَرِة ُحُدْوِثِه، َوأَنَّ ُهَناَك ُمَواِقُف َتْسَتْدِعي ِمنَّ
ى اْلَواِقَع اْلَمأْلُْوَف َواْلُمْعَتاَد، َفَمَثًال َنقُْوُل: َخالٌِد َيأُْكُل، أو َخالٌِد آكٌل َفَقْولَُنا َهَذا ِفْيِه  َتَعدَّ
ِرْيَقِة اْلُمْعَتاَدِة، َوَلِكنَّ أَْحَياًنا َنقُْوُل: َخالٌِد أُكْوٌل، َفَقْولَُنا َهَذا َيُدلُّ  ُه َيأُْكُل ِبالطَّ إِْخَباٌر أَنَّ

َر اْلَحَدَث أَْكَثَر ِمَن اْلُمْعَتاِد. ى الَحاَل اْلُمْعَتادَة َوَكرَّ ُه َقْد َتَعدَّ َعَلى أَنَّ
(ِصَيَغ  ُتَسمَّى  ِة  اْلَعَرِبيَّ ِفي  ِصَيٌغ  َوَلُه  اْلُمَباَلَغِة،  أُْسلُْوَب  ى  ُيَسمَّ األُْسلُْوُب  َوَهَذا 
اْلُمَباَلَغِة)، َوَلو َرَجْعَت إَِلى َنصِّ اْلُمَطاَلَعِة َلَوَجْدَت أنَّ ُهَناَك أْلَفاًظا َوَرَدْت ِفْيِه َتُدلُّ 
َعَلى  َتُدلُّ  األَْلَفاُظ  َفَهِذِه  ِمْهَذار)،  َصُبْوًرا،  (ِمْعَواًنا،  َذلَِك:  َوِمْن  اْلَمْعَنى،  َهَذا  َعَلى 
َكْثَرِة ُحُدْوِث اْلِفْعِل َواْلُمَباَلَغِة فيه، َوِهَي أَْلَفاٌظ َتْخَتلُِف َعْن َقْولَِنا: ُمَعاِون، أَْو َصاِبر، 
َيغ َتُدلُّ َعَلى ُحُدْوِث اْلِفْعِل َعَلى َوْجِه اْلِقلَِّة َوَال ِزَياَدَة  أَْو َهاِذر، أَْو َطاِعم، َفَهِذِه الصِّ

ِفي َذلَِك.
َفِصَيُغ اْلُمَباَلَغِة: ِهَي أَْلَفاٌظ ُمْشَتقٌَّة َتُدلُّ َعَلى اْلِقَياِم ِباْلِفْعِل َمَع إَِفاَدِة اْلَكْثَرِة َواْلُمَباَلَغِة.
ِفْعٍل،  ِمْن  ُمْشَتقٌَّة  َها  أَنَّ َلَرأَْيَنا  النَّصِّ  ِفي  َوَرَدْت  الَِّتي  األَْلَفاِظ  إلى  َرَجْعَنا  َفَلو 
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َفـَ(َصُبْور) اُْشُتقَّْت ِمَن اْلِفْعِل (َصَبَر)، َو(ِمْهَذار) اُْشُتقَّْت ِمَن اْلِفْعِل (َهَذَر). ُثمَّ ُتَالِحُظ 
، إَِذْن، ِصْيَغُة اْلُمَباَلَغِة ِصْيَغٌة ُمْشَتقٌَّة ِمَن  أَنَّ اْلِفْعَل الَِّذي اُْشُتقَّْت ِمْنُه ُهَو ِفْعٌل ُثَالِثيٌّ

اك. اْلِفْعِل الثَُّالِثيِّ واشتقت من فعل رباعي مثل: ِمعوان وِمعطاء ودرَّ
َوِصَيُغ اْلُمَباَلَغِة َلَها أَْوَزاٌن ِمْن أَْشَهِرَها:

ام، َنفَّاع. اب، َنمَّ ال ِمْثُل: َطّعان، َقتَّال، َتوَّ 1- َفعَّ
ِمْقَدام،  ِمْعَوان،  ِمْتَالف،  ِمْهَذار،  ِمْفَعال:   -2

ِمْقَوال، َوِمْطَعام.
َضُحْوك،  َحُسْود،  َغفُْور،  َصُبْور،  َفُعْول:   -۳

َعُجْول.
4- َفِعْيل: َحِمْيد، َسِمْيع، َعلِْيم، َرِحْيم.
٥- َفِعل: َحِذر، َيِقظ، َقلِق َوَغْيُرَها. 

َوَتْعَمُل ِصَيُغ اْلُمَباَلَغِة َعَمَل اْسِم اْلَفاِعِل ِفي َحاَلَتْيِه: 
ُرْوِط  ِبالشُّ ِمْنَها  ُد  َوالتََّجرُّ ِبـ(ال)،  اْالْقِتَراُن  أي 

َنْفِسَها:
1- إَِذا َكاَنْت ِصْيَغُة اْلُمَباَلَغِة ُمْقَتِرَنًة ِبـ(ال) َفِهَي 

َتْعَمُل ِبَال َشْرٍط، ِمْثُل َقْولَِنا: 
، َوالِمْطَعاُم َضْيَفُه  اُل األَْبِرَياَء اْلَعُدوُّ الّصْهُيْوِنيُّ اْلَقتَّ

َجَواٌد.
اُل)  (اْلَقتَّ ُهَما  اْلُجْمَلَتْيِن  ِفي  اْلُمَباَلَغِة  َفِصْيَغَتا 
َيْيِن، َوَقِد اْقَتَرَنَتا  َو(اْلِمْطَعاُم) اُْشُتقََّتا ِمْن ِفْعَلْيِن ُمَتَعدِّ
ِبـ(ال) َفَعِمَلَتا َعَمَل ِفْعَلْيهَما، َفَنَصَبَتا َمْفُعْوًال ِبِه َوُهَو 
اِنَيِة (َضْيَفُه).  ِفي اْلُجْمَلِة األُوَلى (األَْبِرَياَء) َوِفي الثَّ

َنقُْوُل ِفي إِْعَراِبِهَما: 
اِهَرةُ  اُل) َمْنُصْوٌب َوَعَالَمُة َنْصِبِه اْلَفْتَحُة الظَّ األَْبِرَياَء: َمْفُعْوٌل ِبِه لِِصْيَغِة اْلُمَباَلَغِة (اْلَقتَّ

عَلى آِخِرِه.

ِصَيِغ  أَْوَزاَن  َر  َتَتَذكَّ لَِكي 
اْلِعَباَرَة  اْحَفِظ  اْلُمَباَلَغِة 
اٌب،  َكذَّ ِمْقَواٌل  (ُهَو  اآلِتَيَة: 
َغفُْوٌر  َوهللاُ  َحِذٌر،  َوأَْنَت 
َرِحْيٌم) َفإنَّ ُكلَّ َكلَِمٍة ُكِتَبْت 
َوْزٍن  َعَلى  اْألَْحَمِر  ِباللّْوِن 

ِمْن َهِذِه اْألَْوَزاِن. 

َفاِئَدٌة

َعَمَل  َتْعَمُل  اْلُمَباَلَغِة  ِصَيُغ   
َالِزًما  اْلِفْعُل  َكاَن  إِْن  ِفْعلَِها، 
َفَتْكَتِفي ِبَرْفِع اْلَفاِعِل، َوإِْن َكاَن 

ا َفَتْنِصُب َمْفُعْوًال ِبِه. ُمَتَعِدّيً

َفاِئَدٌة
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َتْقِوْيُم اللَِّساِن

َك َمُصْوٌن َقل: ِسرُّ
َك ُمصاٌن. والتقل: ِسرُّ

اْلَفْتَحُة  َنْصِبِه  َوَعَالَمُة  َمْنُصْوٌب  (ِمْطَعام)  اْلُمَباَلَغِة  لِِصْيَغِة  ِبِه  َمْفُعْوٌل  َضْيَفُه: 
اِهَرةُ عَلى آِخِرِه. الظَّ

َعَلى  َتُدلَّ  أَْن  َفَيِجُب  (ال)،  ِمْن  َدًة  ُمَجرَّ َنًة  ُمَنوَّ َنِكَرًة  اْلُمَباَلَغِة  ِصْيَغُة  َتُكْوَن  أَْن   -2
اْلَحاِل، أَِو االْسِتْقَباِل َوأَْن َتْعَتِمَد َعَلى:

ِمْيَمَة؟ اٌك اْلُمَناِفُق النَّ أ- اْسِتْفَهاٍم، ِمْثُل: أَ َترَّ
ب- النَّْفي، ِمْثُل: َما ِمْتَالٌف اْلُمْؤِمُن َماَلُه.
َعاَء. ج- أَْن َتَقَع َخَبًرا، ِمْثُل: هللاُ َسِمْيٌع الدُّ

اًنا لَِساَنُه. ًدا َخزَّ د- أَْن َتَقَع َحاًال، ِمْثُل: َعَرْفُت ُمَحمَّ
هـ- أَْن َتَقَع ِصَفًة، ِمْثُل: أُِحبُّ َصِدْيًقا َكُتْوًما ِسرَّ إِْخَواِنِه.

و- أَْن َتَقَع ُمَناَدى، ِمْثُل: َيا َسفَّاًكا ِدَماَء َشْعِبَنا اْلِفَلْسِطْيِنيِّ أَْبِشْر ِباْلَعَذاِب.

ُخالَصُة الَقَواِعِد

1- ِصَيُغ اْلُمَباَلَغِة: ِهَي أَْلَفاٌظ ُمْشَتقٌَّة َتُدلُّ َعَلى اْلِقَياِم 
ِباْلِفْعِل َمَع إَِفاَدِة اْلَكْثَرِة َواْلُمَباَلَغِة.

َدةٌ ِمْن أَْشَهِرَها: (َفّعال، ِمْفَعال،     َوَلَها ِصَيٌغ ُمَتَعدِّ
َفُعْول، َفِعْيل، َفِعل).

2- َتْعَمُل ِصَيُغ اْلُمَباَلَغِة َعَمَل اْسِم اْلَفاِعِل ِبَشْرَطْيِن:
َفًة ِبـ(ال) َفَتْعَمُل ِبال َشْرٍط: اْلِمْطَعاُم َضْيَفُه َجَواٌد. أ- أَْن َتُكْوَن ُمْعرَّ

َدًة ِمْن (ال) َفُيْشَتَرُط لَِعَملَِها أَْن َتُدلَّ َعَلى اْلَحاِل، أَِو  َنًة ُمَجرَّ ب- أَْن َتُكْوَن َنِكَرًة ُمَنوَّ
االْسِتْقَباِل، َوأَْن َتْعَتِمَد َعَلى اْسِتْفَهاٍم، أَْو َنْفي، أَْو َتَقَع َخَبًرا، أَْو َحاًال، أَْو ِصَفًة، أَْو 
اٌك  اٌل األَبَناُء ُهُمْوَم أَْهلِِهم؟ َما ِمْتَالٌف اْلَعاِقُل َماَلُه. اْلُمْؤِمُن َترَّ ُمَناَدى، ِمْثُل: أََحمَّ
ُنْوَب  هُ. َيا َغفَّاًرا الذُّ اًنا لَِساَنُه. أُِحبُّ َصِدْيًقا َكُتْوًما ِسرَّ ًدا َخزَّ ِمْيَمَة.  َعَرْفُت ُمَحمَّ النَّ

اْغِفْر لِي.
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ُمْبَتَدأٌ َمْرفُْوٌع 
َوَعَالَمُة َرْفِعِه 

اِهَرةُ  ُة الظَّ مَّ الضَّ
َعَلى آِخِرِه.

ِصَيُغ الُمَباَلَغِة ِهَي أَْلفاٌظ ُمْشَتقٌَّة َتُدلُّ َعَلى َكْثَرِة ُحُدْوِث اْلِفْعِل، َوَتْعَمُل ِصَيُغ 
َفَة ِبـ(ال)، أو َتُكْون  الُمَباَلَغِة َعَمَل اْسِم اْلَفاِعِل ِبَشْرِطْيِن؛ أْن َتُكْوَن ُمَعرَّ
َنِكَرًة َتُدلُّ َعَلى الَحاِل واالْسِتْقَباِل ُمْعَتِمَدًة َعَلى اْسِتْفَهاٍم أْو َنْفيٍ أو ِنَداٍء، 

أْو َوَقَعْت َخَبًرا أْو َحاًال، أْو ِصَفًة.

ِمْيَمَة اٌك النَّ اِلَيَة ُثمَّ َأْعِرْبَها: اْلُمْؤِمُن َترَّ َحّلل اْلُجْمَلَة التَّ

َحلِّل َوأْعِرْب

َحلِّْل

ْر  َالِحْظ َوَفكِّ

ْر َتَذكَّ

َتَعلَّْمَت

َتْسَتْنِتُج

اْإلِعَراُب

اًنا ِلَساَنُه. ًدا َخزَّ اِلَيَة ُثمَّ َأْعِرْبَها :َعَرْفُت ُمَحمَّ َحلِّل اْلُجْمَلَة التَّ

َفٌة  َكلَِمٌة ُمَعرَّ
ِبـ(ال) اْسٌم.

َفٌة  َكلَِمٌة ُمَعرَّ
ِبـ(ال) اْسٌم.

َنٌة  َكلَِمٌة ُمَنوَّ
اسم

اْسٌم َمْنُصْوٌب َوَقَع َبْعَد ِصْيَغِة 
الُمَباَلَغِة اْلَعاِمَلِة َعَمَل اْلِفْعِل 

َها َوَقَعْت َخَبًرا ِألَنَّ

اٌكاْلُمْؤِمُن ِمْيَمَةَترَّ النَّ

َوَعَالَمُة  َمْرفُْوٌع  َخَبٌر 
اِهَرةُ  الظَّ ُة  مَّ الضَّ َرْفِعِه 

َعَلى آِخِرِه. 

اْلُمَباَلَغِة  لِِصْيَغِة  ِبِه  َمْفُعْوٌل 
َنْصِبِه  َوَعَالَمُة  َمْنُصْوٌب 
اِهَرةُ َعَلى آِخِرِه. اْلَفْتَحُة الظَّ

ِل اْلُجْمَلِة ُهَو ُمْبَتَدأٌ، َوُكلُّ ُمْبَتَدٍأ ِبَحاَجٍة إَلى َخَبٍر، َوُهَو  االْسُم إَذا َكاَن َمْرفُْوًعا ِفي أَوَّ
اْسٌم َمْرفُْوٌع أَْيًضا َيأِتي َبْعَد اْلُمْبَتَدِأ.

 َخَبٌر ُمْبَتَدأٌ
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التَّْمِرْينَاُت
۱
 َهاِت ِصَيَغ اْلُمَباَلَغِة ِمَن األَْفَعاِل اآلِتَيِة:

- َغِضَب ...................               َكَتَم ..................
- َتاَب ......................               َجِشَع .................

- َكرَّ ......................                 َعَبَس ..................

۲
الَِيَة إَِلى ِصَيِغ ُمَباَلَغٍة: ْل ِصَيَغ اْسِم اْلَفاِعِل التَّ َحوِّ

- َحاِمل ...................              َخاِزن .........................
َراِحم .......................             َخاِئن ..........................

- َناِحر .....................             َشاِكر ............................

۳
الَِيِة َمَع َضْبِط آِخِر اْلَكلَِماِت  اْسَتْبِدْل ِصْيَغ اْلُمَباَلَغِة ِباألَْفَعاِل اْلَواِرَدِة ِفي اْلُجَمِل التَّ

الَِّتي ُكِتَبْت ِباللَّْوِن اْألَْحَمِر:
أ- الُمْؤِمُن اْلَحقُّ َيْتُرُك َلْغو اْلَحِدْيِث.

ب- اْلَعاِقُل َيْحَذُر َعُدّوه.
ج- أَِثُق ِبَصِدْيٍق َيْسَمُع النَِّصْيَحة.

ِدْيَق الَِّذي َيَودُّ أَْصِدَقاءه . د- أَْحَتِرُم الصَّ
هـ- اْلَجَباُن َيَهاُب اْلَمْوت.

٤
الَِي، ُثمَّ أَِجْب َعِن األَْسِئَلِة الَِّتي َبْعَدهُ:  اْقَرِأ النَّصَّ اْلقُْرآِنيَّ اْلَكِرْيَم التَّ

ٍف َمِهيٍن،  وا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن، َوَال ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ ِبيَن، َودُّ َقاَل َتَعاَلى: «َفَال ُتِطِع اْلُمَكذِّ
اٍع لِْلَخْيِر ُمْعَتٍد أَِثيٍم»(القلم: 12-۸).   اٍء ِبَنِميٍم، َمنَّ اٍز َمشَّ َهمَّ

أ- ُدلَّ َعَلى اْسِم َفاِعٍل َجاَء ِبِصْيَغِة اْلَجْمِع.
از وَمشَّاء، وَمنَّاع؟ َوَما األَْفَعاُل الَِّتي اُْشُتقَّْت ِمْنَها؟ َيَغ اآلِتَيَة: َهمَّ ب- َماَذا ُتَسمِّي اْلصِّ
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٥
ِ َال ُتْحُصوَها إِنَّ اْإلِْنَساَن َلَظلُوٌم َكفَّاٌر»(إبراهيم:۳4). وا ِنْعَمَة هللاَّ  قال تعالى: «َوإِْن َتُعدُّ
ْلم َواْلُكْفِر َألَْنُعِم ِهللا، َفَما  ِن َعَلى َكْثَرِة الظُّ أ- إَِذا َكاَنِت اْلَكلَِمَتاِن (َظلُْوم) َو(َكفَّار) َتُدالَّ

ْيهَما؟ َوَما َوْزُنُهَما؟ ُنَسمِّ
ب- َما إِْعَراُب َما ُكِتَب ِباللَّْوِن األَْحَمِر؟  

الدَّْرُس الثَّالُِث: اْإلْمَالُْء

َهْمزُة الَقْطِع
اِبَقِة َمْوُضْوُع َهْمَزِة  َلَقْد َمرَّ ِبَك ِفي اْلَوْحَدِة  السَّ
َها َهْمَزةٌ ُينَطُق ِبَها ِفي َبْدِء  اْلَوْصِل، وَقْد َعلِْمَت أَنَّ
ْفَت َمَواِضَعَها.  ُثمَّ َتعرَّ َدْرِجِه،  َوَتْسقُُط ِفي  اْلَكَالِم، 
ِمَن  اْآلَخَر  ْوَع  النَّ َف  َتَتَعرَّ أَْن  ِمْن  اْآلَن  َلَك  ُبدَّ  َوَال 

اْلَهمَزِة، َوُهَو َهْمَزةُ اْلَقْطِع.
َراِجِع النَّصَّ َوأَْنِعِم النََّظَر ِفي اْلَكلَِماِت ِباللَّْوِن 
وأَْسالَف،  وأَْهل،  وأَْكَبر،  (إِْيَمان،  اْألَْخَضِر: 
 ، وإِْنَكار، وأَُبو، وأُْوَلِئَك، وأََخَذ ،وأََشاَر، وإََلى، وأنَّ
َها َتْبَدأ بَهْمَزٍة  ا، وإَِذا) َتِجْد أنَّ ، وأَمَّ ُهْم، وأَو، وإالَّ وإِنَّ

ُتْنَطُق أَْيَنَما َكاَنْت َسَواٌء ِفي َبْدِء  اْلَكَالِم أَْم ِفي َدرِجِه، ِمْثُل اْلَهْمَزِة ِفي َكلِمِة (أَُبو)، 
أْو:  أَُبْوَك)،  (َحَضَر  قُْلَت:   َوإِْن  اْلَهْمَزَة،  َسَتْنِطُق  َك  َفإِنَّ َحَضَر)  (أَُبْوَك  قُْلَت:  َفإِْن 
ى َهْمَزَة  َك أَْيَضا َسَتْنِطُق اْلَهْمَزَة، َوُكلُّ َهْمَزٍة َكَذلَِك ُتَسمَّ (َحَضَر أَخوَك َفأَُبوَك ) َفإنَّ
َقْطٍع، َوِهَي ُتْكَتُب أَلًِفا َفْوَقَها َهْمَزةٌ إْن َكاَنْت َمفُتوَحًة، أَْو َمْضُموَمًة، ِمْثُل: (أَْكَرم، 
وأُّم، وأُْوَلِئَك، وأُْعِطي)، َوُتْكَتُب أَلًِفا َتْحَتَها َهْمَزةٌ إْن َكاَنْت َمْكُسْوَرًة، ِمثُل: (إِْبَراِهْيم، 

، وإِيَّاك). وإِْيَمان، وإْنَسان، وإِنَّ

ِبَهَذا  اْلَقْطِع  َهْمَزةُ  َيْت  ُسمِّ
ا  َها َتْقَطُع َما َقْبَلَها َعمَّ اْالْسِم؛ ِألَنَّ
َنَجَح  َقْولَِنا:  ِمْثُل  َلْفًظا،  َبْعَدها 
َفاْلَهْمَزةُ  اْالْمِتَحاِن،  أَُخْوَك ِفي 
ُهَنا َقَطَعِت اْلَحْرَف الَِّذي َقْبَلَها 
الَِّذي  اْلَحْرِف  َعِن  (اْلَحاَء) 

َبْعَدَها (اْلَخاِء). 

َفاِئَدٌة
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ِفْيَها  الَِّتي  اْلَكلَِماِت  ِفي  اْلَهْمَزةُ 
َرْت  ُكرِّ َقْطٍع  َهْمَزةُ  ِهَي  (آ)  َمدٌّ
اِنَيُة  َتْيِن: اْألُْوَلى َمْفُتْوَحٌة، َوالثَّ َمرَّ
َساِكَنٌة، ِمْثُل: (آَدم) الَِّتي أَْصلَُها 

(أَْأَدم)، َوَكَذا: (آَالء، آَمُنْوا).

َفاِئَدٌة

اْلَوْصِل  َهْمَزَتي  َبْيَن  ْفِرْيِق  لِلتَّ
َواْلَقْطِع اْسِبِق اْلَكَلَمَة ِبَحْرِف اْلَواِو 
اْنِطِق  ُثمَّ  َمَثَالً،  اْلَفاِء  َحْرِف  أَْو 
َفِهَي  اْلَهْمَزَة  َنَطْقَت  َفإِْن  اْلَكلَِمَة، 
َقْطٌع، َوإِْن َلْم َتْنِطْقَها َفِهَي َوْصٌل، 
لَِمْن  ((َفأَْذْن  َتَعاَلى:  َقْولِِه  ِمْثُل 
َهللا))،  َلُهُم  َواْسَتْغِفْر  ِمْنُهْم  ِشْئَت 
ِفي(َفأَْذْن)  َفاْلَهْمَزةُ  (النُّْور:٦2) 
َقَطَعْت- أَْي َفَصَلْت- َبْيَن اْلَحْرَفْيِن: 
اِل؛ لَِذا َفِهَي َهْمَزةُ َقْطٍع،  اْلَفاِء َوالذَّ
َوَصَلْت  ِفي(َواْسَتْغِفْر)،  َواْلَهْمَزَة 
لَِذا  ْيِن؛  َوالسِّ اْلَواِو  اْلَحْرَفْيِن:  بِيَن 

َفِهَي َهْمَزةُ َوْصٍل.

َفاِئَدٌة

َواْألَْفَعاِل  اْألَْسَماِء  ِفي  اْلَقْطِع  َهْمزةُ  َوَتِرُد 
َواْلُحُروِف َوَبْعِض اْألََدَواِت، َفِفي اْألَْسَماِء َتُكْوُن 
ِفي ُكلِّ اْألَْسَماِء اْلَمبُدْوَءِة ِبَهْمزٍة، ِمْثُل: (إِْيَمان، 
وأَْكَبر، وأْهل، وأَُبو، وأَْسَالَف، وأُْوَلِئَك) إِالَّ ِفي 
اْلَوْصِل.  َهْمَزِة  ِفي  ِذْكُرَها  َسَبَق  الَِّتي  اْألَْسَماِء 
اْلِفْعَلْيِن  َمْصَدِر  ِفي  أَْيًضا  الَقْطِع  َهْمَزةُ  َوَتِرُد 
ِمْثُل:  ِبَهْمَزٍة،  اْلَمْبُدْوَءْيِن  َباِعيِّ  َوالرُّ الثَُّالِثيِّ 
(أََخَذ أَْخًذا، أََكَل أَْكًال)، َو(أَْنَكَر إْنَكاًرا، أَْنَجَح 
لُُه َهْمَزةٌ،  إِْنَجاًحا)، َوَكَذا َتُكوُن ِفي ُكلِّ َضِمْيٍر أَوَّ

اَنا). اَك، وإِيَّ ِمْثُل: (أََنا، وأَْنَت، وأَْنُتْم، وإِيَّ
ِفي  اْلَقْطِع  َهْمَزةُ  َفَتِرُد  اْألَْفَعاِل  ِفي  ا  أَمَّ    

اْلَمَواِضِع اْآلِتَيِة:
َباِعيِّ  َوالرُّ الثَُّالِثيِّ  اْلِفْعَلْيِن  َماِضي  أ- 
وأََكَل،  (أََخَذ،  ِمْثُل:  ِباْلَهْمَزِة،  اْلَمْبُدْوَءْيِن 

، وأَْعَلَم). وأََشاَر،وأَْضَنى، وأََعدَّ
ِباْلَهْمَزِة،  اْلَمْبُدْوِء  َباِعيِّ  الرُّ اْلِفْعِل  أْمُر  ب- 

ِمْثُل: (أَْقِبْل، وأَْكِمْل، وأَْحِسْن).
جـ- اْلِفْعُل اْلُمَضاِرُع اْلُمْسَنُد إَِلى ِصْيَغِة اْلُمَتَكلِِّم، 

ِمْثُل: (أَْقَرأُ، وأَْدُعو، وأَُساِعُد، َوأَسَتْنِتُج).
ِفي  اْلَقْطِع  َهْمَزةُ  َتِرُد  اْلُحُرْوِف  َوِفي 
، وأَْن، وأَْو)َعَدا(الـ)  َجِمْيِعَها، ِمْثُل: (إَلى، وإِنَّ
َوْصٍل،   َهْمَزَة  َهْمَزُتَها  َتُكوُن  الَِّتي  ْعِرْيِف  التَّ

ا، وإَِذا). ، وأَمَّ َوَكَذلَِك َتِرُد ِفي َبْعِض اْألََدواِت، ِمْثُل: (إِالَّ
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ُخالَصُة اْإلِْمَالِء

1- َهْمَزةُ اْلَقْطِع: ِهَي اْلَهْمَزةُ الَِّتي ُيْنَطُق ِبَها ِفي َبْدِء اْلَكَالِم َوِفي َوْصلِِه، َوَتُكْوُن ِفي 
اْألَْسَماِء َواْألَْفَعاِل واْلُحُرْوِف َوبْعِض األَدواِت.

2- ُتْكتُب َهْمَزةُ اْلَقْطِع أَلًِفا َفْوَقَها َهْمَزةٌ، إْن َكاَنْت َمفُتوَحًة، أَْو َمْضُموَمًة، َوُتْكَتُب 
أَلًِفا َتْحَتَها َهْمَزةٌ إْن َكاَنْت َمْكُسْوَرًة.

التَّْمِرْينَاُت

۱
اِعُر:      َقاَل الشَّ

َفإِْن ُهُم َذَهَبْت أَْخَالْقُُهْم َذَهُبوا  َما اْألَُمُم اْألَْخَالُق َما َبِقَيْت     إِنَّ
اسَتْخِرْج َهَمَزاِت اْلَقْطِع، ُثمَّ اْذُكْر َسَبَب ِكَتاَبِتَها َفْوَق اْألَلِِف أَْو َتْحَته.ُ

۲

ْن ِفْيَما يلي اْلَكلَِماِت الَِّتي َتْبَدأُ ِبَهْمَزِة َوْصٍل، واْلَكلَِماِت الَِّتي َتْبَدأُ ِبَهْمَزِة َقْطٍع،  َعيِّ
َبَب: َواْذُكِر السَّ

َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُرْوا هلِلِ إِْن ُكْنُتْم  َها الَِّذْيَن آَمُنْوا ُكلُْوا ِمن َطيِّ أ- َقاَل َتَعاَلى: «َياْ أَيُّ
اهُ َتْعُبُدْوَن».(اْلَبَقَرة:1۷2) إِيَّ

ب- َقال َرُسْوُل ِهللا(َصلَّى َهللاُ َعلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم ): «َمْن أَْصَبَح َوأَْمَسى آِمًنا ِفي َسْرِبِه 
ْنَيا ِبَحَذاِفْيِرَها». ُمَعاًفى ِفي َبَدِنِه، ِعْنَدهُ قُْوُت َيْوِمِه، َكاَْن َكَمْن ِحْيَزْت َلُه الدُّ

ْيَن: َالُم ) لِْلَحَواِريِّ  جـ- َقاَل ِعْيَسى ْبُن َمْريَم (َعَلْيِه السَّ
َما  ُكْم َعِبْيٌد، َفإِنَّ ُكْم أَْرَباٌب، َواْنُظُرْوا ِفي أْعَمالُِكْم َكأَنَّ «َالْ َتْنُظُرْوا ِفي أْعَماِل النَّاِس َكأنَّ

النَّاُس َرُجَالِن: ُمْبَتلًى ُوُمَعاًفى، َفاْرَحُموا أَْهَل اْلَبَالِء، َواْحَمُدوا َهللا َعَلى اْلَعاِفَيِة».
ِبِه  اْسَتَخفَّ  َما  ُنوِب  الذُّ َالُْم ): «أََشدُّ  السَّ (َعَلْيِه  َطالٍِب  أَِبي  ْبُن  َعلِيُّ  اْإلَِماُم  َقاَل  د- 

َصاِحُبُه.»



٨٣

اِعُر: هـ- َقاَل الشَّ
ْنَيا َوإِْقَباَلَها         إِذا أََطاَْع َهللا َمْن َناَْلَها َما أَْحَسَن الدُّ

۳
َغْيِر  اْلِعَبارِة  َبْعَد   (x) َوَعَالَمَة  ِحْيَحِة،  الصَّ اْلِعَباَرِة  َبْعَد   ( ) َعَالَمَة  َضْع 

ِحْيَحِة ِفْيَما َيأِْتي: الصَّ
. ُه ِفْعٌل ُمَضاِرٌع ُرَباِعيٌّ أ- الِفْعُل(أَْسَعى) َهْمَزُتُه َهْمَزةُ َقْطٍع؛ ِألَنَّ

 . ُه َمْصَدٌر لِِفْعٍل َماٍض ُخَماِسيٍّ ب- اْلَمْصَدُر(إَِجاَبة) َهْمَزُتُه َهْمَزةُ قْطٍع؛ ِألَنَّ
. ُه ِفْعُل أْمٍر ُسَداِسيٌّ ج- الِفْعُل(اْسَتِعْن) َهْمَزُتُه َهْمَزةُ َوْصٍل؛ ِألَنَّ

. ُه َمْصَدٌر لِِفْعٍل َماٍض ُرَباِعيٍّ د- اْلَمْصَدُر (إِْمَالء) َهْمَزُتُه َهْمَزةُ َقْطٍع؛ ِألَنَّ
. ُه ِفْعٌل ُمَضاِرٌع ُرَباِعيٌّ هـ- الِفْعُل(أَْسَلَم) َهْمَزُتُه َهْمَزةُ َقْطٍع؛ ِألَنَّ

٤
ِحْيَحَة ِمْن َبْيِن اْلَقْوَسْيِن :  اْخَتِر اْإلَِجاَبَة الصَّ

ِس. (إْنَتِبْه، اْنَتِبْه). أ- ....... إَلى َشْرِح اْلُمَدرِّ
ا). ا، أَمنَّ ب- ....... ِباهلِل َرّبًا. (آَمنَّ
ج- ....... ُمْجَتِهٌد. (اْبِني، إْبِني).

ُه. (اْسَتْغَفَر، إْسَتْغَفَر). د- ....... اْلُمْؤِمُن َربَّ
هـ-....... إَِلى َجاِرْك. (أَْحِسْن،اْحِسْن).
و- ....... َذا اْلِعْلِم. (اْكَرْمُت، أَْكَرْمُت).

٥

الَِيِة َوَبيِّْن َنْوَع َهْمَزِتَها، ُثمَّ أَْدِخْل َخْمَسًة ِمْنَها ِفي ُجَمٍل  َهاِت َمَصاِدَر اْألَْفَعاِل التَّ
ِمْن َتْعِبْيِرَك:

اْبَتَكَر، أَْبَدَع، اْسَتْوَعَب، أَْنَفَق، أَْنَصَف، اْحَتَرَم، أَْسَعَد.

