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األدب
مدرسة اإلحياء والبعث والكالسيكية الجديدة
الظروف التي دفعت إلي إطالق هذا االسم علي حركة الشعر في مصر بعد الحملة الفرنسية
الشعر وصل إلي درجة من الجمود والتخلف إثر تولي المماليك مقاليد الحكم في مصر والشام ،ثم وصل إلي قمة الضعف
في إثناء حكم األتراك العثمانيين ،وأصبح مثل الجثة الهامدة ،ثم بدأ ينهض من كبوته علي يد البارودي وتالميذه.
أسباب ضعف اللغة العربية والشعر ما قبل مدرسة اإلحياء والبحث
[ ]1إلغاء ديوان اإلنشاء ]2[ .جعل اللغة التركية لغة رسمية للبالد.
[ ]3انتشار الفقر واالستبداد وفداحة الضرائب في تلك الفترة.
[ ]4عدم تشجيع الحكام واألمراء لألدباء.
أهم مظاهر ضعف األدب العربي قبيل العصر الحديث
لقد تمثلت أهم مظاهر ضعف األدب العربي قبيل العصر الحديث فيما يلي:
 -1سطحية الموضوعات وتفاهتها.
 -2ضعف األسلوب وركاكته.
 -3جهل القارئين لألدب العربي.
 -4ضاع بهاء اللغة العربية وجاللها على ألسنة المتكلمين بها وأسماعهم.
لكل ما سبق فارق األدب العربي الحياة ،أو كاد يفارقها ،وصار كالجسد الهامد ينتظر من يعيد إليه الحياة.
عوامل ازدهار األدب في العصر الحديث
[أ] الحملة الفرنسية علي مصر(1798م) حيث أنها كسرت أسوار العزلة التي فرضها الحكام السابقون بين الشرق
والغرب.
[ب] تولية محمد علي والنهضة التي فعلها:
1ـ إرسال البعثات2 .ـ استقدام المعلمين3 .ـ فتح المدارس وإنشاء المصانع4 .ـ إعداد الجيوش.
األسباب التي دفعت البارودي للقيام بحركة التغيير والتجديد في الشعر العربي
ج :عندما أحس البارودي بعظمة مصر والتراث العربي ،في مواجهة العناصر الوافدة الدخيلة ورأى الشعر الجيد يكمن
فيما قبل عصور التخلف والجمود فاتجه إلى التراث العربي.
أهم مظاهر التجديد في شعر البارودي
اللغة .1 :ارتقي بالكلمة والعبارة من الضعف ،واالبتذال إلي صحة التراكيب .2 .صفاء السليقة ونقائها.
األسلوب:
 .1العناية باألسلوب وجماله.
 . 2ارتفع باألسلوب من تكلف البديع وأثقاله إلي التحرر ،ومن التعقيد إلي الوضوح واإلفصاح.
يقول البارودي إحساسا منه بالدور الذي قام به إلحياء الشعر:
وصرعت فرسان العجاج بلهذمى
أحييت أنفاس القريض بمنطقي
الموضوع:
 .1بعد عن التكرار والجدب والسطحية إلي التجدد والتنوع
 .2التعبير عن األحاسيس الذاتية والقضايا القومية وأحداث العصر.
 .3تنقل بالموضوع من األمور الشخصية التافهة إلى األمور العامة .فهو يقول في شكوى زمانه-:
يتلونون تلون الحرباء
أنا في زمان غادر ومعاشر
 .4وصف الطبيعة والليل ،والنيل ،ورثى والده ،وزوجته ،وكتب في السياسة وتغزل ،وغيرها من ،الموضوعات.
الخيال:
 .1انطلق من الخيال الضيق والسطحي إلى التحليق في سماوات الشعر معتمدا على حواسه.
 .2جعل من االستعارات والتشبيهات لوحات متحركة مسموعة مرئية.
ومن ذلك وصفه لشعر المرأة-:
كسمهري له من سوسن عذب
س َرق
تهتز من فرعها الفينان في َ
الموسيقا -:حافظ على وحدة الوزن والقافية ذات الرنين القوي األخاذ.
العاطفة:ــ انتقل بها من البرود والجفاف إلي القوة والحيوية.
موقف البارودى من الشعراء السابقين عليه ،وهدفه من معارضة فحول الشعراء
* اتجه البارودي إلى مجاراة ومعارضة فحول الشعراء في عصور القوة من العصر الجاهلي واإلسالمي واألموي
والعباسي ولم يقلدهم وإنما كان يتنافس معهم حول المعاني واألخيلة وانصرف عن محاكاة الشعراء في عصور الضعف
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من العصر المملوكي والعثماني .وكان هدفه من معارضة الشعراء أن يثبت أن الضعف الذي أصاب الشعر كان لعوامل
طارئة على اللغة وهى ضعف اللغة عند الشعراء أنفسهم وليس لضعف اللغة نفسها .يقول البارودي:
فال تثق بوداد قبل معرفة *** فال ُك ُحل أشبه في العينين بال َكحَل
محاكيا قول المتنبي:
ُّ
ألن ِحلمك ِحلم ال ت َكلفه *** ليس التَّكحُّل في العينين كال َكحَل
العوامل التي أعانت البار ودي علي تكوين مذهبه الشعري
[أ] موهبته الفطرية [ب] تتلمذه علي يد أستاذه الشيخ حسين المرصفي.
[ج] إتقانه للغة العربية والتركية والفارسية.
[ء] إطالعه علي التراث الشعري في عصوره ازدهاره وحفظه له.
[هـ] تجاربه العميقة ،وكثرة األحداث التي مر بها.
الكالسيكية الجديدة (تالميذ البارودي)
المقصود بالكالسيكية الجديدة
هي المدرسة التي تستمد الشكل من القديم وتربط المضمون بالذات أو بأحداث العصر( .المواءمة بين القديم والجديد)
من تتلمذ على يد البارودي مشافهة ومراسلة وقراءة.
مشافهة :أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.
 .2مراسلة :شكيب أرسالن .3 .قراءة :ما نشره في كتاب الوسيلة األدبية.
علل :ريادة شوقي للكالسيكية الجديدة.
ج .1 :ثقافته األوربية .2 .دراسته للحقوق .3 .إطالعه على اآلداب الفرنسية  .4مشاهدته للمسارح األوربية .5
مجالسته لشعراء الغرب  .6قراءته لمظاهر التجديد عند هوجو والمارتين ودي موسيه.
لقد تمثلت مظاهر التطوير والريادة عند شوقي فيما يلي:
 -1عدل عن شعر المديح إلى التاريخ ،كما في قصيدته (كبار الحوادث في النيل)
 -2اتجاهه في شعره اتجاها إسالميا.
 -3اتجاهه نحو المنجزات العصرية مثل:
أ ــ انصرافه عن الحديث عن الناقة (لدى القدماء) إلى الحديث عن الفلك:
و َحدَاها بمن ت ُ ِق ُّل الرجاء
َه َّمت الفُ ْلكُ واحتواها الما ُء
ب ـ اتجاهه نحو المخترعات يصورها في شعره:
أعُقاب في عنان الجو الح؟ أم سحاب فر من هوج الرياح؟
أم بساط الريح ردته النوى؟ بعد ما طوف في الدهر وساح؟
 -4ريادته المسرح العربي الشعري منذ مسرحيته األولى " على بك الكبير" 1893م.
ثم بعد ذلك توالت مسرحيات (مصرع كليوباترا) إلي (أميرة األندلس).
محاوالت أحمد محرم لتطوير منهج البارودي
ج :حاول أن يطوع الشعر العربي للقصص التاريخي في مطولته (مجد اإلسالم) الشهيرة ب(اإللياذة اإلسالمية)
سنة(1933م).
خطا تالميذ البارودي بالشعر خطوة فاقت ما صنعه البارودي وضح ذلك.
 .1عالجوا مشكالت مجتمعهم وأحداث عصرهم .2 .اهتمامهم بالناحية البيانية.
 .3لم يقتصروا على المحاكاة فحسب بل بابتكار المعاني وجالل الصياغة وروعة البيان وحالوة الموسيقى .4 .أفسحوا
المجال لمزيد من التجارب الذاتية في شعرهم.
 .5نوعوا في أغراضهم .6 .ابتكروا المعاني.
واءموا بين اتجاهين .1 :األخذ من التراث .2 .االلتفات إلى ثقافة العصر.
خصائص مدرسة اإلحياء والبعث.
 -1مجاراة القدماء في تقاليد القصيدة مثل البدء بالغزل واالنتقال من غرض إلى آخر مما يجعل القصيدة متنوعة
األغراض -2 .متابعة القدماء في أغراضهم من مدح ورثاء وغزل وفخر وهجاء.
 -3قيام القصيدة على وحدة البيت.
-4العناية باألسلوب وبالغته وروعة التركيب وجالل الصياغة(.وضوح الجانب البياني).
 -5اقتباس المعاني والصور والموسيقا من حول الشعراء القدامى.
ومن ذلك مناجاة الصاحب ،كما قال البارودي محاكيا القدماء:
خليلي هل طال الدُّجى؟أم تقيدت * كواكبه ،أم ض ّل عن نهجه الغ ُد؟
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المقصود بوحدة البيت عند شعراء اإلحياء
* معنى ذلك أن البيت أو مجموعة من األبيات تمثل وحدة مستقلة عن غيرها ال ترتبط بغيرها إال في الوزن والقافية.
األسباب التي دفعت تالميذ البارودي إلى التجديد وما مظاهر التجديد لديهم
*األسباب-:
 -1االنفتاح على الثقافة الغربية -2 .النضال الوطني وتشبع أنفسهم بروح الثورة.
 -3اإليمان بفكرة الجامعة اإلسالمية واعتبارها رمزا لوحدة المسلمين في مواجهة االستعمار.
 -4موقفهم من أحداث عصرهم مثل (القصر -تحرير المرأة -حرية الصحافة -األحزاب)
*المظاهر-:
 -1معالجة مشكالت المجتمع والتعبير عن روح العصر ثقافيا وفكريا وأخالقيا.
 -2اإلكثار من التعبير عن التجارب الذاتية.
 -3زيادة االهتمام بالجماهير واالهتمام بالغير أكثر من االهتمام بالذات.
 -4االهتمام بالناحية البيانية حتى أنهم تفوقوا على البارودي في هذه الناحية.
 -5سهولة أسلوبهم بسب ارتباطهم بالصحافة.
 -6واءموا بين األخذ من اتجاهين( .أ) -الثقافة العربية األصيلة( .ب) -الثقافة الغربية الوافدة.
العوامل التي ساعدت أحمد شوقي على التجديد في الشعر؟ وما مظاهر التجديد لديه
* العوامل-:
 -1ثقافته األوربية والتركية والعربية -2 .دراسته الحقوق وسفره إلى فرنسا.
 -3مجالسته لشعراء الغرب وإطالعه على مظاهر التجديد في الشعر الفرنسي لدى أعالمه مثل (المرتين  -دي موسيه -
فيكتور هوجو) -4 .ارتياده ومشاهدته المسارح األوربية -5 .تأثره بالنقاد والجمهور والحركات الوطنية.
مظاهر التجديد-:
 -1عدل عن المديح واتجه إلى التاريخ كما في قصيدة( .كبار الحوادث في النيل).
 -2اتجه في بعض شعره اتجاها إسالميا -3 .وصف المنجزات العصرية مثل الطائرة والصاروخ.
 -4جدد في بدء قصائده فابتعد عن الحديث عن الناقة كما في قصيدة (كبار الحوادث في وادي النيل) -5 .ريادته
للمسرح الشعرى فكتب مسرحيات (على بك الكبير  -قمبيز -مصرع كليوباترا  -مجنون ليلى  -الست هدى  -أميرة
األندلس).
دور أحمد محرم في شعر المدرسة الكالسيكية.
* حاول أن يطوع الشعر العربى للقصص التاريخى والملحمى كما في مطولته (ديوان مجد اإلسالم) المعروفة باإللياذة
اإلسالمية.
مظاهر التقليد والمحاكاة عند شعراء الكالسيكية
 -1البدء بالغزل التقليدى -2 .التخلص من الغزل إلى الغرض المعنى.
 -3استخدم كلمات (البان  -الريم  -العلم  -عيون المها  -مالعب األرام).
المآخذ (العيوب) التى تؤخذ على شعراء الكالسيكية.
االهتمام بشعر المناسبات والمحافل ويرجع ذلك إلى انشغالهم بقضايا عصرهم.
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المدرسة الرومانسية
خليل مطران
المقصود بالرومانسية
* هى االتجاه الوجدانى العاطفى الممتزج بالطبيعة.
كيف وجد جيل الشعراء الجدد الشعر على يد سابقيهم من شعراء اإلحياء؟
 -1أكثر شعراء اإلحياء من االلتفات إلى القديم ومحاكاته ومعارضته.
 -2انشغل شعراء اإلحياء بشعر المناسبات والمجامالت.
 -3انصرف الشاعر عن نفسه وأحاسيسه إلى كل ما هو خارجها.
 -4لم يهتم شعراء اإلحياء بالوحدة العضوية.
لذلك وجد الجيل الجديد الشعر في حاجة إلى مزيد من التطوير والتجديد.
لماذا لفت خليل مطران األنظار إليه؟ وما الذي أكد عليه في مقدمة ديوانه؟
* لفت إليه األنظار ألنه دعا إلى أهمية أن يكون الشعر مماثال للتصور والشعور وقد أكد على أهمية النظرة إلى القصيدة
في مجملها ال في أبياتها منفردة وذلك في مقابل وحدة البيت لدى شعراء اإلحياء.
أسباب اعتناق مطران للرومانسية
 -1نشأته في أحضان طبيعة لبنان الساحرة.
 -2إحساسه المرهف وعواطفه الجياشة.
 -3اطالعه على الشعر الفرنسى لدى الشعراء الرومانسية هناك بعد فراره إليها هربا من االضطهاد التركى.
خصائص اتجاه مطران الرومانسى
 -1حب الطبيعة واالتصال بها -2 .اإلحساس بالغربة -3 .صدق التجربة الشعرية.
 -4التطلع إلى اآلفاق والمثل العليا -5 .حرارة العاطفة وتحليل العواطف اإلنسانية.
مظاهر تطور القصيدة على يد خليل مطران
 -1أصبحت القصيدة تجربة شعورية تجمع بين مشاعر القائل والملتقى.
 -2أصبح للخيال دوره في التصوير -3 .استعمال اللغة الحية والبعد عن الغريب.
 -4االهتمام بالوحدة العضوية.
 -5التزم وحدة الوزن والقافية مع إدخال بعض التجديدات فيها.
يعتبر اتجاه مطران مرحلة انتقالية بين الرومانسية والكالسيكية.
* ألنه لم يتخلص من كل آثار الكالسيكية المتمثلة في التزام وحدة الوزن والقافية مع إدخال بعض التجديد فيها مثل
استعمال اللغة الحية واالهتمام بالوحدة العضوية وأصبح للخيال دوره في التصوير.
موقف مطران من شعراء اإلحياء ،والسبب وراء ذلك.
*لم يدع إلى مذهبه عالنية خوفا من مواجهه شعراء اإلحياء وترك المواجهة لتالميذه من شعراء الديوان ولم ينحز إلى
تالميذه حين اشتد الصراع بينهم وبين اإلحيائيين.
بم يتميز المذهب الرومانسي عن المذهب الكالسيكي؟
المذهب الكالسيكي
المذهب الرومانسي
الخيال جزئي
الخيال كلي
الوحدة العضوية نادرة.
الوحدة العضوية دائمة
التجربة عامة وأحيانا ذاتية.
التجربة ذاتية
عدم التعمق في النفس البشرية.
التعمق في النفس البشرية.
مثل :غربة وحنين لشوقي.
مثل :المساء لمطران
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مدرسة الديوان
رواد مدرسة الديوان ،ونوع الثقافة التي تأثروا بها
* هم (عباس محمود العقاد  -إبراهيم المازني  -عبد الرحمن شكري) وقد جمعوا بين الثقافتين العربية واالنجليزية.
سبب تسمية مدرسة الديوان بهذا االسم
* هذا االسم نسبة إلى كتاب الديوان في األدب والنقد الذي ألفه الشعراء العقاد والمازني وهاجما فيه شعراء اإلحياء
وعلى رأسهم شوقي وحافظ والرافعي.
الظروف التى نشأت فيها مدرسة الديوان .أو أسباب اتجاه الديوانيين إلى الطبيعة.
* كانت ظروفا سياسية سيئة حيث عمل االستعمار اإلنجليزي على تحطيم الشخصية العربية اإلسالمية بكل ما يملك فلم
يجد هؤالء الشعراء الذين يمثلون جيل الشباب العربي مجاال مناسبا لنمو شخصيتهم اإلنسانية ففروا من عالم الواقع
الكئيب الذي فرضه عليهم االستعمار إلى عالم من الخيال صنعوه ألنفسهم واتجهوا إلى الطبيعة يبثونها أمالهم الضائعة
وآالمهم وتعمقوا في فهم أسرارا لكون والوجود.
 .2تصادم آمالهم وطموحاتهم مع الواقع االستعماري.
 .1اإلحساس بالفشل في مواجهة االستعمار.
 .3الهروب من الواقع المؤلم إلى األحالم واألوهام .4 .اللجوء إلى الطبيعة يبثونها آمالهم الضائعة ويأسهم من الحياة.
 .5التأمل في الكون وتعمق أسرار الوجود.
حدد موقف جماعة الديوان من اإلحيائيين.
أخذوا عليهم ما يلي:
 -1أكثر شعراء اإلحياء من شعر المناسبات والمحافل والبعد عن تصوير الخلجات النفسية اإلنسانية ،وإن كتب العقاد
في المدح معلال أن المديح الصادق ليس عيبا.
 -2عدم االهتمام بالوحدة العضوية وانتقالهم من غرض إلى غرض آخر في القصيدة.
 -3عدم وضوح شخصياتهم الشعرية وضوحا تاما في شعرهم وبخاصة في معارضاتهم للشعر القديم.
 -4االهتمام بالقشور والظواهر وعدم التعميق في جواهر األشياء.
 -5االهتمام بالجانب البياني على حساب الفكر والمضمون.
 -6الميل إلى المبالغات وعدم الصدق في التعبير.
قارن بين نظره كل من الديوانيين واإلحيائيين للشعر .وما النتائج المترتبة على اختالف النظرتين؟
* شعراء اإلحياء يعيشون في ظالل القديم وينظرون إلى الخلف أما شعراء الديوان فينظرون إلى األمام ويعبرون عن
مأساة عصرهم ويستلهمون ذواتهم وترتب علي اختالف النظرتين مهاجمة شعراء الديوان لشعراء اإلحياء في الصحف
والمحالت ومقدمة دواوينهم وفى الكتب النقدية وكان أشد الكتب قسوة كتاب (الديوان في األدب والنقد)
ظهرت موضوعات جديدة في شعر مدرسة الديوان انطالقا من مفهومهم الخاص للشعر .وضح ذلك
*الموضوعات الجديدة هي(:رثاء المازني نفسه ورجل المرور والكواء) للعقاد وديوان (عابر سبيل) للعقاد الذي اتخذ
موضوعاته من الحياة العامة وذلك من المفهوم الخاص للشعر عندهم فالشعر عندهم تعبير عن النفس اإلنسانية وما
يتصل بها من تأمالت فكرية ونظرات فلسفية.
لشعراء الديوان رأي في شعر المناسبات ..وضحه معلال إلبداع العقاد شعرا في المدح والرثاء.
جـ :يرى شعراء الديوان أن شعر المناسبات يسمى نظما وليس شعرا؛ ألنه يفتقد صدق الشعور ،ويرد على ذلك بأن
بعض القصائد التي تقال في المناسبات قد تكون نابعة من تجربة صادقة ،وفيها وحدة عضوية حتى إن العقاد الذي يعيب
شعر المناسبات ،له قصائد في المدح والغزل والرثاء؛ فقد رثى (محمود النقراشي) بعد مصرعه ،ورثى األديبة (مي
زيادة) في ذكرى األربعين لوفاتها ..فكيف يستحل لنفسه ما يعيب به غيره.
أسباب اهتمام شعراء الديوان بوضع عنوان للقصيدة والديوان كله.
*يرجع ذلك إلى -:اهتمامهم بالجانب الفكري وهذا العنوان يعد تعميقا للفكرة في القصيدة والديوان كله كما أن هذا
العنوان يدل على اإلطار العام للقصيدة والديوان.
 تعمقهم في فهم أسرار الكون والوجود واالهتمام بجواهر أشياء ال بظواهرها. ويدل على االهتمام بالوحدة العضوية.علل :اتهم النقاد شعراء الديوان بالذهنية والجفاف في شعرهم.
*يرجع ذلك إلى االهتمام بوضح الجانب الفكرى مما جعل الذهنية والجفاف تغلب على شعرهم وذلك بسبب التعمق في
فهم أسرار الكون والوجود.
علل :دعوة شعراء الديوان إلى الشعر المرسل.
يرجع ذلك إلى أنهم وجدوا أن الوزن الواحد والقافية الواحدة تؤدى إلى الملل والرتابة فدعوا إلى الشعر المرسل الذى ال
يلتزم وزنا وال قافية دفعا للملل والرتابة.
مفهوم الشعر عند الديوانيين
تعبير عن النفس اإلنسانية وما يتصل بها من تأمالت فكرية ونظرات فلسفية.
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علل :الفكر يسبق الشعور عند الديوانيين .الهتمامهم بتعميق الظواهر على جوهرها مما جعل الفكر يسبق الشعور
عندهم.
خصائص شعر مدرسة الديوان:
تتضح خصائص جماعة الديوان فيما يلي:
 .1الجمع بين الثقافتين العربية واإلنجليزية.
 .2التطلع في طموح إلى اآلفاق ،واستهداف المثل العليا ،ولكنها تفوق طموحاتهم وتتجاوز آمالُهم واق َع عصرهم.
 . 3الشعر عندهم تعبير عن النفس اإلنسانية وما يتصل بها من التأمالت الفكرية والنظرات الفلسفية.
 .4القصيدة كائن حى ،لكل جزء فيه وظيفته ومكانه بما يصل بالقصيدة إلى الوحدة العضوية.
 .5وضوح الجانب الفكري في شعرهم مما جعل الذهنية تكثر في شعرهم والعقالنية تطغى على عاطفتهم .يقول المازني:
لبست رداء الدهر عشريـن حـجـة وثنتين يا شوقي إلى خلع ذا البرد
عزوفا عن الدنيا ،ومن لم يجد بها مــرادا آلمــال تــعـلــل بـالــزهــد
 .6التأمل في الكون وتعمق أسرار الوجود .7 .الصدق في التعبير والبعد عن المبالغات.
 .8ظهور مسحة الحزن واأللم والتشاؤم واليأس في شعرهم.
.9التخلص من تأثير اآلداب ،فلم يستعيروا المادة القديمة ،وإنما اتجهوا إلى لغة العصر.
10البعد عن المناسبات ،والموضوعات السياسية واالجتماعية.
11عدم االهتمام بوحدة الوزن والقافية في القصيدة ،فدعوا إلى الشعر المرسل الذي ال يلتزم القافية الموحدة .يقول
العقاد في قصيدته " أمنا األرض ":
سؤال الطفل لألم
أسـائـل أمـنا األرضــا
إلى إدراكه علمي
فـتـخـبرني بما أفضى
إذا ما أنجبت تئــد
جــزاهـــا هللا مـــن أم
وتأكل لحم ما تـلـد
تـغـذى الجسم بالجسم
 .12اهتموا بتعميق الظواهر إلى جوهرها مما جعل فكر هم يسبق شعورهم.
 .13تعميق فكرة االهتمام بوضع عنوان للقصيدة إلى وضع عنوان للديوان كله لـيـدل على اإلطار العام للديوان( :عابر
سبيل) للعقاد (أزهار الخريف) لشكري ،بدال من تسمية الديوان باسم الشاعر دون تحديد الموضوعات التى يتناولها
الديوان مثل(:ديوان شوقي)( ،ديوان حافظ).
(الكـواء) (عابر سبيل).
 .14استحداث موضوعات جديدة لم تكن مألوفة من قبل( :رثاء المازني نفسه) (رجل المرور)
ّ
يقول شكري في قصيدته (حلم البعث):
من المقابر ميْتا حوله رمم
رأيـت في الـنـوم أنى رهن مظلمة
ناء عن الناس ال صوت فيزعجني وال طموح وال حلم وال كلم
فشل األصدقاء الثالثة في صداقتهم كما فشلوا في منهجهم الشعري .وضح ذلك.
هاجم عبد الرحمن شكري المازني؛ الختالفهما في بعض القضايا األدبية ،وأخذ العقاد جانب المازني:
فانفرط عقد جماعة الديوان من خالل:
أ ــ توقف شكري عن الشعر بعد صدور ديوانه السابع " أزهار الخريف " واعتزل الحياة العامة.
ب ـ انصراف المازني إلى الصحافة والقصة والمقال.
جـ ـ انشغال العقاد بألوان أدبية أخرى غير الشعر ،مثل كتاباته:السياسية واالجتماعية واألدبية واإلسالمية.
إلى أي مدى تختلف لغة الشعر عند مدرسة الديوان عنها عند الشعراء في المدارس السابقة؟
اللغة عند الديوانيين لغة العصر وعند المدارس السابقة تراثية قديمة.
مفهوم القصيدة عند شعراء الديوان
الحى لكل جزء فيه وظيفته ومكانه ،كما هو الحال في عضو الجسم ،بحيث تكون القصيدة بناء
القصيدة عندهم كالكائن
ّ
حيا ال تتعدد أغراضه وال تتنافر أجزاؤه تحت عنوان يضمها في وحدة عضوية.
قارن بين مدرسة الديوان ومدرسة االتجاه الكالسيكي في ضوء آراء شعراء مدرسة الديوان.
مدرسة اإلحياء والبعث
مدرسة الديوان
يستخدمون لغة التراث
يستخدمون لغة العصر
الخيال من البيئة القديمة
الخيال من البيئة الجديدة
يتمسكون بوحدة البيت
يتمسكون بالوحدة العضوية
يكثر في شعرهم معارضة القدماء
ال يحاكون القدماء
يلتزمون بوحدة الوزن والقافي
ال يلتزمون بوحدة الوزن والقافية
هناك فروق بين مدرسة مطران ومدرسة الديوان .وضحها.
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مدرسة الديوان
انطالقة في طريق الرومانسية
متأثرون بالرومانسية اإلنجليزية.
ال يلتزمون بهذه الوحدة.

مدرسة مطران
خطوة انتقالية من الكالسيكية إلي
الرومانسية.
متأثر بالرومانسية الفرنسية
يلتزم وحدة الوزن والقافية
كيف انتهي المطاف األدبي بالمازني والعقاد وشكري؟
ج :انتهي إلي الفشل في صداقتهم بعد فترة ،وانقضت جماعتهم بعد أن هاجم شكري المازني الختالفهم في بعض
القضايا األدبية ،وأخذ العقاد جانب المازني فتوقف شكري عن قول الشعر بعد صدور ديوانه السابع (أزهار الخريف)
وخلد إلى العزلة وانصرف المازني عن قول الشعر ( )1917وبقي العقاد وحده.
(إنهم يشعرون بشعور الشرقي ،ويتمثلون العالم كما يتمثله الغربي) .من قائل العبارة؟ وماذا يقصد بها؟
ج :قائد العبارة العقاد ويقصد بها شعراء الديوان حيث جمعوا بين الثقافة العربية واإلنجليزية.
مدرسة أبوللو الرومانسية
سبب تسمية المدرسة بهذا االسم
*االسم مأخوذ من أبو للون إله النور الفنون الجمال عند اإلغريق وقد اتخذ شعراء هذه المدرسة هذا االسم ليدللوا على
تأثرهم بالثقافات األجنبية.
الظروف التي نشأت فيها مدرسة أبوللو
 .1انفراط عقد جماعة الديوان وبقاء العقاد وحده ممثال لهذا االتجاه واقترابه في بعض شعره مما سبق ونقده على
شعراء اإلحياء.
 .2صار الشعر عند الديوانيين يميل إلى الذهنية والتفلسف والجفاف.
 .3تجمد كل من اإلحيائيين والديوانيين فظهرت مدرسة أبوللو في محاولة لتجاوز االتجاهين معا وإكمال ما بينهما من
نقص.
العوامل التي تأثر بها شعراء أبوللو واألمور التى أفادوا منها.
*أفادت هذه المدرسة من.
 – 1الصراع األدبي الذي دار بين اإلحيائيين والديوانيين.
 – 2الشعر الرومانسي الذي نشره شعراء الديوان سواء أكان مؤلفا أو مترح َما.
 – 3الكتب والدراسات النقدية التي نشرها شعراء الديوان – 4 .اتجاه خليل مطران الرومانسي.
*وتأثروا باآلتي:
 الشعراء الرومانسيين الغربيين وخصوصا اإلنجليز - .أدب المهاجر واتجاه جبران خليل جبران. تشبع أنفسهم بروح الثورة و اإلحساس باستقالل الشخصية.علل .تأثر شعراء أبوللو بالرومانسيين اإلنجليز خاصة.
*يرجع ذلك إلى أن رائد هذه المدرسة (أحمد زكى أبو شادي)عاش في انجلترا عشر سنوات يدرس الطب كما أن معظم
شعراء هذه المدرسة كانوا يجيدون اللغات األجنبية واطلعوا على اآلداب األوربية والروسية.
السمات الفنية لشعر مدرسة أبوللو
-1اإليمان بذاتية التجربة والحنين إلى مواطن الذكريات.
قال إبراهيم ناجى:
رفــرف القـلب بجنبي كالــذبيح وأنا أهتف يا قلبي اتَّئد
فيجيب الدمع والماضي الجريح ِل َم عدنا؟ ليت أنَّا لم نعد
 -2استعمال اللغة استعماال جديدا ،من خالل إيحاءات األلفاظ والمجازات.
مثل :العطر القمرى ـــ األريج الناعم ــ شاطئ األعراف ــ وراء الغمام،
وذلك من خالل - :الميل إلى التجسيد :يقول إبراهيم ناجى:
وفرغت من آالمها
ذوت الصبابة وانطوت
ت بحشدها وزحامها
إلـى الـذكـريــا
عـادت ّ
 الميل إلى التشخيص :يقول الهمشرى:فنسيم المساء يسرق عطرا من رياض سحيقة في الخيال
 استخدام الرمز والميل إلى الكلمات الرشيقة :عروس ــ عيد ــ جندول ــ عطر الميل إلى الكلمات األجنبية :الكرنفال ــ أوزوريس ــ فينوس ــ أخناتون -االهتمام بالتصوير :صور النخلة والريح والنور ـــ او الصور األسطورية
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 -3حب الطبيعة والولع بها وتسمية القصائد والدواوين بأسماء تدل على هذا الحب مثل (أغاني الرعاة ،أغاني الكوخ،
أغنيات على النيل).
 -4ظهور مسحة الحزن واأللم والتشاؤم حتى أن (محمود حسن إسماعيل) جعل اسم ديوان له (أين المفر).
 -5تعدد موضوعاتهم بين المرأة و الطبيعة والحنين إلى مواطن الذكريات والبعد عن الشعر السياسي ماعدا أحمد زكى
أبو شادي الذي كتب فيه كثيرا وإبراهيم ناجى الذي كتب فيه قليال .ومن ذلك قول الهمشرى مصورا عودته إلى قريته:
رجعت إليك من بعـد غـربـة وفى النفس آالم تفيض ثوائر
أتيت أللقى في ظاللك راحة فيهدأ قلبي وهـو لهفان حائر
مظاهر التجديد في شكل القصيدة عند شعراء أبوللو
 . 1تعدد القوافي في القصيدة الواحدة عن طريق تنوع التفعيالت في الشطر الواحد .مثل قول محمود حسن إسماعيل):
رمانى الـــــرق بــدنيا زوال مـــغـــلولـــــة الجـــــــنب
حوم في سفوح الجبال واهــبـط عــلى العـــشب
وقال ّ ِ
 .2تقسيم القصيدة إلى مقاطع تتعدد فيها األوزان والقوافي متأثرين فيها بنظام الموشحات األندلسية.
 .3استخدام الشعر المرسل الذى ال يلتزم وزنا وال قافيه.
 . 4الميل إلى الموسيقى الهادئة ال الصاخبة وذلك بكتابة القصائد المجزوءات في بحور الرمل والخفيف والهزج.
 .5االهتمام بالوحدة العضوية.
كيف استعمل شعراء أبوللو اللغة استعماال جديدا؟
عن طريق :دالالت األلفاظ والمجازات فهم يقولون (العطر القمرى – األريج الناعم – المالح التائه – أغانى الكوخ-
أغانى الرعاة)
استخدام الكلمات األجنبية واألسطورية مثل( :فينوس -كرنفال -إخناتون -إيزيس)
استخدام الكلمات الرشيقة والرمز مثل( :عيد -عطر -عروس -لفتات -جندول).
الميل إلى التشخيص وهو إعطاء صفة اإلنسان لما ليس بإنسان .مثل قول ناجى:
زوت الصبابة وانطوت وفــرغت مــن آالمـــها
الميل إلى التجسيد وهو تحويل المعنويات من التجريد إلى الحسية .مثل قول الهمشرى:
{فنسيم المساء يسرق عطرا من رياض سحيقة في الخيال}
التشخيص والتجسيد من سمات التصوير عند أبوللو .وضح ذلك مع التمثيل( .أجب أنت)
المقصود بـ (ذاتية التجربة) عند شعراء مدرسة أبوللو
*هو أن يعبر الشاعر عن تجربة صادقة عاشها بنفسه في الحقيقة أو عايشها بقلبه وعقله في الخيال دون أن يزيف
شعوره أو يقلد غيره.
هل ترى تناقضا بين حب الطبيعة وظهور مسحة الحزن واأللم والتشاؤم عند شعراء مدرسة أبوللو؟ وضح ذلك مع
التمثيل.
*ال يوجد تناقض ألن حب الطبيعة يجعل اإلنسان يفكر في مصير جمالها فيجد أن جمال الطبيعة مصيره إلى زوال فتدفعه
تلك النتيجة إلى االرتماء في أحضان اليأس والتشاؤم .والمثال على ذلك (الزهرة) فهي جميلة تسر الناظر إليها ولكن
عمرها قصير،فبعد وقت قصير تذبل ثم تجف وتلقى على األرض تدوسها األقدام.
بعض أعالم أبوللو من شعراء مصر والوطن العربي.
* من أعالم الشعراء مدرسة (أبوللو) في مصر( :أحمد زكي أبو شادي  -إبراهيم ناجي  -على محمود طه  -محمد
الهمشري  -محمود حسن إسماعيل  -صالح جودت أحمد رامي) .ومن العرب (من تونس أبو القاسم الشابي ،مجدي
الحليوي .ومن العراق نازك المالئكة .ومن السودان محمد المحجوب والتيجاني يوسف بشير) .ومن الكويت فهد
العسكري ،واألستاذ إبراهيم العريض .ومن سلطنة عمان صقر القاسمي) .ومن شعراء المهجر(إيليا أبو ماضي -رياض
المعلوف)
ما وجه االختالف بين الديوان وأبوللو؟
الديوان اللغة عندهم لغة العصر وأبوللو استعمال اللغة استعماال جديدا ،من خالل إيحاءات األلفاظ والمجازات.
الديوان :ذهنية جافة ،وأبوللو :الحنين لمواطن الذكريات.
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مدرسة المهاجر الرومانسية
المقصود بأدب المهاجر
*هو أدب شعراء الشام المسيحيين الذين جردا إلى األمريكتين.
أسباب هجرة شعراء الشام والى أين هاجروا؟ وهل تحققت أحالمهم في مهاجرهم.
أسباب الهجرة – 1 :االضطهاد السياسي – 2 .الصراع المذهبي والديني – 3 .التطلع إلى الكسب المادي والهروب من
الفقر – 4 .التطلع إلى الحرية.
وقد فر هؤالء الشعراء إلى األمريكتين ولم تتحقق أحالمهم في أوطانهم الجديدة بسبب اختالف اإلطار االجتماعي
والحضاري والثقافي لهذه البالد عن أوطانهم العربية وظل هؤالء الشعراء كالمعلقين في الهواء وعاش معظمهم فقيرا
ومات فقيرا وكل ما حققوه هناك هو شعورهم بالحرية.
أثر البيئة الجديدة في شعراء المهاجر ،وما مظاهر تأثرهم بها
اعتقد هؤالء الشعراء أنهم قادرون في مهجرهم على تحقيق كل ما كانوا يحلمون به ،إال أنهم فوجئوا في هذا الوطن
الجديد بما يلي:
أثر البيئة الجديدة:
اختالف اإلطار االجتماعي والثقافي والحضاري في المهجر عن وطنهم لبنان ،فلم يذوبوا في وطنهم الجديد ،ولم يعودوا
إلى وطنهم األم.
لم تحقق لهم الحياة في مهاجرهم المثل العليا والطموحات التي كانوا يأملون فيها.
أحسوا بأنهم معلقون بين وطنهم األم ومهاجرهم الجديد.
كان أجمل ما شعروا به واكتسبوه هو الشعور بالحرية.
أما مظاهر الـتأثر بالبيئة فقد بدت في:
-1التعبير بالشعر عن حياتهم الجديدة-2.فرحة اإلحساس بالحرية-3.عدم االهتمام بالتراث العربى القديم.
-4التحرر من القيود الشعرية التقليدية.
-5اختالف التعبير بين من هاجر إلى أمريكا الشمالية عمن هاجر إلى أمريكا الجنوبية الختالف البيئة.
مظاهر نشاط أدباء المهجر .وبم تميز كل نشاط؟
ظهر نشاط أدباء المهجر في جماعتين أدبيتين هما:
 – 1الرابطة القلمية .وقد تكونت في نيويورك بأمريكا الشمالية وكانت تدعو إلى التجديد وإلى الثورة على الشعر
التقليدي ومن شعراء هذه الرابطة(خليل جبران – إيليا أبو ماضى – ميخائيل نعيمة).
 – 2العصبة األندلسية :تكونت في البرازيل كانت أميل إلى المحافظة وتدعو إلى عقد الصلة بين القديم والجديد في
الشعر .ومن شعرائها (فوزى ورياض وشفيق المعلوف وشكر هللا الجر و الشاعر القروى و رشيد خورى).
علل :دعوة شعراء العصبة األندلسية إلى عقد الصلة بين القديم والجديد في الشعر.
يرجع ذلك إلى أن المجتمع الجديد في أمريكا الجنوبية كان أشبه ما يكون بالمجتمعات الشرقية.
العوامل المؤثرة في أدب شعراء المهجر.
 -1الشعور بالحرية فأخذوا يتغنون بها و يعزفون لها علي قيثارة الشعر كقول الشاعر:
وحقك يا حريــة قـــد عشقتها وأنفقت عمري في هواها محاربا
ِ
ت مني الدنيا و غاية سؤلها وأفـضل شيء قــد رأتــه مناسـبا
ألن ِ
 -2أثرت البيئة الجديدة في شعرهم بإطارها الحضاري و االجتماعي و ضغطت عليهم الحياة الصناعية و أرهقهم ما
لمسوه من تعصب عرقي و طبقي و لوني بين البش و أصابهم التطور الحضاري بما يشبه الدوار .كقول الشاعر:
نسي الطينُ ساعة أنه طينُ حقير فصال تيها و عربد
 -3مزجوا بين الثقافة العربية الني وفدوا بها و الثقافات األجنبية التي حصلوها في مهاجرهم مما جعل ثقافتهم تتميز
بسمات خاصة تختلف عن ثقافة أشقائهم في الشرق.
 -4شعورهم بالغربة و الحنين إلي الوطن العربي مما جعلهم يشعرون بالحيرة و القلق النفسي ويميلون إلي
النزعة اإلنسانية .يقول رشيد أيوب:
أردد طيب ذكراك
جلست بقرب شباكى
مظاهر التجديد في المضمون (الموضوع) لدي شعراء المهاجر.
 -1تحققت في شعرهم كثير من سمات الرومانسية مما جعلهم يؤثرون في شعراء مدرسة أبوللو وجعل قراء الشعر في
الوطن العربي يقبلون قراءة شعرهم .حيث وجدوه معبرا عما في قلوبهم و يريدون التعبير عنه.
 -2اتفقوا مع شعراء الديوان في الدعوة إلي التجديد ولكنهم اختلفوا عنهم فلم يجعلوا شعرهم غارقا في الذهنية
وجعلوه محلقا مع العاطفة.
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معبر عن موقف اإلنسان في الحياة وله دور في إعالء قيم الحق و الخير والجمال وتهذيب النفس
 -3الشعر عندهم
ُ
والدعوة إلى السالم.
 -4مالوا في شعرهم إلي استبطان النفس اإلنسانية أي تأمل الشاعر نفسه و مشاركته الوجدانية لمن حوله .كقول
الشاعر:
أنا ال أذكر شيئا عن حياتي الماضية
أنا ال أعرف شيئا عن حياتي اآلتية
لي ذات غير أنى لست أدرى ماهيه
 -5التأمل في حقائق الكون و الحياة من الخير و الشر و الحياة و الموت فظهر في شعرهم الحيرة و القلق النفسي .قال
الشاعر :وعنــدما المــوت يدنو واللحــد يفغــر فــاه
أغمض جفونك تبصر في اللحد مهد الحياة
 -6النزعة الروحية وذلك ألنهم وازنوا بين موقف اإلنسان في الشرق من القيم الروحية وموقف اإلنسان في الغرب من
القيم المادية مما جعلهم يلجئون إلي هللا بالشكوى.
 -7االتجاه إلي الطبيعة واالتصال بها .قال الشاعر:
رتلي يا طير ألحانك في هذى السفوح
هو ذا الليل وقد أهـرم يمشى كالكسيح
 -8الحنين إلي الوطن العربي .ومعايشة أحداثه .قال الشاعر:
وال ال أريد سوى أمتي
فال ال أحب سوى قريتي
 -9الدعوة إلي السماحة الدينية.
مظاهر التجديد في الفن الشعري (الشكل) لدي شعراء المهجر
 .1المغاالة في التجديد مما أوقعهم في العثرات اللغوية والعروضية خصوصا لدي شعراء الشمال وذلك بسبب بعدهم
عن أصول الثقافة العربية األصلية.
 .2االهتمام بالنثر خصوصا لدي شعراء الشمال مثل كتابات جبران ذات الطابع الرومانسي (دمعة و ابتسامة ،األرواح
المتمردة).
 .3مالوا في شعرهم إلى الرمز قاصدين بذلك إلى دالالت تستنبط من القصيدة كقصيدة (التينة
الحمقاء) إليليا أبو ماضي حيث يرمز بالتينة الحمقاء إلى اإلنسان البخيل:
كأنـــها وتد في األرض أو حجر
وظـلـت الـتـيـنـة الحمقـاء عارية
فاجتثها فهوت في النار تستعر
ولم يطق صاحب البستان رؤيتها
 .4االهتمام بالوحدة العضوية و لكنهم انتقلوا بها من القصيدة إلي الديوان كله.
 .5التصرف في األوزان و القوافي عن طريق شعر التفعيلة و استخدام نظام المقطوعات .مثل قول الشاعر :مات
النهار ابن الصباح فال تقولي كيف مات
إن التأمل في الحـيــــاة يــزيد أوجاع الحــياة
 .6فالقافية في المقطع تائية و البيت األخير ينتهي بتاء مربوطة تنطق عند الوقف هاء لكننا نضطر إلى قراءتها تاء
مفتوحة كالبيت السابق.
 .7االهتمام بالصورة الشعرية بحيث تتعاون الصور الجزئية في رسم صورة كلية تشبه ما يرسمه الرسام بريشته أو
المثال بأصابعه.
 .8اتخاذ القصة وسيلة للتعبير عن العواطف والمشاعر وتجسيد المواقف والدالالت والمعاني ما بين واقعية ورمزية
وأسطورية :كما في قصيدة إيليا القصصية (الغدير الطموح):
قال الغدير لنفسه يا ليتني نهر كبير
إرم (نسيب عريضة) ،مطولتا
وكما في قصيدة إيليا (التينة الحمقاء) .وكما في نماذج للحوار القصصي مثل :على طريق َ
" الطالسم ،األسطورة (إيليا أبو ماضي) ،مطولة المواكب (جبران خليل جبران) ،مطولة أحالم الراعي (إلياس فرحات).
 .9استخدام اللغة الحية والكلمة المعبرة .كقول الشاعر:
هو ذا الفجر فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها رفيق
 .10تأثر أدب المهاجر في بعض خصائصه بالوطن األم مثل:
 .11المزج بين الثقافة العربية واألجنبية.
 .12الحنين إلى الوطن العرب ومعايشه أحداثه.
 .13النزعة الروحية حيث وازنوا بين موقف اإلنسان في الشرق من القيم الروحية وموقفه من القيم المادية في الغرب.
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لماذا أقبل القراء في الوطن العربي علي شعر أدباء المهجر؟
ألنهم وجدوه معبرا عما في قلوبهم وأحاسيسهم ويودون التعبير عنه.
ما جوانب االتفاق واالختالف بين (مدرسة أبوللو) (ومدرسة المهاجر)؟
ج :من أوجه االتفاق :ـ
1ـ حب الطبيعة واالمتزاج بها2 .ـ االلتزام بالوحدة العضوية للقصيدة.
من جوانب االختالف :ـ
في (مدرسة أبوللو) - :التشاؤم واالستسالم لألحزان وتصوير الشقاء والبؤس
 استعمالهم اللغة استعماال جديدا في دالالت األلفاظ والصور.في (مدرسة المهاجر) :ـ (التعبير عن موقف اإلنسان ،والدعوة إلي تهذيب النفس) .الميل إلي اللغة الحية ،والكلمة
المعبرة ،وسالسة األسلوب.
ما الدوافع التي أدت إلي غلبة الرمز في شعر أدباء المهاجر؟
ج :كثر االتجاه إلي الرمز في شعر أدباء المهجر ،فاتخذوا من األشياء الحسية رموزا ألفكار معينة ،فمثال في قصيدة
(التينة الحمقاء) إليليا أبو ماضي ،ترمز للبخيل الذي ال يعطي مما تعطيه الحياة.
المدرسة الواقعية الجديدة
العوامل التي دفعت الشعراء إلى االتجاه الواقعى.
 -1الحرب العالمية الثانية وما أحدثته من دمار وتخريب والحرب النووية على هيروشيما وناجازاكي.
 – 2استيقاظ الوعي العربي بعد الحرب العالمية الثانية بدافع من إرادة التحرر من االستعمار الخارجى أوالشعور بالظلم
والهوان في الحكم الداخلي.
 – 3نمو الوعي الشعبي العالمي وقيام حركات التحرر في أسيا وإفريقيا.
 – 4ازدياد النفوذ الصهيوني وتطور الصراع العربي اإلسرائيلي.
 - 5الصراع المذهبي بين المعسكر الشرقي االشتراكي والمعسكر الغربى الرأسمالي (الحرب الباردة).
 – 6التقدم التكنولوجي الهائل وارتياد اإلنسان الفضاء أدى إلى الشعور بالخوف من خطر الموت والفناء وإلى شعور
اإلنسان باالغتراب.
 – 7تعدد الثقافات واالتصال بالثقافة الغربية وتأثير الشعراء بالشاعر اإلنجليزي األمريكي (توماس سترن إليوت).
 – 8رفض الشعراء الذين عايشوا الحرب الموقف الرومانسي بخياالته وأوهامه وعابوا على الشاعر االرتماء في
أحضان اليأس ورأوا أن المأساة العربية ليست قدرا ال يمكن الفرار منه وأن الشاعر علية أن يسير في طريق التغير.
نشأة الشكل الجديد للقصيدة العربية.
 رفض الشعراء الشبان االتجاه الرومانسي بخياالته وأوهامه واتجهوا إلى الواقع يعبرون عالمهم ومتاعب الناسفأخذوا يبحثون عن شكل جديد للقصيدة يتناسب مع حرية التعبير عن الفكر فوحدوا أن القصيدة ال بد لها أن تتحرر من
وحدة البحر ووحدة الوزن والقافية وأن يلغى نظام الشطرين فظهرت محاوالت عديدة في مصر وتونس والعراق
وسوريا حتى كتبت الشاعرة العراقية (نازك المالئكة) ديوانها (شظايا ورماد) وتحدثت في مقدمته عن أصول وقواعد
الشعر الجديد وبذلك أصبحت هي رائدة الشعر الجديد (الحر).
أ ــ سعوا إلى التحرر من الشكل التقليدي والشكل الرومانسي للقصــيدة العربية.
ب ـ تحرروا من وحدة الوزن المبنى على شطرين متساويين في عدد التفعيالت.
جـ ـ اتجهـوا إلى السطر الشعري حيث يختلف عدد التفعيالت في كل سطر عن اآلخر حسب شعور الشاعر وحاجته إلى
التعبير.
د ــ تحرروا من القافية ولم يلتفتوا إليها.
نجد ذلك في قصيدة " الكوليرا " عام  1947لـ " نازك المالئكة "
سكن الليل
أصغ إلى وقع صدى األنات
فى عمق الظلمة ،تحت الصمت ،على األموات.
صرخات تعلو تضطرب
حزن يتدفق يلتهب
المسميات المختلفة للشعر الجديد.
*عرف الشعر الجديد المسميات فيها (الشعر الحر ،الشعر الجديد ،الشعر الحديث ،الشعر المنطلق ،الشعر المغصن ،شعر
التفعيلة ،الشعر المرسل)
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بعض شعراء الجيل األول والثاني لهذه المدرسة
ومن شعراء الجبل األول( :صالح عبد الصبور ،عبد الرحمن الشرقاوي ،أحمد عبدا لمعطى حجازي) من مصر و(عبدا
لوهاب البياتى ،بدر شاكر السياب) من العراق (أحمد على سعيد { أدو نيس}) ،من لبنان و(نزار قباني) من سوريا ومن
شعراء الجيل الثاني (محمد إبراهيم أبو سنة وأمل دنقل وفاروق شوشة) من مصر (وعبد العزيز المقالح) من اليمن".
السمات الفنية لشعر المدرسة الجديدة من حيث المضمون (الموضوع).
1ـ االتجاه إلى الحياة العامة وتصوير هموم الناس ومشاكلهم وآمالهم وتطلعاتهم.
يقول محمد إبراهيم أبو سنة في قصيدته " أسئلة األشجـار "
سألتنى في الليل األشجار
أن نلقى أنفسنا في التيار
أن نتجه إلى النهر القادم
من أعماق اليأس إلي أقصى المجهول
 2ـ االلتصاق بالواقع واإلحساس به والتعبير عنه بوجوهه المختلفة من صدق وزيف وتقدم وتخلف وفرح
ويأس ..........يقول صال ح عبد الصبور في قصيدته " فصول منتزعة ":
جاء الزمن الوغد صدئ الغمد
وتشقق جلد المقبض ثم تخدد
سقطت جوهرتي بين حذاء الجندي األبيض
وحذاء الجندي األسود
 3ـ التعبير عن موقف اإلنسان من الكون والتاريخ واألساطير وقضايا الوطن وإحياء التراث إلى جانب العاطفة و
الشعور الخيال .يقول صالح عبد الصبور في قصيدته " الناس في بالدي "
قد آن للشعاع أن يغيب
قد آن للغريب أن يؤوب
مظاهر التجديد في الفن الشعر (الشكل) لدى شعراء الواقعية
حيـن غـير شعـراء الواقـعية في مضامينـهم الشعرية ،كان ال بد أن يجددوا في البناء الشعري للقصيدة حتى تالئم ما
أدخلوه من تجديد في المضمون ،وقد تمثل ذلك في:
 1ـ استخدام اللغة الحية المسموعة في كالم الناس مثل التعبيرات التالية :الناس في بالدي ــ إلى اللقاء ـــ كان يا ما كان
ــ أنام على حجر أمي.
 .2االهتمام بالصورة وتوظيف الرمز واألسطورة وتجميع الصور الجزئية في صورة كلية ممتدة( .ارجع إلى االستشهاد
بنازك المالئكة في (الكوليرا).
 3ـ الوحدة الموضوعية بما فيها من أفكار ومعان وعواطف وصور وموسيقى في بناء نام متطور يستدعى من القارئ
يقظة وتنبها لمتابعته واستيعابه ،كما قسموا القصيدة إلى فقرات ،كل فقرة منها تمثل دفقة شعورية.
 4ـ التحرر من وحدة الوزن والقافية عن طريق شعر التفعيلة فالقصيدة تقوم على وحدة التفعيلة ال وحدة البحر كما
ألغوا نظام الشطرين في القصيدة وأخذوا السطر الشعري بديال للبيت الشعر.
يقول فاروق شوشة في قصيدته (مد البحر):
جثم الحزن على كل البيوت
وتدلى من خيوط العنكبوت
وجه إنسان
تغشيه ارتعاشات ورعب وابتهال
وبعينيه سؤال
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الرواية
مفهوم الرواية وأنواع النهاية فيها
* هي عمل فني نثرى يعتمد على عنصر الحكاية التي لها بداية ووسط ونهاية.وتنقسم النهاية نوعين:
 – 1نهاية معقولة -:وهى التي يقدم فيها الكاتب الحل جاهرا
 – 2نهاية غير معقولة (مفتوحة) -:وهى التي ال يقدم الكاتب فيها الحل وال ينهى المشكلة ويجعل القارئ يشاركه في
البحث عن حل للمشكلة.
ما العناصر الفنية التي تعتمد عليها الرواية في بنائها؟
الشخصية ،الحدث ،الصراع ،البداية ،الوسط ،النهاية.
الشخصيات واألحداث والصراع في الرواية.
* الشخصيات-:
هم أبطال الرواية يمثلون اتجاهات متنوعة وأعمارا متفاوتة وبيئات مختلفة وغالبا يكونون من العناصر البشرية وأحيانا
يكونون من الحيوان أو النبات أو الجماد.
* األحــداث-:
هى األفعال التى تنجزها الشخصيات وكل شخصية تؤدى مجموعة من األحداث قد تتفق وقد تخلف مع أحدات الشخصية
األخرى ولكنها البد أن تؤدى إلى الصراع.
* الصراع-:
هو التصادم بين األحداث نتيجة اختالف اآلراء بين الشخصيات .فقد تتبنى شخصية وجهة نظر معينة وتأتى شخصية
أخرى تتبنى وجهة نظر مختلفة ويدور الصراع الذي ينتهي بغلبة وجهة نظر على وجهة النظر األخرى.
(البداية ،الوسط ،النهاية) في الرواية.
* البــدايــة -:هي مقدمة الرواية التي تساعد القارئ على االندماج في األحداث.
* الـوســط-:
هو ذروة األحداث التى يتعقد فيها الصراع وتتصادم فيه اآلراء ويصل القارئ إلى أكبر حد من التشويق.
* النهــايـــة-:
تتكشف فيها األمور وتخف حدة الصراع ويصل القارئ إلى الحل وتسمى (لحظة التنوير).
المقصود بكل من (الراوية الواقعية ،الرواية الرومانسية ،الرواية التاريخية ،رواية الخيال العلمي) مع التمثيل
* الرواية الواقعية -:هي التي تقوم على أحداث واقعية أو أحداث تحاكى الواقع بمعنى أن العقل يقبل أن تكون هذه
األحداث موجودة في الواقع مثل (الثالثية  -زقاق المدق) لنجيب محفوظ.
* الرواية الرومانسية -:وهى التي تميل في أحداثها وشخصياتها إلى الحدة العاطفية والتشاؤم والحزن وحب الطبيعة
والتطلع إلى اآلفاق والمثل العليا مثل روايات (لقيطة  -شجرة اللبالب  -غصن الزيتون) لمحمد عبد الحليم عبدا هلل و
روايات(رد قلبي  -إني راحلة) ليوسف السباعي.
انــتـبه :قد تجمع الرواية بين الرومانسية والواقعية
* الرواية التاريخية -:هي التي تلتقط موضوعها من التاريخ ثم تصوغه بطريقة روائية تعتمد على التشويق وتركز على
الصراع البشرى وتضارب العواطف اإلنسانية وتهدف إلى إثارة الوعي القومي والحماسة الوطنية وتجسيد األمثلة
البطولية.
مقارنة بين الرواية والقصة القصيرة والمسرحية
* الــرواية -:عمل فني له خصوصية تميزه عن القصة القصيرة والمسرحية
* القصة القصيرة -:قليلة تثير في القارئ شعورا واحدا ال تتعدد فيها الشخصيات وال األحداث وتكون مركزة وكثيفة
تتميز بنوع من الوحدة يشبه الوحدة العضوية في القصيدة.
* المسرحية -:تعتمد بصفة رئيسة على الحوار الذي يقوم بتصوير األحداث وتنمية الصراع.
القصة القصيرة
ما مفهوم القصة القصيرة؟
هي شكل من أشكال األدب له مالمح فنية متميزة يختلف عن الرواية والمقامة.
متى وأين ظهرت القصة القصيرة؟ ومتى اشتد عودها؟ وما مظاهر ذلك؟
ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في روسيا وأمريكا ثم فرنسا وانجلترا واشتد عودها في القرن العشرين حيث:
 -1تعددت اتجاهاتها -2 .كثر كتابها -3 .احتفلت بها الدراسات النقدية.
علل .تعتبر القصة القصيرة أقرب الفنون األدبية إلى روح العصر؟
يرجع ذلك إلى أنها انتقلت بمهمة القصة الطويلة من التعميم إلى التخصص فلم تعد تتناول حياة كاملة أو شخصية كاملة
بكل ما يحيط بها من ظروف وأحداث وإنما اكتفت بتصوير جانبا واحدا من جوانب الحياة أو زاوية واحدة من زوايا
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الشخصية اإلنسانية أو موقفا واحدا من المواقف تصويرا مكثفا يسار روح العصر بكلمات منتخبة تؤدى إلى جالء حقيقة
واحدة.
وازن بين الرواية والقصة القصيرة.
 -1الرواية تتناول حياة بأكملها أو شخصية كاملة بكل ما يحيط بها من ظروف وحوادث والقصة تكتفى بتصوير جانب
واحد من جوانب حياة الفرد أو زاوية واحدة من الزوايا أو خلجة من خلجات النفس اإلنسانية.
 -2الرواية تتناول قطاعا طوليا من الحياة والقصة تتناول قطاعا عرضيا.
 -3الرواية أقرب إلى التوغل في أبعاد الزمن والقصة اقرب إلى التوغل في أبعاد النفس.
 -4الرواية فيها تعميم والقصة فيها تخصيص.
ما األسس البنائية للقصة القصيرة؟ من التوضيح.
 -1الوحدة :هي أساس جوهري في بناء القصة القصيرة فالقصة يجب أن تشتمل على فكرة واحدة تعالج بهدف واحد
وطريقة واحدة وهذا المبدأ هو الذي يميز كل قصة قصيرة جيدة عن غيرها.
 -2التكثيف :القصة القصيرة فن شديد التكثيف والتركيز والموضوعية وما دامت القصة تعالج موضوعا واحدا وفكرة
واحدة ويتلقى القارئ أثرها في الحال وبسرعة لذا فأن عنصر التكثيف والتركيز يعتبر من المقومات اإليجابية في
القصة.
 -3تفاصيل اإلنشاء :يأتي حرصا على تأكيد مبدأ (الوحدة) و (التكثيف) ألن تحقيقهما يتطلب عناية خاصة بكل ما يتصل
بتفاصيل اإلنشاء والبناء ضمانا لإلحكام الفني ولذا يجب أن تكون التفاصيل جزاءا في البناء الكلى.
وضح ما يتعلق بكل من (الشخصيات – الحوار  -الصراع  -التشويق-الصدق) في القصة؟
 -1الشخصيات :ينبغي إال تتعدد الشخصيات في القصة القصيرة وإذا تعددت يجب أن تتالحم مع بعضها حتى تصبح كل
شخصية منسوجة مع األخرى وال تحتاج القصة القصيرة إلى الشخصيات الثانوية وال إلى الوصف الطويل للشخصية.
 -2الحوار :قد ال تشمل القصة القصيرة على أى حوار وإذا وجد الحوار يجب أن يكون قليال وأن يكون عامال على
كشف أبعاد الشخصية والتطور بالحدث وإيضاح الفكرة.
 -3الصراع :يكون بمثابة العمود الفقري في بعض القصص وقد يكون الصراع خارجيا أي يدور خارج الشخصية في
البيئة أو المحيط وقد يكون الصراع داخليا أى يعتمل في داخل الشخصية ويشترط أن يكون الصراع ذا قيمة فنية وغير
مفتعل حتى يمكن تقبله ويؤثر في النفس.
ما أنواع الصراع في القصة القصيرة؟ وما شروطه؟ ولماذا؟
 -4التشويق :يعتبر التشويق أساس المتعة الفنية في القصة القصيرة لذا يجب أن يكون القارئ في لهفة وتشويق.
 -5الصدق :يجب أن تكون القصة القصيرة صادقة مع الواقع الذي تقدم له وأن تكون مقنعة في كل تفاصيلها
وعناصرها وأجزائها.
ما االتجاه الذي غلب على القصة القصيرة طوال الثالثينات وحتى أوائل األربعينات في مصر؟ وما الموضوعات التى
عالجتها القصة في هذا االتجاه؟
* كان االتجاه الرومانسي هو الغالب فقد تمثل الكتاب ما ينسجم مع أفكارهم من اتجاهات أدبية فرنسية وقد عالج هذا
االتجاه المشكلة العاطفية بين الرجل والمرأة من ساكني المدينة وكأن الحياة قد خلت إال من هذه العالقة كما في قصص
(يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس) .ومن الكتاب الرومانسيين من الذ وجدانيا بالقرية باعتبارها موطنه وممكن
ذكرياته مثل (محمد عبد الحليم عبد هللا).
لماذا اتجهت القصة القصيرة إلى الواقعية بعد الحرب العالمية الثانية؟
*كان هذا االتجاه كرد فع ل لحركة المجتمع الشاملة في السياسة واالقتصاد واالجتماع والفكر .فقد استلزمت طبيعة الحياة
أن يكون كتاب القصة واقعيين وأن تكون القصة نبضا للواقع.
الموضوعات التي عالجتها القصة القصيرة في االتجاه الواقعي؟
* عالجت القصة القصيرة معاناة الفالح من أجل األرض وانحاز البعض إلى طبقة الفالحين كما صور البعض حياة عمال
التراحيل وذوى العاهات كما في قصص البدوي واتجه بعض الكتاب لمعالجة مشكالت المجمع مثل المشكلة السكانية
وزيادة النسل كما في قصص يوسف إدريس كل ذلك مع وضح اإلنسان في االعتبار األول وعدم إغفال الفن وأسسه.
وضح دور كل من (يوسف إدريس ،البدوي) في القصة القصيرة.
يوسف إدريس كان أهم كتاب القصة القصيرة حيث شغل القراء والنقاد والكتاب منذ أن بدأ في نشر قصصه في الصحف
والمجالت وقد أثر في جيل كامل من األدباء الشباب وربما أثر في أبناء جيله من الرواد وقد كتب أول مجموعة قصصية
له هي (أرخص ليالي) التي عالج فيها أخطر مشكالت مصر السكانية وزيادة النسل.
البــدوي ظل يكتب القصة القصيرة لنصف قرن دون ملل وقدم حياة عمال التراحيل وذوى العاهات ألول مرة في األدب
المصري وكتب خمسا وعشرون مجموعة قصصية.
تعتبر القصة القصيرة نتاج تفاعل الظروف السياسية واالقتصادية والفكرية واالجتماعية وضح ذلك.
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* طوال الثالثينات تمثل الكتاب ما ينسجم مع أفكارهم من اتجاهات أدبية فرنسيية فكانيت الغلبية لالتجياه الرومانسيي وبعيد
الحرب العالميية الثانيية اتجهيت القصية القصييرة إليي الواقيع كيرد فعيل لحركية المجتميع الشياملة فيي السياسية واالقتصياد
واالجتماع والفكر..
المسرحية
مفهوم المسرحية والعالقة بين األدب المسرحي وفن التمثيل والحركة
* هي قصة تمثلية نعرض فكرة أو موضوعا من خالل حوار يدور بين شخصيات مختلفة .وقد ارتبط األدب المسرحي
منذ نشأته بالتمثيل والحركة والتمثيل هو الذي يعطي النص المسرحي قيمته والقارئ ال يستطيع أن ينفعل أو يتأثر
بالمسرحية إال إذا تخيلها ممثلة أمامه.
أنواع المسرحية من حيث الحجم (عدد الفصول) مع التمثيل
* هناك مسرحية من فصل واحد كمسرحية (ملك القطن) ليوسف إدريس وهناك مسرحية من ثالثة فصول أو خمسة
كمسرحية (الصفقة) لتوفيق الحكيم.
كيف اختلف مفهوم الوحدة المسرحية قديما وحديثا.
* كانت الوحدة قديما مشروطة بوحدة الزمان بحيث ال يستغرق الحدث المسرحي أكثر من أربع وعشرين ساعة ،ووحدة
المكان بحيث ال يقع الحدث المسرحي في أكثر من مكان ،ووحدة الحدث بحيث تدور المسرحية كلها في فلك حدث رئيس
واحد أما الوحدة المسرحية حديثا فناشئة عن الدقة في توزيع االهتمام ومراعاة التوازن بين الفصول واألجزاء ولم يعد
الكتاب يهتمون بوحدة الزمان أو المكان.
م َم يتكون هيكل المسرحية مع التوضيح؟
* يتكون هيكل المسرحية من:
 - 1العرض :ويأتي في الفصل األول ويتم فيه التعريف بموضوع المسرحية والشخصيات المهمة فيها.
 -2التعقيد :وهو الطريقة التي يتم بها تتابع األحداث من البداية إلى الوسط إلي النهاية.
 -3الحل :ويأتي في ختام المسرحية ويكشف عن العقدة.
المقصود بالفكرة المسرحية وأنوعها مع التمثيل.
هي موضوع المسرحية الذى يحاول الكاتب أن يبرهن عليه من خالل األحداث واألشخاص.
وقد تكون الفكرة اجتماعية مثل مسرحية (الست هدي) لشوقي أو سياسية مثل مسرحية (وطني عكا) لعبد الرحمن
الشرقاوي.
المقصود بالحكاية في المسرحية
* هي جسد الفكرة المسرحية وعن طريقها يتم توزيع األحداث علي الشخصيات في دقة وترتيب بحيث يؤدي السابق إلي
الالحق ويترتب الالحق علي السابق مما يجعل بين األحداث نوعا من الحتمية المنطقية.
الشخصيات في المسرحية ،وأنواعها مع التمثيل
هي النماذج البشرية التي تقوم بتنفيذ األحداث وعلى ألسنتها يدور الحوار وقد تكون الشخصية المسرحية:
 -1محورية :وذلك بحجم الدور الذي تنهض به مثل شخصية (الفتاة مبروكة) في مسرحية (الصفقة) لتوفيق الحكيم.
 -2ثانوية :وهى التي تعاون في مسرحية (الصفقة) لتوفيق الحكيم.
 -3ثابتة :وهى التي ال تتغير عبر فصول المسرحية وتكثر في مسرحيات السلوك والعادات لشخصية النخيل والمرابي.
 – 4نامية متطورة :وتكثر في المسرحيات الوطنية واالجتماعية والنفسية مثل شخصية (سعد) في مسرحية (اللحظة
الحرجة) ليوسف إدريس.
الجوانب التي تتشكل فيها الشخصية المسرحية مع التوضيح
(جوانب شكلية) مثل الطول والقصر( ،جوانب اجتماعية) كالغنى والفقر( ،جوانب نفسية) مثل الحب والكره
يقول النقاد ال مسرح بال صراع وضح ذلك مبينا ُ أنواع الصراع.
* الصراع هو الذي يعطى النص المسرحي قيمته ولو اكتفى الكاتب المسرحي بتقديم شخصياته دون أن يضعها في
موفق يجلى ما بينها من صراع فإنه ال يكون قد كتب مسرحية حقيقية وقد يكون الصراع اجتماعيا كما في مسرحية "
أهل الكهف " لتوفيق الحكيم حيث يدور الصراع بين اإلنسان والزمن
المقصود بالحوار المسرحي والمقصود بالجملة المسرحية وشروطها.
* الحوار هو اللغة التي تدور على ألسنة الشخصيات في الموافق المختلفة.
والجملة المسرحية هي العبارة التي تنطق بها الشخصية في الموقف الواحد وشروطها:
 – 1تختلف طوال ُ وقصرا باختالف والواقف.
 – 2تتفاوت في نصاحتها طبقا لمستوى الشخصية وطبيعة الفكرة التي تعير عنها.
من أين تنبع فصاحة الحوار المسرحي؟ ولماذا قيل ال مسرح بال حوار أو صراع؟
تنبع فصاحته من دقة تمثيله للصراع وطبائع األفراد واألفكار ال من مجرد فصاحته اللغوية.
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والحوار هو المظهر الحسي للمسرحية كما أن الصراع هو قوامها المعنوي وهما العنصران اللذان يميزان فن
المسرحية .ولذلك قيل ال مسرح بال حوار أو صراع.
لماذا لم يعرف أدبنا العربي القديم في المسرحية؟
(أ) في العصر الجاهل ي حالت حياة الترحال دون معرفة العرب لفن المسرحية ألن المسرح يحتاج إلي استقرار ،كما أن
الشعر الغنائى قد أشبع حاجتهم الفنية فاستغنوا به عن غيرة من الفنون.
(ب) في العصر اإلسالمى وبعد حياة االستقرار وجد المسلمون أن الطابع الوثني الذي يميز المسرح اإلغريقي ال يتواءم
مع عقيدة التوحيد لديهم ألن هذا المسرح كان يصور الصراع بين اآللهة نفسها أو بين اآللهة والبشر.
دور كل من مارون النقاش ويعقوب صنوع في المسرح العربي .وبم تميز مسرح كل منهما؟
* يعتبر (مارون النقاش) رائد المسرح العربي في لبنان حيث قدم أول مسرحية قام هو بإعدادها وتمثيلها وإخراجها
وهي مسرحية (البخيل) ثم أتبعها بعدد من المسرحيات التي استمد موضوعها من التراث العربي القديم مثل مسرحية
(أبو الحسن المغفل وهارون الرشيد).
ويتميز مسرحه بـ – 1 :البساطة والفكاهة والغناء – 2 .لغة مسرحة مزيج من الفصحى والعامية.
* أما (يعقوب صنوع) فقام بنفس الدور الذى قام به مارون النقاش ولكن في مصر حيث قدم علي مسرحه أول مسرحية
غنائية من فصل واحد ثم أتبعها بعدد من المسرحيات متنوعة األحجام والموضوعات بلغ عددها اثنتين وثالثين مسرحية
ويتميز مسرحة بـ:
 – 1يتجه إلي النقد السياسي واالجتماعي – 2 .لغنة حوارية عامية
الفرق المسرحية السورية واللبنانية التي هاجرت إلي مصر
* اتخذت هذه الفرق من مصر موطنا لعرض أعملها المسرحية مثل فرق (أبي خليل القباني ،إسكندر فرح ،سليم نقاش)
وقد استغرق نشاط هذه الفرق الفترة من أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ،ولكن هذه الفرق لم تترك
نصوصا ُ أدبية ذات قيمة بسبب سيطرة الطابع الغنائي االستعراضي عليها أو بسبب ركاكة اللغة وهبوط الموضوع
وبسبب إتباع الطريق السهل لتقديم عروضها فلجأت إلي االقتباس والنقل أو الترجمة عن األعمال األجنبية.
مظاهر تطور المسرحية المصرية بعد ثورة  1919م
 -1تخلصت المسرحية مما كان يرافقها من الغناء واالستعراض.
 – 2اتجهت إلى النقد االجتماعي الجاد.
دور جورج أبيض في المسرح
* على مسرحه ولدت المسرحية االجتماعية الخالصة حيث قدم علي مسرحه مسرحية (مصر الجديدة) للكاتب فرح
أنطون وهى أول مسرحية ذات صبغة اجتماعية جادة حيث تناولت بالنقد الالذع كثيرا من السلبيات التي تسللت إلى
المجتمع المصري من خالل االستعمار األوربي مثل المقامرة ،وتبد يد المال في الخمر والمجون.
دور كال من محمد تيمور ،محمود تيمور في المسرح.
* محمد تيمور* ترسخت على يديه المسرحية االجتماعية من خالل عدد من األعمال تناولت بالنقد االجتماعي مشكالت
بعضها مزمن مثل (تربية األبناء تربية قاسية) كما في مسرحية (العصفور في القفص) ومشكلة زواج البنات ووجوب
اختيار الزوج الصالح لهن كما في مسرحية (عبد الستار أفندي) أو ومشكالت طرأت على حياة المجتمع المصري مثل
مشكلة اإلدمان الذي يؤدى إلى انحالل األسر وخراب البيوت في مسرحية (الهاوية).
*أما محمود تيمور* فسار على نهج أخيه في الكتابة ولكنه أضاف إلى المسرحية االجتماعية عناية خاصة بالمسرحية
التاريخية مثل مسرحية (اليوم خمر) عن الشاعر الجاهلي امرئ القيس.
س .وضح دور أحمد شوقي في المسرح .وما الذي تال حظه في مسرحياته؟
* يعتبر شوقي رائد المسرح الشعري حيث كتب عددا من المسرحيات { مصرع كليوباترا -مجنون ليلى ،قمبيز -عنترة –
على بك الكبير  -أميرة األندلس -الست هدى } ويالحظ أن جميع مسرحياته شعرية ماعدا (أميرة األندلس) كما يالحظ أن
كل مسرحياته تاريخية ماعدا ملهاته االجتماعية (الست هدى).
علل :كان شوقي يفضل طرق موضوعات التاريخ عند مواطن التحول في حياة مصر مع التوضيح.
* يرجع ذلك إلى رغبة شوقي في الدفاع عن الذين ظلمهم التاريخ حين صورهم في صورة ينقصها الحب و الوالء
للوطن ومثال ذلك دفاعه عن كليوباترا التي صورها مؤرخو الغرب في صورة غانية الهية ال تعنيها مصلحة مصر في
قليل أو كثير في حين صورها شوقي في صورة ملكة وطنية تصدر في جميع تصرفاتها عن حب جارف لمصر وإخالص
كامل لها.
دور توفيق الحكيم في المسرح.
* يعتبر توفيق الحكيم رائد المسرح النثري وقد بدأ نشاطه المسرحي بمسرحية {الضيف الثقيل } التي يرمز به إلي
االحتالل اإلنجليزي ثم مسرحية {المرأة الجديدة} وسرعان ما اتسعت أفاق تجربته المسرحية فكتب المسرحية الرمزية
الذهنية مثل{ أهل الكهف } كما كتب المسرحية االجتماعية {األيدي الناعمة} والمسرحية التحليلية النفسية {أريد أن
أقتل – نهر الجنون} والوطنية { ميالد بطل}.
األطوار الجديدة للمسرحية بعد ثورة 1952م.
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 - 1اتجه عدد من المسرحيات إلي نقد سلبيات المجتمع المصري قبل الثورة مثل {األيدي الناعمة} لتوفيق الحكيم
و{الناس اللي فوق والناس اللي تحت} لنعمان عاشور
 – 2انجاز بعض الكتاب إلي طبقة الفالحين فصور كفاح الفالح من أجل األرض مثل مسرحية {الصفقة} لتوفيق الحكيم
 – 3بعد العدوان الثالثى علي مصر ظهر نوع من المسرحيات يدعو إلي التصدي للعدوان ومقاومة االحتالل مثل
مسرحية {اللحظة الحرجة} ليوسف إدريس.
 – 4من كتاب المسرح من لجأ إلي التاريخ تارة وإلي التراث الشعبي تارة أخري يأخذون منه رموزا وإسقاطات علي
مشكالت العصر مثل مسرحية { مأساة جميلة} لعبد الرحمن الشرقاوي { والحسين ثائرا  -والحسين شهيدا } لعبد
الرحمن الشرقاوي أيضا و { مجنون ليلي معالجة عصرية } لصالح عبد الصبور و {الوزير العاشق } و{ دماء علي
أستار الكعبة} لفاروق جويدة.
المسرحية
القصة القصيرة
الرواية
تتناول قطع عرضي في الحياة
تتناول قطع طولي في الحياة
وأحداثها قليلة
تتوغل في أبعاد الشخصية وتثير لدى تعتمد علي الحوار
تتوغل في أبعاد الزمن
القارئ شعورا واحدا
الذي يصور
األحداث ،وينمي
غالبا ال تتعدد الشخصيات وتتميز
الصراع ويحرك
بنوع من الوحدة يقترب من الوحدة
تتعدد شخصياتها
المشاعر
العضوية
قصيرة مركزة كثيفة ووجهات النظر
تمتاز بالطول
ال تتكاثر
وعنصر االتفاق أنهم جميعا أعمال نثرية تعتمد على عنصر الحكاية ولها بداية ووسط ونهاية.
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التجربة الشعرية
 )1مفهوم التجربة الشعرية
 :هي الخبرة النفسية للشاعر " حين يمر بموقف ما أو يواجه موضوعا ما " موضوع التجربة " فيتأثر به وينيدمج فييه
بعاطفتييه وفكييره مسييتغرقا متييأمال ويعبيير عنييه باإلطييار الشييعري المالئييم لييه  0ول ّمييا كييان التعبييير بالشييعر سييميت التجربيية
شعرية.
 )2أنواع التجربة:
أ) تجربيية ذاتييية :وفيهييا يطيييل الشيياعر التأمييل فييي عالمييه الخيياص بييه هييو مثييل قصيييدة "المسيياء لمطييران" و "صييخرة
الملتقى" لناجى و "الشاعر وصورة الكمال" لعبد الرحمن شكري.
ب) تجربة عامة "إنسانية" :وهى التي ينتقل الشاعر فيها من إطار عالمه الخياص إليى العيالم المحييط بيه واليذي ييرتبط
به ماديا أو معنويا أو روحيا مثل" :كم تشتكى" إليليا أبو ماضي و "النسور" لمحمد إبراهيم أبو سنة.
جـ) ذاتية تحولت إلى عامة :وهى التي ينفعل فيها الشعر بحدث معين ثم تقوى عاطفته ويشاركه اآلخرون ،مثيل قصييدة
" غربة وحنين " لشوقي.
 )3موضوع التجربة :موضوعات التجربة الشعرية ومجاالتها متعددة.
 قد يكون موضوعا إنسانيا عاما كمشاهدة الطبيعة ،والقيم اإلنسانية الخالدة كالكفاح والحرية. قد يكون شيئا ذاتيا عاناه الشاعر بنفسه. قد يكون أمرا عاديا كالزهرة الذابلة أو الفراشة الهائمة. قد يستمد الشاعر موضوع التجربة مما يدور حوله في الحياة السياسية واالجتماعية. قد يستمده من عالم الخيال البعيد عن الواقع مثل قصيدة الشاعر وصورة الكمال لعبد الرحمن شكري. )4الصدق في التجربة:
وهو أن يكون الشاعر صادق االنفعال في تجربته ،وأن يعبر عما فيي نفسيه حتيى ييأتي شيعره تعبييرا عين ذاتيه ال تقلييدا
لغيره ،والصدق الفني يمنح الشاعر حيوية األداء وحرارة العاطفة وقوة التأثير.
 )5عناصر التجربة:
أ) الوجدان :وتسمى الشعور ،اإلحساس ،االنفعال ،العاطفة ،الصدق الفني وهو مجموعية االنفعياالت التيي خضيع الشياعر
لسيطرتها.
ب) الفكر :ويسمى موضوع األبيات أو المعياني التيي سياقها الشياعر .وهيو الموضيوع العيام وميا ينيدرج تحتيه مين أفكيار
جزئية.
جـ) الصورة التعبيرية أو الصياغة الشعرية:
وهى التي تتمثل في األلفاظ والعبيارات والصيور واألخيلية والموسييقى والتيي تتعياون ميع بعضيها فيي التعبيير عين أفكيار
الشاعر وأحاسيسه.
أوال :الوجدان
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 )1الوجدان :هو انفعال الشاعر بالتجربة وأحاسيسه النفسية من سخط أو حيزن أو أليم أو حييرة ،ويشيترك فيي الوجيدان
"الصدق الشعوري" ألنه أساس الجودة في التجربة وإال تحولت إلى نظم دون شعور .والوجيدان يكسيب التجربية ذاتيتهيا
وروحها ويمنحها حيوية األداء وقوة التأثير.
 )2اختالف الوجدان :يختلف نوع الوجدان بين شاعرين أمام مشهد واحد:
فحين نقرأ المساء لمطران نحس معه الحزن والكآبة والتشاؤم حتى أن كل مشاهد الطبيعة من حوله حزينة عابسة.
وحين نقرأ المساء إليليا نراه متفائال سعيدا يدعو المتشائمين إلى أن ينظروا لي الطبيعة الجميلة الساحرة في قوله:
جارييييييييييييييييييييييييييييات فيييييييييييييييييييييييييييي السيييييييييييييييييييييييييييفوح
أصييييييييييييييييييغى إلييييييييييييييييييى صييييييييييييييييييوت الجييييييييييييييييييداول
الجنيييييييييييييييييييات ميييييييييييييييييييا داميييييييييييييييييييت تفيييييييييييييييييييوح
واستنشيييييييييييييييييييييييييييقي األزهيييييييييييييييييييييييييييار فيييييييييييييييييييييييييييى
األفيييييييييييييييييييالك ميييييييييييييييييييا داميييييييييييييييييييت تليييييييييييييييييييوح
وتمتعيييييييييييييييييييييييييييييي بالشيييييييييييييييييييييييييييييهب فيييييييييييييييييييييييييييييي
من هنا نرى أن الشعر الجيد نتاج الفكر والوجدان معا.
دور الوجدان :يتمثل في أنه يعطى للتجربة ذاتيتها وروحها.
ملحوظة مهمة :إليك بعض المشاعر اإلنسانية لالهتداء بها في معرفة عاطفة الشاعر:
األسى والحزن واأللم والميرارة  الفرحية والبهجية والسيعادة الغيامرة  الفخير والزهيو  الشيوق الحنيين  التحسير
والضيق والسخط  اإلعجاب وإظهار االعتزاز  التفاؤل واألمل  التشاؤم واالستسيالم للييأس  التحيدي والعيزم 
التهكم والسخرية  اإليمان بالوطن وحبه 0
ثانيا :الفكرة
 )1الفكرة في التجربة الشعرية عنصر جوهري ،ويشترط لجودته:
 عمق ونفاذ النظرة بها إلى ما وراء المظاهر الحسية. وأن تكون الفكرة ممتزجة بالعاطفة ومصورة من خالل الوجدان ،ألن الشاعر ال ينقل الحياة نقال مباشرا وألنالشعر نتاج الفكر والوجدان معا فالفكر يعطى التجربة الموضوعية والدقة ،والوجدان يعطيها الذاتية والروح.
َ
 )2أثر امتزاج الفكرة بالعاطفة:
يختلف شاعر عن شاعر في التعبير عن حقيقة واحدة نتيجة اختالف أحاسيسه الوجدانية
كما في قصيدتي "المساء" لمطران وإيليا أبو ماضي.
 إذا امتزجت الفكرة بالعاطفة انتقلت التجربة من الحدود الذاتيية المقييدة بالشياعر وزمانيه ومكانيه إليى اآلفياق اإلنسيانيةالعامة التي تجاوز حدود الزمان والمكان ،وبذلك تكتسب التجربة الخلود.
 إذا كانيت التجربيية فكيرا خالصيا فقييدت روح الشيعر وحرارتييه وصييارت فكيرا جافيا يخاطييب العقيل ،وال يحييرك اإلحسيياس،الحكيم واألمثيال يقييول
وحيين ننتهيي مين قراءتهيا ال تتيرك فينيا أثييرا وال يعليق بيذهننا شييء منهيا ،هيذا مييا نيراه فيي شيعر ِ
الشاعر:
تصيييييييييييييييييييب الخيييييييييييييييييييل فيييييييييييييييييييي الزييييييييييييييييييييت
ربابيييييييييييييييييييييييييييييييية ربيييييييييييييييييييييييييييييييية البيييييييييييييييييييييييييييييييييت
ودييييييييييييييييييييييييييييك حسييييييييييييييييييييييييييين الصيييييييييييييييييييييييييييوت
لهييييييييييييييييييييييييييييييا عشييييييييييييييييييييييييييييييير دجاجيييييييييييييييييييييييييييييييات
شييعر ال يعبيير عيين حقيقيية محييددة أرادهييا الشيياعر،وإنما هييو شييعور صييوره الشيياعر ألنييه يالئييم شخصييية ونفسييية جاريتييه
(ربابة).
دور الفكر في التجربة :يتمثل في أنه يضمن لها عنصر الدقة والموضوعية ،ويساعد على تنسيق الخواطر والصور.
ثالثا :الصور التعبيرية
ب) الصور واألخيلة

أ) األلفاظ العبارات
تتكون من:
أ) األلفاظ والعبارات:
 الشعر هو الفن الوحيد الذي تلتقي فيه الفنون الجميلة ،ففيه مين األدب فين الكلمية ،ومين الموسييقى إيقياع الينغم ،ومينالنحت :تجسيم المعاني ،ومن الرسم تصوير المواقف الشعرية.
 واللفظ هو مادة التعبير وهو األداة الساحرة التي ينقل بها الشاعر إلينا فكره ووجدانه. والشاعر ال يختار لفظته ،وال يصيوغها ميع غيرهيا عفيوا ،وإنميا يختارهيا ويصيوغها ميع غيرهيا ،ليكسيبها هيذه الطاقيةالفنية من المشاعر والدالالت التي تعطيها قيمتها وحياتها وأثرها في نقل التجربة ،ومن هنا تختليف الداللية التيي تحملهيا
اللفظية فيي المعجيم عيين داللتهيا فيي التجربية الشييعرية ،فهيي فيي المعجيم تييدل عليى معنيى كليى عييام ،ولكنهيا فيي التجربيية
الشعرية قطعة من نفس الشاعر ،تحمل مالمح فكره وروحه ودنياه ،لذلك فليست هناك ألفاظ شعرية وأخرى غير شيعرية
بل يكتسب اللفظ شاعر يته من تناسقه مع الجو النفسي ومن جمال وقعه في موضعه.
يقول إيليا أبو ماضي:
طييييييييييييين حقييييييييييييير فصييييييييييييال تيهييييييييييييا وعربييييييييييييد
نسيييييييييييييييييييييى الطيييييييييييييييييييييين سييييييييييييييييييييياعة أنيييييييييييييييييييييه
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جـ) الموسيقى.

وحيييييييييييييييييوى الميييييييييييييييييال كيسيييييييييييييييييه فتميييييييييييييييييرد

وكسييييييييييييييييييا الخييييييييييييييييييز جسييييييييييييييييييمه فتبيييييييييييييييييياهى

فكلمة "طين" تبدو غير شياعرية وتيدل فيي المعجيم عليى تليك الميادة الترابيية المبللية بالمياء ،يحياول اإلنسيان إزالتهيا إن
لصقت بثيابه أو جسمه .ولكن "إيليا" استخدمها في مجال حث المتكبير عليى التواضيع ببييان أصيله فح ّملهيا مين اليدالالت
واإليحاءات ما ال تغنى فيها لفظة أخرى في مجالها ،فوقعت أجمل موقع.
ب) الصور واألخيلة:
عنصر التصوير له أثره القوى في نقل فكرة الشاعر وعاطفته ،نقال قويا لذلك يقال :إن الشاعر أفكارهٌ مصورة".
أنواع التصوير:
 – 1الصورة الكلية "اللوحية الفنيية" :وهيى الصيورة الشيعرية المكتملية المتسيعة عليى امتيداد األبييات وهيى تتكيون مين
مجموعة متآلفية مين الصيور الجزئيية تعيرض لوحية متكاملية األجيزاء لمعنيى مين المعياني أو مشيهد مين المشياهد ،ولهيا
خطوط فنية تتمثل في اللون والصوت والحركة.
 – 2الصورة الجزئية :منها ما يعتمد على الخيال الجزئي مين تشيبيه أو اسيتعارة أو كنايية ومنهيا ميا يعتميد عليى الواقيع
والدالالت التصويرية لأللفاظ.
 – 3الخيال الشعري :هو الذي قام على إدراك الشاعر لألشيياء إدراكيا عميقيا وتعاطفيه واندماجيه فيهيا ،حتيى نيراه يخليع
على األشياء صفات ليست لها في حكم العقل ،ولكنها مستمدة من روحها وجوهرها.
جـ) الموسيقــــــا:
الشييعر موسيييقا ذات أفكييار وذلييك ألن الشييعر هييو لغيية التعبييير عيين العاطفيية .والموسيييقا هييي أقييرب الوسييائل المييؤثرة فييي
العاطفة .فتبعث المتعة في نفس القارئ والسامع من أقرب طريق.
أنواع الموسيقى:
 )1الموسيقى الظاهرة " الخارجية " تقوم على:
أ) حركة الوزن ب) إيقاع القافية جـ) المحسنات اللفظية :جناس – طباق – حسن تقسيم – ازدواج.
يقول مطران:
ــييييييييييييييييييييييييييـتى متفييييييييييييييييييييييييييرد بعنييييييييييييييييييييييييييائي
متفييييييييييييييييرد بصييييييييييييييييبابتي متفييييييييييييييييرد بكآبـــييييييييييييييييـ
فى البيت حسن تقسيم.
والتصريع :اتفاق الروي آخر حرف صحيح في البيت وإليه تنسب القصيدة في شطري البيت األول مثل:
اذكيييييييييييييرا ليييييييييييييي الصيييييييييييييبا وأييييييييييييييام أنسيييييييييييييى
اخيييييييييييييييييتالف النهيييييييييييييييييار واللييييييييييييييييييل ينسيييييييييييييييييى
 )2الموسيقا الخفية:
وهى التي تدركها النفس وتؤثر فيها داخليا وهى تنبع من:
 – 1إيحاء األلفاظ  – 2ترابط األفكار وترتيبها  – 3روعة التصوير  – 4العاطفة الصادقة.
شروط جودة القافية:
 – 1تتفق مع موضوع القصيدة  – 2أن تالئم الجو النفسي.
 – 3أن توافق قواعد اللغة  – 4أن تتالءم مع موسيقى األبيات.
 – 5أال يكون قبلها كلمة أقوى منها أدت المعنى.
الوحدة العضوية
مفهومها :المقصود بالوحدة العضوية أن تكون القصيدة بنية حيّة متكاملية وليسيت قطعيا متنياثرة يجمعهيا إطيار واحيد أو
هييي تماسييك القصيييدة فييي تييرابط فكييرى وشييعوري تتصييل بييه أجزاؤهييا اتصيياال عضييويا دون تنيياقص أو تنييافر وهييى بهييذا
المفهوم تشمل:
 )2وحدة الجو النفسي.
 )1وحدة الموضوع
أما إذا انتقل الشاعر من جو نفسيي إليى جيو نفسيي آخير لييس بينهميا ارتبياط فقيد انعيدمت وحيدة الجيو النفسيي وبالتيالي
ضاعت الوحدة الفنية أو الوحدة العضوية.
قال شوقي يصف قصر أنس الوجود:
ممسييييييييييكا بعضييييييييييها ميييييييييين الييييييييييذعر بعضييييييييييا
قييييييييييف بتلييييييييييك القصييييييييييور فييييييييييي اليييييييييييم غرقييييييييييى
سييييييييييييييييابحات بييييييييييييييييه وأبييييييييييييييييدين بضييييييييييييييييا
يييييييييييياء بضيييييييييييييا
كعيييييييييييييذارى أخفيييييييييييييين فيييييييييييييي المي
ِ
فالصورة في البيت األول تثير الشعور بالخوف واألسى واأللم من مشهد الغرق واضطراب الغرقى.

