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املقدمة
		الحمد ل ّله بارئ النسم ،ومعلم اإلنسان ما لم يعلم ،وأصلي وأسلم على أفصح من
نطق بلسان عربي مبين وآله وأصحابه التابعين ...وبعد.

		يأتي هذا الكتاب في شكله الجديد في إطار مساعي األزهر الشريف للتطور
والتجديد ،وضمن خطته المتنامية للمراجعة والتدقيق.

		وقد َض َّم هذا الكتاب عشرة موضوعات راعت التنواع بين التراثي والعصري
والديني واالجتماعي ،واستهدف بتلك الموضوعات تعزيز االنتماء ،وترشيد الفكر،
وتقويم السلوك ،وتهذيب الوجدان.
		وقد حرص الكتاب على تنمية مهارات الطالب اللغوية بزيادة حصيلته اللغوية،
وإثراء أفكاره ،وإطالعه على نصوص مختارة في مختلف الموضوعات.

كثيرا من األنشطة اإلنشائية.
قسما ً
		كما ضم الكتاب ً
خاصا بفن اإلنشاء تناول ً
وقد أتبعت موضوعات الكتاب بعدد من التدريبات واألنشطة اإلثرائية ،وراعت قياس
مختلف المهارات :المعرفية ،والوجدانية ،والسلوكية.

		وقد شارك في إعداد الكتاب لفيف من األكاديميين الذين قاموا على إعداد المستوى
التعليمي ،ونخبة من التربويين الذين وضعوا األهداف التربوية ،وراعو التقارب بين
المضمون وغاياته التربوية المختلفة.
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الرموز واإلرشادات
أهداف الدرس

عرض املوضوع

األنشطة والتدريبات

معاين املفردات والرتاكيب

تدريبات متنوعة

معاين املفردات

د

املناقشة

قراءة إثرائية

األهداف العامة للكتاب

*يفهم معاني المفردات الصعبة من خالل السياق.

*تحليل النص المقروء إلى أجزاء ،ومعرفة العالقة بين بعضها البعض.
*يصل إلى المعاني المتضمنة ،أو التي بين السطور.

*يبرز ما في العمل األدبي من إسهاب ممل ،أو إيجاز مخل بالمعنى.
*يستنتج ما يتصف به األديب من خصائص ،وما يؤمن به من قيم.

*تقسيم النص إلى وحدات ،وتحديد موضوع كل منها في صورة عنوان مناسب لها.
*يتابع األفكار بدقة عند االستماع ،وتسجيل أهم هذه األفكار.
*يعالج المعاني الواردة في النص ،ويشرح ما غمض منها.
*يحلل النص المقروء إلى عناصره الرئيسية والفرعية.
*يدرك التفاصيل الدقيقة في النص المقروء.

*يميز بين التعبيرات الصريحة والمجازية في النص.
*يعود الطالب على الكتابة باللغة الصحيحة.

*يمكن الطالب من التعبير عن أفكارهم باستخدام الكلمات المناسبة دون خوف أوخجل أو عجز.
*يوسع ويعمق أفكار الطالب ،ويعودهم التفكير المنطقي.

*يساعد الطالب على تطبيق ما تعلموه من مهارات في مواد اللغة العربية األخرى من خالل ما
يكتبونه ،أو يتحدثون به.
*يقوى لدى الطالب مهارة العرض الجيد لألفكار و المعاني.

*يكسب الطالب آداب المحادثة والمناقشة.

*يمكن الطالب من كافة أشكال التعبير وفنونه المتعددة.

*يجعل الطالب يتقنون الفنون الكتابية المختلفة التي يمارسونها في حياتهم العلمية.

*يزيد من الثروة اللفظية لدى الطالب عن طريق التحدث معهم و منحهم فرصة اإلفصاح عما
بداخلهم.
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املطالعة

1

الدرس

1
1
األول

بالغة القرآن الكرمي

()١

أهداف الدرس
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل أن
1

1يقرأ الدرس قراءة صحيحة.

5

يكون رؤية عن بالغة القرآن الكريم وفصاحته.
ِّ 5

عم يفهم بأسلوب أديب.
يعب َّ
ِّ 3

7

7يقدم صورا بالغية من نصوص القرآن الكريم.

2

فهام صحيحا.
2يفهم املقروء ً

4

4يم ِّيز بني املصطلحات املتقاربة يف املعنى.

3

( )١لإلمام محمد الخضر حسين (بتصرف).

2

6
8

6يقدر أمهية البالغة يف فهم املعنى املراد.

8يستشعر قيمة البالغة وأثرها يف القرآن الكريم.

مطالعة

مقدمة

القرآن الكريم كالم اهلل املعجز :فلكل مفردة من مفرداته داللة جيتهد املفرسون يف تفسريها ،وقد
حوت أساليبه من البالغة حدا يصل عند علامء البيان إىل درجة اإلعجاز
عرض املوضوع

( )1دعوة احلق
لدعوة اإلسالم براهني ناطقة بأهنا دعوة حق ،ولسان صدق ،وأقوى هذه الرباهني داللة،
وأملؤها للقلوب يقينًا ،ذلك الكتاب الذي نزل به الروح األمني عىل خاتم املرسلني ،ولو مل
تقرتن الدعوة اإلسالمية إال به لكان كافيا يف إقامة احلجة عىل أهنا الرسالة الشاملة اخلالدة.

(ِ )2م ْن أوجه اإلعجاز يف القرآن الكريم

للبحث يف إعجاز القرآن الكريم نواح كثرية نذكر منها:
1 )1فصاحته وبالغته.
2 )2سالمته من التناقض واالختالف يف املعنى واملضمون.
3 )3تناوله الدقيق للوقائع التارخيية املاضية عىل نحو خال عن شائبة األساطريواخلرافات.
4 )4ما جاء به يف جمال األخالق والرتبية للمرء واملجتمع.
وفيام ييل بيان لفصاحة القرآن الكريم وبالغته

( )3معنى الفصاحة والبالغة
الفصاحة هي سالمة األلفاظ من اللحن واإلهبام وسوء التأليف والتكلم بلغة خالية من
التعقيد قال اإلمام اجلرجاين :الفصاحة يف املفرد خلوصه من تنافر احلروف والغرابة وخمالفة
القياس .ويف الكالم :خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلامت .ويف املتكلم :ملكة يقتدر هبا
عىل التعبري عن املقصود بلفظ فصيح
والبالغة والفصاحة يقعان صفة للكالم واملتكلم إال أن اللفظ املفرد ال يوصف بأنه بليغ
ويوصف بأنه فصيح.
3

مطالعة

( )4اختيار املفردة يف القرآن الكريم
ومن أبرز وجوه اإلعجاز يف القرآن الكريم اختيار اللفظة املفردة ومن يتأمل
جيد أن القرآن الكريم يراعي عند اختيار املفردة ما يعرتهيا من أحوال الذكر واحلذف
()١
﴾
فعىل سبيل املثال يقول اهلل تعاىل﴿ :
ويف أية أخرى ﴿ :
﴾( )٢وكذلك يقول اهلل تعاىل:
﴾()٣وقرئت يف موضع أخر﴿:
﴿

﴾( )٥ويقول تعاىل﴿ :
ويقول سبحانه وتعاىل ﴿ :
كام ُيراعي ما يعرتي املفردة من أحوال اإلبدال وذلك نحو :
قوله تعاىل﴿ :
سبحانه وتعاىل﴿ :

﴾

()٦

﴾( )٧ويقول

﴾( )٩وقوله تعاىل﴿ :
وكذلك قوله تعاىل﴿ :
وكل ذلك وغريه سيق بغرض مقصود ومل يأت اعتباطا ولنعلم أن القرآن الكريم إنام
حيذف من الفعل للداللة عىل أن احلدث أقل مما مل حيذف منه ،أو ألن زمنه أقرص أو
ملطابقة املقام فينحذف
يف مقام اإلجياز ،ويثبت يف مقام اإلطناب.
ففي قوله تعاىل (:تنزل -تتنزل ) :حذفت التاء من الفعل يف آية سورة القدر
ألن التنزل أقل .فليلة القدر تأيت مرة واحدة يف السنة وبقيت التاء يف آية سورة فصلت
ألن التنزل أكثر فنزول املالئكة عىل املؤمنني لتبرشهم باجلنة يكون عىل مدار العام.

( )١سورة القدر .اآلية٤ :
()٢سورة فصلت .اآلية٣٠ :
( )٣سورة النساء .اآلية٩٧ :
( )٤سورة النحل .اآلية٤٧:
( )٥سورة الكهف .اآلية٦٤ :
()٦سورة يوسف .اآلية٦٥ :
()٧سورة األنعام اآلية٤٢:
( )٨سورة األعرف .اآلية٩٤:
( )٩سورة النمل .اآلية٤٧ :
( )١٠سورة يس .اآلية١٨:
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﴾

()٤

﴾

()٨

﴾

()١٠

وملا كان الصعود فوق السد أسهل من خرق وثقب احلديد فإن اهلل تعاىل قابل كال مما
يناسبه فقابل السهل باألقل حروفا وقابل الصعب باألكثر حروفا واملعنى مل يستطيعوا السهل
وال الصعب ونحن نعلم أن بالغة القول تعتمد يف األساس عىل أن تكون ألفاظه فصيحة
وداللتها عىل املعنى منتظمة وافية.

( )5إحكام نظمه

املراد بأحكام النظم أن تقع كل كلمة موقعها الالئق هبا حيث تكون كلامت النظم متناسبة بأخذ
بعضها برقاب بعض ،فال يمكنك أن تضع يدك وتقول :ليت هذه الكلمة تقدمت أو تأخرت
عن األخرى.

وإذا نظرنا إىل النظم القرآين فإننا نراه قد بلغ الغاية التي ليس وراءها مطمع :فال يمكنك
وأنت العارف بقوانني البيان الناظر يف منشآت البلغاء بإمعان ،أن تشري إىل الكلمة من كلامت
القرآن وتقول :لو استبدل هبا كلمة أخرى لكانت اجلملة أشد انسجاما أو أصفى ديباجة يصل
الكلمة بام يالئمها ،ويعطف اجلملة عىل ما يناسبها ،ويضع اجلملة معرتضة بني الكلمتني
املتالئمتني ،أو اجلملتني املتناسبتني ،فرتى الكلمتني أو اجلملتني مع اجلملة املعرتضة بينهام
كالبناء املحكم.

لقد بلغ القرآن الكريم الطرف األعىل من حسن البيان فهو عىل طول أمده ،وكثرة
()٢
)
سوره ،نزل متناسبا يف حسن بيانه ،كام قال اهلل تعاىل( :
()٣
)
وقال سبحانه وتعاىل( :

( )١سورة الكهف .اآلية٩٧ :
( )٢سورة الزمر  .اآلية٢٣ :
( )٣سورة النساء .اآلية٨٢:
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﴾ ( )١واحلديث عن السد
وكذلك يف قوله تعاىل﴿ :
الذي أقامه ذو القرنني من زبر احلديد والنحاس املذاب ومعنى أن يظهروه :أن يصعدوا عليه
ومعنى النقب :اخلرق والثقب.

مطالعة

تدريبات متنوعة
1 .1أجب (نعم) أو (ال) عام يأيت:

( أ ) هذا املقال لإلمام حممد مصطفى املراغي
(ب) تناول املقال اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم
( ج ) ال فرق بني البالغة والفصاحة
( د ) النظم القرآين بلغ الغاية التي ليس وراءها مطمع

وجها من أوجه اإلعجاز ذكرت يف املوضوع إمجاال؟
2 .2كم ً

)
)
)
)

(
(
(
(

ً
تفصيل؟
وجها من أوجه اإلعجاز القرآين ذكر يف املوضوع
 3 .3كم ً
4 .4هل هناك أوجه أخرى مل تذكر يف املوضوع؟

5 .5ما رأيك يف العناوين الفرعية التي عىل رأس كل فقرة؟ ع ّلل ملا تذكر.
 6 .6اذكر عنوانًا ً
بديل لكل عنوان وضعه عىل رأس كل فقرة من فقرات املوضوع.
7 .7حدد الكلامت التي مل تعرف معناها.

8 .8أكمل اجلدول اآليت بام يناسب كل كلمة:
الرقم

الكلمة

٢

احلجة

٣

أحكام

٤

وجه

١

األلباب

مفردها

 9 .9ناقش مع زمالءك كل فكرة من األفكار اآلتية:
( أ ) بداية نزول القرآن الكريم  ...وكم استغرق نزوله؟
(ب) احلكمة من نزول القرآن الكريم متفر ًقا.
(ج) ما ينبغي عىل املسلم من طهارة عند مس القرآن الكريم
6

مجعها

مطالعة

(د) حفظ القرآن الكريم وإجادة تالوته وتعلم أحكامه والعمل عىل تعاليمه.
(هـ) تكرار القصص القرآين.

1010استخدم األسلوب االستداليل يف بيان كل فكرة من األفكار اآلتية:
( أ ) أن القرآن الكريم كالم اهلل.
(ب) أن هذا الكتاب معجر.
أوجها عديدة لإلعجاز القرآين.
( ج ) أن هناك
ً
( د ) أن القرآن الكريم بلغ الغاية يف إحكام نظمه.
(هـ) كام ورد باملوضوع عدة آراء منها:

1111اذكر رأي املفرسين يف الفرق بني (تنزل وتتنزل) ( .اسطاعوا  -استطاعوا)
(نبغ  -نبغي) يف املعنى.

