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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
جمهورية ال�سودان
وزارة الرتبية والتعليم العام
املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي
 -بخت الر�ضا -

املطالعة والأدب

لل�صف الثاين الثانوي
�إعداد جلنة – بتكليف من املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي – من الأ�ساتذة:
الدكتور /وداعة حممد احل�سن عكود
الأ�ستاذ /ح�سن الناطق
الأ�ستاذ /تاج ال�رس ب�شري

-

كلية الآداب جامعة �إفريقيا العاملية
كلية الرتبية جامعة �إفريقيا العاملية
معهد اللغة العربية جامعة �أفريقيا

راجعه ونقحه :

�أ.د .يو�سف اخلليفة �أبو بكر  -م�ست�شار معهد اللغة العربية بجامعة �إفريقيا العاملية
 مدير معهد اللغة العربية بجامعة �إفريقيا العاملية�أ.د .عمر ال�صديق عبد اهلل
خبيــــــــــــــــــــر تربــــــــــــــــــــــــوي
الأ�ستاذ :عبا�س �أحمد الريح -
 املركز القومي للمناهج والبحث الرتبويالأ�ستاذ :حامد �إبراهيم حامد
د .عبد املنعم عثمان عبد اهلل �صبري  -املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي

الت�صميم والإخراج الفني :

الأ�ستاذ /جمدي حمجوب فتح الرحمن  -املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي
تهاين بابكر �سليمان -

اجلمع باحلا�سوب:

املركز القومي للمناهج والبحث الرتبوي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

مقدمة :

احلمد هلل الذي �أنزل على عبده كتاب ًا �أعجز الأولني والآخرين بالغة وبيان ًا .
وال�صالة وال�سالم على �إمام البلغاء و�سيد الف�صحاء حممد بن عبد اهلل و�آله
و�أ�صحابه .

�إىل الإخوة الزمالء الكرام املعلمني واملعلمات
�إىل �أبنائنا الطالب والطالبات بال�صف الثاين يف مرحلتهم الثانوية
�إىل الآباء والأمهات الأجالء .

نزجي من التحايا �أطيبها
�أما بعد :
فهذا كتاب (املطالعة والأدب لل�صف الثاين الثانوي) اخرتنا لكم فيه من
عيون الأدب العربي – نرثاً و�شعراً وقراءة – ما ارت�أينا �أنه يرقى بلغة �أبنائنا الطالب ،
ويثقف عقولهم  ،ويفقههم على ما يف لغتهم من �سحر وجمال يحببان �إليهم هذه
اللغة ال�رشيفة .
لقد �رسنا يف هذا الكتاب على النهج الذي �أقره املركز القومي للمناهج
والبحث الرتبوي  ،فقد قمنا ب�رشح بع�ض الألفاظ اللغوية �رشح ًا معجمي ًا مبا�رشاً تي�سرياً
على الطالب الذين ال يتي�رس لهم االطالع على املعاجم اللغوية التي تعينهم على
الو�صول �إىل داللة اللفظ .
�إن الن�صو�ص الأدبية التي ا�شتمل عليها هذا الكتاب اختريت من الع�رص
العبا�سي والع�رصين اململوكي والعثماين والع�رص الأندل�سي والع�رص احلديث ،بعد �أن
قدمنا نبذة موجزة عن تاريخ �أدب هذه الع�صور علها ت�ضيء الظروف واملالب�سات
التي �أدت �إىل �إن�شاء ذلك الأدب .
كما قمنا ب�رشح بع�ض الأبيات ت�سهي ً
ال على الطالب – ونحن على يقني
تام ب�أن زمالءنا املعلمني قادرون على تبيان ما يف هذه الن�صو�ص من جمال و�إبداع
 ،وقادرون – �أي�ض ًا  .على �أن ي�ضيفوا �إليها من ذخريتهم وخربتهم ما يحببها �إىل

املطالعة والأدب

�أ

طالبهم.
	�أما التدريبات فقد توخينا �أن تكون خادمة للن�ص ؛ قراءة و�أدب ًا  ،مزجنا
فيها بني النحو والبالغة والتعبري والنقد والتذوق  ،كل ذلك لت�صل اللغة �إىل الطالب
متكاملة يف وحدة وتنا�سق  ،ال �أجزاء وتفاريق  .ويف ذلك ا�ستثارة ل�شهية الطالب
اللغوية  ،فيدفعه ذلك �إىل اال�ستزادة من الذخائر التعبريية املتنوعة .
ونقول – هنا – ما قلناه يف مقدمة الكتاب الأول :
		
	�إن خدمة هذه اللغة والإخال�ص لها  ،وتقدميها للنا�شئة فر�ض عني على كل
معلم – �أي ًا كانت املادة التي يدر�سها .
القيم – على
ون�ضيف �إىل ذلك �أن معلم اللغة العربية يف كل مدر�سة هو ِّ
العربية – يف كل مادة من مواد الدرا�سة  ،وقد �أجمع املهتمون بالرتبية على �أن معلم
كل مادة هو معلم اللغة .
وقالوا � :إن من ال يتقن لغته  ،ال يتقن �شيئ ًا من العلم .
وقبل �أن تبد�أ ا�ستعرا�ض �أبواب الكتاب املختلفة قدم منوذج ًا من �أدب الن�صيحة
يف القر�آن الكرمي متمث ً
ال يف مقتطفات من �سورة لقمان .

ختاما :

ن�س�أل اهلل �أن يعيننا ويعينكم على خدمة هذه اللغة احلبيبة اجلميلة  ،و�أن مينح
هذا الكتاب من القبول ما يكايفء ما �أنفقنا فيه من اجلهد والوقت .
و�صلى اهلل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد و�آله و�أ�صحابه .
امل�ؤلفون...

املطالعة والأدب
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املحتويات

املو�ضوع
املقدمة
من �سورة لقمان

الباب الأول  :خمتارات من الأدب العبا�سي
-

-

من تاريخ الأدب العربي يف الع�رص العبا�سي واململوكي
والعثماين
�أداء الأعمال
ب�شار بن برد ي�صف جي�ش ًا
�أبو متام يرثي حممد بن حمد الطو�سي
ليل وذئب
ظبية البان
ن�صيحة غالية
�أبو فرا�س يف الأ�رس
المية العجم
�شاعر يذم داره
يف الفخر
املقامات
الربيع �شباب الأر�ض

الباب الثاين  :خمتارات من الأدب الأندل�سي
 الأدب الأندل�سي نونية ابن زيدون -من املو�شحات الأندل�سية
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16
23
27
33
37
40
45
50
54
62
69
74
75
76
82
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املو�ضوع

الباب الثالث  :فن املقال

 -مقدمة عن فن املقال

-

�أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يعجبني ال�شباب �إذا
النبوغ
�أوقات الفراغ
�صور من القرية « امل�سيد»
املكتبات اخلا�صة والعامة
امل�سجد و�أثره يف بناء اجليل امل�ستقيم
الكتاب والبيت
�صور من حياة عمر
ال�شافعي الأديب
�أبو الريحان البريوين
زيد بن ثابت
مثل من ال�شباب
و�صف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
ذكرى املولد
اخلالدات العظيمات
احلكومة الإ�سالمية
ال�شيخ �أحمد العاقب
�ساتي ماجد
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88
89
91
94
97
104
107
112
119
123
127
133
137
143
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اللغة :
يعظه
ت�رشك باهلل

الكلمة
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املعنى
يذكره باخلري لريق قلبه .
تعبد مع اهلل غريه .

1

وهن ًا
ف�صاله
جاهداك
�أناب �إ ّ
يل
مثقال حبة

�ضعفا  ،الوهن  :ال�ضعف .
فطامه عن الر�ضاعة .
�أرغماك ؛و�أجرباك .
رجع �إ ّ
يل بالطاعة .
مقدار �أ�صغر �شيء .

اخلردل

حب ي�رضب به املثل يف ال�صغر  ،فيقال ما
عندي خردل من كذا .

اللطيف

ال�شفيق بالعباد .

ال ت�ص ِّعر

اخلد عن
ال تتكرب وتتعاظم  ،وال َّت�صعري �إمالة ّ
النظر �إىل النا�س تهاون ًا من ِك رْب وعظمة.

مرح ًا
خمتال
�أق�صد
اغ�ض�ض من �صوتك
�أنكر الأ�صوات

تكرباً .
متكرب .
تو�سط واعتدل يف م�شيك.
اخف�ض �صوتك .
�أقبح الأ�صوات يف ال�سمع.

ال�شرح :1

 .1وعظ لقمان ابنه  ،وهي عظة غري متهمة  ،فما يريد الوالد لولده �إال
اخلري  ،وما يكون الوالد لولده �إال نا�صحاً  ،وهذا لقمان احلكيم ينهي ابنه عن
ال�رشك  ،ويعلل هذا النهي ب�أن ال�رشك ظلم عظيم  ،وي�ؤكد هذه احلقيقة مرتني ،
مرة بتقدمي النهي  ،ومرة ب�إن والالم .

 1من كتاب (يف ظالل القر�آن) ل�سيد قطب بت�رصف .

املطالعة والأدب
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 .2ويف ظل ن�صيحة الأب البنه تعر�ض الآية للعالقة بني الوالدين والأوالد يف
�أ�سلوب رقيق ،وي�صور هذه العالقة �صورة فيها عطف ورقة.
� .3إن تو�صية الولد بوالديه تتكرر كثرياً يف القر�آن الكرمي  .ويف و�صايا الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم  ،ومل ترد تو�صية الوالدين بالولد �إال قليال؛ و�سبب ذلك �أن
الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه � ،إن الوالدين يبذالن لوليدهما
أفف وال
من �أج�سامهما و�أع�صابهما  ،و�أعمارهما ومن كل ما ميلكان يف غري ت� ٍ
�شكوى  ،بل يف ن�شاط وفرح و�رسور.
 .4ويف قوله تعاىل ﱫP O N M L K J Iﱪ
�صورة موحية تر�سم ظالل هذا البذل النبيل ،وللأم بطبيعة احلال الن�صيب
الأوفر.
 .5ويف ظالل هذه ال�صورة املوحية يوجه القر�آن الكرمي �إىل �شكر اهلل املنعم الأول
و�شكر الوالدين املنعمني التاليني  ،وهنا ترتتب الواجبات والأولويات فيجيء
�شكر اهلل �أو ًال  ،ويتلوه �شكر الوالدين {  T S R Qﱪ .
� .6إن اختالف العقيدة بني الولد ووالديه ال ي�سقط حق الوالدين يف املعاملة
ﱫ ji h g fﱪ
الطيبة وال�صحبة الكرمية . :
ق�ضية الآخرة وما فيها
 .7تقرر الآية { :ﱫ  ~ } | { zﮯ }
¡ﱪ
من ح�ساب دقيق وجزاء عادل  ،ولكن هذه احلقيقة تعر�ض يف املجال الكوين
الف�سيح ويف �صورة م�ؤثرة يرتع�ش لها الوجدان  .وهو يطالع علم اهلل ال�شامل
ﱪ.
ﱫ~}| { zﮯ¡ }
الهائل الدقيق {
وماذا يبلغ التعبري املجرد عن دقة علم اهلل و�شموله وعن دقة احل�ساب
وعدالة امليزان ما يبلغه هذا التعبري امل�ص ِّور  ،وهذا ف�ضل طريقة القر�آن املعجزة
اجلميلة الأداء  ،العميقة الإيقاع  .حبة من خردل �صغرية �ضائعة  ،ال وزن لها
�صلبة حم�شورة فيها ال تظهر  ،وال يتو�صل
وال قيمة
الكون الهائل ال�شا�سع الذي يبدو فيه
©ذلك
�إليها {  ¨}§ ¦ ¥يف
ª
³
اجلرم± °
ذو ®¯
الكبيــــر¬
النجم «
تائهــة
�ســـــــابحة �أو ذرة
²يبدو
العظيـــــم –
¨ ©ª
§
نقطة ¦ ¥
¦¥
§ ¨ © �} ªضائعة يف ثراها ال تبني { « ¬ ®¯ }
{
³²±°

« ¬ ®¯ ³ ² ± °
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ª© ¨§¦ ¥
®¯  } ³ ² ± °تعقيب
¬{
تفلتها
فعلمه يالحقها  ،وقدرته ال
«

ينا�سب امل�شهد اخلفي اللطيف .
ﱫ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ
8 .8
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هذا هو طريق العقيدة املر�سوم  ،توحيد اهلل و�شعور برقابته  ،وتط ّلع �إىل ما
عنده ،وثقة يف عدله  ،وخ�شية من عقابه  ،ثم انتقال �إىل دعوة النا�س و�إ�صالح حالهم،
و�أمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر  ،والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع ال�رش بالزاد
من¼
»
º
ال�صرب¹
¸
¶µ
½وابتالء يف
ابتالء يف املال
الداعية
على ما ي�صيب
العبادة هلل  ،ثم
ﱫأ�صيل زاد
ال
 È Ç Æ Å Ä Ã ÂÁﱪ
¿
قولهÀتعاىل.{ :
¾ويف
النف�س.
.9ﱫ Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 ç æ å ä ã â áà ß Þ Ý Ü Û Úﱪ
(ال�ص َعر) لينفر من احلركة امل�شابهة
�إن الأ�سلوب القر�آين يختار هذا التعبري َّ
لل�صعر ،حركة التكرب واالزورار .
Ëاهلل ،
Êميقتها
وهيÉحركة
Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì
وامل�شي يف الأر�ض مرحاً هي م�شية فيها قلة مباالة بالنا�س  ،ﱫ
وميقتها اخللق  .ومع النهي عن م�شية التكرب بيان للم�شية املعتدلة
ã â áà ß Þ}Ý Ü Û{Ú
 .10والغ�ض من ال�صوت فيه �أدب وثقة بالنف�س  ،فال يرفع �صوته بالكالم وي�صيح
�إال �سيء الأدب .
Ðل ÒÑ
Ùمنفرة حمتقرة ب�شعة بقوله :
Øب�صورة
× الفعل
Öهذا
ÔآينÕيقبح
أ�سلوبÓالقر�
 Ï Î Í Ì Ëوا
 ç æ å ä ã â áàﱪ }فريت�سم م�شهد م�ضحك يدعو �إىل
{ ßÞÝÜ
ال�سخرية مع النفور والب�شاعة  ،وما �أقبح نهيق احلمار و� َّ
أ�صكه للأ�سماع .
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اال�ستيعاب :
؟
 -1ما علة النهي عن ال�رشك يف قوله تعاىل
 -2ملاذا تتكرر دائماً تو�صية الولد بالوالدين وتقل تو�صية الوالدين بالولد؟
 -3ماذا تعني �آية
 -4عالم ّ
يدل وجود حبة اخلردل يف ال�صخرة �أو يف ال�سموات �أو يف الأر�ض ؟
؟
 -5ما الغر�ض من التعبري
 -6وماذا يرتتب على امل�شي يف الأر�ض مرحاً ؟
 -7ما ال�صورة التي ر�سمها القر�آن ملن ال يغ�ض من �صوته ؟
التدريبات

التدريب األول :

كل من الكلمات الآتية ت�ؤدي �أكرث من معنى فما املعاين التي ت�ؤديها؟
1 -1جاهد :
2 -2الق�صد :
3 -3مثقال :
4 -4املرح :
�5 -5صاحبهما :

التدريب الثاني :
.1
.2
.3
.4
.5

ما مرادف كل مما ي�أتي :
1الوهن :
�2أناب :
�3أنبئكم :
4اغ�ض�ض :
�5أنكر :

املطالعة والأدب
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التدريب الثالث :
/1
/2
/3
/4
/5

اخرت الكلمة املنا�سبة للتعبري عن هذه اجلمل من بني الكلمات الآتية:
ال تتكرب -ال تلعب  -ال تعاند
ﱫ¸ ¶ µﱪ
ادع � -صلّ � -سبِّح
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التدريب السادس :

•يجمع حمار على حمر .
•ويجمع �أحمر على حمر .
•فا�ضبط اجلمعني بال�شكل ليت�ضح الفرق بينهما .

التدريب السابع :

•يف �أ�سلوب �سليم معرب اكتب مو�ضوعاً تو�صي فيه زمالءك مبثل ما
�أو�صى لقمان ابنه مبيناً العاقبة احل�سنة لاللتزام بتلك الن�صائح .

املطالعة والأدب
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الباب األول

خمتارات من الأدب العبا�سي
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( )1-1من تاريخ الأدب العربي يف الع�صر
العبا�سي واململوكي والعثماين

العصر العباسي :

الن�صو�ص الأدبية التي �ستقر�ؤها يف هذا الكتاب  ،اخرتناها لك من �أدب
الع�رص العبا�سي  .فما املق�صود بالع�رص العبا�سي ؟ وملاذا ُ�س ِّمي بذلك ؟ ومتى بد�أ؟ وما
خ�صائ�ص الأدب �شعراً ونرثاً ؟
()1
الع�رص العبا�سي هو الع�رص الذي حكم فيه اخللفاء العبا�سيون الدولة الإ�سالمية،
والعبا�سيون هم الذين ينت�سبون �إىل العبا�س بن عبد املطلب – ر�ضي اهلل عنه – وكان
اول خليفة يف هذا الع�رص  :عبد اهلل بن حممد بن علي بن عبد اهلل بن عبا�س امللقب
بال�سفّاح  ،توفى �سنة 136هـ 753 -م .
لقد قامت الدولة العبا�سية على �أكتاف الفر�س وغريهم من غري العرب
وجعلت منهم وزراء وقواداً وكتاباً  ،وكان ه�ؤالء املوايل يحملون معهم �آدابهم
و�أخالقهم وعاداتهم ولغاتهم فا�صطبغت الدولة ب�صبغة جديدة مل تكن معروفة من
قبل  ،فدخلت يف الأدب �شعراً ونرثاً عنا�رص جديدة من الثقافات املختلفة ميزته من
اجلاهلي والع�رص الإ�سالمي الأول ) .
الأدب يف الع�رصين ال�سابقني (الع�رص
ّ
()2
ينق�سم الع�صر العبا�سي �إىل ع�صرين :
الع�صر العبا�سي الأول  :وميتد من �سنة  132هـ 749 -م �إىل �سنة 656هـ -
1258م.
الع�صر العبا�سي الثاين  :وميتد من �سنة 656هـ1258-م �إىل �سنة 1213هـ-
1798م1حيث ي�شمل الع�رصين اململوكي والعثماين .
 1بع�ض م�ؤرخي الأدب لهم تق�سيم �آخر غري هذا التق�سيم  ،فيجعلون الع�رص العبا�سي الأول ينتهي يف 334هـ-
945م  ،ثم يبد�أ الع�رص العبا�سي الثاين من 334هـ945-م �إىل 1213هـ1798-م  ،ويطلقون على هذا الع�رص
الثاين ( ،ع�رص الدول والإمارات) .

املطالعة والأدب

9

�أوال ً  :ال�شعر :

�أغرا�ضه :
 -1الغزل :
�إ�ضافة �إىل الغزل العفيف املتمثل يف غزل ال�رشيف الر�ضي والعبا�س بن
الأحنف مال كثري من ال�شعراء �إىل الغزل الفاح�ش الذي ال يتورع عن ذكر املخازي
والفاح�شة  ،ويبالغ يف ذلك مبالغة �صارخة  ،وميثل هذا النوع من ال�شعر �أبو نوا�س
وب�شار بن برد وغريهما .
 -2الو�صف :
تناول الو�صف يف هذا الع�رص مو�ضوعات جديدة نتيجة احلالة احل�ضارية،
مثل و�صف احلدائق والنوافري والطيور و�أنواع الأطعمة ،واحليوانات النادرة .
 -3احلكمة :
�إزدادت احلكمة عمقاً وتنوعاً ملا اكت�سبه الأدباء والكتاب من الثقافات التي
طر�أت على الثقافة العربية و�أثرت فيها .
 -4املدح :
اجلديد يف املدح يف هذا الع�رص هو املبالغة يف و�صف املمدوحني ب�صفات مل
يكن ال�شعراء ال�سابقون ي�ضفونها على ممدوحيهم .
 -5الهجاء :
متيز الهجاء بالإغراق يف ال�سخف والبذاء  ،وذكر مقابح املهجوين و�شتمهم
ب�أقبح الألفاظ .
 -6ال�شعر التعليمي :
من املو�ضوعات ال�شعرية اجلديدة ال�شعر التعليمي  ،وهو ال�شعر الذي يَ ْن ُظم
�أحداث التاريخ  ،والآداب  ،واحلكم  ،واملواعظ  ،والأمثال  ،وقواعد النحو،
وم�سائل الفقه والتوحيد  ،بل نَ َظموا علم الفلك .
تلك هي �أغرا�ض ال�شعر ومو�ضوعاته وما جد فيها �أما �ألفاظ ال�شعر فتتلخ�ص
يف :
1 -1ميل ال�شعراء �إىل الأوزان ال�شعرية اخلفيفة .

املطالعة والأدب
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-2
-3
-4
-5
-6

2اكت�شاف �أوزان جديدة مل تكن معروفة يف ال�شعر من قبل مثل ما �سموه
امل�ستطيل واملمتد  ،ولكن الذوق العربي مل ي�ست�سغها فماتت .
3كان ال�شعراء يف الع�صور ال�سابقة يبد�ؤون ق�صائدهم بالوقوف على
الأطالل والبكاء على �آثار الديار  ،فرتك �شعراء هذا الع�رص هذه
االفتتاحيات و�سخروا منها  ،ولكنها مل تختف متاماً .
4ا�ستخدام الألفاظ الفار�سية وغريها  ،والإكثار منها يف ال�شعر .
5هجر الألفاظ الغريبة  ،وامليل �إىل الألفاظ ال�سهلة العذبة .
6الإكثار من الألوان البالغية  ،و�أ�رسفوا يف ا�ستخدام املح�سنات البديعية
وتكلفوا يف ذلك تكلفاً كبرياً .

ثانيا ً  :النرث :

من �أنواع النرث يف هذا الع�صر :
 1-1اخلطابة  ،وعلى الرغم من �أن اخلطابة �أحد مو�ضوعات النرث القدمية ف�إنها
اتخذت يف هذا الع�رص �صفة جديدة  ،هي املناظرات العلمية والفل�سفية مثل ما
دار بني �أبي �سعيد ال�سريايف النحوي  ،ومتى بن يون�س املنطقي وما دار بني عبد
العزيز الكناين – من علماء �أهل ال�سنة – وبني ب�رش املري�سي املعتزيل .
 2-2ظهر يف هذا الع�رص فن املقامات  ،وهي ق�ص�ص ق�صرية بطلها رجل ذكي يتجول
بني املدن يف مالب�س �شحاذ مرة  ،ويف مالب�س عامل مرة �أخرى .يخطب يف امل�ساجد
وجمامع النا�س  ،بحديث بليغ م�ستخدماً �ألواناً من علوم البالغة  ،م�ضمناً �أحاديثه
�أنواعاً من النحو والفقه واحلكم والأمثال ،واللغة  ،والألغاز .
� 3-3إن �أ�شهر املقامات يف هذا الع�رص مقامات بديع الزمان الهمذاين ،ومقامات
احلريري .
 4-4امليل �إىل ال�صنعة والتكلف يف الر�سائل والتالعب باملح�سنات البديعية ،مثل ما
جاء يف كتابات ابن العميد والقا�ضي الفا�ضل وغريهما .

املطالعة والأدب
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(� )2-1أداء الأعمال

عبد اهلل بن املقفَّع
الر ْو َح يف مدافعتها يوماً بيوم
�إذا تراكمت عليك الأعمال فال تلتم�س َّ
والروغان منها  ،ف�إنه ال راحة لك �إال يف �إ�صدارها  ،و�إن ال�صرب عليها هو الذي
يخففها عنك  ،وال�ضجر هو الذي يراكمها عليك .
فتعهد من ذلك يف نف�سك خ�صلة قد ر�أيتها تعرتي بع�ض �أ�صحاب الأعمال،
وذلك �أن الرجل يكون يف �أمر�س �أمره فريد عليه �شغل �آخر � ،أو ي�أتيه �شاغل من النا�س
يكره �إيتاءه فيكدر ذلك جلو�سه تكديراً يف�سد ما كان فيه  ،وما ورد عليه حتى ال
يحكم واحداً منها .
ف�إذا ورد عليك مثل ذلك  ،فليكن معك ر�أيك وعقلك اللذان بهما تختار
يعظمن عليك
الأمور  ،ثم اخرت �أوىل الأمرين ب�شغلك فا�شتغل به حتى تفرغ منه  ،وال
ّ
فوت ما فات � ،أو ت�أخري ما ت�أخر .

اللغة :

الكلمة
الروح
الروغان
�إ�صدارها
تعهد
اخل�صلة
تعرتي
�أمر�س �أمره
ال�ضجر

1

املعنى

الراحة .
الذهاب مينة وي�رسة  ،يقال راغ الثعلب �إذا ذهب هنا
وهنا والروغان الزوغان والهروب .
�إجنازها وعملها .
تفقد .
(بفتح اخلاء) ال�صفة .
ت�صيب .
�أ�شده  ،و�أهمه .
امللل وال�س�أم .

 1عبد اهلل بن املقفع من �أدباء اللغة العربية الكبار  ،فار�سي الأ�صل ولد �سنة 105هـ 723-م بالب�رصة  ،ون� أش�
فيها  ،كان جمو�سي ًا و�أ�سلم  ،ترجم عدداً من الكتب من اللغة الفار�سية �أ�شهرها كتاب (كليلة ودمنة) وهو جمموعة
ق�ص�ص على �أل�سنة احليوان حتوي حكم ًا بليغة قتل �سنة 142هـ759-م .
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اال�ستيعاب :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

1عماذا نهى الكاتب عندما ترتاكم الأعمال ؟
2ما �أثر ال�صرب وال�ضجر على الأعمال ؟
3كيف ترتاكم الأعمال يف ر�أي الكاتب ؟
4ما ال�رضر الذي ينتج عن تراكمها ؟
�5أين جتد احلل الناجع مل�شكلة تراكم الأعمال ؟
�6إذا كلفت بعملني  ،فكيف ت�ؤديهما ؟

التدريبات
التدريب األول :

•�أي الكلمتني �أجمل يف ر�أيك ؟ وملاذا ؟
كرثت ؟
�أم
 تراكمتفال تطلب ؟
�أم
 فال تلتم�س	الهروب منها ؟
 الروغان منها	�أمت�صيب ؟
 تعرتي		�أم�أم	�إجنازها ؟
� -إ�صدارها

التدريب الثاني :
/1
/2
/3
/4

•عني نوع ما ي�أتي من اخليارات املذكورة بعد كل جملة :

فال تلتم�س الروح يف مدافعتها  -ال :ناهية /نافية/من �أخوات لي�س.
فليكن معك ر�أيك وعقلك  -الالم  :الم الق�سم  /الم الأمر /الم التوكيد .
 حتى  :حرف عطف  /حرف ن�صب  /حرف جر .حتى تفرغ منه
 ما  :نافية مو�صولة /م�صدرية.فوت ما فات

املطالعة والأدب
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التدريب الثالث :

•ا�ستخرج العبارة التي ترى �أنها ال تتنا�سب مع املعنى :
ت�س�أم منه  /تنتهي منه  /تخل�ص منه .
 -1تفرغ منه :
� -2أوىل الأمرين �	:أخف الأمرين � /أبعد الأمرين � /أجدر الأمرين .
 -3فريد عليه  :ي�صل �إليه  /ي�أتي �إليه  /ي�صل عليه .
 -4حتى ال يحكم واحداً منهما  :حتى ال يتقن  /حتى ال يح�سن  /حتى ال
ي�ؤدي.

التدريب الرابع :

•من بني اخليارات التالية اخرت املعنى املنا�سب ملا حتته خط :
 -1قد ر�أيتها تعرتي :
تفيد التحقيق  /تفيد ال�شك  /تفيد النفي .
 -2فال تلتم�س الروح يف مدافعتها يوماً بيوم :
مفعول به  /مفعول فيه  /مفعول معه .

التدريب اخلامس :
-1
-2
-3

• ُ�صغ من كلمة (�إيتاء) ا�شتقاقاً منا�سباً  ،و�ضعه يف املكان اخلايل
من اجلمل التالية :
1املو�رسون  .............الزكاة .
2من واجبنا �أن  ........الزكاة .
3يف  ...................الزكاة �أداء للواجب .

التدريب السادس :

•ا�ستخرج اخلط�أ النحوي يف كل جملة مما يلي :
الذكي مل يريد �أن ي�ؤخر عمله /الطالب الذي مل يرد �أن ي�ؤخر
 -1الطالب
ّ

املطالعة والأدب
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عمله .
 -2ال ت�سعى بني النا�س بال�رش  /ال ت�سع بني النا�س بال�رش .

التدريب السابع :

لكل كلمة من الكلمات التالية جمعان اذكرهما :
�أمر  -نف�س .

التدريب الثامن :

�صغ من الفعل (ر�أى) على الأوزان التالية :
 -1فاعل  -2 .مفاعلة  -3 .افتعل  -4 .مفعول .

املطالعة والأدب
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( )3-1ب�شار بن برد ي�صف جي�ش ًا
1
2
3
4
5
6
7

1

وجي�ش كجنح الليل يزحف باحل�صى
غدونا له وال�شم�س يف خدر �أمها
ب�رضب يذوق املوت من ذاق طعمه
ك�أن مثار النقع فوق ر�ؤو�سنا
بعثنا لهم موت الفجاءة �إننا
فراحوا فريق يف الأ�سار ومثله
�إذا امللك اجلبار �ص ّعر خده

واخلطي حمر ثعالبه
وبال�شوك
ّ
تطالعنا والطل مل يجر ذائبه
جنى الفرار مثالبه
وتدرك من
ّ
و�أ�سيافنا ليل تهاوى كواكبه
بنو املوت خفاق علينا �سبائبه
قتيل  ،ومثل الذ بالبحر هاربه
م�شينا �إليه بال�سيوف نعاتبه

� 8إذا كنت يف كل الأمور معاتباً
 9فع�ش واحداً �أو �صل �أخاك ف�إنه
� 10إذا �أنت مل ت�رشب مراراً عـلــــــــى القذى

�صديقك مل تلق الذي ال تعاتبه
مقارف ذنب تارة وجمانبه
ظمئت و� ّأي النا�س ت�صفـــــو م�شـــاربه

اللغة :

الكلمة

جنح الليل
اخلطي
ثعالبه
النقع
تهاوى

املعنى

جزء منه .
نوع من الرماح .
جمع ثعلب وهو طرف الرمح الداخل يف ال�سنان .
الغبار الذي تثريه احلرب .
تتهاوى  ،ت�سقط .

 1ب�شار بن برد فار�سي الأ�صل  ،من خم�رضمي الدولتني � ،شاعر مطبوع من �أ�صحاب الإبداع املتفننني يف ال�شعر ،
ولد �أعمى فما نظر �إىل الدنيا قط  ،وكان ي�أتي يف الت�شبيه مبا ال يقدر عليه الب�رصاء  .قتل �سنة 167هـ 784 -م .

املطالعة والأدب
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�سبائبه

جمع �سبيبة وهي القطعة من القما�ش  ،ويريد بها الأعالم
والرايات.

اخلد عن النظر �إىل النا�س
تكرب وتعاظم  ،وال َّت�صعري �إمالة ّ
�صعر خده
تهاون ًا من ِك رْب وعظمة.
مقارف

خمالطه ومفاعله .

القذى

ما يقع يف العني �أو ال�رشاب � ،أي � :إنك �إذا مل تتحمل احلياة
على ما فيها من تعب و�شقاء تعبت .

منا�سبة الق�صيدة :

مدح ب�شار بهذه الق�صيدة يزيد بن عمر بن هبرية وايل العراق عندما هزم
اخلوارج وا�سرتد الب�رصة منهم .

ال�شرح :
.1
.2
.3
.4
.5

رب جي�ش عظيم كالليل احلالك ال�سواد يف كرثته  ،و�ضخامة عدته  ،يزحف
ّ 1
ملالقاتنا ب�أ�سلحته القوية ورماحه امل�صبوغة بالدماء .
2لقد خرجنا ملالقاة هذا اجلي�ش مبكرين حيث ال تزال ال�شم�س يف خدرها
والندى ال يزال تلمع قطراته على �أوراق الأ�شجار مل تذبه حرارة ال�شم�س
بعد .
3وعندما التقينا به �رضبنا الأعداء وقاتلناهم قتا ًال �شديداً فذاق املوت من
وفر – رعباً – من �أفلت من املوت .
�أدركناه منهم ّ ،
4كانت معركة رهيبة ثار عجاجها  ،وانعقد فوق ر�ؤو�سنا حتى �أظلمت الدنيا
فلم نعد نرى �سوى �سيوفنا تلمع خالل الظالم ترتفع وتهوى على ر�ؤو�س
الأعداء ك�أنها �شهب تتهاوى من ال�سماء يف ليل حالك الظالم .
5لقد �أذقناهم موتاً �رسيعاً لأننا �أبناء املوت ال نهابه  ،منوت يف املعارك حيث
تخفق فوقنا راياته .
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6 .6وحلت بهم الهزمية  ،فمنهم من �أ�رسناه  ،ومنهم من قتلناه  ،ومنهم من �ألقى
بنف�سه يف البحر هارباً .
7 .7نحن قوم �أولو ب�أ�س و�شدة  ،ال نقبل الذل واملهانة  ،فمن �أرادنا بذل قاتلناه
واخ�ضعناه ولو كان ملكاً ذا ب�أ�س �شديد .
�8 .8إن املرء �إذا يعاتب �أ�صدقاءه يف كل �صغرية وكبرية ف�إنه لن ي�ستبقي لنف�سه
�صديقاً يعاتبه  ،لأن الأ�صدقاء واخلل�صاء �سينف�ضون من حوله  ،و�سيبقى
وحيداً ال يجد �صديقاً .
9 .9عليك �أن تعي�ش عندئذ �أو – من اخلري لك – �أن ت�صل �إخوانك و�أ�صدقاءك؛
لأنك لن جتد �أحداً ال يخطيء  ،واملرء من عادته �أن يخطيء مرة وي�صيب
مرات .
1010و�إذا �أردت �أن ت�رشب ماء عذباً �صافياً � ،أي �أن تعي�ش حياة هانئة كلها لي�س
فيها منغ�صات وال �آالم  ،فلن جتد هذه احلياة يف هذه الدنيا  .و�ستظل ظامئاً
�إىل هذا النوع من احلياة  ،لأن النا�س يف هذه احلياة فيهم اخليرّ وال�رشير ،
وفيهم املخل�ص والغادر  ،فلي�س بني النا�س من هو خيرّ كله .

اال�ستيعاب :

1 .1يف �أي وقت خرجوا ملالقاة جي�ش الأعداء ؟
2 .2ملاذا خرجوا يف هذا الوقت ؟
3 .3كيف حاقت الهزمية بالأعداء ؟
4 .4مب و�صف ال�شاعر �رضبهم للأعداء ؟
5 .5يف البيت اخلام�س فخر  ،فبماذا فخر ؟
6 .6ويف البيت ال�سابع �أي�ضاً فخر  ،فبم فخر ؟
7 .7تبعرث جي�ش الأعداء  ،بعد الهزمية �إىل ثالث فرق  ،اذكرها .
8 .8كيف يكون حالك �إذا �أكرثت من معاتبة �أ�صدقائك ولومهم ؟
�9 .9أخالق النا�س متباينة خمتلفة  ،كيف ذلك ؟
1010قدم لك ال�شاعر ن�صيحة يف البيت العا�رش فما هي ؟
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التدريبات
التدريب األول :

�ضع كلمة مرادفة ملا حتته خط :
1 -1وجي�ش كجنح الليل .
2 -2تطالعنا ال�شم�س والطل مل يجر ذائبه .
3 -3وتدرك من جنى الفرار مثالبه .
�4 -4إذا كنت يف كل الأمور معاتباً .
5 -5ف�إنه مفارق ذنب مرة وجمانبه .

التدريب الثاني :

و�ضح معنى العبارات الآتية :
يزحف باحل�صى .ال�شم�س يف خدر �أمها .اننا بنو املوت .�-إذا �أنت مل ت�رشب مراراً على القذى ظمئت .

التدريب الثالث :

و�ضح ما ي�أتي :
1 -1ا�ستخدم ال�شاعر كلمة (يزحف) فما داللة هذه الكلمة ؟
2 -2ا�ستخدم كلمة (نعاتبه) ومل يقل (ن�ضاربه) فما الفرق بني الكلمتني ؟
3 -3غدونا له وال�شم�س تطالعنا  ،فماذا تفيد (تطالعنا) ؟
4 -4بعثنا لهم موت الفجاءة  ،ومل يقل املوت ال�رسيع  ،فما املعنى امل�ستفاد من
الكلمتني ؟
�5 -5أي الكلمتني �أكمل يف �أداء املعنى  :امللك اجلبار �أم امللك القوي .
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التدريب الرابع :

و�صف جي�ش الأعداء بالقوة وال�شجاعة والكرثة �أمر معروف عند ال�شعراء .
قال املتنبي يف و�صف جي�ش الروم الذي هزمه �سيف الدولة :

خمي�س ب�رشق الأر�ض والغرب زحفه ويف �أذن اجلوزاء منه زمــــازم1
جتمــــع فيــــه كـل ل�ســن و�أمـــــــة فما تفهم احلداث �إال الرتاجم
وقال ب�شار :

واخلطي حمر ثعالبه
وجي�ش كجنح الليل يزحف باحل�صى وبال�شوك
ّ

اعقد موازنة بني البيتني من حيث تناول كل من ال�شاعرين لو�صف اجلي�ش
الذي يتحدث عنه .
 -ما الذي يفيده و�صف جي�ش الع ّدو بالقوة ؟

التدريب اخلامس :

وازن بني ما قاله ب�شار يف التعامل مع ال�صديق يف الأبيات الثالثة
الأخرية  ،وبني قول النابغة الذبياين :

ول�ست مب�ستبق �أخا ال تلمه على �شعث � ،أي الرجال املهذب

2

 من حيث املعنى امل�شرتك عند ال�شاعرين  ،وبني �أيهما �أكمل يف �أداء هذااملعنى وملاذا ؟

التدريب السادس :

تنوعت ال�صور البالغية يف هذه الق�صيدة مثل :
1 .1وجي�ش كجنح الليل .
2 .2وال�شم�س يف خدر �أمها .

 1اخلمي�س :اجلي�ش العظيم .اجلوزاء :جنمان يف ال�سماء ،الزمازم :الأ�صوات العالية التي ال تفهم
الختالطها ،ل�سن :بك�رس الالم ،و�سكون ال�سني :اللغة ،احلداث :املتحدثون ،الرتاجم :جمع ترجمان:
بفتخ التاء و�ضمها  :من ينقل الكالم من لغة �إىل لغة .
 2ال�شعث  :املراد هنا العيب  .يقول � :إن قطعت �إخوانك بذنب  ،مل يبق لك �أخ تلمه � :أي ت�صلح ما
ت�شعث من �أمره وف�ساده .
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.3

3ب�رضب يذوق املوت .

.5

�5إنّا بنو املوت .

4 .4ك�أن مثار النقع فوق ر�ؤو�سنا و�أ�سيافنا ليل تهاوى كواكبه
�6 .6إذا �أنت مل ت�رشب مراراً على القذى ظمئت
فما ا�سم كل �صورة من هذه ال�صور البالغية ؟

التدريب السابع :
-1

1جاء يف القر�آن الكرمي :ﱫ
واخلطي ) .
وقال ال�شاعر ( وبال�شوك
ّ

}~ﮯ¡¤£¢ﱪ

فما معنى (ال�شوك ) يف كل من الآية وبيت ال�شعر ؟
2 -2ماذا يفيد اال�ستفهام يف قوله ( :و�أي النا�س ت�صفو م�شاربه) ؟
3 -3ا�ستخدم ال�شاعر كلمة (باحل�صى) فماذا تفيد الباء يف ر�أيك ؟ هل تكون
مبعنى (يف) �أم مبعنى (على)  ،وكيف يكون املعنى يف كلتا احلالتني ؟
4 -4قال املتنبي يف ق�صيدته �شعب بوان :

غدونا تنف�ض الأغ�صان منها على �أعرافها مثل اجلمان
وقال ب�شار :

غدونا له وال�شم�س يف خدر �أمها تطالعنا والطل مل يجر ذائبه
فما معنى (غدونا) يف كل من البيتني ؟

التدريب الثامن :
-1

(اخلطي) للرمح .
1ا�ستخدم ال�شاعر كلمة
ّ
�أ  /فاذكر ما تعرفه من �أ�سماء �أخرى له .
ب /و�أ�سماء �أخرى (لل�سيف) .
ج� /أدخل الكلمة (�سبائب) يف جملة من عندك .
د  /اذكر ما تعرفه من كلمات ت�ؤدي معنى �سبائب .
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التدريب التاسع :

•املعنى البالغي يف البيت :

فراحوا فريق يف الإ�سار ومثله قتيل  ،ومثل الذ بالبحر هاربه

ف�صغ جم ً
ال من �إن�شائك ت�شتمل على مثل هذا التق�سيم
هو التق�سيم ُ
الذي يف البيت .
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(� )4-1أبو متام  1يرثي حممد بن حميد الطو�سي
كذا فليجل اخلطب وليفدح الأمر فلي�س لعني مل يف�ض ما�ؤها عذر
توفيت الآمال بعد حممد و�أ�صبح يف �شغل عن ال�سفر ال�سفر
وما كان �إال مال من قلّ ماله وذخراً ملن �أم�سى ولي�س له ذخر
فتى كلما فا�ضت عيون قبيلة دماً �ضحكت عنه الأحاديث والذكر
فتى دهره �شطران فيما ينوبه ففي ب�أ�سه �شطر ويف جوده �شطر
فتى مات بني الطعن وال�رضب ميتة تقوم مقام الن�صـر �إذا فـاته الن�رص
وما مات حتى مات م�رضب �سيفه من ال�رضب واعتلت عليه القنا ال�سمر
ف�أثبت يف م�ستنقع املوت رجله وقال لها من حتت �أخم�صك احل�رش
تردى ثياب املوت حمراً فما دجا لها الليل �إال وهي من �سند�س خ�رض
وقد كانت البي�ض امل�آثري يف الوغى بواتر فهي الآن من بعده برت
طي احلادثات حممداً يكون لأثواب الندى �أبدا ن�رش
�أمن بعد ّ
�إذا �شجرات العرف جذت �أ�صولها ففي �أي فرع يوجد الورق الن�رض
م�ضى طاهر الأثواب مل تبق رو�ضة غداة ثوى �إال ا�شتهت �أنها قرب
ثوى يف الرثى من كان يحيا به الرثى ويغمر �رصف الدهر نائله الغمر
عليك �سالم اهلل وقفاً ف�إنني ر�أيت الكرمي احلر لي�س له عمر

اللغة :

الكلمة
يجل اخلطب
يقدح الأمر
ال�سفر

املعنى
تعظم امل�صيبة .
ي�صعب ويثقل .
جماعة امل�سافرين .