21

والصورة في البيت الثاني توحي بشعور الخفة والمرح والسرور من مشهد الفتيات البكر الجميالت السيابحات فيي البحير
بأجسامهن الجميلة تحت الماء وعلى سطحه .وليس بين الصورتين في البيتين توافق وتناسق.
 -3تتابع األفكار والصور :بحيث تؤدى كل فكرة أو صورة وظيفتها الحيوية في بناء التجربة .وتعد الوحدة العضيوية مين
مظاهر التجديد في شعرنا العربي الحديث تمسكت بها الرومانسية والمدرسة الجديدة وواضح أن هذه الوحدة الفنية تؤكيد
على صدق تجربة الشاعر.
وأننا ال نستطيع أن نزيد أو ننقص ولو كلمية غيير ميا اختياره الشياعر فالوحيدة العضيوية هيي التيي تجعيل القصييدة خلقيا
متكامال أو صورة فنية حيّة تؤدى إلى اإلقناع واإلمتاع وهذا هو هدف العمل األدبي بصفة عامة والشعر بصفة خاصة.
التعبير عن األفكار من خالل إقناع وإمتاع عن امتزاج فكر بوجدان عقل وعاطفة يسيران في خطين متوازيين.
كيف تجيب سؤال التجربة الشعرية في االمتحان؟
 إذا سئلت :في األبيات ترابط فكرى وضح ذلك؟ أو جاءت األفكار مترابطة في األبيات .وضح؟عند اإلجابة :نتحدث عن األفكار الجزئية التي اشتملت عليها األبيات ونوضيح ميا بينهميا مين تيرابط فيي العالقية الفكريية
هل هي سبب ،نتيجة ،تعليل ،توضيح.
 إذا سئلت عن امتزج فكر الشاعر بوجدانه ،وضح؟أو في األبيات ترابط فكرى وشعوري .وضح ذلك؟
أو في األبيات ترابط بين الفكر والوجدان .اشرح ذلك.
أو مزج الشاعر بين أفكاره وأحاسيسه ،أشرح؟
أو جمعت القصيدة مقومات فكرية ووجدانية ،عبر عن ذلك.
عند اإلجابة :نبدأ بتحديد العاطفة المسيطرة على الشاعر في األبيات ثم نوضح الفكرة التي تدور حولها األبيات وما فيها
من األلفاظ.
نقول إن الشاعر سيطرت عليه عاطفة قويية وهيى  ………….وقيد جياءت أفكياره معبيرة عين هيذه العاطفية فهيو يقيول
…………( …..شرح موجز) وقد استخدم ألفاظا تؤكد ذلك مثل …………………..
 إذا سئلت :الشاعر الجيد هو الذي يفكر بقلبه ويحس بعقله ،وضح ذلك من خالل األبيات؟أو الشعر الجيد نتاج الفكر والوجدان ،اشرح ذلك وطبقة على األبيات.
عند اإلجابة
 :نشرح العبارة ونقول إن الشاعر الجيد هو الذي يفكر بقلبه ويحس بعقله حتى ال يطغى الفكير عليى الوجيدان ألن الشيعر
الجيد هو ما امتزج فيه الفكر بالوجدان معا ويظهر ذلك فيي األبييات فنجيد العاطفية المسييطرة عليى الشياعر …………
وتدور فكرتها حول...........
إذا سئلت :الشعر موسيقى ذات أفكار ،طبق على األبيات.
تعددت موسيقى الشعر في األبيات ،وضحها واذكر أثرها؟
حدد الطابع المميز للموسيقى في األبيات.
فى األبيات موسيقى ظاهرة وأخزى خفية ،وضح مظاهر كل منهما؟
عند اإلجابة :نقول الشعر هو لغة التعبيير عين العاطفية والموسييقا هيي أقيرب الوسيائل الميؤثرة فيي العاطفية ألنهيا تبعيث
المتعة في نفس القارئ وقد اعتمد الشاعر على نوعين من الموسيقى:
ظاهرة :وتتمثل فى :الوزن ،القافية "والمحسنات الموجودة في األبيات فقط".
خفية :وتتمثل فى :األلفاظ جاءت نابعة من صدق العاطفة وترابط األفكار وروعة الخيال وإيحاء الكلمات مثل …….
إذا سئلت :وضح القيمة الفنية لقوله "……………".
أو :ما الذي توحيه الكلمات " ……………"
عند اإلجابة؟ تنظر إلى موضوع الكلمة وتشعر بما فيها من إيحاء قوى ثم نعبر عنه.
فيييييييييييييييييييييييييؤاد معليييييييييييييييييييييييييق األوطيييييييييييييييييييييييييار؟
تلييييييييييك مصيييييييييير فكيييييييييييف ينسيييييييييياك يييييييييييا مصيييييييييير
ووقيييييييييييييييف علييييييييييييييييك طيييييييييييييييول ادكيييييييييييييييارى
أينميييييييييييييييا كنيييييييييييييييت أنيييييييييييييييت كعبييييييييييييييية آميييييييييييييييالي
معلق :تدل على شدة حب الشعر لوطنه
كعبة آمالي :توحي بقداسة مصر عند أبنائها .ادكاري :تدل على تذكر الشاعر لمصر دائما …… ..وهكذا.
إذا سئلت :هل تحققت الوحدة العضوية في األبيات .ناقش( .مهم جدا)
عند اإلجابة ننظر إلى األبيات إذا كانت تدور حول موضوع واحد نقول :تحققت الوحدة العضوية فيما يلي:
 )1وحدة الموضوع :الموضوع واحد يدور حول …………..
 )2الجو النفسي :جاءت األفكار مترابطة معبرة عن صدق المشاعر.
 )3ترابط األفكار :جاءت األفكار مترابطة ومعبرة عن صدق الشاعر وأحاسيسه.
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أ َّما إذا تعددت الموضوعات نقل :لم تتحقيق الوحيدة العضيوية ألن القصييدة تعيددت موضيوعاتها فيي هيذه األبييات ففقيدت
الوحدة فيها.
إذا سئلت :تبرز عاطفة الشاعر من خالل ألفاظه .وضح واستدل.
عند اإلجابة نبدأ بالعاطفة ثم نأتي باأللفاظ التي استخدمها الشاعر للتعبير عن هذه العاطفة.
نقول :تسييطر عليى الشيعر عاطفية ……… .وقيد اختيار ألفاظيا تيوحي بقيوة العاطفية مثيل .……… :ييوحى ………
وكلمة ………… .توحي بـ ……………..
مثل قصيدة "رثاء البن الرومي " فنجد األلفاظ الواردة في القصيدة كلها تعبر عن حزن الشاعر على ابنه.
أو قصيدة شوقي التي يعبر فيها عن حبه العميق لمصر حينما قال:
نيييييييييييازعتني إلييييييييييييه فيييييييييييي الخليييييييييييد نفسيييييييييييي
وطنييييييييييييييي لييييييييييييييو شييييييييييييييغلت بالخلييييييييييييييد عنييييييييييييييه
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النصوص
غربة وحنين ألحمد شوقي
التعريف بالشاعر:
-هو أمير الشعراء أحمد شوقي ولد بالقاهرة في  16من أكتوبر سنة 1870م ،وهو ينحدر من أصول أربعة ،عربية،وتركية ،ويونانية ،وجركسية..
-وقد درس في مدرسة الحقوق ،وبُعث إلى فرنسا لدراسة الحقوق واآلداب ،ولما عاد صار شاعر الخديو والقصر -ولما قامت الحرب العالمية األولى سنة 1914م نفي إلى إسبانيا سنة  1915م لصلته بالخديو عباس حلمي الثاني الذي
عزله اإلنجليز؛ لتأييده تركيا ضدهم ..وبعد الحرب عاد إلى مصر سنة  1920م ،فاتصل بالشعب وصار لسان العروبة
واإلسالم وبويع أميرا للشعر سنة 1927م  -وتوفاه هللا سنة 1932م.
 ومن آثاره الشوقيات  -أسواق الذهب  -ومسرحيات شعرية هي :علي بك الكبير  -قمييز  -عنترة  -كليوباترا  -مجنونليلى  -الست هدى .وله مسرحية نثرية هي :أميري األندلس.
 جو النص: هذا النص وليد تجربة شعرية صادقة ،فقد قاله شوقي وهو في منفاه باألندلس معبرا عن شعوره بالغربة والحنين إلىمصر متأثرا بقصيدة البحتري السينية حين شعر بجفوة ابن المتوكل له فترك بغداد إلى المدائن ورأى آثار الفرس فيها.
ومطلعها:
س نفسي وترفَّعْتُ عن َجدَا (عطاء) كل ِجبْس (لئيم)
ص ْنتُ نفسي َ
ُ
ع َّما يُ َدنِّ ُ
 فعارضه شوقي وحاكاه بهذه القصيدة على نفس الوزن والقافية. نوع التجربة: تجربة شخصية ذاتية تحولت إلى عامة؛ ألن فيها معاناة وجدانية صادقة وهذا الصدق أخرجها من نطاق الفردية إلىأفق اإلنسانية الرحب الواسع ،وجعلنا نشاركه حزنه وشوقه وسخطه على االستعمار.
 العاطفة: تسيطر على الشاعر عاطفة الحنين والشوق إلى الوطن والسخط والثورة على االستعمار وأساليبه وانعكس هذاالصدق على التصوير والتعبير.
" ذكريات وحنين "

24

اختالف النَّ
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هـــار واللَّ ْي ِل يُ ْنـ ِ
ُ
ِ
ْ
ْ
َ
تْ
ـــــس
م
و
رات
َـــــــو
ص
ت
ن
م
ر
و
ص
ـــاب
َـبـــ
ش
ن
م
ة
الو
م
ي
ل
فـــــا
ص
و
ُ ِّ َ ِ
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ِّ
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َّ
سنـــَة ُحـــ ْل َوة ولَـذةَ خـــــــــــ ْل ِس
َ -3
صفَتْ كال َّ
ع َ
ـرتْ ِ
ب و َم َّ
صبَـــــا اللَّعُو ِ
اللغويات
 اختالف :تعاقب وتتابع × ثبات وتوقف وتقطع – النهار ج أن ُهر ،نُ ُهر  -اذكرا :يخاطب صاحبيه على طريقة الشعراءصبا :عهد الصغر × الشيخوخة أو الهرم  -أنسى :سعادتي " في مصر " × وحشتي  -صفا :فعل أمر من
القدامى  -ال ِ ّ
ش ِ ّكلَت -تَص َُّورات :تخيالت  -مس :جنون والمراد الشباب
الزمن
من
فترة
:
مالوة
"وصف " -
ص ّ ِو َرتْ ِ :ص ْيغَت و ُ
ُ
بنشاطه واندفاعه  -عصفت :مرت مسرعة  -الصَّبا :ريح رقيقة تأتي من الشرق مادتها (صبو) × الدَّبور وهى الريح
سنة :نُعاس مادتها (وسن) – لذة :أمر شهى يشعر بالراحة
الشديدة  -اللعوب :الرشيقة الحركة ج لعائب ِ -
والجمع(لذات) × ألم  -الخلس :األخذ خفية واختالسا × عيانا.
الشرح
سى
( )1يبدأ أمير الشعراء النص بحكمة صادقة مخاطبا صاحبيه على عادة القدماء فيقول لهما:إن تعاقب األيام يُ ْن ِ
اإلنسان األحداث الماضية والذكريات الجميلة ،لذا أرجو منكما (صاحبيه) أن تعيدا علي مسامعي ذكريات الصبا وأيام
السعادة التي عشتها في مصر.
( )2ويطلب منهما أن يعيدا على مسامعه وصف هذه الفترة فترة الشباب الرائعة التي مازالت بخياالتها وصورها ماثلة
أمام عينيه ال تريد أن تفارق خياله.
( )3لقد مضت سريعة كأنها النسيم الرقيق العابر ،أو كأنها لحظة نوم قصيرة أو لذة خاطفة مختلسة من الزمن.
س :األبيات السابقة يتضح تأثر شوقي بالتراث .وضح.
جـ :يتضح تأثر شوقي بالتراث فيما يلي:
 -1خطابه لصاحبيه المتخيلين مجاراة للسابقين في قوله "اذكرا ،صفا ".
 -2استعمال بعض األلفاظ التراثية مثل "الصبا – مالوة" وهذا يدل على تأثر شعراء المدرسة الكالسيكية الجديدة باألدب
القديم والبيئة القديمة.
مواطن الجمال
البيت األول
([)1اختالف النهار والليل ينسى اذكرا لي الصبا وأيام أنسى] :في هذا المطلع براعة استهالل؛ ألنه يدل على
الموضوع ،وهو الغربة والحنين إلى الوطن ،والجو النفسي الحزين لفراق هذا الوطن.
 [اختالف] :لفظة دقيقة تدل على التعاقب باستمرار ،وهي أجمل من [انقضاء ] التي تدل على االنتهاء. [النهار ـ الليل ،ينسى ـ اذكرا] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [ينسى ـ أنسى] :تصريع يعطي جرسا موسيقيا في مطلع القصيدة. [ينسى ـ أنسى] :محسن بديعي  /جناس ناقص يعطى جرسا موسيقيا ويحرك الذهن. [ينسى] :حذف المفعول به إيجاز يوحي بأن النسيان عام وشامل. [اذكرا] :أسلوب إنشائي  /أمر غرضه االلتماس. [الصبا وأيام أنسى] :إطناب عن طريق عطف الخاص على العام يثير الذهن ويؤكد قوة العالقة بين السعادة وفترةالصبا.
 [أيام] :جاءت جمعا؛ للتعظيم ولتوحي بكثرة األوقات السعيدة التي قضاها في الوطن. البيت األول أسلوب الشطر األول فيه خبري غرضه تقرير هذه الحكمة ،أما الشطر الثاني فهو إنشائي يثير المشاعرويشرك السامع مع الشاعر وهو تعليل لمعنى الشطر األول.
 وفق الشاعر في استخدام كلمة (اذكرا) مع (الصبا) ألن فترة الصبا والحداثة ال تكون فيها قدرات اإلنسان قد اكتملتوكل ما يمر عليه في حياته ينساه بسرعة فيحتاج لمن يذكره بذلك ولو إجماال.
البيت الثاني:
([ )2صفا] :أسلوب إنشائي  /أمر غرضه االلتماس.
 [مالوة] :لفظة تراثية وهذا يؤكد سعة اطالع شوقي ودوره في إحياء بعض الكلمات ،وتنكيرها لتعظيم تلك الفترة(الشباب).
[ -مالوة صورت من تصورات ومس] :تشبيه لفترة الشباب في جمالها ونشاطها بالتخيالت والجنون ،وسر جماله
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التوضيح ،ويوحي بما في الشباب من نشاط ومرح ،واستخدام الماضي [صورت]؛ ليفيد التحقق والثبوت.
 [صورت ـ تصورات] :محسن بديعي  /جناس ناقص يعطى جرسا موسيقيا ويحرك الذهن. وفق الشاعر في استخدام الفعل (صفا) مع (مالوة من شباب) ألن فترة الشباب يكون فيها عقل اإلنسان قد نضجوعرف كل ما يحيط به من أحداث ومظاهر ،ولذلك فهو في حاجة إلى وصفها تفصيليا.
 وفق الشاعر في استخدام (مالوة) مع (شباب) ألن فترة الشباب قد يكون فيها طيش واندفاع أو سعادة وجماال وهويريد ما فيها من السعادة والجمال التى تفرح نفسه وتسعد قلبه.
البيت الثالث:
([ - )3مالوة من شباب عصفت] :استعارة مكنية فيها تصوير لفترة الشباب بريح تعصف وتوحي بالسرعة.
 [الصبا] :من ألفاظ التراث المستعملة في مدرسة اإلحياء.ب"
 من الخيال المركبَ " :صفَتْ كال َّ
ع َ
صبَا اللَّعُو ِ
 [عصفت كالصبا] :تشبيه أليام الشباب التي مرت سريعة بالريح الرقيقة العابرة ،وسر جماله التوضيح. [الصبا اللعوب] :استعارة مكنية تصور الصبا فتاة رشيقة ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بلطف النسيم وخفته،وهذا من الخيال التركيبي ،حيث اشترك أحد الطرفين وهو " الصب " في صورتين فكان مشبها به في األولى ،ومشبها
في الثانية ،أي أنها في الصورة األولى تشبيه ،وفي الثانية استعارة.
 نقد:يرى البعض أن كلمة [عصفت] توحي بالعنف والسرعة ،وهذا ال يتناسب مع [الصبا اللعوب ] التي توحي بالهدوء
والرقة واألفضل منها [مرت].
 ويرد على ذلك بأن هذه الكلمة تتالءم مع عنفوان الشباب وجنونه وتقلباته الفجائية.سنة حلوة ولذة خلس] :تشبيهان لفترة الشباب في قصرها وجمالها مرة بالنعاس الهادئ المريح ،ومرة باللذة
 [مرت ِالخاطفة
سنة النوم بفاكهة حلوة أو شرابا حلوا ،وطعاما لذيذا ،وسر جمالها التجسيم ،وهذا
سنة حلوة] :استعارة مكنية صور ِ
[ ِسنة] في صورتين فكان مشبها به في األولى ،مشبها في الثانية.
خيال تركيبي أيضا حيث اشترك أحد الطرفين وهو [ ِ
سنة حلوة]؟ ولماذا؟
س :أيهما أجمل[ :نومة حلوة ِ -
سنة حلوة أجمل؛ ألنها تدل على أن اللحظات الجميلة (فترة الشباب) مهما طالت فهي قصيرة.
جـِ :
 [لذة ِخلس] :استعارة مكنية حيث صور اللذة بكنز يختلس وهذا من الخيال التركيبي أيضا. البيت الثالث الصور الخيالية متزاحمة ومتتابعة؛ لبيان مدى جمال هذه الفترة من العمر أال وهي فترة الشباب. البيت الثالث أسلوبه خبري غرضه الوصف وتقرير اإلعجاب ،وهو تفصيل لما قبله." حب خالد ال ينتهي "
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ـــس اللغويـات:
ـــب في الضُّلوعِ لل ُّ
ســف ِن فطــنٌ ُكل َمــا ث ْرنَ شـــاعَــــ ُهنَّ بنقـ ِ
َ -7را ِه ٌ
اللغويات
 سال :اسأال ،مادتها (سأل) " والخطاب لصاحبيه " -سال :نسى وصبر ،مادتها (سلو) × تذكر  -أسا :عالج وداوى،سي :المعالج × الممرض  -رق :الن والمراد زاد حنينه وشوقه
اسم الفاعل منها " آس "  -جرحه :أي غربته  -ال ُم َؤ ِ ّ
إلى وطنه × قسا  -العهد :المعهود والمعروف  -تقسى :تذهب الرحمة واللين  -مستطار :مذعور ومفزوع كأنه سيطير
من شوقه × ساكن أو هادئ أو آمن  -البواخر :السفن م باخرة  -رنت :أظهرت صوتها المراد صفرت  -عوت :صاحت
والعواء صوت الذئب  -جرس :صوت ضعيف أو جزء من الليل ج جروس -راهب :عابد مقيم ومالزم ج رهبان ج ج
رهابنة  -للسفن فطن :مدرك لتحركات السفن ج فُ ُ
طن وفُ ْطن × غافل  -كلما ثرن :أي كلما تحركت السفن للرحيل -
شاعهن :ودعهن وشيعهن × استقبلهن  -نقس :صوت الناقوس والجمع (نُقُس).
الشرح
( )4يطلب شوقي من رفيقيه المتخيلين أن يسأال مصر سؤاال غرضه النفي :هل نسيها قلبه العاشق لها؟! وهل يستطيع
الزمان المعالج أن يداوي جراح قلبه التي سببها نفيه بعيدا عن مصر (أسبانيا)؟
( )5ومن المعروف أنه كلما مرت الليالي على اإلنسان في الغربة فإنها تجعل القلب قاسيا وتنسيه أحبابه ،إال أن تتابع
األيام في الغربة يزيده شوقا وحبا وحنينا لمصر
( )6وكلما سمع صوت البواخر عند دخولها الميناء أول الليل أو خروجها منه فإن قلبه يخفق ويضطرب يكاد أن يطير
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من بين جنبيه يود أن يرحل معها إلى أرض الوطن.
( )7ولقد تحول قلب الشاعر إلى قلب راهب في محرابه ،ولكنه مدرك لحركات السفن التي تفرغ لمراقبتها؛ فهي الوسيلة
التي ستصل به إلى الوطن الغالي.
مواطن الجمال
البيت الرابع:
سأل ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بقوة العالقة بينه وبين
([)4سال مصر] :استعارة مكنية تصور مصر إنسانا يُ ْ
وطنه مصر.
 [سال مصر] :أسلوب إنشائي  /أمر غرضه االلتماس. [وهل سال القلب عنها؟] :أسلوب إنشائي  /استفهام غرضه النفي واالستبعاد. [سال القلب عنها] :استعارة مكنية تصور القلب إنسانا يسلو (ينسى) ،وسر جمالها التشخيص [سال ـ وسال] :محسن بديعي  /جناس تام يعطى جرسا موسيقيا ويحرك الذهن. [أسا جرحَه الزمانُ المؤسي] :استعارة مكنية تصور الزمان طبيبا يداوي الجراح ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحيبأثر الزمن في طمس الذكريات.
 [جرحَه] :استعارة تصريحية تصور آلالم األشواق بالجرح؛ لتوحي بشدة معاناة الشاعر من الغربة المريرة. [جرحه ـ المؤسي] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [أسا جرحَه الزمانُ المؤسي] :تقديم المفعول [جرحه] على الفاعل [الزمان] لالهتمام بهالبيت الخامس:
 ([ - )5كلما] :شرطية تفيد التكرار ،تكرار رقة قلبه بالحب للوطن وعدم انقطاعه مهما طال البعد. [مرت الليالي عليه] :استعارة مكنية ،تصور الليالي بإنسان يمر. [الليالي تقسي] :استعارة مكنية ،تصور الليالي أشخاصا يدعونه إلى القسوة ،وترك الرحمة واللين وسر جمالهاالتشخيص.
 [الليالي] :توحى بمعاناة الشاعر من الوحدة وذلك ألن الليل مجتمع الهموم وهى أفضل من األيام ،وهى جمع للكثرة. [رق ـ تقسي] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.سي] :إطناب بالتذييل.
 [العهد في الليالي تق ِ ّ [تقسي] :إيجاز بحذف المفعول به للعموم والشمول البيت الخامس أسلوبه خبري لتقرير حبه للوطن ،والبيت كله يجرى مجرى الحكمة.البيت السادس:
([ )6مستطار] :استعارة مكنية ،تصور القلب طائرا مذعورا من صوت السفن ،وسر جمالها التوضيح ،وتوحي بشدة
االضطراب.
 [مستطار] :خبر لمبتدأ محذوف تقديره " قلبي " فهو إيجاز بالحذف .وهى نكرة للتهويل. [البواخر رنت] :استعارة مكنية حيث صور البواخر بإنسان يصيح وسر جمالها التشخيص. [عوت] :استعارة مكنية تصور البواخر ذئابا تعوي ،وسر جمالها توضيح الفكرة برسم صورة لها ،وتوحي بشدةالفزع والرعب من صفير البواخر؛ ألنها ال تحمله معها إلى مصر.
 البيت السادس كله كناية عن استعداد السفن للحركة والسفر. إضافة بالغية:من جمال التعبير ودقته :هذا الترتيب المالئم بين " رنت " و" عوت " فقد عبر بـ " رنت " عن صوت البواخر القادمة
وهى تدخل الميناء أول الليل ،مما يبعث األمل في أن تأخذه معها ،ثم بالفعل " عوت " عند رحيل البواخر من الميناء
والعواء مخيف مفزع؛ ألنه يبعث الوحشة ويقطع األمل في العودة إلى الوطن ،وهذا مالئم للحالة النفسية للشاعر.
 البيت السادس أسلوبه خبري :إلظهار األسى والحسرة .والبيت السادس كله كناية عن استعداد السفن للحركة والسفر.البيت السابع:
([ )7راهب في الضلوع] :تشبيه للقلب ـ في عزلته داخل الصدر ـ براهب في معبده ،وسر جمالها التشخيص وتوحي
بانقطاع الشاعر عما حوله.
 [راهب] :إيجاز بحذف المبتدأ فالتقدير " قلبي راهب " .وكناية عن موصوف وهو القلب. [للسفن فطن] :استعارة مكنية تصور القلب إنسانا ذكيا يدرك ما حوله ،وسر جمالها التشخيص ،وتقديم الجاروالمجرور لالهتمام بالسفن ،ومتابعة حركتها في القدوم والذهاب.
[ -ثرن] -1 :استعارة مكنية تصور السفن في حركتها غبارا يثور وسر جمالها التوضيح ،وتوحي بالجو النفسي الكئيب.
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 -2 :استعارة مكنية حيث صور السفن بإنسان يتحرك وسر جمالها التشخيص
 [شاعهن بنقس] :استعارة مكنية تصور القلب إنسانا يودع السفن وفيها تشخيص. [نقس] :استعارة تصريحية ،حيث شبه دقات القلب بصوت الناقوس وفيها تجسيم وهى تبرز شوقه ولهفته لوطنه. البيت كله كناية عن مراقبة القلب لحركة السفن وتطلعه للعودة ألرض الوطن. تذكر: [ الصورة الخيالية في األبيات من الرابع إلى السابع ] :صورة ممتدة ،فالمشبه واحد وهو القلب ،والمشبهبه متعدد فهو إنسان يسلو ويرق وطائر مذعور ثم إنسان راهب ثم إنسان مدرك ثم إنسان يودع.
 البيت السابع أسلوبه خبري إلظهار التعلق بالوطن عن طريق االرتباط بالسفن التي هي أمله في العودة." حزن للبعد عن الوطن ومناجاة للسفينة "
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اللغويات
 اليم :البحر وابنة اليم كناية عن السفينة ج يموم  -ما أبوك :أي البحر  -بخيل ج بخالء  -ماله :عجبا له مولعا :مغرما ،متعلقا × كارها ونافرا  -بمنع وحبس :يريد منعه (حرمانه) من السفر لمصر وحبسه في إسبانيا تنفيذاألمر اإلنجليز  -البالبل :م بلبل والمراد بها المصريون - .الدوح :الشجر م دوحة ،وهى الشجرة العظيمة ويريد الوطن.
وخبَ ٌ
اث ،و َخبَثَة  -المذاهب :يقصد مذاهب المحتلين  -رجس :دنس قبيح
 حالل :مباح  -خبيث :فاسد × طيب ج ُخبَثاءِ ،ج أرجاس  -مرجل :قدر ج مراجل  -شراع :قلع ج أشرعة ،ش ُُرع -الدموع :يقصد أن دموعه كثيرة يمكن للسفينة أن
تسير فيها بدال من البحر  -سيرى :انطلقي " يخاطب السفينة " -أرسى :قفي واستقري وهو فعل أمر ماضيه " أرسى "
ومصدره " إرساء "  -وجهك :اتجاهك وقصدك  -الفنار :محرفة عن المنار " يريد منار اإلسكندرية ".
 يد الثغر :المراد شاطئ اإلسكندرية  -الرمل والمكس :من أحياء اإلسكندرية.الشرح
على ويبقيني حبيسا
( )8يخاطب شوقي السفينة مستدرا عطفها قائال لها :إن أباك البحر مشهور عنه الكرم ،فَ ِل َم يبخل
ّ
في أسبانيا ويمنعني من العودة إلى الوطن
( )9ثم يستنكر قسوة االستعمار الذي ي ِ ّحرم األوطان على أبنائها المخلصين وتباح للغرباء من كل جنس ليستمتعوا
بخيراته ،تماما كما يباح الدوح والشجر لكل أنواع الطيور الغريبة ،وي ِ ّحرم على بالبله التي تعيش فيه.
( )10ثم يصل بنا الشاعر إلى حكمة مفادها " :أن أهل الدار أحق بها " ،وكل وطن أحق بأبنائه ،وال ينكر هذا الحق إال
أصحاب اآلراء الفاسدة المستعمرون الذين استحلوا ديار وخيرات أوطان المستضعفين وقاموا بنفي من يعارضهم من
أهلها.
( )12( ،)11يستعطف الشاعر السفينة (رمز العودة) أن تحمله إلى مصر ،ويتعهد لها بأن يقدم لها كل متطلبات
الرحلة؛ فأنفاسه الملتهبة شوقا وقودها ،وقلبه الخافق بحب الوطن شراعها ،ودموعه الغزيرة الملتاعة بحر تسير فيه
وحين تبحرين فولّي وجهك شطر (تجاه) اإلسكندرية ،وأرسي بين الرمل والمكس؛ حيث كنت أعيش سعيدا في وطني...
س :ما الذي يستنكره الشاعر في البيت التاسع؟
جـ :يستنكر الشاعر تحريم وطنه عليه وإباحته لغيره فهو ممنوع من اإلقامة بمصر بينما جنود االحتالل والغرباء
يتمتعون بخيراتها.
س :لماذا حرص الشاعر علي ذكر (الفنار – رمل – مكس – الثغر)؟
جـ :حرص الشاعر على ذكر (الفنار – رمل – مكس – الثغر)؛ ألن هذه األماكن مرتبطة بذكرياته حيث كان يقضى
شهور الصيف هناك تنزها على هذا الشاطئ.
مواطن الجمال
البيت الثامن:
([ )8يا بنة اليم] -1 :أسلوب إنشائي  /نداء غرضه :التمنى واالستعطاف.
 -2إضافة ابنة لكلمة اليم توحى بالمالزمة المستمرة من السفينة للبحر حتى أصبح أبا لها.
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 [ابنة اليم] :استعارة مكنية حيث شبه السفينة بإنسان يُنَادى عليه ،وسر جمالها التشخيص. [ابنة اليم] :كناية عن موصوف وهى السفينة ،وسر جمالها اإلتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. [ما أبوك بخيل ] :استعارة مكنية حيث شبه البحر بإنسان كريم؛ ليستدر عطفه ويسمح له بالسفر والعودة إلى الوطن. [أبوك] :كناية عن موصوف وهو البحر. [ماله مولعا بمنع وحبس؟] :أسلوب إنشائي  /استفهام غرضه :التعجب [منع ـ وحبس] :نكرتان للتهويل [حبس] :يرى بعض النقاد أن "حبس" لم يوفق فيها الشاعر ألنها ال تضيف جديدا بعد كلمة (منع) وحذفها ال يؤثر فيالمعنى وأن الشاعر جاء بها للقافية ،وهم مخطئون في ذلك ألن عطف " حبس " على منع أفاد التوكيد والتنويع ،فالمنع
هو الحرمان من الحق ،فالشاعر ممنوع من حقه في اإلقامة بالوطن ،ومحبوس في مكان بعيد حبسا معنويا ،ال يستطيع
الخروج منه إال بإذن المحتل كما أن الحبس نتيجة للمنع.
البيت التاسع:
([ )9أحرام؟] :أسلوب إنشائي  /استفهام لالستنكار.
 [حرام ـ وحالل] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [بالبله] :استعارة تصريحية ،حيث شبه المصريين بالبالبل ،وسر جمالها توضيح الفكرة برسم صورة لها. [الدوح] :استعارة تصريحية ،حيث شبه الوطن بالدوح ،وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. [الطير] :استعارة تصريحية ،حيث شبه المحتلين األجانب بالطير ،وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. ويجوز أن يكون البيت التاسع كله استعارة تمثيلية أو تشبيه ضمني ،فقد شبه الصورة المؤلمة لوطنه ،وقد حرمأحراره من اإلقامة فيه ،وأبيح لألجانب المحتلين بصورة الدوح تطرد طيوره ويباح للطيور الغريبة ،وهى توحي
بالمرارة التي يحسها الشاعر واستنكار السياسة االستعمارية الغاشمة.
 [كل جنس] :كل تفيد العموم والشمول ،جنس :نكرة للعموم والشمول. [بالبل – الدوح – الطير] :مراعاة نظير للتنبيه.البيت التاسع كله يجرى مجرى الحكمة.البيت العاشر:
([ )10خبيث من المذاهب رجس] :استعارة مكنية تصور مذاهب االحتالل مادة قبيحة نجسة ،وسر جمالها التجسيم.
وإبراز قبح وفساد االستعمار وسياساته وكناية عن االحتالل.
 [دار] :نكرة للعموم .كل :تفيد العموم. [خبيث ـ ورجس] :نكرتان للتحقير. [األهل] :تعريف للشمول. [رجس -خبيث] :ذكر [رجس] بعد [خبيث] إطناب بالترادف لتأكيد وحشية االحتالل. البيت العاشر أسلوبه خبري غرضه ذم االستعمار وهو يجرى مجرى الحكمة.البيت الحادي عشر:
([ ) 11نفسي مرجل] :تشبيه بليغ لنفسه الحار بالمرجل الذي يغلى ويمد السفينة بالطاقة الدافعة ،وسر جماله
التوضيح ،ويوحي بشدة الشوق للوطن .ومرجل نكرة للتهويل.
 [قلبي شراع] :تشبيه بليغ لقلبه بشراع السفينة الذي تحركه الريح ،فيدفع السفينة. [نفسي مرجل  -قلبي شراع] :محسن بديعي  /حسن تقسيم يعطي جرسا موسيقيا تطرب له األذن. [بهما في الدموع سيرى] :استعارة مكنية تصور دموعه الغزيرة بحرا تسير فيه السفن ،وسر جمالها التوضيح،وتوحي بشدة حنينه إلى الوطن.
 [بهما في الدموع سيرى] :تقديم الجار والمجرور قصر للتخصيص. الخيال في الصور السابقة خيال مبتكر يدل على براعة شوقي.س :يرى بعض النقاد أن الخيال في البيت الحادي عشر فيه تناقض .بين مع التوضيح.
جـ :التناقض في أن الشاعر جعل السفينة بخارية مرة وشراعية مرة أخرى ،ويمكن الرد على ذلك التناقض بأنه ال مانع
أن يكون للسفينة البخارية شراع أيضا يستخدم حين يتعطل محرك السفينة ،كما أن هذا أسلوب أدبي للتعبير العاطفي ال
لعرض الحقائق العلمية.
 [سيري ـ وأرسي] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد ويفيد العموم. [سيري ـ أرسي] :أسلوب إنشائي  /أمر للتمني.البيت الثاني عشر:
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([ )12اجعلي] :أسلوب إنشائي  /أمر للتمني.
 [اجعلي وجهك] :استعارة مكنية ،تصور السفينة إنسانا يخاطب وله وجه وسر جمالها التشخيص. [يد الثغر] :استعارة مكنية ،تصور الثغر إنسانا له يد ،وسر جمالها التشخيص ،ويد :توحي برغبة الشاعر باحتضانوطنه له والترحيب به وحسن استقباله.
 [الفنار] :كلمة محرفة عن " المنار " وكان يمكنه استعمالها بدون أن يتأثر الوزن ،ولكنه حرص على استعمال"الفنار ـ والرمل ـ والمكس" للتلذذ بذكرها وتعبيرا عن حبه لها.
" ال يمكن نسيان الوطن "
ش ِغ ْلتُ بال ُخـ ْل ِد عَنـــــــْه نَ َ
سي
از َ
َ -13و َطنِي َل ْو ُ
عتْنِي إلَيْه في ال ُخــــ ْل ِد ن ْف ِ
ٌ
َ
ْ
ش ْم ِس
عي ِْن َ
ســــوا ِد من َ
سبِيــــــــــ ِل ظ َمـــــأ لل َّ
ســل َ
َ -14و َهفا بالفؤا ِد في َ
صهُ ساعــــة ولَ ْم يَ ْخ ُل ِحسي
 -15ش َِه َد هللا لَ ْم يَ ِغ ْب ع َْن جفـــوني ش َْخ ُ
اللغويات
ش ِغ ْلتُ  :تلهيت  -الخلد:البقاء والمقصود الجنة  -نازعتني إليه :اشتاقت إليه × نهتني  -هفا بالفؤاد :حركه وذهب به
 ُومال  -الفؤاد :القلب ج أفئدة  -السلسبيل :الماء العذب (عين في الجنة) ج سالسب وسالسـيب  -ظمأ :عطش والمراد
شوق × ارتواء  -السواد :القرى المحيطة بالمدينة والمراد هنا ضواحي عين شمس ج أسودة ج ج أساود  -شهد هللا:
علم  -جفوني :المراد عيوني  -شخصه :ذاته " يقصد الوطن " -ساعة :لحظة  -لم يخل :لم يفرغ  -حسي :إدراكي.
الشرح
س :اشرح األبيات مبينا العالقة بينها.
جـ )13( :إن حبي لوطني الغالي كبير ال يشغلني عنه شاغل مهما كان عظيما حتى ولو كان الخلود في الجنة.
( )14لذلك فإن قلبي مشتاق ألن يروي ظمأه الشديد إلى مصر وضواحيها الجميلة برؤية أهلها ولقاء األهل في منطقة
عين شمس التي عشت فيها فترة من الزمن.
( )15ويعلم هللا أن صورة وطني لم تغب عن عيوني لحظة وأن حبه لم يفارق روحي رغم بعدي عنه فصورته أمام
ي وفي قلبي على الدوام.
عين ّ
 األبيات مترابطة فالبيت الثاني يكمل معنى البيت األول والبيت الثالث دليل يؤكد شدة شوقه إلى مصر فهو يشهد أنصورتها لم تغب عنه لحظة.
س :لبعض النقاد رأي في البيت الثالث عشر .....وضحه واذكر رأيك.
 أو يرى بعض النقاد أن شوقيا قد بالغ في حبه للوطن في البيت الثالث عشر ..ناقش ذلك مبينا وجهة نظرك.جـ - :يرى بعض النقاد بأن معنى البيت األول مبالغة مقبولة ألنها في حب الوطن الذي يشبه كثيرا بالجنة والمبالغة
نابعة من خيال شاعر ،وقد خففها الشاعر باستعمال (لو) التي هي حرف امتناع الجواب المتناع الشرط.
ويمكن الرد على ذلك النقد بأن المعنى فاسد؛ ألنه حين يكون اإلنسان في جنة الخلد تكون الدنيا قد انتهت ،فال يكون
هناك وطن يشتاق إليه ،أو ألن ذلك مخالف للدين الذي يجعل جنة الخلد أفضل مكان .وهذا رأي مصطفى صادق الرافعي.
 مواطن الجمال:البيت الثالث عشر:
( - )13البيت الثالث عشر كله كناية عن شدة حبه لوطنه.
 [لو ] :حرف شرط يفيد امتناع الجواب المتناع الشرط ويفيد استحالة انشغاله بغير الوطن. [شغلت عنه ـ ونازعتني إليه نفسي] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [نَ َعتْنِي] :توحي بتفضيله الحياة المؤقتة في ظل الوطن على الحياة الدائمة في رحاب الجنة مما يبرز علو منزلة
از َ
الوطن في نفسه.
 [شغلت] :بناء الفعل للمجهول أفاد القهر وفقد اإلرادة. [وطني ]:اإلضافة تدل على شدة التعلق بالوطن. [الخلد] :كناية عن الجنة ،وتكررت مرتين في البيت؛ لبيان ضخامة اإلغراء الواقع فيه الشاعر .وتوحي بالنعيم الدائموالجمال الفائق.
 أسلوب البيت الثالث عشر خبري ،وفيه حكمة جميلة وإن كانت فيها مبالغة شديدة.البيت الرابع عشر:
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([ -)14هفا بالفؤاد ظمأ] :استعارة مكنية تصور الفؤاد شخصا يتحرك ويذهب ،وفيها تجسيم ،وهى توحى بقوة الشوق
والحنين.
 [ظمأ] :استعارة تصريحية ،فقد شبه الشوق إلى الوطن بالظمأ وحذف المشبه ،وصرح بالمشبه به ،وسر جمالهاالتوضيح ،وتوحي بشدة الشوق .وهى نكرة للتهويل.
 [السواد] :محسن بديعي  /تورية فالمعنى القريب للسواد حدقة العين ،يساعد على ذلك الفهم كلمة عين (غيرمقصود) ،والمعنى البعيد المراد [الضواحي] حول عين شمس ،وهى تورية متكلفة غامضة ،وذلك يقلل من جمالها.
 [عين شمس] :مجاز مرسل عن أهلها عالقته المحلية. [سلسبيل ـ ظمأ] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد[ - .سلسبيل ـ ظمأ] :نكرة للتعظيم.البيت الخامس عشر:
( - )15البيت الخامس عشر كله كناية عن شدة حبه لوطنه.
 [شهد هللا] :أسلوب قسم للتقرير وتوكيد المعنى وإزالة الشك من النفوس وبيان عظمة وأهمية ما يقسم عليه الشاعرويوحي بصدقه وإخالصه في حب الوطن.
 [جفوني] :مجاز مرسل عن " عيوني " عالقته الجزئية ،فقد أطلق الجزء وأراد الكل ،وسر جماله اإليجاز والدقة فياختيار العالقة.
 [شخصه] :استعارة مكنية تصور الوطن إنسانا له ذات وشخص ،وسر جمالها التشخيص [ساعة] :نكرة للتقليل ،فالمقصود بها أقل جزء من الوقت. [لم يخل حسي] :استعارة مكنية حيث صور الحس بشيء مادي يخلو وسر جمالها التجسيم. [لم يغب – لم يخل] :تكرار النفي يؤكد المعنى. وأسلوب البيت خبري غرضه إظهار التعلق بالوطن.س :كيف و ّظف الشاعر األلفاظ في إظهار حبه الشديد لوطنه؟(سؤال امتحان)
جـ :الشاعر شديد الحب لوطنه ولذلك عبر بألفاظ مالئمة لتلك العاطفة مثل (وطني) فقد أضافه لياء المتكلم داللة على
ارتباطه به و(الخلد) والمراد الجنة التي يحرص الجميع عليها لكنها ال تصرفه عن وطنه بل تشد نفسه إلى الوطن.
و(هفا بالفؤاد) يدل على حركته في اتجاهه إلى الوطن .و(شهد هللا) تعبير يدل على الصدق وهللا شاهد على ذلك ،وتنكير
(ساعة) للتقليل فهو ال ينسى وطنه لحظة( .ولم يخل حسي) تعبير يدل على شدة إحساسه بحب الوطن .وهذا يدل على
قوة عاطفة الشاعر نحو الوطن.
التعليق
س :1تحت أي أغراض الشعر يندرج هذا النص؟ وما خصائصه؟
جـ :يندرج هذا النص تحت غرض (الشعر الوطني) الذي تمتزج فيه األفكار بعاطفة الحنين إلى الوطن ،والدفاع عنه،
ومقاومة المحتلين ،والتنديد بهم ،مع روعة في التصوير ،وجمال في التعبير.
 األفكار:واضحة عميقة فيها تحليل وتفصيل وترابط إذ يربطها خيط واحد هو حنينه إلى وطنه وإلى ذكريات الصبا والشباب ،كما
أن حديثه للسفينة مرتبط بذلك ألنها أمله في العودة إلى الوطن وفى ختام النص يؤكد أن صورة وطنه لم تفارق خياله.
 الصور:جزئية وكثيرة فقد كان شوقي مغرما بالصور البيانية وهى تتنوع بين التشبيه واالستعارة والكناية والمجاز المرسل
وتؤدى دورها في خدمة المعاني بالتجسيم والتوضيح والتشخيص ،وكثير منها مستمد من التراث كالتشبيه بالصبا ـ
وعواء الذئب ـ وبالبل الدوح ..وفى بعضها مبالغة كتشبيه النفس بالمرجل الذي يمد السفينة بالطاقة والفؤاد بالشراع
المضطرب والدموع بماء البحر الكثير ،وترك الخلد من أجل وطنه ـ ولكنها مقبولة ألنها جديدة.
 األلفاظ:سهلة مالئمة للجو النفسي والعبارات جزلة محكمة ومعظم األساليب خبرية تقريرية وبعضها إنشائي يثير المشاعر،
والمحسنات غير متكلفة " إال التورية في البيت الرابع عشر ".
س :ما مصادر الموسيقى في هذه األبيات؟ وأيها أجمل في رأيك؟ ولماذا؟
جـ :الموسيقا في األبيات ظاهرة في الوزن والقافية والتصريع والجناس .وداخلية خفية نابعة من انتقاء األلفاظ وحسن
تنسيقها وروعة الصور وترابط األفكار .والموسيقى الداخلية أجمل ألنها  -دائما  -مؤثرة وغير متكلفة.
 من مالمح المحافظة على القديم: 1ـ التزام الوزن ووحدة القافية 2.ـ الحرص على اللفظ العربي األصيل.
 3ـ التأثر بالخيال القديم 4 .ـ معارضة الشعراء القدامى5 .ـ اإلكثار من الحكم في القصيدة6 .ـ الحرص على التصريع
في أول القصيدة 7 .ـ تجريده من نفسه شخصين يخاطبهما -8 .الخيال الجزئي.
 من مالمح التجديد: 1ـ الموضوع جديد فهو من الشعر الوطني 2 .ـ اختيار عنوان للنص تدور حوله األفكار.
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 3ـ الوحدة العضوية في هذا الجزء المقرر من القصيدة وهى متمثلة في وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي.
 مالمح شخصية شوقي من خالل النص:(ا)  -وطني صادق الوطنية وعربي مسلم مخلص ألمته اإلسالمية والعربية.
(ب)  -واسع الثقافة عميق األفكار خبير بالمذاهب السياسية.
(جـ)  -شاعر موهوب عبقري ينافس أعظم شعراء العرب في أزهى العصور.
 الخصائص الفنية ألسلوبه:(ا)  -فصاحة األلفاظ وبعدها عن الغرابة والتنافر( .ب)  -جزالة العبارات وإحكام صياغتها كأنها سبائك الذهب.
(جـ)  -روعة التصوير واإلكثار من الصور التي تخدم المعاني( .د)  -االستعانة بالمحسنات البديعية غير المتكلفة غالبا.
(هـ)  -وضوح األفكار وترابطها وتحليلها وتعميقها.
س :2في ضوء قراءتك لهذه القصيدة ،وضح إلى أي مدى يعد شوقي رائدا من رواد الكالسيكية الجديدة.
جـ :جاء شوقي بعد البارودي فسار على طريقته في المحافظة على الوزن والقافية والصور القديمة واأللفاظ األصيلة،
وزاد عليه في كثير من األغراض االجتماعية والتاريخية ،كما ابتدع الفن المسرحي الشعري؛ ولهذا استحق أن يقال عنه
إنه من رواد الكالسيكية الجديدة.
س :3توحي األلفاظ والصور التي استخدمها شوقي في هذه األبيات بحنينه وحبه الشديد لمصر ..وضح ذلك مع التمثيل.
جـ :من األلفاظ الموحية بالحنين إلى مصر (الصبا – أيام أنسي – مالوة من شباب – رق)؛ فكلها مرتبطة بمصر.
 ومن الصور( :مرت سنة حلوة ولذة خلس) ،و(سال مصر هل سال القلب عنها؟) ،و(أسا جرحه الزمان) ،و(مستطارإذا البواخر رنت أو عوت) ،وكلها تصور شوقه الشديد وحبه لمصر.
س :4تشتمل القصيدة على أبيات صار كل منها مثال بعد ذلك .اذكر بعض هذه األبيات مبينا سبب االستشهاد بها.
جـ :من األبيات التي صار كل منها مثال:
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
اختالف النَّ
صبَــــا وأيَّا َم أنســــِي
-1
ســــي اِذك َُرا لي ال ِ ّ
هـــار والل ْي ِل يُنـ ِ
ُ
ِ
سـي
ت اللَّيــــــالي َ
ُ -5كلَّ َما
مــــر ِ
علَيْـــــــه َر َّ
ق َوالعَ ْه ُد في اللَّيــــالي ت ُ َقـ ِ ّ
َّ
 -9أ َ
ح حال ٌل لل َّطــــي ِْر ِم ْن كُــــ ِّل ِجـ ْن ِس؟
حــــرا ٌم على َبال ِب ِلـــــ ِه الــــد َّْو ُ
َ
ب ِرجـــْ ِس
 –10كُـــــ ُّل دَار أَحَــــقُّ باأل َ ْهـــــــ ِل ِإال في خبيث ِمنَ ال َمــذا ِهـــ ِ
ْ
ش ِغ ْلتُ بال ُخـ ْل ِد عَنـــــــْه نَ َ
سي
از َ
َ -13و َطنِي لَ ْو ُ
عتْنِي إلَيْه في ال ُخــــ ْل ِد نف ِ
ألن كل بيت يمكن االستشهاد به في المواقف التي تشبه معناه.
س :5طبق ما درسته من عناصر التجربة على هذه القصيدة ،مبينا مدى جودتها.
جـ :عناصر التجربة( :الفكر والوجدان ،والصورة التعبيرية) ،وقد اكتملت في هذا النص وكانت جيدة .فاألفكار تتناول
ذكريات الشباب والحنين إلى الوطن ومناجاة السفينة ،وهي مترابطة وفيها تحليل وعمق ،ويربطها خيط واحد هو حنينه
إلى الوطن ،كما أن حديثه إلى السفينة متصل بذلك ألنها أمله في العودة إلى مصر .والعاطفة ممتزجة باألفكار ،وتتراوح
بين حبه لمصر وسخطه على االستعمار ،فجاءت ألفاظه وصوره مالئمة كذلك .أما الصورة التعبيرية فهي رائعة؛ حيث
اكتملت الموسيقى الظاهرة من الوزن والقافية والتصريع والجناس .والخفية من انتقاء األلفاظ وحسن ترتيبها وجمال
الصور.
س :6ماذا يُعنى بالمعارضة الشعرية؟ ولماذا تفوق شوقي في مطلع قصيدته على البحتري في مطلع سينيته؟
جـ :هي محاكاة شاعر لشاعر آخر في قصيدة على نمطها في الوزن والقافية والفكرة وشوقي يتفوق على البحتري فهو
يتذكر ويعطى حكمة تنم عن فكر وتأمل،كما أنه يمزج بين الذاتية والتجربة العامة أما البحتري فيستجدى الكرماء
ويستخدم األلفاظ الغريبة ،شوقي تحدث عن الباخرة التي تصل به إلى هدفه ومبتغاه مصر ،كما تحدث الشاعر القديم عن
الناقة التي تصل به إلى محبوبته ولذلك فهو كالسيكي يحافظ على تقاليد القصيدة العربية القديمة ،لكنه مجدد أيضا
يجارى روح العصر.
س :7وازن بين قول البحتري:
سى وترفَّعْتُ عن َجدَا (عطاء) كل ِجبْس (لئيم)
سى َ
س ن ْف ِ
ص ْنتُ نَ ْف ِ
ُ
ع َّما يُ َدنِّ ُ
وقول شوقي :اختالف النهار والليل ينسي اذكرا لي الصبا أيام أنسي
جـ :لفظ شوقي أوضح ،أما البحتري فقد استعمل كلمة فيها غرابة وهي "جبس" بمعنى "لئيم" ،وهذا يضعف التأثير
النفسي .وفي كال البيتين محسنات بديعية كالطباق بين " صنت – ويدنس " ،وبين " النهار – والليل" ،وبين "ينسي –
واذكرا" .ومعنى شوقي أجمل ألنه يتحدث عن ذكريات الصبا والسعادة في وطنه ،بينما يتحدث البحتري عن أخذ العطاء،
فنخرج من ذلك بتفوق شوقي لفظا ومعنى ،وهذا يؤكد أن المعارضة ليست تقليدا ،ولكنها مباراة ومنافسة إلثبات الذات
والمقدرة ،يضاف إلي ذلك أن بيت شوقي حكمة تجري مجرى األمثال.
س :8لقد تابع شوقي القدماء في بعض جوانب هذه القصيدة ..اذكر جانبين من ذلك ممثال لهما من األبيات.
من الجوانب التي تابع فيها (شوقي) القدماء في هذه القصيدة:
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 - 1استخدام بعض األلفاظ من التراث القديم ،مثل( :الصبا)( ،المالوة) - 2 .الحرص على التصريع في مطلع القصيدة:
(ينسي  -أنسي) - 3.تجريده من نفسه شخصين يخاطبهما( :اذكرا  -صفا  -سال).
 - 4شيوع الحكمة في القصيدة ،ومنها مطلعها( :اختالف النهار والليل ينسي).
س :9علل :استعارة شوقي من القدماء فكرة التجريد.
ج) حيث جرد من نفسه شخصا أو أكثر يخاطبهم ليسوق تداعياته النفسية وخواطره الشعرية وهو هنا يتابع القدماء
فيجرد من نفسه شخصين يتجه إليهما بفعل األمر :اذكرا – صفا – سال.
المساء ...لخليل مطران
التعريف بالشاعر:
ولد شاعر القطرين (مصر  -ولبنان) مطران في بعلبك بلبنان سنة  1872في أسرة عربية تنتمي إلى الغساسنة ،وقد
أجاد العربية والفرنسية والتركية ،وتنقل بين بيروت وأنقرة وباريس ،ثم استقر في مصر سنة 1893؛ ولذلك لقب
بشاعر القطرين (مصر  -ولبنان) ،وعمل في جريدة األهرام ،وفي ترجمة مسرحيات شكسبير (كعطيل  -وهاملت -
وماكبث) .كما ترجم مع شاعر النيل (حافظ إبراهيم) كتاب (الموجز في االقتصاد) ،وعين رئيسا للفرقة القومية ،وظل
كذلك حتى توفي سنة  ،1949وهو رائد المدرسة الرومانسية في الشعر العربي المعاصر ،وله ديوان مطبوع يسمى
(ديوان الخليل).
التجربة الشعرية:
عاش شاعرنا قصة حب مريرة فاشلة سنة 1902م مرض على إثرها ،فأشار عليه أصدقاؤه بالذهاب إلى اإلسكندرية
لالستشفاء من مرضه (النفسي والجسدي) بهواء البحر وسحر الطبيعة ،ولكنه لم يجد ما يرجوه فلقد تضاعف األلم ألم
الفراق (لحبيبته التي تركها في القاهرة) وألم المرض واسودت الدنيا في وجهه ،وخرج ذات يوم قبل الغروب ووقف
بشاطئ البحر حتى حلول المساء ،ورأى كيف قضى الليل على حياة النهار ،فتخيل أن هذا الحب الفاشل سوف يقضي
على حياته كما قضى الليل على النهار فانفعل بهذا الموقف وكتب هذه األبيات النابعة من تجربته الذاتية الصادقة،
عفَتْ بُ َرحَائي
صب َْوتي ،فتَضَا َ
شــــفَائي من َ
فخ ْلتُ في ِه ِ
ومطلعها :دَا ٌء أَلَ َّم ِ
اء
ستَبَدَّا بي ،و َما في ال ُّظ ْل ِم مث ُل ت َ َحك ُِّم الضُّعـَ َف ِ
ين ! ا ْ
يَا لَلضَّعيفَ ِ
صبوتي :رغبتي واشتياقي  -بُ َرحَائي :عذاب المرض وشدته  -الضعيفين:الحب والمرض.
نوع التجربة :ذاتية؛ فالشاعر يتحدث عن موقف خاص عاشه وتجربة عاناها بنفسه.
العاطفة المسيطرة :عاطفة الحزن الشديد واألسى بسبب لوعة فراق المحبوبة ،وعناء المرض.
البيت األول
إني أقَ ْمتُ على التَّ ِعلَّــ ِة بال ُمنَــــــــــى في ُ
غربــــــة – قالُوا – تَكُونُ د ََوائِـي
اللغويـات:
أقمت :مكثت × رحلت  -التعلة :التعلل والتشاغل والتلهي × الفراغ  -المنى :اآلمال م ُمنية – دوائي :عالجي.
الشرح:
يقول الشاعر :لقد أخذت بمشورة ونصح األصدقاء ،وأقمت غريبا في اإلسكندرية ،على أمل الشفاء  -كما زعموا  -من
المرض الذي أجهدني والحب الذي أشقاني.
س :يكشف البيت األول عن فجوة بين توقعات الشاعر وواقعه ..كيف ذلك؟
جـ :كان يتوقع الشفاء ،فكان الواقع استمرار المرض وشدة الشوق واللوعة ،فجمع بين مرض الجسم وتباريح (آالم)
الحب.
 مواطن الجمال: [إني أقمت] :أسلوب مؤكد بـ(إن) يوحي بالرغبة القوية في االستشفاء. [التعلّة] :لفظة توحي بالتعلق باآلمال الكاذبة واألوهام الخادعة. [إني أقمت على التعلة بالمنى] :كناية عن آمال الشاعر في التخلص من آالم المرض والحب. [في غربة تكون دوائي] :تشبيه للغربة بالدواء الشافي ،وسر جماله التجسيم ،ويوحي باأللم والنفور من الغربة،واستخدام حرف الجر في يدل على أن الغربة محيطة به من كل جانب
 [غربة] :نكرة للتهويل والتنفير منها[ -أقمت  -غربة] :محسن بديعي  /طباق يوضح المعنى بالتضاد.

33

 [قالوا] :إطناب بالجملة المعترضة وتوحي بالشك وعدم االقتناع بفائدة هذه الرحلة ،وفيها تهكم وسخرية من نصحالناصحين.
 -أسلوب البيت :خبري للتحسر واأللم.

اء؟
س َم
ـــــو ِ
الج ْ
2ـ إن يَش ِ
يب َه َ
طيب َهوائــِهــا أيُلَ ِ ّطــــــف النِّـــيرانَ ِط ُ
ُ
ْف َهذا ِ
اللغويـات:
 يشف :يبرئ × يمرض  -طيب :حسن وجمال ج أطياب ،طيوب  -هواء ج أهوية  -يلطف :يهدئ ،يخفف  -النيران :أياألشواق.
الشرح:
وإذا كان هواء اإلسكندرية الرقيق سوف يشفيني من مرضي الجسدي ،فأنا أشك أنه سوف يخفف أشواقي ويخمد نيران
الحب المتأججة (المشتعلة) في قلبي.
 مواطن الجمال: [إن] :الشرطية تدل على شكه في الشفاء. [إن يشف هذا الجسم طيب هوائها] :استعارة مكنية تصور الهواء دواء يشفى الجسم من المرض ،وسر جمالهاالتوضيح.
 [هذا الجسم] :اإلشارة إلى الجسم توحي باليأس من الشفاء. [أيلطف النيران طيب هواء؟] :النيران :استعارة تصريحية فقد شبه األشواق بالنيران ،وفيها تجسيم وإيحاء بشدةالمعاناة.
 [أيلطف النيران طيب هواء؟] :أسلوب إنشائي  /استفهام ،غرضه النفي واالستبعاد ،وهو بذلك يؤكد حقيقة علمية وهىأن الهواء يزيد النار اشتعاال فكيف يزعم الزاعمون أنه يلطفها؟!
 في البيت الثاني :إيجاز بالحذف يثير الذهن حيث حذف جواب الشرط الذي يدل عليه (أيلطف النيران ..الخ) فالتقديرإن يشف هذا الجسم طيب هوائها فلن يشفى آالم األشواق النفسية.
ستِشفَ
3ـ ع ٌ
ـــــــاء
ِ
َبث طوافي فِي البـــال ِد و ِعلّـَـــــــــةٌ في ِعــــــلة منفــــاي ال ْ
اللغويـات:
 عبث :ال فائدة منه  -طوافي :تنقلي ،ترحالي × استقراري -علة :مرض ج علل وعالت. منفاي :أي غربتي ج مناف  -االستشفاء :طلب الشفاء.الشرح:
ونتيجة ذلك أشعر أن هذه الغربة من أجل الشفاء عبث ال فائدة منه؛ فقد جمعت بين المرض والشوق ،فأضافت إلى علة
الجسم علة الحب وعذاب القلب وعلة الغربة.
س :ما المراد بالغربة؟ وما دوافعها؟ وما نتائجها؟ (سؤال امتحان).
جـ :الغربة المقصودة هنا :الذهاب إلى اإلسكندرية على أمل الشفاء من المرض ،وكان هذا استجابة لمشورة األصحاب،
ولكن الهواء الجميل إذا ساعد على شفاء أمراض الجسم فلن يستطيع أن يخفف آالم الحب أو يطفئ نيران الشوق .وكان
نتيجته الشعور بالغربة واأللم وزيادة العلة.
 مواطن الجمال: [عبث طوافي] :أسلوب قصر بتقديم الخبر النكرة (عبث) على المبتدأ المعرفة؛ للتأكيد على أنه ال يتوقع الشفاء. [عبث طوافي] :تشبيه بليغ للطواف بالعبث ،وهو يوحي باليأس التام من الشفاء. [علة في علة منفاي] :تشبيه بليغ للمنفي (اإلسكندرية) بالعلة وفيه توضيح وإيحاء بآالم الغربة.[ -علة في علة] :كناية عن تداخل وتراكم اآلالم والعلل.
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 تكرار كلمة [علة] يدل على تنوع وكثرة العلل النفسية والبدنية واآلالم الناتجة عنها.[منفاي] :استعارة تصريحية ،حيث صور اإلسكندرية بالمنفى ،وهي توحي بالوحشة وبعدم قدرته على البقاء فيها. [علة ـ استشفاء] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.[عبث ـ علة] :نكرتان للتهويل وبيان شدة المعاناة.ــــــر ُد بعنــــاَئِــي
تفـر ٌد بصَبا ِبتَـيِ،
متـفــــــــــــــر ٌد ِبكَــــــآبَتِـيُ ،متَفَ ِ ّ
ِّ
4ـ م ِ ّ
اللغويـات:
 صبابتي :شدة شوقي – كآبتي :حزن نفسي × فرحي – عنائي :تعبي وألمي × راحتي مادتها (عنو).الشرح:
وأنافي غربتي هذه أعاني شوقا وحزنا وآالما فريدة ال نظير لها لم يشعر بها أحد.
س :ما تأثير علة مفارقة المحبوبة وعلة الغربة على نفس الشاعر؟
جـ :جعلتاه يعيش حالة من الوحدة القاسية (متفرد) ومن آثارها الكآبة ،ونتيجتها العناء والتعب.
 مواطن الجمال: البيت الرابع :كله كناية عن تعدد اآلالم والهموم واألحزان التي انفرد بها الشاعر. [متفرد بصبابتي ،متفرد بكآبتي ،متفرد بعنائي] :البيت كله فيه حسن تقسيم يعطي جرسا موسيقيا محببا إلى األذن. [متفرد بصبابتي ،متفرد بكآبتي ،متفرد بعنائي] :الفصل بين العبارات يوحي بتنوع أصناف الشقاء التي ال يربطها رابطوليدل على أن كل مشكلة يعانيها قائمة بذاتها فال يمكن أن تنضم إلى غيرها.
 [متفرد بصبابتي ،متفرد بكآبتي ،متفرد بعنائي] :إضافة هذه الكلمات إلى ياء المتكلم توحي بخصوصية هذا األلم.(متفرد) يؤكد الشعور باأللم وانفراده به فال مشاركة
 [متفرد بصبابتي ،متفرد بكآبتي ،متفرد بعنائي ] :تكرار لفظّ
وجدانية تخفف عنه.
 البيت الرابع :نتيجة لما قبله من (علة في علة) أدت إلى وحدة ذات ثالث صفات متدرجة :سببها الصبابة ـ التي تؤدىإلى الكآبة ـ فينتج عنها العناء والمشقة.
س :لم قدم الشاعر الصبابة على الكآبة؟
جـ :قدم الشاعر الصبابة على الكآبة؛ ألن الصبابة هي التي تؤدي إلى الكآبة.
 أسلوب البيت الرابع :خبري للحسرةس :وضح ما في األبيات ( )4-1من ترابط فكرى وشعوري.
جـ :الترابط الفكري واضح في االنتقال من فكرة إلى أخرى حيث أكد في البيت األول إقامته في الغربة طلبا للشفاء
المزعوم وفى البيت الثاني يشكك في هذا الشفاء؛ ألن طيب الهواء قد يشفى الجسم لكنه يشعل نيران الحب .وفى البيت
الثالث يؤكد أن هذا الطواف في البالد عبث وزيادة في المرض .وفى البيت الرابع كانت النتيجة لذلك وهى التفرد
بالصبابة والكآبة والعناء .وهذه األبيات مترابطة في الفكر والشعور ،فكل بيت يسلمك إلى ما بعده ،والعاطفة الحزينة
تظهر في اختيار األلفاظ الدالة على الحزن مثل (غربة  -النيران  -عبث  -علة  -في علة  -منفاي  -صبابتي  -عناني -
متفرد).
َوجــــاء
اب َخ َـواطري فيجيبُنــــــي بريَـــــاحه اله
5ـ شاك إلي البَحر
ِ
اضطر َ
َ
اللغويـات:
 خواطري :أفكاري م خاطرة  -الهوجاء :الشديدة ج هوج مذكرها أهوج.الشرح:
في هذا المساء وقفت على شاطئ البحر ،وشكوت له حزني واضطراب نفسي وأفكاري ،فيجيبني برياح شديدة هوجاء
تدل على اضطرابه هو أيضا فتزداد حيرتي وألمي.
س :ل َم اختار الشاعر البحر ليبثه شكواه؟
جـ :اختار الشاعر البحر ليبثه شكواه؛ ألن هذا من طبع الرومانسيين الذين يتجهون إلى الطبيعة ،وقد اختار البحر ألنه
مشابه له في اضطرابه ،كما أن البحر واسع قد يتحمل شدة معاناة الشاعر وآالمه.
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 مواطن الجمال: [شاك] :في البيت إيجاز بحذف المبتدأ وتقديره (أنا شاك) ،والحذف للتركيز على معنى األلم والشكوى. [شاك إلى البحر] :استعارة مكنية ،تصور البحر صديقا يبثه الشاعر شكواه ،وسر جمالها التشخيص وتوحي بحبالشاعر للطبيعة [سمات رومانسية].
 [اضطراب خواطري] :كناية عن شدة القلق والحيرة. [يجيبني برياحه الهوجاء] :استعارة مكنية تصور البحر إنسانا مضطربا يجيب ،وفيها تشخيص ،وإيحاء بالتجاوب بينهوبين الشاعر ،والخيال في هذا البيت ممتد ،حيث صور البحر صديقا يشكو إليه ،وإنسانا يجيبه ،وهذا يقوى الصورة.
 [شاك ـ ويجيبني] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [فيجيبني] :استخدام "الفاء" يد ّل على سرعة استجابة البحر. [رياحه الهوجاء] :تعبير يدل على شدة هياجه وانفعاله فالبحر يعاني مثله. أسلوب البيت الخامس :خبري إلظهار القلق والحيرة.س :التشخيص هو إضفاء صفة الحياة علي الجماد ..بين إلي أي مدى نجح مطران في ذلك.
جـ :شخص مطران عناصر الطبيعة وأجرى معها الحوار ،وبثها شكواه ،وبعث فيها الحياة ،ونجح في ذلك كقوله:
شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء
فقد صور البحر بصورة إنسان يلجأ إليه ويشكو إليه أحزانه ،فيجيبه البحر برياحه الهوجاء وأمواجه المضطربة ،فهو
مثله في االضطراب والقلق ،كأنه شخص يحس بإحساسه ويشاركه اضطرابه ،وفي ذلك تشخيص وإيحاء بالتجاوب بينه
وبين الشاعر.
الصمـــــاء
ص َّم وليـــــتَ لـــــي قلبَـــا َكهَـــذي الَصَّخـــرة
6ـ ثاو على صَخر أ َ
ِ
اللغويـات:
 ثاو :مقيم – صخر أصم :صلب مصمت وجمع أصم وصماء :صمالشرح:
وجلست على صخرة من صخور الشاطئ متمنيا أن يكون قلبي قاسيا قويا مثلها وال يتأثر بعواطف الحب والشوق وال
يشعر باأللم وعذاب الفراق.
س :ما الذي يتمناه الشاعر في البيت السادس؟ ولماذا؟
جـ :يتمنى أن يكون قلبه صلبا قاسيا كالصخرة؛ حتى ال يشعر بآالم الحب والشوق.
 مواطن الجمال: [ثاو على صخر أص ّم] :تعبير يدل على طول مالزمته للبحر ،وعمق تأمله ،وفيه إيجاز بالحذف ،وتقديره (أنا ثاو)،وهو أسلوب خبري إلظهار األلم.
 [صخر أص ّم] :تعبير يوحي بفقد اإلحساس والشعور.س :كل من (شاك  -وثاو) مالئم لموضعه .وضح ذلك.
جـ( :شاك) تالئم الحديث إلى البحر؛ ألنه واسع يمكن أن يتجاوب معه ويكتم سره .و(ثاو) يالئم الصخرة؛ ألن طول
المالزمة يحتاج إلى شيء ثابت قوى يقيم عليه.
 [ليت لي قلبا كهذى الصخرة الصماء] :تشبيه للقلب بالصخرة في صالبتها وقوتها ،يوضح أمنية الشاعر في عدماإلحساس ،وهو يوحي بكثرة اآلالم.
 [وليت لي قلبا :]...أسلوب إنشائي بصيغة التمني إلظهار الحسرة واأللم واالستبعاد.ســــقم في أعضَــــــائـي
7ـ ينتابُها َموج َك َمـــــــــوج َمكَارهـــي ويَفُتُّهَــا كال ُّ
اللغويـات:
 ينتابها :يصيبها ويتوالى عليها  -مكارهى :أحزاني وكل ما يكرهه اإلنسان م مكره  -يفتها :يفتتها ويكسرها. السقم :المرض ج أسقام.الشرح:
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فوجدت الصخرة تعاني مثل معاناتي فتتفتت أمام الموج كما تتفتت أعضائي في مواجهة آالم المرض.
س :لجأ الشاعر إلى البحر يشكو له همومه ،وأقام على صخر ال يحس بآالمه .وضح هذا الموقف من خالل األبيات (-5
( )7امتحان).
جـ :ذهب الشاعر إلى اإلسكندرية حيث الطبيعة الجميلة لالستشفاء إثر آالمه النفسية العاطفية ،فلجأ إلى البحر واتخذه
صديقا يبثه نجواه ويشكو له همومه ،وال يجد إجابة إال تدافع الرياح ...ويقيم على صخر ال يحس بآالمه ،فيتمنى أن
يكون له قلب قاس صلب مثل الصخرة ،حتى ال يشعر بآالم الحب والفراق .تلك الصخرة التي تستقبل تدافع األمواج التي
تؤثر فيها وتفتتها ،كما تتدافع اآلالم النفسية والجسدية على قلب الشاعر ،فتؤثر في جسمه كله.
 مواطن الجمال: [ينتابها] :مضارع يفيد التجدد ،وهذا يالئم تتابع الموج. [ينتابها موج كموج مكارهى] :تشبيه لموج البحر في تتابعه على الصخرة بموج المكاره (األحزان) التي تتابعت عليهمن الحب والمرض والغربة ،وفيه توضيح وإيحاء بكثرة الهموم.
 [ينتابها موج] :استعارة مكنية حيث شبه الموج بمرض يصيب. [موج مكارهى] :تشبيه بليغ للمكاره في كثرتها بالموج ،وهذا خيال مركب ،حيث جعل الموج مشبها به في صورتينلتعميق الخيال
 [يفتّها كالسقم في أعضائي] :تشبيه تمثيلي لموج البحر حين يفتت الصخر بالمرض في إضعاف األعضاء. البيت السابع :أسلوبه خبري إلظهار األسى والحزن.س :رسم الشاعر في األبيات ( )7- 5لوحة فنية .وضح.
جـ :رسم الشاعر في األبيات لوحة كلية تجسم مشاعره الحزينة.
أجزاؤها :الشاعر ومشاهد من البحر والصخر والموج.
 خطوطها الفنية " أطرافها "( :صوت) نسمعه في (شاك – يجيبني) و(لون) نراه في زرقة البحر وسواد الصخرو(حركة) نحسها في (اضطراب  -الهوجاء  -ينتابها  -يفتها) .وقد وفق الشاعر في رسم هذه اللوحة؛ ألنها اجتمعت لها
األجزاء وتآلفت فيها األطراف ،واستطاعت أن توضح الفكرة وتنقل اإلحساس.
اإلمســـاء
ق َك َمـــدا َكصَـــدري ســــاعة
ق الج ََوانــــــب ضائـــ ٌ
8ـ وال َبحر َخفا ُ
ِ
اللغويـات:
 خفّاق :مضطرب  -كمدا :حزنا شديدا مكتوما × سروراالشرح:
والبحر مضطرب األمواج ضائق كصدري في حزنه ساعة المساء.
 مواطن الجمال: [البحر خفّاق الجوانب ضائق كمدا] :استعارة مكنية تصور البحر إنسانا حزينا ضيق الصدر ،وفيها تشخيص ،وتوحيباندماج الشاعر مع الطبيعة في األحزان.
 [خفاق] :صيغة مبالغة تدل على شدة االضطراب واستمراره. [والبحر ضائق كمدا كصدري ساعة اإلمساء] :تشبيه للبحر في ضيقه بصدره وقت الغروب ،ويوحي بكثرة همومالشاعر وقت المساء ،وخص الشاعر الليل؛ ألنه وقت تجمع الهموم ،وتراكمها على القلوب.
 [كمدا] :توحي بشدة األلم .وهى نكرة للتهويل. [ صدري] :مجاز مرسل عن القلب ،عالقته :المحلية .وسر جماله اإليجاز والدقة في اختيار العالقة. [ساعة اإلمساء] :توحي بالخوف والرهبة. أسلوب البيت :خبري إلظهار الضيق واأللم. نقد :يرى بعض النقاد أن البيت الثامن يجب أن يكون بعد البيت الخامس؛ ليناسب الحديث مع البحر.9ـ تغــــشى البرية كـــــدرة وكأنهـــــا صعدت إلى عينــي من أحشــــــــائي
اللغويـات:
 تغشى :تغطى  -البرية :المخلوقات ج برايا ،وهى صفة مشبهة من "برأ" بمعنى خلق ،وهللا البارئ – كدرة :سوادوظالم  -أحشائي :األحشاء كل ما بداخل الجوف والمراد القلب م حشا.
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الشرح:
والكون كله قد غلفه السواد وكأن األحزان السوداء التي تمأل نفسي صعدت إلى عيني فأصبحت ال أرى إال الظالم.
 مواطن الجمال: [تغشى البرية كدرة] :استعارة مكنية تصور الكدرة ثوبا أسود ،يغطى الكون وينشر الظالم ،وفيها توضيح وإيحاءبانقباض وضيق النفس.
 [تغشى] :توحي باالنتشار والشمول وشدة الخوف ،و(كدرة) توحي بالضيق وهى نكرة للتهويل والشمول. [كأنّها صعدت إلى عيني من أحشائي] :كناية عن شدة حزن وألم الشاعر. [كأنّها]  :لم يوفق فيها الشاعر واألفضل حذفها ليؤكد أن ظالم الكون منبعث من نفسه حقيقة ال خياال.س :لماذا ال يرضى النقاد عن (أحشائي) في البيت التاسع؟ وما رأيك؟
جـ :يقولون أنها مجلوبة للقافية؛ ألن الهموم ال تكون إال في النفس – والرأي أن الشاعر يريد (القلب) وهو جزء من
األحشاء فتكون (األحشاء) مجازا مرسال عن القلب عالقته  /الكلية وبالتالي فال نقد على الشاعر.
 أسلوب البيت التاسع :خبري إلظهار الحزن. -10واألفق معتكر ،قـــــريح جفنــــه يغضي علــــى الغمرات واألقــــــذاء
اللغويـات:
 األفق :منتهى مد البصر ج آفاق  -معتكر :مظلم × صاف ومضيء  -قريح :جريح ،والمراد محمر وملتهب من البكاءالشديد ج قرحى  -الجفن :غطاء العين ج جفون وأجفان  -يغضي :يغمض ويسكت ويصبر  -الغمرات :الشدائد م غمرة -
األقذاء :م قذى وهو ما يقع في العين من تراب ونحوه.
الشرح:
حتى األفق الممتد مظلم يختلط سواده بحمرة الشفق فكأنه شخص مهموم قد تقرحت أجفانه بعد أن توالت عليه الشدائد
فأصبح يعيش على اآلالم والهوان.
 مواطن الجمال: [األفق معتكر] :استعارة مكنية تصور األفق ماء عكرا وسر جمالها التوضيح. [قريح جفنه] :استعارة مكنية تصور األفق إنسانا معذبا تقرحت أجفانه ،وفيها تشخيص وإيحاء بما في نفس الشاعرمن قلق.
 [يغضى على الغمرات واألقذاء] :استعارة مكنية تصور األفق إنسانا يغمض عينه على ما أصابها من أتربة تؤلمها،وفيها تشخيص ،وهى امتداد للصورة السابقة وترشيح لها يقويها والصورة توضح االمتزاج القوى بين الشاعر
والطبيعة ،فهو يدير معها الحوار ،ويبث فيها الحركة ،ويتخذ منها أصدقاء يشكو إليهم ،ويشعر بهمومهم.
 [معتكر] :توحي باالنقباض [يغضى] :توحي بالذلة واالنكسار. [األقذاء والغمرات] :العطف للجمع بين اآلالم النفسية والمادية ،وجاءتا جمعا للكثرة [األقذاء] :استعارة تصريحية حيث شبه اآلالم باألقذاء وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وسر جمالها التوضيح. أسلوب البيت العاشر :خبري لأللم والحسرة11ـ يا للغــــــروب وما به من عَبـــــــرة للمستهــــــام و ِعـــبرة للرائـــــــــي
اللغويـات:
عبَرات  -المستهام :المحب المشتاق  -عبرة :عظة ج ِعبَر -
عب َْرة :دمعة ج َ
 يا للغروب :أسلوب تعجب × الشروق َ -الرائي :الناظر المتأمل.
الشرح:
عجبا للغروب وما يحمل من معان مختلفة؛ فهو يحرك بحار الحزن في نفس العاشق فيبكى ويوحي للمتأمل بمعاني
وعظات بالغة.

38

س :رأى الشاعر الطبيعة من خالل نفسه .وضح ذلك من خالل فهمك لألبيات (( )11-9سؤال امتحان)
جـ :اجتمعت على الشاعر آالمه النفسية العاطفية ،وآالمه الجسمية ،فأشاع ذلك في نفسه الحزن ،فلم ير في الطبيعة
جمالها ،وإنما رآها من خالل نفسه ،فالكون كله مغطى بالسواد ،حتى األفق رآه مظلما ،وكأنه شخص مقرح األجفان،
ومنظر الغروب البديع رأى فيه معاني مختلفة ،فهو للعاشق مبعث حزن ودموع ،وللمتأمل مصدر عظات بالغة.
 مواطن الجمال: [يا للغروب] :أسلوب إنشائي  /نداء للتعجّب يوحي بقوة االنفعال.موسيقى ،وفيه تحريك للذهن
 [عَبرة ـ ِعبرة] :جناس ناقص له تأثيرّ
عب َْرة للمستهام] :تبدو دقة الشاعر في استعمالها مع [ المستهام ] ألن العاشق عندما يرى النهار يودع الكون يتذكر
[ َلحظة الوداع التى تمت بينه وبين محبوبته فيبكى.
 [ ِعب َْرة للرائي] :تبدو دقة الشاعر في استعمالها مع [ الرائي ] ألن المتأمل في الكون لحظة الغروب يرى النهار ينتهيوالشمس تختفى ويعرف أن لكل شيء نهاية فيتعظ.
12ـ أو ليس نزعا للنهــــــار وصرعــــة للشمــس بــين مـــآتــم األضـــــواء؟
اللغويـات:
 نزعا :النزع خروج الروح واإلشراف على الموت .والمراد أن الغروب نهاية للنهار  -صرعة :موتا والمقصود اختفاء مآتم :م مأتم وهو كل مجتمع فيه حزن أو فرح وغلب استعماله في األحزانالشرح:
وهذا المساء فيه نهاية للنهار وموت للشمس ،واألضواء الخافتة تبكيها وهى تش ِيّعها
 مواطن الجمال: [أو ليس نزعا النهار؟] :أسلوب إنشائي  /استفهام للتقرير. [ليس نزعا] :تشبيه للغروب (اسم ليس الضمير المستتر العائد على الغروب) بالنزع (خروج الروح) ،وهي صورةتوضح مدى األلم النفسي للشاعر.
 [ليس نزعا للنهار] :استعارة مكنية تصور النهار عند الغروب مريضا يحتضر ،ويلفظ أنفاسه األخيرة ،وسر جمالهاالتشخيص وتوحي باالنقباض النفسي
 [وصرعة للشمس] :تشبيه للغروب بالصرعة واستعارة مكنية فيها تصوير للشمس بإنسان يموت ،وهي توحيبالكآبة.
 [نزعا ـ وصرعة] :نكرتان للتهويل وفيهما إيحاء بالعنف والقسوة .وبينهما إطناب بالترادف للتوكيد. [ومآتم األضواء] :تشبيه لألضواء بجماعة تودع الشمس .وفيه تشخيص ،وإيحاء باستمرار كآبة الشاعر. نقد:يعيب النقاد على الشاعر استخدام كلمة (مآتم)؛ ألنها تستخدم للفرح والحزن معا ،ويرون أن كلمة (جنائز) أفضل منها؛
ألنها تفيد الحزن فقط.
13ـ ولقد ذكرتك والنهـــــار مـــــــودع والقلـــب بــين مهابــــة ورجـــــــــاء
اللغويـات:
 ذكرتك :الخطاب لحبيبته التي تركها في القاهرة  -مودع :راحل ،مفارق × قادم  -مهابة :خوف ممتزج باحترام مادتها(هيب) -رجاء :أمل.
الشرح:
وفى قلب هذا المشهد المؤلم ذكرتك أيتها الحبيبة عند الغروب وقلبي مضطرب يتبادله الخوف من فقدك ،واألمل في
رؤيتك مع النهار الجديد.
 مواطن الجمال: [ولقد ذكرتك] :من أساليب التوكيد مؤكد بالالم وقد.[ -النهار مودّع] :استعارة مكنية فيها تصوير للنهار بإنسان راحل ،وهي كناية عن الغروب.
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 [مهابة ] :لفظة توحي بالخشوع والخوف الممزوج باحترام ،وهذا يدل على نظرة الرومانسيين للمحبوبة على أنهاليست امرأة ذات جسد حي ،ولكنها تحمل عندهم معنى التبجيل واالحترام؛ ألنها باعثة الشعر عندهم.
 [مهابة ـ ورجاء] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.أسلوب البيت :خبري إلظهار شدة حبّه لها. أيهما أجمل [ ولقد ذكرتك أم ولقد تذكرتك ]؟ذكرتك أجمل ألن هذا الفعل يدل على مالزمة محبوبته له وأنها ال تفارقه وهو أجمل من تذكرتك ألنها تدل على أنه
نسيها ثم تذكرها.
14ـ وخواطري تبدو تجـــاه نواظـــــري كلمى كـــدامية السحـــــاب إزائــــي
اللغويـات:
 تبدو :تظهر  -تجاه :أمام ،مادتها (وجه)  -نواظرى :عيوني  -كلمى :جريحة م كليم  -دامية :ملطخة بالدم والمرادحمراء  -إزائي :أمامي ونحوى وتجاهي
الشرح:
إن خواطري الحزينة الجريحة تظهر أمام عيني كالسحاب األحمر الذي أراه أمامي لحظة الغروب.
 مواطن الجمال: [خواطري كلمى] :استعارة مكنية تصور الخواطر جسما جريحا وفيها تجسيم وإيحاء بالتمزق النفسي. [خواطري كدامية السحاب] :تشبيه لخواطره الحزينة بالسحاب وهي صورة توحي بقوة امتزاجه بالطبيعة.سحاب] :استعارة مكنية تصور السحاب األحمر جسما يسيل منه الدم ،وفيها توضيح للفكرة برسم صورة لها.
 [دامية ال ّوالخيال في البيت مركب.
 [إزائي] :كلمة متكلفة لتكملة القافية ،ألنها ال تضيف جديدا بعد قوله (تجاه نواظرى). أسلوب البيت خبري إلظهار الحزن واأللم.15ـ والدمع من جفني يسيل مشعشعــا بسنا الشعـــــاع الغـــارب المترائـــــي
اللغويـات:
شعُع -الغارب :المنحدر إلى الغرب
 مشعشعا :ممزوجا مختلطا  -سنا :ضوء × الظالم -الشعاع :خيوط الضوء ج أشعةُ ، المترائي :الظاهر.الشرح:
ودمعي يسيل متدفقا من جفني ممزوجا بحمرة األشعة الغاربة.
 مواطن الجمال: [الدمع من جفني يسيل] :كناية عن شدة أحزان الشاعر وعن كثرة الدموع واستمرارها وغزارتها .وقدم الدمع للداللةعلى سيطرة الحزن على نفسه تماما.
 [جفني] :مجاز مرسل عن عيني عالقته /الجزئية ،وسر جماله اإليجاز والدقة في اختيار العالقة. [المترائي] :كلمة متكّلفة لتكملة القافية ،ألن الشعاع ظاهر بالفعل ،وال يحتاج ألن يوصف بالمترائي. أسلوب البيت خبري إلظهار الحزن واأللم.سي ُل الد َّْمع)؟ ولماذا؟ انظر مواطن الجمال.
سي ُل َ -ي ِ
س :أيهما أجمل( :وال َّد ْم ُع َي ِ
16ـ والشمس في شفق يسيـــل نضـاره فــــوق العقيــــق على ذرا ســـــــوداء
اللغويـات:
الشفق :أشعة حمراء تلون األفق عند الغروب وتستمر بعده أكثر من ساعة  -النضار :الذهب والمراد هنا لونه
 -العقيق :الياقوت وهو حجر كريم أحمر والمراد هنا السحاب األحمر ج عقائق ،أعقة  -ذرا :م ذروة وهى أعلى الشيء.
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الشرح:
والشمس تبدو في ساعة الغروب بأشعتها الذهبية الغارقة في الشفق وهي تسيل من على السحاب األحمر على قمم
الجبال السوداء وصخورها (يقصد األمواج)؛ لتتوجها بالجمال.
 مواطن الجمال: [نضاره] :تشبيه بليغ للشفق بالنضار ،وهو الذهب ،وسر جماله التوضيح. [شفق يسيل] :استعارة مكنية حيث صور الشفق بماء يسيل وسر جمالها التوضيح. [العقيق] :استعارة تصريحية حيث شبه السحاب األحمر بالعقيق ،وحذف المشبه وصرح بالمشبه به ،وسر جمالهاتوضيح الفكرة برسم صورة لها ،والجمع بين [نضار ـ عقيق] يخالف الجو النفسي الحزين؛ ألن " الذهب ،والعقيق"
يوحيان بالسعادة.
 [الشمس ـ وسوداء] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [نضار ـ عقيق] :مراعاة نظير تثير الذهن. أسلوب البيت :خبري إلظهار األسى.س :بين الجو النفسي لألبيات ( ،)16-14ومدى مالءمة األلفاظ والصور له.
جـ :الجو النفسي المسيطر على األبيات جو قاتم حزين ،ظهر أثره في اختيار األلفاظ المالئمة له في معظمها مثل (كلمي
 دامية  -الدمع  -الغارب  -سوداء) ولكن بعض األلفاظ تناقض هذا الجو الحزين مثل (سنا  -الشعاع  -الشمس  -شفق -نضار  -العقيق) وكذلك الصور مالئمة للحزن في معظمها مثل (خواطري كلمي) و(دامية السحاب) ولكن بعضها مناقضة
للحزن مثل (نضاره) و(العقيق).
س :يرى النقاد أن استخدام الذهب والعقيق لم يوفق الشاعر فيه ،فلماذا؟
الذهب والعقيق :يوحيان بالسعادة وهذا يخالف الجو النفسى السائد في القصيدة وهو الحزن واألسى ،ولكن يمكن الرد
على ذلك بأن الشاعر ال يقصد الزينة وإنما يقصد الشكل واللون بدليل أنه عاد للجو النفسى الحزين في نفس البيت في
قوله [ ذرا سوداء ].
17ـ مرت خـــالل غمامتين تحــــــــدرا وتقطــــرت كالــــدمعــة الحمـــراء
اللغويـات:
خالل :بين  -غمامتين :سحابتين  -تحدرا :سقوطا وانحدارا  -تقطرت :سقطت وسالت × تجمدت.
الشرح:
ولقد انحدرت الشمس نحو الغروب كأنها دمعة حمراء بين جفنين.
 مواطن الجمال: البيت السابع عشر كلّه " تشبيه تمثيلي " فقد شبه صورة الشمس ،وهى تمر بين سحابتين بصورة دمعة تسقط منبين جفنين ،وقد انعكست عليها ألوان الشفق فكانت حمراء ،وهو يوضح الفكرة ويوحي بحزن الشاعر.
 تحدرا :توحى باإلسراع في المغيب مما يبرز يأس الشاعر وتشاؤمه. تقطرت :توحى باآلالم الشديدة والمعاناة القاسية والموت البطىء. الدمعة الحمراء :وصف الشاعر للدمعة بالحمراء يدل على شدة حزن الشاعر وكثرة دموعه وآالمه.أسلوب البيت خبري إلظهار األسى والحزن.18ـ فكأن آخر دمعــــــــــة للكـــــــــون قد مزجت بآخــــر أدمعـــــي لرثائي
اللغويـات:
 مزجت :اختلطت  -رثائي :البكاء على.الشرح:
فتخيلت أن الكون يذرف آخر دمعة له وقد امتزجت بآخر دموعي؛ ليشاركني حزني وآالمي.
س :في البيت ذكر نوعين من الدموع ،ما الفرق بينهما؟
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جـ :نوعا الدموع :دموع الكون – ودموع الشاعر.
 -والفرق بينهما أن الدموع األولى خيالية ،والثانية حقيقية.