   



٨٤

َوهـُـــــَو َيْغَشى اْلَمِدْينَة اْلَبْيَضـــاَء
كْوَت َواِإلْصَغـــاَء ـِس ُيِطْيـــُل الـسُّ
َكــْهِف َال َجْلــَبًة َوَال َضــــْوَضــــاَء
ـَياِن َواْلَمـــاُء ُيْشِبـُه اْلـَصْحـــــراَء
ـسدِّ َيْشــــُكو اْلــــَمقاِدَر اْلــــــَعْمَياَء
َلْســــُت َشْيًئــــا ِفْيـــِه َوَلْسُت َهَباَء
ن ِبنـــــَاَء َال َوَال َصــــْخَرٌة َتُكـــــــوِّ
ًء َفـــــــَأْروَي اْلــَحداِئــَق اْلــــَغنَّاء
اْلــــَمِلْيَحَة اْلـَحْسناَء ـــَنــــــاُء ِفْيــه ِ
َلـــــْسُت َخـــاًال َأْو َوَجَنــًة َحْمــَراَء
ال َجَمـــاًال ،َال ِحـــْكَمًة ،َال َمــَضــاًء
ِبَســــــَالٍم، إنِّـي َكِرْهــــُت الَبَقـــاَء

الدَّْرُس الرابع: األَدُب 

 إِْيليَا َأبو َماِضي

شاِعٌر لبنانيٌّ ُولَِد َعام 1۸۸۹م، َوُتُوفَِّي َعام 1۹٥۷م، َنَشأَ 
ِفي أُْسَرٍة َبِسْيَطِة اْلَحاِل، َرَحَل إلى ِمْصَر َعام 1۹02م ِبَهَدِف 
ُهور)؛  (الزُّ َمَجلََّةِ  ِفي  َقَصاِئِده  أُْوَلى  َنَشَر  َوُهَناَك  اْلتَِّجاَرِة، 
(ِتْذكاُر  اْسَم  َعَلْيِه  أْطَلَق  ديواٍن  ِِفي  ِشْعِره  َبواِكْيَر  وَجَمَع 
َوالِعْشريَن  اِنَيِة  الثَّ ِفي  َوُهَو  1۹11م،  َعاَم  َصَدَر  اْلَماِضي) 

ِحَدِة َعاَم 1۹12م. وَشاَرَك ُهَناك ِفْي َتأِسْيِس  ِمْن ُعُمِرِه. ُثمَّ َهاَجَر إَِلى اْلِوالَياِت اْلُمتَّ
ِة َمَع ُجْبران َخلِْيل ُجْبران، َوِمْيخاَِئيل ُنَعْيَمة. اِبَطِة اْلَقَلِميَّ الرَّ

أَِبي  إِْيلَيا  ألََدِب  أََولِّيًا  َمْصَدًرا  ُتَعدُّ  الِِّتي  1۹2۹م  ِمْير)َعاَم  (السَّ َمَجَلَة  أَْصَدَر 
. ُيَعدُّ إِْيلَيا ِمَن الشَُّعراِء  َماِضي، َكَما ُتَعدُّ َمْصَدًرا َرِئْيًسا ِمْن َمَصاِدِر األََدِب الَمْهَجِريِّ
َحاَفِة. َويالَحُظ َغَلَبُة اإلِْتَجاِه اإلِْنساِنيِّ َعلى  ُغوا لِألََدِب َوالصَّ الَمهَجِريِّيَن الَّذْيَن َتَفرَّ

َساِئِر أَْشَعاِرِه، َوِمْن أََهمِّ أَْعَمالِِه:ِتْبٌر َوُتراٌب، َواْلَجداِوُل َواْلَخَماِئُل. 
رِس) ْغير) ِإلْيَلَيا َأِبي َماِضي (ِللدَّ َقِصْيَدُة (اْلَحَجُر اْلصََّ

َســــِمَع اللَّـْيُل ُذو الــــنُُّجْوِم َأِنْيًنــا                 
ــ           فَاْنَحَنى َفْوَقَها َكُمْسَترِق الَهمـــــــ

َفــــَرأى َأْهَلَهـــا ِنَياًمـا َكـــــَأْهِل الـْ    
دَّ َخْلَفَها ُمْحَكَم اْلُبْنــــــــ        َوَرَأى السَّ

ـــ       َكاَن َذاَك اَألِنْيُن ِمْن َحَجٍر َفي اْلسَّ
َأيُّ َشــــْأنٍِ َيُقْوُل ِفي اْلَكْونِ َشْأِني          

ال ُرَخـــاٌم َأنـَا َفــــــُأْنَحُت ِتْمَثــــــا       
َلْسُت َأْرًضا َفَأْرِشُف اْلَماَء، َأو مـا      َ 

ــ        ا ُتَناِفُس اْلغاَدُة اْلَحســــ َلْسُت ُدرًّ
ال َأَنــــا َدْمَعـــٌة َوَال أَنــــــا َعــْيٌن،                

َحَجـــٌر َأْغَبـــــُر َأَنـــــــا َوَحـــــِقْيٌر   
َفُألَغاِدُر َهـــَذا الُوُجْوَد َوأْمِضــي 



٨٥

َوَهَوى ِمْن َمَكاِنِه، َوُهَو َيْشُكو اْلـ
ــــــَو َفَتــَح اْلَفْجُر َجــْفَنُه َفإَذا الطُّ

             

  
َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

َهباٌء: ِبال َجدوى َأو َفاِئَدٍة.   ُمْسَتِرٌق: َيْسَمُع ِمْن َغْيِر أَْن َيْنَتِبه إَِلْيِه أََحٌد.   

التَّْحلِْيُل

َحَجٍرة  َعْن  ًة  َرْمِزيَّ ًة  َماِضي ِقصَّ أَبي  ِغْير) إلْيلَيا  الصَّ (اْلَحَجر  َقِصْيَدةُ  ُد  ُتَجسِّ
َصِغْيٍر، في َسدٍّ َضْخٍم، اْسَتْصَغَر َكَياَنُه، َفَتَرَك اْلُوُجْوَد، َفَكاَن ذلَِك، إِْيَذاًنا ِبُسقُْوِط 
ُه ِصَياَغًة ُمْحَكَمًة، ِبَتصِوْيِرِه  اِعُر َنصَّ ، َوِمْن َثمَّ َغِرَقِت اْلَمِدْيَنُة. َوَقْد َصاَغ الشَّ دِّ السَّ
ِمْن ِوجوِدِه،  ُمْعَتِقًدا أالَّ َجْدَوى  ِباآلَخْرِين،  َنْفَسُه  ُمَقاِرًنا  َنْفِسِه،  َمَع  َوَحِدْيَثه  الَحَجَر 
اِس ِقْيَمَتُهْم ِفي  ٍة ِمثْلُهْم. وَيْرِمُز ِبَها إِلى اْسِتْصَغاِر َبْعِض النَّ َفهَو َال َيقُْوُم ِبَوِظْيَفٍة ُمِهمَّ
، أْو َصِغْيٌر؛ لِذا أَراَد أْن َيْهِدَم ِتْلَك األَْفكاَر  الَحياَِة الْعِتَقادِهَم أَنَّ َدْوَرُهم ِفيَها َهاِمِشيٌّ
ٍة ِفْي الُوُجْوِد ُخلَِقْت لَِغاَيٍة  ي الِغَنى َعْنُه؛ َوُكلُّ َذرَّ ِمْن أََساِسها، َفلُكلِّ إْنَساٍن َدْوُره الذَّ
َة األْشَياِء َلْيَس ِبَحْجِمَها َوِبَحْجِم َعَملَِها في الكوِن، َبْل ِبَدوِرَها  نٍة، َفَنْسَتْنِتُج أَنَّ أََهميَّ ُمَعيَّ

ُتُهما ِفي الَحَياِة. يَّ الَفاِعِل َوالُمِهمِّ  ِفي الَحَياِة، َفُكلُّ َفْرٍد َوُكلُّ َعَمٍل َلُهما أََهمِّ
َحِت الِفْكَرَة  اِعُر َتْجِسْيَد َهِذِه الِفْكَرِة ِعْبَر َهِذِه الَقِصْيَدِة الَِّتي َوضَّ َوَقِد اْسَتَطاَع الشَّ
ٍة، والَِّتي ُتَمثُِّل أُْسلُوَب أْيلَيا أبي َماِضي الَِّذي ُعِرَف ِبَسَالَسِة الِعَباَرِة،  ِبُصوٍر ِحسيَّ

َوُسُهْوَلِة اللَّْفِظ، َوُوُضْوِح الِفْكَرِة.

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

1- َهْل َتِجُد أَنَّ ِقْيَمَة الشَّيِء َوَنْفَعُه َتْعَتِمُدعلى ِكَبِر َحْجِمِه أَْو ِصَغِرِه ؟َناِقْش َذلَِك؟
2- ما سَماُت أسلوب ايليا ابي ماضي ؟

۳- ماذا َتسَتْنِتُج ِمَن الَقِصيَدِة؟

َماَء ْهَب َوالدَُّجى َوالسَّ َأْرَض َوالشُّ
َفــــــاُن َيْغَشى الَمـِدْيَنَة الَبــْيَضاَء
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اِدَسُة اْلَوْحَدةُ السَّ
اْإلَراَدةُ َوالَعِزيَمُة

التَّْمِهْيُد

ْعِف،  َوالضَّ َواْلَواِقِع،  ُرْوِف،  الظُّ ي  َتَحدِّ لَِوْجٍه ِفي  َوَجًها  َتِقَف  أَْن  ِهَي  اْإلَراَدةُ 
اْإلَراَدِة  َفَصاِحُب  اِء؛  الَبنَّ ِم  َقدُّ َوالتَّ ي،  الّتَحدِّ َعَلى  إِْصَراًرا  أَْكَثَر  َتْبُدَو  َوأَْن  َواْلَيأِْس، 
َواُصِل، َواْلُوُصْوِل  ُنُه ِمَن التَّ اَرًة ُتَمكِّ ًة َجبَّ َيْصَنُع ِمْن أَْضَعِف قُْدَرٍة َلَدْيِه، أَْو َمَهاَرٍة قُوَّ
إَِلى َغاَيِتِه اْلَمْنُشوَدِة ِباْلَعَمِل اْلُمْثِمِر الَِّذي ُيِفْيُدهُ، َوُيِفْيُد ُمْجَتَمَعُه، َفُهَو َال َيْسَتْصغُر أَيَّ 
ِفْكَرٍة أَْو َوِسْيَلٍة َقْد ُتَساِعُدهُ َعَلى َتْحِقْيِق َهَدِفِه. َفاْإلَِراَدةُ َواْلَعِزْيَمُة ُهَما اْألَْمُل ِفي اْلَغِد، 

ْقِدْيُر لَِما َكاَن ِفي اْلَماِضي. واْلَعَمُل ِفي اْلَحاِضِر، َوالتَّ

نَةُ الَمفَاِهْيُم الُمتََضمَّ

ٌة. - َمَفاِهْيُم َتْرَبِويَّ
ٌة. - َمَفاِهْيُم ْاْجِتَماِعيَّ

ٌة. - َمَفاِهْيُم لَُغِويَّ
ٌة. - َمَفاِهْيُم أَدِبيَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

ًة ؟ - َكْيَف َتْجَعُل إَراَدَتَك َقِويَّ
- أَ َتْشُعُر أَنَّ ُهَناَك َفْرًقا َبْيَن اْإلَراَدِة َواْلَعِزْيَمِة ؟

- َماَذا َتْفَعُل إَذا َضُعَفْت إَراَدُتَك ؟
ٍة ؟ - َكْيَف َتْعِرُف أنَّك ُذو إَراَدٍة َقِويَّ
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ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

َراَدةُ تَْغلُِب اْلُمْستَِحْيَل اْإلِ
ٌح َفِقْيٌر  ٍة َصِغْيَرٍة َتَقُع ِفي ِوَالَيِة (ِبْيَهاَر) َكاَن َيْسُكُن َمَع َزْوَجِتِه َفالَّ ِفي َقْرَيٍة ِهْنِديَّ

ْنَيا َشْيًئا ُيْدَعى (َداْشَرات َماْنِجي). الَ َيْملُِك ِمْن َمَتاِع الدُّ
ِرْيِق اْلَعاِم ِبَجَبٍل، َوَحتَّى َيِصَل  َكاَنْت َهِذِه الَقْرَيُة َمْعُزوَلًة َعِن اْلَمِدْيَنِة، َوَعِن الطَّ
َسْبِعْيَن  َنْحَو  َمَساَفٍة  َقْطُع  َعَلْيِهْم  َكاَن  ُمْنَتَجاِتِهْم،  لَِيِبْيُعْوا  اْلَمِدْيَنِة،  إَِلى  اْلَقْرَيِة  أَْهُل 
اْلَجَبَل  َيَتَسلَّقُوَن  َوأَْحَياًنا  اْلَجَبِل،  َحْوَل  ِوْيَل  الطَّ ِرْيَق  الطَّ َيأُْخُذوَن  َوَكاُنْوا  ِكْيلُوِمْتًرا، 

لِْلُوُصوِل إَِلى اْلَمِدْيَنِة. 
ِح اْلَفِقيِر (َماْنِجي) َبِسْيَطًة، وَسِعْيَدًة، وَجِمْيَلًة، َلِكنَّ َسَعاَدَتُه ِتْلَك  َكاَنْت َحَياةُ اْلَفالَّ
ْيَن َسَقَطْت  اِم ِمْن َعاِم أَْلٍف َوِتْسِعِمَئٍة َوِستِّ َها ِفي أََحِد اْألَيَّ َرْتَها إَِصاَبُة َزْوَجِتِه؛ إِْذ إِنَّ َدمَّ
َر أَْن َيْنقَُلَها إَلى  ًة َسِرِيَعًة، َفَقرَّ يَّ َوِهَي َتَتَسلَُّق اْلَجَبَل، اْألَْمُر الَِّذي اْسَتْدَعى ِرَعاَيًة ِطبَّ
اَرَة  ٍة لَِنْقلَِها، َوَطَلَب َسيَّ اْلُمْسَتْشَفى الَِّذي ِفي الَمِدْيَنِة َوُهَو الَ َيْملُِك ِسَوى َوَساِئَل ِبَدائيَّ
َها َلْم َتِصْل ِفي اْلَوْقِت اْلُمَناِسِب؛ ِبَسَبِب ُبْعِد اْلَمَساََفِة َبْيَن اْلَمِدْيَنِة َواْلَقْرَيِة،  إِْسَعاٍف َلكنَّ
ِرْيِق َبْيَن َيَدْيِه،  ِوْيِل اْلِمْعَوجِّ ِبَسَبِب ُوُجوِد اْلَجَبِل َفَماَتْت َزْوَجُتُه ِفي الطَّ ِرْيِق الطَّ َوالطَّ
َفَقّرَر أْن َيْسَعى  لِِفَراِقَها ُحْزًنا َشِدْيًدا،  أَْمِرِه َشْيًئا، فَحِزَن  َيْملُِك ِمْن  وُهَو َعاِجٌز الَ 
َر َهِذِه اْلَمأَْساةُ ِألَُناٍس آَخِريَن ِفي َقْرَيِتِه، َولِتَسِهْيِل َتَنقُِّل أَْبَناِئَها  َتَتَكرَّ َجاِهًدا؛ َكْي الَ 

. َنْحَو أَْقَرِب َمْرَكٍز َحَضِريٍّ
َطَلَب َماْنِجيِ إَلى اْلُحُكْوَمِة ِمَراًرا أَْن َتُشقَّ َنَفًقا ِفي اْلَجَبِل؛ ِالْخِتَصاِر اْلَمَساَفِة 
َرِة َوَتَجاَهَلْتُه،  ِوْيَلِة َبْيَن اْلَقْرَيِة َواْلَمِدْيَنِة، َلِكنَّ اْلُحُكْوَمَة َلْم َتْسَتِجْب لَِطَلَباِتِه اْلُمتَكرِّ الطَّ
ُه ُكلََّما َكاَن َيْنُظُر إَِلى اْلَجَبِل ِبُشُمْوِخِه َواْرِتَفاِعِه  َر ِفي أَْن ُيَنفَِّذ اْلَعَمَل ِبَنْفِسِه، َوَلِكنَّ َفَفكَّ
ِتِه اْلَعالَِيِة،  َعاَد َطْرفُُه َكلِْيًال َخاِئًرا، َفَماَذا َيْصَنُع َفِقْيٌر ُمْعَدٌم ِمْثلُُه ِتَجاَه َجَبٍل َشاِمٍخ ِبِقمَّ

ِة َعَلى اْلَكْسِر؟ َنِة اْلَعِصيَّ ْلَبِة اْلُمَسنَّ َوُصُخوِرِه الصُّ
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فِي أْثنَاِء النَّصِّ

ِح  اْلَفالَّ إَِراَدَة  َالَْحْظَت  َهْل 
َتْعِرِف  َلْم  الَِّتي  َة  اْلَقِويَّ ْالَفِقْيِر 
َعَلى  َساَعَدْتُه  َوَكْيَف  اْلَيأَْس؟ 
َواْلُمْجَتَمِع  ِبْيَعِة  الطَّ ي  َتحدِّ
َجَبٍل  َوَسَط  َنَفًقا  ِبُمفَرِدِه  َفَشقَّ 
َصْخِريٍّ ِبَفأِْسِه َوِمْعَولِِه َفَقْط.

ُة ُتَراِوُد َماْنِجي،  ْثِبْيِطيَّ َبَدأَْت َهِذِه األََفَكاُر التَّ
ْوِع  ُهْوَلِة أَْن َيْنَقاَد إَلى َهَذا النَّ ُه َلْم َيُكْن ِمَن السُّ َلِكنَّ
ُيْؤِمُن  الَِّذي  ْوِع  النَّ ِمَن  َكاَن  َبْل  اْألْفَكاِر،  ِمَن 
َة،  الَحِدْيِديَّ اْإلَراَدَة  َوَيْحِمُل  ِة،  اإلْيَجاِبيَّ ِباْألَْفَكاِر 
ي َوُمَواَجَهِة  ْلَبَة اْلَقاِدَرَة َعَلى التََّحدِّ َواْلَعِزْيَمَة الصُّ
َساِعَدْيِه،  َعْن  ُجُل  الرَّ َر  َشمَّ لَِذلَِك  ُعْوَباِت؛  الصُّ
َوْعٍر  َصْخِريٍّ  َجَبٍل  َوَسَط  َنَفًقا  َيُشقَّ  أَْن  َر  َوَقرَّ
ِإلْنَهاِء ُمَعاَناِة أَْهِل َقْرَيِتِه، َفَباَع َعْنَزَتُه اْلَوِحْيَدَة، 
اْلَعاِم  ِفي  َوَبَدأَ  َوِمْعَوًال،  َفأًْسا  ِبَثَمِنَها  َواْشَتَرى 

ُخوِر ِفي اْلَجَبِل. َنْفِسِه الَِّذي َماَتْت ِفْيِه َزْوَجُتُه ِبَكْسِر اْلِحَجاَرِة َوَتْفِتْيِت الصُّ
َهُموهُ ِباْلُجُنوِن، َوَتَوقَُّعْوا أَْن َيْنَتِهَي ِبِه  َسِخَر ِمْنُه أَْهُل اْلَقْرَيِة َواْسَتْهَزُؤْوا ِبِه، َواتَّ
َوقُِّف َعْن ُجُنْوِنِه،  ْمِس َوَتَعِب اْلَحْفِر، َوَنَصُحْوهُ ِبالتَّ اْألَْمُر إَِلى اْلَمْوِت َتْحَت َحرِّ الشَّ
ًة  ُه َلْم َيْكَتِرْث لَِكَالِمِهْم، َبْل َزاَدهُ قُوَّ َفَمْن َيْسَتِطْيُع َشقَّ َجَبٍل ِبَفأٍس َوِمْعَوٍل َفَقْط؟! َلِكنَّ
ُخوَر ِبفأِْسِه  َوَعِزْيَمًة َوإْصَراًرا َعَلى َتْحِقيِق َهَدِفِه، َفَظلَّ َيْحفُُر ِفي اْلَجَبِل، َوُيَفتُِّت الصُّ
ِتِهْم َوُهْزِئِهْم، ُثمَّ  اٌم َوأََساِبيُع َوُشُهوٌر، وأَْهُل اْلَقْرَيِة ِفي ُسْخِريَّ ْت أَيَّ َوِمْعَولِِه َحتَّى َمرَّ
ُح اْلَفِقْيُر َعَلى إِْصَراِرِه َوإَِراَدِتِه الَِّتي  َمرَّ َعاٌم َوَعاَماِن، َوَعْقٌد َوَعْقَداِن، َوَما َزاَل اْلَفالَّ
ا ِبأَْن  ْخَر َبْيَن َيَدْيِه، َوَلْم ُيْثِنِه َشْيٌء َعْن َتْحِقْيِق َهَدِفِه، َفْقَد َكاَن َقَراُرهُ ِنَهاِئّيً َتفُتُّ الصَّ
ْغِم ِمْن ُصُعْوَبِة اْلَعَمِل، َوِغَياِب أَيِّ َنْوٍع ِمْن أَْنَواِع الُمَساَعَدِة. ُيْنِهَي َما َبَدأَهُ َعَلى الرَّ
َوِفي َعاِم أَْلٍف َوِتْسِعِمَئٍة َواْثَنْيِن َوَثَماِنْيَن، أَْي َبْعَد اْثَنْيِن َوِعْشِرْيَن َعاًما ِمَن اْلَعَمِل 
اْلَيأَْس  َتْعِرِف  َلْم  الَِّتي  َوإَِراَدِتِه  َوِمْعَولِِه  ِبفأِْسِه  َماْنِجي  َضَرَب  الُمَتواَِصِل  اْلَفْرِديِّ 
ِتْسَعِة  َوِبُعْرِض  أَْمَتاٍر،  َوَعْشَرِة  ِمَئٍة  ِبُطْوِل  اْمَتدَّ  الَِّذي  َفِق  النَّ ِفي  اْألَِخْيَرَة  َضْرَبَتُه 
أَْمَتاٍر، َوِباْرِتَفاِع َسْبَعِة أَْمَتاٍر؛ لُِتْصبَح اْلَمَساَفُة َبْيَن َقْرَيِتِه َوالَمِديَنِة َسْبَعَة ِكْيلُوِمْتَراٍت 
ُجُل َهَدَفُه، َوأَْنَجَز ُطُمْوَحُه؛ إِْذ  َفَقْط، َبْعَد أَْن َكاَنْت َسْبِعْيَن ِكْيلُو ِمْتًرا َوَهَكَذا َحقََّق الرَّ
َهاَب  الذَّ اْلَقْرَيِة  أَْطَفاُل  َواْسَتَطاَع  َواْلُمْسَتشَفى َقِصيَرًة،  اْلَقْرَيِة  َبْيَن  اْلَمَساَفُة  َصاَرِت 
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إَِلى اْلَمْدَرَسِة، َوأَْصَبَح أَْهُل اْلَقْرَيِة َيِبْيُعوَن ُمْنتَجاِتِهْم ِبُسُهْوَلٍة.
اِبَع َعَشَر ِمْن َشْهِر آب ِمْن َعاِم أَْلَفْيِن َوَسْبَعٍة،  َفاَرَق َماْنِجي اْلَحَياَة ِفي اْلَيْوِم السَّ
ْبِعْيَن  َماِنَيَة َوالسَّ أَْي َبْعَد َخْمَسٍة َوِعْشِرْيَن َعاًما ِمْن إْنَجاِزِه اْلَعِظْيِم َعْن ُعْمٍر َناَهَز الثَّ
ِرْيَق الَِّذْي َشقَُّه ِفي اْلَجَبِل َال َيَزاُل َحاِضًرا ِفي َضِمْيِر  َعاًما، َفاَرَق اْلَحَياَة َلِكنَّ الطَّ
َيُكْوُن  ِعْنَدما  َتَماًما  َتْخَتِفي  أْن  ُيْمِكُن  (ُمْسَتِحْيٍل)  َكلَِمَة  أَنَّ  أَْثَبَت  ُه  ِألَنَّ أَْجَمَع؛  اْلَعاَلِم 

ًة، َواْلَعِزِيَمُة ُصْلَبًة. اْلَهَدُف َواِضًحا، َواْإلَراَدةُ َقِويَّ

َمابَْعَد النَّصِّ

َكلِْيًال: ُمْتَعًبا.                     
ُة: اْألَْفَكاُر الَّتي َتُحْوُل َبْيَن اإلِْنَساِن وَما ُيِرْيُده. ْثِبْيِطيَّ اْألَْفَكاُر التَّ

َعْقٌد:َعْشَرةُ أَْعَواٍم.
اْسَتْعِمْل ُمْعَجَمَك لَِمْعِرَفِة َمَعاِني اْلُمْفَرَداِت اْآلِتَيِة :

ْخَر.  َخاِئًرا –  َيْنقُُب -  َتفُتُّ الصَّ

نََشاطٌ

َوردْت في َنصِّ المطالعِة ألفاٌظ على وزِن اسِم الفاعِل اذكْر خمساً منها.

      

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب:

ِة، الَِّتي َسُتِفْيُدَك ِفي  ْص ِبأُْسلُْوِبَك َشَفِهّيًا اْلِحْكَمَة الَِّتي اْسَتْخَلْصَتَها ِمَن اْلِقصَّ َلخِّ
َوإِْيَجاِد  اْلَعَمِل،  َقاِت  ُمَعوِّ َعَلى  ْبِر  ِبالصَّ َحلَِّي  التَّ أَنَّ  َكْيَف  ًحا  موضِّ ُمْسَتْقَبلَِك.  ُصْنِع 

اْلُحلُوِل اْلُمَناِسَبِة َلَها ُيَساِعُد َعَلى َتْحِقْيِق اْلَهَدِف؟
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َهُة َعَلى األَْوَزاُن  َفاُت اْلُمَشبَّ الصِّ
(أَْفَعُل َفْعَالُء) َو(َفْعَالُن) َمْمُنْوَعٌة 
ُن، َوُتَجرُّ  ْرِف أَْي َال ُتَنوَّ ِمَن الصَّ

ِباْلَفْتَحِة َبَدًال ِمَن اْلَكْسَرِة.

َفاِئَدٌة

ْرُس الثََّاِني: الَقَواِعُد الدََّ

فَةُ اْلُمَشبََّهةُ: اْشتِقَاقَُها َوَعَملَُها  الصِّ
ْلَبِة)، َلَوَجْدَت  َلْو ُعْدَنا إَِلى النَّصِّ َوَقَرْأَنا اْلِعَباَرَة الَِّتي َوَرَدْت ِفْيِه: (ُصُخوِرِه الصُّ
َفُة َكَما ُتَالِحُظ  َنٍة، َوِهَي َكْوُنَها (ُصْلَبة)، َوَهِذِه الصِّ ُخْوَر) ِبِصَفٍة ُمَعيَّ َنا َوَصْفَنا (الصُّ أَنَّ

َر. ُخْوِر َوَال ُيَتوقَُّع أَْن َتَتَغيَّ ِهَي َثاِبَتٌة َوُمَالِزَمٌة لِْلصُّ
ُجَل، َفِمَن اْلُمَتَوقَِّع أَْن َيقُْوَل َمَثًال: ُهَو  َنا َلْو قُْلَنا ِألََحِدِهم: ِصْف َلَنا َهَذا الرَّ َكَما أَنَّ
ْوَل َوْصٌف  أَْبَيُض اللَّْوِن، َطِوْيٌل..ألخ. َفَقْولُُه (أَْبَيض) َوْصٌف َثاِبٌت ِفْيِه، َكَما أَنَّ الطُّ

َر ُطْولُُه. َثاِبٌت ِفْيِه َوَال ُيَتَوقَُّع أَْن َيَتَغيَّ
يِه  ُنَسمِّ اْلَمْوُصْوِف  ِفي  َثاِبٍت  ِشْبِه  أَْو  َثاِبٍت  َعَلى َوْصٍف  َدالٌّ  ُمْشَتقٌّ  اْسٍم  َفُكلُّ 
َهِة ِباْسِم اْلَفاِعِل؛ َألَنَّها ُتْشِبُه  َهِة أَي اْلُمَشبَّ َفِة اْلُمَشبَّ َيْت ِبالصِّ َهِة) َوُسمِّ َفِة اْلُمَشبَّ بـ(الصِّ
اْسَم اْلَفاِعِل ِفي َدَالَلِتَها َعَلى َمْن َيقُْوُم ِباْلِفْعِل أَْو َيتَِّصُف ِبِه، َواْلَفْرُق َبْيَنَها َوَبْيَن اْسِم 
َها َتُدلُّ َعَلى َوْصٍف َثاِبٍت، في ِحْيِن أّن اْسَم اْلَفاِعِل َوْصٌف َطاِرٌئ َغْيُر َثاِبٍت. اْلَفاِعِل، أَنَّ

َهِة الَِّتي َوَرَدْت ِفي النَّصِّ ِمثُل: َجِمْيَلة، َوُصْلَبة  َفِة اْلُمَشبَّ َوَلْو َرَجْعَت إَِلى الصِّ
َهُة: ِهَي اْسٌم  َفُة اْلُمَشبَّ ، إَِذْن، الصِّ َوَغْيُرَها َلَوَجْدَت أَنَّها اُْشُتقَّْت ِمْن ِفْعٍل َالِزٍم ُثَالِثيٍّ

ُمْشَتقٌّ ُيَصاُغ ِمْن ِفْعٍل ُثَالِثيٍّ َالِزٍم.
َفِة اْلُمَشبََّهِة: أَْوَزاُنَها:  اْشِتَقاُق الصِّ

اِبِع  الرَّ اْلَباِب  ِمَن  ِزُم  الالَّ اْلِفْعُل  َكاَن  إَِذا  ًال-  َأوَّ
اْلَماِضي  ِفي  اْلَعْيِن  َمْكُسْوُر  َيْفَعُل)،   - (َفِعَل 
َفُة  الصِّ َفَتُكْوُن  اْلُمَضاِرِع؛  ِفي  َواْلَمْفُتْوَحُة 

َهُة َعَلى األَْوَزاِن اآلِتَيِة: اْلُمَشبَّ
ُثُه (َفْعَالء): 1- (أَْفَعل) َوُمَؤنَّ
    َوَهَذا اْلَوْزُن َيُدلُّ َعَلى:

أ- َلْوٍن، َنْحُو: (أَْبَيُض - َبْيَضاُء)، و(أَْحَمُر - 
َحْمَراُء)، و(أَْصَفُر - َصْفَراُء)، َوَغْيُرَها.

ب- ِحْلَيٍة، نحو:(أَْكَحُل - َكْحَالُء)، و(أَْحَوُر- َحْوَراُء)، و(َأَْدَعُج - َدْعَجاُء)، َوَغْيُرَها.

جـ- َعْيٍب، نحو:(أَْعَرُج - َعْرَجاُء)، و(أَْحَدُب- َحْدَباُء)، و(أَْعَوُر - َعْوَراُء) َوَغْيُرَها.
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أَْكَثُر  َيْفَعُل)  (َفِعَل  اِبُع  الرَّ اْلَباُب 
أَْفَعالِِه َالِزَمٌة؛ َولَِذلَِك اُْشُتقَّْت ِمْنُه 

َهُة. َفُة اْلُمَشبَّ الصِّ

َفاِئَدٌة

(َفُعَل  اْلَخاِمِس  اْلَباِب  أَْفَعاُل   
َيْفُعُل) ُكلَُّها أَْفَعاٌل َالِزَمٌة.

َفاِئَدٌة

ُثُه (َفْعَلى)، َوَهَذا اْلَوْزُن َيُدلُّ  2- (َفْعَالن)، َوُمَؤنَّ
َعَلى:

، نحو: (َعْطَشاُن - َعْطَشى)، و(َجْوَعاُن  أ- ُخلُوٍّ
- َجْوَعى)، و(َصْدَياُن - َصْدَيا)، و(َظْمآُن - 

َظْمأَى)، َوَغْيُرَها.
َغْضَبى)،   - (َغْضَبان  ِمْثُل:  ب-اْمِتَالٍء، 
ا)، َوَغْيُرَها. و(َشْبَعان - َشْبَعى)، و(َريَّان - َريَّ

ُثُه (َفِعلٌة) ِمْثُل: (َفِرح - َفِرَحة)، و(َجِذل - َجِذَلة)، و(َفِطن - َفِطَنة)،  ۳- (َفِعٌل) َوُمَؤنَّ
و(َنِضر - َنِضَرة)، و(أَِشر - أَِشَرة)، و(َضِجر - َضِجَرة)، و(َطِرب - َطِرَبة)، 

و(َتِعب - َتِعَبة)، َوَغْيُرَها.
َثاِنًيا- إَِذا َكاَن اْلِفْعُل ِمَن اْلَباِب اْلَخاِمِس (َفُعَل - َيْفُعُل) َمْضُمْوُم اْلَعْيِن ِفي اْلَماِضي 

َهُة َعَلى األَْوَزاِن اآلِتَيِة: َفُة اْلُمَشبَّ َواْلُمَضاِرِع؛ َفُتْشَتقُّ ِمْنُه الصِّ
1- َفَعٌل، ِمْثُل: َحَسٌن، َبَطٌل.

2- َفْعٌل، ِمْثُل: َسْهٌل، َطْلٌق، َصْعٌب، َشْهٌم.
۳- فُْعٌل، ِمْثُل: ُصْلٌب، ُحْلٌو.

4- فَُعاٌل، ِمْثُل: ُشَجاع، فَُرات (بمعنى َعْذب).
٥- َفَعاٌل، ِمْثُل: َجَبان، َرَزان، َحَصان.