1212حياول البعض إثارة الشبهات حول الدين .اخرت السبيل األمثل للرد عليهم من بني
اخليارات التالية مستعينا لقوله تعاىل :
( أ ) جتاهل ما يدعون إليه والتمسك بتعاليم ديننا لنكون قدوة ومثاال هلم.
(ب) مناظرهتم لتفنيد ادعاءاهتم.
( ج ) الرد عىل تلك االدعاءات بمؤلفات ومقاالت صحفية.
( د ) جتاهل ما يدعون إليه.
(هـ) التعصب والرد بعنف.
()١
﴾
تذكر قبل اإلجابة قوله تعالى﴿
وقوله تعالى
﴿
﴿

﴾

()٣

﴾( )٢وقوله تعالى

1313اكتب مقاال بعنوان (النظم القرآين وأثره يف أحكام الترشيع) مستعينا بمكتبة املعهد
أو شبكة املعلومات الدولية

( )١سورة األعراف .اآلية١٩٩:
( )٢سورة النحل اآلية١٢٥:
( )٣سورة فصلت .اآلية٣٤:
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الدرس

٢
1
الثاين

نصيحة أبي حازم لسليمان بن
عبد امللك

أهداف الدرس
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل أن:
1

فهام صحيحا.
1يفهم املقروء ً

3

3يم ِّيز بني الفكرة العامة واألفكار اجلزئية.

2
4
5

8

يعربعم فهمه بأسلوب فصيح.
2
َّ

يكون أحكاما نقدية لكل ما يقرأ.
ِّ 4

5يلتزم بالقيم التي يتضمنها الدرس.

مطالعة

مقدمة

للنصيحة أثر عظيم يف حياة الفرد واملجتمع عىل حد سواء ،فهي أساس بناء األمة ،وهي
السياج الواقي من الفرقة والتنازع ،وهي عامد الدين وقوامه ،وقد قال [:الدين النصيحة]
عرض املوضوع

( )1زيارة أمري املؤمنني للمدينة:

ملا حج أمري املؤمنني سليامن بن عبد امللك سنة ثامن وتسعني للهجرة؛ قصد مدينة رسول اهلل
لزيارة قربه الرشيف ،وكان معه من ذوي خاصته ،ابن شهاب الزهري ،ورجاء بن حيوة ،وقد أقام
باملدينة ثالثة أيام ،وفد إليه خالهلا وفود الناس من كل جهة ،وأتاه فيها وجوه أهل املدينة وفقهاؤها،
وعلامؤها وخيارها ،وسأل سليامن يف حديث له مع بعض هؤالء :أ ما ههنا رجل ممن أدرك أصحاب
رسول اهلل ؟ فقيل له :بىل؛ ههنا أبو حازم أدرك منهم من أدرك ،وأخذ عنهم فقهه وعلمه ،ولو أرسلت
إليه يا أمري املؤمنني أتاك فبعث إليه.

( )2أبو حازم يف جملس أمري املؤمنني:

دخل أبو حازم جملس أمري املؤمنني سليامن بن عبد امللك وأقام ينتظر اإلذن يف اجللوس،
وأبطأ عليه اإلذن شيئا ،فألقى عكازه وجلس؛ وألقى عليه سليامن أول نظر ,ة فازدرته عينه؛ إذ رأى
رجال أقور أعرج ،وكلمه سليامن :ما هذا اجلفاء الذي ظهر منك يا أبا حازم؟ وأي جفاء رأيت
مني يا أمري املؤمنني؟ فقال سليامن :إنه أتاين الوفود ،وأتاين وجوه أهل املدينة وفقهاؤها وخيارها،
وأنت معدود فيهم ،ومل تأتني ،فقال أبو حازم :ما جرى بيني وبينك معرفة حتى آتيك عليها ،وال
يل عندك حاجة فأنا أطلبها! وسمع سليامن هذا الكالم فاستوى يف جملسه ،وقال :صدق الشيخ .

(ِ )٣حكَم أيب حازم:

وملا ملس أمري املؤمنني من كالم أيب حازم احلكمة سأله :يا أبا حازم :ما لنا نكره املوت؟
قال :ألنكم خربتم آخرتكم ،وعمرتم دنياكم ،فأنتم تكرهون النقلة من العمران إىل اخلراب! .قال
سليامن:صدقت.
9
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ثم سأله :فكيف القدوم عىل اآلخرة؟ قال أبو حازم :أما املحسن فكالغائب يقدم عىل أهله من
سفر بعيد ،وأما قدوم امليسء فكالعبد اآلبق ،يؤخذ فيشد كتافه ،فيؤتى به عىل سيدٍّ فظ ،غليظ ،فإن شاء
عفا ،وإن شاء َّ
عذب ،فأستعرب سليامن ،وبكى بكاء شديدً ا ،وبكى َمن حوله ،ثم قال :ليت شعري ما
لنَا عند اهلل يا أبا حازم؟ قال :ا ْع ِر ْض نفسك عىل كتاب اهلل ،فإنك تعلم مالك عند اهلل ،قال سليامن:
()١
﴾
وأين ُأصيب تلك املعرفة؟ قال :عند قوله تعاىل﴿:

قال سليامن :يا أبا حازم فأين رمحة اهلل؟ قال﴿:
﴾( )٢وسأل
سليامن فقال :يا أبا حازم من أعقل الناس؟ قالَ :من تع َّلم العلم ،واحلكمة ،وع َّلمها الناس!
قالَ :ف َمن أمحق الناس؟ قال :من َّ
حط يف هوى رجل وهو ظامل ،فباع آخرته بدنيا غريه! قال
سليامن :فام أسمع الدعاء؟ قال :دعاء املخبتني اخلائفني .قال سليامن :فام أزكى الصدقة عند اهلل؟
قال جهد ّ
املقل.

( )٤نصيحة أيب حازم لسليامن:

قال سليامن :فام تقول ( يا أبا حازم) فيام ابتلينا به؟ قال أبو حازم :أعفنا من هذا ومن
الكالم فيه ،أصلحك اهللُ! قال سليامن :نصيحة تُلقيها؟ فقال :ما أقول يف سلطان ُسفكت فيه
الدماء احلرام ،وقطعت به األرحام ،و ُع ِّطلت به احلدود ،ونكثت به العهود ،وكل ذلك جلمع
متاع الدنيا املشينة ،ثم مل يلبثوا أن ارحتلوا عنها!! فيا ليت شعري ،ما تقولون وما يقال لكم؟!فقال
بعض جلساء أمري املؤمنني :بئس ما قلت يا أقور! أمرياملؤمنني يستقبل هبذا؟ فقال أبو حازم:
اسكت يا كاذب ،فإنام أهلك فرعون هامان! إن اهلل أخذ عىل العلامء لِ ُي َب ِّينَنَّ ُه للناس وال يكتمونه.

( )٥أمري املؤمنني يطلب من أيب حازم أن يصحبه:

ُصب منا
وبعد ما سمع أمري املؤمنني كالم أيب حازم قال له :اصحبنا يا أبا حازم ت ْ
ِ
ب منك ،قال :أخاف أن أركن إىل الذين ظلموا فيذيقني اهلل ضعف احلياة وضعف
و نُص ْ
املامت! قال سليامن :فتزورنا؟ قال أبو حازم :إنا عهدنا امللوك يأتون إىل العلامء ،ومل يكن
العلامء يأتون امللوك ،فصار يف ذلك صالح الفريقني ،قال سليامن :فأوصنا وأوجز.

( )١سورة االنفطار .اآليتان١٣،١٤:
( )٢سورة األعراف .اآلية٥٦:

10

مطالعة

قال :اتق اهلل فال يراك حيث هناك ،وال يفقدك حيث أمرك ،قال سليامن :ادع لنا بخري،
قال :اللهم إن كان سليامن ول ّيك فبرشه بخريي الدنيا واآلخرة؛ وإن كان عدوك فخذ إىل اخلري
بناصيته ،فقال سليامن زدين ،قال :قد أوجزت ،فإن كنت وليه فاغتبط ،وإن كنت عدوه فاتعظ
فإن رمحته يف الدنيا مباحة ،وال يكتبها يف اآلخرة إال ملن اتقى يف الدنيا .فال نفع يف قوس يرمى
بال وتر ،فأعجب سليامن بأمره ،وقال :ألف دينار هذه فخذها يا أبا حازم .قال :ال حاجة يل
ِ
أحب إ ّيل من أن آخذها !!
هبا ،ولئن كانت ثمنًا ملا َسم ْع َتَ ،فأك ُْل امليتة والدم يف حال الرضورة ّ

قراءة إثرائية:
1 .1أمري املؤمنني :سليامن بن عبد امللك:
اخلليفة األموي السابع ،توىل اخلالفة يوم وفاة أخيه الوليد بن عبد امللك سنة ٩٦هـ،
ومدة خالفته ال تتجاوز السنتني وسبعة أشهر ،كان الناس يف دمشق يسمونه مفتاح
اخلري؛ ألنه أشاع العدل ،وأنصف الرعايا ،وقد حافظ عىل اتساع الدولة األموية
وقوهتا ،واستخلف من بعده عمر بن عبد العزيز.

2 .2أبو حازم سلمة بن دينار:
اإلمام القدوة الواعظ شيخ املدينة النبوية الزاهد ،ولد يف أيام ابن الزبري ،مل يكن يف
زمانه مثله ،قال عنه عبد الرمحن بن أسلم :ما رأيت أحدا احلكمة أقرب إىل فِيه من
أيب حازم ،اختلف يف سنة وفاته.
3 .3ابن شهاب الزهري:
هو حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن شهاب ،ولد سنة ثامن ومخسني بعد
اهلجرة ،أسند أكثر من ألف حديث عن الثقات ،تويف سنة ١٢٤هـ وهو ابن اثنني
وسبعني سنة.

4 .4رجاء بن حيوة:
اإلمام القدوة الوزير العادل الفقيه الثقة ،ولد يف بيان من أرض فلسطني وكانت
والدته يف أواخر خالفة عثامن بن عفان ،ومات يف أول إمرة هشام بن عبد امللك ،سنة
اثنتي عرشة ومائة ،قال عنه مسلمة ابن عبد امللك :برجاء بن حيوة وبأمثاله ننرص.
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معاين املفردات
الرقم

الكلمة

٢

ازدراء

١
٣

قور
َأ َ

عور ،واجلمع قور
َأ َ
ِ
الغل َظة

٤

٦

ال َف ّظ

٧
٨
٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤

اآلبق

استعرب

احتقار مصدر للفعل ازدرى

اهلارب

ا ُمل ِسء اجلاين ،واجلمع أفظاظ وفِظاظ
َج َر ْت َد ْم َع ُت َه

ليت ِش ِ
عري

ليتني َأ ْش ُع ُر

املخبتني

املتواضعني اخلاشعني

َح َّط

ُجهدُ ا ُل ِق َّل
َت
ُس ِفك ْ
ن ِ
ٌك َث ْت
َأ ْرك ُن

١٥

ا ْغتبِ ْط

١٧

الوت ََر

١٦
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السياج

السور ،واجلمع أسوجة
ُّ

اجلفاء

٥

معناها

ال َق ْوس

ص أو ح َّقر
َأ ْن َق َ

قدر ما حيتمله حال القليل املال
ُأ ِري َق ْت

ن ُِق َض ْت
َأثِ ُق

أفرح

آلة عىل هيئة هالل ت َُر َمى هبا (السهام)
مع َّلق القوس (واحد أوتار القوس)

مطالعة

 .١أجب عن األسئلة اآلتية :
( أ ) متى استوى سليامن بن عبد امللك من جملسه؟ وما داللة ذلك؟
(ب) بم أجاب أبو حازم عىل سؤال أمري املؤمنني :ما لنا نكره املوت؟
( ج ) ما الذي جعل أمري املؤمنني يبكي بكاء شديدا هو ومن حوله؟
( د ) ارشح العبارة اآلتية( :إن اهلل أخذ عىل العلامء يل ب َّينَنَّه للناس ،وال يكتمونه)

 .٢أجب عام يأيت من املوضوع السابق
( أ ) من أعقل الناس؟
(ب ) من أمحق الناس؟
( ج ) ما أسمع الدعاء؟
( د ) ما أزكى الصدقة؟

(فاستعرب سليامن ،وبكى بكاء شديدا ،وأبكى من حوله ،ثم قال :ليت شعري ما لناعند
اهلل يا أبا حازم)؟

 .٣ختري الصواب مما بني القوسني فيام يأيت
( أ ) معنى استعرب( :طلب العربة استهرت واستهان سال دمعه)
(ب) بكء مصدر دال عىل( :حركة واضطراب استهتار واستهانة سيالن دمعه)
( ج ) املراد من قوله :ليت شعري( :ليتني أحس ليتني أقول شعرا ليتني أتَّعظ)
( د ) يا أبا حازم نصبت كلمة (أبا) (باأللف بالفتحة املقدرة عىل األلف جيوز الوجهان عىل لغة).
 .٤رأى رجال أقور أعرج وألقى عليه أول نظرة فازدرته عينه:
( أ ) ما معنى (أقور)؟ وما مجعها؟
(ب) اذكر مرادف كلمة (ازدرته) ثم هات مصدرها.
( ج ) مل َ مل ْ تنون كلمتي (أقور أعرج) ومها منصوبتان صفة لرجل؟

 .٥اقرأ ثم أجب:
( قال أمري املؤمنني :أما ههنا رجل ممن أدرك أصحاب رسول اهلل قيلَ :ب َل)
( أ ) مل َ أجيب عن سؤال أمري املؤمنني بحرف اجلواب (بىل)؟ ومتى يقال( :نعم)؟
(ب) من التابعي الذي أدرك أصحاب رسول اهلل ؟
(تابعي)؟
( ج ) ما املقصود بكلمة
ّ
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 .٦اذكر رأيك يف:
( أ ) عدم قبول أيب حازم للامل الذي منحه إياه أمري املؤمنني؟
(ب) قول بعض جلساء أمري املؤمنني أليب حازم :يا أقور أمري املؤمنني يستقبل هبذا؟
( ج ) حرص أمري املؤمنني عىل طلب الدعاء له من أيب حازم؟
 .7فإنام أهلك فرعون هامان
( أ ) (إن) حرف ناسخ خيتص بالدخول عىل اجلمل االسمية فكيف دخل عىل الفعل أهلك؟
(ب) ما حكم تقديم املفعول به عىل الفاعل يف قوله أهلك فرعون هامان؟ علل ملا تذكر
( ج ) ماذا قصد أبو حازم هبذا القول؟
 .8استخرج من املوضوع السابق ما يدل عىل القيم اآلتية:
( أ ) حرص اخللفاء عىل مصاحبة رجال الدين ومقابلة الفقهاء
(ب) حسن التأدب مع اخللفاء عند تقديم النصيحة هلم
( ج ) زهد األئمة وشجاعتهم يف اإلدالء بكلمة احلق.
( د ) العلم والصدق والزهد ،قيم تكسب صاحبها اإلعزاز واإلكبار.
(هـ) النصيحة واجبة هلل ،ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني ،وعامتهم.