 1هو حبيب بن �أو�س الطائي �أكرث من حفظ ال�شعر حتى �أجاده نظم ًا وبرع فيه  ،وميتاز �شعره بتخيرّ اللفظ
ال�صياغة  ،فتقدم بذلك على �سائر �شعراء ع�رصه  ،تويف عام 231هـ .
وجتويد ِّ
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ينوبه
اعتلت
امل�ستنقع
الأخم�ص
دجا الليل
بواتر
برت

يهمه وي�شغله .
تثاقلت عليه ومل تطاوعه .
مكان جتمع املاء املت�سخ الراكد .
باطن الرجل .
�أظلم .
جمع باتر  ،وهي القواطع .
مفردها ابرت  ،وهو املقطوع .

التدريبات
التدريب األول :

عما ي�أتي :
�أجب ّ
1 .1ملاذا ال يجد عذراً للعني التي ال تبكي ؟
2 .2مب و�صف ال�شاعر حممداً يف البيت الثالث ؟
3 .3كيف يقوم املوت مقام الن�رص ؟
4 .4كيف تعدلت ثياب املوت من حمراء �إىل خ�رضاء ؟
5 .5ملاذا حتولت ال�سيوف من بواتر �إىل برت ؟
6 .6ملاذا ا�شتهت الريا�ض �أن يكون كل منها قرباً له ؟
مبحمد ؟
7 .7كيف كان الرثى يحيا
ٍ

التدريب الثاني :

اذكر مرادف كل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 .1توفيت الآمال بعد حممد .
2 .2فتى دهره �شطران .
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.3
.4
.5

3واعتلت عليه القنا ال�سمر .
4تردى ثياب املوت حمراً .
5ثوى يف الرثى من كان يحيا به .

التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 -1كذا فليجل اخلطب .
2 -2ويف جوده �شطر .
�3 -3أمن بعد طي احلادثات حممد ؟
�4 -4إذا �شجرات العرف جذت �أ�صولها .

التدريب الرابع :

هات املفرد لكل جمع مما ي�أتي :
ال�سفر  ،ال�سمر  ،بواتر  ،احلادثات � ،أ�صولها  ،خ�رض .

التدريب اخلامس :

هات اجلمع ملا ي�أتي :
اخلطب � ،شغل  ،دهر  ،فرع  ،قرب  ،الكرمي .

التدريب السادس :

و�ضح ال�صور البيانية فيما ي�أتي :
�1 .1ضحكت عنه الأحاديث والذكر .
�2 .2أمن بعد طي احلادثات حممد .
3 .3تردى ثياب املوت حمراً فما دجا لها الليل �إال وهي من �سند�س خ�رض
4 .4فتى كلما فا�ضت عيون قبيلة دماً �ضحكت عنه الأحاديث والذكر
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التدريب السابع :

ما الغر�ض من اال�ستفهام فيما ي�أتي :
�1 -1أمن بعد طئ احلادثات حممداً ؟
2 -2ففي �أي فرع يوجد الورق الن�رض ؟

التدريب الثامن :

اكتب �أمام كل جملة ما يفيده ما حتته خط :
		
 .1فتى كلما فا�ضت عيون قبيلة دماً .
 .2كذا فليجل اخلطب 			.
			
 .3دهره �شطران فيما ينوبه .
 .4فلي�س لعني 				.

« كلما »
« الالم»
« ما »
« الالم »

التدريب التاسع :

انرث الأبيات من البيت ال�ساد�س وحتى العا�رش نرثاً �أدبياً ي�صور م�شهد
البطولة التي �أبداها هذا املقاتل .
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( )5-1ليل وذئب
1
ال�شاعر� :أبو عبادة البحرتي
وليل ك�أن ال�صبح يف �أخرياته
ت�رسبلته والذئب و�سنان هاجع
الكدري عن جثماته
�أثري القطا
ّ
و�أطل�س ملء العني يحمل زوره
له ذنب مثل الر�شاء يجره
طواه الطوى حتى ا�ستمر مريره
�سما يل وبي من �شدة اجلوع ما به
كالنا بها ذئب يحدث نف�سه

ح�شا�شة ن�صل �ضخم افرنده غمد
بعني ابن ليل ماله بالكرى عهد
وت�ألفني فيه الثعالب والربد
و�أ�ضالعه من جانبيه �شوى نهد
ومنت كمنت القو�س �أعوج من�أ ّد
فما فيه �إال العظم والروح واجللد
ببيداء مل تعرف بها عي�شة رغد
ب�صاحبه واجلد يتع�سه اجلد

1
2
3
4
5
6
7
8

 9عوى ثم �أقعى فارجتزت فهجته
 1 0ف�أوجرته خزقاء حت�سب ري�شها
 1 1فما ازداد �إال جر�أة و�رصامة
 1 2فاتبعتها �أخرى ف�أ�ضللت ن�صلها

ف�أقبل مثل الربق يتبعه الرعد
على كوكب ينق�ض والليل م�سود
و�أيقنت �أن الأمر منه هو اجلد
بحيثيكوناللبوالرعبواحلقد

فخر وقد �أوردته منهل الردى على ظم�أ لو �أنه عذب الورد
13
ّ
 1 4وقمت فجمعت احل�صى فا�شتويته عليه وللرم�ضاء من حتته وقد
 1 5ونلت خ�سي�ساً منه ثم تركته و�أقلعت عنه وهو منعفر فرد
 1ا�سمه الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي  ،وكنيته �أبو عبادة  ،ون�سب �إىل بلده بحرت وا�شتهر بهذه الن�سبة
 ،ولد مبنبج عام  206هـ وتوفى عام 284هـ  ،املوافق عام 898 - 821م � ،شاعر كبري  ،ويقال ل�شعره
�سال�سل الذهب  ،وكان �أحد ثالثة �ألقت �إليهم مقاليد ال�شعر يف ع�رصهم – املتنبي و�أبو متام والبحرتي
– قال ابن املعتز املتنبي و�أبو متام حكيمان و�إمنا ال�شاعر البحرتي  .له ديوان �شعر مطبوع  ،وكتبت عنه
عدة م�ؤلفات .
ّ
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16
17
18
19
20
21

اللغة :

لقد حكمت فينا الليايل بجورها
�أيف العدل �أن ي�شقى الكرمي بجورها
�س�أحمل نف�سي عند كل ملمة
ليعلم من هاب ال�رسى خ�شية الردى
ف�إن ع�شت حمموداً فمثلي بغى الغنى
و�إن مت مل �أظفر فلي�س على امريء
الكلمة
خ�شا�شة ال�شيء
افرند ال�سيف
ت�رسبلته
و�سنان
ابن ليل
الكرى
الكدري
جثمانه
الربد
ّ
�أطل�س
زوره
ال�شوى
النهد
من�أ ّد
املرير
�أقعى
�أوجرته
خزقاء

وحكم بنات الدهر لي�س له ق�صد
وي�أخذ منها �صفوها القعدد الوغد
على مثل حد ال�سيف �أخل�صه الهند
ب�أن ق�ضاء اهلل لي�س له ر ّد
ليك�سب ما ًال �أو يُنَ ُّث له حمد
غداً طالباً �إال تق�صيه واجلهد
املعنى

بقيته .
جوهره .
لب�سته .
نائم .
كناية عن الل�ص .
النوم .
املائل ال�سواد .
مرقده .
جمع ربداء وهي النعام .
�أغرب مائل �إىل ال�سواد .
�أعلى و�سط ال�صدر .
الأطراف .
البارز  ،واملرتفع .
معوج .
ما ا�شتد فتله من احلبال  ،وا�ستمر مريره – �أي قوى .
جل�س على م�ؤخرته .
طعنته .
ال�سهام .
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م�ؤخر ال�سهم .
الري�ش
ممرغ يف الرتاب .
منعفر
امل�صائب .
بنات الدهر
الق�صد يف احلكم العدل .
اجلبان اللئيم .
القعدد
يذاع .
ينث
ّ

التدريب األول :

التدريبات

•�أجب عما ي�أتي :
1 .1مب �شبه ال�صبح يف �أخريات الليل ؟
2 .2كيف كانت حالة الذئب ؟
3 .3مب �شبه ذنب وظهر الذئب ؟ عالم يدل هذا الو�صف ؟
4 .4كيف كان كل منها ذئباً يف تلك ال�صحراء ؟
5 .5ماذا فعل لكي يقتل الذئب ؟
6 .6ماذا فعل بعد قتله للذئب ؟
7 .7ملاذا قال ال�شاعر �إنه �سيحمل نف�سه عند كل ملمة على مثل حد ال�سيف؟

التدريب الثاني :
.1
.2
.3
.4
.5

•اذكر املرادف يف املعنى ملا حتته خط فيما ي�أتي :
1ح�شا�شة ن�صل �ضم افرنده غمد .
2ت�رسبلته والذئب و�سنان هاجع .
3له ذنب مثل الر�شاء يجره .
4طواه الطوى حتى ا�ستمر مريره .
5و�أقلعت عنه وهو منعفر .

التدريب الثالث :

•اذكر امل�ضاد يف املعنى ملا حتته خط فيما ي�أتي :
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

1ومنت كمنت القو�س �أعوج من�أد .
2بيداء مل تعرف بها عي�شة رغد .
3و�أيقنت �أن الأمر منه هو اجلد .
4لقد حكمت فينا الليايل بجورها .
�5أيف العدل �أن ي�شقى الكرمي بجورها .
6ف�إن ع�شت حمموداً فمثلي بغى الغنى .

التدريب الرابع :

•�أعرب ما حتته خط فيما ي�أتي :
�ضم �إفرنده غمد
 . 1وليل ك�أن ال�صبح يف �أخرياته ح�شا�شة ن�صل ّ
 .2ت�رسبلته والذئب و�سنان هاجع .
 3.3كالنا بها ذئب يحدث نف�سه .
4.4وقمت فجمعت احل�صى وا�شتويته .
5.5ب�أن ق�ضاء اهلل لي�س له رد .

التدريب اخلامس :

�أي التعبريين �أدق يف الداللة على املعنى ؟
ف�أدخلت ن�صلها .
			
 -1ف�أ�ضللت ن�صلها .
 -2ليعلم من هاب ال�رسى خ�شية الردى  .خوف الردى .
فخر وقد �أوردته منهل الردى ف�سقط وقد �أوردته منهل الردى.
ّ -3
والذئب نائم هاجع .
 -4والذئب و�سنان هاجع .
وتوا ّدين فيه الثعالب .
		
 -5وت�ألفني فيه الثعالب .

التدريب السادس :

•�أجب عما ي�أتي :

� .1أثري القطا الكدري عن جثماته وت�ألفني فيه الثعالب والربد
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 -ما الو�صف الذي ينطبق على ال�شاعر من خالل هذا البيت ؟

 .2و�أطل�س ملء العني يحمل زوره و�أ�ضالعه من جانبيه �شوى نهد
-كيف ت�صف الذئب من خالل هذا البيت ؟

� .3سما يل وبي من �شدة اجلوع ما به بيداء مل تعرف بها عي�شة رغد
� -صف لنا ال�صحراء يف �ضوء قول ال�شاعر ال�سابق .

 .4ونلت خ�سي�ساً منه ثم تركته و�أقلعت عنه وهو منعفر فرد
� -صف الذئب عندما تركه ال�شاعر ؟

 .5على املرء �أن ي�سعى ولي�س عليه �إدراك النجاح
 -ا�ستخرج معنى هذه العبارة من الق�صيدة .

التدريب السابع :

حدد الأفكار الرئي�سة يف و�صف ال�شاعر للذئب .

التدريب الثامن :

ما نوع ال�صورة البالغية فيما حتته خط :
 -1ت�رسبلته والذئب و�سنان هاجع بعني ابن ليل ماله بالكرى عهد
 -2له ذنب مثل الر�شاء يجره .
 -3طواه الطوى حتى ا�ستمر مريره .
 -4بحيث يكون اللب والرعب واحلقد .
 -5فخر وقد �أوردته منهل الردى .

التدريب التاسع :

انرث الأبيات الأربعة الأخرية من الق�صيدة ب�أ�سلوب �أدبي ر�شيق وميكن
�أن ت�ست�شهد يف نرثك مبا حتفظ من قر�آن � ،أو حديث � ،أو �شعر �أو حكمة .
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التدريب العاشر :

•قابل ال�شاعر الفرزدق ذئباً يف �أثناء �سفره فقال يف ق�صيدة له:

ع�سال وما كان �صاحباً دعوت بناري موهناً ف�أتـــاين
و�أطل�س ّ
فلما دنا قلت ادن دونك �إنـنــي و�إياك يف زادي مل�شرتكـــــان
فبت �أقد الـزاد بينــــــــي وبينـه على �ضوء نار مرة ودخــان

 يف �ضوء هذه الأبيات اعقد مقارنة مع ما قر�أت من ق�صيدة البحرتي،ثم و�ضح :
1 -1كيف كانت معاملة ال�شاعرين للذئب ؟
2 -2ما الفرق بني الذئبني ؟
3 -3ما وجه االختالف بني ال�شاعرين عند مالقاة الذئب ؟
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( )6-1ظبية البان

ال�رشيف الر�ضي

1
2
3
4
5

يا ظبية البان ترعى يف خمائله
املاء عندك مبذول ل�شاربه
هبّت لنا من رياح الغور رائحة
ثم انثنينا �إذا ما هزنا طرب
�سهم �أ�صاب وراميه بذي �سلم

ليهنك اليوم �إن القلب مرعاك
ولي�س يرويك �إال مدمعي الباكي
بعد الرقاد عرفناها برياك
على الرحال تعللنا بذكراك
من بالعراق لقد �أبعدت مرماك

6
7
8
9

حكت حلاظك ما يف الرمي من ملح
ك�أن طرفك يوم اجلزع يخربنا
�أنت النعيم لقلبي والعذاب له
عندي ر�سائل �شوق ل�ست �أذكرها

يوم اللقاء وكان الف�ضل للحاكي
مبا طوى عنك من �أ�سماء قتالك
فما �أمرك يف قلبي و�أحالك
لوال الرقيب لقد بلغتها فاك

ال�شاعر :
�أبو احل�سن حممد بن �أبي �أحمد احل�سني  ،ي�صل ن�سبه �إىل احل�سني بن علي بن
�أبي طالب  ،ولهذا لقب بـ(ال�رشيف الر�ضي) كان عاملاً متبحراً يف علوم الدين واللغة،
�أديباً � ،شاعراً متم�سكاً بطريقة ال�شعراء الأقدمني  ،حمافظاً على �أ�ساليبهم ومعانيهم ،
يف �شعره متانة و�سهولة ور�صانة  ،قوي ال�شخ�صية نبيال  ،عزيز النف�س  .توفى �سنة
359هـ 1015 -م .
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اللغة :
املعنى

الكلمة
البان

�شجر طويل معتدل اجلذع  ،ت�شبه به قامة املر�أة يف االعتدال .

الغور

الأر�ض املنخف�ضة  ،ويريد بالغور هنا احلجاز .

الريا

الرائحة الطيبة .

تعللنا

ت�سلينا .

ذو �سلم

مو�ضع باحلجاز .

الرمي

الظبي اخلال�ص البيا�ض  ،ت�شبه به احل�سان من الفتيات .

ملح

جمع ملحة  ،وهي احل�سن واجلمال .

الطرب

هزة تثري النف�س لفرح �أو حزن .

االستيعاب :
.1
.2
.3
.4
.5

1من يريد ال�شاعر بـ ظبية البان ؟
2مب كان يتعلل ال�شاعر عندما يطرب ؟
3من الذي رمى ال�سهم ؟ ومن �أ�صاب ؟
4ما املق�صود بال�سهم ؟
5ماذا يعني بالرقيب ؟
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التدريب األول :

التدريبات

•حفلت الق�صيدة بعدد من املفارقات  ،مثل قوله :

�أ  /املـــــاء عندك مـبذول ل�شـــاربه ولي�س يرويك �إال مدمعي الباكي
ب /ك�أن طرفك يوم اجلزع يخربنا مبا طوى عنك من �أ�سماء قتالك
ج� /سهم �أ�صاب وراميه بذي �سلم من بالعراق لقد �أبعدت مرماك

 -فما معنى كل منها ؟

التدريب الثاني :

كلمة (حكت) يف البيت ال�ساد�س  ،تعني  :حتدثت وتعني � :أ�شبهت.
وكلمة (رائحة) يف البيت الثالث  ،تعني  :الريح التي تهب م�ساء وتعني :
الرائحة الطيبة .
فما املعنى الذي �أراده ال�شاعر من بني املعنيني ؟

التدريب الثالث :

 اجمع الكلمات التالية جمع تك�سري :رام  -الرقيب  -فم  -مدمع  -ال�شارب .

التدريب الرابع :

 � ّأي اللفظني �أكمل يف �أداء املعنى وملاذا ؟قوله  :بعد الرقاد	�أم بعد النوم .
هزنا طرب	�أم حركنا طرب .
تعللنا بذكراك	�أم ت�سلينا .

التدريب اخلامس :

 تت�ضمن العبارات التالية �صوراً بالغية  ،فما هي هذه ال�صور ؟ب� /أنت النعيم لقلبي والعذاب .
�أ  /يا ظبية البان .
ج /ما �أمرك و�أحالك .د  /حكت حلاظك .
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التدريب السادس :

 هات مرادف الكلمات الآتية :اخلمائل  -الغور  -انثنينا  -حلاظك  -طوى .

التدريب السابع :

 ما م�ضاد الكلمات التي حتتها خط ؟هبت الرياح  /لي�س يرويك  /مبا طوى  /لقد �أبعدت .

التدريب الثامن :

عينِّ ما يلي :
1 .1املبتد�أ يف البيت الثاين .
2 .2ا�سم لي�س يف البيت نف�سه .
3 .3معنى (ما) يف قوله �( :إذا ما هزنا طرب) .
4 .4معنى (ما) يف قوله ( :فما �أمرك وما �أحالك) .
5 .5خرب املبتد�إ يف البيت الثامن .
6 .6موقع (من) يف البيت اخلام�س من الإعراب .
7 .7خرب (ك�أنّ) يف البيت ال�سابع .

التدريب التاسع :

•قال ال�رشيف الر�ضي :

�أنت النعيم لقلبي والعذاب له

•وقال البهاء زهري :

موالي �إين يف هواك معذب

فما �أمرك يف قلبي و�أحالك

فحتام �أبقى يف العذاب و�أمكث

 -ما �أوجه االختالف واالتفاق بني البيتني  ،و�أيهما �أجمل يف نظرك ؟
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( )7-1ن�صيحة غالية
1
ن�رص بن �أحمد اخلبز�أرزي
							
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اللغة :

ل�سان الفتى خنق الفتى حني يجهل
�إذا ما ل�سان املرء �أكرث هذره
ومن مل يقيد لفظه متجملآ
وكم فاحت �أبواب �رش لنف�سه
ومن مل تكن يف فيه ماء �صيانة
وقد قيل يف حفظ الل�سان وخزنه
�أعلمكم ما علمتني جتاربي
�إذا قلت قو ًال كنت رهن جوابه
�إذا �شئت �أن حتيا �سعيداً م�سلما

الكلمة

وكل امريء ما بني فكيه مقتل
فذاك ل�سان بالبالء موكل
�سيطلق فيه كل ما لي�س يجمل
�إذا مل يكن قفل على فيه مقفل
فمن وجهه غ�صن املهابة يذبل
م�سائل من كل الف�ضائل �أكمل
وقد قال قبلي قائل متمثل
فحاذر جواب ال�سوء �إن كنت تعقل
فدبّر وميز ما تقول وتفعل

املعنى

الهذر

التكلم مبا ال ينبغي.

متجم ً
ال

يجعل لفظه جمي ً
ال مهذب ًا.

ال�صيانة

�صون النف�س وحفظها عما ي�شينها.

 1ن�رص بن �أحمد بن ن�رص �أبو القا�سم � ،شاعر غزل  ،و(اخلبز�أرزي) لقب له  ،كان له خمبز يف مدينة الب�رصة
يخبز فيه (خبز الأرز)  ،وعلى الرغم من �أن هذا ال�شاعر يقول ال�شعر اجليد الر�صني فقد كان �أمي ًا  ،وقد
كان بع�ض الأدباء وال�شعراء يجتمعون يف دكانه ي�ستمعون له وهو ين�شد �أ�شعاره  ،تويف �سنة 327هـ -
938م .
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التدريبات
التدريب األول :

		�أجب عما ي�أتي :
1 -1مب و�صف ال�شاعر الل�سان الذي يكرث الهذر ؟
2 -2كيف يفتح املرء على نف�سه باب ال�رش ؟
3 -3من �أين ا�ستقى ال�شاعر ما �أراد �أن يعلمه النا�س ؟
4 -4ملاذا حذر ال�شاعر من جواب ال�سوء ؟
5 -5ما املطلوب من املرء ليعي�ش �سعيداً ؟

التدريب الثاني :

		ا�ستخرج من الق�صيدة الأبيات التي ت�ؤدي معنى ما ي�أتي :
 1 .1ل�سانك ح�صانك �إن �صنته �صانك .
 2 .2جاء يف احلديث ال�رشيف  :وهل يكب النا�س على وجوههم يف النار �إال
ح�صائد �أل�سنتهم ؟
 3 .3قال ال�شاعر :

		ل�سانك ال تذكر به عورة امريء فكلك عورات وللنا�س �أل�سن

التدريب الثالث :
.1
.2
.3
.4

		ماذا تفيد كل عبارة فيما ي�أتي :
� 1سيطلق فيه كل ما لي�س يجمل .
� 2إذا مل يكن قفل على فيه مقفل .
 3فمن وجهه غ�صن املهابة يذبل .
� 4أعلمكم ما علمتني جتاربي .
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التدريب الرابع :

�أ  /ا�ستخرج اال�ستعارة فيما ي�أتي :
 -1ومن مل يقـيد لفظـه متجمـ ً
ال �سيطلق فيه كل ما لي�س يجمل
 -2ومن مل تكن يف فيه ماء �صيانة فمن وجهه غ�صن املهابة يذبل
ب /و�ضح الكناية يف قول ال�شاعر :
ومن مل تكن يف فيه ماء �صيانة .-وكم فاحت �أبواب �رش لنف�سه �إذا مل يكن قفل على فيه مقفل

التدريب اخلامس :

		ا�ستخرج ما ي�أتي :
1 -1املبتد�أ واخلرب يف قول ال�شاعر  :وكل امرئ ما بني فكيه مقتل .
2 -2ا�سم وخرب يكن من قول ال�شاعر� :إذا مل يكن قفل على فيه مقفل.
3 -3عالمة �إعراب فيه من قول ال�شاعر:
ومن مل تكن يف فيه ماء �صبابة.
4 -4موقع (م�سائل) من الإعراب و�سبب منعه من ال�رصف يف قول ال�شاعر:
وقد قيل يف حفظ الل�سان وخزنه م�سائل من كل الف�ضائل �أكمل

التدريب السادس :
.1
.2
.3
.4
.5

		و�ضح نوع كل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
� 1إذا ما ل�سان املرء �أكرث هذره .
� 2أعلمكم ما علمتني جتاربي .
 3وكم فاحت �أبواب �رشٍّ لنف�سه .
 4فحاذر جواب ال�سوء �إن كنت تعقل .
� 5إذا �شئت �أن حتيا �سعيداً .

التدريب السابع :

		اكتب مقا ًال يف حدود ع�رشة �أ�سطر يحمل املعنى الذي ترمي �إليه
الق�صيدة.
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(� )8-1أبو فرا�س  1يف الأ�سر

�أراك ع�صي الدمع �شيمتك ال�صرب
بلى� :أنا م�شتاق وعندي لوعة
�إذا الليل �أ�ضواين ب�سطت يدي الهوى
معللتي بالو�صل واملوت دونه
بدوت و�أهلي حا�رضون لأنني
وحاربت قومي يف هواك و�إنهم
وفيت ويف بع�ض الوفاء مذلة
ت�سائلني من �أنت ؟ وهي عليمة
فقلت كما �شاءت و�شاء لها الهوى
العم �إنَّه
فال تنكريني يابنة
ّ
وال تنكريني �إنني غري منكر
كتيبة
لكل
جلرار
و�إنيّ
ّ
ف�أظم�أ حتى ترتوي البي�ض والقنا
وال �أ�صبح احلي اخللوق بغارة
ويا رب دار مل تخفني منيعة
و�ساحبة الأذيال نحوي لقيتها
وهبت لها ما حازه اجلي�ش كله
وال راح يطغيني ب�أثوابه الغنى
وما حاجتي باملال �أبقى وفوره
�أ�رست وما �صحبي بعزل لدى الوغى
حم الق�ضاء على امريء
ولكن �إذا َّ
وقال �أ�صيحابي  :الفرار �أو الردى
ولكنني �أم�ضي ملا ال يعيبني

�أما للهوى نهي عليك وال �أمر
ّ
ولكن مثلي ال يذاع له �رسّ
و�أذللت دمعاً من خالئقه الكرب
�إذا مت ظم�آناً فال نزل القطر
�أرى �أ ّن داراً ل�ست من �أهلها قفر
و�إياي لوال حبُّك املاء واخلمر
احلي �شيمتها الغدر
لآن�سة يف
ّ
وهل بفتى مثلي على حاله نكر ؟
قتيلك قالت � :أيّهم فهم كرث
ليعرف من �أنكرته البدو واحل�ض
�إذا زلّت الأقدام وا�ستنزل الن�رص
معودة �إال يخل بها الن�رص
وا�سغب حتى ي�شبع الذئب والن�رس
وال اجلي�ش ما مل ت�أته قبلي النذر
بالردى �أنا والفجر
طلعت عليها َّ
فلم يلقها جهم اللقاء وال وعر
ورحت ومل يك�شف لأثوابها �سرت
وال بات يثنيني عن الكرم الفقر
�إذا مل �أفر عر�ضي فال وفر الوفر
وال فر�سي مهر وال ربه غمر
فلي�س له بر يقيه وال بحر
فقلت  :هما �أمران �أحالهما مر
وح�سبك من �أمرين خريهما الأ�رس

عم �سيف الدولة  ،كان �شاعراً �أديب ًا فار�س ًا  ،قاتل الروم  ،و�أ�رس
 1هو �أبو فرا�س احلارث بن حمدان  ،ابن ّ
يف �إحدى وقائعه معهم .
يغلب على �شعره الفخر وال�شكوى من الأقارب  ،قتل عام  357عن عمر بلغ  37عام ًا .
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وهل يتجافى عني املوت �ساعة
هو املوت فاخرت ما عال لك ذكره
�سيذكرين قومي �إذا ج َّد جدهم
ونحن �أنا�س ال تو�سط بيننا
تهــون علينا يف املعايل نفو�سنا
مينون �أن خلو ثيابي و�إمنا
يقولون يل بعت ال�سالمة بالردى

اللغة :

الكلمة

�شيمتك
�أ�ضواين

معللتي
ا�سغب

جهم اللقاء

التدريب األول :

�إذا ما جتافى عني الأ�رس وال�رض
فلم ميت الإن�سان ما حيي الذكر
ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر
ال�صدر دون العاملني �أو القرب
لنا َّ
ومن يخطب احل�سناء مل يغلها املهر
علي ثياب من دمائهم حمر
ّ
فقلت � :أما واهلل ما نالني خ�رس

طبيعتك

املعنى

�أ�ضعفني � ،أهزلني

علله بال�شيء م ّناه به و�أطمعه .

�أجوع

عاب�س

التدريبات

�أجب عما ي�أتي :
1 -1من املخاطب يف البيت الأول ؟
2 -2ماذا تعني هذه العبارة  ،و�أذللت دمعاً من خالئقه الكرب ؟
3 -3ما �سبب تبديه مع �أن �أهله حا�رضون ؟
4 -4الوفاء �صفة حميدة فكيف يكون يف بع�ضه مذلة ؟
5 -5ما الغر�ض من اال�ستفهام  :من �أنت يف البيت الثامن ؟
6 -6لقد افتخر بثالث �صفات خمتلفة يف الأبيات ( )16-15-14فما
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هي؟
7 -7كيف و�صف كال من �أ�صحابه وفر�سه ونف�سه ؟
8 -8ما ر�أي ال�شاعر يف الفرار  ،والردى  ،والأ�رس ؟
9 -9ما ال�شيء الذي مي�ضي �إليه ال�شاعر وال يعيبه ؟
1010نف�س الفار�س عزيزة ولكنها قد تهون فمتى يكون ذلك ؟

التدريب الثاني:

-حدد الأفكار الرئي�سة يف هذه الق�صيدة .

التدريب الثالث :

هات كلمة مرادفة للكلمة التي حتتها خط فيما ي�أتي :
�1 -1إذا مت ظم�آنا فال نزل القطر .
احلي �شيمتها العذر .
2 -2لآن�سة يف ّ
3 -3وا�سغب حتى ي�شبع الذئب والن�رس .
4 -4ولكنني �أم�ضي �إىل ما ال يعيبني .
5 -5وقال �أ�صيحابي الفرار �أو الردى .
6 -6فيارب دار مل تخفني منيعة .

التدريب الرابع :

هات امل�ضاد ملا ي�أتي وا�ستعمله يف جملة مفيدة :
ب�سطت  ،الوفاء  ،كرث  ،الفرار  ،الذكر .

التدريب اخلامس :

هات املفرد لكل جمع مما ي�أتي :
كرث  ،القنا  ،الأذيال  ،حمر .

التدريب السادس :
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قارن بني كل بيتني مما ي�أتي :

 -1مينون �أن خلوا ثيابي و�إمنا
تردى ثياب املوت حمراً فما دجا

علي ثياب من دمائهم حمر
ّ
لها الليل �إال وهي من �سند�س خ�رض

 -2معللتي بالو�صل واملوت دونه
علي وال ب�أر�ضي
فال هطلت
ّ

�إذا مت ظم�آنا فال نزل القطر
�سحائب لي�س تنتظم البالدا

� -3سيذكرين قومي �إذا جد جدهم
لو �سد غريي ما �سددت اكتفوا به

ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر
وما كان يغلو الترب لو نفق ال�صفر

التدريب السابع :

يف قول ال�شاعر (بدوت و�أهلي حا�رضون) طباق �إيجاب ا�ستخرج من
الق�صيدة الأبيات التي ت�ضمنت كلمات متطابقة على منط املثال ال�سابق.

التدريب الثامن :

ا�ستخدم ال�شاعر كلمة (ت�سائلني) ومل يقل (ت�س�ألني)  ،و(عليمة) ومل يقل (عاملة) ،
و(جرار) ومل يقل (جا ّر) ف� ّأي الكلمتني �أكرث بالغة وملاذا ؟
ّ

التدريب التاسع :
-1
-2
-3
-4

ا�ستخرج ال�صور البالغية فيما ي�أتي :
�إذا الليل �أ�ضواين ب�سطت يد الهوى
ف�أظم�أ حتى ترتوي البي�ض والقنا
يقولون يل بعت ال�سالمة بالردى
تهــون علينا يف املعايل نفو�سنا

املطالعة والأدب

و�أذللت دمعاً من خالئقه الكرب
و�أ�سغب حتى ي�شبع الذئب والن�رس
فقلت �أما واهلل ما نالني اخل�رس
ومن يخطب احل�سناء مل يغلها املهر

43

التدريب العاشر :

انرث هذه الأبيات :
 -1بدوت و�أهلي حا�رضون لأنني

�أرى �أن داراً ل�ست من �أهلها قفر

 -2وفيت ويف بع�ض الوفاء مذلة
ت�سائلني من �أنت وهي عليمة

احلي �شيمتها الغدر
لآن�سة يف
ّ
وهل بفتى مثلي على حاله نكر

 -3وال راح يطغيني ب�أثوابه الغنى
وما حاجتي باملال �أبغى وفوره

وال بات يثنيني عن الكرم الفقر
�إذا مل �أفر عر�ضي فال وفر الوفر
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( )9-1المية العجم

الطغراين

1

�أ�صالة الر�أي �صانتني عن اخلطل
جمدي �أخرياً وجمدي �أوال م�رشع

وحلية الف�ضل زانتني لدى العطل
وال�شم�س ر�أد ال�ضحى كال�شم�س يف الطفل

هم �صاحبه
حب ال�سالمة يثني ّ
ف�إن جنحت �إليه فاتخذ نفقاً
ودع غمار العال للمقدمني على
ر�ضى الذليل بخف�ض العي�ش م�سكنة
�إن العال حدثتني وهي �صادقة
لو �أن يف �رشف امل�أوى بلوغ منى
�أهبت بالعي�ش لو ناديت م�ستمعا
�أعلل النف�س بالآمال �أرقبها
تقدمتني �أنا�س كان �شوطهم
هذا جزاء امريء �أقرانه درجوا
قد ر�شحوك لأمر لو فطنت له

عن املعايل ويغري املرء بالك�سل
يف الأر�ض �أو �سلما يف اجلو فاعتزل
ركوبها واقتنع منهن بالبلل
والعز حتت ر�سيم الأينق الذلل
فيما حتدث �أن العز يف النقل
مل تربح ال�شم�س يوماً داره احلمل
واحلظ عني باجلهال يف �شغل
ما �أ�ضيق العي�ش لوال ف�سحة الأمل
وراء خطوي �إذ �أم�شى على مهل
من قبله فتمنى ف�سحة الأجل
ف�أرب�أ بنف�سك �أن ترعى مع الهمل

اللغة :

الكلمة

�أ�صالة الر�أي
اخلطل
العطل
�رشع

املعنى

�سداد الر�أي وقوته .
الكالم الفا�سد الكثري .
اخللو من العمل .
�سواء .

 1احل�سني بن علي م�ؤيد الدين �شاعر من �شعراء دولة ال�سالجقة  ،كان وزير لل�سلطان م�سعود ال�سلجوقي
ا�شتهرت ق�صيدته امل�سماة (المية العجم) على �أل�سنة الأدباء والطالب ملا فيها من حكم رفيعة  .توفى �سنة
513هـ 1120 -م .

املطالعة والأدب

45

ر�أد ال�ضحى
الطفل
جنحت
غمار العال
ر�سيم
الأينق
الذلل
دارة احلمل
�أهبت
درجوا
ر�شحوك
�أرب�أ
الهمل

�أول النهار .
�آخر النهار .
ملت .
زحامها و�شدتها .
نوع من �سري الإبل فيه �رسعة .
النياق  .املفرد ناقة .
ال�سهلة القيادة
ال�سماء
برج من �أبراج ّ
دعوت .
ذهبوا .
هي�أوك .
نزه نف�سك وارفعها .
من ال وايل لهم وال م�ؤدب .

االستيعاب :

 /1ذكر ال�شاعر �أن املجد عنده واحد �سواء �أكان �أو ًال �أم �أخرياً  ،ولكن ما
عالقة ذلك بال�شم�س يف �أول النهار �أو يف �آخره ؟
 /2كيف يغري حب ال�سالمة بالك�سل ؟
 /3ومب ين�صح ال�شاعر من ي�ؤثرون ال�سالمة ؟
� /4أين يجد العز ح�سبما حدثته العال ؟
 /5ماذا كان حظ هذا ال�شاعر يف احلياة ؟
 /6من هم �أولئك الذين تقدموه ؟
 /7ترى ما هو الأمر الذي ر�شح له ومل يفطن �إليه ؟
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التدريبات
التدريب األول :

ما تعني هذه العبارات :
1 .1الغر حتت ر�سيم الأينق الذلل .
2 .2ر�ضى الذليل بخف�ض العي�ش م�سكنة .
3 .3من تقدموه كان �شوطهم وراء خطوة وهو مي�شي على مهل .
4 .4ف�أرب�أ بنف�سك �أن ترعى مع الهمل .
5 .5هذا جزاء امريء �أقرانه درجوا من قبله .

التدريب الثاني :

�ضع كلمة ت�ؤدي معنى ما حتته خط
�1 -1أ�صالة الر�أي زانتني عن اخلطل .
2 -2حب ال�سالمة يثني هم �صاحبه .
3 -3ر�ضى الذليل بخف�ض العي�ش م�سكنة .
4 -4فيما حتدث �أن العز يف النقل .
5 -5فتمنى ف�سحة الأجل .

التدريب الثالث :

ا�ستخرج من الق�صيدة ما له �صلة مبعنى ما ي�أتي :
1 -1قال تعاىل :
-2

ﱫ ÙØ×Ö ÕÔÓÒ
 ë ßÞ Ý Ü Û Úﱪ

2قال البارودي :

ولوال �أماين النف�س وهي حياتها ملا طار يل فوق الب�سيطة طائر
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التدريب الرابع :

 الأبيات الآتية ل�شعراء خمتلفني وكلها حتث على االرحتال وعدم البقاءيف مكان واحد .
 قارن بينها وبني ما قاله الطغرائي يف البيتني ال�سابع والثامن من حيث�إ�صابته املعنى ومن حيث ح�سن ال�سبك وجودة الأداء .
 /1قال ال�شنفرى يف ق�صيدته امل�سماة المية العرب :
لعمرك ما يف الأر�ض �ضيق على امرئ �رسى راغباً �أو راهباً وهو يعقل
 /2وقال عروة بن الورد يف الميته املعروفة :
حبك الأوطان عجـز ظاهر فاغرتب تلق عن الأهـل بدل
فبمكث املاء يبغى �آ�ســنا و�رسى البدر به البدر اكتمـل
 /3وقال الإمام ال�شافعي :
ما يف املقام لذي عقل وذي �أدب من راحة فدع الأوطان واغرتب
�سافر جتد عو�ضاً عمن تفارقه وان�صب ف�إن لذيذ العي�ش يف الن�صب
وال�شم�س لو و�ضعت يف الفلك دائمة مل ّلها النا�س من عجم ومن عرب

التدريب اخلامس :

و�ضح ما ميكن �أن توافق فيه ال�شاعر �أو تخالفه فيه من الن�صائح التي
�ساقها يف البيتني الآتيني واذكر ال�سبب ملا تقول :
 /1دع غمـار العــــــــال للمقدمني على ركوبهــــا واقـتنع مـنهن بالبلل

 /2ر�ضى الذليل بخف�ض العي�ش م�سكنة والعز حتت ر�سيم الأينق الذلل
التدريب السادس :

عاجلت الق�صيدة مو�ضوعات خمتلفة هي :
 /1الفخر .
 /2الن�صح .
 /3الإح�سا�س بالغنب .
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فحدد الأبيات التي تت�ضمن هذه املو�ضوعات .

التدريب السابع :

ا�ضبط الكلمات الآتية بال�شكل التام :
1 -1الأينق .
2 -2النقل .
�3 -3شغل .
�4 -4أرقبها .
5 -5فطنت .

التدريب الثامن :

و�ضح املطلوب من كل مما ي�أتي :
1 -1املفعول به يف قوله  :حب ال�سالمة يثني هم �صاحبه .
2 -2جواب ال�رشط يف قوله  :ف�إن جنحت �إليه فاتخذ نفقا .
3 -3خرب �إن يف قوله � :إن العز يف النقل .
4 -4التعجب يف قوله  :ما �أ�ضيق العي�ش لوال ف�سحة الأمل .
�5 -5سبب حذف اخلرب وجوباً يف قوله  :لوال ف�سحة الأمل .
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(� )10-1شاعر يذم داره
						
دار �سكنت بها �أقل �صفاتها
اخلري عنها نازح متباعد
من بع�ض ما فيها البعو�ض عدمته
وتبيت ت�سعدها براغيث متى
وبها ذباب كال�ضباب ي�سد عني
�أين ال�صوارم والقنا من فتكها
وبها خفافي�ش تطري نهارها
وبها من اجلرذان ما قد ق�رصت
ولها زنابري تظن عقاربا
ولها عقارب كالأقارب رتع

اللغة :

الكلمة
نازح
ال�سبات
ت�سعدها
الرباغيث
ال�ضباب
الغ ّنان
ال�صوارم

علي بن حممود املبارك

1

�أن تكرث احل�رشات يف جنباتها
وال�رش دان من جميع جهاتها
كم �أعدم الأجفان طيب �سباتها
غنت لها رق�صت على نغماتها
ال�شم�س ما طربى �سوى غناتها
فينا و�أين الأ�سد من وثباتها
مع ليلها لي�ست على عاداتها
عنه العتاق اجلرد يف حمالتها
ال برء للم�سموم من لدغاتها
فينا حمانا اهلل لدغ حماتها

املعنى

بعيد .
النوم والراحة .
تعينها وت�ساعدها .
ع�ضا�ض م�ؤمل .
جمع برغوث  ،نوع من �صغار احل�رشات ّ ،
�سحاب يغ�شى الأر�ض كالدخان  ،يكون يف ال�صباح الباكر .
جمع غنة � ،صوت ناعم رخيم .
ال�سيوف  ،املفرد �صارم .