٦- َفِعْيٌل، ِمْثُل: َكِرْيم، َشِرْيف، َبِذيء، َوَغْيِرَها.
َوَفُرَه  اْلَمْرأَةُ،  (َعقَُرِت  األَْفَعاِل:  ِمَن  َكاِمل،  َطاِهر،  َفاِره،  َعاِقر،  ِمْثُل:  َفاِعٌل،   -۷

ُجُل، َوَطُهَر َوَكُمَل). الرَّ
َهُة ِمْنُه  َفُة اْلُمَشبَّ ِزُم ُمْعَتلُّ اْلَوَسِط ِباألَلِف، َتأِْتي الصِّ َثاِلًثا- اْلِفْعُل اْلَماِضي الثَُّالِثيُّ الالَّ
َفُة الُمَشبَّهُة: َطيٌِّب، (َباَن - َيِبْيُن)،  َعَلى َوْزِن (َفْيِعل) ِمْثُل: (َطاَب - َيِطْيُب)، َوالصِّ
(َهاَن-  ٌد،  َجيِّ َفُة  َوالصِّ َيُجْوُد)،  (َجاَد-  َليٌِّن،  َفُة  َوالصِّ َيلِْيُن)،  (َالَن-  َبيٌِّن،  َفُة  َوالصِّ

ٌد. َفُة الُمَشبَّهُة ِمْنُه: َسيِّ َفُة َهيٌِّن، (َساَد- َيُسْوُد)، َوالصِّ َيُهْوُن)، َوالصِّ
َفِة اْلُمَشبََّهِة: َعَمُل الصِّ

َهَة ُتْشَتقُّ ِمْن ِفْعٍل َالِزٍم َكَما َمرَّ ِذْكُرهُ، إَِذْن، ِهَي َتْرَفُع  َفَة اْلُمَشبَّ ْر أَنَّ الصِّ َتَذكَّ
ِزَم الَِّذي اُْشُتقَّْت ِمْنُه َيْكَتِفي ِبَرْفِع اْلَفاِعِل. َفاِعًال؛ َألَنَّ اْلِفْعَل الالَّ

َهِة (َطيٌِّب). َفَلْو قُْلَنا: َهَذا َرُجٌل َطيٌِّب ُخلُقُُه، َلَكاَن (ُخلُقُُه) َفاِعًال لِْلِصَفِة اْلُمَشبَّ
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َتْقِوْيُم اللَِّساِن

      (أَْدَكُن أم َداِكٌن)
ٌة َدْكَناُء)  قُْل: (َقِمْيٌص أَْدَكُن، َوُجبَّ

ٌة َداِكَنٌة). َوَال َتقُْل: (َقِمْيٌص َداِكٌن َوُجبَّ

َهِة َمْنُصْوًبا، ِمْثُل: َهَذا َرُجٌل َطيٌِّب ُخلًُقا، َوُهَو ِحْيَن  َفِة اْلُمَشبَّ َوَيأِْتي االْسُم َبْعَد الصِّ
اِهَرةُ َعَلى آِخِرِه. َيأِْتي َمْنُصْوًبا ُنْعِرُبُه َتْمِيْيًزا َمْنُصْوًبا َوَعَالَمُة َنْصِبِه اْلَفْتَحُة الظَّ

ًفا بـ(ال) أُْعِرَب َمْجُرْوًرا ِباإلَِضاَفِة  َهِة ُمَعرَّ َفِة اْلُمَشبَّ َوإِْن َجاَء االْسُم َبْعَد الصِّ
َهِة (َطيِّب)  َفِة اْلُمَشبَّ ٌد َطيُِّب اْلُخلُِق). َفـ(اْلُخلُق) ُمَضاٌف إَِلى الصِّ َكَما َلْو قُْلَنا: (ُمَحمَّ

ِه اْلَكْسَرةُ. َمْجُرْوٌر َوَعَالَمُة َجرِّ
ٍة َوِهَي: َهِة َلُه َثَالُث َحاَالٍت إِْعَراِبيَّ َفِة اْلُمَشبَّ َنْخلُُص ِمْن َهَذا إَِلى أَنَّ االْسَم اْلَواِقَع َبْعَد الصِّ

َهِة إَِذا َكاَن ُمَضاًفا إَِلى َضِمْيٍر ِمْثُل: اْلِعَراِقيُّ  ُه َفاِعٌل لِْلِصَفِة اْلُمَشبَّ ْفُع َعَلى أَنَّ 1- الرَّ
ُحْلٌو َطْبُعُه.

ْمِيْيِز إَِذا َكاَن االْسُم الَِّذي َبْعَدَها َنِكَرًة ِمْثُل: اْلِعَراِقيُّ ُحْلٌو َطْبًعا. 2- النَّْصُب َعَلى التَّ
ْبِع. ًفا ِبـ(ال) ِمْثُل: اْلِعَراِقيُّ ُحْلُو الطَّ ْبِع.۳- اْلَجرُّ ِباإلَضاَفِة إَِذا َكاَن االْسُم َبْعَدَها ُمَعرَّ ًفا ِبـ(ال) ِمْثُل: اْلِعَراِقيُّ ُحْلُو الطَّ - اْلَجرُّ ِباإلَضاَفِة إَِذا َكاَن االْسُم َبْعَدَها ُمَعرَّ

ُخالَصُة الَقَواِعِد

َهُة اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمْن ِفْعٍل ُثَالِثيٍّ  َفُة اْلُمَشبَّ 1- الصِّ
َالِزٍم َدالٍّ َعَلى َوْصٍف َثاِبٍت أَْو ِشْبِه َثاِبٍت ِفي 

اْلَمْوُصْوِف َتُدلُّ َعَلى َمْن َقاَم ِباْلِفْعِل.
اْلَباُب  َباَبْيِن:  ِمْن  َهُة  اْلُمَشبَّ َفُة  الصِّ ُتْشَتقُّ   -2

ُثُه َفْعَلى)، َكـ(َعْطَشاَن َعْطَشى)،  اِبُع (َفِعَل َيْفَعُل) َعَلى أَْوَزاٍن َوِهَي: (َفْعَالُن َوُمَؤنَّ الرَّ
ُثُه (َفِعَلٌة) َكـ(َفِرح َوَفِرَحة)، َو(َضِجر َوَضِجَرة)،  َو(َشْبَعان َشْبَعى)، َو(َفِعٌل) َوُمَؤنَّ
َواْلَباُب اْلَخاِمُس (َفُعَل َيْفُعُل) َوُتْشَتقُّ ِمْنُه َعَلى أَْوَزاٍن َوِهَي: (َفَعٌل)، َكَحَسن َوَبَطل، 
َوفَُرات،  َكُشَجاع  َو(فَُعاٌل)،  َوُحْلو،  َكُصْلب  َو(فُْعٌل)،  َوَطْلق،  َكَسْهل  َو(َفْعٌل)، 

َو(َفَعاٌل)، َكَجَبان َوَحَصان، َو(َفِعْيل) َكَشِرْيف، َوَكِرْيم.
ِزِم اْلَماِضي ُمْعَتلِّ اْلَوَسِط َعَلى َوْزِن (َفْيِعل)، َكَبيٍِّن،      َوُتْشَتقُّ ِمَن اْلِفْعِل الثَُّالِثيِّ الالَّ

َوَليٍِّن، َوَهيٍِّن.
ُه َفاِعٌل  ْفُع َعَلى أَنَّ ٍة: الرَّ َهِة َثَالُث َحاَالٍت إِْعَراِبيَّ َفِة اْلُمَشبَّ ۳- لِالْسِم اْلَواِقِع َبْعَد الصِّ
ْمِيْيِز إَِذا َكاَن َنِكَرًة،  َهِة إَِذا َكاَن ُمَضاًفا إَِلى َضِمْيٍر، أَِو النَّْصُب َعَلى التَّ لِْلِصَفِة اْلُمَشبَّ

َواْلَجرُّ َعَلى اإلَِضاَفِة إَِذا َكاَن ُمَحلَّى ِبـ(ال).



٩٣

ِفْعِل  ُمْشَتقٌَّة ِمْن  اْلَمْوُصْوِف،  َثاِبٍت ِفي  َتُدلُّ َعَلى َوْصٍف  َهُة  اْلُمَشبَّ َفُة  الصِّ
ُه  ْفُع َعَلى أنَّ ُثَالِثيٍّ َالِزٍم، االْسُم اْلَواِقُع َبْعَدَها َلُه َثَالُث أَْحَواٍل إْعَراِبيَّة: الرَّ
ْمِيْيِز  َفاِعٌل َلَها إَِذا َكاَن َمْرفُْوًعا، َوُمَضاًفا إَلى َضِمْير، أِوالنَّْصِب َعَلى التَّ

إَذا َكاَن َنِكَرًة، أِو الَجّر َعَلى اإلَضاَفِة إَذ َكان ُمَحلًّى بـ (ال).

ِة َتْنِصُب اْلُمْبَتَدأَ َوَتْرَفُع  َهٌة ِباْلِفْعِل َتْدُخُل َعَلى اْلُجْمَلِة االْسِميَّ إنَّ َوأََخَواُتَها، أَْحُرٌف ُمَشبَّ
اْلَخَبَر.

َحلِّْل َوأْعِرْب    َحلِّْل َوأَْعِرِب اْلُجْملَةَ اآلتِيَةَ: إنَّ اْلَخِطْيَب طَْلٌق لَِسانُهُ

َحلِّْل

ْر  َالِحْظ َوَفكِّ

ْر َتَذكَّ

َتَعلَّْمَت

َتْسَتْنِتُج

اْإلْعَراُب

اْلِعَراقِيُّ طَيٌِّب قَْلبًا. َحلِّْل ثُمَّ أَْعِرِب اْلُجْملَةَ اآلتِيَةَ: 

لَِساُن +اْلهاءَطْلٌقاْلَخِطْيَب إنَّ

َكلَِمٌة َمْرفُْوَعٌة 
أُِضْيَفْت إَلى َضِمْيٍر، 

(اْسٌم).

َفٌة  َكلَِمٌة ُمَعرَّ
ْعِرْيِف،  ِبـ(ال) التَّ

(اْسٌم).

َنٌة َكلَِمٌة ُمَنوَّ
 (اْسٌم)

َحْرٌف ُمَشبَّه
ِباْلِفْعِل

 ( اْسُم (إنَّ
َمْنُصْوٌب َوَعَالَمُة 

َنْصِبه اْلَفْتَحُة 
اِهَرةُ. الظَّ

) َمْرفُْوٌع  َخَبُر (إنَّ
ُة  مَّ َوَعَالَمُة َرْفِعِه الضَّ
اِهَرةُ (وهو صفة  الظَّ

مشبهة). 

َهِة  َفاِعٌل لِْلِصَفِة اْلُمَشبَّ
(َطْلٌق) َمْرفُْوٌع َوَعَالَمُة 

اِهَرةُ َعَلى  ُة الظَّ مَّ َرْفِعِه الضَّ
آخِرِه، َوُهَو ُمَضاٌف َو(ُهـ): 

َضِمْيٌر ُمتَِّصٌل مبني ِفي 
َمَحلِّ َجرِّ ُمَضاٍف إَِلْيِه.

َحْرٌف 
ُمَشبَّه
ِباْلِفْعِل

)، َوُهَو  َخَبُر (إنَّ
َوْصٌف َثاِبٌت َيُدلُّ 

َعَلى َمْن َقاَم ِباْلِفْعِل 

 ( اْسُم (إنَّ
اْسٌم َمْرفُْوٌع َوَقَع 

َهِة  َفِة اْلُمَشبَّ َبْعَد الصِّ
اْلَعاِمَلِة َعَمَل اْلِفْعِل



٩٤

التَّْمِرْينَاُت

۱

ْدِبْيِر،  التَّ َحَسُن  اْلَحاُسْوِب،  ِعْلِم  ِفي  َماِهٌر  َياِضيَّاِت،  الرِّ َدْرَس  ُمِحبٌّ  أَُخْوَك 
اٌل اْلَماَل. ِمْعَطاٌء َبذَّ

الَِفِة، َذاِكًرا ِفْعَل ُكلٍّ ِمْنَها. أ- اْسَتْخِرِج اْلُمْشَتقَّاِت اْلَواِرَدَة ِفي اْلِعَباَرِة السَّ
ب- أَْعِرْب َما ُكِتَب ِباللَّْوِن األَْحَمِر.

 ۲

ا يلي، َواْضبْط َحَرَكَة  َهٍة ِممَّ َهاِت الِفْعَليِن اْلَماِضي َواْلُمَضاِرِع لُِكلِّ ِصَفٍة ُمَشبَّ
َعْيِن اْلِفْعِل ِفي اْلَماِضي َواْلُمَضاِرِع:

َفِصْيٌح – َضِعْيٌف – ُمرٌّ – أَْحَوُل – أَْشَقُر – َطِرٌب.

 ۳

ْكِل: َهُة َمْضُبْوًطا ِبالشَّ َفاُت اْلُمَشبَّ اْذُكِر اْلَوْزَن الَِّذي َجاَءْت َعَلْيِه الصِّ
َغْضَباُن – أَْهَيُف – أََصمُّ- َنِزٌق – َعِنْيٌف- َبلِْيٌغ.

٤
َلْو قُْلَنا:

ٌد َحَسٌن َوْجُهُه      ُمَحمَّ
ٌد َحَسٌن َوْجًها      ُمَحمَّ
ٌد َحَسُن اْلَوْجِه      ُمَحمَّ

َهِة ِفي اْلُجَمِل الثََّالِث؟ َولَِماَذا؟  َفِة اْلُمَشبَّ َفَكْيَف ُتْعِرُب اْلَكلَِمَة الَِّتي َجاَءْت َبْعَد الصِّ

٥

ا َيأِْتي: َهَة ِمَن اْسِم اْلَفاِعِل ِممَّ َفَة اْلُمَشبَّ  َميِِّز الصِّ
أِْن، َصاِدُق اْلَوْعِد. ٌد (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم) َعِظْيُم الشَّ 1- َرُسْولَُنا ُمَحمَّ



٩٥

2- َهَذا َدَواٌء َشاٍف.
۳- َنْهُر اْلفَُراِت َعْذٌب َماُؤهُ، ُمْرَتِفٌع َمْنُسْوُبُه.

ِة. ْهِن، َقِويُّ اْلُحجَّ 4- أَْنَت َذِكيُّ اْلفَُؤاِد ُمَتَوقُِّد الذِّ
٥- اْلُمَتَنبِّيُّ َشاِعٌر َجْزُل اْلَمَعاِني.

٦

أَْعِرِب اْلُجْمَلَة اآلِتَيَة:
َلْحَفاةُ َبِطيٌء َسْيُرَها. َلْحَفاةُ َبِطيٌء َسْيُرَها.السُّ السُّ

الدَّْرُس الثَّالُِث: التَّْعبِْيُر

 : َفِهيُّ ًال - التَّْعِبْيُر الشَّ َأوَّ
ِسَك: الَِيَة َمَع ُزَمَالِئَك َوُمَدرِّ َناِقِش اْلَمَحاِوَر التَّ

ا اْلَعِزْيَمُة َفِهَي َما  َجاِح، أَمَّ 1- اْإلَِراَدةُ ِهَي َما َيْدَفُعَك لِْلُخْطَوِة اْألُْوَلى َعَلى َطِرْيِق النَّ
َهاَيِة. ِرْيِق َحتَّى النِّ ُيِبِقْيَك َعَلى َهَذا الطَّ

2- َقاَل أَُرْسُطو: َفاِقُد اْإلَراَدِة ُهو أَْشَقى اْلَبَشِر. 
َواْلَيأِْس،  َواْلَفَشِل  َعِب  التَّ اِت  ِبَمَحطَّ ْوا  َيُمرُّ أَْن  َجاِح ُدوَن  النَّ إَلى  النَّاُس  َيِصُل  ۳- َال 

اِت. ِة َال ُيِطْيُل اْلُوقُوَف ِفي َهِذِه اْلَمَحطَّ َوَصاِحُب اْإلَِراَدِة اْلَقِويَّ
4- أْسَباُب َضْعِف اْإلَِراَدِة، َوأََسالِْيُب َتْقِوَيِتَها.

ُهْم َنَجُحْوا ِفي َحَياِتِهْم، َوَحقَّقُْوا أَْحالََمُهْم  ٥- ِقَراَءةُ ِسَيِر الُعَظَماِء َواْلمشاِهْيِر ُتَبيُِّن أَنَّ
ِباْلَعَمِل اْلَمْقُروِن ِباْإلَراَدِة َواْلَعِزْيَمِة.

ِباْإلَِراَدِة  َحلِّي  التَّ َعَلى  اْإلِْنَساَن  َتُحثُّ  ِحَكًما  أْو  ًة،  ِشْعِريَّ أَْبَياًتا  أْو  أَْقَواًال،  اْذُكْر   -٦
َواْلَعِزْيَمِة.   

: َثاِنًيا- التَّْعِبْيُر التَّْحِرْيِريُّ
َياِت َبْل ِباْإلَِراَدِة الِّتي َتْصَنُع  َمنِّ    اْكُتْب َمْوُضْوًعا ِبُعْنَواِن (َال َتَتَحقَُّق اْألَْهَداُف ِبالتَّ
ُعْوَباِت  ي الصُّ ُن ِفْيِه أَنَّ َمْن َيْمَتلُِك اْإلَِراَدَة َواْلَعِزْيَمَة َقاِدٌر َعَلى َتَخطِّ اْلُمْعِجَزاِت) ُتَبيِّ

َمْهَما َعُظَمْت. 



٩٦

َفـــــــَال ُبــدَّ َأْن َيْسَتِجــْيَب اْلــَقَدْر
َوَالُبـــــــــــدَّ ِلـلَقْيِد َأْن َيْنـــــــَكِسْر
َهـــا َواْنَدَثْر َر ِفـــي َجـــوِّ َتَبــــــــخَّ
َوَحــــــــدََّثِني ُرْوُحَهـــا اْلـــُمْسَتِتْر
َجْر َوَفــــــْوَق اْلـــِجَباِل َوتْحَت الشَّ
َرِكــــــــْبُت اْلـــُمَنى َوَنِسْيُت اْلَحَذْر
َوَال َهـــــــــبََّة اللَّــــَهِب اْلـــُمْسَتِعْر
َيِعــــــــْش َأَبَد الــدَّْهِر َبْيَن اْلــُحَفْر
ْت ِبــَصْدِري ِرَيـــاٌح ُأَخْر َوَضــــجَّ
َياِح، َوَوْقِع اْلـــــَمطْر َوَعْزِف الـــرِّ
َأَيـــــــا ُأمُّ َهْل َتْكَرِهْيَن الـْـــــَبَشْر؟
َوَمـــــْن َيْسَتِلذُّ ُرُكــوَب اْلــــــَخَطْر

الدَّْرُس الرابُع: األَدُب

ابِيُّ أبُو اْلقَاِسِم الشَّ

(1۹0۹م)،  َعاَم  ُتوِنَس  ِفي  اِبيُّ  الشَّ اْلَقاِسِم  أَُبو  ُولَِد 
اْلَخْضَراِء  ُتْوِنَس  إلى  ِنْسَبًة  اْلَخْضَراء  ِبَشاِعِر  اِبي  الشَّ لُقَِّب 
َبِة، َوَكاَن َذا ُمْوِهبٍة َعِظْيَمٍة  َزِة ِبَجَماِل َطِبْيَعِتَها اْلَخالَّ اْلُمَتِميِّ

ْغِم ِمْن ِقَصِر َحياِته، الَِّتي انتهت  ال ُيَداِنْيَها أَيُّ َشاِعٍر ُمَعاِصٍر ِفي ُتوِنَس، وعلى الرَّ
ْهلِة  ِة، َواللَّْفَظِة السَّ ْوَمانِسيَّ ِبالرُّ ٍُعَضاٍل. َيْمَتاُز ِشْعُرهُ  َعاَم (1۹۳4م) ِبَسبِب َمَرض 

ْكَرَياِت.  ِبْيَعِة َوالذِّ ْفِس، َوَيُدْوُر في َمْوُضوَعات اْلوَطِن َواْلُحبِّ َوالطَّ اْلَقِرْيَبِة ِمَن النَّ
(إَراَدِة اْلَحَياِة)، الَِّتي ُتَعدُّ ِمن أْشَهِر  وَلُه ِدْيَواُن (أََغاِني اْلَحَياِة)، َوِمْنُه َقِصْيدةُ 

ْعِر الَحدْيث، َوفْيَها َيقُوُل: الَقَصاَئِد ِفي الشِّ
إَراَدُة اْلَحَياِة للحفظ (٨ أبيات)

ْعُب َيـــْوًما أَراَد اْلــَحَياَة           ِإَذا الــشَّ
َوَال ُبــــدَّ ِللَّـــْيِل َأْن َيْنـــَجلــِــــي                    

َوَمـــْن َلـــْم ُيَعاِنْقُه َشْوُق اْلَحَياِة              
َكــــَذِلَك َقـــــاَلْت ِلـــــَي اْلَكاِئَناُت               
ْيُح َبْيَن اْلــِفَجاِج            َوَدْمـــَدَمِت الــرِّ
ِإَذا َمــــا َطَمْحــُت إَلــــى َغـــاَيٍة              
َعاِب              َوَلــــْم أَتـــَجنَّْب ُوُعــوَر الشِّ
َوَمــْن َيَتــَهيَّْب ُصــُعوَد اْلـــِجَباِل             
َباِب                 ْت ِبَقْلِبي ِدَمــاُء الـــــشَّ َفَعــجَّ

ُعوِد       َوَأْطَرْقُت ُأْصِغي ِلَقْصِف الرُّ
ا ســَــَألُت             َوَقاَلْت ِلَي اَألْرُض- َلــمَّ

ُمـوِح             ُأَبــاِرُك ِفي النَّاِس َأْهَل الطُّ
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َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

ِرْيُق اْلَواِسُع. اْلِفَجاُج: الطَّ ْمَدَمُة: اْلَغَضُب.     الدَّ
ْت: َصاَحْت ِبَصْوٍت َشِدْيٍد. َعجَّ ِرْيُق ِفي اْلَجبِل.    الشَِّعاب: الطَّ

التَّْحلِْيُل

ِة،  يَّ ْغَياِن، وَنْيِل اْلُحرِّ ُعْوِب َعَلى ُمَواَجَهِة الطُّ ُث َهِذِه الَقِصْيَدةُ َعْن قُْدَرِة الشُّ َتَتحدَّ
بْيُل اْلَوِحْيُد لَِتَحقُِّقَها، َفاْألَْقَداُر  ِك ِبَها؛ َفُهَو السَّ َمسُّ ِبالتَّْصِمْيِم َعَلى اْلَحَياِة اْلَكِرْيَمِة َوالتَّ
َالَم َسَيُزْوُل َوَيْذَهُب َيْوًما َما، واْلَقْيَد َسَيُزْوُل  ِة؛ ِألَنَّ الظَّ َتْخَضُع إلَراَدِة الشُُّعوِب اْلَحيَّ
ِك باْلَحَياِة  َمسُّ ْغَياِن والتَّ َال َمَحاَلَة؛ َلِكْن َعَلى الشُُّعوِب أَالَّ َتْيأََس َوَتْسَتمرَّ ِفي ُمَواَجَهِة الطُّ
ٍة ُمْرَتِبٌط ِبَعِزْيَمِتَها َوإَِراَدِتَها  ِة أُمَّ ْك ِبَها فَال َمَكاَن َلُه ِفْيَها؛ ألَنَّ َنَجاَة أَيَّ َفَمْن َال َيَتَمسَّ
ْغِييِر، وُيلِزُم َهَذا التْغِيْيَر إْيَماٌن وَيِقْيٌن َوإَراَدةٌ؛ َوَكأَنَّ َمْفُهْوَم اْلَقَدِر ِفي اْلَقِصْيدِة  ِفي التَّ
ْعُد:  ِبأَنفُِسِهْم»(الرَّ َما  ُيَغيُِّروا  ٰى  َحتَّ ِبَقْوٍم  َما  ُيَغيُِّر  َال   َ َتَعاَلى:«إِنَّ هللاَّ لَِقولِِه  ِمْصَداٌق 
ْوَعِة، َوِمْن َذلَِك، اْلَحديُث  11). َكَما َتْحِفُل اْلَقِصْيَدةُ ِبَمَظاِهِر اْإلْبَداِع َواْلَجَماِل َوالرَّ
ُر  ِبْيَعِة َوَظَواِهِرَها؛ إِْذ ُيَصوِّ اِعُر َحْوَل َما َجَرى َبْيَنه َوَبْيَن الطَّ الَِّذي َيْرِوْيِه َلَنا الشَّ
اْلُمَنى  ِمَن  ِخُذ  َتتَّ َفِهَي  َمَصاِعَب  ِمْن  َتْلَقاهُ  ِبَما  َتأَْبُه  َال  َيَتَكلَُّم  إِْنَساًنا  ِبْيَعَة  الطَّ اِعُر  الشَّ
َرُكْوًبا َلَها؛ ألَنَّ الَِّذي َال ُيِحبُّ اْلَمْجَد َوَيْسَعى إلِْيِه َسَيُكوُن َمِصْيُرهُ ِفي األَْسَفِل. َوُيَناِدي 
َفُتِجْيُبه  ِبَقْولِِه: «َيا أُمُّ»، َوَيْسأَلَُها: «َهْل َتْكَرِهْيَن الَبَشْر؟»،  اَها  اْألَْرَض ُمَخاِطًبا إيَّ
اْلَخْطَرِة،  اْلَمَراِكِب  ُرُكوَب  وَن  َيْسَتلِذُّ الَِّذْيَن  ُموِح  الطُّ أْهَل  النَّاِس  ِمَن  ُتَباِرُك  َها  ِبأَنَّ

ِئْيِل. َوَتْسَخُر ِمَن اْلَقاِنِعْيَن ِباْلَعْيِش الضَّ
َوِر  أِثْيِر، َواْعِتَماِد الصُّ ِة التَّ قَِّة، َوقُوَّ ُهْوَلِة والرِّ َالَسِة َوالسُّ َلَقْد َتَميََّزِت اَلَقِصْيَدةُ ِبالسَّ
أُْسلُوِبِه  إَلى  اِعُر  الشَّ َجَمَع  َفَقْد  َوَعَلْيه  اَلَقاِرئ،  ِذْهِن  ِفي  لَِتْرِسيِخَها  المعبرة؛  الفنية 

موِّ ِفي الَمْعَنى. ُهْوَلَة والوضوَح ِفي اْالْبِتَكاِر، َمَع السُّ ْعِبْيِريِّ الُمَؤثِِّر، السُّ التَّ

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

ِبْيَعِة ِفي اْلَقِصْيَدِة. 1- اذكْر َعَناِصَر الطَّ
َفاُؤِل ِفي الَقِصْيَدِة؟ َوِفي أيِّ َبْيٍت ِفْيَها ؟ 2- أْيَن ُصَوُر التَّ
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التَّْمِهْيُد

ِمَن األَْعماِل الْتي  لُِكلِّ َعَمٍل أَْجًرا َيَتالَءُم َمَع ِقْيَمِتِه، َفكاَنِت الشَّهاَدةُ  َجَعَل هللاُ 
ُه جاَد ِبأْغلى ما َيْملُِك ِمْن  ِهْيُد َقْد حاَز ِرَضا ِهللا َعزَّ َوَجلَّ؛ ألَنَّ ناَلِت َمْرضاة ِهللا، َفالشَّ
ْساِتِهْم،  أَْجِل ِرْفَعِة َوَطِنِه وِدْيِنِه َوِعَزِة أَْبناِء ِجْلَدِتِه، َوِحْفِظ أَْموالِِهْم َوأَْعراِضِهْم َوُمَقدَّ
َياِر، َوَفاَرَق األَْهَل َواألَْحَباَب ِفي َسِبْيِل َذلَِك؛ لَِذا اْرَتَقى أَْعلى َمَراِتِب  َب َعِن الدِّ َوَتَغرَّ

األَْجِر َواْلَجزاِء َواْلَفْوِز، والُخلوِد. 

نَةُ الَمفَاِهْيُم الُمتََضمَّ

ٌة  َمَفاِهْيُم ِدْيِنيَّ
ٌة  َمَفاِهْيُم لَُغويَّ

ٌة  َمَفاِهْيُم َتْرَبويَّ
ٌة  َمفاِهْيُم أََدِبيَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

َهاَدِة ؟ وَرةُ الَمْرُسَوَمُة ِفْي ِذْهِنَك َعْن َمْفُهوِم الشَّ - ما الصُّ
ْفَت ِبَها إَلى ُشَهَداَء َنالُْوا َهَذا الشََّرَف  ِة الَِّتي َتَعرَّ ْث َعْن َتْجِرَبِتَك الشَّْخِصيَّ - َتَحدَّ

ِدَفاًعا َعِن الَوَطِن.

اِبَعُة اْلَوْحَدةُ السَّ
َهاَدةُ الشَّ
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ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

ِهْيُد َوالُخلُوُد  الشَّ
ٍد  ُيْرَوى ِفي ُتَراِثَنا اْلَقِدْيِم أَنَّ ُهَناَك َرُجالً ُشَجاًعا َمْحُمْوَدًة ِسْيَرُتُه ُيْدَعى أََبا ُمَحمَّ
َضْت ُثُغوُر الَوَطِن إلى ُهُجْوٍم  ِنْيِن َتَعرَّ ُيِحبُّ َوَطَنُه َوَيَتَفاَنى ِفي َسبْيلِِه. وِفي إْحَدى السِّ
ًبا َعْن أَْهلِِه َوَمِدْيَنِتِه لِِقَتالِهْم، َوِفي َطِرْيِقِه إلى َحْيُث  َشِرٍس ِمَن األَْعَداِء َفَخَرَج ُمَتَغرِّ
َواْكَترى  َمَتاَع الَحْرِب،  َعَلْيِه  َيْحِمُل  ِمْنها َجَمًال  الُمُدِن، فاْشَتَرى  ِبإِْحَدى  الَعُدوُّ َمرَّ 
ا َذَهَب َبْعُض اللَّْيِل إَِذا ِباْلَباِب ُيْطَرُق َفَفَتَحُه لَِيِجَد أََماَمُه  َمْنِزًال َيِبْيُت ِفْيِه َلْيَلَتُه، فلمَّ

َالَم، ُثَم َقاَلْت: اْمَرأًَة ُمَتَلفَِّعًة ِبِجْلَباِبها. أَْلَقْت َعَلْيِه السَّ
َجاَعِة ؟ ُجُل الَمْشُهوُر بالشَّ ٍد الرَّ - أَأَْنَت أَُبْو ُمَحمَّ

َفقاَل: أْرُجو أَْن أَكُوَن ُهَو!
ِقَتاِل  إلى  النَّاَس  َدَعْوَت  أَنََّك  َسِمْعُت  َلَقْد  َقاَلْت: 
َلْيَس َمْفُرْوًضا َعَليَّ َذلَِك، َوال  الُمْعَتِدْيَن، َوأََنا اْمَرأَةٌ 
ُكْنُت  َلْيَتِني  للَِتْمِرْيِضِ  ُمصاَحَبِتُكْم  َعَلى  لِي  قُْدَرَة  
َمَالَك َرْحَمٍة ِبِرْفَقِتُكم لقد َجَلْبُت َلَك ُكلَّ ما أَْملُُك ِمْن 
َماٍل لَتْسَتِعْيَن بِه ِفْي َثْوٍب لِْي لَِتْجَعَلُه َقْيَد َفَرِسَك َلَعلَُّه 
ِعْرُضُكْم  َوِنَساَءُكْم  َوأَْمَواَلُكْم  َوَطَنُكْم  ِبأَنَّ  ُرُكْم  ُيَذكِّ

الَمُصوُن ِبُكْم أََماَنٌة ِفي أَْعَناِقُكْم.                                                                          
ِة َشْوِقها إلى ُرْؤَيِة َوَطِنها َمْنُصْوًرا  ٍد ِمْن ِحْرِصَها َوَبْذلِها، َوِشدَّ َب أَُبْو ُمَحمَّ َفَتَعجَّ
ِبَفاِرٍس  فإَِذا  الَمِدْيَنِة،  ِمَن  َوأَْصَحاُبُه  ٍد  ُمَحمَّ أَُبْو  َخَرَج  َباُح  الصَّ َصاَر  ا  َفلمَّ َعِزْيًزا. 
ِألْصَحاِبِه:  َفَقاَل  َيْرَحُمَك هللاُ!  َعَليَّ  ِقْف  ٍد  ُمَحمَّ ياأَْبا  َقاِئالً:  َوُيناِدي  َوَراَءُهْم  َيِصيُح 

موا َعنِّي، َوأَنا أَْنُظُر َخَبَر َهَذا الَفاِرِس. َتَقدَّ
ٍد؟ أَجاَب َقاِئًال:أََنا الُمناَدى  َفَرَجَع إَِلْيِه وَبَدأَهُ اْلَفاِرُس ِباْلَكالِم، َوَقاَْل:أَأَْنَت أَبو ُمَحمَّ

ِني َخاِئًبا! الَمْطلوُب، َقاَل الَفاِرُس: اْلَحْمُد هلِل الَِّذي َلْم َيْحرْمِني اللََّحاَق ِبَك َوَلْم َيُردَّ

َكنَِّت  َكْيَف  َالَحْظَت  َهْل 
َضِة  اْلـــُمَمرِّ َعـــِن  اْلـَمْرأَةُ 
ْحَمِة)، َناِقْش َمَع  بـِ(َمَالك الرَّ
َة  يَّ أََهمِّ َوُزَمــَالِئَك  ِسَك  ُمــَدرِّ

ْمِرْيِض َوقُْدِسَيتَها. ِمْهَنِة التَّ

فِي أْثنَاِء النَّصِّ
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، أِعْنَدَك َوالٌِد؟ َقاَل: أَِبي َقْد اُْسُتْشِهَد  ا َعلَِم أَنَّه َيَودُّ االْنِضَماَم إَلْيهم: َيا ُبَنيَّ َفَسأَلُه َلمَّ
ُغْوَر، َوأََنا َخاِرٌج ألُْكِمَل ِسْيَرَتُه، َوأَُداِفَع  ِدَفاًعا َعِن الَوَطِن ِعْنَدما هاَجَم األَْعَداُء الثُّ

َعْن َوَطِنَنا.
ا َرآه َشاًبا َياِفًعا: أَِعْنَدَك َواْلِدةٌ؟ َفَردَّ الَفاِرُس: َنَعْم  ٍد َلمَّ َفَقاَل أَُبو ُمَحمَّ

َك فأْحِسْن ُصْحَبَتها، َفإِنَّ اْلَجَنَة َتْحَت َقَدَمْيَها. َقاَل: إذن، اْرِجْع إِلى أُمِّ
َفَقاَل الَفاِرُس: أََما َتْعِرُف أُمِّي ؟

: ال! َردَّ
ي ِتَلَك الَمْرأَةُ الَِّتي أََتْتَك الَباِرَحَة َوأْعَطْتَك اْلَوِدْيَعَة، َوَقْد أََمَرْتِني أَْن  اُب: أُمِّ َفَقاَل الشَّ
الَمْرأَِة، َوَتْضِحَيِتَها ِفي  َهِذِه  َبْذِل  ُبُه ِمْن  َتْعجُّ ِمْنُه َزاَد  َذلَِك  ا َسِمَع  َفَلمَّ َمَعُكْم.  أَْخُرَج 
َسِبْيِل َوَطِنَها، َفاْصَطَحَبُه َمَعه، َوَقْد َكاَن َيْرِوي َعْن َذلَِك اْلَفاِرِس، َوَيقُْوُل: َفَوِهللا َما 
ا َبَدأِت اْلَحْرُب  َرأْيَنا أَْنَشَط ِمْنُه، إِْن َرِكْبَنا، َفهَو أَْسَرُعَنا، َوإِْن َنَزْلَنا، َفهَو أَْنَشُطَنا، َفَلمَّ
اْنَتَصْرنا،  ا  َفَلمَّ ِبَنْفِسِه،  ُكلٌّ  اْنَشَغَل  َحتَّى  اْلِقتاُل  َواْشَتدَّ  َوَبْيَنُه،  َبْيِني  أَْهَوالُها  َحاَلْت 
ا َيْبَحُث َعْن أَْهلِِه َوأَْصَحاِبِه، إالَّ اْلُغالُم َفَلْيَس ُهناَك َمْن َيْبَحُث َعْنُه؛ َفُهْو  َذَهَب ُكلٌّ ِمنَّ
َغِرْيٌب َال أَْهَل َوَال أَْصَحاَب َلُه ِسَواي، َفَذَهْبُت أَْبَحُث َعْنُه، َوَقْد َكاَن َمْفقُْوًدا َساَعاٍت 
ٍد، اْبَعثوا  ا ُمَحمَّ ُر: اْلَعمَّ أَبَّ ِطواًال، فَبْيَنَما أَنا َأََتَفقَُّد الَجْرَحى، إَذا ِبَصْوٍت َيقُْوُل، َوُيُكرِّ
، َفاْقَبْلُت  ْوِت َفإْذا ِبي أََرى اْلَفاِرَس الشَّابَّ ٍد. َفاْلَتَفتُّ إلى َمْصَدِر الصَّ لَِي اْلَعمَّ أََبا ُمَحمَّ
ًة  ، َها أََنَذا ..َفقاَل: اْلَحْمُد هلِلِ الَِّذي أَْحَياِني إَلى أَْن أَراَك َمرَّ إَلْيِه، َوقُْلُت: َها أََنَذا َيا ُبَنيَّ
ِتي: َياَعمُّ، أَْقَسْمُت َعَلْيَك إذا ِمتُّ اْرَجْع إَلى َمِدْيَنِتي، وَبشِّْر أُمِّي  أُْخَرى، َفاْسَمْع َوِصيَّ