 .9ضع عالمة الصواب ( ) أو عالمة اخلطأ ( ) قرين كل عبارة مما يأيت:
( أ ) مل يذكر العام الذي حج فيه أمري املؤمنني (سليامن بن عبد امللك) باملوضوع
		
( ب ) أقام سليامن بن عبد امللك باملدينة (مخسة أيام)
وبج له وأحسن استقباله
( ج ) بمجرد دخول أيب حازم عىل اخلليفة رحب به َّ
		
( د ) اعتذر أبو حازم للخليفة ملا عاتبه عىل جفائه
(هـ) مل جيلس أبو حازم إال بعد أن أذن له أمري املؤمنني باجللوس

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

 .١٠مستعينًا بمكتبة املعهد ،أو بشبكة املعلومات الدولية ،اكتب موضوعا عن آداب
النصيحة يف اإلسالم.
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الدرس

٣
1
ا ل ث ال ث

أصل اللغة (إلهام أم اصطالح)

أهداف الدرس
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل أن:
الدرس قراء ًة صحيح ًة ،مراع ًيا جودة النطق،
 1 1يقرأ
َ
وصحة الضبط ،ومتثيل املعنى.
صحيحا.
فهم
ً
2 2يفهم املقروء ً

عم يفهم بأسلوب فصيح.
يعب َّ
ِّ 3 3

4 4يم ِّيز بني الفكرة العامة واألفكار اجلزئية.

يكون أحكا ًما نقدية لكل ما يقرأ.
ِّ 5 5

 6 6يقدر أمهية البالغة يف فهم املعنى املراد.

 7 7يقارن بني اآلراء املتعددة يف نشأة اللغة.
8 8يستشعر أمهية اللغة يف حياة اإلنسان.
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مقدمة

أخذ موضوع نشأة اللغة حيزا واسعا من اجلدال والبحث واملناقشة وما تزال املسألة حمل
خالف وما يزال السؤال مثارا أهي إهلام ووحي من عند اهلل أم هي اصطالح متفق عليه؟
واملوضوع الذي بني أيدينا يعرض هذه اآلراء واحلجج.
عرض املوضوع

( )1مدرسة التوقيف

يتزعم هذه املدرسة أبو عىل الفاريس أستاذ أيب الفتح عثامن بن جني ،حيث يقولَّ :
إن

أصل اللغة وحي من عند اهلل ،وحيتج بقوله سبحانه تعاىل﴿ :

﴾

()١

فإن قيل :اللغة فيها أسامء وأفعال وحروف ،وليس جيوز أن يكون املعلم من ذلك األسامء
خص األسامء وحدها؟
وحدها دون غريها مما ليس بأسامء ،فكيف َّ
قيل اعت ُِمد من حيث كانت األسامء أقوى األنواع الثالثة؛ والبد لكل كالم مفيد من االسم،
وقد تستغني اجلملة املستقلة عن ِّ
كل واحد من الفعل واحلرف؛ فلام كانت األسامء من القوة
واألولية يف النفس والرتبة عىل ما ال خفاء به جاز أن يكتفى هبا عم هو ٍ
تال هلا؛ وحممول يف
َّ
احلاجة إليه عليها .واملقصود باألسامء (اللغة)؛ واملراد باللغة مجيع اللغات العاملية ،أي أن آدم
يعرف اسم (اجلبل) مثال بجميع اللغات

( )2مدرسة االصطالح

رأي أكثر أهل النظر حيث يقولونَّ :
إن أصل اللغة تواضع واصطالح ال وحي وتوقيف،
واستدلوا عىل ذلك بأن قوله( :وعلم آدم األسامء كلها) يقصد به واهلل أعلم أوجد فيه القدرة
عىل تعلمها؛ فتعلمها وحده ،فتكون نسبة وضع األسامء إىل البرش ،ال إىل املوىل سبحانه وتعاىل
وكذلك عدم جواز لغة توقيفية مع وجود التضاد والرتادف واملشرتك اللفظي فيها.
فلو كانت اللغة وق ًفا من عند اهلل ما وجد فيه لفظ حيتمل معنيني كلفظ (اجلون) :حيث يطلق
عىل األبيض ،ويطلق عىل األسود ،كام يطلق عىل النور وعىل الظلمة .وكذلك لفظ (التعزير)
حيث يطلق للتعظيم أو للتعنيف ،ولفظ (الطرب) للفرح أو احلزن ،و(الناهل) للعطشان،
( )١سورة البقرة .اآلية٣١ :
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﴾
﴿:
(ح َفدَ ة) :بمعنى اخلدم واألعوان ،ويطلق عىل بني املرآة من غري زوجها ،ويطلق عىل
ومثل َ
األصهار ،وعىل أبناء اإلماء.
()2
﴾
قال تعاىل ﴿ :
وكذلك ما وجدت ظاهرة الرتادف وهي اشرتاك األلفاظ املتعددة يف الداللة عىل معنى
واحد ،مثل( :السيف) ،احلسام  ،املهند  ،الصارم ،ا ُل ْ ِ
ش ِ ّف للداللة عىل آلة احلرب املعروفة.
ومثل( :األسد) ،الليث  ،الغضنفر  ،الرضغام  ،القسورة للداللة عىل احليوان املفرتس.
()1

( )3مدرسة املحاكاة

ذهب البعض إىل أن أصل اللغات كلها إنام هو األصوات املسموعة ،كصوت الريح،
وحنني الرعد ،وخرير املاء ،وهنيق احلامر ،ونعيق الغراب ،وصهيل الفرس ،و نزيب الظبي،
ونحو ذلك ،ثم ولدت اللغات عن ذلك فيام بعد.
واللغويون املحدثون يرون أن هذه النظرية أقرب نظريات هذا البحث إىل الصحة،
وأقرهبا إىل املعقول؛ ألن هلذا النظرية هلا ما يؤيدها فإنام سميت اهلرة « مو » في المصرية
القديمة نسبة إلى الصوت التي تحدثه.
ولكن كيف نفرس العالقة بني املعنى والصوت يف كثري من الكلامت مثل :منضدة،
جبل ،غصن؟

( )1سورة املدثر .اآلية٥١ :
( )2سورة النحل .اآلية٧٢ :
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والريان ،و(املأتم) لالجتامع يف حزن أو فرح و(ال َب ْس ُل) للحالل واحلرام ،وهو ما يسمى يف فقه
اللغة بظاهرة (التضاد).
وكذلك ما وجد فيه لفظ يدل عىل معان متعددة وليس بني تلك املعاين عالقة معنوية أو
بالغية وهو ما يعرف بـ (املشرتك اللفظي) مثل( :قسورة) :بمعنى الرامي أو األسد قال تعاىل

مطالعة

( )4رأي ابن جني :

()١

حائرا بني القول بعرفية اللغة أو القول باإلهلام فقال( :فأقف بني تني
وقف ابن جني ً
مكثورا ،وإن خطر خاطر فيام بعد ،يعلق
حسريا ،وأكاثرمها فأنكفئ
اخل َّلتني :اإلهلام والعرف
ً
ً
الكف بإحدى اجلهتني ويكفها أو يفكها عن صاحبتها).
َّ
تأملت حال هذه اللغة الرشيفة الكريمة اللطيفة،
ومرة أخرى يقول( :إنني إذا ما
ُ
وجدت فيها من احلكمة والدقة واإلرهاف والرقة ما يملك عىل جانب الفكر
حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر) .
وهو يف قوله األول يقف حسريا بني هاتني النظريتني ويف قوله اآلخر يرجح كون اللغة
توقيفية عن كوهنا اصطالحية.

وخالصة األمر:

أن موضوع نشأة اللغة نال من البحث واجلدال الكثري ،وأوىل بنا أن ندعو إىل احلفاظ عىل
لغتنا ،ونحرص عىل استعامل اللغة الفصحى يف املكاتبة والتحدث ،فهي املفتاح للثقافة اإلسالمية
والعربية ،وهي لغة القرآن الكريم ،وأداة فهم الكتاب والسنة.

( )١ابن جني :إمام العرب أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل صاحب التصانيفالزم أبو عىل الفاريس دهرا ،وسافر معه حتى برع
وصنفخدم عضد الدولة وابنه ،وقرأ عىل املتنبي ديوانه ورشحهتوىف يف شهر صفر سنة اثنتني وتسعني وثالث مائة .وولد
قبل الثالثني وثالث مائة.
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تدريبات متنوعة
أوالً :أجب عن األسئلة اآلتية

 1 .ما الفكرة العامة للدرس؟
2 .ما معنى التوقيف؟ وما معنى االصطالح؟
ال منها ،وممث ً
3 .ورد بالموضوع عدة ظواهر لغوية ،اذكرهاُ ،معر ًفا ك ً
ال لها
4 .ورد بالموضوع السابق عدة كلمات جديدة لم تمر عليك من قبل ،اذكرها ،وحدد
المراد منها من خالل السياق
5 .استخرج من الدرس بعض األلفاظ الغامضة المعنى ،واكشف عنها في معجمك،
واعرضها على معلمك
6 .تشعبت اآلراء حول أصل اللغة ،اذكر هذه اآلراء موضحا حجة كل منها
احتج القائلون أن اللغة توقيفية وكذلك المعارضون لهم القائلون أنها اصطالحية
َّ 7 .
بقوله تعالى فكيف فسر كل فريق معنى اآلية الكريمة ؟ بقوله تعالى:
()١
﴾
﴿
8 .ما رأي ابن جني في نشأة اللغة ؟ وهل توافق على هذا القول؟ وضح ذلك
9 .الظواهر اللغوية التي عرضها الكاتب كاألضداد ،والمشترك اللفظي ،والترادف ،هل
ال قاط ًعا على َّ
تعدُّ دلي ً
أن اللغة اصطالحية؟ د ِّلل على ما تذكر.
	10.اذكر رأيك فيمن ا َّدعوا َّ
أن اللغة في أصلها نتجت عن محاكاة األصوات المسموعة
	11.كيف ترد على من قال إن اللغة فيها أسماء وأفعال وحروف ،وأن اهلل تعالى ذكرفي
قوله( :وعلم آدم األسماء كلها)  -األسماء ،ولم يذكر األفعال والحروف؟
	12.ناقش األفكار الفرعية ثم استبدلها بأفكار أخرى تؤدي نفس المعنى.

( )١سورة البقرة .اآلية٣١ :
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ثانيا :ظواهر لغوية:
ضع املصطلح اخلاص بكل عبارة من العبارات اآلتية
()....................
( أ ) داللة ألفاظ متعددة عىل معنى واحد
()....................
(ب) داللة اللفظ الواحد عىل معان متعددة
()....................
( ج ) داللة اللفظ الواحد عىل املعنى وضده

ثالثا :مفردات ومجوع:

هات مفرد كل مجعٍ ،وامجع َّ
كل مفرد فيام يأيت
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

قوة

الكلمة

مفردها

جوف
حفدة

قسورة

األعوان
الظبي

النظريات

راب ًعا :ضع مكان النقط اسم الصوت فيام يأيت:

( أ ) صوت املاء:
(ب) صوت الثعابني:
( ج ) صوت احلامم:
( د ) صوت الرصاص:
(هـ) صوت لزجر اهلرة:
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خامسا :من خالل املفردات الواردة بالدرس السابق هات كلمة واحدة تدل عىل
ً
كل معنى مما يأيت:
( أ ) ما يوحي به اهلل إىل أنبيائه من كالم العبادة

(ب) صفة اليشء الذي حيتل املكان األول بقوته أو قيمته أو خطورته

(ج) االتفاق عىل يشء ما حمدد
( د ) أنرصف وأرجع وأتغري

سادسا :اكتب موضوعا بعنوان (اللغة العربية هويتنا) ،مستعينًا بمكتبة املعهد،أو
ً
بشبكة املعلومات الدولية.