 1علي بن حممود بن املبارك � ،شاعر م�رصي �ساخر  ،تويف �سنة 692هـ 1292 -م بالقاهرة.
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الرماح  .املفرد قناة .
القنا
الفتك الطعن .
اجلرذان ذكور الفئران  .املفرد ُج َرذ .
ال�سباق من اخليول .
العتاق اخليول  .املفرد عتيق  ،الكرمي ّ
القليلة ال�شعر  ،واملفرد �أجرد  ،وقلة �شعر الفر�س تدل على
ا ُ
جلرد
كرمه.
الزنابري ح�رشات طائرة �أليمة الل�سع  .املفرد زنبور .
�شوكة العقرب التي تلدغ بها .
احلمة

التدريبات
التدريب األول :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

		�أجب عن الأ�سئلة الآتية :
1ما �أقل �صفات داره كما يراها ؟
2ما �أثر البعو�ض على �ساكنيها ؟
3اذكر مكاناً تعرفه ينطبق عليه هذا الو�صف ؟
4ما العادة التي �أخلفتها اخلفافي�ش ؟
5مب و�صف العقارب ؟
6ما العالج الذي تقرتحه حلل م�شاكل هذه الدار ؟
7هل ما و�صفت به هذه الدار حقيقة �أم مبالغة وملاذا ؟

التدريب الثاني :

اذكر امل�ضاد يف املعنى لكل ما حتته خط فيما ي�أتي :
�1 -1أقل �صفاتها .
2 -2اخلري عنها نازح .
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3 -3وتبيت ت�سعدها الرباغيث .
4 -4ولها عقارب كالأقارب رتع .

التدريب الثالث :

		هات مفرد ما يلي :
		اجلهات  ،الأجفان  ،الرباغيث  ،ال�ضباب  ،اخلفافي�ش .

التدريب الرابع :

		اذكر جمع ما يلي :
		نازح  ،ال�رش � ،أ�سد  ،زنبور  ،راتع .

التدريب اخلامس :
-1
-2
-3
-4
-5

		اذكر من الق�صيدة الأبيات التي حتمل املعاين الآتية :
1لي�س يف هذه الدار خري  ،وبها كل ال�رشور .
2تبيت الرباغيث معينة للبعو�ض الذي يغني فرتق�ص على �أنغامه .
3فتك الذباب بها �أ�شد من فتك ال�سيوف والرماح .
4بها من الفئران ما ال يقا�س به اندفاع اخليول اجلرداء .
5لن ي�شفى من تل�سعه ح�رشات هذه الدار .

.1
.2
.3
.4

		ماذا تفيد من هذه العبارات :
1من بع�ض ما فيها البعو�ض عدمته .
2ي�سد عني ال�شم�س .
�3أين ال�صوارم والقنا .
4كالأقارب رتع .

التدريب السادس :

التدريب السابع :

و�ضح الوجه البالغي يف كل مما ي�أتي :
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-1
-2
-3
-4

1اخلري نازح وال�رش دان .
2امل�شبه وامل�شبه به يف البيت اخلام�س .
3املفارقة العجيبة يف البيت الرابع .
4و�ضح امل�شبه به ووجه ال�شبه يف البيت التا�سع .

التدريب الثامن :

� ّأي البيتني �أكرث ت�صويراً ل�سوء هذه الدار  ،وملاذا ؟
 .1من بع�ض ما فيها البعو�ض عدمته كم �أعدم الأجفان طيب �سباتها
 .2ولها عقارب كالأقارب رتع .
 .3لها زنابيــر تظن عقــــــــــــــاربا ال برء للم�سموم من لــــدغاتها

التدريب التاسع :
-1
-2
-3
-4
-5

		و�ضح ما ي�أتي :
1ما �س ّوغ االبتداء بالنكرة يف قوله دار �سكنت بها ؟
2ماذا تفيد (كم) يف البيت الثالث ؟
�3أعرب قوله (�أين ال�صوارم) .
�4أعرب قوله ( :لي�ست على عاداتها) .
5ما نوع (ال) يف قوله  :ال برء للم�سموم ؟
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( )11-1يف الفخـــر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

�أال يف �سبيل املجد ما �أنا فاعل
�أعندى وقد مار�ست كل خفية
تعد ذنوبي عند قوم كثرية
وقد �سار ذكرى يف البالد فمن لهم
يهم الليايل بع�ض ما �أنا م�ضمر
ّ
و�إين و�إن كنت الأخري زمانه
و�أغدو ولو �أن ال�صباح �صوارم
و�إين جواد مل يحل جلامه
ف�إن كان يف لب�س الفتى �رشف له
ويل منطق مل ير�ض يل كنه منزيل
لدى موطن ي�شتاقه كل �سيد
وملا ر�أيت اجلهل يف النا�س فا�شيا
فواعجبا كم يدعي الف�ضل ناق�ص
وكيف تنام الطري يف وكناتها
يناف�س يومي يف �أم�سي ت�رشفا
وطال اعرتايف بالزمان و�رصفه
فلو بان ع�ضدي ما ت�آ�سف منكبي
�إذا و�صف الطائي بالبخل مادر
ال�سها لل�شم�س �أنت �ضئيلة
وقال ّ
وطاولت الأر�ض ال�سماء �سفاهة
فيا موت ُز ْر �إن احلياة ذميمة

لأبي العالء املعري

عفاف و�إقدام وحزم ونائل
ي�صدق وا�ش �أو يخيب �سائل
وال ذنب يل �إال العال والف�ضائل
ب�إخفاء �شم�س �ض�ؤها متكامل
ويثقل ر�ضوى دون ما �أنا حامل
لآت مبا مل ت�ستطعه الأوائل
و�أ�رسي ولو �أن الظالم جحافل
ون�صل ميان �أغفلته ال�صياقل
فما ال�سيف �إال غمده واحلمائل
على �أنني بني ال�سماكني نازل
ويق�رص عن �إدراكه املتناول
جتاهلت حتى ظن �أين جاهل
ووا�أ�سفا ! كم يظهر النق�ص فا�ضل
وقد ن�صبت للفرقدين احلبائل
وحت�سد �أ�سحاري على الأ�صائل
فل�ست ابايل تغول الغوائل
ولو مات زندي ما بكته الأنامل
وعيرّ ق�سا بالفهاهة باقل
وقال الدجى يا �صبح لونك حائل
وفاخرت ال�شهب احل�صى واجلنادل
ويا نف�س جدي �إن دهرك هازل

ال�شاعر :
�أَبو ال َعالء �أحمد بن عبد اهلل بن �سليمان ،التنوخي امل َ َع ِري (449 - 363
هـ)� .شاعر وفيل�سوف ،ولد ومات يف معرة النعمان ،كان نحيف اجل�سم� ،أ�صيب
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باجلدري �صغرياً فعمي يف ال�سنة الرابعة من عمره .وقال ال�شعر وهو ابن �إحدى ع�رشة
�سنة ،ورحل �إىل بغداد �سنة  398هـ ف�أقام بها �سنة و�سبعة �أ�شهر ،له عدة دواوين
منها ( :لزوم ما ال يلزم) ويعرف باللزوميات ،و(�سقط الزند) ،من ت�صانيفه كتاب
(عبث الوليد) �رشح به ونقد ديوان البحرتي ،و(ر�سالة املالئكة) ،و(ر�سالة الغفران)،
و(الف�صول والغايات) ،و(ر�سالة ال�صاهل وال�شاحج).

اللغة :
الكلمة

املعنى

وا�ش
ر�ضوى
اجلحافل
كنه منزيل
ال�سماكني
الوكنات

من ينقل الأحاديث بني النا�س .
جبل .
جمع جحفل  ،اجلي�ش العظيم  ،ال�صاقل .
غاية منزيل .
جنمان نيرّ ان �أحدهما يف ال�شمال والآخر يف اجلنوب .
جمع وكنة وهي املكان الذي ينام فيه الطري – الع�ش .

الفرقدين

�أحدهما جنم قريب من القطب ال�شمايل ثابت املوقع
يهتدى به  ،والثاين جنم قريب منه �أ�صغر منه .

الطائي
مادر
ق�س
الفهاهة
ال�سها
ّ
طاولت

حامت الطائي امل�شهور بالكرم .
رجل ي�رضب به املثل يف البخل .
رجل م�شهور بالف�صاحة .
عدم الإف�صاح  ،باقل رجل معروف عنه هذه ال�صفة .
كوكب خفي ال يرى ومتتحن به الأب�صار .
باهت وفاخرت .
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ال�شرح :

�أال – �أداة لت�ستفتح بها الكالم – وت�سمى �أداة اال�ستفتاح ويق�صد منها
تقوية الكالم وت�أكيده .ويف القــر�آن الكرمي
ﱫ! " ' & % $ #
ﱫ ! "  + * ) (' & % $ #ﱪ
*
ويف)
(
+أالﱪو�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد
ال�رشيف«�
احلديث

كله و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله �أال وهي القلب » .
1 .1يقول ال�شاعر :قد جمعت العفة وال�شجاعة واحلزم واجلود وكلها �صفات
يجمعها املجد وما �أفعله كله يف �سلوك طريق املجد .
2 .2ولقد جربت كل الأمور وعرفت خفاياها ومن ثم فال ميكن عندي ت�صديق
من ي�سعى بالإف�ساد بني النا�س من جهة ومن جهة �أخرى فال يخيب من
يرجو مني معروفا ويطلب مني نائال .
3 .3تعد ذنوبي عند بع�ض النا�س كثرية لق�صور فهمهم عن �إدراك متيّزي  ،وحقيقة
�أنه ال ذنب يل �إال ما اكت�سبته من الف�ضائل وعلو القدر وال�ش�أن.
4 .4وقد �سار ذكري م�سري ال�شم�س  .فكيف لأحد �أن يحاول طم�س هذه
احلقيقة و�إخفاء مناقبي وكيف ميكن �إخفاء �شم�س قد تكامل �ضوءها فهذا
غري ممكن وذلك م�ستحيل .
�5 .5إن بع�ض ما �أ�ضمره و�أخفيه يف نف�سي من الهموم يهم الليايل وتعجز ر�ضوى
عن حمله .
6 .6و�إين و�إن جئت مت�أخراً يف زماين ف�إن ما �أفعله يعجز عنه الأولون فقد �سبقت
الأوائل يف املحامد وامل�ساعي و�إن ت�أخر زماين عن زمانهم .
7 .7وال �أرى �أن �شيئاً ي�رصفني عما �أريد بل �إنني �أغدو �أول ال�صباح لق�ضاء
حاجاتي  ،ولو كان ذلك ال�صباح �سيوفاً ف�إنها لن تثنيني عن ق�صدي  ،و�أ�رسي
يف الليايل احلالكة ال�سوداء وال مينعني الليل وظلمته عن ق�ضاء �أمري حتى
ولو انقلب ذلك الظالم �إىل جيو�ش عظيمة .
« ي�شبه ال�صباح بال�سيف لبيا�ضه والظالم باجلي�ش ل�سواده »
8 .8ومثلي يف اعتزايل الأمور  ،والتنزه عن الأعمال مع قدري وا�ستعدادي لأن
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�أنه�ض �إىل املعايل  -مثل جواد ع ّطل جلامه عن احللى مع جنابته وكرم �أ�صله ،
ومثل �سيف مياين قد �أ�صابه ال�صد�أ لبعد عهده عن ال�صقل .
9 .9والإن�سان ال ي�رشف مبالب�سه وزينته و�إمنا بجوهره ونبيل �صفاته كما �أن
ال�سيف ال يزينه حتليته غمده و�إمنا �رشفه وقيمته بجوهره وحده .
�1010إن يل منطقا ال ير�ضى بهذه الغاية التي بلغتها مع ارتفاعها وعلوها فقد بلغت
ال�سماكني ولكنها غاية تق�رص عن تطلع منطقي.
1111و�إنني يف منزل يتمنى كل �سيد �أن يبلغه ويرقى �إليه ويتقا�رص كل من يريد
تناوله والو�صول �إليه .
�1212إنني �أعي�ش يف زمن كرث فيه اجلهل وعز فيه العلم عند النا�س ولذلك �أخفيت
ف�ضلي لأت�شبه ب�أهل زماين وظننت لذلك يف م�صاف اجلهالء .
1313و�إن يدعي الناق�ص الف�ضل فتلك �صورة تدعو للعجب و�أن يظهر النق�ص
فا�ضل فتلك �صورة �أخرى تدعو للأ�سى  ،فاملرء البد �أن يظهر على
حقيقته.
�1414إنني يف منزلة الفرقدين ويحاول ال�ضعفاء النيل مني وال �أجد لذلك �أمناً
بينهم مثل تلك الطيور التي ال ت�ستطيع النوم يف �أوكارها وال�صيادون
ين�صبون �رشاكهم ال�صطيادها .
�1515إنني ات�صف ب�رشف رفيع يجعل يومي يناف�س �أم�سي و�أ�سحاري حت�سد
�أ�صائلي فاملا�ضي الذي كنت فيه يح�سد احلا�رض الذي �أعي�ش فيه .
1616ولقد عرفت الزمان وعركت نوائبه و�رصت ال �أجزع ملا ي�صيبني فيه وال
اهتم على من تدور الدوائر .
1717لقد هانت على نف�سي خطوب الزمان بعد معرفتي بها حتى �إذا بان ع�ضدي
وانقطع ف�إن منكبي لن ي�أ�سف عليه  ،ولو مات زندي ف�إن �أناملي لن تبكي
عليه  ،مع ارتباط كل ع�ضو بالآخر و�أن كال منهما ال ي�ستطيع �أن ي�ؤدي
وظيفته كاملة منفرداً .
� 1-1-11إذا و�صف مادر بالبخل حامتاً وعري باقل ق�سا ب�ألعى والعجز عن النطق .و�إذا
ال�سها ال�شم�س باخلفاء  ،وي�صف الدجي ال�صبح بتغري
و�صل احلال ب�أن ي�صف ّ
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اللون  ،وتباهي الأر�ض ال�سماء �سفاهة وتفاخر احل�صا واجلنادل والكواكب
مع علوها و�سموها عندئذ يجب �أن تزول احلياة لأنها �أ�صبحت مذمومة
وانعدمت الرغبة فيها ولتجد النف�س لأنها تعي�ش يف دهر هازل .

التدريب األول :
.1
.2

التدريبات

.3
.4
.5
.6

1ما �أنواع �صور املجد التي ن�سبها ال�شاعر �إىل نف�سه ؟
2ترى ما الهموم التي ي�ضمرها يف نف�سه ؟ وما تلك الأحمال التي تثقل
ر�ضوى �إن �أراد حملها ؟
3ما الذي ي�ستطيع �أن يفعله ويعجز عنه الأولون ؟
�4أين ذلك املوطن الذي ي�شتاقه كل �سيد ويق�رص عن �إدراكه من يريده؟
5كيف يدعي اجلهل وهو رجل عامل و�أديب ؟
6على �أي �شيء يدل التناف�س والتحا�سد بني اليوم والأم�س والأ�سحار
والأ�صائل؟
7ماذا كان �أثر معرفته بالزمان على نف�سه ؟
8وماذا يرتتب على تلك املقابالت بني الطائي ومادر وغريها ؟

.7
.8

التدريب الثاني :

ا�ستخرج الأبيات التي تعرب عن املعاين الآتية :
1 -1جتربة ال�شاعر جتعله عارفا بخفايا الأمور ومن ثم فال �شيء يثنيه عن
ق�صده .
2 -2عزوفه عن الأمور مع قدرته وا�ستعداده للنهو�ض للمعايل .
�3 -3أن له ف�صاحة ال تر�ضى له بهذه الغاية التي و�صل �إليها .
4 -4يبدو �أن غده �أف�ضل من يومه ويومه �أف�ضل من �أم�سه .
�5 -5إن �أو�صاله ال ت�أ�سى على بع�ضها .
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التدريب الثالث :
1
2
3
4

ما املعاين امل�ستفادة من كل مما ي�أتي :

�أعندي وقد مار�ست كل خفية
وقد �سار ذكري يف البالد فمن لهم
و�إنني و�إن كنت الأخري زمانه
يناف�س يومي يف �أم�سي ت�رشفا

ي�صدق وا�ش �أو يخيب �سائل
ب�إخفاء �شم�س �ضوءها متكامل
لآت مبا مل ت�ستطعه الأوائل
وحت�سد ا�سحاري على الأ�صائل

التدريب الرابع :

اذكر مرادف كل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 .1يهم الليايل بع�ض ما �أنا م�ضمر .
2 .2ويل منطق مل ير�ض يل كنه منزيل .
3 .3وملا ر�أيت اجلهل يف النا�س فا�شيا .
4 .4ول�ست �أبايل من تغول الغوائل .
5 .5و�سيف ميان �أغفلته ال�صياقل .

التدريب اخلامس :

�أعط و�صفاً لل�شاعر يف كلمة واحدة من خالل ما ي�أتي :
1 -1وقد �سار ذكري يف البالد .

-2

-3
-4
-5

2و�إين و�إن كنت الأخري زمانه لآت مبا مل ت�ستطعه الأوائل
3و�أغدو ولو �أن ال�صباح �صوارم .
4ويل منطق مل ير�ض يل كنه منزيل .
5يناف�س يومي يف �أم�سي ت�رشفا .
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التدريب السادس :

ما ي�أتي من الكلمات حتمل كل منها معنيني معنى �أراده ال�شاعر ومعنى
�آخر فاذكر املعنى الآخر ثم �أدخله يف جملة :
1 .1جواد .
2 .2مل يحل .
3 .3بان .

التدريب السابع :

ح ِّدد ك ً
ال مما ي�أتي :
1 -1معنى اال�ستفهام يف قوله�( :أعندي وقد مار�ست كل خفية  ...؟)
2 -2معنى (�أال) يف قوله �أال يف �سبيل املجد .
3 -3معنى التعبري (ول�ست �أبايل) .
4 -4املقابلة بني ال�سها وال�شم�س .
5 -5الت�شبيه يف فعل (و�إين جواد) .

التدريب الثامن :

العبارات الآتية تت�ضمن كل منها ا�ستعارة واملطلوب ذكر طريف الت�شبيه:
 .1وقد �سار ذكري .
يهم الليايل .
ّ 2 .2
3 .3وحت�سد �أ�سحاري .
4 .4يناف�س يومي .
5 .5ما ت�أ�سف مناكبي .

التدريب التاسع :

اقر�إ الأبيات الآتية ثم ا�ستخرج املطلوب منها :
 /1تعد ذنوبي عند قوم كثرية
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املطلوب  :نائب الفاعل .
 /2و�إين و�إن كنت الأخري زمانه لآت مبا مل ت�ستطعه الأوائل
املطلوب  :خرب �إن .
 /3فما ال�سيف �إال غمده واحلمائل
املطلوب � :سبب تقدمي املبتد�إ على اخلرب .
 /4يناف�س يومي يف �أم�سي ت�رشفا
املطلوب  :الوزن ال�رصيف لكلمة يناف�س .
 /5فل�ست �أبايل من تغول الغوائل
املطلوب  :مفرد الغوائل .

التدريب العاشر :

اذكر املفرد لكل جمع مما حتته خط :
1 -1ما مل ت�ستطعه الأوائل .
2 -2و�سيف ميان �أغفلته ال�صياقل .
3 -3فما ال�سيف �إال غمده واحلمائل .
4 -4وكيف تنام الطري يف وكناتها .
5 -5وحت�سد �أ�سحاري على الأ�صائل .

التدريب احلادي عشر :

اذكر ما ي�أتي :
1 .1البيت الذي يت�ضمن مبالغة غري م�ست�ساغة يف ر�أيك .
2 .2البيت الذي يت�ضمن �صفة تريد �أن تت�صف بها .
3 .3البيت الذي يت�ضمن �صورة ت�شا�ؤمية .
4 .4البيت الذي ترى �أنه قد نظر فيه �إىل بيت املتنبي :
.5

ومل �أر يف عيوب النا�س عيبا كنق�ص القادرين على التمام
5البيت الذي ترى ا�ستحالة حتقيق معناه .
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( )12-1املقامات
املقامة نوع من �أنواع النرث انت�رش يف الع�رص العبا�سي وهي حكاية ق�صرية ،
ر�شيقة الأ�سلوب  ،تروى على ل�سان �شخ�صية خيالية  ،تق�ص ق�صة ظريفة م�سجوعة
تت�ضمن عظة �أو ُملحة �أو نادرة  ،تدور حول مغامرة بطل واحد ظريف  ،ذرب الل�سان
 ،ذي ثروة لغوية وا�سعة و�أدبية بارعة  .يكت�سب عي�شه باحليلة  ،وا�ستغالل ال�سذج من
العامة  .ومن �أبرز �أ�ساليب املقامات ال�سجع الذي يك�سبها مو�سيقى جذابة  ،ولكنها
ال جتري على قواعد الفن الق�ص�صي .
لقد ظهرت املقامات يف الأدب العربي يف القرن الرابع الهجري  ،العا�رش
امليالدي  .و�إن كانت بداياتها قد ولدت قبل ذلك .
�إن �أ�شهر من كتب املقامات بديع الزمان الهمذاين املتويف �سنة 398هـ-
1007م  ،القا�سم بن علي احلريري املتوفى �سنة 516هـ1122-م الذي ا�شتهرت
مقاماته با�سم (مقامات احلريري) .

�أهداف املقامات :

تهدف املقامات �إىل :
1 .1تعليم النا�شئة وتزويدهم بذخرية لغوية وا�سعة خالل �رسد الق�صة .
2 .2ت�صوير فئة من فئات املجتمع وهي فئة من الأدباء ال�شحاذين الفقراء.
يطوفون على امل�ساجد والأ�سواق  ،ويتزيّون ب�أزياء خمتلفة مرة يف زي
عامل من العلماء  ،ومرة يف زي �صالح من ال�صاحلني وثالثة يف زي �شحاذ
زري الهي�أة .
ممزق املالب�س ّ
3 .3تهدف املقامات �إىل غر�س طائفة من القيم الأخالقية والدينية م�ستخدمة
�أ�سلوب الوعظ والن�صيحة والفكاهة .

أشخاصها :

�أ�شخا�ص املقامات �أ�شخا�ص من ن�سج اخليال � ،أبرزهم و�أكرثهم دورانا يف
املقامات بطل الق�صة  ،وراويها  ،وراوي مقامات بديع الزمان الهمذاين هو عي�سى بن
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ه�شام  ،وبطلها �أبو الفتح الإ�سكندري .
�إن املقامة البغداذية  *1من �أمتع مقامات البديع ملا ا�شتملت عليه من فكاهة
جتعلنا ن�ضحك من ذلك القروي ال�ساذج الذي ا�ستدرجه عي�سى بن ه�شام �إىل املطعم
حيث �أكال ال�شواء واحللوى وهرب منه مما جعله يف موقف حرج مع �صاحب املطعم
الذي طالبه بدفع ثمن ما �أكل وهو ال ميلك �شيئاً  ،وعي�سى بن ه�شام ينظر �إليه من
حيث ال يراه وي�ضحك عليه .

املقامة البغداذية

حدثنا عي�سى بن ه�شام قال  :ا�شتهيت الأزاذ ( . )1و�أنا ببغداذ (. )2ولي�س معي
()4
عقد  ،على نقد  .فخرجت انتهز حماله حتى �أحلني الكرخ ( . )3ف�إذا �أنا ب�سوادي
ي�سوق باجلهد حماره  .ويطرف بالعقد �إزاره .
فقلت  :ظفرت واهلل ب�صيد  ،وحياك اهلل �أبا زيد  .من �أين �أقبلت  .واين نزلت  .ومتى
وافيت وهلم �إىل البيت .
فقال ال�سوادي  :ل�ست ب�أبي زيد  ،ولكني �أبو عبيد .
فقلت  :نعم لعن اهلل  ،وابعد الن�سيان � ،أن�سانيك طول العهد  ،وات�صال البعد  ،فكيف
حال �أبيك �أ�شاب كعهدي � ،أم �شاب بعدي
فقال  :قد نبت الربيع على دمنته ( . )5وارجو �أن ي�صريه اهلل �إىل جنته .
فقلت � :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون وال حول وال قوة �إال باهلل العلي العظيم  .ومددت يد
البدار (� ، )6إىل ال�صدار (� )7أريد متزيقه  .فقب�ض ال�سوادي على خ�رصي بجمعه (. )8
وقال  :ن�شدتك اهلل ال مزقته .
فقلت  :هلم �إىل البيت ن�صب غداء �أو �إىل ال�سوق ن�شرت �شواء  .وال�سوق �أقرب ،
وطعامه �أطيب  ،فا�ستفزته حمة ( )9القرم ( )10وعطفته عاطفة اللقم  .وطمع  ،ومل يعلم
�أنه وقع  .ثم �أتينا �شواء يتقاطر �شوا�ؤه عرقاً ( )11وتت�سايل جوذاباته ( )12مرقاً.
فقلت � :أفرز لأبي زيد من هذا ال�شواء  ،ثم زن له من تلك احللواء  .واخرت له من
تلك الأطباق  .وان�ضد عليها �أوراق الزقاق ( . )13ور�ش عليه �شيئاً من ماء ال�سماق .
لي�أكله �أبو زيد هنياً .
* 1بغداذ  :لغة في بغداد .
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فانحنى ال�شواء ب�ساطوره  .على زبدة تنوره فجعلها كالكحل �سحقاً
وكالطحن دقاً  .ثم جل�س وجل�ست  ,وال يئ�س وال يئ�ست  .حتى ا�ستوفينا وقلت
ل�صاحب احللوى  :زن لأبي زيد من اللوزينج ( )14رطلني فهو �أجرى يف احللوق.
و�أم�ضى يف العروق  .وليكن ليلي العمر ( . )15يومي الن�رش  .رقيق الق�رش  .كثيف
احل�شو  .ل�ؤل�ؤي الدهن  .كوكبي اللون  .يذوب كال�صمغ قبل امل�ضغ  .لي�أكله �أبو زيد
هنيئاً.
قال  :فوزنه ثم قعد وقعدت  .وجرد وجردت  .حتى ا�ستوفيناه .
()16
ثم قلت  :يا �أبا زيد ما �أحوجنا �إىل ماء ي�شع�شع بالثلج ليقمع هذه ال�صارة ويفث�أ
( )17هذه اللقم احلارة  ،اجل�س يا �أبا زيد حتى ن�أتيك ب�سقاء  .ي�أتيك ب�رشبة ماء .
ثم خرجت وجل�ست بحيث �أراه وال يراين �أنظر ما ي�صنع  .فلما �أبط�أت
عليه قام ال�سوادي �إىل حماره  ،فاعتلق ال�شواء ب�إزاره  ،وقال :
�أين ثمن ما �أكلت ؟
فقال �أبو زيد � :أكلته �ضيفاً .
فلكمه لكمة  .وثنى عليه بلطمة .
ثم قال ال�شواء  :هاك ومتى دعوناك  ،زن يا �أخا القحة ع�رشين .
فجعل ال�سوادي يبكي ويحل عقده ب�أ�سنانه ويقول :
كم قلت لذاك القريد (� )18أنا �أبو عبيد  .وهو يقول � :أنت �أبو زيد .
ف�أن�شدت :

اللغة :

اعمل لرزقك كل �آلـه ال تقعـدن بكـل حالـه
وانه�ض بكل عظيمـه فاملرء يعجـز ال حمــاله

(((1متر من نوع جيد .
(((2مدينة بغداد .
(((3حملة ببغداد تقع يف اجلانب الغربي من املدينة .
(((4ن�سبة �إىل ريف العراق حيث اخل�رضة والتي تبدو منت�رشة من بعيد بلون
ال�سواد.
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((�(5آثار الدار .
(((6امل�سارعة .
(((7قمي�ص .
(((8قب�ضة يده .
((�(9شدة .
(�(1(1شهوة �أكل اللحوم .
((1(1املق�صود دهن اللحم عندما ي�سيل من ال�شواء .
((1(1خبز تنور .
((1(1خبز دقيق .
((1(1نوع من احللواء ي�صنع من اخلبز ودهن اللوز .
((1(1م�صنوع لي ً
ال .
((1(1العط�ش .
((1(1يك�رس .
((1(1ت�صغري قرد .

التدريبات
التدريب األول :

عما ي�أتي :
�أجب ّ
1 -1متى انت�رش فن املقامات ؟
2 -2ما املقامة ؟
3 -3ما مو�ضوعها ؟
4 -4ملاذا يلج�أ كاتب املقامة �إىل الألفاظ الغريبة وال�سجع ؟
5 -5من �أول من ابتدع فن املقامة ؟
�6 -6إىل �أي �شيء تهدف املقامة ؟

التدريب الثاني :
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اذكر املرادف لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 -1من �أين �أقبلت ؟
�2 -2أول من ابتدعها هو �أبو بكر بن دريد .
3 -3قد نبت الربيع على دمنته .
4 -4يتقاطر �شوا�ؤه عرقاً .
�5 -5أن�ضد عليها �أوراق الرقاق .
6 -6فلما �أبط�أت عليه .
ر�ش عليه ماء ال�سماق .
ّ 7 -7

التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد يف املعنى لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 -1تروى على ل�سان �شخ�صية خيالية .
2 -2ويطرق بالعقد �إزاره .
3 -3و�أبعد الن�سيان .
4 -4تت�سايل جوذباته مرقاً .
5 -5كثيف احل�شو .
6 -6يذوب كال�صمغ قبل امل�ضغ .
7 -7فلما �أبط�أت عليه .

التدريب الرابع :

اذكر املفرد لكل جمع مما ي�أتي ثم �أدخله يف جملة مفيدة :
اجلمع

 -1احلوادث

املفرد

اجلملة

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

 -2املح�سنات ..................................... .............
 -3الأطباق

..................................... .............
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 -4الألفاظ

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

 -5الأدباء

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

 -6الأنفا�س

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

 -7املحال

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

التدريب اخلامس :

هات جمع كل كلمة مما ي�أتي :
حكاية  ،ذخرية  ،الق�صة � ،إزار  ،الق�رش  ،ثلج  ،لكمة .

التدريب السادس :

�أعرب ما حتته خط فيما ي�أتي :
1 -1حتى �أح ّلني الكرخ .
2 -2ل�ست ب�أبي زيد ولكني �أبو عبيد .
�3 -3أن�سانيك طول العهد .
4 -4كيف حال �أبيك .
5 -5ليقمع هذه ال�صارة .

التدريب السابع :

و�ضح احلرف املحذوف و�سبب حذفه فيما ي�أتي :
1 .1هلم �إىل البيت ن�صب غداء .
2 .2زن له من تلك احللواء .
3 .3واخرت له من تلك الأطباق .

التدريب الثامن :
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�صغ من ( ن � ،س  ،ج) كلمة �صحيحة و�ضعها يف املكان املنا�سب :
1 -1يف ال�سودان م�صانع  ...........كثرية .
�2 -2أح�سن ما نلب�س املالب�س  ........من القطن .
3 -3يعمل خالد  ...........للمالب�س .
4 -4ال نلب�س املالب�س  ..........من احلرير .
5 -5ي�شرتي �أهل امل�صانع ال�صوف لـ  .........منه مالب�س لل�شتاء .
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( )13-1الربيع �شباب الأر�ض
 -1خلع الربيع على غ�صون البان
 -2ومنت فروع الدوح حتى �صافحت
 -3وتنوعت ب�سط الريا�ض فزهرها
 -4من �أبي�ض يقق  ،و�أ�صفر فاقع
 -5والظل ي�رسق يف اخلمائل خطوه
 -6وال�شم�س تنظر من خالل فروعها
 -7والأر�ض تعجب كيف ت�ضحك واحليا
 -8فا�رصف همومك بالربيع وف�صله
اللغة :

الكلمة

الكثبان
الكفل
الذوائب
يقق
قان
الن�شوان
الغريان
الهمالن
احليا

لل�شاعر� :صفي الدين احل ِّلي
حلال فوا�ضلها على الكثبان
كفل الكثيب ذوائب الأغ�صان
متباين الأ�شكال والألوان
�أو �أزرق �صاف و�أحمر قان
والغ�صن يخطر خطرة الن�شوان
نحو احلدائق نظرة الغريان
يبكي بدمع دائم الهمالن
�إن الربيع هو ال�شباب الثاين

1

املعنى

تالل الرمال  ،جمع كثيب .
بفتح الكاف والفاء  ،العجز .
جمع ذ�ؤابة  ،وهي من كل �شيء �أعاله .
�شديد البيا�ض  /اليقق � :شدة البيا�ض .
�شديد احلمرة .
ال�سكران الذي يرتنح يف م�شيه .
ال�شديد الغرية .
اجلريان  ،يقال هملت ال�سحابة ماءها � ،إذا هرقته .
املطر .

 1ا�سمه عبد العزيز بن �رسايا  ،من �أكرب �شعراء الع�رص اململوكي و�أ�شهرهم  ،يتميز �شعره بال�سهولة واحلالوة
مع ح�سن ال�سبك  ،وجمال املو�سيقا توفى �سنة 750هـ 1349 -م .
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التدريبات
التدريب األول :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1ماذا تعني حلل الربيع ؟
خ�ص غ�صون البان وحدها بالذكر ؟
2ملاذا ّ
3ما �أنواع الزهر التي خ�صت ب�أنها متباينة ؟
4و�إىل �أي �شيء تنظر ال�شم�س ؟
5كيف كانت نظرتها ؟
6ما املخاطب بقوله  :فا�رصف همومك ؟
7مب و�صف الربيع يف البيت الأخري ؟

التدريب الثاني :

اخرت من الكلمات التي على الي�سار ما يرادف معنى ما حتته خط من الكلمات
التي على اليمني :
 -1خلع الربيع .

نزع – عزل – �أعطى

 -2ومنت فروع الدوح  .الأ�شجار العظيمة – الأ�شجار ال�صغرية – الأغ�صان .
 -3اخلمائل .

الأ�شجار املتناثرة – الأ�شجار القوية – الأ�شجار
الكثرية امللتفة .

 -4كفل الكثيب .

عجز الكثيب – �أعلى الكثيب – و�سط الكثيب .

 -5والغ�صن يخطر .

مي�شي م�رسع ًا – مي�شي متبخرتاً – مي�شي وئيداً .
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التدريب الثالث :

�أي الكلمات التي يف امل�ستطيل تنا�سب الكلمات التي على اليمني؟

توافقت
		
منت .
منقطع
تنوعت .
ي�ضحك �	.أفراحك
نق�صت
		
دائم .
يقف
همومك.
يبكي
		

التدريب الرابع :

ماذا يفيد كل مما ي�أتي من هذه التعابري ؟
 ذوائب الأغ�صان الم�ست كفل الكثيب . الظل ي�رسق يف اخلمائل خطوه . الربيع يخلع ما ف�ضل من حلله على الكثبان . �ضحك الأر�ض وبكاء ال�سماء . -الربيع �شباب ثان .

التدريب اخلامس :

�صفي الدين ا ِحل ِّلي :
 -1قال ّ

وتنوعت ب�سط الريا�ض فزهرها * متباين الأ�شكال والألوان

وقال البحرتي وا�صفاً الربيع �أي�ضاً :

ومن �شجر رد الربيع لبا�سه * عليه كما ن�رشت و�شياً منمنما

 فما �أثر الربيع على الأ�شجار عند كال ال�شاعرين ؟ وما وجه االختالف بينهما ؟ -2وقال �صفي الدين يف الأبيات ال�سابقة :
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والظل ي�رسق يف اخلمائل خطوه * والغ�صن يخطر خطرة الن�شوان
وال�شم�س تنظر من خالل فروعها * نحو احلدائق نظــــــرة الغريان
وقال ابو متام يف و�صف الربيع �أي�ضاً :

يا �صاحبي تق�صيا نظريكما * تريا وجـوه الأر�ض كيف ت�صور
تريا نهارا ً م�شم�ساً قد زانه * زهر الربــــــــا فك�أمنا هــو مقمـر

كيف نظر كل من ال�شاعرين �إىل الظل وال�شم�س مع الت�أثر بالربيع ؟

التدريب السادس :

 -1خلع الربيع حل ً
ال على غ�صون البان .
ا�شتملت هذه العبارة على :
�أ  /ا�ستعارة ت�رصيحية  .ب /ا�ستعارة مكنية  .ج /ت�شبيه .
 -2الظل ي�رسق  :ا�شتملت هذه العبارة على :
�أ  /ا�ستعارة ت�رصيحية  .ب /ا�ستعارة مكنية  .ج /ت�شبيه .
 -3تخطر خطرة  :ا�شتملت هذه العبارة على :
�أ  /ت�شبيه مر�سل مف�صل  .ب /ت�شبيه �ضمني  .ج /ت�شبيه بليغ .

التدريب السابع :

لقد و�ضح ت�أثر ال�شاعر بالربيع يف هذه الق�صيدة  ،ففي �أي بيت ترى
�أن ال�شاعر �أو�ضح هذا الإح�سا�س ؟

التدريب الثامن :

جاءت �أو�صاف الألوان على ال�صور الآتية :
�صاف – �أحمر قان ِ.
�أبي�ض يقق – �أ�صفر فاقع – �أزرق ٍ
1 -1هل ميكن �أن تطلق ما و�صف به كل لون على اللون الآخر ؟ وملاذا ؟
2 -2يقول �شاعرنا التجاين يو�سف ب�شري ي�صف عظماً يف ق�صيدة بعنوان (طفل)
(بث القوى فيه دماً �أحمر �أو عظما يقق) .
ّ
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ماذا تعني كلمة يقق ؟

التدريب التاسع :
-1
-2
-3

1جاءت كلمة اخلمائل يف البيت اخلام�س جمرورة بالك�رسة مع �أنها ممنوعة
من ال�رصف فما �سبب ذلك ؟
2كلمة (احليا) �أهي ا�سم ممدود �أم مق�صور �أم منقو�ص ؟
3يف عبارات جميلة من �إن�شائك اكتب ق�صة عن رحلة خرجت فيها مع
�أ�رسة مدر�ستك �إىل حديقة  ،م�ضمناً مو�ضوعك الأو�صاف التي و�صف
بها ال�شاعر الربيع .

التدريب العاشر :

هات مفردات اجلموع التالية :
ُحلل  -فوا�ضل  -بُ ُ�سط  -اخلمائل .
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الباب الثاني

خمتارات من الأدب الأندل�سي
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( )1-2الأدب الأندل�سي
قامت الدولة الأموية يف الأندل�س �سنة 138هـ755-م وقد �أ�س�سها عبد
الرحمن بن معاوية بن ه�شام بن عبد امللك بن مروان  .وقد �أفلت من مذابح العبا�سيني
وو�صل �إىل الأندل�س  ،و�أ�س�س دولته هناك .
لقد حكم امل�سلمون الأندل�س قرابة ثمامنئة �سنة � .أن�ش�ؤوا فيها ح�ضارة زاهية
�أجنبت �آالفاً من العلماء والأدباء وال�شعراء والفنانني والفال�سفة والفقهاء .
ظهر التجديد يف الأدب الأندل�سي يف ال�شعر والنرث يف القرنني الثالث والرابع .
�أو ًال  :ال�شعر :
�إن �أبرز ما يف ال�شعر الأندل�سي هو ابتكار املو�شحات  ،واملو�شحات نوع من
ال�شعر مل يكن معروفاً يف ال�شعر العربي قبل ذلك  ،وهي �أبيات ذات تق�سيم خا�ص ،
ومو�سيقا �شعرية خا�صة .
ميتاز ال�شعر الأندل�سي بالرقة والعذوبة  ،وو�صف املناظر الطبيعية ال�ساحرة التي تتميز
بها طبيعة الأندل�س .
لقد ظهر يف الأندل�س �شعراء كبار �أمثال ابن زيدون  ،ول�سان الدين بن
اخلطيب وابن خفاجة وغريهم .
ثانياً  :النرث :
ظهرت يف النرث الأندل�سي مو�ضوعات جديدة من �أبرزها الق�صة الفل�سفية
مثل ق�صة (حي بن يقظان) البن طفيل والق�صة الأدبية النقدية مثل ق�صة (التوابع
والزوابع) البن ُ�شهيد ومثل املناظرات بني املدن الأندل�سية  ،واملناظرة بني ال�سيف
والقلم  ،واملحاورة بني �أنواع الورود والرياحني .
لقد كان الأدب الأندل�سي �أدباً رفيعاً ترك �آثاره يف الآداب الأوربية و�ستدر�س يف هذا
الباب بع�ض مناذج من ذلك الأدب .
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( )2-2من نونية ابن زيدون
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

�أ�ضحى التنائي بديال عن تدانينا
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا
يكاد حني تناجيكم �ضمائرنا
حالت لفقدكم �أيامنا فغدت
لي�سق عهدكم عهد ال�رسور فما
من مبلغ امللب�سينا بانتزاحهم
�أن الزمان الذي قد كان ي�ضحكنا
ما حقنا �أن تقروا عني ذي ح�سد
غيظ العدا من ت�ساقينا الهوى فدعوا
ال حت�سبوا ن�أيكم عنا يغيرّ نا
واهلل ما طلبت �أهوا�ؤنا بدال
وال ا�ستفدنا خليال عنك ي�شغلنا
ل�سنا ن�سميك �إجالال وتكرمة
�إذا انفردت وما �شوركت يف �صفة
يا جنة اخللد �أبدلنا ب�سل�سلها
�إنا قر�أنا الأ�سى يوم النوى �سورا
مل جنف �أفق جمال �أنت كوكبه
وال اختيارا جتنبناك عن كثب
ولو �صبا نحونا من علو مطلعه
�إن كان قد عز يف الدنيا اللقاء ففي
عليك مني �سالم اهلل ما بقيت

ابن زيدون

1

وناب عن طيب لقيانا جتافينا
�شوقاً �إليكم وال جفت م�آقينا
يق�ضي علينا الأ�سى لوال ت�أ�سينا
�سودا وكانت بكم بي�ضاً ليالينا
كنتم لأرواحنا �إال رياحينا
حزنا مع الدهر ال يبلى ويبلينا
�أن�ساً بقربكم قد عاد يبكينا
بنا وال �أن ت�رسوا كا�شحاً فينا
نغ�ص فقال الدهر �آمينا
ب�أن
ّ
�إن طاملا غري الن�أي املحبينا
منكم وال ان�رصفت عنكم �أمانينا
والاتخذنا بديال منك ي�سلينا
فقدرك املعتلي عن ذاك يغنينا
فح�سبنا الو�صف �أي�ضاحاً تبيينا
والكوثر العذب زقوماً وغ�سلينا
مكتوبة و�أخذنا ال�صرب تلقينا
�سالني عنه ومل نهجره قالينا
لكن عدتنا على كره عوادينا
بدر الدجى مل يكن حا�شاك ي�صبينا
مواقف احل�رش نلقاكم ويكفينا
�صبابة منك نخفيها فتخفينا

 1هو ذو الوزارتني ال�سيف والقلم � ،أبو الوليد �أحمد بن عبد اهلل بن زيدون ،كان وزيراً لبع�ض ملوك
الأندل�س  ،يتميز �شعره بالقوة وال�سهولة  ،تويف عام  463هـ .
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اللغة :
الكلمة

التنائي
امل�آقي

التباعد والتفرق .