َتَها إَلْيِه، َوأَنَّ َوَلَدَها َقِد اْسُتْشِهَد ِدَفاًعا َعْن َوَطِنِه َوُحَرِمِه. َل َهِديَّ ِبأَنَّ َهللا َقْد َتَقبَّ
ا ُعْدُت َلْم َيُكْن ِعْنِدي َهمٌّ أَْعَظُم ِمْن أَْن أَْذَهَب إلى َمِدْيَنِتِه َوأَُبلَِّغ  ٍد: َفَلمَّ َقاَل أَُبو ُمَحمَّ
ِه َوأَْيَن َتْسُكُن، َفَبْيَنَما أََنا  ِه، َفَرَجْعُت إَلى َمِدْيَنِتِه، َوأََنا َال أَْدِري َما اْسُم أمِّ ِرَساَلَتُه ِألمِّ
أَْمِشي َوَقْفُت ِعْنَد َمْنِزٍل َتِقُف َعَلى َباِبِه َفَتاةٌ  َصِغْيَرةٌ َما َيُمرُّ أََحٌد ِمْن ِعْنِد َباِبِهْم َوَعَلْيِه 
َفِر إالَّ َسأَلْتُه: َياَعمِّي ِمْن أَْيَن أََتْيَت؟ َفَيقُْوُل ِمَن اْلَحْرِب، َفَتقُْوُل َلُه: َمَعُكْم أَِخي  أََثُر السَّ
ُر  ِة َوَيَتَكرَّ ُر َذلَِك ِمَراًرا َمَع اْلَمارَّ فَُالٌن؟ َفَيقُوُل ما أَْدِري َمْن أَُخْوِك، َوَيْمِضي َوُتَكرِّ
َفِر َباِدًيا َعَلّي َوقاَلْت:   ا َرأَْيُت َحاَلَها أَْقَبْلُت َعَلْيَها، َفَرأَْت أََثَر السَّ دُّ َنْفَسُه، َفَلمَّ َمَعَها الرَّ
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َياَعمُّ، ِمْن أَْيَن أََتْيَت؟َ َفقُْلُت: ِمَن اْلَحْرِب َيا ُبَنيَِّتي، َفَقاَلْت: أََمَعُكم أَِخي فَُالٌن؟ َفقُْلُت:
ِك؟ - َنَعم، َفأْيَن ِهَي أُمُّ
اِر. َقاَلْت: ِفي َداِخِل الدَّ

َوَدَخَلْت ُتَناِدْيَها؛ َفاْنَتَظْرُت، َوأََنا َمْشُغْوُل الَباِل َكْيَف أُْخِبُرَها ِباألَْمِر؟!.
ْمُت هلِلِ  ٍد، َخبِّْرِني، َلَقْد َقدَّ ا أََتْت َوَسِمَعْت َصْوِتي َعَرَفْتِني، َوَقاَلْت: َيا أََبا ُمَحمَّ َفَلمَّ

ًة َثِمْيَنًة، َفَهْل قُِبَلْت؟ َوالَوَطِن َهِديَّ
ُتِك َمْقُبْوَلٌة ِبأْحَسِن اْلَقُبْوِل إْن َشاَء هللاُ . َفقُْلُت: َهِديَّ

ُمْوِع: الَحْمُد هلِلِ َعَلى َنْصِرِه، َوَسَالَمِة الَوَطِن الَِّذي  َفَقاَلْت َوَقِد اْغُرْوَرَقْت َعْيَناَها ِبالدُّ
ْيَنا ِمْن أْجلِِه ِباْلِوْلِد َواْلَماِل . َضحَّ

ْبُت ِمْن َصْبِرَها، َوَتْضِحَيِتها، َوَخاَطْبُتَها، َقاِئًال: َبِل اْلَحْمُد هلِلِ،  ٍد: َفَتَعجَّ َقاَل أَُبْو ُمَحمَّ
. إِنَّ لِْلَوَطِن ِنَساًء َيْفَخُر ِبَصْبِرِهنَّ َوَتْضِحَيِتِهنَّ ِفي َسِبْيلِِه، َوُهَو الُمْرَتَجى ِمْنُكنَّ

َمابَْعَد النَّصِّ

. اْكَتَرى َمْنِزًال: اْسَتأَجَر َمْنِزًال.  َمُصْوٌن: َمْحِميٌّ
اَْسَتْعِمْل ُمْعَجَمك َإلِْيَجاِد َمَعاِني َالُمْفَرَداِت اآلتَيِة:

َتَلفََّعْت، ِجْلباَبها.

نََشاطٌ
اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ َخْمَس َكلَِماٍت أُْعِرَبْت ِبالُحُرْوِف، ُثمَّ أْعِرْبَها.

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب

ْث َعْن أَْبَرِز  َهاَدةُ َمْفُهْوٌم َكِبْيٌر َوَراِئٌع، َوَقْد ُعِرَف ِبُسموِّ َمْعَناهُ ُمْنُذ األََزِل، َتَحدَّ الشَّ
ْت ِبَك  ِة، أو الَقَصِص الَقِصْيَرِة َعِن الشَّهاَدِة َواالْسِتْبَساِل الَِّتي َمرَّ الَمَواِقِف اْلُبُطْولِيَّ

َما َتْضَحَياِت أْبَناِء َوَطِنَنا الَحِبْيِب. ِفي َحَياِتَك، َوَال ِسيَّ
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ْرُس الثََّاِني: الَقَواِعُد الدََّ

اْسُم اْلَمْفُعْوِل: اْشِتَقاُقُه َوَعَمُلُه
َوِهَي  األَْحَمِر،  ِباللَّْوِن  ُكِتَبْت  الَِّتي  اْلَكلَِماِت  ِل  َوَتأَمَّ اْلُمَطاَلَعِة  َنصِّ  إَِلى  ُعْد 
اْلُمَناَدى...)  اْلُمْرَتَجى،  اْلَمُصْون  اْلَمْطلُْوب،  َمْقُبْولة،  َمْشُغْول،  َمْشُهْود،  (َمْحُمْوَدة، 
َوَقَع  اْلِفْعَل  أَنَّ  َعَلى  َوَدلَّْت  ِصَياَغِتَها،  ِفي  َواِحَدٍة  َطِرْيَقٍة  َعَلى  َجاَءْت  َها  أَنَّ ُتَالِحْظ 
َهاَدةُ،  َعَلْيَها، َفـ(َمْحُمْود) َيُدلُّ َعَلى َمْن َوَقَع َعَلْيِه اْلَحْمُد، َو(َمْشُهْود) َوَقَعْت َعَلْيِه الشَّ
ُة  َبِقيَّ َوَهَكَذا  َجاُء،  الرَّ َعَلْيِه  َوَقَع  الَِّذي  َو(اْلُمْرَتَجى)  ْغُل،  الشُّ َعَلْيِه  َوَقَع  َو(َمْشُغْول) 

اْلُمْفَرَداِت ُيْمِكُنَك أَْن ُتْدِرَك َهَذا اْلَمْعَنى ِفْيَها.
َوُطلَِب،  َوقُِبَل،  َوُشِغَل،  َوُشِهَد،  ُحِمَد،  أَْفَعاٍل:  ِمْن  ُمْشَتقٌَّة  ِهَي  اْلَكلَِماُت  َوَهِذِه 

َوِصيَن (ِمْثل: ِقيَل)، َواُرُتِجَي، وُنوِدَي.
أَْفَعاٌل  َوِمْنَها  لِْلَمْجُهْوِل،  ٌة  َمْبِنيَّ ِمْنَها  اُْشُتقَّْت  الَِّتي  األَْفَعاَل  َهَذِه  أَنَّ  ُتَالِحُظ  َكَما 

ٍة. ٌة َوَغْيُر ُثَالِثيَّ ُثَالِثيَّ
ى (اْسَم اْلَمْفُعْوِل)،  َوُهَو اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمْن  ْوُع ِمَن األَْسَماِء اْلُمْشَتقَِّة ُيَسمَّ َوَهَذا النَّ

ِفْعٍل َمْبِنيٍّ لِْلَمْجُهْوِل لِْلَدَالَلِة َعَلى َمْن َوَقَع َعَلْيِه اْلِفْعُل.

* اْشِتَقاُق اْسِم اْلَمْفُعْوِل 
ُيْشَتقُّ اْسُم اْلَمْفُعْوِل من اْلِفْعِل الَمْبِنيِّ لِْلَمْجُهْوِل :

ا َطَراِئُق اْشِتَقاِقِه، َفِهي: أمَّ
1- إَِذا َكاَن اْلِفْعُل ُثَالِثّيًا، َفَنْشَتقُّ ِمْنُه اْسَم اْلَمْفُعْوِل َعَلى َوْزِن (َمْفُعْول) ِمْثُل:

ُكِتَب - َمْكُتْوب، ُضِرَب - َمْضُرْوب، ِقْيل - َمقُْول، ِصْيَغ - َمُصْوغ، ُهِدَي - َمْهِدّي، 
ُبِنَي - َمْبِنّي، ُكِسَي - َمْكُسّو، ُدِنَي - َمْدُنّو ...الخ

َكَما   ، ُثَالِثيٍّ ِفْعٍل  ِمْن  اُْشُتقَّْت  اْلُمَطاَلَعِة  َنصِّ  ِفي  َمْفُعْولِْيَن  أَْسَماُء  َوَرَدْت  َوَقْد 
أََشْرَنا إَِلْيَها َسالًِفا.

(ُرَباِعّي، أَْو ُخَماِسّي، أَْو ُسَداِسّي)، َفُيْشَتقُّ اْسُم اْلَمْفُعْوِل  2- إَِذا َكاَن اْلِفْعُل َغْيَر ُثَالِثيٍّ
ِمْنُه َعَلى َوْزِن ُمَضاِرِعِه َمَع إِْبَداِل َحْرِف اْلُمَضاِرَعِة ِمْيًما َمْضُمْوَمًة َوَفْتِح َما 
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َقْبَل اآلخِر مثل:
(ُمْرَتَجى)  (ُيْرَتَجى) اسم المفعول منه   
(ُمْنطَلق) (ُيْنطَلُق) اسم المفعول منه   

َوَغْيُرَها.
* َعَمُل اْسِم اْلَمْفُعْوِل

اْسُم اْلَمْفُعْوِل َيْعَمُل َعَمَل ِفْعلِِه اْلَمْبِنيِّ لِْلَمْجُهْوِل الَِّذي اُْشُتقَّ ِمْنُه، َواْلِفْعُل اْلَمْبِنيُّ 
لِْلَمْجُهْوِل َيْرَفُع َناِئَب َفاِعٍل، إَِذْن، اْسُم اْلَمْفُعْوِل َيْرَفُع َناِئَب َفاِعٍل أَْيًضا.

َوَرَدْت ِفي النَّصِّ اْلِعَباَرةُ: ُيْرَوى أَنَّ ُهَناَك َرُجًال َمْحُمْوَدًة ِسْيَرُتُه، َفـ(ِسْيَرُتُه) 
اِهَرةُ َعَلى  ُة الظَّ مَّ َناِئُب َفاِعٍل الْسِم اْلَمْفُعْوِل (َمْحُمْوَدًة) َمْرفُْوٌع َوَعَالَمُة َرْفِعِه الضَّ

آِخِره.
ُرْوُط َنْفُسَها لَِعَمِل اْسِم اْلَفاِعِل، َوِهَي: َوَيْعَمُل اْسُم اْلَمْفُعْوِل َعَمَل ِفْعلِِه ِبُشُرْوٍط َوِهَي الشُّ

1- أَْن َيُكْوَن اْسُم اْلَمْفُعْوِل ُمَحلَّى ِبـ(ال) َفَيْعَمُل ِمْن َغْيِر َقْيٍد أَْو َشْرٍط ِمْثُل:
ُب َطْبُعُه ُمْحَتَرٌم. اْلَمْحُمْوُد ُخلُقُُه َمْحُبْوٌب – اْلُمْسَتْقَبُح ِفْعلُُه َمْذُمْوٌم – اْلُمَهذَّ

ًدا ِمْن (ال) وداالً على زمن الحال أو  َنًة ُمَجرَّ 2- إَِذا َكاَن اْسُم اْلَمْفُعْوِل َنِكَرًة ُمَنوَّ
المستقبل َفَيِجُب أَْن َيْعَتِمَد َعَلى َنْفي أَِو اْسِتْفَهاٍم:
ِمَثاُل النَِّفي: َما َمْسلُْوَبٌة ُحقُْوٌق َوَراَءَها ُمَطالٌِب. 

اِدِق. َما َمْرُدْوٌد َقْوُل الصَّ
ِفي  اْلَمْجُنْوِن  َرْأُي  أََمْقُبْوٌل  االْسِتْفَهاِم:  ِمَثاُل 

اْلَمْحَكَمِة؟ أََمْوُضْوٌع اْلِكَتاُب ِفي َمَكاِنِه؟ 
ْعُب  الشَّ ِمْثُل:  اْلَمْفُعْوِل (َخَبًرا)،  اْسُم  َيَقُع  أَْو     

ْوُب ُمْحَكٌم َنْسُجُه. اْلِفَلْسِطْيِنيُّ َمْسلُْوٌب َحقُُّه، الثَّ
ْعِبيُّ َمْرفُْوًعا  أَْو َيَقُع (َحاًال)، ِمْثُل: َعاَد اْلَحْشُد الشَّ

َشأُنُه، َيُمْوُت األَْحَراُر ُمَخلًَّدا ِذْكُرُهم.
َمُصْوٍن  ِبَرُجٍل  َمَرْرُت  ِمْثُل:  (ِصَفًة)،  َيَقُع  أَْو 

ِعْرُضُه، َسلَّْمُت َعَلى َرُجٍل َمْشُكْوٍر َعَملُُه.
أَْو َيَقُع ُمَناًدى، ِمْثُل: َيا ُمَباَرًكا ُنْوُرهُ أَْنَت َرْحَمٌة 

لِْلَعاَلِمْيَن – َيا َمْسلُْوًبا َحقُُّه َجاِهْد.

 َمْعَنى قولِنا: َسدَّ َمَسدَّ اْلَخَبِر: 
َيْعَتِمُد  ِحْيَن  اْلَمْفُعْوِل  اْسَم  أنَّ 
َيْحَتاُج  اسِتْفَهاٍم  أو  َنْفي  َعَلى 
َجَهٍة،  ِمْن  َفاِعٍل  َناِئِب  إلى 
َفَيْحَتاُج  َوُهَو أَْيًضا َوَقَع ُمْبَتَدأً 
االْسُم  َيُكْوُن  إَِذْن،  َخَبٍر،  إَِلى 
َفاِعٍل  َناِئَب  َبْعَدهُ  اْلَمْرفُْوُع 
ِفي  اْلَخَبِر  َوِظْيَفَة  ي  َوُيؤدِّ َلُه 

اْلَوْقِت َنْفِسِه.

َفاِئَدٌة



١٠٤

قُْل: (الَباُب ُمْوَصٌد)
َوَال َتقُْل: (الَباُب َمْوُصْوٌد)

َتْقِوْيُم اللَِّساِن
ُخالَصُة الَقَواِعِد

1- اْسُم اْلَمْفُعْوِل ُهَو اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمْن ِفْعٍل َمْبِنيٍّ 
اْلِفْعُل. َعَلْيِه  َوَقَع  َمْن  َعَلى  َالَلِة  لِلدَّ لِْلَمْجُهْوِل 

2- ُيْشَتقُّ اْسُم اْلَمْفُعْوِل ِمَن اْلِفْعِل الثَُّالِثيِّ َعَلى 

َوْزِن (َمْفُعْول)، َوُيْشَتقُّ ِمَن اْلِفْعِل َغْيِر الثَُّالِثيِّ 

َعَلى َوْزِن ُمَضاِرِعِه َمَع إِْبَداِل َحْرِف اْلُمَضاَرَعِة ِمْيًما َمْضُمْوَمًة َوَفْتِح َما َقْبَل اآلِخِر.

۳- َيْعَمُل اْسُم اْلَمْفُعْوِل َعَمَل ِفْعلِِه اْلَمْبِنيِّ لِْلَمْجُهْوِل َفَيْرَفُع َنائَب َفاِعٍل، ِبُشُرْوِط َعَمِل اْسِم 

اْلَفاِعِل َنْفِسَها، َفَيْعَمُل ِفي َحاَلَتْيِن:

أ- إَِذا َكاَن ُمَحلَّى ِبـ(ال) َفَيْعَمُل ِمْن ُدْوِن َشْرٍط َوَال َقْيٍد.

ًدا ِمْن (ال) َفَيِجُب أن يدل على الزمن الحاضر او المستقبل وأَْن  ب- إَِذا َكاَن َنِكَرًة ُمَجرَّ

َيْعَتِمَد َعَلى َنْفي أَِو اْسِتْفَهاٍم، ِمْثُل: َما َمْسلُْوَبٌة ُحقُْوٌق َوَراَءَها ُمَطالٌِب، أَ َمْوُضْوٌع اْلِكَتاُب 

ْوُب ُمْحَكٌم َنْسُجُه، أَْو َيَقُع َحاًال: َيُمْوُت األَْحَراُر ُمَخلًَّدا ِذْكُرُهم،  ِفي َمَكاِنِه؟ أَْو َيَقُع َخَبًرا: الثَّ

أَْو َيَقُع ِصَفًة: َمَرْرُت ِبَرُجٍل َمُصْوٍن ِعْرُضُه، أَْو َيَقُع ُمَناَدى: َيا َمْسلُْوًبا َحقُُّه َجاِهْد.



١٠٥

َحلِّل َوأْعِرْب

َحلِّْل َوَأْعِرِب اْلُجْمَلَة اآلِتَيَة: َأَمْوُضْوٌع اْلِكَتاُب ِفي َمَكاِنِه

َحلِّْل

ْر  َالِحْظ َوَفكِّ

إََضاَءةٌ

ْر َتَذكَّ

 

َتَعلَّْمَت

َتْسَتْنِتُج

اْإلْعَراُب

 َحلِّْل َوَأْعِرِب اْلُجْمَلَة اآلِتَيَة: اْلُمْسَتْقَبُح ِفْعُلُه َمْذُمْوٌم.

اْسُم َمْفُعْوٍل 
َمْسُبْوق ِباْسِتْفَهاِم 
َعاِمٌل َعَمَل ِفْعلِه

اْسٌم َمْرفُْوٌع 
(َناِئُب َفاِعٍل)

اْسٌم َمْجُرْوٌر 
ُمَضاٌف واتََّصَلْت 
ِبِه اْلَهاُء َو(اْلَهاٌء 

ُمَضاٌف إَلْيه)

َحْرُف 
َجرٍّ

َمْوُضْوٌع ِفيأَ َمَكاِنهاْلِكَتاُب

َحْرُف االْسَتْفَهاِم َال َمَحلَّ َلُه ِمَن اْإلِْعَراِب

َحْرٌف قُِصَد 
ِمْنُه ُسَؤاٌل َعْن 
َشْيٍء َال َيْعِرفُُه 

اْلُمَتَكلُِّم

َنٌة  َكلَِمٌة ُمَنوَّ
(اْسٌم) َعَلى 
َوْزِن َمْفُعْوٍل

َكلَِمٌة 
َفٌة  ُمَعرَّ

ِبـ(ال) اْسٌم

َكلَِمٌة ُسَبَقْت 
ِبَحْرِف 

اْلَجرِّ (اْسٌم)
َحْرُف 

َجرٍّ

ِل اْلُجْمَلِة ُهَو ُمْبَتَدأٌ، َوُكلُّ ُمْبَتَدٍأ ِبَحاَجٍة إَلى َخَبٍر، َوُهَو  االْسُم إَذا َكاَن َمْرفُْوًعا ِفي أَوَّ
اْسٌم َمْرفُْوٌع أَْيًضا َيأِتي َبْعَد اْلُمْبَتَدِأ. َوإَذا اتََّصَل َضِمْيٌر ِباالْسِم َفإنَّه ُمَضاٌف إَلْيه

اْلِفْعِل  ِمَن  ُيْشَتقُّ  َمْفُعْول)،  (اْسَم  ى  ُتَسمَّ (َمْفُعْوٍل)  َوْزِن  َعَلى  َكاَنْت  إَِذا  الَكَلِمُة 
ًفا  اْلَمْبِنيِّ لِْلَمْجُهْوِل، َيْعَمُل َعَمَل ِفْعلِِه َفَيْرَفُع َناِئَب َفاِعٍل ِبَشْرَطْيِن؛ أْن َيُكْوَن ُمَعرَّ
ِبـ(ال)، أو َيُكْوَن َنِكَرًة َتُدلُّ َعَلى الَحاِل واالْسِتْقَباِل ُمْعَتِمَدًة َعَلى اْسِتْفَهاٍم أْو َنْفيٍ 

أو ِنَداٍء، أْو َوَقَعْت َخَبًرا أْو َحاًال ، أْو ِصَفًة.َفَيْرَفُع نائب الفاعٍل.

ُمْبَتَدأٌ َمْرفُْوٌع 
َوَعَالَمُة َرْفِعِه 

اِهَرةُ  ُة الظَّ مَّ الضَّ
َوُهَو اْسُم َمْفُعْول 
َعاِمٌل َعَمَل ِفْعلِِه

َناِئُب َفاِعٍل ِالْسِم 
اْلَمْفُعْوِل َمْرفُْوٌع 
َوَعَالَمُة َرْفِعِه 

اِهَرةُ،  ُة الظَّ مَّ الضَّ
َسدَّ َمَسدَّ اْلَخَبِر.

اْسٌم َمْجُرْوٌر 
ِه  َوَعَالَمُة َجرِّ

اِهَرةُ ِفي  اْلَكْسَرةُ الظَّ
آِخِرِه. َوُهَو ُمَضاٌف
ِهـ: َضِمْيٌر ُمتَِّصٌل 

ِفي َمَحلِّ َجرٍّ 
ِباْإلَضاَفِة.ِّ

َحْرُف اْسِتْفَهاٍم 
َال َمَحلَّ َلُه ِمَن 

اإلِْعَراِب



١٠٦

التَّْمِرْينَاُت

۱
ا َيلِي َبْعَد ِبَناِئِه لِْلَمْجُهْوِل:  اْشَتقَّ اْسَم َمْفُعْوٍل ِمْن ُكلِّ ِفْعٍل ِممَّ
َفَق. َوَجَد – َحَكَم – َمدَّ – َهَدى – َرَمى – َبْعَثَر – أَْخَرَج – اتَّ

 ۲
َقاَل َتَعاَلى: «ِفيَها َعْيٌن َجاِرَيٌة، ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعٌة، َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعٌة، َوَنَماِرُق 
َماِء َكْيَف  َمْصفُوَفٌة، َوَزَراِبيُّ َمْبُثوَثٌة، أََفَال َيْنُظُروَن إَِلى اْإلِِبِل َكْيَف ُخلَِقْت َوإَِلى السَّ

ُرِفَعْت َوإَِلى اْلِجَباِل َكْيَف ُنِصَبْت» (الغاشية:1۹-12) 
أ- اْسَتْخِرْج ِمَن النَّصِّ اْلَكِرْيِم اْسَم َفاِعٍل.

ب- اْسَتْخِرْج َثَالَثَة أَْسَماِء َمْفُعْولِْيَن.
، َواْشَتقَّ ِمْنَها أَْسَماَء  َة لِْلَمْجُهْوِل الَِّتي َوَرَدْت ِفي النَّصِّ جـ- اْسَتْخِرِج األَْفَعاَل اْلَمْبِنيَّ

ْكِل. َمْفُعْولِْيَن َمْضُبْوَطًة ِبالشَّ

۳
ْكِل: ا يلي َمْضُبْوًطا ِبالشَّ َهاِت اْلِفْعَل ِمْن ُكلِّ اْسِم َمْفُعْوٍل ِممَّ
م – َمْوُعْود – َمْدُعوٌّ – َمْسُمْوع – ُمْحَتَرم – َمْسُؤْول. ُمَكرَّ

 ٤
ْد َناِئَب اْلَفاِعِل لُِكلِّ اْسِم َمْفُعْوٍل َواْضبْط آخَرهُ ِفي اْلُجَمِل اآلِتَيِة: َحدِّ

أ- أَُمْعَطى اْلِمْسِكْين َصَدَقًة؟ 
ب- اْلَمْدَرَسُة َمْفُتْوٌح َبابَها

َبٌة أَْرضه ِبِدَماِء أَْبَناِئِه. ْعُب اْلِفَلْسِطْيِنيُّ ُمَخضَّ جـ- الشَّ
د- َما َمْقُطْوَعٌة أَْغَصان األَْشَجاِر.

 ٥
اِعُر: َقاَل الشَّ

ُة َال َتْنَفكُّ َصاِئَدًة ** ُنفُْوَسَنا َبْيَن َمْسُمْوٍع َوَمْشُهْوِد ِهَي اْلَمِنيَّ
أ- اْسَتْخِرِج اْسَم َفاِعٍل َوَمْفُعْوَلُه.

ب- اْسَتْخِرِج اْسَمي َمْفُعْوٍل.
جـ- َبيِِّن اْلَفْرَق َبْيَن اْسِم اْلَفاِعِل َواْسِم اْلَمْفُعْوِل ِمْن َحْيُث اْالْشِتَقاُق َواْلَمْعَنى.



١٠٧

الدَّْرُس الثَّالُِث: األَدُب

يَّاُب  ًال- بَْدُر َشاِكُر السَّ أوَّ

يَّاُب َعام 1۹2٦م، ِفي َقْرَيِة (َجْيُكور)،  ُولَِد َبْدُر َشاِكُر السَّ
َرَة ِفْيَها، ُتِوفَِّيْت  ِفي ُمَحاَفَظِة اْلَبْصَرِة، َوَقَضى ُطفُوَلَتُه اْلُمَبكِّ
َعِمْيُق  لَِوَفاِتَها  َفَكاَن  ُعُمِرِه،  ِمْن  اِدَسِة  السَّ ِفي  َوُهَو  َوالَِدُتُه، 

األََثِر ِفي َنْفِسِه.
 ، اْلَعَرِبيَّ األََدَب  َفَدَرَس  َحالِّيًا)،  ْرِبَية  التَّ (ُكلَّيَّة  اْلَعالَيِة  اْلُمَعلِِمْين  ِبَداِر  اْلَتَحَق 
ِة ُمَشاَرَكًة َواِسَعًة؛ إْذ  اِفيَّ َقَ ِة والثَّ َياِسيَّ ج ِفْيَها َعام 1۹4۸م. َشاَرَك ِفي اْلَحَياِة السِّ وَتَخرَّ
َياَسِة اْلِبرْيَطاِنَيِة ِفي َفَلْسِطْيَن؛ فاْعُتِقَل َمَع  دْيَن ِبالسِّ َكاَن ِفي َطلِْيَعِة اْلُمَتَظاِهِرْيَن اْلُمَندِّ

ْجِن.  اُب َمَراَرَة السِّ يَّ ةُ األُْوَلى الَِّتي َذاَق ِفْيَها السَّ َمْن اُْعُتِقلُوا، َفَكاَنْت َهِذِه اْلَمرَّ
َفَعاَنى  ِة،  ِسَياِسيَّ ألْسَباٍب  الَوِظَيفِة  ِمَن  فُِصَل  ُه  َلِكنَّ َماِدي،  الرَّ ِفي  ًسا  ُمَدرِّ ُعيَِّن 
أُِصْيَب  َوَقْد  َحاَفِة،  الصَّ ِفي  َوَعِمَل  اْلِعَراِق،  إَلى  َعاَد  ُثمَّ  َبَلٍد،  ِمْن  أَْكَثَر  ِفي  الُغْرَبَة 

ِبَمَرٍض ُعَضاٍل َالَزَمُه َحتَّى َوَفاِتِه ِفي أََحِد ُمْسَتْشِفَياِت اْلُكَوْيِت، َعام 1۹٦4م.
َدَواِوْيِنِه  ِمْن   .( الُحرِّ اْلَحِدْيِث (الشِّْعر  اْلَعَرِبيِّ  ْعِر  الشِّ َحَركِة  َراِئَد  اُب  يَّ السَّ ُيَعدُّ 
ِة: أْزَهاٌر َذاِبَلٌة، وأَساِطْيُر، َوأُْنُشوَدةُ اْلَمَطِر، َواْلَمْعَبُد اْلَغِرْيُق، َوَمْنِزُل األَْقَناِن،  ْعِريَّ الشِّ

، َوَغْيُرَها. َوَشَناِشْيُل اْبَنِة الَجَلِبيِّ
يَّاِب، (ِلْلِحْفِظ) َقِصْيَدُة (َألّنِي َغِرْيٌب) ِلَبْدِر َشاِكِر السَّ

ِألَنِّــــي َغـــِرْيـــــب 
َألنَّ اْلِعراَق الَحِبْيب

َبِعْيٌد، َوَأنِّي ُهَنا ِفي اْشِتَيـــــاْق
إَلْيِه، ِإَلْيَها، ُأَناِدي: ِعـــــَراْق 

َفَيْرِجُع ِلي ِمْن ِنَداِئي َنـــــِحْيب 
َدى  ر َعْنــــــُه الـــــصَّ َتَفــــــــجََّ
ُأِحـــسُّ ِبَأنِّــــي َعَبْرُت اْلــَمَدى 



١٠٨

َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

اْلَمْصُحْوُب  ِدْيُد  الشَّ الُبَكاُء  ِحْيُب:  النَّ
وِت اْلُمْرَتِفِع.  ِبالصَّ

َدى: اْلَموُت. الرَّ
اْلِقَفاُر: اَألَماِكُن اْلَخالَِيُة.