 مواطن الجمال: [آخر دمعة للكون] :استعارة مكنية تصور الكون إنسانا يذرف آخر دمعة وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بتجاوبالكون معه:
 [لرثائي] :مجاز مرسل عن الشاعر ،عالقته اعتبار ما سيكون ،حيث ال رثاء إلنسان على قيد الحياة ولكن بعد مماته. البيت كله :كناية عن إحساس الشاعر بقرب نهايته.س :لماذا ال يعجب النقاد بـ (أدمعي) في البيت وما رأيك؟
جـ :عاب النقاد (أدمعي) ألنها جمع قلة وكان األحسن منها جمع الكثرة (دموعي).
 ويمكن الرد على ذلك بأنها (آخر األدمع) فهي قليلة ،وال عيب في ذلك. [مزجت بآخر أدمعي لرثائي] :كناية عن مشاركة الكون للشاعر في أحزانه. [مزجت] :توحي بالتفاعل التام بين الشاعر ومظاهر الطبيعة. أسلوب البيت خبري إلظهار الحزن.19ـ وكأنني آنســـــت يومي زائــــــــــال فرأيت في المــــــرآة كيف مســـــائـي
اللغويـات:
 آنست :أحسست  -يومي :أي عمري  -مسائي :أي نهايتي.الشرح:
وكأنني أحسست قرب نهايتي في تلك الصورة الحزينة التي عرضها هذا المساء الكئيب.
س :ما المرآة التي نظر فيها لشاعر؟ وماذا رأى؟
المرآة التي نظر فيها الشاعر منظر الغروب الذي رأى فيه نهايته كما رأى نهاية النهار.
س :بين الحالة النفسية للشاعر في األبيات ( )19-17موضحا أسبابها.
جـ :الحالة النفسية للشاعر كئيبة فهو متشائم يحس بقرب نهايته وذلك لشدة مرضه ولوعة الشوق والفراق عليه.
س :الشاعر في األبيات( )17-13يرى الطبيعة من خالل وجدانه -اشرح ذلك( .امتحان)
 تكشف األبيات عن قلب الشاعر ال ُمعاني الذي يغشاه الخوف مرة واألمل مرة أخرى ،والذي تهز خواطره الجراحواآلالم فتعبر عنها الدموع المنهمرة المشعشعة بالضوء .ومن خالل هذه العدسة الغائمة يرى النهار مودعا ،والسحاب
داميا ،والشعا ع المنعكس على دموعه غاربا والذرا سوداء قاتمة ،فالطبيعة قد بدت عليلة تتحرك إلى مثواها األخير؛
ألنها انعكاس لمشاعر شاعر عليل يوشك أن يودع الدنيا أو هكذا يرى نفسه.
 مواطن الجمال: [كأنني آنست يومي زائال] :كناية عن التشاؤم واليأس من الحياة. [يومي] :مجاز مرسل عن " العمر " عالقته  /الجزئية وسر جماله اإليجاز والدقة في اختيار العالقة. [المرآة] :استعارة تصريحية تصور مشهد الغروب مرآة تعكس نهايته. [مسائي] :استعارة تصريحية تصور نهايته بالمساء - .أسلوب البيت :خبري إلظهار الحزن واليأسالتعليق
اللون األدبي:القصيدة من األدب الوجداني حيث ينقل الشاعر أحاسيسه ومشاعره الذاتية الخاصة.
الفن الشعري :فن الشعر الغنائي.
تذكر :فنون الشعر ثالثة :شعر غنائي – شعر مسرحي – شعر قصصي أو ملحمي.
غرض النص :الوصف الذي تطور في العصر الحديث فصار تعبيرا عما في النفس من مشاعر مع امتزاج بالطبيعة
وتشخيص لها.
الصور :تتراوح بين التصوير الكلى وخطوطه الفنية (الصوت واللون والحركة) والتصوير الجزئي من تشبيه واستعارة
وكناية ومجاز مرسل .وفيها توضيح وتشخيص وتجسيم وابتكار.
الموسيقا:
ظاهرة في وحدة الوزن والقافية (واختار قافيته الهمزة المكسورة التي تناسب حزنه وانكسار نفسه) وحسن التقسيم -
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وخفية نابعة من انتقاء األلفاظ وحسن تنسيقها وترابط األفكار وجمال التصوير.
مالمح شخصية الشاعر:
رقيق الشعور ،مرهف الحس ،واسع الثقافة ،عميق الفكر ،رائع التصوير والتعبير ،مجدد في الشعر فهو رائد المدرسة
الرومانسية لتأثره بالرومانسية الفرنسية.
خصائص أسلوبه:
وضوح األلفاظ ،مع التمسك بالفصاحة وإحكام الصياغة والزهد في المحسنات ،والتنويع بين الخبر واإلنشاء ،مع عمق
المعاني واالبتكار فيها ورسم الصور الكلية وصدق التجربة والوحدة العضوية ،والجمع بين أصالة القديم وروعة
الجديد.
من مالمح المحافظة على القديم:
(أ)  -التزام وحدة الوزن والقافية.
(ب)  -أصالة اللغة ودقتها.
(ج)  -انتزاع بعض الصور من التراث القديم.
من مالمح التجديد:
(أ)  -اختيار عنوان للقصيدة تدور حوله األفكار.
(ب)  -رسم الصور الكلية.
(ج)  -الوحدة العضوية المتمثلة في وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي.
(د)  -التشخيص ومزج النفس بالطبيعة.
س :ماذا يظهر في هذه األبيات من خصائص المذهب الرومانسي؟
جـ :خصائص المذهب الرومانسي:
 - 1قوة العاطفة  -2الخيال الحزين
 -3رسم الصورة الكلية  -4تشخيص الطبيعة وإجراء الحوار معها.
 -5صدق التجربة.
س :هل تحققت في القصيدة الوحدة العضوية؟
جـ :لقد تحققت في القصيدة كل مقومات الوحدة العضوية من:
 – 1وحدة الموضوع :وهو وصف الطبيعة في المساء من خالل وجدان حزين.
 – 2وحدة الجو النفسي :حيث سيطر الحزن وخيم على جو القصيدة من بدايتها إلى نهايتها.
 – 3ترتيب األفكار وترابطها وانسجامها :فقد جاءت مرتبة ومترابطة بحيث ال نستطيع تقديم بيت على بيت أو نؤخر
بيتا أو نحذف بيتا.
س :وضح شروط جودة القافية ،ومدى تحققها في األبيات؟
جـ :شروط جودة القافية:
 -1أن تكون غير مجلوبة أو متكلفة
 -2مالئمة في موسيقاها للجو النفسي
 -3أن تكون نابعة من معنى البيت.
ويرى بعض النقاد أن قافية البيت الخامس عشر (المترائي) مجلوبة ومتكلفة؛ ألنها ال تضيف جديدا ،وكذلك (إزائي) بعد
قوله (تجاه نواظري) في البيت الرابع عشر.
س :يعد مطران رائد النزعة الرومانسية في الشعر الحديث ،وصاحب التيار الوجداني فيه ..إلي أي مدى تظهر في
القصيدة هذه الريادة؟
جـ :يعد مطران رائد النزعة الرومانسية في الشعر الحديث ،وصاحب التيار الوجداني فيه؛ فهو أسبق المعاصرين إلى
هذا المذهب لنشأته في طبيعة
لبنان الجميلة ،وتأثره بالثقافة الفرنسية التي يظهر فيها الطابع
الرومانسي ،وقصيدته (المساء) نموذج لهذا االتجاه؛ فقد مزج نفسه بالطبيعة وبث فيها الحياة والحرية إيمانا بوحدة
الوجود ،وانعكس ذلك على نظرته للطبيعة ،فجعلها حزينة تشاركه حزنه وتصور له نهايته مع قدوم المساء ،فكأنه يرى
في المرآة صورة لمساء عمره حيث يقول:
 تغشى البرية كدرة وكأنها صعدت إلى عيني من أحشائي واألفق معتكر قريح جفنه يغضي على الغمرات واألقذاء يا للغروب وما به من عبرة للمســـتهام وعبرة للرائيس :بم يتميز الخيال عند الرومانسيين؟
جـ :يتميز الخيال عند الرومانسيين بأنه كلي ،يشمل أجزاء الطبيعة وخطوط الصوت واللون والحركة ،وفيه امتداد
وتركيب يدل على العمق ،ويؤثر في النفس ،ويميل إلى الحزن ،ويوحي بالغربة وشدة األلم.
 -وقصيدة (المساء) خير مثال واضح لذلك.
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س :يشيع في النص األسلوب الخبري ،وضح
وذلك لتقرير وتوكيد األلم والحزن الذى يشعر به ولمالئمة األسلوب الخبري لغرض الوصف ولتعزيز أفكار الشاعر
وتقويتها وعدم قبولها الجدال أو التشكيك وبيان أنها حقائق ثابتة.
س :علل لما يأتي :1 :استخدام الشاعر األساليب الخبرية واإلنشائية معا للتعبير عن أفكاره في هذا النص؟
استخدم الشاعر األساليب الخبرية لتقرير ما يعبر عنه وثباته ،واستخدم األساليب اإلنشائية ليكسب أسلوبه تجددا
وتشويقا ،وجمع بينهما ليجعلنا نشاركه مشاعره وأحاسيسه.
 -2تمثيل القصيدة بعض خصائص شعر المهجر عند إيليا أبى ماضي؟
ألنه أبرز هذه النزعة في تصويره لحب الطبيعة واالرتباط بها وحبه وإحساسه العاطفي ،كما أبرز في القصيدة تشاؤما
عاما ينتهى إلى ذكر الموت.
 - 3يعد مطران مرحلة انتقالية بين الكالسيكية والرومانسية.
ألنه لم يتخلص من آثار القديم .ا -من آثار الكالسيكية :االلتزام بالوزن والقافية واستخدام األلفاظ المعبرة والتراثية
والتأثر بالتراث.
ب – من مظاهر الرومانسية :وضع عنوان للقصيدة والوحدة العضوية واالمتزاج بالطبيعة وقوة العاطفة والتشاؤم.
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الشاعر وصورة الكمال ...لعبد الرحمن شكري
التعريف بالشاعر:
هو الشاعر المصري عبد الرحمن شكري ولد سنة 1886م بمدينة بور سعيد  -وتخرج في مدرسة المعلمين العليا سنة
 1909م ثم بُعث إلى إنجلترا ونال درجة البكالوريوس في اآلداب وعمل مدرسا ثم صار ناظرا لمدرسة ثانوية في
اإلسكندرية – ثم ترك الوظيفة وقضى بقية حياته في عزلة حتى توفي باإلسكندرية سنة 1958م وهو من مؤسسي
(جماعة الديوان) التي تأثرت بالشعر اإلنجليزي في مذهبه الرومانسي .وله سبعه دواوين مطبوعة آخرها (أزهار
الخريف)..
جو النص :تختلف نظرة الناس إلى الكمال فمنهم من يراه في المال ومنهم من يراه في الجاه والمنصب ومنهم يراه في
العلم ولكن الشاعر يرسم له  -شأن الشعراء الرومانسيين المتطلعين إلى الكمال والمثالية  -صورة جميلة مبتكرة من
صور المعاني واألفكار ال وجود لها في عالم الحياة والواقع وقد أعجب الشاعر بهذه الصورة الخيالية وانفعل بها ثم عبر
عنها في هذه األبيات.
نوع التجربة:
ذاتية صادقة عاناها الشاعر نفسه؛ ألن الشاعر يرسم صورة لعالم الكمال والمثل كما تخيلها وصورها له عقله..
الفكرة األولى ()3-1
" تعلق بالجمال وطموح نحو اإلبداع "
يف ال َمقَا ِل
 - 1قَ ْد َحدَّثوا ع َْن شَا ِعر نَا ِبغ ُ --------مج ّ َِو ِد ال ِ ّ
ش ْع ِر ش َِر ِ
اللغويـات:
يف ال َمقَا ِل :أي شعره رائع سامي األلفاظ والمعاني.
نابغ :بارع ،نابه ج نوابغ ُ -مج ّ َِو ِد :مجيد  -ش َِر ِ
الشـرح:
يروي شاعرنا قصة شاعر بارع َكثُر حديث الشعراء عنه وعن براعته في صياغة الشعر كما أن معانيه سامية تبحث
عن ال ُمـثل العليا التي فيها الكمال.
 مواطن الجمال: [قَ ْد َحدَّثوا ع َْن شَا ِعر] :أسلوب مؤكد بقد ،وجاءت شاعر نكرة للتعظيم.يف ال َمقَا ِل] :كناية عن نبل غايته وسمو هدفه في الحياة.
[ش َِر ِ مجود الشعر :كناية عن براعته في الشعر وروعة شعره. شريف المقال :كناية عن حسن لفظه وسمو معانيه في النثر. حدثوا :أسند الفعل لواو الجماعة ليدل على كل متحدث وفى ذلك تشويق للقارئ والسامع لمعرفة هذا الحديث وإبرازلعلو منزلة الشاعر المتحدث عنه - .نابغ :توحي بامتيازه.
 مجود بعد نابغ :تؤكد براعته وإتقانه. شريف المقال :نتيجة لما قبلها وهى تؤكد قدرته على إبداع الشعر الجيد والنثر الرائع.ت الخيا ِل
َق ال ِغي َد ولكنَّه  --------ها َم ب ِبكْر من بنا ِ
 - 2لَ ْم يَ ْعش ِ
اللغويـات:
 يعشق :يحب ،يتعلق قلبه بشدة × يكره -ال ِغيد :م َغيْداء ،وهى المرأة الجميلة  -هام :أحب وتعلق مادتها (هيم) -
البكر :العذراء ج أبكار × ثَ ِّيب  -بنات الخيال :كناية عن الشعر وأفكاره.
الشـرح:
إنه شاعر طموح لم يغرم قلبه بعشق الفتيات الحسان الصغيرات ،ولكن قلبه عاشق للشعر الجميل ولكل معنى مبتكر لم
ت به أحد من قبل.
يأ ِ
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س :يرى النقاد أن مطلع هذا النص ليس بجديد ....فلماذا؟
جـ :مطلع النص ليس جديدا ،فقد سبقه إلى ذلك كثير من الشعراء منهم الكميت في قوله:
عب؟
َط َربْتُ و َما ش َْوقًَا إلى
ِ
ب  --------وال لَ ِعبا ِمني ،وذُو الشَّيب يل ُ
البيض أ ْط َر ُ
فالمعنى واحد فكالهما ال يعشق الحسناوات بل القيم المثالية متمثلة في أهل الفضائل عند الكميت.
 مواطن الجمال: [لم يعشق الغيد] :كناية عن مثالية عالمه وسمو هدفه في الحياة. [الغيد] :تدل على الجمال ،لذلك فهي أجمل من كلمة الفتيات. [لكنّه] :استدراك لتصحيح الفهم؛ ليبين أن عدم تعلقه بالجميالت ليس لمرض أو نقص فيه ،بل ليثبت تعلقه بما هوأحب إليه بنات الخيال (الشعر).
 [بكر] :استعارة تصريحية حيث صور الشعر الجديد المبتكر بفتاة بكر. [هام ببكر من بنات الخيال] :استعارة مكنية ،تصور المعاني المبتكرة بعذراء يعشقها .هام :توحي بشدة عشق الشاعروافتنانه بالجمال المعنوي الذهني.
 [بنات الخيال] :كناية عن الشعر. [بنات الخيال] :استعارة مكنية ،تصور الخيال بأب له بنات ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بقوة الموهبة األدبية. [لم يعشق  -هام] :محسن بديعي  /طباق سلب يبرز المعنى ويوضحه ويعقد موازنة بين عشق الجمال الحسي األنثويوالجمال األدبي .مهم.
 أسلوب البيت األول والثاني :خبري لبيان حب الشاعر للصور المثالية.سن صا َ
س ِن َح ُّد الكَما ِل
غها لُبُّهُ  --------و َحدُّها في ال ُح ْ
 - 3صورةُ ُح ْ
اللغويـات:
صورها ،صنعها ،والمقصود تخيّلها  -لبّه :عقله ج ألباب  -حدّها :تعريفها ج
سن :جمال × قبح ج محاسن -صاغها:
 ُح ّْ
حدود  -ح ّد الكمال :منتهى الكمال وغايته وقمته.
الشـرح:
وقد رسم عقله وصاغ صورة مثالية جميلة للعالم الكامل (الذي يتخيله) بلغت في جمالها قمة الحسن والكمال.
س :مما أخذته "مدرسة أبوللو" على " جماعة الديوان" مبالغاتهم في الذهنية الجافة .علل ومثل له من األبيات.
جـ :سبب هذه المبالغات أن الشعر لدى جماعة الديوان تعبير عن النفس اإلنسانية ،وما يتصل بها من التأمالت الفكرية
والنظرات الفلسفية ،كما أنهم اهتموا بتعميق الظواهر والوصول إلى جوهرها مما جعل الفكر يسبق الشعور عندهم.
ومثال ذلك من األبيات قول الشاعر( :وحذّها في الحسن حد الكمال).
 مواطن الجمال: [صورة] :جاءت نكرة للتعظيم ولشدة مثاليتها وحسنها ـ وفيها إيجاز بحذف المبتدأ إلثارة الذهن والتركيز على تلكالصورة المتخيلة.
 [صاغها لبّه] :استعارة مكنية فقد صور لبه "عقله" بفنان أو صائغ رسم هذه الصورة وسر جمالها التشخيص،وتوحي بروعة تلك الصورة وارتفاع قيمتها.
س  :1أيهما أجمل( :صاغها  -صنعها)؟ ولماذا؟
جـ :صاغها أجمل؛ ألنها توحي بالدقة واإلتقان في صنع الصورة وذلك ألن الصياغة ال تكون إال للمعادن النفيسة وهى
أفضل من صنعها ألن الصناعة تشمل الجيد والرديء.
س  [ :2لبّه ،قلبه] أي الكلمتين أفضل في هذا البيت؟ ولماذا؟
جـ :لبّه :أجمل لداللتها على أثر العقل في الصياغة والدقة ،أما القلب :فاتصاله بالعاطفة أقوى ،وإن كان األدباء
يستعملونهما بمعنى واحد.
 [ح ّد ـ وحدّ] :محسن بديعي /جناس تام ،يعطي جرسا موسيقيا ويثير الذهن. -حدها في الحسن حد الكمال :تشبيه بليغ يوضح المعنى ويبرز سمو أهداف الشاعر التى تصل إلى حد االستقامة.
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الفكرة الثانية من ()8-4
" محاولة وسعي نحو الكمال "
َار كَال ِ ّطفل َرأَى َبارقاَ --------ها َج لَهُ أ َ ْط َماعهُ في ال ُمحَا ِل
 - 4فَص َ
اللغويـات:
حرك × سكَّن .أطماعه :آماله – ال ُمحال :المستحيل × الممكن.
 بارقا :شيئا المعا ج بوارق – هاجّ :الشـرح:
أصبح الشاعر العاشق للمثالية والكمال كالطفل الذي يشد انتباهه شيء المع ،فتحركت نفسه إليه ورغبت في امتالكه،
فمد إليه يده ليناله ولكنه مستحيل الحصول عليه والوصول إليه في هذه الحياة.
 مواطن الجمال: [صار كالطفل] :تشبيه للشاعر بالطفل للتوضيح ،والطفل :يدل على الطهر والبراءة ،كما أن األطفال أكثر تعلقابالخيال.
 [هاج أطماعه] :استعارة مكنية ،تصور األطماع كائنا حيا يتحرك ،وسر جمالها التجسيم ،وتوحي بشدة الرغبة واألمل. [أطماعه ـ المحال] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد[ .المحال] :تدل على صعوبة تحقيق الهدفوعدم وجوده في الحياة.
 [فصار]" :الفاء" في أول البيت للترتيب والتعقيب ،وهذا يدل على سرعة استجابته لطموحه ،ودوافعه النفسية. أسلوب البيت خبري للوصف والسرد.قريب ال َمنا ْل
ب النَّجْ َم
نحو النَّجْ ِم كَفا به  --------ويَحْ َ
َ
س ُ
 - 5يَ ُم ُّد َ
اللغويـات:
 نحو :جهة ج أنحاء – النجم :أي أمله المتخيل ج نجوم ،أنجم ،نجم  -الكف :راحة اليد ج كفوف ،أكف  -يحسب :يظن،يخال  -المنال :الحصول ،الوصول إليه.
الشـرح:
فهو في هذا البحث عن الكمال المثالي كالطفل الذي يمد يده عندما يرى النجم (أمله) المعا فيظنه قريبا يسهل الحصول
عليه واإلمساك به.
 مواطن الجمال: [يمد] :استعمال المضارع "يمد" يفيد التجدد وتتابع المحاولة. [النجم] :استعارة تصريحية فقد شبه األمل الواضح من بعيد بالنجم العالي الالمع ،وسر جمالها التجسيم ،وتوحيبالطموح ،وسمو الهدف .تكرار النجم يدل على حبه له وتعلقه به ورغبته الجارفة في الوصول إليه.
 [كفا ] :مجاز مرسل عن اليد عالقته :الجزئية. يمد نحو النجم كفا :كناية عن الطموح وسمو الهدف والتعلق بآماله. النجم × قريب :طباق.ار تَرا َءتْ له  --------كما تَرا َءى خادِعا لَ ْم ُع آ ْل
 - 6فأ َ ْينَما َ
س َ
اللغويـات:
 تراءت :ظهرت × اختفت  -لَ ْم ُع :بريـق ولمعــان  -اآلل :السراب.الشـرح:
وكلما تقدم ظهرت له آماله قريبة فيزداد تعلقه بها وسعيه لينالها ،لكنه ال يدركها؛ فهي كالسراب الخادع الذي يتخيله
الظمآن في الصحراء ماء حتى إذا وصل إليه لم يجده إال وهما.
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 مواطن الجمال: [فأينما سار تراءت له] :أسلوب شرط أداته " أينما" الدالة على شمول كل األماكن ،فهو متعلق بأمله أينما وجد.وكناية عن مالزمة الصور الجميلة للشاعر ووجودها معه في كل مكان .تراءت له :نتيجة لما قبلها وهى تدل على
االنشغال التام والتعلق بالصورة.
 [تراءت له كما تراءى خادعا لمع آل] :تشبيه تمثيلي ،فقد شبه حال اآلمال الخادعة بصورة السراب الذي يظهرللظمآن في الصحراء ،فيجرى وراءه ،حتى إذا جاءه لم يجده إال وهما ،وسر جماله التجسيم ،ويوحي بالضياع.
س :تأثر الشاعر في هذا البيت بأسلوب القرآن الكريم ..وضح ذلك واذكر داللته.
سبُهُ ال َّظ ْمآنُ َماء َحتَّى إِذاَ
س َراب بِ ِقيعَة يَحْ َ
جـ :تأثر الشاعر في هذه األبيات بالقرآن الكريم في قوله تعالى(:أ َ ْع َمالُ ُه ْم َك َ
شيْئا)(النور :من اآلية ،)39وهذا يدل على أن التراث من عناصر تكوين األديب ،وهذا يخالف آراء
جَا َء ُه لَ ْم يَ ِج ْد ُه َ
مدرسة الديوان.
 [خادعا لمع آل] :تقديم الحال" خادعا " على صاحبها " لمع آل" للتنبيه. أسلوب البيت خبري للوصف.بالو ْه ِم َج ُّم الضال ْل
-7
فسار يَ ْقفو إِثْ َرها هائِما --------وال ُمهتَدِي َ
َ
اللغويـات:
 يقفو :يتتبع ويتجه× يتخلف  -إثرها :وراءها ،عقبها  -هائما :منطلقا على وجهه ال يدرى أين يذهب ،عاشقا ج هيّام،هيّم – المهتدي :المسترشد × الضال -الوهم :الظن والخطأ× اليقين  -ج ّم :كثير × قليل ج جمام ،جموم -الضالل:
الغواية × الرشاد ،الهدى.
الشـرح:
فمضى مندفعا خلفها هائما على وجهه وراءها ،متوهما أنه سيدركها(آماله) دون جدوى ،فالذي يجري وراء الوهم
مخدوع يعيش بعيدا عن الحقيقة.
 مواطن الجمال: [يقفو إثرها] :استعارة مكنية ،تصور اآلمال مرشدا يسير الشاعر خلفه ،وسر جمالها التشخيص. [المهتدى بالوهم] :استعارة مكنية ،تصور الوهم إنسانا يرشد ويهدى ،وسر جمالها التشخيص. [المهتدى ـ والضالل] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [فسار] :الفاء للترتيب والتعقيب ،وتفيد استمرار المحاولة. [يقفو] :مضارع يفيد التجدد ،ويوحي بتجدد األمل. [هائما] :حال لبيان شدة تعلقه باآلمال .وهى نكرة لإلشفاق. [والمهتدى بالوهم ج ّم الضالل] :الواو لالستئناف والجملة خبرية تجرى مجرى الحكمة (إطناب بالتذييل).نقد :يؤخذ على الشاعر تكرار حرف الهاء في البيت السادس بشكل واضح مما أثقل من جرس الكلمات وهذا يتنافى مع
سالسة الشعر.
ع ْي ِه بأَيْد عجال
سكَها جا ِهدا --------بينَ ذرا َ
َ - 8و َه َّم أ َ ْن يُ ْم ِ
اللغويـات:
 ه ّم :حاول ،عزم – يمسكها :يلتقطها × يتركها -جاهدا :مجتهدا – ِعجال :مسرعة م عَجْ لَى × بطيئةالشـرح:
وعزم على أن يمسكها (األمال) وضاعف الجهد؛ لكي يلتقطها بين يديه المتلهفتين المشتاقتين ،ولكنها تنفلت من بين
يديه سريعا..
 مواطن الجمال: [وه ّم أن يمسكها جاهدا] :استعارة مكنية ،تصور اآلمال شيئا ماديا. [بين ذراعيه] :امتداد للخيال وتأكيد لحرصه على هذه اآلمال.[ -جاهدا] :حال تبين اجتهاده وحرصه على نيل اآلمال.
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 [عجال] :وصف يدل على شدة الحرص واللهفة والشوق في الوصول للحلم.س :رسم الشاعر في األبيات ( )8- 4لوحة كلية .وضح.
جـ :رسم الشاعر في األبيات لوحة كلية تصور الشاعر كالطفل وهو يسعى خلف النجم الالمع ويحاول أن يمسك به
 أجزاؤها :الطفل – النجم  -السراب. خطوطها الفنية " أطرافها "( :صوت) نسمعه في (هاج) و(لون) نراه (في بارقا – النجم) و(حركة) نحسها في (يمد -يمسكها) .وقد وفق الشاعر في رسم هذه اللوحة؛ ألنها اجتمعت لها األجزاء وتآلفت فيها األطراف ،واستطاعت أن
توضح الفكرة وتنقل اإلحساس.
الفكرة األخيرة ()10- 9
" تضحية بالنفس في سبيل اآلمال "
فوق تلكَ التِّالل
نحوها --------حتَّى َه َوى من
 - 9مازا َل يعدو ُج ْهدَه َ
ِ
اللغويـات:
 يعدو :يجرى بسرعة  -جهده :قدر طاقته  -هوى :سقط  -التّالل :المرتفعات م تل.الشـرح:
ويواصل سعيه خلف األماني الخادعة ،ويستمر في جريه نحوها مشغوال بها؛ حتى يقتله اليأس والفشل فيسقط في
تحقيق أمانيه المثالية العالية كمن يهوى من فوق المرتفعات قتيال.
 مواطن الجمال: [مازال يعدو] :كناية عن تجدد واستمرار المحاولة والرغبة الملحة في الوصول إلى الهدف.[جهده] :حال لبيان بذله ألقصى طاقته .حتى :تفيد بلوغ الهدف والغاية.بسمو الهدف.
إيحاء
وفيها
[تلك التّالل] :استعارة تصريحية ،تصور اآلمال مرتفعات وفيها تجسيم،ّ
[تلك] :اسم إشارة للبعيد يدل على ارتفاع تلك الغاية التي يريدها الشاعر[التالل] :غير مالئمة للمعنى فهي مجلوبة للقافية ،ألن التل في اللغة ال يدل على ارتفاع كبير ،فالتل أقل ارتفاعا منالجبل .ولكن في رواية أخرى للبيت روى بـ (القالل) بدال من (التالل) وهى جمع قلة وهى قمة الجبل وبذلك يسلم من
النقد.
س :أيهما أدق؟ ولماذا؟ (هوى من فوق تلك التالل  -هوى من فوق تلك الجبال).
 :األدق :التعبير الثاني ألن الجبال أعلى من التالل ولذلك فإنها تتناسب مع كلمة " هوى".[هوى من فوق تلك التالل] :كناية عن الفشل.أسلوب البيت خبري للحسرة.ي ِ ال ِ ّطوال
فرحْ َمةُ ِ
َ - 10
هللا على شا ِعر --------ماتَ قتيال لألمان ّ
اللغويـات:
 األماني :اآلمال ،الرغبات م أمنية  -ال ّطوال :الرفيعة العالية م طويلة.الشـرح:
فرحمة هللا علي هذا الشاعر؛ الذي مات ضحية البحث عن األماني البعيدة المثالية واألهداف السامية صعبة المنال.
س :بم تعلق على هذه النهاية المأساوية للشاعر؟
جـ :أرى أنها نهاية يائسة قاتلة لآلمال ،وكان األجمل أن يتركه يعيش باحثا عن آماله ،ولكنها طبيعة مدرسة الديوان
(اليأس والتشاؤم).
 مواطن الجمال:س  :1ما نوع األسلوب في البيت األخير؟ وما غرضه؟
جـ :فرحمة هللا على شاعر :األسلوب في البيت األخير خبري لفظا إنشائي معنى غرضه :الدعاء.
[مات قتيال] :استعارة مكنية تصور الشاعر في فشله إنسانا قتيال .وإطناب بالترادف للتوكيد وإثارة اإلشفاق والحسرة.س :2أيهما أجمل( :مات شهيدا) ،أم (قتيال)؟ ولماذا؟
جـ:مات "شهيدا " أجمل للداللة علي أنه ضحّى بنفسه في سبيل هدف نبيل سام ،بينما قتيال توحي بالغدر.
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[لألماني الطوال] :استعارة مكنية تصور األماني نجوما رفيعة عالية وفيها تجسيم .الطوال :توحى بسمو ورفعة آماله. [فرحمة] " :الفاء" للترتيب والتعقيب .وذلك يدل على سرعة التأثر بهذا الموقف ،والمبادرة بطلب الرحمة للشاعرالقتيل - .عالقة البيت األخير بما قبله :نتيجة.
التعليقات
اللون األدبي :من األدب الوجداني الذاتي الذي يعتمد على التأمل والتطلع إلى تحقيق المثل وهو من األعراض الجديدة.األلفاظ:سهلة والعبارات متدفقة والمحسنات قليلة واألساليب خبرية وفيها أسلوب واحد خبري لفظا إنشائي معنىللدعاء وهو (فرحمة هللا على شاعر.)..
األفكار:واضحة ومترابطة فهو يتخذ الحكاية وسيلة لعرضها في تسلسل قصصي جذاب.س :1تبدو القصيدة وكأنها قصة .اذكر عناصر العمل القصصي فيها.
جـ :تبدو القصيدة وكأنها قصة تتكامل فيها عناصر العمل القصصي الناجح ،فنجد فيها :الشخوص ويمثلها البطل،
الحادثة وتتمثل في بحث الشاعر وراء المعاني المبتكرة والصور الجميلة ومالحقته لها وطموحه المتالكها ،والنهاية
وتتمثل في الفشل والموت.
الصور :رسم الشاعر صورة كلية أجزاؤها الشاعر واألماني والنجم والسراب والتالل وخطوطها الفنية .الحركة في(صاغها ـ هاج ـ يمد ـ سار ـ يقفو ـ يمسكها ـ يعدو ـ هوى) واللون في (صورة ـ بارقا ـ النجم ـ لمع آل) والصوت في
(الدعاء للشاعر بالرحمة) وفي خاللها صور جزئية كثيرة من التشبيه واالستعارة والكناية وبعضها متأثر بالقرآن الكريم
مما زاد روعته وجماله.
الموسيقا :ظاهرة في وحدة الوزن والقافية  -وخفية نابعة من انتقاء األلفاظ المالئمة ،وحسن تنسيقها ،وترابط األفكار،وجمال الصور
مالمح شخصية الشاعر:شاعر موهوب يطمح إلى المثل العليا  -ويعانى متاعب الحياة  -وينتهي إلى العزلة والموت.
س :2تحققت الوحدة العضوية في القصيدة ..وضح ذلك.
جـ :تحققت في قصيدة (الشاعر وصورة الكمال) الوحدة العضوية المتمثلة في وحدة الموضوع ،ووحدة الجو النفسي،
فالقصيدة تدور حول موضوع واحد هو :طموح الشاعر إلى قمة الكمال ،،واأللفاظ مالئمة للجو النفسي.
س :3ماذا تحقّق في النص من سمات مدرسة الديوان؟
جـ :تحقق في النص من سمات مدرسة الديوان:
-1التعبير عن النفس وتأمالتها الفكرية -2 .ظهور الجانب الفكري بقوة -3.الوحدة العضوية بوحدة الموضوع ووحدة
الجو النفسي  - 4صدق التجربة والبعد عن تزاحم الصور البيانية -5.شيوع الحزن واأللم والتشاؤم واليأس -6 .التجديد
في الموضوع -7 .اتخاذ الحكاية والشكل القصصي وسيلة لعرض الموضوع.
 من مالمح المحافظة على القديم: - 1التزام الوزن ووحدة القافية - 2 .التأثر بأسلوب القرآن الكريم.
 من مالمح التجديد: - 1اختيار عنوان للنص تدور حوله األفكار - 2 .رسم الصور الكلية - 3.الموضوع جديد يقوم على التأمل واالستبطان.
 - 4الوحدة العضوية المتمثلة في وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي
س :4فيم تختلف رومانسية ُم ْطران عن رومانسية مدرسة الديوان؟
جـ :موازنة بين رومانسية مطران ومدرسة الديوان:
 -1مطران تأثر بالرومانسية الفرنسية ،والديوان تأثرت بالرومانسية اإلنجليزية.
 -2مطران ملتزم "بالوزن والقافية ،والديوان تخرج  -أحيانا  -إلى الشعر المرسل ونظام المقطوعة.
 -3مطران يحافظ على اللفظ األصيل ،والديوان تجدد في األلفاظ وتميل إلى السهولة والوضوح.
 -4مطران يميل إلى إظهار العاطفة القوية ،والديوان تميل للجانب الفكري.
 -5مطران يجدد في وصف الطبيعة ،والديوان تتجه إلى التأمالت الفكرية.
 -6كل منهما يميل إلى الخيال الحزين والتشاؤم.
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صخرة ال ُملت َقى ...إلبراهيم ناجى
التعريف بالشاعر:
ولد في شبرا بالقاهرة سنة 1898م ،وتخرج في كلية الطب سنة 1923م ،وزاول مهنة الطب ،ونهل من مكتبة أبيه
وأجاد اللغتين اإلنجليزية والفرنسية ،وهو من رواد جماعة أبوللو الرومانسية وأصدر في حياته ديوانين من الشعر هما:
ليالي القاهرة -وراء الغمام وبعد وفاته سنة 1953م نشر ديوانه الطائر الجريح.
مناسبة النص:
هذا النص وليد تجربة شعرية ذاتية حيث جلس ناجى على صخرة بين النيل وجزيرة رملية ،انحسر عنها الماء بعد
موسم الفيضان عند مدينة المنصورة سنة  ..1928وطافت برأسه ذكريات حب قديم حيث كان يلتقي هنا بمحبوبته فتأثر
حين تذكر هذا الماضي ،فتحرك وجدانه وعبر عن مشاعره بهذه القصيدة.
الدهر ما فرقـــــــــــا؟
 -1سألت ُِك يا صخرةَ الملتقَـــــــــــى متَى يجم ُع
ُ
اللغويـات:
 الملتقى :مكان اللقاء × المفترق  -يجمع :يوحد ويربط × يفرق .فرق :شتت × جمع.الشرح:
يخاطب الشاعر الصخرة التي التقى عليها بحبيبته متمنيا أن يجمع هللا شملهما الذي فرقه الدهر مرة أخرى.
س :لماذا بدأ الشاعر القصيدة بقوله (سألتك)؟
جـ :ألنه يعيش لحظة اضطراب وحيرة ،والحائر يحتاج إلى اإلجابة عن سؤاله؛ حتى يدفع عن النفس حيرتها.
 مواطن الجمال: [سألتك يا صخرة الملتقى] :استعارة مكنية ،تصور الصخرة إنسانا فيناديها ويسألها ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحيبالتجاوب واالندماج مع الطبيعة.
 [يا صخرة] :أسلوب إنشائي /نداء للتمني (تمني سماعه). [متى يجمع الدهر؟] :أسلوب إنشائي /استفهام للتمني والتحسر على ما فات من الذكريات.فرق] :استعارة مكنية ،تصور الدهر إنسانا يجمع ويفرق ،وفيها تشخيص وإيحاء بألم الفراق.
 [يجمع الدهر ما ّفرق] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.
 [يجمع ّ -فرقا] :محسن بديعي  /تصريع ،يعطي جرسا موسيقيا.
 [الملتقى ّ - [ما فرقا] :توحي بقسوة الدهر وتعمد تمزيق وحدتهم.المنتقــــــــــى
 -2فيا صخرة جمعت ُمهجتيـــــــن أفاءا إلى ُحسنـــــها
َ
اللغويـات:
 مهجتين :مثنى مهجة وهى دم القلب ،أو الروح ج ُمهَج ،والمراد الحبيبان  -أفاءا :رجعا × رحال ،مادتها (فيئ) -حسنها :جمالها × قبحها ج محاسن  -المنتقى :المختار.
الشرح:
فإنك أيتها الصخرة مكان اللقاء المختار الجميل الذي شهد مولد الحب بين قلبين.
 مواطن الجمال: [يا صخرة] :استعارة مكنية ،تصور الصخرة إنسانا ينادى وفيها تشخيص. [يا صخرة] :أسلوب إنشائي  /نداء للتحسر والتمني. [مهجتين] :مجاز مرسل عن الحبيبين عالقته :الجزئية ،وسر جماله اإليجاز والدقة في اختيار العالقة .أو مجاز مرسلعالقته الحالية حيث أطلق المهجتين وأراد ما تحالن فيه وهو الحبيبان.
 [جمعت مهجتين] :استعارة مكنية ،تصور الصخرة بإنسان يجمع الحبيبين.[ -حسنها المنتقى] :استعارة مكنية ،تصور الحسن بشيء مادي ينتقى ويختار ،وهي تدل على جمال المكان.
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س :في البيت الثاني " التفات " .وضحه ،وبين أثره.
جـ :في البيت الثاني التفات من الخطاب (يا صخرة) إلى الغيبة في (جمعت) ،وهو يحرك الذهن.
بأقــــــــــــــــداره أجَدا على ظهــــرها الموثقَـــــــــــا
الدهر لج
 -3إذا
ُ
ِ
اللغويـات:
بأقدارهِ) :استمرت آالمه ومصائبه  -أجدا :جددا  -على ظهرها :على ظهر
 لج :ألحّ ،تمادى ،والمقصود بـ (ال َّد ْه ُر لَ َّجِ
الصخرة  -الموثقا :العهد ج مواثق.
الشرح:
وكلما تمادى الدهر بمصائبه وفرقت بينهما األقدار؛ عادا إليها وجددا على سطحها عهود الحب ومواثيق الوفاء..
 مواطن الجمال:فرق الدهر بينهما.
 [إذا] :تفيد الثبوت والتحقق وتوحي بأنه ال مفر من تجديد العهود كلما ّ [الدهر ل ّج بأقداره] :استعارة مكنية ،فيها تصوير للدهر بإنسان يعاند الحبيبين ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بقوةالدهر.
 [لجّ] :توحي بقسوة الدهر عليه وبالمصائب. [األقدار] :التعبير بالجمع يوحي بتعدد النكبات. [أجدا على ظهرها الموثقا] :كناية عن شدة وقوة عهود المحبة بين القلبين. بين شطري البيت محسن بديعي  /المقابلة حيث يفرق الدهر بينهما ،ويقومان هما بجمع الشمل وتجديد العهد ،وسرجمالها توضيح المعاني بالتضاد.
 أفاء إلى حسنها المنتقى – أجدا على ظهرها الموثقا :حسن تقسيم يعطى جرسا موسيقيا للكالم. أسلوب البيت خبري ،وغرضه شكوى الدهر والحرص على الوفاء.ســـــــــرها المغلقَــــــا
كتاب الحيـــــــــا ِة وفض
عليك
 -4قرأنا
الهوى ِ
ِ
َ
َ
اللغويـات:
 قرأنا عليك :عرفنا على سطحك  -كتاب الحياة :خبرات الحياة وتجاربها ،أو قصة حبنا. فض :فتح × أغلق  -الهوى :الحب.الشرح:
فعلى سطحك تعرفنا على الكثير من أحداث الحياة ،وأسرارها وذلك بالحب الصادق فبالحب تفتحت أسرار الحياة أمامنا
وبالحب عرفنا سر السعادة.
س :فجرت الصخرة في قلب ناجى ينابيع الذكريات .وضح ذلك من خالل األبيات (.)4-1
جـ :رأى ناجى صخرة الملتقى فتفجرت في قلبه ينابيع الذكريات ،ذكريات التالقي فوقها ،حيث كانت تجمع القلبين
المتحابين اللذين يعودان إليها من حين إلى آخر كلما عاندهما الزمان ،وسلط عليهما أقداره وأحكامه ،ويجددان العهود
والمواثيق ،وكم تحدثا عن الحياة وخبراتها فوقها ،وفتح لهما الحب ما كان مغلقا خافيا.
 مواطن الجمال: [قرأنا عليك كتاب الحياة] :استعارة مكنية ،تصور الصخرة بإنسان يقرأ عليه. [كتاب الحياة] :تشبيه بليغ صور الحياة بكتاب يقرأ وفيه تجسيم .وكناية عن قصة حبهما. [قرأنا  -كتاب] :محسن بديعي  /مراعاة النظير. مراعاة النظير :هو ذكر الشيء وما يتصل به في معنى من غير تضاد وذلك لتوضيح المعنى وتوكيده.سرها] :استعارة مكنية ،تصور الهوى إنسانا يفض ويكشف ،وسر جمالها التشخيص ،كما تجسم السر
ّ
[فض الهوى ّ
وتصوره بابا يفتح بعد أن كان (مغلقا).
 [فضّ  -المغلق] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.(سرها) بـ(المغلق)؛ ألن السر دائما مغلق ومجهول ،وقد أتى بها الشاعر للقافية؛ ألنها لم
نقد :يعاب على الشاعر وصف
ّ
تضف جديدا للمعنى.
س :لماذا آثر الشاعر الفعل الماضي في هذا البيت؟
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جـ :آثر الشاعر الفعل الماضي (قرأنا – فض الهوى) في البيت إلفادة التقرير وحكاية الماضي.
 أسلوب البيت خبري ،لتقرير الذكريات الماضية.البدر في المرتقَـــــــــــــى
وننتظر
الشمس ذائبة في العُبـــاب
نرى
َ
َ
ُ
ِ -5
اللغويـات:
 العباب :الموج ،النهر والمراد ماء النهر حول الجزيرة  -البدر :القمر عند التمام ج بدور ،أبدار -المرتقى :الطلوعواالرتفاع.
الشرح:
يصف الشاعر الغروب قائال :طالما راقبنا الشمس وهى تذوب في انحدارها نحو الغروب في أمواج النهر وارتقبنا مطلع
البدر حتى ينير لنا حياتنا.
 مواطن الجمال: [نرى الشمس ذائبة في العباب] :استعارة مكنية ،تصور الشمس بشيء مادي يذوب في الماء ،وسر جمالها التوضيح. [نرى الشمس ذائبة في العباب] :كناية عن منظر الغروب. [ننتظر البدر ] :استعارة مكنية ،تصور البدر بضيف عزيز ينتظر. [الشّمس  -البدر] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.س :لماذا آثر الشاعر الفعل المضارع في هذا البيت؟
جـ :آثر المضارع في هذا البيت (نرى الشمس – ننتظر البدر)؛ للداللة على التجدد والحدوث واستحضار الصورة.
س :لماذا جعل الشاعر كلمة نرى للجمع ولم يقل أرى؟
ليدل على مشاركة محبوبته له األحاسيس والمشاعر واالندماج في الحب
ق في النفــــــــس َما أطلقَــــا
 -6إذا نش ََر
الغــــرب أثوابَـــــــــــه وأطل َ
ُ
اللغويـات:
 نشر:أرسل  -الغرب :الغروب  -أثوابه :أشعته ،والمقصود بداية ظالمه  -أطلق في النفس ما أطلق :أثار في النفسكثيرا من الخواطر.
الشرح:
فإذا نشر الغروب أستاره السوداء في الكون وانبعثت مع لونه الخواطر الحزينة والهواجس.
 مواطن الجمال: [نشر الغرب أثوابه] :استعارة مكنية ،تصور الغروب إنسانا له أثواب من الظالم ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحيبانتشار الظلمة.
 [نشر الغرب أثوابه] :كناية عن حلول الظالم. [أثوابه] :استعارة تصريحية ،تصور الظالم باألثواب. [أطلق في النفس ما أطلقا] :تعبير يدل على كثرة الهموم والخواطر التي تنتاب النفس في الليل الموحش [وأطلق في النفس ما أطلق ا] :إيجاز بحذف المفعول به من الفعل األخير إلفادة العموم ،فهو أجمل من (أطلق في النفسمشاعر كثيرة).
 أثوابه أفضل من ظالله :ألن الظالل ال تكون حمراء كما أن الغروب ليس له ظالل.الشمس قد خضبتـــهُ و خلت به ّد َمهــــــــا ال ُمهرقـــــــــا؟
 -7نقول هل
ُ
اللغويـات:
 خضبته :لونته وزينته بالخضاب وهو الحناء  -خلّت :تركت  -المهرق :المراق ،المسفوك،المتدفق ،والمقصود بـ( َد َمها ال ُمه َْرقا) :شعاعها األحمر.
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الشرح:
نتساءل في حيرة :هل هذا الغروب قد تلون بلون الشمس أم أن الشمس قد تركت أشعتها الحمراء عليه فلونته بلون
دمها المسفوك.
 مواطن الجمال:يخضب(يزين).
 [الشمس خضبته] :استعارة مكنية ،تصور الشمس إنساناِ
 [خضبته] :ضمير (الهاء) العائد على الغروب استعارة مكنية ،تصور الغروب بعروس ت ُخضَب(تزيَن).س :أيهما المالئم هنا (خضبته) أم (لونته)؟ ولماذا؟
جـ:المالئم هنا (لونته)؛ ألن الخضاب يوحي بالزينة والفرح والبهجة وذلك يخالف الجو النفسي المصبوغ بالحزن.
 [هل الشمس خضبته؟ وخلّت به دمها؟] :كل منهما أسلوب إنشائي /استفهام للتعجب [دمها] :استعارة مكنية ،تصور الشمس إنسانا جريحا سال دمه على األفق ،وفيهما تشخيص وإيحاء بالفزع..ويجوز أن تكون استعارة تصريحية ،تصور أشعة الشمس بالدم ،حيث حذفنا المشبه (أشعة الشمس) ،وصرحنا بالمشبه
به (دمها).
 نقد :يعاب على الشاعر لفظ (خلت)؛ ألن فيه إيحاء بالعامية من كثرة استخدامها على ألسنة العامة ،واألفضل منهاكلمة (أبقت).
َّ
َــــــز أن ت ُلحقَـا؟
الج َراحِ لـــه طلبـــــــة ع
 -8أم
بد ِ
ُ
الغرب كالقل ِ
َامي ِ
اللغويـات:
 الغرب :أي وقت الغروب  -طلبة :مطلب  -عز :صعب وشق × سهل  -تلحق :تدرك.الشرح:
أم أن هذا الغروب كالقلب الجريح المعذب الذي ينزف دما؛ ألنه لم يستطيع الوصول إلى هدفه.
 مواطن الجمال: [ أم الغرب..؟ ] :أسلوب إنشائي /استفهام للتعجب. [الغرب كالقلب] :تشبيه للغرب الذي انتشر فيه الشفق بالقلب ودماؤه تنزف. [القلب دامي الجراح] :استعارة مكنية ،تصور القلب بإنسان ينزف دما ،وفيها توضيح وإيحاء بالفزع من الليل .وهىصورة ممتدة ومتداخلة حيث تكرر فيها طرف (القلب كمشبه مرة وكمشبه به مرة أخرى) في صورتين مختلفتين.
 [له طلبة ّعز أن تلحقا] :كناية عن عذاب الفراق.
 البيتان السابع والثامن جواب للشرط الموجود في البيت السادسس :رسم الشاعر لوحة فنية (صورة كلية) في األبيات من ( )8-5لمشهد الغروب والشفق األحمر .عينها.
جـ :رسم الشاعر لوحة فنية (صورة كلية) لمشهد الغروب حيث تسقط الشمس أشعتها على األمواج والشفق األحمر
يظهر في الفضاء كالدم المراق من قلب الجريح.
أجزاء الصورة(عناصرها)( :الشمس  -البدر  -الغرب  -دمها  -الجراح).
 خطوط الصورة(أطرافها) وتتمثل في - :الصوت ويسمع في( :العباب  -أطلق  -نقول). واللون ويرى في( :الشمس  -البدر  -الغرب  -أثوابه  -خضبته  -دمها  -الجراح). والحركة وتحس في( :ذائبة  -نشر  -خضبته – المهرقا).وقد وفق الشاعر في رسم هذه اللوحة؛ ألنها اجتمعت لها األجزاء وتآلفت فيها األطراف ،واستطاعت أن توضح الفكرة
وتنقل اإلحساس.
غرقَـــــــــا
 -9فيا صورة في
ِ
نواحي السحــــا ِ
ب رأيــــــــــنا بها همنا ال ُم ِ
اللغويـات:
 -نواحي :جوانب م ناحية  -همنا :حزننا  -المغرق :المراد الكثير المجاوز للحد
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الشرح:
يناجي الشاعر السحاب األحمر قائال :أيتها الصورة المرسومة في األفق ،تجمع سواد الغيوم وحمرة الشفق ،إنك صورة
من حزننا العميق الذي يغرق نفوسنا ويمزج كآبته بجراح قلوبنا.
 مواطن الجمال: [فيا صورة في نواحي السحاب] :استعارة مكنية ،تصور الصورة بإنسان ،وفيها تشخيص. [يا صورة] :أسلوب إنشائي /نداء للتحسر. [رأينا ه ّمنا المغرقا] :استعارة مكنية ،تصور الهم بشيء مادي يرى ،فيها تجسيم. [ه ّمنا المغرقا] :استعارة مكنية ،تصور الهم بالبحر المغرق ،فيها تجسيم ،وتوحي بسيطرة الهموم. نواحى :جمع يفيد االنتشار والحسرة. المغرقا :اسم فاعل يفيد االستمرار والتجدد وكثرة الهموم وشدة المتاعب واآلالم. بها :لم يوفق الشاعر في استخدام حرف الجر [الباء] والصواب [في] ألن الناس ترى الصورة في السحاب وليس به.أطرقــــــــا
 -10لنا هللا من ُ
صورة في الضميــر يرا َها الفتَى كُلــــــما َ
اللغويـات:
الضمير :أي النفس ج ضمائر  -الفتى :أي نفسه ج فتيان ،فتية  -أطرق :خفض رأسه ،صمت ،والمراد أغمض عينيه
ِ
وتأمل داخله.
الشرح:
ويتعجب من هذه الصورة الحزينة التي تعيش في ضميره وتسيطر على فكره كلما خال بنفسه وعاودته الذكريات،
ويطلب من هللا  -عز وجل  -العون على أحزانه وهمومه
 مواطن الجمال: [لنا هللا] :أسلوب قصر بتقديم الخبر شبه الجملة على المبتدأ المعرفة أي (ليس لنا معين إال هللا)..كما أنه أسلوبخبري لفظا إنشائي معنى للدعاء.
 [صورة في الضمير يراها الفتى] :استعارة مكنية ،تصور الضمير مرآة يرى فيها صورة الطبيعة التي اختلط فيهاالسواد بالحمرة.
 [يراها الفتى كلما أطرقا] :كناية عن مالزمة األحزان له .الفتى :كناية عن موصوف وهو الشاعر .كلما :تفيداالستمرار.
 -11يرى صورة ال ُجرحِ طي الفُـــــؤا د مـــــــازال ُملتهبــــــا ُمحرقـــــا
اللغويـات:
 طي :داخل ج أطواء  -الفؤاد :القلب ج أفئدة  -محرقا :مؤلما .ملتهبا :مشتعال.الشرح:
يقول الشاعر عن جراح قلبه :طوينا عليها األفئدة الملتهبة التي ترفض الشفاء من نيران الحب؛ لتظل وفية لعهودها.
 مواطن الجمال: [يرى صورة الجرح طي الفؤاد] :استعارة مكنية ،تصور الفؤاد ثوبا مطويا على ألم الحب ،وفيها توضيح ،وإيحاءبكتمان األلم وتبرز عمق الجرح واستقراره وصعوبة عالجه.
 [الجرح] :استعارة تصريحية ،تصور آالم الشوق بالجرح. [الجرح مازال ملتهبا محرقا] :استعارة مكنية ،تصور الجرح نارا محرقة ،وفيها تجسيم وإيحاء بشدة العذاب ،ومحرقاترشيح للصورة.
تذكر :الترشيح :هو إتباع الصورة بصفة من صفات المشبه به.
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 [يرى  -طي] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد ويوحى بالمعاناة الشديدة. أسلوب البيت خبري للتحسر .والبيت تفصيل للبيت العاشر.التــــــــذكر أن يش ِفقـَــــــا
 -12ويأبى الوفا ُء عليه اندِمـــــاال ويأبى
ُ
اللغويـات:
 يأبى :يمتنع ويرفض× يوافق ،يقبل  -اندماال :التئاما وشفاء من الحب  -يشفق :يعطف × يقسو .الوفاء × :الغدر.الشرح:
فهذه القلوب تأبى االلتئام وترفض الشفاء تأكيدا لمبدأ الوفاء للذكرى بينما الذكريات تلح بقسوتها وتزيدها نزفا والتهابا
وتعذبه دون رحمة أو شفقة.
 مواطن الجمال: [يأبى الوفاء عليه اندماال] :استعارة مكنية ،تصور الوفاء إنسانا يأبى ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بشدة الحب [يأبى التذكر أن يشفقا] :استعارة مكنية ،تصور التذكر إنسانا قاسيا يأبى الرحمة واإلشفاق ،وسر جمالها التشخيص،وتوحي بقسوة الذكريات .وكناية عن قسوة الذكريات وشدة األلم.
 [اندماال] :نكرة للعموم والشمول [يرى ـ يأبى ـ يشفق] :اإلكثار من الفعل المضارع في هذا البيت للتجدد واالستمرار ،و تكرار الفعل (يأبى) للتأكيد.س :لماذا قدم الشاعر (الوفاء) على (التذكر)؟
جـ :ألن الوفاء يشمل التذكر ،وألن الوفاء عمل من أعمال القلب ،والتذكر عمل من أعمال العقل ،والشاعر مرتبط
بمحبوبته قلبيا ،والقلب يتأثر أوال ثم العقل بعده.
 أسلوب البيت خبري :للتحسر وإظهار األسى.ــــــــزق الشمــــ ُل ما ُمزقــا
إليـــــك وقد ُم
13ـ ويا صخرةَ العهد أبتُ
ِ
ِ
اللغويـات:
 العهد :الميثاق ج العهود ،العهاد ،والمراد بصخرة العهد :أنها شهدت لقاء الحب وميثاقه  -أُبْتُ  :رجعت ،عدت مادتها(أوب)  -الشمل :الجمع × التفرق  -مزق :شتت وقطع.
الشرح:
ينادي الشاعر (صخرة العهد) بعد أن كان يناديها في أول النص (صخرة الملتقى) .وقد تغيرت األحوال ،وتبدلت اآلمال
ويقول لها :لقد عدت إليك وقد تفرق الجمع وتمزق شمل الحب.
س :أطلق إبراهيم ناجى على الصخرة اسمين هما( :صخرة الملتقى -وصخرة العهد) ما دوافع إطالق كل منهما؟
جـ - :صخرة الملتقى :اسم يالئم بداية الحب واللقاء فوقها.
 وصخرة العهد :يالئم الموقف الذي يعلن فيه الوفاء للذكرى ويصر على تجديد العهد.س :لماذا أكثر الشاعر من النداء على الصخرة في القصيدة؟
جـ :ألهميتها في حياته فذكرياته السعيدة مرتبطة بها ،فقلبه عرف الحب فوقها.