املعنى

طرف العني عما يلي الأنف  ،وهو جمرى الدمع  ،واملراد هنا العيون.

جوانحنا �ضلوعنا .
الت�آ�سي

التعبري .

الكا�شح

الذي ي�ضمر العداوة .

نغ�ص
ُّ

غ�ص باملاء  ،مل ي�سهل عليه �رشبه .
ّ

ال�شرح :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1لقد عا�ش ال�شاعر حالة من احلزن والأ�سى عندما حتول ما كان بينه وبني حمبوبته
من القرب بعداً  ،ومن الو�صل �إعرا�ضاً وجفاء .
2لقد ابتعدمت وابتعدنا فلم نذق طعماً لل�سعادة من �شدة ال�شوق �إليكم  ،وال
زالت دموعنا جتري حزناً عليكم .
3ويبلغ بنا ال�شوق غايته عندما تهتاجنا الذكرى  ،ويكاد احلزن يق�ضي علينا لوال
مت�سكنا بال�صرب .
4وقد ا�ستحالت �أيامنا التي كانت بي�ضاء م�رشقة من حالوة اللقاء �إىل �أيام يجللها
ال�سواد ملرارة الفراق .
5لقد كان عهدكم معنا عهد �رسور  ،وكنتم ت�ضمخون �أرواحنا بعبري الرياحني .
6من �سيبلغ �أولئك الأحباب الذين �ألب�سونا بنزوحهم وفراقهم حزناً يهلكنا وال
يزول وال يبلى .
7وقد دار الزمان علينا فبعد �أن كان ي�ضحكنا وي�رسنا ب�أن�سكم وقربكم �أحال
حياتنا �إىل ك�آبة وبكاء لبعدكم .
8ويف نربة حزن عميق وعتاب يقول ال�شاعر لي�س من احلق �أن تفرحوا احل�ساد
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بهجركم لنا  ،وتبعثوا ال�رسور ملن ي�ضمرون لنا العداوة .
9 .9لقد �أكل الغيظ قلوب �أولئك عندما نت�ساقى ك�ؤو�س الهوى فدعوا علينا بالفرقة
وانبت ما كان بيننا من الو�صل.
و�أ ّمن الدهر على دعائهم فافرتقنا
ّ
1010وال تظنوا �أن بعدكم عنا يغري يف حبنا وطبيعة عالقتنا بكم رغم �أن البعد من
�ش�أنه �أن يغيرّ قلوب املحبني .
�1111أق�سم �أن قلوبنا ما تعلقت بغريكم ومل ن�صب �إىل �سواكم .
1212وال ا�ستبدلنا بكم �صديقاً وحبيباً نن�شغل به وال بديال نت�سلى به عنكم .
1313ولن نذكر ا�سمك �إجال ًال وتقديراً لك  .فقدرك العايل يكفي عن ذكر ا�سمك.
1414و�إذا كنت متفردة يف خالئقك و�سجاياك فيكفينا �أن ن�صف ح�سنك ويف ذلك
�إي�ضاح ملا تفردت به من �سجايا وخ�صال .
1515لقد كنا نعي�ش �أيام و�صلك يف �سعادة وهناء  ،وك�أننا يف جنة اخللد ن�رشب من
الكوثر العذب  ،فا�ستحالت حياتنا �إىل جحيم ب�سبب الفراق  ،و�رصنا ن�رشب
الزقوم والغ�سلني .
1616لقد ظهر الأ�سى علينا وك�أننا نقر�ؤه �سوراً مكتوبة  ،وتلقينا ال�صرب تلقينا.
1717ومل جنف جمالك الذي تفي�ضينه علينا �سلواً  ،ومل نهجره كراهة .
1818ومل نتجنّبك بر�ضائنا  ،ولكن �أكرهنا على ذلك بفعل عوادي الدهر وم�صائب
الأيام.
1919لو طلع البدر علينا من مطلعه فلن ي�سبينا ويجعلنا ن�صبو �إليه  ،لأنه ال�شيء
ي�ستميلنا غريك .
2020و�إن كان لقا�ؤكم متع�رساً يف هذه الدنيا ف�إن لقاء يف يوم احل�رش ننعم فيه بالو�صل
ونرت�شف ك�ؤو�س ال�سعادة .
2121وال�سالم عليك ما بقيت بيننا عالئق احلب و�صبابة ال�شوق التي نخفيها بني
ا�ضلعنا .
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التعليق :

عرب ال�شاعر عن عميق م�شاعره و�أحزانه لفراق حمبوبته  ،وظل وفيّاً لها مقابل
�إعرا�ضها بالوفاء .
حفلت الق�صيدة بكثري من ال�صور البيانية مثل قوله وال جفت م�آقينا تعبرياً عن
�شدة احلزن  ،وقوله وغدت �سوداً ليالينا تعبرياً عن حزنه العميق  ،وكذلك قوله بي�ضاً
ليالينا �إظهاراً ملا كانا يعي�شان فيه من حمبة و�رسور  ،ومن مثل قوله ت�ساقينا الهوى فقد
ج�سد الهوى وجعله �سائ ً
ال يتبادالن �رشابه  ،وقوله مل جنف افق جمال �أنت كوكبه .
حيث جعل للجمال �أفقاً  .وجعلها كوكباً تنري ذلك الأفق .
وحتوي الق�صيدة �أي�ضاً عدداً من ال�صور البديعية  ،مثل (التنائي  ،التداين) ،
(لقيانا – جتافينا) �( ،سوداً – بي�ضاً) ( ،ي�ضحكنا  ،يبكينا) ( ،ا�ستلت  -جفت) .

التدريب األول :

التدريبات

�أجب عن الأ�سئلة التالية .
1 .1كيف �صور ال�شاعر حالته يف الأبيات الثالثة الأوىل ؟
2 .2كيف و�صف حياتهما عندما كان عهدهما عهد �رسور ؟
3 .3ما �أثر نزوح امللب�سني عليه ؟ وعالم يدل اال�ستفهام من مبلغ ؟
4 .4ما موقف احل�ساد والأعداء منهما ؟
5 .5ملاذا ال يذكر ا�سم حمبوبته ؟
6 .6ماذا يق�صد بجنة اخللد ؟ وملاذا هذا التعبري بالذات ؟
7 .7لقد ذكر �أنه مل يجفها ومل يتجنبها اختياراً فكيف حدث البعد والفراق؟

التدريب الثاني :

اذكر مرادف الكلمة التي حتتها خط فيما ي�أتي :
1 .1بنتم وبنّا فما ابتلت جوانحنا .
2 .2يكاد حني تناجيكم �ضمائرنا .
3 .3يق�ضي علينا الآ�سى .
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.4
.5

4وال �أن ت�رسوا كا�شحاً فينا .
5وال حت�سبوا ن�أيكم عنا يغرينا .

التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد يف املعنى للكلمة التي حتتها خط فيما ي�أتي :
�1 -1أ�ضحى التنائي بدي ً
ال عن تدانينا .
2 -2يق�ضي علينا الآ�سى لوال ت�أ�سينا .
3 -3وال اتخذنا بديال عنك ي�سلينا .
�4 -4إنا قر�أنا الأ�سى يوم النوى �سوراً .
5 -5وال اختيارك جتنبناك عن كثب .

التدريب الرابع :

هات املفرد ملا يلي :
م�آقينا  ،بي�ض  ،رياحني  ،العدا  ،عوادي � ،أماين .

التدريب اخلامس :

هات اجلمع ملا يلي :
العهد  ،الدهر  ،الهوى  ،ال�صفة  ،الأفق .

التدريب السادس :

اكتب الأبيات التي تعرب عن املعاين الآتية من الق�صيدة :
1 -1البعد ال ميكن �أن يغري ما بقلبه رغم �أن طبيعته التغيري .
2 -2عدم االن�شغال بحبيب ثان بد ًال عن الأول .
3 -3انفراد املحبوبة ب�صفات تغني عن ذكر ا�سمها .
4 -4كرثة احلزن يف نف�س ال�شاعر مما جعله ك�أنه �سوراً مكتوبة �أمامه .
5 -5لقاء احلبيب يف الدنيا غري متاح  ،و�سيلتقي به ال�شاعر يف يوم احل�رش .
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التدريب السابع :

و�ضح ال�صور البيانية يف الأبيات الآتية :
فما ابتلت جوانحنا �شوقاً �إليكم وال جفت م�آقينا .غدت �أيامنا �سوداً وكانت بكم بي�ضاً ليالينا .غيظ العدا من ت�ساقينا الهوى .-مل يخف �أفق جمال �أنت كوكبه .

التدريب الثامن :

انرث الأبيات التالية :
 �إن الزمان الذي قد كان ي�ضحكنا �أن�ســاً بقربكـم قـد عـاد يبكـينا غيظ العدا من ت�ساقينا الهوى فدعوا ب�أن نغـ�ص فقـال الدهــر �آمـينا -ولو �صبا نحونا من علـو مطلعـه بدر الدجى مل يكن – حا�شاك – ي�صبينا

التدريب التاسع :

و�ضح ما ي�أتي :
1 .1موقع كلمة جتافينا يف البيت الأول من الإعراب .
2 .2خرب املبتد�إ يف قوله يق�ضي علينا الأ�سى لوال ت�آ�سينا .
3 .3موقع بي�ضاً من الإعراب يف قوله  :وكانت بكم بي�ضاً ليالينا .
4 .4عالم تدل (ما) يف قوله ما حقنا .
5 .5نوع (�إن) يف قول ال�شاعر �إن كان قد ع ّز يف الدنيا اللقاء .
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( )3-2من املو�شحات الأندل�سية
1
لل�سان الدين اخلطيب
1
2

جادك الغيث �إذا الغيث همى
مل يكن و�صلك �إال حلما

يا زمان الو�صل بالأندل�س
يف الكرى �أو خل�سة املختل�س

3
4
5

�إذ يقود الدهر �أ�شتات املنى
زمراً بني فرادى وثنى
واحليا قد جلل الرو�ض �سنى

ينقل اخلطو على ما ير�سم
مثلما يدعو الوفود املو�سم
فثغور الرو�ض منه تب�سم

6
7

وروى النعمان عن ماء ال�سماء
فك�ساه احل�سن ثوباً معلماً

كيف يروي مالك عن �أن�س
يزدهي منه ب�أبهى ملب�س

 8يف ليال كتمت �رس الهوى
 9ما جنم الك�أ�س فيها وهوى
 10وطر ما فيه من عيب �سوى

بالدجى لوال �شمو�س الغرر
م�ستقيم ال�سري �سعد الأثر
مر كلمح الب�رص
�أنه
ّ

 11حني لذ الأن�س �شيئاً �أو كما
 12غارت ال�شهب بنا �أو رمبا

هجم ال�صبح هجوم احلر�س
�أثرت فينا عيون الرنج�س

هذا النوع من ال�شعر ي�سمى املو�شحات  ،وهو نظم ال يتقيد بوزن واحد وال
قافية واحدة  ،و�إمنا يق�سم �إىل مقطوعات  ،ولكل مقطوعة قافية م�ستقلة  ،وقد ن�ش�أ
هذا النوع من ال�شعر يف الأندل�س .
 1ل�سان الدين هو :حممد بن عبد اهلل ول�سان الدين لقبه  ،ولد يف غرناطة عام 723هـ ودر�س العلم يف
زمانه  ،و�صار وزيراً لعدد من ملوك غرناطة و�ألف عدداً من الكتب  ،وهو �شاعر ميتاز برقة ال�شعر وخفة
الوزن  ،مات عام  776هـ مقتو ًال .
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وتعود ن�ش�أته �إىل ت�أثر العرب بالأغاين اال�سبانية املتحررة من الأوزان  ،ويرى
ابن خلدون « �أن �سبب اخرتاع املو�شحات يف الأندل�س ما ت ّولد يف النفو�س من رقة
وميل �إىل الدعابة يف الكالم  ،ويف نوع التعابري  ،و�شعور النا�س – من �شعراء و�أدباء
– ب�رضورة اخلروج من الأوزان القدمية املعروفة ل�ضيق تلك الأوزان عن احتمال
عبث ال�شعراء بال�شعر على ح�سب �أهوائهم » .
والن�ص الذي بني �أيدينا لل�سان الدين بن اخلطيب  ،مو�ضوعه احلديث عن
�أيامه اجلميلة التي ق�ضاها يف غرناطة .

اللغة :

الكلمة
جادك الغيث
همى
الكرى
خل�سة
�أ�شتات املنى
احليا
جلل يف الرو�ض �سنى
النعمان
الثوب املعلم
يزدهي
وطر
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املعنى
جملة دعائية  ،يدعو بال�سقيا لزمان الو�صل –
على عادة العرب .
نزل وهطل .
النوم .
�أخذ ال�شيء يف اخلفاء .
الأماين املتفرقة .
املطر .
للأ .
ك�سا احلدائق �أزهاراً تلمع وتت أ
لها معنيان – �شقائق النعمان نوع من الورد ،
والنعمان بن املنذر ملك العرب يف احلرية .
الثوب امللون .
يختال .
غر�ض .
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التدريبات
التدريب األول :

عما ي�أتي :
�أجب ّ
1 -1ل ّأي �شيء دعا ال�شاعر بال�سقيا ؟
2 -2مل و�صف الو�صل ب�أنه حلم ؟
3 -3ما الذي نعم به ال�شاعر يف �أيام و�صله تلك؟
4 -4كيف انك�شف �رس الهوى؟
5 -5مب �شبه الك�أ�س ؟
6 -6كيف كان �إح�سا�سه به ؟
7 -7مب �شبه ال�صبح عندما فاج�أه �ساعة الأن�س ؟

التدريب الثاني :

اذكر امل�ضاد يف املعنى لكل كلمة مما ي�أتي  :ثم �أدخله يف جملة مفيدة 		 :

الكلمة
 -1همى

امل�ضاد لها

اجلملة املفيدة

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

 -2الو�صل .......................................... ...........
 -3احل�سن

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

 -4كتمت

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

 -5مال

.......................................... ...........
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التدريب الثالث :

اذكر املرادف لكل كلمة مما ي�أتي :
جلل
ك�سا
يزدهي
هوى

الكلمة

املرادف
....................
....................
....................
....................

التدريب الرابع :

اذكر اجلمع لكل مفرد ملا ي�أتي :
اخلطو
الرو�ض
وطر
احلر�س
ال�شهاب

املفرد

جمعه
....................
....................
....................
....................
....................

التدريب اخلامس :

اذكر ال�صور البالغية فيما ي�أتي :
1 -1جادك الغيث .
�2 -2إذ يقود الدهر .
�3 -3أ�شتات املنى تنقل اخلطو .
4 -4يدعو الوفود املو�سم .
5 -5ثغور الزهر منه تب�سم .
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-6
-7
-8

6ليال كتمت �رس الهوى .
7مال جنم الك�أ�س .
8هجم ال�صبح هجوم احلر�س .

التدريب السادس :

�أيهما �أكمل و�ضعاً يف ر�أيك ؟
قال ابن املعتز :
فما زال مدمعها باكيا على الرتب حتى اكت�سى ما اكت�سى
وقال �شاعرنا يف الق�صيدة :
فك�ساه احل�سن ثوباً معلماً يزدهي منه ب�أبهى ملب�س
علل ملا تقول .

التدريب السابع :

�أجب عما ي�أتي :
1 -1كلمة النعمان يف الق�صيدة تعني �شيئني  ،وكلمة ماء �أي�ضاً تعني �شيئني
فما هما ؟ وما املعنى املق�صود منهما يف الق�صيدة ؟ ي�سمى هذا النوع من
املح�سنات البديعية بالتورية .
2 -2ما نوع البديع يف قوله( :فرادى وثنى) ؟

التدريب الثامن :

� ّأي العبارتني �أف�ضل يف ر�أيك ؟
 -1فك�ساه احل�سن �	،أو �ألب�سه احل�سن .
 -2روى النعمان  ،حكى النعمان .
 -3هجوم احلر�س  ،اندفاع احلر�س .
 -4غارت ال�شهب  ،غابت ال�شهب .
� -5أثرت فينا �	،أثرت علينا .
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التدريب التاسع :

و�ضح موقع ما حتته خط من الإعراب :
1 -1يدعو الوفود املو�سم .
2 -2زمراً بني فرادى وثنى .
3 -3فثغور الرو�ض منه تب�سم .
مر كلمح الب�رص .
ّ 4 -4
5 -5حني ل ّذ الأن�س .

التدريب العاشر :

قال ال�شاعر عن الليايل :
فطوالهن مع ال�رسور ق�صرية وق�صارهن مع الهموم طوال
يف �أي �أبيات املو�شحة جند معنى البيت ال�سابق ؟
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الباب الثالث

فـــــــــن املقـــــــــــال
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( )1-3مقدمة عن فن املقال :
املقال �أحد الأجنا�س الأدبية  ،وهو عبارة عن مو�ضوع يحمل فكرة حمددة
يجمع الكاتب عنا�رصها ويرتبها لي�صل �إىل نتيجة معينة .
�سمات املقال :
يتميز املقال بالق�رص ؛ لأن الكاتب ال يحاول �أن ي�ستق�صي كلّ احلقائق والأفكارعن املو�ضوع الذي يتناوله  ،و�إمنا يقت�رص على جانب من املو�ضوع يركز عليه .
ي�صاغ املقال يف �أ�سلوب مقنع جذاب وبطريقة م�سل�سلة .ي�شتمل املقال على مقدمة تلخ�ص املو�ضوع الذي ينبني عليه �أ�سا�س الفكرة ،يعقبها عر�ض املو�ضوع وكلّ ما يت�صل به .
تظهر مالمح �شخ�صية الكاتب بدرجات متفاوتة من خالل مقاله ح�سب نوعاملقال .

واملقال نوعان :

 -1املقال الذاتي  ،ويت�سم مبا ي�أتي :
�أن �شخ�صية الكاتب تظهر من خالله قوية �آ�رسة ت�شد انتباه القاريء .جمال الأ�سلوب وانتقاء الكلمات .الت�صوير اخليايل النابع من وجدان الكاتب .-تظهر فيه جتارب الكاتب الذاتية وانطباعاته وم�شاهداته اخلا�صة .

ومن �أنواع املقال الذاتي ما ي�أتي :

• املقال االجتماعي  :الذي ي�ستهدف نقد العادات والبدع املرذولة يف املجتمع
عن طريق املالحظة الدقيقة والو�صف والتحليل .
• املقال الو�صفي  :الذي ي�صور انفعال الكاتب بالطبيعة والأحداث من
حوله.
• مقال ال�سرية  :الذي يتناول فيه الكاتب �شخ�صية �إن�سانية حمدداً �صفاتها
ومالحمها مبيناً انطباعاته عنها  ،وت�أثره بها .
 -2املقال املو�ضوعي  ،ويتميز مبا ي�أتي :
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حماولة الكاتب �إخفاء �شخ�صيته وعواطفه .االلتزام مبا يفر�ضه املنهج العلمي  ،من جمع للمادة وترتيبها ترتيباً منطقياً ،وعر�ضها .
و�ضوح الأ�سلوب و�سهولته  ،وبعده عن اخليال .ومن �أنواع املقال املو�ضوعي  :املقال النقدي  ،واملقال ال�سيا�سي  ،واملقال االقت�صادي،
واملقال العلمي  ،واملقال الفل�سفي .
حاول بع�ض الأدباء مزج املقال املو�ضوعي والذاتي يف املو�ضوعات العلمية
حتى اقرتب �أ�سلوبها من خ�صائ�ص املقال الذاتي  ،ويظهر ذلك يف املقال التاريخي ،
واجلغرايف  ،وغريها من املو�ضوعات ذات ال�صبغة العلمية .
• بني يديك مناذج من املقاالت يف الع�رص احلديث .
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(� )2-3أ�صحاب ر�سول الله

1

ما كان حديثاً يفرتى  ،وال فتونا يرتدد  ،ذلك احلديث الذي روى به التاريخ �أنباء
�أعظم ثُلة ظهرت يف دنيا العقيدة والإميان .
ذلك �أن التاريخ الإن�ساين بطوله وبعر�ضه  ،مل ي�شهد من التوثيق وحتري احلقيقة
ما �شهدته تلك احلقبة من تاريخ الإ�سالم ورجاله ال�سابقني حيث توفر على درا�ستها ،
وتتبع �أنبائها جهد ب�رشي خارق نه�ضت به �أجيال مت�ساوقة من علماء �أفذاذ مل يدعوا
من ذلك الع�رص الأول للإ�سالم هم�سة وال خلجة �إال و�ضعوها حتت جماهر الفح�ص ،
و�أ�ضواء الدرا�سة والنقد .
فالعظمة الباهرة لأولئك الرجال ال�شاهقني من �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم لي�ست �أ�ساطري  ،و�إن بدت من فرط �إعجازها كالأ�ساطري .
�إنها حقائق ت�شكل كل ما كان لأ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من
�شخ�صية وحياة  ،و�إنها لت�سمو وتت�ألق  ،ال بقدر ما يريد لها ُ
الكتّاب والوا�صفون  ،بل
بقدر ما �أراد لها �أ�صحابها وذووها  ،وبقدر ما بذلوا يف �سبيل التفوق والكمال من
جهد خارق مربور .
�إن التاريخ مل ي�شهد رجا ًال عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت يف
العدالة وال�سمو ثم نذروا لها حياتهم على ن�سق تناهى يف اجل�سارة والت�ضحية والبذل
كما ُ�شهد يف �أولئك الرجال �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .
لقد جاءوا �إىل احلياة يف �أوانهم املرتقب  ،ويومهم املوعود فحني كانت احلياة
تنتظر من يجدد لقيمها الروحية �شبابها و�صوابها جاء ه�ؤالء الأ�صحاب مع ر�سولهم
الكرمي مب�رشين ونا�سكني .
 1من مقدمة كتاب “رجال حول الر�سول” خلالد حممد خالد بت�رصف  .والأ�ستاذ خالد حممد خالد ،
�أحد علماء الأزهر ال�رشيف  ،كاتب �إ�سالمي معا�رص  ،عرف ب�أ�سلوبه الر�شيق املعبرِّ امل�صور � .أ�صدر عدداً
من الكتب الإ�سالمية �أ�شهرها كتاب (رجال حول الر�سول) الذي ترجم فيه ل�ستني �صحابي ًا جلي ً
ال .
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عمن ي�ست�رشف للح�ضارة الإن�سانية مطالع جديدة
وحني كانت احلياة تبحث ّ
ور�شيدة جاء ه�ؤالء الأ�صحاب م�ست�رشفني ورواداً .
وحني كانت الب�رشية تتطلع ملن ي�ضع عنها �أغاللها  ،ويحرر وجودها وم�صريها
 ،وجاء ه�ؤالء الأ�صحاب مع ر�سولهم العظيم ثواراً وحمررين .
كيف �أجنز �أولئك الأبرار كل هذا الذي �أجنزوه يف ب�ضع �سنني ؟ كيف دمدموا
على العامل القدمي بامرباطورياته و�صوجلانه  ،وحولوه �إىل كثيب مهيل ؟
كيف �شادوا بقر�آن اهلل وكلماته عاملاً جديداً يهتز ن�رضة  ،ويت�ألق عظمة .
وقبل هذا كله  ،وفوق هذا كله  ،كيف ا�ستطاعوا يف �رسعة ال�ضوء �أن ي�ضيئوا
ال�ضمري الإن�ساين بحقيقة التوحيد  ،ويكن�سوا منه �إىل الأبد وثنية القرون؟
تلك هي معجزتهم احلقة  .و�أي�ضاً ف�إن معجزتهم احلقة تتمثل يف تلك القدرة
النف�سية الهائلة التي �صاغوا بها ف�ضائلهم  ،واعت�صموا ب�إميانهم على نحو يجل عن
النظري .
على �أن كل معجزاتهم التي حققوها مل تكن �سوى انعكا�س متوا�ضع للمعجزة
الكربى التي �أه ّلت على الدنيا يوم �أذن اهلل لقر�آنه الكرمي �أن يتنزل  ،ولر�سوله الأمني
�أن يبلغ  ،وملوكب الإ�سالم �أن يبد�أ على طريق النورخطاه .
ماذا نرى نحن اليوم يف �أولئك الرجال ؟
�إننا نرى �إميانهم  ،وثباتهم  ،وبطولتهم  ،ووالءهم هلل ور�سوله  ،نرى البذل
الذي بذلوا  ..والهدى الذي احتملوا  ،والفوز الذي �أحرزوا  ،ونرى الدور اجلليل
الذي نه�ضوا به لتحرير الب�رشية كلها من وثنية ال�ضمري  ،و�ضياع امل�صري .
�إننا نرى حتت تلك الأ�سمال البالية املتوا�ضعة �أ�سمى ما عرفت الدنيا من
عظمة ور�شد  ،نرى كتائب احلق وهي تطوي العامل القدمي ب�إميانها  ،زاحمة جو ال�سماء
برايات احلقيقة اجلديدة التي �أعلنوا بها توحيد الرب وحترير اخللق .
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اللغة :

الكلمة

يفرتي
ثلة
مت�ساوقة
اخللجة
تناهت
ي�ست�رشف
دمدم
الأ�سمال

املعنى

يختلق .
جماعة .
متتابعة .
ما يدور يف النف�س .
بلغت الغاية يف النهاية .
يتقدم وينظر .
�أهلك .
جمع �سمل  :وهو الثوب القدمي البايل .

التدريب األول :

التدريبات

عما ي�أتي :
�أجب ّ
1 .1ملاذا كان تاريخ ال�صحابة الذي يروى عنهم حقائق ثابتة ؟
2 .2كيف ت�صف عظمة ه�ؤالء الرجال ؟
3 .3ملاذا كان ما يروى عنهم من حقائق ي�سمو فوق ما يريده الكتّاب ؟
4 .4عالم عقد ه�ؤالء الرجال عزمهم ؟
فيم تتمثل معجزة ه�ؤالء ال�صحابة ؟
.5
ّ 5

التدريب الثاني :

اذكر املرادف يف املعنى ملا حتته خط فيما ي�أتي :
1 -1احلديث الذي روي به التاريخ هذه الأنباء .
�2 -2شهدته تلك احلقبة من تاريخ الإ�سالم .
3 -3نه�ضت به �أجيال مت�ساوقة .
�4 -4إنها ت�سمو وتت�ألق .
5 -5جاءوا �إىل احلياة يف �أوانهم املرتقب .
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التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد يف املعنى ملا حتته خط :
1 -1حولوا العامل القدمي �إىل كثيب مهيل .
2 -2انعكا�س متوا�ضع .
3 -3الدور اجلليل .
4 -4الأ�سمال البالية .

التدريب الرابع :

اذكر املفرد ملا ي�أتي :
�أنباء � ،أجيال � ،أفذاذ  ،جماهر � ،أولئك  ،كتائب .

التدريب اخلامس :

اذكر اجلمع ملا ي�أتي :
احلقبة  ،اجلهد  ،الن�سق  ،الكثيب  ،الهول  ،اجل َّو .

التدريب السادس :

ا�ضبط �أواخر الكلمات التي حتتها خط بال�شكل :
 .1حيث توفر على درا�ستها  ،وتتبع �أنبائها جه ٌد ب�رشي .
 .2كيف ا�ستطاعوا �أن ي�ضيئوا ال�ضمري الإن�ساين .
 .3نرى البذل الذي بذلوا .

املطالعة والأدب

94

( )3-3يعجبني ال�شباب �إذا

1

واجبه .

يعجبني ال�شباب �إذا �أدرك �أنه ال�شباب  ،ف�أخذ له �أكرث حقه و�أعطى عنه �أكرث

يعجبني ال�شباب �إذا هو ا�ستقام وا�ستطال  ،ثم انفتل  ،ع�ضل م�شدود  ،وذراع
ممدودة  ،ور�أ�س مرفوع  ،و�صدر مفتوح ي�ستقبل الريح باردة وي�ستقبلها الفحة ،
وظهر عري�ض يحمل الأثقال ابت�ساماً  ،ومفا�صل كمفا�صل الفوالذ  ،وج�سم �صحيح
�سليم كالدينار �إذا �رضبته على الرخام ر ّن .
أنق يف غري �أنوثة  ،ف�إذا جاء وقت العمل خلع الت�أنق،
يعجبني ال�شباب �إذا ت� ّ
ف�إن كان العمل فحماً وزيتاً انغم�س يف الفحم والزيت  ،و�إن كان انبطاحاً على
الأر�ض مترغ يف الرتاب  ،و�إن كان بخاراً وعفاراً ن�شق الأبخرة  ،ومل ي�شح بوجهه
عن الأعفرة.
ال�صبا عهد متعة ولكنه كذلك عهد �صرب
يعجبني ال�شباب �إذا هو �أدرك �أن ِّ
على العلم والتح�صيل .
ايها ال�شباب �إن املدنية التي جلبت للنا�س الراحة واملتعة مل تنزل من ال�سماء
جاهزة  ،ومل ت�سقط �إىل الأر�ض على الدعاء والتمني و�إمنا هي نتاج جمهودات عقلية
جبارة من ال�شيوخ وال�شباب .
يعجبني ال�شباب �أن يكون جمدداً متجدداً يعلم �أن عربة احلياة البد �أن ت�سري،
و�أن ت�سري دائماً نحو النور  ،فالعلم البد �أن يتجدد  ،وال�صناعة البد �أن تتجدد ،
والتعليم البد �أن يتجدد .
كل هذا يجب �أن يتجه ال�شباب فيه �إىل التجديد  ،ولكن على ال�شباب �أن
يعي �أن هناك قيماً ثابتة ال ميكن �أن يعرتيها تغيري �أو تبديل �إال �أن تتزلزل اركان العي�ش
 1من كتاب (�ساعات ال�سحر) للدكتور �أحمد زكي بت�رصف .
�أحمد زكي  ،عامل �أديب  ،كان عميداً لكلية العلوم بجامعة القاهرة  .ثم توىل حترير جملة العربي امل�شهورة
 .يعرف �أ�سلوبه بالأ�سلوب العلمي الأدبي .
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ويتقو�ض بناء احلياة .
فالأمومة قدمية  ،والأبوة قدمية والبنوة قدمية  ،وواجبات هذه كلها قدمية ،وكذلك
حقوقها  ..فاحرتموها .

التدريبات

التدريب األول :

عما ي�أتي :
�أجب ّ
1 -1كيف ي�أخذ ال�شباب �أكرث حقه ويعطي �أكرث منه ؟
2 -2هل الكاتب يعجب بال�شاب املت�أنق مطلقاً ؟
3 -3كيف يكون ال�صبا عهد متعة وعهد �صرب ؟
4 -4ما م�صدر املدنية التي جلبت للنا�س ال�سعادة ؟
5 -5هل كل ما يف احلياة قابل للتبديل والتجديد ؟ و�ضح .
6 -6ماذا يق�صد الكاتب بالع�ضل امل�شدود والذراع املمدودة ؟

التدريب الثاني :

هات املرادف لكل ما حتته خط فيما ي�أتي :
1 -1يعجبني ال�شباب �إذا ت�أنق يف غري �أنوثة .
2 -2انغم�س يف الفحم والزيت .
3 -3و�إن كان بخاراً وعفاراً ن�شق الأبخرة .
4 -4مل ي�شح بوجهه عن الأغربة .
5 -5هناك قيم ثابتة ال يعرتيها تغيري .

التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
�1 -1إذا ا�ستقام وا�ستطال .
 -2ف�إذا جاء وقت العمل خلع الت�أنق .
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 -3و�إن كان انبطاحاً على الأر�ض مترغ يف الرتاب .
� -4أدرك �أن ال�صبا عهد متعة .
 -5يعجبني ال�شباب �أن يكون جمدداً متجدداً .

التدريب الرابع :

اذكر املطلوب منك �أمام كل عبارة مما ي�أتي :
 عالم يعود ال�ضمري يف �أنه ؟		
� -1إذا �أدرك �أنه ال�شباب
 املفعول به .			
 -2يعجبني ال�شباب .
 -3و�إن كان انبطاحاً على الأر�ض - .ا�سم كان .
� -4إ َّن املدنيــــة التي جلبت للنا�س الراحــــة لـم تنـزل من ال�سمــاء
 خرب �إ َّن		
جاهزة.
 عالمة الإعراب يف يعي .		
 -5على ال�شباب �أن يعي .

التدريب اخلامس :

يف كرا�ستك خل�ص هذا املو�ضوع يف حدود مئة كلمة ذاكراً فيه
الأفكار الرئي�سة التي يرمي �إليها الكاتب
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( )4-3النبــوغ
للأديب :م�صطفى لطفي املنفلوطي

1

من العجز �أن يزدري املرء نف�سه فال يقيم لها وزناً  ،و�أن ينظر �إىل من هو فوقه
من النا�س  ،نظر احليوان الأعجم �إىل احليوان الناطق  .وعندي �أن من يخطيء يف تقدير
قيمته م�ستعلياً خري ممن يخطيء يف تقديرها متدلياً  ،ف�إن الرجل �إذا �ص ُغرت نف�سه يف
عني نف�سه  ،ي�أبي لها من �أعماله و�أطواره �إال ما ي�شاكل منزلتها عنده  ،فرتاه �صغرياً يف
علمه � ،صغرياً يف �أدبه � ،صغرياً يف مروءته وهمته � ،صغرياً يف ميوله و�أهوائه� ،صغرياً
يف جميع �ش�ؤونه و�أعماله  ،ف�إن عظمت نف�سه عظم بجانبها كل ما كان �صغرياً يف
جانب النف�س ال�صغرية .
ولقد �س�أل �أحد الأئمة العظماء ولده وكان جنيباً  :اية غاية تطلب يف حياتك
يا بني  ،و� ّأي رجل من عظماء الرجال حتب �أن تكونه ؟ ف�أجابه �أحب �أن �أكون مثلك،
فلتبك على عقلك
بني  :لقد �ص ُغرت نف�سك و�سقطت همتك ِ ،
فقال  :ويحك يا َّ
بني يف مبد�أ ن�ش�أتي �أن �أكون كعلي بن �أبي طالب  ،فما
البواكي  ،لقد ق َّدرت لنف�سي يا ّ
ال�ش�أْ ِو
علي ما تعلم من َّ
زلت �أجد و�أكدح حتى بلغت املنزلة التي تراها  ،وبيني وبني ّ
البعيد واملدى ال�شا�سع  ،فهل ي�رسك وقد طلبت منزلتي �أن يكون ما بينك وبيني من
علي ؟!
املدى البعيد ما بيني وبني ّ
كثرياً ما يخطيء النا�س يف التفريق بني التوا�ضع و�صغر النف�س  ،وبني الكرب
وع ّلو الهمة  ،فيح�سبون املتدلل الدينء متوا�ضعاً  ،وي�سمون الرجل �إذا ترفع بنف�سه
عن الدنايا وعرف حقيقة منزلته من املجتمع الإن�ساين متكرباً  .وما التوا�ضع �إال
الأدب ،وال الكرب �إال �سوء الأدب ؛ فالرجل الذي يلقاك مبت�سماً متهلال ويقبل عليك
بوجهه وي�صغي �إليك �إذا حدثته  ،ويزورك مهنئاً ومعزياً  ،لي�س �صغري النف�س كما
 1م�صطفى لطفي املنفلوطي ( 1924 - 1872م) ،ولد يف منفلوط من الوجه القبلي مل�رص ،تعلم
يف الأزهر ،ويل وزارة احلقانية ،و�سكرتارية اجلمعية الت�رشيعية .له من الكتب (النظرات) ،و(يف �سبيل
التاج) ،و(العربات) ،و(خمتارات املنفلوطي).
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يظنون  ،بل هو عظيمها  ،وجد التوا�ضع �أليق بعظمة نف�سه فتوا�ضع  ،والأدب �أرفع
ل�ش�أنه فت�أدب .