ِإَلـــى َعــــاَلٍم ِمْن َرًدى َال ُيِجْيب
ِنــــــــــــَداِئــــــي،

ـــــــا َهـــَزْزُت اْلـــــُغُصوْن  وِإمَّ
َدى  َفَمــــــا َيَتســــاَقُط َغْيُر الرَّ

ِحــــــَجــــــــــــاٌر 
ِحَجــــــاٌر َوَمـــــــا ِمْن ِثَمـــاْر،

َوَحتََّــــى اْلــُعُيوْن 
ِحَجاٌر، َوَحتَّى الَهَواَء الَرِطيب

ِحَجـــــــاٌر ُيَندِّْيه َبـْعُض الــــدَّمِِ 
ِحَجـــــــاٌر ِنَداِئي، َوَصْخٌر َفِمي 
َوِرْجــالَي ِرْيٌح َتُجْوُب الـــِقَفاْر 

التَّْحلِْيُل

ُد ُغْرَبَتُه، وَما  اِعُر ِفي َبْيُروَت َصْرَخًة ُتَجسِّ     ُتَمّثُل َهِذِه اْلَقِصْيَدةُ الَِّتي َكَتَبَها الشَّ
ْوُق ِمْن َلْهَفٍة َوَحِنْيٍن، َوَقْد َتَجلَّْت ِفْيَها َعاِطَفُة ُحبِّ اْلوَطِن َواْلَحِبْيَبِة، َوَما  َيْحِمُل الشَّ
ِباْلُغْرَبِة  َعِمْيًقا  ُشُعوًرا  ُتَمثُِّل  ِحَجاَرٍة  إِلى  َعاَلَمه  َل  َحوَّ َعِمْيٍق،  َشَجٍن  ِمن  َلُه  َبا  َسبَّ
اْلِعَراق)،  (أَُناِدي  َيِة  اْلُمَدوِّ َصْرَخِتِه  ِسَوى  َيِجْد  َلْم  لَِذا  َحْوَلُه.؛  َوَما  َحْوَلُه،  ْن  َعمَّ
الَِّذي  ِحْيُب  النَّ ُهَو  َداِء  النِّ َهَذا  َحِصْيَلَة  َلِكنَّ  َمًعا،  َواْلَحِبْيَبِة  لْلَوَطِن  ِنَداٌء  َوُهَو 
َبْعُض  اْلَقِصْيدِة،  هِذِه  ِفي  َتَجلَّْت  َلَقْد  اْلُغْرَبُة.   َوْطأَِتِه  ِمْن  َوَتِزْيُد  اْلَمَرَض،  ُق  ُيَعمِّ
ُموُضوِع  َسْيَطَرِة  ِمْثُل:  اْلَمَرض،  َمْرَحَلِة  ِفي  َما  ِسيَّ َوَال  يَّاِب؛  السَّ ِشْعِر  َخَصاِئِص 
َواْلُمَحاَفَظِة  َراِكْيِب،  التَّ َجَزاَلِة  َعْن  َفْضًال  َوَبَساَطِتِه،  األْسلُوِب  َوَسَالَسِة  اْلُغْرَبِة، 
ْر  َعَلى اْلَوْزِن، َفُهَو َمَع َدْعَوِتِه إَلى الّتْجِدْيِد َلْم َيَتَخلَّ َعِن اْلَوْزِن الشِّْعِريِّ أَْو َيَتَحرَّ
اْلَحِدْيَثِة. ِة  اْلَعَرِبيَّ للَقِصْيَدِة  ِرَياَدِتِه  أَْسَباِب  ِمْن  َسَبًبا  َذلَِك  َوَكاَن  اْلَقاِفَيِة،  ِمَن  اْلَحِدْيَثِة.ُكلِّّيًا  ِة  اْلَعَرِبيَّ للَقِصْيَدِة  ِرَياَدِتِه  أَْسَباِب  ِمْن  َسَبًبا  َذلَِك  َوَكاَن  اْلَقاِفَيِة،  ِمَن  ُكلِّّيًا 

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

1- َماَذا ُتَمثُِّل َهِذِه اْلَقِصْيَدةُ؟ َوَما الَعاِطَفُة الَِّتي َتَجلَّْت فيها؟
2- َما َدَالَلُة َلْفَظة (ِحَجار) ِفي الَقصْيَدة؟

اِب ِفي الَقِصْيَدِة؟ اُْذُكْرَها.  يَّ ۳- َهْل َظَهَرْت َخَصاِئُص أُْسلُْوِب السَّ
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ثَانِيًا- نَاِزُك اْلَمالئَِكةُ

ِفي  َبْغداَد  ِفي  ُولَِدْت  ٌة  ِعراِقيَّ َشاِعَرةٌ  الَمالِئَكُة  َصاِدُق  َناِزُك 
َها شاعرًة َوَكاَن  َعاِم 1۹2۳م، َوِهَي ِمْن ِبْيَئٍة ثَقاِفيَّة، ِإِْذ َكاَنْت أُمُّ
1۹44م،  َعاَم  اْلَعاَلِيِة  اْلُمَعلِِّمْيَن  َداِر  في  َجْت  َتَخرَّ َكاتًبا،  أُبوها 
اْلُمْوِسْيَقى  ِقْسِم  في  َجْت  َوَتَخرَّ اْلَجِمْيَلِة،  الفُُنْوِن  بَمْعَهِد  َواْلَتَحقْت 

َعاَم 1۹4۹م، وِفي عاِم 1۹٥۹م  حازْت َشَهاَدَة اْلماِجْستِير ِفي األََدِب اْلُمقاِرِن ِمْن أْمِرْيكا.
َعاَشْت ِفي  الكَوْيِت،  َجاَمَعِة  ُثَم  اْلَبْصرِة،  َوَجاِمَعِة  بْغَداَد،  َجاِمَعِة  أُْستاَذًة ِفي  َنْت  ُعيِّ
ٍة  َمْقَبرٍة َخاصَّ ِفي  َوُدِفَنْت  َعاَم 200۷م،  ِفْيَها  ُتِوفَِّيْت  أَْن  إِلى  َعاِم 1۹۹0م  ُمْنُذ  الَقاِهرِة 
فقْصيدُتها   ، الُحرَّ ْعَر  الشِّ َكَتُبوا  الَِّذْيَن  الشَُّعراِء  أَواِئِل  ِمْن  ُتَعدُّ  الَقاِهرِة.  َغْرَب  للَِعاِئلِة 
ْعِر الُحرِّ في األََدِب الَعَرِبّي.  (الُكولِْيَرا)، التي َنَظَمْتها عاَم 1۹4۷م من أواِئِل قصائِد الشِّ
ْرَفُة اْلَحْمراُء، َكما  ْوَمَعُة والشُّ ْعِر اْلَحدْيِث َعام 1۹٦2م،  َوالصَّ َوِمْن ُمؤلَّفاِتَها: َقَضاَيا الشِّ
ِة)َعاَم 1۹۹۷م. ْمُس الَِّتي َوراَء الِقمَّ ٌة ِعنواُنَها (الشَّ َصدَر َلها َفي الْقاِهَرِة َمْجموَعٌة ِقَصِصيَّ

ْرِس)  ِهْيِد) ِلـ(َناِزِك اْلَمالِئَكِة (ِللدَّ َقِصْيَدُة (الشَّ
ِر َوِمَن اْلَقْبِر اْلُمَعطَّ

ِهْيد  َلْم َيَزْل ُمْنَبِعًثا َصْوُت الشَّ
َطْيُفُه َأْثَبُت ِمْن َجْيٍش َعِنيد 

َجاِثم َال َيتَقْهَقْر 
َوَسيْبقى ِفي اْرِتَعاْش 

ِفي َأَغاِنْيَنا وِفي َصْبِر النَِّخْيل 
ِفي ُخَطا َأْغَناِمَنا ِفي ُكلِّ ِمْيل 

ِمْن َأَراِضْيَنا اْلِعطاش 
َفْلُيِجنُّوا ِإن أَراُدوا 

ُدوَنُهم ... َولَيْقِتُلوُه َألَف َقْتَلْة 
َفَغًدا تْبَعُثُه َأْمَواُج ِدْجَلْة  

َوُقَراَنا َوالَحَصاُد 
َيا َلَحْمَقى َأْغِبَياء

َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

أْي  (َجَثم):  ِمْن  َفاِعٍل  اْسُم  َجاِثم: 
َلَزَم َمَكاَنُه َفَلْم َيْبَرْحُه ، أَو َلِصَق 

باألَْرِض.
َيَتَقْهَقُر: َيْرَجُع إِلى اْلَوَراِء
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َمَنُحْوه َحْيَن َأْرَدْوُه َشِهْيًدا
َأْلَف ُعْمٍر، َوَشَباًبا، َوُخًلْوًدا، 

َوَجَماًال، َوَنَقاء

 
التَّْحلِْيُل

ُه َشاِهُد ِعَياٍن َعَلى  ِة واْلِفَداِء؛ إِْذ إِنَّ ِهْيَد ِبَوْصِفِه َرْمَز التَّْضِحيَّ      ُتَمّجُد َهِذِه اْلَقِصْيَدةُ الشَّ
ِة،  يَّ َجَراِئِم الَقْتِل الَِّتي َيْقَترفَُها اْلَقَتَلُة َواْلُمْجِرُمون، الَِّذْيَن ُيَحاِولُْون إْخَفاَء اْلَحِقْيَقِة، َوَخْنَق اْلُحرِّ
غاَة،  ى الطُّ َمُن، ُتِطلُّ ِبَرْأِسَها ِمْن َجِدْيٍد، َوَتَتَحدَّ َلِكنَّ َتْضِحَياِتِه َتَظلُّ َشاِخَصًة، ُكلََّما مرَّ الزَّ

َوَتْبُدو لِلنَّاِس ِفي َجواِنِب َحَياِتهْم ُكلَِّها، ِفي أََغاِنْيِهم، َوَنِخْيلِِهم، َوأَْغَناِمِهم ، َوأَراِضْيِهم.
ُة ِمْنَها:  ُة َواْلَفْنيَّ    َتَجلَّْت ِفي َهِذِه اْلَقِصْيَدِة َخَصاِئُص أُْسلُوِب َناِزك اْلَمَالِئكِة اْلَمْوُضوِعيَّ
ُمَتَراِكَمٍة  إِْذ َجاَءْت َعَلى َشْكِل ُصَوٍر  ؛  َمْتِن الّنصِّ ها ِفي  َنُحسُّ الَِّتي  اْلُحْزِن  َنْغَمِة  ُشُيوُع 
ِة  ِة: ُمْفَرَدًة َوُجْمَلًة َوِسَياًقا. َفْضًال َعْن َجَمالِيَّ ْعِريَّ ٍة َتَجلَّْت ِمْن ِخَالِل ِبَناِء اْللَُغِة الشِّ ُمَتَضامَّ
أَْثَبُت ِمْن َجْيٍش َعِنيْد» َو«َوِفي َصْبِر  َقْولَِها: «َطْيفُُه  َيْبُدو ِفي  ِتِه الَِّذي  التَّْصِوْيِر َوَواِقِعيَّ

ِخْيِل» َو«َفَغًدا َتْبَعُثُه أَْمَواُج َدْجَلَة»، َوَغْيِرَها. النَّ
ْعِر اْلَعَرِبيِّ  اِد الشِّ ُة َناِزك اْلَمَالِئَكِة ِبَوْصِفَها َراِئَدًة ِمْن ُروَّ    في َهَذا النَّصِّ َتْبُدو َشْخِصيَّ
ْكِل؛ إِْذ َجاَء النَّصُّ  ِة، َعَلى َصِعْيِد الشَّ اْلَحِدْيِث، ِبَفْضِل َدْوِرَها ِفي َتْجِدْيِد اْلَقِصْيَدِة اْلَعَرِبيَّ
َعْت  َها َنوَّ َعَلى َشْكِل ُرَباِعياٍت، َوِهَي ِبَهَذا َلْم َتْبَتِعْد َكِثْيًرا ِمْن َشْكِل اْلَقِصْيَدِة اْلَقِدْيَمِة، َكَما أَنَّ
ا َموُضوُع  القصيدِة َفَقْد  َدِة ِفي اْلَقِصْيَدِة اْلَقِدْيَمِة، َوأَمَّ ِفي اْلَقَواِفي، ِبَخَالِف اْلَقاِفَيِة اْلُمَوحَّ
َعَها، ِحْيَن  َهاَدِة، إِْذ أََعاَدْت لِلَشِهْيِد َحَياَتُه الَِّتي َودَّ اْلَقِدْيِم لَِمْوُضوع الشَّ اْلَفْهِم  اَبَتَعَدْت ِمَن 
ِة َواْلِفَداِء.   ُد ِفي ُكلِّ أَْنَحاِء اْلَوَطِن، ُمَحفًِّزا اْآلَخِرْيَن لُِيقِبلُْوا َعَلى التَّْضِحيَّ َجَعَلْت َصْوَتُه َيَتَردَّ

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

. َما ِهَي؟ 1- َظَهَرْت ِفي اْلَقِصْيَدِة َبْعُض َخَصاِئِص أُْسلُوِب َناِزك اْلَمَالِئَكِة الشِّْعِريِّ
ِهْيِد ِفي اْلَقِصْيَدِة؟ َدْت ِفْكَرةُ الشَّ 2- َكْيَف َتَجسَّ

ْوِحيِّ  اْلرُّ َاْلخلُوِد  ِفْكَرَة  َر  ُتَصوِّ أَْن  اْلَقصيَدِة  هِذِه  ِفي  اِعَرةُ  الشَّ اْسَتَطاَعِت  َهِل   -۳
لِلَشِهْيِد؟ َوَكْيَف ذلَِك؟
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اْلَوْحَدةُ ُالثَّاِمنَة
اْلبِرُّ بَْيَن األْبنَاِء َواآلْباِء

التَّْمِهْيُد

ْفِق  الِّ َعلى الرِّ ُيْطَلُق اْلِبرُّ ِفي األَْغَلِب َعلى اإلْحَساِن ِباْلَقوِل اللَّيِِّن اللَّطْيِف الدَّ
ِد، َوأَنَّ ِبرَّ  َودُّ ِبالَشَفَقِة، َواْلَعْطِف، َوالتَّ اْلَقْوِل، َواْقِتراِن ذلَِك  ِة َوَتَجنُِّب َغلِْيِظ  واْلَمَحبَّ
اْلَوالَِدْيِن َهو ِمْن أََحبِّ اَألْعَماِل َوأَْقَدِسَها، َوأَْقَرِبَها إِلى ِهللا ُسْبَحاَنهُ َوَتَعالى؛ إِْذ إنَّ َمَكاَنَة 
اَلوالِدْيِن َعِظْيَمٌة ِفي َحياَِة األَْبَناِء َوالَبناَِت، َوَما َينْبِنَي َعلى ذلَِك ِمْن َتْنِشَئِة اْلُمْجتَمَعاِت 
ْوِجْيِه، وَيُكْوُن ِبرُّ اْلَوالَِدْين ِبَطاَعِتِهَما ِفيما َيأُمَراِن ِبِه -َعدا  َعاَيِة َوالتَّ ِمْن ِخالِل اْلرِّ
اإلْشَراَك ِباهلِل- َواإلْنفاَِق َعلْيهَما َماِدّيًا، وِخْدَمِتِهَما َوُمَساَعدِتِهما َعلى َتأِدَيِة اْحِتياَجاِتِهَما 
َعاِء َلُهَما  ُبِل َوالوَساِئِل اْلُمَتوفَِّرِة َواْلُمتاَحِة، َواألََدِب ِفي اْلَحِدْيِث َمَعُهَما، َوالدُّ ِبُكلِّ السُّ
اْلَوالَِدْيِن. ِرَضا  ِمْن  ِهللا  ِرَضا  َفإِنَّ  َجاِرَيٍة؛  ِبَصَدَقٍة  إَِلْيِهَما  واإلِْحساِن  َمَوِتِهَما  َبْعَد 

نَةُ الَمفَاِهْيُم الُمتََضمَّ

ٌة. َمَفاِهْيُم ِدْيِنيَّ
ٌة.  َمَفاِهْيُم اْجِتماِعيَّ

ٌة.  َمَفاِهْيُم َتْرَبِويَّ
ٌة.  َمَفاِهْيُم أََدِبيَّ
ٌة. َمَفاِهيُم لَُغِويَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

1- َما َمْفُهوُمَك َعْن َطاَعِة الوالَِدْيِن َوُعقُْوِقِهَما؟
ِهْم  ِة َواْإلِْعالِميَّة ِ بإِرَشاِد األَْجَياِل َوَحثِّ ْرَبِويَّ َساِت التَّ 2- َهْل َتَرى َضُروَرَة ِعَناَيِة اْلُمَؤسَّ

َعلى ِبرِّ اْلوالَِدْيِن ؟
۳- َهْل َترى أَنَّ لِبرِّ اْلَوالَِدْيِن َطَراِئَق ُمْخَتلَفًة، َتْختلُِف ِباْخِتالِف اْلُمْجَتَمَعاِت َواْحِتياَجاِتَها؟
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ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

اْلبِرُّ بَْيَن األْبنَاِء َواآلباِء
األَْدياُن  ِبَها  ُتْوِصي  الَِّتي  األُُمْوِر  ِمَن  اْلوالِدَيِن  ِبرَّ  أَنَّ  ِفي  اْثَناِن  َيْخَتلُِف  َال 
اْلَكَباِئِر ِفي  أَْكَبِر  اْلَعْشِر ِفي اِإلْنِجْيِل، َوُعقُوقُُهَما ِمْن  إِْذ ُهَو ِمَن اْلَوصاَيا  َجِمْيُعَها؛ 
ْوِر. َفْضًال َعْن ذلَِك َنِجُد  ْفِس، َوَشَهاَدةُ الزُّ اإلِْسالِم الَِّتي ِهَي: اإلْشَراُك ِباهلِل، وَقْتُل النَّ
ِة ِبرِّ اْلَوالَِدْيِن أْكَثَر ِمْن َغْيِرها  ِة اْلَحِدْيَثِة ُتْعَنى ِبَقِضيَّ َكِثْيًرا ِمَن اْلُمْجَتَمَعاِت اإلْنَساِنيَّ
ُع َقَواِنْيَن ُيَعاَقُب ِبُمْوِجِبَها األَْبَناُء ِفي  ِة، َفَقْد أََخَذ َبعُضها ُيَشرِّ ِمَن الَقَضاَيا االْجِتَماِعيَّ
ْيِن الَِّتي ُيْلِزُم الَقاُنْوُن ِفْيَها اَألَْبَناَء ِبِزَياَرِة اْلَوالَِدْيِن، َوتَلِبَيِة  َحاِل ُعقُوِقِهْم، َكَما ِفي الصِّ
ٍة ِبَحقِّ األَْبناِء ِفي َحاِل  ِة َوُيْعِطي اْلَحقَّ لِْلَوالَِدْيِن َرْفَع َقِضيَّ ِة َواْلَماِديَّ َحاَجاِتِهم اْلَمعَنِويَّ
ًة ِفي اْلَقانوِن أَْوَسَع ِمْنَها ِفي  َتْقِصيِرِهْم. َوَكَذلَِك ِفي َسْلَطَنِة ُعَمان الَِّتي َوَضَعْت مادَّ
ُم ِفْيها األَْبناُء ِفي َحاِل اْلُعقُْوِق، َوَيْجَعُل اْلُعقُْوَبَة أْكَبَر َعلْيِه  الَقَواِنْيِن الُمَشاِبَهِة َلُه، ُيَجرَّ

ْيَن َواْألُْسَرَة. ِمْن ِضْمِن اْلُعقُْوَباِت الَِّتي َتَمسُّ الدِّ
َعلى  ًة الَتِزْيُد  ُمدَّ ِباْلَحبِس  ُيَعاَقُب  إِْذ  ًة؛  ُشُمْولِيَّ أَْكَثُر  فاْلَقاُنْوُن  اْلِعَراِق،  ِفي  أََما 
َشْخٍص  ِبِرَعاَيِة  َفاًقا  اتِّ أَِو  َقاُنْوًنا،  ُمَكلًَّفا  َكاَن  َمْن  ُكلُّ  َدٍة  ُمَحدَّ ٍة  َمالِيَّ َوِبَغراَمٍة  َسَنٍة، 
ِة، أَِو  ْفِسيَّ ِة، أَو النَّ ِحيَّ ِه أْو َشْيُخْوَخِتِه، أَو ِبَسَبِب َحالِتِه الصِّ َعاِجٍز، ِبَسَبِب ِصَغِر ِسنِّ

اْلَعْقلِيِة َفاْمَتَنَع ِمْن ُدْوِن ُعْذٍر َعِن اْلِقياِم ِبواِجِبِه. 
َعاَدِة  َمأِْنْيَنِة َوالسَّ ُهَما أْجَمُل َباِعٍث لِلطُّ َوالَرْيَب ِفي أنَّ اْلوالَِدْين َمنَبُع الَحَناِن، َوِبرُّ
ْوِفْيِق. لِكْن َهْل لَِألْبناِء ُحقُوٌق  ْوِفْيِق، َفُدَعاُء اْلوالِدْين ِألَْوالِدِهْم َجالٌِب للَِبرَكِة والتَّ َوالتَّ

َعلى الَوالَِدْيِن ؟ّ
َلَقْد أَْعَطى اإلْسالُم لُِكلِّ ِذي َحقٍّ َحقَُّه، َفَكَما أنَّ لِْلوالَِدْيِن َحّقًا َعلى أَْبناِئِهْم، َكذلَِك 
ْشِريُع اإلْسالَِميُّ َعلى اْلَوالَِدْين  َبَها التَّ لِألَْبَناِء َحقٌّ َعلى َوالَِدْيِهْم، وِهَي اْلُحقُوُق اَلِتي َرتَّ
ٌة، َوحتى بْعَد أَْن ُيْوَلُدوا َوَيِصلوا إِلى ِسنِّ  ِتَجاَه أَْبَناِئهم ِمْن َقْبِل أَْن ُيْوَلُدوا، َوُهم أَِجنَّ
اْلِبلُْوِغ، وَيْسَتِقلُّوا ِبَحَياِتهم َبْعَد إْنَهاِئِهم ِدَراَسَتِهْم، َوُنْضِجِهْم، َوَزواِجِهم، أَِو اْلِتَحاِقِهْم 

. بِاْلَعَمِل، َواْلُحُصْوِل َعلى َمْصَدِر ِرْزٍق ُمْسَتِقلٍّ
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فِي أْثنَاِء النَّصِّ

ْعِبْيِر  َهْل الَحْظَت َجِمْيَل اْلتَّ
أَْوَالَدُكْم  َتْقُتلُوا  (َال  اْلقُْرآِنيِّ 
َخْشَيَة إِْمَالٍق )؛ إِذ اْسَتْعَمَل َكلَِمَة 
(إْمالٍق) َبَدًال ِمْن َكلَِمِة (اْفِتقاٍَر) 
َواْلَعَوِز،  اْلَحاَجِة  ِة  ِشدَّ لِبياَِن 
ِحْفَظ  األِْنَساِن  َعلى  أَنَّ  َولِبَياِن 
اْلَحياِة ِفي ُكلِّ األَْحواِل، َبل ِْفي 

َها، َوأَْقَساَها َعلَيِه. أََشدِّ

َعلَيَها  َمْنُصْوٌص  اْلُحقوِق  هِذه  َوَبْعُض 
َة  َبِويَّ النَّ َة  نَّ السُّ أَنَّ  ِحْين  ِفي  اْلَكِرْيِم،  اْلقُْرآِن  ِفي 
َفِمْن  ِمْنَها؛  آَخَر  َبْعًضا  َذَكَرْت  َقْد  َرَة  اْلُمَطهَّ
ِهللا  َقْوِل  ِمْن  اْلَكِرْيِم  اْلقُْرآِن  ِفي  َجاَء  َما  ذلَِك 
إِْمَالٍق  َخْشَيَة  أَْوَالَدُكْم  َتْقُتلُوا  «َوَال  َوَجلَّ:  َعزَّ 
ِخْطًئا  َكاَن  َقْتَلُهْم  إِنَّ  اُكْم  َوإِيَّ َنْرُزقُُهْم  ْحُن  نَّ
َل  األَوَّ اْلَحقَّ  إنَّ  إِْذ  َكِبيًرا»(اإلسراء:۳1)؛ 
َبْدًءا ِمَن  لِألَبْناِء َعلى أَْهلِيْهم ُهَو ِحْفُظ َحَياِتِهم 
ْنيا. ْكِوْيِن ِفي األَْرَحاِم َحتَّى الُخُرْوِج إِلى الدُّ التَّ

َوِمْن هِذِه اْلُحقُْوِق أَْن َيْختاَر اْلَوالَِداِن ِمَن 
األَبْناَء  ُيَرِبيا  ،َوأْن  ألَوالِدِهْم  أَْحَسِنها  األَْسَماِء 
أَْخالٍق  ِدْيُن  إِِذ اإلْسالُم  اِألَْخالِق؛  َمَكاِرم  َعلى 

َمَكِارَم  َم  ِألَُتمِّ ُبِعْثُت  ا  َِوَسلََّم): «إَِنمَّ َوآلِه  َعَلْيِه  َقاَل َرُسوُل ِهللا (َصلَّى هللاُ  َفَقْد  ًال،  أَوَّ
َيْعِدَل  أَْن  َوِمْنَها  اَْخَالًقا».  أَْحَسُنُهم  إِْيَماًنا  اْلمؤِمِنْين  «أَْكَمُل  َقاَل:  َكَما  األَْخَالِق» 
اْلَوالَِداِن َبْيَن األَْوالِد ِفي ُكلِّ َشيٍء، َوأالَّ ُيِثْيَرا َبْيَنُهم أَْدَنى َدَرَجاِت اْلَحَسِد، َواْلَغْيَرِة. 
َسِبْيٍل  َوأَْحَسُن  أَْهلْيِهم.  َعَلى  ُحقُْوِقِهم  أَْعَظِم  ِمْن  َفُهَو  ْوِفْيِق  بِالتَّ لِألَْوالِد  َعاُء  اْلدُّ ا  أَمَّ
ٌد (َصلَّى هللاُ  ُسْوُل ُمَحمَّ ، َفَقْد أََمَرَنا الرَّ لَِتْخلِيِصِهْم ِمَن اْلُعقْوِق ِهَي ِبإَعاَنِتهْم َعَلى اْلِبرِّ
ِه، َفِقْيَل: َكْيَف ُيِعْيُنُه  َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّم) ِبَذلَِك؛ إِْذ َقاَل: «َرِحَم هللاُ َمْن أََعاَن َوَلَدهُ َعلى ِبرِّ

ه؟، َقاَل: َيْقَبُل َمْيُسْوَرهُ، َوَيَتَجاَوُز َعْن َمْعُسْوِرِه». َعلى ِبرِّ
فاْلَوالُِد اْلَحكِيُم، َواُألمُّ اْلَعُطْوُف الُيَكلَِّفان األَْوالَد َشْيًئا أَْعَلى من َطاَقِتِهْم ِحْفًظا 

. .َلُهْم َولَِكياِن األُْسَرِة، َوَرْحَمًة ِبِهم َْوإَِعاَنًة َلُهْم َعَلى اْلِبرِّ َلُهْم َولَِكياِن األُْسَرِة، َوَرْحَمًة ِبِهم َْوإَِعاَنًة َلُهْم َعَلى اْلِبرِّ

َمابَْعَد النَّصِّ

. الَرْيَب: َال َشكَّ
ِحِم. ْفُل ِفي الرَّ أِجنَّة: َجْمُع (َجِنْين)، َوُهَو الطِّ

م) اَْسَتْعِمْل ُمْعَجَمك َإلِْيَجاِد َمَعاِني الُمْفَرَداِت اآلتَيِة: (الُعقُْوق - ُيَجرَّ



١١٤

نََشاطٌ

َل لِألَبْناِء َعلى أَْهلِيِهم ُهَو  َما إِْعراُب (أَْهلِيِهم) ِفي الُجْمَلِة االتية (إنَّ اْلَحقَّ األَوَّ
ِحْفُظ َحَياِتِهم)؟ َولِماَذا ؟

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب:

َكْيَف َفِهْمَت اْلَمْوُضْوَع؟َ ولَِماَذا َلْم َيْكَتِف اإلِْسالُم ِبَتْشِرْيِع ِبرِّ اْلَوالَِدْيِن، َفَوَضَع 
؟ َناِقْش ذلَِك َمَع ُزَمالِئَك  َة إَعاَنِة األَْبَناِء َعَلى اْلِبرِّ يَّ لِألَْبناِء ُحقُوًقا؟َ وَكْيَف َتَرى أََهمِّ

َوُمَدرِسَك.

اِني: الَقَواِعُد ْرُس الثَََّ الدَََّ

اْسُم اْلتَّْفِضْيِل 
ِل الَكلَِماِت: (أَْكَثر، َوأَْوَسع، َوأَْكَبر، َوأَْجَمل، َوأَْحَسن،   اِبَق ُثمَّ َتأمَّ اْقَرأ النَّصَّ السَّ
َوأَْعَلى، َوأَْدَنى) الَِّتي ِفْيِه، َتِجْد ُكّالً ِمْنَها َوْصًفا َعَلى َوْزِن (أَْفَعل)، َوُكلُّ َكلَِمٍة ِمْنَها 
َتُدلُّ َعَلى أَنَّ َشْيَئْيِن اْشَتَرَكا ِفي ِصَفٍة َواِحَدٍة َوَزاَد أََحُدُهَما َعَلى اآلَخِر ِفْيَها، َكاْلُجْمَلِة 
َفَكلَِمُة (أَْكَثر) َتُدلُّ َعَلى  ِة ِبرِّ اْلَوالَِدْيِن أَْكَثَر ِمْن َغْيِرَها)؛  ِبَقَِضيَّ : (ُتْعَنى  ِفي النَّصِّ
ِة اْلَكلَِماِت الَِّتي ُذِكَرْت َفُكلُّ َواِحَدٍة ِمْنَها َتُدلُّ  َياَدِة ِباالِْهِتَماِم ُهَنا، َوَكَذا اْلَحاُل ِفي َبِقيَّ الزِّ

ى َهِذِه اْلَكلَِماُت  َياَدِة  َكـ(أَوَسع، َوأَْجَمل)، َوُتَسمَّ َعَلى الزِّ
َوَما ُيَماِثلَُها ِفي اللّْفِظ َواْلَمْعَنى(اْسَم َتْفِضْيٍل).

ِر،  لِْلُمَذكَّ (أَْفَعل)  َوْزِن  َعَلى  ْفِضْيِل  التَّ اْسُم  َوَيأِتي 
الشَّيَء  أَنَّ  َعَلى  َتُدلُّ  ِصَيٌغ  َوِهَي  لِْلُمؤنَِّث،  َو(فُْعَلى) 
فِة.  الصِّ َهِذِه  ِفي  َغْيِرِه  َعَلى  َزاَد  َقْد  ِفْيَها  الْمَوُصْوَف 

َكَقْولَِنا:

َعَلى  ْفِضْيِل  التَّ اْسُم      
ِمَن  َمْمُنوٌع  (أَْفَعل)  َوْزِن 
َيُكْن  َلْم  إَذا  ْرِف؛  الصَّ
ًفا ِبـ( ال)، أَْو ُمَضاًفا ُمَعرَّ

َفاِئَدٌة



١١٥

قــَــْد ُتــحَذُف َهـــْمَزةُ 
ْفِضْيِل فـِـــي  (أَْفَعل) فــِـي التَّ
 ، َوَشرُّ َخيُر  ِمْنَهـــا:  َكلَِماٍت 
َمْن  األْصِدَقاِء  َخْيُر  َفَنقُْوُل: 
َدِة.  َيِقُف َمَع َصدْيِقِه ِعْنَد الشِّ
َشــــرُّ األْصِدَقاِء َمْن َيْسَتِغلُّ 

َصدْيَقُه. 

َفاِئَدٌة ْخُل ِفي اْلِعَراِق أَْكَثُر ِمْنُه ِفي اْلِحَجاِز. - النَّ
- ُسَعاُد أَْكَبُر أََخَواِتَها، َفِهَي الِبْنُت الُكْبَرى.

ِخْيَل  إِْذ َدلَّْت (أَْكَثُر) ِفي الُجْمَلِة األُْوَلى، َعَلى أَنَّ النَّ
َوَقِد  الِحَجاِز،  ِفي  َنِظْيِرِه  َعَلى  َيِزْيُد  الِعَراِق،  ِفي 
اْشَتَرَكا ِفي ِصَفٍة َواِحدٍة ِهَي الَكْثَرةُ، َوأََفاَدْت َلْفَظُة 
ِسني  في  أََخَواِتَها  َشاَرَكْت  (ُسَعاَد)  أَنَّ  (أَْكَبُر) 
َكلَِمُة  َوَكَذلَِك  ِفْيه،  َعلْيِهنَّ  َزاَدْت  َها  أنَّ َغْيَر  الُعْمِر، 

(الُكْبَرى).
ْفِضْيِل َعَلى َثَالَثِة أْرَكاٍن،ِهَي:  َوَيُكْوُن أُْسلُْوُب التَّ

ُل َعَلْيه: ُهَو الشَّيُء الَِّذي َنَقَصت  َفُة. َوالُمَفضَّ ْيُء الَِّذي َزاَدْت ِفْيه الصِّ ل: ُهَو الشَّ الُمَفضَّ
َعَلْيه. ِل  والُمَفضَّ ِل  الُمَفضَّ َبْيَن  الُمْشَتَرَكُة  َفُة  الصِّ ُهَو  ْفِضْيِل:  التَّ َواْسُم  َفُة،  الصِّ ِبِه 

ُشُرْوُط َصْوِغ اْسِم التَّْفِضْيِل: 
ُرْوِط، ِهَي: ْفِضْيِل ِمْنُه َمْجُمْوَعٌة ِمَن الشُّ     ُتْشَتَرُط ِفي اْلِفْعِل الَِّذي ُيَراُد ِصَياَغُة اْسِم التَّ

1- أَْن َيُكْوَن ِفْعًال ُثالِثّيًا.
ُة أََداِة َنْفي.  2- أْن َيُكْوَن ُمْثَبًتا، أْي َلْم َتْدُخْل َعَلْيِه أيَّ

ْفِضْيِل ِمَن اْلِفْعِل اْلَجاِمِد، ِمْثُل:  ًفا -َغْيَر َجاِمٍد- َفَال ُيَصاُغ اْسُم التَّ ۳- أَْن َيُكْوَن ُمَتَصرِّ
(َلْيَس، َوِبْئَس، َوِنْعَم، َوَعَسى).

ا لِْلَمْعلُْوِم. 4- أَْن َيُكْوَن َمْبِنّيً
٥- أَْن َيُكْوَن َقاِبًال لِْلُمَفاَضَلِة، َفَال ُيَصاُغ ِمَن اْألَْفَعاِل َغْيِر اْلَقاِبَلِة لِْلُمَفاَضَلِة، ِمْثُل: 

َماَت، َوَناَم، وَفِنَي، وَغِرَق، َوَعِمَي .
َالَلِة َعَلى َلْوٍن،  َثه (َفْعَالء)، ِفي الدَّ ٦- َلْيَس اْلَوْصُف ِمْنُه َعَلى َوْزِن (أَْفَعل) الَِّذي ُمَؤنَّ
ِمْثُل: (َحِمَرْت ُخُدْوُدَها َخَجًال)، أْو ِحْلَيٍة (ِزْيَنٍة)، ِمْثُل:( َكِحَلْت َعْيُنَها)، أْو َعَلى 

يٍّ َظاِهٍر، ِمْثُل: (َعِوَرْت َعْيُنُه). َعْيٍب ِحسِّ
ْفِضْيِل ِمنَها ِبَطرْيَقٍة ُمَباشَرٍة،  ا األَْفَعاُل الَِّتي َلْم َتْسَتوِف ُشُرْوَط ِصياَغِة اْسِم التَّ أَمَّ
التَّمِيْيِز،  َعَلى  َمْنُصَوًبا  اْلِفْعِل  بِمْصَدِر  َنأِتَي  بأْن  َذلَِك  إلى  الُوُصْوُل  باإلْمَكاِن  فإِنَّه 
َوأَْجَمل،  َوأَْسَوأ،  َوأْحَسُن،  َوأْكَثُر،  أَشّد،  ِمْثُل:  ْفِضْيِل،  التَّ َعَلى  َدالٌَّة  أَْلَفاٌظ  َتْسِبقُُه 



١١٦

ُيْجَمُع  ْفِضْيِل  التَّ اْســـُم 
َجْمًعا َسالًِما، َو َجْمَع َتْكِسْيِر 
(أَْفَضُل: اْفَضلُْون، َوأَفاَضُل، 

َو(فُْضَلى: فُْضَلَياُت).