 -مواطن الجمال:
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 [يا صخرة العهد] :استعارة مكنية ،حيث شبه الصخرة بإنسان وهو يناديه ،وفيها تشخيص [يا صخرة العهد] :إضافة الصخرة للعهد ألنها شهدت بداية اللقاء وعهد الحب ولبيان وفائه. [يا صخرة] :أسلوب إنشائي /نداء للتحسر. [أبت إليك] :تعبير جميل يبرز شدة الحنين إلى مواطن الذكريات و[ كاف ] الخطاب فيها تشخيص للصخرة. ّ[مزق  -الشمل] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.
 [قد مزق ما ّمزق]  :أسلوب توكيد مرة بـ (قد  +الفعل الماضي) ،ومرة بالمصدر المؤول (ما  +الفعل الماضي) الذي
هو في محل نصب مفعول مطلق ،ويفيد التوكيد.
 ّ[مزق] :بناء الفعل للمجهول مرتين للتهويل وبيان شدة المأساة.
 ّ[مزق الشمل] :استعارة مكنية حيث صور الشمل بثوب يمزق وسر جمالها التجسيم وهى تبرز تشاؤم الشاعر
واستسالمه للحزن.
المفرقـــــــا
والشـــــيب ما كـــــل َل
يب الفؤاد الشَّهيــــــد
14ـ أريك َم ِ
َ
ش َ
ِ
اللغويـات:
 أريك :أطلعك على -مشيب :شيب  -الشهيد :المضحي من أجل المبدأ ،والمقصود :شهيد الحب ج شهداء ،أشهاد كلل :توج وغطى -المفرق :موضع فرق الشعر في الرأس ،والمراد الرأس ج مفارق.الشرح:
ويوضح الشاعر للصخرة لقد رجعت ألريك قسوة الهوى والحب علي فلقد شاخ القلب ودب الضعف فيه وشاب ،مع أن
الرأس لم يشتعل شيبا ذلك القلب الذي ذهب شهيد الحب.
 مواطن الجمال: [أريك] :استعارة مكنية ،تصور الصخرة إنسانا يرى ،وسر جمالها التشخيص. [مشيب الفؤاد] :استعارة مكنية ،تصور الفؤاد في ضعفه إنسانا أصابه الشيب في سبيل الحب ،وسر جمالهاالتشخيص ،وتوحي بطهارة الحب وقوته.
 [الفؤاد الشهيد] :استعارة مكنية ،تصور الفؤاد بشهيد في سبيل الحب ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بإخالصهالشديد في الحب وعظمة تضحيته (وهي صورة ممتدة).
 [الشيب ما كل ّل المفرق] :استعارة مكنية ،تصور الشيب تاجا لم يكلل مفرقه ،وسر جمالها التوضيح .ما :موصوليةأعطت نوعا من الثقل في الجرس الموسيقى.
 [المفرق] :مجاز مرسل عن الرأس عالقته الجزئية. أسلوب البيت خبري للتحسر على ضعف فؤاده قبل األوان.الهــــــــوى َو َو َّد عـــلى اللــــه أن يُعتـــــقَـــــا
أسره في حبا ِل
15ـ شكا َ
َ
اللغويـات:
 شكا :تألم مما به  -أسره :قيده وذله  -الهوى :الحب ج أهواء  -ود :تمنى  -يعتق :يفك ،يحرر.الشرح:
فهو يشكو أسر هذا الحب الذي أتعبه وأضناه جسديا وقلبيا ويدعو هللا  -عز وجل  -أن يعتقه منه ويفكه من قيوده.
 مواطن الجمال: [شكا أسره] :استعارة مكنية ،تصور الفؤاد إنسانا أسيرا يشكو ،وفيها تشخيص وإيحاء بسيطرة الحب. [أسره] :استعارة تصريحية حيث شبه الهوى باألسر وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وهى توحي بالقسوة والشدةوعدم التخلص منه وبالذل وشدة المعاناة.
 [حبال الهوى] :تشبيه بليغ ،حيث شبه الهوى بالحبال وأضاف المشبه به إلى المشبه(أصلها :الهوى كالحبال) ،وسرجماله التجسيم.
 [حبال] :جمع للداللة على كثرة القيود وشدة تعلقه بالحب وصعوبة التخلص منه. [و ّد على هللا أن يعتقا] :استعارة مكنية ،فقد شبه قلبه باألسير يطلب الفكاك ،وهى امتداد للخيال يقويه ويؤكده .وكنايةعن ضيقه من األسر وشدة تعلقه بالحرية.
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 [ود] :فعل يوحي بمدى شوقه للتخلص من قيده قيد الحب. [أسر  -يعتق] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [يُ ْعتَق] :بناء الفعل للمجهول فيه إيجاز للداللة على الرغبة في الحرية. أسلوب البيت خبري للتحسر.أســـــــره ُمطـــلقـَـــــا
16ـ فلما قضَى الح ُّظ فك األسيـــر حّن إلـــــى
ِ
اللغويـات:
 قضى :أراد وحكم  -الحظ :النصيب ج حظوظ – فك :تحرير ،تخليص × تقييد  -األسير :المقيد ج أسراء ،أسرى،أسارى  -حن :اشتاق  -إلى أسره :إلى قيده  -مطلقا :حال كونه حرا.
الشرح:
ولكن بعد أن استجاب هللا دعاءه ورجاءه وأراحه من عذاب الحب وأطلق قيده ،عاد إلى حياة األسر طائعا مختارا ،وهكذا
عاد إلى الصخرة أمال في عودة الحب وتجدد ذكرياته.
 مواطن الجمال: [فلما قضى الح ّظ فكّ األسير] :استعارة مكنية ،تصور الحظ قاضيا يحكم .قضى الحظ أدق من [قضى هللا] وذلك ألنقضى هللا ال يمكن رده أو منعه أما قضاء الحظ فيمكن الرجوع فيه وتغييره.
وفك األسير أجمل من فك اإلسار ألن اإلسار هو القيد وقد يفك القيد ويبقى األسير محبوسا ،أما فك األسير فتفيد إعطاءه
حريته كاملة.
 [األسير] :استعارة تصريحية ،تصور الفؤاد باألسير ،لبيان معاناته. [حنّ إلى أسره مطلقا] :كناية عن شدة الحب ،والتمتع بعذابه وقبول االستمرار في قيوده طواعية. [أسير  -مطلقا] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. أسلوب البيت خبري إلظهار الرضا بعذاب الحبالتعليق
الفن الشعري:
الشعر الغنائي الذي يتغنى فيه الشاعر بذاته ومميزاته :قصير  -ذاتي  -يسير على مستوى واحد.
غرض النص:
الغزل الذي تطور على أيدي الرومانسيين فأصبح مناجاة لألماكن وحنينا إلى الذكريات وامتزاجا بالطبيعة.
الوحدة العضوية:
اكتملت بجميع عناصرها( :أ) وحدة الموضوع (ب) وحدة المشاعر والجو النفسي (ج) ترتيب األفكار وترابطها.
 الصور:جمع فيها الشاعر بين التصوير الكلى وخطوطه (اللون  -والصوت  -والحركة) والجزئي من تشبيه واستعارة وكناية
ومجاز.
الموسيقا:
(أ) ظاهرة :من خالل الوزن الواحد والقافية الموحدة والتصريع في البيت األول ومن تكرار حرف الشين وخاصة في
البيت الرابع عشر وكأن الشاعر يوشوش في أذن الصخرة .ومال إلى الموسيقا الهادئة فاختار بحر المتقارب ويعاب
على موسيقا الشاعر الظاهرة اختياره لقافيته حرف القاف المفتوح ،وهو من الحروف القوية التي ال تالئم عاطفة
الشاعر الحزينة .علل :شيوع الموسيقا الهادئة ال الصاخبة في النص.
(ب) خفية :وتتمثل في :حسن اختيار األلفاظ والتعبيرات الموحية  -قوة األفكار وترابطها -روعة الخيال  -صدق
العاطفة وقوتها.
 مالمح شخصية الشاعر:موهوب رقيق اإلحساس عاش يقدس الحب عميق الفكر يميل إلى الحزن والتشاؤم ،ينتمي إلى مدرسة (أبوللو)
الرومانسية التي تميل إلى الخيال والحزن والتشاؤم
المدرسة األدبية :ينتمي الشاعر إلى (مدرسة أبوللو الرومانسية)
 وخصائصها: -1الموضوع الذي يدور حول المرأة والحب والطبيعة والحنين للذكريات.
 -2الميل إلى الموسيقا الهادئة -3 .التجسيم والتشخيص في التصوير الجزئي.
 -4رسم اللوحات الفنية (الصورة الكلية) مع االعتماد على الصور الممتدة والمركبة.
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 -5ذاتية التجربة والحزن والتشاؤم والتأمل الداخلي وحدة العاطفة الواضحة.
 -6االستعمال الجديد للغة مثل( :صخرة العهد) - 7 .عشق الطبيعة ومناجاتها وتشخيصها.
 – 8االهتمام بتحقيق الوحدة العضوية
 -9التحرر من القافية الواحدة وتقسيم القصيدة إلى مقاطع مع أن الشاعر في هذا النص التزم القافية الموحدة.
 مظاهر القديم في النص:(أ) وحدة الوزن والقافية( .ب) بعض الصور الجزئية( .ج) وصف الغروب مع تجديد له.
 مظاهر الجديد:(أ) اختيار عنوان للنص( .ب) الوحدة العضوية( .ج) رسم الصورة الكلية( .د) التحرر من المحسنات البديعية المتكلفة.
(هـ) مزج النفس البشرية بالطبيعة( .و) شدة العاطفة وصدقها.
س :وضح شروط جودة القافية ومدى تحققها في هذا النص.
جـ :شروط جودة القافية ومدى تحققها في هذا النص:
أ -أن تكون نابعة من معنى البيت .ب -غير متكلفة أو مجلوبة.
ج -مالئمة في صوتها للجو النفسي ،ونالحظ هنا جودة القافية في هذا النص ما عدا عدم مالءمة الصوت للجو النفسي،
حيث إنه اختار حرف القاف المفتوح ،وهو من حروف الحلق القوية ،وهو غير مالئم للجو النفسي الحزين الذي يحتاج
إلى الحروف الهامسة الساكنة.
س :يهتم شعراء مدرسة أبوللو بالتجسيد في الصورة الشعرية وضح المقصود بذلك
المقصود بالتجسيد في الصورة الشعرية :تحويل األمور المعنوية إلى صورة حسية ومثال ذلك { حبال الهوى} فقد صور
الهوى وهو معنوي بالحبال وهى مادية.
س :لماذا جمع الشاعر بين ضمير المتكلم والغائب والمخاطب؟ المتكلم للتعبير عن نفسه وضمير الغائب للتعبير عن
الحبيب والحب وكانت الطبيعة هي المخاطبة.
س :تحدث عم مراحل ذاتية التجربة .وما مظاهر الرومانسية في النص؟
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كم تشتكي ...إليليا أبو ماضي
التعريف بالشاعر:
ولد شاعرنا في قرية "المحيدثة" بلبنان سنة  1890م وجاء إلى مصر سنة 1902م واشتغل بالتجارة ،وتفجرت
موهبته األدبية في الشعر مبكرا فأصدر ديوانه (تذكار الماضي) سنة  ،1911ثم هاجر إلى أمريكا الشمالية وأقام
في(نيويورك) وانضم إلى (الرابطة القلمية) التي أسسها (جبران خليل) سنة  – 1920ونشر هناك ديوانه (الجداول)
سنة  - 1927ثم (الخمائل) سنة  1946وتوفى سنة .1957
غرض النص:
يشكو بعض الناس من الحياة ويدعون أنها مليئة بالمتاعب والهموم والمصاعب ،ويميلون إلى التشاؤم من الحياة ألتفه
األسباب ،ولو نظروا حولهم  -بعين التفاؤل  -لوجدوا كثيرا من مظاهر الجمال التي تفجر ينابيع السعادة في النفوس
ولهؤالء المتشائمين يوجه الشاعر قصيدته مستنكرا شكواهم داعيا إياهم إلى التمسك باألمل والتفاؤل والسعادة بالحياة.
نوع التجربة:
عامة ،ففيها دعوة إلى جميع الناس لإلقبال على الحياة والتفاؤل ونبذ (ترك) التشاؤم والتمتع بالحياة وما فيها من نعم ال
تحصى.
األبيات من ( " :)6 - 1نعم هللا ال تحصى ":
 -1كم تشتكي وتقول إنـــك معــــــدم واألرض ملكك والسماء واألنجـم
اللغويـات:
 كم :خبرية للكثرة ،ومعنى " كم تشكو " :كثيرا ما تشكو – تقول :أي تزعم وتدَّعي – ُم ْعدِم :فقير ،اسم فاعلوماضيها أعدم × غني  -السما :السماء وحذفت الهمزة للوزن وهذا جائز في الشعر ويسمى قصر الممدود وليس عيبا.
الشرح:
يخاطب الشاعر اإلنسان المتشائم الذي يشكو بدون داع قائال له :كثيرا ما تشتكي وتدّعي الفقر ،مع أن كل شيء في
السماء واألرض مسخر ومهيأ لك.
 مواطن الجمال: [كم تشتكى وتقول] :كم تفيد كثرة الشكوى غير المبررة من الساخطين المتشائمين. [تشتكى وتقول] :كل منهما مضارع يدل على استمرار الشكوى وتجددها. [وتقول] :توحي بالزعم الخاطئ وعدم االقتناع بشكواه المزعومة. [تقول :إنك م ْعدم] :أسلوب مؤكد بـ " إن " لتأكيد الشك في فقره وزعمه .وهو تفصيل لشكوى المتشائم وبيانلمضمونها.
ْ
ْ
[واألرض ملكك والسما واألنجم] :الشطر الثاني دليل على بطالن دعوى المتشائم بأنه م ْعدم ،والعطف هنا أفاد تعدد
ْ
مظاهر النعم .وكناية عن ثراء المتشائم
 [األنجم  -السماء] :إ ْطناب عن طريق عطف الخاص " األنجم " على العام " السماء " ،وخص " األنجم "؛ ألنها تالئمالتفاؤل بما فيها من نور وإشراق.
 [السما  -األنجم] :مراعاة نظير تثير الذهن. [األرض  -السماء ،م ْعدم وملكك] :طباق يوضح المعنى ويقويه. [م ْعدم  -األنجم] :محسن بديعي  /تصريع. أسلوب البيت خبري للتقرير. [األنجم] :اختارها الشاعر ألنها زينة للسماء وتتالءم مع التفاؤل الذي يدعو إليه ولكنها غير دقيقة في مكانها ألنهاجمع قلة واألفضل النجوم فجمع القلة هنا ال يناسب رغبة الشاعر في بيان الثراء الذي يحيط بالمتشائم رغبة في إبراز
خطئه وعدم أحقيته في شكواه.
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 -2ولك الحقول ،وزهـــرها وأريجهـــا ونسيمها ،والبلبل المترنـــــــــــم
اللغويـات:
 أريجهـا :عطرهـا ،شذاها ج أرائج  -نسيمها :هواؤها الرقيق ج أنسام -المتـر ِنّـم :المغنـى.الشرح:
ويفصل الشاعر لهذا اإلنسان مظاهر الجمال المنتشرة من حقول واسعة وما بها من زهر متفتح له رائحة عطرة ونسيم
رقيق عليل وبالبل مغردة فوق األشجار.
 مواطن الجمال: [لك الحقول....الخ] :أسلوب قصر يفيد التخصيص أي أنها بجمالها لك وحدك. [لك الحقول وز ْهرها ...الخ] :إطناب بعطف الخاص (ز ْهرها) على العام (الحقول). [ز ْهرها ـ وأريجها ـ ونسيمها] :محسن بديعي  /حسن التقسيم يعطي إيقاعا وجرسا موسيقيا تطرب له األذن. [وز ْهرها ـ وأريجها ـ ونسميها ـ والبلبل] :تتابع العطف بالواو؛ لتفصيل جوانب المتعة وتعدد النعم التي خص هللا بهااإلنسان.
ْ
 [الحقول  -زهرها  -أريجها  -نسيمها] :مراعاة نظير تثير الذهن. [البلبل المترنم] :استعارة مكنية ،تصور البلبل بإنسان يترنم. البيت الثاني :كناية عن كثرة النعم. أسلوب البيت خبري غرضه الدعوة إلى التفاؤل وإظهار اإلعجاب بالطبيعة -3والماء حولك فضـــــة رقراقـــــــــــة والشمس فوقك عسجد يتضــرم
اللغويـات:
يتضــرم :يشتعـل والمراد يلمع ويبرق.
سجد :ذهـب -
 الماء ج مياه ،أمواه  -رقـراقة :ذائبة المعة – َع ْ
َّ
الشرح:
والمياه الصافية الفضية تنساب حولك في الجداول ،والشمس التي تعلوك تسكب على الماء أشعة ذهبية فما لك ال تتفاءل
وتسعد؟!!
 مواطن الجمال: [الماء حولك فضة رقراقة] :تشبيه للماء بالفضة فيه توضيح وإيحاء بالجمال.س :أيهما أجمل[ :الماء حولك – الماء أمامك]؟ ولماذا؟
جـ :الماء حولك أجمل؛ ألنها توحي بكثرة الماء وبالتالي كثرة الخير ممثال في زروع وثمار.
 [الشمس عسجد يتضرم] :تشبيه ألشعة الشمس الصفراء بالذهب الالمع ،للتوضيح والتشبيه يوحي بالروعة والجمال.سجد
سجد(الذهب) نارا مشتعلة ،وهذا الخيال مركب ،حيث جعل كلمة " ع ْ
سجد يتضرم] :استعارة مكنية ،تصور الع ْ
 [وع ْ" مشبها به في الصورة األولى ومشبها في الصورة الثانية لتقوية الخيال.
سم]؟ ولماذا؟
س :أيهما أجمل[ :عسجد
يتضرم – عسجد يتب ّ
ّ
جـ:األجمل (عسجد يتبسم)؛ ألنه يوحي بالسعادة والسرور ،وذلك يناسب عاطفة األمل والتفاؤل ،بخالف( :عسجد
يتضرم) فهو ال يناسب الجو النفسي (التفاؤل)؛ ألن فيه معنى النار واالشتعال.
سجد يتضرم] :بين شطري البيت محسن بديعي  -حسن تقسيم يعطي
حولك فضة ر ْقراقة
فوقك ع ْ
والشمس ْ
 [والماء ْْ
جرسا موسيقيا تطرب له األذن.
 أسلوب البيت خبري للوصْف. -4والنور يبني في السفوح وفي الـــذرا دورا مزخرفة وحينا يهـــــــــــدم
اللغويـات:
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 السفوح :م سفح وهو أسفل الجبل × القمم– الذُّرا :م ذروة وهى أعلى الشيء  -دورا :بيوتا والمراد أشكاال  -حينا:وقتا ج أحيان ،ج ج أحايين .مزخرفة :مزينة.
الشرح:
النور (كما يراه المتفائل) أشبه بفنان قدير يرسم بأشعته وظالله لوحات وأشكاال جميلة فوق السهول والهضاب ،وعندما
تغيب الشمس تختفي وتنمحي تلك اللوحات الرائعة.
 مواطن الجمال: [النور يبْنى  -وحينا يهدم] :استعارة مكنية ،تصور النور (ضوء الشمس) إنسانا يبنى أشكاال مزخرفة ،ثم يعودويهدمها ،وهى صورة ممتدة.
 [دورا] :استعارة تصريحية ،تصور أشعة الشمس والظالل بدور بنيت وشيدت. [يبْنى  -يهدم ،السفوح  -الذرا] :طباق يوضح المعنى بالتضاد ويفيد الشمول. [نور – دور ] :محسن بديعي  /جناس ناقص.نقد :يعاب على الشاعر استخدامه لكلمة (يهدم) فهي غير مالئمة للجو النفسي ،وهو األمل والتفاؤل.
 أسلوب البيت خبري للوصْف. -5فكأنه الفنان يعرض عابثــــــــــــــا آياته قدام من يتعلـــــــــــــــــم
اللغويـات:
عابثا :العبا ،الهيا  -آياته :قدراته ومنجزاته والمراد عجائبه م آية  -قُدَّا َم :أمام × وراء .الفنان :المراد الرسام والمثالالشرح:
فكأنه (النور) فنان قدير متفجر الموهبة ،ولكنه عابث حيث يعرض لوحاته العجيبة المبتكرة ثم يمحوها بدون فائدة أمام
المعجبين بفنه من الناس.
 مواطن الجمال: [فكأنه الفنان] :تشبيه للنور وما ينشره من ظالل بالفنان ،وسر جماله التشخيص. [يعرض عابثا آياته] :استعارة مكنية حيث شبه النور بفنان يعرض آياته وسر جمالها التشخيص .وهو امتداد للخيال. [من] :عامة مبهمة للعموم والشمول. نقد: - 1يرى النقاد أن كلمة [عابثا] ال تتفق مع الجو النفسي؛ ألن العبث وضع الشيء بغير نظام وفيه إهمال ،وهذا ينفي
عنه صفة الجمال ،واألفضل كلمة [معجبا] ،ويمكن الرد على ذلك بأن [عابثا] تدل على سرعة انتقال الظالل تبعا لحركة
الشمس السريعة التي تمحو تلك اللوحات وبالتالي فهي دقيقة في موضعها.
 – 2كما أن كلمة [قدام ] يرى النقاد أنها أقرب إلى العامية ،وينبغي أن تترفع لغة الشعر عن لغة العوام (سمة من
سمات مدرسة المهاجر التساهل اللغوي).
 أسلوب البيت خبري للوصْف. -6وكأنه -لصفائه وسنائـــــــــــــــــه بحر تعوم به الطيور الحّــــــــوم
اللغويـات:
 صفائه :نقائه وخلوه من الشوائب × كدرته  -سنائه :ضوئه  -تعوم :تسبح× تغرق.الحوم :الدائرة المحلقة في الفضاء م حائمة.
َّ
الشرح:
وكأن هذا النور لشدة جماله ونقائه يبدو كبحر تسبح فيه الطيور المحلقة مكونة لوحة ساحرة للطبيعة.
 مواطن الجمال: [كأنه لصفائه وسنائه بحر] :تشبيه مفصل للنور بالبحر ووجه الشبه الصفاء والسناء ،وفيه توضيح وإيحاء بالجمال.[ -لصفائه وسنائه] :محسن بديعي  /جناس ناقص يعطي جرسا موسيقيا.
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 [لصفائه وسنائه] :تقديم الجار والمجرور على خبر كأن أسلوب قصر للتأكيد على االهتمام بالمتقدم ،وهو توضيح مايتميز به من روعة الجمال .وهو إطناب باالعتراض للتنبيه والتفصيل والداللة على رقة النور.
 [بحر تعوم به الطيور] :استعارة مكنية ،تصور الطيور وهى طائرة في الجو أشخاصا تسبح في البحر وفيها تشخيص،وهذا الخيال فيه امتداد؛ ألن "تعوم" من صفات البحر.
 تذكر :في األبيات من ( )6 - 4الصورة ممتدة لضوء الشمس فهو يبني أشكاال مزخرفة ،ثم يعود ويهدمها ،وهوكالفنان وفي صفائه يشبه البحر.
 الصورة الممتدة :هي التي يكون فيها المشبه واحدا والمشبه به متعدد.ملحوظة :األبيات من ( )6 - 2تفصيل لإلجمال في الشطر الثاني من البيت األول.
 نقد:يعاب على الشاعر استخدام كلمة (به) ،األصح (فيه)؛ فالبحر مكان السباحة وليس األداة أو الوسيلة.
 أسلوب البيت خبري للوصف.األبيات من ()10 -7
" تمتع بالحياة وال تبتئس"
 -7هشت لك الدنيا فما لك واجمـــــا؟ وتبسمت فعالم ال تتبســـــــــم؟
اللغويـات:
 هشَّت :تبسمت وأقبلت× عبست  -الدنيا ج الدنا المذكر أدنى  -مالك؟ :عجبا لك  -واجما :عابسا حزينا × منشرحا.الشرح:
يدعو الشاعر ا إلنسان لترك التشاؤم واإلقبال على الحياة فيقول له :لقد ابتسمت لك الدنيا وأقبلت عليك ،فلم تقابلها
بالعبوس والكآبة؟! ولماذا ال تبادل ابتسامتها بابتسامة من عندك؟!!
 مواطن الجمال: [هشت لك الدنيا] :استعارة مكنية ،تصور الدنيا إنسانا يبتسم ويضحك ،وسر جمالها التشخيص. [تبسمت] :استعارة مكنية حيث صور الدنيا بإنسان يبتسم وسر جمالها التشخيص .وهى امتداد للخيال يقويه. [هشت ـ تبسمت] :إطناب بالترادف؛ لتأكيد معنى التفاؤل. [هشت  -وواجما ،تبسمت  -وال تتبسم] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [فما لك واجما؟  -عالم ال تتبسم؟] :أسلوب إنشائي /استفهام غرضه :التعجب واالستنكار لموقف اإلنسان المتشائم بالسبب حقيقي.
 [ال تتبسم] :التعبير بالمضارع "ال تتبسم" للتجدد واالستمرار. -8إن كنت مكتئبا لعز قد مضـــــــــــى هيهات يرجعه إليك تنــــــــــدم
اللغويـات:
 مكتئبا :حزينا × منشرحا  -عز :قوة ،جاه ،ثروة × ذل وهوان  -مضى :ذهب وضاع. هيهات :اسم فعل ماض بمعنى بَعُد – تَندُّم :ندم ،أسف.الشرح:
إن كنت حزينا على جاهك ومجدك الضائع ،فمن المستحيل أن يعيده إليك الحزن والندم والحسرة.
 مواطن الجمال: [إن كنت مكتئبا] :التعبير بـ (إن) :يفيد الشك في أسباب التشاؤم واليأس لدى المتشائم. [مكتئبا] :نكرة للتهويل واإلشفاق وهى توحي برسوخ التشاؤم بداخله وتمكنه منه. [عز قد مضى] :استعارة مكنية ،تصور العز إنسانا قد رحل ومضى. [يرجعه إليك تندم] :استعارة مكنية ،تصور العز بشيء مادي ال يمكن إرجاعه وفيها امتداد للخيال في الصورةالسابقة.
 [يرجعه إليك تندم] :استعارة مكنية ،تصور الندم إنسانا يفشل في إرجاعه.[ -مضى  -يرجعه] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.
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 [هيهات] :تفيد استحالة أن يعود الماضي مرة أخرى. [تندم] :نكرة؛ إلفادة للعموم والشمول.س :من سمات أدب المهاجر عدم تحري الدقة اللغوية أحيانا .وضح من خالل فهمك لهذا البيت.
جـ :بالفعل ففي هذا البيت يظهر عدم الدقة في قواعد النحو حيث جاء جواب الشرط " هيهات " بدون الفاء مع أنه اسم
فعل جامد يجب اقترانه بالفاء والصواب أن نقول( :فهيهات).
 أسلوب البيت خبري للنصح. -9أو كنت تشفق من حلول مصيبـــــــة هيهات يمنع أن تحل تجهـــــــــم
اللغويـات:
 تشفق :تخاف × تأمن ،تطمئن  -حلول :نزول ُ -م ِصيبَة :شدّة ،كارثَة ،بَليةَ ،مكْروه  -تحل :تنزل  -تَجهُّم :عبوسوانقباض × بشاشة وابتسام.
الشرح:
ومازال الشاعر يفند (يبطل) أسباب التشاؤم لدى المتشائم قائال :إن كنت تخشى وتخاف أن تصيبك مصيبة تنزل بك؛
فإنك لن تستطيع بحزنك وخوفك أن تمنع وقوعها ،وتحول دون مجيئها.
 مواطن الجمال: [حلول مصيبة] :استعارة مكنية ،تصور المصيبة إنسانا يحل بالمكان ،وهي صورة توحي بالفزع .وسر جمالهاالتشخيص.
 [هيهات يمنع أن تحل تجهم] :استعارة مكنية ،تصور التجهم إنسانا يعجز عن دفع المصيبة .وسر جمالها التشخيص. [هيهات] :تكرارها في البيتين يؤكد استحالة منع األقدار من فعل ما تريد. [حلول  -ويمنع أن تحل] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. تقديم المفعول به ،وهو المصدر المؤول " أن تحل " على الفاعل وهو " تجهم " لالهتمام بالمقدم. أسلوب البيت خبري للنصح. -10أو كنت جاوزت الشباب فال تقـــــل شاخ الزمان فإنه ال يهــــــــــــرم
اللغويـات:
 جاوزت :تخطيت وتعديت  -الشباب :الفتوة والقوة × الشيخوخة  -شاخ :كبر وضعف  -يهرم :يكبر ويشيخ أو يضعف.الشرح:
وإن كنت قد كبرت وتخطيت مرحلة الشباب فال تحزن وتقل إن الزمان قد شاخ؛ فالزمان ال يكبر وال يشيخ .فاستمد منه
القوة والنشاط؛ لتسعد بحياتك...
س :اشرح األبيات من ( )10-7مبينا داللتها على جميع األزمنة.
جـ :هذه الدنيا باسمة أمامك ف ِل َم تقابلها بالعبوس واالكتئاب؟ ولماذا ال تستجيب لجمالها وتتأثر به؟ إن كنت حزينا لمجدك
الضائع فلن يعيده إليك الحزن والندم  -وإن كنت تخشى أن تصيبك مصيبة فإن هذا الخوف لن يمنع وقوعها  -وإن كنت
قد جاوزت الشباب فال تقل :إن الزمان قد شاخ فإنه ال يشيخ وال يهرم ،فاستمد منه القوة والنشاط؛ لتسعد بحياتك.
 داللتها على جميع األزمنة :هو بذلك قد دعاه إلى السعادة في جميع األزمنة :في الماضي (عز مضى -وجاوزتالشباب) وفى الحاضر (ترك الوجوم والندم -والتمسك باالبتسام) وفى المستقبل (الزمان ال يهرم).
 مواطن الجمال: [جاوزت الشباب ] :كناية عن كبر السن. [فال تقل] :أسلوب إنشائي /نهى غرضه النصح والتحذير. [شاخ الزمان] :استعارة مكنية ،تصور الزمان إنسانا يشيخ وسر جمالها التشخيص. [فإنه ال يهرم] :استعارة مكنية ،تصور الزمان إنسانا ال يشيخ وسر جمالها التشخيص .وهي امتداد للخيال السابق. [الشباب – شاخ] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.[ -فإنه ال يهرم] :أسلوب مؤكد بإن والجملة تعليل لما قبلها.
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 [ال يهرم  -شاخ] :طباق بالسلب يبرز الشباب الدائم المتجدد للدنيا.س :وضح ما في األبيات من ( )10 - 7تكرار وبين أثره.
جـ :التكرار يتضح في (تبسمت) بعد (هشت) للتوكيد  -و(عالم ال تتبسم) ،بعد (مالك واجما)؟ للتوكيد ،وتكرار أساليب
الشرط في البيت الثامن والتاسع والعاشر للمقارنة بين الحالين في كل بيت.
س :لم كرر حرف العطف " أو " ،وكلمة " هيهات "؟
جـ :كرر حرف العطف ليفيد الشك ،وكرر " هيهات " لتأكيد استبعاد ذلك.
األبيات من ()13 -11
" اترك الوهم وعش في الواقع الجميل "
 -11أتزور روحك جنة فتفوتهــــــــــــا كيما تزورك بالظنون جهنــــــم
اللغويـات:
 جنة :أي السعادة والتفاؤل ج جنان ،جنات × نار وجحيم  -تفوتها :تتركها  -الظنون :األوهام × الحقائق. جهنم :اسم من أسماء النار والمقصود عذاب التشاؤم.الشرح:
عجيب أمرك أيها المتشائم ،أتض ّيع الجنة الحقيقية التي تمتلكها من أجل خوفك من جهنم التي تتوهمها.
 مواطن الجمال:س :ما قيمة الجمع بين جنة وجهنم؟
جـ :لتوضيح المعنى بالتضاد  ،والموازنة بين حالة الجنة الحقيقية التي تدعو للتفاؤل ،وحالة جهنم المتوهمة التي ال
يجوز االلتفات إليها ،واالكتئاب من أجلها ،وهذا يخدم فكرة الشاعر.
 [أتزور روحك جنة] :استعارة مكنية ،فيها تشخيص للجنة ،كأنها إنسان يزور ،والروح بإنسان يزار ،وهي صورةتوحي بالمتعة.
 [أتزور روحك جنة؟] - :وأسلوب البيت إنشائي /استفهام غرضه :التعجب واالستنكار .وتقديم المفعول به (روحك)على الفاعل (جنة) لالهتمام.
 [جنة] :استعارة تصريحية حيث صور الجمال والسعادة بالجنة .وهي نكرة :للتعظيم. [جهنم] :استعارة تصريحية حيث صور التشاؤم واألوهام بجهنم. [تزورك بالظنون جهنم؟] :استعارة مكنية ،فيها تشخيص لجهنم بإنسان يزور ،وهي صورة توحي بالشقاء. [وبالظنون] :إطناب بشبه الجملة االعتراضية ،لبيان أنها زيارة غير حقيقية ،بينما زيارة الجنة حقيقية .وأيضا توحيبخطأ المتشائم وحماقة تفكيره.
 [جنة ـ وجهنم] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. نقد :يرى بعض النقاد أن كلمة (تفوت) غير دقيقة في موضعها؛ ألنها قريبة من لغة العامة (من سمات أدب المهاجرالتساهل اللغوي).
 -12وترى الحقيقة هيكال متجســـــدا فتعافها لوساوس تتوهــــــــــــــم
اللغويـات:
 هيكال :بناء ضخما ج هياكل  -متجسدا :مجسما واضحا  -تعافها :تكرهها وتزهد فيها × تحبها  -وساوس :أوهام،شكوك م وسواس – ت ُتو َّهم :ت ُظن وتتخيل.
الشرح:
وترى الحقيقة واضحة مجسمة أمامك في هذا الجمال ،ثم يدفعك اكتئابك المريض إلى الخضوع لشكوك وأوهام تجعلك
تفضل الشقاء والجحيم على السعادة والنعيم.
 مواطن الجمال: [ترى الحقيقة هيكال متجسدا] :تشبيه للحقيقة بالبناء الضخم الراسخ ،وسر جماله التجسيم.س :ماذا أفاد اإلخبار عن (الحقيقة) بـ (هيكال متجسدا)؟
جـ :لبيان وضوحها الشديد وبالتالي فال يصح إنكارها.
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 نقد :يرى بعض النقاد أن وصف كلمة (الهيكل) بكلمة (متجسدا) غير موفق؛ ألن الهيكل دائما واضح وظاهر. [فتعافها] :استعارة مكنية ،تصور الحقيقة طعاما تعافه النفس وفيها تجسيم ،والفاء تفيد سرعة النفور. [الحقيقة  -وساوس] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [وساوس] :نكرة للتحقير وجمع للكثرة وهى توحي بأوهامه وشكوكه التي ال وجود لها في الواقع وأنها فقط منصنع خياله المريض.
 وأسلوب البيت إنشائي /استفهام غرضه :التعجب واالستنكار.س :ماذا أفاد تكرار االستفهام في البيتين الحادي عشر والثاني عشر؟
جـ :لتوكيد المقارنة بين موقف اإلنسان المتشائم ،وبين ما يجب أن يكون عليه.
 -13يا من تحن إلى غد في يومــــــــــــه قد بعت ما تدري بما ال تعلــــــــم
اللغويـات:
 تحن :تميل ،تشتاق  -تدرى :تعلم × تجهل.الشرح:
فيأيها اإلنسان المتشائم الذي يشتاق إلى مستقبل مجهول وغد ال نعرف عنه شيئا ،إنك بذلك تضحي بالسعادة التي يمكن
أن تعيشها في يومك الحالي في سبيل غدك الذي تجهله.
 مواطن الجمال: [يا من تحن إلى غد في يومه] :أسلوب إنشائي /نداء للتنبيه أي تنبيه المكتئب إلى ضرورة نبذ (ترك)االكتئابوالتشاؤم.
 [قد بعت ما تدرى] :استعارة مكنية ،فيها تجسيم حيث شبه الحاضر بسلعة تباع. [قد بعت ما تدرى بما ال تعلم] :كناية عن االضطراب والحماقة وعدم صحة الرأي. [غد  -يوم ،تدرى  -ال تعلم] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد ،وتدرى  -ال تعلم :طباق بالسلب. في البيت التفات من الخطاب في [ تحن] إلى الغيبة في [ يومه ] والعودة إلى الخطاب في [ بعت ـ تدرى ـ تعلم ]وفائدة ذلك تحريك الذهن.
التعليق
س :ما الذي يدعو الشاعر إليه في هذه األبيات؟ وكيف أكد دعوته؟
جـ :الذي يدعو الشاعر إليه هو البعد عن التشاؤم والحزن ،والتمسك بالتفاؤل واألمل وأن نبتسم للحياة وال نندم على ما
فات ،وقد أكد دعوته بأدلة واقعية ،استمدها من الطبيعة الجميلة التي خلقها هللا لإلنسان ،كالشمس والنجوم والنور،
واألزهار والنسيم والمياه الصافية.
اللون األدبي للنص :األدب االجتماعي؛ فهو يعالج مشكلة اجتماعية.
األلفاظ واألساليب :سهلة واضحة مالئمة للجو النفسي واألساليب خبرية وإنشائية وفيها بعض المحسنات غير المتكلفة.
الصور :في النص صور كلية خطوطها (اللون والصوت والحركة) وجزئية تعتمد على (التشبيه واالستعارة  -والكناية -
والمجاز المرسل).
الموسيقا :ظاهرة في الوزن والقافية وحسن التقسيم والتصريع وخفية نابعة من انتقاء األلفاظ وترابط األفكار وجمال
التصوير.
س :ماذا في النص من سمات أدب المهاجر؟
جـ :من سمات أدب المهاجر في النص:
 - 1التأمل في الحياة والكون.
 - 2الدعوة إلى التفاؤل.
 - 3النزعة اإلنسانية التي تحرص على سعادة البشرية.
 - 4تشخيص الطبيعة ومزجها بالنفس اإلنسانية.
 - 5سهولة األلفاظ وقربها من لغة الحياة ،وعدم تحري الدقة اللغوية أحيانا.
مالمح شخصية الشاعر:الثقافة الواسعة  -والميل إلى التفاؤل  -واالتجاه اإلنساني.
من مالمح المحافظة (التقليد):
الوزن الواحد والقافية الموحدة  -بعض الخيال مستمد من القديم كتشبيه الماء بالفضة والشمس بالذهب.
من مالمح التجديد:
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اختيار عنوان للنص  -والدعوة إلى التفاؤل  -ورسم الصور الكلية  -والوحدة العضوية – التحرر من المحسنات
المتكلفة.
س :الغرض من هذا النص " :الفخر – الحكمة – العتاب – الدعوة إلى التفاؤل " ..اختر الغرض الصحيح معلال.
جـ :الغرض من نص (كم تشتكي) إليليا أبي ماضي :الدعوة إلى التفاؤل ألن الشاعر يرى كل إنسان كئيبا بائسا مع أن
الحياة حوله جميلة؛ فالنجوم المعة في السماء ،واألزهار متفتحة في الحدائق ،والطيور مغردة فوق األشجار؛ ولذلك
يقول - :كم تشتكي وتقـول إنك معدم واألرض ملكك والسما واألنجم
 ولك الحقول وزهرها وأريجها ونســـيمها والبلبل المترنمس :للطبيعة دورها في مضمون النص ،وضح هذا الدور.
جـ :عرض الشاعر كثيرا من مظاهر الطبيعة الجميلة ليؤكد دعوته إلي التفاؤل "كالنجم والزهر واألريج والنسيم والليل
والنور والشمس".
س :اعتمد الشاعر على المطابقات ..فما أثر ذلك في المعنى؟
جـ :المطابقات توضح المعاني بالتضاد ،وقد اعتمد الشاعر عليها في هذا النص ليقنع المتشائم بضرورة ترك التشاؤم،
وليبين له بطالن دعواه وزيفها ،ومن أمثلة ذلك :الطباق بين (األرض – السماء) ،وبين (معدم – وملكك) ،وبين (يبني
– ويهدم) ،وبين (السفوح – والذرا) ،وبين (هشت – وواجما) ،وبين (تبسمت – وال تتبسم) ،وبين (مضى –
ويرجعه) ،وبين (الشباب – وشاخ).
اهتم وأجب واحفظ ما يلي جيدا:
أ) علل :تكرار الشرط وفعله (إن كنت) واسم الفعل هيهات.
ج) تكرار (إن كنت) ألنه بصدد الموازنة بين واقع اإلنسان وما ينبغي أن يكون عليه من رضا بالواقع.
وتكرار (هيهات) لبيان استحالة إعادة الماضي.
علل :استخدام الجمل االعتراضية .ج) للتنبيه والتفصيل.
علل :تنويع الشاعر األسلوب بين الخبر واإلنشاء.
استخدم الشاعر األساليب اإلنشائية لإلثارة والتشويق واستخدم الخبرية للتقرير وجميع بينهميا ليجعلنيا نشياركه مشياعره
فهو في مقام مناقشة قضية مقنعة.
علل :استخدام حرف العطف الواو كثيرا في القصيدة.
ب) أيهما أجمل؟ ولماذا؟ (كم تشتكي وتقول إنك معدم) – (كم شكوت قائال أنك معدم)
ج) األول أدق ألن فيه المضارع يدل على تجدد واستمرارها وفيه واو الحال ليبين النعم التي تحيط بالشاكي.
د) للطبيعة دورها في مضمون النص وضح ذلك.
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النسور ...لمحمد إبراهيم أبو سنة
التعريف بالشاعر:
محمد إبراهيم أبو سنة :شاعر من شعراء الجيل الثاني لمدرسة الواقعية في الشعر الجديد ولد سنة  1937م في إحدى
قرى الجيزة ،وحفظ القرآن الكريم ،والتحق باألزهر الشريف وتخرج في كلية اللغة العربية ،وبرع في الشعر ،وتأثر
بحركات التجديد في الشعر ،وله عدة دواوين منها :البحر موعدنا  -وأجراس المساء – ومرايا النهار – وشجر الكالم.
التجربة الشعرية :الناس في مسلكهم في الحياة – كما يراهم الشاعر -نوعان:
 – 1متمسكون بمبادئهم ويسعون إلى تحقيق أهدافهم ويتحملون الصعاب من أجل الوصول إلى طموحاتهم ،وقد رمز
الشاعر إلى هؤالء بـ (النسور)التي هي رمز للكبرياء والقوة والطموح.
 - 2كسالى خاملون مستسلمون لليأس والجبن ولحياة الماديات الزائلة ،وقد رمز الشاعر إلى هؤالء بــ (األرانب)التي
من طبيعتها الخوف والفزع والقفز والهرب وحب األكل وإشباع المعدة.
نوع التجربة:
عامة؛ ألنها دعوة صادقة لكل إنسان ألن ينفض عن نفسه غبار الكسل والتكاسل ،ويترك حياة الخاملين ويسعي إلى
الطموح حتى ينهض بحياته وحياة أمته.
س :لماذا جعل الشاعر النص أربعة مقاطع؟
جـ :جعل الشاعر النص أربعة مقاطع؛ ليعقد أكثر من مقارنة توضح الفرق الهائل بين جانب العظمة والقوة والسمو
والكفاح متمثال في "النسور" وجانب الضعف والجبن والبهيمية متمثال في "األرانب".
س :ما الموقف الذي يتبناه الشاعر من بين المواقف (المشاهد) التي يعرضها؟ دلل.
جـ :الشاعر يميل إلى موقف الطموح ،يدل على ذلك اختيار النسور رمزا للطامحين ،وتمجيده لهم في مقابلة "األرانب"،
وتحقيره لهم؛ حيث يحرصون على الحياة وإرضاء الغريزة مع االتصاف بالجبن والفرار.
الموقف األول " :طموح وكبرياء "
الرمادِي..
الفضاء
 - 2في
النسور الطليقَةُ ها ِئ َمة..
-1
ِ َّ
ُ
 - 4في أعالي الجبال..
ص ُد َم ْوقِعَها.
 - 3ت َ ْر ُ
 - 6ب ُخ ْ
ض َر ِتها
 - 5إنها تتَذَك َُّر شك َل السهول.
ق ُ
واألرانب تقفز..
-8
غدرانِها..
ُ
 - 7بتَ َدفُّ ِ
 - 9في العُ ْ
ق أحشا َءها..
ب مث َل الآلل..
 - 10تتذك َُّر والجو ُ
ع يحر ُ
ش ِ
ّ
َ
الشموس التي
ق مث َل
نظرتَها لل ُمحا ِل..
 - 12تتَعالى تُحَ ِل ُ
 - 11فت ُ َ
ِ
س ِ ّد ُد َ
ق ِم ْلكا لها..
 -13أفلَتَتْ من َمداراتِها..
 - 14يصب ُح األف ُ
 - 16والخلو ُد احتِمالْ..
 - 15والنجو ُم مناراتِها..
 - 18التي قتَلَتْ جوعَها..
 - 17عندَها تأ ُخذُ الكبريا ُء..
تراب السهو ِل..
- 20
سى..
 - 19تت َ َم َّد ُد … تن َ
َ
ْ - 21
الرما ْل
رار الحقول
 - 22ا ْنبِسا َط ِ ّ
اخ ِض َ
اللغويـات:
 النسور :م نسر وهو من أكبر الجوارح  -الطليقة :الحرة × السجينة ،الحبيسة ،المقيدة  -هائمة :حائرة والمراد ذاهبة. الفضاء :ما اتسع من األرض ج أفضية -الرمادي :الذي يشبه لون الرماد فهو مزيج من الضوء والظالم  -ترصد:تراقب  -السهول :م سهل وهى األرض الممتدة المستوية السطح  -تدفق :اندفاع × جفاف ونضوب ُ -
غدْرانها :م غدير،
وهو النهر الصغير ،أو قطعة من الماء غادرها السيل وتركها  -العشب :النبات الرطب ج أعشاب  -الآلل :الدر م اللؤلؤ
 تتذكر :أي النسور  -يحرق أحشاءها :أي يؤلمها بشدة  -األحشاء :م حَشا ،ويشمل كل ما في البطن  -تسدد :توجهوتصوب  -المحال :المستحيل والمراد :األمل البعيد × الممكن ،الجائز  -تتعالى :ترتفع وتسمو  -األفق :أي الفضاء ج
آفاق  -منارات :م منارة وهى ما تهتدي به السفن  -الخلود :الدوام × الفناء  -احتمال :جائز ،ممكن  -الكبرياء :عزة
النفس × التواضع  -تتمدد :تزداد طوال × تنحسر وتنقبض  -انبساط :انتشار وامتداد .تحلق :ترتفع في الطيران × تحط
وتهبط .أفلتت :تخلصت = تحررت × تقيدت.
الشرح
السطور من (:)9-1
يعبر الشاعر في هذا المقطع عن حياة األحرار الطموحين المتطلعين للمثل العليا ولتحقيق آمالهم في الحياة فهم كالنسور
الطليقة التي تعشق الحرية ،وتعلو في الفضاء ،وتراقب مواقعها التي انطلقت منها في أعالي الجبال ،وتتذكر ما حول
الجبال من سهول خضراء ومياه جارية؛ حيث يعيش الضعفاء الخاملون قانعين بكسرة الخبز وشربة الماء في حياة
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الدعة(الراحة) والخمول كأنهم األرانب تقفز بين األعشاب الطرية.
السطور من (:)22 -10
هذه النسور(أهل الطموح) تتذكر حياة الخاملين البائسة ،فال تعبأ أو تهتم بالجوع الذي يؤلمها ويمزق أحشاءها ،فتصر
على التطلع إلي األمل البعيد الصعب المنال ،كأنه المستحيل ،وتظل في طموحها وارتفاعها كأنها الشمس التي تحررت
من حدود مداراتها ،فأصبح الفضاء ملكا لها ،فهذه النسور تستنير بالنجوم ،باحثة عن األبدية والخلود.في كبرياء يقتل
جوعها ،وينسيها كل ما يربطها بحياة الضعفاء حياة الدعة (الراحة) التي يعيشونها كاألرانب التي تعيش في تراب
السهول وخضرة الحقول والرمال الممتدة.
مواطن الجمال
 [النسور ] :استعارة تصريحية ،فقد شبه أصحاب الطموح بالنسور في االنطالق نحو الهدف وتوحي بالقوة والكبرياء،وهذه الكلمة رمز لألحرار أصحاب الطموح.
 و(النسور) جاء جمعا؛ للداللة على كثرة األحرار أصحاب المثل العليا والمبادئ. [الطليقة] :وصف يدل على الحرية ويوحي بالطموح. [النسور هائمة] :استعارة مكنية ،حيث صور النسور بإنسان يهيم ،وسر جمالها التشخيص. نقد[ :هائمة ] :غير مالئمة للجو النفسي؛ لداللتها على السير بدون هدف. [هائمة في الفضاء الرمادي] :استعارة مكنية فيها تشخيص للنسور وكأنها أشخاص تهيم وكناية عن الحيرة والقلقوعدم الرؤية ومحاولة الوصول.
س :لم وصف الشاعر "الفضاء" بالرمادي؟
جـ :وصف الفضاء بالرمادي؛ ليدل علي حيرة اإلنسان في هذا الجو الغامض.
 [النسور ترصد موقعها  -أنها تتذكر شكل السهول] :استعارة مكنية ،حيث صور النسور بأشخاص ترصد وأشخاصتتذكر وسر جمالها التشخيص وتوحي بالترقب والحذر .والخيال هنا ممتد ،فقد استمر في الخيال وجاء بصفات النسور
وذلك يسمى ترشيحا للصورة تقوى ما سبق .ترصد :توحي بالقوة والكبرياء واستمرار المراقبة والدقة.
س :ما العالقة بين (الخضرة ـ والغدران)؟
جـ :بين الخضرة والغدران عالقة قوية؛ فالخضرة محتاجة إلى الماء.
 [غدرانها] :مجاز مرسل عن الماء عالقته :المحلية ،فالماء هو الذي يتدفق وليس الغدران.س :بم يوحي التعبير بـ [األرانب]؟ وما قيمة التعبير بالجمع؟
جـ :التعبير بـ [األرانب ] :يوحي بالخمول والضعف والجبن والحرص على الحياة والهروب وحب الطعام.
و التعبير بالجمع؛ للداللة على أن في المجتمع كثيرا من أمثالها الجبناء الباحثين عن الحياة السهلة.
 [األرانب] :استعارة تصريحية ،فقد شبه الماديين الخاملين باألرانب في الضعف والجبن والهروب والرغبة في إشباعالغريزة ،وسر جمالها توضيح الفكرة برسم صورة لها ،وهى صورة ممتدة أيضا حيث جاء بعدها بصفات األرانب وهى
تقفز في العشب بألوانها البيضاء .وتوحي بالخمول والضعف والجبن والحرص على الحياة والهروب وحب الطعام وهى
رمز للجبناء الباحثين عن الحياة السهلة
 [ األرانب مثل الآلل] :تشبيه لألرانب المتناثرة بين العشب بالآللئ البيضاء المتناثرة ويؤخذ عليه أن هذا التشابهشكلي وليس له أثر فني ،بل يناقض الموقف إذ أن الآللئ لها قيمة ال توجد في األرانب كما تناقض الجو النفسي
فاألرانب هنا تمثل نوعا من الناس مكروها لدى الجميع بينما الآللئ محبوبة.
س( :يحرق أحشاءها  -يؤلم أحشاءها) أي التعبيرين أقوى؟ ولماذا؟
جـ( :يحرق أحشاءها) أجمل ألن فيها استعارة مكنية ،تصور الجوع نارا محرقة ،واإلحراق أشد من األلم ،وتوحي
بقسوة الجوع.
 [النسور تسدد نظرتها للمحال ] :استعارتان مكنيتان :األولى تصور النظرة سهاما توجه وتصوب وفيها تجسيم،وتوحي بصحة الرأي والثانية تصور المحال شيئا مجسما يوجه إليه النظر ،وسر جمالها التجسيم ،وهى توحي بما عند
أصحاب المثل العليا من بعد النظر وعمق البصيرة.
 [النسور تحلق مثل الشموس التي أفلتت من مداراتها ] :تشبيه للنسور في تحليقها بالشموس المضيئة التي تحررتمن قيود مداراتها فلم تعد تدور في حدود ضيقة مرسومة لها ،وسر جمالها التوضيح وتوحي بالسمو.
 [الشموس التي أفلتت] :استعارة مكنية ،حيث صور الشمس بإنسان يتحرر وتوحي بالحرية واالنطالق وسر جمالهاالتشخيص .مداراتها :جمع للداللة على كثرة العقبات التى كانت تعوق حرية الشموس.
 [يصبح األفق ملكا لها  -والنجوم مناراتها ] :تجريد؛ ألنه أتبع الصورة ببعض صفات المشبه (النسور) ،أما الترشيحفإتباعها ببعض صفات المشبه به وهو أجمل من التجريد؛ ألنه استمرار في الخيال.
 [يصبح األفق ملكا لها] :كناية عن التمكن والسيطرة .واستعارة مكنية حيث شبه األفق بشيء مادي يملك وسر جمالهاالتجسيم وفيها تشخيص للنسور باعتبارها مالكة
[ -النجوم مناراتها] :تشبيه بليغ للنجوم بالمنارات في االهتداء بها وسر جماله التوضيح.
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 [الكبرياء التي قتلت جوعها] :استعارتان مكنيتان :في األولى :شبه الكبرياء بإنسان أو آلة تقتل ،وفى الثانية :شبهالجوع بإنسان يُقتل.
 [الكبرياء تتمدد ] :استعارة مكنية ،صور الكبرياء وهو شيء معنوي بمعدن يتمدد وسر جمالها التجسيم [الكبرياء تنسى ] :استعارة مكنية ،فيها تشخيص حيث تخيل الكبرياء إنسانا ينسى. [ترصد ـ تتذكر ـ تقفز ـ يحرق ـ تسدد ـ تحلق ـ تتعالى ـ يصبح ـ تأخذ ـ تنسى ] :األفعال المضارعة ،إلفادة التجددواستحضار الصورة.
 [تراب السهول ـ واخضرار الحقول ـ وانبساط الرمال] :تعبيرات توحي بحياة الراحة والخمول وجاءت متتابعة لتالئمالجو النفسي.
 من المحسنات البديعية: (المقابلة) :بين االتجاهين في حياتنا المعاصرة (حياة الطموح والحرية واإلباء) في جانب النسور و(الضعف والخمولوالجبن) في جانب األرانب.
 [أعالي الجبال  -السهول] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [مداراتها -مناراتها] :محسن بديعي  /جناس ناقص. [الشموس  -مداراتها -النجوم] :مراعاة نظير تثير الذهن. [تراب السهول – اخضرار الحقول – انبساط الرمال] :حسن تقسيم يعطى جرسا موسيقيا للكالم. في هذا المقطع رسم الشاعر في المقطع السابق صورة كلية ولوحة فنية أبدعها بفكرة ولونها بعاطفته حيث صورالطامحين إلى المجد في صور نسور تعلو وتحلق حتى تصل إلى أهدافها وأمانيها وصورة الخاملين الجبناء المستسلمين
في صورة أرانب تعيش في السهول.
 عناصر الصورة(أجزاؤها):(النسور – األرانب – الجبال – النجوم – الشمس – العشب – الماء – الحقول – الرمال).
خطوط الصورة:
صوت :ويسمع في خرير الماء – وقع أقدام األرانب وهى تقفز.
لون :ويرى في الفضاء الرمادي – خضرة العشب – بياض األرانب – ضوء الشموس والنجوم – صفرة الرمال.
حركة :وتحس في انطالق النسور– تدفق الغدران – قفز األرانب).
 [تقفز] :وفق فيها الشاعر ألنها تناسب طبيعة النوع الثاني الخامل الذي يقفز وراء المصلحة ويستولى على حقوقغيره كما تقفز األرانب في العشب األخضر.
 األساليب :كلها خبرية تقريرية إلظهار اإلعجاب بالنسور ،وتحقير األرانب.الموقف الثاني " :خوف واستسالم"
األرانب..
العميق
المضيق
 - 23في
ُ
ِ
ِ
ٌ
المصير الم َدجَّجِ بالموتِ..
انتظار
 - 24قابعة في
ِ
ِ
رار..
ف
بال
ها
ب
أعشا
 - 25تأك ُل
ِ
َ
ِ
 - 26إلى الجُحْ ِر..
ف بينَ الظاللْ..
ف بال َخ ْو ِ
 - 27تر ُج ُ
اللغويـات:
 المضيق :المكان الضيق ج مضايق  -العميق :السحيق المنخفض × السطحي والضحل  -قابعة :أي مقيمة ومختفيةفي ذل ج قوابع  -المصير :النهاية والعاقبة ج المصائر  -المدجج :تطلق على البس السالح المغ َّطى به ،والمراد في
انتظار الموت × األعزل  -ترجف بالخوف :ترتعد وتضطرب بسبب الخوف × تطمئن ،تأمن .الفرار :الهروب × الثبات
والمواجهة.
الشرح
ينظر الشاعر بعين المتأمل الفاحصة فيلتقط مشهدا آخر غير مشهد الطموح والكفاح (النسور المحلقة في الفضاء) ،أال
وهو مشهد الجبناء الضعفاء األذالء القابعين في مكان ضيق منخفض ،ينتظرون نهايتهم المكتوبة عليهم ،يعيشون
كاألرانب التي تأكل األعشاب المحيطة بجحرها ،وتبادر بالفرار إلى الجحر لتختفي في ظالله وهي ترتعد من الخوف.
مواطن الجمال
 [في المضيق العميق األرانب قابعة] :أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد. [المضيق العميق ] :رمز لحياة الضعف والذل التي يحياها الجبناء الخاملون .وفيها استعارة تصريحية حيث صورحياة الضعف التي يحياها الخاملون بمضيق ضيق وهى توحي بالملل والكآبة .وكناية عن حقارة حياة األرانب وضعتها
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 [األرانب ] :استعارة تصريحية ،فيها توضيح للفكرة برسم صورة لها حيث شبه الجبناء باألرانب وحذف المشبهوصرح بالمشبه به .وهي رمز للضعفاء الجبناء.
 [في انتظار المصير] :استعارة مكنية ،تصور المصير إنسانا يُنتظر. [المصير المدجج بالموت] :استعارتان مكنيتان حيث صور المصير بإنسان مغطى بالسالح وسر جمالها التشخيص.وفى الثانية تخيل الموت سالحا يغطى هذا المصير.
 [تأكل أعشابها بالفرار] :استعارة مكنية ،حيث صور الفرار الذي يطيل أجلها بأداة تأكل به أعشابها وسر جمالهاالتجسيم وتوحي بالحرص على الحياة والخوف .وكناية عن رعبها وجبنها وخوفها الشديد.
س :غلب الرمز على ألفاظ الشاعر في هذا المقطع .وضح ،وبين إالم ترمز هذه األلفاظ؟
جـ :الكلمات التي بها رمز [األرانب -المضيق العميق – قابعة – الجحر  -الظالل ].
فاألرانب ترمز للضعفاء الجبناء و"المضيق العميق" رمز لحياة الذل الضاغط على الصدور ،و"قابعة" توحي بالخنوع
(الخضوع) والذل ،و"الجحر" رمز للعزلة واالنطواء و"الظالل" رمز لالكتئاب والبعد عن شمس الحرية.
 [ترجف ] :لفظة توحي بالفزع الشديد والشاعر هنا متأثر بالتراث فهو مستوحى من قوله تعالى في سورة النازعات:"يوم ترجف الراجفة".
قابعة × الفرار :طباق يبرز المعنى.
 في المقطع السابق كل األساليب خبرية وغرضها :التحقير والهجاء. رسم الشاعر في األبيات السابقة صورة كلية للخائفين األذالء أجزاؤها وخطوطها الفنية- :الحركة :تحسها في [ قابعة – تأكل – الفرار  -ترجف].
اللون :تراه في [ األعشاب والظالل].
الصوت :تسمعه من خالل كلمة [ المدجج وهو صليل السالح].
سك بالطموح وإصرار عليه "
الموقف الثالث " :تم ّ
ُ
األفق..
النسور الطليقة في
- 28
ُ
ِ
مصرعَها..
تعرف
29
ُ
َ
صدُها..
 - 30والعيونَ التي تت َ َر َّ
ب..
 - 31والنِّصا َل التي تتعاقَ ُ
خلف ال ِنّصالْ..
- 32
َ
اللغويـات:
 مصرعها :نهايتها ومهلكها ج مصارع  -تترصدها :تترقبها  -النصال :م نَصْل وهو سن السكين أو الرمح ،أو السيف. تتعاقب :تتوالى وتتابع × تتوقف ،تنقطع.الشرح
يعود الشاعر إلى تمجيد األحرار واإلعجاب بشجاعتهم؛ فهم يحلقون أحرارا في األفق الفسيح بأفكارهم وآرائهم الجريئة،
ولكنهم على علم بالنهاية الشريفة لألحرار ،وعلى وعي بما يدبر لهم ،وبالعيون التي تترقبهم والمكايد التي تتوالى
عليهم الواحدة تلو األخرى ،وهم صامدون ال يخافون من مهاجمة الحاقدين.
مواطن الجمال
 [النسور] :كلمة محورية يرتكز عليها الشاعر في بداية معظم المقاطع؛ لينطلق منها إلى التعبير عن الموقف الجديدبما يوحي من معاني السمو والقوة وبعد النظر
 [النسور ] :استعارة تصريحية ،حيث صور األحرار الطامحين إلى المجد بالنسور. [الطليقة في األفق ] :امتداد وترشيح لها يقويها. [تعرف مصرعها ] :استعارة مكنية ،حيث صور النسور بأشخاص تعرف من يترصدها (يترقبها) بالموت. [العيون ] :مجاز مرسل عن "الرقباء" عالقته الجزئية ،وسر جمال المجاز المرسل :اإليجاز والمبالغة المقبولة والدقةفي اختيار العالقة.
 [العيون التي تترصدها] :استعارة مكنية حيث صور العيون بأشخاص تترصد وتراقب وسر جمالها التشخيص. [النصال ] :استعارة تصريحية ،فقد شبه المكايد التي تدبر لهم بالنصال التي يطعن بها في القتال وحذف المشبهوصرح بالمشبه به وسر جمالها التجسيم وتوحي بالعنف والقوة والحقد الشديد.
 [النصال التي تتعاقب خلف النصال ] :كناية عن كثرة الحاقدين والمهاجمين ،والشاعر متأثر في ذلك بقول المتنبي:وكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال
ولكن بيت المتنبي أجمل؛ ألنه جعل النصال تنهال بكثرة على جسمه فلم يعد فيه مكان خال بدون نصل ،أما هنا فالنصال
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تتعاقب خلف بعضها فالصورة هنا أضعف
س :بم يوحي كل من " تترصد ـ تتعاقب "؟
جـ( :تترصد) توحي بالمالحقة المستمرة ،و(تتعاقب) توحي بالتوالي والتتابع.
 [تعرف ـ تترصد ـ تتعاقب] :الفعل المضارع يفيد التجدد واستحضار الصورة. األساليب كلها خبرية إلظهار اإلعجاب بالنسور وتحقير الحاقدين.الموقف الرابع " :إصرار على الوصول إلى الكمال "
األفق
سور الطليقةُ في
 - 33النُّ ُ
ِ
 - 34ت َ ْرفَ ُع هاماتِها َ وتح ِّلقُ..
 - 35ت َ ْعلُو ْ
ق َّ
بالزهو..
وتخف ُ
 - 36ال تتذك َُّر ُخ ْ
سهو ِل..
ض َر ال ُّ
َّ
ْ - 37
ب..
ق
تتع
ها..
بخيراتِ
ُ
ُّ
َ - 38و ْر َد الذرا..
السحيق..
الفضاء
 - 39في
ِ
ِ
ْ
 - 40و ُحل َم الك َمالْ..
اللغويـات:
 هاماتها :رءوسها م هامة  -تحلق :ترتفع  -تخفق :تتحرك وتطير  -الزهو :التيه ،الفخر× التواضع  -تتعقب :تتتبع الذُّرا :م ذروة وهى أعلى الشيء  -السحيق :البعيد × القريب ُ -ح ْل َم الك َما ْل :األمل العظيم ،الكمال× النقص أو الجزئي.الشرح
س :عبر عن مضمون المقطع السابق بأسلوبك ،مشيرا إلى ما فيه من رمز
جـ :النسور التي يرمز بها الشاعر إلى الطامحين -تنطلق في األفق الممتد أمامها معتزة بنفسها  -بين ارتفاع وانخفاض،
يملؤها الزهو والفخر ،ال تعبأ(ال تهتم) باخضرار السهول وخيراتها -التي ترمز إلى حياة الدعة والسكون والخمول-
وهذه النسور تمضى إلى القمة في الفضاء البعيد سعيا إلى تحقيق حلم الكمال الذي يرمز إلى كل األمنيات الصعاب.
مواطن الجمال
 [النسور ] :استعارة تصريحية ،حيث صور األحرار الطامحين إلى المجد بالنسور. [ترفع هاماتها ] :استعارة مكنية ،تصور النسور أشخاصا يرفعون رءوسهم اعتزازا وتوحي بالعظمة والكبرياء. [تخفق بالزهو ] :استعارة مكنية ،تصور الزهو بالقوة الدافعة التي تحرك وتوجه إلى العال وتمأل النفس فخرا ،وسرجمالها التجسيم ،وتوحي بالثقة بالنفس.
 [ال تتذكر] :استعارة مكنية ،صور النسور بأشخاص[ - .تتعقب ] :استعارة مكنية ،صور النسور بأشخاص. [ورد ] :استعارة تصريحية ،حيث شبه اآلمال السامية بورد القمم العالية. [الفضاء السحيق] :استعارة مكنية حيث صور الفضاء ببئر سحيق أو عميق وسر جمالها التوضيح. [تتعقب حلم الكمال] :استعارة مكنية حيث صور حلم الكمال بجوهر عال عزيز المنال وسر جمالها التجسيم وهىتوحي بقوة العزيمة.
 [حلم الكمال] :تشبيه بليغ حيث شبه الكمال بالحلم توضيحا للمعنى وإبرازا لسمو الهدف .وكناية عن جمال الهدفوصعوبة تحقيقه وبعده عن واقع الحياة.
 [ترفع ـ تحلق ـ تعلو ـ تخفق ـ تتذكر ـ تتعقب ] :استخدام الفعل المضارع؛ إلفادة التجدد واستحضار الصورة. األساليب كلها خبرية غرضها إظهار اإلعجاب والفخر باألحرار واحتقار الخاملين.التعليق
 اللون األدبي :يعتبر هذا النص من األدب االجتماعي؛ ألنه يدعو إلى الطموح واإلصرار على الوصول إلى اآلمالالعظيمة وينفر من حياة الذل والضعف واالستسالم.
غرض النص :الدعوة للطموح.
 الوحدة العضوية :لقد تحققت في القصيدة الوحدة العضوية بعناصرها وهى: – 1وحدة الموضوع :ألن الشاعر يتحدث في القصيدة عن موضوع واحد هو الدعوة إلى الطموح واإلصرار والتنفير
من الخمول والضعف والجبن.
 – 2وحدة الجو النفسي :تسيطر على الشاعر عاطفة اإلعجاب واالعتزاز والحث مع قليل من السخرية والتنفير.
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 – 3ترتيب األفكار :رتب الشاعر أفكاره وبنى قصيدته بناء فكريا تصاعديا ولذلك فكل مقطع يعتبر نتيجة لما قبله.
 األلفاظ:سهلة واضحة قريبة من لغة الحياة لكنها تميل إلى الرمز ،والعبارات متدفقة وتقل فيها المحسنات.
 الصور:تجمع بين التصوير الكلى وخطوطه الصوت واللون والحركة  -والجزئي من تشبيه واستعارة وكناية ومجاز.
 الموسيقا:ظاهرة في التفعيلة لكنها تتكرر بغير نظام مع التحرر من القافية؛ ألن النص من مدرسة الشعر الجديد.
 مالمح شخصية الشاعر:إنه حريص على المثل العليا ويعيش مشكالت اإلنسان المعاصر ويعرض قضايا المجتمع ويدعو إلى التخلص من روح
االنتهازية والجبن.
 مالمح التقليد (القديم) في النص: – 1بعض األلفاظ العربية مثل (الآلل) – 2 .بعض الصور الخيالية – 3.التأثر بالقرآن الكريم واألدب العربي القديم.
 مالمح التجديد في النص: - 1وضع عنوان للنص - 2 .الموضوع الجديد المختار من حياة اإلنسان المعاصر.
 - 3االعتماد على التفعيلة والسطر الشعري دون التزام بعدد معين من التفعيالت في السطر الواحد.
 - 4عدم االلتزام بقافية موحدة ،وإن كان هناك بعضها قد تكرر في عدد من السطور بدون نظام مثل" :هاماتها-
خيراتها" - 5 .استخدام الرمز الواضح.
 - 6تقسيم النص إلى مقاطع - 7 .رسم الصور الكلية  -واالعتماد على الوحدة العضوية.
س :1لم اختار الشاعر كلمة "النسور" عنوانا للنص؟ ولم كررها؟
جـ :اختار الشاعر (النسور) عنوانا للنص؛ ألن النسر رمز القوة والسمو والكبرياء ،واتخذه رمزا ألصحاب القيم العليا
التي يتمسك بها.
 وكررها؛ ألنه جعلها محورا يرتكز عليها لما فيها من إيحاءات متعددة ،فهي توحي بالقوة والطموح والصبر وبعدالنظر.والحلم بالكمال.
س :2ما الدوافع التي دفعت الشاعر إلى إبداع هذه القصيدة؟
جـ :الدوافع التي دفعت الشاعر إلى إبداع هذه القصيدة:
العصر الحاضر وما فيه من متناقضات غريبة للناس وطبائعهم ما بين القيم العليا والنزعات المادية واالنتهازية ،فعبر
الشاعر عن هذه الحالة مصورا هذين االتجاهين :اتجاه العظمة الخالدة ،واتجاه المادية الزائفة ،ورمز ألصحاب االتجاه
األول (بالنسور) وألصحاب االتجاه الثاني (باألرانب).
س : 3من مقومات نجاح الشاعر استخدام الرمز في التعبير عن المعاني أو اإليحاء بها ..وضح إلى أي حد نجح الشاعر
في ذلك.
جـ :نجح الشاعر في ذلك بصورة رائعة؛ إذ يرمز النص كله إلى معنيين متصلين بالموقف اإلنساني في حياتنا
المعاصرة ،فجعل "النسور" رمزا للطموح والحرية والكبرياء واإلصرار ،و"األرانب" رمزا للخمول والضعف والجبن
والحرص على الحياة ،وتعددت األلفاظ الرمزية كثيرا في النص مثل " :الجبال  -والشموس  -والنجوم  -والذرا " وكلها
ترمز إلى الطموح والرفعة والصمود ،وتقابلها رموز أخرى في الجانب اآلخر مثل " السهول  -المضيق  -العميق -
الظالل  -األعشاب  -الفرار" ،وكلها ترمز للضعف والجبن واالستجابة للغرائز ،وهذه الرموز بعيدة عن الغموض.
س : 4تميزت القصيدة بكثرة التكرار للكلمات والجمل ،اذكر أمثلة لهذا التكرار مبينا الغرض البالغي لكل منهما.
جـ :كرر الشاعر كلمات بعينها استمرارا لتأكيد المعنى الذي يرمي إليه ،مثل تكرار كلمة "النسور" أربع مرات ،المرة
األولى في العنوان ،لما فيه من صلة بالمضمون ،والمرات الثالث األخرى في بداية المقطع األول،
والثالث والرابع " النسور الطليقة هائمة -النسور الطليقة في األفق " ،إذ جعلها محاور البدء فكرة جديدة ليستمر ارتباط
المقطع بالعنوان ،ويظل المتلقي متابعا للموضوع ،وكلمة " األرانب " جاءت مرتين ،وكلمة " السهول" ثالث مرات،
و" األفق" ثالث مرات ،و" الفضاء" مرتين ،و" النصال " مرتين .وذلك للتوكيد وربط أجزاء النص.
س :5تمثل القصيدة منهج شعر التفعيلة أو الشعر الجديد في البناء الشعري .ماذا يقصد بشعر التفعيلة؟ وما الفرق بينه
وبين الشعر التقليدي؟
جـ :شعر التفعيلة يعتمد على اتخاذ (التفعيلة) وحدة القصيدة بدون التزام بعدد معين منها -أما الشعر التقليدي فيكرر
التفعيلة بعدد متساو في كل شطر وفى كل بيت فيتكون البحر -كما أن القافية في الشعر التقليدي تضبط اإليقاع وتزيد
التأثير الموسيقى -وشعراء المدرسة الجديدة يكثرون من الرمز -والتعبير عن الحياة الواقعية -وتقسيم النص إلى
مقاطع -ورسم الصور الكلية والوحدة العضوية.
س:6إلى أي مدارس الشعر ينتمي هذا النص؟ وما خصائصها الفنية؟
ينتمي النص إلى المدرسة الجديدة وقد ظهر فيه بعض خصائصها مثل:
 -1االعتماد على التفعيلة والسطر الشعري.
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 -2عدم االلتزام بعدد معين من التفعيالت في السطر الواحد وفى القصيدة
 -3عدم االلتزام بقافية موحدة.
 -4استخدام الرموز المختلفة التى ترتبط بالطبيعة.
 -5اختيار موضوع من حياة اإلنسان.
 -6تقسيم النص إلى مقاطع كل منها يعبر عن دفقة شعورية.
 -7رسم الصور الكلية.
 -8االستعماالت الجديدة لأللفاظ وإيحاءاتها.
 -9الزهد في المحسنات البديعية.
 -10الوحدة العضوية المتمثلة في وحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي.
مالحظات:
 – 1تتضح في القصيدة سمات الشعر الجديد وخاصة استخدام اللغة الموحية واختار النسور لما لها من قوة البصر
وارتفاع طيرانها لإليحاء بالطامحين األحرار ولم يذكر كنية النسر (أبو األسود – أبو مالك) ليعبر عن الوضوح وعدم
الغموض
 - 2في المقطع األول النسور تتذكر حياة الراحة وفي المقطع األخير ال تتذكر ألنها انشغلت بالقمة والخلود.
 – 3استخدام الجمع في القصيدة ألن الشاعر يعبر عن أمر من أمور اإلنسانية في عصرنا وقارن بينهما للموازنة بين
حياة الضعف والخمول وحياة الطموح والعظمة
 – 4تكرار كلمات وجمل بعينها لتأكيد المعنى الذي يريده.
 – 5القصيدة تمثل الشعر الجديد الذي يقوم على وحدة التفعيلة وال يلتزم بالقافية وقد يصنع قافية داخلية متنوعة مثل
استخدام قافية الالم (الجبال – السهول – الحقول)
 – 6يعتمد الشاعر على الموسيقى الداخلية التي تنتشر من خالل التصوير وتناسق الكلمات وصدق العاطفة.
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الصغيران ...لمصطفى صادق الرافعي
التعريف بالشاعر :مصطفي صادق الرافعي (شكسبير العرب) إمام من أئمة األدب ،وشيخ من شيوخ العربية ،وأمير من
أمراء البيان .ولد سنة 1298هـ 1880 /م في (بهتيم) إحدى قرى محافظة القليوبية من أسرة سورية األصل ،ولم يتم
المراحل التعليمية لمرضه ،فثقَّف نفسه بالقراءة ،واستقر أكثر حياته في مدينة (طنطا) حيث كان كاتبا في إحدى المحاكم
بها حتى توفي سنة 1356هـ 1937 /م.
وله ديوان شعر من ثالثة أجزاء وكتب نثرية متعددة مثل :إعجاز القرآن  -وتاريخ األدب العربي  -ورسائل األحزان -
والسحاب األحمر  -وحديث القمر  -وأوراق الورد  -والمساكين .وجمع مقاالته التي نشرتها له مجلة الرسالة في كتابه
(وحي القلم) .وينتمي في النثر والشعر إلى مدرسة المحافظين.
جو النص :كان الكاتب عائدا إلى منزله ليال فرأى طفلة في الخامسة من عمرها ومعها أخوها في الثالثة من عمره
تائهين قد ضالَّ الطريق إلى منزلهما فشعرا بالرعب لهذا الضياع ،وأشفق عليهما الكاتب وقدم لهما بعض قطع الحلوى
حتى ظهرت أمهما تبحث عنهما وغمرتهم الفرحة جميعا ...وتأثر الكاتب بهذا الحادث فكتب قصة هذين الصغيرين مبينا
مدى المعاناة التي حدثت لهما ولذويهم.
س :لماذا اختار الكاتب عنوان المقالة كلمة واحدة هي (الصغيران)؟
جـ :ليوضح حاجة األطفال الشديدة إلى الرعاية والعطف واالهتمام.
العاطفة المسيطرة:عاطفة األسى والحزن الشديد واأللم واإلشفاق لحال الصغيرين التائهين الممتزجة في النهاية بعاطفة
السعادة والفرحة لحظة عودة الطفلين إلى أحضان أمهما.
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الطريق ومنقط ِع ِه؛ إِ ِذ انتفضتُ انتفاضة الذع ِْرَ ،
ُ
ِ
مضاج ِعها ،فبينما أ ُم ُّد عين َّ
ِ
وأديرهُما في مفتتحِ
سو ِعها ،ذلكَ حينَ أبص َْرتُ الطفلَي ِْن).
ب اللسعةُ ب َم ْل ُ
ب بجسمي ُك ِلّ ِه ،كما تَثِ ُ
القل ِ
اللغويات
 عريت :أي خلت ×ازدحمت  -أواخر الناس :بقية الناس المتأخرين في العودة  -طوارق الليل :الحيوانات الخارجة ليالمن قطط ضالة ونحوها ،م طارق  -يقظة :نشاط وانتباه × نوم  -تحبو :تزحف ،والمقصود تسير ببطء من التعب ×
تسرع  -المضاجع :م مضجع وهو مكان النوم  -مفتتح :أول  -منقطع :نهاية  -الذعر :الفزع والخوف  -وثبت :قفزت
 رجة :هزة -اللسعة :لدغة العقرب وهي مؤلمة  -الملسوع :الذي لسعته العقرب.الشرح
مضى جزء من الليل ،وقد خال الطريق من الناس إال من تضطرهم ظروف أعمالهم أن يعودوا إلى منازلهم متأخرين،
وكانوا يمشون في تعب وبطء ،وكذلك كان هناك بعض الحيوانات الضالة ،وكنت أتجول ببصري في الطريق في كل اتجاه
ي وهاجمني إحساس بالفزع والرعب عند رؤية الطفلين.
إذ سيطر عل ّ
س :عال َم اعتمد الكاتب في عرض مقاله؟
جـ :اعتمد الكاتب في عرض مقاله على طريقة السرد ،فيحدد الزمان وهو أول الليل ،والمكان وهو الطريق ،واألشخاص
وهم بقايا الناس العائدين إلى منازلهم متأخرين والقطط والحيوان الخارجة ليال تبحث عن رزقها ،وبقية من نشاط الناس
في النهار في طريقها إلى االختفاء.
مواطن الجمال
س :ما العاطفة المسيطرة على الشاعر؟
جـ :العاطفة المسيطرة على الشاعر :عاطفة اإلشفاق والفزع.
[كانت األرض قد عريت] :استعارة مكنية ،تصور األرض بشخص عار ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بهدوء الليل.
ق اللي ِل] :استعارة مكنية ،تصور الناس والحيوانات ببقية المالبس التي
الناس
أواخ ِر
[األرض قد ع َِريَتْ إال من
ِ
ُ
ِ
ِ
وطوار ِ
تستر الجسد ،وتوحي بهدوء الليل.
النهار تحبو] :استعارة مكنية ،تصور اليقظة بأطفال تحبو ،وتوحي ببطء الحركة ،وتثاقل الناس.
[يقظ ِة
ِ
[تحبو في الطريق] :كناية عن التعب الشديد.
[الليل ـ والنهار][ ،مفتتح ـ ومنقطع] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد ،ويفيد الشمول.
 [أواخر الناس ـ وطوارق الليل ـ وبقية من يقظة النهار] :محسن بديعي  /ازدواج له تأثير موسيقى جميل. %تذكر:
االزدواج هو :التوازن الموسيقي بين الجمل بدون سجع وله تأثير موسيقي جميل غير متكلف.
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[أمد عيني وأديرهما] :كناية عن التطلُّع والتأمل في الطريق ،أو عن خلو الطريق من المارة .واستعارة مكنية حيث
صور العين بشيء يمد
[عيني] :مجاز مرسل عن البصر عالقته :السببية.
[انتفضت انتفاضة الذعر] :تشبيه النتفاضته بانتفاضة إنسان مذعور ،ويدل على قوة االنفعال والتأثر.
[وثبت رجة القلب بجسمي كله كما تثب اللسعة بملسوعها] :تشبيه تمثيلي حيث شبه حالته حينما انتفض فجأة مذعورا
بحالة من لدغه عقرب؛ ليدل على شدة األلم المفاجئ الذي أحس به الكاتب عند رؤية الصغيرين ،وفيه توضيح وإيحاء
برقة شعوره نحو األطفال.
[ذلك حين أبصرت الطفلين] :قدم األثر الذي شعر به (انتفاضة الذعر  -رجة القلب) قبل أن يذكر سببه للتشويق.
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 ضَال َّ :تاها وضاعا × اهتديا َ -ح ْي ُد الطريق :جانبه ج أحيادُ ،حيودَ ،حيْد -ذلَّة :مهانة × عزة  -تحسب :تظن  -التخاذل:الضعف  -تعد عمرها على خمس أصابعها :كناية عن صغرها  -ينحدران :ينزالن ،والمقصود يمشيان بال إرادة
 نزل بهما :أصابهما  -تطوح :تلقي ،تقذف – األقدار :م قَدَر ،وهو ما كتبه هللا على اإلنسان.الشرح
س :اشرح العبارة مبينا ما فيها من داللة على الحالة النفسية للطفلين.
جـ :هذان الطفالن تائهان عن أهلهما يمشيان على جانب الطريق في ذلة وانكسار تخالهما من الضعف ال يمشيان ،بل
يتزحزحان ،فتحسبهما من البطء واقفين ،وهما طفلة في الخامسة من عمرها وطفل في الثالثة من عمره ،مندفعان بال
إرادة ف ي ظلمة الليل ،وقد أصابهما من الهم وهما يبحثان عن منزلهما ما يصيب الرحالة الذي ضل طريقه في بحر
مظلم.
 والعبارة تدل على الحالة النفسية للطفلين فهما من الخوف يسيران على جانب الطريق ومن الحيرة يسيران ببطء،والهم يسيطر عليهما كأنهما في بحر مظلم.
س :لماذا حدد الكاتب عمر الطفلين في هذه الفقرة؟
جـ :حدد الكاتب عمر الطفلين؛ ليظهر مدى حاجتهما الشديدة للرعاية والعطف.
 [صغيران ضال] :إيجاز بالحذف فقد حذف المبتدأ وتقديره (هذان) لالهتمام بالخبر؛ لبيان ضرورة اإلشفاق عليهما. [وصغيران] :تعبير يدل على حاجتهما لإلشفاق. [هذا الليل] :تعريف للتهويل. [يمشيان على حيد الطريق في ذلة وانكسار] :صورة واقعية رائعة تبرز حالة الضياع التي يعيشها الصغيران في ذلكالوقت.
 [تحسب أقدامهما من البطء والتخاذل ال تمشي] :كناية عن الحيرة والتردد واالضطراب. [قليال قليال] :تكرارها يؤكد بطء الحركة ويوحي بما في نفسهما من يأس ،فال أمل يحركهما ،وال هدف ينطلقان إليه بلربما كان إسراعهما سببا في زيادة بعدهما عن األهل والبيت.
 [فكأنهما واقفان] :كناية عن شدة البطء. [طفلة تعد عمرها على خمس أصابعها] :كناية عن صغرها ،وقلة خبرتها بالحياة ،والكاتب هنا دقيق في تعبيره عنطبيعة الطفولة.
[يمشيان ـ وواقفان][ ،طفل ـ طفلة][ ،ينزل ـ يركب] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.
[أمواج الليل] :تشبيه بليغ لليل باألمواج يدل على تتابع الظالم ورهبته.
س :للنقاد رأي في (ينحدران) هنا .وضحه واذكر رأيك.
جـ :بأخذ النقاد على الكاتب التناقض هنا (ينحدران  -وواقفين) ،ألن االنحدار اندفاع من أعلى إلى أسفل وهذا يفيد
السرعة ،وهذا ال يتناسب مع قول الكاتب (كأنهما واقفان) التي تدل على البطء ،وهذا نقد مقبول.
[وقد نزل بهما من الهم في البحث عن بيتهما ما ينزل مثله بمن تطوح به األقدار إذا ركب البحر المظلم ،ليكشف عن
أرض جديدة] :تشبيه تمثيلي ،يصور حال الصغيرين في بحثهما عن بيتهما بحال الرحالة الذي ألقت به األقدار في بحر
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مظلم ال يعرف له شاطئا فانتابته الهموم الثقيلة لفقد أمله في النجاة وفي العثور على األرض الجديدة التي يحاول
اكتشافها ،وهي صورة توحي بالضياع وشدة الهموم.
[البحر] :مجاز مرسل عن السفينة عالقته :المحلية.
[تطوح به األقدار] :استعارة مكنية ،تصور األقدار بإنسان يُلقي.
س :أترى عالقة بين قوله( :ليكشف عن أرض جديدة) وقوله( :في البحث عن بيتهما)؟
جـ :نعم .فالمقارنة بين التعبيرين توحي بأن عثور الصغيرين على بيتهما أمل ضخم للغاية ال يقل عن اكتشاف الرحالة
ألرض جديدة ،كما أن العبارة تعليل لما قبلها.
س :ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في الفقرة السابقة؟ وما أثرها في اختيار األلفاظ؟
جـ :العاطفة المسيطرة على الشاعر :عاطفة اإلشفاق الممتزجة بالحزن واألسى.
 واأللفاظ تحمل دالالت تلك العاطفة فكلمة (الليل) توحي بالخوف والفزع ،وكلمة(التخاذل) توحي بالضعف ،وكلمة(تعد)توحي بقلة خبرة الطفلة ،وكلمة(ينحدران) توحي بفقد اإلرادة والسيطرة على النفس ،وكلمة(أمواج) توحي باستمرار
الرهبة وتتابعها ،وكلمة (تطوح) توحي بالضعف.
" خوف وفزع "
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اللغويات
يفيض :يزيد × ينضب ،ينقص  -مذعورة :خائفة  -الشاة :الواحدة من الغنم ج شاء
 تتبين :ترى ،تعرف × تجهل -ُ
ْ
ُ
َ
شياه ،مادتها (شوه) -القطيع :الجماعة من الغنم ج قطعان ـ وقِطاعِ  -الغريزة :الفطرة ،الطبيعة ج غرائز
و ِ
 يتسحبان :أي يمشيان ويسيران في حذر  -المنبثقة :النابعة المندفعة.س :اشرح الفقرة مبينا فيها حالة الطفلين النفسية.
جـ :ترى الخوف المسيطر عليهما ظاهر فيريان كل ما حولهما مذعورا مثلهما فالمنازل مذعورة خائفة ،ونظراتهما
خائفة مرعوبة كنظرات الشاة الضالة عن قطيعها الفزعة من الذئاب الجائعة التي تحاول افتراسها ..ويتسحبان معا وراء
األشعة المنبثقة في الطريق ،كأن أضواء المصابيح المتعلقان بها هي طريق إلى قلبيهما الصغيرين.
 والعبارة تدل على ما في نفس الطفلين من الخوف والفزع ،فاأللفاظ (الخوف  -مذعورة -يتلفتان -خوف الذئب-يتسحبان) تبرز الهلع والخوف الشديد المستحوذ على الصغيرين.
س :لماذا يتعلق الصغيران باألشعة؟
جـ :ألن األشعة هي خيط األمل الذي يوصلهما إلى منزلهما فلو ساد الظالم لضاع أملهما في العثور عليه.
مواطن الجمال
 [تتبين الخوف في عيونهما الصغيرة] :استعارة مكنية تصور الخوف شيئا ماديا يرى وسر جمالها التجسيم. [تراه يفيض منهما على ما حولهما] :استعارة مكنية تصور الخوف ماء يفيض ـ وسر جمالها التجسيم ،وتوحي بزيادةالهموم.
 [يفيض] :توحي بكثرة الخوف وشدته واستمراره. [تتبين الخوف  -تراه يفيض] :العبارة الثانية نتيجة لألولى.س :بين وجه الدقة في اختيار األلفاظ في [تتبين مع الخوف] ،و[تراه مع يفيض].
جـ :الدقة تتضح في قوله [ :تتبين مع الخوف]؛ ألن الخوف إحساس داخلي يحتاج إلى ظهور وإثبات ومعرفة ،و[تراه مع
يفيض]؛ ألن الشيء الذي يفيض يكون واضحا يمكن رؤيته بسهولة.
 [حتى ليحسب كالهما أن المنازل عن يمينه وشماله أطفال مذعورة] :تشبيه المنازل بأطفال مذعورة ،وسر جمالهالتشخيص ،وهي صورة جديدة مبتكرة.
 [يمينه ـ وشماله] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد ،ويفيد الشمول لكل مكان.[حتى ليحسب كالهما ..الخ] :أسلوب مؤكد بــ (الالم وأن) واستعمال (حتى) يدل على بلوغ الغاية حتى إن الهم عم
المنازل.
[يتلفتان كما تتلفت الشاة الضالة عن قطيعها] :تشبيه تمثيلي لحركتهما بحركة الشاة الخائفة من الذئب وسر جماله
التوضيح ،ويوحي بالفزع.
[ال يتحرك في دمها بالغريزة إال خوف الذئب] :كناية عن شدة خوف الشاة الوحيدة.
[ال يتحرك في دمها بالغريزة إال خوف الذئب] :أسلوب قصر وسيلته بالنفي واالستثناء يفيد التوكيد والتخصيص.
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[يتسحبان معا وراء األشعة] :كناية عن تعلق أملهما بالنور حتى ال يضيعا في الظالم.
[معا] :توحي بالزمة كل منهما إلى اآلخر.
[األشعة المنبثقة في الطريق] :استعارة مكنية تصور األشعة مياها منبثقة ،وفيها توضيح.
[كأن أضواء المصابيح هي طريق قلبيهما الصغيرين] :تشبيه ألضواء المصابيح بالطريق ،وفيه توضيح وإيحاء بتعلق
آمالهما باألضواء.
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اللغويات
 منقطعان :منفردان ،تائهان  -أهنأ :أسعد  -أشقَى :أتعس  -الفظيعة :المخيفة  -مثقالَي ِْن :م مثقال وهو وحدة وزنيةقديمة ج مثاقيل ،والمراد شيء قليل -الرعب :الخوف.
الشرح
س :اشرح الفقرة مبينا الشعور المسيطر على الطفلين ،وأثر ذلك في اختيار الكاتب لأللفاظ.
جـ :والصغيران يشعران بالضياع؛ النقطاعهما وابتعادهما عن بيتهما في ظالم الليل ،وإذا لم يكن هناك أسعد من ليل
الطفل النائم قرير العين ،فليس هناك أشقى وأقسى من ليل الطفل الضائع ..فلقد نامت أحالمهما الصغيرة (أحالم العودة
إلى البيت) ،واستيقظت أعينهما للحقائق المظلمة الفظيعة (أنهما تائهان) ،وضاعا من البيت ،ويحسبان بطبيعة الطفولة
أن البيت هو الضائع منهما .طفالن في وزن مثقالين (للداللة على الصغر) من اإلنسانية ،ولكنهما يحمالن وزن قناطير
مقنطرة من الرعب.
 وقد اختار الكاتب األلفاظ المالئمة لشعور الخوف واليأس المسيطر على الطفلين مثل( :منقطعان  -ظالم الليل  -أشقىمن ليل الطفل الضائع  -الحقائق المظلمة الفظيعة -ضاعا  -قناطير من الرعب).
س :في الفقرة السابقة نجد غموضا في مقال الرافعي هات مثاال لذلك الغموض ووضحه.
جـ :ما يدل على الغموض عبارة( :استيقظت أعينهما للحقائق المظلمة الفظيعة) فوصف الحقائق بالمظلمة غير واضح؛
ألن الحقائق بطبيعتها واضحة.
مواطن الجمال
 [منقطعان في ظالم الليل] :إيجاز بالحذف ،فقد حذف المبتدأ وتقديره (هما) ،وهو أسلوب خبري يوحي بالضياع. [ليس على األرض أهنأ من ليل الطفل النائم ـ وهل يكون فيها أشقى من ليل الطفل الضائع؟] :محسن بديعي  /مقابلةتوضح المعنى بالتضاد ،والمقارنة بين الحالين ،كما أن بين العبارتين ازدواج يعطي جرسا موسيقيا جميال.
 [أهنأ من ليل الطفل النائم  -أشقى من ليل الطفل الضائع؟] :استعارة مكنية فيها تشخيص لليل بالطفل الهانئ ،أوي.
الشق ّ
 [فهل يكون فيها أشقى من ليل الطفل الضائع؟] :أسلوب إنشائي  /استفهام غرضه :النفي. [نامت أحالمهما] :استعارة مكنية فيها تصوير لألحالم باإلنسان النائم ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي باليأس. [نامت ـ واستيقظت] محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد [الحقائق المظلمة] :استعارة مكنية تصور الحقائق الضائعة مكانا مظلما .وفيها تجسيم وإيحاء بالوحشة. [البيت هو الضائع] :استعارة مكنية تصور البيت متاعا ضائعا ،وتوحي بسذاجة تفكيرهما.[طفالن في وزن مثقالين من اإلنسانية] :خيال مركب فيه صورتان:
 تشبيه للطفلين بوزن مثقالين للداللة على الصغر. واستعارة مكنية فيها تجسيم لإلنسانية كأنها شيء مادي يوزن بالمثاقيل.[يحمالن وزن قناطير من الرعب] :استعارة مكنية فيها تجسيم للرعب كأنه بوزن بالقناطير.
[مثقالين ـ وقناطير] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد.
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" تأثر الكاتب بمنظر الطفلين "
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اللغويات
 سواك :غيرك  -النملتين :أي الطفلين  -جنح الليل :جزء منهَ ،ه ِزيع -أخرجتهما :أظهرتهما بهذه الصورة مخرج :مصدر ميمي بمعنى إخراج  -موعظة :عبرة ج مواعظ  -أكبر حقيقة في القلب :أي عاطفة الرحمةع ْبقَر وهي أرض يقال أن الجن يسكنها) -الحب :أي الطفل  -الرحمة :أي الطفلة -
 عبقري :بارع ،نابغة (نسبة إلى َمتساندا :مستندا ومعتمدا  -اليتم :االنفراد  -مسكنة :ذل – كآبَت ُها :حزنها .المصادفة × :االتفاق والتدبير.
الشرح
يتضرع الكاتب إلى هللا مستجيرا به أن ينقذ برحمته المتدفقة هذين الصغيرين ويرحمهما من الضياع والتخبط في ظالم
الليل الذي يشبه في سواده نقطة من غضب هللا ،فهما موعظة حية توقظ القلوب الرحيمة لمحاولة حماية المشردين،
فالصغيران صورة لإلنسانية البريئة المتمثلة في طفل يرمز للحب وطفلة ترمز للرحمة وهو يستند إليها ويسيران في
طريق المجهول والضياع ال يعرفان المصير وعليهما مالمح الذل والضياع ،وحولهما ظالم الليل الموحش وكآبته
القاتمة.
مواطن الجمال
 [يا من ال إله إال هو] :إنشائي  /نداء غرضه :الدعاء والتضرع هلل ،ويدل على النزعة الدينية عند الكاتب ،كما أن فيهأسلوب قصر يفيد توكيد وتخصيص األلوهية باهلل سبحانه وتعالى.
 [من سواك لهاتين النملتين؟] :أسلوب إنشائي  /استفهام غرضه :النفي. [النملتين] :استعارة تصريحية شبه الصغيرين بالنملتين ،وسر جمالها التوضيح ،وتوحي بضعفهما وصغرهما الشديد،واحتياجهما للعطف والرعاية.
 [الليل الذي يشبه نقطة من غضبك] :تشبيه لظالم الليل بنقطة من غضب هللا ،ويدل على سواد الليل ووحشته. [أخرجتهما مخرج أصغر موعظة للعين] :تشبيه لخروج الطفلين بالموعظة ،ويدل على النزعة الدينية عند الكاتب. [موعظة تنبه أكبر حقيقة في القلب] :استعارتان مكنيتان األولى تصور الموعظة إنسانا ينبه .والثانية تصور حقيقةالرحمة إنسانا يستيقظ ،وسر جمالهما التشخيص.
 [أصغر  -أكبر] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد ،ويفيد الشمول. [جذب لها كل أحزان النفس] :استعارة مكنية فيها تجسيم لألحزان كأنها معدن ينجذب. [صورة الحب يمشى] :استعارة مكنية فيها تشخيص للحب بإنسان. [متساندا إلى صدر الرحمة] :استعارة مكنية تصور الرحمة إنسانا له صدر .وفيها تشخيص. [الحب] :استعارة تصريحية فيها تصوير للطفل بالحب ،وتوحي بالطهر. [الرحمة] :استعارة تصريحية فيها تصوير للطفلة بالرحمة. [أوله  -آخره] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد ،ويفيد الشمول. [أصغر موعظة للعين ـ وأكبر حقيقة في القلب ـ ذل اليتم من األهل ـ ومسكنة الضياع ،وظالم الطبيعة وكآبتها] :محسنبديعي  /ازدواج.
 [طريق المصادفة] :تشبيه بليغ حيث شبه المصادفة بالطريق تجسيما للمعنى وإيحاء بالحيرة والقلق واالضطراب. [ذل اليتم] :تشبيه بليغ حيث شبه اليتم بالذل ،وفيه استعارة مكنية حيث شبه اليتم بإنسان ذليل وسر جمالهاالتشخيص.
 تبدو دقة الكاتب في استخدام ذل مع اليتم وذلك للتالزم بينهما وذلك ألن اليتم ينتج عنه الذل. تبدو دقة الكاتب في استخدام مسكنة مع الضياع ألن الضياع واالبتعاد عن األهل يدفع المرء للهدوء واالنزواء عنالناس.
س :في الفقرة السابقة صورة ممتدة .وضحها.
جـ :الصورة الممتدة( :صورة الحب يمشي متساندا إلى صدر الرحمة في طريق المصادفة المجهولة من أوله إلى
آخره)؛ فقد شخص الحب وجعله إنسانا يمشي  -ثم استمر في الخيال فجعله متساندا إلى صدر الرحمة  -ثم استمر في
الخيال ـ أيضا ـ فجعله سائرا في طريق المصادفة المجهولة.
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" أمومة مبكرة "
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اللغويات
 تنبهت :استيقظت  -تشد :تمسك  -يا لرحمة هللا :أسلوب نداء تعجبي لالستغاثة  -منكبه :كتفه ج مناكب أدرى :أعرف  -ال يتساقط :ال يقع  -الضئيل :الصغير ،النحيل × الضخم ج ضئال  -لغة اللسان :الكالم – لغة اللمس:الحنان - .رسخت :استقرت ،قويت ،ثبتت.
الشرح
س :اشرح الفقرة مبينا ما فيها من روح التماسك عند الخطر.
جـ :كانت الطفلة تشد وتمسك بيديها على يد أخيها بما فيها من غريزة األمومة؛ لتبعث في قلبه الطمأنينة ،أو تحمل عنه
بعض تعبه ،أو لتفهمه بلغة اللمس ما لم تستطع التعبير عنه ،أو لتستمد من رجولته حماية ألنوثتها بوحي الطبيعة
والفطرة.
 وهذا يدل على أن الخطر يوحد النفوس ويقوي العالقة بين األفراد فاحتماء كل منهما باآلخر قوة لهما.مواطن الجمال
 [تنبهت فيها غريزة أم كاملة] :استعارة مكنية تصور الغريزة إنسانا يستيقظ ،وفيها تشخيص. [فهي تشد بيدها على يده ] :كناية عن بث الطمأنينة ،والعبارة تفسير وتوضيح لما قبلها. [كأنها تحاول أن يطمئن أخوها إلى أنه معها] :كناية عن قوة العالقة بينهما [فيا لرحمة هللا] :أسلوب إنشائي  /نداء تعجبي ،غرضه :االستغاثة باللجوء إلى رحمة هللا لتشمل هذين الصغيرين،وهذا يدل على نزعة الكاتب الدينية.
 [لتحمل عنه بعض تعبه] :استعارة مكنية تصور التعب شيئا ماديا يحمل ،وتوحي بالمشاركة ،والعبارة تعليل لما قبلها. [فال يتساقط] :نتيجة لما قبله. [ضائعة × لن يضيع] :طباق بالسلب يبرز المعنى. [أكبر  -الضئيل] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [فال أدرى إن كان ذلك لتحمل عنه بعض تعبه فال يتساقط ـ وليكون بها أكبر من جسمه الضئيل فال يخاف] :محسنبديعي  /ازدواج[ - .فال يخاف] :نتيجة لما قبله.
 [لغة اللمس] :تشبيه بليغ للمس باللغة ،ويوحي بقوة التأثير. [الرجولة  -أنوثتها] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [إنما هي تستمد من رجولته الصغيرة حماية ألنوثتها] :أسلوب قصر ووسيلته (إنما) للتوكيد وتخصيص الحكم. [تستمد من رجولته الصغيرة حماية ألنوثتها] :استعارة مكنية تصور الرجولة بملجأ تحتمي به ،وسر جمالها التجسيم،وتوحي باألمن.
 [لتحمل عنه ...ليكون بها أكبر ...ألنها لم تستطع ..إنما هي تستمد] :كل هذه العبارات تعليل لقوله( :أسندت منكبه إلىصدرها)
 [أفاضته على جسمه بلغة اللمس] :استعارة مكنية حيث صور الحب بماء فياض تجسيما للمعنى وإبرازا لوضوح الحبوغزارته.
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" أين أبي وأين أمي؟! "
الناس نظرات يتيمة ترت َ ُّد على قل ِب ِه آالما ال رحمةَ فيها؛ ِإ ْذ يشه ُد
ب في وجو ِه
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ف َط ِعما واستَض َحكا ،وتطلعا لحياة جديدة آمنة).
اللغويات
 بإزائنا :بمحاذاتنا ،أمامنا ،مادتها (أزي)  -يقلب :أي يحرك ويدير وينظر  -يتيمة :أي ذليلة  -يشهد :يرى ألهيتهما :شغلتهما ،أنسيتهما  -البطن :المراد المعدة ،سرور البطن :يكون بالطعام  -دفنت :أخفيت الحلواء :الحلوى ج حالوي  -طعما :أكال.الشرح
وعندما وقف الطفالن أمامنا ،أخذ الطفل يرسل نظرات حزينة مؤلمة في وجوه الجالسين ،فكانت ترجع إلى قلبه آالما ال
رحمة فيها؛ ألنه لم يشاهد بين وجوه الجالسين ذلك الوجه المحبوب إلى نفسه وهو وجه أبيه أو وجه أمه ..ولكن عندما
رأيت الطفلين ضممتهما إلى صدري وعطفت عليهما ،وشغلتهما عن أحزانهما حيث قدمت لهم بعض قطع الحلوى
فضحكا وأكال ونسيا أحزانهما وتطلعا لحياة جديدة.
مواطن الجمال
[كان هذا الصغير يقلب في وجوه الناس نظرات] :كناية عن التطلع والحيرة.
[نظرات يتيمة] :استعارة مكنية تصور النظرات أطفاال يتامى ،وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بالذل واالنكسار.
[ترتد على قلبه آالما ال رحمة فيها] :استعارة مكنية تصور النظرات سهاما ترتد على قلبه فتؤلمه بدون رحمة .وسر
جمالها التجسيم ،وتوحي بالخيبة والحسرة.
[أمه  -أبيه] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد ،ويفيد الشمول ،وأيضا مراعاة نظير تثير الذهن.
[ال يعرفه ..إال في اثنين :أمه وأبيه] :أسلوب قصر ووسيلتـه النفي (ال) واالستثنـاء (إال)؛ للتوكيد وتخصيص الحكم.
[أمه وأبيه] :تفصيل بعد إجمال [اثنين]؛ للتشويق والتوكيد.
 [ضممتهما إلى] :كناية عن العطف والحنان.[ألهيتهما عن كآبة القلب بسرور البطن] :كناية عن تقديم الطعام لهما[ - .كآبة القلب] :استعارة مكنية صور القلب
بإنسان كئيب[ - .سرور البطن] :استعارة مكنية تصور البطن بإنسان مسرور.
 [كآبة القلب ـ وسرور البطن] :محسن بديعي  /مقابلة توضح المعنى بالتضاد وبينهما (ازدواج) أيضا.[دفنت كل آالمهما في بعض قطع الحلواء] :استعارة مكنية تصور اآلالم بعد إزالتها أمواتا تدفن ،وسر جمالها التجسيم.
وتوحي بالقضاء عليها.
نقد :يعاب على الكاتب أنه جعل الحلوى مكان دفن اآلالم؛ فالحلوى رمز لسعادة األطفال والدفن رمز لأللم.
" األمل يعود بظهور األم " (حفظ)
ٌ
ْ
َ
ت
ا
كذ
تهفو
ة
امرأ
فإذا
ن
ي
ب
ت
ف
،
ق
الطري
ح ليلة مظلمة ت َ ْغشَى
َ َّ تُ
ِ
َ
(وبي َنما نحنُ على ذلكَ  ،إ ِذ ارت َف َع سوا ٌد ُم ْق ِب ٌل كأ َّنه رو ُ
َ
طارتْها
بقوة تحتر ُ
الجنا َحي ِْن ،وكأنَّها تَنسا ُ
ق في ِ
ق َّ
ي أ ُّم الطفلَي ِْن ،تبدو من لهفَتِها ،واستَ َ
داخ ِلها ،ث َّم أخذتْنا عيناها ،فإذا ه َ
ْ
َ
َ
لول َديْها كأنَّما تحاو ُل ْ
َ
بأنَّ
تْ
منتشرة على َوجْ ِهها،
ن
كا
َها
ح
رو
إال
ي
ه
أنها
ف
عر
وما
ها،
ب
قل
ة
بقو
بعيد
من
ما
ه
ف
ط
ت
تخ
أن
تُ
ِ ُ
َ
َ
َّ ِ ِ
َ
ُ
ُ
ت الجنة تحتَ ق َد َميْها).
سة في نظراتِها إلى
الصغيرين ،وكانَتْ لها هيئ َة أ ّم ُو ِضعَ ِ
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اللغويات
إذ :حرف للمفاجأة  -ارتفع :ظهر  -سواد :شخص  -تغشى :تغطى × تكشف  -تبينت :تأملت واكتشفت  -إذا :حرفللمفاجأة – امرأة ج نساء  -تهفو :تسرع × تبطئ  -كذات الجناحين :كالحمامة ونحوها من الطيور  -تنساق :تندفع
 أخذتنا :رأتنا ووقعت علينا  -تبدو :تظهر  -لهفتها :حرقتها ،حسرتها  -استطارتها :فزعها  -وضعت الجنة تحتقدميها :تأثر بالحديث الشريف " ا ْل َجنَّةُ تَحْ تَ أَ ْقد َِام األ ُ َّمهَات".
الشرح
 وبينما نحن نحاول أن ندخل السرور على الطفلين ،ونخفف عنهما آالم الشعور بالخوف ،فجأة ظهرت األم مسرعةكالطائر كأن احتراق قلبها على ولديها يمدها بالطاقة فعرفها الكاتب من نظراتها ولهفتها على صغيريها وحاولت
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اختطافهما من بعيد بقوة حنانها فحقا الجنة تحت أقدام األمهات.
س :عرف الرافعي بالغموض أحيانا  -عين عبارة فيها غموض من هذه الفقرة.
جـ( :ارتفع سواد مقبل كأنه روح ليلة مظلمة) .ما هو روح الليلة المظلمة؟ وهل وجه الشبه السواد؟ إن السواد هنا
ليس لونا ولكن معناه الشخص .من هنا جاء الغموض.
س :تبدو في هذه الفقرة النزعة الدينية عند الكاتب وضح ذلك.
جـ( :وكانت لها هيئة أم وضعت الجنة تحت قدميها) الكاتب يشير إلى الحديث الشريف (ا ْل َجنَّةُ تَحْ تَ أ َ ْقد َِام األ ُ َّمهَات) جزاء
على ما تبذل األم من جهد في سبيل األوالد وهذا يدل على النزعة الدينية عند الرافعي.
مواطن الجمال
 [ارتفع سواد مقبل كأنه روح ليلة مظلمة] :تشبيه لألم في خفتها واندفاعها بروح ليلة مظلمة وهدفه التوضيح .ولكنهتشبيه غامض متكلف.
 [ليلة مظلمة تغشى] :استعارة مكنية تصور لليلة بالغطاء األسود ،وهي توحي بانتشار الظالم. [امرأة تهفو كذات الجناحين] :تشبيه للمرأة في سرعتها بالطائر ،وسـر جمالـه التوضيـح ،وهي توحي باللهفة الكبيرةوشدة اإلقبال.
 [ذات الجناحين] :كناية عن الطائر. [كأنها تنساق بقوة تحترق في داخلها] :كناية عن السرعة والحماسة [أخذتنا عيناها] :تعبير يوحي بسرعة إدراكها لهم. [كأنما تحاول أن تختطفهما من بعيد بقوة قلبها] :كناية عن شدة شوقها إليهما. [روحها كانت منتشرة على وجهها ملموسة] :استعارة مكنية تصور روحها أشعة منتشرة على وجهها وملموسة فينظراتها .وسر جمالها التجسيم وتوحي بشدة الفرح والسعادة برؤية الطفلين.
 [ما عرفت بأنها هي إال بأن روحها كانت منتشرة على وجهها] :أسلوب قصر ووسيلتـه النفي (ما) واالستثنـاء (إال)؛للتوكيد وتخصيص الحكم.
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اللغويات
 ه َّل :فرح  -نفضا :حركا × سكنا  -أكبت :أقبلت ومالت × أدبرت  -التحما :التصقا × انفصال  -الفاصلة :الحاسمة.الشرح
س :اشرح الفقرة مبينا لون العاطفة المسيطرة عليها وأثرها في التعبير.
جـ :رآها الطفالن فرحا وفتحا ذراعيهما ،فأقبلت عليهما تقبلهما ،والدموع تسيل من عينيها ،وتعانق الجميع واشتبكت
األذرع في األذرع وجمعت بين الثالثة محبة ال تستطيع أن تفرق بين ثالثتهم إال بالكبر والصغر وكأن األم في هذه
اللحظة تحولت إلى طفلة صغيرة بدأت حياتها معها في وقت من األوقات الفاصلة التي يتغير فيها مسار التاريخ.
 العاطفة المسيطرة هنا عاطفة الفرح وظهر أثرها في التعبير مثل( :ه َّل  -أكبت هي بجسمها عليهما ومدامعها وقبالتها التحما بها التحام الجزء بكله  -واشتبكت األذرع في األذرع  -الحب).س :لماذا كان تاريخ هذه األم يبدأ من جديد؟
جـ :ألن حياتها مرتبطة بحياة طفليها ،فلو ضاعا انتهت حياتها ،ولما وجدتهما بدأت حياتها مرتبطة بحياة طفليها فلو
ضاعا انتهت حياتها ،ولما وجدتهما بدأت حياتها من جديد فكأن تاريخها يبدأ من جديد.
مواطن الجمال
 [هل الطفالن لما أبصرا أمهما] :كناية عن شدة تعلقهما بأمهما. [نفضا أيديهما نفض األجنحة] :تشبيه يدل على السعادة وفيه توضيح وإيحاء بالخفة والنشاط. [أكبت هي عليهما بجسمها ومدامعها وقبالتها] :كناية عن شدة حبها ولهفتها. [أكبت هي عليهما بجسمها ومدامعها وقبالتها] :أسلوب خبري إلظهار الحنان ـ والجمع بين جسمها ومدامعهاوقبالتها يدل على جيشان عاطفتها التي تمثلت في اندفاعها نحوهما بجسمها ،وانهمار دموعها فرحا بلقائهما والتعبير
عن حبها لهما بالقبالت.
[ -التحما بها التحام الجزء بكله] :تشبيه يدل على قوة العالقة بين األم وطفليها.
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 [الجزء  -الكل] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [اشتبكت األذرع في األذرع] :كناية عن السعادة وقوة العالقة.[ال تفرق بين ثالثتهم ...إال بالكبر والصغر] :أسلوب قصر ووسيلتـه النفي (ال) واالستثنـاء (إال)؛ للتوكيد وتخصيص
الحكم.
 [الكبر ـ الصغر] :محسن بديعي  /طباق يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [رجعت معهما طفلة] :تشبيه بليغ لألم بالطفلة يدل على سعادتها وحيويتها. [كأن تاريخها يبدأ جديدا] :كناية عن أثر السعادة في حياتهـا كأنها ولدت من جديـد. [يتحول عندها التاريخ] :استعارة مكنية تصور التاريخ نهرا يتحول مجراه تبعا لألحداث.التعليق
اللون األدبي-:
المقال من األدب االجتماعي؛ ألنه يعرض قضية ضياع األطفال وعالقة األم بأطفالها.
س :يرى بعض النقاد أن هذا النص مقال اجتماعي ،ويرى آخر أنه مقال أدبي ويرى فريق ثالث أنه قصة قصيرة.
فما وجهة نظر كل فريق؟ وما رأيك؟ ولماذا؟
جـ:يرى بعضهم أنه مقال اجتماعي؟ ألنه يتناول عالقة األم بطفليها ويعالج قصة األطفال الذين يواجهون مشكلة الضياع
في زحام المدينة وظالم الليل.
 ويرى بعضهم أنه مقال أدبي؛ ألنه كتب بأسلوب أدبي وفيه كل خصائصه.والفريق الثالث يرى أنه قصة قصيرة لما فيه من شخوص وأحداث وعقدة وحل وسرد ووصف.
 وأرى أنه مقال أدبي وموضوعه اجتماعي وعرضه الكاتب بأسلوب قصصي شائق من حادث واقعي.س :تحققت في نص الصغيران السمات (الخصائص) العامة للمقال .وضح.
جـ :بالفعل تحققت فيه السمات العامة للمقال كلها وهي:
( - )1التكوين الفني :فقد تمثلت فيه الوحدة المكتملة من ترابط األفكار وانسجامها.
( - )2اإلمتاع :بالعرض الشائق الذي يجذب القارئ ويؤثر فيه.
( - )3اإلقناع :عن طريق سالمة األفكار ودقتها ووضوحها والصور المؤثرة.
( - )4كونه نثرا :فالمقال قالب نثرى وليس شعرا.
( - )5القصر :فهو قطعة أدبية ال تتجاوز بضع صفحات.
( - )6الذاتية :إذ تظهر فيه شخصية األديب وعواطفه.
( - )7وضوح األسلوب وقوته ،وجماله.
س -ما نوع األسلوب الذي كتب به هذا النص؟ وما خصائصه الفنية؟
جـ :كتب هذا النص بأسلوب أدبي .وخصائصه:
 -1انتقاء األلفاظ وهندسة العبارة.
 -2ظهور العاطفة قوية في ثناياه.
 -3االستعانة بالصور الخيالية والمحسنات البديعية غير المتكلفة.
س :إلى أي المدارس النثرية ينتمي هذا النص؟ وما الخصائص الفنية لنثر هذه المدرسة؟
جـ :ينتمي هذا النص إلى مدرسة المحافظين في النثر األدبي.
وخصائصها الفنية:
 -1الحرص على اللفظ العربي األصيل.
 -2التأثر بالخيال القديم.
 -3التأثر بالثقافة الدينية والتراث القديم.
 -4العناية باللفظ والمعنى مع التحرر من المحسنات المتكلفة.
س :ما أهم اتجاهات الرافعي في أدبه؟
جـ :يمكن حصر أدب الرافعي في اتجاهات ثالثة هي:
 -1الدين والدفاع عن القرآن ورسالة اإلسالم كما في كتابه (إعجاز القرآن).
 -2الدفاع عن اللغة العربية واألدب العربي ولذلك ألف كتابه (تاريخ األدب العربي).
 -3االتجاه إلى الواقعية والتجارب الذاتية ،كهذا المقال (الصغيران).
س:ما سمات شخصية الرافعي؟ وما خصائص أسلوبه الفنية؟
جـ :سمات شخصية الرافعي:
 - 1الحس المرهف - 2 .القدرة على التعبير.
 - 3سعة الثقافة - 4 .اإلفادة من الثقافة الدينية.
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 - 5االتجاه إلى التجديد - 6 .التأثر باألحداث.
 خصائص أسلوب الرافعي الفنية: -1االتجاه إلى الواقعية في اختيار الموضوع أو الدين أو التاريخ.
 -2االعتماد على مجموعة قليلة من األفكار واالستقصاء فيها والتعمق بالتحليل والتعليل والتوليد مما يؤدي إلى
غموضها أحيانا مثل (ارتفع سواد مقبل كأنه روح ليلة مظلمة) .أي يميل إلى اإلطناب ويأتي بالمعنى الواحد في أكثر من
صورة.
 -3االعتماد على التصوير وابتكار التشبيهات والتفصيل بعد اإلجمال.
 -4الدقة في اختيار اللفظ األصيل مع إحكام الصياغة ،والتحرر من الصنعة اللفظية.
 -5التأثر بالثقافة الدينية والتراث األصيل.
 -6االعتماد على الموسيقى النابعة من تقطيع الجمل تقطيعا متوازيا يسمى االزدواج.
س :ما المرحلة التي يمثلها الكاتب في تطور النثر؟
جـ :يمثل النص مرحلة االزدهار في تطور النثر الحديث من حيث اتساع األغراض ،والعناية بالفكرة ،وحيوية اللفظ
والتحرر من الصنعة ،وروعة التصوير ،وواقعية الموضوع.
من مالمح المحافظة على القديم في النص:
 – 1بعض الصور التقليدية.
 – 2أصالة اللغة ودقتها.
 – 3التأثر بالثقافة الدينية.
من مالمح التجديد:
 – 1التحرر من المحسنات المتكلفة – 2 .الموضوع جديد فهو من األدب االجتماعي
 – 3االبتكار في بعض الصور واألخيلة – 4 .وضع عنوان يدور حوله النص.
الموسيقا :ظاهرة في المحسنات البديعية مثل (االزدواج) وخفية نابعة من انتقاء األلفاظ وحسن تنسيقها وترابط األفكار
وجمال التصوير.
اتفقت دعوة الرافعي لالهتمام بالطفولة مع اهتمام الدولة باألطفال والمرأة وعمالة األطفال ...وضح ذلك في ضوء فهمك
للمقال ومن خالل الحياة المجتمعية.
اتفقت دعوة الرافعي لالهتمام بالطفولة مع اهتمام الدولة باألطفال والمرأة وعمالة األطفال فقد عبر الرافعي عن االهتمام
بالطفولة واألم المعيلة بصورة غير مباشرة عن طريق المقال السابق.
والدولة اليوم وضعت نظاما جميال يكفل للمرأة اإلنفاق على أوالدها بصورة مشرفة وفتحت المدارس ألوالد الشوارع
وكفلت لألسرة حياة مستقرة.
مالحظات:
 من مؤلفات الرافعي......................،.................،.......... ما نوع هذا المقال من حيث الشكل؟ وما خصائصه الفنية؟....................................................... وضح مصادر الموسيقى في النص............................................................ الطباق في مفتتح ومنقطع يفيد ............والتشبيه في :كما تثب اللسعة بملسوعها يبرز مدى.................... صور الكاتب هذا الحدث بصورة رسام ماهر مستعمال ريشته وضح ذلك. أمواج الليل تشبيه نوعه ...............يصور ........................ويوحي ب................. وضح الصورة الممتدة في النص.ج) من الصورة الممتدة الرائعة صورة لقاء األم بالصغيرين فقد هل الطفالن واحتضنتهما األم والتاحما بها التحام الجزء
بكله حتى ال تستطيع التفرقة بينهم وعادت األم وكأن تاريخا جديدا لها قد كتب في هذه اللحظة المفعمة بالعواطف
اإلنسانية.
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أنتَ س ِيّد قرارك ...لصالح منتصر
 التعريف بالكاتب :األستاذ صالح منتصر كاتب صحفي بجريدة األهرام له عمود يومي باسم (مجرد رأي) وكان قبل ذلكرئيس تحرير مجلة (أكتوبر) ورئيس مجلس إدارة (دار المعارف) للطبع والنشر.
 جو النص :في يوم  7من فبراير سنة  1991كتب صالح منتصر هذه الخاطرة بعنوان (أنت سيد قرارك) ليهيئاألذهان لدعوته بترك التدخين التي حدد لها يوم التاسع من فبراير من كل عام.
 غرض النص:الدعوة إلى عدم التدخين واإلقالع عنه لما فيه من أضرار صحية ونفسية ومادية.س :ما المقصود بـعبارة (أنت سيد قرارك)؟
جـ :أي أنت صاحب الرأي األول واألخير في اتخاذ قرار االمتناع عن التدخين بملء إرادتك وليس ألحد سلطان عليك
ليمنعك عن التدخين سوى نفسك.
عين الذي أصبَحْ تَ فيه عبدا للسيجار ِة ،وحقال
قراركَ  ..فبكلمة منكَ تستطي ُع أن تخر َج من هذا
(أنتَ س ِيّ ُد ِ
السجن اللَّ ِ
ِ
وضغطكَ
صدركَ وقلبِكَ
ومفاص ِلكَ وأعصابِكَ ).
ب التي تفعَلُها في
خصبا لك ِ ّل الكوار ِ
ِ
ِ
ث والمصائ ِ
ِ
اللغويات
أنت :أي المدخن  -سيد :صاحب ومالك ج سادة ،أسياد × عبد ،مادتها (سود)  -قرارك :رأيك في االمتناع عن التدخين هذا السجن :أي التدخين  -اللعين :الملعون والمراد السيئ القاسي  -خصبا :أي غنيا بأثره × مجدبا الكوارث :المصائب ،الشدائد ،النوازل م كارثة  -أعصاب م عصب.الشرح
يوجه الكاتب رسالة إلى كل مدخن ويقول له أنه صاحب الرأي والقرار الذي سوف يحرر به نفسه من سجن التدخين
البغيض الذي أصبح فيه عبدا ذليال لسيجارة تتحكم فيه ،وجعلت جسده مرتعا (أرضا خصبة) ألمراض الصدر والقلب
والضغط والمفاصل واألعصاب.
س :تشير هذه الفقرة إلى اآلثار الضارة للتدخين وإلى وسيلة التخلص منها ،وضح ذلك.
جـ :اآلثار الضارة للتدخين :أنه يصيب الصدر بالسعال ،والقلب باإلعياء والعجز ،ويؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وآالم
المفاصل ،ويسبب الضغط العصبي.
 ووسيلة التخلص من هذه األضرار :هي العزيمة القوية في اتخاذ القرار الحاسم باالمتناع عن التدخين.مواطن الجمال
 [أنت] :ضمير مخاطـب موجه لكـل مدخـن. [أنت سيد قرارك] براعة استهالل توضح الهدف األساسي من المقال كله. [أنت سيد قرارك] :استعارة مكنية ،تصور القرار بالعبد الخاضع .وسر جمالها التشخيص ،وتوحي بالقدرة والسيطـرة. [سيد] :توحي بالتعظيم لمن يخاطبه ،وإبراز قدرته على اتخاذ القرار. [قرارك] :اإلضافة للتخصيص ،وان الفائدة ستعود عليه. [بكلمة منك تستطيع أن تخرج] :تقديم الجار والمجرور(بكلمة) على الفعل (تستطيع) أسلوب قصر يفيد التوكيدوالتخصيص ،وهذه الجملة سبب وتعليل لما قبلها.
 [هذا السجن] :استعارة تصريحية ،تصور التدخين في سيطرته على صاحبه وإذالله له بالسجن ،وهى توحي بالتنفير. [أصبحت فيه عبدا] :تشبيه للمدخن بالعبد ،وفيه توضيح للفكرة برسم صورة لها .وإيحاء بالذل والضعف. [سيد  -عبد] :طباق يبرز المعنى ويوضحه. [عبدا للس يجارة] :استعارة مكنية ،حيث شبه السيجارة بإنسان قوى والمدخن عبد خاضع تحت سيطرته ،وسر جمالهاالتشخيص.
 [أصبحت حقال خصبا] :تشبيه أخر للمدخن بالحقل الخصب ،وفيه توضيح وإيحاء بكثرة المشكالت الناتجة منالتدخين.
 [حقال لكل الكوارث] :استعارة مكنية ،تصور الكوارث لكثرتها زرعا له حقل. [قلبك ـ وضغطك ـ ومفاصلك ـ وأعصابك] :كناية عن كثرة األضرار ،وتفصيل. [قلبك ـ وضغطك ـ ومفاصلك ـ وأعصابك] :اإلضافة إلى (كاف) الخطاب تفيد التخصيص والجمع بين هذه الكلماتللتنفير والحث على االبتعاد عن التدخين.
س :للعاطفة أثر في اختيار األلفاظ .وضح ذلك من خالل هذه العبارة
جـ :كان لعاطفة الكاتب ،وهى كراهية عادة التدخين ،واألمل في اإلقالع عنها أثر في اختيار األلفاظ المعبرة مثل:
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السجن ،اللعين ،عبدا ،الكوارث ،المصائب ،قلبك ،ضغطك ،مفاصلك ،أعصابك.
 األساليب في هذه الفقرة :خبرية للنصح باتخاذ القرار الصحيح والتنفير من التدخين.أعرف مد ِ ّخنينَ معاندينَ يُ ِص ُّرونَ على هذه العاد ِة السيئ ِة ،وهناكَ مدخنونَ يتمنَّ ْونَ ْ
ي اليو ُم الذي يستطيعونَ
 (أناُ
أن يأت َ
ش ِ ّجعُ ُهم وي ُد ُّل ُهم على هذه الوسيل ِة التي يح ِقّقونَ بها
فيه الت َخلُّصَ منَ السيجار ِة ،ولك َّنهم في حاجة إلى َم ْن يسا ِع ُدهُم ،وي َ
اآلالف استطاعوا أن
ت
عن
أ َملَهم..
هؤالء المدخنونَ يعتقدونَ أنَّ االمتنا َ
التدخين مستحيلٌ ،ولكنَّنا نقو ُل لهم :إنَّ مئا ِ
ِ
ِ
ِ
ع ِ
ليس مستحيال).
عن
يفعلوا ما يحلُمونَ هم بتحقي ِق ِه ،وهو ما يعني أنَّ االمتنا َ
التدخين قد يكونُ صعبا ،ولكنَّهُ َ
ِ
ع ِ
اللغويات
 معاندين :مكابرين ،مخالفين للحق والصواب × مستجيبين  -يصرون :يثبتون ويالزمون × يقلعون ،يتركون هذه العادة السيئة :أي عادة التدخين .والعادة :ما اعتاد اإلنسان فعله حتى أصبح مالزما لسلوكه ج عاد ،عوائد -يحلمون :أي يتمنون  -يعنى :يقصد – مستحيال :صعب الحدوث × ممكنا.
الشرح
س :المدخنون نوعان .فما هما؟ وبين سمات كل منهما.
جـ :إن المدخنين نوعان:
 - 1نوع معاند مصر على هذه العادة السيئة متحديا كل النصائح ،وال فائدة متوقعة من إقناعه باالمتناع عن التدخين.
 - 2ونوع يتمنى أن يتخلّص من التدخين ،ويظن  -خاطئا  -استحالة التوقف عن التدخين ،وهذا النوع هو الذي يحتاج
إلى المساعدة والتوجيه ،واإلرشاد إلى الوسيلة التي يحقق بها أمله.
س :إلى أي األنواع يوجه الكاتب نصائحه؟ ولماذا؟
جـ :يوجه الكاتب نصائحه إلى النوع الثاني؛ ألنه الذي يسهل توجيهه وعالجه واألخذ بيده.
س :هل اإلقالع عن التدخين مستحيل؟ وضح رأي الكاتب.
جـ :يطمئن الكاتب كل من يظن أن اإلقالع عن التدخين مستحيل أن هناك مئات األلوف نجحوا في تحقيق ما ظنوه حلما
بالتخلص من مرض التدخين ،فاالمتناع عن التدخين صعب ولكنه ليس مستحيال..
مواطن الجمال
 [أنا أعرف مدخنين معاندين] :أسلوب خبري للتقرير ،والتعبير بـ (أنا)يدل على اعتزاز الكاتب بنفسه وبرأيه.س :أيهما أجمل( :أنا أعرف مدخنين  -أعرف مدخنين)؟ ولماذا؟
جـ :التعبير األول أجمل؛ ألن تكرار اإلسناد للضمير (أنا) كمبتدأ ،ومرة كفاعل مستتر يؤكد المعنى.
 [يصرون] :تدل على استمرار تمسكهم برأيهم مع بعده عن الصواب. [لكنهم] :استدراك للتوضيح. [يساعدهم ـ ويشجعهم ـ ويدلهم] :تتابع األفعال المضارعة وعطف بعضها على بعض للتجدد واالستمرار والتوكيدفكلها مترادفات.
 [أملهم] :استعارة تصريحية ،حيث شبه االمتناع عن التدخين باألمل الذي يسعى اإلنسان لتحقيقه. [هؤالء المدخنون] :إشارة إلى النوع الثاني من المدخنين الذين يتمنون التخلص من عبودية السيجارة. [يعتقدون] :تعبير يوحي بظنهم الخاطئ وشدة سيطرة عادة التدخين عليهم. [أن االمتناع عن التدخين مستحيل] :أسلوب مؤكد بأن. [أملهم  -مستحيل] :طباق يبرز المعنى ويوضحه. [لكننا] :استدراك لمنع هذا االعتقاد الخاطئ. [إن مئات اآلالف استطاعوا] :أسلوب مؤكد بإن ،والتعبير بـ(مئات اآلالف) يدل على كثرة العدد وعلى إمكانية التخلصمن التدخين.
 [هم] :توكيد لفظي للواو في (يحلمون). [أن االمتناع عن التدخين قد يكون صعبا] :أسلوب مؤكد بأن ـ واستعمال (قد) هنا للتكثير.[ -لكنه ليس مستحيال] :استدراك لمنع الفهم الخاطئ.
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أن تت َّ ِخذَ
وأن ت ُِص َّر على التنفيذِ .الصعوبةُ الثانيةُ ْ
القرار ،وأن تبدأ َ تنفيذَهْ ،
(الصعوبةُ األولى في ْ
متاعب
أي
أن
َ
َ
َ
تعرف أنَّ َّ
ب الصحي ِة ،والمادي ِة ،والنفسي ِة التي تح ِقّقُها
ُقاس
عن
تشعر بها في هذه
بحجم المكاس ِ
ِ
التدخين؛ ال ت ُ
ِ
ُ
ِ
األيام األولَى لالمتناعِ ِ
الصبر والتصمي َم).
إذا است َط ْعتَ
َ
اللغويات
 الصعوبة :المشقة × السهولة  -تصر :تثبت  -التنفيذ :التطبيق  -متاعب :م تعب -ال تقاس :ال تقدر حجم :مقدار ج حجوم  -التصميم :ثبات العزيمة - .ال تقاس :ال تقدر.الشرح
هذه الصعوبة التي تواجه من يريد اإلقالع عن التدخين يمكن التغلب عليها بأمرين:
 - 1أولهما :اتخاذ القرار الحاسم في االمتناع عن التدخين ،واإلصرار على تنفيذه.
 -2والثاني :الصبر على تحمل المتاعب التي تظهر بشدة في األيام األولى لالمتناع عن التدخين ،كالقلق والتوتر العصبي
والشعور بالرغبة العارمة في العودة إلى اإلمساك بالسيجارة ،ولكن هذه المتاعب قليلة إذا قورنت بالمكاسب الكثيرة
الصحية والمادية والنفسية الناجمة عن ترك التدخين.
س :ما المكاسب الصحية والمكاسب المادية والمكاسب النفسية الناتجة عن ترك التدخين؟
 المكاسب الصحية  :انتظام الضغط والنبض وقوة المفاصل واألعصاب والحماية من سرطان الرئة وعسر الهضم....والمكاسب المادية  :توفير المال الذي كان ينفخ في الهواء مع الدخان أو في العالج من أمراض التدخين المدمرة.
 والمكاسب النفسية :هدوء األعصاب وعدم القلق والتوتر الذي يصيب المدخن كلما نقصت السموم في الدم.مواطن الجمال
 [تتخذ ـ تبدأ ـ تصر] :تبدو دقة الكاتب في ترتيب األفعال حيث إن تنفيذ أي أمر مهم يبدأ باتخاذ القرار ثم بدء التنفيذ ثماإلصرار عليه والتمسك به فكل فعل يعتبر نتيجة لما قبله.
 [أن أي متاعب ..ال تقاس بحجم المكاسب] :أسلوب مؤكد (بأن). [متاعب ـ والمكاسب] :طباق يوضح المعنى بالتضاد. [األيام األولى] :وصف الكاتب األيام باألولى ليوضح أن المتاعب التي يشعر بها الممتنع عن التدخين وقتية وليستدائمة.
 [المكاسب الصحية والمادية والنفسية] :العطف بالواو يدل على تعدد المكاسب التي يستفيدها اإلنسان عند االمتناععن التدخين.
النيكوتينْ ،
 (أنتَ في حاجة إلى أ َ ْن تَك َْر َه السيجارةَ ْمنظر
تتصو َر
وأن
آثار
بأن
تنظر إلى أصاب ِعكَ إذا لم تغ ِ
َّ
َ
َ
س ْلها من ِ
ِ
ْ
ّ
َّ
س ِنكَ أال يستطي َع ذلكَ ؟ ْ
رئت َ ْيكَ  ،وأن تحاو َل ْ
سكَ  :هل يمكنُ
وأن تستعي َد
أن
لشاب في مثل ِ
تجري مائةَ متر فق ْط وتسأ َل نف َ
ّ
َ
س َّر ِة المرض ِ؟ ..فإذا لَ ْم ْ
يكن من أج ِلكَ  ،ف ْليَك ُْن من
شري َط ك ِ ّل الذينَ عرفت َ ُه ْم وكانوا يد ِ ّخنونَ ،
وكيف رأيتَهم بع َد ذلكَ في أ َ ِ
َ
عن السيجار ِة من بع ِد َ
اكتب شهادةَ
غد،
فم ْن أج ِل أموا ِلكَ  ،ابدأْ معنا
ْ
أج ِل أوال ِدكَ  ،وإذا لم يَك ُْن من أج ِل ص َّحتِكَ ؛ ِ
ْ
وامتنع ِ
ُ
ميالد جديدة لحياة جديدة عنوانُها " الصحةُ والنظافة والجما ُل ").
اللغويات
 تتصور :تتخيل  -منظر رئتيك :أي ما فيها من سواد ناشئ من تراكم القطران بسبب التدخين  -تستعيد :تسترجع الشريط :أي الذكريات  -أسرة م سرير ،وهو مكان النوم  -إذا لم يكن من أجلك :أي من أجل مصلحتك وربما بعد غد :أي يوم التاسع من فبراير الذي اختاره موعدا للحملة ضد التدخين.الشرح
وهنا يقدم الكاتب عمليا أضرار التدخين ويدعو المدخن إلى النظر إلى أصابعه حيث تلوثت بآثار النيكوتين وأن يتصور
منظر رئتيه المغطاة بسواد القطران ويرى انقطاع أنفاسه إذا حاول الجري ولو مائة متر ثم يطلب منه استرجاع شريط
أسرة المرض ،ويبدو الكاتب
ماضيه عمن يعرفهم من مدخنين وكيف كانوا قبل التدخين وكيف أصبحوا بعده في َّ
مستعطفا المدخن الذي ال تهمه نفسه أن يمتنع من أجل أوالده وأمواله وأن يبدأ االمتناع عن السيجارة؛ ليكتب شهادة
ميالده الجديدة عنوانها :الصحة والنظافة والجمال.
س :استعان الكاتب بأدلة واقعية وعملية تؤكد فكرته في أضرار التدخين .وضحها.
جـ :األدلة الواقعية والعملية التي تؤكد فكرة الشاعر في أضرار التدخين:
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 - 1أثر السيجارة في أصابع المدخن ،وهى ظاهرة يراها بعينه وتصور منظر الرئتين..
 - 2محاولة الجري مائة متر ،والنظر إلى النتيجة من هذه التجربة..
 - 3استعادة شريط الذكريات ألصدقائه من المدخنين ،وما أصابهم من أمراض وكيف انتهى بهم األمر إلى أسرة
المرض.
 - 4ثم توجيه النظر إلى النصائح من أجل الصحة والمال والزوجة واألوالد.
س :ما الضرر الذي يقع على األوالد من تدخين اآلباء؟
جـ :الضرر الذي يقع على األوالد من تدخين اآلباء استنشاق الدخان المتصاعد الذي يجعلهم مدخنين سلبيين.
مواطن الجمال
 [أنت في حاجة إلى أن تكره السيجارة] :أسلوب خبري فيه خطاب للمدخن لإلقناع. [أن تكره السيجارة] :استعارة مكنية ،حيث صور السيجارة (بعدو)وحذفه وأتى بكلمة (تكره) وسر جمالها التشخيص. [تنظر إلى أصابعك – تتصور منظر رئتيك – تحاول أن تجرى مائة متر] :جمل متتابعة تنفر من التدخين وتبينأضراره المدمرة.
 [هل يمكن لشاب في سنك أال يستطيع ذلك؟] :إنشائي  /استفهام غرضه :النفي. [تستعيـد شريـط كـل الذيـن عرفتهـم] :كنايـة عـن تتبـع أحوالهـم. [رأيتهم بعد ذلك في أسرة المرض] :كناية عن مرضهم وسوء حالتهم. [كيف رأيتهم بعد ذلك في أسرة المرض؟] :أسلوب إنشائي  /استفهام غرضه :التقرير والتنبيه. [فليكن من أجل أوالدك] :أسلوب إنشائي  /أمر غرضه :الحث والنصح. [من أجل أوالدك – من أجل صحتك – من أجل أموالك] :تسلسل منطقي سليم حيث إنه جعل األوالد أوال ثم الصحة ثمالمال.
 [ابدأ  -امتنع – اكتب] :أساليب إنشائية  /أمر غرضها :النصح والحث. [اكتب شهادة ميالد جديدة لحياة جديدة] :كناية عن التغيّر نحو السلوك األفضل. [لحياة جديدة عنوانها] :استعارة مكنية ،تصور الحياة بكتاب له عنوان. [الصحة والنظافة والجمال] :العطف بين هذه الكلمات يدل على تعدد وتنوع المكاسب المعنوية والمادية التي تعود علىاإلنسان الذي يبتعد عن التدخين ،وأتى الكاتب بــ (الجمال) بعد (الصحة والنظافة)؛ ألنها نتيجة لهما.
س َر نحنُ شيئا ،ولك َّنكَ أنت
بدعوتِنا وأع َط ْيتَنا
ش ْيء إذا استهت َ ْرتَ
أي َ
قراركَ  ،ولَ ْن تك ِ
ظهركَ  ،فلَ ْن نخ َ
س َ
َ
َ
(أنتَ وحدَكَ س ِيّ ُد ِ
ب َّ
الكثير).
ب
س ُر ..أما إذا ِجئْتَ معنا
فسوف تك ِ
الذي ستخ َ
َ
س ُ
َ
اللغويات
 وحدك :أي منفردا  -سيد قرارك :صاحب الرأي  -است ُهتِ ْرت :أي استهنت  -أعطيتنا ظهرك :أي رفضت االستجابة نخسر :نهلك × نكسب -أما :حرف شرط وتفصيل وتوكيد وتلزم الفاء في جوابها تكسب الكثير :تنال كسبا كثيرا في صحتك ومالك وأوالدك.الشرح
س :ماذا سيكسب المدخن إذا استجاب لهذه الدعوة؟ وماذا سيخسر إن لم يستجب؟
جـ :إذا استجاب المدخن لهذه الدعوة سيكسب قوة في صحته وسالمة نفسيته ،وتوفيرا للمال  -وإذا لم يستجب لهذه
الدعوة فسوف يخسر كل شيء ويهلك نفسه وماله ،ويضر أوالده.
مواطن الجمال
 [لن تكسب شيئا إذا استهترت بدعوتنا] :كناية عن كثرة مصائب المدخن.س :حدد موضعا في الفقرة يظهر فيه عدم الدقة اللغوية ،واذكر صوابه.
جـ( :است ُهتِ ْرتَ بدعوتنا) استعمال غير دقيق ،ألن معنى (استهترت بالشيء) فتنت به ،والمقصود هنا أهملت واستهنت
بدعوتنا إلى ترك التدخين ،ويبدو أن الكاتب قد استعملها بمعناها الشائع ،والصواب( :استهترت بالتدخين ولم تبال
بدعوتنا).
 [أعطيتنا ظهرك] :كناية عن عدم االستجابة. [تكسب  -نخسر] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [لكنك أنت الذي ستخسر] :استدراك لمنع الفهم الخاطئ وفيه توكيد لفظي بـ(أنت). [ستخسر] :حذف المفعول به يفيد العموم أي ستخسر كل شيء وتهلك .أما سوف مع الكسب فتدل على أن مكاسباالمتناع عن التدخين تحتاج إلى نوع من الصبر والوقت حتى تتحقق .يرى النقاد أن قول الكاتب (فلن نخسر نحن شيئا)
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مخالف للواقع فالتدخين يضر المدخن وغيره والعضو الفاسد في المجتمع يؤثر في كثير من أفراده.
 [أما إذا جئت هنا فسوف تكسب الكثير] :أسلوب شرط وتوكيد وتفصيل.التعليق
س :1من أي فنون النثر؟ وما نوعه من حيث الشكل والموضوع؟
جـ :النص من فن المقال - .ونوعه من حيث الشكل :قصير  -خاطرة - .ومن حيث الموضوع :اجتماعي.
س : 2لماذا يمثل هذا المقال األدب االجتماعي؟ وما مميزاته؟
جـ :يمثل هذا المقال األدب االجتماعي؛ ألنه يتحدث عن ظاهرة اجتماعية.
 ويمتاز األدب االجتماعي بوضوح المعنى  -قرب الفكرة  -االتجاه إلى التأثير النفسي والوجداني  -اإلحساس بآالمالجماعة والعمل على إزالتها.
س :3إلى أي مراحل النثر ينتمي صاحب المقال؟ وما أهم سماتها؟
جـ :ينتمي صاحب المقال إلى مرحلة االزدهار والتجديد.
 أهم سماتها :سهولة األلفاظ والتحرر من السجع واالعتماد على حيوية األلفاظ والتأثر بالثقافات األجنبية.س :4ما نوع األسلوب الذي كتب به المقال؟
جـ :األسلوب علمي متأدب الذي يتناسب مع أسلوب الصحافة.
س :5هذا المقال يتمشى مع الطابع الصحافي العام .وضح ذلك.
جـ :هذا المقال يتمشى مع الطابع الصحافي العام ،وذلك في االهتمام بالمشكالت المختلفة ،وعالجها بأسلوب قصير
حاسم ،يتناسب مع الواقع السريع للعصر الذي نعيشه ،كما أن لغته سهلة وعباراته واضحة.
س :6ما العاطفة المسيطرة على الكاتب؟
جـ :تسيطر على الكاتب عاطفة الكراهية الشديدة للتدخين واألمل في االبتعاد عنه وهى عاطفة هادئة؛ ألن هدف الكاتب
اإلقناع بالفكرة.
األلفاظ واألساليب:
سهلة واضحة قريبة من لغة الحياة ،والعبارات متماسكة وبعضها إنشائي وفيها بعض المحسنات البديعية.
الصور :جزئية وتعتمد على التشبيه واالستعارة والكناية وفيها توضيح وتجسيم وتشخيص.
خصائص أسلوب الكاتب:
التحرر من المحسنات البديعية  -وضوح األفكار وترتيبها  -ذكر األدلة لإلقناع بها  -استخدام بعض األلفاظ العصرية.
مالمح شخصية الكاتب :بعد النظر والهدوء  -حبه لمجتمعه وحرصه على أبناء شعبه  -سعة الثقافة وكثرة االطالع -
القدرة على اإلقناع والتأثير النفسي.
س :ماذا تحقق في هذا النص من خصائص المقال؟
جـ :تحققت في المقال السمات العامة للمقال وهى:
التكوين الفني  -اإلقناع  -اإلمتاع  -القصر فهو ال يزيد عن عمود في صحيفة يومية  -كونه نثرا  -الذاتية  -وضوح
األسلوب وقوته وجماله.
س :من الخصائص العامة في كل مقال (اإلقناع ،والذاتية) .بين مدى تحققهما في المقال.
جـ :تحقق عنصر (اإلقناع) في هذا المقال ،وذلك عن طريق سالمة األ فكار ،ودقتها ،ووضوحها ،وتأييدها باألدلة.
 كما تحقق عنصر (الذاتية) ،حيث ظهرت في هذا المقال شخصية الكاتب من خالل عاطفته ،ورأيه الشخصي فيمايعرضه من أفكار.
س :ما رأيك في تمشى هذا المقال مع الطابع الصحفي العام؟
المقال يتمشى مع الطابع الصحفي العامة في االهتمام بالمشكالت المختلفة وعالجها في أسلوب قصير حاسم يتناسب مع
الواقع السريع للعصر الذي نعيشه كما أنه يميل إلى السهولة والبساطة واألدلة الخطابية المباشرة بعيدا عن الكنايات
الغامضة أو االستعارات البعيدة ليالئم مستوى القاعدة العريض من الجماهير.
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قصة نظرة ...د /يوسف إدريس
التعريف بالكاتب:
ولد يوسف إدريس -أشهر كتّاب القصة القصيرة  -في محافظة الشرقية  19من مايو سنة  1927م وتخرج في كلية
الطب سنة  - 1952وترك الطب من أجل القصة القصيرة،وقد أصدر ثالث عشرة مجموعة قصصيّة أولها{ :أرخص
الليالي} سنة  1954التي عالج فيها المشكلة السكانية ومن هذه المجموعة قصته {نظرة} .ومن أشهر أعماله
القصصيّة أيضا مجموعة {جمهورية فَ َرحات} و{آخر الدنيا} و{حادثة شرف} و{قاع المدينة} وغيرها ،تميزت قصص
يوسف إدريس بوجود شخصيات لم تظهر من قبل في القصة المصرية ،وهذه الشخصيات تتمثّل في الفالحين الفقراء
صغار وأطفال وصبية و ُمرا ِهقين في المدارس .وتوفى أول
والعاملين والعاطلين والعاملين الهامشيين والمو ّظفين ال ِ ّ
أغسطس سنة .1991
جو النص :هذه القصة تدور حول خادمة صغيرة عائدة من الفرن وهى تحمل فوق رأسها حمال معقدا يكاد يسقط رغم
قبضتها القوية عليه فطلبت من الكاتب أن يعدل على رأسها ما تحمله فساعدها ومضت في طريقها ،ولكن لفت نظره ثقل
هذا الحمل وصغر جسم البنت وظهور فقرها ووضوح ضعفها ونظرتها الطويلة (الحالمة) لألطفال الذين يلعبون بالكرة..
فتأثر الكاتب بما شاهده ،وعبر عنه في هذه القصة.
غرض النص :هذه القصة القصيرة هدفها تقديم يد المساعدة لطبقة من الضعفاء في المجتمع حيث تصور جانب من
جوانب الحرمان والقهر والفقر الذي تعيشه تلك الطبقات المطحونة التي تمثلها الطفلة ..فهي فئة محرومة مظلومة ال
يرحمها المجتمع وال يهتم بها أو يشعر بمعاناتها.
س :لماذا اختار الكاتب لهذه القصة القصيرة عنوانا من كلمة واحدة هي {نظرة}؟
جـ :اختار الكاتب هذا العنوان لــ:
 - 1ليدل على نظرة الخادمة إلى األطفال الذين هم في مثل سنها ،فهم يلعبون ويضحكون ،وهي محرومة من اللعب
والضحك مثلهم بل وتشقى بالعمل.
 - 2وليوضح لنا {نظرة} الكاتب نفسه إلى هذا الواقع االجتماعي الالإنساني لتلك الطفلة المحرومة من متعة اللعب ،مع
إجبارها على العمل القهري في هذه السن ،وهو يشير بذلك إلى قضايا هذه الطبقة المطحونة.
أن يُعَ ِ ّد َل من َو ْ
تعرفُه في بساطة وبرا َءة ْ
{كانَ غريبا ْ
تحملُهُ،
ض ِع ما ِ
أن تسأ َل طفلةٌ صغيرةٌ مثلُها إنسانا كبيرا مثلي ال ِ
ُ
َ
َّ
ُ
ُ
سها
صينيَّ ِة الصغير ِة يستوي ح َْوضٌ
س بالف ْرن " ،وفوقَ هذه ال ِ ّ
تستقر " ِصينيَّة بط ِ
تحملُه معقدا حقا ففوقَ رأ ِ
وكانَ ما ِ
اط َ
ُّ
الحوض قد انزلقَ َر ْغ َم قَ ْب َ
مفروش بالفطائِر المخبوز ِة ،وكانَ
ستَمات َتْ عليه حتَّى
ضتِها الدقيق ِة التي ا ْ
ُ
ٌ
واس ٌع من الصَّاجِ
ُّ
قوط }.
س ِ
أصب َح ما تحملُه كله مهدَّدا بال ُّ
اللغويات
يستقر × يهتز  -حوض :صاج  -اِ ْن َزلَقَ  :تَ َزحْ َلق
يسوى  -وضع :هيئة ج أوضاع  -يستوي:
 غريبا × مألوفا  -يعدلّ :ّ
 قبضتها :يدها  -الدّقيقة :الصّغيرة  -استماتت :أي اشتدّت في إمساكه بك ّل صالبة.الشرح
س :1لماذا كان سؤال هذه الطفلة أن تساعده غريبا؟
جـ :كان سؤال هذه الطفلة أن تساعده غريبا؛ ألنها كانت جريئة فهي ال تعرفه ورغم ذلك تطلب مساعدته في وضع
الصاج ،والصينية على رأسها باإلضافة إلى صغرها وكبره
س :2لماذا كان ما تحمله معقدا؟
كان ما تحمله معقدا حقا؛ ألنها كانت تحمل فوق رأسها صينية صغيرة وفوقها حوضا أكبر منها وهو مهدد بالسقوط
نتيجة النزالق الصاج عن الصينية ،ومن الصعب التحكم في هذا الوضع ،وهذا الحمل ال يتناسب مع صغر سنها أو صغر
رأسها.
س :3بم وصفها الكاتب في هذه الفقرة؟ جـ :وصفها الكاتب في هذه الفقرة بالبساطة والبراءة والصغر.
س :4ما داللة هذه البداية على محور القصة؟
جـ :بداية هذه القصة تدل على المعاناة الشديدة لطفلة محرومة تحلم بالسعادة وتخاف من قهر سيدتها.
 [كان غريبا أن تسأل طفلة صغيرة :]..تعبير موجز في بداية القصة يشير إلى بطلة القصة ومالمحها. [طفلة صغيرة ـ وإنسانا كبيرا] :طباق يوضح المعنى بالتضاد ويفسر الغرابة التي بدأ بها العبارة. [صينية بطاطس بالفرن ـ حوض واسع من الصاج مفروش بالفطائر المخبوزة] :تعبيرات مأخوذة من لغة الحياةالمعاصرة.
 فوق رأسها تستقر صينية بطاطس :تفصيل يوضح صعوبة الحمل وتعقيده. -وكان ما تحمله معقدا :تعليل لما قبلها.
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 بساطة وبراءة :العطف يدل على بعد الطفلة عن الغموض وأن هذا األمر أمر طبيعى عندها ويؤكد بساطتها وتلقائيةتصرفها بال تعقيد أو غموض.
 قبضتها الدقيقة التى استماتت عليها :كناية عن قوة إمساكها بالحوض. أصبح ما تحمله كله مهددا بالسقوط :الكالم مؤكد توكيدا معنويا بكلمة [ كل ] وهو يفيد العموم والشمول. وكان الحوض قد انزلق رغم قبضتها :كناية عن ضخامة الحمل وصعوبته. َل ْم ت َ ُس ّ ِوي
ق في الطفل ِة الصغير ِة ال َحي َْرى،
ط ْل ده َ
شتِي وأنا أ ُ َح ِ ّد ُ
وأسرعْتُ إلنقا ِذ ِ
سبال كثيرة وأنا أ ُ َ
الح ْم ِل ،وت َل َّمسْتُ ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ه
ها
س
رأ
ل
فيمي
ا،
مع
ما
ه
ط
ب
اض
م
ث
،
الصينية
ل
فتمي
َّاج
ص
ال
ع
ض
و
من
ل
د
ّ
ع
َ
وأ
،
الحوض
ل
فيمي
،
الصينية
ي ولكنني نجحْ تُ
ُ
ُ
ِ ُ
ُ
ِ ُ
ُ
ُ
َّ
َ
ِ
َ ِ
ُ
حيث تتركُ الصا َج وتعو ُد
ان ،نَصَحْ ت ُها أن تعو َد إلى الفُ ْر ِن ،وكانَ قريبا،
أخيرا في تثبي ِ
ت ِ
الح ْم ِل ،وزيادة في ا ِال ْط ِمئنَ ِ
فتأخذُه.
َ
َ
َّ
الح ْملُ .ك ُّل ما حَدث أنها انتظرتْ قليال لتتأ َّك َد ِم ْن
سها فما كنتُ أ َرى لها رأسا وقد حَجبَهُ ِ
دار في رأ ِ
أدرى ما َ
ولستُ ِ
قبضتِها ثم م َ
س ِت ّي".
ضتْ وهى تُغَ ْم ِغ ُم بكالم كثير لم تَ ْل ِت ِق ْط أُذُنِي منه إالَّ َك ِل َمة " ِ
اللغويات
الح ْمل :ما يحمل ج أحمال  -تل ّمست :طلبت
 أحدّق :أنظر بدقة  -ال َحيْرى :الحائرة ،مذكرها حيران ج حيارى – ِأسوى :أعدل  -أدرى :أعلم  -حجبه :غ ّطاه ،أخفاه × كشفه وأظهره  -قبضتها :إمساكها
 سبال :طرقا م سبيل ّ - مضت :مشت  -تغمغم :تتحدث بكالم غير واضح × تفصح  -ستّي :كلمة عا ّمية محرفة من سيدتي.الشرح
س :1عالم يدل قول الكاتب " لم تطل دهشتي "؟
جـ :يدل قول الكاتب (لم تطل دهشتي) على أنه أدهش فعال من بساطة الطفلة وجرأتها حين طلبت منه ذلك ولكن الدهشة
لم تكن طويلة؛ ألنه فهم ما تريد حين رأى ما تحمله يكاد يسقط.
س :2بم نصح الكاتب الطفلة بعد ذلك؟ وماذا كان موقفها؟ وما داللته؟
جـ :نصحها الكاتب بعد ذلك أن تعود إلى الفرن؛ وتترك الصاج ثم تعود فتأخذه.
 موقفها :لم تعمل بالنصيحة؛ لخوفها من سيدتها ،وكل ما فعلته أنها انتظرت قليال لتتأكد من قبضتها ،ثم مضت وهيتغمغم بكالم كثير لم تلتقط أذنه منه إال كلمة (ستي)
 داللته :هذا يدل على خوفها الشديد من قهر سيدتها لو تأخرت.س :3أترى التفصيل في (أسوي الصينية فيميل )...يناقض مبدأ التركيز في القصة القصيرة؟ علل لما تقول.
جـ :هذا التفصيل ال يناقض مبدأ (التركيز) ،بل يعبر عن المشكلة التي وقعت فيها الطفلة ،وهي عدم استقرار الحمل على
رأسها؛ ألن هذه التفصيالت جزء من البناء الكلي ،كما أنه لم يذكر شيئا عن حياة الطفلة ،بل اكتفى بتلميحات موحيا عن
سوء حالها بمنظر مالبسها القذرة ،وأنها حافية ،وأن قدميها رفيعتان كمسمارين ،وأنها تخاف من التأخر حتى ال تغضب
منها مخدومتها (ستها).
س :4وضح دور هذه الفقرة في تنمية الخط الدرامي للقصة.
جـ :هذه الفقرة لها دورها في تنمية الخط الدرامي للقصة؛ ألنها تدل على حيرة الطفلة في شأن ما تحمله ،والدهشة التي
أصابت الكاتب ،وتعدد السبل التي سلكها لحل المشكلة ،ونجاحه أخيرا في تثبيت الحمل.
مواطن الجمال
 [تلمست سبال كثيرة] :كناية عن تعقد الحمل وصعوبة الموقف. [يميل رأسها هي] :توكيد لفظي بالضمير (هي) للضمير المتصل (ها) في رأسها. [ما دار في رأسها] :استعارة مكنية ،تصور األفكار آلة تدور وفيها تجسيم وإيحاء بتتابع األفكار [ما كنت أرى لها رأسا وقد حجبه الحمل] :كناية عن صغر رأسها مقارنة بحجم الحوض (الصاج)الذي تحمله. [هي تغمغم بكالم كثير] :كناية عن خوفها واضطرابها. من المحسنات البديعية :الطباق بين: [أسوى ـ ويميل ،أعدله ـ فيميل ،أضبطهما ـ فيميل ،تترك ـ وتأخذ ،أرى ـ حجبه ،انتظرت ـ ومضت]. [لم تلتقط أذني منه إال كلمة ستي] :أسلوب قصر للتأكيد والتخصيص. لم تطل دهشتي وأنا أحدق في الطفلة الصغيرة الحيرى :كناية عن دهشة الكاتب وحيرة الطفلة وسرعة استجابة الكاتبلرغبتها في مساعدته لها.
 تلمست سبال كثيرة وأنا أسوى الصينية :كناية عن تعقد الحمل وصعوبته نجحت أخيرا :توحي بتعدد محاوالت الكاتب وشدة المعاناة.س :1استعمل الكاتب كلمة (ستي) بطريقة فنية دقيقة لها مدلوالتها .وضح.
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جـ :بالفعل استعمل الكاتب كلمة (ستي) بطريقة فنية دقيقة فهي توحي بــ
 - 1توحي بالرهبة والخوف من أوامر سيدتها.
 - 2توحي بعجزها عن التصرف إال في حدود أوامر سيدتها ،فهي ال تملك التحكم في مصيرها وحاضرها.
 - 3توحي بالقهر االجتماعي وقسوة ربات البيوت على الخادمات الصغيرات.
 كما أن هذه الكلمة (ستي) تشير إلى مبدأ التكثيف في القصة القصيرة ،حيث إنها تحمل مدلوالت تغني عن مقال كاملفي بيان مظاهر الخوف والقهر والتسلط.
س : 2رسم الكاتب في الفقرة السابقة صورة كلية لمحاوالته في مساعدة الطفلة .وضح.
جـ :رسم الكاتب صورة كلية لمحاوالته في مساعدة الطفلة خطوطها الفنية:
 - 1حركة نشعر بها في (أسوى ـ يميل ـ أعدل ـ تثبيت ـ تعود ـ تترك ـ تأخذ ـ مضت ـ تلتقط)
 - 2صوت نسمعه في (نصحتها ـ تغمغم بكالم كثير ـ كلمة ستي)
 - 3لون نراه في (لون الصينية والبطاطس المحمرة ـ والصاج والفطائر المخبوزة ـ والفرن وما فيه من لهيب ودخان).
العريض المزد َِح َم بالسياراتِ ،وال ْ
الواسع ال ُم َه ْل َه ِل الذي
القديم
عن ثوبِها
ع
ق الشار َ
َ
ي عنها وهي تختر ُ
ِ
ولَ ْم أح ّ َِو ْل عينَ َّ
ِ
يش ِبهُ قطعةَ
سماري ِْن رفيعَيْن
كم
ف بها الفُرنُ  ،أو حتَّى عن رج َليْها اللتَي ِْن كانَتا
ق ِ
ِ
القماش التي ين َّظ ُ
َ
ِ
تطالن من ذي ِل ِه ال ُم َم َّز ِ
تتحركُ ثم تن ُ
ُّ
ظ ُر ُهنَا و ُه َناكَ
وتهتز وهى
ض،
ب الكتْكُو ِ
وراق ْبت ُها في عَجب وهى ت ُ ْن ِ
ت في األ َ ْر ِ
ش ُ
َّ
َ
ب ق َد َميْها العاريتَي ِْن كم َخال ِ
السوداء في َوجْ ِهها ،وتخ ُ
س ْرعانَ ما
ت الصغير ِة الدّاكن ِة
بال َفتحا ِ
طو ُخطوات ثابتة قليلة وقد تتمايَ ُل بَ ْع َ
ض الش ِ
ِ
َّيء ،ولكنَّها ُ
صتْنى ك ُّل دقيقة من حَركاتِها ،فقد ُك ْنتُ أتوقَّع في ك ِ ّل ثانية أن تَحْ د َ
ُث الكارثةُ.
ف الـ ُم ِض َّىَ ...راق ْبت ُها طويال حتى امت َّ
تَ ْ
ستأنِ ُ
ُ
ُ
الكبار.
المزدح َم في بُ ْطء كحكم ِة
ع
ت الخادمة الطفلة أن
وأخيرا استطا َ
ق الشار َ
ع ِ
تختر َ
ِ
ِ
ِ
اللغويات
ّ
الممزق القديم  -تطالّن :تظهران  -ذيله :طرفه األسفل  -تنشب :تدخل وتثبت.
 تخترق :تعبر  -المهلهل:المضى :المشي  -امتصّتنى :أي جذبتني وشدتني.
تتوقف
×
تبدأ
:
تستأنف
العيون
 الفتحات الصّغيرة :أيّ
 دقيقة :حركة صغيرة  -ثانية :لحظة  -أتوقع :أنتظر -الكارثة :المصيبة (أي سقوط الحمل من فوق رأسها).الشرح
س :1لماذا لم يحول الكاتب عينه عن الطفلة وهي تخترق الشارع؟
جـ :لم يحول الكاتب عينه عن الطفلة وهي تخترق الشارع العريض المزدحم بالسيارات؛ خوفا عليها من الحوادث.
س :2ما وجه العجب الذي استولى على الكاتب ،وهو يراقب الطفلة؟
جـ :وجه العجب أن الكاتب كان يتوقع أن يسقط ما تحمله الطفلة على رأسها مع اهتزازها وتمايلها ،وهى تخترق
الشارع العريض المزدحم بالسيارات.
س :3بم وصف الشاعر ثوب الطفلة وقدميها؟ وما داللة ذلك؟ وما قيمته في القصة؟
جـ :وصف الكاتب ثوبها بأنه (قديم – واسع – مهلهل – قذر) ،ووصف قدميها بأنهما (نحيلتين) كمسمارين رفيعين كما
أنهما حافيتين ،وكل ذلك يدل على فقرها وضعفها ،وعدم رعايتها صحيا واجتماعيا ،وقيمته في القصة بيان حال تلك
الطبقة المطحونة ،وهو هدف القصة.
س :4ماذا يقصد الكاتب بالكارثة؟ وما أسبابها؟
جـ :الكارثة المقصودة :سقوط الحمل من فوق رأسها .أسبابها :حملها المعقد فوق رأسها – عبورها لشارع عريض
مزدحم بالسيارات – تمايل الطفلة بالحمل الذي فوق رأسها.
مواطن الجمال
 [لم أحول عيني عنها] :كناية عن حرصه وخوفه على الطفلة. [ثوبها القديم المهلهل] :كناية عن الفقر الشديد. [ثوبها الذي يشبه قطعة القماش التي ينظف بها الفرن] :تشبيه يدل على منتهى القذارة ويوحي باإلهمال وعدم العنايةمن (ستها).
 [رجليها اللتين كانتا تطالن كمسمارين رفيعين] :تشبيه يدل على الضعف والهزال ويوحي بالفقر الشديد. [قدميها العاريتين كمخلب الكتكوت في األرض] :تشبيه يدل على فقرها وهزالها وتشبثها باألرض حتى ال تنزلقأقدامها.
 [الفتحات الصغيرة الداكنة السوداء في وجهها] :كناية عن عينيها الصغيرتين ،ويجوز أن تكون استعارةتصريحية،حيث صورنا العينين بفتحات صغيرة.
 الكارثة :استعارة تصريحية حيث صور وقوع الحمل بالكارثة وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وهى تبرز خطورةوقوع الحمل على الطفلة.
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 تنشب قدميها العاريتين كمخالب الكتكوت في األرض :شبه قدميها بمخالب الكتكوت وهذا التشبيه يدل على دقةأصابعها وجفافها ويوحى بفقرها وهزالها.
 الفتحات الصغيرة :استعارة تصريحية حيث صور العينين بالفتحات وحذف المشبه وصرح بالمشبه به وهى تدل علىعدم وضوح معالم وجه الطفلة.
 الفتحات الصغيرة الداكنة السوداء في وجهها :كناية عن موصوف وهو عيناها الصغيرتان وسر جمالها اإلتيانبالمعنى.
 [امتصتني كل دقيقة من حركاتها] :كناية عن شدة المتابعة واإلشفاق عليها .استعارة مكنية حيث صور الكاتب نفسهبرحيق أو ماء يمتص وصور كل دقيقة بإنسان أو فراشة تمتص وسر جمالها التوضيح والتشخيص وهى تدل على شدة
تأثر الكاتب بمنظر الطفلة.
بطء كحكمة الكبار :تشبيه يوحى بالخبرة ويدل على حسن تصرفها
 [ثابتة  -سرعان] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. [تخترق الشارع في بطء كحكمة الكبار] :تشبيه يدل على حسن تصرفها وفيه توضيح وإيحاء بالخبرة. رسم الكاتب هنا أيضا صورة كلية واقعية أخرى للطفلة وهى تعبر الطريق المزدحم بالسيارات ،خطوطها الفنية: - 1حركة نحسها في( :تخترق ـ تنشب ـ تهتز ـ تتحرك ـ تنظر ـ تخطو ـ تتمايل)
 - 2صوت نسمعه في( :صوت السيارات ـ وصوت الخطوات).
 - 3لون نراه في(:ثوبها القذر ـ عيونها الداكنة السوداء).
واستأنَفتْ
ع
ف وال
س ِر ُ
تتحركُ  .وكادَتْ عربةٌ ت ْد َه ُمنِى وأنَا أ ُ ْ
ب اآل َخ ِر ،وقب َل أن تخت ِف َى شا َه ْدت ُها تتوقَّ ُ
َّ
َ
سيرها على الجان ِ
ْ
َ
كانَ
وحينَ
ي فكانَتْ وا ِقفَة في ثبات
ه
ا
م
أ
اعتدال...
أتم
على
والصينية
والحوض
م
را
ي
ما
ى
ل
ع
شيء
ل
ك
ل
وص
إلنقاذِها.
تُ
ُّ
َّ
ُ ُ
َ
ُ
َ
َّ
اط يتقاذفها أطفا ٌل في مث ِل حَجْ ِمها ،وأكبَ َر منها ،و ُه ْم يُ َه ِلّلونَ
تتفَ َّر ُ
كرة منَ ال َمط ِ
ووجْ ُهها ال ُم ِ
ج َ
ش األس َم ُر يتاب ُع َ
نكم ُ
ويَص ُْرخونَ ويَ ْ
رف
ف كثيراِ ،
ض َحكُونَ  ،ولَ ْم تل َح ْظنِي ،ولم تتوقَّ ْ
تمضي بها ،وقب َل أن تنح َ
فم ْن جديد را َحتْ مخا ِلبُها الدقيقةُ ِ
ْ
الحارةُ.
َ
الح ْم ُل معَها ،وألقتْ على الك َُر ِة واألطفا ِل نظ َرة طويلة ،ث َّم ابتَلَعَتْها
استدارتْ على َمهَل،
واستدار ِ
َّ
َ
َ
اللغويات
تتفرج :تشاهد  -المنكمش :أي
 استأنفت :بدأت× أنهت  -تدهمنى :تفاجئني ،والمقصود :تصطدم بي  -يرام :يطلب ّ -المنقبض النحيل الهزيل  -يهلّلون :المراد يصيحون  -لم تلحظني :لم ترني  -راحت :ذهبت  -مخالبها الدقيقة :أي أصابع
قدميها الصّغيرة  -تنحرف :تميل إلى الحارة  -استدارت :دارت  -ابتلعتها الحارة :أي أخفتها.
الشرح
س :1لماذا توقفت الطفلة؟ ولماذا ألقت نظرة طويلة على األطفال؟
جـ :توقفت الطفلة لتشاهد أطفاال  -في مثل سنها  -يلعبون بالكرة في سعادة.
 وألقت نظرة طويلة على األطفال وهم يلعبون بالكرة إعجابا بهم وأمال (أشبه بالحلم) أن تلعب وتسعد مثلهم.س :2إن األطفال حفاة مثل الطفلة ولكن الفارق كبير بينها وبينهم .وضح.
جـ :بالفعل الفارق كبير بينها وبينهم فهذه الطفلة تسير حافية القدمين رغما عنها ،لكن هؤالء األطفال قد خلعوا أحذيتهم
بإرادتهم ليلعبوا ويستمتعوا بالحياة.
س :3على الرغم من معاناة الطفلة وفقرها ،هل جردها الكاتب من الحلم واألمل ؟
جـ :كال فقد جعلها تعيش في الحلم واألمل إذ وقفت تشاهد الكرة ،وهذه هي اللحظة الوحيدة السعيدة في حياتها فهي
تحلم بأن " تتفرج" وتلعب ،وهو حلم نابع من واقعها المأساوي الذي جعلها تعمل في وقت كان يجب فيه أن تلعب
وتلهو وتستمتع بطفولتها مثل أقرانها من األطفال.
مواطن الجمال
 [كادت عربة تدهمني وأنا أسرع إلنقاذها] :كناية عن عدم انتباهه لما حوله نتيجة الستغراقه في مراقبتها خوفا عليها.أيهما أجمل؟ ولماذا؟ كادت عربة تدهمنى ،كانت عربة تدهمنى.
األولى أجمل من الثانية ألن [ كادت ] تدل على قرب وقوع الحدث دون حدوثه ولذا فهى أفضل من [ كان ] التى ال تدل
على ذلك.
 [كان كل شيء على ما يرام] :كناية عن اعتدال الحمل على رأسها. [أطفال في مثل حجمها] :تشبيه فيه توضيح وإيحاء بالمفارقة بين حالها (الحرمان) وحالهم (االستمتاع). [هم يهللون ويصرخون ويضحكون] :كناية عن السعادة واالندماج في اللعب .وفيها سجع وازدواج. [مخالبها] :استعارة مكنية ،تصورها بصورة كتكوت له مخالب.[ -ابتلعتها الحارة] :استعارة مكنية ،تصور الحارة حيوانا ضخما يبتلعها ،وسر جمالها التوضيح ،وتوحي باختفائها.
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 [سيرها – تتوقف ،واقفة  -يتابع ،تتوقف  -تمضى] :محسن بديعي  /طباق ،يبرز المعنى ويوضحه بالتضاد. في هذه الفقرة أيضا رسم الكاتب لوحة واقعية جديدة للطفلة.وهى تشاهد الكرة وتلقى نظرة على األطفال وهم يلعبون قبل أن تختفي .خطوطها الفنية:
 - 1حركة تحسها في( :استأنفت سيرها ـ شاهدتها ـ تتوقف ـ تدهمنى ـ أسرع ـ وصلت ـ يتقاذفها تمضى ـ تنحرف ـ
استدارت ـ ابتلعتها).
 - 2صوت تسمعه في (يهللون ـ يصرخون ـ يضحكون).
 - 3لون تراه في(الحوض والصينية ـ وجهها األسمر).
التعليق
س :1هل تحققت مقومات القصة القصيرة في قصة {نظرة}؟ ناقش ووضح.
جـ :نعم ،فقد تحققت فيها:
(أ)  -مبدأ الوحدة ممثال في:
 - 1وحدة {الموقف} الذي هو األساس في بناء القصة القصيرة؛ إذ اختار لها العنوان كلمة واحدة هي "نظرة" التي تدل
على نظرة الخادمة الطفلة إلى األطفال الذين هم في مثل سنها يمرحون ويضحكون.
 - 2وتحققت وحدة {االنطباع} التي يريدها الكاتب؛ فقد كشف العنوان عن نظرة الكاتب إلى الطفلة من ناحية ،وإلى
الواقع االجتماعي من ناحية أخرى ،وهو يستهدف التلميح إلى قضايا هذه الطبقة المطحونة.
 - 3وتحققت وحدة {الشخصية}؛ فليس فيها إال شخصية الخادمة الطفلة ،أما الكاتب فيقوم بدور الراوي لألحداث.
 - 4وتحققت فيها وحدة {الفكرة} ،وهي المعاناة التي تعانيها الطفلة ،وما يجب أن نفعله نحوها.
(ب)  -مبدأ التكثيف والتركيز:
فلقد تحقق فيها التكثيف والتركيز واالقتصاد في الوصف ،وعدم الثرثرة السرد؛ حيث نرى الكاتب قد عبر عن معاناة
الطفلة بكلمة واحدة هي " :ستي " ،ولم يتحدث عن تاريخ حياتها وال نشأتها وال حتى عن يوم كامل في حياتها.
(ج)  -مبدأ تفاصيل اإلنشاء:
فلقد ترابطت القصة وأحكم بناؤها واتضح عنصر التشويق في الحركة النامية المتطورة مع حركة الطفلة التلقائية.
س :ما رأيك في أسلوب قصة نظرة من منطلق األسلوب الواجب اتباعه في القصة القصيرة؟
جـ :أسلوبها هو الواجب اتباعه في القصة القصيرة؛ ففيه بساطة وإيحاء وتكثيف وتركيز واقتصاد في الوصف ،وعدم
الثرثرة ،واالستمرار في السرد ،تلمس ذلك في العنوان " نظرة " ،وفي كلمة " ستي " للداللة على القهر والظلم ،وفي
التركيز على القدمين العاريتين كمسمارين رفيعين ..والحوار هنا صامت غير منطوق ،ولكنه بالغ القوة والداللة ،وربما
يكون الكاتب قد أجرى حذفا وتبديال وانتقاء حتى خلص إلى هذه الكلمات المحددة التي صاغ منها قصته في هذه
المساحة الصغيرة ،تاركا الحوار الظاهر إلى الحوار المفهوم من المواقف المكثفة.
س :كيف ارتبط عنوان القصة " نظرة " بالجو العام الذي تضفيه القصة؟
جـ :هذه القصة (نظرة) واقعية ،ويهدف كاتبها إلي لفت األنظار إلي تلك الطبقة المطحونة المحرومة ،وقد اختار للعنوان
كلمة (نظرة) ،وهي كلمة واحدة للداللة على (نظرة) الطفلة لهؤالء األطفال وهم يلعبون بالكرة ،وأن أملها في الحياة أن
تسعد مثلهم بلحظات من اللعب والسعادة ،والعنوان يدل أيضا على (نظرة) الكاتب إلى الطفلة من جهة ،وإلى واقعها
االجتماعي البائس من جهة أخرى ،وهو يلمح بذلك إلى قضايا هذه الطبقة المطحونة ،وهذه الطفلة تسير حافية القدمين
رغما عنها ،عكس هؤالء األطفال الذين قد خلعوا أحذيتهم أثناء اللعب بإرادتهم.
س :شخصية الراوي في القصة من شأنها أن تطغى على بناء القصة ..فهل فعلت ذلك في قصة "نظرة "؟
جـ :الكاتب لم يجعل الراوي محوريا يستقطب الحركة ،ولم يتحدث بلسانه معلقا على الحدث أو معلنا رأيا؛ ولذلك فهو ال
يطغى على بناء القصة .والشخصية المحورية هنا هي الطفلة ،والراوي انعكاس وظل لها.
مالمح شخصية الكاتب:
دقة المالحظة  -والنزعة اإلنسانية  -وحب اإلصالح  -وسعة الثقافة  -والقدرة على التعبير بشجاعة.
الخصائص الفنية ألسلوب الرافعي:
(أ) السهولة والوضوح (ب) اإليجاز والتركيز (جـ) التحرر من قيود الصنعة.
(د) البراعة في رسم اللوحات الكلية (هـ) القدرة على تسلسل األحداث وترابطها.
س :كيف ارتبط عنوان قصة نظرة بما انتهت إليه أحداثها؟
ارتبط العنوان (نظرة) بما انتهت إليه القصة من حييث إن الطفلية الخادمية ألقيت نظيرة عليى الكيرة التيى يتقاذفهيا األطفيال
وتتمنى لعب الكرة مثلهم
س :اتسمت هذه القصة القصيرة بعدة سمات وضحها وبين ما تدل عليه كلمة ستى؟
اتسمت هذه القصة بالتكثيف والتركيز واالقتصاد الواضيح فيي الوصيف وعيدم االسيتطراد والثرثيرة فيي السيرد مميا يجعيل
القارئ يتلقى أثر القصة ككل وفى الحال وبسرعة فكان أثرها قويا ومؤثرا.
وقد دلت كلمة ستى على مدى القهر االجتماعي الذي تحياه هذه الطفلة فهي ال تتحكم في مصيرها
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س :هل ترى أن شخصية الراوي في هذه القصة قد طغت على بنائها ناقش مبينا وجهة النظر الصحيحة؟
ماذا نعنى بقولنا :إن الراوي في قصة نظرة كالملقن على خشبة المسرح؟
الشخصية المحورية هنا هى شخصية الطفلة ودور الكاتب هنا ثانوي فهو يكتفي بالرواية ولم يعلن رأيا وليم يلفيت النظير
إلى شىء ولم يبد وجهة نظر خاصية فهيو انعكياس لمشياعر الطفلية وظيل ووجيود اليراوي هنيا يماثيل وجيود الملقين عليى
خشبة حيث ينبغي أن يكون متواريا وصوته هامسا حتى ال يتجه األشخاص إلى الملقن فالكاتب موجود ألنه راوي القصة
وغير موجيود ألنيه ال يسييطر عليى الشخصيية والموقيف بيأي صيورة وال يطغيى وجيوده بميا يهيدم البنياء ويميزق النسييج
المحكم.
فيم يتمثل كل من مبدأ الوحدة ومبدأ التكثيف والتركيز في قصة نظرة؟
تمتاز هذه القصة بالتكثيف والتركيز والموضوعية؛ ألن القارئ يتلقى أثرها ككل وفى الحال وبسرعة فيكون أثرها واحدا
وقويا ومؤثرا لذلك قلت فيها التفصيالت والشخصيات؛ فلم يتحدث الكاتب عن حياة تلك الطفلة ولكنه أشار بسرعة إلى
فقرها وصغر سنها وحرماتها من اللعب ،والظروف االجتماعية القاسية ألسرتها وطبقتها االجتماعية؛ فثوبها مهلهل
قذر ،ورجالها رفيعتان كمسمارين ،وقبضتها نحيلة رقيقة ،وأصابع رجليها يابسة مدببة ،كمخالب الكتكوت.
ملحوظات مهمة:
 برع الكاتب في أن جعل حياة الطفلة ،برغم امتالئها بالمعاناة ،غير خالية من الحلم؛ فهي :تتفرج ،وتحلم بأن تلعبكاألطفال الذين يلعبون ،وهذا الحلم ،وإن كان بسيطا إال أنه نابع من واقعها الذي تعيشه.
وفى النهاية :لقد نجح الكاتب في أن يقول كل ما يريد عن واقع المجتمع المصري وقتها ،دون أن يخطب أو يصرخ،
وإنما من خالل شكل فنى محكم ،هو شكل :القصة القصيرة.
 قد يشعر القارئ للقصة أنها خالية من الحوار ،لكن المتأمل للقصة يشعر أنها مليئة بالحوار الذي قد يكون صامتا،لكنك تقرأه وتكاد تسمعه .وقد يكون الكاتب أجرى بعض الحذف والتعديل في الكلمات؛ لكي يصل إلى الشكل األخير الذي
وصل به إلى غايته من القصة؛ لتالئم طبيعة القصة القصيرة.
ـ امتالء القصة بالحركة والدراما ،وذلك من خالل تصاعد الحدث ،وتشويق القارئ ،لكل ما يصدر عن الطفلة من حركة
محسوبة دقيقة متطورة نامية.
 7ـ شخصية الراوي هامشية ،ليس لها وجود محوري ،فهو لم يلفت االنتباه بتحركاته ،ولم يعلن وجهة نظره ،بل هو
ظـِل للطفلة ولتحركاتها وليس بادئا بحركة ،أو بقول ،وقد يذكرنا ذلك بـالملقن في المسرح ،الكل يعرف أنه موجود ،ومع
ذلك ليس لـه وجود حقيقي على المسرح وال تأثير على حركة الممثلين وال انتباه الجمهور.
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(الوحدة األولى)
همزة (ألف)الوصل ،و همزة القطع
الهمزة في أول الكلمة نوعان:
(أ) همزة وصل :وهي همزة تنطق في ابتداء الكالم وال تنطق عند وصله بما قبلها ،وال يرسم عليها أو تحتها همزة
وتكتب هكذا (ا).
* مواضع همزة الوصل:
( )1في األفعال
العب
اجلس،
اضرب،
أ  -أمر الثالثي المبدوء بهمزة:
ْ
ْ
ْ
ب  -ماضي وأمر ومصدر الخماسي :انطلقَ  ،انطلقْ  ،انطالق.
جـ  -ماضي وأمر ومصدر السداسي :استقبلَ ،استقبلْ ،استقبال.
( )2في األسماء
" ابن ،ابنة ،ابنم ،ابنان ،ابنتان ،اثنان ،اثنتان ،امرؤ ،امرأة ،اسم ،امرآن ،امرأتان ،اسمان ،ايم هللا ،ايمن هللا ".
( )3في الحروف:
ال التعريف ،مثل :القاضي ،المدرسة.
(ب)همزة القطع :و هي همزة متحركة تقع في أول الكلمة ،و ينطق بها في ابتداء الكالم وفي وسطه ،وتكتب هكذا:
(أًَُ ) إذا جاءت مفتوحة أو مضمومة ،و ( ِإ) إذا كانت مكسورة.
* مواضع همزة القطع:
( )1في األفعال
أ  -ماضي الثالثي ومصدره :أكل ،أكال -أخذ ،أخذا.
أضر ْب ،إضراب.
أضرب،
ب  -ماضي الرباعي وأمره مصدره:
َ
ِ
أشرب ،أستعم ُل.
أكتب،
جـ  -كل مضارع مبدوء بهمزة:
ُ
ُ
( )2في األسماء
في جميع األسماء عدا شواذ األسماء المذكورة في همزة الوصل.
( )3في الحروف:
جميعها عدا [ال] التعريف :إلى ـ أو ـ أم ـ إن ـ أن
 ملحوظة مهمة:مواضع حذف همزة الوصل:
 إذا سبقت بهمزة استفهام :أنطلق الجواد؟ ،أستسلم العدو؟ إذا سبقت بالم االبتداء [ لَـلفـتـى] ،أو الم االستغاثة [يا لَـلّه] ،أو الم الجر [ ِلـلرجل ] تحذف من البسملة التامة :بسم هللا الرحمن الرحيمتحذف همزة (ابن) في ثالثة مواضع:
أ  -إذا وقعت بين علمين الثاني والد األول ولم تقع (ابن) في بداية السطر :محمد بن عبدهللا
ب  -إذا سبقت بحرف نداء :يا بن عبد هللا
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ج  -إذا سبقت بـهمزة االستفهام :أبنك محمد؟
 تحذف همزة (امرؤ ،امرأة) إذا سبقت بـ (أل) :فتصيران (المرء ،المرأة) إذا دخلت همزة االستفهام على المعرف بـ (أل) قُلبت همزة االستفهام وهمزة الوصل مدة ،مثل :آلكتاب لك؟" ال القمرية المظهرة ،و ال الشمسية المدغمة "
* " ال القمرية المظهرة " :هي التي تكتب في أول األسماء وتظهر عند النطق ،وهى الم ساكنة ،وتسمى (ال) المظهرة
؛ ألنها تظهر عند النطق بها - .مثال :ا ْلــعلم ـ ا ْلــقلم ـ ا ْلــكالم – المثال.
ويأتي بعدها حرف من الحروف اآلتية " :أـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ م ـ هـ ـ و ـ ي "
* " ال الشمسية المدغمة " :هي التي تكتب وال تنطق (ألنها تدغم بالحرف الذي بعدها ،فيكتب الحرف الذي بعدها
صدق ـ الــ َّطعام
مشددا) .مثال :الــتُّفاح ـ الــذَّهب ـ الــ ِ ّ
ويأتي بعدها حرف من الحروف اآلتية مشددا " :ت ـ ث ـ د ـ ذ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ل ـ ن "
** متفرفات نحوية **
إال – أال
إال :تتكون من( :إن) شرطية جازمة و (ال) نافية .و ما بعدها مضارع مجزوم سواء أكان فعل الشرط أم جواب الشرط.
مثال :إال تفعلوا الخير تندموا( .الفعالن مجزومان)
و قد يحذف فعل الشرط بعد (إال) ويكون التقدير (تفعل)
مثال :يجب أن تعملوا الخير و إال تندموا .والتقدير :إال تفعلوا الخير تندموا.
أال :تتكون من( :أن) ناصبة و(ال) نافية .و ما بعدها مضارع منصوب.
مثال :يجب أال يستغل الرجل أخاه( .يستغل :منصوب بأن)
زيادة الواو في بعض المواضع
 -1تزاد الواو في آخر كلمة (عمرو) في حالتي الرفع والجر ،وتحذف في حالة النصب ،وتنيون ألنهيا مصيروفة ،وتسيمى
الواو (واو عمرو) .مثل:
ع ْمرا.
عمرو .وسلمت على عمرو .وصافحت َ
جاء
ٌ
الحظ :تحذف الواو في حالة النصب و توضع عالمة التنوين المفتوحة للتفريق بينها وبين (عمر).
مثال :تكتب (عمرو) في حالة النصب( :رأيت عمرا).
عمر).
تكتب (عمر) في حالة النصب( :رأيت
َ
الحظ أن (عمر) ممنوعة من الصرف و لذلك ال تنون.
 2ـ تزاد الواو وسطا في األلفاظ اآلتية :أولو ،أولي :بمعنى أصحاب وصاحبات ،وتكون أولو في حالة الرفيع ،وأوليي فيي
حالتي النصب والجر .و تزاد في :أولئك ،أوالء ،أوالت.
زيادة األلف في بعض المواضع
 1ـ في كلمة (مائة) ومضاعفاتها حتى تسعمائة دون أن تلفظ ،وكتابتها بال ألف ليس خطأ.
 2ـ تزاد األلف بعد واو الجماعة للتفريق بينها وبين واو العلة في األفعال المعتلة اآلخير بيالواو .وتسيمى األليف الفارقية.
مثل :قالوا ،قولوا ،لن يقولوا ،لم يقولوا.
و ال تزاد في مثل :يدعو ،ينجو ،يرسو ،يمحو .و ال تزاد بعد واو الجمع المضاف .مثل:
حضر معلمو المدرسة .وسافر مهندسو البناء.
 3ـ تزاد األلف في آخر االسم المنون تنوين نصب ،إذا لم يكين منتهييا بتياء التأنييث المربوطية ،أو هميزة عليى األليف ،أو
همزة سبقها ألف.
مثال المنون التي تزاد فيه األلف :رأيت رجال قادما يركب حصانا.
أمثلة األسماء التي ال تزاد فيها األلف:
شممت رائحة ذكية .ارتكب المهمل خطا .شاهدت سماء صافية .واستنشقت هواء.
الهمزة المتوسطة
تكتب بحسب أقوى الحركات (الكسرة فالضمة فالفتحة) أي أن الكسرة أقوى من الضيمة والضيمة أقيوى مين الفتحية كلهيا
أقوى من السكون .مثال:
 المستهزئين  -المنشئين  :-رسمت الهمزة على ياء ألنها مسبوقة بكسرة أو مكسورة. يؤذى – يؤوده :الهمزة ترسم على الواو ألنها مسبوقة بضمة أو مضمومة والضمة أقوى من السكون والفتحة. -سأل – يسأل – كأس :ترسم الهمزة على األلف ألن الفتحة أقوى من السكون.