21

الدرس

٤
1
الرابع

املرأة الكرمية

أهداف الدرس
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل أن:
1
2
3
4

5
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فهام صحيحا.
1يفهم املقروء ً

يعربعم فهمه بأسلوب فصيح.
2
َّ
ِ
الفكرة العامة واألفكَار اجلزئية.
ُ 3يم ِّي ُز بني
كو ُن أحكاما نقدية لكل ما يقرأ.
ُ 4ي ِّ

5يلتز ُم بالقيم التي يتضمنها الدرس.

ً
رجال ونسا ًء صفة الكرم ،وال شك يف َّ
أن هذه الصفة
من مجيل اخلصال التي اشتهر هبا العرب
ِ
مرشف يف هذا املضامر وسوف ن َّطلع عىل
من أفضل صفات اخلري ،وللمرأة العربية سجل ِّ
نموذج منه.
عرض املوضوع

( )1كرم وإيثار

كان عبد اهلل بن عباس من أجواد العرب ،وكان منرص ًفا من الشام إىل احلجاز ،فنزل
ً
منزل يف الطريق ،وطلب من غلامنه طعا ًما فلم جيدوا ،فقال لوكيله «اذهب يف هذه الرب ِّية فلعلك
جتد راعيا أو حيا فيه لبن أو طعام».
عجوزا يف َح ٍّي ،فقالوا هلا  :أعندك طعام نبتا ُع ُه ؟ فقالت«:أما البيع
فمىض بالغلامن فرأوا
ً
فال ،ولكن عندي ما يل وألبنائي به حاج ٌة» فقالوا« :فأين بنوك؟» قالت «يف رعي هلم ،وهذا
أوان أوبتهم ».قالوا «:فام أعددت لك وهلم؟» قالت «خبزة حتت قلتها» قالوا « :وما عندك غري
هذا؟» قالت « :ال يشء»  .قالوا « :فجودي لنا بشطرها» فقالت« :أما الشطر فال أجود به ،وأما
الكل فخذوه ».فقالوا هلا« :متنعني النصف وجتودين بالكل كامال وفضيلة ؟» قالت « :فأنا أمنع
ما َي َض ُعنِي ،وأمنح ما يرفعني ».فأخذوها ،ومل تسأهلم من هم؟ ،وال من أين جاءوا.

( )2املكافأة عىل املعروف:

فلام جاءوا إىل عبد اهلل بن عباس وأخربوه بخربها عجب من ذلك ،وقال
لغلامنه« :امحلوها إىل الساعة» :فرجعوا إليها وقالوا هلا «انطلقي معنا إىل صاحبنا ،فإنه يريد
أن يراك» .فقالت« :ومن صاحبكم؟» قالوا «عبد اهلل بن عباس» قالت «وأبيكم هذا هو
الرشف العايل وذروته الرفيعة! وماذا تريدون مني ؟» قالوا «مكافأتك وبرك»

«أوه! واهلل لو كان ما فعلت معرو ًفا ما أخذت له بدالً ،فكيف وهو يشء جيب
فقالتّ :
بعضا؟» فلم يزالوا هبا حتى أخذوها إليه.
عىل اخللق أن يشارك فيه بعضهم ً
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( )3مقابلة العجوز وأوالدها لعبد اهلل بن عباس

وقرب جملسها ثم قال هلا  «:ممن
فلام وصلت إليه َس َّلمت عليه ،فر َّد عليها السالمَّ ،
أنت؟» قالت «من بني كلب»  .قال «فكيف حالك؟» قالت «أسهر اليسري ،وأهجع أكثر
الليل ،وأرى قرة العني يف بنِي؛ فلم يك من الدنيا يشء إال وجدته فيهم ».قال «:فام اد ِ
خرت
َّ
ٌ
َ ِّ
لبنيك إذا حرضوا؟»
قالت« :ادخرت هلم ما قاله حاتم ط ِّيئ»
ولقد أبيت عىل الطوى وأظ ُّل ُه *** حتى َأن ََال به كَر ْيم املأك ِ
َل
فازداد عبد اهلل منها تعجبا ،ثم قال هلا« :لو جاء بنوك وهم جياع فام ِ
كنت تصنعني؟»
ً
قالت« :يا هذا لقد َع ُظ َمت عندك هذه اخلُبزة حتى أكثرت فيها مقالك ،واشغلت هبا بالك .
َفا ْله عن هذا فإنه ي ِ
فسدُ النفس.
ُ
ُ
فقال عبد اهلل « :أحرضوا إىل أوالدها» فأحرضوهم .فلام دنوا منه رأوا أمهم وسلموا،
ِ
أصلح شأنكم وأمل َّ شعثكم»
فأدناهم إليه وقال « :إين مل أطلبكم وأمكم ملكروه ،وإنام أحب أن
فقالوا « :إن هذا قل أن يكون إال عن سؤال أو مكافأة لفعل قديم».
قال :ليس يشء من ذلك ،ولكن جاورتكم يف هذه الليلة فأحببت أن أضع بعض
مايل فيكم .قالوا « :يا هذا نحن يف خفض عيش وكفاف من الرزق ،فو جه مالك نحو من
يستحقه ،وإن أردت النوال مبتدئا من غري سؤال فتقدم ،فمعروفك مشكور ،وبرك مقبول».
فقال «:نعم هو ذاك» وأمر بعرشة آالف درهم وعرشين ناقة.

( )4شكر املعروف:

فقالت العجوز ألوالدها « :ليقل كل واحد منكم شيئا من الشعر ،وأنا أتبعكم فيه بيشء منه
فقال األكرب:
وقال األوسط:
وقال األصغر:

وقالت العجوز:
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شهدت عليك بطيب الكالم *** وطيب الفعال وطيب اخلرب

تربعت باجلود قبل السؤال *** فِ ٌ
كريم َ
ال َطر
عال
عظيم ُ
ٌ
وحق ملن كان ذا فعله *** بأن ِ
البرش
يست َّق رقاب
ٌ
ْ
كل الردى ِ
ماج ٍد *** ِ
فعمر َك اهللُ ِم ْن ِ
والغ َي
ووق َ
يت َّ َّ َ
َّ َ
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قراءة إثرائية:
وصديق ِل إىل البادية؛ فضللنا الطريق
خرجت أنا
ُر ِوي عن األصمعي قال«:
ٌ
ُ
وجوهكم عني حتى
فسلمنا ،فإذا امرأة تر ُّد علينا السالم ،ثم قالت :يا هؤالء :ولوا
َ
فراشا ً
أقيض من حقكم ما أنتم له أهل .ففعلنا ،فألقت لنا ً
مجيل وقالت :اجلسوا عليه
إىل أن يأيت ابني .فإذا ببعري قادم فقالت :أسأل اهلل بركة هذا املقبل ،أما البعري فبعري
أج َر ِك يف
ابني ،وأما الراكب فليس بابني! وملا وصل الراكب قال :يا أم عقيل ع َّظم اهللُ ْ
أمات ولدي؟ قال :نعم .قالت :وما سبب موته؟ قال :ازدمحت
عقيل ،فقالت :وحيكَ :
عليه اإلبل ،فسقط يف البئر .فقالت :انزل فاقض ذمام القوم ودفعت إليه ً
كبشا ،فذبحه
وأصلحه ،و ّق َّرب إلينا الطعام ،فجعلنا نأكل ونتعجب من صربها».

تدريبات متنوعة
أوالً  :أجب عن األسئلة اآلتية:
ِ )1ل َ امتنعت العجوز عن إعطاء الشطر ،وجادت بالكل؟
 )2متى أمر عبد اهلل بن عباس غلامنه بإحضار العجوز؟
 )3ما عدد أبناء العجوز؟ وما الدليل عىل ما تقول؟
 )4احرص الكلامت التي استغلق عليك فهم معناها ،وابحث عنها يف معجمك.
« )5أما الشطر فال أجود به وأما الكل فخذوه»
( أ ) من قائل هذه العبارة؟ وملن قيلت؟ ويف أي مناسبة قيلت؟
(ب) ما العربة التي يمكن أن تستلهمها من العبارة السابقة؟
( ج ) بامذا رد السامعون عىل العبارة السابقة؟ وعالم يدل ردهم؟
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ثان ًيا :بني القيمة البالغية وأثرها يف املعنى ،فيام يأيت:

( أ ) قال « :وإنام أحب أن أصلح شأنكم ،وأمل شعثكم».
(ب) قالت« :أنا أمنع ما يضعني ،وأمنح ما يرفعني» .

(ج) وقالت « :وأرى قرة العني يف بني» .

(د) يف شكر معروف عبد اهلل بن عباس قالت املرأة وأوالدها بعض أبيات من
الشعرفأي األبيات أبلغ؟ وملاذا؟

ثال ًثا:هات معاين املفردات اآلتية ثم امجعها عىل غرار اجلدول اآليت:
الكلمة

معناها

ذروته

الذروة أعىل اليشء

ابتاعه

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

الش ْط ُر

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

َّأوه

اسم فعل مضارع ،بمعنى أتوجع

رب َّية
ال ِّ

أهجع

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

الطوى

ُأل ُّ َشعثكُم
يسرتق
ِ
الغ َي
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ُذ ُر َواتُ ،ذ ْر َوات،
ُذ َر َوات
َأ ْش ُطر ُ -ش ُطور
َب ِّر َّيات و َب َر ٍار

أطواء
يمتلك
أحداث الدهر ونوائبه ورصوفه
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راب ًعا :رتب األحداث التالية كام وردت يف القصة:

( أ ) أعطت العجوزا خلبزة كلها لغلامن ابن عباس.
(ب) قصد عبد اهلل بن عباس بالد احلجاز.
(ج) تعجب ابن عباس من أبناء العجوز وكافأهم.
(د) َت َع َّرف عبد اهلل بن عباس عىل العجوز.
(هـ) طلب ابن عباس من غلامنه البحث عن طعام.

خامسا:اكتب مضاد الكلامت اآلتية:
( أ ) ماجد :ـــــــــــــــــ
أبتاع :ـــــــــــــــــ
(ب) ُ

(ج) جواد :ـــــــــــــــــ

( د ) أهجع :ـــــــــــــــــ

سادسا:عالم يعود الضمري الذي حتته خط يف كل مجلة مما يأيت:
ً

( أ ) نحن يف خفض عيش ..............؟

(ب) وماذا تريدون مني .................؟

( ج ) وإين مل أطلبكم ملكروه .............؟

ساب ًعا:استخرج من املوضوع ما يدل عىل القيم اآلتية؟

1 .1القناعة كنز ال يفنى.
2 .2املسلم ال يدخل مكان حتى يسلم عىل أهله ويستأذن.
3 .3املكافأة عىل املعروف من شيم الكرام.
4 .4خريكم من جاد بام عنده.
ثامنًا :مستعينًا بمكتبة املعهد ،أو بشبكة املعلومات الدولية ،اكتب موضو ًعا عن مكانة
املرأة يف اإلسالم.
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الدرس

٥
1

الخامس

البطولة واألبطال

()١

أهداف الدرس
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل أن:
الدرس قراء ًة صحيح ًة.
	1يقرأ
َ

يكون رؤي ًة عن معنى البطولة واألبطال.
ِّ 5 5

ٍ
بأسلوب أديب.
يفهم
عم ُ
عب َّ
ُ 3 3ي ِّ

7 7يقدم صورا ألبطال سابقني

صحيحا.
فهم
ً
	2يفهم املقرو َء ً

	ُ 4يم ِّيز بني املصطلحات املتقاربة يف املعنى.

	6يقدر أمهية البطولة يف حياة اإلنسان.