َفاِئَدٌة

َوأَْقَبح، َوأَْكَبر، َوأَْعَلى، َوأَْدَنى؛ َوَغْيِرَها ِمَن اْألَْلَفاِظ ، َمْثُل: ( األََرُض أََشدُّ ُخْضَرًة 
َفُة ِمْنُه َعَلى  َتاِء)؛ ِألَنَّ اْلِفْعَل (َخِضَر) َدالٌّ َعَلى َلْوٍن َوالصِّ ِبْيِع ِمْنَها ِفي الشِّ ِفي الرَّ
َباًعا لِْلِنَظاِم ِمْن َغْيِرِه)؛ ِألَنَّ اْلِفْعَل  ُب أْكَثُر اتِّ الُِب الُمَهذَّ َوْزِن (أَْفَعل- َفْعالء)، َو(الطَّ

ْفِضْيِل ِمْنُه. َبَع) ُخَماِسيٌّ َال َتُجْوُز ِصَياَغُة اْسِم التَّ (اتَّ
اْلَحاَالُت الَِّتي َيْأِتي َعَلْيَها اْسُم التَّْفِضْيِل: 

َواإلَِضاَفِة،  (ال)  ِمْن  ٌد  ُمَجرَّ ِهَي:  َحاَالٍت،  َثالِث  َعَلى  ْفِضْيِل  التَّ اْسُم  َيأِتي 
َوُمْقَتِرٌن بـِ (ال )، َوُمَضاٌف .

ًدا ِمْن (ال) َواإلَضاَفِة، ِمْثُل: (اْلَجَمُل أْصَبُر ِمْن َغْيِرِه َعَلى  َفِعْنَدَما َيُكْوُن ُمجرَّ
ِبِصْيَغٍة  َفَيُكْوُن  ْذِكْيَر،  َوالتَّ اْإلْفراَد،  ْفِضْيِل  اْلتَّ اْسُم  ُيالِزُم  الَحاِل  َهِذِه  ِفي  اْلَعَطِش)، 
ُل َعَلْيه َمْجُرْوًرا ِبـ(ِمْن)، َفَنقُْوُل: (اْلَجَمَالِن  َواِحَدٍة ِفي ُكلِّ اْسِتْعَماَالِتِه، َوَيأِتي الُمَفضَّ

أَْصَبُر ِمْن َغْيِرِهَما َعَلى اْلَعَطِش)، َو(اْلِجَماُل أَْصَبُر ِمْن َغْيِرَها َعَلى اْلَعَطِش).
أِنْيِث،  ْذِكْيِر َوالتَّ ْعِريِف، َوالتَّ ُه ُيَطاِبُق َمْوُصوَفُه ِفْي التَّ ا ِعنَدَما َيْقَتِرُن بـ(ال)، َفإنَّ أمَّ
ْفَلى) ِفي َحاِل اْإلْفَراِد،  ْثِنَيِة َواْلَجْمِع، ِمْثُل: (اْلَيُد اْلُعْلَيا َخْيٌر ِمَن اْلَيِد السُّ واْإلْفَراِد َوالتَّ
ْثِنَيِة، َو(األِشقَّاُء  ِقْيَقَتاِن ُهَما الفُْضَلَياِن) ِفي َحاِل التَّ ِقْيَقاِن ُهَما األَْفَضَالِن)، َو(الشَّ َو(الشَّ

ِقْيَقاُت ُهنَّ الفُْضَلَياُت) ِفي َحاِل  ُهم األَْفَضلُوَن)، (الشَّ
ُل َعَلْيه ِفي اْلُجْمَلِة. اْلَجْمِع، َوَال َيأِتي الُمَفضَّ

ْفِضْيِل ُمَضاًفا، َفإْن أِضْيَف  - َوِعْنَدَما َيُكوُن اْسُم التَّ
إَِلى َنِكَرٍة، ِمْثُل: (عليٌّ أْحَسُن َساِئٍق)، َالَزَم اْإلْفَراَد 
ْذِكْيَر ِفي َجِمْيِع األْحَواِل، َوَيْبَقى االْسُم الُمَضاُف  َوالتَّ
ِل  الُمَفضَّ لِْالْسِم  ُمَطابًقا  َبْعَدهُ  َعَلْيه)  ل  (الُمَفضَّ إَلْيه 

َقْبَلُه، ِمْثُل: - ُسَعاُد أَْفَصُح َطالَِبٍة.
- َهَذاِن اْلِكَتاَباِن أْنَفُع ِكَتاَبْيِن.
- َهاَتاِن اْلِبْنَتاِن أْجَمُل ِبْنَتْيِن .

َباُت أْحَسُن ِنَساٍء. يِّ - النَِّساُء الطَّ
َجاُل الُكَرَماُء أْفَضُل ِرَجاٍل. - الرِّ

ا ُمَالَزَمُة  ْفِضْيِل إَِلى َمْعِرَفٍة َفَيُجْوُز ِفْيه َوْجَهاِن؛ إمَّ ا ِعْنَدَما ُيَضاُف اْسُم التَّ أَمَّ
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ْفِضْيِل  التَّ اْسُم  ُيْعَرُب 
ِبَحَسِب َمْوِقِعِه ِمَن الُجْمَلِة.

َفاِئَدٌة

َتْقِوْيُم اللَِّساِن

قُْل: (َهَذا اْألَْمُر َالِفٌت لِلَنَظِر) 
َوَال َتقُْل: (َهَذا اْألَْمُر ُمْلِفٌت لِلنََّظِر) 

ل)  ْذِكْيِر، ِمْثُل: (َفاِطَمُة أْفَضُل النَِّساِء)، أْو ُمَطاَبَقُة َمْوُصْوِفِه (الُمَفضَّ اْإلْفَراِد، َوالتَّ
ٌد أَْفَضُل اْألَناِم)، َو(َفاِطَمُة  إْفَراًدا، َوَتْثِنَيًة، َوَجْمًعا، َوَتْذِكْيًرا، َوَتأِنْيًثا، ِمْثُل َقولَِنا: (ُمَحمَّ

أْفَضُل النَِّساِء)، أْو (َفاِطَمُة فُْضَلى النَِّساِء).
- ُهَما أَْفَضُل اْلَقْوِم، أَْوأَْفَضَال اْلَقوِم .

- َهؤَالِء أَْفَضُل اْلَقْوِم،  أَْو أَفاِضُل اْلَقْوِم .
- ُهنَّ أَْفَضُل النَِّساِء،  أَْوفُْضَلَياُت النَِّساِء .

ُخالَصُة الَقَواِعِد

أَنَّ  َعَلى  َيُدلُّ  ُمْشَتقٌّ  اْسٌم  ْفِضْيِل  التَّ اْسُم   -1
َوَزاَد  َواِحَدٍة،  ِصَفٍة  ِفْي  اْشَتَرَكا  َشْيَئْيِن 
َعَلى  َوَيأِْتي  ِفْيَها،  اْآلَخِر  َعَلى  أََحُدُهَما 

ْفِضْيِل ِمْن َثَالَثِة أْرَكاٍن، ِهَي:  ُن أُْسلُْوُب التَّ ثَها (فُْعَلى). َوَيَتَكوَّ َوْزِن(أَْفَعل)، َوُمَؤنَّ
ُل َعَلْيه .   ْفِضْيِل، والُمَفضَّ ُل، َواْسُم التَّ الُمَفضَّ

ْفِضْيِل ِمَن اْلِفْعِل ُمَباَشَرًة إَِذا َتَواَفَرْت ِفْيِه الشُُّروُط اآلِتَية :أَْن َيُكْوَن  ۳- ُيَصاُغ اْسُم التَّ
َوأَالَّ  لِلَتَفاُضِل،  َوَقاِبًال  لِْلَمْعلُوِم،  ا  َوَمْبِنّيً ا،  َوَتاّمً َوُمْثَبًتا،  ًفا،  َوُمَتَصرِّ ا،  ُثَالِثيَّ اْلِفْعُل 
ُثَها  َفُة ِمْنُه َعَلى َوْزِن (أَْفَعل) ُمَؤنَّ ا َتُكْوُن الصِّ َيُدلَّ َعَلى َلْوٍن، أَْو َعْيٍب، أَْو ِحْلَيٍة ِممَّ

(َفْعالء).
ُرْوِط، ُيؤَتى ِبَمْصَدِر اْلِفْعِل  ْفِضْيِل ِمْن ِفْعٍل َغْيِر ُمْسَتْوٍف لِلشُّ ۳- ِعْنَد ِصَياَغِة اْسِم التَّ
ْمِيْيِز َمْسُبوًقا ِبِفْعٍل ُمَساِعٍد َعَلى َوْزِن (أَْفَعل)، ِمْثُل: (أَْكَثر، وأََشّد،  َمْنُصْوًبا َعَلى التَّ

وأَْقَوى) َوَما َشاَبَهَها.
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َحلِّْل َوأْعِرْب

اِلَيَة ُثمَّ َأْعِرْبَها: اْلُجْنِديُّ َأْكَثُر ِإْخَالًصا ِلَوَطِنِه. َحّلِل اْلُجْمَلَة التََّ

َحلْل

ْر  َالِحْظ َوَفكِّ

ْر تَذكَّ

َتَعلَّْمَت

َتْسَتْنِتُج

اْإلْعَراُب

ِقْيِع.   َحلِّْل َوأْعِرِب اْلُجْمَلَة اْآلِتَية  : الثَّْلُج َأْجَمُل ِمَن اْلصَّ

َوَطِن +هـ  لِـإْخَالًصاأَْكَثُراْلُجْنِديُّ

أنَّ  َعَلى  َيُدلُّ  فُْعَلى)  (أَْفَعل-  َوْزِن  َعَلى  ُمْشَتقٌّ  اْسٌم  الَتْفِضْيِل:  اْسُم 
ِفْيَها،  اْآلَخِر  َعَلى  أََحُدُهَما  َوَزاَد  َواِحَدٍة،  ِصَفٍة  ِفي  اْشَتَرَكا  َشْيَئْيِن 
َكاَن  إِْن  ْفِضْيِل  التَّ اْسِم  َبْعَد  َوَما  اْلُجْمَلِة.  ِمَن  َمْوِقِعِه  ِبَحَسِب  َوُيْعَرُب 

َنِكَرًة َمْنُصْوَبًة ُيْعَرُب َتْمِيْيًزا.

ِل اْلُجْمَلِة ُهَو ُمْبَتَدأٌ، َوُكلُّ ُمْبَتَدٍأ ِبَحاَجٍة إَلى َخَبٍر، َوُهَو  االْسُم إَذا َكاَن َمْرفُْوًعا ِفي أَوَّ
اْسٌم َمْرفُْوٌع أَْيًضا َيأِتي َبْعَد اْلُمْبَتَدِأ. َوإَذا اتََّصَل َضِمْيٌر ِباالْسِم َفإنَّه ُمَضاٌف إَلْيه.

اْسٌم َجاء َبْعَد 
َحْرِف اْلَجرِّ 

(اْسٌم).

َفٌة  َكلَِمٌة ُمَعرَّ
ِبـ(ال) اْسٌم.

َكلَِمٌة َعَلى 
َوْزِن (أْفَعل) 
ِفي آِخِرَها 

ٌة. َضمَّ

َنٌة  َكلَِمٌة ُمَنوَّ
(اْسٌم).

َحْرُف 
. َجرٍّ

َخَبٌر َمْرفُْوٌع 
 َوَعَالَمُة َرْفِعِه 
اِهَرةُ  ُة الظَّ مَّ الضَّ

َعَلى آِخِرِه.

َتْمِيْيٌز َمْنُصْوٌب 
َوَعَالَمُة َنْصِبِه 
اِهَرةُ  اْلَفْتَحُة  الظَّ

َعَلى آِخِرِه

اْسٌم َمْجُرْوٌر 
ِه  َوَعَالَمُة َجرَّ
الَكْسَرةُ، َوُهَو 
ُمَضاٌف َواْلَهاُء 

َضِمْيٌر ُمتَِّصٌل ِفي 
َمَحلِّ َجرٍّ ِباْإلَضاَفِة.

ُمْبَتَدأٌ َمْرفُْوٌع 
َوَعَالَمُة َرْفِعِه 

اِهَرةُ  ُة الظَّ مَّ الضَّ
َعَلى آِخِرِه.

َحْرُف 
َجرٍّ

َتْمِيْيٌز َمْنُصْوٌبَخَبٌر َمْرفُْوٌع
اْسٌم َمْجُرْوٌر،  

(ُمَضاُف) 
َو(ُمَضاٌف إَلْيه).

ُمْبَتَدأٌ َمْرفُْوٌع



١١٩

  
التَّْمِرْينَاُت

۱   
ْفِضْيِل: َعيِّْن ِفي َماَيلي اْسَم التَّ

َحى: 4). 1- َقاَل  َتَعاَلى: «َوَلْآلِخَرةُ َخْيٌر لََّك ِمَن اْألُوَلٰى» (الضُّ
2-  َقاَل َتَعاَلى: «َوَيقُولُوَن  لِلَِّذيَن َكَفُروْا َهُؤَالِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوْا َسِبْيًال» (النَِّساء: ٥1) .
لَِك ِبأَنَّ  ا َنَصاَرٰى َذٰ ًة لِّلَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقالُوا إِنَّ ۳- َقاَْل َتَعاَلى: « َوَلَتِجَدنَّ أَْقَرَبُهْم َمَودَّ

ُهْم َال َيْسَتْكِبُروَن» (اْلَماِئَدة: ۸2). يِسيَن َوُرْهَباًنا َوأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّ
اِعُر: 4- َقاَل الشَّ

َدْت ِمْنُه أَْطَيُب ْحِل َبْل َما َزوَّ َدْت       َجَنى النَّ     َفَقاَلْت َلَنا أَْهًال َوَسْهًال َوَزوَّ
٥- َحَضاَرةُ اْلِعَراِق أَْقَدُم اْلَحَضاَراِت ِفي األْرِض.

اًنا. ٦- َبْغَداُد أَْكَثُر ُمُدِن اْلِعَراِق ُسكَّ
ِه، َوَخْيُرُهْم أَْنَفُعُهْم لِْآلَخِرْيَن. َقاَء َشرِّ ۷- َشرُّ النَّاِس َمْن أَْكَرَمُه النَّاُس اتِّ

۸- الُمْشَتِري أَْكَثُر الَكَواِكِب َشَبًها ِباْألْرِض.

۲
ْكِل َعَلى أَْن َتْسَتْوِفَي َحاَالِت  الِيَة ِفي ُجَمٍل َمْضُبْوَطٍة ِبالشَّ ْفِضْيِل التَّ  َضْع أَْسَماَء التَّ

ْفِضْيِل الثََّالَث. اْسِم التَّ
      أَْقَوى - أَْشَجع- أَْشَرف- أْدَنى- أَْجَرأ

 ۳
ْضِع اْسَم َتْفِضيٍل ُمَناِسًبا ِفي الَفَراَغاِت اْآلِتَيِة:

َهِب. 1- ُتَراُب اْلَوَطِن ……… ِمَن الذَّ
2- َقِصْيَدةُ (ِدْجَلة الَخْيِر) …… َقَصاِئِد اْلَجَواِهِريِّ ُشْهَرًة.

۳- اْألَْرُض ……… َحْجًما ِمَن الشَّْمِس.
4- َسدُّ الَمْوِصِل ........َسدٍّ ِفي اْلِعَراِق.
٥-  َنْهُر الفَُراِت .........ِمْن َنْهِر ِدْجَلَة.
َدَقِة ..... أَْجًرا ِمْن إْبَداِئَها. ٦- إْخَفاُء الصَّ
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 ٤

ا َيلِي ُثمَّ أْعِرْبه: ْفِضيِل ِممَّ اْسَتْخِرِج اْسَم التَّ
ْوم: 2۷) 1- َقاَل َتَعاَلى: «َوُهَو الَِّذي َيْبَدأُ اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدهُ َوُهَو أَْهَوُن َعَلْيِه» ( الرُّ

وَها» ( النَِّساء: ۸٦). ٍة َفَحيُّوا ِبأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ُردُّ يُتم ِبَتِحيَّ 2- َقاَل َتَعاَلى: «َوإَِذا ُحيِّ
۳- َقاَل اْلَفَرْزَدُق:

َماَء َبَنى َلَنا        َبْيًتا َدَعاِئُمُه أََعزُّ َوأَْطَوُل     إنَّ الَِّذي َسَمَك السَّ
: 4- َقاَل الُمَتَنبِّيُّ

     َيا أَْعَدَل النَّاِس إالَّ ِفي ُمَعاَمَلِتي      ِفْيَك اْلِخَصاُم، َوأَْنَت اْلَخْصُم َواْلَحَكُم
اِعُر: ٥- َقاَل الشَّ

َمِن     َيْخلُْو ِمَن اْلَهمِّ أَْخالُهم ِمَن اْلِفَطِن     أََفاِضُل النَّاِس أََغَراٌض لَِذا الزَّ
ٍة ِفي ِجَباِل اْلِعَراِق. ُة َجَبِل هْلِكْرَد أَْعَلى ِقمَّ ٦- ِقمَّ

َفاِت، َوأَْخَطُرَها َعَلى اْلُمْجَتَمِع اْإلْنَساِنيِّ . ُب أَْسَوأُ الصِّ ۷- التََّعصُّ
ِة اإلْنَساِن. َياَضِة لِِصحَّ ۸- اْلَمْشُي أَْفَضُل أَْنَواِع الرِّ

ِة اْإلِنْساِن ِمْن َغْيِرَها. ِرْيَعُة أَضرُّ ِبِصحَّ ۹- اْلَوَجَباُت السَّ
الُِح أَْحَرُص النَّاِس َعَلى ُمْمَتَلَكاِت َبَلِدِه. 10- اْلُمَواِطُن الصَّ

11- اْلِعَراِقيُّ اْلُمِحبُّ لَِوَطِنِه أَْبَعُدُهْم ِمَن الَفَساِد.

 ٥

َبِب، ُثمَّ  ًنا َطِرْيَقَة ِصَياَغِته، َمَع َبَياِن السَّ الِيِة ُمَبيِّ ْفِضْيِل ِمَن األَْفَعاِل التَّ َهاِت أَْسَماَء التَّ
أْدِخْلُه ِفي ُجْمَلٍة ُمِفْيَدٍة:

َزِرَق -أْهَدى– أَْهَمَل– َحِذَر- َبْعَثَر- َظَلَم - َسلَِم- َحِوَر.

 ٦

َثَة، َواْلَجْمَع ِبَنْوَعْيِهَما، َوَغيِّْر َما َيْلَزُم َتْغِيْيَرهُ،  الَِيِة اْلُمْفَرَدَة اْلُمَؤنَّ َخاِطْب ِباْلِعَباَرِة التَّ
َمَع َبَياِن اْلُوُجْوِه اْلَجاِئَزِة.

ِة أَْفَضُل اْألََساِتَذِة) .      (أُْسَتاُذ اللَُّغِة الَعَرِبيَّ
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الدَّْرُس الثَّالُِث: األَدُب

: بلْنُد اْلَحْيَدِريُّ
 

إَلى  الُحرِّ  ْعِر  الشِّ اِد  ُروَّ ِمْن  َواِحًدا  اْلَحْيَدِريُّ  َبَلْنُد  ُيَعدُّ 
. ُولَِد ِفي َبْغَداَد َعام  اِتيِّ يَّاب، وَناِزك الَمالِئكة، َوالَبيَّ جاِنِب السَّ
، ُكْرِديُّ األْصِل، َوَمْعَنى اْسِمه  1۹2٦م، وهَو َشاِعٌر ِعراِقيٌّ

. َوهَو ِمْن َعاِئَلٍة  ِة (َشاِمٌخ)، َكاَن َوالُِدهُ َضاِبًطا ِفي اْلَجْيِش اْلِعراِقيِّ ِفي اْللَُغِة اْلُكْرِديَّ
ِة،  َلْيَماِنيَّ َكِبْيَرٍة أَْغَلُبَها َكاَن َيْقِطُن ِفي َشَماِل اْلِعَراِق َماَبْيَن أَْرِبْيَل َوِسْلِسَلِة ِجَباِل السُّ
ِتِه َبْعَد َوَفاةِ َوالَِدِتِه َعام 1۹42م. ُتِوفَِّي َوالُِدهُ َعام 1۹4٦م.  َواْنَتَقَل لِْلَعْيِش في ِبْيِت َجدَّ
ْقَد، َوالتُّراَث،  ، َوالنَّ َعًة، إْذ َدَرَس األََدَب اْلَعَرِبيَّ َكاَنْت َثقاََفُة َبَلنَد الَحْيَدِريِّ َثَقاَفًة ُمَتَنوِّ
ْيِن،  ْفِس، َواْلَفْلَسَفَة. ُتِوفَِّي ِفي أَمِرْيَكا َعام 1۹۹٦م. ِمن َدواَِوْيِنِه: َخْفَقُة الطِّ َوِعْلَم النَّ

وأَغاِني اْلَمِدْيَنِة اْلَمْيَتِة، وِجْئُتْم َمَع اْلَفْجِر. وُخُطواٌت ِفي اْلُغْرَبِة، َوَغْيُرَها.
 

َقِصْيَدُة ( ِإلى َوَلِدي) ِلْلشاِعِر َبَلْنَد الَحْيَدِرّي (للدرس):
َســــــــَأُعــــوُد َثـــاِنَيًة ِإِلـــــيْك
ُألَقــبَِّل الـنَّوَر الَِّذْي ِفي ناِظَريْك 
ِلــــَتَناَم َبْيـَن َيـــَدي َصــــــْحَوة 

َراَحَتيــــــــْك 
َسَتِصـــــْيُح!
َعاَد َأِبي ِإَليَّ
َحــيًّـــــــــــا

ِبـــَرْغمِ اْلــــَمْوِت َعاَد َأِبي ِإَلـي 
ِفــي َناِظَريِه ِحَكــــــاَيــــٌة 

َعـــْن َألـــــِف ِإْيَمــــــاٍن َوَشــكِّ 
َعـــْن َألـــــِف ُجـــــْرٍح َغــــاِئٍر 
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سأعود ثانية إليك
َكـالـَموِت َيْصــُمُت ِحــْيَن َيْحِكي 

َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  َأَنــــــا ِإن َرَجــــْعُت َغــــــًدا ِإَلــــيك 

ِفي َراَحَتْيَك : ِفي َكفَّْيَك 
َغاِئٌر: َعِمْيٌق

ِإْن ُعــْدُت َثاِنَيًة ِإَلـــْيك ...َفــال َتَسْل    
ــــــا َلــــــَدي  َعمَّ

َعـــْن َغْيَمٍة َتْجَتــــاُز َهْدَأَة ُمـــْقَلَتيَّ 
ال 

ال َتــــَســـــــــــْل 
ْمِت ِمْن َزْهٍر َوَشوْك  ا َوَراَء الصََّّ َعمََّ

َأَنـــــا ِإْن ُسِئْلُت 
َفَســــوَف َأْبِكي 

التَّْحلِْيُل

اِعُر ِبلَِساِن اْلوالِِد الَِّذي  َدُث ِفْيَها الشَّ َهِذه الَقَِصْيدةُ ِرَساَلٌة ِمْن َوالٍِد إِلى َوَلِدِه، َيَتحَّ
ة أُْخَرى،  ُيَناِجي اْبَنُه ِفي اْلَمَناِم لُيَكلَِّمُه َعْن َرْغَبِته ِفي الُعْوَدِة إَلى اْلَحَياِة لَِيْحَتِضَنه َمرَّ
ذات  اللغة  َيْخَتاُر  الَقِصْيَدِة  هِذِه  ِفي  اِعُر  َواْلشَّ َجِدْيد.  ِمْن  َعْيَنِيه  ِفي  اْلَفْرَحَة  َوَيَرى 
ُر  التراكيب والمفردات المشحونة بالعاطفة التي تعبر عن حنان االب لولده. وُيَكرِّ
اْلُحلُِم  ِفي  ْيِف  الطَّ ُرُجوُع  هَو  األَِب  ُرُجوَع  أَنَّ  لُيَبيَِّن  ِعَباَراِتِه  ِفي  ْرِطَيَة  الشَّ (إِْن) 
. َوُهَو فيها  ْغِم ِمن  اْلُخلوِد اْلروِحيِّ ، َعَلى الرَّ ُجوِع اْلَجَسِديِّ اْلواِقِعيِّ َواْسِتَحاَلُة الرُّ

َيْسَتْعِمُل اْلِعَبارِاِت الَبِسْيَطَة الَجْزَلَة لُِيوِصَل الِفكَرَة ِبَشْكٍل َبْسيٍط َوُموَجٍز.

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

. اِعِر َبَلنَد الَحْيَدِريِّ ْد َدَواِوْيَن الشَّ 1- َعدِّ
ْرِطَيَة ِفي َقِصْيَدِتِه َهِذِه؟ اِعُر (إْن)الشَّ َر الشَّ 2- لَِماَذا َكرَّ

اِعِر الَِّتي اْسَتْعَمَلَها ِفي اْلَقِصْيَدِة أَْم َسْهَلٌة؟ َولَِماَذا؟ ۳- أَ َصْعَبٌة َكاَنْت ِعَباَراُت الشَّ
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اْلَوْحَدُة التَّاِسَعُة
اْإلَخاُء

التَّْمِهْيُد

ِة  أُُخوَّ اْلَحقَِّة،  ِة  اْألُُخوَّ ِبُرْوِح  اْلَجَماَعِة،  َمَع  اْلَعْيَش  ُة  اْإلِْنَساِنيَّ اْلِفْطَرةُ  َتْقَتِضي   
ِة اْلَوَطِن، َوإَِذا َدَهَم اْلُمْجَتَمَع َخَطٌر َما، َفَعلى أَْفَراِدِه َكافًَّة، أَْن  ْيِن َوأُُخوَّ ِة َوالدِّ اإلِْنَساِنيَّ
َداِئِد ُتْعَرُف اْإلِْخَواُن  َيَتَكاَتفُوا َوَيْعُضَد َبْعُضُهم َبْعًضا، َوُيِعْيَن َبْعُضُهم َبْعًضا، َفِعْنَد الشَّ
ًة  ٍة َوُمَساَعَدٍة ُيَعدُّ قُوَّ َواْألَْصَحاُب، َوَما َيُكْوُن َبْيَنُهم ِفي ِتْلَك اْلَمَواِقِف ِمْن أُْلَفٍة َوَمَحبَّ

َكِبْيَرًة َيْقَهُرْوَن ِبَها ُكلَّ اْلَمَصاِعِب، َوَيُد ِهللا َفْوَق أَْيِدْيِهم، َوهللاُ َمَع اْلَجَماَعِة.

نَةُ  اْلَمفَاِهْيُم اْلُمتََضمَّ

ٌة. - َمَفاِهْيُم ِدْيِنيَّ
ٌة. - َمَفاِهْيُم َتْرَبِويَّ

ٌة. - َمَفاِهْيُم اْجِتَماِعيَّ
- َمَفاِهْيُم ُحقُْوِق اإلِْنَساِن.

ٌة. - َمَفاِهْيُم لَُغِويَّ
ٌة. - َمَفاِهْيُم أََدِبيَّ

َما قَْبَل النَّصِّ

- َهْل َتْعِرُف َما َحقُّ اإلْنَساِن َعَلى أَِخْيِه اإلْنَساِن؟
ةُ َعَلى َمْن َوَلَدْتُهم أُمٌّ َواِحَدةٌ؟ - َهْل َتْقَتِصُر األُُخوَّ
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ُل: الُمطَالََعةُ الدَّْرُس األوَّ

اِإلَخاُء
اْلُمَهاِجِرْيَن  َبْيَن  ْت  َتمَّ الَِّتي  اْلُمَؤاَخاِة  ِة  ِقصَّ إَِلى  اْلَكِرْيُم  اْلقَُرآُن  ُيِشِر  َلْم  َلْو 
ُة اْلُمَوّثَقُة  اِرْيِخيَّ َواِهُد التَّ ِحْيَحُة، َوالشَّ ُة الصَّ َبِويَّ َواألَْنَصاِر، َوَلْو َلْم َتأِْت النُُّصْوُص النَّ
ٌة ِمْن َنْسِج اْلَخَياِل؛ َوَذلَِك ِألَنَّ َمَشاِهَدَها َوأَْحَداَثَها  َها ِقصَّ لُِتَؤّكَد َهِذِه اْلَحاِدَثَة، َلقُْلَنا إِنَّ
ْطِبْيِق،  َوالتَّ اْلَواِقِع  أَْرِض  إَِلى  اِت  َظِريَّ َوالنَّ اْلُمُثِل  ِبَعاَلِم  َواْنَتَقَلْت  ٍر،  َتَصوُّ ُكلَّ  َفاَقْت 
َفاِني، َوالتَّْضِحَيِة َعَلى َنْحٍو َلْم َيْحُدْث  َحاَبُة اْلَكِثْيَر ِمْن ُصَوِر التَّ َم الصَّ َوِفي ِظلَِّها َقدَّ
ُل ُدُرْوَسُه، َوَنْسَتْلِهُم  ا َيْجَعلَُنا َنِقُف أََماَم َهَذا اْلَحَدِث َنَتأمَّ ٍة ِمَن اْألَُمِم، ِممَّ ِفي َتاِرْيِخ أُمَّ

ِعَبَرهُ.
أَْرٍض  إَِلى  لَِيِصلُوا  َمِة،  اْلُمَكرَّ َة  َمكَّ ِمْن  اْلُمَهاِجُرْوَن  َخَرَج  ِعْنَدَما  ُة  اْلِقصَّ َتْبَدأُ 
اْلُمْشِكَالِت  ِمَن  َعَدٍد  ُظُهْوُر  ْحَلِة  الرِّ َهِذِه  أََثِر  ِمْن  َوَكاَن  ُمْخَتلٍِف،  َوَواِقٍع  َجِدْيَدٍة 
َياِر، َوَتْرُك ُمْعَظِم اْألَْمَواِل  ُعْوُر ِباْلُغْرَبِة َوُمَفاَرَقُة األَْهِل َوالدِّ اْلَجِدْيَدِة، َلْيَس أََقلَّها الشُّ
اْلَجِدْيِد، فضًال عن  َواالْقِتَصاِدّي  اْلَمِعْيِشيِّ  اْلَوْضِع  َوَطِبْيَعُة  َة،  َمكَّ ِفي  َواْلُمْمَتَلَكاِت 
ى إَِلى  ا أَدَّ ِة الَِّتي أَْحَدَثَها االْنِتَقاُل اْلُمَفاِجُئ إَِلى ِبْيَئٍة أُْخَرى، ِممَّ ِة َواْلَبَدِنيَّ ِحيَّ اْآلثاِر الصِّ

ا َلُهم. ى َوَغْيِرَها؛ َفَكاَنِت اْلِهْجَرةُ ِمحّكً ُظُهوِر األَْمَراِض ِفي ُصفُْوِفِهم َكاْلُحمَّ
اْلَمْسِجِد  ِبَناِء  َبْعَد  َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعَلْيِه  ِبيُّ (َصلَّى هللاُ  النَّ ِبِه  َقاَم  َعَمٍل  ُل  أَوَّ َفَكاَن 
، َتقُْوُم َعَلى  َتْشِرْيَع ِنَظاِم اْلُمَؤاَخاِة، َوِهَي َراِبَطٌة َتْجَمُع َبْيَن اْلُمَهاِجِريِّ َواألَْنَصاِريِّ
َواْلُمَواَساِة  َواْلِحَماَيِة،  َوالنُّْصَرِة  ِة،  َواْلَمَودَّ اْلُحبِّ  َمَشاِعَر  َوُتَوثُِّق  اْلَعِقْيَدِة،  أََساِس 
َما اْلُمْؤِمُنْوَن أُْخَوةٌ»  ِباْلَماِل َواْلَمَتاِع، َوَكاَن ِمْفَتاُح َهَذا اْلَمْشُرْوِع ُهَو َقْولُُه َتَعاَلى: «إِنَّ
ِة َبْيَن اْلُمْؤِمِنْيَن َجِمْيًعا، َوَذلَِك  ِة اْلَعامَّ (الحجرات:10) َوَهِذِه اْلُمَؤاَخاةُ أََخصُّ ِمَن األُُخوَّ
َواُرِث ِمْن ُدْوِن أَْن َيُكْوَن َبْيَنُهَما ِصَلٌة ِمْن َقَراَبٍة أَْو  َها أْعَطْت لِْلُمَتآِخْيَن اْلَحقَّ ِفي التَّ ألَنَّ
ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواْألَْقَرُبوَن َوالَِّذيَن  َرِحٍم، َكَما ِفي َقْولِِه َتَعاَلى: «َولُِكلٍّ َجَعْلَنا َمَوالَِي ِممَّ
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َما اْلُمْؤِمُنْوَن  ْل َقْوَلُه َتَعاَلى: «إِنَّ َتأَمَّ
الَِّتي  َما)  (إِنَّ األََداةُ  َفِفْيها  أُْخَوةٌ» 
َهللا  أَنَّ  َيْعِني  َوَهَذا  اْلَحْصَر،  ُتِفيُد 
ِفي  ِة  األُُخوَّ َمْعَنى  َحَصَر  َتَعاَلى 
ُة،  اْلَحِقْيِقيَّ ةُ  األُُخوَّ َوِهَي  اإلِْيَماِن 
 ، اْلُمَتَنبِّيُّ اِعُر  الشَّ َما  إِنَّ َنقُْوُل:  َكَما 

َما اْلُمْصلُِحْوَن ُمْفلُِحْوَن. َوإِنَّ

فِي أْثنَاِء النَّصِّ
َنِصيَبُهْم»(النساء:۳۳).  َفآَُتوُهْم  أَْيَماُنُكْم  َعَقَدْت 
َواُرِث َزَمًنا، َحتَّى  ِة التَّ َوَقِد اْسَتَمرَّ اْلَعَمُل ِبَقِضيَّ
اْسَتَطاَع اْلُمَهاِجُرْوَن أَْن َيأَْلفُوا اْلَمِدْيَنَة َوَيْخَتلُِطوا 
ا  ِممَّ اْلَخْيِر  َمَصاِرْيَع  َلُهم  هللاُ  َوَفَتَح  ِباْلُمْجَتَمِع، 

أَْغَناُهم َعِن اآلَخِرْيَن.
لِْالْعِتَباَراِت  َوْزًنا  ُتِقْم  َلْم  اْلُمَؤاَخاَة  ِتْلَك  إِنَّ 
َبْيَن  َجَمَعْت  إِْذ  ِة؛  َبِقيَّ الطَّ اْلَفَواِرِق  أَِو  ِة  اْلَقَبلِيَّ
َواألَْبَيِض  َواْلَفِقْيِر،  َواْلَغِنيِّ  ِعْيِف،  َوالضَّ اْلَقِويِّ 
َواألَْسَوِد، َواْلُحرِّ َواْلَعْبِد، َوِبَذلَِك اْسَتَطاَعْت َهِذِه 