فتى كان عذب الروح ال من غ�ضا�ضة

ولكن كرباً �أن يقال به كرب

ف�إذا الذل بلغ بالرجل ذي الف�ضل �أن ينك�س ر�أ�سه للكرباء  ،ويتهافت على
�أيديهم و�أقدامهم لثماً وتقبيال  ،ويتبذل مبخالطة ال�سوقة والغوغاء بال �رضورة وال
�سبب ،ويكرث من �شتم نف�سه وحتقريها ورميها باجلهل والغباوة  ،ويب�صب�ص بر�أ�سه
وهو �سائر يف طريقه ب�صب�صة الكلب بذنبه  ،ويجل�س يف مدارج الطرق وعلى �أفواه
ال ّدروب جل�سة البائ�س امل�سكني  ،فاعلم �أنه �صغري النف�س � ،ساقط الهمة  ،ال متوا�ضع
وال مت�أدب .
�إن علو الهمة �إذا مل يخالطه كرب يزرى به  ،ويدعو �صاحبه �إىل التنطع و�سوء
الع�رشة  ،كان �أح�سن ذريعة يتذرع بها الإن�سان �إىل النبوغ يف هذه احلياة � ،أولي�س يف
النا�س من هو �أحوج �إىل علو الهمة من طالب العلم  ،لأن حاجة الأمة �إىل نبوغه �أكرث
من حاجتها �إىل نبوغ �سواه من ال�صانعني واملحرتفني  ،وهل ال�صانعون واملحرتفون �إال
ح�سنة من ح�سناته و�أثر من �آثاره ؟ بل هو البحر الزاخر الذي ت�ستقي منه اجلداول
والغدران .
فيا طالب العلم كن عايل الهمة  ،وال يكن نظرك يف تاريخ عظماء الرجال ،
نظراً يبعث يف قلبك الرهبة والهيبة  ،فتت�ضاءل وتت�صاغر كما يفعل اجلبان امل�ستطار
حينما ي�سمع ق�صة من ق�ص�ص احلروب � ،أو خرافة من خرافات اجلان  .وحذار �أن
ميلك الي�أ�س عليك قوتك و�شجاعتك فت�ست�سلم ا�ست�سالم العاجز ال�ضعيف  ،وتقول
من يل ب�سلم �أ�صعد فيه �إىل ال�سماء  .حتى �أ�صل �إىل قبة الفلك ،ف�أجال�س فيها عظماء
الرجال .
يا طالب العلم � ،أنت ال حتتاج �إىل بلوغك الغاية التي بلغها النابغون من قبلك
�إىل خلق غري خلقك  ،وجو غري جوك  ،و�سماء و�أر�ض غري �سمائك و�أر�ضك  ،وعقل
و�أداة غري عقلك و�أداتك  ،ولكنك يف حاجة �إىل نف�س عالية كنفو�سهم  ،وهمة عالية
كهمهم  ،و�أمل �أو�سع من رقعة الأر�ض و�أرحب من �صدر احلليم  .وال يقعدن بك عن
ذلك ما يهم�س به حا�سدوك يف خلواتهم  ،من و�صفك بالوقاحة �أو بال�سماحة ،فنعم
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اخللق هي �إن كانت ال�سبيل �إىل بلوغ الغاية ،فام�ض على وجهك ودعهم يف غيهم
يعمهون .
جناحان عظيمان يطري بهما املتعلم �إىل �سماء املجد وال�رشف  :علو الهمة،
والفهم يف العلم ؛ �أما علو الهمة فقد عرفته  ،و�أما الفهم يف العلم فهاك الكلمة
الآتية:
العلم علمان  :علم حمفوظ  ،وعلم مفهوم � ،أما العلم املحفوظ في�ستوي
�صاحبه فيه مع الكتاب املرقوم  ،وال فرق بني �أن ت�سمع من احلافظ كلمة �أو تقر�أ يف
الكتاب �صفحة  ،ف�إن �أ�شكل عليك �شيء مما ت�سمع فانظر �إن نطق الكتاب ب�رشح
م�شكالته نطق احلافظ بتف�سري كلماته .
احلافظ يحفظ ما ي�سمع لأنه قوي الذاكرة  ،وقوة الذاكرة قدر م�شرتك
بني الذكي والغبي  ،والنابه واخلامل  ،لأن احلافظة ملكة م�ستقلة بنف�سهــا عن بقية
امللكــات ،و�إنك لرتى ال�شيخ العاين الذي ال مييـز بني الطفولة والهــرم  ،والذي
يبكــي على احللوى بكاء الطفل عليها  ،ويرتعد فرقاً حينما ي�سمع ابنته تخيف
طفلها ب�أ�سماء اجلن وال�شياطني  ،ي�رسد لك من تواريخ �شبيبته وكهولته ما لو دونته
لكان تاريخاً �صحيحاً �ضخماً مملوءاً بالغرائب  .قيل لأحد العلماء �إن فالناً حفظ منت
البخاري  ،فقال :لقد زادت ن�سخة يف البلد .
ذلك هو ال�رس العظيم يف كرثة املتعلمني وقلة العاملني  ،لأن من فهم معلوماً من
حق الفهم � ،أ�رشبته روحه وخالط حلمه ودمه وو�صل من قلبه �إىل �سويدائه،
املعلومات َ
وكان �إحدى غرائزه فال يرى له بُ ًّد من العمل به ر�ضي �أم �أبى .
لوال �أن العلم الديني قد �أ�صبح اليوم علماً حمفوظاً ملا وجدت يف العلماء من
يجمع بني اعتقاد الوحدانية والرتدد على �أبواب الأحياء والأموات يف مزاراتهم ويف
مقابرهم  ،ي�س�ألهم املعونة وامل�ساعدة على ق�ضاء اهلل وقدره  ،وال وجدت بني الذين
يحفظون قوله تعــاىل  :ﱫ ! "  ' & % $ #ﱪ .من ي�سند النفع
و ال�رض �إىل كل من �سال لعابه ات�سخ �إهابه  ،وال وجدت يف النا�س كثرياً من �ضعفاء
العزمية الذين يحفظون ما ورد على �أل�سنة الأنبياء واحلكماء من مدح الف�ضائل
وذم الرذائل ،ثم ال جتد فرقاً بينهم وبني العا ّمة يف ارتكاب املنكرات والنفور من
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ال�صاحلات.
لو كان العلم املحفوظ علماً  ،وهو على ما ن�شاهد ونعلم من �سوء الأثر وقلة
الروى  ،ما ورد مدح العلم يف كتاب وال �سنة  ،وال قد�سه كاتب �أو ترمن مبدحه
�شاعر ،ف�إذا �سمعت ذكر العلم فاعلم �أنه املفهوم ال املحفوظ  ،و�إذا �أردت �أن تلقب
بالعــــامل فال تلقب به من يحفظ  ،بل من يفهم ما يحفظ  .و�آية فهم املعلــوم ت�أثر
العــامل به وظهوره يف حركاته و�سكنــاته  ،وترقرقه يف �شمائله ترقرق ال�صهبــاء يف
حمرفاً ف�أخذه على
مر باملعلوم َّ
وجه �شاربهـا  ،وال تثق باحلافظ فيما ينقل �إليك  ،فرمبا ّ
عالته .و�أقبح ما عرفنا من �أطواره �أنه يجمع يف حافظته بني النقي�ض ونقي�ضه  ،والغث
وال�سمني  ،واجليد والزائف  ،فك�أن ذاكرته حــانوت ع ّطار اختلفت فيه الأدوية
ال�سامة  ،وجملة الأمر �أن احلافظ البحت ال ر�أي له يف مبحث في�س�أل
ال�شافية بالعقاقري ّ
عن مذهب  ،وال �أثر ملعلوماته يف نف�سه فيقتدي به  ،وال ذوق له يف الفهم فيعتمد على
�رشحه وت�أويله .
�أما العلم املفهوم فهو الوا�سطة التي �إذا جمع املتعلم بينها وبني علو الهمة
طار �إىل املجد بجناحني  ،وكان له �سيل حمت�رض �إىل منزلة العظماء ودرجة النابغني ،
والعلم �سل�سلة طرفاها يف يدي �آدم �أبي الب�رش و�إ�رسافيل �صاحب ال�صور  ،وم�سائله
حلقات ي�ضع كل نابغة من النوابغ يف كل ع�رص من الع�صور واحدة منها  ،ولن يبلغ
املتعلم درجة النبوغ � ،إال �إذا و�ضع يف العلم الذي مار�سه م�س�ألة � ،أو ك�شف حقيقة،
�أو �أ�صلح هفوة �أو اخرتع طريقة  ،ولن ي�سل�س له ذلك �إال �إذا كان علمه مفهوماً
ال حمفوظاً  ،واليكون مفهوماً �إال �إذا �أخل�ص �إليه وتعبّد له و�أن�س به �أن�س العا�شق
مبع�شوقه ،ومل ينظر �إليه نظر التاجر ل�سلعته واملحرتف حلرفته  ،فالتاجر يجمع من
هم له من حرفته �إال لقمة اخلبز
ال�سلع ما تنفق �سوقه ال ما تغلو جواهره ،واملحرتف ال ّ
وجرعة املاء �أح�سن �أم �أ�ساء .
ال يزور العلم قلباً م�شغو ًال برتقب املنا�صب وح�ساب الرواتب  ،و�سوق الآمال
وراء الأموال  ،كما ال يزور قلباً مق�سماً بني ت�صفيف الطرة و�صقل الغرة ،وح�سن
القوام وجمال الهندام  ،وطول الهيام بالك�أ�سني  :ك�أ�س املدام وك�أ�س الغرام.
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التدريبات
التدريب األول :
	�أجب عما ي�أتي :
 -1عن �أي �شيء �س�أل الرجل ابنه ؟
 -2مب �أجاب االبن ؟
 -3كيف قابل الأب �إجابة االبن؟
 -4كيف يخلط النا�س بني التوا�ضع و�صغر النف�س ؟
 -5ماذا ت�سمي الرجل الذي ال يعرف قدر نف�سه ؟
� -6إىل �أي �شيء حتتاج لتبلغ ما بلغه النابغون قبلك ؟
 -7ما ال�رس يف كرثة املتعلمني وقلة العاملني بعلمهم ؟
 -8من ي�ستحق �أن تلقبه بالعامل ؟
 -9ماذا يق�صد الكاتب بهذه العبارة “ العلم �سل�سلة طرفاها بني يدي �آدم
و�إ�رسافيل “؟
 -10متى يبلغ املتعلم درجة النبوغ ؟

التدريب الثاني :

هات املعنى امل�ضاد لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
ال�سوقة والغوغاء .
1 -1يتبذل مبخالطة ُّ
2 -2ال تت�ضاءل كما يفعل اجلبان .
3 -3يجب عليك �أن تبتعد عن الرذائل .
4 -4ال تن�شغل مبا يهم�س به حا�سدوك .
5 -5بلغ به الذل ومبلغاً بعيداً .
6 -6على املرء �أال ينك�س ر�أ�سه .
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التدريب الثالث :

هات املعنى املرادف لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 -1من العجز �أن يزدري املرء نف�سه .
2 -2ف�إن عظمت نف�سه عظم كل ما كان �صغرياً .
3 -3كان لأحد العلماء ولد جنيب .
4 -4بيننا وبينهم �ش�أو بعيد .
�5 -5إذا حدثته ي�صغي �إليك .
6 -6التوا�ضع �أليق باملتعلم �أمام املعلم .

التدريب الرابع :

هات اجلمع لهذه الكلمات :
جو  ،نادرة  ،غريزة � ،آية .
قيمة  ،غاية  ،همة ٌّ ،

التدريب اخلامس :

اذكر املفرد لكل كلمة مما ي�أتي :
ال�سوقة  ،مدارج  ،حكوات .
�أطوار � ،أهواء  ،الدروب  ،الدنايا ُّ ،

التدريب السادس :

ادخل هذه الكلمات يف جمل مفيدة :
املعلومات  ،النفع � ،ش�ؤون  ،الدينء  ،غ�ضا�ضة � ،أ�ساء .

التدريب السابع :
بني الوجه البالغي فيما ياتي :
1 -1ويب�صب�ص بر�أ�سه ب�صب�صة الكلب بذنبه .
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-2
-3

2يجل�س يف مدارج الطرق جل�سة البائ�س امل�سكني .
3علو الهمة والفهم جناحان يطري بهما املتعلم �إىل �سماء املجد .

التدريب الثامن :

•ا�ضبط �آخر الكلمات التي حتتها خط بال�شكل :
 -1لأ َّن احلافظة ملكة م�ستقلة بذاتها .
 -2و�آية فهم املعلوم ت�أثر العامل به .
حتب �أن تكونه .
 -3و� ّأي رجل من عظماء الرجال َُ
 -4يح�سبون املتذلل الدينء متوا�ضعاً .
 -5كان له �سيل حمت�رض �إىل منزلة العظماء .

التدريب التاسع :

•�صغ من كلمة (نبغ) ا�شتقاقات �صحيحة و�ضعها يف املكان املنا�سب
فيما ي�أتي:
 ........... -1منزلة ي�سعى �إليها كل ذي همة عالية .
 -2العامل الذي يوظف علمه خلدمة املجتمع وي�ساهم فيما يعود على
النا�س بالنفع فهو . ..........
 -3من بني �أ�شهر ال�شعراء العرب القدامى  ..........الذبياين .
 4 -4الطالب الذي ينظم وقته وي�ستذكر درو�سه فهو الذي �سـ...........
من بني زمالئه .
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(� )5-3أوقات الفراغ
ل�ست �أريد من املحافظة على الوقت �أن ميلأ كله بالعمل  ،و�أن تكون احلياة
كلها ج ّداً ال هزل فيها  ،و�أن تكون عاب�سة ال �ضحك فيها  .فقد كان هذا املثل الأعلى
يف القرون الو�سطى  ،وكان خري النا�س من ج َّد ومل يهزل  ،وعب�س ومل ي�ضحك ،
وا�ستح�رض املوت يف كل حلظة  ،فلم تدخل ال�سعـادة قلبه و�شاهده النا�س حزيناً
دائمــاً ك�أمنا هو راجع من جنازة  .وكان من خري ما دعا �إليه العلماء يف هذا الع�رص
احلديث  :ال�رسور وال�ضحك واللعب يف جزء معقول من الوقت ،فذلك ينفع اخللق
�أكرث من اجلد الدائم .
�أريد �أال تكون �أوقات الفراغ طاغية على �أوقات العمل  ،و�أال تكون �أوقات
الفراغ هي �صميم احلياة  ،و�أوقات العمل على هام�شها  ،بل �أريد �أكرث من ذلك �أن
تكون �أوقات الفراغ خا�ضعة حلكم العقل ك�أوقات العمل  ،ف�إننا يف العمل نعمل
لغــاية  ،فيجب �أن ن�رصف �أوقات الفراغ لغاية كذلك �إما لفائدة �صحية كالألعاب
الريا�ضية  ،و�إما للذة نف�سية كالقراءات العلميّة �أو الأدبيّة .
�أما �أن تكون الغاية هي قتل الوقت  ،فلي�ست غاية م�رشوعة لأن الوقت هو
احلياة فقتل الوقت قتل احلياة  .فالذين ي�رصفون �أوقاتهم الطويلة يف نرد �أو �شطرجن ال
يعملون لغاية ير�ضاها العقل  ،وكذلك الذين يتجولون بني املقاهي والأندية والطرقات
ال يطلبون �إال قتل الوقت ك�أن الوقت عدو من �أعدائهم .
مفتاح العالج لهذه امل�شكلة االعتقاد ب�أن الإن�سان ي�ستطيع �أن يغري مو�ضوعات
حبه وكرهه كما ي�شاء  ،وي�ستطيع �أن يغري ذوقه كما ي�شاء  ،في�ستطيع �أن ميرن ذوقه
على �أ�شياء مل يكن يتذوقها من قبل  ،وعلى كراهية �أ�شياء كان يحبها من قبل  ،ففي
ا�ستطاعة �أكرث النا�س – �إذا كانت �إرادتهم قوية – �أن يق�سموا �أوقات فراغهم �إىل ما
ينفعهم �صحياً  ،و�إىل ما ينفعهم عقلياً .
ومن امل�ؤ�سف �أن عامة النا�س يعتقدون �أن قراءة الق�ص�ص اخلفيفة واملجالت
الرخي�صة كافية لغذاء عقولهم  ،فهم يلتهمونها التهاماً  ،ويكتفون بها يف لذتهم
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العقلية  ،وهي لي�ست �إال خمدراً للعقل � ،أو منبهاً للغرائز اجلن�سية  .وقوة الإرادة جتعل
املتعلم �صاحلاً للدرا�سة اجلادة والقراءة  .وكل مثقف ي�ستطيع �أن يخلق يف نف�سه هوى
ل�شيء جدي يف نوع من �أنواع املعارف يدر�سه ويتو�سع فيه � ،سواء �أكان �أدباً �أم علماً،
ف�إذا هو �إن�سان �آخر  ،له �شخ�صيته املحرتمة  ،و�إذا الأمة غنية ب�أبنائها يف خمتلف فروع
العلم واملعرفة والفنون .
يجب �أن ي�شعر النا�س �أن من واجبهم �أن يغذوا عقولهم كما يغذون معداتهم،
و�أن ال حياة لهم بدون غذاء  ،و�إذ ذاك تن�شط حركة الت�أليف والرتجمة والن�رش .
اجعل �شعارك دائماً �أن ت�س�أل نف�سك  :ماذا عملت يف وقت فراغك ؟ هل
ك�سبت �صحة �أو ما ًال �أو علماً ؟ وهل خ�ضع وقت فراغك حلكم عقلك  ،فكانت
لك غاية حمدودة �رصفت فيها وقتك ؟ �إن كان كذلك فقد جنحت  ،و�إال فحاول حتى
تنجح  ،فقليل من الزمن يخ�ص�ص كل يوم ل�شيء معني قد يغري جمرى احلياة ويجعلها
�أف�ضل مما تظن و�أرقى مما تتخيل .

التدريب األول :

التدريبات

�أجب عن الأ�سئلة التالية :
1 -1كيف كانت نظرة القرون الو�سطى �إىل املثل الأعلى لل�شخ�ص ؟
�2 -2إىل � ّأي �شيء دعا علماء الع�رص احلديث ؟
3 -3كيف ت�ستغل �أوقات الفراغ فيما يفيد ؟
4 -4متى ي�ستطيع الإن�سان تق�سيم �أوقات فراغه �إىل ما ينفعه ؟
5 -5ما الذي يجعل املتعلم �صاحلاً للدرا�سة اجلادة ؟
�6 -6أيهما �أهم غذاء املعدة �أم غذاء العقول ؟
7 -7ما فائدة تنظيم الوقت ؟
8 -8ما ال�شعار الذي نتخذه لنقي�س به مدى جناحنا يف ا�ستغالل وقت
فراغنا؟
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التدريب الثاني :

هات مرادفاً لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 .1ل�ست �أريد �أن متلأ الوقت كله بالعمل .
�2 .2أن تكون احلياة كلها جداً ال هزال .
3 .3ا�ستح�رض املوت يف كلّ حلظة .
4 .4يجب �أن تعمل لغاية .
5 .5الذين يتجولون بني املقاهي والأندية يقتلون الوقت .

التدريب الثالث :

هات م�ضاداً لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 .1ينفع اخللق �أكرث من اجلد الدائم .
�2 .2أوقات الفراغ طاغية على �أوقات العمل .
جدي .
3 .3ي�ستطيع �أن يخلق قي نف�سه هوى ل�شيء ّ
4 .4و�إذ ذاك تن�شط حركة الت�أليف والن�رش .

التدريب الرابع :

ا�ستخدمكلكلمةمماي�أتييفجملتنيبحيثيكونمعناهايف�إحدىاجلملتني
			
مغايراً ملعناها يف اجلملة الأخرى :
ي�رصف  -طغى  -الت�أليف  -ثقف .
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(� )6-3صور من القرية
1
امل�سيد
على ه�ضبة عالية من الرمال الذهبية اللون التي حتيط بالقرية  ،وتتخلل منازلها
البي�ضاء النا�صعة البيا�ض  ،يقوم (م�سيد) القرية  ،حتيط به �أ�شجار من النخيل  ،كثيفة
وارفة الظالل  ،ويت�ألف من م�سجد ل�صالة اجلماعة يف �أوقاتها اخلم�سة  ،وخلوة للفقيه
يتعبد فيها  ،وم�ساحة مظللة ب�أعواد �شجر ال�سنط وجريد النخيل  :هي (مدر�سة حتفيظ
القر�آن)  ،وبيت متوا�ضع للفقيه ي�ضمه و�أ�رسته  ،وغرف �صغرية لإيواء طالب القر�آن
الغرباء النازحني �إىل امل�سيد من قرى بعيدة هاجروا �إليه يف �سبيل اهلل  ،ويف �سبيل العلم
واملعرفة  ...وقد بنى (امل�سيد) يف قلب القرية لي�سهل ارتياده على �أهلها كلما رغبوا
يف ذلك  ،و�أحيط بهالة من العناية والرعاية والتكرمي .
ويقوم الطالب بتنظيفه قبل �صالة الفجر يف كل يوم ا�ستعداداً ليوم حافل
بالكتابة والقراءة واحلفظ والتالوة .
ويبد�أ اليوم يف (امل�سيد) ب�أذان ال�صبح ي�ؤديه يف �صوت رخيم م�ؤذن القرية
داعياً النا�س جميعاً �إىل تلبية نداء اهلل الأحد ال�صمد  ،وبعد �أن يفرغ امل�ؤذن من �أذانه
يخرج الفقيه من منزله  .وي�سري يف خطى وئيدة متوكئا بيمناه على ع�صاه الطويلة ،
وقد تدلت من ي�رساه م�سبحته املوروثة عن �أ�سالف �صاحلني  ،وما يكاد ي�ستقر على
�أر�ض فناء امل�سيد حتى يبد�أ توافد امل�صلني من كلّ مكان يف القرية وت�سمع همهمة
ت�سبيحهم  ،وحتميدهم وتكبريهم  ،والدعاء يف كل ركن من �أركان امل�سيد  ..و�إذا
ما اكتمل امل�صلون واتخذوا �أماكنهم قاموا �إىل ال�صالة  ،و�سويت ال�صفوف  ،و�أقام
امل�ؤذن ال�صالة  ،و�أ ّمهم الفقيه يف خ�شوع و�أدب  ،ون�سك  ،وقراءة لآي القر�آن احلكيم
يف �صوت قوي مل ي�ضعفه مر ال�سنني  ،وترتيل حمبب �إىل �أهل القرية �أجمعني .
وما يكاد هذا اجلمع الوقور يفرغ من ال�صالة حتى يتوافد على امل�سيد ال�صبية
من �أبناء امل�صلني يحملون من منازلهم ال�شاي والقهوة  ،و�شيئاً من اخلبز وماء بارداً
 1من كتاب امل�سرية المني التوم – بت�رصف .
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لل�شاربني  ،ويجتمع ال�شيوخ حول موائد على �أر�ض امل�سيد الرملية واحلمراء النظيفة
ي�رشبون ال�شاي والقهوة وي�أكلون ومي�ضون قلي ً
ال من الوقت ي�ستمعون فيه �إىل ال�شيخ
ي�رشح لهم بع�ض االيات من كتاب اهلل الكرمي � ،أو يتحدث �إليهم يف بع�ض م�سائل
الفقه .
�أما الطلبة �أو (احلريان) الغرباء فيلج�ؤون �إىل غرفهم بعد ال�صالة ليعدوا طعام
�إفطارهم ب�أنف�سهم ويفطروا  .و�إذا ما �أو�شكت ال�شم�س على ال�رشوق يخرجون �إىل
فناء امل�سيد � ،أو حول ا�شجار النخيل ويلحق بهم (احلريان) من �أبناء القرية وهم
جميعاً يحملون �ألواحاً خ�شبية كتبوا عليها الآيات املقررة للحفظ يف �صباحهم ذاك،
وينت�رشون �أفراداً �أو جماعات �صغرية  ،بع�ضهم يقر�أ ما يف اللوح جهراً و�آخر يقر�أ
�رساً ،ولكل منهم �أ�سلوبه وطريقته يف احلفظ والتجويد .
ويف ال�ضحى يبد�أ
امتحانهم اليومي وي�سمونه
(العر�ضة)  ،فيتقدمون
واحداً بعد واحد للفقيه � ،أو
من يعينه من كبار الطالب
واحلافظني يقر�ؤون ما
كتبوا بالأم�س وقد و�ضعوا
الألواح يف يد الفقيه �أو
وكالئه  ،ف�إذا اقتنع امل�ستمع
بجودة احلفظ والأداء ي�ؤمر احلوار بغ�سل ما كتب على لوحه يف حجر (املحاية) وهو
حجر جموف قد و�ضع يف ركن امل�سيد  .ثم يذهب الطالب بعد ذلك �إىل طالء لوحه
بطبقة من اجلري الأبي�ض  .و�إعداد دواته اململوءة بالعمار  ،وقلمه امل�صنوع من �سيقان
الذرة �أو البو�ص ا�ستعداداً لكتابة الدر�س اجلديد  .وعندما ينت�صف النهار يجل�س
الفقيه وحوله الطالب الكبار املتقدمون يف احلفظ يف �شكل ن�صف دائرة ويفعل مثله
الوكالء مع احلريان ال�صغار  .ثم يبد�أ الإمالء من الفقيه ووكالئه على الطالب واحداً
بعد واحد ال يخطئون  ،وال يتلعثمون  ،وال يلحنون  ...يقر�أ الطالب �آخر ما َّ
خط على
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لوحه من كلمة �أو �آية ويرد عليه الفقيه مبا يكمل الآية �أو ي�أتي بالآية التي تليها  ،وميلي
الفقيه ويكتب احلريان على هذا النحو وهذا ما ي�سمونه بالرمية :
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التدريبات
التدريب األول :
-1
-2
-3
-4
-5

•�أجب عن الأ�سئلة الآتية :
�1أين يقوم م�سيد القرية ؟
2مم يتكون امل�سيد ؟
3ملاذا يبنى امل�سيد يف و�سط القرية ؟
4مب يبد�أ اليوم يف امل�سيد ؟
5ماذا يحدث يف امل�سيد بعد �صالة ال�صبح ؟
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-6
-7
-8

6ماذا يفعل (احلريان) عند ال�ضحى ؟
7مب ي�ؤمر من �أتقن احلفظ من احلريان ؟
8ماذا يحدث يف امل�سيد عندما ينت�صف النهار ؟

.1
.2
.3
.4
.5

•اذكر املرادف لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1على ه�ضبة عالية من الرمال .
�2أ�شجارها عالية ووارفة .
3وغرف �صغرية لإيواء طالب القر�آن الغرباء .
4ي�سري الفقيه بخطى وئيدة .
5حتى ي�صل �إىل فناء امل�سيد .

التدريب الثاني :

التدريب الثالث :
-1
-2
-3
-4
-5

•اذكر امل�ضاد لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1حتيط به �أ�شجار كثيفة .
2بيت متوا�ضع .
3ي�ؤدي الآذان يف �صوت رخيم .
�4أ�سمع همهمة امل�صلني .
5وهو حجر جموف .

التدريب الرابع :

•اذكر املفرد لهذه الكلمات :
الظالل � ،أعواد  ،خطى � ،أ�سالف  ،ال�صبية � ،سيقان � ،ش�ؤون  ،قرى ،
الغرباء.

التدريب اخلامس :

•هات اجلمع لهذه الكلمات :
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امل�سيد  ،وارفة  ،امل�ؤذن  ،الفقيه  ،ع�صا  ،ال ُّدعاء  ،فناء .

التدريب السادس :

•ما الفرق بني التعبريين الآتيني ؟
1 -1رغبت يف ال�سفر .
2 -2رغبت عن ال�سفر .

التدريب السابع :
.1
.2
.3
.4

•اذكر عالم يعود ال�ضمري يف اجلمل الآتية :
1ويف ال�ضحى يبد�أ امتحانهم اليومي .
�2أو من يعينه من كبار الطالب .
3وت�سمع همهمة ت�سبيحهم .
4ي�ستمعون �إىل ال�شيخ ي�رشح لهم بع�ض الآيات .

التدريب الثامن :

•امل�سيد م�ؤ�س�سة تربوية للنا�شئة تتجلى بها بع�ض القيم اجلميلة .
التعاون  -التكافل  -االعتماد على النف�س  -حب العمل  -تعليم
الكبار لل�صغار .
•اكتب عن �أهمية هذه القيم يف حياة النا�س .
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( )7-3املكتبات اخلا�صة والعامة
من مميزات ح�ضارتنا

(قراءة موسعة) اقرأ هذا املوضوع في البيت وأجب عن
التدريبات مع أستاذك في الفصل
لعل الأدب العربي هو �أغنى الآداب العاملية القدمية بالتغني بالكتاب والولع
به ،والرغبة فيه والتحدث عنه  ،حتى لك�أنه حبيب ن�أى مزاره و�شطت داره  ،فالقلوب
�إليه من�رصفة  ،وبه مولعة  .قال �أحمد بن �إ�سماعيل  ( :الكتاب هو ال�سامر الذي ال

يبتدئك يف حال �شغلك  ،وال يدعوك �إال يف وقت ن�شاطك  ،وال يحوجك �إىل
التجمل له  ،والكتاب هو اجللي�س الذي ال يطريك  ،وال�صديق الذي ال يغريك ،
والرفيق الذي ال ميلك  ،والنا�صح الذي ال ي�ستذلك) .

ولقد كانوا يف�ضلون مطالعة الكتب على غ�شيان النا�س يف جمال�سهم  ،ويرون
الأن�س بها �أقرب �إىل القلب من الأن�س باخلليفة �أو ذي ال�سلطان  ..اعتزل حممد بن
عبد امللك الزيات الوزير الأديب فرتة من الزمن يف بيته  ،و�أراد اجلاحظ زيارته فر�أى
خري هدية �إليه ي�ست�صحبها معه �أن يهديه كتاب �سيبويه �إمام العربية  ،وت�سلم الوزير
أحب �إ ّيل منه .
الهدية فرحاً م�رسوراً  ،وقال للجاحظ  :واهلل ما �أهدي �إ ّيل �شيء � ُّ
وطلب �أحد اخللفاء بع�ض العلماء لي�سامره  .فلما جاءه اخلادم وجده جال�ساً
وحواليه كتباً يقر�أ فيها فقال له � :إن �أمري امل�ؤمنني ي�ستدعيك  ،ف�أجابه  :قل له عندي
قوم من احلكماء �أحادثهم ف�إذا فرغت منهم ح�رضت  ،ف�إذا عاد اخلادم �إىل اخلليفة
و�أخربه بذلك قال له ويحك ! من ه�ؤالء احلكماء الذين كانوا عنده ؟ قال اخلادم:
واهلل يا �أمري امل�ؤمنني ما كان عنده � ،أحد  ،قال :ف�أح�رضه ال�ساعة كيف كان  ،فلما
�أح�رض العامل قال له اخلليفة  :من ه�ؤالء الذين كانوا عندك ؟ قال  :يا �أمري امل�ؤمنني :
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�ألبّاء م�أمونون غيباً وم�شهداً
معيناً على نفي الهموم م�ؤيدا
وعقال وت�أديبا ور�أيا و�س�ؤددا
وال نتقي منهم ل�سانا وال يدا
و�إن قلت �أحياء فل�ست مفندا
الذين كان يجتمع معهم كتب العلماء

لنا جل�ساء ما منل حديثهم
�إذا ما خلونا كان خري حديثهم
يفيدوننا من علمهم علم ما م�ضى
فال ريبة تخ�شى وال �سوء ع�رشة
ف�إن قلت �أموات فل�ست بكاذب
فعلم اخلليفة �أنه يعني باحلكماء
واحلكماء فلم ينكر عليه ت�أخره .
وف�ضل ال�صاحب بن عباد �أن يبقى بجانب مكتبته على �أن يتوىل �أعظم املنا�صب
يف بالط نوح بن من�صور ال�ساماين  ،وذلك �أنه مبكتبته فال هو ي�ستطيع الذهاب بدونها،
وال هو ي�ستطيع حملها معه  ،ف�آثر �أن يبقى بجانبها .
بهذه الروح العلمية �شغف علما�ؤنا و�أغنيا�ؤنا و�أمرا�ؤنا بالكتب حتى �أنهم
كانوا يرون نكبتهم يف �أموالهم وبيوتهم �أي�رس عليهم من نكبتهم يف كتبهم .
هجم اجلنود مرة على دار ابن العميد بعد �أن انت�رصوا على غلمانه وحرا�سه .
ففر ابن العميد �إىل دار الإمارة  ،فوجد �أن كل خزائن �أمواله و�أثاث ق�رصه جميعها قد
نهبت  ،حتى �أنه مل يجد ما يجل�س عليه  ،وال وجد كوزاً ي�رشب فيه املاء  ،وا�شتغل قلبه
بدفاتره وكتبه  ،ومل يكن �شيء �أعز عليه منها  ،وكانت كثرية ت�شمل جميع العلوم ،
وكل نوع من �أنواع احلكم والأدب  ،حتمل على مئة بعري ف�أكرث  ،فلما ر�أى ابن العميد
خازن مكتبته �س�أله عنها ف�أجابه  :هي بحالها مل مت�سها يد  ،ف�رسى عن ابن العميد ،
وقال خلازنه � :أ�شهد �أنك ميمون النقيبة � ،أما �سائر اخلزائن فيوجد عنها عو�ض ،
وهذه اخلزانة – �أي مكتبته – هي التي ال عو�ض لها .
وبهذه الروح العلمية كانوا يتناف�سون يف �رشاء امل�ؤلفات العلمية من م�ؤلفيها
عقب االنتهاء من ت�أليفها � ..سمع احلكم �أمري الأندل�س بكتاب الأغاين امل�شهور الآن
يف عامل الأدب  ،ف�أر�سل �إىل م�ؤلفه �أبي الفرج الأ�صفهاين �ألف دينار من الذهب ثمن
ن�سخة منه  ،ف�أر�سل �إليه �أبو الفرج بن�سخة من كتابه فقر�أ كتابه يف الأندل�س قبل �أن
يقر�أ يف ال�رشق موطن امل�ؤلف .
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وقد ن�ش�أ عن هذه الروح العلمية انت�شار املكتبات يف �شتى �أنحاء العامل
الإ�سالمي فقلما كانت مدر�سة لي�س بجانبها مكتبة  ،وقل �أن جتد قرية �صغرية لي�س
فيها مكتبة � ،أما العوا�صم واملدن فقد كانت تغ�ص بدور الكتب ب�شكل ال مثيل له يف
تاريخ الع�صور الو�سطى .

�أ�شهر املكتبات :

ومن ا�شهر املكتبات  :مكتبة اخللفاء الفاطميني يف القاهرة  ،كانت مكتبة
عجيبة مبا حوت من نفائ�س امل�صاحف والكتب – بلغ جمموع كتبها كما يروي كثري
من امل�ؤرخني مليوين كتاب  ،و�إن كان املقريزي مييل �إىل �أنها مليون و�ستمئة �ألف
كتاب .
ومنها مكتبة دار احلكمة بالقاهرة � ،أن�ش�أها احلاكم ب�أمر اهلل  ،وافتتحت يف
 10من جمادى الآخرة  395هـ  ،بعد �أن فر�شت وزخرفت وعلقت على جميع
�أبوابها وممراتها ال�ستور  ،و�أقيم بها القوامون واملناولون والفرا�شون  ،وقد جمع
فيها من الكتب ما مل يجتمع لأحد قط من امللوك  .حتى كانت ت�ضم �أربعني خزانة ،
احتوت �إحدى خزائنها على ( )18000كتاب من العلوم القدمية  .وكان الدخول
�إليها مباحاً جلميع النا�س  ،فمنهم من يح�رض لقراءة الكتب ومنهم من يح�رض للن�سخ
ومنهم من يح�رض للتعلم  ،وكان فيها كل ما يحتاج �إليه النا�س من احلرب والأقالم
والورق واملحابر .
ومنها بيت احلكمة يف بغداد � .أن�ش�أها هارون الر�شيد  ،وبلغت ذروة جمدها
يف ع�رص امل�أمون  ..كانت �أ�شبه بجامعة فيها كتب يجتمع فيها رجال يتفاو�ضون
ويطالعون وين�سخون وكان فيها ن�ساخ ومرتجمون يرتجمون ما كان يح�صل عليه
الر�شيد وامل�أمون يف فتوحاتهم ب�أنقرة وعمورية وقرب�ص  ..ويحدثنا ابن الندمي �أن
امل�أمون كانت بينه وبني ملك الروم مرا�سالت ،وقد انت�رص عليه امل�أمون يف بع�ض
املعارك  ،فجعل من �رشوط ال�صلح �أن ي�سمح ملك الروم برتجمة ما يف خزائنه من كتب
بوا�سطة العلماء الذين ير�سلهم امل�أمون ففعل  ،وهذا �أعظم ما يروى يف التاريخ عن
حاكم منت�رص ال يرى ثمناً للن�رص �أغلى من كتب العلم ينقلها �إىل �أبناء �أمته وبالده.
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ومنها مكتبة احلكمة
بالأندل�س  .كانت غاية يف العظمة
واالت�ساع  ،حتى قيل �أنها بلغت
�أربعمئة �ألف جملد  ،وكانت لها
فهار�س غاية يف الدقة والنظام حتى
�أن الفهر�ست اخلا�ص بدواوين
ال�شعر املوجودة يف تلك املكتبة
بلغ �أربعة و�أربعني جزءاً  ،وكان
فيها احلذاق يف �صناعة الن�سخ ،
واملهرة يف ال�ضبط والإجادة يف
التجليد و�أكرث من ذلك كله �أنه اجتمعت بالأندل�س يف عهده خزائن من الكتب مل
تكن لأحد من قبله وال من بعده .
ومنها مكتبة بني عمار يف طرابل�س  .وكانت �آية من الآيات يف العظمة
وال�ضخامة  ..كان فيها مئة وثمانون ن�ساخاً ين�سخون الكتب  ،ويتبادلون العمل لي ً
ال
ونهاراً بحيث ال ينقطع الن�سخ وكان بنو عمار يحر�صون على �أن يزودوها بكل نادر
جديد من الكتب  ،ووظفوا اخت�صا�صيني وجتاراً ليجوبوا البالد ويحرروا لهم الكتب
املفيدة من البلدان النائية والأقطار الأجنبية .
�أما املكتبات اخلا�صة فال ميكن ح�رصها ومن �أ�شهرها :
(((1مكتبة الفتح بن خاقان – املقتول يف عام  247هـ .
(((2ومكتبة ابن اخل�شاب املتوفى عام 567هـ .
(((3ومكتبة جمال الدين القفطي املتويف عام  646هـ .
(((4ومكتبة بني جرارة العلماء يف حلب .
(((5ومكتبة املوفق بن املطران الدم�شقي املتويف عام 587هـ .
وهذا قليل من كثري  ،وبعد فلئن كانت الن�شوة متلأ نفو�سنا حني نتحدث عن
انت�شار املكتبات يف العامل الإ�سالمي يف ع�صور ح�ضارته الزاهرة  ،ف�إن الأ�سى ليملأ
قلوبنا حني نتذكر م�صائر هذه املكتبات  ،وما تعر�ضت له من بوار وحرائق ال ميكن
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�أن تقدر خ�سارة العلم فيها �أبداً .
لقد �أ�صيبت مكتباتنا مما ق�ضى على ماليني الكتب منها بحيث فقدها العلم �إىل
الأبد  ،وهي من �أثمن ما خلفه الفكر الإن�ساين يف التاريخ .
فنكبة التتار حني افتتحوا بغداد �أ�صابت هذه املكتبات قبل �أن ت�صيب �أي
�شيء �آخر  ،وكلنا يعلم �أن التتار قذفوا مبا وجدوا يف دور الكتب العامة يف نهر دجلة
حتى فا�ض النهر بالكتب امللقاة فيه  ،فكان يعرب الفار�س عليها من �ضفة �إىل �ضفة ،
وظل املاء �أ�سود داكناً �أ�شهر طويلة من تغيريه مبداد الكتب التي �أغرقت فيه ..
ونكبة الغزو ال�صليبي �أفقدتنا �أعز املكتبات التي كانت يف طرابل�س واملعرة
والقد�س وغزة وع�سقالن وغريها من املدن التي خربها ال�صليبيون  ،وح�سبنا �أن نعلم
�أن بع�ض امل�ؤرخني قدر ما �أتلفه ال�صليبيون يف طرابل�س وحدها بثالثة ماليني جملد ،
ونكبة ا�ستيالء الأ�سبان على الأندل�س �أفقدتنا تلك املكتبات العظيمة التي يتحدث
عنها التاريخ بذهول  .وقد احرتقت كلها بفعل املعتدين  ،حتى �أنه قد �أحرق يف يوم
واحد يف ميدان غرناطة ما قدره بع�ض امل�ؤرخني مبليون كتاب .
هذا حديث مكتباتنا يف ع�صور ح�ضارتنا  ،وهذه نهاية انتهت �إليها  ،ولئن
كان االعرتاف للأعداء باجلميل �صعباً على النف�س  ،ف�إن من الواجب �أن نعرتف �أن
دور الكتب يف �أوربا حفظت من امل�ؤلفات العربية ما ال يوجد مثله يف العامل الإ�سالمي
كله الآن .
نق ً
ال عن ( :من روائع ح�ضارتنا) .
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التدريبات
التدريب األول :

•�أجب عن الأ�سئلة الآتية :
1 .1من الذي �أن�ش�أ دار احلكمة بالقاهرة ؟
2 .2ما ا�سم املكتبة التي �أقامها هارون الر�شيد ببغداد ؟
3 .3ماذا ا�شرتط املامون على ملك الروم ؟
4 .4اذكر بع�ضاً من املكتبات اخلا�صة التي ذكرت يف النَّ�ص .
5 .5ماذا فعل التتار باملكتبات عندما دخلوا بغداد ؟
6 .6ما �أثر الغزو ال�صليبي على املكتبات يف املدن التي ت�أثرت به ؟

التدريب الثاني :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

•هات املرادف لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1ك�أن الكتاب حبيب ت�أتي مزاره .
2الكتاب هو ال�سامر الذي ال يدعوك �إال يف وقت ن�شاطك .
3هو الرفيق الذي ال ميلك .
4ر�أى اجلاحظ �أن خري هدية ي�ست�صحبها معه هي كتاب �سيبويه .
�5إن �أمري امل�ؤمنني ي�ستدعيك .
6بلغت ذروة جمدها يف عهد امل�أمون .
7كانت مكتبة ابن العميد حتمل على مئة بعري .

التدريب الثالث :

•اذكر امل�ضاد لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
تغ�ص بدور الكتب .
1 .1كانت العوا�صم واملدن ُّ
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.2
.3
.4
.5

2احتوت خزائنها على ( )18.000كتاب .
3كان الدخول �إليها مباحاً جلميع النا�س .
4كانت غاية يف العظمة واالت�ساع .
5امتلأ النهر بالكتب حتى فا�ض ما�ؤه .

التدريب الرابع :

•هات مفرد الكلمات الآتية :
الن�ساخ  ،املرتجمون  ،احلكماء ،
امل�ؤرخون  ،الفنت  ،دور  ،م�ؤلفات َّ ،
جل�ساء.

التدريب اخلامس :

•اذكر جمع كل كلمة مما ي�أتي :
احلبيب  ،ال�سامر  ،م�أمون  ،غالم  ،كوز  ،خزينة  ،نفي�س  ،خزانة.

التدريب السادس :

يف عبارات موجزة خل�ص ر�أي ابن العميد فيما حدث يف داره من نهبو�سلب .
ما الذي ت�ستنتجه من ذلك ؟-انرث �شفوياً – الأبيات التي ذكرها العامل للخليفة عن الكتب .
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( )8-3امل�سجد و�أثره يف بناء اجليل امل�سلم

1

كان �أول عمل قام به ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عندما و�صل املدينة
بناء امل�سجد  ،لأن امل�سجد هو الذي ي�ضم �شتات امل�سلمني يجمعون فيه �أمرهم ،
ويت�شاورون لتحقيق �أهدافهم ودرء املفا�سد عنهم  ..بل هو املعقل الذي يلج�ؤون
فيه �إىل بارئهم �سبحانه وتعاىل وي�ستمدون منه ال�سكينة والقوة والعون  ،ويعمرون
قلوبهم ب�شحنة جديدة من الطاقات الروحية  ،بها مينحهم اهلل �صرباً و�إقداماً  ،ووعياً
وتب�رصاً .
كان للم�سجد يف �صدر الإ�سالم وظائف جليلة �أهمل امل�سلمون اليوم عدداً
منها  ،فقد كان منطلقاً للجيو�ش التي خرجت من املدينة لتحرر الأمم وال�شعوب من
العبودية للب�رش والأوثان والطواغيت  ،ليت�رشفوا بعبودية اهلل وحده .