97

الهمزة المتطرفة
ترسم الهمزة في آخر الكلمة حسب ما قبلها فإذا كان مكسورا رسمت على ياء وإذا كيان مضيموما رسيمت عليى واو وإذا
كان مفتوحا رسمت على ألف وإذا كان ساكنا رسمت على السطر .مثال:
برئ – قارئ – تكافؤ – بدأ – ملجأ – شيء – بطء  -جزاء – ضوء)
الحظ :الهمزة المتطرفة إذا جاء بعدها ضمير ترسم على حسب اإلعراب .فيإذا كانيت الكلمية منصيوبة ترسيم عليى السيطر
وإذا كانت مجرورة ترسم على الياء وإذا كانت الكلمة مرفوعة ترسم على الواو .مثال:
سماؤها صافية – إن سماءها صافية – نظرت إلى سمائها.
(الوحدة الثانية)
المشتقات
اسم الفاعل وإعماله
تعريف اسم الفاعل:
اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم من حروف الفعل يدل على من قام بعمل الفعل أو اتصف به.
مثل :كتب :كاتب ،جلس :جالس ،اجتهد :مجتهد.
صياغتــــه مـــن الفعل الثـالثــــــي
يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي كما يلي:
َ
صورة الفعل الماضي بزيادة ألف بعد الحرف األول مع كسر الحرف الثاني األصلي ،ويكون الوزن دائما( :فـا ِعـل) كما
يلي:
 -1كل ما كان على وزن فعل صحيح الوسط واآلخر فاسم الفاعل منه على وزن فاعل بزيادة ألف بعد الحرف األول:
كتب :كاتب ،ضرب :ضارب ،وقف :واقف ،وعد :واعد ،عرف :عارف ،حمد :حامد ،وقع :واقع ،وثق :واثق.
 -2كل ما كان على وزن فعل معتل الوسط (أجوف) فاسم الفاعل منه على وزن فاعل بقلب حرف العلة همزة وزيادة
ألف اسم الفاعل بعد الحرف األول:
قاد :قائد ،فاز :فائز ،صام :صائم ،باع :بائع.
 -3كل ما كان على وزن فعل معتل اآلخر (ناقص) فاسم الفاعل على وزن فاعل بقلب حرف العلة (ألف المد) ياء وزيادة
ألف اسم الفاعل بعد الحرف األول:
قضى :القاضي ،رمى :الرامي ،سما :السامي.
الحظ:
 -1تحذف (ياء) حرف العلة من اسم الفاعل في حالتي الرفع والجر ويعوض عنها بالتنوين وتترك في حالة النصب
والتعريف:
قضى :قاض ،سعى :ساع ،مشى :ماش.
 -2تلحق تاء التأنيث اسم الفاعل إذا دل على مؤنث مثل :فاهمة ،قارئة ،مجتهدة.
 -3إذا كان الفعل الثالثي مبدوءا بهمزة (أكل ،أخذ ،أمر) صيغ اسم الفاعل بجعل الهمزة ممدودة فيصير :آكل ،آخذ ،آمر.
للمتفوقين :جاء سائل إلى الشيخ فكان جوابه كالماء السائل.
ما الفرق بين سائل األولى والسائل الثانية.
ج) األولى اسم فاعل وفعله :سأل .والثانية اسم فاعل وفعله سال بدون الهمزة.
صياغته من الفعل غير الثالثي
يصاغ اسم الفاعل من الفعل غير الثالثي "الرباعي ،والخماسي ،والسداسي" كما يلي:
 -1نأتي بالمضارع -2 .قلب حرف المضارعة ميما مضمومة -3.كسر ما قبل اآلخر.
يسامح :مـُسامـِح ،يقدَّم :مـُقـ ِ ّدم ،يحسن :مـُحسـِن ،يغتنم :مـُغتنـِم ،يتسمع :مـُتس ِّمـع ،يستئذن :مـُستئـِذن.
مــالحظـــات هـــامـــــــة:
(القاضي  -المهتدِي  -المستقصي) من الثالثي ومن غير الثالثي ،ت ُحذف
مثل:
ياء"
"آخره
المنقوص
أوال :اسم الفاعل
ِ
ياؤه مطلقا في موضعين:
المـوضـــــــــع األول:
إذا كان مفردا (نكرة) غير مقترن بـأل وال مضاف في حالتي الرفع و الجر فقط.
أمثلــــــــــة:
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قال تعالىَ " :و َما لَ ُهم ِ ّمن دُونِ ِه ِمن َوال" وال :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة.
ض َما أَنتَ قَاض " قاض :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة.
قال تعالىَ " :فا ْق ِ
َ
ُ
اب ف ِم ْن ُهم ُّم ْهتَد" مهتد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة.
"و َج َع ْلنَا فِي ذ ِ ّريَّتِ ِه َما النُّبُ َّوةَ َوا ْل ِكت َ َ
قال تعالىَ :
المـوضـــــــع الثانــــــــي:
إذا جاء اسم الفاعل في صورة جمع المذكر السالم تحذف ياؤه ،أمثلــــــــــة:
قال تعالى " :أ ُ ْولَـئِكَ لَ ُه ُم األ َ ْمنُ َوهُم ُّم ْهتَ ُدونَ ".
ُ
ْ
َ
قال تعالى" :الَ يَ ْرقُبُونَ فِي ُم ْؤ ِمن إِال َوالَ ِذ َّمة َوأ ْولـئِكَ ُه ُم ال ُم ْعتَ ُدونَ ".
 يجوز السم الفاعل أن يكون:ؤمن  -ال ُمحافِظ)
معرفا بأل( :القاضي  -القائل – ال ُم ِ
ملحق به تاء التأنيث( :القاتلة – المؤمنة  -العالمة – شاكرة  -صائمة).
مثنى( :عالمان – عابدان – متحضرتان  -مثقفتان)
جمع( :مؤمنون – شاكرون  -نائمون  -عمال – سعاه – كواسر  -شباب).
س) متى تثبـت الياء فـي اسـم الفاعـل المنقـوص؟
 تثبت الياء إذا كان اسم الفاعل نكرة منصوبة ،مثـــــــال:س َراجا ُّمنِيرا".
قال تعالىَ " :ودَا ِعيا ِإ َلى َّ ِ
َّللا ِب ِإ ْذ ِن ِه َو ِ
َ
قال تعالىَ " :و َك َفى بِ َربِّكَ َهادِيا َون ِصيرا".
 تثبت الياء إذا عرف اسم الفاعل بـ "أل" أو اإلضافة،مثـــــــال:
َّللاُ فَ ُه َو ا ْل ُم ْهتَدِي".
قال تعالىَ " :من يَ ْه ِد ّ
آمنُوا بِ ِه".
ي َّ ِ
َّللا َو ِ
قال تعالى" :يَا قَ ْو َمنَا أ َ ِجيبُوا د ِ
َاع َ
 تثبت الياء إذا جاء اسم الفاعل مؤنثا مفردا أو جمع مؤنث سالم.مثــــــال:
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سو َل َربِّ ِه ْم فأ َخذ ُه ْم أ ْخذة َّرابِيَة".
قال تعالى" :فعَص َْوا َر ُ
ت َ
ضبْحا".
قال تعالىَ " :وا ْل َعا ِد َيا ِ
ثــانيـــا :اسم الفاعل يأتي مفردا مذكرا ،أو مفردا مؤنثا ،أو مثنى مذكرا ،أو مثنى مؤنثا ،أو جمعا مذكرا ،أو جمعا مؤنثا،
وتدخل عليه (أل) وتلحقه الضمائر.
مثـــــــــال:
َّللاُ لَ ُهم َّم ْغ ِف َرة َوأَجْ را ع َِظيما)
ت أَ َ
َّللا َك ِثيرا َوالذَّا ِك َرا ِ
ع َّد َّ
(والذَّا ِك ِرينَ ََّ
قال تعالىَ :
ي َال ِع َو َج لَهُ)
قال تعالى( :يَ ْو َمئِذ يَتَّبِعُونَ الدَّا ِع َ
قال تعالى( :إِنَّ َما أَنتَ ُمنذ ٌِر َو ِل ُك ِ ّل قَ ْوم َهاد)
س َرةٌ).
قال تعالىَ ( :قالُوا تِ ْلكَ إِذا ك ََّرةٌ َخا ِ
عمـــل اسـم الفـاعـــــل
يعمل عمل فعله ،فهو يرفع الفاعل إذا كان الزما ،ويرفع الفاعل وينصب المفعول به إذا كان متعديا.
أوال :الفعل المضارع نوعــــان:
الزم :يرفع الفاعل وال يحتاج إلى المفعول به .مثال :خرج اإلسال ُم من مكة.
اإلسالم :فاعل مرفوع.
لكفر من القلوب.
متعد :يرفع الفاعل ويحتاج إلى مفعول أو اثنين .مثال :أخرج اإلسال ُم ا َ
اإلسالم :فاعل مرفوع.
الكفر :مفعول به منصوب.
ثانيا :المشتق (اسم الفاعل ،صيغة المبالغة) يكون صورة من فعله الذي اشتق منه فإذا كان:
 )1الفعل الزمــا :كان المشتق يساوي فعله يرفع الفاعل وال يحتاج إلى المفعول به.
ج اإلسال ُم من مكة؟ اإلسالم :فاعل مرفوع.
مثال :أخار ٌ
 )2الفعل متعديا :كان المشتق يساوي فعله يرفع الفاعل ويحتاج إلى المفعول به.
الكفر من القلوب؟
ج اإلسال ُم
مثال :أمخر ٌ
َ
اإلسالم :فاعل مرفوع.
الكفر :مفعول به منصوب.
أمثلـــــة علـــــى صـــور اسم الفاعل العامل:
 صالح الدين منقذ بالد المسلمين = صالح الدين ينقذ بالد المسلمين. -جـاء الطالب رافعين شعارات = جاء الطالب يرفعون شعارات.
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س) عين اسم الفاعل العامل فيما يلي وأعربه ،وأعرب االسم الذي بعده؟
المترادف اإلحسانَ  ،مقدر كال َمهُ ،خازنٌ لسانَهُ ،محسنٌ
(قال حكيم :المؤمن سائ ٌل ر َّبهُ المغفرة ،متواص ٌل جه ُد ُه ،هو
ُ
مكثر في الحق أملَه ،مواس للفقراء).
عملَه،
ٌ
ج) سائلٌ :ربه :مفعول به.
متواصلٌ :جهده :فاعل.
مق ّدِر :كالمه :مفعول به.
المترادف :اإلحسان :مفعول به.
محسن :عمله :مفعول به.
خازن :لسانه :مفعول به.
مواس :الفاعل :ضمير مستتر تقديره (هو).
مكثر :أمله :مفعول به.

شروط عمل اسم الفاعل
 )1المعرف بــ (أل) :يعمل بال شروط.
الرازق ،المعلم ،الموحدون ...،مثل:
َاظ ِمينَ ا ْلغَ ْي َظ " .الغيظ :مفعول به.
قال تعالىَ " :وا ْلك ِ
صالَةَ َوا ْل ُم ْؤت ُونَ َّ
ينَ
الزكَاةَ ".
ال
يم
َّ
قال تعالىَ " :وا ْل ُم ِق ِ
 "يحب هللا العبد التائب قلبه" .قلبه :فاعل مرفوع. )2إذا لم يكن معرفا بأل عمل بشرطين:
أ) أن يدل على الحال واالستقبال ال الماضي.
ب) أن يعتمد على استفهام أو نفي أو نداء أو مبتدأ أو موصوف أو حال.
أوال :أن يكون المشتق مخبرا به أي (موقعه في اإلعراب خبر) معتمدا على مبتدأ قبله.
سه
 أخوكٌ
سه = أخوك يقرأ در َ
قارئ در َ
أخوك :مبتدأ مرفوع بالواو ،والكاف في محل جر مضاف إليه.
قارئ :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة (المشتق).
ٌ
سه :مفعول به السم الفاعل منصوب بالفتحة ،والهاء في محل جر مضاف إليه.
در َ
ثانيـــــا :أن يعتمد المشتق على موصوف أي (يكون إعراب المشتق صفة)
 مررت برجل حازم أمتعته = مررت برجل يحزم أمتعته.برجل :الباء حرف جر ورجل اسم مجرور وعالمة جره الكسرة (الموصوف)
حازم :نعت مجرور بالكسرة (صفة)
أمتعته :مفعول به منصوب السم الفاعل والهاء في محل جر مضاف إليه.
ثالثا :أن يعتمد المشتق على نفي أو استفهام (المشتق في هذه الحالة يكون أول الجملة).
مثال :يسبقه حرف نفي (ما):
ما قاتِل الرجل أخاه = ما يقتل الرجل أخاه (الفعل متعد)
ما :حرف نفي ال محل له من اإلعراب.
قاتل :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
الرجلُ :فاعل مرفوع السم الفاعل قات ٌل (فاعل سد مسد الخبر).
أخاه :مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف السم الفاعل قاتلٌ.
مثال :يسبقه حرف استفهام (هل ،أ):
أمسافر أخوك؟ = أيسافر أخوك (الفعل الزم).
أ :حرف استفهام مبني ال محل له من اإلعراب
مسافر :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
أخوك :فاعل السم الفاعل (مسافر)( ،س َّد مسد الخبر)
رابعا :يعتمد على حرف نداء (يكون المشتق منادى منصوب ألنه شبيه بالمضاف)
المعروف واظب عليه = يا من يصنع المعروف.
يا صانعا
َ
يـا :حرف نداء مبني ال محل له من اإلعراب.
صانعا :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة (المنادى شبيه بالمضاف)
المعروف :مفعول به منصوب السم الفاعل.
َ
خامسا :أن يكون داال على الحال أو االستقبال
أقبلت رافعا راية الحق = أقبلت أرفع راية الحق
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رافعا :حال منصوبة وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة.
رايـة :مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
مــالحظـــات هـــامـــة علـى عمـل المشتقــات
أوال :ال بد السم للمشتق العامل أن يصح حذفه ووضع الفعل مكانه ،والجملة يستقيم معناها.
ويعمل وهو مفرد أو مثنى أو جمع ...مثال :أمسافر أخوك؟ = أيسافر أخوك.
ثانيــــــا :معمول اسم الفاعل هو الفاعل الذي رفعه أو المفعول به الذي نصبه أو هما معا.
مثل:
َاظ ِمينَ ا ْلغَ ْي َظ " ..الغيظ :مفعول به منصوب (معمــــول)
"وا ْلك ِ
 قال تعالىَ :ثالثـــــــــا :يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله فقط وال يضاف إلى فاعله ،وإذا وجدت اسم فاعل أضيف إلى فاعله
يكون صفة مشبهة وليس اسم فاعل
مثال إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله:
َب َوالنَّ َوى " ..المشتق هنا مضاف إلى المفعول به.
َّللا فَا ِل ُ
ق ا ْلح ّ ِ
قال تعالى" :إِنَّ ّ َ
ْ
ْ
نَ
ي ِ " ..المشتق هنا مضاف إلى المفعول به.
َـــ
ح
ل
ا
م
ت
ي
م
ل
ا
ج
"و ُم ْخ ِر
ِ
ُ
َ ِّ ِ
قال تعالىَ :
ّ
را بعـــــــــا :إذا دلت الجملة على الماضي بوضع كلمة تدل على الماضي فإنه يلغى عمل المشتق فإذا قلنا مثال" :طارق
س ِه أمس" يلغى العمل ويعرب ما بعد المشتق مضاف إليه دائما.
فاه ُم در ِ
خامســـــا :إذا أردت معرفة إذا كان االسم بعد المشتق مرفوعا (فاعل ،أو نائب فاعل) أو منصوبا (مفعول به) فاقرأ
المشتق واالسم بعده بدءا بالمشتق ،ثم اقرأ بدءا باالسم فإذا استقام الكالم فاالسم مرفوع ،وإذا لم يستقم فاالسم مرفوع
مثال:
 هذا رجل عادل حكمه .نقرأ (عادل حكمه) ونقرأ (حكمه عادل) يستقيم ،يكون إعراب كلمة (حكمه) فاعال مرفوعا(مظهر معادن الرجال) ونقرأ (معادن الرجال مظهر) ال يستقيم ،يكون إعراب كلمة
مظهر معادنَ الرجال .نقرأ
 اإليمانٌ
ٌ
(معادن) مفعوال به.
 وقد يلي المشتق شبه الجملة فقط وفي هذه الحالة يكون المعمول ضميرا مستترا سواء أكان المشتق من فعل (الزم أومتعد).
أمثلة:
ْ
َّللا بِ ِإذ ِن ِه" الضمير المستتر تقديره هو في محل رفع فاعل.
"و َدا ِعيا إِلَى َّ ِ
قال تعالىَ :
ّ
نَ
َي ِمنَ الت َّ ْو َرا ِة " الضمير المستتر"هو" في محل رفع فاعل.
د
ي
ي
ب
ا
م
ل
ا
ِق
د
ّ
ص
م
ْ
َ
َ
َ
ِ
َ
قال تعالىُّ " :
َّ
َ
َ
َ
على أ ْم ِرهِ" الضمير المستتر تقديره هو في محل رفع فاعل
ب َ
َّللاُ غا ِل ٌ
قال تعالىَ :
"و ّ
 إذا كان المشتق العامل معرفا بــ (أل) فهي "أل" الموصولة وعندما نحول المشتق إلى صورة الفعل المضارع فإننانضع بدال منها اسم موصول مناسب كما يلي:
الضارب = الذي يضرب ،الضاربان = اللذان يضربان ،الضاربون = الذين يضربون الضاربة = التي تضرب ،الضاربات
= الالتي يضربن.
 إذا كان اسم الفاعل مسبوقا بنفي أو استفهام فغالبا يعرب مبتدأ وما بعده (معموله) يعرب فاعال مرفوعا سد مسدالخبر.
مثل :أمسافر أخوك؟ = أيسافر أخوك (الفعل الزم).
أ :حرف استفهام مبني ال محل له من اإلعراب
مسافر :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
أخوك :فاعل السم الفاعل (مسافر)( ،س َّد مسد الخبر).
مالحظات مهمة
 1ـ يستعمل اسم الفاعل مفردا ومثنى وجمعا ،مذكرا ومؤنثا.
مثال المفرد المذكر :قوله تعالى { :فإن أجل هللا آلت }  5العنكبوت
ومثال المفرد المؤنث :قوله تعالى { :وإن الساعة آلتية }  85الحجر
ومثال المثنى المذكر :قوله تعالى { :وسخر لكم الشمس والقمر دائبين }  33إبراهيم
ومثال المثنى المؤنث :قوله تعالى { :وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا }  9الحجرات
ومثال الجمع المذكر :قوله تعالى { :قال ال أحب اآلفلين }  76األنعام
ومثال جمع المؤنث :قوله تعالى { :والباقيات الصالحات خير عند ربك }  46الكهف
 -2إذا جاء اسم الفاعل من فعل متعد لمفعولين ،فاسم الفاعل ينصب مفعولين أيضا.
مثل :المعلم مانح الطالب جائزة(.الطالب :مفعول أول،جائزة :مفعول ثان)
 -3قد يضاف اسم الفاعل (غير منون) إلى معموله (الفاعل أو المفعول).
مثل :هللا تعالى غافر الذنب( .الذنب :مضاف إليه بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله)
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رأيت طالبا باسم الوجه( .الوجه :مضاف إليه بإضافة اسم الفاعل إلى فاعله)
نماذج لإلعراب
اللهم يا فارج الكرب
اللهم :لفظ الجاللة منادى مبني على الضم في محل نصب .و الميم عوض عن حرف النداء (يا) المحذوف مبني على
الفتح ال محل له من اإلعراب .يا :حرف نداء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب .فارج :منادى منصوب و
عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف .الكرب :مضاف إليه بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله مجرور و
عالمة جره الكسرة الظاهرة.
إني مستغفر ربي كثيرا
إن :حرف ناسخ ينصب المبتدأ و يرفع الخبر .و ياء المتكلم ضمير متصيل مبنيي عليى السيكون فيي محيل نصيب اسيم إن.
مستغفر :خبر إن مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .وهو مضياف و الفاعيل ضيمير مسيتتر تقيديره (أنيا)
ربي :مضاف إليه مجرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة من إضافة اسم الفاعل إلى معموله .و هو مضاف و ياء المتكلم
ضمير متصل مبنيي عليى السيكون فيي محيل جير باإلضيافة .كثييرا :نائيب عين المفعيول المطليق منصيوب و عالمية نصيبه
الفتحة الظاهرة.
كان رجال عامال الخير
كان :غعل ماض ناسخ مبنى على الفتح .و اسمها ضمير مستتر تقديره هو .رجال :خبير كيان منصيوب بالفتحية الظياهرة.
عامال :نعت منصوب بالفتحة الظاهرة .الخير :مفعول به السم الفاعل العامل منصوب بالفتحة الظاهرة.
صيــــــــغ المبالغــــــة
تعـريفـــها :أسماء مشتقة من األفعال الثالثية المتصرفة غالبا؛ للداللة على ال ُمبالغة في الصفة ،وبيان الزيادة فيها .وقد
دراك).
تصاغ من الرباعي مثل (معوان – ّ
أوزان صيغ المبالغة القياسية
فَعُول فَ ِعيل
َفعَّال
ِم ْفعَال
َ
َّ
س ِميع
أكُول
عالم
َ
ِم ْعوان
َ
َخبير
ِمقدام ن ّمًّ ام حَسود
شَكور
تواب
ِمعطاء
َّ
غفًّ ار َرءوف عَليم
ِمهذار
ّ

فَ ِعل
فَ ِطن
شع
َج ِ
نَذير
فَ ِرح

يَ ِقظ
شروط إعمال صيغ المبالغة

إن كانت صيغة المبالغة من الفعل الالزم رفعت الفاعلْ ،
تعمل عمل اسم الفاعل بشروطه المعروفةْ ،
وإن كانت من
ال ُمتع ّدِى رفعت الفاعل ،ونصبت المفعول به أو المفعولين( .نفس شروط اسم الفاعل) ،كل القواعد التي ذكرت في اسم
الفاعل تنطبق كما هي على صيغ المبالغة ألن صيغ المبالغة مبالغة اسم الفاعل ،فكل اسم فاعل توضع موضعه المبالغة،
والعكس.
الصورة األولى -:صيغة المبالغة المقترنة بـ (أل) تعمل بال شروط:
خوانٌ أثي ٌم.
 إن الس َّما َع كال َم المرجفين َّ
السماع :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
كالم :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
الصورة الثانية :صيغ المبالغة النكرة غير المقترنة بـ (أل) تعمل بشروط:
 -1أن تكون مخبرا بها أي (تعرب خبرا) ويسبقها المبتدأ.
 -2أن تكون معتمدة على موصوف أي تعرب صفة.
 -3أن تعتمد على (نفي ،استفهام ،نداء)
 -4تكون دالة على الحال أو االستقبال
المسبوقة بمبتدأ" - :هللا سمي ٌع دعا َء من دعاه".
هللا :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
سميع :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة( .اعتمد على مبتدأ ،أو مخبر به)
دعاء :مفعول به منصوب لصيغة المبالغة (سميع)
المسبوقة بنفي - :ما معطا ٌء البخيل مالَه الفقرا َء.
ما :حرف نفي ال محل له من اإلعراب
معطا ٌء :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
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البخيل :فاعل مرفوع لصيغة المبالغة (معطاء) سد مسد الخبر .ماله :مفعول به أول منصوب لصيغة المبالغة.
الفقراء :مفعول به ثان منصوب لصيغة المبالغة معطاء
المسبوقة باستفهام -:أرحي ٌم أبوك أطفالَه؟
أ :حرف استفهام مبني ال محل له من اإلعراب.
رحيم :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
أبوك :فاعل مرفوع بالواو لصيغة المبالغة (رحي ٌم) سد مسد الخبر.
أطفالَه :مفعول به منصوب لصيغة المبالغة (رحي ٌم).
المسبوقة بموصوف" -:أتي طفل يق ٌ
ظ عقله".
طفلٌ :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
يق ٌ
ظ :نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
عقلُه :فاعل مرفوع لصيغة المبالغة (يق ٌ
ظ)
المسبوقة بنداء" -:يا سميعا دعاء المضطرين".
يـــــا :حرف نداء ال محل له من اإلعراب
سميعا :منادى منصوب ألنه شبيه بالمضاف
دعاء :مفعول به منصوب لصيغة المبالغة (سميعا)
المضطرين :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء.
مالحظات مهمة
 1ـ تستعمل صيغة المبالغة مفردا و مثنى و جمعا ،مذكرا و مؤنثا.
عالمون و ّ
قراءة و شكوران و شكورتان و ّ
عالمات.
قراء و ّ
 مثل ّ -2إذا جاءت صيغة المبالغة من فعل متعد لمفعولين ،فصيغة المبالغة تنصب مفعولين أيضا.
 مثل :المعلم معطاء الطالب جائزة(.الطالب :مفعول أول،جائزة :مفعول ثان) -3قد تضاف صيغة المبالغة (غير منونة) إلى معمولها (الفاعل أو المفعول)
 مثل :هللا تعالى غفّار الذنب( .الذنب :مضاف إليه بإضافة صيغة المبالغة إلى مفعولها)رأيت طالبا فرح الوجه( .الوجه :مضاف إليه بإضافة صيغة المبالغة إلى فاعلها)
 1ـ قَ َّل مجيء صييغ المبالغية مين األفعيال المزييدة – غيير الثالثيي – وقيد ورد منهيا :مغيوار مين أغيار ،مقيدام مين أقيدم،
معطاء من أعطى ،معوان من أعان ،مهوان من أهان ،دراك من أدرك ،بشير من بشّر ،نذير من أنذر ،زهوق من أزهق.
 2ـ وردت لصيغ المبالغة أوزان أخرى غير التي ذكرنا وقد اعتبرهيا الصيرفيون القيدماء غيير قياسيية إال أنهيا وردت فيي
القرآن الكريم ،و من هذه األوزان هي:
 فُ ّعال :مثل :كُبارُ ،وضّاء .و فُعال بتخفيف العين .كقوله تعالى { :إن هذا لشي ٌء عجاب } فَ ِعّيل :مثل :صديق ،قديس ،سكير ،شريب .ومنه قوله تعالى { :يوسف أيها الصديق أفتنا }نماذج لإلعراب
أي منظر يسحر اللب كهذا المنظر الفتَّان؟!
أي :اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة و هو مضياف .منظير :مضياف إلييه مجيرور وعالمية جيره الكسيرة.
يسحر :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و الجملة فيي محيل رفيع خبير .الليب:
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .الكاف :حرف جر .هذا :اسيم إشيارة مبنيي عليى السيكون فيي محيل جير بحيرف
الجر( الكاف .المنظر :بدل مجرور وعالمة جره الكسرة .الفتان :صفة مجيرورة وعالمية جرهيا الكسيرة و الفاعيل ضيمير
مستتر تقديره هو.
تنبيه :صيغة المبالغة هنا معرفة بـ (ال) فهي تعمل بدون شرط و هي هنا عملت عمل فعلها فرفعت فاعال.
إن هللا َ
ور َر ِحي ٌم
غفُ ٌ
إن :حرف نصب و توكيد ال نحل له من اإلعراب .هللا :لفظ الجاللة اسم إن منصيوب وعالمية نصيبه الفتحية .غفيور :خبير
إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة .و الفاعل ضمير مستتر تقديره هو .رحيم :خبر ثان إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة .و
الفاعل ضمير مستتر تقديره هو.
تنبيه :صيغة المبالغة هنا غير معرفة و قد عملت لتوفر شيرطين :داللتهيا عليى الحيال أو االسيتقبال و اعتمادهيا عليى ميا
أصله مبتدأ و هو اسم إن .و هي هنا عملت عمل فعلها فرفعت فاعال.
مررت برجل حمال أمتعةَ المسافرين
مررت :فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل .و التاء ضمير متصل مبني على الضم فيي محيل رفيع فاعيل.
الباء :حرف جر .رجل :اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة .والفاعل ضمير مستتر تقديره هو .حمال :نعت مجرور
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بالباء وعالمة جيره الكسيرة .و الفاعيل ضيمير مسيتتر تقيديره هيو .أمتعية :مفعيول بيه لصييغة المبالغية منصيوب وعالمية
نصبه الفتحة و هو مضاف المسافرين :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
تنبييه -صييغة المبالغية هنيا غيير معرفية و قيد عمليت لتيوفر شيرطين :داللتهيا عليى الحيال أو االسيتقبال و اعتمادهيا عليى
منعوت .و هي هنا عملت عمل فعلها فرفعت فاعال ونصب مفعوال به واحدا.
اب محمد
ما كذَّ ٌ
كييييييذاب :مبتييييييدأ مرفييييييوع وعالميييييية رفعييييييه الضييييييمة.
نفييييييي ال محييييييل لييييييه ميييييين اإلعييييييراب.
مييييييا :حييييييرف
محمد :فاعل لصيغة المبالغة مرفوع وعالمة رفعه الضمة و هو ساد مسد الخبر.
تنبيه :صيغة المبالغة هنا غير معرفة و قد عملت لتوفر شرطين :داللتها على الحال أو االسيتقبال و اعتمادهيا عليى نفيي.
و هي هنا عملت عمل فعلها فرفعت فاعال.
سد مسد الخبر تعني أن المبتدأ ال يحتاج للخبر لوجود الفاعل الذي أغناه عنه.
-

اســم المفعــــول
اسم مشتق من حروف الفعل المتصرف المبني للمجهول؛ ليدل على من وقع عليه فعل الفاعل.
مثل :سرقَ :مسروق  -استعملُ :مستع َمل.
صياغتـه مـــن الثالثــي المبنـي للمجهـــول
ي ِ للمجهول علي وزن (مفعول).
يصاغ من كل فعل ثالثي مبن ّ
 -1إذا كان الفعل صحيح الوسط واآلخر فاسم المفعول منه على وزن مفعول ،مثل:
سئل :مسـئـول ،قُرئ :مقـروءُ ،مـدَّ :ممدود ،وصل :موصـول.
س ِمع :مسموع ،أ ُ ِخذ :مأخوذُ ،
ُ
 -2إذا كان الفعل أجوفا نأتي بالمضارع لمعرفة أصل حرف العلة (واو أو ياء) ونحول حرف المضارعة إلى ميم ونحذف
واو مفعول.
 فيصاغ من الثالثي المعتل الوسط (األجوف) على وزن (مفعل) ،كما يلي:(قال :يقول :مقوول :مقول ،ودان :يدين ،مديون :مدين :تحذف واو المفعول في الفعل األَجوف ويضم ما قبلها ِإن كانت
العلة واوا ،ويكسر إِن كانت ياء).
(صان :مصون ،خاف :مخوف ،هاب مهيب ،عام :معوم ،هان :مهين ،نام :منوم)
 -3إذا كان الفعل معتل اآلخر بالياء تقلب واو مفعول ياء وتدغمها في الياء ،مثل:
ي).
ي ،طوى:
مطوي ،سعى :مسع ّ
ي)( ،رممى :مرم ّ
(قضى :مقضوي :مقضيي :مقض ّ
ّ
معلو).
مشكو ،عال:
مرجو ،شكا:
مدعو ،رجا:
 -4إذا كان الفعل معتل اآلخر بالواو أدغمت في واو مفعول ،مثل( :دعا:
ّ
ّ
ّ
ّ
صياغة اسم المفعول من الفعل غير الثالثي
 -1نأتي بالمضارع -2 .قلب حرف المضارعة ميما مضمومة -3.فتح ما قبل اآلخر.
(أعاد :معاد ،استخرج :مستخرج ،استشار :مستشار ،ارتجع :مرتجع ،استعان :مستعان ،احترم :محترم)
األمثلة:
البرنامج معاد .البترول مستخرج .القاضي مستشار .الكتاب مرتجع .هللا هو المستعان على قضاء األمور .المعلم محترم.
مالحظات:
 -1هناك أفعال يأتي اسم الفاعل واسم المفعول على وزن واحد ويفرق بينهما بالقرينة والمعنى اللغوي في الجملة.
مثل :الطالب مختار كتابه( .مختار :اسم فاعل)
الطالب مختار للتكريم( .مختار :اسم مفعول)
َ
َ
 -2فِذا أُريد صياغة اسم المفعول من فعل الزم وجب أن يكون معه شبه الجملة أو المصدر.
علَ ْي ِه ِمنَ ا ْل َم ْوتِ"
يِ َ
قال تعالىَ " :ين ُظ ُرونَ ِإلَ ْيكَ نَ َظ َر ا ْل َم ْغ ِ
ش ّ
إعمال اسم المفعول
يعمل اسم المفعول عمل فعله المبنى للمجهول فيرفع نائب فاعل فقط ْ
إن كان فعله ُمتع ّدِيا لواحد ،ويرفع نائب الفاعل
وينصب المفعول به إن كان فعله ُمتع ّدِيا لمفعولين.
شروط عمله
(نفس شروط عمل اسم الفاعل وصيغ المبالغة)
الصورة األولى:
اسم المفعول المقترن بـ (أل) يعمل بال شرط:
مثال :المؤمن المغفور ذنبه في الجنة.
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ذنبه :نائب فاعل مرفوع السم المفعول (المغفور).
الصـــورة الثانيـــــة:
اسم المفعول النكرة غير المقترن بـ (أل) يعمل بشروط:
 أن تكون مخبرا بها أي (تعرب خبرا) ويسبقها المبتدأ. أن تكون معتمدة على موصوف أي (تعرب صفة) أن تعتمد على (نفي ،استفهام ،نداء). تكون دالة على الحال أو االستقبال.المسبوق بمبتدأ (مخبر به) - :المؤمنُ محمودٌة سيرته.
المؤمن :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
محمودة :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة
سيرته :نائب فاعل مرفوع السم المفعول (محمودٌة)
مطالب.
ق ورا َءها
المسبوق بنفي (يعتمد على نفي) -:ما مسلوبةٌ حقو ٌ
ٌ
مسلوبةٌ :مبتدأ مرفوع
حقوق :نائب فاعل مرفوع السم المفعول (مسلوبة) سد مسد الخبر.
رأي المجنون في المحكمة؟
المسبوق باستفهام (يعتمد على االستفهام) -:أمقبو ٌل ُ
مقبول :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة
رأي :نائب فاعل مرفوع السم المفعول (مقبول) سد مسد الخبر.
ُ
المسبوق بموصوف (يعتمد على موصوف) -:أقبل طالب ممدوح عقله.
طالب :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة (الموصوف)
ٌ
ممدوحٌ :نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة
عقله :نائب فاعل مرفوع ،والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
المسبوق بنداء (يعتمد على النداء) -:يا مسلوبا حقُّهُ
اصبر.
ْ
يا :حرف نداء ال محل له من اإلعراب
مسلوبا :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
حقُّهُ :نائب فاعل مرفوع السم المفعول (مسلوبا).
دال على الحال أو االستقبال -:يعيش المؤمن مرفوعا ذكره.
المؤمن :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
مرفوعا :حال منصوبة وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
ذكره :نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة (السم المفعول مرفوعا).
تذكر أن:
 -1يجوز أن يضاف اسم المفعول إلى معموله إذا تاله مباشرة.
فيجوز أن تقول :الجبان مخلوع قلبه – الجبان مخلوع القلب.
فالقلب في المثال األول نائب فاعل .وفي المثال الثاني مضاف إليه.
 -2إذا كان اسم المفعول من فعل متعد لمفعولين رفع المفعول به األول أو ضميره على أنه نائب فاعل ،ونصب الثاني
على أنه مفعول ثان.
مثل :أممنوح المتفوق جائزة؟
المتفوق :نائب فاعل .جائزة :مفعول به ثان.
مالحظات مهمة
 1ـ يستعمل اسم المفعول مفردا و مثنى وجمعيا ،ميذكرا و مؤنثيا .مثيل مسيموع و مسيموعة و مسيموعان و مسيموعتان
ومسموعون و مسموعات.
 -2إذا جاء اسم المفعول من فعل متعيد لمفعيولين ،فاسيم المفعيول ينصيب مفعيولين أيضيا .األول يصيبح نائبيا عين الفاعيل
والثانى كما هو مفعول به ثان :مثل :أ ُمع َطى الطالب جائزة؟(.الطالب :نائب فاعل،جائزة :مفعول ثان)
 -3قد يضاف اسم الفاعل (غير منون) إلى معموله (نائب الفاعل):
مثل :رأيت طالبا مسرور الوجه( .الوجه :مضاف إليه بإضافة اسم المفعول إلى نائب الفاعل)
 -4مهم :يأتى في االمتحان :استخرج اسم مفعول عامال واكتب فعله مضبوطا بالشكل.
مثل :معروفة (ع ُِرف)  -المقدس (قُ ِدّس)  -المنثورة (نُثِر)
نماذج لإلعراب
المجتهد محبوبة أعماله
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المجتهد :مبتدأ مرفيوع بالضيمة الظياهرة .محبوبية :خبير مرفيوع بالضيمة الظياهرة ،و هيو اسيم مفعيول يعميل عميل فعليه
المبني للمجهول .أعماله :أعمال :نائب فاعل مرفوع بالضمة ،و هو مضاف ،و الضمير (الهاء) بعيده مضياف إلييه مبنيي
على الضم في محل جر.
ما معروفة حقيقة ال ُّروح
ما :نافيية بمعنيي لييس .معروفية :خبير لييس مقيدم منصيوب بالفتحية .حقيقية :اسيم لييس ميؤخر مرفيوع بالضيمة .و هيو
مضاف .الروح :مضاف اليه مجرور وعالمة جرة الكسرة.
مكسوهٌ أرائكه حريرا
منزلكم
َّ
منزلكم :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة و هو (مضاف) و الضمير في محل جر مضاف إليه .مكسوة :خبر مبتدأ
مرفوع وعالمة رفعة الضمة أرائكه :نائب فاعل السم المفعول" مكسوة" الضمير في محل جر مضاف إليه .حريرا:
مفعول به السم المفعول.
اسم التفضيل
اسم مشتق من الفعل على وزن " أفعل " للداللة على أن شيئين اشتركا في صفة معينة وزاد أحدهما على اآلخر في تليك
الصفة .مثل :أكرم ،أحسن ،أفضل ،أجمل.
 تقول :محمد أكرم من علي ،و العصير أفضل من القهوة.على)
(
عليه
والمفضل
)
أكرم
فى المثال األول تجد :المفضل (محمد) واسم التفضيل (
ّ
فى المثال الثانى تجد :المفضل (العصير) واسم التفضيل (أفضل) والمفضل عليه (القهوة)
صوغ اسم التفضيل :يصاغ اسم التفضيل بالشروط التي يصاغ بها أفعل التعجب وهي كالتالي:
 1ـ أن يكون الفعل ثالثيا ،مثلَ :ج ُم َل ،و كرم ،وحسن ،و طاب ،و كفر.
 2ـ أن يكون تاما غير ناقص ،فال يكون من أخوات كان ،أو كاد ،أو ما يقوم مقامها.
 3ـ أن يكون مثبتا غير منفي ،فال يكون مثل :ما علم ،وال ينسى ،وال يخشى ،ولم يفعل.
 4ـ أن يكون مبنيا للمعلوم.
 5ـ أن يكون متصرفا ،غير جامد ،فال يكون مثل :نعم وبئس ،وليس ،وعسى ونحوها
 6ـ أن يكون قابال للتفاوت ،أي :أن يصح الفعل للمفاضلة بالزيادة والنقصان ،فال يكون مثل :مات ،وغرق.
 7ـ أال يكون الوصف منه على وزن " أفعيل فعيالء " ،مثيل :عيرج ،وعيور ،وحمير ،فالوصيف مين األلفياظ السيابقة عليى
وزن أفعل ومؤنثه فعالء فنقول :أعرج عرجاء ،و أعور عوراء ،و أحمر حمراء.
* فإذا استوفي الفعل الشروط السابقة صغنا اسم التفضيل منه على وزن " أفعل " مباشرة .نحو :أنت أصيدق مين أخييك.
وقوله تعالى { :والفتنة أكبر من القتل }
 أما إذا افتقد الفعل شرطا من الشروط السابقة فال يصياغ اسيم التفضييل منيه مباشيرة ،وإنميا يتوصيل إليى التفضييل منيهبذكر مصدره الصريح مع اسم تفضييل مين فعيل مسياعد .مثيل :أكثير ،وأكبير ،وأفضيل ،وأجميل ،وأحسين ،وأشيد ،وأوليى،
ونظائرها ،و يعرب المصدر بعدها تمييزا.
مثل - :مصر أكثر إنتاجا للغاز الطبيعى من غيرها.
 البلح أشد حمرة من التفاح - .قوله تعالى { :و هللا أشد بأسا و أشد تنكيال }الحظ الفرق بين المثالين اآلتيين:
مصر أعظم بلد( .بلد :مضاف إليه مجرور بالكسرة)  -مصر أعظم شأنا( .شأنا :تمييز منصوب بالقتحة)
نالحظ أن االسم النكرة الواقع بعد اسم التفضيل إّا كان من جنس المفضل يعرب مضافا إليه .و إذا لم يكن من جنس
المفضل يعرب تمييزا)
حاالت اسم التفضيل
السم التفضيل في االستعمال أربع حاالت هي:
أوال( :نكرة) أن يكون مجردا من أل التعريف واإلضافة.
ـ وحينئذ يكون حكمه وجوب اإلفراد والتذكير ،ويذكر بعده المفضل عليه مجرورا بمن و قيد يحيذف ،وال يطيابق المفضيل.
مثل:
محمد أكبر من أخيه .هند أكبر من أختها .البنتان أكبر من أختيهما.
الولدان أكبر من أخويهما .األوالد أكبر من إخوانهم .البنات أكبر من أخواتهن.
ومنه قوله تعالى { :ولعذاب اآلخرة أشد و أبقى }  127طه.
ومنه قوله تعالى { :و إثمهما أكبر من نفعهما }  219البقرة.
ومنه قوله تعالى { :هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال }  51النساء.
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ومنه قوله تعالى { :لخلق السموات و األرض أكبر من خلق الناس }  57غافر.
ثانيا :أن يكون نكرة مضافا إلى نكرة.
وحكمه وجوب اإلفراد والتذكير ،وال يطابق المفضل ،ومطابقة المضاف إليه النكرة للمفضل .مثل:
الكتاب أفضل صديق .القصة أفضل وسيلة للثقافة .الكتابان أفضل صديقين القصتان أفضل قصتين .الكتيب أفضيل أصيدقاء
للمرء .المدرسات أفضل معلمات.
ومنه قوله تعالى { :وكان اإلنسان أكثر شيء جدال }  54الكهف.
وكقوله تعالى { :ولآلخرة أكبر درجات }  21اإلسراء.
ومنه قوله تعالى { :وال تكونوا أول كافر به }  41البقرة.
ثالثا :أن يكون معرفا بأل.
وحكمه وجوب مطابقته للمفضل ،وال يذكر بعده المفضل عليه .مثل:
محمد هو األصغر سنا .الطالبة هي الصغرى سنا .الطالبان هما األصغران سنا.
الطالبتان هما الصغريان سنا .الطالب هم األصاغر سنا .الطالبات هن الصغريات سنا.
ومنه قوله تعالى { :يو َم الحج األكبر }  3التوبة.
قوله تعالى { :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى }  238البقرة.
قوله تعالى { :وال تحزنوا وأنتم األعلون }  139آل عمران.
رابعا :أن يكون مضافا إلى معرفة.
و حكمة جواز اإلفراد والتذكير ،كما يجوز مطابقته لما قبله ،كالمعرف بأل .مثل:
فاطمـــــــة أفضل النساء .أو فاطمـــــــة فضلى النساء.
المحمدان أفضل الطالب .أو المحمدان أفضال الطالب.
الفاطمتان أفضل الطالبات .أو الفاطمتان فضليا الطالبات.
المحمدون أفضل الطالب .أو المحمدون أفاضل الطالب.
الفاطمات أفضل الطالبات .أو الفاطمات فضليات الطالبات.
ومنه قوله تعالى { :فتبارك هللا أحسن الخالقين }  14المؤمنون.
ومنه قوله تعالى { :وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها}  23األنعام.
مالحظات مهمة
 1ـ ال يشتق اسم التفضيل من الفعيل المنفيي ،وال مين الفعيل المبنيي للمجهيول ،ألن مصيدرهما ميؤول ،والمصيدر الميؤول
معرفة فال يعرب تمييزا.
 2ـ قد ترد صيغة أفعل لغيير معنيى التفضييل ،فتتضيمن حينئيذ معنيى اسيم الفاعيل ،أو معنيى الصيفة ،ومثيال ،قوليه تعيالى:
{ربكم أعلم بكم } والتقدير :عالم بكم.
ومعنى الصفة ،كقوله تعالى { :وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهيو أهيون علييه } والتقيدير :و هيو هيين علييه( .أعليم –
أهون) هنا ليسا من أسماء التفضيل.
 3ـ هناك ثالثة ألفاظ في " أفعل التفضيل " اشتهرت بحذف الهمزة من أولها ،و هي :خير ،و شر ،وحب.
ومنه قوله تعالى { :قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى }  260البقرة.
وقوله تعالى { :واآلخرة خير وأبقى }  17األعلى.
شر مكانا }  77يوسف.
وقوله تعالى { :قال أنتم ٌ
 -4يجوز استعمال اسم التفضيل من فعل مساعد مع الفعل المستوفى للشروط أيضا.
مثل :محمد أكرم من خالد  -محمد أعظم كرما من خالد.
 -5اسم التفضيل يعرب حسب موقعه في الجملة.
نماذج لإلعراب
أخواك أكبر من عمر
أخواك :أخوا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى و هو مضاف و كاف المخاطب ضمير متصل مبنيي عليى الفيتح
في محل جر مضياف إلييه .أكبير :خبير المبتيدأ مرفيوع وعالمية رفعيه الضيمة .مين :حيرف جير .عمير :اسيم مجيرور بمين
وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف.
خديجة وسعاد فضليا النساء
خديجة :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .و :حرف عطف .سعاد :اسم معطوف مرفوع وعالمة رفعه الضيمة .فضيليا:
خبر مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى و هو مضاف .النساء :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
خالد أشد قوة من سمير
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حالد :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .أشيد :خبير المبتيدأ مرفيوع وعالمية رفعيه الضيمة .فيوة :تميييز جملية منصيوب
وعالمة نصبه الفتحة ..من :حرف جر .سمير :اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة.
المرتبة العليا من نصيب المجتهد
المرتبة :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .العليا :نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة .من :حيرف جير .نصييب:
اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة .المجتهد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
َهذَا أَجْ َم ُل ال ُم ْق ِرئِينَ ص َْوتا
هذا :اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفيع مبتيدأ .أجميل :خبير مرفيوع بالضيمة الظياهرة .المقيرئين :مضياف إلييه
مجرور بالياء ألنه جمع مذكر سالم .صوتا :تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة.

أسلوب التعجب
هو أسلوب يدل على تميز شيء في صفة ما جماال أو قبحا مع دهشة المتكلم وتعجبه من هذا التميز.
صيغ التعجب نوعان:
أ – سماعية (غير قياسية) و قياسية.
فارسا ! يا له من شجاع
ْف ت َ ْكفُرونَ بِاهللِ) ،وقولهمِ :
ب  -السماعية مثلَ (:كي َ
هلل د َُّرهُ ِ
صيغ التعجب القياسية
الصيغة األولى :ما أَ ْفعَلَه
وهي تتكون من -1:ما تعجبية اسم نكرة بمعنى شيء عظيم.
ْ
وزن(أفعَلَ).
 -2فعل التعجب:وهو فعل ماض على
 -3المتعجب منه :وهو االسم أو الضمير العائد على االسم المتميز في الجمال أو القبح.
ما  +أفع َل  +المتعجب منه اسم ظاهر& ضمير متصل
مثل :ما أجــم َل الصدقًََ
الطبيعة ما أجملـــــــ ــــها
إعرابها - :ما :نكرة تعجبية بمعنى شيء عظيم مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ.
 أفعل [أجمل] :فعل التعجب فعل ماض مبني على الفتح ،وفاعليه ضيمير مسيتتر وجوبيا تقيديره [هيو] عائيد عليى [ميا] والجملة الفعلية [من الفعل والفاعل] في محل رفع خبر المبتدأ [ما].
 المتعجب منه [الصدقَ] :مفعول به [متعجب منه]منصوب.الصيغة الثانية :أ َ ْف ِع ْل بـه
ْ
َ
وهي تتكون من -1 :فعل التعجب :وهو فعل ماض يأتى عل صيغة األمر لضرورة التعجب .ويكون على وزن (أف ِعلْ).
 -2الباء :وهى حرف جر زائد -3 .المتعجب منه :وهو ما يقع بعد الباء.
أ َ ْف ِع ْل  +بـ  +ال ُمتَعَجَّب منه
الصدق .الطبيعة أجمل بـ ــــها
مثل :أَجْ ِمل بـ
ِ
إعرابها:
 أ َ ْف ِع ْل( :أَجْ ِمل) :فعل ماض مبنى على السكون جاء على صيغة األمر؛ لضرورة التعجب. بـ :حرف جر زائد مبنى ال محل له من اإلعراب.ال ُمتَعَجَّب منه [الصدق] :فاعل مرفوع ،وعالمة رفعه ضمة مقدرة منع ظهورها اشتغال االسم بحركة حرف الجر الزائد.
 أو ال ُمتَعَجَّب منه [الصدق][ :فاعل مرفوع محال مجرور لفظا].صوغ أسلوب التعجب:
[ :]1يتعجب من الفعل مباشرة على إحدى الصيغتين إذا كان:
 – 1ثالثيا :أي ال يزيد عن ثالثة أحرف .مثل :ارتفع – استعمل.
عيْب خلقي أو لون:مثل :صلع – جرب -عرج-
غير دَا ّل على َ
 –2ليس الوصف منه على(أفعل) الذي مؤنثه (فعالء) :أى َ
حول – زرق -خضر – صفر.
ُ –3مثْبَتا :أي ليس منفيا مثل :ما عرف  -ما علم.
 – 4تاما :أي ليس فعال ناقصا مثل :كان وأخواتها.
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ت :أي يقبييل التييدرج(النقص والزيييادة) أي ليييس مثيييل األفعييال(مييات  -فنييي – هلييك  -غييرق) التيييي ال
 – 5قييابال
للتفيياو ِ
ُ
تفاوت فيها ال درجات للزيادة والنقصان فيها.
ف  -عـُـ ِلـ َم – ت ُصان – يُستشار – يُهيان– 7 .
وم :أي الفاعل معروف أى ليس مبنيا للمجهول مثل :عـ ُ ِـر َ
َ – 6م ْبنِيا لل َم ْعلُ ِ
ُمتَص ِ َّرفا :أي ليس فعال جامدا.مثل(:عسى  -ليس – نعم -بئس).
مثل - :صدق المسلم ما أصدق المسل َم – أصدق بالمسلم.
ب.
 قــبح الكذب ما أقــبحَ
الكذب  -أقــبح بالكذ ِ
ملحوظة:
 - 1إذا كان الفعل مستوفيا للشروط جاز التعجب منه مباشرة كما فيي األمثلية السيابقة ،أو بطرييق غيير مباشير بواسيطة
صيغة تعجب من فعل مناسب مستوف للشروط مثل( :ما أعظم – أعظم بـ - ،ميا أجيدر – أجيدر بيـ - ،ميا أكثير -أكثير بيـ)
وبعدها المصدر الصريح أو المصدر المؤول من الفعل المراد التعجب منه.
مثل :ما أعظم صدق المسل َم – ما أعظم أن يصدق المسلم .أعظم بصدق المسلم  -أعظم بأن يصدق المسلم.
 -2إذا كان [الفعل غير ثالثي أو الوصف منه على أفعل فعيالء أو ناقصيا] :نتعجيب منيه بيالطريق غيير المباشير بالمصيدر
الصريح أو المؤول هكذا:
 - 1نأتي بصيغة التعجب من فعل مساعد مناسب مستوف للشروط مثل:
(ما أشـ ّد -أشدد بـ  -ما أحسن – أحسن بـ  -ما أعظم -أعظم بـ).
 – 2ثيم نيأتي بالمصيدر الصييريح أو الميؤول مين الفعييل غيير المسيتوفى للشييروط بعيد صييغة التعجييب مين الفعيل المسيياعد
مباشرة .مثل( :ارتفع الهرم – زرقت السماء  -كان الدواء مرا)
ارتفع ما أعــظم ارتفاع الهرم  -ما أعظم أن يـرتفع الهرم.
ْــظ ْم بـارتفاع الهرم  -أعــظم بأن يرتـــفع الهــرم.
أع ِ
زرق ما أجْ َم َل زرقةَ
السماء  -مـا أجْ ــ َم َل أن تـزرق السـماء.
ِ
ع بــزرقــة الســمـاء  -أ َ ْر ِو ْ
أ َ ْر ِو ْ
ع بـأن تـزرق السـمــاء.
ب ْ
أن يكون الدواء مرا.
ْعب كون الدواء مرا  -ما أصعَ َ
كان ما أص َ
الدواء ُمرا  -أصعب بأن يكون الدواء مــرا.
بكو ِن
أ ْ
ِ
ص ِع ْب ْ
 -3إذا كان الفعل مبنيا للمجهول مثل أو فعل منفيا :نتعجب منه بالطريق غير المباشر بالمصدر المؤول فقط هكذا:
 - 1نأتي بصيغة التعجب من فعل مساعد مناسب مستوف للشروط مثل:
(ما أجدر -أجدر بـ  -ما أحسن – أحسن بـ  -ما أعظم -أعظم بـ).
 – 2ثم نأتي بالمصدر المؤول من الفعل غير المستوفى للشروط بعد صيغة
التعجب من الفعل المساعد مباشرة.
ملحوظةْ :
أن  +ال  +الفعل المضارع = أال +الفعل المضارع منصوب
مثل( :يُثاب المجد – ال يترك المسلم الصالة)
ما أجمل أن يُثَاب المج ُّد  -أجمل بأن يُثَاب المج ُّد.
ما أجدر أال يترك المسلم الصالة  -أجدر بأال يترك المسلم الصالة.
سى– نعم – بئْس – حبذا -ال حبذا– ليس) وال من الفعل الذى ال تفياوت فييه مثيل:
 -4ال يُتعجَّب من الفعل الجامد مثل(:ع َ
ي – غرق).
(ماتَ – عاش – هلك -فَنِ َ
ملحوظة:
 -1المصدر المؤول (أن  +الفعل المضارع) يصبح في محل نصب مفعول به مع صيغة [ما أفعله] ،وفي محيل رفيع فاعيل
مع صيغة [أفعل به].
 -2ويجوز أن تزاد كان بين ما التعجبية وخبرها في جملة التعجب ،وتكون غير عاملة أي ال اسم وال خبر لها .مثل:
ما كان أحلى قبالت الهوى – ما كان أغناه عن التحرش بهذه القبائل
أكر َم زي ٌد أحدا – ما أكر َم زيدا)
أكر ْم زيدا – أكر ْم بزيد) (ما َ
الحظ الفرق بين ( ِ
 ما  +أفعل  .....+إذن (أفعل) فعل تعجب ماض مبنى على الفتح. أفعل  +بـ  .....+إذن (أفعل) فعل تعجب ماض مبنى على السكون جاء على صورة األمر لضرورة التعجب. أفعل دون أن تسبق بـ ما وبدون أن يليها بـ إذن (أفعل) اسم تفضيل ويعرب حسب موقعه.أسلوب القسم وتوكيد جوابه
يعتبر أسلوب القسم نوع من أنواع أساليب التوكيد – .و يتكون من:
أداة القسم المقسم به المقسم عليه
(وهو ما يسمى جواب القسم) وهللا ألعطفنَّ على اليتيم.
أدوات القسم:
 1ـ الحروف ،و هي :الباء ،الواو ،التاء .وهي حروف جر 2 .ـ األسماء ،و هي :ع ْمر ،و أيمن ،و يمين.
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أحلف ،و أقس ُم.
 3ـ األفعال ،و هي:
ُ
المقسم به :كل ما يعظم.
المقسم عليه
وإما أن يكون جملة فعلية
ـ إذا كان الجواب جملة فعلية مثبتة فعلها ماض
أُكَّـد الجواب بـ " قد و الالم " ،أو بـ " قد " وحدها.
مثل :و هللا لقد حضرت مبكرا.
و هللا قد حقق المتسابقون طموحنا.
 فإذا كان الجواب جملة فعلية فعلها مضارع تؤكد بــ نونالتوكيد:
ْ
ألفعلن كل ما يرضي وجه هللا.
وهللا
ـ إذا كان الجواب جملة فعلية منفية فال تؤكد.
وهللا ما فاز الكسول – .وهللا لن أفعل المعاصى.

إما أن يكون جملة اسمية
فإذا كان جملة إسمية مثبتة وجب توكيدها بــ:
 1ـ بـ " إنَّ " المشددة المكسورة الهمزة:
مثل :وهللا إنّ الساكت عن الحق شيطان أخرس.
 -2أو بـ " إنَّ " والالم:
مثل :وهللا إنّ الساكت عن الحق لشيطان أخرس.
 -3أو الالم:
مثل :و هللا للحق واضح وضوح النهار.
فإن كانت الجملة منفية فال تؤكد:
مثل :وهللا ما خالد بمهمل وال محمد.

توكيد الفعل المضارع بالنون
 -1يجب توكيد الفعل المضارع بالنون إذا توافرت الشروط اآلتية:
 )1أن يكون واقعا في جواب القسم )2 .أن يكون مثبتا.
 )3أن يدل على االستقبال )4 .أن يتصل بالم القسم اتصاال مباشرا.
نحو قوله تعالى { :وتاهلل ألكيدنَّ أصنامكم }.
ومثل :وهللا لينتصرن الحق.
 -2يمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون إذا فقد شرطا من الشروط السابقة:
 ينتصر الحق دائما( .ال يؤكد ألنه لم يقع جوابا لقسم) وهللا لسوف ينتصر الحق( .ال يؤكد لوجود فاصل بين الالم و الفعل) وهللا لينتصر الحق اآلن( .ال يؤكد ألنه دل الفعل على الحال) وهللا لن يضيع الحق( .ال يؤكد ألنه منفى) -3يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون سبق بطلب:
(الم األمر ـ النهى ـ االستفهام ـ التمني ـ التر ِ ّجي ـ الحث ـ التحضيض)
 – 1إذا سبق بـ(الم األمر) مثـــــل :لينفقن (لينفق) القادر في سبيل هللا.
 – 2إذا سبق بـ(النهى) مثــــــــــل :ال تصاحبن (ال تصاحب)األشرار.
 – 3إذا سبق بـ(االستفهام) مثل :أتبحثن (أتبحث)عن التفوق؟
 – 4إذا سبق بـ (تمنّ ) مثــــــــــــل :ليت السالم يسودَنَّ (يسود) العالم.
 – 5إذا سبق بـ (تر ّج) مثـــــــــل :لعل الطالب يتفوقَنَّ (يتفوق).
 – 6إذا سبق بـ (الحث) مثــــــــل :أال تساعدن (تساعد)المحتاج.
 – 7إذا سبق بـ(التحضيض) مثل :هال تنزلن (تنزل) عندنا.
أسلوبا المدح والذم
أسلوب المدح :أسلوب نستخدمه ألمر يستحق المدح و الثناء.أسلوب الذم :أسلوب نستخدمه ألمر يستحق الذم والهجاء يتكون أسلوب المدح و الذم من:س ـ ال حبَّذا) .....أفعال جامدة ليس لها مضارع.
( )1فعل المدح أو الذم ،للمدح( :ن ْع َم ـ حبَّذا) ،و الذ ِ ّم( :بئْ َ
( )2فاعل نعم وبئس وله أربع صور.
سـ
( )3المخصوص بالمدح :وهو االسم الذي تمدحه جملة " ن ْع َم ـ حبَّذا " ،أو المخصوص الذم الذي تذمه جملة " بئْ َ
ال حبَّذا " ،وله إعرابان (مبتدأ مؤخر -خبر لمبتدأ محذوف).
إعراب نعم وبئس
نعم :فعل ماض جامد مبني على الفتح؛ يفيد المدح.
بئس :فعل ماض جامد مبني على الفتح؛ يفيد الذم.
إعراب حبذا وال حبذا
حبذا :حب :فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد المدح ،و(ذا) اسم اإلشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل،
والجملة من الفعل والفاعل (حبذا) في محل رفع خبر مقدم.
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حب :فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد الذم ،و(ذا) اسم اإلشارة مبني على السكون
ال حبذا :ال :حرف نفى مبنيَّ ،
في محل رفع فاعل .والجملة من الفعل والفاعل (ال حبذا) في محل رفع خبر مقدم.
أوال :أسلوب المدح( :نعم – حبذا)
 -1نعم الخلق الفضيلة.
 فعل المدح (نعم)  -فاعل المدح( .الخلق)  -المخصوص بالمدح (الفضيلة)نعم :فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد المدح الخلق :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،والجملة من الفعل
والفاعل في محل رفع خبر مقدم .الفضيلة :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.
 -2حبذا الفضيلةُ.
(حب)  -فاعل المدح (اسم اإلشارة ذا)  -المخصوص بالمدح (الفضيلة)
 فعل المدحَّ
حبذا :حب :فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد المدح ،و(ذا) اسم اإلشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل.
والجملة من الفعل والفاعل(حبذا) في محل رفع خبر مقدم.
الفضيلةُ :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة (ويجوز أن نقول :خبر لمبتدأ محذوف).
ثانيا :أسلوب الذم (بئس – ال حبذا)
 -1بئس القول الكذب.
أوال :فعل الذم (بئس)  -فاعل المدح( .القول)  -المخصوص بالمدح (الكذب)إعرابه :بئس :فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد المدح القول :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،والجملة من
الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم .الكذب :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة.أو خبر لمبتدأ محذوف.
الكذب.
 -2ال حبذا
ُ
(الكذب)
حب)  -فاعل المدح (اسم اإلشارة ذا)  -المخصوص بالذم
فعل الذم (ال َّ
ُ
ال حب :فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد الذم ،و(ذا) اسم اإلشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل .والجملة
من الفعل والفاعل (ال حبذا) في محل رفع خبر مقدم .الكذب :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة (ويجوز أن
نقول :خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي).
الصور التي يأتي عليها فاعل (نعم – بئس)
( )1معرف ب(أل) :بئست اللعبةُ المصارعة .نعم الرج ُل محمد.
(نعم ،بئس) فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد (المدح  -الذم) (الرجلُ ،اللعبة) فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة،
والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم.
(محمد ،والمصارعة) مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو – هي)
المرء الوفاء.
ق
( )2مضاف إلى معرفة :نعم خل ُ
ِ
السوء الخائن
ق
بئس رفي ُ
ِ
(خلق ،رفيق) فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم
(المرء ،السوء) مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
(الوفاء ،الخائن) مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو).
( )3ضمير مستتر وجوبا مميز بنكرة( :أي يفسره التمييز)  -نعم خلقا الوفاء - .بئس خلقا الخيانة.
(نعم ،بئس) فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد (المدح  -الذم) والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة من الفعل
والفاعل في محل رفع خبر مقدم (خلقا) تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة (الوفاء ،الخيانة) مبتدأ مؤخر مرفوع
وعالمة رفعه الضمة .أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)
ويجوز أن يكون التمييز (مثنى أو جمعا) مثل:
نعم خلقيْن الصدق والوفاء  -بئس أخالقا الكذب والرياء والنفاق( .نعم ،بئس) فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد
(المدح  -الذم) والفاعل ضمير مستتر والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم.
(( )4ما أو من) الموصولتان:
 نعم ما يتصف به المرء الحماس( .مـا) بئس من يؤذيك الحقود( .مــن)بئس ما تفعله التخريب( .مــا)
(نعم ،بئس) فعل ماض جامد مبنى على الفتح يفيد (المدح  -الذم).
(ما – من) اسم موصول مبنى في محل رفع فاعل ،والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم.
(الحماس – الحقود – التخريب) مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة .أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)
تنس أنه بعد (من أو ما) تأتي بعدها جملة تسمى جملة الصلة تفصل بينهما وبين المخصوص.
هام جدا :ال
َ
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مالحظاتٌ :
وبئس إذا كان الفاع ُل مؤنّثا (نعمت الصديقةُ هندٌ).
الجامدان نع َم
الفعالن
ث
 قد تلحق تا ُء التّأني َِ
ِ
ِ
نعمت – نعم فعل ماض مبني على الفتح .والتاء تاء التأنيث مبنية على السكون ،ال محل لها من اإلعراب.
الصديقة :فاعل مرفوع عالمته الضمة ،والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم.
هندٌ :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هي).
تذكر أن:
 نعم ،و بئس فعالن جامدان ليس لهما مضارع وال أمر ،وال يُشتق منهما. المخصوص بالمدح أو بالذم :يعرب :مبتدأ مؤخرا ،والجملة الفعلية قبله المكونة من الفعل الجامد قبله (نعم أو بئس)والفاعل عبارة عن (جملة فعلية) في محل رفع خبر مقدم ،أو يعرب المخصوص (خبرا مرفوعا لمبتدأ محذوف وجوبا).
 يجوز في المخصوص بالمدح أو بالذم أن يتقدم على [نعم ،و بئس] فنقول: الصدق نعم الخلق أو نعم الخلق الصدق  -الكذب بئس صفة أو بئس صفة الكذب.إذا كان المخصوص بالمدح أو بالذم مفهوما من الكالم فإنه قد يحذف.مثل :نعم عاقبة المتقين أي (الجنة) .مثل :بئس دار الكافرين أي (النار).
إذا جاء بعد نعم أو بئس كلمة نكرة منصوبة فإنها تعرب (تمييزا) مثل :نعم عمال اإلخالص ،نعم العمل اإلخالص.عمال :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،العمل :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
سا َء الرجل المنافق .ساء رجال المنافق.
 من أفعال الذم التي مثل بئس الفعل ساء مثلَ : المخصوص بالمدح أو بالذم مع (حبذا – ال حبذا) يعرب دائما مبتدأ مؤخر وال يصح تقديمه على (حبَّذا َّ وال حبَّذا). يعرب اسم اإلشارة (ذا) المتصل بكل من (ح َّبذا – ال ح َّبذا) اسم إشارة مبنى في محل رفع فاعل. يجوز أن يقع قبل مخصوص ( َحبَّذا) أو بعده تمييز ،مثلَ ( :حبَّذا رجال العالم ،و َحبَّذا العالم رجال)نماذج لإلعراب:
ِن ْع َم الكري ُم خال ٌد.
نعم :فعل ماض مبني على الفتح.
الكريم :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم.
خالد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)
نعمت الفتاة فاطمة.
نعمت – نعم فعل ماض مبني على الفتح ،والتاء تاء التأنيث مبنية على السكون ،ال محل لها اإلعراب.
الفتاة :فاعل مرفوع عالمته الضمة ،والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم.
فاطمة :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هي).
بئس السلوك الغدر.
بئس :فعل ماض مبني على الفتح.
السلوكُ  :فاعل مرفوع عالمته الضمة ،والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم.
الغدر :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو).
نعم فاعل الخير سعيدٌ.
نعم :فعل ماض مبني على الفتح.
فاعلُ :فاعل مرفوع عالمته الضمة ،والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم .الخير :مضاف إليه مجرور وعالمة جره
الكسرة.
سعيد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو).
نعم قوما العرب.
نعم :فعل ماض مبني على الفتح ،والفاعل ضمير مستتر تقديره (هم) والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم.
قوما :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
العرب :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)
وعلى.
نعم طالبين محم ٌد
ٌ
نعم :فعل ماض مبني على الفتح ،وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره (هو) والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم.
رجلين :تمييز منصوب ،وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى .محمد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ
محذوف تقديره (هو).
على :معطوف مرفوع.
نعمت فتاتين األمنيتان.
نعمت :فعل ماض مبني على الفتح ،والتاء للتأنيث والفاعل مستتر تقديره هما (والجملة في محل رفع خبر مقدم).
فتاتين :تمييز منصوب وعالمة نصبه الياء.