( )١فيض اخلاطر  -أمحد أمني  -ط/جلنة التأليف والرتمجة والنرش٢٠-١٧/٨ :
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َّ
إن لكثري من الكلامت سحرا ال تستطيع معاجم اللغة أن تقبض عليه أو حتدده .فكلمة
«بطل» و « حرية» و «مجال» و« ديمقراطية» ونحو ذلك ،كلامت أحيطت هباالت من نور تؤثر
يف النفس وال يستطيع اللغوي أن حيددها .فإذا هو حاول ذلك ظهرت عليه عالمات العجز
والضعف والكالل.
ويشء آخر وهو أن لكل لفظة تارخيا كتاريخ األشخاص واألمم .فقد توضع الكلمة
ملعنى ثم يتطور املعنى بتطور العصور ،فيضيف إليها كل عرص معنى جديدا ،فيبقى اللفظ
ويتغري املعنى تغريا قريبا أو بعيدا .فمساكني هم أصحاب املعاجم الذين ينقل خلفهم ما ذكره
تغي.
سلفهم من غري مراعاة ملا طرأ عىل اللفظ من ُّ
هذه كلمة بطل وبطولة  ...ماذا يعنى هبا؟ وما الفرق بني البطل والعظيم والنابغة؟
وماذا كان يعنى بالبطل يف العصور القديمة ،وماذا يعنى هبا اآلن؟ أسئلة حمرية ال تسعفك
املعاجم يف توضيحها.
َّ
إن البطل يف كل عرص وعند كل أمة يستمد معناه من حالة األمة واجلامعة ،ومن عقليتها،
ومن عقيدهتا ،فاليونانيون يف عصورهم األوىل كانت حياهتم مملوءة باآلهلة وأنصاف اآلهلة،
لكل قوة طبيعية إله؛ فخلعوا عىل البطل نوعا من التقديس ،ونسبوا إليه كل ما يتخيلون من
وجوه الكامل ،وقدسوه تقديس اآلهلة ،وعبدوه عبادة اآلهلة.
والعرب يف جاهليتهم ملا كانت حياهتم حياة حرب ،وكانت أكرب فضائلهم الشجاعة،
وكان أفضل رجل يف نظرهم من محى العشرية وذاد عنها ونكل بالقبائل األخرى وغنم منها،
كان البطل يف نظرهم هو الشجاع الفتاك باخلصوم ،العليم باحلروب ،الس َّفاك للدماء ،الذي
يتمثل يف عنرتة العبيس وأمثاله.
وملا سادت العقيدة الدينية ،يف القرون الوسطى ،يف الرشق والغرب ،وزاد بؤس الناس
من ظلم احلكام وعسف األغنياء واألمراء ،ورأوا أن الدنيا ال حتقق مطالبهم وال تضمد
جراحهم ،وجهوا كل مههم إىل احلياة اآلخرة يتطلعون إليها ،ويطمعون إىل النعيم فيها،
وحيتملون العذاب يف الدنيا للسعادة اآلخرة ،ويصربون عىل ظلم احلكام ملا سيكون من
عدل السامء ،فكان املثل األعىل للرجل هو الرجل املتدين الذي انقطع للدين واقرتب إىل اهلل
من طول عبادته وتطهري نفسه ،فكان األبطال إذ ذاك هم األولياء والقديسني ،وأقيمت هلم
األرضحة يف كل مكان ،واملساجد الضخمة ،والكنائس الفخمة ،وهرع الناس إليها يتقربون
هبا ويتمسحون هبا ويستنزلون الرمحة والربكة هبا.
ثم ملا جاء دور العلم يف املدينة احلارضة ،واهتم الناس بإصالح دنياهم ،وقدروا الرجال بام
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يظهر من آثارهم وما ينالون من اخلري يف الدنيا عىل أيدهيم ،تغري مقياس البطولة ،فكان البطل
هو رئيس احلكومة البارع احلكيم احلازم ،أو املخرتع الكبري ،أو الفنان القدير ،أو الفيلسوف
العظيم ،أو املحرر لوطنه ،أو مؤسس الصناعات يف قومه ،أو نحو ذلك.
وهكذا تطورت البطولة بتطور الزمان وتطور العقول وتطور األنظار ،ومن هذا نرى أن
البطولة تكاد تكون مطمح أنظار كل أمة يف كل موقف من مواقفها ،فإذا تغري موقف األمة
تغري تقويمها للبطل والبطولة ،فالبطل هو الذي تتبلور فيه آمال األمة ،وتتحقق فيها مطاحمها،
وتتخلص به من آالمها .واألبطال يف األمة يتفاعلون معها فهي ختلقهم وهم خيلقوهنا ،وهي
تكوهنم وهم يكونوهنا ،وهي ُهم ،وهم يسمون هبا .وحمال أن جتد بط ً
ال ال يتناسب مع قومه،
فمن املمكن أن جتد عنرتة ينبغ من قبيلة عبس ،ولكن من املستحيل أن ينبغ فيها فنان كبري أو
فيلسوف كبري .ومن املمكن أن جتد يف أمريكا (ولسن) و(روزفلت) ولكن ليس من املمكن أن
نجد فيها (جنكيز خان) و( تيمورلنك) فكل إناء ينضح بام فيه والبطل ثمر ال بدَّ أن ينتج جنس
شجرته ،وال ينتج من شجرة غري شجرته؛ فال بد أن تتهيأ األمة للبطل ،وال بد أن يكون البطل
صورة قريبة للكامل من جنس صورهتا .ثم إذا نبغ البطل فيها كان نورا ييضء حياهتا ،وكوكبا
يلمع يف ليلها ،ومنه ً
ال ال يستقى منه كل شعبه ،وروحا يستمد القوة منه كل قومه.
فإن سألت عن العنارص التي يتكون منها «البطل» عىل حسب ما نفهمه يف عرصنا
احلارض ،قلنا :إننا إن رضبنا صفحا عام ابتُذلت فيه كلمة «البطل» من مثل قولنا( :بطل
املالكمة ،وبطل املصارعة ،وبطل كرة القدم) .أقول :إن جتاوزنا هذا االبتذال فعنارص
البطولة ثالثة ال ُبدَّ منها يف عدها بطولة ،فإن فقد عنرص من عنارصها مل تتحقق ،ومل يعد
صاحبها بطالً:
األول:
أن يكون مصدر خري كبري لقومه ،فإن اتسعت بطولته وزادت قيمته كان مصدر خري
لإلنسانية كلها .يستوي يف ذلك أن يكون نوع بطولته إصالح ًّيا أو سياس ًّيا كتحرير أمته ،أو
ظاهرا أو يتغلب عىل داء يفتك
اقتصاد ًّيا كإغنائها ،أو علم ًّيا كأن ينبغ يف علم من العلوم نبو ًغا
ً
كبريا يكشف من حقائق ما كان جمهوالً ،أو نحو ذلك ،فكل هذه األشياء
باإلنسانية ،أو عا ًملا ً
منابع للبطولة.
الثاين:
قوة الشخصية ،فقد يصدر اخلري الكثري من شخص ال يكون ً
بطل لضعف شخصيته،
ألنه ملحوظ يف البطل أن يكون قو ًّيا حيمل الناس عىل احرتامه وإجالله واالقتداء به ،إنه إذا
كان مصدر خري وليس له شخصية صح أن نسميه عظ ًيام ،ولكن مل يصح أن نسميه بطال.
فكل بطل عظيم ،وليس كل عظيم بطالً.
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الثالث:

كبيا
أال يأيت من األعامل يف حياته ما يفسد عظمته أو بطولته ! فالنابغة إذا كان عا ًملا ً
كبيا ،ثم أتى بام يدل عىل خسته أو نذالته مل يصح أن يسمى ً
بطل.
كبيا ،أو اقتصاديا ً
أو وطن ًّيا ً
وأخس إنسان) يصح أن يسمى فيلسو ًفا وأن يسمى
و« بيكون» الذي قيل إنه( :أكرب فيلسوف
ّ
نابغة! ولكن ال يصح أن يسمى ً
بطل ،ألنه فقد منزلة القدوة وفقد االحرتام واإلجالل .وال بد
للبطل أن يكون مث ً
ونورا به ُ ْيتدى.
ال ُ ْ
يتذىً ،
غامضا وملا يكتشفة
رسا
ً
أما متى ينتج البطل وكيف يولد يف األمة؟ فيشء ما زال ًّ
العلم والبحث .قالوا« :إنه يتبع الصحة احلسنة وجودة يف الغذاء» فجاء البطل أحيانًا مريض
اجلسم تربى عىل س ِّيئ الغذاء .وقالوا« :إنه ينتج من األرسة الصاحلة واألرسة املشهورة بالنبل
والذكاء»  :فجاء أحيانا من أرسة وضيعة مل تعرف بالنبل وال بالذكاء.
قالوا ( :إنه يمكننا حدسه بام اخرتعنا من مقاييس الذكاء) فنجح البطل بعد أن سقط
يف امتحان مقياس الذكاء .وقالوا( :إنه ال ٌبدَّ أن يكون ذا طلعة هبية ووجهة جلية) فظهر
البطل كام ظهر سقراط يف قبح زري ،ومنظر غري هبي ،ولكن غطت بطولته عىل زراية هيئته،
فاحلق أن قوانني البطولة مل تكتشف بعد.
وهلل يف خلقه شئون
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تدريبات متنوعة
أوالً  :أجب عن األسئلة اآلتية:

1 .1كيف تصور اليونانيون القدماء البطل؟
2 .2ما أهم مواصفات البطل عند العرب اجلاهليني؟
3 .3ملاذا قدِّ س الصاحلون يف القرون الوسطى؟
4 .4متى اعترب املخرتعون أبطاالً؟ وملاذا؟
5 .5ملاذا يتناسب البطل مع مزاج أمته؟
6 .6اذكر ثالثة أمثلة لألبطال املز َّيفني.
7 .7خلِّص عنارص البطولة يف ثالث.
8 .8اذكر ثالثة نامذج لنوابغ ليسوا أبطاالً.
9 .9هل يمكن التنبؤ بميالد البطل؟ وملاذا؟
1010من البطل من وجهة نظرك أنت؟

ثانيا :هات من النص ما يدل عىل املعاين اآلتية:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
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املعنى
الكلامت الساحرة ال يمكن حتديد معناها.
نعيم اآلخرة ينيس عذاب الدنيا.
الوعاء خيرج مما بداخله.
البطل نبع يرشب منه الشعب.
من األبطال من خيرتع دواء لداء قاتل.
يتحتم أن يكون البطل قدوة.
يمكن أن يكون البطل مريضا.
قواعد البطولة ما زالت غامضة.
املحسن الضعيف الشخصية ليس بطال.
كل بطل متوافق مع أخالق قومه.

العبارة الدالة عليه
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ثالثا :هات مرادف الكلامت اآلتية ،ثم ضع املرادف يف مجلة من إنشائك.

الرقم

الكلمة

٧

ينضح

١
٢
٣
٤
٥
٦

٨
٩
١٠

عسف
تتبلور
تسعفك
ذاد
تضمد
ِّ
هرع

اجلملة

مرادفها

يفتك
خسة
َّ
زري

رابعا :امجع املفرد وأفرد اجلمع من الكلامت اآلتية:
الرقم

الكلمة

٨
٩

قوانني
أمة

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

١٠

عشرية
مقياس
فيلسوف
أرضحة
منهل
مساكني
غذاء

جراح

املفرد /اجلمع

الرقم

الكلمة

١٨
١٩

أولياء
إنسان

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

٢٠

هاالت
آمال
إناء
شئون
معاجم
نابغة
مطامح

املفرد/اجلمع

حقائق
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خامسا :امأل الفراغ بكلمة من إنشائك
1 .1هناك كلامت أحيطت بـ  .................من النور.
2 .2بعض العبارات  ..................ال تسعفك املعاجم يف توضيحها.
3 .3عبد اليونانيون أبطاهلم عبادة...................... .
4 .4البطل عند العرب هو الذي حيمي................. .
5 .5اشتد يف القرون الوسطى  .....................احلكام واألمراء.
6 .6كان الناس يف جاهلية القرون الوسطي  ...................بأرضحة القديسني.
7 .7البطولة تكاد تكون  .....................أنظار كل أمة يف وقت الشدة.
8 .8البطل احلقيقي .......................يستقى منه شعبه.
9 .9من األفضل أن نرضب  .........................عن معاين البطولة املبتذلة.
1010جاء بعض األبطال من أرس  ........................ال تعرف النبل والذكاء.
سادسا:عب بأسلوبك يف مجلة مفيدة عن معنى الرتاكيب اآلتية
ِّ
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
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الرتكيب
هاالت من النور
تضمد جراحهم
رضبنا صفحا
مثل حيتذى
بلور اآلمال
تعبريات مبتذلة
مناهل العطاء
أخس إنسان
زراية اهليئة
املوت البطيء

التعبري

مطالعة

سابعا :صحح اخلطأ النحوي،أو اإلمالئي يف اجلمل اآلتية:
اجلملة املشتملة عىل خطأ
الرقم
 ١تطرء تغيريات عىل معاين األلفاظ
 ٢يتغري املقياس البطولة دائًام
 ٣البطل نور يضئ حياة األمة
 ٤حياة القدماء مملوؤة باآلهلة
 ٥ليس كل عظيم بطل
 ٦البطل هو حامي العشريت
 ٧البطولة يكاد تكون هدف اجلميع
 ٨زاد بئس الناس يف القرون الوسطا
 ٩غ َّطا مجال العقل قبح اهليئة
 ١٠العامل هو املثل األعال

الصواب

ثامنًا :امال الفراغ بمضاد الكمة التي حتتها خظ يف اجلمل االتية
1 .1ندعو إىل السلم ،وال نحرض عىل ................

2 .2األمم الواعية  ،................واألمم النائمة تتدهور.

3 .3قد يتغري املعنى تغريا  ...................أو بعيدا.

4 .4اإلله احلق موصوف بالكامل ،واآلهلة املزيفون موصومون ...............
5 .5انترشت العقيدة الدينية يف  ................والغرب.
6 .6يظلم بعض األغنياء .....................

7 .7هيتم بعض الناس بإصالح الدنيا عىل حساب .................

8 .8البطل مصدر سعادة ألمته ،واخلائن مصدر  ....................ملن حوله.
.....................9 .9الكريم التقدير ،ويفقد البخيل احرتام الناس

1010يرفع العلم صاحب األرسة  .................عىل صاحب األرسة الرشيفة.