َمَحلََّها  لَِتُحلَّ  األَْرِض،  أَِو  اْلِجْنِس،  أَِو  لِْلَقِبْيَلِة،  ِة  اْلَعَصِبيَّ َعَلى  َتْنَتِصَر  أَْن  ةُ  األُخوَّ
اِرْيُخ اْلَعِدْيَد ِمَن اْلَمَواِقِف اْلُمْشِرَقِة  َل التَّ ُة. َوَقْد َسجَّ ْيِنيَّ ةُ الدِّ ُة، َواألُُخوَّ اِبَطُة اإلِْيَماِنيَّ الرَّ
َبْل  األَْمَواِل؛  اْقِتَساِم  َحدِّ  ِعْنَد  األَْمُر  َيَتَوقَِّف  َفَلْم  ِة،  األُُخوَّ َهِذِه  ِظلِّ  ِفي  َنَشأْت  الَِّتي 
َوَجْدَناُهم َيَتَساَبقُْوَن لَِيْفِدَي َبْعُضُهم َبْعًضا ِبأَْرَواِحِهم، َوُهَو أَْمٌر َلْم َيْحَصْل ِعْنَد اْلِهْجَرِة 
َالُم - َوُهَو أَُخو َرُسْوِل  ُهم َكاُنوا َيْفَعلُْوَنُه َقْبَل َذلَِك، َفاإلَِماُم َعلِيٌّ َعَلْيِه السَّ َفَقْط َبْل إِنَّ
ِهللا (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه) ِفي اْلُمَؤاَخاِة َوَقْبَلَها- َيَناُم ِفي ِفَراِش َرُسْوِل ِهللا (َصلَّى هللاُ 
َياِطْيِن ِمْن قَُرْيٍش الَِّذْيَن اْجَتَمُعوا لَِيْضِرُبْوهُ َضْرَبَة  َعَلْيِه َوآلِِه)؛ لَِيْحِمَيُه ِمْن ُحَلَفاِء الشَّ
ُهم َسَيْضِرُبْوَن َمْن َكاَن َناِئًما ِفي  َسْيٍف َواِحَدًة، َوَلْم ُيعَن ِبَما َسُيِصْيُبُه َبْل َكاَن ُمَتَيِقًنا أَنَّ

ْيِن. ْيِن َواإلِْخَالُص لِلدِّ ةُ الدِّ ةُ التي دفعته الى ذلك أُُخوَّ َها األُُخوَّ اْلِفَراِش، َوَلِكنَّ
ِبيِّ  ، َبْل إِنَّ َكِثْيًرا ِمَن األَْنَصاِر َعَرُضوا َعَلى النَّ  َوَلْم َيِقِف األَْمُر ِعْنَد َهَذا اْلَحدِّ
إِْخَواِنِهم  َوَبْيَن  َبْيَنُهم  َة  َراِعيَّ الزِّ األََراِضَي  َم  ُيَقسِّ أَْن  َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعَلْيِه  هللاُ  (َصلَّى 
اْلُمَواَساةُ  َهِذِه  َتقُْوَم  أَْن  أََراَد  َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعَلْيِه  ِبيَّ (َصلَّى هللاُ  النَّ َوَلِكنَّ  اْلُمَهاِجِرْيَن، 
ُدْوَن إِْضَراٍر ِبأَْمَالِكِهم، َفأََشاَر َعَلْيِهم ِبأَْن َيْحَتِفُظوا ِبأََراِضْيِهم َمَع إِْشَراِك إِْخَواِنِهم 
اْلُمَهاِجِرْيَن ِفي اْلَحَصاِد، َفأََخَذ اْلُمَهاِجُر اْلِمْعَوَل َواْلِمْسَحاَة لُِيَساِعَد أََخاهُ األَْنَصاِريَّ 
ْيَن َوَراِضْيَن َمْرِضِيْيَن، َوَقْد أَْوَرَث َصِنْيُعُهم َهَذا َمَشاِعَر  ِفي أَْرِضِه َوْلَيِعْيُشوا ُمَتَحابِّ
ُهم َقالُوا لِْلَنِبيِّ (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم):  اإلِْعَجاِب ِفي ُنفُْوِس اْلُمَهاِجِرْيَن، َحتَّى إِنَّ



١٢٦

ِ َما َرأَْيَنا ِمْثَل َقْوٍم َقِدْمَنا َعَلْيِهْم أَْحَسَن َبْذًال ِمْن َكِثيٍر َوَال أَْحَسَن ُمَواَساًة  «َيا َرُسوَل هللاَّ
ِبْيَلُة  اُتُهم َوَمَواِقفُُهم النَّ ِفي َقلِيٍل...َقْد ِخْفَنا أَْن َيْذَهُبوا ِباْألَْجِر ُكلِّه»، َكَما َكاَنْت َتْضِحيَّ
اَر َواْإلِيَماَن ِمْن َقْبلِِهْم ُيِحبُّوَن َمْن  ُءوا الدَّ َسَبًبا ِفي َمْدِح ِهللا َلُهم ِبَقْولِِه: «َوالَِّذيَن َتَبوَّ
ا أُوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى أَْنفُِسِهْم َوَلْو  َهاَجَر إَِلْيِهْم َوَال َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِممَّ

َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن»(اْلَحْشر:۹) .

َمابَْعَد النَّصِّ

ِة. َلُة ِباْلَمَصاِدِر اإلِْسَالِميَّ ُة اْلُمَتَمثِّ اِرْيِخيَّ ُة: اْألَِدلَُّة التَّ اِرْيِخيَّ َواِهُد التَّ - الشَّ
- َمَصاِرْيُع: َجْمُع ِمْصَراٍع، َوُهَو الَباُب. 

- اْسَتْعِمْل ُمْعَجَمَك إلِْيَجاِد َمَعاِني اْلُمْفَرَداِت اآلِتَيِة:
ُة. ُة اْلَقَبلِيَّ - َلْم ُتِقْم َوْزًنا – ُدْوَن إِْضَراٍر- اْلَعَصِبيَّ

نََشاطٌ

َل- أَْن َيأَْلفُوا اْلَمِدْيَنَة. َعْت لُِتَشكِّ  َحلِّْل َوأَْعِرْب َما َيلِي َشَفِهّيًا:    َتَجمَّ

نََشاطُ الفَْهِم َواالْستِْيَعاِب:

اْلُمَهاِجِرْيَن  َبْيَن  َواألُْلَفِة  َوالتََّالُحِم  ِة  األُُخوَّ أَْسَباِب  إَِلى  َف  َتَتَعرَّ أَْن  ُيْمِكُنَك  َهْل   -
اْلُمَؤاَخاِة  َحَدِث  ِمْن  َنْسَتِفْيَد  أَْن  ُيْمِكُن  َوَكْيَف  ؟  لِلَنصِّ ِقَراَءِتَك  َواألَْنَصاِر ِفي َضْوِء 

ْعِب اْلِعَراِقيِّ ُمَتآِخْيَن؟ لَِيِعْيَش أَْبَناُء الشَّ



١٢٧

ُيْعَرُب  اْآلَلِة  اْسُم 
ِبَحَسِب َمْوِقِعه ِمَن 

اْلُجْمَلِة.

َفاِئَدٌة

قُْل: (َقاَسى َمَرًضا ُعَضاًال) 
َوَال َتقُْل: (َقاَسى ِمْن َمَرٍض ُعَضاٍل) 

َتْقِوْيُم اللَِّساِن

ْرُس الثَّاِني: الَقَواِعُد الدََّ

 اْسُم اْآلَلِة 
َاللِة  لِلدَّ اْسُتعِمَلْت  الَكلَِماِت  ِمَن  َمْجُموَعًة  َلَوَجْدَنا  اِبِق  السَّ النَّصِّ  إَِلى  َنَظرَنا  َلْو 
َي ِبَها الِفْعُل، ِهَي: (ِمْفَتاح، َوَسْيف، َوالِمْعَول، َوالِمْسَحاة)، َبْعُضَها  َعَلى اآلَلِة الَِّتي أُدِّ
اْشُتقَّ ِمْن ِفْعٍل، ِمْثُل: (ِمْفَتاح) َعَلى َوْزِن (ِمْفَعال) ِمَن اْلِفْعِل (َفَتَح). وَبْعُضَها ُوِضَع 
َوْضًعا ِمْن ُدْوِن أْن ُيْشَتقَّ ِمْن ِفْعٍل ِمْثُل: (َسْيف). َوَهَذا َيُدلُّ َعَلى أنَّ اْسَم اْآللِة َعَلى 
ٍف  ، َوُيْشَتقُّ ِمْن  ِفْعٍل ُثالِثيٍّ ُمَتَعدٍّ ُمَتَصرِّ ُل: اْسُم اْآلَلِة الُمْشَتقُّ ِقْسَمْيِن: اْلِقْسُم األوَّ

َتامٍّ، َوَيُكْوُن َعَلى أْوَزاٍن، ِهَي: 
1- ِمْفَعال: ِمْثل: (ِمفَتاح) ِمَن الِفْعِل (َفَتَح). 

2- ِمْفَعَلة: ِمثُل: (ِمْطَحَنة)ِمَن الِفْعِل (َطَحَن).
۳- ِمْفَعل: ِمْثُل: (ِمْبَرد) ِمَن الِفْعِل (َبَرد).

وزن  على  اآللِة  اسم  استعماُل  الحديث  الَعْصر  في  وَكُثَر 
اعة)..الخ . جة وسمَّ اجة وثالَّ الة) كـ(سيَّارة ودرَّ (فعَّ

ُمْشَتقٍَّة،  َغْيُر  أْسَماٌء  َوِهَي  اْلَجاِمُد،  اْآلَلِة  اْسُم  الثَّاِني:  اْلِقْسُم 
َدةٌ، َوَغْيُر َمْحُصوَرِة الَعَدِد، ِمْثُل: َفأٌْس  َوَلْيَسْت َلُها أَْوَزاٌن ُمَحدَّ

- َسْيٌف- َقَلٌم -  ُرْمٌح - َقْوٌس- ِفْرَجاٌل..الخ 
ُخالَصُة الَقَواِعِد 

األََداة       َعَلى  َالَلِة  لِلدَّ اْآلَلِة  اْسُم  ُيَصاُغ   -1
الَِّتي َيْحَصُل ِبَها اْلِفْعُل.

َواْسُم اآلَلِة َنوَعاِن: 
؛ ُيْشَتقُّ ِمْن ِفْعٍل ُثَالِثيٍّ ُمَتَعدٍّ  أ - ُمْشَتقٌّ

ٌة ِهَي،: ِمْفَعل، َو ِمْفَعال، َو ِمْفَعلة، ومن  ٍف َتامٍّ. َوَلُه أَْوَزاٌن ثالثٌة قياسيَّ    ُمَتَصرِّ
الة). االوزان الحديثة السم اآللة وَزن (َفعَّ

َدةٌ، ِمْثُل الكلمات: (َسْيٌف، ؛ َوَلْيَس َلُه أَْوَزاٌن ُمَحدَّ ب- َجاِمٌد، َوُهَو َغْيُر ِقَياَسيٍّ
َوُرْمٌح، َو َقْوٌس، َوِفْرَجاٌل) وغيرها. 

2- ُيْعَرُب اْسُم اْآلَلِة ِبَحَسِب َمْوِقِعِه ِمَن الُجْمَلِة.
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َكلَِمٌة َتُدلُّ َعَلى 
َحَدٍث َوَقَع ِفي 

َكلُِّم. َزَمِن التَّ

َفٌة ِبـ(ال)  َكلَِمٌة ُمَعرَّ
ْعِرْيِف (اْسٌم). َوَقَع  التَّ

َعَلْيه اْلِفْعُل

َفٌة ِبـ(ال)  َكلَِمٌة ُمَعرَّ
ْعِرْيِف، َوَجاَءْت  التَّ
َبْعَد َحْرِف اْلِجرِّ 

(اْسٌم).

َحْرُف 
َجرٍّ

ُف اْلِمْكَنسِةِبـاْلَبْيَتُنَنظِّ

َحْرُف 
. َجرٍّ َمْفُعْوٌل ِبِه.

ِفْعٌل ُمَضاِرٌع 
َمْرفُْوٌع.

اْسٌم َمْجُرْوٌر.

ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َمْرفُْوٌع 
ُة  مَّ َوَعَالَمُة َرْفِعِه الضَّ
اِهَرةُ، َواْلَفاِعُل  الظَّ

َضِمْيٌر ُمْسَتِتٌر ُوُجْوًبا 
َتْقِدْيُرهُ (َنْحُن)

َحْرُف 
. َجرٍّ

َمْفُعْوٌل ِبِه 
َمْنُصْوٌب َوَعَالَمُة 

َنْصِبِه اْلَفْتَحُة 
اِهَرةُ  الظَّ

اْسٌم َمْجُرْوٌر 
ِه  َوَعَالَمُة َجرِّ

اِهَرةُ. اْلَكْسَرةُ الظَّ

اآلَلِة  َواْسُم  اْلِفْعُل.  ِبَها  َيْحَصُل  الَِّتي  األََداة  َعَلى  لِلَدَالَلِة  اْآلَلِة  اْسُم  ُيَصاُغ 
أَْوَزاٌن  َلُه  َتامٍّ.  ٍف  ُمَتَصرِّ ُمَتَعدٍّ  ُثَالِثيٍّ  ِفْعٍل  ِمْن  ُيْشَتقُّ  ؛  ُمْشَتقٌّ َنوَعاِن: 
َغْيُر  َوُهَو  َوَجاِمٌد،  الة.  َوَفعَّ َوِمْفَعلة،  َوِمْفَعال،  ِمْفَعل،  ِهَي،:  َدةٌ  ُمَحدَّ
الُجْمَلِة. ِمَن  َمْوِقِعِه  ِبَحَسِب  َوُيْعَرُب  َدةٌ،  ُمَحدَّ أَْوَزاٌن  َلُه  َوَلْيَس  ؛  ِقَياَسيٍّ

َكلُِّم ِهَي ِفْعٌل ُمَضاِرٌع،َواْلِفْعُل  اْلَكلَِمُة إَِذا َدلَّْت َعَلى َحَدٍث ِفي َزَمِن التَّ
اْلُمَضاِرُع إَِذا َلْم ُيْسَبْق ِبَحْرِف َنْصٍب، أَْو َجْزٍم َيُكْوُن َمْرفُْوًعا، َوُكلُّ ِفْعٍل 

ِبَحاَجٍة إَلى َفاِعٍل َفإْن َكاَن َغْيَر َظاِهٍر َفُهَو ُمْسَتِتٌر.

َحلِّْل َوأْعِرْب

ُف اْلَبْيَت ِباْلِمْكَنَسِة: َحلِّْل، ُثمَّ َأْعِرْب: ُنَنظِّ

َحلِّْل

ْر  َالِحْظ َوَفكِّ

ْر َتَذكَّ

َتَعلَّْمَت

َتْسَتْنِتُج

اْإلْعَراُب

َراَعِة. َحلِّْل، ُثمَّ َأْعِرْب: اْلِمْحَراُث ِمْن آَالِت الزِّ
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۱                 

التَّْمِرْينَاُت

ًنا َوْزَنُه: اْسَتْخِرِج اْسَم اْآلَلِة ِفْيَما َيلِي ُمَبيِّ
اِريِخ اْسَتَعاَن اْإلْنَساُن ِباآلَالِت الَِّتي َيْصَنُعَها ِبَنْفِسِه لَِتُكْوَن ُمِعْيًنا َلُه      ُمْنُذ َفْجِر التَّ
ِر َحَياِتِه، َوُظُهْوِر اْلَحَضاَراِت  َزاُيِد َمَع َتَطوُّ ِة الَِّتي أََخَذْت ِبالتَّ َعَلى اْلِقَياِم ِبأْعَمالِِه الَيْوِميَّ
َل َلُه الَِّذي َال َيْسَتْغِني  ُه ِحْيَنَما اْكَتَشَف اْلَكْهَرَباَء َصاَرِت اْلُمِعْيَن األوَّ اْلُمَتَعاِقَبِة، َوَلِكنَّ
ِباْلَكْهَرَباِء،  َيْعَمُل  الَيْوَم  َشْيٍء  َفُكلُّ  ُسُهْوَلًة؛  أَْكَثَر  ِبَفْضلَِها  َحَياُتُه  َوأَْصَبَحْت  َعْنُه، 
ُف  َياَب، َواْلِمْكَنَسُة الَِّتي ُنَنظِّ ُف ِثَياَبَنا، َواْلِمْكَواةُ الَِّتي َنْكِوي ِبَها الثِّ اَلُة الَِّتي ُتَنظِّ اْلَغسَّ
ْبِخ َكِمْفَرَمِة اللَّْحِم، َوِمْطَحَنِة اْلُحُبوِب ُكلَُّها َتْعَمُل ِباْلَكْهَرَباِء،  ِبَها اْلَمْنِزَل، َوآَالُت الطَّ
َهاِر؛ لَِذا َوَجَب  َفْضًال َعِن اْلِمْصَباِح الَِّذي ُيِنْيُر ُبُيْوَتَنا َفُيْصِبُح اللَّْيُل اْلُمْظلُِم ُمِنْيًرا َكالنَّ
ْعَمِة ِمَن اْلَهْدِر ِفْيَما َال َفاِئَدَة ِمْنُه.  َعَلْيَنا َتْرِشْيُد اْسِتْعَماِل اْلَكْهَرَباِء، َواْلِحَفاُظ َعَلى َهِذِه النِّ

 ۲
ًنا َوْزَنُه:  َعيِِّن اْسَم اْآللِة ِفْيَما َيلِي ُمَبيِّ

ائَراِت َسَعًة، ُتِقلُّ َما َبْيَن (٥۳۸) َو(٦1٥) َراِكًبا.  اَرةُ أْيرَباص ِمْن أْكَبِر الطَّ يَّ 1- الطَّ
َنْسَتْعِمُل  ْيِف  الصَّ َوِفي  اْلَبْرِد،  َوَطأِْة  ِمْن  لُِتَخفَِّف  اْلِمْدَفأََة  َنْسَتْعِمُل  َتاِء  الشِّ ِفي   -2

. الِمْرَوَحَة؛ لُِتَخفَِّف ِمْن َحَراَرِة الَجوِّ
اٍب. ْيُن َقصَّ َها ِسكِّ ۳-َهَذا اْلِمْنَشاُر َحادُّ اْألْسَناِن َكأنَّ

اُل اْلِمْجَرَفَة ِفي َعَملِِهْم. 4- َيْسَتْعِمُل اْلُعمَّ
٥- أَْهَدْيُت أَِخي ِمْحَفَظًة َجِمْيَلًة.

ُجْوُم اْلَبِعْيَدةُ َواِضَحًة ِحْيَنَما َنَراَها ِبالِمْقَراِب. ٦- َتْبُدو النُّ

۳
ا َيلِي اْسَم آَلٍة:   َضْع ِفي ُكلِّ َفَراغ ٍِممَّ

اِط.  1- َضاَع ...........اْلَخيَّ
2- َهاِت ........... ِألَْبِرَي اْلَقَلَم. 
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ِع ِبالَمَناِظِر الَبِعْيَدِة.  َمتُّ اُح ِبـ...........لِلتَّ يَّ ۳- َيْسَتِعْيُن السُّ
4- ........ِمْن آَالِت اْلَحْرِب اْلَقِدْيَمِة.

 ٤

ا َيأِتي، ُثمَّ َضْعُه ِفي ُجْمَلٍة ُمِفْيَدٍة:   َهاِت اْسَم اْآلَلِة ِمْن ُكلِّ ِفْعٍل ِممَّ
َجَرَف، َقاَد، َذاَع، َنَفَض، َحَرَث، َلِعَق. 

٥

اَلة»، ُثمَّ أَْدِخْلَها ِفي ُجْمَلٍة ُمِفْيَدٍة:  ا َيلِي اْسَم آَلٍة َعَلى َوْزِن «َفعَّ  َهاِت ِمن ُكلِّ ِفْعٍل ِممَّ
َساَر، دَرَج، َنَظر، َسِمَع، َحَفَر، َغَسَل.

٦

الَيِة اْسَم اْآلَلِة، ُثمَّ َبيِّْن َنْوَعُه، َوأَْعِرْبُه: اْسَتخِرْج ِمَن النُُّصْوِص التَّ
اُن ْبُن َثاِبٍت:  1- َقاَل َحسَّ

ْيُف ِمْذَوِدي َوَيْبلُُغ َما َال َيْبلُُغ السَّ لَِساِني َوَسْيِفي َصاِرَماِن ِكَالُهَما   
2- َقاَل َجِرْيُر: 

َعَلى اْلِمْيَزاِن َما َوَزَنْت ُذَباًبا َوَلو ُوِزَنْت ُحلوُم َبني ُنَميٍر       
 : ۳- َقاَل الُمَتَنبِّيُّ

ْمُح، َوالقُْرَطاُس، َوالَقَلُم ِيُف، َوالرُّ َوالسَّ الَخْيُل، َوالََّلْيُل، َواْلَبْيَداُء َتْعرفُِني  
َياب: 4- َقاَل َبْدُر َشاِكر السَّ

َعْيَناِك ِحْيَن َتْبُسَماِن ُتْوِرُق اْلُكُرْوم
 َوَتْرقُُص اْألَْضواُء كاْألَْقَماِر ِفي َنَهر
َحر ُه الِمْجَداُف َوْهًنا َساَعَة السَّ  َيُرجُّ

٥- َقاَل َمحُمود َدْرويش:
َلْيَتِني أَْكُتُب ِبالِمْنَجِل َتاِرْيِخي

َوِباْلَفأِس َحَياِتي َوَجَناِح  القُّبَرة
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الدَّْرُس الثَّالُِث: اْإلْمَالُْء

َعَالَماُت  التَّْرِقْيِم 
َنًة َال ُتَعدُّ ُحُروًفا، َوَال ُتْنَطُق، مثُل (، -  َن النَّصُّ الَِّذي َقَرْأَتُه ُرُمْوًزا ُمَعيَّ َتَضمَّ
ُمْوِز  ِل َمَواِضِع َهِذِه الرُّ . - ؟ - !) ُوِضَعْت َبْيَن اْلُجَمِل َواْلِعَباَراِت َواْلَكلَِماِت، َوِبَتأَمُّ
َها ُوِضَعْت لَِتْيِسْيِر اْلَقَراَءِة َوَفْهِم اْلَمْعَنى، َوَتْحِدْيِد َمَواِضِع اَْالْبِتَداِء َوَمَواِقِع  ُتْدِرُك أَنَّ
ُكْوُت ِعنَدها  َفْصِل اْلُجَمِل، َوتْقِسْيِم اْلِعَباَراِت، َواْلَوْقِف عَلى اْلَمَواِضِع الَِّتي َيِجُب السُّ
أَْثَناِء  ِفي  ِة  ْوِتيَّ الصَّ ْبَراِت  النَّ َتْغِيْيِر  َعْن  َفْضًال  ِمْنُه،  ُجْزٌء  أَْو  اْلَمْعَنى  َيْنَتِهي  َحْيُث 
ُتَعدُّ ِمْن  الَِّتي  ْرِقْيِم)  ُمْوُز (َعَالَماِت التَّ ِتْلَك الرُّ ى  اْلَمْعَنى، َوُتَسمَّ ُيَناِسُب  ِبَما  اْلِقَراَءِة 
ِة، َوَلْو ُكِتَب النَّصُّ ِمْن ُدْوِنَها َلَصُعَبْت ِقَراَءُتُه َوَفْهُم  ْعِبيِر اْلِكَتاِبيِّ اْألََساِسيَّ َعَناِصِر التَّ
َك إِْن َكَتْبَت: (َما أَْحَسَن َخالٌِد)، (َما أَْحَسَن َخالًِدا)، (َما أَْحَسُن َخالٍِد) َظنَّ  َمْعَناهُ، َفإِنَّ
َنًة  اِهِر ُجْمَلًة َواِحَدًة ُمَكوَّ َها َتْبُدو ِفي الظَّ َرةٌ؛ ِألَنَّ اْلَقاِرُئ أَنَّ َهِذِه اْلُجَمَل الثََّالَث ُمَتَكرِّ
ْرِقْيِم َوَكَتْبَت: (َما أَْحَسَن  ِمَن اْلَكلَِماِت الثََّالِث َنْفِسَها، َوَلِكنََّك إِْن َوَضْعَت َعَالَماِت التَّ
َخالٌِد.)، (َما أَْحَسَن َخالًِدا!)، َو(َما أَْحَسُن َخالٍِد؟)، َفِهَم اْلَقاِرُئ أَنَّ َهِذِه اْلُجَمَل ُمْخَتلَِفٌة 
ْقَطِة (.) ِفي ِنَهاَيِة  اْلُجْمَلِة اْألُْوَلى َجَعَلَها ُجْمَلًة  َرةٌ، َفَوْضُع النُّ ِفي اْلَمْعنى، َال ُمَتَكرِّ
اِنَيِة  الثَّ اْلُجْمَلِة  ِنَهاَيِة  ِب (!) ِفي  َعجُّ التَّ اِفَيِة، َوَوْضُع َعَالَمِة  النَّ ِبـ (َما)  ًة  َمْنِفيَّ ًة  َخَبِريَّ
الَِثِة َجَعَلَها  ًة ، َوَوْضُع َعَالَمِة اْالْسِتْفَهاِم (؟) ِفي ِنَهاَيِة اْلُجْمَلِة الثَّ ِبيَّ َجَعَلَها ُجْمَلًة َتَعجُّ

ًة. ُجْمَلًة اْسِتْفَهاِميَّ
َف َبْعًضا ِمْن َهِذِه اْلَعَالَماِت َوَمَواِضَعَها:       ُعْد إَِلى النَّصِّ لَِتَتَعرَّ

   ١- اْلَفاِصَلُة (،) :
، َتِجْد أَّنَها َقْد ُوِضَعت َبْيَن الُجَمِل  أَْنِعِم النََّظَر ِفي َمَواِضِع َهِذِه اْلَعَالَمِة ِفي النَّصِّ
ِويَلِة اْلَمْعُطْوَفِة َبْعُضَها َعَلى َبْعٍض، ِمْثُل الَفاِصَلِة الَِّتي ُوِضَعْت َبْيَن ُجْمَلِة: (َلْو َلْم  الطَّ
ِة اْلُمؤاَخاِة َبْيَن اْلُمَهاِجِرْيَن َواْألَْنَصار)، َوُجْمَلِة (َوَلْو َلْم  ُيِشِر اْلقُْرآُن اْلَكِرْيُم إَلى ِقصَّ
َد َهِذِه اْلَحاِدَثَة)،  َقُة لُِتَؤكِّ ُة اْلُمَوثَّ َواِهُد التَّاريخيَّ ِحْيَحُة والشَّ ُة الصَّ َبِويَّ َتأِْت النُُّصْوُص النَّ
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َب ِمْن َمْجُموِعَها  َكَذلَِك ُوِضَعْت َبْيَن اْلِعَباَراِت َواْلُجَمِل اْلَقِصْيرِة اْلُمتَِّصَلِة الَِّتي َتَركَّ
ِعْيِف، َواْلَغِنيِّ َواْلَفِقْيِر، َواْألَْبَيِض  َكَالٌم َتامُّ اْلَفاِئَدِة، ِمْثُل: (َجَمَعْت َبْيَن اْلَقِويِّ َوالّضَّ
َعْبِد)، َوِمْثلُُه َقْولَُك: َما َخاَب َطالٌِب ُمْجَتِهٌد، وَال َتاِجٌر َصاِدٌق،  َْسَوِد، َواْلُْحرِّ واْلْ َواْألْ

وال َعاِمٌل ُمْخلٌِص ِفي َعَملِِه.
ِبَهَذا  إَلْيه  َمْطلُوٌب  ُهَو  َما  لَِمْعِرَفِة  اِمُع  السَّ أَ  لَِيَتَهيَّ اْلُمَناَدى  َبْعَد  أَْيًضا  َوُوِضَعْت 
َداِء، ِمْثُل: «يا َرُسْوَل ِهللا، َما رأَْيَنا ِمْثَل َقْوٍم َقِدْمَنا َعَلْيِهْم أَْحَسَن َبْذالً ِمْن َكِثْيٍر...»،  النِّ

َوِمْثُل َقْولَِك: (يا َرُجُل، اتَِّق َهللا).
ُكْوِت  َد َبهذا السُّ َوُهَناَك َمَواِضُع أُْخَرى لِْلَفاِصَلِة ِمْنَها: َبْيَن اْلَقَسِم َوَجَواِبِه؛ لُِيَؤكِّ
ْيَف)، َكَذلَِك  َة اْلَكَالِم الَِّذي َسُيَقاُل َبْعَد اْلَقَسِم، ِمْثُل: (َوِهللا، َألُْكِرَمنَّ الضَّ يَّ الَخِفيِف أََهمِّ
ْيِء َوأَْقَساِمِه، ِمْثُل: (الَكَالُم َثَالَثُة أَْقَساٍم: اْسٌم، َوِفْعٌل، َوَحْرٌف)،  ُتْوَضُع َبْيَن أَْنَواِع الشَّ

َوَبْيَن ُجْمَلَتي الشَّرِط َوَجَواِبِه، ِمْثُل: (إِْن أََطْعَت َوالِدْيَك، ِنْلَت رضا ِهللا).
٢- اْلَفاِصَلُة اْلَمْنُقْوَطُة (؛) :

ُجْمَلَتْيِن  َبْيَن  ُوِضَعْت  َقْد  َها  أَنَّ لَِتْعِرَف  ؛  النَّصِّ ِفي  اْلَعَالَمِة  َهِذِه  َمَواِضَع  ْل  َتأَمَّ
ٌة  َها ِقصَّ اِنَيَة َكاَنْت َسَبًبا لِْألُْوَلى، ِمْثُل: (َلقُْلَنا إِنَّ ٌة، أَْي إِنَّ اْلُجْمَلَة الثَّ َبْيَنُهَما َعَالَقٌة َسَبِبيَّ
َبْيَن  الَعَالَقَة  َالِحِظ  ر)،  َتَصوُّ ُكلَّ  َفاَقْت  َوأَْحَداَثَها  َمشاِهَدَها  ِألَنَّ  اْلَخَياِل؛  َنْسِج  ِمن 
ٍر) َكاَنْت َسَبًبا لَِقْولَِنا  اْلُجْمَلَتْيِن، َتِجْد أَنَّ ُجْمَلَة (ِألَنَّ َمَشاِهَدَها َوأَْحداَثَها َفاَْقْت ُكلَّ َتَصوُّ
ٌة ِمْن َنْسِج اْلَخَياِل)؛ لِذا ُوِضَعِت اْلَفاِصَلُة اْلَمْنقُْوَطُة َبْيَن اْلُجْمَلَتْيِن، َوِمْثُل  َها ِقصَّ (إنَّ

َق ِفي اْالْمِتَحاِن).  ُه َتَفوَّ الَِب؛ ِألَنَّ َذلَِك َقْولَُك: (َكاَفأَ الُمِديُر الطَّ
َكَذلَِك ُوِضَعِت اْلَفاِصَلُة اْلَمْنقُوَطُة َبْيَن ُجْمَلَتْيِن إِْحَداُهَما َنِتْيَجٌة لِْألُْخَرى، أَْي إِنَّ 
َياِر،  َوالدِّ اْألَْهِل  َوُمَفاَرَقُة  ِباْلُغْرَبِة  ُعوُر  ِمْثُل: (الشُّ لِْألُْوَلى  َنِتْيَجٌة  ِهَي  اِنَيَة  الثَّ اْلُجْمَلَة 
َة، َوَطِبْيَعُة اْلَوْضِع اْلَمِعْيِشيِّ َواْالْقِتَصاِديِّ  َوَتْرُك ُمْعَظِم اْألَْمَواِل َواْلُمْمَتَلَكاِت ِفي َمكَّ
ِة الَِّتي أَْحَدَثَها اْالْنِتَقاُل اْلُمَفاِجُئ إَِلى ِبيَئٍة  يَّة َواْلَبَدِنيَّ حِّ اْلَجِدْيِد، فضالً عن اْآلَثاِر الصِّ
ِل اْلَعَالَْقَة َبْيَن اْلُجْمَلَتْيِن  ى إَِلى ُظُهْوِر اْألَْمَراِض ِفي ُصفُْوِفِهْم)، َتأَمَّ اْ أَدَّ أُْخَرى؛ ِممَّ
ى إَِلى ُظُهْوِر اْألَْمَراِض ِفي ُصفُْوِفِهْم) َكاَنْت َنِتْيَجًة لِْلُجْمَلِة  اِْنَيَة (أَدَّ َتِجْد أَنَّ اْلُجْمَلَة الثَّ
َياِر، َوَتْرُك ُمْعَظِم اْألَْمَواِل َواْلُمْمَتَلَكاِت  اْألُْوَلى (الشُّعوُر ِبالُغْرَبِة َوُمَفاَرَقُة اْألَْهِل َوالدِّ
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ْط  اِجُر ِبَمالِِه ِفي َمْشُرْوَعاٍت َلْم ُيَخطَّ َة...)، َوِمْثُل َذلَِك َقْولَُك : (َلَقْد َغاَمَر التَّ ِفي َمكَّ
َد َهَذا اْلَماُل). َلَها ؛ َفَتبدَّ

٣- النُّْقَطُة (٠) :
الُِح َيْرَفُع  ِة اْلَمْعَنى، ِمْثُل: (اْلَعَمُل الصَّ ُتوَضُع َهِذِه اْلَعَالَمُة ِفي ِنَهاَيِة ُكلِّ ُجْمَلٍة َتامَّ

َقْدَر َصاِحِبِه.).
٤- اْلَقْوَساِن ( ) :

ِمْثُل:  َعاَء،  الدُّ ُتِفيُد  الَِّتي  اْلُجْمُل  َبْيَنُهَما  ُوِضَعْت  َقْد  اْلَقْوَسْيِن  َهَذْيِن  أَنَّ  َالِحْظ 
َالُم)، َوِمْثُل َقْولَِك: (َرِضَي هللا َعْنُه). (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم)، (َعَلْيِه السَّ