وكان امل�سجد مركزاً تربوياً يربي النا�س على الف�ضيلة وحب العلم ومعرفة
حقوقهم وواجباتهم يف الدولة الإ�سالمية التي �أقيمت لتحقيق طاعة اهلل  ،و�رشيعته
وعدالته ورحمته بني الب�رش  ،فكان منطلقاً لتعليم القراءة والكتابة  ،وبد�أ حمو الأمية
من م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .
 1عن جملة الأمة  .بقلم خالد حرز اهلل  .وهو كاتب �أردين معا�رص .
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وكان امل�سجد م�صدر �إ�شعاع خلقي يت�شبع فيه امل�سلمون بف�ضائل الأخالق،
وكرمي ال�شمائل .
يجب �أن ي�سعى املربون يف امل�سجد لإيجاد بيئة اجتماعية نظيفة �صاحلة،
يكت�سب منها امل�سلم التزكية لنف�سه  ،والطهر لقلبه  ،والقوة والتثبيت لإميانه  ،والعلم
النافع لعقله  ،والأخالق الفا�ضلة ل�سلوكه  ،والتوعية الإ�سالمية لفكره  ،واجلهاد
ال�صادق لدعوته والإ�رشاق الرباين لروحه  ،واالندفاع الإمياين لدينه  ،ليكون اللبنة
ال�صاحلة يف تكوين املجتمع الفا�ضل  ،و�إيجاد الأمة املثالية ال�صاحلة.
وحني تع�صف بامل�سلمني نكبة �أو تنزل بهم نازلة يعت�صمون ببيوت اهلل لريفعوا
راية الإ�سالم  ،وليجمعوا �أمرهم على �إعالء كلمة اهلل كما حدث عند الغزو ال�صليبي،
وكما حدث يف معظم احلركات التحريرية �ضد امل�ستعمرين الذين وطئت جيو�شهم
– منذ قرن �أو �أكرث – معظم البالد الإ�سالمية فقد انطلقت ثورة اجلزائر من الكتاتيب
واملدار�س الإ�سالمية يف امل�ساجد وكذلك حركات التحرر الإ�سالمي يف باك�ستان
و�أفغان�ستان .
وهكذا يرتبى النا�شئ يف امل�سجد يف ظل جمتمع �إ�سالمي ناه�ض راق ينظم
�ش�ؤونه على �أ�سا�س من ال�شورى  ،ويتفقد مر�ضاه فيعودهم  ،وفقراءه فيعطيهم مما
�أعطاه اهلل  ،وتعقد �أوا�رص املحبة بني جميع القلوب  ،فيغدو جمتمعاً قوياً ي�ساهم يف
تربية اجليل ونه�ضته و�إنعا�شه .
ومن العوامل الهامة يف تكوين اجليل امل�سلم �إميانياً ونف�سياً  ،و�إعداده خلقياً
واجتماعياً ربطه بال�صحبة امل�ؤمنة ال�صاحلة ليكت�سب منها ما ينمي �شخ�صية هذا اجليل،
من روحانية م�رشقة  ،وعلم نافع  ،و�أدب �سام و�أخالق قومية .
فها هو بالل بن رباح ر�ضي اهلل عنه ملا �آمن  ،و�رست العقيدة يف �شغاف
قلبه حتدى الكفرة من �سادة قري�ش  ،بل حتدى الدنيا ب�إميانه  ،تهون �أمامه كل الآالم
والأ�سقام  ،بل كلما ا�شتد به العذاب  ،واكتوى ظهره بال�سياط ازداد �صالبة وثباتاً
وحتدياً .
وها هو عبد اهلل بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه ينربي لي�سمع قري�شاً القر�آن في�أتي
الكعبة على مر�آى وم�سمع من زعماء قري�ش وطواغيتها  ،ويبد�أ بتالوة �سورة
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الرحمن ،فينهالون عليه �رضباً بكل �شيء  ،وهو ال يعب�أ مبا �أ�صابه  ،وي�ستمر يف تالوة
ال�سورة حتى بلغ ما �أراد بعد �أن تورم وجهه  ،وغارت عيناه  ،فين�سى هذه الآالم
علي من الذباب ولو
وينت�رص عليها ويقول لأ�صحابه  :واهلل لقد كان �أعداء اهلل �أهون ّ
�شئت لتلوت القر�آن عليهم غدا .
وها هو عمر املختار يجاهد الإيطاليني امل�ستعمرين جهاداً عنيفاً وال يرتاجع
وهو يقاتل الدبابات والطائرات واملدافع بح�صانه و�سيفه ومل ي�ست�سلم  ،بل كان يقول
للطليان  ( :لئن ك�رس املدفع �سيفي  ،لن يك�رس الباطل حقي ) .
�إنها مناذج م�سلمة تربت على مبادئ القر�آن  ،وهدى الإ�سالم .

اللغة :

الكلمة

املعنى

تع�صف

تلم بهم .

ينربي

يعر�ض لهم .

النازلة

انهالوا
يعب�أ

التدريب األول :

امل�صيبة .

تتابعوا .
يهتم .

التدريبات

�أجب عما ي�أتي :
1 -1اذكر باخت�صار وظائف امل�سجد يف �صدر الإ�سالم .
2 -2ما �أول عمل قام به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عندما و�صل املدينة؟
3 -3ما الواجب على املربني يف امل�سجد ؟
4 -4كان امل�سجد منطلقاً لعدد من ثورات حترر امل�سلمني اذكر بع�ضاً منها .
5 -5كيف يكون امل�سجد عام ً
ال مهماً يف تكوين اجليل امل�سلم ؟
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التدريب الثاني :

�صل بني كل مت�ضادين من القائمتني (�أ) و (ب):
القائمة ( �أ )
 -1درء
� -2إقدام
� -3سامي
� -4صالبة

التدريب الثالث :

القائمة (ب)
لني
متدين
جلب
احجام

حتدث باخت�صار عن الوظائف التي يقوم بها امل�سجد الآن .

التدريب الرابع :

اخت�رص يف حدود  200كلمة املو�ضوع الذي قر�أته ذاكراً فيه الأفكار الرئي�سة
التي وردت به .
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( )9-3الكتاب والبيت

1

د .جربيل �سليمان

وقعت يف مطالعاتي منذ زمن بعيد – يف كتاب (نفح الطيب من غ�صن
الأندل�س الرطيب) لأحمد املقري – على اخلرب التايل قال :
قال احل�رضمي � “ :أقمت مرة بقرطبة  ،والزمت �سوق كتبها مدة �أترقب
وقوع كتاب كان يل بطلبه اعتناء � ،إىل �أن وقع بخط جيد  ،وجتليد مليح  ،ففرحت
علي �إىل �أن بلغ
به �أ�شد الفرح  ،فجعلت �أزيد يف ثمنه فريجع �إ ّيل املنادي بالزيادة ّ
فوق حده  ،فقلت للدالل  :يا هذا ! �أرين من يزيد يف هذا الكتاب حتى ب ّلغه �إىل ما ال
ي�ساوي !
قال  :ف�أراين �شخ�صاً عليه لبا�س ريا�سة  ،فدنوت منه  ،وقلت له � :أعز اهلل
�سيدنا الفقيه � ،إن كان لك غر�ض يف هذا الكتاب تركته لك  ،فقد بلغت به الزيادة
بيننا فوق حده .
فقال يل  :ل�ست بفقيه  ،وال �أدري ما فيه  ،ولكن �أقمت خزانة كتب ،
واحتفلت فيها لأجتمل بها بني �أعيان البلد  ،وبقى فيها مو�ضع ي�سع هذا الكتاب ،
فلما ر�أيته ح�سن اخلط  ،جيد التجليد ا�ستح�سنته  ،ومل �أبال مبا �أزيد فيه  ،واحلمد هلل
على ما �أنعم به من الرزق فهو كثري “ .
�أورد املقري هذه الق�صة �شاهداً على اعتناء �أهل قرطبة يف ع�رصها الزاهي
بجمع الكتب  ،حتى �صار �أمر اقتنائها �شهرة ي�شتهرون بها  ،ويتناف�سون عليه  ،بل
زعموا �أن قرطبة كانت مدينة الكتب يف �أوربا كلها يف ذلك احلني ويف تاريخ العرب
مئات الأمثلة على �أهمية الكتاب والولع بالقراءة .
لقد اختربت يف عملي يف التعليم اجلامعي �أن �أظهر ناحية من نواحي ال�ضعف
يف علم الطالب وثقافتهم  -كانت �ض�آلة تلك الثقافة العامة  ،وذلك ناجت – دون
�شك – عن قلة مطالعتهم للكتب يف بيوتهم ومدار�سهم االبتدائية  ،والثانوية ،
* 1عن كتاب أوراق من رياض األدب والتاريخ  ،بتصرف .
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وبالتايل عدم حبهم للكتاب .
�إنه ال يزال ينق�صنا الكثري حتى نبلغ امل�ستوى املطلوب من حيث نوع الكتب
التي تقر�أ  ،وكيف تقر�أ .
لي�س من غر�ضي �أن ا�ضع منهاجاً لبلوغ هذا امل�ستوى  ،ولكني �أريد �أن �أقول:
�إن الأمر هو بيد الأم �أو ًال  ،وبعدها بيد املعلم  ،وقد �صار لزاماً على الأمهات يف دنيا
العرب – والكثريات منهن متعلمات – �أن يعودن �أوالدهن على القراءة واملطالعة يف
البيت وهم �صغار  ،بحيث ين�ش�أ الولد يف نف�سه حب للكتاب وللقراءة .
و�صار لزاماً كذلك �أن يتخ�ص�ص يف فن التعليم من يتخذ تعليم الن�شء مهنة،
و�أن يدرك معنى الرتبية بحيث ي�سهل عليه بدوره �أن ينمي هذا احلب للكتاب يف
ال�سوي .
نف�س النا�شيء  ،ويقويه ويوجهه يف الطريق
ّ
�أود �أن اقرتح على الأندية الثقافية وامل�ؤ�س�سات العلمية  ،وحمطات الإذاعة
والتلفزة يف الوطن العربي  ،بتخ�صي�ص ق�سم من براجمها للمكتبات والكتب
ُ
والكتاب ،ففي كثري من كتبنا كنوز خليقة �أن تنك�شف وتعلن للنا�س  ،و�أن ي�ستعر�ض
يف تلك الأجهزة ما تنتجه املطبعة العربية يف كل قطر من كتب  ،فتقوم بالتعريف بها،
والدعاية لها  ،ب�رشط �أن يكون الكتاب جديراً بالتعريف والن�رش  ،ولي�س من هذه
الكتب الرخي�صة التي يطلع علينا بها بع�ض جتار الكالم.
وحبذا لو نحيي يوماً
خا�صاً من �أيام ال�سنة يف دنيا
العرب كلها ي�سمى هذا اليوم
(عيد الكتاب)  ،يذكر النا�س
�أ�صحابهم فيه وذويهم بهدية
هي كتاب يختاره املهدي ،
ويبعث به �إىل �صديق عزيز
عليه  .حتى يكون �شعارنا الذي
نهتف به قول من قال ( :وخري
جلي�س يف الزمان كتاب ) .
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التدريب األول :

التدريبات

�أجب عما ي�أتي :
1 .1ملاذا �أقام احل�رضمي بقرطبة مدة من الزمان ؟
2 .2هل ظفر احل�رضمي بطلبه ؟ و�ضح .
3عالم تدل هذه الق�صة ؟
.3
4 .4هل جربت اال�شرتاك يف جمعية للقراءة ؟
5 .5ماذا حلظ الكاتب يف �أثناء تعليمه يف اجلامعة ؟
6 .6ما ر�أيك يف االقرتاح الذي قدمه الكاتب ؟
�7 .7أين تقع مدينة قرطبة الآن ؟

التدريب الثاني :

اذكر مرادف ما حتته خط فيما ي�أتي :
1 .1الزمت �سوق قرطبة �أترقب ظهور كتاب معني .
2 .2من الذي ب ّلغه �إىل ما ال ي�ساوي ؟
3 .3ر�أيت �شخ�صاً فدنوت منه .
�4 .4أقمت مكتبة واحتفلت بها .
5 .5اقتنيت كتاباً جديداً .
6 .6الكتاب خليق �أن يهتم به .

التدريب الثالث :

اذكر م�ضاد كل ما حتته خط فيما ي�أتي :
1 -1الحظت �ض�آلة الثقافة العامة لدى النا�س .
2 -2املعلم ي�سهل عليه �أن ينمي حب القراءة عند الطالب .
�3 -3رست يف الطريق ال�سوي .
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التدريب الرابع :

ادخل هذه الكلمات يف جمل مفيدة :
املنادى  ،الفقيه � ،أعيان  ،امل�ستوى  ،ين�ش�أ  ،اقرتح .

التدريب اخلامس :

اذكر عالم يعود ال�ضمري يف اجلمل الآتية :
�1 .1أقمت مرة بقرطبة  ،والزمت �سوق كتبها .
2 .2يزيد يف الكتاب حتى ب ّلغه ما ال ي�ساوي .
3 .3كانت قرطبة مدينة العلم يف �أوربا كلها .
4 .4الأمر بيد الأم �أو ًال وبعدها بيد املعلم .

التدريب السادس :

ح ّدد اخلرب يف اجلمل الآتية :
1 -1كان يل بطلبه اعتناء .
�2 -2إن كان لك غر�ض يف الكتاب تركته لك .
3 -3حتى �صار �أمر اقتنائها �شهرة ي�شتهرون بها .
4 -4ففي كثري من كتبها كنوز ثمينة .

التدريب السابع :

ُ�صغ من (( ح � .س  .ن )) كلمات و�ضعها يف مكانها املنا�سب فيما ي�أتي:
1 -1اتق �رش من � .........إليه .
2 -2مراقبة اهلل �سبحانه وتعاىل يف كل حالة هي . ...........
3 -3ر�أيت وردة جميلة فما  .............منظرها .
4 -4يجب على امل�سلم �أن  ..............معاملة الآخرين .
5 -5اهلل �سبحانه وتعاىل ي�ضاعف  .............للمت�صدقني .
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(� )10-3صور من حياة عمر

للدكتور  :طه ح�سني

عمر – فيما نعتقد – �أعظم �شخ�صية ميكن �أن تعر�ض على ال�شباب  ،لأنهم
يجدون فيه خري ما نحب �أن يجدوا من املثل التي نتمنى �أن يطيلوا النظر �إليها ،
والتفكري فيها والت�أثر بها لعلهم يرقون �إليها �شيئاً .
و�أول ما يهمنا من �أمر عمر �أنه كان ملتقى لطائفة من اخل�صال املتناق�ضة التي
ينكر بع�ضها بع�ضاً  ،ولكن اهلل قد الءم بينها  ،و�ألف بني مقاديرها ت�أليفاً غريباً ،
حتى التقت فلم تتنافر  .ومل يف�سد بع�ضها �أثر بع�ض  ،و�إمنا ائتلفت �أح�سن ائتالف ،
وان�سجمت �أروع ان�سجام .
فقد كان عمر �شديداً ورقيقاً يف وقت واحد  ،وكان غالياً يف ال�شدة  ،غاليا
يف الرقة �أي�ضاً  ،وكان �إ�سالمه لهاتني اخل�صلتني املتناق�ضتني  :خرج ذات يوم وكان
فتى نيف على الع�رشين معتزماً �أن ي�شتد يف غيظ امل�سلمني  ،والكيد لهم والإيقاع
بهم  ،فلقى رج ً
ال من امل�سلمني  ،و�أخذ معه يف حديث حول الإ�سالم .يريد �أن ينتهي
من هذا احلديث �إىل ال�شدة والبط�ش  ،فينبئه هذا الرجل �أن الإ�سالم قد غزا �أ�رسته ،
وا�ستقر فيها  ،و�أن �أخته قد �أ�سلمت كما �أ�سلم زوجها ،فيتجه عمر �إىل �أخته  .وقد
ّ
�أزمع البط�ش بها وبزوجها  ،فلما بلغ الدار �سمع قراءة .ف�إذا طرق الباب فزع من
يف الدار  ،وا�ستخفى مقريء الأ�رسة  ،ودخل عمر �إىل �أخته  ،ف�س�ألها فلم تخف عنه
�شيئاً فيبط�ش بها وبزوجها  ،ويثبتان له  ،ويظهرانه على ال�صحيفة التي كانا يقر�آن
فيها  ،فال يكاد يتلو �آيات من القر�آن  .حتى تذهب �شدته وب�أ�سه  ،وي�ستميل �إىل
لني وعطف ورحمة و�إ�شفاق  ،وي�س�أل عن مكان النبي  ،ثم يذهب �إليه حيث هو
النبي مقدمه لقيه �شديداً رقيقاً  .فما هو �إال �أن ي�سلم.
و�أ�صحابه يجتمعون  ،ف�إذا �أح�س ّ
ويكرب امل�سلمون  ،ويعلموا �أن اهلل قد �أع ّز دينه ب�إ�سالم عمر .
ومنذ ذلك اليوم ا�ستطاع امل�سلمون �أن يجهروا ب�صالتهم  ،وكان يخفونها،
و�أن يتخذوا ناديهم يف امل�سجد  ،وكانوا ال يظهرون �إال فرادى .
وكان عمر �شديداً حتى خ�شى اهلل يف �شدته  .وكان ليناً حتى خ�شى اهلل يف

املطالعة والأدب

128

لينه ،وكان ي�صطنع يف النا�س �شدته ولينه جميعاً .
ف�أ ّما مع نف�سه و�أهله فلم ي�صطنع قط �إال ال�شدة  .ومل يعرف اللني �إىل قلبه
�سبيال.
وكان عمر حري�صاً على مال امل�سلمني �أ�شد احلر�ص  ،يحا�سب العمال والوالة
ح�ساباً �أي�رس ما يقال فيه �أنه كان ح�ساباً ع�سرياً  ،وال يختار والياً لعمل من الأعمال
حتى يُح�صي ماله قبل الوالية  ،ثم يتتبعه بعد ذلك لريى كيف زاد ماله  ،وم�صدر هذه
الزيادة وال�صلة بينها وبني ما كان له من عطاء  .ثم ال يتحرج �أن يت�سلم من الوايل ماله
بعد عزله  ،فيرتك له الن�صف ويرد الن�صف �إىل امل�سلمني .
وكان كرمياً يف مال امل�سلمني �إىل �أق�صى حدود الكرم  ،ال تكاد جتتمع �إليه
الأموال التي كانت ت�أتيه من الأم�صار والأقاليم حتي ي�شيعها يف امل�سلمني على طريقة
رائعة حقاً  ،وال يرتك رج ً
ال وال امر�أة وال �صبياً يف �أ�رسة تليه �أو تبعد عنه �إال ق�سم له
من هذا املال حظه  .و�أدى �إليه حقه  ،ثم كان ال ي�أمن على ذلك �أحداً و�إمنا يليه بنف�سه،
ويتتبع �أمور النا�س ال ليعرفوا ولكن ليتعرف �أي�شكو النا�س منه �شيئاً .
�أجدب امل�سلمون يف بالد العرب �سنة  ،فاقر�أ �أخبار عمر يف هذه ال�سنة
ف�ستقر�أ �أروع ما حفظ الأدب والتاريخ يف �أمة من الأمم  ،ويف �أي ع�رص من الع�صور
من ت�صوير الرفق بالرعية والن�صح لها  ،والإ�شفاق عليها  ،وال�شدة على الأقوياء
والرحمة بال�ضعفاء .
وكان عمر �أجر�أ النا�س على النا�س حتى خافه الأقوياء و�أ�شفقوا من لقائه
وو�سطوا �إليه من كبار ال�صحابة من ي�س�أله الرقة بالنا�س  ،لأنهم يهابونه  ،وي�شفقون
�أن يعر�ضوا عليه حاجاتهم  ،ثم كان يف الوقت نف�سه �أ�شد النا�س خوفاً من ال�ضعفاء
والعاجزين واملحرومني  ،ي�ستطيع �أهون النا�س �ش�أناً  ،و�أي�رسهم �أمراً �أن يجرتيء
عليه ،ويلقاه مبا يكره يف احلديث  ،في�سمع عمر  ،ثم يعتذر  ،ثم ي�ستعرب ثم ي�ستغفر .
وما �أعرف �أن خليفة من خلفاء امل�سلمني منح ما منحه عمر من هذا ال�ضمري
احل�سا�س �إىل �أق�صى ما ي�ستطيع ال�ضمري �أن يح�س  ،ظهر ذلك من �أمره للنا�س جميعاً
ظهوراً قوياً مقنعاً  ،حتى �شبهوه بامليزان الدقيق الذي ال ميكن �أن ينحرف �أو يجور،
وما �أعرف خليفة من خلفاء امل�سلمني متثل ح�ساب اهلل يف جميع حلظاته  :يقظان
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ال وم�سرتيحاً  ،مقب ً
ونائماً ،عام ً
ال على عظائم الأمور وعلى الهني منها كما فعل عمر ،
فهو يرى اهلل �إذا �أ�صبح  ،ويراه �إذا �أم�سى  ،ويتمثل نف�سه بني يديه ي�ؤدي �إليه احل�ساب
عما فعل  ،ومما قال  ،وله يف ذلك �أعاجيب رائعة .
كان عمر �أول خليفة ت�شدد يف تعرف �أحوال النا�س – ليتعرف كما قدمت–
ما ميكن �أن يكون قد �أ�صابهم من �رش � ،أو خري  ،وكان �إذا �أقبل الليل � ،صلى  ،ف�أطال
ال�صالة  ،ثم خرج م�ستخفياً يتح�س�س �أخبار النا�س  ،وي�ستمع �إىل �أحاديثهم وقد نفعه
ذلك  ،ف�أ�صلح يف �أمور النا�س �شيئاً كثرياً  ،كان قد فر�ض العطاء للرجال والن�ساء
والفتيان والفتيات  ،ولل�صبيان بعد �أن يفطموا  ،فلما كان يف بع�ض لياليه �سمع �صبياً
يبكي بكا ًء �شديداً  ،ف�س�أل �أمه عن �سبب هذا البكاء  ،و�أجابته – وهي ال تعرفه –
جواباً مل يقنعه  ،وعاد ال�صبي �إىل البكاء فعاد عمر �إىل ال�س�ؤال وتكرر ذلك من ال�صبي
علي �أمل تعلم
ومن عمر حتى �ضاقت املر�أة بهذا ال�سائل امللح  ،فقالت له  :لقد �أثقلت ّ
�أن ابن اخلطاب ال يُعطي ال�صبية �إال بعد الفطام ؟ ف�أنا �أتعجل فطام هذا ال�صبي  ،لينال
عطاءه من بيت املال .
فان�رصف عمر عن املر�أة حمزوناً كئيباً وهو يقول  :ويل عمر  ،ثم �أمر املنادين
�أن ينادوا يف النا�س  :امتوا ر�ضاع �أبنائكم  ،ف�إن لهم عطاءهم منذ يولدون .
وكان ي�ست�شري من حوله من �أ�صحاب النبي وكافة النا�س يف كل ما يعر�ض له
من امل�شكالت  ،وكان �شديد احلر�ص على �أن يحج النا�س يف كل عام وي�شهد املو�سم
الذي يجتمع فيه �أهل الأم�صار  ،وي�أمر العمال �أن يوافوه على ر�أ�س من يليهم ف�إذا كان
املو�سم  ،وح�رضت هذه الوفود – �سمع يف العمال من الرعية  ،و�سمع يف الرعية من
العمال  ،و�أقر العدل والن�صفة بني ه�ؤالء وه�ؤالء.
وخ�صلة �أخرى �أمت بها هذا الف�صل لأن عمر ختم بها حياته  ،وهي الرقة
والأدب واحلياء والإكبار حلرمات البيت  ،كان عمر �شديد احلر�ص على �أن يدفن مع
�صاحبيه �إذا مات فلما طعن و�أح�س املوت دعا ابنه عبد اهلل وقال  :اذهب �إىل عائ�شة
�أم امل�ؤمنني  ،وقل لها � :إن عمر يقر�أ عليك ال�سالم – وال تقل – �أمري امل�ؤمنني ف�إين
ل�ست للم�ؤمنني �أمرياً وي�ست�أذنك �أن يدفن مع �صاحبيه .
فذهب عبد اهلل فقال ذلك لعائ�شة  ،وعاد �إىل �أبيه ب�إذنها  ،فقال البنه � :إذا مت
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فاحملوين على �رسير  ،ف�إذا و�صلتم �إىل بيت عائ�شة فال تدخلوا حتى ت�ست�أذنوا .
وقد حمل �رسير عمر حتى �إذا بلغوا بيت عائ�شة قالوا � :إن عمر بن اخلطاب
ي�ست�أذن عائ�شة �أم امل�ؤمنني ومل يدخلوا ال�رسير حتى �أذنت عائ�شة  ،وهنالك دفن عمر
بن اخلطاب مع �صاحبيه  :حممد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر �أول خلفاء
امل�سلمني .

التدريبات
التدريب األول :

�أجب عن الأ�سئلة التالية :
1 -1ملاذا يرى الكاتب �أن �شخ�صية عمر �أعظم �شخ�صية ميكن عر�ضها على
ال�شباب ؟
2 -2كيف كان عمر ر�ضي اهلل عنه ملتقى لل�شدة واللني ؟
3 -3اذكر باخت�صار كيف كان �إ�سالمه نتيجة لذلك ؟
4 -4ما �أثر �إ�سالم عمر على امل�سلمني يف ذلك الوقت ؟
5 -5ما ال�سبب الذي جعل املر�أة تفطم طفلها وهو �صغري ؟
6 -6ملاذا نادى عمر يف النا�س �أن �أمتوا ر�ضاعة �أطفالكم ؟
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التدريب الثاني :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

		اذكر مرادف كل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1كان ي�ست�شري ا�صحاب النبي والنا�س كافة .
2ي�شهد املو�سم الذي يجتمع فيه �أهل الأم�صار .
3ولكن اهلل قد الءم بينها .
4فينبئه هذا الرجل �أن الإ�سالم غزا �أ�رسته .
5وي�ستميل �إىل لني وعطف ورحمة .
6اجته �إىل �أخته وقد �أزمع البط�ش بها وبزوجها .
7وكان �إ�سالمه نتيجة لهاتني اخل�صلتني املتناق�ضتني .

التدريب الثالث :

		اذكر امل�ضاد لكل كلمة مما ي�أتي  ،ثم �أدخله يف جملة مفيدة :
ا�ستقر  ،ا�ستخفى  ،يبط�ش .
		يرقى  ،متناق�ض  ،ائتالف ،
ّ

التدريب الرابع :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

		�ضع من ( �س – ء – ل ) كلمات �صحيحة و�ضعها يف مكانها املنا�سب :
 ..........1الأ�ستاذ الطالب عن مو�ضوع الدر�س .
2كانت  ........االمتحان ممتازة .
3نهانا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن  ........النا�س .
4يوم القيامة  ......اهلل كل فرد عما عمل يف الدنيا .
5الأب  .....عن تربية �أوالده .
�6إذا �س�ألك  ........فرد عليه ب�أدب .
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التدريب اخلامس :

		يف الكلمات التي حتتها خط �إعالل و�إبدال و�ضح الإعالل والإبدال :
1 -1ا�ستطاع امل�سلمون �أن يجهروا ب�صالتهم .
2 -2فلم ي�صطنع مع نف�سه �إال ال�شدة .
�3 -3أي�رس ما يقال فيه �إنه ح�ساب ع�سري .
4 -4حتى خافه الأقوياء .
�5 -5س�أل عن �سبب البكاء .

التدريب السادس :
-1
-2
-3
-4
-5

		�أجب عما ي�أتي :
1لقب عمر ر�ضي اهلل عنه بلقب ما هو ؟
2عندما �أ�سلم عمر علم امل�سلمون �أ ّن اهلل �أعز دينه ملاذا ؟
3لعمر ر�ضي اهلل عنه مقولة تدل على �أن النا�س �أحرار  .اذكرها .
4ا�شتهر عمر من بني حكام امل�سلمني ب�صفة � .أذكرها .
5للأ�ستاذ عبا�س العقاد كتاب عن عمر  .اذكره .
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ال�شافعي الأديب
()11-3
ّ

1

ال�شافعي الأديب
ال�شافعي الفقيه  ،ولكن قلما يعرفون
يعرف النا�س كلهم
ّ
ّ
 ،فال�شافعي تثقف �أوالًبالعربية  ،فقد تربى يف بني �سعد  ،وكانوا من �أف�صح العرب،
ودر�س �شعر الهذليني وقبيلة هذيل من القبائل التي ا�شتهرت بجودة اللغة ،ون�صاعة
البيان حتى �إن الأ�صمعي عامل اللغة املعروف در�س �شعر الهذليني عليه ف�ساعده ذلك
على درا�سته اللغوية والأدبية .
وكان �إمامه يف ذلك عبد اهلل بن عبا�س  ،فقد كان ابن عبا�س ف�صيح الل�سان
يعني بعلم القر�آن كما يعني بال�شعر  ..حتى كان يح�رض درو�سه طالبو القر�آن  ،وطالبو
الفقه  ،وطالبو احلديث  ،ورواة ال�شعر والعربية  ،وكذلك كان ال�شافعي يرت�سم
خطاه ،وي�سري على منواله  ،لأنه قريبه  ،وتظهر ف�صاحة ال�شافعي يف كتابة «الأم»
فعبارته جزلة بليغة ت�صح �أن حتتذى  ،وله �شعر كثري مروي  ،حتى ن�سبوا �إليه ديوان
�شعر  ،مع �أنه تعفف عن قول ال�شعر  ،وظن �أن ال�شعر يزري بالعلماء  ،ون�سبوا �إليه
قوله :

ولوال ال�شعر بالعلماء يزرى لكنت اليوم ا�شعر من لبيد

فهو يعتز بالفقه وال يعتز بال�شعر  ،ويبدو �أنه جرى يف ذلك على ما �ساد يف
ع�رصه  ،فقد كان الفقيه عن �أهل ذلك الع�رص خري من النحوي وال�رصيف ومن ال�شاعر.
و�شعره املن�سوب �إليه ال ب�أ�س به و�إن مل يبلغ قدراً كبرياً من التفوق  ،ورمبا منعه من ذلك
مانعان  ،الأول � :أن اال�شتغال بالفقه والإمعان فيه ي�ضعف امللكة ال�شعرية والبالغية،
وحكى ابن خلدون عن نف�سه �أنه منعه من التفوق يف البالغة وال�شعر حفظ املتون ،
وروى عن فقيه �أنه تبحر يف الفقه ف�أ�صيب يف ال�شعر وقال :

 1من كتاب (في�ض اخلاطر) لأحمد �أمني بت�رصف .
ً
ً
�أحمد �أمني من الكتاب واملفكرين امل�رصيني امل�شهورين  ،تخرج قا�ضيا مديرا  ،ثم اجته �إىل الت�أليف وعمل
�أ�ستاذاً باجلامعة امل�رصية  ،ثم مديراً للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية ،له عدد كبري من امل�ؤلفات
�أ�شهرها (فجر الإ�سالم ) و(�ضحى الإ�سالم) و(ظهر الإ�سالم) تويف عام 1954م .
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مل �أدر حني وقفت بالأطالل ما الفرق بني جديدها والبايل
ف�إن قوله  :ما الفرق بني كذا وكذا تعبري فقهي ال �شعري .
والثاين � :أنه كان يرى �أن ال�شعر يزري بالفقيه فلم يطاوع يف �شعره نف�سه ولو
�أطلق لها العنان لأتى بخري مما قال .
وكما كان �إماماً يف الفقه يتحلق النا�س حوله في�أخذون عنه  ،كان يجل�س بعد
ال�ضحى في�أخذون عنه العربية  ،وقد ا�شتهر بح�سن ال�صوت والإلقاء  ،حتى �إنه عندما
�أراد �أن ي�أخذ على مالك موط�أه � ،أراد مالك �أن يحيله على بع�ض �أ�صحابه  ،ف�ألح
ال�شافعي �أن ي�سمع قراءته  ،فلما �سمعها ر�ضى �أن يقر�أه عليه .
ومما �أفاده يف اللغة والأدب  ،ومعرفة �أخالق النا�س وعاداتهم كرثة رحالته ،
فرحل من غزة �إىل مكة  ،ومن مكة �إىل املدينة  ،ثم �إىل اليمن ثم �إىل العراق ثم �إىل م�رص
وكان يلقى العلماء يف كل مكان نزل فيه في�أخذ عنهم  ،ومن قوة حجته �أنه ا�ستطاع
وهو يف م�رص �أن يجعل مذهبه يتغلب على مذهب مالك و�أبي حنيفة  ،وكما �أفادته
هذه الرحالت يف فقهه �أفادته يف �أدبه ،ويف ذلك يقول:

�س�أ�رضب يف طول البالد وعر�ضها �أنال مرادي �أو �أمـوت غريبا
فـ�إن تلفـت نف�سـي فللـه درها و�إن �سلمت كان الرجوع قريبا

وقد روى الفخر الرازي �أنه كان يعرف اليونانية  ،و�أنه كان مثقفاً بها  ،وقد
ا�ستنتج ذلك من حكاية رويت  ،وهي �أن الر�شيد �س�أله هل يعرف الطب ؟ فقال :
« �أعرف ما قالت الروم مثل �أر�سطالي�س  ،وبقراط  ،وجالينو�س وفورفوريو�س
بلغاتها »وهذه الرواية �إن �صحت تدل على ثقافة وا�سعة ولكن ابن القيم ردها وقال :
« �إنها كذب مفرتى عليه  ،ولوكان ال�شافعي يعرف لغة اليونان ما فات ذلك م�ؤرخيه
من كبار �أ�صحابه » .
لقد عا�ش ال�شافعي مع علمه و�أدبه فقرياً ومات فقرياً وقال :

لو كان باجلـبل الغنى لوجدتنـي بنجوم �أقطار ال�سماء تعلقي
لكن من رزق احلجا حرم الغنى �ضدان مفرتقان �أي تفــــرق
ّ
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التدريبات
التدريب األول :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

•�أجب عما ي�أتي :
1اذكر العوامل التي �ساعدت ال�شافعي على درا�سته اللغوية والأدبية .
2من كان يح�رض در�س ابن عبا�س ؟
3ملاذا تعفف ال�شاف ّعي عن قول ال�شعر ؟
4مباذا علل الكاتب عدم تفوق ال�شاف ّعي يف ال�شعر ؟
5اذكر بع�ضاً مما �أفاد ال�شاف ّعي يف اللغة والأدب ومعرفة النا�س .
6كيف ر ّد ابن القيم على من قال �إ َّن ال�شاف ّعي يعرف اليونانية ؟

التدريب الثاني :

•�صل بني كل متنا�سبني من القائمة (�أ) و (ب) :
القائمة (�أ)

�أحمد �أمني
جالينو�س
الأ�صمعي
ال�شافعي
عبد اهلل بن عبا�س
ابن خلدون
الفخر الرازي
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القائمة (ب)

�سار على منواله ال�شافعي .
كتابه الأم .
منعه حفظ املتون من التفوق يف ال�شعر .
فجر الإ�سالم .
ن�سب �إىل ال�شافعي معرفته باليونانية .
تبحر يف اللغة اليونانية .
در�س �شعر الهذليني .
عامل يوناين .
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التدريب الثالث :

•�صل بني كل مرتادفني يف القائمتني (�أ) و (ب) :
القائمة (�أ)

 -1يرت�سم خطاه
 -2يزري

القياد

يرجعه �أو ير�سله

 -3العنان

ال يليق

 -5املنوال

يتبع اثره

 -4يحيله

القائمة (ب)

النهج والطريق

التدريب الرابع :

•�ضع �أمام كل كلمة م�ضادها يف املعنى وا�ستعمله يف جملة مفيدة :

الكلمة

امل�ضاد

اجلملة

ف�صيح

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

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

يعنى

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

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

يطاوع

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

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

يتغلب

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

..............................
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(� )12-3أبو الريحان البريوين
يف �شهر ذي احلجة عام اثنني و�ستني وثلثمئة
هجرية � ،أي منذ �ألف �سنة م�ضت  ،ولد يف �ضاحية من
�ضواحي خوارزم  ،عا�صمة املقاطعة امل�سماة با�سمها
ببالد فار�س  ،رجل يعد  ،وال حمالة  ،من �أعظم العلماء
و�أ�شهرهم يف جميع الع�صور  ،هو العامل العالمة �أبو
الريحان حممد بن �أحمد البريوين .واحلق �أننا �إذا تريثنا
قلي ً
ال  ،لنمعن النظر يف ماهية ال�صفات العقلية والروحية املمتازة  ،ال�رضورية لتكوين
العامل الكامل وخ�صائ�صه التي متيزه عن غريه  ،رمبا اتفقنا على �أن �أوىل هذه ال�صفات
و�أهمها  ،الظم�أ �إىل طلب العلم ظم�أ ال تنقع له غلة  .وال تطف�أ له حرارة  ،مع رغبة
ملحة يف حب ا�ستطالع كنه الطبيعة  ،وك�شف ما يحيط بالإن�سان والكون من الأ�رسار
واملعنويات ثم ي�أتي بعد ذلك �صفة ثانية نا�شئة عن الأوىل  ،هي قوة الإرادة يف املثابرة
على البحث �إىل نهايته � .أو �إىل �أن ي�صبح من امل�ستحيل ال�سري �أكرث من ذلك �إىل هذه
الغاية  .ولعل ال�صفة التي تلي ذلك  ،هي القدرة التامة على جمع احلقائق املكت�شفة
بالبحث والتنقيب  ،ثم مقارنتها بع�ضها ببع�ض  ،وو�ضعها بطريقة مرتبة ويف نظام
ثابت  .وهناك �صفة رابعة  ،يجب �أن ن�ضيفها �إىل هذه ال�صفات  ،وهي الغرية ال�شديدة
على نقل ثمار هذه البحوث التي �أوقف عليها حياته  ،نق ً
ال �أميناً بعيداً عن التحيز �أو
املحاباة � ،إىل اخللف ال�صالح والذرية القادمة  ،ونحن �إن حكمنا على خ�صال �أبي
الريحان البريوين و�أعماله  ،تبعاً لهذا امل�ستوى � ،أو ق�سناها بهذه املعايري  ،كان ال مفر
لنا من �أن ن�صل قطعاً �إىل النتيجة الآتية  ،وهي �أنه كان عاملاً فذاً حقاً .
ولد البريوين يف ع�رص من �أزهر الع�صور يف تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية وح�سبنا
�أن نذكر �أنه كان معا�رصاً للعامل الأملعي الرئي�س �أبي علي بن �سينا  ،ودارت بينهما
مباحثات ومرا�سالت  .ويقول ابن �أبي �أ�صيبعة يف كتابه (عيون الأنباء)  « :قد
وجدت لل�شيخ الرئي�س �أجوبة م�سائل �س�أله عنها �أبو الريحان البريوين  .وهي حتتوي
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على �أمور مفيدة يف احلكمة «  .وكان ال�شاعر امل�شهور �أبو العالء املعري معا�رصاً
للبريوين  ،و�أ�صغر منه ب�سنة واحدة  .كما مت يف �أيام حياته كتاب يعد �أنف�س درة
يف الأدب الفار�سي ونعني به «التبا هنامة» لأبي القا�سم الفردو�سي  .ويحدثنا �أبو
من�صور الثعالبي يف كتابه « يتيمة الدهر» وهو �أي�ضاً من معا�رصي البريوين – �إن اللغة
العربية يف ذلك الع�رص  ،كانت �شائعة حتى يف �أقا�صي خوارزم وخرا�سان  ،يتخاطب
بها النا�س ويفهمونها  ،و�أن كثرياً من الفر�س �سكان هذه اجلهات  ،قد عال كعبهم يف
العربية نظماً ونرثاً.
وتت�صل حياة البريوين الأوىل يف زمن �صباه  ،بحكم نوح الثاين ابن من�صور
�أحد ملوك بني �سامان  ،بينما �شاهد بعد ذلك فتح خرا�سان على يد حممود الغزنوي.
وكانت طرب�ستان حمكومة ذلك الوقت ب�أحد ملوك بني زيار  ،هو �شم�س املعايل
قابو�س بن و�شمكري وهو ملك حكمه مملوء باحلوادث ا ُجل ّلى  .در�س �أبو الريحان
الري وهو يف الع�رشين من
العلم يف �أوائل حياته ببلدة خوارزم  .ثم رحل لزيارة ّ
عمره  ،ثم منها �إىل جرجان  ،حيث ات�صل بالطبيب املنجم امل�شهور � ،أبي �سهل عي�سى
امل�سيحي .وملا �أمت البريوين املرحلة الأوىل يف علوم احل�ساب
والفلك والطب والتاريخ جمع ذلك يف كتابه (الآثار الباقية
من القرون اخلالية) وهو �أول م�ؤلفاته الكربى  ،وقد �أمته يف
�سنة  390هجرية املتداخلة يف �سنة 391هـ  .وقد عنيت
اجلمعية امللكية الآ�سيوية يف بريطانيا بن�رش ترجمة اجنليزية
لهذا الكتاب يف لندن  ،وقد �أهدى البريوين كتابه (الآثار
الباقية) �إىل قابو�س بن و�شمكري .
ويف �سنة  400هجرية  .عاد �أبو الريحان �إىل بلده  ،ودخل يف خدمة
خوارزم�شاه �أبي العبا�س م�أمون بن م�أمون  .ويحدثنا ياقوت بالق�صة التالية  ،التي
تدل على مبلغ توقري خوارزم�شاه لرجال العلم والعرفان قائ ً
ال  « :دخل خوارزم�شاه
يوماً وهو ي�رشب على ظهر الدابة  ،فامر با�ستدعائه – اي البريوين – من احلجرة ،
ف�أبط�أ قلي ً
ال فت�صور الأمر على غري �صورته  ،وثنى العنان نحوه ورام النزول  ،ف�سبقه
�أبو الريحان �إىل الربوز  ،ونا�شده اهلل �أال يفعل فتمثل خوارزم�شاه  « :العلم من �أ�رشف
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الواليات ي�أتيه كل الورى وال ي�أتي  .ثم قال  :لوال الر�سوم الدنيوية ملا ا�ستدعيتك
فالعلم يعلو وال يعلى عليه » .
وقد هزم �أبو العبا�س يف احلرب التي ن�شبت بينه وبني حممود الغزنوي و�أمر
حممود بقتله يف �سنة  407هجرية  ،ثم قب�ض على البريوين و�أتهم �أو ًال ب�أنه قرمطي
وملحد  ،فلما علم حممود مبكانة �أ�سريه يف علم النجوم و�أنه �أعظم فلكي يف ع�رصه ،
�أمر باطالق �رساحه  ،ثم �أحلقه بخدمته  ،وملا غزا حممود الهند � ،صحبه �أبو الريحان يف
رحلته  ،وبهذا بد�أت �أعظم مرحلة يف حياته  ،مملوءة باملغامرات والثمرات  .انتهز �أبو
الريحان هذه الفر�صة التي هي�أت له االحتكاك بح�ضارة من �أقدم احل�ضارات و�أزهرها
فعكف على تعلم اللغة ال�سن�سكريتية  ،التي هي مفتاح العلوم الهندية القدمية  ،وتعمق
يف درا�سة تاريخ الهند والثقافة الهندية  ،ثم خلف كل هذه العلوم اجلديدة للأجيال
الالحقة  ،يف �أ�شهر كتبه «تاريخ الهند» الذي طبع �أو ًال يف لندن عام  1887ميالدية،
ثم ترجم �إىل الإنكليزية يف �سنة  1888ميالدية .
وملا عاد البريوين من الهند  ،ا�ستقرت به النوى يف غزنة  ،حيث ق�ضى بقية
حياته دائباً على موا�صلة البحث والكتابة بدون انقطاع  ،وبنف�س ال تعرف امللل وال
ال�س�آمة وال�ضجر  ،ويف �سنة  421هـ جمع كل ما كان معروفاً يف زمنه من علم الفلك
والنجوم يف كتابه الكبري « القانون امل�سعودي « وهو كتاب �أهداه لل�سلطان م�سعود ،
ولد حممود الغزنوي وخلفه  ،وبعد ذلك بقليل �أعقبه بكتاب �آخر يعد عمدة يف علم
التنجيم عنوانه «التفهيم لأوائل �صناعة التنجيم» وهو الذي طبعه (رامزي رايت
 )RAMES RIGHTيف �سنة 1934م .
ومن بني امل�ؤلفات القيمة العديدة التي دبجها يراع البريوين “كتاب اجلماهري
يف معرفة اجلواهر” وقد طبع حديثاً بحيدر�أباد بالهند  ،ثم كتاب ال�صـيدلة يف الطـب
وقد توافـر على درا�سـته الأ�سـتاذ ماكـ�س مريهـوف ( )MAX MAREHAFولعل
�أهم كتب البريوين الأخرى التي �ضاعت وانقر�ضت  ،كتاب “تقا�سيم” وقد ا�ستعمل
ياقوت ن�سخة منه مكتوبة بخط امل�ؤلف ذاته  ،ومما ذكرنا �آنفاً يت�ضح لنا جلياً �أننا حمقون
يف نعت البريوين ب�أنه من �أعظم العلماء يف جميع الع�صور .
�أما ولعه ال�شديد بالعلم وال�سعي يف طلبه  ،فوا�ضح كل الو�ضوح من تلك
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الق�صة التي يق�صها ياقوت عن وفاته  ،التي حدثت يف الثالث من رجب عام 440
هجرية  ،قال ياقوت  “ :حدث القا�ضي  ،كثري بن يعقوب البغدادي النحوي يف
(ال�ستور )1عن الفقيه علي بن عي�سى الواجلي قال  « :دخلت على ابي الريحان وهو
يجود بنف�سه  ،قد ح�رشج نف�سه و�ضاق به �صدره فقال يل يف تلك احلال  :كيف قلت
يل يوماً ح�ساب اجلدات الفا�سدة ؟ فقلت له �إ�شفاقاً عليه � :أيف هذه احلالة ؟ قال يل  :يا
هذا �أودع الدنيا و�أنا عامل بهذه امل�س�ألة � ،أال يكون خرياً من �أن �أخليها و�أنا جاهل بها؟
ف�أعدت ذلك عليه  ،وحفظ وعلمني ما وعد به وخرجت من عنده و�أنا يف الطريق
ف�سمعت ال�رصاخ » .
وكان ابو الريحان البريوين على غزارة مادته وتعمقه يف التاريخ والفلك
والعلوم والريا�ضيات  ،مهتماً �أي�ضاً بالأدب فقد حدثنا ياقوت � :أنه ر�أى ن�سخة من
خط ابي الريحان حتتوي على �رشح مل يتم  ،ل�شعر ابي متام  ،ويقول ياقوت « :كان
الرجل �أديباً �أريباً لغوياً « ثم ي�ضيف �إىل ذلك � « :أنه كان يقول �شعراً �إن مل يكن
يف الطبقة العليا  ،ف�إنه من مثله ح�سن » وقد حفظ لنا الدهر �شيئاً من �شعر البريوين
 ،نكتفي منه باقتبا�س البيتني الآتيني اللذين قد نحملهما على �أنهما �أ�صدق �صورة
ل�شعار امل�ؤلف يف حياته  ،وهما :