112

األمينتان :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف.
نعم ما تفعل الخير.
نعم :فعل ماض مبني على الفتح.
ما :اسم مبني على السكون في محل رفع فاعل.
تفعل :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر.
الخير :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو)
أواب".
"نعم العبد إنه ّ
نعم :فعل ماض مبني على الفتح.
العبد :فاعل مرفوع عالمته الضمة ،والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم .والمخصوص بالمدح محذوف (أيوب).
حبذا صديقا الوفي.
حبذا :حب :فعل ماض مبني على الفتح .ذا :اسم إشارة مبني على السكون ،في محل رفع فاعل والجملة الفعلية في محل
رفع خبر مقدم..
صديقا :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
الوفي :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره (هو).
حبذا المخلصون أصدقاء
حبذا :حب :فعل ماض مبني على الفتح .ذا :اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة الفعلية في رفع
خبر مقدم .المخلصون :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الواو ،أصدقاء :تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
الحظ المثالين جيدا:
نعم ما تفعل من خير ما تحب .بئس العمل (عمال) ما تكرهه.
أسلوب االختصاص
المختص :اسم ظاهر معرفة منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص ،أو أعني ،يقع بعد ضمير المتكلم ،أو المخاطب،
لتوضيح المراد من ذلك الضمير.
نحو :أنتم ـ معشر العلماء ـ ورثة األنبياء.
أنواع االسم المختص:
 1ـ أن يكون معرفا بأل
الشباب ـ عماد المستقبل.
نحن ـ
َ
نحن :ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
الشباب :مفعول به منصوب بفعل محذوف على االختصاص ،تقديره أخص.
عماد المستقبل :عماد خبر مرفوع بالضمة ،وهو مضاف ،والمستقبل مضاف إليه مجرور ،وعالمته الكسرة.
 2ـ أن يكون معرفا باإلضافة:
نحن ـ حراس الوطن ـ عيون ساهرة على أمنه.
نحن :ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ.
حراس :مفعول به منصوب بفعل محذوف على االختصاص ،تقديره أخص.
الوطن :مضاف إليه مجرور بالكسرة.
عيون ساهرة :عماد خبر مرفوع بالضمة .ساهرة :نعت مرفوع .على أمنه :جر ومجرور.
3ـ أن يكون بلفظ " أيها ،أو أيتها "
و يستعمالن في هذا الموضيع كميا يسيتعمالن فيي النيداء ،فيبنييان عليى الضيم فيي محيل نصيب مفعيول بيه لفعيل محيذوف،
ويليهما اسم معرفة يكون مرفوعا باعتباره وصفا لهما
أنا ـ أيها األصدقاء ـ أقدر المخلص في عمله.
أنا :ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.
أيها :اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به على االختصاص بفعل محذوف تقديره أخص ،والهاء للتنبيه.
األصدقاء :صفة مرفوعة بالضمة.
أقدر :فعل مضارع مرفوع بالضمة ،وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره :أنا.
المخلص :مفعول به منصوب.
في عمله :جار ومجرور ،وعمل مضاف ،والضمير المتصل في محيل جير مضياف إلييه ،والجملية الفعليية مين الفعيل أقيدر
وما في حيزه في محل رفع خبر.
أسلوب اإلغراء والتحذير
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اإلغراء :هو حث المخاطب على أمر (محميود)  -أي شييء أو صيفة أو عميل حسين  -ليفعليه مثيل :الصيالةَ ييا عبياد هللا..
ق واألمانةَ يا تاجر.
الصد َ
 ويسمى األمر المحمود ( ُمغرى به).األمر المحمود [المغرى به] ينصب بفعل محذوف تقديره [الزم] أو أي فعل مناسب لمعنى تلك الجملة.
مثال :أيها الطالب :اإلخالص فإنه صفة حميدة
اإلخالص :مغرى به مفعول به منصوب بالفتحة لفعل محذوف جوازا تقديره (الزم).
صور المغرى به
 -1أن يكون المغرى به مفردا أي غير مكرر
مثل :أيها الطالب :االجتها َد فإنه سبيل النجاح  -االجتها َد :مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا تقديره (الزم).
 -2أن يكون المغرى به مكررا.
مثل :األمانة األمانة فإنها صفة المؤمن.
 األمانة :مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره (الزم). األمانة الثانية :توكيد لفظي منصوب بالفتحة. -3أن يكون المغرى به معطوفا عليه.
مثل :أيها الطالب االجتهاد والتفوق.
 االجتهاد :مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره (الزم) (معطوف عليه) .و التفوق :الواو حرف عطف و التفوق :معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة
صور المحذر منه
 -1أن يكون المحذر منه مفردا أي غير مكرر
 اإلهما َل يا طالب اإلهما َل :مفعول به منصوب بفعل محذوف جوازا تقديره احذر. -2أن يكون المحذر منه مكررا.
 الخيانةَ.. .الخيانةَ يا أصدقاء الخيانةَ :مفعول به منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره احذر. الخيانةَ الثانية :توكيد لفظي (لما قبله)منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. -3أن يكون المحذر منه معطوفا عليه.
 الجبنَ والتهاونَ يا مقاتلين الجبن :مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره (احذر) (معطوف عليه) .و التهاون :معطوف منصوب بالفتحة الظاهرة
إذن صور التحذير هي نفس الصور بالنسبة لصور اإلغراء ،و يزيد عليها صورة رابعة هي:
أن يذكر المحذر منه بعد لفظ (إيَّا) دون عطف ـ أو معطوفا بالواو ،أو مجرورا بمن وقد تكرر إيَّا..
صور المحذر منه بعد إياك:
 - 1مفرد :إياك اإلهمال .التقدير أحذر إياك اإلهمال
 - 2مسبوق بواو العطف :إياك و اإلهمال .التقدير أحذر إياك و احذر اإلهمال
 -3مسبوق بحرف الجر (من) :إياك من اإلهمال.
أسماء األفعال
ُ
حيث اقتران ُها ّ
من ،وتعم ُل عملَه ،وال تقب ُل عالما ِته( ،كاالتصال بضمائر الرفيع أو
هي أسما ٌء تد ُّل على معنى الفع ِل من
بالز ِ
كاألسماء،
تاء التأنيث وغيرها) وتكونُ مبنيّة
ِ
وهي:
ع.
 -1اس ُم فعل ماض :يد ُّل على معنى الماضي ،مثلُ :هيهات بمعنى بعُدَ،شت ّانَ بمعنى افترقَ ،سرعانَ بمعنى أسر َ
أف :بمعنيى
 -2اس ُم فعيل مضيارع :ييد ُّل عليى معنيى المضيارعِ ،مثيلُ :آه :بمعنيى أتوجّي ُع أو أتيأل ُم ،بيخ :بمعنيى أستحسينُ ّ ،
ّب.
ّبَ ،و ْي :بمعنى أتعج ُ
أتضج ُّر ،أوه :بمعنى أتو ّج ُع ،واها :بمعنى أتعج ُ
ث العمي ِل ،مثيلُ :دونيك :بمعنيى خي ْذ ،روييدكَ  :بمعنيى تمهّيلْ ،إلييك :بمعنيى خي ْذ ،هلي َّم:
ب حيدو ِ
 -3اس ُم فع ِل أمر:يد ُّل على طل ِ
ْ
ْ
علييكَ
:
اسيتجب،
استمر ،آميين :بمعنيى
اكفف ،إي ِه :بمعنى
صه :بمعنى اسكتْ َ ،مه :بمعنى
ي :بمعنى أقبلَْ ،
ْ
ْ
ّ
بمعنى أقبلْ ،ح َّ
بادر.
َذار بمعنى
دار :بمعنى ْ
ْ
احذر ،بَ ِ
بمعنى التز ْم ،إليكَ  :بمعنى ابتعدْ ،أمامكَ  :بمعنى تقد ْم ،ح ِ
اسما الزمان والمكان
مشتقان من الفعل للداللة على زمان ومكان وقوع الفعل.
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يصاغان من الثالثي على وزن- :
َمــفـ ِعـــــل
َمــفــعَـــــل
( )1المعتل األول (المثال):
( )1الثالثى المعتل اآلخر:
 وعد موعد لهى  ملهى وقع  موقع جرى مجرى وقف  موقف أوى مأوى( )2المكسور عين مضارعه:
( )2المضموم والمفتوح عين مضارعه:
ينزل  منزل
 شهديشهد مشهد نزل ِ ينطق  من َطق
 كتب  يكت ُب  مكتب نطق ِ يضرب  مضرب
 ضرب  سع  يس َمع  مسمعِ
 ويتم التفريق بينهما بمعنى الجملة  /إذا دلت على الوقت كان للزمان ،وإن دلت على مكان كان االسم للمكان.العصر ملعب الطالب (اسم زمان) الفناء ملعب الطالب (اسم مكان)
طريقة صوغهما من الفعل غير الثالثى-:
 نأتى بالمضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر: األرض مستخرج البترول (اسم مكان). المساء مستخرج العمال من العمل (اسم زمان). البترول مستخرج ثمين (اسم مفعول) 0مالحظات مهمة
 - 1معظم أسماء الزمان و المكان من الفعل األجوف (وسطه ألف) تأتي على وزن) َم ْفعَل(أي بزيادة ميم على حروف
الفعل الماضي فقط .أمثلة :سار :مسار  -دار :مدار  -قام :مقام  -قال :مقال  -فاز :مفاز
ـقـر
قـرَ :م ّ
ـمـر َّ -
مـرَ :م ّ
ـفـر َّ -
فـرَ :م ّ
 - 2الفعل الثالثي المضعف يأتي غالبا دون فك التضعيف :أمثلةَّ :
 - 3قد تدخل تاء التأنيث المربوطة على اسم المكان من الثالثي :أمثلة :مزرعة  -مدرسة  -مكتبة
 -4كلمات شهيرة في االمتحانات ،وتأتي غالبا كأسماء زمان( :مستقبل  -موعد  -موسم  -مطلع  -مولد)
 - 5كلمات شهيرة في االمتحانات ،وتأتي غالبا كأسماء مكان( :مجتمع  -موقف  -مجال  -موطن  -منبع)
مشرق  -منبـِت.
مغرب -
 -6هناك كلمات جاءت على وزن) َم ْف ِعل) وقياسها) َم ْفعَل) .أمثلة:
ِ
مسجد ِ -
ِ
 -7يجوز أن يأتي اسم الزمان والمكان جمعا (مصادر ،متاحف ،مواقع)
 -8إذا جاءت الكلمة على وزن (مـ َ ْفعـَلة) فهي اسم مكان وال يمكن أن تكون اسم زمان مثل (مدرسة ،مصبغة ،مطبعة،
مجزرة)
اسم اآللة
 اسم اآللة :اسم مشتق من حروف الفعل؛ للداللة على األداة (اآللة) التي يقع بها الحدث.يشتق غالبا من الفعل الثالثي المتعدي ،وقد يشتق من الالزم.
 اسم اآللة نوعان:أ  -قياسي وأوزانهِ :م ْفعَل و ِم ْفعَال و ِم ْفعَلة.
ب  -غير قياسي (جامد) أوزانه غير محصورة مثل:
فأس  -سيف  -قلم  -رمح  -قوس  -فرجار.
صيغه القياسية هي:
ِ - 1م ْفعَلِ :مب َْرد ِ -مدْفع ِ -مقصّ ِ -مشرط.
ِ - 2م ْفعَالِ :م ْفتاح ِ -منشار ِ -مقياس ِ -مجداف.
ِ - 3م ْفعَلةِ :م ْط َرقَة ِ -ملعقة ِ -مدفأة ِ -مرآة.
وقد أضيفت إليها صيغ مستحدثة منها:
فَعَّالةَ :
شواية َّ -
دراجة
غ َّ
سالَة  -سيّارة َّ -
ثالجة َّ -
فا ِعلَة :شاحنة  -ساقية  -حاسبة.
فاعول :حاسوب  -صاروخ.
المصادر
 المصدر اسم يدل على حدث مجرد من الزمن .و المصادر نوعانقياسية
سماعية
وهي مصادر األفعال الثالثية ،وسميت سماعية ألنها وهي المصادر التي لها أوزان تقاس عليها هي مصادر
الرباعي و الخماسي و السداسي.
سمعت عن العرب وليس لها قاعدة تقاس عليها.
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تنس أن المصادر الثالثية سماعية ال ضابط لها ،وقد حملت بعض األوزان دالالت خاصة ،منها:
* ال
َ
 فِعَالَة :فيما د ّل على حرفةِ :زراعة – ِصناعة – تِجارة فَ َعالن :فيما د ّل على اضطرابَ :خفَقان -طيرانسعال.
 فُعَال :فيما دل على مرضُ :صداع – ُزكام – ُ
 -فَ ِعيل :فيما دل على سيْر أو صوتَ :رحيل ،عَويل – َزئير

سمرة – ُخضرة ُ -ح ْم َرة.
 فُ ْعلة :فيما د ّل على لونُ : فَ َعل :فيما د ّل على عيب :عَمى– ع ََرج – ح ََول.صعود – نُزول.
 -فُعول :فيما د ّل على حركة :قُدوم– ُ

مصادر الرباعي
 – 1إذا كان الفعل على وزن (أ َ ْفعَل) فمصدره يأتي على وزن (إِ ْفعَال)
بِ :إ ْ
مثل :أَ ْ
ض َراب – أبدع :إبداع – آمن :إيمان – أم َّد :إمداد – أورد :إيراد – أعطى :إعطاء – أوحى :إيحاء.
ض َر َ
 إذا كان الفعل على وزن (أفعل) ،ومعتل العين مثل (أعاد) ،فمصدره يأتي على وزن (إفعلة) أي بزيادة تاء مربوطية فيياآلخر بدال من األلف.
مثل :أدار :إدارة – أفاد :إفادة – أثار :إثارة.
 – 2إذا كان الفعل على وزن ( َفعَّلَ) فمصدره يأتي على وزن (ت َ ْف ِعيل)
درب :تدريب علّم :تعليم.
مثل :ش ََّر َد :تَش ِْريد – ّ
لوث :تلويث – ّ
(قوى) ،فمصدره يأتي على وزن (تفعلة) أي بزيادة تاء مربوطة في اآلخر بدال
 فّإذا كان الفعل معتل اآلخر (الالم) مثلَّ :من الياء.
سوى :تسوية – ضحّى :تضحية.
قوى :تقوية – ربّى :تربية – ّ
مثلّ :
علَة ِ /ف َعال)
 – 3إذا كان الفعل على وزن ( َفاعَل) فمصدره يأتي على وزن ( ُمفَا َ
ساب – جَادلُ :مجادلةِ ،جدال.
َاركَة – نازعُ :منازعة ،نِزاع – حاسبُ :محاسبةِ ،ح َ
َاركَ ُ :مش َ
مثل :قَاْتَ َلُ :مقَاْتَلَة ،قِتَال – ش َ
 – 4إذا كان الفعل على وزن (فَ ْعلَلَ) فمصدره يأتي على وزن (فَ ْعلَلَة)
مثل :ترجم :ترجمة – دَحْ َرج :دَحْ َرجَة – حشرج :حشرجة.
 فإذا كان الفعل رباعيا مضعفا مثل( :زلزل) ،فمصدره يأتي على وزن (فَ ْعلَلَة  /فِ ْعالل)مثل :زلزلَ :زلزلةِ ،زلزال – وسوسَ :وسوسةِ ،وسواس.
مصادر الخماسي
 – 1إذا كان الفعل الخماسي مبدوءا بهمزة وصل ،فمصدره يأتي بكسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره .مثل :احترم :احتيرام
– انطلق :انطالق
 – 2إذا كان الفعل الخماسي مبدوءا بتاء زائدة ،فمصدره هو نفس حيروف الفعيل الماضيي ميع ضيم ميا قبيل آخيره .مثيل:
دحرج.
ارف – ت َ َ
تَعَلَّ َم :تَعَلُّم – تَعَ َ
دحرج :ت َ ُ
ارف :تَعَ ُ
* إذا كان الفعل الخماسي المبدوء بتاء آخره حرف علة مثل :تحدَّى  -تعيالَى ،فمصيدره هيو نفيس حيروف الفعيل الماضيي
مع كسر ما قبل آخره ،وقلب حرف العلة إلى ياء.
مثل :تحدَّى :تح ّدِي – تعدَّى :تع ّدِي – تعالَى :تعا ِلي  -تفانَى :تفانِي
مصادر األفعال السداسية
ستِ ْفعَال)
ست َ ْفعَل) فمصدره يأتي على وزن (ا ْ
 – 1إذا كان الفعل على وزن (ا ْ
مثل :استعمل :استعمال – استر ّد :استرداد – استورد :استيراد – استولى :استيالء – استجدى :استجداء.
 -2إذا كان الفعل على وزن (استفعل) ،ومعتل العين (الحرف قبل اآلخير ألف) مثل( :استفاد) ،فمصدره يأتي على وزن
(استفعلة) .مثل :استشار :استشارة – استقام :استقامة – استعاد :استعادة.
الحظ أن هناك مصادر خماسية تبدأ بــ استـ مثل المصادر السداسية والفرق بينها أن المصادر الخماسية تكون السين
فيها أصلية .مثل :استالم – استماع – استراق.
* الحظ :أن (استماع – استالم – استباق وما على شاكلتها) مصادر خماسية.
المصدر الميمي
هو اسم يبدأ بميم زائدة ،ويؤدى معنى المصدر األصلي (يدل على حدث مجرد من الزمان).
 -1يصاغ من الفعل الثالثي الصحيح على وزن ( َمف َعل):
مثال -:سعى التلميذ مسعى التميز - .نظر المتفوق منظر الفخر.
 يصاغ من الفعل الثالثى المثال الصحيح اآلخر (المعتل األول) على وزن ( َمف ِعل) بكسر العين:مثال - :أنا ال أخلف موعدي  -وقفنا موقفا صعبا.
 -2يصاغ من غير الثالثي على وزن (اسم المفعول والزمان والمكان) ميما مضمومة مفتوح ما قبل آخره.
 التقى الصديقان ملتقى كريما.مثال :انطلق العدَّاء منطلق الصاروخ.
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مالحظات -1:يصاغ المصدر الميمي على نفس أوزان اسم الزمان والمكان وال يفرق بينهما إال داللة الجملة.
مثل :سعى الطالب مسعى حميدا ،خرج مع زمالئه مخرجا ،وقف المدرس موقف األب ،وصل الالعب إلى القمة موصال
سريعا.
 -2قد تلحق آخر المصدر الميمي تاء في آخر المصدر مثل :محبة ،مضرة ،مفسدة ،منفعة ،مهلكة.
المصدر الصناعي
اسم زيد على آخره حرفان هما يياء مشيددة تليهيا تياء تأنييث للداللية بهيذه الصيفة الصيناعية عليى معنيى المصيدر .يُصياغ
المصدر الصناعي من الجامد ومن المشتق.
الوطنيَّة " و " ال َه َم ِجيَّة " و " ال َمدَنيَّة "
اإل ْنسانِيَّة " و" ال َحجَريَّة " و " َ
أمثلة " :ال ُح ِ ّريَّة " و " ِ
 قد يتشابه المصدر الصناعي واالسم المنسوب في طريقة الصياغة.المصدر الصناعي ال يعرب نعتا في الجملة فإذا جاء نعتا كان اسم منسوبا وليس مصدرا صناعيا مثل:ـ
ـ الوطنية تدعو إلي العمل الجاد ــ إن األعمال الوطنية دليل علي حب الوطن
نالحظ أن :الكلمة األولي مصدر صناعي أما الثانية اسم منسوب إلي الوطن
المصدر المؤول
 المصدر المؤول هو ما ركب من:*( ْ
أن المصدرية والفعل المضارع) مثل :يـسـعدني أن أكـتـب لك رسالة.
* أو (أنّ ) واسمها وخبرها مـثل :يسرني أنّـك سعيد.
* أو (ما) المصدرية والفعل مثل :ليس للرجل إال ما سعى.
إعراب المصدر المؤول
تعرب المصادر المؤولة إعرابيا مفصيال ،ثيم يقيال :والمصيدر الميؤول مين(أن والفعيل) ،أو (ميا والفعيل) ،أو (أن واسيمها
وخبرها) في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعه في الجملة.
مثل :يـسـعدني أن أكـتـب لك رسالة.
أن :مصدرية ناصبة ال محل لها من اإلعراب .أكتب :فعل مضارع منصوب بالفتحة .والمصدر المؤول في محل رفع
فاعل.
تحويل المصدر المؤول إلى مصدر صريح
تكون المصدر المؤول ْ
(أن) والفعل المضارع أو(ما) والفعل فإننا نأتي بالمصدر الصريح من الفعل مباشرة بعد
 - 1إذا ّ
حذف الحرف المصدري ْ
(أن  -ما) .مثـــــل:
(أ َ ْن تصوموا خير لكم) تحويله إلى مصدر صريح :صيا ُمكم خير لكم
 إعراب أ َ ْن تصوموا :مصدر مؤول في محل رفع مبتدأُ
 أسعدني ما عملت ..تحويله إلى مصدر صريح :أسعدني عملكإعراب ما عملت :مصدر مؤول في محل رفع فاعل. تذكر أن( :ما) تدل على الزمان مع (دام) كقوله تعالى ( َوأ َ ْوصَانِي ِبالصَّال ِة َو َّالزكَا ِة َما د ُْمتُ حَيا) و التقدير :ميدة دواميي
حيا ،فهي مصدرية ظرفية.
تكون المصدر المؤول من (أنّ ) واسمها وخبرها ،وكان خبرهيا جملية فعليية أو اسيما مشيتقا فإننيا نيأتي بالمصيدر
 - 2إذا ّ
الصريح من خبر إن مضافا إلى اسمها.
 يعجبني أنك متفوق ..تحويله إلى مصدر صريح :يعجبني تفوقُك.إعراب أنك متفوق :المصدر المؤول من أنّ واسمها وخبرها في محل رفع فاعل.
 - 3إذا كان خبر إن جامدا أتـينا بـكـلـمة (كون) مـضافـة إلى اسم(أن):
 مثل :علمت أن الجندي أس ٌد ..تحويله إلى مصدر صريح :علمت كونَ الجندي أسدا.نماذج لإلعراب
ع ِلم حضور أخيك.
ع ِلم أن أخاك حاضر) وقـع الـمصدر الـمؤول في مـحل رفع نائب فاعل وتـقديـر الـمصدرُ :
ُ (-1
( - 2الـغـيـبـة أن تذكر أخاك بـما يكره) وقع الـمصدر الـمؤول في مـحل رفع خـبـر وتـقـديره :ذكـرك أخاك.
( - 3عرفت أنّ أخاك قادم) وقع الـمـصدر المؤول في مـحل نـصب مـفـعـوال به وتـقديره :عرفت قـدوم أخيك.
( - 4عـلمت بأنـَّـك مريض) وقع الـمصدر المؤول في محـل جر اسـما مـجـرورا وتـقـديره :علمت بـمرضك.
 - 6ينبغي (يجب) أن تذاكر .وقـع الـمصدر الـمؤول في مـحل رفع فاعل وتـقديـر الـمصدر :ينبغي (يجب) مذاكرتك.
" اسم المرة "
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تعريفـه :هو مصدر مصوغ من الفعل للداللة على حصول الحدث مرة واحدة.
مثل :دار دورة ،أكل أكلة ،شرب شربة ،ضرب ضربة.
صياغته:
 1ـ يصاغ من الفعل الثالثي على وزن " فَ ْعلة " بفتح الفاء وتسكين العين.
مثل :جلس جلسة ،وقف وقفة ،هفى هفوة ،كبى كبوة ،نبى نبوة.
قالوا :لكل عالم هفوة ،ولكل جواد كبوة ،ولكل صارم نبوة.
فإن كان بناء المصدر العادي على " فَ ْعلة " مثل :رحم رحمة ،دعيا دعيوة .فيإن اسيم الميرة منيه ميا يكيون بوصيفه بكلمية
واحدة للداللة على المرة.
نحو :دعوت أصدقائي دعوة واحدة .وصحت في القادمين صيحة واحدة.
 2ـ ويصاغ من غير الثالثي على صورة المصدر األصلي مع زيادة تاء في آخره.
مثل :انطلق انطالقة ،استعمل استعمالة ،سبح تسبيحة.
تقول :انطلقت السيارة انطالقة .واستعملت الفرشاة استعمالة وسبحت هللا تسبيحة.
فإن كان المصدر الصريح " العادي " مختوما بتاء ُد َّل على اسم المرة منه بوصفه بكلمة واحدة.
مثل :أصاب إصابة واحدة ،استقام استقامة واحدة .تقول :استشرت الطبيب استشارة واحدة.
إذا كان للفعل المزيد أكثر من مصدر صيغ بناء مصدر اسم المرة على األشهر من مصدرية.فنقول :وسوس الشيطان في
نفسه وسوسة واحدة ،وال نقول وسواسا واحدا.وخاصمت الرجل مخاصمة واحدة .وال نقول خصاما واحدا.
" اسم الهيئة ".
تعريفـه :هو مصدر مصوغ من الفعل للداللة على الصفة التي يكون عليها الحدث عند وقوعه .مثل :جلس ِجلسة ،مشي
ِمشية ،أكل إكلة.
صياغته :على وزن " فِ ْعلة " بكسر الفاء و تسكين العين .من الثالثي فقط.
نحو :جلست جلسة األمير .وأكلت أكلة الشره .ووثب الفارس وثبة األسد.
 ومنه قول الرسول صلى هللا عليه وسلم " :إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ". تذكر :ال يوجد اسم هيئة من فعل زائد على ثالثة أحرف إال نادرا مثل :أن يأتي اسم الهيئة على وزن المصيدر العيادي للفعيل ميع وصيف هيذا المصيدر باإلضيافة مثيل( :اسيتقبله اسيتقبالاألصدقاء).
االسم المقصور
 هو كل اسم معرب آخره ألف الزمة.مثل { :رضا – رنا – مها – منى – هدى – فتى – فضلى – نجوى – مصطفى -مرتضى – جرحى – قتلى – صرعى
}.
إعرابه -:يعرب حسب الموقع بحركات مقدرة رفعا ونصبا وجرا.
{ -1أقبل مصطفى ،ورأى رنا ،فذهبا إلى زيارة الجرحى في المستشفى}
{مصطفى} :فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة.
{رنا} :مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة المقدرة.
{الجرحى} :مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الكسرة المقدرة.
تثنية االسم المقصور وجمعه جمع مؤنث سالما
{أ} -إذا كانت األلف ثالثة :ت ُر ُد إلى أصلها (الواو – الياء) مع زيادة عالمة التثنية أو الجمع.
وت ُعرف أصل األلف من (المصدر أو المضارع أو الرسم).
مثل :رنا (الرنوان – الرنوي ِْن) (الرنوات) .أصل األلف واو .من [رنا  -يرنو – رنوا].
مثل :مها (المهوان -المهوي ِْن) (المهوات) .أصل األلف واو .من {الرسم حيث رسمت األلف سماوية}.
مثل :هدى (الهديان -الهديَيْن) (الهديات) .أصل األلف ياء .من [هدى  -يهدى – هديا].
مثل :منى (ال ُمنَ َيان -المن َييْن) (ال ُمنَ َيات).أصل األلف واو .من [المصدر ُمن َية].أو من {الرسم حيث رسمت األلف لينة}.
 انتبه :ليس كل ألف لينة أصلها ياء فقد تكون األلف لينة وأصلها واو .مثل { :ضُحى -فتى}.{ب} -إذا كانت األلف رابعة فأكثر :تقلب إلى ياء مع زيادة عالمة التثنية أو الجمع.
مثل :نجوى( :النجويان – النجويَيْن) (النجويات).
مثل :فضلى( :فضليان – فضليَيْن) (فضليات).
مثل :مستشفى( :مستشفيان  -مستشفيَيْن) (مستشفيات).
وهو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة.
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جمع المقصور جمع مذكر سالما
 عند جمعه جمع مذكر سالما تحذف األلف ويظل ما قبلها مفتوحا مع زيادة عالمة الجمع.الرضيْن).
مثل :رضا( :الرض َْون –
ِ
مثل :مصطفى( :المصطفَ ْون – المصطفَين)
االسم المنقوص
 هو كل اسم معرب آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها.مثل {:المحامى – القاضي – الساعي – الداعي – المهتدى – المتقى }.
مثل { :محام – قاض – ساع – داع – مهتد – متق }.
إعراب االسم المنقوص
 يعرب حسب موقعه في الكالم بحركات مقدرة على الياء في حالتي الرفع والجر وينصب بالفتحة الظاهرة.المحامى ،وأعجب بالمتقى مواضع الشبهات}.
مثل{ :جاء القاضي ،واستدعى
َ
{القاضي} :فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة.
{المحامى} :مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة.
{المتقى} :اسم مجرور وعالمة الجر الكسرة المقدرة.
حذف ياء االسم المنقوص
 -1تحذف ياء االسم في حالتي الرفع والجر إذا كان نكرة منونة.
مثل :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  -هذا قاض عادلٌ.
راع :خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة.
مثل :مررت بداع إلى السالم - .داع :اسم مجرور وعالمة الجر الكسرة المقدرة.
 -2تثبت ياء االسم في حالة النصب ،أو إذا كان معرفا بأل أو كان مضافا
 مثل :جاء القاضي .جاء محامى الدفاع.{ القاضي – محامى :فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة.
مثل :مررت بالداعي إلى السالم .سلمت على قاضى المحكمة.
الداعي – قاضى :اسم مجرور وعالمة الجر الكسرة المقدرة.
مثل :إن محاميا يدافع عن المظلوم جدير باالحترام .إن المحامى ينصر المظلوم.
محاميا  -المحامي :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
تثنية االسم المنقوص وجمعه جمع مؤنث سالما
 عند تثنية االسم المنقوص أو جمعه جمع مؤنث :تبقى الياء أو ترد الياء إذا كانت محذوفة ميع زييادة عالمية التثنيية أوالجمع:
مثل{ :جاء القاضي} { .جاء القاضيان} { .جاءت القاضيات }.
مثل {:هذا محام } { .هذان محاميان } { .هؤالء محاميات }.
جمع االسم المنقوص جمع مذكر سالما
عند جمعه جمع مذكر سالما تحذف الياء ويضم ما قبلها في حالة الرفع ،ويظل ما قبلها مكسورا في حالتى النصب والجر
مع زيادة عالمة الجمع.
مثل{ :جاء القاضي}{.جاء القاضُون}.
مثل{ :رأيت القاضي} {.رأيت القاضييْن}.
مثل{ :سلمت على الداعي إلى السالم } {.سلمت على الدا ِعين إلى السالم}.
االسم الممدود
 هو كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة.َّ
شاء – صيحراء – نجيالء –
مثل {:إنشاء – ابتداء – براء -ضياء – سماء – رجاء – عدَّاء – رفاء – بناء – فداء – م ِ ّ
شعراء – علماء – أشياء }.
 -إعـرابه :يعرب حسب موقعة بحركات ظاهرة رفعا ونصبا وجرا.أنواع همزة الممدود
 – 1أصلية :وهى التي تكون من أصل الكلمة وتظهر همزة في آخر الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا.
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براء  -قُ ّراء – ضياء – إنشاء – ابتداء }.
مثلَّ {:
وتبقى كما هي عند التثنية ،أو عند الجمع
 – 2منقلبة عن أصل( :واو – ياء) :مثل { :بناء – سماء – دعاء – قضاء }.
وهى التي ترد إلى أصلها (الواو ،الياء) في المضارع.
سماء :يسمو ،دعاء :يدعو ،رجاء :يرجو.
مثل:
بناء :يبنى ،فداء :يفدى ،قضاء :يقضى.
 – 3مزيدة للتأنيث:
مثل( :صحراء  -نجالء  -خضراء – فيحاء -كهرباء  -عقرباء  -خنفساء  -علماء  -شعراء)
وهى التي تكون ليست أصلية أو منقلبة عن أصل وتكون مسبوقة بثالثة حروف أصلية أو أربعة.
تثنية االسم الممدود وجمعه جمعا سالما
[أ] -إذا كانت الهمزة أصلية تبقى كما هي مع زيادة عالمة التثنية أو الجمع.
مثل{ :براء -البراءان – البراءين – البراءون – البرائين  /الوضـ َّـاء – الوضـَّـاءان  -الوضـَّـاءين  /الوضـَّـاءون -
الوضـَّـاءين}{ ،إنشاء – إنشاءان – إنشاءين  -إنشاءات ،ابتداء – ابتداءان – ابتداءين – ابتداءات}.
[ب] -إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل ويجوز فيها أن تبقى همزة أو ت ُ ْقلب واوا.
مثل{:سماء – سماءان -سماوان  /سماءات – سماوات} .سماءين -سماوين
{بنّـاء – بنّـاءان – بنّـاوان  /بنّـاءون  -بنّـاوون} .بناءين – بناوين
{عدَّاء – عداءان ،عداوان  /عدَّاءون – عدَّاوين} عدَّاءين ،عدَّاوين  /عدَّائين ،عدَّاوين
[جـ] -إذا كانت الهمزة مزيدة للتأنيث ت ُ ْقلب واوا مع زيادة عالمة التثنية أو الجمع.
مثل { :صحراء – صحراوان  /صحراوات ،شيماء – شيماوان  /شيماوات } .صحراوين /شيماوين
المثنى وما يلحق به
المثنى :ما دلًََ على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع ،أو ياء ونون في حالتي النصب والجر على
مفرده بشرط أن تكون الزيادة قابلة للتجريد .مثل :رجالن ،رجلين.
إعـرابه :يعرب حسب موقعه:
يرفع بـاأللف وينصب ويجر بـالياء.
يرفع باأللف نيابة عن الضمة :مثل :جا َء الطالبان .فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى.
المدرس الطالبين .مفعول به منصوب بالياء ألنه مثنى.
وينصب بالياء نيابة عن الفتحة :مثل :كافأ
ُ
ويجر بالياء نيابة عن الكسرة :مثل :ذهبتُ مع الطالبين .مضاف إليه مجرور بالياء ألنه مثنى.
يلحق بالمثنى :كال وكلتا – اثنان واثنتان
(اثنان – اثنتان) -:تعربان إعراب المثنى مطلقا ،فترفع باأللف وتنصب وتجر بالياء.أمثلـــــــــــــة
 حضر طالبان اثنان. (طالبان) :فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى. (اثنان) :نعت مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى. قرأت روايتين اثنتين. (روايتين) :مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء ألنه مثنى. (اثنان) :نعت منصوب وعالمة النصب الياء ألنه ملحق بالمثنى. ال تجلس بين اثنين متخاصمين. (اثنين) :مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الياء ألنه ملحق بالمثنى.(كال – كلتا) -:اسمان يدالن على المثنى وال مفرد لهما وال جمع.وقد يضافان إلى الضمير أو إلى االسم الظاهر ويتوقيفإعرابهما على ما أضيفا إليه.
 (كال – كلتا) -:اسمان لف ُظهميا مفيرد ،ومعناهميا مثنّيى .وليذلك يجيوز مراعياة لفظهميا أو معناهميا ،نحيو[ :كيال الطيالبين
مجتهدٌ ،وكال الطالبين مجتهدان].
 يعربان إعراب المثنى إذا أضيفا إلى ضمير فيرفعان باأللف وينصبان ويجران بالياء ألنهما ملحقان بالمثنى. ويعربان إعراب االسم المقصور بحركات مقدرة رفعا ونصبا وجرا إذا أُضيفتا إلى اسم ظاهر.أمثلـــــــــــــة
الطالبان جاء كالهما  :فاعل مرفوع وعالمية الرفيع األليف ألنيه ملحيق بيالمثنى( ،هميا) ضيمير متصيل مبنيى فيي محيل جير
مضاف إليه.
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جاء الطالبان كالهما :توكيد معنوي مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى( ،هما) ضمير متصل مبنيى فيي محيل
جر مضاف إليه.
 الطالبان كالهما ناجح. (الطالبان) :مبتدأ أول مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى. (كالهما)  :مبتدأ ثاني مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى( ،هما) ضمير متصل مبنيى فيي محيل جير مضيافإليه
 (ناجح) :خبر الم بتدأ الثاني مرفوع وعالمة رفعه الضمة .والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبير المبتيدأاألول.
 أصبح الطالبان كالهما ناجح. (الطالبان) :اسم أصبح مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى. (كالهما) :مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى( ،هما) ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه. (ناجح) :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .والجملة االسمية من المبتدأ وخبره في محل نصب خبر أصبح. إن الطالبين كالهما ناجح (الطالبين) :اسم إن منصوب وعالمة الياء ألنه مثنى. (كالهما) :مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه ملحق بالمثنى( ،هما) ضمير متصل مبنى في محل جر مضاف إليه. (ناجح) :خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .والجملة االسمية من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر إن. الطالبان كالهما ناجحان. (كالهما) :توكييد معنيوي مرفيوع وعالمية الرفيع األليف ألنيه ملحيق بيالمثنى( ،هميا) ضيمير متصيل مبنيى فيي محيل جيرمضاف إليه.
 كان الطالبان كالهما ناجحين. (الطالبان) :اسم أصبح مرفوع وعالمة الرفع األلف ألنه مثنى. (كالهما)  :توكييد معنيوي مرفيوع وعالمية الرفيع األليف ألنيه ملحيق بيالمثنى( ،هميا) ضيمير متصيل مبنيى فيي محيل جيرمضاف إليه.
 (ناجحين) :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى. إن الطالبين كليهما ناجحان (الطالبين) :اسم إن منصوب وعالمة الياء ألنه مثنى. (كليهما)  :توكيد معنيوي منصيوب وعالمية نصيبه اليياء ألنيه ملحيق بيالمثنى( ،هميا) ضيمير متصيل مبنيى فيي محيل جيرمضاف إليه( - .ناجحان) :خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
(ملحوظة)
 تعرب كالهما أو كلتاهما في الجملة االسمية هكذا-: - 1إذا جاء بعدها اسم مفرد كما في الجملة األولى تعرب مبتدأ ثان مرفوع.
 - 2إذا جاء بعدها اسم مثنى كما في الجملة الثانية ،أو جاء بعدهما شبه جملة.تعرب توكيدا معنويا مرفوعا.
 - 3يعرب الضمير دائما في محل جر مضاف إليه.
 يعربان إعراب االسم المقصور إذا أضيفا إلى اسم ظاهر فترفع وتنصب وتجر بحركات مقدرة.كال الطالبين مجتهدان( .كال) :مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة.
جاء كال الطالبين( .كال) :فاعل بالضمة المقدرة.
 إن كلتا الطالبتين مجتهدتان. (كلتا) :اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة. (الطالبتين) :مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الياء ألنه مثنى. أكرمت كلتا األختينكلتا :مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة المقدرة.
جمع المذكر السالم وما يلحق به
جمع المذكر السالم :هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع ،وياء ونون في حالة النصب والجر
على صورة مفردة بشرط أن تكون الزيادة قابلة للتجريد.
مثل :مسلم( :مسلمـ....ون ،مسلمـ....ين).
إعـرابه :يعرب حسب موقعه:
يرفع بـالواو وينصب ويجر بـالياء.
يرفع بالواو نيابة عن الضمة :مثل :جا َء الصادقون.
المدرس المتفو ِقين.
وينصب بالياء نيابة عن الفتحة :مثل :كافأ
ُ
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ويجر بالياء نيابة عن الكسرة :مثل :ذهبتُ مع الطيبِين.
شروط ما يجمع جمع المذكر السالم
 - 1أن يكون علما لمذكر عاقل خال من التاء والتركيب.
فال يجمع جمع مذكر سالم (أسامة ،عطية ،حمزة) وال (عبد هللا ،أبو بكر)،.وال (الحق ،وسابق) إذا كانت أعالم لحيوان
كالخيل واإلبل.
 - 2أن يكون وصفا لمذكر عاقل خال من التاء والتركيب،وال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث ،وليس على وزن أفعل
فعالء ،وال ف ْعالن فَ ْع َلى ،وال مما يختص بالمؤنث.
فال يجمع جمع مذكر سالم الصفات مثل( :عالمة ،فهامة ،نسابة) وال (أنف الناقة ،أبو ضب)،.وال (زوج ،أرمل ،جريح).
وال (أعرج ،أجرب ،أحمر) .وال (مرضع ،حامل).

الملحق بجمع المذكر السالم
هناك أسماء تدل على الجمع ،ولكنها لم تستوف الشروط فتسمى ملحق بجمع المذكر السالم. أولو – ليس لها مفرد من لفظها. ألفاظ العقود (عشرون إلى تسعين) ليس لها مفرد من لفظها. عالمون ،أهلون – فهي (اسم جنس) وليست علما لمذكر وال صفة له. سنون -تغيرت صورة المفرد عند الجمع كما أن مفردها (سنة) وهى مؤنث. بنون -تغيرت صورة المفرد عند الجمع (ابن). ملحوظة :تحذف نون المثنى وجمع المذكر عند اإلضافة {معلما الفصل مخلصان  -بنو مصر أقوياء }أمثلة
 )1مضت السنون تلو السنين .السنون :فاعل مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم 0
السنين :مضاف إليه مجرور بالياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.
 )2الحمد هلل رب العالمين .العالمين :مضاف إليه مجرور بالياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم
 )3معي ثالثون جنيها .ثالثون :مبتدأ مؤخر مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم
ملحوظة :عند اإلضافة تحذف نونها كما تحذف نون جمع المذكر السالم في حالة اإلضافة فتقول:
" يا بنى آدم " .بني :منادى منصوب الياء وحذفت النون لإلضافة 0
مثال :مرت سنو الحرب .سنو :فاعل مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم 0
خالصة القول :عند استخراج الملحق بجمع المذكر السالم ،ابحث عن إحدى الكلمات اآلتية:
 أولو -عالمون -سنون -بنون -أهلون -أرضون -عشرون إلى تسعين.وهى تعرب إعراب جمع المذكر السالم ،فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء.
جمع المؤنث السالم وما يلحق به
 هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده ،يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. ما يجمع جمع مؤنث سالم. -1العلم المؤنث ،فاطمة  /فاطمات -2 .المنتهى بتاء التأنيث ،كاتبة /كاتبات.
 -3المنتهى بألف التأنيث الممدودة ،السماء /السماوات.
 -4المنتهى بألف التأنيث المقصورة ،كبرى /كبريات.
 -5االسم لغير العاقل ،مقام /مقامات ،حمام /حمامات.
 -6بعض المصادر ،اجتهاد  /اجتهادات ،نجاح  /نجاحات.
إعراب جمع المؤنث السالم
يرفع بالضمة :مثل :حضرت الطالبات المتفوقات .الطالبات :فاعل مرفوع بالضمة.
ينصب بالكسرة :مثل :قرأت الروايات الممتعة.
الروايات :مفعول به منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم.
يجر بالكسرة :مثل :سلمت على الطالبات المتفوقات.
الطالبات :مضاف إليه مجرور بالكسرة.
ما يلحق بجمع المؤنث السالم
 -1هناك كلمات لها معنى جمع المؤنث السالم ولكن ال مفرد لها من لفظها.
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مثل :أوالت (صاحبات  -ذوات) فال مفرد لها من لفظها.
 -2ما جمع بهذا الجمع ثم صار علما لمذكر أو مؤنث عاقل أو غير عاقل.
مثل :جمالت ،عطيات ،عنايات ،عرفات ،أذرعات ،بركات ،نعمات.
ألنها فقدت معنى الجمع ودلت على مفرد.
خالصة القول:
 عند استخراج الملحق بجمع المؤنث السالم ،ابحث عن إحدى الكلمات اآلتية:أوالت  -أخوات  -عرفات – سادات -عنايات  -بركات.
و هو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة.

(الوحدة الثالثة)
الجملة االسمية
الجملة االسمية هي التي تتكون من مبتدأ وخبر ،فهما الركنان اللذان تتألف منهما جملة مفيدة.
 للمبتدأ أشكال هي: -1اسم صريـــــح :مثل :محمد كريم ،الطالب مجتهد.
 -2ضمير منفصل :مثل :أنا مسافر غدا ،هو كريم ،هم مجتهدون.
 -3اسم إشـــــارة :مثل :هذا أديب ،هؤالء شعراء.
 -4اسم موصـــول :مثل :الذي فاز بالجائزة طالب .ما قلتَه صحيح.
 -5اسم استفهام :مثل :ما العمل؟َ ( ،ما َ
غ ّركَ بربك الكريم).
 -6اسم شـــــرط :مثل :من ج ّد وجد.
َّ
َ
(وأَن تَصوموا خير لكم).
 -7مصـــدر مؤول :مثلَ :
 المبتدأ مرفوع دائما وقد يجر بحرف جر زائد مثل:(من) :ما عندي من أحد = ما عندي أحد .أحد :مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محال.
(الباء) :بحس ِبكَ دره ُم = حسبُكَ درهم .حسب :مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محال.
يجوز االبتداء بالنكرة:
 -1إذا كانت النكرة عامة :مثل( :ك ّل لَّه قَانتونَ )( ،مؤمن خير من كافر).
 -2إذا سبقت النكرة باستفهام:مثل( :أإله مع هللا؟).
رب أخ لم تلده أمك.
برب :مثلَّ :
 -3إذا سبقت النكرة َّ
 -4إذا سبقت النكرة بنفي :مثل :ما نجاح يحققه التمني.
 -5إذا كانت النكرة مما لها الصدارة :مثل ما التعجبية ،مثل :ما أجمل السما َء.
 -6إذا وصفت :مثل :ضيف كريم في دارنا ،رجل مؤمن خير من مشرك.
 -7إذا أضيفت إلى نكرة :مثل :كتاب علم خير من قنطار ذهب.
 -8إذا تقدمها خبرها وكان شبه جملة :مثل :في الدار ضيف.
 الخبر :الخبر :هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ في الجملة االسمية و حكمه اإلعرابي :الرفع.أنواع الخبر ثالثة -1 :خبر مفرد :و هو اسم ،و كلمة واحدة سواء أدلت على المفرد أو المثنى أو الجمع مثل :محمد
أديب ،الطالبان مجتهدان ،العلماء مصابيح.
 -2خبر جملة :و هي اسمية أو فعلية و تكون في محل رفع ،و البد لجملة الخبر أن تشتمل على ضمير يعود على المبتدأ
ويطابقه ،ويسمى الرابط.
 مثال الجملة االسمية :محمد خلقه كريم  -المزرعة أرضها خصبة.يحب العلم ،المسافرون عادوا إلى بلدهم.
 مثال الجملة الفعلية :الطالبّ
 -3خبر شبه الجملة (الجار والمجرور -الظرف) :و تكون في محل رفع.
 الجار والمجرور :األب في المنزل ،الطعام على المائدة. الظرف :الفالح تحت الشجرة ،القائد أما َم الجيش.تعدد الخبر :ألصل في المبتدأ أن يكون له خبر واحد ،ولكن يجوز أن يتعدد الخبر لمبتدأ واحد .مثل :هللا غفور رحيم
لطيف .مثل :مصر عظيمة ،حضارتها خالدة ،فوق الجميع.
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تقديم الخبر على المبتدأ
األصل أن يتقدم المبتدأ على الخبر ،ولكن قد يحدث العكس فيتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا.
أ – جوازا :إذا كان المبتدأ معرفة و الخبر شبه جملة .مثل :في التأني السالمة .أصل الجملة :السالمة في التأني.
ب  -وجوبا :من مواضع تقديم الخبر وجوبا:
 -1إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مثل :في الدار ضيف .فوق الجبل مقاتلون.
 -2إذا كان الخبر مما له الصدارة ،كاسم االستفهام :مثل :أين أبوك؟ ،كيف الحال؟
 -3إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يعود على جزء من الخبر :مثل :في الدار أهلها ،للنجاح طرقه.
من مواضع حذف المبتدأ وجوبا
 - 1إذا كان خبر المبتدأ نشعر فيه بالقسم.
مثل :في ذمتي ألكافحنّ من أجل وطني( .والتقدير :عهد أو قسم في ذمتي).
 - 2إذا كان خبر المبتدأ مصدرا نائبا عن فعله.
صبر جميل (والتقدير :صبري صبر جميل).
مثل:
ٌ
 - 3إذا كان خبر المبتدأ مخصوصا لنعم أو بئس ولم يتقدم عليهما.
مثل :نعم القائد خالد (والتقدير :هو " أَي الممدوح " خالد).
من مواضع حذف الخبر وجوبا
قوي اليهود.
 -1إذا كان خبرا لمبتدأ وقع بعد لوال :مثل :لوال اختالف العرب ما
َ
(فالتقدير :لوال اختالف العرب موجود).
 - 2إذا كان المبتدأ معطوفا على اسم بواو تدل على المصاحبة (أي بمعنى مع) مثل :كل إنسان وعمله (و التقدير :ك ّل
إنسان وعمله [مقترنان] أو متالزمان).
النواسخ
 -1كان وأخواتها
األفعال الناسخة ثالثة عشر فعال هي:
 "كان ،أصبح ،أضحى ،ظل ،أمسى ،بات ،صار ،ليس ،ما زال ،ما برح ،ما فتئ ،ما انفك ،ما دام".عمل هذه األفعال:
 تختص هذه األفعال بالدخول على الجملة االسمية :المبتدأ والخبر. ترفع المبتدأ ويسمى " اسم كان وأخواتها " تنصب الخبر ويسمى " خبر كان وأخواتها "احدَة".
اس أ ُ َّمة َو ِ
مثال - :قال تعالى" :كَانَ النَّ ُ
الناس :اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة
ُ
أمــــة :خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
أوال :كان وأخواتها الناقصة الناسخة
 معنى أفعال ناسخة:ناسخة من " نسخ الشيء إذا غيره" ،وكان وأخواتها ناسخة ألنها تغير حكم المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها،
وتنصب الخبر خبرا لها.
معنى أفعال ناقصة:
ناقصة ألن معناها ال يتم باالسم المرفوع فقط ولكنها تحتاج دائما للمنصوب ،وكان وأخواتها تتعلق دائما بالخبر فعندما
نقول - :أصبح الجو صافيا  ..نقصد أن الصفاء حدث في وقت الصباح ،وال يصح أن نقول أن الجو في الصباح .فمعناها
ناقص وال يتم إال بالخبر .أو ألنها تدل على الزمن دون الحدث ومن خصائص الفعل أن يدل على االثنين معا.
أخوات كان :هي الكلمات التي تشابهها في العمل وتخالفها لفظا ومعنى.
 شروط عمل كان وأخواتها:تقسم كان وأخواتها إلى ثالثة أقسام:
 األول :أفعال تعمل دون أي شرط وهي ثمانية أفعال:"كان ،أصبح ،أضحى ،ظل ،أمسى ،بات ،صار ،ليس"
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 -1كان :ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي ،مثل :كان الجو صحوا .وربما يكون االتصاف على وجه
الدوام ،قال تعالى" :وكان هللا غفورا رحيما" .أو يكون االتصاف مع االنقطاع ،مثل :كان الشاب طفال .وتأتي كان بمعنى
"صار" "وفتحت السماء فكانت أبوابا".
 -2أمسى :ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء ،مثل :أمسى الطائر عائدا إلى عشه .وقد تأتي أمسى بمعنى
صار.
 -3أصبح :ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح ،مثل :أصبح العامل نشيطا .وقد تأتي بمعنى صار.
 -4أضحى :ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحى ،مثل :أضحى النسيم عليال .وقد تأتي بمعنى صار.
 -5ظل :ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في النهار ،مثل :ظل الزارع نشيطا في حقله .وقد تأتي بمعنى صار ،مثل:
"ظل وجهه مسودا وهو كظيم".
 -6بات :ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر في الليل ،مثل :بات الجندي يقظا.
 -7صار :وتدل على التحويل واالنتقال ،مثل :صار الجو صحيحا.
 -8ليس :وتدل على النفي ،مثل :ليس الكسل محبوبا.
 -9زال :تدل على النفي وعدم وجود الشيء ،فإذا سبقت بالنفي أو النهي أو الدعاء دلت على اإلثبات؛ ألن نفي النفي
إثبات ،مثل :ما زال الخير محبوبا.
 :12 ،11 ،10انفك ،فتئ ،برح :وهي تشترك مع زال في معناها ،مثل:
 -1ما انفك الخير محبوبا.
 -2ما فتئ العلم نورا.
 -3ما برح الجهل ظالما.
 -13دام :وهي تفيد استمرار المعنى مدة ثبوت معنى خبرها السمها ،مثل :يفيد النوم ما دام المرء متعبا.
 الثاني :أفعال ال تعمل إال إذا سبقها "مــــا" المصدرية وهو فعل واحد" :دام"أمثلة:
َ
ُ
ص ْي ُد ا ْل َب ِ ّر َما ُد ْمت ُ ْم ُح ُرما".
م
ك
ي
ل
ع
َ
م
ر
ح
"و
تعالى:
 قالَ ُ ِّ َ ْ ْ َ
ْ
َ
علَ ْي ِه قآئِما".
"و ِم ْن ُهم َّم ْن إِن تَأ َم ْنهُ بِدِينَار الَّ يُ َؤ ِ ّد ِه إِلَ ْيكَ إِالَّ َما ُد ْمتَ َ
 قال تعالىَ : الثالث :أفعال ال تعمل إال إذا سبقها النفي أو النهي أو الدعاء ،وهي أربعة أفعال:" زال ،برح ،فتيء ،انفك".
أمثلة:
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ام ِدينَ ".
َصيدا خ ِ
 قال تعالى" :ف َما َزالت ِتّلكَ َدع َْوا ُه ْم َحتَّى َجعَلنا ُه ْم ح ِسى".
 قال تعالىَ " :قالُوا لَن نَّب َْر َح َع َل ْي ِه عَا ِك ِفينَ َحتَّى َي ْر ِج َع ِإلَ ْينَا ُمو َ
مالحظة - :معنى األفعال األربعة السابقة هو االستمرار ،فإذا جاءت هذه األفعال غير مسبوقة بالنفي أو النهي ،أو لم
يكن معناها االستمرار تكون أفعاال تامة بعدها فاعل ومفعول به.
أمثلة:
" -1لقد بر َح الخفا ُء" .برح هنا معناها زال وانكشف ،والخفاء :تعرب فاعال
" -2ال تبرح مكانك" تبرح هنا معناها تترك والفاعل ضمير مستتر ،مكانك :مفعول به.
" -3انفكت العقدة " .انفك هنا معناها ُحلَّت ،والعقدة :تعرب فاعال .وهكذا
 الفعل " زال " مضارعه الناسخ الناقص هو "يزال" ،فإذا جاء "يزول ،أو يزيل" يكون تاما يرفع الفاعل وال عالقة لهبالنواسخ.
أمثلة -1 :قال تعالى" :الَ يَ َزا ُل بُ ْنيَانُ ُه ُم الَّذِي بَنَ ْواْ ِريبَة فِي قُلُو ِب ِه ْم" .فعل ناسخ ،بنيانهم :اسم يزال.
ض أَن ت َ ُز َ
وال" ..فعل تام وألف االثنين فاعل.
اوا ِ
ت َو ْاأل َ ْر َ
َّللا يُ ْم ِ
سكُ ال َّ
س َم َ
 -2قال تعالى":إِنَّ َّ َ
صورة كان وأخواتها وتصرفها
تنقسم إلى ثالثة أقسام:
األول :أفعال تأتي في صورة الماضي ،والمضارع ،واألمر ،والمصدر ،والمشتق وهي سبعة أفعال:
" كان ،أصبح ،أضحى ،ظل ،أمسى ،بات ،صار.
علَ ْي ُك ْم ش َِهيدا " ..مضارع
سو ُل َ
الر ُ
أمثلة :قال تعالىَ " :ويَكُونَ َّ
ع ِليما َح ِكيما " ..ماض
َّللاُ َ
قال تعالىَ " :وكَانَ ّ
ينَ
نَ
قال تعالىَ " :وكُن ِ ّم الشَّا ِك ِر " ..أمر
الثاني :أفعال تأتي في الماضي والمضارع فقط وهي أربعة أفعال" :زال ،برح ،فتئ ،انفك".
ام ِدينَ " ..ماض
َصيدا َخ ِ
أمثلة :قال تعالى" :فَ َما َزالَت ِت ّ ْلكَ َدع َْوا ُه ْم َحتَّى َج َع ْل َنا ُه ْم ح ِ
ع َل َى َخآئِنَة ِ ّم ْن ُه ْم" ..مضارع.
قال تعالىَ " :والَ ت َ َزا ُل ت َ َّط ِل ُع َ
الثالث :أفعال جامدة غير متصرفة تالزم صورة الماضي فقط وهما فعالن " :ليس ،دام"
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سواْ بِهَا بِكَا ِف ِرينَ " ..ماض فقط.
أمثلة :قال تعالى " :فَقَ ْد َو َّك ْلنَا ِبهَا قَ ْوما لَّ ْي ُ
ص ْي ُد ا ْل َب ِ ّر َما ُد ْمت ُ ْم ُح ُرما" ..ماض فقط.
قال تعالىَ " :و ُح ِ ّر َم َ
علَ ْي ُك ْم َ
اسم كان وأخواتها
يأتي على ثالث صور وهي:
 -1اسما ظاهرا ،مثل :أصبحت الفتاة متفوقة.
 -2ضميرا متصال ،مثل :كنتُ من المتفوقين.
 -3ضميرا مستترا ،مثل :العالم صار × مسجونا.
أنواع خبر كان وأخواتها
 -1مفرد :ما ليس جملة وال شبه جملة ،مثل :أصبح المصريون ماهرين.
 -2خبر جملة:
 -1جملة اسمية :وهي التي تشتمل على مبتدأ وخبر وبها الضمير الرابط .مثل :صار التفوق أساسه االجتهاد.
صار :فعل ماض ناسخ .التفوق :اسم صار مرفوع بالضمة .أساسه :أساس :مبتدأ مرفوع بالضمة ،والهاء ضمير
مضاف إليه .االجتهاد :خبر المبتدأ مرفوع بالضمة والجملة االسمية (أساسه االجتهاد) في محل نصب خبر صار.
 -2جملة فعلية :وهى التي تشتمل على فعل وفاعل يكمالن المعنى مع كان وأخواتها .مثل :ما زالت مصر تدعو للسالم.
 -3خبر شبه الجملة :ويشتمل على جار ومجرور أو ظرف.
مثل :أصبح الحق في مكانة عالية .ليس بين العرب خالفات جوهرية.
س :هل يتقدم خبر (كان) على اسمها؟
نعم إذا كان الخبر شبه جملة.
مثل :كان في الفصل طالب نابهون( .طالب) اسم كان.
تكون كان وأخواتها ناقصة إذا جاءت على صورة مما يلي:
 -1اتصل بالفعل الضمير ومن بعده جملة فعلية مثل
قال تعالى" :بِ َما كَانُوا يَ ْك ِذبُونَ ".
 -2اتصل بها الضمير وبعده االسم النكرة المنصوب مثل :قال تعالىَ َ " :ما كَانُواْ ُم ْهت َ ِدينَ ".
"وكَانَ ِمنَ ا ْلكَافِ ِرينَ ".
 -3جاء بعدها الضمير مستترا وبعدها شبه الجملة مثل :قال تعالىَ :
 -4جاء الضمير بعدها مستترا وبعدها اسم نكرة منصوب مثل:
َّللاِ".
عدُوا ِ ّل ِجب ِْري َل َف ِإنَّهُ نَ َّزلَهُ َ
قال تعالى" :قُ ْل َمن كَانَ َ
علَى قَ ْلبِكَ ِب ِإ ْذ ِن ّ
 -5جاء بعدها االسم معرفا وبعده الفعل أو االسم المنصوب أو شبه الجملة مثل:
يز ا ْل َخبِ َ
علَ ْي ِه َحت َّ َى يَ ِم َ
يث ِمنَ الطيب".
علَى َما أَنت ُ ْم َ
َّللاُ ِل َيذَ َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َ
قال تعالىَّ " :ما كَانَ ّ
سيرا".
قال تعالىَ " :وكَانَ َذ ِلكَ َ
ع َلى ّ ِ
َّللا يَ ِ
شيْئا َوالَ يَ ْهت َ ُدونَ ".
قال تعالى " :أ َ َولَ ْو كَانَ آ َبا ُؤ ُه ْم ال يَ ْع ِقلُونَ َ
 -6جملة القول :كل جملة يبقى فيها بعد حذف الناسخ جملة مفيدة فالفعل فيها ناقص.
ثانيا :كان التامة وأخواتها
معنى كان التامة:
 هي التي تكتفي بمرفوعها االسم وال تحتاج للخبر المنصوب. ويكون التعلق بينها وبين هذا االسم ويعرب االسم بعدها (فاعال مرفوعا)أمثلة:
 -1قال هللا تعالى" :وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة".
 -2قال هللا تعالى" :فسبحان هللا حين تمسون وحين تصبحون".
 - 3راقب هللا حين تصبح وحين تبيت.
 -4بات الضيف فلما أصبح الصباح رحل.
 -5أضحى المسلمون يوم العيد.
 -6طلع النهار وظل الحر.
 -7إلى هللا تصير األمور.
 -8ما برح الفلسطيني أرضه.
 - 9قال هللا تعالى" :خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض".
في األمثلة السابقة نجد أن:
 -1هذه األفعال المذكورة كلها (تامة) أي أنـها تكتفي بمرفوعها ويعرب (فاعال) وليس اسمها.
 -2نجد هذه األفعال قد تغير معناها فنجد:
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 -1كان بمعنى وجد.
 -2تمسي بمعنى تدخل في المساء.
 -3تصبح بمعنى تدخل في الصباح.
 -4تبيت :بمعنى تدخل في الليل.
 -5أضحى :بمعنى يدخل في الضحى.
 -6تبرح :بمعنى تغادر وتفارق وتذهب.
( -7ظل ،دام) :بمعنى بقى أو طال.
 -8تصير :بمعنى ترجع وتعود.
األفعال التي تأتي تامة:
 تأتي األفعال( :كان ،أصبح ،أضحى ،ظل ،أمسى ،بات ،صار ،مادام ،ما انفك ،ما برح) تامة وناقصة حسب الجملة. غالبا في االمتحان تأتي كان التامة بعد :أينما – حين – حيثما – حيث – أداة شرط.)... تأتي األفعال( :ليس ،ما زال ،ما فتئ) ناقصة فقط وال تأتي تامة أبدا. ونحدد هذه األفعال التامة إذا جاء بعدها االسم المعرف ولم يكن بعده تمام الجملة.أمثلة :أصبح الرجل وأطفاله جياع ..الرجل :فاعل مرفوع.
 اذكر هللا حين تمسى أيها العابد ..الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. نشعر بالدفء ما دامت الشمس ..الشمس :فاعل مرفوع. إذا شكرت هللا تكون زيادة الرزق ..زيادة :فاعل مرفوع ،الرزق مضاف إليه.في األمثلة السابقة لو حذفنا الفعل الناسخ يتبقى االسم المرفوع فقط والجملة ناقصة.
 وحتى يكون التفريق بين التام والناقص أمرا سهال عليك بفهم المعنى أوال ،ثم احذف الفعل الناسخ فإذا بقي جملة لهامعنى فالمحذوف فعل ناقص ،وإذا بقي المعنى ناقص بعد الحذف فالفعل المحذوف تام (الفعل عكس الجملة).
 -2كاد وأخواتها
 هي أفعال تعمل عمل "كان" تدخل على الجملة االسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها..وهذا العمل له شروط.
أقسام كاد وأخواتها
تقسم كاد وأخواتها من حيث المعنى إلى ثالثة أقسام:
 أوال :أفعال المقاربة :التي تدل على قرب وقوع الخبر وهي( :أوشك ،كاد ،كرب). ثانيا :أفعال الرجاء :التي تدل على رجاء حدوث الخبر وهي( :عسى ،حرى ،اخلولق) ثالثا :أفعال الشروع :التي تدل على الشروع في وقوع الخبر وهي:(بدأ .أخذ .شرع .أنشأ .طفق .علق .هب .جعل)
أمثلة ألفعال المقاربة:
 -1كادت الطائرة تهبط -2 .كرب النهار ينقضي -3 .كرب القطار أن يصل.
 -4أوشك الدرس ينتهي -5 .أوشك المريض أن يبرأ.
أمثلة ألفعال الرجاء:
 -1عسى الحق أن ينتصر -2.عسى الضال يهتدي إلى الحق -3.حرى المسافر أن يعود -4 .اخلولق الجو أن يعتدل.
أمثلة ألفعال الشروع:
 -1شرع المعلم يشرح الدرس -2.أخذت السيارة تسرع -3.أنشأ العالم يفهم القضية -4.بدأت الشعوب تنال الحرية.
 -5طفق القوم يغادرون -6.جعل الخطيب يعظ -7.علق المهندس يوجه العمال -8 .هب المعلم يشرح.
شروط عمل هذه األفعال
 -1أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع فقط.
 -2أن تكون هذه األفعال جامدة في الماضي ما عدا (أوشك ،كاد يأتي منهما المضارع).
األمثلة:
اواتُ يَتَفَ َّط ْرنَ ِم ْنهُ".
 قال تعالى" :تَكَا ُد ال َّس َم َ
َار ُه ْم".
 قال تعالىَ " :يكَا ُد ا ْل َب ْر ُق َي ْخ َط ُ
ف أ َ ْبص َ
َ
ْ
سى أ ُ ْولَـ ِئكَ أن يَكُونُواْ ِمنَ ال ُم ْهت َ ِدينَ ".
 قال تعالى " :فَعَ َق ا ْل َجنَّ ِة".
ان َ
 قال تعالىَ :"و َط ِف َقا يَ ْخ ِصفَ ِ
علَي ِْه َما ِمن َو َر ِ
حكــــــم دخــــــول "أن" علـى خبـــر كــاد وأخواتـها
 ْ"أن" المصدرية الناصبة حرف ال محل له من اإلعراب يفيد معنى االستقبال وهو
يكثر - :يجوز دخوله بكثرة على خبر (أوشك ،وعسى)
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يقل - :يجوز دخوله قليال على خبر (كاد ،وكرب)
يجب - :يجب دخوله مطلقا على خبر (حرى ،واخلولق).
يمتنع - :يمتنع دخوله أبدا على خبر أفعال الشروع جميعا.
تخض َُر .أوشكت الصحرا ٌء أن ْ
أمثلة -1:أوشكت الصحرا ٌء ْ
تخض ََر
 -2عسى هللاُ يولي من يصلح .عسى هللاُ أن يولي من يصلح.
ق عن مرادها.
ق عن مرادها .تكاد
 -3تكاد
النفس أن تنط َ
النفس تنط ُ
ُ
ُ
 -4شرع العما ُل يبنون المدن.
متى تكون هذه األفعال تامة يليها الفاعل والمفعول؟
تكون هذه األفعال تامة إذا فقدت شرطا من شروط العمل:
 إذا جاءت هذه األفعال وليس بعدها الفعل المضارع أو جاءت هي في غير الماضي.َاب ال ِث ّقَالَ:
أمثلة - :قال تعالىَ " :ويُ ْن ِ
ئ ال َّ
سح َ
ش ُ
ينشئ :فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره "هو" ،السحاب :مفعول به منصوب.
شأ َ جَ نَّات َّم ْع ُروشَات َو َ
غي َْر َم ْع ُروشَات" :الفعل ماض لكن ليس بعده جملة فعلية فعلها
"وه َُو الَّذِي أَن َ
 قال تعالىَ :مضارع( .معنى الفعل هنا خلق)
اب أ َ ِلي ٌم" ..يأخذ :فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية ،والضمير المتصل "كم" في محل
 قال تعالىَ " :فيَأ ْ ُخذَ ُك ْم َعذَ ٌ
نصب مفعول به ،عذاب :فاعل مرفوع (معنى الفعل هنا يصيب)
"وأ َ َخ ْذ َنا ِم ْن ُهم ِ ّميثَاقا َ
غ ِليظا" ..أخذ الفعل ماض لكنه ليس بعده جملة فعلية فعلها ماض.
 قال تعالىَ :مالحظة:
 عند وضع أي فعل من "كاد وأخواتها" موضع أي ناسخ يجب أن يحول الخبر إلى فعل مضارع.مثال:
ما زال العمال مجتهدين .ضع "عسى" مكان "ما زال" وغير ما يلزم.
عسى العمال "أن يجتهدوا" أو عسى العمال "يجتهدون".
إعراب أمثلة:
 -1عسى السماء أن تمطر :عسى :فعل ناسخ ناقص يفيد الرجاء،السماء :اسم عسى مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أن:
أداة نصب للفعل المضارع ،تمطر :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،والفاعل ضمير مستتر تقديره هو،
والجملة الفعلية في محل نصب خبر عسى.
 -2بدأ الطفل يتكلم :بدأ :فعل ناسخ ناقص يفيد الشروع ،الطفل :اسم بدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،يتكلم :فعل
مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،والفاعل ضمير مستتر تقديره هو ،والجملة الفعلية في محل نصب خبر بدأ.
 -3بدأ الطفل الكالم :بدأ :فعل ماض مبنى على الفتح ،الطفل :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،الكالم :مفعول به
منصوب بالفتحة.
 -3إن وأخواتها
حروف ناسخة تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبتدأ و يسمي اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها ،وهي:
(إنَّ  ،أنَّ  ،و َكأَنَّ  ،ولَيْتَ  ،ول ِكنَّ  ،ولَعَلّ).
 أنواع اسم إنَّ وأخواتها:إنَّ
أ  -يأتي اسم إن وأخواتها اسما ظاهرا مثل :الحياة جميلة.
ب  -يأتي اسم إن وأخواتها ضميرا متصال ،ويكون مبنيا في محل نصب اسمها مثل :إنكم أصدقائي.
 أنواع خبر إن وأخواتهاأ  -يأتي مفردا .مثل :إن هللا فعّال لما يريد.
ب  -يأتي جملة (اسمية  -فعلية) ،وتكون في محل رفع.
الشباب أيا ُمه دائمة .إنَّ العل َم يتقد ُم.
مثل :ليت
َ
جـ  -يأتي شبه جملة (ظرف  -جار ومجرور) ،ويكون في محل رفع.
مثل :إن العل َم في الصدور .لعل أخي عند صديقه.
مالحظات مهمة
 -1ما ينطبق على المبتدأ والخبر من حيث التقديم والتأخير ،ينطبق على جملة إنّ وأخواتها؛ ألنها في األصل جملة
اسمية مكونة من مبتدأ وخبر.
 -2إذا دخلت (ما) الزا ئدة على إن أو إحدى أخواتها فإنها تبطل عملها وبذلك يكون االسم الواقع بعدها يعرب مبتدأ مع
مالحظة أن (ما) عندما تلتحق بـ (ليت) يجوز فيها اإلعمال واإلهمال.
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[الشباب] يعود يوما.
الشباب
 مثل :إنما المؤمنون أخوة  -ليتماَ
ُ
فتح همزة (أن)
إذا كانت هي واسمها و خبرها مصدرا مؤوال.
مثل :سرني أنك كريم  -سرني كرمك.
استغربت من أنك مهمل  -استغربت من إهمالك
مواضع كسر همزة (إنّ )
 - 1إذا وقعت في أول الكالم :مثلِ " :إنَّا فَتَحْ نَا لَكَ َفتْحا ُم ِبينا ".
 - 2إذا وقعت بعد القول :مثل :قال :إنه موافق  -قيل :إنكَ غائب.
صبَ ِة أُو ِلي ا ْلقُ َّو ِة).
وز َما ِإنَّ َمفَاتِ َحهُ لَتَنُو ُء با ْلعُ ْ
 - 3إذا وقعت أول جملة الصلة :مثل َ
(وآت َ ْينَاهُ ِمنَ ا ْل ُكنُ ِ
 - 4إذا وقعت أول جملة القسم :مثل (وهللا إن القدس عربية).
 - 5إذا وقعت أول جملة الحال :مثل (صافحته وإني غير راض).
 - 6إذا وقعت بعد (أال) االستفتاحية :مثل (أال إنَّ المعتدين نادمون).
 - 7إذا وقعت بع َد (حتى) مثل :صام الرجل عن الكالم ،حتى إنَّه لم يكلم أحدا
 - 8أن تقع بعد كال مثل{ :كال إن اإلنسان ليطغى}
ال النافية للجنس
ال النافية للجنس :من الحروف الناسخة وتعمل عمل (إن) فتنصب اسمها وترفع خبرها .و سميت بذلك ألنها تنفى خبرها
عن جنس اسمها.
مثال :ال طالب علم كسول (طالب:اسم ال النافية للجنس منصوب بالفتحة .كسول :خبر ال مرفوع)
 معنى الجملة :أننا ننفى الحكم الكسل عن كل طالب العلم.شروط عمل ال
 -1أن يكون اسمها وخبرها نكرتين (أي مجرد من أل)
 -2أن يكون اسمها متصال بها (ال يفصل بينها وبين اسمها فاصل)
 -3أال يسبقها حرف جر.
مثال :ال طالبا للعلم مقصر في عمله( .طالب :اسم ال منصوب بالفتحة .مقصر :خبر ال مرفوع بالضمة)
_ إذا فقدت الشرط األول بطل عملها ولزم تكرارها.
ال المؤمن مقصر وال مهمل (المؤمن :مبتدأ مرفوع .مقصر :خبر مرفوع)
_ إذا فقدت الشرط الثاني بطل عملها ولزم تكرارها.
ال بيننا خائن وال جبان.
(بيننا :شبه جملة في محل رفع خبر مقدم .خائن :مبتدأ مؤخر مرفوع)
_ إذا فقدت الشرط الثالث بطل عملها ولم يلزم تكرارها و أعرب ما بعدها اسما مجرورا.
 الطموح بال كفاح فشل.(بال :الباء حرف جر  /ال :ملغاة ال عمل لها .كفاح :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة)
أنواع اسم ال النافية للجنس
 -1مفرد( :وهو ما يكون كلمة واحدة حتى لو دلت على مثنى أو جمع).
ويكون إعرابه :اسم ال النافية للجنس مبنى على (ما ينصب به)فى محل نصب
أمثــلة:
 ال مهمل محبوب  .مهمل :اسم ال النافية للجنس مبنى على الفتح في محل نصب. ال عاملين مقصرون  .عاملين :اسم ال النافية للجنس مبنى على الياء في محل نصب.(الحظ أن( :اسم ال) يدل على جمع المذكر السالم "ينصب بالياء").
 ال تلميذات مهمالت  .اسم ال النافية للجنس مبنى على الكسر في محل نصب.(الحظ أن( :اسم ال) يدل على جمع المؤنث وجمع المؤنث ينصب بالكسرة).
 -2مضاف (إلى نكرة)( :يكون كلمتين .و تكون الكلمة الثانية نكرة ة تعرب مضاف إليه)
 ويكون إعرابه :اسم ال النافية للجنس منصوب.أمثلة:
( طالب :اسم ال النافية للجنس منصوب بالفتحة)
 ال طالب علم كسول. -ال طالبى علم مهمالن(  .طالبى :اسم ال منصوب بالياء ألنه مثنى)
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 ال طالبات علم مهمالت(  .طالبات :اسم ال منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم) الحظ أن اإلضافة هنا إلى نكرة ،فــ (علم) مضاف إليه مجرور بالكسرة) -3شبيه بالمضاف( :وهو كل اسم تاله اسم آخر يتمم معناه ،وال يعرب مضافا إليه)
 ويكون إعرابه :اسم ال النافية للجنس منصوب.أمثلة:
 ال كريما خلقه مقصر(  .كريما :اسم ال منصوب بالفتحة) ال طالعا جبال موجود(  .طالعا :اسم ال منصوب بالفتحة)  -ال طامعا في السعادة كسول(  .طامعا :اسم ال منصوببالفتحة)
 ال قارئين كتابا مقصرون( .قارئين :اسم ال منصوب بالياء)* الحظ أن :اسم ال الشبيه بالمضاف :غالبا ما يأتي بعده جار و مجرور أو معمول له و (يأتى منونا).
مالحظات مهمة
 -1يجوز حذف خبر (ال) إذا فهم من الكالم .ويكون التقدير (في ذلك – موجود):
(ال شك أنت ناجح).
 مثال( :أنت ناجح ال شك).شك :اسم ال مبنى على الفتح و الخبر محذوف تقديره (في ذلك)
 -2يجوز أن تقترن ال النافية للجنس بهمزة االستفهام:
 مثل( :أال طالب علم بيننا؟ (( .طالب :اسم ال منصوب بالفتحة)( -3ال شك ،ال جدال ،ال ريب ،ال نزاع ،ال غرو ،ال بد ،ال حياة ،ال يأس ،ال حول ،ال طاقة ،ال سعادة ،ال أمان) تأتى
جميعها اسم ال النافية للجنس مبنى على الفتح في محل نصب.
 -4يجوز حذف اسم " ال " .فيقال :ال عليك ،أي :ال باس عليك ،وهو نادر.
 -5من أنواع (ال):
 ال نافية للجنس :و قد عرضناها بشيء من التفصيل. ال نافية ال عمل لها :أنت ال تعمل المنكرات( .تعمل :فعل مضارع مرفوع) ال ناهية تجزم المضارع :ال تعمل المنكرات( .تعمل :فعل مضارع مجزوم) ال عاطفة :جاء زيد ال عمرو( .عمرو :اسم معطوف مرفوع)نماذج لإلعراب
* قال تعالى{ :من يضلل هللا فال هادى له}
فال :الفاء واقعة في جواب الشرط ،وال نافية للجنس .هادى :اسم ال مبني على الفتح في محل نصيب .ليه :جيار ومجيرور
في محل رفع خبر ال.
* قال تعالى {:ال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار }
ال الشمس :ال نافية ال عمل لها ،والشمس مبتدأ مرفوع بالضمة.
ينبغي :فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة .لها :جار ومجرور .أن تدرك :مصدر مؤول في محيل رفيع فاعيل .و الجملية
(ينبغى لها أن تدرك) في محل رفع خبر المبتدأ.
* قال تعالى { :شهد هللا أنه ال إله إال هو}
ال إلييه إال :ال :نافييية للجيينس تعمييل عمييل إن ،إلييه :اسييمها مبنييي علييى الفييتح فييي محييل نصييب ،وخبرهييا محييذوف تقييديره:
موجود .إال :حرف حصر ال عمل له .هو :بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف " موجود "
{ال حول وال قوة إال باهلل}
ال :نافية للجنس تعمل عمل إن .حول :اسم ال مبني على الفتح في محل نصب ،والخبر محذوف تقديره :موجود.
و ال :الواو حرف عطف ،ال :نافية للجنس تعمل عمل إن.
قوة :اسم ال مبني على الفتح في محل نصب ،والخبر محذوف تقديره :موجود.
وجملة ال واسمها وخبرها المحذوف ،معطوفة على الجملة السابقة ،ال محل لها من اإلعراب ،ألن الجملة األولى ابتدائيية
ال محل لها من اإلعراب .إال باهلل :إال أداة حصر ال عمل لها ،باهلل :جار ومجرور.
ال كراسة في الحقيبة وال قل َم.
ال :نافية للجنس تعمل عمل إن.
كراسة :اسم ال مبني على الفتح في محل نصب.
في الحقيبة :جار ومجرور في محل رفع خبر ال.
وال :الواو حرف عطف ،وال نافية للجنس عاملة عمل إن.
قلم :اسم ال مبني على الفتح في محل نصب ،وخبرها محذوف تقديره موجود.
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وجملة " ال " واسمها ،وخبرها المحذوف معطوف على ما قبلها.
ال رجل كاذبا (كاذب) محبوب
ال :نافية للجنس تعمل عمل إن .رجل :اسم ال مبني على الفتح في محل نصب.
كاذبا :صفة منصوبة باعتبار محل الموصوف " رجل " ومحله النصب بالفتحة ألنه اسم ال.
و يجوز( :كاذب) صفة مبنية على الفتح في محل نصب.
محبوب:خبر ال مرفوع.
ال سيما
ال :نافية للجنس تعمل عمل إن .سى :اسم ال منصوب بالفتحة ،و سي مضاف .ما :اسم موصول مبني عليى السيكون فيي
محل جر مضاف إليه .وخبر ال محذوف وجوبا تقديره موجود.
 االسم الواقع بعد السيما إما أن يكون:معرفة كما في :أقدر األصدقاء وال سيما األصدقاء األوفياء.
و يجوز فيه اإلعراب على النحو التالي :ــ
 1ـ الرفع باعتباره خبر لمبتدأ محذوف تقديره :هم األصدقاء ،وما موصولة.
 2ـ الجر باإلضافة إلى " سي " وما زائدة.
 -3النصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره :أخص ،أو أعنى.
نكرة .كما في :أحب القراءة والسيما قراءة متأنية.
و يجوز فيه اإلعراب على النحو التالي :ــ
 1ـ الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره :هي قراءة.
 2ـ النصب على التمييز ،وما زائدة.
 3ـ الجر باإلضافة ،وما زائدة أيضا.
نائب الفاعل
 اسم مرفوع وقع بعد فعل غير معروف  -مجهول  -فاعله ،أو وقع بعد اسم المفعول ،أو االسم المنسوب.مثال :ما يقع بعد فعل غير معروف فاعله:
عاقب القاضي المسي َء.
عوقب ال ُمسيء =
َ
َ
مثال :ما يقع بعد اسم المفعول:
 الشعب مستنزفةٌ مواردُه = الشعب است ُِنزفت الدولة موارده.مثال :ما يقع بعد اسم منسوب:
 أعراقي جارك؟ = أَيُنسب جارك إلى العراق؟سمي نائب الفاعل كذلك؛ ألنه سد مسد الفاعل بعد حذفه.
وقد ُ
أشكال نائب الفاعل
كر ْمت.
 - 1اسما ظاهرا .مثل :يُقَدر المخلص - 2 .ضميرا متصال :أ ُ ِ
 - 3أو منفصال :ما يُستثنى إال أنا - 4 .أو مستترا :خالد يُشكر ×.
 - 5مصدرا مؤوال :يُفَضَّل أن تنتبهوا :يُفَضَّل انتباهكم.
سهَر ليل الصيف.
 -6الظرف أو الجار والمجرور مثل :يسهر الناس في ليل الصيف ،تصير :يُ ْ
نظر القاضي في الشكوى ،تصير :نُ ِظ َر في الشكوى.
تحويل الفعل معلوم الفاعل إلى فعل مجهول الفاعل
ع ِل َم.
 - 1الفعل الماضي صحيح العين ،الخالي من التضعيف ،يُضم أوله ويكسر ما قبل آخره :فالفعل َ
ع ِل َم يصير ُ
ع ِل َم السر.
مثلُ :
 - 2الفعل المضارع يُض ُم أول حرف فيه ويُفتح ما قبل اآلخر يَ ْعلَّم :يصير يُ ْعلَّم .أما المضارع األجوف :فت ُقلَيب عينيه ألفيا:
نهار رمضان و يُقا ُم ليلُه.
يقول = يُقال ،يُعين = يُعان مثل :يُصا ُم
ُ
 - 3إذا كان الماضي مبيدوءا بتياء زائيدة ،فيإن الحيرف الواقيع بعيدها يضيم كميا تضيم التياء ،مثيل :تَفَضَّي َل وتَقَبَّي َل و تقاتيل.
تصير :تُفُ ِ ّ
ض َل  -تُقُ ِب َل.
ْ
 - 4الفعل الماضي األجوف مثل :صام وباع واقتاد ت ُقلب عينه ياء ليصبحِ :صيم و بِيع واقتِيدَ.
ّ
ت الجسور.
 - 5الماضي الثالثي المضعف مثل :ش ّد
وهز وم ّد ،فيضم أوله مثلُ :
ش ّد الحبلُ ،دقّت الطبول ،و ُم ّد ِ
 -6إن كان ثانيه أو ثالثه ألفا زائدة قلبت واوا ،نحو :جاهد = ُجو ِهد ،تعاهد = تُعُوهد.
مالحظات مهمة:
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 -1فعل األمر و الفعل الجامد ال يبنيان للمجهول.
 -2بعض األفعال الماضية وردت على صورة المبني للمجهول ،وال فعل معلوم لها ويعرب ما بعدها فياعال ال نائيب فاعيل،
مثلُ (:ح ّم الطفل ُ -
غ ّم الهالل  -زكم الرجل ُ -جنّ الشاب  -أ ْغ ِمي عليه ال َخبَر  -امت ُ ِق َع (انت ُ ِق َع) لونه)..
ستَشْي َه َد فيي سيبيل هللا ـ احتَض ََير) والصيواب
 كما أن بعض الناس يخطئون فينطقون أفعاال مبنية للمعلوم مثيل( :ت َ َيوفَّى ـ ا ْستُش ِْه َد ـ احت ُِض َر).
أنها مبنية للمجهول( :ت ُُو ِفّي ـ ا ْ

الوحدة الرابعة( :المنصوبات)
 -1المفعول به
المفعول به اسم منصوب يذكر للداللة على من وقع عليه فعل الفاعل ،ويسبقه فعل من األفعال المتعدية (أي التي تحتياجمفعوال أو أكثر؛ ليتم معنى الجملة).
 مثل :أكرمت الدولة المتفوقين - .منح هللا مصر نهرا خالدا.أشكال المفعول به:
ّ
 - 1اسم ظاهر .مثل :نظف عمرو سيارة أبيه.
 - 2ضمير متصل .مثل :ضربنــي أبي
 - 3ضمير منفصل .مثل" :إياك نعبد وإياك نستعين"
 - 4مصدر مؤول .مثل :عرفت أنك قادم= عرفت قدومك.
تذكر أشكال نحوية تأتي مفعوال به دائما:
 - 1ما يعرب مفعوال به منصوبا لفعل محذوف:
 المختص (في أسلوب االختصاص)،مثل :نحن  -العرب  -نعشق التفرق.ق الصدقَ يا إنسان.
 المغري به (في أسلوب اإلغراء) ،مثل :الصد َ المحذر منه (في أسلوب التحذير) ،مثل :إياك والكسل. - 2الضمائر اآلتية " الكاف – الهاء – الياء " إذا اتصلت بآخر الفعل فإعرابها :مفعول به في محل نصب.
مثل :أسعدنــي محم ٌد بتفوقه  -القاهرة بناها المصريون.
اللص
 – 3الضمير (نا) إذا أتى في آخر الفعل فهو إما فاعل مثل :رف ْعنا راية الحق .و إما مفعول به مثل :سرقًََ ـنا
ُ
باإلكراه.
 { - 4ما عدا – ما خال } :يعربان فعلين ماضيين ،وما بعدهما مفعول به.
( - 5ما ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف) الكلمات :أهال ،وسهال ،ومرحبا ،تعرب مفعوال به لفعل محذوف
والتقدير :جئت أهال ،ووطئت سهال ،وصادفت مرحبا.
( – 6قال ،يقول) :الجملة التي تأتي بعدهما تعرب:
جملة مقول القول في محل نصب مفعول به ،مثل :قال أبوك :إنك مجتهد.
( – 7صيغة ما أ َ ْفعَ َل التعجبية) يأتي بعدها مباشرة المتعجب منه.
وإعرابه :مفعول به منصوب ،مثل :ما أجْ َم َل انتصار الحق (أن ينتصر الحق).
الفعل المتعدي
 أنواع الفعل المتعدي الذي ينصب المفعول به:الكتاب.
 - 1ما ينصب مفعول به واحد ،مثل :اشتريت
َ
 - 2ما ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر (ظن  -حسب  -زعم  -خال  -وجد  -رأى  -علم  -جعل  -صيّر) مثل:
ظننت االمتحان سهال.
 - 3ما ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر(:منح  -منع  -أعطى  -كسا – ألبس  -وهب) .مثل :أعطى هللا مصر
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نهرا خالدا.
 - 4ما ينصب ثالثة مفاعيل( :أ ْعلَ َم  -أ َ ْن َبأ  -نَ ّبأ  -أ َخب َْر َ -خ ّب َر َ -حدّث)
مثل :أعلم السائق الركاب السيارة متعطلة.
 -2المفعول المطلق
 اسم منصوب من لفظ الفعل (مصدر) يذكر معه؛ من أجل توكيد معناه ،أو بيان عدده ،أو بيان نوعه.مثل( :وكلم هللا موسى تكليما)
أنواع المفعول المطلق:
 - 1مؤكد للفعل :إذا ذكر مصدر الفعل فقط (ليس بعده صفة له أو مضاف إليه،وال يدل على عدد) مثل :عاتبته عتابا.
 - 2مبين للنوع :إذا ذكر بعده صفة له أو مضاف إليه،
 مثل :تحدثت حديث الواثق من نفسه  -انطلقت السيارة انطالقا سريعا. - 3مبين للعدد :إذا كان يدل على عدد مرات وقوع الفعل.
 -مثل :ركعت ركعة  -وسجدت سجدتين.