35

الدرس

٦
1

السادس

من الشيوخ إىل الشبان

()١

أهداف الدرس
أن:
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل ْ
1

ِ
النطق،
الدرس قراء ًة صحيح ًة ،مراع ًيا جودة
1يقرأ
َ
ِ
الضبط ،ومتثيل املعنى.
وصح َة

صحيحا.
فهم
ً
	2يفهم املقرو َء ً

ٍ
ٍ
فصحيح.
بأسلوب
عم فهم ُه
عب َّ
	ُ 3ي ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلزئية.
واألفكار
العامة
الفكرة
يميز بني
ُ 4 4

5

6

7

ِ
ِ
ِ
والرتاكيب.
األلفاظ
باجلديد من
قاموسه اللغوي
5يثري
َ
كون أحكا ًما نقدية لكل ما يقرأ.
َ 6ي ِّ

7يلتزم بآداب اإلسالم يف تعامالته.

( )١من كتاب النظرات للمرحوم السيد /مصطفى لطفي املنفلوطي .وهو كاتب مرصي ،تلقى علومه األزهر الرشيف ،كان عىل
اتصال وثيق باإلمام حممد عبده ،وله أعامل عديدة منها :كتاب النظرات ،وهو جمموعة من املقاالت عبارة عن قصص صاغها
بأسلوب بدت كأمجال رسد أديب ،كام أنه قام برتمجة العديد من الروايات عن األدب الفرنيس ،وصاغها بأسلوبه الرائع ومنها( :يف
سبيل التاج) ،وهو من مواليد مدينة منفلوط ،بصعيد مرص ولد سنة  ١٨٧٦وتويف سنة  ١٩٢٤م).
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مقدمة

ِ
كل ٍ
ِ
ِ
ُ
الشباب يف ِّ
املرشق ،الذي
املستقبل
األمل يف
القوي ،وهو
النهضة وساعدُ َها
أمة عام ُد
ِّ
ُ
ِ
فضائل األعاملِ،
ِ
ِ
ينشغل شبا ُبنَا باللهو ،والعبث َّ
َ
ُ
وأل ينرصفوا عن
ونأمل أال
نَص ُبو إليه،
أن األم َة ت ِ
ِ
وأن ٌي ِ
ِ
ِ
َ
دركوا َّ
والوطنْ ،
الشباب
اآلمال ،فدعوا ُّأيا
َعقد عليهم
الدين
وخدمة
ُ
ِ
ِ
واجلدال العقي ِم ،واستمعوا لنصح الشيوخِ  ،واقتدوا
التضليل
ودعاوى
األفكار اهلدام َة
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
املخلص ف مثل أعامركُم ،الذين ساعدوا عىل هنض َة أوطانم.
الشباب
بالنامذج ا ُملرشفة من

عرض املوضوع
ِ
األبناء َّ
أعظم قوة ونشا ًطا ،وأبعدُ مه ًة،
أن َش َبا َبكُم
ننكر عليكم معرش
ُ
ال نستطيع أن َ
ِ
وأن أيد َينا الشاحب َة املعروق َة ال تستطيع أن َ
واقوى عزيم ًة ،من شيخوختنَاَّ ،
تصل إىل ما تصل
وأقوى إليه أيديكم الفت ّية املقتدرةَّ ،
وأفكاركم ومجيع تصوراتِكُم وآما َلكم التي
وأن آرا َءكَم
َ
ِ
غورا وعم ًقا من آرائنا وتصوراتِنا.
َّ
أكثر حد ًة وحرارةً ،وأبعد ً
تتلو ُن هبا ُش ُبوب َّي ُتكُم ُ
ِ
ِ
ِ
العتب؛ هو ِزرايتُكم علينا ،واحتقاركُم
ب عليكم فيه أشدَّ
ولكن الذي ننكره عليكم ونعت ُ
لنا ،ورميكُم إيانا باجلمود مرةً ،واخلر ِ
ف أخرى ،كلام اختلفنَا معكم يف شأ ٍن من الشئون.
ُ َّ
ََ
كام أننا َننْعى عليكم كربياءكم و ُخيالءكم واعتدادكم ِ
بأنفسكم هذا االعتداد العظيم الذي ُي َّي ُل
َ
َ
َ
،ووقف
تتلون هبا حياتُكم احلارض ُة إنام هي خاص ٌة بكم
إليكم معه أن هذه
ٌ
األلوان اجلميل َة التي َّ
ِ
الفضل
أصحاب
غي شبابِكم ،وأنكم أنتم
متر بعرص غري عرصكم ،ومل َي ْز ُه هبا
ُ
ُ
شباب ُ
عليكم ،مل َّ
الرو َّية واألناة ،وأن
َّ
األول يف ابتكارها ،وافرتاع عذرهتا ،ولو أنكم استطعتم أن حتملوا أنفسكم عىل َّ
تنتقلوا بأنظاركم من احلارض إىل املايض وإن مل يكن ذلك من طبيعة الشباب وال من خصائصه
يمر بكم اليوم ،والذي تفاخروننا به و ت ُِد ُلون علينا بأحالمه وأمانِ ِيه،
لعلمتم أن هذا العهد الذي ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
نتصور فيه كام
شباب مثل شبابِكُم،
مر بنا مث ُل ُه يف زماننَا؛ فقد كان لنا
ٌ
ُ
وتصوراته وخياالته قد َّ
ِ
ِ
مجيع هذه اآلراء
تتصورن،
ونفكر كام تفكِّرون ،ونر ِّد ُد يف أنفسنا وأحاديثنا وعىل َأ َسالت أقالمنَا َ
ُ
ِ
وهدأت عىل أثره تلك الثور ُة
وزالت معا ُمله،
انطوى ذلك العهد،
ْ
ْ
واألفكار التي تر ِّددوهنا اليو َم ،حتى َ
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ِ
ِ
احلقيقية ،حياة ِ
ِ
والعمل،
احلياة
النفسي ُة اهلادئة التي كانت تعرتك بني جوانحنا ،و َد َخلنا غامر
اجلدِّ
نفوسنا ،ونثوب إىل ر ِ
أن نرجع إىل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شدنَا ،وأن َ
والتجر ِبة ،فاستطعنا ْ
هنبط
واخلربة
والتأمل،
والنظر
َ
َ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
وسكون إىل ِ
َ
بإمعان
واآلمال،
واألفكار ،واألحال َم
أعامق قلوبِنا ،ونستعر ُض تلك اآلرا َء
هبدوء
َ
ِ
صالها من ِ
ٍ
فاسد َها ،وصاد َقها من ِ
نميز َ
َ
موهومها،
ومعقولا من
كاذبا،
وتدقيق ،فاستطعنا أن َ
ِ
وجوه َها ،ونرى وجو َه احلُ ِ
ُ
سن فيها ووجو َه ال ُق ِ
ونوازن بني هذه
بح،
نقلب األشيا َء عىل مجي ِع
وأن َ
ِ
ِ
ِ
زادت سيئاتُه عىل حسناته ،فال َ
فضل
 ،وتلك ،فأخذنا بام أربت حسناتُه عىل سيئاته ،واطرحنَا ما ْ
لكم يف احلقيقة يف هذا الذي تزعمون َّ
أن لكم الفضل فيه وحدكم من دون الناس مجي ًعا ،وإنام
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
واجلهل والذكاء والغباوة والتقد ِم
زاجه وطبيعتُه وحدَّ تُه ،وال عالقة للعل ِم
الفضل
للشباب و م ُ
ِ
والتأخر بيشء من ذلك.

ِ ِ
ِ
ِ
وصفات متعددةٌَ ،
النظر ،ورسع ُة
ص
خصائص كثريةٌ،
وللشباب
ٌ
وأخ ُ
ٌ
ص صفاته :ق َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومستقبله؛ فهو
وحارضه
ماضيه
الثالثة:
الزمان
أدوار
الصلة بني
والعجز عن إحكا ِم
احلُك ِم،
ُ
ِ
أساس احلا ِ
ُ
تصورا ثابتًا متينًا َّ
ال يستطيع ْ
يرشق
وجود ِه ،ال
ومنبع
رض،
املايض
أن
يتصور
أن
ُ
ُ
ً
َ
َ
ِ
ِ
تربته ،وليس أقرب إليه من ْ
أن يتصور أن يف استطاعته أن
ينبت إال يف
إال ِمن
مطلع ِه ،وال ُ
ِ
ِ
وسامئه ،ثم خيلقه َخل ًقا جديدً ا عىل الصورة
بأرضه
يمحو بيده يف حلظة واحدة وج َه الكون
َ
حيجب
أمواها ،واألموا َه ترا ًبا ،وأن
الرتاب
التي يريدها ويتصورها ،وأن يف إمكانه أن حييل
ً
َ
َ
ِ
ِ
ِ
شعاع إال بإرادتهْ ،
ُ
حجاب
وأن يرغ َمها متى أراد أن متزق
ينبعث هلا
الشمس ،فال
بيده وج َه
َ
ٌ
ِ
ِ
الليل وتربز يف سامئه ،وال ُ
ُ
يتخبط يف أمثال هذه التصورات واألحال ِم التي ال فائد َة فيها
يزال
ِ
ٍ
تطلع يف رأسه ُ
وتفت
طليعة من طالئ ِع
أول
وال نتيجة هلا حتى
الشيخوخة ،فتهدأ َثورتُهُ ،
َ
ِ
َ
حدتُه ،ثم ال يلبث ْ
يسقط جاث ًيا بني يدي القوة اإلهلية  ،معرت ًفا بعجزه وقصوره وفراغ يده
أن
ٍ
ٍ
من ِّ
وقوة ،هات ًفا :إن للكون إهلا ال أستطيع حماد َت ُه.
حول
كل
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التصورات واألفكار ،وأهنا
ومل نعرف إال بعد زوال ذلك العهد أننا كنا خمطئني يف مجيع هذه
ُّ
وصورا ترتاءى يف سامء حياتنا ،فنعجب هبا ،ونستطري
أشباحا
مل ت ُك ْن عقائدَ راسخة يف نفوسنا ،بل
ً
ً
ِ
ورسورا بجامل منظرها وهبجة ألواهنا ،فأصبحنا معتدلني يف آرائنا ،متَّئدين يف أحكامنا..
فرحا
ً
ً
نأخذ مواد املدنية والرقي من األمم املتمدينة ولكنا ال نقلدها ،ونحب أدب الغربيني وعلمهم،
ونعجب بأدبائهم وعلامئهم ،ولكنا ال نحتقر من أجل ذلك رجا َلنا وتارخينا.

كنا نحفظ آلبائنا منزلة األبوة وكرامتها ،فال نلقبهم بلقب من هذه األلقاب التي تلقبوننا هبا ،وال
نذكُرهم يف حضورهم أو َغيبتهم بكلمة ٍ
سوء تن ِّغص عليهم ما ُقدِّ ر هلم أن يقضوه بيننا من أيام
حياهتم ،وكان شأننا معهم يف ِّبرهم وإكرامهم واحرتام عقائدهم ومذاهبهم مع اتساع مسافة
اخلُلف بيننا وبينهم َ
وحسن
شأن خالد بن عبدا هلل القرسي أمري العراق إذ كان مسيح ًّيا فأس َلم ُ
إسالمه ،وكان أبوه ال يزال عىل ِدينه ،فطلب إليه أن يبني له بيعة يف قرصه يقوم فيها بأداء واجباته
الدِّ ينية ،فبناها له كام أراد ،ومل ينع عليه شأ نا من شئون طول أيام حياته حتى ذ هب إىل ربه.
ما نرجوه من شبابنا:ذلك ما نرضع إليكم فيه أن حتفظوه لنا كام حفظناه من ِ
قبلكم آلبائنا وأجدادنا،
َ ُ
واذكروا ْ
ستكرهون فيه أن يعاملكم أبناؤكم
أن سيأيت عليكم ذلك اليوم الذي أتى علينا ،وأنكم
َ
وأحفادكم بمثل ما تعاملوننا به اليوم؛استمعوا إىل نصحنا  ،واستفيدوا من جتربتنا [ ،واعملوا
خملصني عىل النهوض بالوطن ورفعة شأنه].
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ِ
ِ
تبتهجونِ ،
ٍ
وننفر ِمن ِّ
كنَّا نبتهج ِّ
َ
اآليات
األو َل آية
جديد كام
بكل
كل قدي ٍم كام تنفرون ،و َن ُعدُّ َّ
ِ
مهام ُ
قدر ُه ،ال ألننا وازنَّا بينهام
واستب َد،
ف
سخ ُ
والثاين نكب َة النكبات مهام َغ َل ْت قيمتُه و َن َف َس ُ
َ
َ
ِ
،وفاضلنا بني مزايامها ،فحكمنا عليهام ،بل ألننا كنا قريبي عهد ِ
رسيع ِ
ُ
امللل،
والطفل
بزمن الطفولة،
ُ
ِِ
ِ
فيكرسها ،ويستبدل منها.
يم َّلها
يصب عىل لعبته أكثر من يوم واحد حتى َ
كثي السآمة ،ال ُ
ُ
َ
وكنا مو َلعني بالتقليد َو َل َعكم به ؛ ال نكاد نعرف ألنفسنا صورة خاصة ترتكز عليها أعاملنا يف احلياة،
بأرسعممايلتقط«الفلم»صوره.
بلكانتمتربنامجيعالصورعىلاختالفأنواعهاوألواهنا،فنلتقطها
َ
وكان العارف منا بلغة أجنبية ال يل َبث أن يفتتن هبا وبأصحاهبا افتتانًا شديدًا ر َّبام محله عىل احتقار لغته
ِ
وتارخيها،فريتفع ِ
َ
كرهم
عنذكررجاهلاوعظامئهايفأحاديثهواستشهاداته،
ويسخرمنهمكلامجرىذ ُ
غريرا حيتقر َّ
كل ما يف يده،
عىل لسان أحد غريه ،ال ألنه يفهمهم أو يفهم غريهم ،بل ألنه كان بسي ًطا ً
ويستعظم كل ما يف يد غريه..