ومن حام حول املجد غري جماهد ثوى طاعمـاً للمكرمات وكا�سيا
وبات قرير العني يف ظل راحـة ولكنه من حلة املجـــــد عاريـــــا

واحلق �أن البريوين كان جماهداً يف طلب العلم و�أن �شهرته الوا�سعة التي يتمتع
بها اليوم بعد م�ضي �ألف �سنة على ميالده  ،هي برهان قاطع على �أن خالله ونبوغه
و�أهليته قد لفته يف ثوب من املجد خالداً .
وهاكم ياقوتاً احلموي يلخ�ص لنا ر�أيه يف البريوين فيقول  « :كان ح�سن
احلا�رضة ،طيب الع�رشة  ،خليعاً يف �ألفاظه  ،عفيفاً يف �أفعاله  ،مل ي�أت الزمان مبثله علماً
وفهماً »وبعد  ...فامل�ست�رشقون الربيطانيون يفخرون اليوم باال�شرتاك مع زمالئهم
العرب  ،يف االحتفال مب�ضي �ألف عام  ،على ميالد عامل من �أجلِّ علماء الإ�سالم و�أنبه
املفكرين الذين �أنبتتهم احل�ضارة الإ�سالمية
 1لعله ا�سم كتاب �ألفه القا�ضي املذكور .
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التدريب األول :

التدريبات

عما ي�أتي :
�أجب ّ
1 -1يف � ّأي عام ولد البريوين ؟
�2 -2أين م�سقط ر�أ�سه ؟
3 -3ما �أهم ال�صفات ال�رضورية التي متيز العامل عن غريه ؟
4 -4ملاذا حكم الكاتب على البريوين ب�أنه عامل فذ ؟
5 -5مباذا و�صف الكاتب الع�رص الذي ولد فيه البريوين ؟
�6 -6أين بد�أ البريوين حياته العلمية ؟
7 -7اذكر ا�سم �أول م�ؤلف كبري للبريوين .
8 -8متى دخل البريوين يف خدمة �أبي العبا�س ابن امل�أمون ؟
9 -9ملاذا �أمر الغزنوي باطالق �رساح البريوين ؟
1010ما ا�سم �أ�شهر كتب البريوين ؟
1111ما الق�صة التي تدل على ولع البريوين بالعلم ؟

التدريب الثاني :

بينّ كل متنا�سبني يف القائمتني (�أ) و(ب) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

القائمة (�أ)
الآثار الباقية من القرون اخلالية
تاريخ الهند
القانون امل�سعودي
التفهيم لأوائل �صناعة التنجيم
اجلماهري يف معرفة اجلواهر
ال�صيدلة يف الطب
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القائمة (ب)
طبع بحيدر �أباد .
421هـ .
طبع عام 1934م .
 391 – 390هـ .
در�سه ماك�س مريهوف .
 407هـ .
طبع عام 1887م .
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التدريب الثالث :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اذكر املعنى املرادف لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1واحلق �أننا �إذا تريثنا قلي ً
ال .
2الظم�أ �إىل طلب العلم ظم�أ ال تنقع له غلة .
3و�ضعها بطريقة مرتبة .
4و�إذا حكمنا على خ�صال �أبي الريحان بهذا امل�ستوى نحكم على انه
عامل.
5كان عاملاً فذاً .
�6أبط�أ قلي ً
ال يف احل�ضور .
7ن�شبت احلرب بينهم .
�8أودع الدنيا و�أنا عامل بها خري من �أن �أخليها و�أنا جاهل بها .
9نرتيث قلي ً
ال لنمعن النظر يف حل هذه امل�شكلة .

التدريب الرابع :
.1
.2
.3
.4
.5

الكلمات التي حتتها خط بها �أخطاء نحوية �أعد كتابه اجلمل مع
ت�صحيح هذه الأخطاء :
1كان الرجل �أديب لغوي .
2امل�ست�رشقون يفخر باال�شرتاك يف ذكرى البريوين .
3يف �شهر ذي احلجة عام اثنتني و�ستني .
�4أمتّ كتابه يف �سنة ت�سعون وثالثمئة من الهجرة .
5كتاب تاريخ الهند مت طبعه يف عام �سبعة وثمانني وثمامنئة و�ألف من
امليالد .
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( )13-3زيد بن ثابت

1

�إذا حملت امل�صحف بيمينك  ،وا�ستقبلته بوجهك  ،وم�ضيت تت�أنق يف
رو�ضاته اليانعات � ،سورة �سورة  ،و�آية �آية  ،فاعلم �أن من بني الذين يدينونك بال�شكر
والعرفان على هذا ال�صنيع العظيم – رج ً
ال كبرياً ا�سمه زيد بن ثابت .
و�إن وقائع جمع القر�آن يف م�صحف  ،ال
تذكر� ،إال ويذكر معها هذا ال�صحابي اجلليل  .هو
�أن�صاري من املدينة  ،كانت �سنه يوم قدمها ر�سول
اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم مهاجراً – �إحدى
ع�رشة �سنة  ،و�أ�سلم ال�صبي ال�صغري مع امل�سلمني من
�أهله ،وبورك بدعوة من الر�سول له  .و�صحبه �آبا�ؤه
معهم �إىل غزوة بدر  ،لكن الر�سول – عليه ال�صالة
وال�سالم – رده ل�صغر �سنه وج�سمه .
ويف غزوة �أحد ذهب مع جماعة من �أترابه
�إىل الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم – يحملون �إليه �رضاعتهم  ،كي يقبلهم يف �أي
مكان من �صفوف املجاهدين  ،وكان �أهلوهم �أكرث �رضاعة و�إحلاحاً .
�ألقى الر�سول – عليه ال�صالة وال�سالم – نظرة �شاكرة  ،وبد�أ ك�أنه �سيعتذر
عن جتنيدهم يف هذه الغزوة �أي�ضاً  ،لكن �أحدهم – وهو رافع بن خديج تقدم بني يدي
ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم – يحمل حربة  ،ويحركها بيمينه حركات بارعة،
وقال للر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم � « : -إين – كما ترى – رام � ،أجيد الرمي ،
ف�أذن يل » .
حيا الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم – هذه البطولة النا�شئة بابت�سامة را�ضية،
ثم �أذن له  ،وتقدم ثانيهم  ،وهو �سمرة بن جندب  ،وراح يلوح يف �أدب بذراعيه
املفتولني  ،وقال بع�ض �أهله للر�سول – عليه ال�صالة وال�سالم � “ :-إن �سمرة ي�رصع
رافعاً “ وحياه الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم – بابت�سامته احلانية ،و�أذن له .
 1من كتاب (رجال حول الر�سول) للكاتب خالد حممد خالد .
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وبقى من الأتراب �ستة �أ�شبال  ،منهم زيد بن ثابت  ،وعبد اهلل بن عمر  ،فراحوا
يبذلون جهدهم و�رضاعتهم بالرجاء تارة  ،وبالدمع تارة وبا�ستعرا�ض ع�ضالتهم تارة،
لكن �أعمارهم كانت باكرة  ،و�أج�سامهم غ�ضة  ،فوعدهم الر�سول – عليه ال�صالة
وال�سالم – بالغزوة املقبلة  ،وهكذا بد�أ زيد مع �إخوانه دوره كمقاتل يف �سبيل اهلل
بدءاً من غزوة اخلندق .
وكانت �شخ�صيته امل�سلمة امل�ؤمنة تنمو منواً �رسيعاً وباهراً  ،فهو مل يربع
كمجاهد فح�سب  ،بل كمثقف متنوع املزايا  ،فهو يتابع القر�آن حفظاً  ،ويكتب
الوحي لر�سوله ،ويتفوق يف العلم واحلكمة  ،وحني يبد�أ الر�سول – �صلى اهلل عليه
و�سلم  0يف �إبالغ دعوته للعامل اخلارجي  ،و�إر�سال كتبه مللوك الأر�ض وقيا�رصتها ،
ي�أمر زيداً �أن يتعلم بع�ض لغاتهم  ،في�ستجيب لذلك  ،ويتعلمها يف وقت وجيز .
وهكذا ت�ألقت �شخ�صية زيد  ،وتبو�أ يف املجتمع اجلديد مكاناً عليّا  ،و�صار
مو�ضع احرتام امل�سلمني وتوقريهم .
يقول ال�شعبي  :ذهب زيد بن ثابت لريكب  ،ف�أم�سك ابن عبا�س بالركاب،
فقال له زيد  « :تنح يا بن عم الر�سول «  ،ف�أجابه ابن عبا�س  « :ال  ،فهكذا ن�صنع
بعلمائنا « .
وحينما نزل القر�آن منجماً وجمز�أً  ،وتوفر احلفاظ والكتبة على حفظه
وت�سجيله ،كان على ر�أ�سهم علي بن �أبي طالب  ،و�أبي بن كعب  ،وعبد اهلل بن
م�سعود  ،وعبد اهلل بن عبا�س  ،وزيد بن ثابت  ،ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني .
ويف معركة اليمامة كان عدد ال�شهداء  ،من قراء القر�آن وحفظته كبرياً
ومثرياً ،فما كادت نار الردة تخبو وتنطفيء  ،حتى فزع عمر بن اخلطاب � ،إىل اخلليفة
�أبي بكر راغباً �إليه يف �إحلاح �أن ي�سارع �إىل جمع القر�آن  ،قبلما يدرك املوت وال�شهادة
بقية القراء واحلفاظ .
وا�ستخار اخلليفة ربه  ،و�شاور �صحبه  ،ثم دعا زيداً وقال له � « :إنك �شاب
عاقل ال نتهمك «  ،و�أمره �أن يبد�أ بجمع القر�آن  ،م�ستعيناً بذوي اخلربة يف هذا الأمر
 ،ونه�ض زيد بالعمل الذي توقف عليه م�صري الإ�سالم كله كدين  ،و�أبلى بال ًء ح�سناً
يف �إجناز �أ�شق الأعباء و�أعظمها  ،وقال م�صوراً �صعوبة املهمة وقدا�ستها  « :واهلل لو
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كلفوين نقل جبل �أحد من مكانه  ،لكان �أهون علي مما �أمروين به من جمع القر�آن « .
ويف خالفة عثمان  -ر�ضي اهلل عنه – وامل�سلمون يوا�صلون فتوحاتهم ،
والإ�سالم ي�ستقبل كل يوم �أفواجاً من الداخلني فيه  ،ظهر جلياً ما ميكن �أن يف�ضي �إليه
تعدد امل�صاحف من خطر  ،حني بد�أت الأل�سنة تختلف على القر�آن حتى بني ال�صحابة
الأقدمني  .هنالك تقدم �إىل اخلليفة عثمان فريق من ال�صحابة  ،على ر�أ�سهم حذيفة بن
اليمان  ،مف�رسين ال�رضورة التي حتتم توحيد امل�صحف .
وا�ستخار اخلليفة ربه  ،و�شاور �صحبه  ،وكما ا�ستنجد �أبوبكر من قبل بزيد
بن ثابت  ،ا�ستنجد به عثمان �أي�ضاً  ،وجمع زيد �أ�صحابه و�أعوانه وجاءوا بامل�صاحف
من بيت حف�صة بنت عمر  ،وبا�رشوا مهمتهم العظيمة  ،و�أجمعوا على م�صحف واحد
 ،توارثه امل�سلمون جي ً
ال بعد جيل .
والآن ونحن نقر�أ القر�آن العظيم مي�رساً ،ون�سمعه مرت ً
ال ،ف�إن ال�صعوبات
الهائلة التي عاناها الذين ا�صطنعهم اهلل  ،جلمعه وحفظه ال تخطر لنا على بال ،متاماً
مثل الأهوال التي كابدوها  ،والأرواح التي بذلوها  ،وهم يجاهدون يف �سبيل اهلل ،
ليقروا فوق الأر�ض ديناً قيماً  ،وليبددوا ظالمها بنوره املبني .

التدريب األول :

التدريبات

�أجب عما ي�أتي :
1 .1ملاذا رد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم زيد بن ثابت يوم غزوة بدر؟
2 .2ماذا فعل مع زمالئه يوم غزوة �أحد ؟
3 .3كيف �أذن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم لرافع بن خديج يف اخلروج �إىل
املعركة ؟
4 .4متى بد�أ زيد اجلهاد مع �إخوانه امل�سلمني ؟
5 .5كيف برزت �شخ�صية زيد املتنوعة املزايا ؟

املطالعة والأدب

146

التدريب الثاني :

هات مرادف الكلمات التي حتتها خط فيما ي�أتي :
1 .1وم�ضيت تت�أنق يف رو�ضاته اليانعات .
2 .2كانت �سنه يوم قدوم النبي «عليه ال�سالم» �أحد ع�رش عاماً .
3 .3وراح يلوح يف �أدب بذراعيه املفتولتني .
4 .4وهكذا ت�ألفت �شخ�صية زيد وتبو�أ مكاناً عالياً .
5 .5فراحوا يبذلون جهدهم .

التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد يف املعنى لكل كلمة مما حتته خط فيما ي�أتي :
1 -1ا�ستقبلته بوجهي .
2 -2لكن �أعمارهم كانت باكرة .
3 -3كانت �أج�سامهم غ�ضة .
4 -4كان يتفوق على �أنداده .
تنح عني �أيها الرجل .
َّ 5 -5

التدريب الرابع :

اذكر املفرد لكل جمع مما ي�أتي :
قراء  ،ذوو اخلربة � ،أفواج .
وقائع � ،أتراب  ،ع�ضالت  ،مزايا ّ ،

التدريب اخلامس :

اذكر اجلمع لكل مفردة مما ي�أتي :
ل�سان  ،هول  ،م�صري  ،عبء  ،رو�ضة � ،أهل � ،شبل .

التدريب السادس :

ا�ستعمل الكلمات الآتية يف جمل مفيدة :
ي�رصع  ،رامي  ،تت�أنق � ،رضاعة  ،مفتولة .
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التدريب السابع :

�أعرب ما حتته خط فيما ي�أتي :
1 -1حيّا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم – هذه البطولة النا�شئة .
�2 -2إن �سمرة ي�رصع رافعاً .
3 -3وم�ضيت تت�أنق يف رو�ضاته �سورة �سورة .
4 -4كان �أهلوهم �أكرث �رضاعة و�إحلاحاً .
5 -5منهم زيد بن ثابت .
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( )14-3مثل من ال�شباب

لأحمد ح�سن الزيات

1

عرفت منذ �أيام فتى  ،رقيق الإهاب  ،و�ضيء الطلعة يتكلم في�شع عقله يف
معانيه  ،وي�شيع ذكا�ؤه يف مراميه  ،وي�سيل �شعوره على �ألفاظه  ،وهو ال يتكلم �إال
عن العمل  ،وال يناق�ش �إال يف الواقع  ،وال يرمي �إال �إىل غر�ض  ،طموح النف�س فال
يح�رص �أفقه يف ي�أ�س وال يحد غايته مطلب  ،بعيد الهمة فال ي�ضله �شارد اخليال وال
يغره خادع الأمل  ،رفيع الهوى فال ي�شوب غر�ضه �سوء ،وال يف�سد طموحه �أثرة.
نبت يف �أكرم املنابت  ،ف�أبوه عميـد �أ�رسته  ،وزعيم بلدته  ،و�رسى نابه من �رساة
�إقليمه ،رباه يف مهد النعيـم  ،ون�ش�أه يف ظالل الغنى  ،وقلبه يف �أح�ضان الرتف  ،فكان
خليقاً �أن مي�سه الغباء  ،وهو داء الغنى  ،و�أن ي�صيبه اخلمول  ،وهو بليّة الرتف  ،ولكنه
�شب ذكي الف�ؤاد �إىل درجة احلكمة م�شبوب العزم �إىل
لقوة الطبع وا�ستعداد الفطرة ّ
حد املغامرة  ،يذهب بنف�سه غالباً �إىل االعتداد الواثق  ،ومييل بحيائه �أحياناً �إىل اجلر�أة
املودبة ،وينظر �إىل غاية احلياة وهو ال يزال يف بدايتها نظر الكي�س اللبيب املجرب
 ،فيهاجم ال�سيا�سيني من ناحية ا�ستخفافهم باخللق  ،واملوظفني من جهة ا�ستهانتهم
بالواجب  ،والفالحني من حيث اعتمادهم يف الإنتاج على القدمي الرث  ،ويف العالج
على القدر وامل�صادفة  ،على �أنه �أمام �أبيه وهو قرة عينه – مثال الرب ورمز الطاعة  ،فال
يفند له ر�أياً وال يع�صى له �أمراً وال يخالف له ن�صيحة .
تخرج يف �إحدى املدار�س العالية وكان الثاين يف ترتيب الناجحني  ،و�إن �شئت
فقل الأول لأن الفرق بينه وبني �سابقه ال يقدم ل�ض�آلته وال ي� ّؤخر  ،فالوظيفة بحكم
�أوليته يف النجاح ومعونة �أ�رسته بالنفوذ تنتظره يف كل مكان وتطلبه يف كل وزارة ،
� 1أديب بليغ وكاتب م�رصي كبري ا�شتهر يف دنيا الأدب ب�أناقة �أ�سلوبه ون�صاعة بيانه وقوة تعبريه  ،ا�صدر
ل�سنوات عديدة جملة (الر�سالة) التي كانت معر�ض ًا رائع ًا لألوان الدرا�سات واملقاالت يف الأدب والعلم
والفن واالجتماع ثم توقف �صدورها قبل عدة �سنني .
من م�ؤلفاته ال�شهرية “وحي الر�سالة” يف �أربعة �أجزاء و “يف �أ�صول الأدب” و “دفاع عن البالغة” و
“من الأدب الفرن�سي” وقد نقل من روائع الأدب الغربي “روفائيل” و “�آالم فرتر” وغريهما من روائع
الأدب  .توفى عام 1968م .
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ولكنه زارين منذ يومني فوجدته على غري عادته م�شغول القلب  ،منقب�ض ال�صدر ،
م�شرتك اخلاطر  ،ال �أثر عليه لن�شوة الفوز وال للذة الراحة وال لفرحة املن�صب  ،ك�أمنا
هو �آخر الدبلوم �أو فقري متقدم من غري و�سيلة .
مالك �ساهم الوجه مكروب النف�س يا فهمي ؟ هنيئاً لك الدبلوم والأولية
فقال والأ�سى يبني يف �صوته ولهجته  :ليتني مل �أنل هذه الدبلوم ومل �أحز خطر هذا
ال�سبق ! فلقد كان يف لذة املدار�سة و�شهوة املناف�سة وترقب النجاح وانتظار احلرية
ر�ضى لنف�سي الطاحمة وكفايــة لقلبي الرغيب � .أما الآن فالفراغ يثقل حتى يظلم
حياتي� ،أريد �أن �أعمل فيمنعني �أبي لأنه ي�ضن ب�صحتي على خماطر الفالحة  ،وبراحتي
على متاعب الفالحني  ،وب�سعادتي على هموم امل�س�ؤولية .
�إذن ماذا يريد لك �أبوك ؟يريد يل الوظيفة  ،الوظيفة �سجن لنف�سي الطليقة  ،وتعطيل مللكاتي املوهوبة،وحمو ملعاريف املك�سوبة  ،وقتل لآمايل النا�شئة  ،وتوجيه مليويل الطبيعية �إىل الغر�ض
الذي ال �أحب والق�صد الذي ال �أريد .
�إن يف مزارعنا الوا�سعة جما ًال ف�سيحاً لن�شاطي  ،ومراداً بعيداً لعلمي  ،وخمترباً
�صاحلاً لتجاربي  ،ومغر�ساً كرمياً لآمايل  ،ف�أنا �أوثر �أن �أحمل عبء العمل عن والدي،
وا�ستغل علمي وعملي يف حتقيق مقا�صدي  ،ف�أحفظ باال�ستقالل الذاتي على خلقي
وحريتي  ،و�أ�ساهم بالعمل املنتج يف نفع �أمتي  ،ماذا جتدي الوظيفة ؟ لقد كان �أبي ينفق
علي خم�سة وع�رشين جنيهاً و�أنا طالب  ،فكم جنيهاً ينفقها علي و�أنا موظف؟ �إذن
ف�سينفق علي �أ�ضعاف مرتبي لأخدم غريه و�أفارق بيته و�أظل ال�سنني الطوال موظفاً
و�ضيع املكانة م�سلوب الإرادة حمدود الرزق خامل احلياة .
�إن �شهادتي يف فن الزراعة  ،والوظيفة الفنية كالوظيفة العلمية ال ت�صلح
طريقاً �إىل ال�سلطان  ،وال و�سيلة للجاه  ،وال �أداة للرثوة � .إمنا الفن جمده يف ا�ستقالله ،
وخريه يف حريته  ،على �أن وظائف احلكومة �أ�صبحت مطلباً لق�صار الآمال  ،ومذهباً
ل�صغار النفو�س  ،وملج�أ ل�ضعاف احليلة  .ف�أما الذي يجد يف نف�سه �شعور القدرة  ،ويف
بيته ر�أ�س املال  ،ويف �أر�ضه مكان العمل ثم يت�شوق �إىل قيد الوظيفة وذل التبعية فال
�أدري مب �أعتذر له �أمام النبل والرجولة ؟
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فقلت و�أنا موزع النف�س بني الإعجاب به والرثاء له واحلدب عليه  :كالمك
هذا يا بني عنوان عقلك وبرهان ف�ضلك ودليل دعواك  ،وليت �شعري ما حجة �أبيك
الكرمي �أمام هذا اخللق العظيم واملنطق الوا�ضح ؟ لعلة من �أولئك الذين يعتقدون �أن
الولد �إذا دخل املدر�سة ثم خرج بال�شهادة ثم مل يوظف كان كل ما �أنفقه خ�سارة ال
تعو�ض وما تعلمه عبئاً ال يفيد .
فقال  :كال � ،إن �أبي من �أرجح النا�س عق ً
ال و�أ�س ّدهم ر�أياً و�أعلمهم مبزايا
العمل احلر ولكنها التقاليد املوروثة والعواطف الغالبة  ،و�سانتهي �آخر الأمر على
رغم هواي ومناي �إىل ر�أيه .
فقلت له � :إذن دعني على الأقل �أنقل عنك هذا احلديث ليكون خطاباً �إىل
�أبيك ودر�ساً لإخوانك .

التدريبات
التدريب األول :

عما ي�أتي :
�أجب ّ
1 -1ما بليّة الرتف ؟
2 -2كيف كان ينظر الفتى �إىل احلياة ؟
3 -3فيم كان يهاجم ال�سيا�سيني ؟
4 -4كيف كان الفتى �أمام والده ؟
�5 -5أين تخرج الفتى ؟
6 -6ملاذا كان الفتى منقب�ض ال�صدر ؟
7 -7كيف يرى الغالم الوظيفة ؟ وهل توافقه فيما يرى ؟ و�ضح .
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التدريب الثاني :

بني كل متنا�سبني يف القائمتني (�أ) و (ب):
القائمة (�أ)
-1
-2
-3
-4

طموح النف�س
بعيد الهمة
ال ي�شوب غر�ضه �سوء
منقب�ض ال�صدر

القائمة (ب)

�أهداف نبيلة
مهموم
ذو همة عالية
متطلع �إىل امل�ستقبل

التدريب الثالث :

بني كل كلمتني مت�ضادتني يف املعنى من القائمتني (�أ) و (ب) :
القائمة (�أ)
-1
-2
-3
-4
-5

الرتف
الغباء
اال�ستخفاف
ال�ضئيل
ي�ضن
ّ

القائمة (ب)
الذكاء
الكبري
يجود
التق�شف
اجلد
ُّ
العزم

التدريب الرابع :

ا�ستعمل هذه الكلمات يف جمل مفيدة :
و�ضيء  ،ي�ش ُّع  ،ي�أ�س  ،اجلر�أة  ،ن�شوة  ،النُّ ْبل .
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( )15-3و�صف �أم معبد للنبي �صلى الله عليه و�سلم
َخ َر َج َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم ِم ْن َم َّك َة ُم َهاجِ ًرا �إِلىَ المْ َ ِدينَ ِة َ ُه َو َو�أَبُوبَ ْك ٍر
َر ِ�ض َي اللهَّ ُ تَ َعالىَ َع ْن ُه َ ،و َم ْولىَ �أَبِي بَ ْك ٍر َعا ِم ُر بن ُف َهيرْ َ َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ تَ َعالىَ َع ْن ُه  ،و َد ِلي ُل ُه َما
ال َّل ْي ِث ُّي َع ْب ُد اللهَّ ِ بن الأُ َريْ ِق ِط َف َم ُّروا َع َلى َخ ْي َمتَ ْي �أُ ِّم َم ْعبَ ٍد الخْ ُ َز ِاعيَّ ِة َ ،و َكانَ ْت بَ ْر َز ًة َج ْل َد َة
تحَ ْتَبِي ِب ِفنَا ِء الْقُبَّ ِة  ،ث َُّم تَ ْ�س ِقي َوتُ ْط ِع ُم َ ،ف َ�س�أَلُو َها لحَ ْ ًما َوتمَ ْ ًرا ِليَ ْ�شترَ ُو ُه ِم ْن َها َ ،ف َل ْم يُ ِ�صيبُوا
ني َ ،فنَ َظ َر َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه
ني ُم ْ�س ِن ِت َ
ِع ْن َد َها َ�ش ْيئًا ِم ْن َذ ِل َك َ ،و َكانَ الْ َق ْو ُم ُم ْر ِم ِل َ
َو َ�س َّل َم �إِلىَ َ�شا ٍة فيِ ِك�سرْ ِ الخْ َ ْي َم ِة َ ،فق َ
ال�شا ُة يَا �أُ َّم َم ْعبَ ٍد ؟ « َقالَ ْت َ :خ َّل َف َها
َال َ « :ما َه ِذ ِه َّ
ال َ « :ف َهلْ ِب َها ِم ْن لَبنَ ٍ ؟ « َ ,قالَ ْت ِ :هي �أَ ْج َه ُد ِم ْن َذ ِل َك َ ،ق َ
الجْ َ ْه ُد َع ِن الْ َغنَ ِم َ ،ق َ
ال « :
اح ُل ْب َها
�أَتَ�أْ َذ ِن َ
ني �أَنْ َ�أ ْح ُلبَ َها ؟ « َ ,قالَ ْت  :بَ َلى ِب�أَبِي �أَنْ َت َو�أُ ِّمي  ،نَ َع ْم �إِنْ َر�أَيْ َت ِب َها َح ْلبًا َف ْ
َ ،ف َد َعا ِب َها َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ « ،ف َم َ�س َح بِيَ ِد ِه �ضرَ ْ َع َها َو َ�س َّمى اللهَّ َ َع َّز
الر ْه َط
واجترَ َّ ْت َ ،و َد َعا ِب�إِنَا ٍء يُ ْرب ُ
َاج ْت َع َل ْي ِه َو َد َّر ْت ْ
َو َجلَّ َو َد َعا لَ َها فيِ َ�شا ِتها َ ،فتَف َ
ِ�ض َّ
َف َح َل َب ِفي َها ث ًَّجا َحتَّى َعال ُه الْبَ َها ُء  ،ث َُّم َ�سقَا َها َحتَّى ُر ِويَ ْت َ ،و َ�سقَى �أَ ْ�ص َحابَ ُه َحتَّى َر َو ْوا
ا�ضوا ث َُّم َح َل َب ِفي َها ثَا ِنيًا بَ ْع َد بَ ْد ٍء َحتَّى
َ ،و�شرَ ِ َب � ِآخ َر ُه ْم َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم  ،ث َُّم �أَ َر ُ
َملأَ الإِنَا َء  ،ث َُّم غَا َد َر ُه ِع ْن َد َها ث َُّم بَايَ َع َها وا ْرتحَ َ ُلوا َع ْن َها « َ ،ف َق َّل َما لَ ِبثَ ْت َحتَّى َجا َء َز ْو ُج َها
�أَبُو َم ْعبَ ٍد يَ ُ�س ُ
وق َ�أ ْعنُ ًزا ِع َجا ًفا يَتَ َ�سا َو ْك َن ُه ْزال ُ�ض ًحى  ،مخُ ُّ ُه َّن َق ِليلٌ َ ،ف َل َّما َر�أَى �أَبُو َم ْعبَ ٍد
ال َّلبنَ َ َعجِ َب َ ،و َق َ
ال�شا ُة َعا ِز ٌب ِحيَ ٌ
ال َ ،وال
ال ِ :م ْن �أَيْ َن لَ َك َه َذا ال َّلبنَ ُ يَا �أُ َّم َم ْعبَ ٍد ؟ َو َّ
َح ُلوب َة فيِ الْبَ ْي ِت ؟ َقالَ ْت  :ال َواللهَّ ِ �إِال �أَنَّ ُه َم َّر بنا َر ُجلٌ ُمبَا َر ٌك ِم ْن َحا ِل ِه َك َذا َو َك َذا َ ،ق َ
ال
�ِ :ص ِفي ِه ليِ يَا �أُ َّم َم ْعبَ ٍد َ ،قالَ ْت َ :ر�أَيْ ُت َر ُجال َظا َه َر الْ َو َ�ضا َء ِة �أَبْ َل َج الْ َو ْج ِه َح َ�س َن الخْ َ ْل ِق لمَ ْ
يم  ،فيِ َع ْينَ ْي ِه َد َع ٌج  ،وَفيِ �أَ ْ�شفَا ِر ِه َو َط ٌف  ،وَفيِ َ�ص ْو ِت ِه
تَ ِع ْب ُه ث ُْج َل ٌة َولمَ ْ تُ ْز ِر ِب ِه َ�ص ْع َل ٌة َ ،و ِ�س ٌ
َ�ص َهلٌ  ،وَفيِ ُعنُ ِق ِه َ�س َط ٌع  ،وَفيِ لحِ ْ يَ ِت ِه َكثَاثَ ٌة � ،أَ َز ُّج �أَ ْق َرنُ � ،إِنْ َ�ص َم َت َف َع َل ْي ِه الْ َو َقا ُر َ ،و�إِنْ
يب
ا�س َو�أَبَ َها ُه ِم ْن بَ ِع ٍيد ،و�أَ ْحال ُه َو َ�أ ْح َ�سنُ ُه ِم ْن َق ِر ٍ
تَ َك َّل َم َ�س َما ُه َو َعال ُه الْبَ َها ُء � ،أَ ْج َملُ النَّ ِ
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ات نَ ْظ ٌم يَتَ َح َّد ْرنَ َ ،ربْ ٌع ال يَ�أْ َ�س
ُ ،ح ْل ُو المْ ِ ْن َط ِق َ ،ف ْ�صلٌ ال َه ِذ ٌر َوال نَ ِز ٌر َ ،ك�أَ َّن َم ْن ِط َق ُه َخ َر َز ٌ
ِم ْن ُطولٍ َ ،وال تَ ْقتَ ِح ُم ُه عَينْ ٌ ِم ْن ِق�صرَ ٍ  ،غ ُْ�ص ٌن بَينْ َ غ ُْ�صنَينْ ِ َف ُه َو �أَنْ�ضرَ ُ الثَّالثَ ِة َم ْن َظ ًرا ،
َو�أَ ْح َ�سنُ ُه ْم َق ْد ًرا  ،لَ ُه ُر َفقَا ُء يَ ُحفُّونَ ِب ِه � ،إِنْ َق َ
ال َ�أنْ َ�صتُوا ِل َق ْو ِل ِه َ ،و�إِنْ �أَ َم َر تَبَا َد ُروا ِ�إلىَ �أَ ْم ِر ِه
ِ�س َوال ُم َفنَّ ٌد َ ،ق َ
اح ُب ُق َريْ ٍ�ش الَّ ِذي ذ ُِك َر
ال �أَبُو َم ْعبَ ٍد ُ :ه َو َواللهَّ ِ َ�ص ِ
 ،محَ ْفُو ٌد محَ ْ ُ�شو ٌد ال َعاب ٌ
لَنَا �أَ ْم ُر ُه َما ذ ُِك ُر بمِ َ َّكةََ ،ولَق َْد َه َم ْم ُت �أَنْ �أَ ْ�ص َحبَ ُه َو َلأ ْف َع َل َّن �إِنْ َو َج ْد ُت ِ �إلىَ َذ ِل َك َ�سبِيال.

اللغة :
الكلمة
جلدة

املعنى
�صلبة

الربزة

العفيفة الرزينة التي يتحدث �إليها الرجال فتربز لهم ،وهي كهلة
قد خال بها �سن ،فخرجت عن حد املحجوبات.
رج َل ْيه �إىل َب ْطنه ب َث ْوب َي ْج َم َع ُهما
االح َتباء :هو �أن َي ُّ�ض ّم الإن�سان ْ
ْ
َ
عو�ض
بالي َد ْين َ
به مع ظ ْهره ،و َي ُ�ش ُّده عليها .وقد يكون االحتباء َ
ال َّثوب
اخليمة ال�صغرية �أعالها م�ستدير �أو البناء امل�ستدير املقو�س
املجوف.
الر ْمل ك أ� َّنهم
املرمل:الذي نفذ زاده فرقت حاله و�أ�ص ُله من َّ
بالر ْمل ،ومنه الأرملة لرقة حالها بعد قيمها.
َل ِ�صقوا َّ
ال�س َنة وهي ا َ
جل ْدب واملَجاعة يقال � ْأ�س َنت
ُم ْ�س ِنتني �أي داخلني يف َ
القوم فهم ُم ْ�س ِن ُتون
الك�رس بالك�رس والفتح  :جانب البيت.

حتتبي
القبة
ني
ُم ْر ِم ِل َ
ني
ُم ْ�س ِن ِت َ

�س الخْ َ ْي َم ِة
ِك رْ ِ
النحر
جل ْهد وا َ
ا ُ
جل ْهد

ال�صدر و�أ�سفل العنق

الو ْ�سع َّ
والطاقة ،وبال َف ْتح  :املَ َ�شقَّة.
بال�ضم هو ُ
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ِب�أَبِي �أَ ْن َت
َو�أُ ِّمي
َاج ْت َع َل ْي ِه
َف َتف َ
ِ�ض
ُي ْرب ُ
الر ْه َط
َّ
َث ًّجا

�أفديك ب�أبي و�أمي.
للح ْلب
َتح ْت ما َبينْ ِر ْج َل ْيها َ
يريد ف َ
الإربا�ض :الإرواء �إىل �أن يثقل ال�شارب فريب�ض.
الر ْهط ما بني الثالثة �إىل الع�رشة
َ
ال�س َيالن قال اهلل تعاىل :
ال َّث ّج َّ
�سياال
ﱫ  Y X W V U Tﱪ �أي ّ

َح َّتى َعال ُه
ا ْل َب َه ُاء
ا�ضوا
�أَ َر ُ

من �أرا�ض احلو�ض� :إذا ا�ستنقع فيه املا  ،يى نقعوا بالري مرة بعد
�أخرى.

لبثت

مكثت وانتظرت و�أقامت

الأعنز

جمع عنز وهي الأنثى من املعز والظباء
الت�ساوك :التمايل من ال�ضعف واملعنى� :أنها ل�ضعفها وفرط
هزالها تتخاذل ويتخلف بع�ضها عن بع�ض.
جمع ال�شاة وهي الواحدة من الغنم

او ْك َن
َي َت َ�س َ
ال�شاء
�أبلج الوجه
لمَْ ت َِع ْب ُه ُث ْج َل ٌة
�صو ِت ِه
َوفيِ
ْ
َ�ص َه ٌل
َولمَْ ُت ْز ِر ب ِِه
َ�ص ْع َل ٌة
ف
الو َط ُ
َ

ل ُه
يريد عال الإناء َبهاء ال َّلنب وهو وبي�ص الرغوة �أي �أ َّنه م أ

م�رشق الوجه م�ضيئه ومنه :احلق أ� بلج.
وا�سرتخاء �أ�سفله يقال رجل �أ ْثجل �إذا كان
الب ْطن ْ
ال ُّث ْجلة ِع َظم َ
الب ْطن.
عظيم َ
�صوت فيه بحة ال يبلغ �أن تكون ج�شة ،وهو ي�ستح�سن خللوه
عن احلدة امل�ؤذية لل�صماخ.
ال�صعلة� :صغر الر�أ�س ،يقال  :رجل �أ�صعل ،وامر�أة �صعالء.
الوطف :الطول.
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َد َع ٌج
َوفيِ ُع ُن ِق ِه
َ�س َط ٌع
الكث
َ�س َما ُه َو َعال ُه
ا ْل َب َه ُاء
الوقار

ال�سوا ُد يف ال َعينْ ويف غريها ،رجل �أدعج ومر�أة دعجاء
َّ
الد َع ُج َّ
ال�سطع :طول العنق ،ورجل �أ�سطع وامر�أة �سطعاء ،وهو من
�سطوع النار.
الغزير والكثيف
�أي �سماه البهاء وعاله على �سبيل الت�أكيد للمبالغة يف و�صفه
بالبهاء والرونق �إذا �أخذ يف الكالم؛ لأنه عليه ال�سالم كان �أف�صح
العرب.
الرزانة واحللم والهيبة

الف�صل

احلق والباطل� ،أي منطقه و�سط
البينِّ الظاهر ،الذي َيف ِْ�صل بني ّ
َ
بني النزر والهذر فا�صل بينهما.

اخلرز
الربع

حبات تنظم يف عقد ت�ضعه املر�أة يف رقبتها لتتزين به
لي�س بالطويل وال بالق�صري

حف به

ا�ستدار حوله و�أحدق به

َت ْق َت ِح ُم ُه َعينْ ٌ
محَْ فُو ٌد
محَْ ُ�شو ٌد
ال�شيء
بادر
َ
وله و�إليه
ُم َف َّن ٌد

يقال ا ْق َتحمت فالن ًا عيني �إذا احتقرته وا�ست�صْ َغ َر ْت ُه  ،ويقال فى
املنظرامل�ستقبح :اقتحمته العني؛ �أي ازدرته ،ك�أنها وقعت من
قبحه فى قحمة  ،وهي ال�شدة.
حلفَد ُة ا َ
خمدوم وا َ
خل َد ُم قال اهلل َّ
جل وع َّز :
ﱫ Þ Ý Ü Û Ú Ùﱪ،و�أ�صل
احلفد مداركة اخلطو.
جمتمع؛ عليه؛ تعنى �أن �أ�صحابه يزفون فى خدمته ،ويجتمعون
عليه.