 -3ما ينوب عن المفعول المطلق (النائب عن المفعول المطلق)
وردت بعض األلفاظ التي تذكر بعد الفعيل لتؤكيده ،أو لتبيين نوعيه ،أو عيدده ،ولكنهيا غيير مشيتقة مين لفظيه ،ليذلك عيدها
علماء النحو مما ينوب عن المفعول المطلق و منها:
 - 1صفته :بعد حذفه ،مثل :نمت كثيرا – سهرت طويال  -سرت حثيثا – انتشر السالم سريعا  -هاجمته عنيفا.
 - 2عدده :مثل :ركعت هلل أربع ركعات.
( - 3كل وبعض) مضافتين إلى المصدر .مثل :ال تسرف كل اإلسراف  -سعيت بعض السعي.
ملحوظة :كل اسم يضاف إلى مصدر فعله الموجود في بداية الجملة يصح أن يكون نائبا عن المفعول المطلق .مثل:
اجتهدنا غاية االجتهاد  -عشنا أجمل عيشة.
 -4اإلشارة إلى المصدر .مثل :فهمت الدرس هذا الفهم.
 – 5الضمير العائد عليه .مثل :احترمتك احتراما لم أحترمه أحدا.
 - 6ما يدل على آلته .مثل :ضربته عصا  -رشقنا العدو رصاصا  -ضربت الكرة رأسا.
 -7مرادف المصدر .مثل :فرحت سرورا (فسرورا) نائب عن المفعول المطلق؛ ألنه مرادف للفرح)  -مثلها :وقفت
قياما ،قعد الطفل جلوسا.
 -8ما يدل على نوع المصدر .مثل :جلس الولد القرفصاء = جلس جلوس القرفصاء.
صب َْرًا
س ْم َعًا َو َطاعَة َ -ح ْمدًَا هلل وشُكرا َ -
َبًا ألمرك  -س ْب َحانَ هللا َ -
كلمات تعرب مفعوال مطلقا لفعل محذوفَ :
عج َ
َ
على الشدائد  -ت َ ْن ِزيهًَا هلل َوبَ َرا َءة له مما ال يليق به  -ومعاذ هللا وعياذا باهلل أي أعوذ به والتجئ إليه َ -حجًَّا مبرورا -
عَودا حميدا  -حقا  -مثال – أيضا  -خصوصا  -عموما.
 كلمات تعرب نائبا عن المفعول المطلق غالبا:* جيدا – سريعا – حثيثا – كثيرا – طويال – جدا.
مثل :سعى الطالب إلى االمتحان حثيثا  -احترم المخلصين كثيرا
 -4المفعول ألجله
 اسم (مصدر) منصوب يبين سبب حدوث الفعل وال يكون مين لفيظ الفعيل ،و ييأتي جوابيا لسيؤال يبيدأ بيـ (ليم ،أو لمياذا).مثل :أصلي طمعا في رضا هللا  -قمت من مقعدي احتراما ألبي.
 األصل في المفعول ألجله أن يكون منصوبا ،وقد يجر بالالم (التي تعطي معنى التعليل)مثل :أجتهد للرغبة في التفيوق -أقرأ للبحث عن الحقيقة.
 -5المفعول معه
 هو اسم منصوب يقع بعد فعل؛ ل يدل على ما فعل الفعل بمصاحبته ويذكر بعد واو بمعنى (مع) تفيد المصاحبة أوالمالزمة و تسمى واو المعية.
مثل :سار القطار والنيل  -استيقظ النائم و آذان الفجر  -دع الظالم و األيام.
أنواع الواو المذكورة بعد الفعل ،وإعراب ما بعدها:
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 -1واو المعية :وهي التي يسبقها فعل يحدث من طرف واحد (أي ما بعدها ال يصح أن يشارك ما قبلها) ،واالسم بعدها
يعرب مفعوال معه منصوب.
مثل :سافر األب وطلوع الفجر  -وصلت المدرسة ودقات الجرس.
 - 2واو العطف :وهي التي يسبقها فعل يحدث من طرفين (أي ما بعدها يشارك ما قبلها في الحكم) ،واالسم بعدها يعرب
معطوفا .مثل :تعارك الولد وزميله.
 - 3واو للمعية أو للعطف :وهي التي يجوز مشاركة ما بعدها لما قبلهيا ،واالسيم بعيدها يعيرب معطوفيا أو يعيرب مفعيوال
معه منصوب.
مثل( :جاء محمد ومحمود) فيجيوز أن تكيون (واو العطيف) ويكيون (محميود) مرفوعيا معطوفيا عليى (محميد) ويجيوز أن
تكون (واو المعية) وينصب (محمود) على أنه مفعول معه فنقول (جاء محمد ومحمودا) ،والعطف أحسن ألنّيه أقيوى فيي
الداللة على المشاركة.
 -6ظرفا الزمان والمكان (المفعول فيه)
 -1ظرف الزمان :اسم يأتي ليبين زمان وقوع الفعل ،ويصلح أن يكون جوابا لسؤال أداته( :متى).
مثل :سافرت ليال  -قمت صباحا  -ورجعت من المدرسة عصرا.
 -2ظرف المكان :اسم يأتي ليبين مكان وقوع الفعل ،ويصلح أن يكون جوابا لسؤال أداته( :أين).
مثل :سرت فوق الرمل  -أجلس فوق الكرسي  -يقف المعلم أمام السبورة  -تجاه التالميذ.
ظرف الزمان :وهو نوعان:
 الظرف المتصرف والظرف غير المتصرفظرف الزمان المتصرف :هو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف (أي يكون ظرفا أو مبتدأ وخبرا وفاعال ومفعوال).
مثل :يومكم سعيد  -إن يومكم سعيد  -سيأتي يوم سعيد نفرح فيه.
 ظيييييييييييييرف الزميييييييييييييان غيييييييييييييير المتصيييييييييييييرف :هيييييييييييييو كيييييييييييييل اسيييييييييييييم ال ييييييييييييييأتي إال ظرفيييييييييييييا للزميييييييييييييان.مثل :ق ُّط (وتختص بالزمن الماضي) ،عوض ،أيان ،قبل ،بعد ،متى ،اآلن ،أبدا.
ُ
حيث  -هنا  -هناك  -ث َّم.
أمس  -اآلنَ -
 المبني من الظروف :منذُ ِ -هناك بعض الظروف التي تصلح للمكان والزمان معا :ويتحدد استعمالها من معنى الجملة :مثل :قبل  -بعد  -بين  -عند
 وسط.مثل :يقع منزلنا قبل منزلكم  -خرجت قبل السابعة.
 قد تدخل (ميا) عليى بعيض الظيروف (عنيد  -حيين  -قبيل  -بعيد  -دون) ،وتكيون زائيدة ،ويظيل االسيم بعيد هيذه الظيروفمضافا إليه .مثل :طلبت من الطالب الحضور دونما تأخير.
 -7الحال
هو اسم نكرة مشتق منصوب يبين هيئه صاحبه (الفاعل أو المفعول أو هما معا).
أمثلة توضيحية-:
 -1أتى الطالب سعيدا :الحال بيّنت هيئة الفاعل (الطالب) عندما أتى.
 -2أبصرت النجوم متأللئة :الحال :ب ّينت هيئة المفعول به (النجوم) عندما أبصرتها.
 -3عانق المسافر أهله متحابين :الحال بيّنت هيئة الفاعل (المسافر) والمفعول به (أهله) معا عند اللقاء.
الرابط
عالمة اإلعراب
نوعه
الحال
األمثلة
ال يوجد
منصوب بالياء
مفرد
فرحين
أبصرت التالميذ فرحين
ال يوجد
منصوب بالفتحة
مفرد
مفتوحا
تركت الكتاب مفتوحا
ال يوجد
منصوب بالياء
مفرد
ناجحين
عاد التلميذان ناجحين
ال يوجد
منصوب بالياء
مفرد
صيييييييافح الالعيييييييب منافسيييييييه متحابين
متحابين
ال يوجد
منصوب بالفتحة
مفرد
فرحا
رأيت طالب العلم فرحا
اليييييييييييييييييييواو
جملة اسمية في محل نصب
وهم منتصرون
عاد جنودنا وهم منتصرون
والضمير
الضيييييييييييييمير
في محل نصب
جملة فعلية
يفيض
جاء المنتصر يفرح بنصره
المستتر
الواو
والشمس طالعة جملة اسمية في محل نصب
هجم الجنود والشمس طالعة
ال يوجد
في محل نصب
ش جملة
بين
رأيت المدرس بين طالبه
الشرح
 االسم الذي يبين الحال هيئته يسمى صاحب الحال ،والبد أن يكون معرفة. -نسأل عن الحال بكيف .
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صاحب الحال
التالميذ
الكتاب
التلميذان
الالعب منافسه
طالب العلم
جنودنا
المنتصر
الجنود
المدرس

أنواع الحال
أ -مفــردة :اسم ،وكلمة واحدة.
ب( -جمـــلة( :اسمية ،فعلية).
جـ( :شبه جملة (:ظرف  -جار ومجرور).
أوال :الحال المفردة :وال تكون إال اسما نكرة منصوبا.
أمثلة:عاد محمد مستبشرا شاهدنا المباراة جالسين أمام التلفاز .جاء الطفل باكيا.
ثانيا :الحال الجملـة :قد تكون الحال جملة اسمية أو فعلية
شروطها:
 -1صاحب الحال يكون معرفة.
 -2البد أن تشتمل الحال الجملة على رابط يربطها بصاحبها .
والرابط:
أ (إما الضمير وحده ،مثل :شاهدت المزارع يحصد ×القمح( .هو)
ب) إما الواو وحدها ،مثل :وصلت إلى مكة والشمس تغرب
جـ) إما الواو والضمير معا ،مثل :رأيت العامل وهو واقف تحت الشمس.
أمثله :أ -فعلية -1 :جلست أستمع إلى تالوة القرآن الكريم.
 -2التحقت بالجامعة وقد تخرج أخي -3 .ضربت الفتى ال يستطيع النطق.
ب -اسمية -1 :حفظت القرآن وأنا صغير  -2جاء الناجح ووجهه يبتسم
 -3تحدث المعلم إنه سعيد.
ثالثا :الحال شبه الجملة:
ال تحتاج الحال شبه الجملة إلى رابط.
مثل :أحرزت الهدف في المرمى  -وقف العصفور فوق الغصن.
مالحظات هامة:
 هناك قاعدة تقول :الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال ،وبعد النكرات صفات. قد تتعدد الحال في الجملة وصاحبها واحد مثل :مضيت مسرعا فرحا نشيطاكلمات إعرابها دائما حال:
 -1أوال وثانيييا وثالثييا الييخ ،ماديييا وأدبيييا وسياسيييا ،ومييا شييابه هييذه الكلمييات ،وجميعييا ،أجمعييين ،دائمييا ،وعوضييا ،وبييدال،
وخاصة ،وعامة و قاطبة ،وعمدا وخطأ ،وسهوا ،وسويا ،ومعا ،ومشافهة.
 -2وكلمة وحد المضافة إلى الضمير تعرب حاال نحو :ذاكر وحدك ،ذاكر وحده ،ذاكرا وحدكما.....
 -3كيف إذا أتى بعدها فعل تعرب حاال ...كيف تسمع القران.
 يمكن تحويل الحال من مفرد إلى جملة وشبه جملة والعكس صحيح.مثل :أتى الطالب سعيدا وهو سعيد ،يسعد بسعيه ،في سعادة.
 -8التمييز
اسم نكرة منصوب (غالبا) يذكر؛ ليزيل إبهاما قبله يصلح ألن يراد به أشياء كثيرة .و المبهم الذي يأتي قبل التمييز
يسمى :مميزا.
 المميز نوعان: -1مميز ملفوظ (الذات)
وهو الذي يظهر في الكالم (الوزن  -المساحة  -الكيل  -عدد).
 الوزن مثل :بعت قنطارا قطنا - .المساحة مثل :زرعت فدانا أرزا. الكيل مثل :اشتريت إردبا قمحا - .العدد مثل :معي عشرون جنيها. تمييز الملفوظ (الوزن والمساحة والكيل) يجوز نصبه أو جره بـ"من" أو باإلضافة إلى التمييز فنقول :اشتريت إردباقمحا  -أو إردبا من قمح  -أو إردب قمح.
أقسام العدد وتمييزه
ينقسم العدد إلى أربعة أقسام:
العدد المفرد :ويشمل األعداد من واحد إلى عشرة ،والعدد( :مائة) ومضاعفاتها والعدد :ألفا ومضاعفاته.
-1
العدد المركب :وهو األعداد من (9 :11ا).
-2
أعداد العقود :وهي.)90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20( :
-3
العدد المعطوف :وهو كل عدد مفرد ( )9 :1عطف عليه عدد من ألفاظ العقود (.)99 :21
-4
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تمييز العدد
أوال :العدد المفرد:
 -1العدد (:)2 ،1
 ليس لهما تمييز (لفظ "واحد أو اثنان" إذا جاء بعد المعدود يعرب نعتا) ،ويطابقان المعدود في التذكير والتأنيث.مثال :قرأت قصة واحدة ،اشتريت كتاب واحدا ،سلمت على طالبين اثنين.
فالكلمات (واحدة ،وواحدا ،واثنين) نعت.
 -2العدد من (:)10 :3
 تمييزه جمع مجرور باإلضافة ،ويعرب أيضا مضافا إليه. يخالف العدد المعدود تذكيرا أو تأنيثا ،ويعرب العدد حسب موقعه في الجملة.مثال( :)1في األسبوع سبعة أيام.
سبعة :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،أيام تمييز جمع مجرور باإلضافة أو مضاف إليه .الحظ :العدد سبعة مؤنث
والمعدود أيام الذي مفرده يوم مذكر.
مثال( :)2اشتريت تسع قصص.
تسع :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،وقصص تمييز جمع مجرور باإلضافة ،أو مضاف إليه .الحظ :العدد
تسع مذكر والمعدود قصص الذي مفرده قصة مؤنث.
ملحوظة:
العدد ( )10يخالف المعدود إذا كان مفردا ،ويوافقه إذا كان مركبا ،ت ُسكن الشين في العدد (عشرة).
 -1إذا كانت مفردة (معي عشْرة كتب) .الحظ تسكين الشين والحظ تأنيث عشرة وتذكير كتب الذي مفرده كتاب.
 -2إذا كانت مركبة وتمييزها مؤنث (نجح ثالث عشْرة طالبة) الحظ عشْرة الشين ساكنة والحظ أنها خالفت المعدود
ألنها مركبة (ثالث  +عشرة).
 -3تفتح الشين في حالة العدد المركب الذي تمييزه مذكر (نجح ثالثة عشَر طالبا).
 -4األعداد المكونة من أكثر من رقمين نبدأ بكتابة األصغر ثم األكبر ،ويتبع التمييز آخر األعداد كتابة ،ويجوز العكس
(أن نبدأ باألكبر ثم األصغر).
قاعدة العدد ثمانية:
العدد ثمانية إذا لم يكن مضافا وال معرفة ،والمعدود مؤنث حذفت الياء والتاء في حالتي الرفع والجر ،ووضع تحت
النون كسرتان.
مثل -1 :حضر ثمان من البنات -2 .درجات السلم أكثر من ثمان .الحظ (ثمان األولى مرفوعة ألنها فاعل والثانية
مجرورة ألنها اسم مجرور).
 -3العدد ( )100ومضاعفاتها:
 -1يتساوى فيه التمييز المؤنث والمذكر ،وتمييزها مفرد مجرور باإلضافة ،ويعرب أيضا مضاف إليه
 في حالة تثنية (مائة وألف) يعربان إعراب المثنى (باأللف رفعا وبالياء نصبا وجرا) مع حذف النون عند اإلضافة.(مثال) نجح مائتا طالب ،تصدقت على مائتي محتاج ،اشترك ألف سائح في المهرجان ،غرسنا ألفي شجرة.
مثال( :)1في المكتبة ألف كتاب وألف قصة.
ألف :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،كتاب وقصة :تمييز مفرد مجرور أو مضاف إليه.
مثال( :)2جاء مائة رجل .رأيت مائة فتاة .رجل وفتاة :تمييز مفرد مجرور أو مضاف إليه.
ثانيا :العدد المركب
العدد ()19 -11
تمييزه مفرد منصوب ،العدد  2 ،1يوافقان المعدود (التمييز) تأنيثا أو تذكيرا.
مثل :فريق الكرة احد عشر العبا .ومثل :على المكتب إحدى عشرة قصة.
العدد من ()19 :13
الجزء األول يخالف المعدود تذكيرا أو تأنيثا ( )9 :3والجزء الثاني ( )10يوافقه.
العدد من ( )19 :11يبنى على فتح الجزأين في محل نصب أو رفع أو جر ما عدا العدد ( )12ألن الجزء األول منه
يعرب إعراب المثنى ،والجزء الثاني مبنى على الفتح ال محل له من اإلعراب.
أمثلة:
 -1جاء سبع عشرة طالبة :جاء :فعل ماض ،سبع عشرة مبنية على فتح الجزأين في محل رفع فاعل ،طالبة تمييز
مفرد منصوب.
 -2في المطار ست عشرة طائرة :في :حرف جر ،المطار :اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ،وشبه الجملة في محل
رفع خبر مقدم ،ست عشرة :مبني على فتح الجزأين في محل رفع مبتدأ مؤخر ،طائرة :تمييز مفرد منصوب.
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 -3في السنة اثنا عشر شهرا :اثنا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى ،عشر مبنية على الفتح ال محل لها من
اإلعراب ،شهرا تمييز مفرد منصوب.
أمثلة :رأيت أحد عشر كوكبا :كوكبا :تمييز مفرد منصوب.
رأيت إحدى عشرة طائرة :طائرة :تمييز مفرد منصوب.
جاء اثنا عشر تلميذا :تلميذا :تمييز مفرد منصوب.
سلمت على اثنتي عشرة تلميذة :تلميذة :تمييز مفرد منصوب.
ثالثا :العدد المعطوف من ()99 :21
العدد المعطوف عليه هو العدد الذي يأتي قبل حرف الواو.
مثال :في الفصل واحد وعشرون قصة.
واحد :مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،الواو حرف عطف مبني ال محل له من اإلعراب ،عشرون :معطوف
على واحد مرفوع وعالمة رفعه الواو ،قصة :تمييز مفرد منصوب "
العددان ( )2 ،1يوافق التمييز في التذكير أو التأنيث.
مثال :قرأت إحدى وعشرين قصة .قصة :تمييز مفرد منصوب.
سلمت على اثنين وخمسين طالبا .طالبا :تمييز مفرد منصوب.
العدد من ( )9 - 3يخالف المعدود (التمييز) تذكيرا أو تأنيثا.
مثال :في الحديقة ثالثة وعشرون كلبا .كلبا :تمييز مفرد منصوب.
العدد من ( )99 -21تمييزه مفرد منصوب.
مثال :مررت بأربعين تلميذة .تلميذة :تمييز مفرد منصوب.
رابعا :ألفاظ العقود
وهى.)90 ،80 ،70 ،60 ،50 ،40 ،30 ،20( :
تعرب حسب موقعها في الجملة إذا كانت مفردة.
تعرب حسب المعطوف عليه إذا كانت معطوفة على ألفاظ العقود.
ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء ألنها ملحقه بجمع المذكر السالم.
تمييز ألفاظ العقود مفرد منصوب دائما.
أمثلة:
 -1حضر عشرون طالبا
عشرون :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو .طالبا :تمييز مفرد منصوب.
 -2سلمت على سبعين طالبة.
سبعين :اسم مجرور وعالمة جره الياء .وطالبة :تمييز مفرد منصوب.
 -3حضر الحفل ثالثة وأربعون وزيرا.
ثالثة :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ،الواو حرف عطف مبني ال محل له من اإلعراب .أربعون :معطوف على ثالثة
مرفوع وعالمة رفعه الواو ،وزيرا :تمييز مفرد منصوب.
تلخيص درس العدد
 -1العدد يعرب حسب موقعه في الجملة:
 -2العددان  1و  :2ليس لهما تمييز ويدل عليهما لفظ المعدود.
 -3األعداد من  :10 :3تمييزها جمع مجرور باإلضافة.
 -4األعداد من  :99 :11تميزها مفرد منصوب.
 -5األعداد  100ومضاعفاتها :مفرد مجرور باإلضافة.
 -6األعداد  1و  :2يوافقان التمييز تذكيرا أو تأنيثا.
 -7األعداد من  9 :3يخالفان التمييز تذكيرا أو تأنيثا.
العدد  :10يخالف التمييز تذكيرا أو تأنيثا إذا كان مفردا ويوافقه إذا كان مركبا.
 -2المميز الملحوظ (النسبة)
وهو الذي يلحظ من الكالم وال ينطق به ،وتمييزه منصوب فقط.
أنواع التمييز لملحوظ:
 - 1المحول عن المبتدأ :مثل :مصر ألطف البالد هواء .وأصله (هواء مصر ألطف)
 - 2المحول عن الفاعل :مثل:طاب النيل ماء ..وأصله (طاب ماء النيل)
 - 3المحول عن نائب الفاعل :مثل :ال تضارع الزهرة جماال .وأصله (ال يضارع جمال الزهرة)
 - 4المحول عن المفعول به :مثل :أكبرت محمدا خلقا ..وأصله (أكبرت خلق محمد).
 -قد يأتي التمييز لملحوظ غير محول :مثل :فاهلل خير حافظا  -أعظم به بطال – هلل دره فارسا.
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مالحظات مهمة
االسم النكرة المنصوب الواقع بعد اسم التفضيل [أفعل] إعرابه :تمييز منصوب  -مثل :محمد أكثر الطالب تفوقا،
وأكثرهم نشاطا.
وقير وطياب واميتأل وفياض (طيب نفسيا  -قير عينيا-
االسم المنصوب النكرة الواقع بعيد كفيى (كفيى بياهلل شيهيدا) وازداد ّ
ازداد اللص طمعا) ،وألفاظ العدد وكناياته (وهي :كم ،و كأين ،وكيذا) (كيم جنيهيا معيك) وبعيد أفعيال الميدح واليذم (نِ ْعي َم ×
قاضيا المنصف) والفعل على وزن فَعُل (حسن محمد خلقا َ -كبُرتْ كلمة).
( )1اسم منصوب )2( .نكرة )3( .في جملة فعلية فعلها الزم )4( .يوضح إبهام.
( )1يأتي بعد العدد والوزن
والمساحة

باع الفالح قنطار قطنـا

إني رأيت أحد عشر كوكبا

( )3يأتي بعد اسم التفضيل

اإلسالم أحسن دينـــا

الشعراء أحسن الناس حديثا

( )4يأتي بعد المتعجب منه

ما أروع القرآن بيانا

أبين به كالما

( )5يأتي بعد نعم ،بئس

نعم قوال الصــــدق

بئس فعال التبرج

( )6يأتي بعد الفعـل الالزم

طابت مصر هــواء!

ازدادت النفس اطمئنانا

( )7يأتي بعد فاعل كفـى

كفى باهلل وكيــــال

كفى بمحمد قدوة

 -9المنادى
النداء :دعوة المخاطب لالنتباه واإلصغاء بأي لفظ.
َ
َ
َ
َ
لنداء البعيد لما فيها من مد
و(أي) لنداء القريب مثل( :أخالد ،أ ْي أخي) و(يا ،آ ،آي ،أيا ،هيا)
أحرف النداء ثمانية( :أ)
ِ
ْ
الصوت ،و(وا) تكون للندبة خاصة مثل (وا ولدي ،وا إسالمآه).
أقسام المنادى وأحكامه
المنادى المبني
أوال :المنادى العلم المفرد
وهو ما ليس مضافا وال شبيها بالمضاف.
علم تعنى :اسم شخص أو مكان ،وتعنى كلمة مفرد أن يكون كلمة واحدة.
العلم المفرد :مثل(:يا محمد) يا محمدُ ،قم إلى الصالة .يا محمدان قوما إلى الصالة .يا محمدون قوموا إلى الصالة.
فكل من (محمد ،محمدان ،محمدون) علم مفرد.
قدس.
مصر ،يا
يا نوح ،يا علي ،يا هند ،يا عائشة ،يا فاطمة ،يا
ُ
ُ
يا :حرف نداء مبنى على السكون ال محل من اإلعراب محمد :منادى مبنى على الضم في محل نصب.
حكم المنادى العلم المفرد
يبنى على ما يرفع به في محل نصب.
ُ
ي ،يا فاطمة ،يا مصر) أو جمعا مؤنثا سالما (يا هنداتُ  ،يا
 -1يبنى على الضم إذا كان مفردا مثل( :يا محمدُ ،يا عل ُّ
فاطماتُ ) -2 .يبنى على األلف إذا كان مثنى مثل( :يا محمدان ،يا عليان ،يا فاطمتان).
 -3يبنى على الواو إذا كان جمعا مذكرا سالما مثل( :يا محمدون ،يا مصطفون ،يا عليون).
إعراب المنادى في األمثلة السابقة:
مصر ،فاطمةُ ،محمدُ :منادى مبني على الضم في محل نصب.
مصطفى،
ُ
محمدان ،فاطمتان :منادى مبنى على األلف في محل نصب.
مصطفون :منادى مبنى على الواو في محل نصب.
فاطماتُ  :منادى مبني على الضم في محل نصب.
ثانيا :النكرة المقصودة
طالب ،اجتهد.
تعنى أنك تنادي على شخص معين تقصده أمامك أو تقصده بقولك مثل :يا
ُ
هذا يعنى أنك تنادى على طالب تقصده بعينه.
اتق هللا .هذا يعنى أنك تنادى على شخص تقصده بعينه.
يا رجلُِ ،
يا :حرف نداء مبنى على السكون ال محل من اإلعراب.
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طالب :منادى مبنى على الضم في محل نصب ،رجلُ :منادى مبنى على الضم في محل نصب.
ُ
حكم المنادى النكرة المقصودة
(مثل المنادى العلم المفرد) :يبنى على ما يرفع به في محل نصب.
ُ
مصري) ،أو جمعا مؤنثا سالما (يا مسلماتُ  ،يا
يا
،
معلمة
 -1يبنى على الضم إذا كان مفردا مثل( :يا طالب ،يا رجلُ ،يا
ُّ
طالبات ،يا معلماتُ  ،يا مصرياتُ ) -2 .يبنى على األلف إذا كان مثنى مثل( :رجالن ،يا غالمان ،يا معلمان ،يا صادقان،
يا مسلمتان ،يا مصريتان).
 -3يبنى على الواو إذا كان جمعا مذكرا سالما مثل( :يا معلمون ،يا مسلمون ،يا مهندسون ،يا مصريون ،يا صادقون).
طالب :منادى مبني على الضم في محل نصب
يا طالب:
ُ
يا معلمون :معلمون :منادى مبنى على الواو في محل نصب
يا معلمان :معلمان :منادى مبني على األلف في محل نصب معلماتُ  :منادى مبني على الضم في محل نصب
المنادى المعرب
ثالثا :النكرة غير المقصودة
النكرة غير المقصودة :تعنى أنك تنادى على شخص أو أشخاص ال تقصدهم بعينهم.
يا طالبا اجتهد :هنا أنت تنادى على طالب ال تقصده ولكنك تنادى على أي طالب.
يا رجال ،اتق هللا :هنا أنت تنادى على شخص ال تقصده ولكنك تنادى على أي رجل.
يــــــا :حرف نداء مبنى على السكون ال محل له من اإلعراب .طالبا :منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ألنه
نكرة غير مقصودة .رجال :منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ألنه نكرة غير مقصودة.
أمثلة على النكرة غير المقصودة:
يا مهمال واالمتحان على األبواب.
هللا:يا معلمين.
يا رجليْن اتقيا َ
يا مسلمين أنقذوا القدس.
يا مسلمتيْن أقيما الصالة:
أقمن الصالة
يا مسلمات ْ
أبشرنَ .
يا فاهما أبشر :يا فاهميْن أبشرا :يا فاهمات
ْ
مهمال :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ألنه نكرة غير مقصودة.
رجليْن ،مسلمتين :منادى منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى.
مسلمين :منادى منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم.
مسلمات :منادى منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع مؤنث سالم.
الحظ الفرق بين األمثلة اآلتية:
:1يا مسل ُم أق ْم الصالة :مسلــــ ُم :نكـــــرة مقصــودة:منادى مبنى على الضم في محل نصب.
 يا مسلما أق ْم الصالة :مسلمـــا :نكرة غير مقصودة :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. :2يا مسلمان أقيما الصالة :مسلمان :نكـــــرة مقصــودة :منادى مبنى على األلف في محل نصب
 يا مسلميْن أقيما الصالة :مسلميْن :نكرة غير مقصودة :منادى منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى.:3يا مسلمون أقيموا الصالة :مسلمون :نكـــــرة مقصــودة :منادى مبنى على الواو في محل نصب
 يا مسلمين أقيموا الصالة :مسلمين :نكرة غير مقصودة :منادى منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم.:4يا مسلماتُ أقمن الصالة :مسلماتُ  :نكـــــرة مقصــودة :منادى مبنى على الضم في محل نصب
 يا مسلمات أقمن الصالة :مسلمات :نكرة غير مقصودة :منادى منصوب وعالمة الكسرة ألنه جمع مؤنث سالماآلن اتضح الفرق بين النكرة المقصودة وغير المقصودة فإعرابهما يعتمد على قصدك في النداء.
رابعا :المنادى المضاف
ماذا يعنى المنادى المضاف؟ يعنى أنه يستلزم مضافا إليه فيكون هو (مضافا) وما بعده (مضافا إليه).
مثل :يا قائل الحق أنت في جهاد
يا :حرف نداء مبنى على السكون ال محل له من اإلعراب.
قائل :منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره ألنه مضاف .الحق :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة
الظاهرة.
حكم المنادى المضاف :النصب (بدون تنوين)
طالب العلم).
(يا
تكسير
جمع
أو
العلم)
طالب
 ينصب بالفتحة إذا كان مفردا (ياَ
َ
الخير).
ت
 ينصب بالكسرة إذا كان جمعا مؤنثا سالما (يا معلما ِِ
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 ينصب باأللف إذا كان اسما من األسماء الخمسة (يا أبا محمد)معلمي الخير)
يا
الخير،
 ينصب بالياء إذا كان مثنى أو جمعا مذكرا سالما (يا معل َميِ
أمثلة على المنادى المضاف:
طالب :منادى منصوب بالفتحة الظاهرة على آخرة وهو مضاف.
طالب العلم اجتهد.
( )1يا
َ
َ
العلم :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.
( )2يا عب َد هللاِ ،كيف حالك.
عبدَ :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.
هللاِ :اسم الجاللة مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.
( )3يا أبا محمد اقرأ القرآن.
أبا :منادى منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه اسم من األسماء الخمسة.
محمد :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
( )4يا معل َم ْي الخير أقبال .معلمي :منادى منصوب وعالمة النصب الياء ألنه (مثنى) وحذفت النون لإلضافة.
معلمي الخير اقبلوا.
( )5يا
ِ
معلمي :منادى منصوب وعالمة النصب الياء ألنه (جمع مذكر سالم) وحذفت النون لإلضافة
ِ
الخير :مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة
ت الخير اجتهدن.
( )6يا معلما ِ
معلماتِ :منادى منصوب وعالمة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره ألنه جمع مؤنث سالم.
الخير :مضاف إليه مجرور بالكسرة.
ش ْركَ لَ ُ
ظ ْل ٌم ع َِظي ٌم.
اَّلل ِإنَّ ال ِ ّ
ي َال تُش ِْر ْك ِب َّ ِ
( )7يا بُنَ َّ
ي :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة ألنه مضاف ،والياء ضمير مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.
بُنَ َّ
هام - :المنادى المضاف إلى ياء المتكلم مثل (يا أبِى ،يا صاحبي ،يا صديقي) هو نوع من المنادى المضاف
حكمه النصب ولكن بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم.
صديق)
ب ،يا
ب ،يــا أ َّم ،يا صاح ِ
رب ،يــا أ ِ
 يجوز حذف ياء المتكلم واإلبقاء على الكسر دليال عليها فنقول (يــا ّ ِِ
إعراب المضاف إلى ياء المتكلم:
(يــا ربّي ،يــا أبِي ،يــا أمي ،يا صاحبي ،يا صديقي) منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة ،والياء ضمير مبنى
على السكون في محل جر مضاف إليه.
ديق) منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة ،والياء المحذوفة ضمير
ب ،يــا أ َّم ،يا صاح ِ
رب ،يــا أ ِ
(يــا ّ ِ
ب ،يا ص ِ
مبنى على السكون في محل جر مضاف إليه.
خامسا :المنادى الشبيه بالمضــاف
ماذا يعنى المنادى الشبيه بالمضاف؟ يعنى أن يأتي بعد االسم المنادى شيئا يتمم معناه (كالجار والمجرور ،أو مشتقا
ومعموله ،أو تظل به نون المثنى والجمع ،ويكون منونا.
ق ،حقا) أنت في جهاد.
مثل :يا قائال (للحق ،الح َ
قائال :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ألنه شبيه بالمضاف .للحق :الالم حرف جر ،الحق اسم
ق :مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة .حقا :مفعول به
مجرور وعالمة جره الكسرة ..الح َ
السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
حكم المنادى الشبيه بالمضاف
النصب (بالتنوين)
أمثلة:
( )1يا طالبا َ للعلم)علما) اجتهد )2( .يا مطيعا والديه جزيت خيرا )3( .يا قارئا َ كتب العلم وفقك هللا
( )4يا معلمين الخير (خيرا) اقبلوا )5( .يا فاهما الدرس (درسه) أبشر ( )6يا معلمات الخير (خيرا) أقبلن.
في األمثلة السابقة:
( )1جاء بعد المنادى جار ومجرور (يا طالبا َ للعلم اجتهد)
طالبا :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ألنه شبيه بالمضاف .للعلم :جار ومجرور )2( .مشتقا
ومعموله :مثل :يا مؤديا َ الواجب (واجبه) جزيت خيرا.
مؤديا :منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
الواجب :مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة
واجبه :مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ،والهاء ضمير مبنى في محل جر مضاف إليه.
( )3مثنى ونونه موجودة مثل :يا معلميْن الخير (خيرا) أقبال.
معلمين األخالق (أخالقا) أقبلوا.
( )4جمع مذكر سالم ونونه موجودة مثل :يا
ِ
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( )5جمع مؤنث سالم (بالتنوين) مثل :يا فائالت الصدق (صدقا) أنتن في جهاد .قائالت :منادى منصوب وعالمة نصبه
الكسرة الظاهرة على آخره ألنه شبيه بالمضاف .الصدق :مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة .صدقا :مفعول به السم الفاعل منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
نداء ما فيه أل
(يعامل معاملة النكرة المقصودة في اإلعراب.
عند نداء ما فيه (أَلْ) ،نأتي قبله ب(أيُّها) للمذكر و(أيَّتُهَا) للمؤنث ،أو اسم إشارة مناسب لنوع المنادي.
مثل:
 يأيها المؤمنون قوموا إلى صالتكم. يأيتها النساء احفظن أعراضكن.اإلعراب :أي :منادي مبني على الضم في محل نصب( ،ها) أداة تنبيه ،ما بعد (أيها ،وأيتها) صفة مرفوعة دائما ألي.
ويجوز أن تكون بدال إذا كان ما بعد (أيها أتيها) اسم جامد (الرجل ،المرأة ،القمر ،الشمس.)....
 يأيها المصريون انتبهوا.(المصريون) :نعت مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.
نداء اسم الجاللة (هللا):
نستخدم (يا) يا هللا رحماك بنا.
وقد نحذف (يا) ونعوض عنها بميم مشددة مفتوحة في نهاية اللفظ (اللهم بك نستغيث).
إعراب اللهم :منادي مبني على الضم في محل نصب ،والميم عوضا عن حرف النداء المحذوف.
النداء التعجبي
اسم يأتي بعد أداة النداء (يا) و قد يكون مفردا فيجر بالالم مثل :يا للمصيبة – ياللجمال.
و قد يكون مضافا فينصب أو يجر بالالم مثل :يا جمال الطبيعة – يا لجمال الطبيعة.
 و المجرور بـ الالم يجوز فيه النصب.نداء الندبة
نداء موجه للمتفجع عليه أو المتوجع منه و ال يستخدم في الندبة إال أحد حرفين :وا وال تستعمل يا .و هو منصوب ألنه
مضاف .و قد تلحق به هاء السكت .فنقول :وا إسالماه – يا ويلتاه.
نداء االستغاثة
نداء موجه إلى من يخلص من شدة واقعة بالفعل أو يعين على دفعها قبل وقوعها .و أداته (يا) ويتكون من األداة –
المستغاث به و يكون مجرورا بالم الجر – و المستغاث له أو منه و يكون مجرورا بالم الجر أو حرف الجر من .فنقول:
يا لألغنياء للفقراء – يا لألغنياء من الفقر.
مالحظات مهمة
 - 1يجوز حذف حرف النداء بكثرة ،إذا كان (يا) دون غيرها.
مثل :قوله تعالى " يوسف أعرض عن هذا "  " -رب أرني أنظر إليك "  -أيها الرجل  -أيتها الفتاة .والتقدير :يا
يوسف ويا رب ويا أيها .ويا أيتها.
ت.
 - 2يجوز حذف ياء المتكلم في يا أبي ،والتعويض عنها بتاء التأنيث .مثل :يا أب ِ
سعا :يا
يا
:
مثل
أحـرف
ثالثـة
على
ا
زائد
 - 3الترخيم هو حذف آخر المنادى جوازا للتخفيف وذلك إذا كان مفردا علما
ُ
صاحب.
سعا ُد .يا فاطم :يا فاطمةُ .يا صاح :يا
ُ
ُ
 -10االستثناء
هو إخراج االسم الواقع بعد آداة االستثناء (المستثنى) من أن ينطبق عليه حكم ما قبلها(المستثنى منه).
 مكــونات وإعـراب األســلوب: يتكون أسلوب االستثناء من :مستثنى منه  +أداة االستثناء  +المستثنى. {أ} المستثنى منه :وهو ركن ثانوى(أى قد يكون مذكورا أو غير مذكور) وهو يكون غالبيا مين لفيظ (حيروف)أو معنيىالمستثنى (االسم الواقع بعد أداة االستثناء) ،ويعرب حسب موقعه إذا ذكر في الكالم.
 {ب} أداة االستثناء - :وهى ركن أساسى أي (ال بد من وجودها) وقد تكون.﴿ -1حرفـا ﴾ -مثل{ :إال}.وتعرب حرف مبنى ال محل له من اإلعراب
﴿ -2اسـما﴾  -مثل{ :غير – سوى} وتعرب حسب نوع الكالم.
﴿ -3فـعال﴾ -مثل{ :ما عدا – ماخال} وتعرب فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل ضمير مستتر.
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﴿ -4حرفـا للجر أو فـعال ماضيا﴾ -مثل{ :عيدا – خيال – حاشيا} وتعيرب حيرف جير مبنيى ال محيل ليه مين اإلعيراب أوفعيال
ماضيا مبنى على الفتح.
 {ج} المستثنى :وهو ركن أساسى،وهو االسم الواقع بعد أداة االستثناء ويخالف ما قبله فيي الحكيم ويعيرب - )1( .بعيد{إالْ} حسب نوع الكالم
( -)2بعد {غير – سوى} مضافا إليه مجرورا
( -)3بعد{ما عدا – ماخال} مفعوال به منصوبا.
( -)4بعد{عدا  -خال – حاشا}اسما مجرورا باعتبار األداة حرف جر .أو مفعوال به باعتبار األداة فعال ماضيا.
أمثلــــة:
 {أال كل شىء ماخال هللا باطل}( .مفعول به منصوب وعالمة النصب الفتحة) { نجح الطالب ماعدا المهملين}( .مفعول به منصوب وعالمة النصب الياء ألنه جمع مذكر سالم) {أحب المثقفين خال المتكبر }( .اسم مجرور وعالمة الجر الكسرة ،أو مفعوال به منصوبا) {أثمرت األشجار حاشا البرتقال }( .اسم مجرور وعالمة الجر الكسرة ،أو مفعوال به منصوبا)أنواع الكالم في أسلوب االستثناء
 ﴿الكالم التام المثبت﴾ :هو ما ذكر فيه المستثنى منه وخال الكالم من أدوات النفى.(المستثنى منه هو :الطالب)
 مثل :حضر الطالب إال طالبين.(المستثنى منه هو :األصدقاء)
 مررت باألصدقاء سوى محمد.(المستثنى منه هو :الفاكهة)
 أكلت الفاكهة إال العنب.ُ
 ﴿ الكالم التام المنفي﴾ :هو ما ذكر فيه المستثنى منه ،مع وجود أداة نفي أو استفهام أو نهي. ما أثمرت األشجار إال البرتقال{ .المستثنى منه "األشجار" وأداة النفى "ما"} الت ُكرم أحدا سوى الكريم{ .المستثــنى مــنه "أحـدا" وأداة الـنهى "ال"} هل أعجبت بالطالب غير المتفوقين؟ {المستثنى منه "الطالب" وأداة االستفهام "هل"} ﴿الكالم الناقص المنفي﴾ :هو ما لم يُذكر فيه المستثنى منه ،ويكون مسبوقا بأداة نفي أو نهي.مثل :وما محمد إال رسول.
 االستثناء بـ "إال وغير وسوى"
إعراب المستثنى بعد إال وغير وسوى:
أ -وجوب النصب على االستثناء :إذا كان الكالم تاما مثبتا مثل:
 -1حضر الطالب إال طالبا  -قطفت األزهار إال البنفسج  -مررت بزمالئي إال محمدا.
طالبا -البنفسج – محمدا :مستثنى منصوب وعالمة النصب الفتحة.
غير زيد.
غير واحد  -أكلتُ الطعا َم سوى
األرز  -سلمت على الضيوف َ
 -2وصل المتسابقون َ
ِ
غير – سوى :اسم منصوب على االستثناء .واحد -األرز – زيد :مضاف إليه مجرور وعالمة الجر الكسرة.
َ
ب  -جواز النصب على االستثناء ،أو اإلتباع على البدلية من المستثنى منه:
أي أن االسم يجوز أن يكون مستثنى منصوبا أو بدال من المستثنى منه ،وذلك إذا كان األسلوب تاما منفيا.
مثل:
الطالب إال محمدا  /محم ٌد  -لم أكلت الطعام إال الخبز  -لم أمر باألصدقاء إال زيدا  /زيد  -لم يُعاقَب الطالب إال
 -1ما غاب
ُ
المهملين  /المهملون}.
َ
َ
الخبيز :بيدل منصيوب .زييد :بيدل
الخبز -زيدا – المهملين :مستثنى منصوب .محم ٌد – المهملون :بيدل مرفيوع.
محمدا –
مجرور.
غير الصادق.
غير مسلسل  -لن أعجب بأحد َ
 -2ما تأخر الطالب سوى محمد  -لم أشاهد المسلسالت َ
غيرِ /
سوى – غير :اسم منصوب على االستثناء أو بدل (مرفوع /منصوب /مجرور)
ج -يُعرب حسب موقعه في الجملة :وذلك إذا كان الكالم ناقصا منفيا
مثل:
 وما محمد إال رسول {رسول} خبر مرفوع  -وما أرسلناك إال رحمة للعالمين {رحمة} مفعول ألجله منصوب ال يستشار إال الحكماء {الحكماء} نائب فاعل مرفوع  -لم يحضر من الطالب إال محمد {محمد} فاعل مرفوع ليس محمد إال بشرا {بشرا} خبر ليس منصوب  -ليس فيي الجنية إال النعييم  -لييس عنيدى إال محميد {النعييم – محميد}اسم ليس مرفوع.
 ملحوظة :يجري على (غير  /سوى) جميع أحكام المستثنى بـ (إال)ُ ،ويعرب ما بعدهما مضافا إليهالصدق
غير الكريم  -لن نُشيد بغير المجد  -لم أقل سوى
 ما غاب سوى طالب  -ال يُك َْر ُم ُِ
غير مجتهد
ق
المتفو
ليس
االحترام}
سوى
غير كفاح  -ليس لك
ُ َ
 ما الحياة ُ ملحوظة-: -إذا اجتمع (نفى  +أداة استثناء  +مجرور بمن) تحذف جميعا ونعرب حسب الموقع.
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 -1ليس  +اسم  +إال  +اسم = يعرب االسم الواقع بعد (إال) خبر ليس منصوب.
 ليس المصرى إال صانعا للحضارة. -2ليس +اسم ( +غير -سوى)  +اسم = تعرب(غير-سوى) خبر ليس منصوب.
 ليست سعا ُد سوى تلميذتى. -3ليس +شبه جملة  +إال  +اسم = يعرب االسم الواقع بعد (إال) اسم ليس مرفوع.
 { ليس لكم إال الوفاء }. -4ليس +شبه جملة ( +غير -سوى)  +اسم = تعرب (غير -سوى) اسم ليس مرفوع.
غير جنيه}.
 { ليس معى ُانتبـــه:
غالبا إذا كان المستثنى منه مجرورا بـ {من} ،والجملة منفية فالمستثنى يعرب حسب موقعه في الجملة
وزير} {فاعل}
مثل{ :ما حضر من الوزراء إال
ٌ
 {لم أشاهد من المباريات إال مباراة } {مفعول به} و هناك طريقة بسيطة لمعرفة هل الكالم تام منفي؟ أم ناقص منفي؟الطريقة هي -:حذف {أداة االستثناء و ما بعدها} ،فإذا تيم معنيى الجملية فيي ذهنيك فيالكالم إذن تيام منفيي ،أميا إذا ليم ييتم
فالكالم ناقص منفي ،وما بعد إال يعرب حسب موقعه في الجملة.
مثــل-:
 -1لم أشاهد شيئا من المسلسالت إال مسلسال = لم أشاهد شيئا من المسلسالت.
تم معنى الكالم قبل أداة االستثناء فالكالم تام منفى ويعيرب ميا بعيد(إال) مسيتثنى أو بيدال (مسلسيال) :مسيتثنى منصيوب أو
بدل منصوب.
 -2لم أشاهد من المسلسالت إال مسلسال .لم أشاهد من المسلسالت.
لم يتم معنى الكالم فيعرب ما بعد (إال) حسب الموقع.
أي نحييذف (النفييي – االسييتثناء – الجييار والمجييرور) فتصييبح العبييارة لييم أشيياهد مسلسييال .فنعرب(مسلسييال) :مفعييول بييه
منصوب.
المستثنى بـ (خال ،عدا .حاشا)
 -1ما عدا :فعل ماض :حضر الطالب ما عدا طالبا :طالبا :مفعول به منصوب
 -2ما خال :فعل ماض :فهمت الدروس ما خال درسا :درسا :مفعول به منصوب.
 -3عدا :فعل ماض أو حرف جر :حضر الطالب خال طالبا /طالب :مفعول به منصوب أو اسم مجرور ب"عدا".
 -4خال :فعل ماض أو حرف جر :نجحنا جميعا عدا خالدا  /خالد  :مفعول به منصوب أو اسم مجرور ب"خال".
 -5حاشا :فعل ماض أو حرف جر :فهمت الدروس حاشا درسا  /درس :مفعول به منصوب أو اسم مجرور ب"حاشا".
الحظ ما يلي- :
 -1المستثنى بـ (ما خال ،ماعدا) دائما يعرب مفعوال به منصوبا.
 -2المستثنى بـ (خال ،عدا ،حاشا) يمكن إعرابه مفعوال به منصوبا أو اسما مجرورا بعدا أو خال أو حاشا.
( -3عدا  /خال  /حاشا) إذا لم يدخل عليها (ما) فهي أفعال ماضية جامدة أو حيروف جير ليذلك ميا بعيده يعيرب مفعيوال بيه
على اعتبار أنها أفعال أو يعرب اسما مجرورا على اعتبار أنها حروف جر.
 -4إذا دخل عليها (ما) فإنها تكون أفعاال فقط ألن ما المصدرية ال تدخل إال على الفعل وبالتالي فإن ما بعدها ال يعيرب إال
مفعوال به.
( -5حاشا) ال يدخل عليها ما أبدا.
الوحدة الخامسة (األفعال)
ينقسم الفعل من حيث اإلعراب والبناء إلى قسمين:
 - 1فعل مبنى( :الماضي و األمر)  -2فعل معرب( :المضارع)
أوال :إعراب الفعل الماضي
ي دائما
الفعل الماضي مبن ّ
 - 1مبني على الفتح:
غادر الوفد المدينة.
 إذا لم يتصل به شيء مثل:َ
 أو اتصلت به تاء التأنيث مثل :خفقَتْ راية أمتنا.أمس.
 أو اتصلت به ألف االثنين مثل :الصديقانسافرا ِ
َ
ي على السكون:
 - 2مبن ّ
ْ
 إذا اتصلت به تاء الفاعل مثل :فك ّْرتُ في األمر..فعرفتَ خطئي. -أو اتصلت به نا الفاعلين مثل :حف ْظنا القصيدة كلها.
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عدْنَ المحتاجين.
 أو اتصلت به نون النسوة مثل :المؤمنات سا َي على الض ّم:
 - 3مبن ّ
 إذا اتصلت به واو الجماعة مثل :الطالب سارعُوا إلى الصالة. ثانيا :إعراب فعل األمري على السكون:
 - 1مبن ّ
 إذا كان صحيح اآلخر مثلَ :ح ّد ِْث أخاك صادقا.
 إذا اتصلت به نون النسوة مثل :يا أمهاتُ راق ْبنَ األبناء.ي على حذف حرف العلّة:
 - 2مبن ّ
ع ربُك ،وارتجِ مغفرته.
 إذا كان معتل اآلخر مثل :اد ُي على حذف النون:
 - 3مبن ّ
 إذا كان متصال بواو الجماعة مثل :يا شباب الوطن انهضوا.جودا إنتاجكما.
 إذا كان متصال بألف االثنين مثل :أيها العامالن ّ إذا كان متصال بياء المخاطبة مثل :يا أ ّمتي اتحدي.ي على الفتح:
 - 4مبن ّ
ص َّدقَن َّيا أخي ،واجْ ه ََرنَّ بالحق
 إذا اتصلت به نون التوكيد مثل :تَ َثالثا :إعراب الفعل المضارع
الفعل المضارع فعل معرب أي(يرفع و ينصب و يجزم).
 – 1رفع الفعل المضارع
يرفع الفعل المضارع إذا لم تسبقه أداة نصب أو أداة جزم ،ولم يكن معطوفا على فعل منصوب أو مجزوم.
عالمات رفع الفعل المضارع:
 يرفع بالضمة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح اآلخرق المخلص في مذاكرته.
مثل :يتفو ُ
 يرفع بالضمة المقدرة إذا كان الفعل معتل اآلخرمثل :المجتهد يسعَى إلى التفوق
المؤمن ير ُجو عفو هللا دائما
 يرفع بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسةمثل :المؤمنون يسعدون بالقرب من هللا
الطالبان يستعدان لالمتحان.
أنت تحافظين على الصالة دائما.
 – 2نصب الفعل المضارع
ينصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى أدوات النصب التالية:
ْ
[أن – لن – كي – الم التعليل – حتى –واو المعية – الم الجحود – فاء السببية – إذن ]
ْ
أن :وهي حرف مصدري مثل :عليك أن تجته َد.
لن:تنفي الفعل في المستقبل مثل :لن يرحم هللا المتخاذلين.
كي :ما قبلها سبب وتعليل لما بعدها مثل :اجتهدوا كي تلحقوا بركب التفوق.
حتى:تفيد الغاية إذا كانت بمعنى " إلى أن " مثل :سأعبد هللا حتى أموتَ .
حتى :تفيد التعليل إذا كانت بمعنى " لكي " مثل :اجتهد حتى تحققَ أحالمك في الحياة.
واو المعية :وهى التي تفيد حصول ما قبلها مع ما بعدها فهي بمعنى (مع) وتفيد المصياحبة ودائميا تسيبق بيـ (نهيى –
نفى)
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
عل ْيكَ ـ إِذا فعَلتَ ـ عَظي ُم
عار َ
ي ِمثلهُ *** ٌ
مثل :ال تَنهَ ع َْن خلق َوتَأتِ َ
الم الجحود :وهى تفيد اإلنكار الشديد ،و يشترط فيهيا أن تسيبق بكيون منفيى (ميا كيان -ليم يكن)حتيى تكيون مين أدوات
النصب.
مثلَ :وما كانَ هللاُ ِليُعَ ِذّبَ ُه ْم َوأَ ْنتَ فِيه ْم.
فاء السببية :فاء السببية :تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها ،وهى من أدوات نصب الفعيل المضيارع و لكيي تكيون (فياء
السببية) من أدوات نصب الفعل المضارع البد أن تكون مسبوقة بما يدل على:
أ  -النفي :مثل :ما فعلت ذنبا فأنــد َم.
ب  -الطلب :ويشمل (األمر -النهى -االستفهام – التمني –الرجاء) مثل:
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1ـ اجتهدوا في دراستكم فتحققوا ما تريدون.
2ـ ال تتكاسلوا عـن العبــادة فتندمــوا.
3ـ هل تخرج ما عليك من زكاة فتنال الثواب.
4ـ ليتنا نرضى ضميرنا فيرضى عنا هللا.
5ـ لعل االمتحان يأتى سهال فنستريح.
إذن :حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال مثل :إذن تتفوق ،جوابا لمن قال :سأجتهد.
 – 3جزم الفعل المضارع
يجزم الفعل المضارع في ثالث حاالت:
أ – إذا وقع بعد أداة تجزم فعال واحدا ،وهي:
يسافر زيد ،لما يعُ ْد علي.
 لم ،ل ّما ،و هما أداتا جزم وقلب :لمْ
 الم األمر :لتحك ْم بين الناس بالعدل.ص َدقَاتِكُم بِا ْل َمنِّ َواألذَى)
 ال الناهية( :الَ تُب ِْطلُواْ َب  -إذا وقع بعد أداة من األدوات التي تجزم فعلين [أدوات الشرط الجازمة ] ،ويسمى الفعل المجزوم األول فعيل الشيرط،
والفعل المجزوم الثاني فعل جواب الشرط.
إن ،إذماَ ،م ْن ،و َما ،و َم ْه َما ،و َمتَى ،وأيَّانَ  ،وأ َ ْينَ  ،وأ ْينَما ،وأَنَّى ،و َح ْيثُما ،وك ْيفَما ،وأ َُّ
أدوات الشرط الجازمة هيْ :
ي.
ْ
إن :وهي حرف لربط الجواب بالشرط .مثل :أن تفع ْل الخير تن ْل رضا هللا
َ
ْ
إِ ْذ َمـا :حرف بمعنى "إِ ْن" الشرطية .مثل :إِذ ما تَقُ ْم أقُ ْم.
َّللا يَجْ َع ْل لَهُ َم ْخ َرجا)
ق َّ َ
َم ْن :اسم شرط للعاقل مثلَ ( :م ْن َيتَّ ِ
َّللاُ)
(و َما ت َ ْفعَلُوا ِم ْن َخيْر يَ ْعلَ ْمهُ َّ
ما :اسم شرط لغير العاقل مثلَ :
ْ
ْ
َ
َ
ب َي ْف َع ِل
ل
ق
ال
ي
ر
م
أ
ت
ا
م
ه
م
ْ
َ
مهما :اسم شرط لغير العاقل مثلِ ُ َ َ :
ترسب.
متى :اسم شرط للزمان مثل :متي تهم ْل دروسك
ْ
أيان :اسم شرط للزمان مثل :أيان تخر ْج أخر ْج معك.
أ َ ْييينَ  ،وأ ْينَمييا ،وأَنَّييى ،و َح ْيثُمييا :أسييماء شييرط للمكييان مثييل( :أ َ ْينَ َمييا تَكُونُييوا يُيد ِْر ْك ُك ُم ال َمي ْيوتُ ) .مثييل :أنييى تتوكييل علييى هللا
يــوفـقــك
كيفما :اسم شرط للحال .مثل :كيفما تعامل الناس يعاملوك.
أي :اسم شرط معناها بحسب ما تضاف إليه ،فتكون للعاقل ،أو لغير العاقل ،أو ظرف زمان أو ظرف مكان.
أي للعاقل مثل :أي طالب يجتهد يتفوق.
أي لغير العاقل مثل :أي كتاب تقرأه تستفد منه.
أي للزمان مثل :أي يوم تخرج فيه أخرج معك.
أي للمكان مثل :أي متحف تزره يضف لك من المعلومات الكثير.
تذكر أن:
 أدوات الشرط [من ،ما ،مهما ] تعرب مبتدأ إذا كان فعل الشرط الزما أو متعديا استوفى مفعوله.مثل :من يطع والديه ينل رضا هما  -مهما تفعل من خير ،تنل خير الجزاء
 أدوات الشرط [أين ،أينما ،أنى ،حيثما ] تعرب ظرف منصوب لفعل الشرط. أداة الشرط [كيفما] تعرب حاال غالبا.وال يؤ ِث ّر على أدوات الشَّرط في العمل دخول حروف الجر عليها ،مثل ":على أيِّ ِهم تنز ْل أنزل ْ".
 حيث ،وإذ :ال تصبحان للشرط إال إذا اتصلت بهما " ما " فعل الشرط الجازم أو جوابه إذا كان ماضيا أو أمرا يكون مبنيا في محل جزم. أدوات الشرط غير الجازمة هي :هي:إذا  -لو  -لوال  -كلما – لّما الحينية.و هي ال تجزم الفعل بعدها ،و إنما تربط فقط بين فعليي الشيرط و الجيواب ،أي بمعنيى أن الفعيل يكيون بعيدها مرفوعيا إذا
كان مضارعا ويكون مبنيا إذا كان ماضيا.
اقتران جواب الشرط بالفاء
يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في الحاالت اآلتية:
إذا كان جواب الشرط جملة اسمية أ و جملة إن أو إحدى أخواتها.
ناصركُم.
مثل :إِ ْن تَ ْن ُ
ُ
ص ُروا َّ َ
َّللا فاهللُ
إذا كان جواب الشرط جملة فعلية فعلها طلبي (األمر – النهى – االستفهام)
مثل :مهما تواجه من مصاعب فال تتـرد ْد.
إذا كان جواب الشرط جملة مسبوقة (بلن – ما – قد – السين – سوف).
مثل :من يزرع شوكا فلن يحصد قمحا.
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ع هواه فقد ضــــ ّل.
مثل :من أطا َ
ْ
س – ح َّبذا – الح َّبذا).
ئ
ب
–
م
ع
ن
–
ليس
–
(عسى
كـ
جامد
فعلها
فعلية
جملة
الشرط
جواب
إذا كان
َ
َ
َْ
ق فبئس ما صنـع.
مثل :من يتراجع عن الح ّ
متى تستقم فعسى أن يحالفك التوفيــق.
 تذكر أن: عندما تقترن الفاء بجواب الشرط الجازم فتذكر أن الجملة الفعلية أو االسمية المتصلة بها الفاء ستكون فيي محيل جيزمجواب الشرط.
 الفعل المضارع الواقع في جواب الشرط المقترن بالفاء يعرب حسب موقعه في الجملة.مثل :متى تجتهد فسوف تسمو [فعل مضارع مرفوع بالضمة ].
 إعراب الفاء :إما واقعة في جواب الشرط أو رابطة لجواب الشرط أو فاء الجزاء ال محل لها من اإلعراب.عالمات جزم الفعل المضارع:
 – 1السكون :إذا كان الفعل صحيح اآلخر -.لينفقْ كل منكم.
ع المؤمن
 – 2حذف حرف العلة :إذا كان الفعل معتل اآلخر .لم يد ُ
 – 3حذف النون :إذا كان من األفعال الخمسة - .الرجال لم يتركوا القتال حتى النصر.
تذكر :الفعل المضارع المعطوف على فعل مضارع مجزوم قبله فهو مجزوم مثله .مثيل :أن تيذاكر بيإخالص و تجتهي ْد
تتفوق.
جزم المضارع في جواب الطلب
كذلك يجزم المضارع جوازا إذا وقع جوابا للطلب[األمر أو النهي ]
أستجيب.
ست َ ِج ْب لَ ُك ْم)،
(وقَا َل َربُّ ُك ُم ا ْدعُونِي أ َ ْ
ُ
مثلَ :
[ ال تقصروا في عملكم تنالوا [تنالون] النجاح.
و لجزم المضارع في جواب الطلب شروط هي:
 -1أن يتقدم الطلب على الفعل المضارع.
 -2أن يكون المضارع المجزوم مترتبا على الطلب بأن يكون مسببا عنه فال يجوز الجزم في مثل( :اغتن ْم فرصة تظه ُر
لك).
 -3أن يكون الجواب بعد النهى أمرا محبوبا – فال يجوز الجزم في مثل:
تتعرض لشروره).
(ال تدنُ من األس ِد
ُ
بناء الفعل المضارع
ي في حالتين:
الفعل المضارع مبن ّ
 مبني على السكون إذا اتصلت به نون النسوةمثل :الطالبات يرس ْمنَ األعالم.
 مبني على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيدمثل :وهللا لَ
تنتصرنَّ أ ّمتنا.
َ
الوحدة السادسة (األدوات)
حروف الجر الزائدة :هي حروف يمكن أن تستغني عنها الجملة وتأتي؛ لتوكيد المعنى وتجر ما بعدها لفظا فقط- .
حروف الجر التي تزاد هي( :الباء  -من  -الكاف).
أ – مواضع زيادة الباء:
 - 1في خبر (ليس) مثل :ليس التفوق بمستحيل  -ليس الحر بشديد.
 - 2في خبر (ما) التي تعمل عمل ليس مثل :قوله تعالى( :وما ربك بظالم للعبيد).
 - 3في فاعل (كفى) مثل :كفى باهلل شهيدا  -كفى بعقلك رادعا.
 - 4في المبتدأ إذا كان لفظ (حسب) مثل :بحسبك درهم .حسب :اسم مجرور لفظا مرفوع محال على انه مبتدأ
 - 5في فاعل (أفعل) في التعجب مثل (أكرم بالمجتهد).
ب– مواضع زيادة من:
 -1إذا سبقها نفي ودخلت على اسم نكرة مثل( :ما من طالب غائب) .طالب :اسم مجرور لفظا مرفوع محال على أنه
مبتدأ - 2 .إذا سبقها نهي ودخلت على اسم نكرة مثل( :ال يتأ َخر منكم من أَحد) .أحد :اسم مجرور لفظا مرفوع محال
على أنه فاعل - 3 .إذا سبقها استفهام ودخلت على اسم نكرة مثل( - :هل رأَيت من خلل)؟ ومثل قوله تعالى" :فهل لنا
من شفعاء فيشفعوا لنا"؟
جـ  -مواضع زيادة الكاف - :تزاد الكاف في كلمة (مثل) فقط كما في قوله تعالى " :ليس كمثله شيء ".
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استعماالت (ما)
 - 1شرطية جازمة مثل( :ما يأت به القدر فال هروب منه).
 - 2اسم موصول مثل( :افعل ما يأمرك هللا به).
 - 3اسم استفهام لغير العاقل مثل( :ما أفضل كتاب قرأته؟).
 - 4تعجبية مثل( :ما أجمل الطبيعة!).
 - 5حرف نفي مثل( :ما غاب أحد عن الدرس).
 - 6كافة مثل :إنما محمد رسول
(رب) عن العمل مثل :ربما أزورك.
 قلما ،طالما (كفت ما األفعال السابقة عن طلب الفاعل) و تكف حرف الجرّ
 - 7حرف مصدري مثل(:سرني ما عملته)؛ أي :سرني عملك
 - 8نعت السم نكرة مثل :جئت ألمر ما.
 - 9حرف زائد مثل :إذا ما حضر األب انتهي شجار األبناء.
 -عما قريب سيبدأ االمتحان – ال يجب أن تضيع أوقات المؤمن دونما عمل.

استعماالت (من)
 - 1شرطية ،فتجزم فعل الشرط وجواب الشرط .وتعرب مبتدأ غالبا .مثل :من يذاكر ينجح.
 - 2استفهامية مثل :من أخوك؟ ،من تصادق؟
 - 3اسم موصول ،و تعرب على حسب موقعها في الجملة .مثل :تكرم الدولة من يتعلم
استعماالت (ال)
 - 1ناهية فتجزم المضارع ،مثل :ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
 - 2نافية ،مثل :ال يتكاسل إال ضعيف الطموح.
 - 3عاطفة بين اسمين ،مثل :المؤمن قوي ال ضعيف.
 - 4نافية للجنس فتعمل عمل (إن) ،مثل :ال أمان لمن ال أمانة عنده.
استعماالت (الالم)
 - 1الم القسم إذا دخلت على قد أو ْ
إن أو المضارع المؤكد -.مثل :وهللا لقد ذاكرت – و لئن لم يفعل ما آمره ليسجنَن.
 - 2الم االبتداء إذا دخلت على المبتدأ أو وقعت بعد ْ
إن -.مثل :ألنت صديقي  -إن هللا لذو فضل على الناس.
 - 3الم التعليل إذا دخلت على المضارع المنصوب ولم تسبق يكون منفي مثل :اجتهد لتنجح.
 - 4الم الجحود إذا دخلت على المضارع و سبقت بكون منفي .مثل :ما كنت ألكسل.
 - 5الم األمر إذا جزمت المضارع ،مثل :ليلز ْم كل إنسان حده.
 - 6واقعة في جواب لو أو لوال .مثل :لوال هللا لهلكنا ،ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير.
 - 7الم الجر ،:مثل :الحمد هلل  -يا لعظمة الخالق
الجمل التي لها محل من اإلعراب
 - 1إذا وقعت خبرا (بكل أنواعه) مثل :الشر قليله كثير  -إن النصر سيأتي قريبا.
 - 2إذا كانت صفة (وتقع بعد منعوت نكرة فقط) مثل :أقمت في بيت تحف به البساتين.
 - 3إذا وقعت حاال و محلها النصب مثل :ال تحكم و أنت غضبان.
 - 4إذا كانت جواب شرط جازم مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية و محلها الجزم ،مثل :من يتق هللا فإنه سعيد ،ومثل:
{وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون}.
 - 5إذا وقعت مفعوال و محلها النصب ،مثل :أن تقع جملة مقول القول ،مثل قوله تعالى( :قال :إني عبد هللا).
 - 6إذا كانت مضافا إليها ومحلها الجر ،وقد تأتي اسمية ،مثل قوله تعالى( :يوم هم بارزون) ،أو فعلية ،مثل( :هذا يوم
ينفع الصادقين صدقهم) ،و كل جملة وقعت بعد( :إذ) الدالة على الماضي ،مثل قوله تعالى( :واذكروا إذ أنتم قليل) ،و(إذ
كنتم قليال) .أو (حيث) الدالة على المكان ،مثل( :جلست حيث جلس زيد).
 - 7إذا كانت تابعة لجملة لها محل من اإلعراب مثل( :أحمد قام أبوه ،وقعد أخوه) ،فجملية (قيام أبيوه) فيي موضيع رفيع؛
ألنها خبر المبتدأ ،وكذا جملة (قعد أخوه) في موضع رفع أيضا؛ ألنها معطوفة عليها.
الجمل التي ال محل لها من اإلعراب
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 -1الجملة االبتدائية :أي الواقعة في أول الكالم ،اسمية كانت ،أو فعلية مثل قوله تعالى( :إنا أعطيناك الكوثر) – أقبل
محب مستبشرا.
 -2الجملة الواقعة صلة السم موصول :مثل :هذا الذي نصر الضعيف  -نعم ما تتصف به الوفاء
 -3الجملة المعترضة بين شيئين متالزمين :مثل المعترضة بين المبتدأ و الخبر :مصر  -حماها هللا  -جنة هللا في
األرض .أو الفعل و فاعله ،كقوله :و قد أدركتْني  -و الحوادث جمة  -أسنةُ قوم .أو بين الشرط و جوابه ،مثل( :فإن لم
تفعلوا  -و لن تفعلوا -فاتقوا النار).
 -4الجملة التفسيرية :جملة تزيد ما قبلها توضيحا و كشفا ،و غالبا تكون مسبوقة بأحد حرفي التفسير (أي ْ -
أن)- .
صنَ ِع ا ْلفُ ْلكَ )
مثل(:فَأ َ ْو َح ْي َنا ِإلَ ْي ِه أ َ ِن ا ْ
َ
صدقنّ
ألنجزنَ
.
وعدي  -وهللا أل
 -5الجملة الواقعة جوابا للقسم :وهللا
 -6الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم أو جازم ،ولم تقترن بالفاء وال بإذا الفجائية:مثل :إذا جاء أبي أكرمتك  -لو
تخلقت بخلق المؤمن تسعد براحة النفس.
 -7الجملة التابعة لما ال موضع له من اإلعراب -:مثل( :قام محمد ،وقعد عمرو) ،فجملة (قعد عمرو)
كال وكلتا
(كال وكلتا) من األسماء التي تأتي لتوكيد المثنيى ،ويشيترط عنيد اسيتعمال (كيال وكلتيا) فيي التوكييد :أن يسيبقهما المؤكيد
وان تضافا إلى ضمير (هما) ،وفي هذه الحالة سيكون إعرابهما :نفس إعراب المثنى؛ ألنهما ملحقتان به.
 ِكالهما(كليهما) :لتوكيد المثنى المذكرِ - .كلتاهما (كلتيهما) :لتوكيد المثنى المؤنث.أمثلة – 1 :العلم والمال كالهما ضروريان – 2 .إن الفتاتين كلتيهما مجتهدتان
تذكر - :إذا جاء (كال وكلتا) في جملة اسمية ،وبعدهما مثنى ،فيجوز أن يعربا توكيدا معنويا ُ ،أو مبتدأ ثانيا مثل:
العامالن كالهما نشيطان.
 إذا جاء (كال وكلتا) فيي جملية اسيمية ،وبعيدهما اسيم مفيرد يجيب أن نعربهميا مبتيدأ ثانييا ،وميا بعيدهما خبيرا ليه ،مثيل:العامالن كالهما نشيط
 أما عندما تضاف (كال وكلتا) إلى اسم ظياهر ،فيال يصيبحان توكييدا ،ويعربيان بالحركيات المقيدرة عليى آخرهميا مثيل أياسم معرب آخر حسب موقعهما في الجملة (فيرفعان بضمة مقدرة ،وينصبان بفتحة مقدرة ،ويجران بكسيرة مقيدرة) .وال
تنس االسم بعدهما إعرابه :مضاف إليه.
َ
 -1جاء كال الرجلين  -جاءت كلتا البنتين  -إعراب كال ،كلتا :فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على األلف.
 -2احترمت كال السائقين  -احترمت كلتا الممرضتين  -إعراب كال ،كلتا :مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على األلف.
الضمائر
الضمير البارز نوعان:
أ ـ ضمير متصل .مثال :التاء في "قُ ْمتُ " .ب ـ ضمير منفصل .مثال :أَنا ،أَ ْنتَ  ،ه َُو
أقسام الضمير المتصل
ينقسم الضمير المتصل ـ بحسب موقعه في اإلعراب ـ إلى ثالثة أقسام:
 1ـ ضمير في محل رفع :مثل :تاء "قُ ْمتُ " فإنها في محل رفع فاعل.
(ذاكرنيا) ،وأليف االثنين(ذاكيرا) ،واو
(ذاكيرن) ،ونيا الفاعيل
(ذاكيرتُ ) ،ونيون النسيوة
 وضمائر الرفيع هيي :تياء الميتكلمْ
ْ
ْ
الجماعة (ذاكروا) ،وياء المخاطبة (ذاكري).
 2ـ ضمير في محل نصب :مثل كاف "أَك َْر َمكَ " فإنها في محل نصب مفعول به.
 وضمائر النصب هي( :ياء الميتكلم – كياف الخطياب – هياء الغائيب – نيا المتكلميين)؛ بشيرط أن يكيون الضيمير متصيالبفعل و تكون في محل نصب مفعول به أو بـ (إن وأخواتها) وتكون في محل نصب اسمها.
 مثـل :المعلم أكرمني – أكرمك – أكرمه – أكرمنا (الياء – الكاف – الهاء – نا) تعرب :مفعوال به في محـل نصب.مثل :حتى ال تسبقنا األمم  /الضمير (نا) :في محل نصب مفعول به ،األمم :فاعل مرفوع.
 إنني – إنك – إنه – إننا :ضمير مبني في محل نصب .اسم إن واالسم الواقع بعدها خبر إن مرفيوع مثيل( :إنيك نياجح)– (كأنه أسد).
 3ـ ضمير في محل جر:
مثل الياء( :صديقـي به صفات رائعة) و الهاء في به .و ضمائر الجر هي( :ياء المتكلم – كاف الخطاب – هاء الغائب –
نا المتكلمين) بشرط أن يكون الضمير متصال باسم؛ وهنا يعرب :مضاف إليه في محل جير .أو بحيرف جير؛ وهنيا يعيرب:
في محل جر بحرف الجر.
 مثال الضمير المتصل باسم :المعلم صديقي – صديقك – صديقه .المعـلم حبيبنا( .الياء – الكاف – الهاء – نا) فيمحل جر مضاف إليه.
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 مثال الضمير المتصل بحرف جر :منه – عليه – عليك – علينا ضمير مبني في محل جر بحرف الجر.تذكر:
 - 1أن هنياك ضييمائر مشييتركة بييين الجيير والنصييب وهييي ثالثيية :يياء المييتكلم ،وكيياف الخطيياب ،وهيياء الغيبيية ،مثييل :ربييي
أَكرمني{ ،ما َو َّدعَكَ َربُّكَ َوما قَلَى} ،كافأهم على أعمالهم.
َّ
س ِم ْعنا}.
{ربَّنا إِننا َ
 -3أن هناك ما هو ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر وهو (نا) مثلَ :
 - 3كل الضمائر مع األسـماء ،والظروف  -تعرب :ضميرا مبنيا في محل جر مضاف إليه.
 - 4كل ضمير يتصل بفعل ناسخ يعرب {ضميرا مبنيا في محل (رفع) اسم لهذا الناسخ مثل :كنتم – كانوا.
أقسام الضمير المنفصل
و تأتي في محل رفع أو في محل نصب و ليس في الضمائر المنفصلة ما هو في محل جر.
 أوال :ضمائر الرفع المنفصلة و هي ( 12ضميرا): – 1ضمائر المتكلم :أنا – نحن  /أنا مجتهد – نحن مجتهدون.
ت – أنتما – أنتم – أنتن.
 – 2ضمائر المخاطب :أنت – أن ِ
 – 3ضمائر الغائب :هو – هي – هما – هم – هن.
 هذه الضمائر تعرب :مبتدأ في محل رفع غالبا.اك ،إِيَّاكُما ،إِيَّا ُك ْم ،إِيَّياكُنَّ  ،إِيَّياهُ،
ي
إ
(
أشكالها
بكافة
(إيا)
كلمة
إال
 ثانيا :ضمائر النصب المنفصلة ـ وليس منهااي ،إِيَّانَا ،إِيَّ ِ
َّ
ِ
َ
َ
َ
اكَ
اكَ
ست َ ِعينُ ).
ن
ي
إ
و
د
ب
ع
ن
ي
إ
(
:
مثال
نصب
محل
في
به
مفعول
:
تعرب
ِإ َّيا َهاِ ،إ َّيا ُه َماِ ،إ َّيا ُه ْمِ ،إ َّياهُنَّ )  -هذه الضمائر
ْ
ْ ُ ُ َ ِ َّ
ِ َّ
الوحدة السابعة (الممنوع من الصرف)
الممنوع من الصرف
المنصرف :ما تظهر على آخره جميع حركات اإلعراب (الضمة والفتحة والكسرة) مع التنوين ،مثل (زارنا رجلٌ،
فالتنوين عبارة عن نون ساكنة ،تلفظ وال تكتب ويعبر عنها بضمة ثانية في حالة الرفع ،وبفتحة ثانية في حالة النصب،
ْ
ْ
(معلمن) سلمت على
(رجلن) ،رأيت معلما
(طالب ،طالب ،طالبا) ومثل :جاء رج ٌل
وبكسرة ثانية في حالة الجر .مثل
ٌ
ْ
(طالبن) .ولكن هذه النون الساكنة تنطق وال تكتب.
طالب
االسم غير المنصرف أو الممنوع من الصرف:
هو الذي ال ينون تنوين المنصرف وال يجر بالكسرة ،أي أنه يرفع بضمة واحدة في حالة الرفع (من غير تنوين) مثل
(جاء إبراهي ُم) ،وينصب بفتحة واحدة فقط (من غير تنوين) مثل (رأيت إبراهي َم) ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة مثل
(من غير تنوين) مثل (نظرت إلى إبراهي َم).
ما يمنع من الصرف
 -1االسم الممنوع من الصرف لعلتين أو لسببين:
العلم :ست حاالت.
-1
الصفة :أربع حاالت.
-2
 -2االسم الممنوع من الصرف لسبب واحد أو علة واحدة:
 -1صيغة منتهى الجموع.
 -2االسم المختوم بألف التأنيث المقصورة.
 -3االسم المختوم بألف التأنيث الممدودة.
ما يمنع من الصرف لعلتين
أوال :العلم:
 -1علم مؤنث -2 .علم أعجمي -3.علم على وزن الفعل -4 .علم مركب تركيبا مزجيا.
 -5علم على وزن فُعَل -6 .علم مختوم بألف ونون زائدتين.
الشرح:
( )1علم مؤنث:
( )1إذا كان علما مؤنثـــــا لفظــــا ومعنى .مثل (عائشة ،فاطمة ،رقية ،فوزية ،مكة).
( )2وإذا كان علما مذكرا معنى مؤنث لفظا ،مثل( :معاوية ،حمزة ،طلحة ،عبيدة).
( )3إذا كان علما مؤنثا معنى مذكرا لفظا .مثل( :زينب ،سعاد ،مريم ،جهنم ،سقر).
( )4إذا كان العلم المؤنث ثالثيا متحرك الوسط .مثل (أمل ،قمر ،مضر ،سحـَر ،ملـَك ،ق َطر).
ملحوظه :إذا كان العلم ثالثيا ساكن الوسط جاز منعه من الصرف وجاز صرفه واألحسن صرفه ،مثل( :ه ْند  -مصـْر -
سن ،ودعد ،وعدن ،ومي) ،فتقول  -نجحت هن ٌد أو هن ُد – رأيت هندا أو هن َد – مررت بهند أو هندَ.
شمـْس ُ -ح ْ
( )2إذا كان علما أعجميا مزيدا على ثالثة حروف:
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مثل( :إبراهيم ،يعقوب ،إسماعيل ،شارون ،بوش ،إسرائيل).
ملحوظة :إذا كان علما أعجميا ثالثيا ساكن الوسط يصرف مثل( :نوح ،هود ،لوط ،وخان).
جميع أسماء األنبياء ممنوعة من الصرف إال ما تجمعهم عبارة (صن شمله) مثل( :صالح ،نوح ،شعيب ،محمد ،لوط،
هود).
( )3إذا كان علما على وزن الفعل:
بمعنى أنه يستخدم علما وفعال مثل( :أشرف ،يزيد ،ينبع ،تدمر ،يشكر ،أمجد ،أكرم ،يزيد ،أحمد ،أسعد ،تغلب ،يعرب،
يشكر ،يسلم ،ينبع ،شمرَّ ،
تعز) ،أي يجوز استخدامه كفعل مثل :أحم ُد هللا على التفوق ،أو كاسم مثل :أحم ُد أخي).
( )4إذا كان علما مركبا تركيبا مزجيا:
ومعنى التركيب المزجي أن تتصل كلمتان بعضهما ببعض ،وت ُمزجا حتى تصيرا كالكلمة الواحدة ،مثل( :حضرموت،
وبعلبك ،وبورسودان ،وبورتوفيق ،ومعديكرب ،ونيويورك ،كفر الشيخ).
( )5إذا كان علما مختوما بألف ونون زائدتين:
مثل( :عثمان ،عفان ،مروان ،رمضان – شعبان – عمران).
ملحوظة :إذا كانت حروف االسم المختوم باأللف والنون الزائدتين أقل من ثالثة أحرف وجب صرفه .مثل( :سنان،
عنان ،لسان ،ضمان ،جمان) .ألن األلف والنون في هذه الحالة تكون أصلية غير زائدة.
( )6أن يكون علما على وزن فُ َعل:
مثل :عمر – جحا – زحل – هبل – قزح.
ثانيا :الصفة:
 -1صفة على وزن فعالن -2 .صفة على وزن أفعل.
 -3صفة على وزن فُعَال أو َم ْف َعل من األعداد من ( -4 .)10 :1صفة على وزن فُعَل.
الشرح:
( )1إذا كانت صفة على وزن " فَعالن " للمذكر ،والتي مؤنثها على وزن "فعلى":
مثل( :عطشان مؤنثها عطشى ،جوعان مؤنثها جوعى ،غضبان مؤنثها غضبى ،ظمآن مؤنثها ظمأى)
( )2كل صفة على وزن "أفعل":
مثل( :أحمر ،أصفر ،أبيض ،أسود ،أخضر ،أفضل ،أعرج ،أعور ،أحسن).
ملحوظة :أما ما كان صفة على وزن أفعل ،ولحقته تاء التأنيث فال يمنع من الصرف .مثل( :أرمل مؤنثه أرملة ،أربع
ومؤنثها أربعة) .فنقول :مررت برجل أرمل ،وذهبت مع نسوة أربع .بالتنوين والجر بالكسرة.
( )3وإذا كانت صفة على وزن فُعال أو مفعل من األعداد (من  1إلى :)10
مثل( :أحادَ :موحد ،ثُناء :مثنى ،ثالث :مثلث ،رباع :مربع ،خماس :مخمس ،سداس :مسدس ،سباع :مسبع ،ثمان:
مثمن ،تساع :متسع ،عشار :معشر).
( )4أي صفة على وزن (فُعل):
مثل :كلمة (أخر) وهى جمع كلمة (أخرى) ،والمذكر منها (آخر)
األمثلة:
أبيض.
ا
ورد
صديقي
أهداني
()1
َ
( )2وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها.
( )3عطفت على حيوان عطشانَ .
( )4جاع ِل المالئك ِة رسال أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع.
( )5جاء الطلبة أُحاد.
ُ
( )6فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
الممنوع من الصرف وسببه وإعرابه:
 :1أبيضَ  :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة :صفة على وزن " أفعل "
 :2أحسن :اسم مجرور وعالمة جره الفتحة:صفة على وزن " أفعل "
 :3عطشانَ  :اسم مجرور وعالمة جره الفتحة :صفة على وزن فَعالن.
 :4مثنى :نعت مجرور وعالمة جره الفتحة المقدرة :صفة على وزن مفعل.
 :5أُحاد :حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة :صفة على وزن فُعال.
فًُ عل.
خر :نعت مجرور وعالمة جره الفتحة :صفة على وزن ُ
 :6أ ُ َ
ما يمنع من الصرف لعلة واحدة أو لسبب واحد
( )1إذا كان اسما مختوما بألف التأنيث المقصورة:
مثل( :سلمى ،وذكرى ،وليلى ،ودنيا ،ورضوى)
( )2إذا كان اسما مختوما بألف التأنيث الممدودة:
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وكانت األلف رابعة فأكثر في بناء الكلمة مثل( :شعراء ،وأصدقاء ،حمراء ،بيضاء ،خضراء ،بيداء ،هوجاء ،زكرياء،
رحماء ،أتقياء ،شهداء).
 فإن كانت األلف ثالثة (أصلية) فال تمنع معها الكلمة من الصرف ،مثل( :هواء ،وسماء ،ودعاء ،ورجاء ،ومواء،وعواء) ،وغيرها ،نقول:
 هذا هوا ٌء بارد .بتنوين هواء تنوين رفع رأيت سماء صافية .بتنوين سماء تنوين نصب. غضبت من عواء مزعج .بجر عواء وتنوينها بالكسر.وإن كانت الهمزة منقلبة عن أصل فال تمنع معها الكلمة من الصرف مثل( :أعدا ٌء أصلها عدو).
( )3إذا كان اسما على صيغة منتهى الجموع:
وهى كل جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة.
مثل :مساجد ،رسائل ،مشاعل ،مبادئ.
وتأتى على وزن:
( )1فواعل( :حدائق  -ظواهر  -خواطر – زواحف – روائع  -فوائد).
( )2مفاعل( :مساجد – مخاطر – مشاهد – مناظر – مشاعر – مواهب).
( )3فواعيل( :طوابير – قوانين – تقاليد – قراطيس – تماثيل -تراكيب).
( )4مفاعيل( :مصابيح  -مساكين– مشاريع – مقادير مفاتيح – مزامير).
 فإن كان أوسط (صيغة منتهى الجموع) متحركا فال تمنع من الصرف مثل( :تالمذة  -جهابذة  -عمالقة).األمثلة:
( )1ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى )2( .آمنت بجبريل وميكائيل وإسرافيل.
اروتَ  )4( .استمعت إلى شعراء فحول.
نز َل َ
اس ال ّ
( )3يعل ُمونَ النَّ َ
اروتَ َو َم ُ
علَى ا ْل َملَ َكي ِْن ِببَابِ َل َه ُ
سِحْ َر َو َما أ ُ ِ
( )5وزينا السماء الدنيا بمصابيح )6( .إنما يعمر مساجد هللا من آمن باهلل.
ملحوظة :ويمنع من الصرف:
 أسماء المالئكة والجن مثل( :جبريل وميكائيل وإسرافيل ،إبليس). كل ما كان على وزن فاعول( :قاموس  -عاشور -هاروت -ما روت  -داوود  -هارون)إعراب الممنوع من الصرف:
( )1يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة (بدون تنوين) إذا لم يكن معرفا بأل أو اإلضافة.
(عمر) :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة
عمر.
مثل :جاء
ُ
ُ
(عمر) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
عمر.
رأيت
َ
َ
(عمر) اسم مجرور وعالمة جره الفتحة.
.
عمر
على
سلمت
َ
َ
فًُ عَل.
 كلمة"عمر"ممنوعة من الصرف ألنها على وزن ُصليت في مساج َد كثيرة.
كلمة (مساجدَ) ممنوعة من الصرف ألنها صيغة منتهى الجموع على وزن (مفاعل).
(مساجدَ) :اسم مجرور بـفي وعالمة جره الفتحة.
( )2إذا كان معرفا بأل أو باإلضافة :يرفع الممنوع من الصرف بالضمة ،وينصب بالفتحة.
معرف بـ (أل) مثل:
 المساج ُد في مصر كثيرة( .المساجدُ) مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .المساجد معرفة بأل.معرف باإلضافة مثل:
 زرتُ مساجدَنا األثريةَ( .مساجدَ) مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .مساجد معرفة باإلضافة.ومثل - :مساج ُد مصر كثيرةٌ( .مساجدُ) :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة .مساجد معرفة بإضافة مصر إليها.
 زرتُ مساجد القاهرة.(مساجدَ) :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة .مساجد معرفة بإضافة القاهرة إليها.
( )3إذا كان معرفا بـ (ألـ) أو مضافا فإنه يجر بالكسرة:
(أ) ( )1صليت بالمساج ِد األثرية )2( .صليت بمساج ِد القاهرة األثرية.
كلمة (المساجد) في المثال األول ت ُعرب (اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ألنها معرفة بـ (ال).
كلمة (مساجــد) في المثال الثاني ت ُعرب (اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ألنها مضافة).
حدائق القاهرة.
الحدائق القريبة )2( .سرت في
(ب) ( )1سرت في
ِ
ِ
( )3أعجبت بحدائقكم.
(الحدائق) في المثال األول ت ُعرب (اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ألنها معرفة بـ (أل).
كلمة
ِ
(حدائق) في المثال الثاني ت ُعرب (اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنها مضافة).
كلمة
ِ
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(حدائق) في المثال الثالث ت ُعرب (اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنها مضافة ،و(كم)
كلمة
ِ
ضمير مبنى في محل جر مضاف إليه)
(جـ) ( )1سرت في صحرا َء واسعة( .صحرا َء) اسم مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف.
(الصحراء) اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنها معرفة بـ (أل).
الصحراء الواسع ِة.
( )2سرت في
ِ
ِ
(صحراء) اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنها مضافة.
( )3سرت في صحراء مصر.
ِ
(صحراء) اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنها مضافة .و(هم) ضمير مبنى في
( )4سرت في صحرائهم.
ِ
محل جر مضاف إليه.
ملحوظة:
 -1إذا أتى بكلمة على وزن أفعل (أعمق ،أكبر ،أقل ،أعظم) وطلب أن تجعلها مرة مجرورة بالفتحة وأخرى مجرورة
بالكسرة :ابدأ بقول :كلمة .............ممنوعة من الصرف.
كلمة أعمق ممنوعة من الصرف( .أعمق :مجرورة بالفتحة) كلمة األعمق ممنوعة من الصرف( .األعمق :مجرورة
بالكسرة).
أنواع كم
 -1كم خبرية :تفيد الكثرة ويأتي بعدها تمييز جمع مجرور أو مفرد مجرور .مثل:كم تالميذ نجحوا – كم تلميذ نجح.
الحظ إعراب تمييزها (مضاف إليه مجرور)
وقد يأتي بعدها حرف الجر (من) فنقول :كم من تالميذ نجحوا.
 -2كم االستفهامية :يستفهم بها عن العدد ويأتي بعدها تمييز مفرد منصوب .مثل:
كم تلميذا نجح؟ كم طتابا قرأت؟ الحظ إعراب تمييزها (تمييز منصوب بالفتحة)
وقد يأتي قبلها حرف جر وفى هذه الحالة يجوز جر تمييزها أو نصبه .مثل :من كم سنة سافرت إلى بلدك؟
األسماء المبنية
ا ألسماء المبنيية تتكيون مين عيدة أنيواع ،وهيي :الضيمائر ،وأسيماء اإلشيارة (عيدا ميا يسيتخدم للمثنيى :هيذان – هاتيان)،
واألسماء الموصولة (عدا ما يستخدم للمثنى :اللذان  -اللتان) ،وأسماء الشرط (عدا :أي) وطائفة من الظروف (حييث –
منذ – اآلن – أمس) ،واألعداد المركبة (عدا  )12وأسماء األفعال .و أسماء االستفهام.
االسم من حيث التأنيث
عالمات الـتأنيث في األسماء :التاء المربوطة – األلف المقصورة – األلف الممدودة :فاطمة – سلمى – حسناء.
عالمات التأنيث في األفعال :التاء في أول المضارع – التاء في آخر الماضى :تذهب سعاد – ذهبت سعاد.
أنواع المؤنث من حيث اللفظ والمعنى:
 مؤنث لفظي :يدل على مذكر ولحقت به عالمة التأنيث :حمزة – عنترة. مؤنث معنوي :يدل على مؤنث ولم تلحق به عالمة التأنيث :سعاد – زينب. مؤنث لفظي ومعنوي :يدل على مؤنث ولحقت به عالمة التأنيث :فاطمة – سلمى – حسناء.أنواع المؤنث من حيث الحقيقة والمجاز
 -1مؤنث حقيقى :وهو ما يبيض أو يلد .فاطمة – دجاجة – سمكة.
 -2مؤنث مجازى :وهو ما ال يبيض أو يلد .سبورة – شجرة.

حكم تأنيث الفعل مع الفاعل
 -1يجب تأنيث الفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا .مثل ذهبت سعاد.
إذا كان الفاعل ضميرا مستترا تقديره هي .سعاد ذهبت – الشجرة أثمرت.
 -2يجوز تأنيث الفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا .مثل :أثمرت الشجرة.
إذا كان هناك فاصل بين الفعل والفاعل مثل :ذهبت إلى المدرسة سعاد.
 األسماء الخمسة -(أب ،أخ ،حم ،فو ،ذو) ترفع بالواو وتنصب باأللف ،وتجر بالياء ،والبد أن تكون مفردة ومضافة لغير ياء المتكلم.
(نجح أخوك :فاعل مرفوع بالواو ،إن ذا الخلق محبوب :اسم إن منصوب باأللف ،سلمت على أبيك .اسم مجرور بالياء).
–
–
–
–
–

شروط إعراب هذه األسماء أربعة شروط هي:
أن تكون مضافة مثل :أبوك كريم ،أبو بكر حضر (أي أنها متصلة بمضاف إليه)
أن تكون مفردة مثل :عرفت أخاك مجتهد.
أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم (أي إن أبي و أخي ليست من األسماء الخمسة)
ي) ويشترط:
أن تكون مكبرة (غير مصغرة :أخ ّ
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– في (فم) زوال الميم منه مثل( :ال فُضّ فوك).
محبوب).
وفي (ذو) أن تكون بمعنى صاحب مثل( :ك ُل ذي خلق
ٌ

التوابع
النعت – العطف – البدل – التوكيد.
النـعت
 النعت :تابع يوضح صفة من صفات متبوعة (المنعوت) (النعت والمنعوت :صفة والموصوف)
جـ -شبه جمله
ب -جمله
وينقسم النعت إلى :أ -مفرد
أوال النعت المفرد
 هو ما ليس جمله وال شبه جملة (وإن كان إفرادا أو مثنى أو جمع).
يطابق النعت المنعوت في أربعة أشياء:

أ -اإلعراب (الرفع – النصب – الجر) .ب -العدد (األفراد – التثنية – الجمع).
جـ -النوع (التذكير – التأنيث) .د -التعريف والتنكير.
اعرابه
النعت
المنعوت
األمثــــلة
مفرد منصوب
المجتهد
محمدا
 قابلتُ محمدا المجته َدمثنى مجرور
كريمين
رجلين
 مررتُ برجلين كريمينجمع مرفوع
المجتهدا
الطالبات
 الطالباتُ المجتهداتُ ناجحاتٌت
ومن اشكاله-:
 -1المعرف بال بعد (أيها – أيتها) مثل :أيها المؤمنون نعت مرفوع بالواو ،أيتها الطالباتُ نعت مرفوع بالضمة.
( -2اسم  +اللقب) مثل :عمر الخليفة  -محمد الرئيس  -خالد القائد ..............نعت حسب ماقبلة.
 -3العددان (واحد – اثنان) مثل :شاهدت رجال واحدا  -قرأت كتابين اثنين..............نعت منصوب.
( -4معدود  +عدد اسم فاعل)مثل :االمتحان السادس سهل .......نعت مرفوع.
( -5علم  +ابن  +علم) مثل :محمد بن علي  -عمرو بن شاهين ...............نعت وما بعده مضاف.
( -6معرفة  +اسم موصول) مثل :الرجل الذي – الرجال الذين ......نعت.
( -7معرفة  +اسم اشارة) الطالب هذا – الطالبة هذه ........نعت.
( -8أداة نداء  +اسم اشارة  +معرف بال) مثل :يا هذا الطالب .....نعت منصوب دائما.
( -9معرفة  +معرفة) مثل :الطالب الناجح محبوب .....نعت مرفوع
( -10نكرة  +نكرة) مثل :مررت بمسجد عظيم .......نعت مجرور
ثانيا :النعت الجملة
ينقسم النعت الجملة إلى -:أ -نعت جملة اسمية .ب -نعت جمله فعلية.
أ -نعت الجملة االسمية
شروطه-:
 -1المنعوت الجملة ال بد وأن يكون نكرة.
 -2يشترط في الجملة االسمية التي تقع نعتا أن تشتمل على ضمير يسمى الرابط يعود على النعت
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ويطابقه في العدد (أفراد – مثنى – جمع) ،والنوع (تذكير – تأنيث).
 -3النعت الجملة االسمية يتبع المنعوت محال أي إن كان المنعوت مرفوعا كانت جملة النعت في محل رفع وإن كان
منصوبا كانت في محل نصب وإن كان مجرورا كانت في محل جر.
األمثلة
مصر بل ٌد جوها جمي ٌل
ُ
باهر
أحب عالما نجا ُحه
ُ
ٌ

المنعوت
بلد
عالما ُ

النعت
جوها جميل
نجاحه باهر

مؤثر
استمعتُ إلى خطيب كال ُمه
ٌ

خطيب

كالمه مؤثر

الضمير
الهاء في جوها
الهيييييييياء فييييييييي
نجاحه
الهيييييييياء فييييييييي
كالمه

اإلعراب
في محل رفع
في محل نصب
في محل جر

ب -النعت الجملة الفعلية
شروطه-:
 -1النعت يأتي جملة فعلية فعلها (مضارع – أو ماضي) والمنعوت في الجملة الفعلية يكون نكرة دائما.
 -2هذه الجملة البد وأن تشتمل على ضمير رابط (ظاهر أو مستتر) يربطها بالمنعوت.
 -3الجملة الفعلية التي تقع نعتا توافق المنعوت في اإلعراب محال.
الضمير
إعرابه
النعت
المنعو
األمثلة
ت
ضمير مستتر تقديره هي
الجملة في
ترتفع في السماء
طائرة
رأيت طائرة ترتفع في السماء
محل نصب
واو الجماعة
الجملة في
التزموا األمانة
رجال
المؤمنون رجال التزموا األمانة
محل رفع
ضمير مستتر تقديره هو
الجملة في
يتميز بالدقة
تخطيط
يحتاج العمل إلى تخطيط يتميز بالدقة
محل جر
ثالثا :النعت شبه الجملة (الظرف و الجار والمجرور)
شروطه-:
 -1البد وأن يكون المنعوت نكرة.
 -2النعت يوافق المنعوت في اإلعراب محال.
 -3النعت الشبه الجملة ال يحتاج إلى رابط.
إعرابه
النعت
المنعوت
األمثلة
ظرف في محل رفع
فوق الشجرة
عصفور
وقف عصفور فوق الشجرة
جار ومجرور في محل نصب
في السماء
قمرا
شاهدت قمرا في السماء
جار ومجرور في محل نصب
تحت الماء
سمكا
شاهدت سمكا تحت الماء
ملحوظة هامة
** يجوز أن يتعدد النعت لمنعوت واحد "
مثل :العلم المخلص األمين قادر على تحقيق رسالته (المنعوت المعلم – النعت المخلص واألمين).
العطف
العطف هو تابع يأتي بعد حرف العطف.
يتكون العطف من ثالثة أجزاء-:
معطوف عليه (قبل حرف العطف)  +حرف العطف  +المعطوف (يأتي بعد حرف العطف)
أدوات العطف:
هناك الكثير من أدوات العطف منها (الواو – الفاء – ثم – أو) وقد علمنا هذه الحروف قبل ذلك ،وندرس ثالثة حروف
هي (لكن– بل  -ال) ألهميتها.
ْ
(لكن):
أوال :حرف العطف
شروطه-:
ْ
 -1حرف العطف (لكن) يثبت الحكم لما بعده وينفيه عما قبله  -2تعطف كلمة على كلمة.
 -2البد أن تسبق جملة هذا الحرف بالنفي ،ويجب أال تقترن بالواو.
لن يُقتل الجبان لكن الشجاع.
ال تصاحب األشرار لكن األخيار.
لم نساعد الغشاش لكن المجتهد.
ال تتعامل بالربا لكن بالحالل
ثانيا :حرف العطف (ال):
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شروطه-:
 -1يثبت الحكم لما قبله وينفيه عما بعده.
أحب السالم ال الحرب
الدين يدعو إلى التسامح ال التعصب
ثالثا :حرف العطف (بل):
شروطه- :
 -1تنفي الحكم عما قبلها وثبته لما بعدها -2 .تعطف كلمة على كلمة.
 -3تأتي بمعنى لكن مثل -:لم أعرف الغدر بل الوفاء .ال ينتصر الضعيف بل القوي
 -4تأتي لإلضراب ،بأن تثبت أمرا ثم ترجع فتثبت أمرا أخر مثل - :قرأت قصة بل مسرحية
مالحظات هامة
 -1المعطوف والمعطوف عليه البد أن يكونا مفردين أيا ال يصح أن يكونا جملة أو شبه جملة.
 -2المعطوف والمعطوف عليه البد من اختالفهما ،بمعنى أنه ال يصح أن يأتيا من نفس النوع.
(مثال خاطئ) :رأيت المرأة ال البنت والصحيح هو (رأيت المرأة ال الرجل)
 -3المعطوف يتبع المعطوف عليه في اإلعراب ،بمعنى إنه إذا أراد إعراب الكلمة التي بعد حرف العطف فإننا نعرب
المعطوف عليه أوال ثم نعطيها إعرابه.
مثال :لم أحب العنف لكن العقل.
لـــم :أداة جزم مبنية على السكون .أحـــب :فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه السكون .والفاعل :ضمير مستتر
تقديره أنا .العنف :مفعول به منصوب وعالمة نصب الفتحة .لكن :أداة عطف ال محل لها من اإلعراب مبنية على
السكون .العقل :معطوف على العنف منصوب وعالمة نصبه الفتحة (تابع للمعطوف عليه في اإلعراب)
-2جملته البد أن تأتي مثبتة -3 .تعطف كلمة على كلمة.
انتصر جند هللا ال أعداء هللا
الحجاب شرف المرأة ال إهانة لها

التـــوكــــــيد
التوكــيد :هــو ــ تابع يذكر في الكالم لدفع الشك أو النسيان.
هو أحد أفراد التوابع ألنه يتبع متبوعه (المؤكَّـد) في اإلعراب رفعا ونصبا وجرا ويأتي لتوكيد المعني أو الحكم.
وينقسم التوكيد إلى نوعين:
 -1توكيد لفظي  -2توكيد معنوي
أوال :التوكيد اللفظي:
تعريفه:هو عبارة عن تكرار اللفظ مرتين ،سواء كان اسما أم فعال أم حرفا أم جملة فعلية أم جملة اسمية.
ق النجاحِ.
االســـم :االجتها ُد االجتها ُد طري ُ
الفعـــل :حضر حضر المعل ُم.
الحـــرف :بلى بلى الصبر جميل.
ق ،جاء الحقُ.
الجملة الفعلية :جاء الح ُ
الجملة االسمية :هللا أكبر ،هللا أكبر.
ملحوظة ( -:)1اللفظ األول (حرفا – اسما  -فعال -جملة) يعرب حسب موقعه في الجملة (متبوع) ،واللفظ الثاني يعرب
توكيدا (تابع) وهو يتبع ما قبله في اإلعراب رافعا ونصبا وجرا.
ملحوظة ( -:)2ممكن أن يكون التوكيد اللفظي عن طريق إعادة اللفظ بمرادفه (معناه)...
مثـال  -1هـذا سيف حسام( .توكيد لفظي مرفوع بالضمة)
 -2جاء أتــى محمد( .توكيد لفظي مرفوع بالضمة)
ثانيا :التوكيد المعنــوي
يكون بألفاظ معينة ،توافق المؤكد (المتبوع) في المعني وتخالفه في اللفظ( :كل ،جميع ،نفس ،عين ،كال ،كلتا ،كافة،
عامة ،أجمع ،أنفس ،أعين(.
ومــن شـروط عمـل هـذه األلفـاظ:
 -1أن تأتي مضافة إلى ضمير يعود علي المؤكد.
 -2حذفها ال يؤثر على معنى الجملة.
النفس ،العين :تفردان مع المفرد وتجمعان مع المثنى والجمع.
كال ،كلتا :تستخدم كال للمثنى المذكر ،وكلتا للمثنى المؤنث.
كل ،جميع ،عامـة ،كافـة :تستخدم هذه الكلمات للتوكيد إذا أردنا التعميم الحقيقي الذي يناسب المعنى المقصود.
نموذج إعرابي [ الطالبان كالهما مجته ٌد ]
الطالبان :مبتدأ أول مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى.
كالهمــا :مبتدأ ثان مرفوع باأللف؛ ألنه ملحق بالمثنى.
مجتهــدٌ :خبر للمبتدأ الثاني مرفوع بالضمة.
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 :.........والجملة االسمية (كالهما مجتهد) المكونة من المبتدأ الثاني وخبره
في محل رفع خبر للمبتدأ األول (الطالبان)
نموذج إعرابي [ :الطالبان كالهما مجتهدان ]
الطالبان :مبتدأ مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى.
كالهمــا :توكيد معنوي مرفوع باأللف؛ ألنه ملحق بالمثنى.
مجتهدان :خبر مرفوع باأللف؛ ألنه مثنى.
س :حول المضاف إلى توكيد * كال الطالبين ناجحان :مبتدأ مرفوع بالضمة
الطالبان كالهما ناجحان :توكيد معنوي مرفوع باأللف.
انتبه :ألفاظ التوكيد تعرب حسب موقعها (إذا لم يلحقها ضمير  /أو لحقها ضمير وال يمكن حذفها).
* يصون المريض نفسه { مفعول به منصوب بالفتحة }.
البـــــــــــــــــــــــــدل
البدل :هو تابع يذكر بعد اسم قبله يوضحه ويبين مقصوده أو هو تابع يذكر بعد اسم غير مقصود لذاته ،أو هو التابع
المقصود بالحكم بال واسطة (والمقصود بالواسطة حرف العطف) مثل :عدل الخليفة عمر.
إذا قلنا عدل الخليفة كان هذا الكالم تاما ولكن السامع يشعر بنقص فيه ويتساءل من الخليفة؟ أهو أبو بكر أم
عمر؟ أم علي؟ أم عثمان؟ فإذا قلنا عدل الخليفة عمر زال النقص ألن عمر هو المقصود بالحكم بال واسطة.
المبدل منه :هو االسم الذي يأتي قبل البدل ويتبع البدل المبدل منه في اإلعراب رفعا ونصبا وجرا.
ملحوظة -1 :يعرب المبدل منه حسب موقعه في الجملة -2 .يأخذ البدل حكم المبدل منه اإلعرابي رفعا ونصبا وجرا.
 -3إذا تقدم البدل على المبدل منه أعرب المبدل منه المؤخر نعتا وأعرب البدل المقدم حسب موقعه في الجملة.
أقسام البدل
أوال :بدل الكل من الكل (مطابق)
هو البدل الذي يساوي المبدل منه في المعنى واإلعراب ويطابقه بحيث إننا إذا حذفنا المبدل منه ال يتأثر المعنى وال
يتغير.
مثل :ازدهرت الصناعة في عهد الرئيس مرسي .فمرسي بدل من الرئيس ،فالذي قصد بالحكم هو مرسي.
والغالب في بدل الكل من الكل أن يقع بعد ما يدل على لقب أو مهنة أو كنية بأب أو أم
عالمة بدل الكل من الكل :جواز حذف المبدل منه وإحالل البدل محله.
مثال :أم ْنتُ بما جا َء به الرسو ُل محمدٌ :فمحمدٌ :بدل من الرسول.
أم ْنتُ بما جا َء به محم ٌد الرسولُ :فالرسول :نعت لمحمد ،ومحمد :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
أشكال البدل المطابق
 -1وظيفة أو مهنة  +اسم = بدل مطابق
النبي محمد خير األنبياء .الرئيس مرسي حاكم مصر.
الملك فاروق آخر ملوك مصر .األستاذ محمد الجوهري مدرس اللغة العربية.
في الجمل السابقة تجد أسماء سبقتها وظائف (النبي – الرئيس – الملك  -األستاذ) .فالوظيفة مبدل منه ،واألسماء بدل
مطابق.
 -2لقب  +اسم = بدل مطابق :أعز هللا اإلسالم بالفاروق عمر .أعطى هللا الصديق يوسف شطر الجمال.
 -3كنية  +اسم = بدل مطابق:
الكنية هي كل اسم مبدوء بأب أو أم أو ابن أو بنت:أبو حفص عمر ثاني خلفاء رسول هللا .أم المؤمنين خديجة أول
زوجات النبي.
 -4اسم إشارة  +اسم معرف بأل = بدل مطابق:هذا المعلم مجتهد .هؤالء المصلون خاشعون .تلك الفتاة مسلمة.
 -5أيها  -أيتها  +اسم جامد = بدل مطابق :أيها الرجل غض بصرك .أيتها المرأة احفظي كرامتك بحجابك.
الرجل والمرأة هنا اسمان جامدان أي ال يأتي منهما الفعل ،نعربهما بدل مطابق ألنهما بعد أيها وأيتها.
 -6إجمال  +تفصيل (مبدوء بنفس كلمة اإلجمال)  بدل كل من كل
(كلمة تطابق ما قبلها في الداللة على المعنى وهي عادة ما تكون من نفس حروف المبدل منه)
مثل" :اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم"بدل مطابق منصوب بالفتحة
مثل :لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة (ناصية بدل مطابق مجرور) .ومثل :أخرجت الزكاة زكاة الفطر.
 -7اسما بعد أي التفسيرية مثل :هذه عسجد أي ذهب.
أمثلة -1 :كان الخليفةُ
عمر عادال .الخليفةُ :هو المبدل منه (ويعرب حسب موقعه في الجملة) .وهو هنا اسم كان
ُ
مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخره.
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عمر :بدل (مطابق) مرفوع ،وعالمة رفعه الضم الظاهرة على أخره.
ُ
أخوكَ
يوسف .أخوك :فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه اسم من األسماء الخمسة ،والهاء ضمير مبنى في
جاء
-2
ُ
محل جر مضاف إليه .يوسف :بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
3ـ رأيتُ الطالبةَ فاطمةَ مجتهدة .الطالبة :مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة (المبدل منه) - .فاطمة :بدل
(مطابق) منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره.
 -4هذا الطالب مجتهد.هذا :اسم إشارة مبنى على السكون في محل رفع مبتدأ الطالب :بدل مرفوع وعالمة رفعه الضمة
ملحوظة :ـ يأتي في هذا النوع من البدل (المطابق) اسمان متشابهان والثاني فيه زيادة توضيح لألول فيعرب الثاني بدل
كل من كل .مثل -1 :اعتمدت على القوة قوة السالح في الحرب -2 .قابلت المعلم معلم اللغة العربية.
 -3اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
ثانيا :بدل بعض من كل
وهو إبدال الجزء من كله سواء أكان الجزء أصغر من باقي األجزاء أم أكبر أم مساويا.
ويكون ذلك في األشياء المحسوسة ،ويشترط فيه (أي البدل) أن يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في
النوع والعدد.
مثال :قرأت الكتاب نصفه أو ثلثه أو ربعه أو ثلثيه أو معظمه أو سدسه – أكلت الرغيف نصفه(.نصفه أو ثلثه أو ربعه
أو ثلثيه أو معظمه أو سدسه) :بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة ،الهاء :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
بـدل البعض من كل من الممكن أال يرتبط بضمير (بشرط أن يأتي معطوفا عليه):
 -1فاز سباحان مصري و سعودي  مصري بدل بعض من كل مرفوع بالضمة
 -2عينان ال تمسهما النار عين بكت من خشية هللا وعين باتت تحرس في سبيل هللا
المرء بأصغريه :القلب واللسان
 -3المرء بأصغريه قلبه ولسانه
أمثلة (بدل بعض من كل):
صدر :بدل (بعض من كل) مرفوع ،وعالمة رفعه الضم الظاهرة على أخره .وهو مضاف.
صدره .ـ
الجندي
 ُج ِر َحُ
ُ
ُّ
ـ الهاء :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
نصف :بدل (بعض من كل) منصوب ،وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره .وهو مضاف.
الدرس نصفَه .ـ
 كتبتَُ
َ
ـ الهاء :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
 نظرتُ إلى السفين ِة شرا ِعها .ـ شراعِ :بدل (بعض من كل) مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على أخره .وهومضاف .ـ الهاء :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه
ثمارها .كسرت الزجاجة عنقَها .نظفت البيت جدرانَه.
سه .أكلت الشجرة
ومثل :رأى المعلم الطائر رأ َ
َ
 ملحوظة :يعرب االسم الواقع بعد (إال) في االستثناء التام المنفي ،بدل بعض من كل .مثل:الطالب إال سعيدٌ .ـ سعيدٌ :بدل (بعض من كل) مرفوع ،وعالمة رفعه الضم الظاهرة على أخره.
حضر
ـ ما
ُ
َ
ثالثا :بدل االشتمال
هو ما كان المبدل منه مشتمال على البدل .أو ما كان البدل فيه شيء متعلق بالمبدل منه وليس جزءا منه ،ويتصل بالبدل
ضمير يعود على المبدل منه ،ويطابقه في اإلفراد والتذكير مثال :أعجبني الطالب أخالقه .فالشيء الذي أعجبني هو
أخالق الطالب وليس ذات الطالب.
ي عل ُمه .ـ عل ُم :بدل (اشتمال) مرفوع ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على أخره وهو مضاف.
مثال :أعجبني عل ٌّ
ـ الهاء :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
أريج ِه.
بالبستان
 تمتعتُِ
ِ
ـ أريجِ :ـ خلقُ :بدل (اشتمال) مجرور ،وعالمة جره الكسرة الظاهرة على أخره .وهو مضاف.
ـ الهاء :ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.
 ملحوظة :يشترك بدل (البعض من كل) وبدل (االشتمال) في أمرين هما: -1كالهما يشتمل على ضمير ملفوظ أو مقدر يطابق المبدل منه.
 -2كالهما يمكن تحويل البدل إلى مضاف والمبدل منه إلى مضاف إليه على النحو التالي:
البستان.
بالبستان
نصف
الدرس - .تمتعتُ
رس نصفه .كتبتُ
ِ
َ
كتبتُ الد َ
ِ
ِ
ِ
أريج ِه .تمتعتُ بأريجِ
أمثلة على أنواع البدل:
كانت السيدة شجرة الدر .ذكية :السيدة :اسم كان :شجرةُ :بدل مطابق :بدل مرفوع بالضمة
حضر الطبيب محمد :الطبيب :فاعل :محمدُ :بدل مرفوع بالضمة
رحل الشيخ الشعراوي:الشيخ :فاعل :الشعراوي :بدل مرفوع بالضمة
انقضى النهار نصفه :النهار :فاعل :نصفُه :بدل بعض من كل :بدل مرفوع بالضمة
أعجبتني القصيدة فكرتها :القصيدة :فاعل :فكرت ُها :بدل اشتمال :بدل مرفوع بالضمة
راقني الشاعر أسلوبه :الشاعر :فاعل :أسلوبُه :بدل مرفوع بالضمة.
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انتفعت بالقرآن هديه :القرآن :اسم مجرور :هديِه :بدل مجرور بالكسرة.
أسعدتني األم حنانها :األم :فاعل :حنانُها :بدل مرفوع بالضمة.