(النَِّساء :۳۳)،  ِمْثُل:  اْلَكِرْيَمِة،  ِة  اْلقُْرآِنيِّ اْآلَياِت  أَْرَقاُم  َبْيَنُهَما  ُوِضَعْت  َكَذلَِك       
َقْولَِك:  ِمْثُل  اْلَكَالِم،  َتَقُع ِفي َوَسِط  الَِّتي  اْألَْرَقاِم  َبْيَنُهَما ُكلُّ  َوُتْوَضُع  َو(الحشر:۹)، 
ِفْيَها َعاَم  ُولَِد اْلَجاِحُظ َصاِحُب ِكَتاِب اْلُبَخَالِء ِفي اْلَبْصَرِة َعاَم (1٥۹هـ)، َوُتوفِّي 

(2٥٥هـ). 
ُر لَِما َقْبَلُه، ِمْثُل: اْلِجَناُن (ِباْلَكْسِر) َجْمُع  َوُيْوَضُع َبْيَن اْلَقْوَسْيِن أَْيًضا اْلَكَالُم اْلُمَفسِّ

ِة، واْلَجَناُن (ِباْلَفْتِح) الَقْلُب. اْلَجنَّ
٥- َعَالَمُة التَّْنِصْيِص (« ») :

ُه َقْد ُوِضَع َبْيَن َقْوَسْيَها اْلُمْزَدَوَجْيِن  َدقِِّق النََّظَر ِفي َمْوِضِع َهِذِه اْلَعَالَمِة لَِتْعِرَف أَنَّ
َما اْلُمْؤِمُنْوَن إِْخَوةٌ»،(اْلُحُجَراِت:10) َوَكَذا ُيوَضُع َبْيَنُهما ُكلُّ َكَالٍم  َقولُُه َتَعاَلى: « إِنَّ
ِرْيَفِة،  ِمْثُل َقْوِل َرُسْوِل  ِة الشَّ ِه َحْرِفًيا ِمْن ُدْوِن َتْغِيْيٍر، َكاْألََحاِدْيِث الَنَبويَّ ُيْنَقُل ِبَنصِّ
ِهللا (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم): « إنَّ َهللا َال َيْنُظُر إَِلى أَْجَساِمُكْم َوَال إَِلى ُصَوِرُكْم، 

َوَلِكْن َيْنُظُر إَِلى قُلُوِبُكْم».
ْرَطَتاِن ( -  -) : ٦- الشَّ

َة الَِّتي  ْرَطَتاِن َعَالَمَة اْالْعِتَراِض؛ ِألَنَّ اْلِعَباَراِت أَِو اْلُجَمَل اْالْعِتَراِضيَّ ى الشَّ ُتَسمَّ
: (فاْإلَِماُم َعلِيٌّ (َعَلْيِه  النَّصِّ َما َوَرَد ِفي  ِمْثُل  َبْيَنُهَما،  ُتْوَضُع  ْوِضْيُح  التَّ ِبَها  ُيْقَصُد 
َالُم) – َوُهَو أَُخو َرُسوِل ِهللا (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه) ِفي اْلُمَؤاَخاِة َوَقْبَلَها – َيَناُم  السَّ
َياِطْيِن ِمْن  ِفي ِفَراِش َرُسوِل ِهللا (َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم)؛ لَِيْحِمَيُه ِمْن ُحَلَفاِء الشَّ
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اْلُمَؤاَخاِة  ِفي  َوَسلََّم)  َوآلِِه  َعَلْيِه  (َصلَّى هللاُ  َرُسوِل ِهللا  أَُخو  (َوُهَو  َفُجْمَلُة  قَُرْيٍش)، 
ْوِضْيُح. َوَقْبَلَها) َقْد ُوِضَعْت َبْيَن َشْرَطَتْيِن(- -)؛ ِألَنَّ اْلَغَرَض ِمْنَها َكاَن ُهَو التَّ

ُة الَِّتي ُيْقَصُد ِبَها  ْرَطَتْيِن اْلِعَباَراُت أَِو اْلُجَمُل اْالْعِتَراِضيَّ َكَذلَِك ُتْوَضُع َبْيَن الشَّ
ٍق). َعاُء، ِمْثُل: (َنَجَح أَُخْوَك– َرَعاهُ هللاُ– ِبَتَفوُّ الدُّ

اْلَمْكُتوِب أَْو ِفي آِخِرِه  اْلَكَالِم  َبْيَن أَْجَزاِء  ْرِقْيِم: ِهَي ُرُموٌز ُتوَضُع  التَّ 1- َعَالَماُت 
لَتْيِسْير اْلِقَراَءة، َوَفْهِم اْلَمَعاِني الَِّتي َقَصَدَها اْلَكاِتُب، َوَبَيان َمَواِقِع اْالْبِتَداِء واْلَوْقِف، 

ِة ِفي أَْثَناِء اْلِقَراَءِة ِبَما ُيَناِسُب اْلَمْعَنى. ْوِتيَّ َوِإلِْرَشاِد اْلَقاِرِئ إَِلى َتِغيْيِر َنَبَراِتِه الصَّ
ْرِقْيِم : 2 - ِمْن أََهمِّ َعَالَماِت التَّ

أ- اْلَفاِصَلُة (،)، َوُتْوَضُع:
ِوْيَلِة اْلَمْعُطْوِف َبْعُضَها َعَلى َبْعٍض. 1-  َبْيَن اْلُجَمِل الطَّ

ُب ِمْن َمْجُموِعَها َكَالٌم ُمِفْيٌد. 2-  َبْيَن اْلُجَمِل اْلَقِصْيَرِة اْلُمتَِّصَلِة الَِّتي َيَتَركَّ
۳-  َبْعَد الُمَناَدى.

ْرِط َوَجَواِبِه.   4-  َبْيَن ُجْمَلَتي: الشَّ
٥-  َبْيَن أَْنَواع الشَّيِء، َوأَْقَساِمِه.

ب- اْلَفاِصَلُة اْلَمْنُقْوَطُة (؛) :
      ُتْوَضُع َبْيَن ُجْمَلَتْيِن إِْحَداُهَما َسَبٌب لِْألُْخَرى، أَْو َنِتْيَجٌة َلَها.

جـ-النُّْقَطُة (.) :
ِة اْلَمْعَنى.       ُتْوَضُع ِفي ِنَهاَيِة ُكلِّ ُجْمَلٍة َتامَّ

د- اْلَقْوَساِن ( ) :
اْلَكَالِم،   َوَسِط  ِفي  َتَقُع  الَِّتي  َواْألَْرَقاُم  َعاَء،  الدُّ ُتِفْيُد  الَِّتي  اْلُجَمُل  َبْيَنُهَما  ُتْوَضُع      

ُر لَِما َقْبَلُه. َواْلَكَالُم اْلُمَفسِّ

ُخالَصُة اْإلِْمَالِء
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هـ - َعَالَمُة التَّْنِصْيِص (« ») :
ِه َنْقًال َحْرِفّيًا ِمْن ُدْوِن َتْغِيْيٍر .    ُيْوَضُع َبْيَنُهَما اْلَكَالُم اْلَمْنقُوُل ِبَنصِّ

ْرَطَتاِن (-  -) : و- الشَّ
َعاُء. ْوِضْيُح، أَِو الدُّ    ُتوَضُع َبْيَنُهَما اْلُجَمُل اْلُمْعَتِرَضُة الَِّتي ُيْقَصُد ِبَها التَّ

   

التَّْمِرْينَاُت

۱

ْرِقْيِم ِفي َمَواِضِعَها ِفي َما َيأِْتي: َضْع َعَالَماِت التَّ
 أ- َقاَل َتَعاَلى: َعلََّم اْإلِْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم (اْلَعَلق/٥) 

ب- َخْيُر اْلَكَالِم َما َقلَّ َوَدلَّ َوَلْم ُيَطْل َفُيَملَّ.
جـ- إَِذا ُكْنَت ِفي ُكلِّ اْألُُمْوِر ُتَعاِتُب أَْصِدَقاَءَك َفَلْن َيْبَقى َلَك َصِدْيٌق.

د- َيا ُبَنيَّ اْسَتِمْع إَِلى َنِصْيَحِة َمْن ُهْم أَْكَبُر ِمْنَك ِسّنًا.
هـ- اْثَناِن َال َيْشَبَعاِن: َطالُِب ِعْلٍم َوَطالُِب َماٍل.

ُه َمْجَلَبٌة لِْلَهمِّ َوُسْوُء َظنٍّ  اُكْم َواْلَجَزَع ِعْنَد اْلَمَصاِئِب َفإِنَّ و- َقاَل َحِكْيٌم لَِبِنْيِه: َيا َبِنيَّ إِيَّ
بِّ َوَشَماَتٌه لِْلَعُدّو.ِ ِبالرَّ

۲

ْرِقْيِم ِفي َمَواِضِعَها ِفي النَّصِّ اْآلِتي: َبيِّْن َسَبَب َوْضِع َعَالَماِت التَّ
ٌد (َصلّى ّهللاُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم): «اغَتِنْم خْمًسا َقْبَل َخْمٍس: َشَباَبَك  َقاَل َرُسوُل ّهللاِ ُمَحمَّ
َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغلَِك، َوَحَياَتَك  َقْبَل َهَرِمَك، َوِصحَّ

َقْبَل َمْوِتَك».
۳

ْرِقِيِم، َوأَْسَماَءها، ُثمَّ َعبِّْر َعْن ُكلِّ َواِحَدٍة ِمْنَها ِبُجَمَلٍة ُمِفْيَدٍة  اْكُتْب َعَالَماِت التَّ
ِمْن َتْعبْيِرَك.
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٤

ِحْيَح ِمْن َبْيِن اْلَقْوَسْيِن ِفي َما َيأِْتي: اْخَتِر اْلَجَواَب الصَّ
َباُب، اْلُمْسَتْقَبُل أََماَمُكْم. َها الشَّ أ- أَيُّ

َها َوَقَعْت: َباُب)؛ ِألَنَّ َها الشَّ    ُوِضَعِت اْلَفاِصَلُة َبْعَد ِعَباَرِة (أَيُّ
ْرِط َوَجَواِبِه.              2- َبْعَد اْلُمَناَدى. 1- َبْيَن الشَّ

ِوْيَلِة اْلَمْعُطْوِف َبْعُضَها َعَلى َبْعٍض.    ۳- َبْيَن اْلُجَمِل الطَّ
ْرِط َوَجَواِبِه: ب- ُتوَضُع َبْيَن الشَّ

ْقَطُة.  2- اْلَفاِصَلُة.   ۳- اْلَفاِصَلُة اْلَمْنقُوَطُة.      1- النُّ
جـ- ُتوَضُع اْألَْرَقاُم الَِّتي َتَقُع ِفي َوَسِط اْلَكَالِم َبْيَن:

ْنِصْيِص.  1- َقْوَسْيِن.   2- َشْرَطَتْيِن.  ۳- َعَالَمَتي التَّ
د- َالْ ُتَصاِحِب اْألَْشَراَر؛ ِألَنَّ ُصْحَبَة اْألَْشَراِر ُتْؤذْيَك.

َها َوَقَعْت:   ُوِضَعِت اْلَفاِصَلُة اْلَمْنقُوَطُة َبْعَد ُجْمَلِة (َال ُتَصاِحِب اْألَْشَراَر)؛ ِألَنَّ
ْرِط َوَجَواِبِه. اِنَيُة ِمْنُهَما َسَبٌب لِألُْوَلى.  2- َبْيَن الشَّ 1- َبْيَن ُجْمَلَتْيِن: الثَّ

اِنَيُة ِمْنُهَما َنِتْيَجٌة لِألُْوَلى. ۳- َبْيَن ُجْمَلَتْيِن: الثَّ
ِة اْلَمْعَنى: هـ- ُتْوَضُع ِفي ِنَهاَيِة ُكلِّ ُجْمَلٍة َتامَّ

ْقَطُة. 1- اْلَفاِصَلُة اْلَمْنقُوَطُة.         2- اْلَفاِصَلُة.             ۳- النُّ

٥

ُح ِفْيَها َمَواِضَع اْسِتْعَماِل اْلَفاِصَلِة َمَع اْألَْمِثَلِة.     اْرُسْم َخِرْيَطَة َمَفاِهْيَم ُتَوضِّ

٦

ا ِمْن َتْعِبْيِرَك َعِن اْإلَِخاِء ُمْسَتْعِمًال َعَالَماِت     اْكُتْب في ُحُدْوِد َخْمَسِة أَْسُطٍر َنّصً
ْرِقْيِم الَِّتي َدَرْسَتَها. التَّ
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الدَّْرُس الرابع: األَدُب

َمْحُمْوُد َدْرِوْيش

َوِهَي  الَبرَوِة،  َقْرَيِة  ِفي  َعام1۹41م   ُولَِد  ِفَلْسِطْيِنيٌّ  َشاِعٌر 
ا، َوُهَو َواِحٌد ِمْن أََهمِّ اْلشَُّعراِء  ٌة َتَقُع قُْرَب َساِحِل َعكَّ َقْرَيٌة ِفَلْسِطْيِنيَّ
الَّذْيَن اْرَتَبَط اْسُمُهْم ِبِشْعِر اْلُمقَاَوَمِة الفِلَْسِطْينِيَِّة َوالثَّْوَرِة َواْلَوطَِن 

ِة ِمْن عام 1۹۷۳م إِلى عام 1۹۷۷م  ِة اْلُمْمَتدَّ واإلْنَساِن، َناَل ُشْهَرًة َواِسَعًة َفِفي الُمدَّ
ِبْيَع ِمْن َدَواِوْيِنِه أَْكَثُر مْن ِمْلُيوِن ُنْسَخة ٍ.

اْلَعَرِبيِّ  ْعِر  الشِّ َتْطِوْيِر  َفي  َشاَرُكوا  الَِّذْيَن  َعَراِء  الشُّ أَْبَرِز  أََحَد  َدرِوْيُش  ُيَعدُّ 
اْلَحِدْيِث َوإِْدَخاِل التجديد ِفْيِه، َفِفي ِشْعِرِه َيْمَتِزُج اْلُحبُّ ِباْلَوَطِن وِباْلَحِبْيَبِة. ُتِوفَِّي 
ِة: ِجَداِريَّة،  ْعِريَّ َدَواِوْيِنِه الشِّ ِة َعام 200۸م. َوِمن  ِحَدِة األَْمِرْيِكيَّ اْلُمتَّ ِفي اْلِوالَياِت 

َوَسِرْيُر اْلُغْرَبِة، َوَحاَلُة ِحَصار، َوِفي َحْضَرِة اْلِغَياِب، َوَغْيُرَها.

ْر ِبَغْيِرَك ) ِلْلشاِعِر َمْحُمْوِد َدْرِوْيش (ِللِحْفِظ)  َقِصْيَدُة (َفكِّ

َوَأْنَت ُتـِعدُّ َفْطـوَرَك، َفكِّــْر ِبـــَغْيِرْك 

الَتْنـَس ُقــــــوَت اْلـــَحَماْم                        

َوَأْنَت َتْخْوُض ُحُرْوَبَك، َفكِّْر ِبغَيِرَك 

الْم                          الَتْنَس َمْن َيْطُلُبوَن اْلسَّ

َوَأْنــَت ُتَســدُِّد َفــاتـوَرَة اْلَمــاِء، َفـكِّْر ِبـــَغْيِرَك 

       َمــــْن َيـــــْرَضُعْوَن اْلـــَغَماْم 
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َوَأْنَت َتــُعْوُد ِإَلـى اْلــَبْيِت، َبْيِتَك، َفــكِّْر ِبــَغْيِرَك 

       الَتْنـــَس َشـــْعَب اْلــــِخيـــَاْم 

َوَأْنـَت َتَنـــاُم َوُتْحِصــي الــَكواِكَب، َفكِّْر ِبَغْيِرَك 

َة َمْن َلْم َيِجْد َحيًِّزا ِلْلـَمَناْم         َثمَّ

ُر َنْفَسَك ِباِالْسِتَعاَراِت، َفــكِّْر ِبـَغْيِرَك  َوَأْنَت ُتَحرِّ

       َمــْن َفَقُدوا َحقَّهْم ِفي اْلـَكالْم 

َوَأْنَت ُتَفكُِّر ِفي اآلَخِرْيَن اْلَبِعْيِدْيَن، َفكِّْر ِبَنْفِسَك 

َالْم                              ُقْل: َلْيَتِني َشْمَعٌة ِفي الـظَّ

َمَعانِي اْلُمْفرَداِت  

قُوٌت: َطَعاٌم .
َحاُب. اْلَغَماُم: اْلسَّ

َحيٌِّز: َمَكاٌن.

التَّْحلِْيُل

اِت، َوالشُّعوِر ِباآلَخْريَن  اِعُر ِفي َهِذِه اْلَقِصْيَدِة ِفْكَرَة اإلِْيَثاِر، َوُنْكراِن الذَّ ُد الشَّ ُيَجسِّ
ِة َوَتَفاِصْيلِها أَْحداًثا َناِطقًة  ِخُذ ِمَن اْلَحَياِة اْلَيوِميَّ ِمْن ِخالِل اْلَعْرِض الَقَصِصيِّ الَِّذي َيتَّ

. ْكَراِر أَْعَمَق اْلِخَطاِب الِوْجَداِنيِّ َد ِبَهذا التَّ ِميَر اْلُمْنَفِصَل (أَْنَت)؛ لُِيَجسِّ ًرا الضَّ ُمَكرِّ
ْر ِبَغْيِرَك)    ُتُه لِْلُمَخاَطِب اآلَخِر أَْيًضا ِمْن ِخالِل َتْكَراِر ُجْمَلِة (َفكِّ الَّذي َتْكُمُن أََهِميَّ
َعاَم  ْفكْيِر في اآلَخِرْيَن َتْجَعُل اْلُمَخاَطَب َيْشُعُر ِبِنْعَمِة ِهللا، َفُهَو ِحْيَن ُيِعدُّ اْلطَّ ُة التَّ َوأََهِميَّ
َح  لُِيَوضِّ اْلَحَماَم  َيْذُكُر  اْلبَيِت  َهَذا  ِفي  َوُهَو  اْلَحَماِم،  قُوَت  َر  ُيَحضِّ أَْن  َعَلْيِه  لِْلَفُطْوِر 
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ُعْوُر  الشُّ َحتَّى  َبْل  َحْسب؛  بِاإلْنَساِن  ُعْوِر  الشُّ ِعْنَد  َيَتَوقَُّف  بِاآلَخِرْيَن ال  ُعوَر  الشُّ أَنَّ 
ِتِه  ِة اإلِْنَساِن َوُنْبلِِه، َوِحْيَن ُيَحاِرُب ِمْن أَجِل َقِضيَّ ِباْلَحَيواناِت ُهَو َدلِْيٌل َعَلى إِْنساِنيَّ
الَم َفُيَحاِرُب َمْن أَْجلِِهم أَيًضا، َوِحْيَن  َيْدَفُع َفاَُتْوَرَة  َعَلْيه أالَّ َيْنَسى َمْن َيْطلُُبْوَن السَّ
اْلَماِء َعَلْيِه أَْن َيْشُعَر ِبالَِّذْيَن َيِعْيُشْوَن َعَلى َماِء اْلَمَطِر، وِحْيَن الَعْوَدِة إَلى ِدْفِء الَبْيِت 
ُع  وأْمِنِه؛ أالَّ َيْنَسى َمْن َيْسُكُن اْلِخياَم الَباِرَدَة الَواِهَيَة، َوأََهمُّ ِمْن َذلَِك ُكلِِّه ِحْيَن َيَتَمتَّ
ُر َمْن َفَقُدْوا َحقَُّهْم ِفي َذلَِك، َفُيَداِفُع َعْن َحقِِّهِم الَمْسلُوِب،  ْعِبْيِر َتَذكُّ ِبَحقِِّه ِفي الَكَالِم والتَّ
ْفِكْيِر في َنْفِسِه َيْدُعوهُ  اِعَر ِفي اْلَبْيِت األَِخْيِر ِحْيَن َيْدُعو اْلُمخاَطَب إِلى التَّ لذا َنِجُد الشَّ

ْرَب لِآلَخِرْيَن.  َر ِفي أَْن َيُكْوَن َشْمَعًة ُتِنْيُر الدَّ إِلى َأْن ُيَفكِّ

أَْسئِلَةُ اْلُمنَاقََشِة:

َراِب  َوالشَّ َعاِم  َكالطَّ ِة  اْلَيوِميَّ ِبالَحاَجاِت  َمْحُصْوٌر  ِباآلَخِرْيَن  ُعْوَر  الشُّ أَنَّ  أَتِجُد   -1
اِت َواْلَمْعَنِويَّاِت  ٌة َشاِمَلٌة لِْلماِديَّ َواْلَمْسَكِن َوَغْيِرَها، أَْم أَنَّ اإلِْحَساَس ِباآلَخِرْين َقِضيَّ

ِفي آٍن َواِحٍد؟
ُر في َنْفِسِه؟ َولَِماَذا  اِعِر ِفي أَْن َيكوَن َشْمَعًة لَِغْيِرِه، َوهَو ُيَفكِّ ُر َرْغَبَة الشَّ 2- ِبَماَذا ُتَفسِّ

ْمَعَة ُدْوَن َغْيِرَها؟ اْخَتاَر الشَّ
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اِلِب ُمْعَجُم الطَّ

أ

ْيِء: َوْقُتُه َوأَواُنُه، َوِحيُنُه الَِّذي َيُكوُن ِفيِه.  اُن الشَّ اَن: إِبَّ * إِبَّ
ُتُه، أَْو َما َبِقَي ِمْن َرْسِمِه، َواْلَجْمُع آَثاٌر، إِْثَر:  ْيِء: َبِقيَّ * إِْثُر: إِْثُر الشَّ

َعِقَب، َبْعَد، َوَخَرْجُت ِفي إِْثِرِه: أَْي َخَرْجُت َبْعَدهُ، َوِفي َعِقِبِه ُمَباَشَرًة.
ب

ْيُء: َلَمَع َوَتَألَْألَ،َوُوُعوٌد  * َبَرَق: َبَرَق َيْبُرُق َبْرًقا َوَبِريًقا: َبَدا، َوَبَرَق الشَّ
اَقٌة: َكلَِماٌت َخاِدَعٌة ).  : (َكلَِماٌت َبرَّ اَقٌة: َخاِدَعٌة ،َكاِذَبٌة،  َوِفي النَّصِّ َبرَّ

ج

* َجْلَبَب: َجْلَبَب ُيَجْلِبُب َجْلَبَبًة َفُهَو ُمَجْلَبٌب، َواْلَجْمُع َجَالِبيُب، واْلِجْلَباُب: 
َجاُل َوالنَِّساُء. ِة َوَنْحِوَها َيْلَبُسُه الرِّ َياِب َكاْلُجبَّ َثْوٌب َواِسٌع ُيْلَبُس َفْوَق الثِّ

ُم َتْجِريًما: اْرَتَكَب َذْنًبا أَْو َجَنى  َم ُيَجرِّ * َجَرَم: َجَرَم َيْجِرُم ُجْرًما، َوَجرَّ
ِجَناَيًة.

ح

ْيِء: اْسَتَنَد إَِلْيِه،  ا: َغَلَبُه ِباْلُحَجِج، َواْحَتجَّ ِبالشَّ * َحَجَج: حجَّ َيُحجُّ َحّجً
َة َواْلُبْرَهاَن، َوِفي النَّصِّ  ًة َلُه َوُعْذًرا، َواْحَتجَّ َعَلْيِه: أََقاَم اْلُحجَّ َخَذهُ ُحجَّ َواتَّ

: َعاَرَضُه ُمْسَتْنِكًرا َراِفًضا ِفْعَلُه). (اْحَتجَّ
* َحَضَر: َحَضَر َيْحُضُر ُحُضوًرا َوَحَضاَرًة، اْلَحَضُر: ِخَالُف اْلَبْدِو، 

َيْت  يُف ُسمِّ َواْلَحاِضَرةُ َوالَحَضاَرةُ:ِخَالُف اْلَباِدَيِة َوِهَي اْلُمُدُن َواْلقَُرى َوالرِّ
َياِر الَِّتي َيُكوُن َلُهْم ِبَها  ِبَذلَِك؛ ِألَنَّ أَْهَلَها َحَضُروا اْألَْمَصاَر َوَمَساِكَن الدِّ

َقَراُر.



١٤١

خ

ْفِس: ُمْكَتِئٌب َوُمْحَبٌط، َوَطْرٌف  * َخاَر َيُخوُر َخْوًرا َفُهَو َخاِئٌر، َخاِئُر النَّ
َخاِئٌر: َضِعيٌف َوُمْنَكِسٌر.

. لُّ * َخَنَع: َخَنَع َيْخَنُع ُخُنوًعا، اْلُخُنوُع: اْلُخُضوُع َوالذُّ

س

ْرُح: َشَجٌر ِعَظاٌم ِطَواٌل َلُه َثَمٌر أَْصَفُر  * َسَرَح: َسَرَح َيْسَرُح َسْرًحا، السَّ
َما ُيْسَتَظلُّ ِفيِه َواِحَدُتُه َسْرَحٌة. َال ُيْرَعى َوإِنَّ

ص

ْرُح: اْلَقْصُر، َوُهَو ُكلُّ ِبَناٍء َعاٍل  * َصَرَح: َصَرَح َيْصَرُح َصْرًحا، َوالصَّ
ُمْرَتِفٍع، َواْلَجْمُع ُصُروٌح.

ض

ْيِء: أَْتَلَفُه  ا، َوأََضرَّ ُيِضرُّ إِْضَراًرا، أََضرَّ ِبالشَّ : َضّر َيُضرُّ ضّرً * َضرَّ
َوأَْلَحَق ِبِه أًَذى أَْو َمْكُروًها، وفي النَّصِّ (ُدوَن إِْضَراٍر ِبأَْمَالِكِهْم: ُدوَن 

إِْلَحاِق أََذى ِبأَْمَالِكِهْم).

ع

ْيُر ِبَغْيِر ِهَداَيٍة  ًفا: السَّ َف َيَتَعفَُّس َتَعسُّ * َعَسُف: َعَسَف َيْعِسُف َعْسًفا، َوَتَعسَّ
ُف واالْعِتَساُف، َوَعَسَف فَُالًنا:  ِريِق، َوَكَذا التََّعسُّ َواْألَْخُذ َعَلى َغْيِر الطَّ

َف ِفي اْألَْمِر: َظَلَم َوَجاَر  ِة َوَجاَر َعَلْيِه، َوَتَعسَّ َظَلَمُه َوأََخَذهُ ِباْلُعْنِف َواْلقُوَّ
. َواْسَتَبدَّ



١٤٢

* َعْسَلَج: َعْسَلَج َعْسَلَجًة، َجْمُع َعَسالِج، َواْلُعْسلُج َوالُعْسلُوُج: َما َالَن 
َل َما َيْنُبُت. َجِر َواْلَكْرِم أَوَّ َواْخَضرَّ ِمْن قُْضَباِن الشَّ

ُك  َمسُّ َباٌت: التَّ ًبا، َواْلَجْمُع: َتَعصُّ ُب َتَعصُّ َب َيَتَعصَّ * َعَصَب: َعَصَب تعصَّ
َال  َعنُِّت،  التَّ َشِديُد  ِألَْفَكاِرِه:  ِب  التََّعصُّ َشِديُد  َوُهَو  َلُه،  ُد  َشدُّ َوالتَّ ْيِء،  ِبالشَّ
ُة  ، َواْلَعَصِبيَّ يِنيُّ ُب الدِّ َيَتَناَزُل َعْنَها َوَلْو َمَع ُظُهوِر ُبْطَالِنَها، َوِمْنُه التََّعصُّ
ُة:اْلَمَواَالةُ ِبَشْكٍل َتامٍّ لِْلَقِبيَلِة أَِو اْلَعِشيَرِة َوُمَناَصَرُتَها َظالَِمًة أَْو َمْظلُوَمًة. اْلَقَبلِيَّ

هُ، َوَعقَّ  : َعقَّ َيُعقُّ َعّقًا َوُعقُوًقا: شقَّ َعَصا َطاَعِتِه َوُهَو ِضدُّ َبرَّ * عقَّ
َفَقَة َواْإلِْحَساَن إَِلْيِهَما.  َوالَِدْيِه: َعَصاُهَما، َوَتَرَك الشَّ

ف

: َفتَّ َيفُتُّ َفّتًا، َفتَّ اْلُخْبَز: َدقَُّه َوَكَسَرهُ ِباْألََصاِبِع ِكَسًرا َصِغيَرًة،  * َفتَّ
َرهُ إَِلى أَْجَزاٍء َصِغيَرٍة. ْخَر: َكسَّ َوَفتَّ الصَّ

َرهُ: َشقَُّه، َواْلِفْطَرةُ:  ْيَء َيْفُطُرهُ َفْطًرا َفاْنَفَطَر، َوَفطَّ * َفَطَر: َفَطَر الشَّ
َل َخْلِقِه. اْلِخْلَقُة الَِّتي َيُكوُن َعَلْيَها ُكلُّ َمْوُجوٍد  أَوَّ

ق

ْيَء: َجَمَعُه، َوَجاَء اْلَقْوُم * َقَطَب: َقَطَب َيْقِطُب َقْطًبا، َضَرَب، َقَطَب الشَّ
  َقاِطَبًة: أَْي َجِميًعا ُمْخَتلٌِط َبْعُضُهْم ِبِبْعٍض، َوُهَو اْسٌم َيدلُّ َعَلى اْلُعُموِم.

ل

ى ِبِه،  ْوِب: َتَغطَّ * َلَفَع: َلَفَع َيْلَفُع َلْفًعا َتَلفََّع َيَتَلفَُّع َتَلفًُّعا، َتَلفََّع الشَّْخُص ِبالثَّ
َيًة ِبَها.  َجاَءْت ُمَتَلفَِّعًة ِبَمَالَءِتَها: ُمَتَغطِّ



١٤٣

ن

َكْت َشَفَتاهُ ِبَشْيٍء َوُهَو أََقلُّ اْلَكَالِم،  * َنَبَس: َنَبَس َيْنِبُس َنْبًسا: َتَكلََّم َوَتَحرَّ
َوَما َنَبَس ِبَكلَِمٍة أَْي َما َتَكلََّم.

* َنَظَر: َنَظَر َيْنُظُر َنَظًرا، َنِظيٌر، َواْلَجْمُع: ُنَظَراُء، َوالنَِّظيُر: اْلِمْثُل، 
ْيِء: ِمْثلُُه، اْلُمَساِوي َلُه، ُيَقاُل: َهَذا َنِظيُر َهَذا: أَي ُمَساِويِه، َوَال  َوَنِظيُر الشَّ

َنِظيَر َلُه: َال َمِثيَل َلُه.   
* َنَقَب: َنَقَب َيْنقُُب َنْقًبا، َنَقَب اْلِبَناَء أَِو اْلَجَبَل: َثَقَبُه، َوَفَتَح ِفيِه ُثْغَرًة.

و

ًدا، َوَوَجَد ِبِه َوْجًدا ِفي اْلُحبِّ  ُد توجُّ د يتوجَّ * َوَجَد: َوَجَد  َيِجُد َوْجًدا، َوتوجَّ
َها. د ِبفَُالن: َحِزَن َلُه، َوِبفَُالَنة: أََحبَّ َال َغْيُر، َوَتَوجَّ

َر ثقله ِبالميزان،  ْيَء: َقدَّ * َوَزَن: َوَزَن َيِزُن َوْزًنا َوِزَنًة: َوَزَن الشَّ
َواْلَوْزُن: اْلَقْدُر، اْلَمَكاَنُة، اْلَمْنِزَلُة ، َرُجٌل َلُه َوْزٌن: َلُه َشأُْنُه ُوَقْدُرهُ 

َوَتأِْثيُرهُ، ُيْحَسُب َلُه ِحَساٌب، وفي النص (َلْم ُتِقْم َوْزًنا:َلْم َتْجَعْل َلُه َقْدًرا 
َيًة)، َوَما أََقْمُت َلُه َوْزًنا: أي: أهملُتُه وتركُتُه. َوأََهمِّ

* َوَقَر: َوَقَر ُيوَقُر َوْقًرا َوَوقُوًرا ، َرُجٌل َوقُوٌر َوَوَقاٌر َوُمَتَوقٌِّر: ُذو ِحْلٍم َوَرَزاَنٍة 
ْرِزيُن. َوالتَّ ْعِظيُم  التَّ ْوِقيُر:  َوالتَّ َواْلَوَداَعُة،  ِكيَنُة  السَّ َواْلَوَقاُر:  اْلَوَقاِر،  ِمَن 



١٤٤

اْلُمَقدَِّمُة               ٣-٤

َتَذكَّْر            ٥-٨

اْلَوْحَدُة اْألُْوَلى (اْلَحَضاَراُت: َأَصاَلٌة َوَتَالُقٌح)                ٩-٢٥

َعَفاُء َأَماَنُة اِهللا)                  ٢٦- ٤٢ اْلَوْحَدُة الثَّاِنَيُة (الضُّ

اْلَوْحَدُة الثَّاِلَثُة (ِدْجَلُة النَّْهُر اْلَخاِلُد)                   ٤٣- ٥٤

اِبَعُة (اْإلْعَالُن اْلَعاَلِميُّ ِلُحُقْوِق اْإلْنَساِن: َحقُّ اْلَعْيِش)         ٥٥- ٧١ اْلَوْحَدُة الرَّ

اْلَوْحَدُة اْلَخاِمَسُة (ِقْيَمُة اْلَمْرِء َما ُيْحِسُنُه)                  ٧٢ -٨٥

اِدَسُة (اْإلَراَدُة َواْلَعِزْيَمُة)                  ٨٦-٩٧ اْلَوْحَدُة السَّ

َهاِدُة)                ٩٨- ١١٠ اِبَعُة (الشَّ اْلَوْحَدُة السَّ

اْلَوْحَدُة الثَّاِمَنُة (اْلِبرُّ َبْيَن اْألْبَناِء َواْآلَباِء)          ١١١ - ١٢٢

اْلَوْحَدُة التَّاِسَعُة ( اْإلَخاُء )              ١٢٣ -  ١٣٩

اِلِب                  ١٤٠- ١٤٣ ُمْعَجُم الطَّ

اْلُمْحَتَوَياُت