عجل �إليه وا�ستبق و�سارع
ب
ُم َك َّذ ٌ
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اال�ستيعاب :

 -1جاء يف و�صف �أم معبد �أنها برزة ففي ظنك �أي الن�ساء �أف�ضل :الربزة �أم
املق�صورة؟
 -2اذكر ما ي�شري �إىل توا�ضع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا الن�ص؟
 -3قال جرير خماطبا عمر بن عبد العزيز :

اج ِة َه َذا ْ أَ
هذي ْ أَ
ال ْر َم ِل ال َّذ َك ِر
اجتَ َها َف َم ْن لحِ َ َ
ال َرا ِم ُل َق ْد َق َّ�ض ْيت َح َ

�أين جند هذا املعنى يف قول �أم معبد؟
 -4ما �سبب �إميان �أم معبد وزوجها بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ظنك؟
 -5من �صفات الزعيم �أن يكون مطاع الأمر حمبوبا من �أتباعه � ،أن جند هذا يف الن�ص
�أعاله ؟

التدريب األول :

التدريبات

�صل بني كل من الكلمات الآتية ؟
1 -1العواء  :الثور
2 -2ا�ستهالل  :ال�شاة
 3 -3خوار  :الذئب
 4 -4زئري  :املولود
 5 -5ثغاء  :الأ�سد

التدريب الثاني :
.1
.2
.3
.4
.5

اخرت مرادف الكلمات الآتية مما يقابلها وا�ستخدمها يف جملة:
مر�ض
اغتنى
افتقر
� 1أرمل :
مقطب م�رشق مبت�سم
2عاب�س :
مطاع خمدوم مع�صي
3حمفود :
�ضعيف هزيل
قوي
4جلد :
طوال
�ضعاف �سمان
5عجاف :
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التدريب الثالث :

اخرت اجلملة املنا�سبة من الن�ص للتعبري عن اجلمل الآتية:
 /1كث اللحية
 /2كالمه متو�سط  ،ال كثري وال قليل
 /3جتل�س �أمام بيتها
� /4ضعيف ال ي�ستطيع امل�شي
 /5مقرتن احلاجبني.

التدريب الرابع :

و�ضح ما ي�أتي :
1 -1موقع مرملني م�سنتني من الإعراب.
2 -2املبتد�أ يف خمهن قليل .
عامر .
�3 -3سبب اجلر يف �أبي بكر يف قوله  :موىل �أبي بكر ُ
�4 -4سبب الن�صب يف نطقه يف قولها  :ك�أن منطقه.
5 -5اذكر الفعل املا�ضي من الفعل  :تزر به �صعلة.

التدريب اخلامس :

يف �أ�سلوب �سليم معرب �صف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�سرت�شدا بو�صف
�أم معبد اخلزاعية له �صلى اهلل عليه و�سلم.
يقال :
ـ �رضع ال�شاة والبقرة.
ـ ُخلف الناقة وجمعها �أخالف.
ـ ثدي املر�أة.
ـ ثند�ؤة الرجل.
ـ َط ْبي الكلبة وجمعها �أَ ْطبَاء.

املطالعة والأدب

158

( )16-3ذكرى املولد
للأ�ستاذ �أحمد ح�سن الزيات (بت�رصف)
بني �إيوان ك�رسى وبالط القي�رص اهتز مهد العربي اليتيم يف �أر�ض مكة فت�صدع
لهزته الإيوان  ،وتطامن لهيبته الق�رص وك�أمنا هتف بالعاهلني العظيمني من جانب
الغيب هاتف  ( :اليوم ينتهي تاريخ ويبتدئ تاريخ لي�س بعد اليوم ملك وال كاهن وال
�سيد و�إمنا العبادة هلل  ،والقيادة للر�سول  ،وال�سيادة للدين  ،واحلكومة للم�سلمني ،
والدنيا للجميع ) .
وبني عر�ش القي�رص وعر�ش ك�رسى انت�صب منرب النبي الكرمي يف �سماء املدينة
فانبثق نوره القد�سي يف جماهل البدو ومعامل احل�رض  ،كما يبت�سم الأمل يف قطوب
الي�أ�س  ،وتوم�ض املنارة يف ظالم املحيط .
هنالك ظهرت الوحدانية على الوثنية  ،والإن�سانية على الع�صبية والإ�سالمية
على اجلاهلية  .ثم عرف الإن�سان قدر الإن�سان  ،و�أدركت النفو�س جمال
الإح�سان.
فلينظر اليوم �شعب حممد و�أتباع حممد ماذا يف نفو�سهم من دينه وماذا يف
�أخالقهم من خلقه  ،وماذا يف �أيديهم من تراثه ؟ ف�إن وجدوا �أن دينهم �أ�صبح ر�سمياً
ال يف نفو�س اخلا�صة و�أثراً م�شوهاً �ضئي ً
حمي ً
ال يف نفو�س العامة  ،و�أن �أخالقهم فقدوها
يوم فقدوا احلرية  ،و�أ�ضاعوها يوم �أ�ضاعوا امللك  ،و�أن تراثهم �أ�صبح نهباً مق�سماً بني
�شذاذ ال�شعوب وذ�ؤبان الأمم  ،فليفيقوا من النوم  ،وليخففوا عن القدر اللوم  ،ف�إن اهلل
ال يظلم النا�س مثقال ذرة  .ومن عاند طبيعة احلياة فقتل يف نف�سه الطموح  ،ويف فكره
التجدد  ،ويف عمله االبتكار  ،ور�ضى �أن يكون يف الدنيا كالأثر يف املتحف يدل على
ملك باد و�شعب انقر�ض  ،ك�أن ي�سرياً عليه �أن يدع دينه ووطنه للم�ستعمرين  ،ثم
يقعد مقعد اخلوالف يتح�رس على املجد املفقود  ،ويتعلل بالأماين الكواذب .
�إن ذكرى مولد الر�سول ذكرى انطالق الإن�سانية من �أ�رس الأوهام وطغيان
احلكام و�سلطان القوة وحتكم اجلهالة فما �أجدر النفو�س الذاكرة احلرة  ،على اختالف
منازعها � ،أن تخ�شع �إجال ًال لذكرى ر�سول التوحيد والوحدة ونبي احلرية وال�سالم
والوئام واملحبة .
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التدريب األول :

التدريبات

�أجب عما ي�أتي :
�1 -1أحدث الإ�سالم تغيرياً جذرياً يف العقائد واملجتمع  .و�ضح .
2 -2ما الذي ينبغي �أن يراجعه �أن�صار حممد �صلى اهلل عليه و�سلم من حني �إىل
�آخر ؟
3 -3فيم تتمثل ذكرى مولد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ؟
4 -4ما �سبب �ضعف امل�سلمني حالياً يف ر�أيك ؟

التدريب الثاني :

هات املرادف يف املعنى لكل ما حتته خط فيما ي�أتي :
1 -1ت�صدع الإيوان .
2 -2وتطامن لهيبته الق�رص .
3 -3انبثق نوره يف جماهل البدو .
�4 -4أثر م�شوه �ضئيل يف نفو�س العامة .
5 -5فليفيقوا من النوم .
6 -6توم�ض املنارة يف ظالم املحيط .
ّ 7 -7
دل على ملك باد .

التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد يف املعنى لكل ما حتته خط فيما ي�أتي :
1 .1اهتز مهد العربي يف مكة .
2 .2يبت�سم الأمل يف قطوب الي�أ�س .
�3 .3أدركت النفو�س جمال الإح�سان .
�4 .4أ�صبح دينهم ر�سماً حمي ً
ال يف النفو�س .
5 .5ليخففوا عن القدر اللوم .
6 .6كان ي�سرياً عليه �أن يدع دينه ووطنه .
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التدريب الرابع :

اذكر املفرد لكل كلمة مما ي�أتي :
معامل  ،اتباع  ،ذ�ؤبان  ،امل�ستعمرون  ،اخلوالف  ،الأماين  ،منازع .

التدريب اخلامس :

اذكر اجلمع لكل كلمة مما ي�أتي  ،وا�ستعمل ذلك يف جمل مفيدة :
هاتف  ،عر�ش  ،منرب  ،الأمل  ،مناره  ،اثر  ،ذرة .

التدريب السادس :

ا�ستخرج ال�صور اجلمالية يف العبارة التالية :
انبثق نوره القد�سي يف جماهل البدو  ،ومعامل احل�رض  ،كما يبت�سم
الأمل يف قطوب الي�أ�س  ،وتوم�ض املنارة يف ظالم املحيط .

التدريب السابع :

�أعرب ما حتته خط فيما ي�أتي :
1 -1ك�أمنا هتف بالعاهلني العظيمني هاتف .
�2 -2إمنا العبادة هلل .
3 -3ماذا يف �أخالقهم من خلقه .
�4 -4إن دينهم ا�صبح ر�سماً حمي ً
ال يف نفو�س اخلا�صة .
�5 -5أن يكون يف الدنيا كالأثر يف املتحف .
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( )17-3اخلالدات العظيمات
و�أي خلد يحفظه التاريخ  .وتتناقله الأجيال  ،ويجري به ركب الزمن ،
وت ّدخره الأيام ذخرية تهديها �إىل الأبناء والأحفاد �أعظم من �سرية عطرة تتحدث
عن �أم ر�ؤوم حببت �إىل �أبنائها البذل واجلهاد واال�ست�شهاد يف �سبيل الوطن  ،وزوج
عطوف  ..عاونت زوجها فيما تعر�ض له من حمنة  ،وما �صادف من عقبات  ،وما
ت�ألب عليه من �أعداء و�أحداث  ،فعاجلت بتعاونها م�شكالت العي�ش والنف�س جميعاً.
و�أخت ودود م�ضت �إىل الكفاح مع �أخيها جماهدة ت�شد الأزر وترد الكيد  ،وحتمي
الظهر  ،وت�ؤدي اخلدمات  ،وبنت حنون حملت يف حمنة الأهل ن�صيباً فوق ما ي�ؤهلها
له �سنها وا�ستعدادها .
كل �أولئك عظيمات خالدات وكل �أولئك قوى دافعة  ،و�أمثلة من الرثوة
الوطنية التي تُدخر لل�شدائد فتجلى بها الكروب وتُبدد اخلطوب .
هذه ال�سيدة  ..خديجة بنت خويلد زوج النبي �صلوات اهلل و�سالمه عليه
ت�ساند زوجها يف حمنته فت�رسي عنه وتخفف ما انق�ض ظهره حتى �رشح اهلل �صدره
ورفع ذكره .
وهذه ن�سيبة بنت كعب �أم ال�شهداء قدمت ابنيها وزوجها و�أخاها �ضحايا
يف �سبيل ن�رصة احلق  ،ومقاومة الباطل  ،ورد البهتان وال�ضالل  ،فلما �رسى الناعي
بنب�أ ا�ست�شهادهم مل تلطم خداً  ،ومل تعفر وجهاً  ،ومل ت�شق جيباً  ،كما تفعل اجلاهالت.
ومثلها اخلن�ساء �شاعرة الوفاء والرثاء و�شاحذة العزائم �إىل الفداء � ،ضحت ب�أوالدها
الأربعة  ،ثم هتفت هتاف امل�ؤمنة ال�صادقة بكلماتها امل�شهورة  « :احلمد هلل الذي
�رشفني بقتلهم جميعاً »  ،ثم م�ضت كذلك يف بالئها وا�ستمرت يف كفاحها حتى
ا�ست�شهدت يف �ساحة اجلهاد التي ا�ست�شهد فيها �أبنا�ؤها .
وتلك خولة بنت الأزور التي �أبت �إال �أن ترافق �أخاها (�رضار ابن الأزور) يف
واقعة (�أجنادين) حيث خرجت جيو�ش خالد بن الوليد �إىل حماربة الروم على �أر�ض
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ال�شام لتحررها من ظلم الروم وعبودية الطغاة  ،ثم هي التي حلقت بنات قومها يوم
وقع �أخوها �أ�سرياً يف يد الأعداء  ،وم�ضت �إىل مطاردتهم حتى حلقت بهم  ،وخل�صت
�أخاها من الأ�رس وعادت به �إىل مع�سكر خالد بن الوليد  ،و�إنها كذلك ت�شرتك يف
كتائب اجلي�ش الذي قدم لفتح م�رص مل تخ�ش طول ال�سفر  ،وال بعد ال�شقة وال خطر
املعارك .
وهذه ا�سماء بنت �أبي بكر ال�صديق الفتاة البطلة  ،والأم املثالية ا�شرتكت
وهي فتاة مل تبلغ بعد ما بلغته الن�ساء – يف �إخفاق �أخطر م�ؤامرة عرفها التاريخ ،وهي
م�ؤامرة قري�ش الغتيال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقامت بدورها – على الرغم من
�صغر �سنها – ونه�ضت ب�أ�شق الأعباء حني تكفلت بنقل الأنباء والغذاء �إىل الر�سول ،
و�إىل �أبيها وهما خمتفيان يف غار ثور .ثم هي الأم – فيما بعد – التي عب�أت �شعور ولدها
عبد اهلل بن الزبري بالإقدام  ،ودفعته �إىل وجوب لقاء خ�صومه حني حاول الرتاجع ،
و�أر�سلت حكمتها اخلالدة « يا بني �إن ال�شاة ال ي�رضها �سلخها بعد ذبحها » .
وهذه رابعة العدوية التي تعلقت �صادقة ال�شعور بعبادة اهلل وطاعته فعمر
قلبها بالإميان الهادئ  ،واليقني الثابت  ،فكانت مث ً
ال للمر�أة الربة ال�صاحلة .
وتلك هند بنت عتبة � ،أم معاوية بن �أبي �سفيان التي ا�شرتكت مع املجاهدات
العربيات يف معركة الريموك  ،لتكفر عما اقرتفته �إبان جاهليتها ولتطهر يدها من دم
حمزة بن عبد املطلب .
وهذه �أم امل�ؤمنني عائ�شة بنت �أبي بكر التي وعت ن�صف هذا الدين فعملت
بفرائ�ضه  ،و�رشحت �أحكامه  ،وروت �سننه .
�أم  ،وزوج  ،و�أخت  ،وبنت  ،كل �أولئك مناذج للخالدات العظيمات حملت
كل منهن قلباً كبرياً  ،ونف�ساً عالية  ،فكن مثا ًال �صادقاً للأبناء والأحفاد والأجيال،
وقد بقيت ذكراهن تردد يف كل زمان  ،وعلى كل ل�سان  ،وبقي ندا�ؤهن يرن يف
م�سمع الزمان  ،و�صورهن ما تربح ترت�سم �أمام �أعني املجاهدات وال�سائرات يف
طريق املجد واخللود .
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اللغة :

الكلمة

ت�ألب
الأزر
انق�ض ظهره
البهتان
الناعي
تعفر
ال�شقة
�أخفق
ت�رسي عنه

املعنى

جتمع واحت�شد
القوة .
�أثقله .
الكذب وقول الزور .
الذي يجيء بخرب املوت .
مترغ يف الرتاب .
امل�سافة .
خاب وف�شل  ،وطلب �شيئ ًا ومل يدركه .
تك�شف عنه الهم .

التدريب األول :

التدريبات

�أجب عن الأ�سئلة الآتية :
1 .1ما الدور الذي قامت به خديجة بنت خويلد يف م�ساندة زوجها �صلى
اهلل عليه و�سلم ؟
2 .2كيف قابلت ن�سيبة نب�أ ا�ست�شهاد ابنيها وزوجها ؟
3 .3ماذا قالت اخلن�ساء عندما علمت با�ست�شهاد �أبنائها ؟ وعالم يدل
قولها؟
4 .4اذكر الدور الذي قامت به خولة بنت الأزور ؟
5 .5ما دور �أ�سماء بنت �أبي بكر يف �إبطال م�ؤامرة قري�ش الغتيال الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ؟
6 .6اذكر بع�ض �أدوار الن�ساء يف ع�رصنا احلا�رض .
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التدريب الثاني :

اذكر مرادف الكلمات التي حتتها خط فيما ي�أتي :
1 -1رزقني اهلل ب�أم ر�ؤوم حتبني و�أحبها .
2 -2ت�ألب عليه الأعداء .
3 -3كانت ال�سيدة خديجة ت�ساند النبي وت�رسي عنه  ،وتخفف ما �أنق�ض
ظهره .
�4 -4صربت ن�سيبة عند ا�ست�شهاد ابنيها وزوجها ومل تعفر وجهها بالرتاب.
5 -5كانت اخلن�ساء ت�شحذ عزائم �أوالدها �إىل اجلهاد .
6 -6ا�شرتكت �أ�سماء يف �إخفاق �أخطر م�ؤامرة على الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم .
7 -7ا�شرتكت هند يف اجلهاد لتكفر عما اقرتفته يف اجلاهلية .

التدريب الثالث :

اذكر م�ضاد الكلمات التي حتتها خط فيما ي�أتي  :ثم ا�ستعملها يف جملة مفيدة:
1 -1ال�سرية العطرة للأبطال ندخرها للأجيال القادمة .
2 -2ي�ضحي اجلنود ب�أرواحهم يف �سبيل مقاومة الباطل ورد البهتان .
3 -3يكافح الأحرار لتطهري الأر�ض من الطغاة .
4 -4خرجت اخلن�ساء حتم�س اجلنود ملالقاة العدو .
5 -5املر�أة تنه�ض ب�أ�شق الأعباء لرتبية الأبناء .

التدريب الرابع :

هات مفرد الكلمات الآتية ثم ا�ستعمله يف جملة مفيدة :
الأجيال  ،الأحفاد  ،اخلدمات  ،اخلطوب  ،العزائم  ،كتائب  ،خ�صوم ،
قوي.
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التدريب اخلامس :

هات جمع الكلمات الآتية  ،ثم ا�ستعمله يف جملة مفيدة :
ذخرية � ،سرية  ،حمنة  ،كرب  ،بالء  ،غار  ،ال�شاة  ،الربة .
التدريب ال�ساد�س :
ا�ستبدل بالتعابري التي حتتها خط تعابري �أخرى ت�ؤدي نف�س املعنى :
1 -1تتناقله الأجيال  ،ويجري به ركب الزمن .
2 -2هذه �أمثلة من التاريخ تبدد اخلطوب .
3 -3مل تخ�ش طول ال�سفر وال بعد ال�شقة .
4 -4وهي فتاة مل تبلغ بعد ما بلغته الن�ساء .

التدريب السابع :

�صغ من هذه الأحرف كلمات منا�سبة و�ضعها يف املكان اخلايل مكوناً جملة
مفيدة ( �ض – ح – ي ) :
1 -1للم�سلمني عيدان  ،عيد الفطر  ،وعيد . ...........
 ..........2 -2ال�شهداء ب�أرواحهم ذوداً عن الدين والوطن .
3 -3وقع حادث �أليم راح  .........عدد من النا�س .
�4 -4أمرنا الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أن نح�سن  ........نا .
5 -5وقعت معركة بني املتخا�صمني  ،وبلغ عدد  .......ثالثني قتيال .
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( )18-3احلكومة الإ�سالمية الأوىل
2
علي اخلفيف
بد�أت هذه احلكومة يوم �أن دخل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم املدينة املنورة،
وا�ستقر بها زعيماً للأو�س واخلزرج  ،ومن هاجر �إليهم من بطون قري�ش  ،ومن
الزمهم من م�سلمي العرب  ،فت�ألفت منهم جماعة متحدة  ،جعلت املدينة مقراً لها
ووطناً  ،ومن �أوامر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ونواهيه نظاماً وحكماً  ،فكانت منهم
دولة يحكمها الر�سول  ،فهو – �صلى اهلل عليه و�سلم – �صاحب الوالية العامة  ،وهو
م�صدر الت�رشيع  ،وله الق�ضاء  ،و�إليه التنفيذ  ،يدير ال�شئون  ،ويقود اجليو�ش  ،ويجبي
الأموال وينفقها يف وجوهها  ،ويوزعها على م�ستحقيها ويعقد العهود  ،ويقوم على
الوفاء بها  ،وينبذ �إىل من نق�ضها  ،ويحمل النا�س على اخلطة املثلى  ،ويهديهم �رصاطاً
م�ستقيما .
مل يكن نظام تلك احلكومة الإ�سالمية الأوىل نتيجة تطورات حكمية �سالفة،
وال �أثراً لثورات ما�ضية  ،كما مل يكن فكرة �أف�ضت �إليها �أزمات ا�ستع�صى حلها � ،أو
حاجات تعذر ق�ضا�ؤها  ،و�إمنا كان هدياً نبوياً  ،وتوفيقاً �إلهياً  ،لهذا جاءت �أ�س�س
احلكومة الإ�سالمية قواعد كلية  ،ومباديء عامة  ،جديدة ال يبليها الزمن  ،وم�ستقيمة
وال يقومها التطور � ،رصيحة � ،صاحلة لكل �أمة  ،مالئمة لكل زمن  ،قائمة يف كل
مكان .
من القواعد الكلية التي قامت عليها احلكومة الإ�سالمية الأوىل :
1 -1العدل� :أمر الإ�سالم ب�إقامة العدل ،وكرر الأمر به يف �صور �شتى تارة
بذكره كقوله تعاىل :ﱫ ©  ¹ ¯® ¬ « ªﱪ وتارة بالنهي
عن الظلم ،وكراهة �أهله كقوله :ﱫ K J I H G Fﱪ وقال:
ﱫl k j iﱪوقوله عليه ال�سالم � « :إن النا�س �إذا ر�أوا الظامل
فلم ي�أخذوا على يديه �أو�شك اهلل �أن يعمهم بعذاب من عنده » .
1

 1عن جملة الر�سالة العدد  246بت�رصف .
ً
 2ال�شيخ علي اخلفيف من العلماء امل�رصيني عمل بوزارة الأوقاف مديرا للم�ساجد له مقاالت وكتب يف
ال�شئون الإ�سالمية  ،كان من كتاب جملة (الر�سالة) امل�شهورة وجملة (الأزهر) .
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-2
-3

2امل�ساواة  :قرر الإ�سالم مبد�أ امل�ساواة يف قوله تعاىل :
ﱫ ¬ ® ¯ ﱪ وقوله عليه ال�سالم  « :امل�سلمون ك�أ�سنان
امل�شط » .
3الت�آلف والوحدة  :دعا الإ�سالم يف �أكرث من مو�ضع �إىل الوحدة وعدم
الفرقة فقال تعاىل  :ﱫ  )( ' & % $ﱪ وقال:
ﱫ I H GF E D C B A
SRQ PON MLKJ
 Tﱪ وقال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم « :امل�سلمون يد على من

�سواهم» .

4 -4ال�شورى  :ح�ض الإ�سالم عليها ف�أمر بها نبيه بقوله :
ﱫ = > ?@  FE D C B Aﱪومدح بها امل�ؤمنني �إذ
و�صفهم بها فقال :ﱫ  p o nﱪ
5 -5الن�صيحة  :ويدخل فيها الأمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،وقد عنى بها
الإ�سالم فجعلها من الدين فقال عليه ال�صالة وال�سالم  « :الدين الن�صيحة،
قالوا ملن يا ر�سول اهلل ؟ قال  :هلل ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم» ولعن
اهلل بني �إ�رسائيل لأنهم كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه وقال:
ﱫ  W V U T Sﱪ وقال عليه ال�صالة وال�سالم � “ :إن اهلل
ير�ضى لكم ثالثا « ثم ذكر منها � ...أن تنا�صحوا من واله اهلل �أمركم » .
6 -6التعاون  :فقد �أمر به الكتاب فقال:ﱫ¾ ¿ Ä ÃÂ Á À
 Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Åﱪ

على هذه القواعد التي تقيم احلكم على �أ�سا�س متني  ،وتكفل له �أكمل غاياته
قامت حكومة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف املدينة املنورة وفيما جاورها من
القرى .
وكانت الواليات على عهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم تكاد تنح�رص يف
قيادة اجلند  ،ووالية ال�صالة والتعليم  ،ووالية ال�صدقات والأموال  ،ووالية الق�ضاء
واملظامل – ووالية الت�رشيع .
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ف�أما قيادة اجلند فكانت �إليه  ،يدعو �إىل اجلهاد  ،ويعبئ اجلي�ش ف�إذا منعته
موانع من قيادة  ،عهد �إىل بع�ض �أ�صحابه بها  ،ومل يكن له �صلى اهلل عليه و�سلم جي�ش
خا�ص  ،و�إمنا كان امل�سلمون الذين يف املدينة وما جاورها يكونون جي�ش احلكومة
الإ�سالمية  ،ال يعفى من اخلروج �إال من �أقعده املر�ض �أو ال�ضعف املعجز � ،أو مل يجد
نفقة  .وكان �أحدهم يحزن �أ�شد احلزن على تخلفه عن اجلهاد حتى �أنزل اهلل قوله :
ﱫ` l k j i h g f e d c b a
| { z y xw v u t s rq p o n m
}~ﮯ¡«ª©¨§¦¥¤£¢
¬®¯¶µ´³²± °ﱪ

و�أما والية ال�صالة والتعليم  ،فكان الر�سول ي�ؤم �أ�صحابه باملدينة وير�سل
بع�ض �أ�صحابه �إىل اجلهات النائية والقبائل التي �أ�سلمت لي�ؤموهم وير�شدوهم ،
ويعلموهم القر�آن .
و�أما والية ال�صدقات والأموال فكانت جبايتها �إىل من يختارهم من �أ�صحابه
العاملني ب�أحكامها يجمعونها من �أ�صحابها  ،ويح�رضون بها �إىل النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فيوزعها لوقتها دون �أن يدخر منها �شيئاً .
و�أما والية الق�ضاء واملظامل  ،فكانت �إليه يف املدينة املنورة  ،وكان ير�سل �أمثل
ا�صحابه �إىل اجلهات البعيدة ليقوموا ب�أمر الق�ضاء  ،فقد �أر�سل بع�ض �أ�صحابه �إىل اليمن
والبحرين ومكة .
و�أما والية الت�رشيع فكانت له وحده  ،لأنه �إمنا �أر�سل لي�رشع للنا�س دينهم،
ويهديهم �إىل ربهم  ،وال ينطق يف ذلك عن هوى  ،و�إمنا ي�صدر فيه عن الوحي ينزل به
الروح الأمني على قلبه فيقر�ؤه على النا�س قر�آنا مبينا .
تلك هي �أهم الواليات على عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم  ،ومل تقت�رص
�أعمال احلكومة يف عهده عليها  ،بل جتاوزتها �إىل كثري من الأعمال التي دعت �إليها
احلاجة  ،واقت�ضاها تنظيم العمل مثل الكتابة واملحا�سبة والرتجمة واحلرا�سة  ،فكان
لكل هذه الأعمال رجال من �أ�صحابه يقومون بها حتت �إر�شاده وتوجيهه .
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اللغة :

الكلمة

تذهب ريحكم
يعبيء
تفي�ض
املظامل

التدريب األول :

املعنى

تذهب قوتكم .
يجهز ويهيئ .
متتلئ .
جمع مظلمة وهي ما يقع على الإن�سان من ظلم .

التدريبات

�أجب عن الأ�سئلة الآتية :
1 -1مم كان يت�ألف جمتمع املدينة ؟
2 -2اذكر ثالثا من القواعد التي قامت عليها احلكومة الإ�سالمية الأوىل ؟
3 -3كيف تكون جي�ش احلكومة الإ�سالمية الأوىل ؟
4 -4كيف كان يعلم الر�سول �أهل القرى البعيدة من املدينة ؟

التدريب الثاني :

اربط بني كل كلمتني مرتادفتني يف املعنى من القائمتني (�أ) و (ب) :
القائمة (�أ)
 -1ا�ستقر
 -2ت�ألفت
 -3العهود
� -4رصيحة
� -5شتى
 -6متني
 -7يعبيء
 -8البعيدة
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القائمة (ب)
النائية .
وا�ضحة .
�أق�سام .
يجهز .
املواثيق .
تكونت .
خمتلفة .
قوي .
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التدريب الثالث :

ادخل الكلمات الآتية يف جمل مفيدة :
.........................................
		
النزاع
.........................................
ال�شورى		
.........................................
الن�صيحة
.........................................
		
التعاون
.........................................
		
ينفق

التدريب الرابع :

اذكر نوع اخلرب فيما ي�أتي :
1 -1النبي �صلى اهلل عليه و�سلم – �صاحب الوالية العامة .
2 -2اهلل – �سبحانه وتعاىل – ال يظلم النا�س �شيئاً .
3 -3امل�سلمون ك�أ�سنان امل�شط .
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( )19-3ال�شيخ �أحمد العاقب
1
حمجوب عمر با�رشي
�أنار الإ�سالم جنوب �رشقي �آ�سيا  ،لأن التجار امل�سلمني ذهبوا �إىل تلك
البقاع منذ القرن الأول الهجري  ،وما من جهة يذهب �إليها التجار امل�سلمون �إال
ويقيمون فيها م�سجداً يذيع الإ�سالم واللغة العربية  ،ف�أن�شئت املدار�س الأولية التي
عرفت با�سم (الكتاتيب) وانعقدت احللقات يف امل�ساجد واملدار�س لتدري�س العلوم
الإ�سالمية واللغة العربية  ،وتفهم �أهل املاليو دينهم احلنيف  ،ودفعتهم غريتهم �إىل �أن
يبعثوا �أبناءهم �إىل الأزهر ال�رشيف ليزدادوا علماً وتفقهاً  ،وكان للدين الإ�سالمي �أثره
يف بعث الروح الوطنية ويقظة ال�شعب املالوي مطالباً بحريته وا�ستقالله  ،فاحلركة
الوطنية املالوية نبعت من الإ�سالم .
وا�ستعمر الإجنليز ماليزيا  ،وفر�ضوا اللغة الإجنليزية فر�ضاً لغة �أ�سا�سية ف�أح�س
املالويون �أنهم البد �أن يحافظو على دينهم وعلى القر�آن الكرمي  .فقي�ض اهلل �شيخنا
�أحمد العاقب ال�سوداين امل�سلم والأ�ستاذ املر�شد .
در�س �أحمد العاقب على علماء �أ�رسته كال�شيخ الأمني ال�رضير  ،فهو �سوداين
من توتي  ،ثم �شد الرحال �إىل ماليزيا ومعه ال�شيخان اجلليالن �سوركتي والعبا�سي
ف�أ�س�س املدار�س الأهلية الإ�سالمية  ،وا�ستعان بال�سودانيني الذين يجيدون اللغة
الإجنليزية ليعملوا معه فا�ستجاب له نفر كرمي .
كان �أغلب الذين دخلوا املدار�س الإ�سالمية الأهلية من �أبناء الفقراء لأن
اال�ستعمار الإجنليزي زين للنا�س �أن من ال يتعلم يف مدار�سه ال يح�صل على وظيفة
حمرتمة  ،فحارب ال�شيخ �أحمد العاقب هذا االجتاه  ،وات�صل مب�رص التي فتحت مدار�سها
املدنية للطالب املالويني  ،وخاطب ملوك العرب فهبوا لن�رصته ،فا�ستطاع �أن يطور

 1عن كتاب ( رواد الفكر ال�سوداين ) بت�رصف .
الأ�ستاذ  :حمجوب عمر با�رشي كاتب و�أديب معروف  ،يجيد اللغة العربية والإجنليزية والفرن�سية  ،كان
على �صلة وثيقة بكبار الأدباء يف الوطن العربي  ،وكان �صديق ًا للأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد  ،له عدد من
امل�ؤلفات يف الثقافة ال�سودانية .
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التعليم الإ�سالمي ورقاه �إىل املرحلة العالية  ،وا�ستعان على ذلك بالعلماء امل�سلمني
من الهند .
�إن ال�شيخ �أحمد العاقب الرائد املب�رش العامل قد قدم خدمات جليلة للإ�سالم
واللغة العربية .
�إن �أحمد العاقب رجل متمكن يف الثقافة العربية والإ�سالم  ،ملم بتطورات
علم الرتبية وعلم النف�س الرتبوي  ،فالذين عرفوه ي�شهدون له بثقافته الوا�سعة  ،لقد
وهب �أحمد العاقب حياته للعلم وخلدمة بالده  ،فكرهه اال�ستعمار الإجنليزي وحاربه
يف كل ميدان عمل به  .وهو والد العالمة الدكتور عبد الرحمن �أحمد العاقب .
هذا رجل يجب �أن ينق�ش ا�سمه يف �سجل اخلالدين ويفخر به ال�سودان  ،لأن
كفاءته عمت ال�سودان والعامل الإ�سالمي  ،كان رائداً يف الداخل واخلارج  .ما �أغنى
ال�سودان برجاله  ،رحم اهلل ال�شيخ �أحمد العاقب املعلم الرائد املربي .

التدريبات
التدريب األول :

�أجب عما ي�أتي :
1 -1متى ذهب التجار �إىل جنوب �رشق �آ�سيا ؟
2 -2ملاذا �أوفدوا �أبناءهم �إىل الأزهر ؟
3 -3ما �أثر الإ�سالم على ال�شعب املالوي ؟
4 -4من هاجر مع ال�شيخ �أحمد العاقب ؟
5 -5مبن ا�ستعان يف مدار�سه ؟
6 -6ملاذا كان �أغلب طالب هذه املدار�س من الفقراء ؟
7 -7كيف ا�ستطاع ال�شيخ �أحمد العاقب �أن يطور التعليم الإ�سالمي ؟
8 -8ملاذا حارب اال�ستعمار �أحمد العاقب ؟
9 -9ماذا تعرف عن الدكتور عبد الرحمن العاقب ؟
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التدريب الثاني :

اذكر املرادف يف املعنى ملا حتته خط :
�1 -1أنار الإ�سالم جنوب �رشقي �آ�سيا .
2 -2يقيمون فيها م�سجداً يذيع الإ�سالم .
3 -3دفعتهم غريتهم �أن يبعثوا �أبناءهم �إىل الأزهر .
4 -4ثم �شد الرحال �إىل ماليزيا .
5 -5ط ّور التعليم الإ�سالمي ورقاه �إىل املرحلة العالية .

التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد يف املعنى ملا حتته خط :
1 .1وانعقدت احللقات .
2 .2ليزدادوا علماً .
3 .3ويقظة ال�شعب .
4 .4ا�ستعبد الإجنليز ال�شعب املاليزي .
5 .5فهبوا لن�رصته .

التدريب الرابع :

اذكر املفرد لكل جمع مما ي�أتي :
البقاع  ،الكتاتيب  ،املالويون  ،الفقراء  ،ملوك  ،خدمات .

التدريب اخلامس :

هات اجلمع لكل ما ي�أتي :
القرن  ،الأول  ،الروح  ،الوظيفة  ،الرائد  ،املب�رش .
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التدريب السادس :

ادخل هذه الكلمات يف جمل مفيدة :
�أنار  ،انعقد  ،بعث  ،يقظة  ،ا�ستجاب � ،أغلب .

التدريب السابع :

ح ّول الأخبار الآتية �إىل املطلوب �أمام كل عبارة :
		
 .1لأن التجار امل�سلمني ذهبوا �إىل تلك البقاع
		
 .2كان للدين الإ�سالمي �أثره يف بعث الروح
		
 .3كان �أغلب الذين دخلوا املدار�س فقراء
 .4كان رائداً يف اخلدمة الوطنية			
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(� )20-3ساتي ماجد

داعية الإ�سالم يف �أمريكا

هذه �سرية عطرة لرجل نذر نف�سه وحياته للإ�سالم ون�رشه يف �أرجاء العامل،
وتعليم مبادئه للم�سلمني  ،ودعوة غري امل�سلمني له  ،و�إدخالهم يف رحابه الطيبة
و�إخراجهم من ظلمات الكفر وال�رشك �إىل نور الإ�سالم .
ذلك هو ال�شيخ �ساتي ماجد القا�ضي حممد القا�ضي – ولد يف قرية (الغدار)
بدنقال العجوز (الوالية ال�شمالية) يف �أ�رسة علم وفقه وق�ضاء – يف يوم من �أيام عام
ثالثة وثمانني وثمامنئة و�ألف ميالدية – وك�ش�أن ال�سلف ال�صالح من علمائنا – بد�أ
تعليمه بحفظ القر�آن الكرمي يف خلوة ال�شيخ القاريء �أحمد وديدي يف قرية (رومي)
التي تقع جنوب مدينة القولد .
وبعد �أن مت حفظ القر�آن – ومل يبلغ العا�رشة بعد – هاجر �إىل الأزهر ال�رشيف
عام 1893م ليتزود من علوم الإ�سالم ما يبلغه هدفه ور�سالته التي كر�س حياته
وجهده وعلمه لها  ،وهي الدعوة �إىل الإ�سالم  ،وبعد �أن ق�ضى يف الأزهر ب�ضع �سنني
�سمع �أن ق�ساً �إيطالياً – يف �أمريكا – ي�سيء �إىل الإ�سالم  ،فقرر الذهاب �إىل هناك
ملناق�شة ومناظرة ذلك الق�س .
وملا كانت دعوته حتتاج �إىل معرفة اللغة الإجنليزية  ،فقد �سافر �إىل �إجنلرتا حيث
تعلم الإجنليزية و�أجادها حديثاً وكتابة �إجادة تامة .
ولكنه قبل �أن ي�سافر �إىل �أمريكا طاف ب�أنحاء اجنلرتا – �شما ًال وجنوباً – داعيا
�إىل اهلل على هدى وب�صرية .
ثم �سافر �إىل �أمريكا عابراً املحيط الأطل�سي – يف وقت مل تكن توجد من
و�سائل ال�سفر �إال ال�سفن .
وبعد �أن ا�ستقر يف نيويورك بد�أ ن�شاطه الدعوي بالرد علي ذلك الق�س الإيطايل
يف ال�صحف  ،وبعقد الندوات وحلقات النقا�ش يف الأماكن العامة ليتمكن �أكرب عدد
من النا�س من ح�ضورها  ،فكان لذلك �أثراً كبرياً يف �إبالغ دعوته للأمريكيني .
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مل تكن حياة ال�شيخ �ساتي – يف ذلك البلد – هادئة مطمئنة – و�إمنا كان
يعاين كثرياً من املتاعب  ،حتى �أنه تعر�ض للموت يف �إحدى املرات – حيث اعتدى
عليه �أحد املتع�صبني فطعنه طعنة كادت تودي بحياته  ،غري �أن ال�شيخ عفا عن اجلاين
م�ستهدياً بقول اهلل تعاىل  :ﱫ¡  ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ﱪ  ،وكان لهذا
العفو الكرمي �أثر بالغ يف �إقبال النا�س – هناك – على الإ�سالم دين الت�سامح واملودة.
لقد ا�ستخدم ال�شيخ �ساتي ماجد �أنواعاً من �أ�ساليب الدعوة �إىل اهلل ف�أن�ش�أ
الروابط الدينية  ،واجلمعيات اخلريية  ،يف كثري من مدن الواليات الأمريكية .
وبعد �أن ترك �آثاره احلميدة يف خدمة الدين احلنيف – هناك – عاد �إىل وطنه
ال�سودان وا�ستقر يف الغدار مزاو ًال ن�شاطه الدعوي ب�إن�شاء اجلمعيات التعاونية ،
واالحتادات الزراعية  ،وتقدمي الدرو�س واملحا�رضات .
ويف اليوم ال�سابع ع�رش من �شهر مار�س �سنة ثالث و�ستني وت�سعمئة و�ألف
�أ�سلم الروح �إىل بارئها را�ضياً مر�ضياً – �إن �شاء اهلل – بعد عمر ناهز الثمانني عاماً .
ر�ضي اهلل عن ال�شيخ �ساتي ماجد و�أر�ضاه بقدر ما جاهد و�شقي يف �سبيل
الدعوة الإ�سالمية .

التدريبات
التدريب األول :

عما ي�أتي :
�أجب ّ
1 -1لأي �شيء نذر ال�شيخ �ساتي حياته ؟
�2 -2أين بد�أ تعليمه ؟
�3 -3إىل �أين اجته بعد حفظ القر�آن ؟
4 -4ملاذا قرر ال�سفر �إىل �أمريكا ؟
5 -5ماذا فعل قبل ال�سفر �إىل �أمريكا ؟
6 -6كيف بد�أ ن�شاطه الدعوي ؟ وما الأ�ساليب الدعوية التي ا�ستخدمها ؟
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-7

�7أين تويف ال�شيخ �ساتي ؟

التدريب الثاني :

اذكر املرادف لكل كلمة حتتها خط فيما ي�أتي :
1 .1نذر نف�سه لن�رش الإ�سالم يف �أرجاء العامل .
2 .2بعد �أن �أمتّ حفظ القر�آن .
3 .3هاجر �إىل الأزهر ال�رشيف .
4 .4ليتزود من علوم الإ�سالم ما يبلغه هدفه .
5 .5ر�سالته التي كر�س حياته لها .
6 .6يعاين كثرياً من املتاعب .
7 .7كان لهذا العفو �أثر بالغ يف نفو�س النا�س .

التدريب الثالث :

اذكر امل�ضاد يف املعني للكلمات الآتية  ،و�أدخله يف جملة مفيدة :
ظلمات  ،ال�صالح  ،ي�سيء � ،أجاد  ،مطمئنة  ،الت�سامح  ،ا�ستقر .

التدريب الرابع :

اجمع الكلمات الآتية :
ق�س � ،أ�رسة  ،خلوة  ،اجلاين  ،مناظرة .

التدريب اخلامس :

هات املفرد للكلمات الآتية :
مبادئ � ،أرجاء  ،رحاب � ،أنحاء  ،و�سائل � ،أ�ساليب � ،أنواع .

التدريب السادس :

اقر�أ هذه الأعداد مبتدئاً من اليمني  ،مع مراعاة �أحكام العدد :
1 .1ولد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف �سنة 571م .
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.2
.3

2تويف ال�شيخ �ساتي يف �سنة 1963م .
3غزا الإجنليز ال�سودان يف عام 1898م .

التدريب السابع :

اعرب ما حتته خط فيما ي�أتي :
�1 -1سافر �إىل �أمريكا عابراً املحيط الأطل�سي .
2 -2مل تكن توجد من و�سائل ال�سفر �إال ال�سفن .
�3 -3أن�ش�أ اجلمعيات اخلريية .
4 -4ناهز عمره الثمانني عاماً .
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