الكشف في المعجم
تعريفة -:هو كتاب نكشف فيه عن معنى الكلمات وضبط بنيتها وأخذ الماضي والمضارع واألمر وأخذ المصادر والمؤنيث
والجموع و كلمات المعجم مرتبة حسب ترتيب الحروف الهجائية وأصل الكلمة تسمى (مادة)
الحرف األول يسمى (بابا) الحرف الثاني يسمى (فصال) الحرف الثالث يسمى مع مراعاة أو مع ما يثلثهما
كيفية الكشف في المعجم( :خطوات الكشف في المعجم)
 -1إذا كانت الكلمة اسما نحولها إلى فعل.
مثال -:العلم ــــ علم ،العمل ـــــ عمل ،محمود ـــــ حمد ،تقديم ـــ قدم
 -2إذا كانت الكلمة فعال مضارعا أو أمرا نحولها إلى الماضي.
مثال - :يقول ــــــ قول ،قل ـــــ قول ،يصوم ــــــ صوم ،صم ـــ صوم
 -3إذا كانت الكلمة مثنى أو جمع نحولها إلى المفرد.
مثال -:الرجال ــــ رجل ،الرجالن ـــــ رجل ،البيوت ـــــ بيت ،البيتان ــــ بيت
 -4إذا كانت الكلمة مؤنثة نحولها إلى المذكر.
مثال :أخذت ـــــ أخذ ،بدأت ـــــ بدأ ،عملت ــــ عمل ،فهمت ـــــ فهم
 -5إذا كانت الكلمة للمتكلم أو للمخاطب نحولها إلى الغائب
مثال -:أعمل ــــ يعمل ــــ عمل ،أكتب ــــ يكتب ـــ كتب ،تعمل ــــــ يعمل ـــــ عمل ،تكتب ــــــ يكتب ــــــ كتب
 -6إذا كان في الكلمة حروف زيادة نحذفها ونرد الكلمة إلى مجردها الثالثي أو الرباعي
مثال -:استخرج ـــــ خرج ،انتصر ــــ نصر ،كامل ــــ كمل اطمأن ــــ طمأن تدحرج ــــ دحرج ،وسواس ــــ وسوس
 -7إذا كان في الكلمة حرف محذوف نرده
مثال -:بع ــــــــــــ بيع ،قل ــــــــــ قول ،نم ـــــــــــ نوم.
 -8إذا كان في الكلمة حروف تضعيف في المجرد الثالثي علينا فك هذا التضعيف
حب ــــــــــ حبب
مثال -:م ّد ـــــ مدد ،ش ّد ــــ شدد ،ح ّ
ق ـــــــ حققّ ،
 -9إذا كانت الكلمة معتلية الوسيط أو اآلخير بياأللف نيرد األليف إليى أصيلها (اليواو – اليياء) عين طرييق إميا المضيارع أو
المصدر
مثال -:قال ــــ يقول ــــ قول ،سمى ـــ يسمى ـــــ سمو ،باع ــــ يبيع ــــ بيع ،نام ــــــ نوم
أشهر المعاجم اللغوية :مختار الصحاح ،المعجم الوجيز ،المعجم الوسيط ،المصباح المنير ،أساس البالغة ،المنجد.
الحرف األول يسمى (بابا) الحرف الثاني يسمى (فصال) الحرف الثالث يسمى مع مراعاة أو مع ما يثلثهما
القاموس المحيط :نكشف فيه عن الكلمات بالطريقة اآلتية :بياب الحيرف األخيير فصيل الحيرف األول ميع مراعياة الحيرف
الثاني
س :1كيف تكشف في معجمك عن الكلمات اآلتية ثم رتبها في المعجم؟:
(المسلمون  -زلزال  -حذف – التجميل – إنكار – سائح – اختبر)
 -1المسلمون ـــــــــ سلم باب س فصل ل مع مراعاة م
 -2زلزال ــــــــــ زلزل باب ز فصل ل مع مراعاة ل و ل
 -3حذف ــــــــــ حذف باب ح فصل ذ مع مراعاة ف
 -4التجميل ـــــــــ جمل باب ج فصل م مع مراعاة ل
 -5إنكار ـــــــــــ نكر باب ن فصل ك مع مراعاة ر
 -6سائح ــــــــــ سيح باب س فصل ى مع مراعاة ح
 -7اختبر ـــــــــــ خبر باب خ فصل ب مع مراعاة ر
ترتيبها في المعجم كاآلتي:
 -1جمل  -2حذف  -3خبر  -4زلزل  -5سلم  -6سيح  -7نكر.
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أهم  100كلمة والكشف عنها في المعجم
الكلمة

الكلمة

يستجيب

المادة
األصلية
جوب

حياة

الكلمة

الكلمة

المادة
األصلية
حول

المادية
األصلية
قرر

المادة
األصلية
حيى

استحالة

استقر

الناس
إنسان

نوس
أنس

يستعين
يستفيد

عون
فيد

إنجازات
ميناء

نجز
وني

ازدهار
اضطالع

زهر
ضلع

وطن

يستجير

جور

مذياع

ذيع

اعتناق

عنق

استيطان

احتياجات

حوج

أعان

عون

اضطهاد

ضهد

استسالم

سلم

مجاالت

جول

شيطان

الصيانة

صون

تنمية

شطن/شي
ط
نمو

سنة

سنو

إدارة

دور

يستعلى

علو

إدانـة

دين

يستهين
ينتبهون
يتسم /سمة

هون
نبه
وسم

فتى
بناء
التفاني

فتي
بني
فني

إرادة
استعادة
إبادة

رود
عود
بيد

إشارة
استماتة
إطالة

شور
موت
طول

يتكل

وكل

تعاون

عون

سماء

سمو

اإليضاح

وضح

يتحد

وحد

ميدان

ميد

تحقيق

حقق

اإليثار

أثر

ثقة/ميثاق

وثق

الشرور

شرر

اطمئنان

طمأن

اآلثار

أثر

اتهام

وهم

المتاح

تيح

انتفاع

نفع

مدنيّة

مدن

صفات/
صفة
استرخاء

وصف

انهيار

هير

رخو

الرياضة

روض

يتخذ

أخذ

بوح

استخار

خير

ميزان

وزن

إيفاد

وفد

احت ّل

حلل

االستباحة
قلل

يستنير

نور

أضاف

ضيف

االستقالل
استيالء

ولي

إثارة

ثور

أفاض

فيض

اهت َّم
سياسة

همم

الضياع

ضيع

اضطالع

ضلع

التعالي

علو

سوس

إيجاد

وجد

يد

يدي

العائق

عوق

األقصى

قصو

اإلنصاف

نصف

استفتاء

فتو

أعداء

عدو

هبة

وهب

الخطا

خطو

المستديم
ة
اإليمان

دوم

استرضاء

رضو

ازدحام

زحم

أمن

إشادة

شيد

اضطراب

ضرب

هبة

وهب

تاريخ

أرخ

االستطاع
ة
إقامة

طوع

سباحة

سبح

أرسى

رسو

قوم

اإلضاءة

ضوء

يستبين

بين
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قيم إنسانية ...لشوقي ضيف
يرفع اإلسالم من شأن الفرد اجتماعيا وعقليا وروحيا ،وهو رفع من شأنه أن يسمو بإنسانيته.
روحيا :إذ حرره من الشرك وعبادة القوى الطبيعية ،وأسقط عن كاهله نير الخرافات.
عقليا :وبدال من أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه كما تهوى ،ن َّبهه إلى أنها مسخرة له ولمنفعته ،ودعاه ألن
يستخدم في معرفة قوانينها عقله ويعمل فكره .وبذلك فك القيود عن روح اإلنسان وعقله جميعا ،وهيأه لحياة روحية
وعقلية سامية.
اجتماعيا :كما هيأه ل حياة اجتماعية عادلة ،حياة تقوم على الخير والبر والتعاون ـ تعاون الرجل مع المرأة في األسرة
الصالحة ،وتعاون الرجل مع أخيه في المجتمع الرشيد.
س :1يرفع اإلسالم من شأن الفرد :اجتماعيا وعقليا ،وروحيا .اذكر مظاهر ذلك
مظاهر سمو اإلنسان و تكريمه على سائر المخلوقات :ودائما يلفت الذكر الحكيم إلى سمو اإلنسان ،وأنه يفضل عن
وسوى وعدَّل وركَّب في أروع صورة ،ووهب من الخواص الذهنية ما
سائر المخلوقات ،فقد ُخلق في أحسن تقويم،
َّ
ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ت
{ولق ْد ك ََّر ْمنا بَ ِني آ َد َم َو َح َملنا ُه ْم فِي البَ ِ ّر َوالبَحْ ِر َو َر َزقناهُم ِّمنَ الطيِّبَا ِ
يحيل به كل عنصر في الطبيعة إلى خدمتهَ ،
َوفَ َّ
األرض{و ِإ ْذ قَا َل َربُّكَ
علَى َكثِير ِ ّم َّم ْن َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِضيال}،ويذكر القرآن في غير موضع أن اإلنسان خليفة في
ض ْل َنا ُه ْم َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ّ
َ
َ
َ
ض} ،فاإلنسان خليفة في األرض ،خلقه؛ ليسودها،
ف األ ْر ِ
}{،وه َُو الذِي َجعَل ُك ْم خال ِئ َ
ِل ْل َمالَئِ َك ِة إِ ِني جَا ِع ٌل فِي األ ْر ِ
ض خ ِليفة َ
ويُخضع كل ما في الوجود لسيطرته.
س :2بم سما اإلنسان ،وفُ ِ ّ
ضل على سائر المخلوقات ،كما ذكر القرآن الكريم؟
س :3تناول المخدرات والمسكرات يناقض تكريم هللا لإلنسان ..وضح ذلك
جـ :هذه المخدرات والمسكرات تقضي على أعظم شيء في اإلنسان وهو العقل فهي تشل تفكيره ،وتغيب وعيه ،وهذا
يتنافى تماما مع تكريم هللا لإلنسان على سائر المخلوقات بالعقل.
موقف اإلسالم من الحرية:
وقد مضى اإلسالم يعتد بحرية اإلنسان وكرامته وحقوقه اإلنسانية إلى أقصى الحدود ،وقد جاء واالسترقاق راسخ
متأصل في جميع األمم ،فدعا إلى تحرير العبيد وتخليصهم من ذل الرق ،ور َّ
غب في ذلك ترغيبا واسعا ،فانبرى كثير من
الصحابة ـ وعلى رأسهم أبو بكر الصديق ـ يفكون رقاب الرقيق بشرائهم ثم عتقهم وتحريرهم ،وقد جعل اإلسالم هذا
التحرير تكفيرا للذنوب مهما كبرت ،وأعطى للعبد الحق الكامل أن يكاتب مواله ،أو بعبارة أخرى أن يسترد حريته نظير
يه ْم َخيْرا َوآت ُوهُم ِّمن
اب ِم َّما َملَكَتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم فَكَا ِتبُو ُه ْم ِإ ْن َ
{والَّ ِذينَ َي ْبتَغُونَ ا ْل ِكت َ َ
قَدر من المال يكسبه بعرق جبينه َ
ع ِل ْمت ُ ْم ِف ِ
حرم اإلسالم بيع األ َمة إذا استولدها موالها ،حتى إذا مات ُردَّت إليها حريتها ،وكانوا في
َّما ِل َّ ِ
َّللا الَّذِي آتَا ُك ْم} ،وقد َّ
الجاهلية يسترقون أبناءهم من اإلماء ،فأزال ذلك اإلسالم وجعلهم أحرارا كآبائهم.
س :4ما المقصود باالسترقاق؟
جـ :االسترقاق :يقصد به استعباد اإلنسان لغيره من البشر والتحكم في حياتهم وحريتهم وبيعهم وشرائهم.
س :5كيف ر َّ
غب اإلسالم في تحرير العبيد؟ وما أثر ذلك في بناء الدولة اإلسالمية؟
جـ :ر َّ
غب في تحريرهم بالعتق كفارة للذنوب والتقرب إلى هللا والمكاتبة ،كما حرم بيع األمة إذا استولدها موالها.
 و قد ساعد ذلك على وحدة األمة والسمو بها ورعاية حقوقها.س :6ماذا صنع كثير من الصحابة امتثاال لما دعا إليه اإلسالم من تحرير العبيد؟
س :7ما منهج اإلسالم في تحرير العبيد؟
س :8ح ََّرم اإلسالم الرق ،وشرع العتق ،ناقش هذه القضية.
س :9لماذا أبقى اإلسالم على الرق ظاهريا رغم حرصه على حرية اإلنسان؟
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جـ :السبب في ذلك أن الرق كان نظاما اجتماعيا و اقتصاديا راسخا في جميع األمم ،و كان من الصعب إلغاؤه مرة
واحدة وأبقاه؛ ليختبر به إيمان المؤمنين و مدى استجابتهم في محاولة القضاء عليه و عتق أكبر عد من العبيد في
سبيل هللا وكان ذلك كله ليزول الرق تدريجيا.
س :10ما مظاهر تقدير اإلسالم لحرية اإلنسان وكرامته؟
جـ :تحريره من الشرك والذل والرق
ِين}،
حقوق اإلنسان :ووسع اإلسالم حقوق اإلنسان واحترامها في الدين ،إذ نصَّت آية كريمة على أن {الَ إِك َْرا َه فِي ال ّد ِ
فالناس ال يكرهون على الدخول في اإلسالم ،بل يتركون أحرارا وما اختاروا ألنفسهم ،وبذلك يضرب اإلسالم أروع مثل
اس َحتَّى يَكُونُواْ ُم ْؤ ِمنِينَ }.
{ولَ ْو شَاء َر ُّبكَ آل َمنَ َمن فِي األ َ ْر ِ
للتسامح الديني َ
ض ُكلُّ ُه ْم ج َِميعا أَفَأَنتَ تُك ِْرهُ النَّ َ
س :11كيف حافظ اإلسالم على الحقوق اإلنسانية للفرد؟
جـ :حافظ عليها بالمبادئ السامية في الحرية واإلخاء والمساواة.
س :12ما موقف اإلسالم من حرية الدين؟
اإلسالم دين السالم:
َ
ْ
ُ
َّللا الَّ ِذينَ يُقَاتِلُونَك ْمُ
سبِي ِل ّ ِ
{وقا ِتلوا فِي َ
وحقا اضطر الرسول إلى امتشاق الحسام ،ولكن للدفاع عن دين هللا ال للعدوان َ
ب ا ْل ُم ْعت َ ِدينَ } ،وقد دعا الذكر الحكيم طويال إلى السلم والسالم  يأيها الذين آمنوا ادخلوا في
َّللا الَ يُ ِح ّ ِ
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نعجب إذا كانت تحية اإلسالم هي " السالم عليكم".
س :13ما السبب في جعل القتال فريضة في اإلسالم؟
فاإلسالم دين سالم للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية األمن والطمأنينة ،ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين في
معاملة األمم المغلوبة سلما وحربا ،فقد أوجب الرسول على المسلمين في حروبهم أال يقتلوا شيخا وال طفال وال امرأة،
تمس كنائسهم ومعابدهم ،وأن تترك
وعهده لنصارى نجران من أروع األمثلة على حسن المعاملة ألهل الذمة فقد أمر أال
َّ
لهم الحرية في ممارسة عباداتهم ومضى الخلفاء الراشدون من بعده يقتدون به في معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على
البر بهم والعطف عليهم ،ومن خير ما يصور هذه الروح عهد (عمر بن الخطاب) ألهل بيت المقدس ،فقد جاء فيه أنه "
أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم ..ال تسكن كنائسهم وال ت ُهدم وال يُنقص منها وال من حيزها وال من
صليبهم وال من شيء من أموالهم وال يُكرهون على دينهم وال يُضار منهم أحد" ،وكان هذا العهد إماما لكل العهود التي
عُقدت مع نصارى الشام وغيرهم.
س :14اإلسالم دين سالم للبشرية ،فما القوانين التي وضعها لتحقيق ذلك؟
س :15ما الذي فتح البالد لإلسالم؟ أو كيف انتشر اإلسالم؟
جـ :الذي فتح البالد لإلسالم مبادئه السامية وعدالته ومساواته بين الناس ،فدخلوا في اإلسالم عن حب وعقيدة ال عن
قهر وإكراه قال تعالى( :ال إكراه في الدين) .أما الفتوحات اإلسالمية فكانت دفاعا عن الدين قال تعالى( :وقاتلوا في
سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين) وقال( :وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على هللا).
س " :16ضرب اإلسالم أروع األمثلة في التسامح الديني ..اذكر أمثلة من عصر الرسول  -صلى هللا عليه وسلم -
وعصر عمر  -رضي هللا عنه – والعصر الحاضر ".
 - 1كان الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يحسن معاملة أهل الكتاب و من ذلك عهده لنصارى نجران بأال تمس كنائسهم
ومعابدهم ،وأن تترك لهم الحرية في ممارسة عباداتهم.
 - 2عهد عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه  -ألهل بيت المقدس فقد جاء فيه أنه "أعطاهم أمانا ألنفسهم وأموالهم
وكنائسهم وصلبانهم ..ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال ينقص منها وال من حيزها (مساحتها) وال من صليبهم وال من
شيء من أموالهم وال يكرهون على دينهم وال يضار أحد منهم".
 - 3المجتمع اإلسالمي في العصر الحاضر يضم المسلمين وغيرهم و يعيشون في سالم.
سبب انتشار اإلسالم:
والحق أن تعاليم اإلسالم السمحة ال السيف هي التي فتحت الشام ومصر إلى األندلس ،والعراق إلى خراسان ،والهند،
فقد كفل للناس حريتهم ال ألتباعه وحدهم ،بل لكل من عاشوا في ظالله ـ مسلمين وغير مسلمين ـ وكأنه أراد وحدة
النوع اإلنساني ،وحدة يعمها العدل ،والرخاء ،والسالم
س :17لماذا كفل اإلسالم الحرية التباعة و لكل من عاشوا في ظالله مسلمين و غير مسلمين؟
ألن اإلسالم أراد وحدة النوع اإلنسانى وحدة يعمها العدل و الرخاء و السالم.
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اللغويات
قوم وعدل -.غير موضع :أكثر من موضع  -االسترقاق :العبودية  -الرقيق :العبيد
 تَهْوى :تحب  -هيأه :أعده ُ -س ّ ِوىّ :
ْ
للمفرد والجمع  -يعت ّد :يهتم × يغفل  -عتقهم :تحريرهم  -انبرى :تصدّى -األ َمة :العبدة ج إماء  -موالها :سيدها.
 جنحوا :مالوا -ممارسة :مزاولة × ترك  -إماما :أي هاديا ج أئمة  -عهد :ميثاق  -مواله :سيده ج موال. سمحة :كريمة ج سماح  -راسخ :ثابت × مهتز - .أتباع :أصحاب م تبع  -مسخرُ :مذَلَّل ،خاضع × محررغب في :حبب × ر َّ
 ترفرف :تتحرك  -ر َّكره  -يفكون :يعتقون × يستعبدون  -استولدها :أنجب منها ولدا
غب ع َْنّ ،
ش ْرك :اعتقاد تعدد اآللهة
 ألوية :م لواء وهو ال َعلَم والراية  -الكاهل :ما بين كتفي اإلنسان ج كواهل  -سمو :علو - .ال ِ ّ× التوحيد  -الرشيد :الناضج حسن التقدير  -نظير :مقابل ج نظراء  -طبيعة :ج طبائع  -يحيل :يحول (حول)
ع ّدِلُ :ج ِع َل معتدل القامة متناسب الخلقة  -أ ْقصَى :أبْعد ومؤنَّثه
 الخواص :م خاصة ،وخاص وهي الصفة المميزةُ -.َ
ّ
صوى) × أدنى  -نير :خشبة توضع على عنق الثور ،ج أنيار ،نِيران  -امتشاق الحسام :تقلد السيف استعدادا للحرب
(قُ َ
 الحيز :ما انضم إلى الدار من حديقة ومرافق  -كفل :ضمن .السمحة :الكريمة والجمع سماح - .يكاتب مواله :المكاتبةعقد يتفق فيه المالك مع عبده أن يدفع له قدرا من المال في مقابل تحريره من العبودية  -أهل الذمة :هم أهل الكتاب من
اليهود والنصارى .والذمة هي العهد و األمان وسمى أهل الذمة بذلك لدخولهم في عهد المسلمين و أمانهم.
العلم في اإلسالم ...د /أبو الوفا التفتازاني
اإلسالم يشمل النشاط اإلنساني كافة:
ال يجوز أن نفهم العلم في اإلسالم على أنه َيعني فقط العلم بأحكامه وآدابه ،وأنه ال شأن لإلسالم بالعلم الكوني أو العلم
المادي ،فإن مثل هذا الفهم خطأ؛ ذلك أن اإلسالم جاء شامال لضروب النشاط اإلنساني كافة ،ومنها البحث الكوني .وقد
أمر اإلنسان بتعمير هذا الكون المسخر له ،وذلك َيعني أن هذا الكون المشاهد خاضع إلدراكه وبحثه،وأن ظواهره ليست
بالشيء المبهم الغامض الذي ال يُفسر ،وأن بمقدوره االستفادة من الكون واستغالل خيراته على أوسع نطاق لتأمين
س َّخ َراتٌ ِبأ َ ْم ِر ِه ِإنَّ فِي ذَ ِلكَ َآل َيات
حياته ورفاهيتها ،يقول
س َوا ْلقَ َم َر َوا ْلنُّ ُجو ُم ُم َ
تعالى{:و َ
َ
َار َوالش َّْم َ
س َّخ َر لَ ُك ُم اللَّ ْي َل َوا ْلنَّه َ
َ
ْ
ْ
َ
ض ج َِميعا ِ ّمنهُ}.
ِلّقَ ْوم يَ ْع ِقلُونَ } ويقول
اوا ِ
س َّخ َر لكُم َّما فِي ال َّ
تعالى{:و َ
ت َو َما فِي األ ْر ِ
س َم َ
َ
س  :1ما المفهوم الخاطئ عن العلم في اإلسالم؟
س :2ما مجال العلم في اإلسالم؟ أو ما المفهوم الصحيح للعلم في اإلسالم؟
اإلسالم يقر المنهج العلمي:
وتوجيه القرآن في هذا الصدد هو تأكيد لروح المنهج العلمي الصحيح ،الذي يدفع اإلنسان إلى محاولة استكشاف ميا هيو
مجهول من هذا الكون ،وظواهره على أساس من الثقة بقدرة اإلنسان ،وبالعلم في مواجهة الطبيعة.
الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -يضرب أروع مثل في المشورة:
ومما له داللة على أن العلم في اإلسالم غير محدود بحد معين ،قول الرسول
(صلى هللا عليه وسلم)" :أنتم أعلم بشئون دنيياكم" وهيذا مميا يفيتح البياب واسيعا أميام العقيل؛ ليسيتنبط مين العليوم ميا ال
حصر له ومنها ما يتعلق بشئون السياسة واالقتصاد واالجتماع وغيرها ،مميا ليم ييرد فييه نيص ،وتأميل المعنيى فيي قيول
{وشَا ِو ْر ُه ْم فِي األ َ ْم ِر} ،وقد نطقيت أحادييث كثييرة بيأن الرسيول
اإلمام الرازي في هذا الصدد عند تفسيره لقول هللا تعالىَ :
كييان كثييير المشيياورة ألصييحابه ،ومنهييا حييديث أبييي هريييرة" :مييا رأيييت أحييدا قييط كييان أكثيير مشييورة ألصييحابه ميين رسييول
هللا(صلى هللا عليه وسلم)" ،وأصبحت المشاورة قاعدة شرعية ،ولذلك قال الحسن و سفيان بن عيينة" :إنما أُمر رسيول
هللا (صلى هللا عليه وسلم) بذلك؛ ليقتدي به غيره في المشاورة ،ويصير سنة في أمته ،ومع أن الرسول (صيلى هللا علييه
وسلم) كان أكمل الناس عقال ،إال أن علوم الخلق ال متناهية ،فال يبعد أن يخطر ببال إنسان ما ليم يخطير عليى بيال إنسيان
آخيير ميين وجييوه المصييالح ،وال سيييما فيمييا يفعييل ميين أمييور الييدنيا ،فقييد قييال (صييلى هللا عليييه وسييلم)" :أنييتم أعلييم بشييئون
دنياكم" ولذلك أيضا قال" :ما تشاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمرهم" ،ومعنى هذا أن مصالح الناس كثيرة ومتشيعبة ،وال
يمكن تحديدها ،وتختلف من زمان إلى زمان ،ومن مكان إلى مكان.
س  :3توجيه القرآن تأكيد للمنهج العلمي .وضح ذلك.
س :4ما فرق بين العلم الكوني ،والعلم المادي ،والعلم بأحكام الدين؟
جـ -:العلم الكوني :هو العلم الذي يبحث في الكون وأسراره ونظرياته كاألرض والسماء والنجوم والفضاء.
 العلم المادي :هو العلم الذي يبحث عن المادة وتكويناتها ونتائجها ،كعلم الفيزياء وعلم الكيمياء واألحياء وغيرها. والعلم بأحكام الدين :هو علم الفقه الذي يتناول أحكام العبادات والمعامالت وما يتصل بها من علوم الحساب والطبوالزراعة؛ ألنها ضرورية في المعامالت وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما.
س ( :5أنتم أعلم بشئون دنياكم) ما أهمية هذا الحديث في الحياة المعاصرة؟ أو هل العلم في اإلسالم محدود بحد معين؟
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جـ :لهذا الحديث الشريف أهمية في حياتنا المعاصرة؛ ألنه دعوة للبحث المستمر في شئون الكون واستنباط ما هو نافع
للبشرية ،وهذا يدل على أن العلم في اإلسالم غير محدود بحد معين أو وقت محدد ،فهو يفتح أمامنا مجال البحث والرأي
والمشورة في كل أمور الدنيا وهذا يدعو إلى التقدم العلمي واالنتفاع بالعلم.
(وشَا ِو ْر ُه ْم ِفي ْاأل َ ْمر)
تعالى:
س  :6عين األفكار التي أوردها اإلمام فخر الدين الرازي في تفسيره لقوله
َ
جـ :من هذه األفكار:
 - 1مداومة الرسول لمشاورة الصحابة رضي هللا عنهم.
 - 2المشاورة قاعدة شرعية في اإلسالم.
 - 3أمر هللا الرسول بالشورى دعوة القتداء كل الناس به في ذلك مع أنه أكمل الناس عقال.
 - 4المشورة خير كلها ،وتهدي دائما إلى الرأي األفضل.
اإلسالم ال يقف أمام العقل:
ال حد ـ إذن ـ في اإلسالم لما يمكن أن يستنبطه العقل البشري من أنواع العلوم التي تتعليق بمصيالح النياس المتغييرة مين
زمان إلى زمان ،ومن مكان إليى مكيان ،وهيذا هيو اليذي دفيع فقهياء اإلسيالم إليى اعتبيار الصيناعات ميثال فيروض كفايية،
والصناعات تقوم على أساس العلم الميادي فعليوم مثيل الطبيعية والكيميياء والحيياة والطيب والهندسية والزراعية وغيرهيا
الزمة للمجتمع ودراستها عبادة هلل تعالى ،وهي أيضا فروض كفاية ،وقد قال بعض الفقهاء أيضا ـ وهذا ييدل عليى عميق
النظييرة ـ" :إن يه يتعييين علييى ولييي األميير أن يييدبر الصييناعات الالزميية للمسييلمين ،والتييي يسييبب فقييدان أي منهييا حرجييا
للمسلمين ،فإذا لم يفعل يكون آثما؛ ألنه يوقع المسلمين في الحرج".
س  :7لماذا اعتبر فقهاء اإلسالم الصناعات فروض كفاية؟ وعالم يدل ذلك؟
جـ :ألن عليها يقوم نظام الحياة ،فعلوم مثل الطبيعة والكيمياء والحياة والطب ،والهندسة والزراعة وغيرها الزمة
للمجتمع ،و على اإلنسان أن يدرس منها ما استطاع فدراستها عبادة هلل تعالى (فرض كفاية).
 وهذا يدل على فهم جيد للعلم في اإلسالم؛ إذ هو يشمل جوانب الحياة ،سواء أكانت هذه الجوانب في األمور الدينية أمفي األمور الدنيوية.
س  :8وضح الفرق بين ما هو فرض كفاية  -وما هو فرض عين .مع التمثيل.
جـ :الفرق بين ما هو فرض كفاية ،وما هو فرض عين:
 فرض الكفاية :هو الذي إذا قام به البعض سد عن اآلخرين وكفي عنهم ،مثل العلوم كالطب والحساب والفالحةوالحياكة ،وصالة الجنازة.
 أما فرض العين :فهو المفروض على كل إنسان قادر كالصالة والزكاة والصوم ونحو ذلك.س :9بم استدل الكاتب على عمق نظرة الفقهاء المسلمين؟
جـ :ألنهم جعلوا العلم شامال لكل مجاالت الحياة .كما أوجبوا على ولى األمر تدبير الصناعات الالزمة للمسلمين و التي
يسبب فقدان أى منها حرجا للمسلمين .وإذا لم بفعل ذلك يكون آثما ألنه يوقع المسلمين في حرج.
وحسبنا أن نشير في هذا الصدد إلى ما يقوله اإلمام الغزالي منذ تسعة قرون في كتاب (إحياء عليوم اليدين) تحيت عنيوان
(بيان العلم الذي هو فرض كفاية)" :أما فرض الكفاية من (العلوم المحمودة) فهو كل علم ال يُستغنى عنه في قوام أميور
الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء األبدان ،وكالحساب فإنه ضروري في المعامالت وقسمة الوصايا والموارييث
وغيرهما .وهذه هي العلوم التي لو خال البلد ممن يقوم بها لح َِرج .فال يتعجب من قولنا :إن الطب والحساب مين فيروض
الكفايات ،فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات كالفالحة والحياكة....وغيرهما".
نخلص إلى أنه ليس صحيحا أن العلم الذي يدعو إليه اإلسالم هو العلم الديني فقط ،وإنما هو كل علم يدفع الجهل ،سيواء
في مجال األمور الدينية أو الدنيوية ،ومن ث َ َّم ال تعارض بين الدين والعلم في اإلسالم بحال من األحوال.
س :10كتب اإلمام أبو حامد الغزالي فصال في كتابه (إحياء علوم الدين) بعنوان "بيان العلم الذي هو فرض كفاية "(.أ)
فما هذا العلم؟ اذكر أمثلة( .ب) لماذا كان هذا العلم فرض كفاية؟
ستَغنى عنه في قوام (استقامة) أمور الدنيا..األمثلة :الطب والهندسة والزراعة والفلك
جـ( :أ) هذا العلم هو كل علم ال يُ ْ
…الخ( .ب) كان العلم فرض كفاية؛ ألنه ليس في مقدرة أي فرد أن يقوم بكل هذه العلوم وإنما يكفي أن يقوم به البعض
فيسقط عن اآلخرين..
س ( :11ال تعارض بين العلم والدين) اشرح ذلك في ضوء فهمك للموضوع؟ أو ما المقصود بالعلم في اإلسالم؟
جـ :بالفعل ال تعارض بين العلم والدين؛ ألن المراد بالعلم في اإلسالم :هو كل علم يدفع الجهل ماديا ومعنويا ومن ثم ال
تعارض بين الدين والعلم في اإلسالم بحال من األحوال.
العالم األكبر والعالم األصغر:
وإذا كان البحث العلمي بمفهومه المعاصر ينحصر في مجالين هما :العالم األكبر والعالم األصغر ،فقد نبهنا القرآن الكيريم
إلى ذلك في قوله تعالى  :سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربيك أنيه عليى كيل
شيء شهيد  .فالبحث في اآلفاق ،والبحث في األنفس ينتهيان إلى اكتشاف قوانين الخلق ،ومعرفة الخالق.
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س  :12ما المراد بالعالم األكبر  -والعالم األصغر؟
س  :13إلى أي شيء يدعو المنهج العلمي؟ وما صلة ذلك بنظرية العلم في اإلسالم؟
جـ :يدعو المنهج العلمي إلى محاولة استكشاف ما هو مجهول من هذا الكون وظواهره على أساس من الثقة بقدرة
اإلنسان في مواجهة الطبيعة  -وذلك متصل بنظرية العلم في اإلسالم وهى أنه ينحصر في مجالين :العالم األكبر عالم
البحث في اآلفاق  -والعالم األصغر عالم البحث في النفس وهما ينتهيان إلى اكتشاف قوانين الخلق ومعرفة الخالق وهو
هللا.
س  :14اكتب آية من القرآن الكريم تؤكد توجيه اإلسالم إلى علوم الكون وأسراره.
علَى ُك ِّل
ْف ِب َر ِبّكَ أَنَّهُ َ
اق َوفِي أ َ ْنفُ ِ
س ِه ْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَ ُه ْم أَنَّهُ ا ْلحَقُّ أ َ َولَ ْم يَك ِ
جـ :اآلية هي قوله تعالىَ ( :
سنُ ِر ِ
يه ْم آيَاتِ َنا فِي ْاآل َف ِ
ش ْيء ش َِهيدٌ) (فصلت )53:فالبحث في اآلفاق والبحث في األنفس ينتهيان إلى اكتشاف قوانين الخلق ومعرفة الخالق.
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يدل في اآلية على البحث في العالم األكبر؟ وفي العالم األصغر؟
اللغويــات
 ضروب :أنواع م ضرب  -المشاهد :المرئي َ -امضُ :م ْبهَم
غ ِ
 يستنبط :يستنتج ،يبتكر  -ال حصر له :ال نهاية له  -السيما :خاصة بمقدوره :باستطاعته × عجز  -نطاق :مجال ،ميدان ج نُ ُطق  -حد :نهاية
سبُنا :يكفينا
 حَر َج :حيرة وضيق ومشقة  -قوام :عماد و أساس  -ح ْ الصدد :االتجاه ،الناحية ،الخصوص ُ -هدُوا :وفقهم هللا × ضلوا  -الحياكة :الخياطة  -كافة :قاطبة (ال تثنى وال تجمع) يدفع الجهل :يمحو و يزيل  -المبهم :الغامض مقابل المادى :الروحى أو المعنوى  -المسخر :المذلل المهيأ ×المستعصى  -رفاهيتها :رخاؤها– دفع الفقهاء :شجعهم × ثبط  -مقابل المتناهية :محدودة يرد نص :يأتى ×يصدر
 ألرشد أمرهم :لخير أمورهم وأفضلها وأكملها  -العلم الكوني :هو العلم الذي يبحث في الكون وأسراره العلم المادي :الذي يبحث عن المادة وتكويناتها ونتائجها وما يحدث لها من تغيير فرض العين :و هو المفروض على كل إنسان مثل :الصالة والصوم.. فرض الكفاية :فرض على المجتمع ،إذا قام به فرد أو أكثر سد عن اآلخرين.القدس مدينة عربية إسالمية..د .حسنين محمد ربيع
* (القدس) أو (أورشيليم) أو (دار السيالم) أو (مدينية العيدل) أو (يبيوس) أو (إيليياء) هيي مجتليى عيين موسيى ،ومهيوى
قلب عيسى و مسرى ومعراج نبينا محمد (صلى هللا عليه وسيلم) ،وهيي قيدس األدييان الثالثية ،وقبلية اإلسيالم األوليى ،و
معبد الشرق والغرب ،أروع مدن العرب الكنعانيين ورمز وحدة دين هللا الواحد القهيار .بُوركيت وبُيورك ميا حولهيا ،كانيت
درة متألقة في تاريخ العرب والمسلمين عبر العصور ،وكانت زهرة المدائن ،وما تزال.
س :1ما األسماء التي أطلقت على مدينة القدس؟
س  :2للقدس مكانة عظيمة عند األنبياء وعند كل البشر .وضح.
* اليهود زيفوا الحقائق :وإذا كان اليهود قد نشروا األكاذيب وزيفوا الحقائق فيميا يتعليق بالقيدس ،وحياولوا إقنياع العيالم
زورا وبهتانا بأنهم هيم اليذين أنشيأوا وشييدوا مدينية القيدس ،وأقياموا ميؤتمرات واحتفياالت ضيخمة فيي اآلونية األخييرة،
بمناسييبة مييرور ثالثيية آالف عييام علييى إنشييائهم إياهييا .فييإن المصييادر التاريخييية واألثرييية القديميية تكشييف أكاذيييب اليهييود
وادعاءاتهم الباطلة بأنهم شيدوا مدينة القدس منذ ثالثة آالف عام ،واألدلة على ذلك تحكيها فصول من التاريخ.
س :3ما أكاذيب اليهود المستمرة حول القدس و التي حاولوا إقناع العالم بها؟ وما الذي يكشف كذبهم؟
جـ :ادعوا أنهم هم الذين أنشئوا مدينة القدس منذ ثالثة آالف عام ،وأقاموا مؤتمرات واحتفاالت ضخمة إلقناع العالم
بهذا الزيف و البهتان.
 و الذي يكشف كذبهم :المصادر التاريخية و األثرية القديمة.* القدس مدينة عربية خالصة ..فقد أنشأها العرب الكنعانيون منذ آالف السنين ،وكانوا يسمونها (أورسيالم) أي( :مدينية
السالم) ،وقد وفد ا لكنعانيون من شبه الجزيرة العربية في األلف الرابع قبل الميالد ،وكلمية (كنعيان) فيي العربيية القديمية
تعني خشونة األرض ،ومن ث َّم صالبة أهلها وبأسهم .وتفرع عن الكنعانية بطون عدة من عموريين ويبوسيين وآرامييين
و فينيقين وغيرهم.
س :4دلل على عروبة القدس .أو تؤكد المصادر التاريخية عروبة القدس .وضح
س :5ماذا تعني كلمة (كنعان) في اللغة العربية القديمة؟ وما البطون (الفروع) التي تفرع لها الكنعانيون؟
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* وفي العصر اإلسالمي ،وصل الخليفة (عمر بن الخطاب) إلى بيت المقدس قادميا مين المدينية المنيورة ،وقابيل البطرييق
(صييفرونيوس) فييوق جبييل الزيتييون وأملييى عهييده المشييهور بالعهييدة العمرييية؛ إذ أعطييى الخليفيية أهييل بيييت المقييدس أمانييا
ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم ،فال ت ُسيكن كنائسيهم وال ت ُهيدم ،وال يُكرهيون عليى ديينهم ،وال يُضيار مينهم أحيد.
وور َد في هذا العهد نصٌّ في غاية األهمية وهو( :ال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهيود) (ومعنيى ذليك أن اليهيود غربياء
عنها).
* و قد زار الخليفة عمر كنيسة القيامية ،وحيان وقيت صيالة الظهير ،فأشيار علييه صيفرونيوس بيأن يصيلي مكانيه ،ولكين
الخليفة أبَى أن يصلي داخيل الكنيسية؛ حتيى ال يتخيذها المسيلمون مين بعيده مسيجدا لهيم ،وصيلى خيارج الكنيسية ،ثيم زار
الصخرة المقدسة ،و أمر أن يُقام فوقها مسجد من الخشب.
و منذ ذلك التاريخ ،أصبحت القدس مدينة إسالمية تابعة في إدارتها طبقا للتقسيم اإلداري لجند فلسيطين .ووفيدت القبائيل
العربية إلى الشيام ،ودخليت هيذه القبائيل فيي التكيوين االجتمياعي للميدن القديمية ،وأصيبح العنصير العربيي اإلسيالمي هيو
العنصر الغالب في القدس بكل ما يحمله من المقومات الحضارية والدينية.
س :6ما المقصود بالعهدة العمرية؟ وعال َم تدل؟
س :7للخليفة عمر بن الخطاب  -رضي هللا عنه  -مواقف تدل على بُعد نظر الحاكم واستشرافه للمستقبل .وضح.
س  :8أين قابل الخليفة عمر بن الخطاب رضى هللا عنه البطريق صفرنيوس؟ وماذا دار بينهما؟
 قابله على جبل الزيتون .و أملى عليه العهدة العمرية.س :8متى أصبح العنصر العربي هو الغالب في مدينة القدس؟
* وبعد قيام الدولة األموية ،بدأ الخليفة (عبيد المليك بين ميروان) فيي بنياء المسيجد األقصيى ومسيجد قبية الصيخرة.وجمع
لذلك أمهر المهندسين والبنائين من أنحاء الدولة اإلسالمية ،وخصَّص لبناء مسجد القبة و المسجد األقصيى ِخيراج مصير
سبع سنوات متتالية .وعندما توفى الخليفة عبد الملك سنة ( 86هـ 705/م) خلفه ابنه (الوليد ابن عبد الملك) ،فاستكمل
بعض اإلضافات للمسجد األقصى.الذي جاء بناؤه غايية فيي الفخامية واإلبيداع ،وبليغ طوليه المسيجد ( 80متيرا) وعرضيه
( 55متييرا) ويقييوم علييى ( 53عمييودا) ميين الرخييام و( 49سييارية) مربعيية مبنييية ميين الحجيير القدسييي الجميييل ،وكييان لييه
خمسون بابا وسبعة محاريب.
س :9ما الذي فعله الخليفة عبد الملك بن مروان لبناء المسجد األقصى و مسجد قبة الصخرة؟
س :10صف المسجد األقصى في عصر الوليد بن عبد الملك.
* ومن دالئل تسامح اإلسالم و عظمته ،واحترامه للديانات ،أن الوجود اإلسيالمي فيي القيدس ليم ييؤ ِ ّد إليى توقيف رحيالت
هؤالء إلى األراضي المقدسة ،بل وجد الحجاج المسيحيون األمان والسيالم فيي ظيل الحكيم اإلسيالمي لقيرون طويلية حتيى
نهاية القرن الحادي عشر الميالدي ،وعاشوا في سالم مع المسلمين.
وقد استفاد المسلمون فائدة كبيرة مما حدث في القدس على أيدي الصليبيين؛ فقد استشرت فكيرة الجهياد اإلسيالمي ،وتيم
إحياؤها للقضاء على الوجود الصليبي في بالد الشام.
س :11اإلسالم دين تسامح و سالم .دلل من خالل موقف اإلسالم و المسلمين من المسيحية والمسيحيين.
س :12ما االستفادة التي عادت على المسلمين من احتالل الصليبيين للقدس؟
* ورأى (نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي)الذي كان واليده حاكميا للموصيل ،أن الجهياد لين ييتم إال بتوحييد الجبهية
اإلسال مية والقضاء على الخالفة الفاطمية الشيعية ،وإعيادة مصير إليى حظييرة الخالفية العباسيية السينية .وبالتيالي وضيع
الرحى ،وتحقق أمل نيور اليدين .فقيد اسيتولى عليى دمشيق (سينة1154م)،وقربيت النهايية المحتومية
ي ِ ُّ
الصليبين بين شق ّ
للصليبيين ،عندما استولى اثنان من قادة نور الدين هما (أسد الدين شيركوه) وابن أخيه (يوسيف صيالح اليدين األييوبي)
على مصر(سنة1168م) بعد ثالث محاوالت متتالية ،وت َّم القضاء على الخالفة الفاطمية الشيعية (سنة 1171م).
س :13كيف تحقق أمل نور الدين في القضاء على الصليبيين؟
س :14متى اقتربت النهاية المحتومة للصليبيين؟
جـ :اقتربت النهاية المحتومة للصليبيين عندما استولى اثنان من قادة نور الدين على مصر هما( :أسد الدين شيركوه)،
وابن أخيه (صالح الدين).
* و أصبح صالح الدين األيوبي هو المتحكم في حلقة القوى اإلسالمية .واستطاع في الرابع من (يوليو سنة1187م) أن
يتوج أعماله العسكري ة ضيد الصيليبيين بانتصياره الرائيع فيي معركية حطين.فغيدت قيالع وميدن الصيليبيين فيي بيالد الشيام
ِّ
تحت رحمته ،ومضى يفتح البالد والميدن الصيليبية واحيدة بعيد األخيرى فتحيا متواصيال ،وبيدال مين أن يتجيه إليى القيدس؛
ليستولي عليها استيالء آمنا سهال ،إذا بيه يتجيه صيوب عكيا أوال ،وكيان ذليك مين مظياهر عبقريية صيالح اليدين الحربيية
وبُع ِد نظره ،إذ اختار أن يبدأ أوال باالستيالء على المدن الصليبية الساحلية؛ ليحرم الصليبيين من قواعدهم البحريية التيي
تربطهم بالغرب األوروبي قبل أن يتجه إلى القدس.
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* وفي يوم الجمعة الرابع من (شعبان  583هـ9/أكتوبر 1187م) دخيل صيالح اليدين المسيجد األقصيى ،وصيلى فيي قبية
الصخرة ،وشكر هللا على توفيقيه ونصيره ،وتقيدَّم القاضيي (محيي اليدين بين زكيي اليدين) ليخطيب أول خطبية للجمعية بعيد
الفتح ،فصعد المنبر وخطب خطبة بليغة جاء فيها عن القدس أنه {:أولى القبلتيين وثياني المسيجدين وثاليث الحيرمين وال
تشيييد الرحيييال بعيييد المسيييجدين إال إلييييه ،وال تعقيييد الخناصييير بعيييد الميييوطنين إال عليه}ووجيييه الخطييييب كالميييه إليييى الجنيييد
قائال{:فطوبَى لكم مين جييش ظهيرت عليى أييديكم المعجيزات النبويية ،والوقعيات البدريية ،والعزميات الصيديقية ،والفتيوح
العمرييية ،والجيييوش العثمانييية ،والفتكييات العلوييية ،جييددتم لإلسييالم أيييام القادسييية ،والوقعييات اليرموكييية ،والمنيياوالت
الخيبرية ،فجزاكم هللا عن محمد نبيه أفضل الجزاء ،وتقبل منا ومنكم ما تقربتم به إليه من مهيراق اليدماء وأثيابكم الجنية
فهي دار السعداء}.
* وهكذا طهر صالح الدين القدس ،وجعل كلمةُ هللا هيي العلييا ،و باسيتثناء فتيرة الخمسية عشير عاميا التيي خضيعت فيهيا
القدس بعد ذلك للحكم الصليبي (1229ـ 1244م) ،فإن المدينة عادت للسيادة اإلسالمية؛ لتينعم بالسيالم واألميان ،ويينعم
أهلهييا بيياألمن وحرييية العبييادة ،وانتعشييت التجييارة واألحييوال االقتصييادية ،فضييال عيين كثييرة المؤسسييات الخيرييية والعلمييية
والدينية واألسبلة والحمامات ،ولم يع ِ ّكر صفو هدوئها شيء ،طوال الفتيرة الباقيية مين العصيور الوسيطى ،وحتيى الحيرب
العالمية األولى.
س :15متى تم لصالح الدين القضاء على الخالفة الفاطمية الشيعية؟وما فائدة القضاء عليها؟
توج صالح الدين انتصاراته؟ وفي أي معركة؟ وما نتيجة ذلك؟
س :16متى ّ
س :17دلل على عبقرية صالح الدين؟
س :18متى دخل صالح الدين المسجد األقصى؟ و أين صلّى؟
س " :19القدس إنها :أولى القبلتين ،و ثاني المسجدين ،و ثالث الحرمين ..ال تشد الرحال بعد المسجدين إال إليه " من
القائل؟ وما المقصود بكل ما سبق؟
س :20متى استولى الصليبيون على القدس ثانية؟ ومتى عاد إليها وجهها اإلسالمي مرة أخرى؟
جـ :استولى الصليبيون على القدس ثانية سنة  1229م ثم عاد إليها وجهها اإلسالمي مرة أخرى سنة  1244م
اللغويات
 القدس :معناها الطهر و البركة  -معراج :صعود  -مهوى القلب :مكان أحبه القلب مجتلى :المكان يحب أن ينظر إليه (أي نور) -المدائن :م مدين  -بأسهم :شدتهم ج أبؤس العهدة :الوثيقة ج عهد – اآلونة :األوقات م أوان  -مسرى :أي السير ليال السارية :العمود ج السواري  -زيفوا :زوروا ،غشوا  -ادّعاء :زعم باطل محتومة :مقدَّرة ،والبد منها  -زورا :كذبا ،باطال × حقا  -بطون :فروع م بطنشقَّي :جانبي ،نصفي  -صوب :تجاه
 صفو :جمال ،هدوء × كدر ِ - شد الرحال :أي االستعداد للسفر  -القيان :المغنيات م قينة  -الوقعة :الحرب الخانات :م خان ،وهو المتجر ،الفندق ُ -طوبَى لكم :السعادة لكم  -األسبلة :أماكن للشرب م سبيل
 الصديقية :نسبة لسيدنا أبي بكر  -البدرية :نسبة لغزوة بدر  -أثابكم :جازاكم و كافأكم العمرية :نسبة لسيدنا عمر بن الخطاب  -العثمانية :نسبة لسيدنا عثمان بن عفان العلوية :نسبة لسيدنا علي بن أبي طالب  -الفتكات :الهجمات الشجاعة الجريئة مهراق الدماء :الدم المصبوب المسكوب  -بهتانا :كذبا و افتراء ،مادتها [ بهت ] × صدقا الجهاد :الكفاح ،القتال في سبيل هللا  -الرحى :األداة التي يُ ْطحَن بها ج أرحاء ،أرحية شقي الرحى :كناية عن الوضع شديد الصعوبة  -حظيرة الخالفة :أي حمايتها ج َح َظائِرِ ،حظارَ
 خناصر :م ِخ ْنصَر ،و هو اإلصبع الصغيرة  -تعقد الخناصر عليه :أي أمر يُهتَم به ويصان ويحفظخرجَة ،أَ َخ ِاريج
 َخ َراج مصر :ضريبة كانت تدفع على البالد المفتوحة ج أ َ ْخراج ،أَ ِ محاريب :م ِمحْ راب ،و هو مكان وقوف اإلمام في المسجد للصالة  -الغالب :الكثير  -وفدت :قدمت ال ِب ْط ِريق :كل عظيم أو قائد من قواد الروم (رئيس األساقفة) ج بطارقة -بطاريق  -تابعة :خاضعة استشرت :ع ُظمت وانتشرت × انحسرت ،اختفت – شيدوا :بنوا × هدموا – قوضوا
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أسلوب و أسلوب ...يحيى حقي
نموذج من القصص التي ال تعجب الكاتب :من أجل التقريب بالتشبيه ال من أجل التندر ،إليك نموذجا من اختراعي طبعا
ي أصدقائي من الشباب( .....كان محمد أفندي يدلف في الحارة وهو حامل بطيخة في
لمطلع قصص عديدة يقرؤها عل َّ
حضنه ،وكان جوربه متدليا فوق حذائه ،ولو كان تدلَّى أكثر لظهرت خروقه المستورة ،وكان قد استلم مرتبه قبل
خروجه من الديوان ،وكان غاضبا؛ ألن المدير كان قد أنذره بخصم يومين من مرتبه؛ ألنه كان قد تأخر يوم الخناقة مع
زوجته وكان......الخ.
تكرار الفعل كان :تتكرر (كان) و (كانوا) فما بالك إذا جاءت نون النسوة أكثر من  15مرة في  4أسطر .ينقلب القارئ
إلى دجاجة لها كأكأة ال تنقطع من حنجلة حول الطبق الفارغ؛ انتظارا لموعد األكل ،فكأنها مربوطة إليه بحبل يقيد
قدرتها على الحركة ،ومع ذلك فليست المسألة مسألة تعقيد لفظي ،فلو كانت لهانت.
س :1لماذا ذكر الكاتب نموذجا من اختراعه لمقدمات القصص؟
جـ :وذلك للتقريب بالتشبيه  -ال للتندر و السخرية  ،-و لتوضيح ما يسيطر على بعض هذه القصص من تعقيدات قد
تعوق فهم القارئ بسهولة.
س : 2ما سبب ضعف النموذج القصصي الذي قدمه الكاتب عن شخصية محمد أفندي؟
جـ :قد يتخيل البعض أن السبب يأتي من تكرار (كان) ،و الواقع أن التكرار قد يكون مفيدا ومناسبا للمعنى ،ولكن
المسألة هي مسألة أسلوب السرد الذي تكتب به القصة واالضطراب في التتابع الزمني دون مبرر فني لذلك.
صور القارئ الذي يقرأ مثل هذا النموذج؟
س :3وب َم َّ
جـ :صوره بدجاجة لها كأكأة ال تنقطع من حنجلة حول الطبق الفارغ انتظارا لموعد األكل فكأنها مربوطة إليه بحبل
يفسد قدرتها على الحركة.
خوفونا في المدارس ـ إلى درجة الرعب ـ من بعبع التعقيد اللفظي من قوله (مستشزرات إلى
بعبع التعقيد اللفظى :لقد َّ
العال) في بيت امرئ القيس و هو يصف جدائل فرسه على رقبته ،وقوله (وليس قرب قبر حرب قبر)؛ ذلك ألن العناية
كلها كانت ُمنصبَّة على ا أللفاظ ال المعاني ،وقالوا لنا :إن المعاني ملقاة في الطريق ،أما األلفاظ فإنها تدور داخل أصداف
البد من التقاطها ولو تنقطع األنفاس .ــ هذا مع أني أسير في الطرقات منذ أيام المدارس فلم أعثر حتى اآلن على أي
معنى ملقى في الطريق ،بل إن األلفاظ هي ـ على العكس ـ كثيرة !!
وكم من كاتب استبدل بكلمة محددة الزمة كلمة عائمة مقلقة تافهة!ال لشيء إال مخافة الوقوع في هذا التعقيد اللفظي.
ولما كبرنا ق َّل خوفنا من بعبع التعقيد اللفظي؛ ألن االهتمام بالمعاني غلب االهتمام باأللفاظ ،وأعترف لك أنني ال أجد اآلن
أحس في تدافع قافاته وباءاته وراءته دقات طبلة الغضب والحزن في
أى عيب في (ليس قرب قبر حرب قرب) ،بل أكاد
ُّ
مأتم القبيلة طالبة الثأر.
س :4ما المقصود بالتعقيد اللفظي؟
جـ :المقصود بالتعقيد اللفظي :تجميع ألفاظ غامضة بجوار بعضها البعض بصورة يصعب معها فهم المعنى المقصود.
خوف الكاتب في المدرسة؟ ولماذا؟
س :5ما مثال التعقيد اللفظي الذي كان يُ ّ
جـ :مثال التعقيد اللفظي الذي ورد في بيت امرئ القيس وهو يصف جدائل فرسه (ضفائر الشعر) على رقبته من قولة:
(مستشزرات [مرتفعات] إلى العال) ،وكذلك قولة( :وليس قرب قبر حرب قبر).
 ذلك ألن العناية في تلك األقوال كانت منصبة على األلفاظ ال المعاني.س :6للنقاد القدماء رأي في المعاني و األلفاظ .وضحه.
س :7للكاتب رأي في المعاني و األلفاظ يخالف اآلخرين .وضحه.
جـ :يرى الكاتب  -على العكس  -أن األلفاظ هي الكثيرة ،بينما المعاني هي التي تتطلب منا االجتهاد الشديد في البحث
عنها والتقاطها.
س :8ما الذي ترتب على خوف كثير من الكتَّاب من التعقيد اللفظي؟
جـ :ترتب على ذلك استبدالهم لكلمات الزمة محددة مفيدة للمعنى كلمات عائمة مقلقلة تافهة ال لشيء إال خوفا من
الوقوع في هذا التعقيد اللفظي.
التخوف من التعقيد اللفظي عند الكاتب في كبره؟
س :9لماذا قل
ُّ
جـ :ألن االهتمام بالمعاني غلب االهتمام باأللفاظ ـ وبُعبع التعقيد اللفظي خفت وطأته (شدته) بعدما أصبحت اللغة تميل
إلى التبسيط مع المحافظة على جماليات األسلوب و سالمته.
س :10ما رأي النقاد القدماء في مقولة (وليس قرب قبر حرب قبر)؟ وما رأي الكاتب؟
جـ :يرى النقاد القدماء أن تتابع حروف القاف و الباء و الراء فيه تعقيد لفظي؛ ألنه أعطى ثقال في النطق وتداخال في
نطق هذه الحروف.
 بينما يرى الكاتب أن هذا التتابع للقافات والباءات والراءات مناسب تماما للمعنى المقصود؛ ألنه يُشعرنا بدقات طبولالغضب و الحزن في مأتم القبيلة طالبة الثأر.
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رأى الكاتب في تكرار كان :إذن فليست المسألة في النموذج الذي أوردته لك عن مطلع القصص مسألة تعقيد لفظي ،فلو
كانت لهانت ،بل ربما جاء تكرار (كان) أكثر من  15مرة في  4أسطر مثاال لمالءمة اللفظ إذا أُريد به أن يوحي بمعنى ال
يؤديه سواه ،ولكن المسألة هي مسألة أسلوب السرد الذي ت ُكتب به القصة.
المطلوب من كاتب القصة ..أن يفعل ما يفعله صاحب السفيرة عزيزة ،فليستخدم الفعل في صيغة الماضي في بدء الكالم
جر
عن الحدث بال حاجة إلى (كان) أو (كانوا) .فبدال من (كان محمد أفندي يسير) يقول( :سار محمد أفندي) ..إلخ .إن َّ
الماضي إلى الحاضر يُبقي للحدث حرارته و تلقائيته وحركته ،والقصة محتاجة ألن تشيع فيها الحركة ،بل يقولون :إن
بدءها بفعل يدل على الحركة يخدمها .الجملة الفعلية ـ بحسب هذا المنطق ـ خير من الجملة االسمية.
أسلوب الموال والمنولوج :وقد حاول بعض الكتاب تقليد أسلوب الموال في القصة ،وقدَّموا الفاعل على الفعل ،ولكن
نتائج هذا األسلوب لم تتبين بعد ولم تستقر..
وأسلوب ( كنت عندهم وجئت) الذي يلد (كان) بدون تحديد النسل هو الذي أتاح للنموذج الذي أوردته لك على كبكبة
التتابع الزمني ،بل قلبه رأسا على عقب بال مبرر فني ،وأول الحوادث جاء في اآلخر ،وآخر الحوادث جاء في األول،
كأن الكاتب يسارع بذكر شيء كان قد سها عنه ،وخير وسيلة للرجوع إلى الوراء هي وسيلة المنولوج الداخلي (الحوار
مع النفس) .إننا حينئذ نصف تتابع ذكريات حوادث بالمقلوب.
س :11متى ال يكون تكرار األلفاظ ال عيب فيه من وجهة نظر الكاتب؟
جـ :إذا أُريد به أن يوحي بمعنى ال يستطيع أن يؤديه سواه
س :12ما النصائح التي قدمها الكاتب يحيى حقي لكاتب القصة في األدب العربي؟
 -1أن يستخدم الفعل في صيغة الماضي في بدء الكالم عن الحدث بال حاجة إلى كان أو كانوا.
 - 2أن يعلم أن جر الماضي إلى الحاضر يبقي للحدث حرارته وتلقائيته وحركته ،والقصة محتاجة ألن تشيع فيها
الحركة.
 - 3بما أن القصة تحتاج إلى الحركة فالبدء بالجملة الفعلية  -بحسب هذا المنطق  -خير من الجملة االسمية.
س :13يفضل بعض الكتاب البدء بالجملة الفعلية بدال من الجملة االسمية .علل.
جـ :ألن القصة تحتاج إلى أن تشيع فيها الحركة وهذا ما تحققه الجملة الفعلية.
س :14ما األسلوب الذي حاول بعض الكتاب استخدامه؟ و ما نتيجة ذلك؟
جـ :حاولوا تقليد أسلوب الموال في القصة وقدموا الفاعل على الفعل.
 ولكن نتائج هذا األسلوب لم تتبين بعد ولم تستقر.س :15ما نتائج استخدام كان وكنت على ترتيب سرد الحوادث؟
جـ :استخدام كان وكنت يؤدي إلى كبكبة التتابع الزمني ،بل قلبه رأسا على عقب بال مبرر فني؛ ألن أول الحوادث جاء
في اآلخر و آخرها جاء في أولها.
س :16ما خير وسيلة للكاتب عندما يريد الرجوع للوراء؟
اللغويات
 مطلع :بداية ،مقدمة ج مطالع × خاتمة  -التندر :المزاح ،الفكاهة  -جورب :ج ج ََو ِارب ،ج ََو ِاربة  -متدليا :ساقطا منأعلى إلى أسفل  -يدلف :يمشي بهدوء × يسرع  -خروق :ثقوب م خرق
 المستورة :المختفية × المكشوفة ،الظاهرة  -فما بالك :فما حالك وشأنك  -أنذره :هدده ،توعّده حنجلة :لف ودوران مستمر ج حناجل  -الخناقة :العراك ،الشجار  -كأكأة :صوت الدجاج جدائل :ضفائر الشعر م جديلة  -هانت :سهلت × صعبت  -مستشزرات :مرتفعات أصداف :م صدفة وهي :المحارة  -منصبة :متجهة ،واقعة  -ملقاة :موضوعة ،موجودة كلمة مقلقلة :غير مناسبة لموضعها  -كلمة عائمة :غير محددة المعنى  -السرد :الحكاية ،القصارات  -حرارته :أي فاعليته
 تلقائيته :طبيعيته × تصنُّعه  -الثأر :االنتقام ج أثْآر ،ث َ َالموال :نوع من الشعر العامي المغنّى ج مواويل  -تشيع :تنتشر × تنحسر  -عيب :نقيصة
 ّ كبكبة :تج ّمع و المقصود انقالبه  -النسل :الذرية ج أنسال  -تدافع :تتابع ،توالي البعبع :حيوان خرافي ،الغول ،العفريت ج بعابع  -المونولوج الداخلي :أي حديث النفس مأتم :مجتمع الناس في حزن أو فرح وغلب استعماله في الحزن على الميت ج َمآتِم -ال َع ِقب :عظم مؤ َّخر القدم وهو أكبر عظامها ج أعقاب ،والمراد بقلبه رأسا على عقب :جعل أوله آخره
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األرقام العربية األصيلة ...محمد الحمالوي
* نظام الترقيم نظام قديم :لم يعرف التاريخ حضارة من الحضارات إال ولهيا نظيام للتيرقيم ،وميا زاليت بعيض نظيم التيرقيم
القديمة تعيش على هامش بعض الحضارات حتى اليوم.
* عرف العرب قديما حساب الجميل ،وميا زلنيا نسيتخدمه فيي الرياضييات فيـ(أبجد هيوز حطيي كلمين) هيي جيزء مين نظيام
حساب الجمل الذي تأخذ حروفه العربيية أرقاميا تبيدأ مين الواحيد الصيحيح بأسيلوب يختليف عين منظومية األرقيام العربيية
األصيلة الحديثة.إننا حينما نتحدث عن هذه األرقيام الحديثية ( )9 8 7 6 5 4 3 2 1 0فياألمر ال يتعليق بياختراع عميره
عشييرات السيينين ،بييل نحيين أمييام اختييراع اختييراق لييـ (محمييد بيين موسييى الخييوارزمي) ويرجييع تيياريخ اختراعييه إلييى عييام
204هـ ،حيث أورده في مخطوطته (الجبر والمقابلة) ،التي أنشأ بها ـ في ذات الوقت ـ علم الجبر.
* لقد واكبت هذه األرقام حضارتنا بصورة منتظمة متصلة منذ تاريخ اختراعها ببغداد ،وحتى يومنا هذا ،لمدة تزيد على
اثني عشر قرنا .ولهذا فإن ج َّل تراث أمتنا قد كُتب بها.
س :1ما المقصود بحساب الجمل؟ ومتى استعمله العرب؟
جـ :حساب ال ُج ّمل طريقة قديمة للحساب يُقا َبل فيها الحرف برقم يدل عليه ،وهو يعتمد الحروف األبجدية كما يلي :أبجد
هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ أي كل حرف يقابله رقم مثل :أ =  / 1ب =  / 2ج =  /3د = / 4هـ = / 5
و = / 6ز =  /7ح =  /8ط =  / 9ي =  /10ك =  / 20ل =  /30م=  /40ن =  /50س =  /60ع =  /70ف =
 /80ص =  /90ق =  /100ر =  /200ش =  /300ت =  /400ث =  /500خ = /600ذ =  /700ض = / 800
ظ =  /900غ =  .1000فاسم محمد مثال يساوي  92بهذه الطريقة :م =  + 40ح =  + 8م =  + 40د =  4ألن
.92 = 4 + 40 + 8 + 40
 قد استعمله العرب قديما (منذ اثني عشر قرنا تقريبا) ،وما زلنا نستخدمه في الرياضيات إلى اآلن فأبجد هوز حطيكلمن هي جزء من نظام حساب الجمل.
س :2متى ظهرت األرقام العربية؟ وعلى يد من؟
جـ :ظهرت األرقام العربية عام  204هـ على يد محمد بن موسى الخوارزمي حينما تحدث عن تلك األرقام في
مخطوطته(الجبر و المقابلة) التي أنشأ فيها في ذات الوقت علم الجبر.
* تتكون منظومة اليرقم العربيي مين ثالثية عناصير :أولهيا :االقتصيار عليى عشيرة أشيكال فقيط ،وثانيهيا :اسيتحداث نظيام
الخانات لتكوين األعداد األكبر من التسعة (اآلحياد والعشيرات ،)..،وثالثهيا :اتجياه زييادة القيمية مين اليميين إليى الشيمال.
وهو نفس اتجاه الكتابة العربية .فالشكل الواحد للرقم المفرد من صفر إلى تسعة يكتسب قيمتيه مين رسيمه وقيمية أخيرى
من موضعه.
إن أرقامنا العربية جزء مين نسييج لغتنيا العربيية ،فهيي متجانسية فيي ذاتهيا ،ومتجانسية كيذلك ميع حيروف لغتنيا بصيورة
كاملة وتامية.أما األرقيام الغربيية المسيتعملة فيي أوروبيا ـ والتيي ظهيرت أول ميا ظهيرت فيي األنيدلس بعيد ظهيور أرقامنيا
العربيية األصييلة بيأكثر مين ثالثية قيرون ونصيف القيرن ـ فغيير متجانسية فيي ذاتهيا وغيير متجانسية بصيورة مقبولية ميع
حروف اللغة العربية ،وهذا يعني أن األرقام العربية وليدة حضارة واحدة هي الحضارة العربية بعكس األرقام الغربية.
* ولقيد أث بيت قيياس درجية انتمياء األرقيام العربيية األصييلة واألرقيام الغربيية ميع كيل مين حيروف العربيية وحيروف اللغية
الهندييية والحييروف الالتينييية وهييي تنتمييي جزئيييا إلييى الحييروف العربييية والحييروف الالتينييية ،إن أرقامنييا العربييية األصيييلة
تنتمي بالكامل وفقط إلى حروفنا العربية ،في حين أن األرقام الغربية تنتمي ـ جزئيا ـ إلى الحروف العربية وإلى الحيروف
الالتينية في ذات الوقت.
سِ :3م َم تتكون منظومة األرقام العربية؟
جـ :تتكون منظومة األرقام العربية من ثالثة عناصر،
أولها :االقتصار على عشرة أشكال فقط.
ثانيها :استحداث نظام الخانات لتكوين األعداد األكبر من التسعة (خانة اآلحاد ،وخانة العشرات ،خانة المئات.)..
ثالثها :اتجاه زيادة القيمة من اليمين إلى الشمال ،وهو نفس اتجاه الكتابة العربية.
س :4متى و أين ظهرت األرقام الغربية المستعملة في أوروبا؟
س :5قارن بين األرقام العربية و األرقام الغربية .وماذا تعني هذه المقارنة؟
جـ :األرقام العربية تتميز بأنها:
 - 1جزء من نسيج لغتنا العربية.
 - 2متجانسة في ذاتها ومتجانسة مع حروف لغتنا بصورة كاملة وتامة.
 - 3األرقام العربية بالكامل تنتمي فقط إلى حروفنا العربية.
 األرقام الغربية المستعملة في أوروبا: - 1غير متجانسة في ذاتها وغير متجانسة بصورة مقبولة مع حروف اللغة العربية
 – 2األرقام الغربية تنتمي جزئيا إلى الحروف العربية وإلى الحروف الالتينية في ذات الوقت.
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 وهذه المقارنة تعني أن األرقام العربية وليدة حضارة واحدة هي الحضارة العربية بعكس األرقام الغربية.* لقد حفلت بعض األدبيات وبعيض المنتجيات بإدعياء أن أرقامنيا العربيية ذات أصيل هنيدي بيال إثبيات ،وذليك عليى عكيس
المخطوطات التي بين أيدينا والتي تثبت األصل العربي ألرقامنا ،كما دحضيت الدراسيات الحاسيوبية الحديثية فريية األصيل
الهندي للرقم العربي األصيل؛ لتجلي ريادة العرب العلمية في قضية منظومة وشكل الرقم العربي األصيل ،والذي هو أحيد
أبرز إنجازات العقل البشري.
* لقد أطلق المستشرقون على منظومة األرقام الغربية عناصير المنظومية العربيية رغيم أنهيا أوروبيية الشيكل ،ولقيد جياء
تطويع ـ ال تطوير ـ رقمنا العربي األصييل؛ لييالئم الحيرف الالتينيي فيي زمين المناوشيات اليوميية ميع الفرنجية.وبالتالي ال
يستقيم القول بأن العرب هم الذين طوعوا ذلك الشكل ليالئم الحرف الالتيني!
س :6ما الزعم الذي تدعيه بعض األدبيات العالمية؟ وما الحقيقة في ذلك؟
جـ :أن أرقامنا العربية ذات أصل هندي - .و الحقيقة أن:
 - 1المخطوطات تثبت األصل العربي ألرقامنا.
 - 2الدراسات الحاسوبية الحديثة دحضت (أبطلت) فرية (كذب) األصل الهندي للرقم العربي األصيل ..وهذا يوضح ريادة
العرب.
س :7للمستشرقين دور في إبراز الرقم العربي األصيل .وضح ذلك الدور.
جـ :بالفعل ،حيث أطلقوا على منظومة األرقام الغربية لفظ عربية تقريرا لجغرافية منشأ ذلك الشكل من األرقام في
األندلس العربية ،والتباع تلك الصورة عناصر المنظومة العربية على الرغم أنها أوربية الشكل.
* ودائما يبقى لنا ـ نحن العرب ـ أن نفخر أن أغلب ما يستعمل من أرقام في كل اليابسة عربي المنظومة.
* لقد قامت مجامع اللغة العربية بالقاهرة وبغداد وعمان وقام اتحاد المجامع اللغوية والعربية بدراسيات انتهيت كلهيا إليى
التمسك باألرقام العربية األصيلة ( )9 8 7 6 5 4 3 2 1 0فتمسكنا بشكل األرقام العربية األصيلة فيه حفاظ على اللغة
العربية ذاتها ،وحفاظ على تواصل التراث العربي القيديم بزمننيا الحاضير ،ومحافظية عليى هويتنيا ،فأرقامنيا العربيية أكثير
مالئمة لحروفنا العربية وانتماء والتصاقا بها على مر العصور على أنها أكثر كفاءة من األرقام الغربية،
* إن التمسييك بالشييكل العربييي األصيييل لألرقييام تمسييك بالعربييية التييي هييي أحييد أهييم عناصيير هويتنييا ،أمييا األرقييام الغربييية
المسيتعمل ة فيي أوروبيا والتيي طوعيت ـ ال طيورت ـ مين أرقامنيا العربيية األصييلة ليتالئم الحيرف الالتينيي فيدرس التياريخ
يقول :إن قبولها عند من نبذ الحرف العربي كان تمهيدا لنبذ الحروف العربية ذاتها.
س :8لماذا نادت مجامع اللغة العربية بالتمسك باألرقام العربية األصيلة؟
سك بالشكل العربي األصيل لألرقام العربية؟ وما الذي سيترتب على ترك هذا الشكل؟
س :9لماذا يجب التم ُّ
جـ :ألن في هذا تمسك بالعربية التي هي أحد أهم عناصر هويتنا (شخصيتنا)  -أما ترك هذا الشكل لألرقام العربية
فسيكون تمهيدا لترك الحروف العربية ذاتها.
س  :10ما الفرق بين التطويع والتطوير؟
 التطويع هو التذليل والتسهيل مع الحفاظ على أصل الشيء. التطوير :الزيادة والتغير بحيث يتغير أصل الشيء .وقد تطويع ال تطوير الرقم العربي ليالئم الحرف الالتيني.اللغويات
سج  -انتماء :انتساب  -تطويع :إخضاع ،تذليل
 ُجـل :معظم  -نسيج :بناء ج نُ ُ ادّعاء :زعم  -ريادة :تقدم × تأخر  -حفلت :امتألت × خلت  -األدبيات :األعمال األدبية  -يالئم :يناسب ،يوافق -تطوير :تغيير وتحول تدريجي  -كفاءة :قدرة × عجز
سك  -نظام :طريقة ،ترتيب ج أنظمة ،نظم  -األصيلة :العريقة الراسخة  -اختراق :خارق للعادة
ترك × تم ُّ
 نبذ :هجرْ ،مبتكر  -واكبت :سايرت ،صاحبت × خالفت  -دحضت :أبطلت × أقرت
 هويتنا :شخصيتنا الحقيقية  -فرية :كذب ج فرى × صدق  -اليابسة :أي األرض المخطوطة :المكتوبة بخط اليد × المطبوعة  -متجانسة :متفقة ،متشابهة × مختلفة ،متنافرة المناوشات :النزاعات ،والمقصود :الحروب المحدودة  -تجلي :تظهر ،تكشف × تخفي المستشرقون :المهتمون من األوروبيين بالدراسات الشرقية و باإلسالم واللغة العربية -الترقيم :استعمال األرقام في الترتيب ،مصدر للفعل رقَّـّم.
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لمحات من حياة العقاد ...د /نعمات أحمد فؤاد
ولد العقاد في  28يونيو عام  1889بمدينة أسوان ،و والدي العقياد عرفيا بحيب العزلية وطيول الصيمت والتقيى وتمييزت
والدته بالذكاء والجد والدأب في العمل ،وكان والده يعمل أمين المحفوظات بأسوان..
أسوان في الشتاء ملتقي أحدث صور الحضارة الحديثة بآثار الماضي العريق في المتاحف ،و في البيوت.
العقا د نشأ و فتح عينيه علي النقيضين حيث الفتاة الباريسية أو اإلنجليزية المنطلقية ثيم الميرأة األسيوانية المحجبية التيي
يعجز ابنها عن التعرف عليها في الطريق .ولم يعط النقيضين أهمية في طفولته ،لكنه لمس ذلك في كبره0
نشأة العقاد في أسوان حيث النقيضين " األصالة والمعاصرة " منحته بسطة في األفيق و قابليية اإلحسياس بسيعة الحيياة
وطبعه علي االستعداد للتقابل.
فضل أسوان علي العقاد علميا ظهر في عبه من الكتب أثناء تردده علي مكتباتها الكثيرة العامرة بكتب التاريخ والقصص
والمجالت لمنفعة السائحين و أيضا تعلميه اإلنجليزيية بطالقية نتيجية تحدثيه المتواصيل ميع السيائحين وحضيور المجيالس
الخاصة لبعض األجانب الزائرين لها.
العقاد لم يجحد فضل أسوان عليه في مذكراته حيث يعتيرف بفضيلها عليي منهجيه فيي دراسية قضياياه فهيو ينفيرد و حيده
يفكر في حيدة دون أثر من تضليل أو تهويل.
العقاد نظم الشعر و اختصه بالوصف و العاطفة ،كما تناول في المقاالت النثرية قليال مين النقيد االجتمياعي أو الوصيف و
العاطفة.
عاش العقاد حياته من كسب قلمه و متفرغا للقراءة أو التأليف .و كيره الوظيائف الحكوميية ،فليم يعميل إال فيي سيكرتارية
ديوان األوقاف بين عامي  1914 :1912و كان غير راض عنها فسرعان ما تركها للعمل مشرفا علي الصفحة األدبيية
لجريدة المؤيد و سريعا ما استقال منها.
حياة العقاد سلسلة طويلة من الكفاح األدبي والسياسي والمادي ،فكان يقضي اللييل يقيرأ عليى ذبالية المصيباح ،و يقضيي
النهييار علييي وجبيية واحييدة ميين الخبييز والجييبن أو الفييول ،وكييذلك تعقبييه االسييتعمار والسييلطات الممالئيية لييه فييأخرجوه ميين
أسوان ،كما اضطهدته الملكية فسجن فاستطاع أن يزحزح كل القوي المعرقلة وينفذ إلي مكانه الطبيعي في الحياة.
عاش العقاد منفردا بنفسيه متفرغيا ليألدب والعليم مخلصيا لهميا .كيان العقياد طموحيا ولوعيا بالمعرفية اإلنسيانية المختلفية
يأخذها من مراجعها ،وهو عصامي شق طريقه بالفطرة والموهبة المصقولة بالتجربة والطموح .و كان ييؤثر العقياد مين
الكتّاب ابن المقفع و أبا الفرج األصفهاني و من الشعراء " ابن الرومي.
وأحب فنون المعرفة عند العقاد هي الشعر العربي ،واألجنبي وما يتعلق به من نقد ودراسة ،و البحث فيما وراء الطبيعة
والعلوم.
أجاد العقاد اإلنجليزية تماما بدليل أن الجملة العربية تتمثل في ذهنه باإلنجليزية فور قراءتها ،و أيضا استعانته بهيا عليي
فهم اإليطالية و اإلسبانية ،أما الفرنسية فال يعرف منها إال لماما (القليل).
أسلوب العقاد منطقي يعتمد علي المقدمات والنتائج واألفكار المرتبة ،وهيو أسيلوب علميي إال ميا كيان أدبيا خالصيا وميليه
إلي اإليقاع ونهاية الفواصل ويؤثر المعني علي اللفظ.
و يؤثر السجع في موضوعات التهكم والوجدانية لتنبيهه الذهن وتجليته للمعاني وتوكيده.
لم تجن الصحافة علي أسلوب العقاد كما فعلت مع غيره من األدبياء ،فقيد ظيل متسيما بالدراسية واالستقصياء والتحمييص
كصدي لفرديته واعتزازه بذاته.
أسئلة شاملة
س :1أين ولد العقاد؟ ومتى ولد؟ وبم كان يتصف أبواه؟
جـ :ولد العقاد في  28من يونيه عام  1889في مدينة أسوان.
 كان والداه يتصفان بحب العزلة وطول الصمت والتقى ،ولقد كانت أمه بالغة الذكاء ،دءوب ولوع بالنظافة ،أما والدهفقد كان رزينا يؤدى عمله أمين المحفوظات بأسوان في جد وذكاء.
س :2في أسوان يلتقي الماضي السحيق بالحاضر .وضح أثر ذلك في تناول العقاد لما كان يتناوله من القضايا.
جـ:كان ذا أفق واسع يجمع بين أصالة القديم وروعة الحديث ،فهو يجمع بين التقليد والتجديد.
س( :3في ملتقى الحياتين نشأ العقاد) ما المراد بالحياتين؟ وما أثرهما في العقاد؟
جـ :المراد بالحياتين :حياة الماضي العريق  -وحياة الحاضر الزاهر.
 وقد تأثر العقاد بأصالة القديم وازدهار الحاضر.س :4لقد نشأ العقاد في ملتقى حياتين متناقضتين(فيهما الماضي والحاضر الحديث).فما أثر ذلك في حياته؟
جـ :إن وجود التناقض في أسوان لم يحظ بأهمية في طفولة العقاد إال أنه انعكس عليه بعد ذلك في حياته فقد:
 - 1منحه بسطة في األفق.
 - 2أعطاه قابلية اإلحساس بسعة الحياة.
 - 3طبعه على االستعداد للتقابل وعدم اإلحساس بالتنافر.
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س :5ما أثر البيئة األسوانية في التكوين العلمي للعقاد؟
جـ :نشأ العقاد في أسوان وهي مدينة سياحية عامرة ،بها كثير من المكتبات لمنفعة السائحين ،وهي عامرة بكتب
التاريخ واآلثار والقصص والمجالت فكان العقاد يتردد عليها ويقرأ ما فيها بكل طاقته ،والوقت متسع أمامه والهدوء
يساعد على التأمل ،وكانت له نفس ُ
طلعة (طموح) يندس بين السائحين ويتحدث إليهم؛ ليمرن نفسه على الكالم
باإلنجليزية ،ويحضر المجالس التي يدعى إليها فاتصل بصفوة المثقفين رجاال ونساء ،فاتسع أفقه وانتفع بكل ذلك في
تكوينه العلمي واألدبي واستكمل بالقراءة ما فاته من التعليم الجامعي.
س :6علل :إجادة العقاد اإلنجليزية.
جـ :ألنه نشأ في أسوان التي كانت تزدحم بالسائحين ،فكان العقاد يندس بينهم ،يتحدث إليهم فأتقن المحادثة ،كما كان
يُدعى إلى مجالسهم ،فتهيأ له مجالسة صفوة األجانب ،فاستفاد من ذلك كثيرا.
س :7العبارة التي تحدث فيها العقاد عن اعترافه بفضل أسوان عليه تكشف عن منهجه في تناول قضايا الفكر وضح
ذلك.
جـ :توضح العبارة أن منهجه :هو االطالع على أمهات الكتب يقلب فيها وجوه النظر في كل ما يسمع أو يبصر من
الشيءون العامة( :االجتماعية  -السياسية  -الفكرية) بغير تضليل أو مبالغة فتتكشف أمامه واضحة جلية.
س( :8عاش العقاد بسن قلمه ومن سن قلمه) .وضح ذلك.
جـ :هي أن العقاد لم يفارقه قلمه طوال حياته بل وكانت كتاباته مصدر رزقه في المقاالت والكتب والشعر وذلك جعله
حرا ال تقيده الوظيفة.
س :9كيف كان ديوان األوقاف في الفترة التي عمل بها العقاد؟
جـ :كان ديوان األوقاف في تلك الفترة ساحة أدبية حيث كان يجمع األدباء والشعراء من شيوخ وشبان كأمثال
(المويلحي  -أحمد الكاشف  -عبد العزيز البشري  -حسين الجمل  -عبد الحليم المصري).
س :10لماذا عمل العقاد بصحيفة المؤيد؟ و لماذا تركها؟ و أثر ذلك عليه؟
جـ :عندما طلب (حافظ عوض) من (العقاد) أن يشرف على صفحة األدب بالصحيفة ،سارع العقاد بالموافقة لحبه الشديد
لألدب و لكنه لم يلبث أن استقال لسمة من سمات الكرامة في نظره وتقديره .وكانت استقالة رابحة تفرغ بعدها للقراءة
والتأليف.
س( :11كان العقاد سرعان ما يضيق بالوظائف الحكومية رافضا لبعض ما يتمناه غيره) .وضح.
جـ :لقد كان العقاد طموحا لديه اعتزاز بنفسه مما جعله ال يقبل قيود الوظيفة وال يرضى لنفسه تقبل األوامر وميله إلى
الحصول على أعلى مكانة أدبية وعلمية ،فكل هذا جعله رافضا للمناصب ،راغبا في التفرغ للقراءة والتأليف.
س :12حياة العقاد سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح المتعدد الجبهات .وضح ذلك.
جـ :كان لكفاح العقاد جبهات كثيرة منها كفاح سياسي وكفاح أدبي وكفاح مادي ،والكفاح السياسي حيث كافح االستعمار
وأعوانه وذاق مرارة السجن ولكنه صمد وانتصر ،والكفاح األدبي حيث علم نفسه بنفسه عن طريق القراءة والثقافة
المتنوعة والمعارك األدبية التي خاضها داعيا إلى التجديد.
 والكفاح المادي حيث نشأ فقيرا فصبر ،فكان يقضي الليل يقرأ على ذبالة مصباح ويقضي النهار على وجبة واحدة منالخبز والجبن أو من الخبز والفول حتى استطاع أن يزحزح كل القوى المعرقلة وينفذ إلى مكانه الطبيعي في الحياة.
س :13ما الذي فعله كل من االستعمار والسلطات المعاونة له والملكية مع العقاد؟
جـ :لم يستطع االستعمار وال السلطات المعاونة له أن يفعلوا معه شيئا غير أنهم أخرجوه من بلده أسوان.
 أما الملكية فقد اضطهدته حتى أودعته السجن.س( :14كان الضطهاد الملكية للعقاد أثر عليه) وضح ذلك.
 - 1خال لألدب والعلم.
 - 2عاش بين كتبه ال يمل صحبتها وال تمله.
 - 3انتظمت حياته على القراءة والكتابة ،رفيقه كتاب هو قارئه أو هو كاتبه.
س :15كيف صارع العقاد الفقر واألحداث والسلطات؟
جـ :صارع العقاد الفقر واألحداث والسلطات فقد صارع الفقر بتقليل الطعام ،وباستخدام مصباح الغاز وبمقاومة الظروف
المحيطة التي عاش فيها .فكان يقضى النهار على وجبة واحدة من الخبز أو الجبن أو الخبز و الفول.
 وصارع األحداث عبر العمل الذي كان يطمع في االستقرار من خالله ولكنه ال يلبث أن يجد ما يتعارض مع كرامتهفيستقيل ليواجه مصيرا مظلما .ومن كفاحه األدبى :أنه كان يقضى الليل يقرأ على ذبالة مصباح.
 وصارع السلطات حينما تعقبه االستعمار وأخرجه من بلدته واضهطدته الملكية حتى أودع السجن.س :16كيف تغلب العقاد على المصاعب التي واجهته؟
جـ :تغلب على هذه المصاعب بالقراءة ،واتخذ من الكتاب صديقا له ،ومن العلم في كل فروع المعرفة هدفا وظل كذلك
طوال حياته فتهيأ له من العلم والمعرفة ما يعجز عنه فريق من العلماء.
س :17لماذا يعتبر العقاد من الرجال العصاميين؟ جـ :ألنه اعتمد على نفسه في بناء مستقبله وشق طريقه في الحياة
بسالح الفطرة والموهبة األصيلة.
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س :18ماذا تعرف عن مظاهر ثقافة العقاد وفنون المعرفة عنده؟
جـ :مظاهر الثقافة عند العقاد :لقد قرأ العقاد أمهات الكتب جميعا في العربية وهو يفضل من كتابها ابن المقفع وصاحب
األغاني ومن الشعراء ابن الرومي.
 فنون المعرفة المفضلة عنده: - 1الشعر سواء كان عربيا أو أجنبيا وما يتعلق به من نقد ودراسة.
 - 2البحث فيما وراء الطبيعة والعلوم.
س :19ما اللغات التي عرفها العقاد؟
جـ :كان يجيد من اللغات اإلنجليزية إجادة تامة لدرجة أنه كان يستعين بها على فهم اإليطالية واألسبانية أما الفرنسية
فكان يعرفها قليال.
س :20اذكر الخصائص الفنية ألسلوب العقاد.
 - 1أسلوبه منطقي يعتمد على المقدمات والنتائج - 2.يفضل المعنى على اللفظ.
 - 3يميل إلى اإليقاع ونهاية الفواصل في غير حشو - 4.تغلب عليه الصفة العلمية.
س :21للعقاد رأى في السجع فما هو؟
جـ :كان العقاد يميل إلى السجع أحيانا في موضوعات التهكم والموضوعات الوجدانية حيث إنه يرى أن السجع ينبه
الذهن ويزيد المعاني وضوحا وتوكيدا.
تجن الصحافة على العقاد جنايتها على األدباء .وضح ذلك.
س :22لم ِ
جـ :لم تجن الصحافة(بتأثيرها السيئ) على العقاد جنايتها على األدباء فقد ظل أسلوب العقاد له الطابع الذي ال يتغير
طابع الدراسة واالستقصاء والتمحيص وهذا يرجع إلى اعتزازه بنفسه فال تسيطر علي شخصيته شخصية أخرى.
س :23ما الدروس المستفادة من دراسة حياة العقاد؟
جـ :نتعلم من دراستنا لحياة العقاد :االعتماد على النفس والصبر والكفاح والصمود وحب القراءة والثقافة ،والقناعة
وتحمل الشدائد لتحقيق النجاح في الحياة.
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