مطالعة

قراءة إثرائية:
مر عمر بن ْ
الطاب َر ِض اهلل َعن ُه عىل صبية َي ْل َع ُب َ
ون َوفِ ْي ِه ْم عبد اهلل بن الزبري َف َه َر ُبوا
( أ ) َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
ِمنْ ُه إِ َّل عبد اهللَ ،ف َق َال َل ُه عمر َما َلك؟ ل َ َل هترب َم َع َأ ْص َحابك؟ َف َق َالَ :يا َأمري ا ُملؤمن َ
مل أكن عىل ِري َبة فأخافكَ ،ومل يكن ال َّط ِريق ضيقا فأوسع َلك.
(ب) دخل عىل أحد خلفاء بني أمية وفدٌ للتهنئة ،تقدمهم غالم واخلليفة هو عبد امللك
بن مروان ،غضب عبد امللك من حاجبه الذي سمح هلذا الغالم بالدخول إىل جملسه،
فقال له :ما شاء أحدٌ أن يدخل عيل إال دخل حتى الصبيان ،فتقدم هذا الغالم خياطب
خليفة املسلمني وكان حيكم ثلثي األرض ،قال :أهيا األمري إن دخويل عليك لن ينقص من
قدرك ،ولكنه رشفني ،أصابتنا سنة أذابت الشحم ،وسنة أكلت اللحم ،وسنة دقت العظم،
ومعكم فضول مال فإن كان هذا املال هلل فنحن عباده ،وإن كان هذا ُ
املال ما َلكُم فتصدقوا
به علينا ،وإن كان لنا َف َع َ
ال َم حتبسوه عنا؟ فقال اخلليفة :واهلل هذا الغالم ما ترك لنا يف واحدة
عذرا  .فصاحة ما بعدها فصاحة ،و جرأة يف احلق ما بعدها جرأة.
ً
(ج) دخل وفد آخر عىل عمر بن عبد العزيز ،اخلليفة الراشد اخلامس تقدمهم غالم ،فقال
اخلليفة :اجلس أهيا الغالم ،وليقم من هو أكرب منك سنًّا فقال الغالم  :أصلح اهلل األمري،
املرء بأصغريه :قلبه ولسانه  ،فإذا وهب اهلل العبد لسانًا الف ًظا وقل ًبا حاف ًظا فقد استحق
الكالم ،ولو أن األمر كام تقول لكان يف األمة من هو حق منك هبذا املجلس تلك نامذج
مرشفة سطرها التاريخ لبعض الشباب املتمسكني باجلرأة يف احلق.
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تدريبات متنوعة

ً
أول :أجب عن األسئلة اآلتية:
1 .1هات نموذجني اثنني من النامذج املرشفة للشباب غري النامذج السابقة.
2 .2ما الفرق بني اجلرأة يف احلق والتطاول؟
3 .3ما رأيك يف مواقف الغلامن السابقة؟
4 .4قارن بني صفات الشباب يف عرصنا احلارض ،وصفات أصحاب النامذج السابقة.
5 .5كيف السبيل يف رأيك لنصل بشبابنا إىل تلك الفصاحة واجلرأة والعلم؟
6 .6ابحث عن معاين الكلامت الواردة باجلدول التايل ومل يذكر معناها:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

الكلمة
َم ْع َش
ِ
اهل َّمة
الشاحبة
َغ ْو ًرا
زرايتكم
ُخ َي َلء
ننعى
الرو َّية
َّ
األناة
تد ُّلون علينا
تعرتك
أربت
جاث ًيا
غرا
ًّ

معناها
كل مجاعة أمرهم واحد
العزم القوي
املتغي اللون الذابل النّضارة
النحيل اهلزيل ِّ ،
ً
نافذا عمي ًقا
استخفافكم بنا
ِ
ب
املراد  :نُع ْي ُ
تثقون بمحبتنا فتفرطون علينا

 .7ما الفكرة العامة للدرس؟
 .8ما أخص صفات الشباب؟ وما املعتقدات اخلاطئة التي تسيطر عليهم؟
 .9ما الذي ترجوه األمة من شباهبا؟ وكيف نحفز شبابنا لتصحيح املفاهيم اخلاطئة 		
التي يعتقدوهنا؟
 .10ما الكلامت اجلديدة التي مل تتعرف معانيها؟
 .11ما األفكار الغامضة التي تريد معرفتها؟
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ثان ًيا:ضع كلمة واحدة تدل عىل كل معنى مما يأيت عىل ضوء ما قرأت:

(
		
( أ ) االصطدام واالضطراب والتقاتل والتنازع.
(
		
(ب) النحيل ،اهلزيل الذابل النضارة.
(
		
( ج ) اجلامعة أمرهم واحد.
(
		
( د ) تثقون بمحبتنا فتفرطون علينا.
(
		
(هـ) الشاب ال جتربة له.
( و ) تدهور عقيل وجسدي ُم َ ِّيز للتقدم يف السن أو ملرحلة الشيخوخة( .

)
)
)
)
)
)

ثال ًثا :هات مجع املفردات اآلتية ثم ضع ما تأيت به يف مجلة مفيدة باجلدول التايل:
الرقم
١

الكلمة
معرش

٣

شاحبة

٢

مهة

٤

َغ ْو َر
شعاع

٥
٦

مجعها

اجلملة املفيدة

بيعة

راب ًعا :وجه نصيحة موجزة لكل من:
ٍ
زميل لك يرتك املعهد وحتصيل العلم ،وجيلس عىل املقهي.
(أ)
(ب) ٍ
املارة.
جار لك يقف عىل قارعة الطريق يسخر من َّ
ٍ
صديق لك ُي َس ِّفه من نصائح والديه ،وتوجيهات معلميه ،ويتهمهم بالرجعية.
( ج)
		
( د ) أخيك األصغر يقيض كل وقته عىل املواقع اإلليكرتونية ،يتصفح عىل نافذة
العامل ،وال يلتفت لدراسته.
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خامسا :قال حافظ إبراهيم:
ً

جال ال َغ ِد ا َمل ِ
حاج ٍة *** إِىل قا َد ٍة تَبني َو َش ٍ
ِر َ
عب ٍي َع ِّم ُر
أمول إِ نّا بِ َ
أمول إِ نّا بِحاج ٍة *** إِىل ِ
جال ال َغ ِد ا َمل ِ
ِر َ
عالٍِ َيدعو َودا ٍع ُي َذك ُِّر
َ

أمول إِ نّا بِحاج ٍة *** إِىل ِ
جال ال َغ ِد ا َمل ِ
ِر َ
عالٍ َيدري َو ِعلم ُي َق َّر ُر
َ

ِ
ٍ
جال ال َغ ِد ا َمل ِ
ِر َ
َف ُ َت ِّر ُر
كم ٍة ُتىل َو ك ٍّ
أمول إِ نّا بِ َ
حاجة *** إِىل ح َ

ٍ
جال ال َغ ِد ا َمل ِ
ِر َ
َقص فينا َو َش ِّمروا
حاجة *** إِ َليكُم َف ُسدّ وا الن َ
أمول إِ نّا بِ َ
ِ
ِ
رور األَ ِ
ِر َ
مس َوال َع ُ
غب
يش َأ َ ُ
رتكوا َغدا *** َي ُم ُّر ُم َ
جال ال َغد ا َملأمول ال َت ُ
أمول إِ َّن بِالدكُم ***ت ِ
ِر َج َال ال َغ ِد ا َمل ِ
ُناشدُ كُم بِاهللِ َأن َتت ََذكَّروا
َ

وض م ِ
الد َأج ّلها *** َتعهدُ ر ِ ِ
قوق لِلبِ ِ
َع َليكُم ُح ٌ
قف ُر
َ ُ
الر ُ ُ
وض العل ِم َف َ
َ ُّ َ

ِ
أسا ُي َفك ُِّر
ُقصارى ُمنى َأوطانكُم َأن تَرى َلكُم *** َيد ًا تَبتَني َمد ًا َو َر ً
َفكونوا ِرجاالً ِ
لني َأ ِع َّزةً*** َوصونوا محِى َأوطانِكُم َو َ َت َّرروا
عام َ

تذوق األبيات السابقة ثم أجب عام يأتى:

( أ ) ما الذي حيتاجه الوطن من شبابه كام فهمت من األبيات؟
(ب) ما ُّ
َ
حقوق البالد عىل الشباب؟
أجل

(ج) استفد من معنى األبيات السابقة يف كتابة موضوع تعبري عن الشباب.

(د) ما قيمة تكرار قوله(:رجال الغد املأمول)؟
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سادسا :ضع عالمة الصواب ( ) أمام السلوك الذي ترتضيه ،وعالمة اخلطأ ( ) أمام
ً
السلوك الذي ترفضه فيام يأيت :
 ( أ ) تعلم الشباب اللغات األجنبية

(ب) الدعوة حلرية املرأة دون تقليدها

( ج ) االفتنان باللغات األجنبية واحتقار لغتنا

( د ) اعتقاد الشباب أهنم خري من آبائهم وأجدادهم

( )

( )

( )

( )

ساب ًعا :مستعينًا بمكتبة املعهد ،أو بشبكة املعلومات الدولية ،اكتب كلمة للشباب تدعوهم
فيهاللتمسك بالقيم واملبادئ السامية واجلد والعمل عىل رفعة الوطن.
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الدرس

٧
1
السابع

َنمل و َن ْحل

()١

أهداف الدرس
أن:
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل ْ
الدرس قراء ًة صحيح ًة.
1 1يقرأ
َ

يكون رؤي ًة عن حياة النمل والنحل.
ِّ 6 6

ٍ
بأسلوب أديب.
يفهم
عم ُ
عب َّ
	ُ 3ي ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلزئية.
واألفكار
العامة
الفكرة
يميز بني
ُ 4 4

8 8يكتب موضو ًعا عن النحل يف اإلسالم.

صحيحا.
فهام
ً
2 2يفهم املقرو َء ً

ُ 5 5يم ِّيز بني املصطلحات املتقاربة يف املعنى.

صورا مستفادة من حياة النمل والنحل.
7 7يذكر
ً
 9 9يقدر أمهية النحل والنمل عىل البيئة

( )١قيم من الرتاث-د .زكى نجيب حممود -ط /دار الرشوك ،ص ١٨٣ -١٧٥
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مهارة النمل والنحل:

ختزن القوت الذي مجعتْه ترتكه كام وجدتْه،
النمل ُة تدَّ خر القوت لفصل الشتاء ،وهي إذ ِّ
قمح ،وقطع ُة السكر تبقى قطع َة سكرُّ ،
فح َّبة القمح ُّ
فكل ما عىل النملة ْ
تظل حبة ٍ
أن تؤديه يف هذا
تكومه
السبيل هو أن جتمع ما تصادفه صاحلًا لطعامها،
رصا عىل مستوى األرض ،أو ِّ
وترصه ًّ
ُّ
بعضه فوق بعض ،أو لست أدري كيف؟
مطر ٍ
أعقاب ٍ
ِ
شهدت
غزير ،إذ
شهدت يف صباي شي ًئا عجي ًبا وكان ذلك يف
ولقد
ُ
ُ
مجاعة من النمل خترج خمزوهنا من ُج ْحرها ،وتنرشه متفر ًقا حتت أشعة الشمس ،وال بدَّ أن
تكون قد وجدته ُمب َّّل ً
دائم جزيئات صغرية
ال بام ترسب إليه من ماء املطر ،وليس خمزون النمل ً
من خمتلف املواد التي تراها صاحلًا لطعامها ،بل قد حيدث أن تقع عىل صيد جسيم فتبقيه
خاصا يس ُعه ِّ
وراقبت ذلك بنفيس ذات يوم ،وقد
بكل حجمه،
ُ
عىل جسامته وحتفر له خمزنًا ًّ
ٍ
مريضا ،وكنت ال
كنت
عندئذ أجلس أمام غرفة بمستشفى ريفي ،حيث كان أخي األصغر ً
رأيت يف احلديقة أمامي نملة كبرية تناور
أفارقه ألرعاه  -عليه رمحة اهلل ورضوانه  -وهناك ُ
رصصارا ،وتداوره ،ثم تلدغه يف ُأ ِّم رأسه لدغ ًة رأيته جيمد بعدها ،فبعدت النملة عنه مسافة
ً
تم هلا ما أرادت ،فعادت إىل فريستها،
قصرية ،حيث أخذت حتفر ُج ْح ًرا ،وبرسعة الربق َّ
جل ْحر ،واعجباه!! كيف أخذت تقيس الرصصار طوالً وارتفا ًعا بخطوات
وجرته إىل حيث ا ُ
رسيعة أخذت ختطوها بجانبه ،ومتس ِّلقة عىل جسده ،ثم دخلت اجلحر بعد ذلك وحدها،
ٍ
ٍ
.جديد ،وأعادت
بحفر
جل ْحر أصغر من أن يسع الفريسة ،فراحت توسعه
ولعلها وجدت ا ُ
عملية القياس ،فلام اطمأنَّت ،شدَّ ت صيدها إىل حمبسه ،وردمت عليه برتاب احلَ ْفر حتى
أغلقت فتحة الدخول ،وذهبت إىل حال سبيلها.
ماهر َّ
يغي
كل املهارة يف مجعه لكنه ال ِّ
ذلك هو النمل وما يصنعه يف ختزين قوته ،فهو ٌ
فيه شي ًئا.
يمتص رحيق األزهار ،حتى يدير له معامله
أ َّما النحل فأمر آخر؛ ألنَّه ما إن
ُّ
الداخلية ،فتخرجه عسال شهيا يف اخلل َّية .
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طرائق األمم يف مجع العلوم واملعارف:

وعىل طريقة النمل وطريقة النحل يكون اإلنسان يف مجع معارفه وعلومه:

وطورا جيري عليها طريقة النحل وبني الطريقتني ختتلف
فتارة يصنع صنيع النمل،
ً
الشعوب ،وكذلك العصور فشعب ما ،تسوده عملية اجلمع والتخزين ،حتى إذا ما أراد أحد أن
ٍ
بيشء من املعرفة املخزونة يف حياته العملية أخرج من املخازن ما يريد؛ ليستخدمه كام كان
ينتفع
وعرصا آخر ال يسرتيح إال إذا حتولت
تل َّقاه وحفظه ،ولكنَّا يف الوقت نفسه قد نجد شع ًبا آخر
ً
املوا ُّد املجموعة عيل يديه َخ ْل ًقا جديدً ا ،وبمثل هذا اإلبداع يتقدم اإلنسان ولعلك تلحظ َّ
أن
عملية اجلمع مشرتكة يف احلالتني ،ولكن بينام يوقف عندها يف احلالة األوىل ،ويتخ َّطاها املبدع يف
مرحلة تُبنَى عليها يف احلالة الثانية ،فالنمل والنحل كالمها جيمع موا َّده ،فأما النمل فيخزن ما
جتمع كام هو ،أ َّما النحل ف ُي َص ِّي مما مجعه شي ًئا جديدً ا.......

		 طريقة مرص يف مجع علومها ومعارفها:

َّ
إن مرص قد ميض عىل هنضتها احلديثة اآلن مائة وثامنون عاما؛ َّإنا بدأت هنضتها قبل
أن تبدأ روسيا هنضتها بام يقرب من ثلث قرن ،وقبل أن تبدأ اليابان هنضتها بام يقرب من
ثامنني عاما ،ولكن مرص خالل املائة وثامنني عا ًما مل تبلغ من النهوض ما يكفي أن تبتكر هي
اجلديد وتضيفه ،كام فعل غريها من الشعوب الناهضة ممن بدأ الشوط بعدها ،فام علة ذلك؟
إن ذلك قد تكون له ٌ
َّ
أهم من سواها يف الطليعة هي
علل كثرية ،ولك َّن واحد ًة هي التي جتيء َّ
َّ
أن مرص قد اختارت عىل األغلب طريقة النمل وق َّلام صنعت صنيع النحل ،فأصبح لدهيا ما
شأت من خزائن العلوم والفنون ،لكنها مليئة بام أبدعه غريها من الشعوب الناهضة.
ْ

أن اإلنصاف يقتضينا أن نقول هنا َّ
عىل َّ
إن األمر ليس هو :إ َّما منهج النمل وحده،
وإ َّما منهج النحل وحده ،إذ قد جيمع الفرد الواحد بني الطريقتني ،ومثل هذا نراه قد حت َّقق
بعدد من أعالم النهضة احلديثة يف مرص ،ولكنَّنا إذا ما أردنا حكًام عادالً بام هو األغلب عىل
جمرى حياتنا طوال املائة والثامنني عاما قلنا :إنَّه منهج النمل يف اجلمع والتخزين.
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نموذج للنهضة الثقافية:

تعالوا نستعرض معا مرسعني أمثلة من أقوى النهضات الثقاف َّية التي شهدت التاريخ
الس ْي :خطوة
لنرى عىل ِّ
أي منهج سارت فأبدعت ،وسنرى َّأنا مجيعا قد تشاهبت يف مراحل َّ
نمل َّية جتمع هبا ما قد وصلت إليه الدنيا من أمهات احلقائق ،تتلوها خطوة نحل َّية يمتص فيها
أصحاب املواهب رحيق املعارف املجموعة ،ال ليخزنوها يف ذاكرهتم لتبقى عىل صورهتا ،بل
ليحولوها يف معامل املواهب إبداعا جديدا ،أ َّما يف مرحلة االنطفاء والركودَّ ،
فإن الدارسني
ِّ
َ
حيفظون عن ظهر قلب ما يتلق ْونه من مأثورات األولني ليخرجوها يف املناسبات املختلفة
وكأنا مومياوات خرجت من توابيتها لتوضع يف املتاحف.
«تسمي ًعا» فتخرج َّ

النهضة الثقافية يف القرنني ( الثاين والثالث) اهلجريني:

ولنجعل مثلنا األول ذلك املدِّ الثقايف الزاخر يف تاريخ بالد املسلمني ،فلم يكد يميض
أساسا  -باللغة وما يتصل
عيل ظهور اإلسالم ما يزيد قليال عيل قرن واحد ،شغل فيها العلامء
ً
هبا من شواهد وقواعد ،حتى بدأت حركة اجلمع من مصادر اآلخرين ،وأعني حركة الرتمجة
عن اليونانية والفارسية واهلندية ،وقد سارت تلك احلركة عىل مرحلتني :كان املرتحلة األوىل
يعملون ُف َرادى ك ٌُّل بحسب مزاجة ،دون أن يكون للدولة ٌ
شأن هبم ،وأما يف املرحلة الثانية،
فقد كان للدولة ٌ
شأن عظيم ،إذ أنشأ املأمون ما يسمى ببيت احلكمة ،حيث جيتمع القائمون
عيل الرتمجة حتت رعاية اخلليفة ،وكانت حصيلة ذلك ك ِّله أن أصبح بني أيدي الدارسني
ترمجات ملعظم مؤلفات «أرسطو» وما كتبه الشارحون لألفالطونية املحدثة وبعض حماورات
«أفالطون» ،ومعظم مؤلفات «جالينوس» وأجزاء مما كتبه غري «جالينوس» يف الطب
ال عن املؤلفات يف ميادين العلوم ،ومنها كتب «إقليدس» وكتاب «أرشميدس» فام ْ
فض ً
إن
بلغ القرن التاسع (الثالث اهلجري) هنايته إال وقد شهدت العربية حمصوالً ط ِّي ًبا مما أنتجه
السابقون يف ثقافات أخرى ولك أن تتخيل نفسك وقد دخلت بيت احلكمة يف بغداد ،لرتى
مجاعة املرتمجني ُمنْ َك َّبة عيل صحائفها ،تنقل من لغة أخرى إيل اللغة العربية  ،وبني هؤالء
ثالثة من أرسة واحدة هم « :أبو زيد حنَني بن إسحاق» وابنه « إسحاق» وابن أخته «حنني»
فهل َي َس ُعك وأنت ترى هؤالء يرتمجون ما يرتمجونه ،إال أن تدرك من فورك أنَّك إنَّام تشهد
شي ًئا يشبه جهود النمل يف اجلمع والتخزينَّ ،
وأن تلك املادة املنقولة إىل العربية لن تكون هي
الثقافة العربية ،ولكن الذي سيجعلها كذلك رجال آخرون ،يتلقون تلك املرتمجات لريشفوا
رحي ًقا ،ثم ليخرجوا ما قد رشفوه خل ًقا جديدً ا ،هو الذي نشري إليه اليوم ،إذا ما حتدثنا عن
عزه ،وذروة جمده.
الرتاث العريب وهو يف ِّ
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وانتقل مع التاريخ العريب إيل القرن العارش (الرابع اهلجري) وخذ ما اتفق لديك أن
تصل إليه يف خزانة الكتب التي عاش أصحاهبا يف ذلك العهد ،ثم انظر إىل حمتواها ،لرتى كيف
ٍ
مثل -أليب حيان التوحيدي جتدك أمام ًٍ
جديد
يب
حتولت األزهار إىل عسل ،فاقرأ
فكر عر ٍّ
ِ
كثيا ،فال هو شبي ٌه بام قد كان عند أسالفه العرب من فكر ،وال هو ُي ْشبه َّ
كل الشبه ما نُقل إيل
ً
مقصورا عىل رجل أو رجلني ،بل هو
العربية من مؤ َّلفات اليونان ،وليس ذلك املذاق اجلديد
ً
طابع شامل لعرص كامل ،امتدَّ حقبة طويلة فرتة من الزمن يف املرشق العريب واملغرب
العريب عىل السواء ،ويف تلك احلقبة ملعت أسامء كالنجوم الساطعة ،من فالسفة كالفارايب وابن
سينا وابن رشد ،وشعراء حكامء كأيب العالء املعري ،و ُن َّقاد مثل :عبد القاهر اجلرجاين ،وعلامء
والطب وغري ذلك من شتى جوانب الفكر واألدب.
يف الرياضة والفلك والكيمياء،
ِّ

نامذج من النهضات الثقافية الزاهرة:

وننتقلإىلاملثلالثاينمنالنهضاتالثقافيةالزاهرة،وهومثلأوروبايفهنضتهاالتيوصفت
شبيها بام يصنعه النمل بطعامه املدَّخر ،مجعا
بأنا والدة جديدة ،فها هنا ً
أيضا كانت املرحلة األوىل ً
َّ
وختزينًا ،حتى حيني له احلني ،فام انفكت أوربا يف أواخر عصورها الوسطى ،جتمع بني يدهيا أهم
ما أنتجه العقل البرشي يف ثقافة اليونان ،وثقافة الرومان ،وثقافة العرب ،وترجم هذا كله ،أخذت
دائرة انتشاره تتسع ،حتى بات يف متناول الدارسني يف األديرة واجلامعات ،وحتت أيدي رجال الفن
ثم جاء دور النحل والعسل ،فإذا الدنيا أمام روح جديد وعقل جديد ،ومل تكن تلك اجلدَّة
واألدبَّ ،
مقصور ًة عىل علامء من أمثال «جاليليو» و «كوبرنيك» وال عىل رجال ف ٍّن من أمثال «رفائيل» و
«مايكل أنجلو» و «ليوناردو دافنيش» وال أدباء وشعراء مثل «شكسبري» بل اجلدَّة شملت روح
الرحالة جيوبون
احلياة نفسها  ،وسادت يف الناس فرحة غريبة كفرحة الطفل بيشء جديد :انطلق َّ
البحار املجهولة ،واألرض البعيدة ،ويصعدون اجلبال بعد أن مل تكن تلك اجلبال قبل ذلك إال
مصدرا للخوف والتخويف د َّبت يف احلياة ك ّلها روح املغامرة والبحث عام وراء األستار ،وما اختفى
علم واكتشا ًفا وأد ًبا وفنًّا ،واهتام ًما
يف الظلامت ،فكان من كل ذلك أن دخل العامل عرصه اجلديدً :
باإلنسان الذي هو برش تق ُّله األرض وتُظ ُّله السامء ،ال باإلنسان من حيث هو زاهد يكفيه القليل.
وهذا املوضوع من سياق احلديث ،هو موضوع مالئم لذكر «رسفانتيز» ورائعته الكربى
«دون كيخوته» فوقفة منا عند هذا الكتاب رضورية رضورة املنبهات القوية إذا ما أخذت اإلنسان
ِسنَ ٌة من النوم وهو بحاجة إىل يقظة واعية ،فليس كل يشء يف«دون كيخوته» أنَّه حيارب طواحني
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هنضة احلضارة العربية يف القرن الرابع اهلجري:

مطالعة

اهلواء ظنًّا َّأنا فرسان معادية ،وأن هياجم قطعان اخلراف عيل َّأنا جيوش مدامهة ال ،بل هنالك -
أثرا ،فيمن حييا حياة الركود كالذي نحياه نحن اليوم.
عند فهم الكتاب  -ما هو أعمق وأفعل ً

يغي
فذلك الرجل «دون كيخوته» قرأ ك َ
ُتب السلف عن حياة الفرسان وحفظ ما قرأ ،مل َّ
ٍ
منه شيئا ،ومل ُي ِضف إليه شي ًئا ،ثم رسم حياته عىل نموذجه ،فهو بمثابة نملة كبرية حصلت عيل
مجت
عم رأيتُه منها حني َّ
صيد كبري َّ
فخزنته لتجعله وليمة ذات يوم شتاء كالنملة التي حدثتُك َّ
وخزن ْت ُه ،ولو كان «دون كيخوته» فعل ذلك
«رصصارا » ،
ضخم بالنسبة إىل حجمها ،وحفرت له َّ
ً
ً
ً
أمرا شائ ًعا مألوفا ،بل كانت موضع تبجيل
يف عرص سابق لعرصه ،أيام أن كانت حياة الفرسان ً
واحرتام؛ ملا كان يف أمره ما يلفت النظر يف فارس يعيش يف عرص الفرسان؟ لك َّن عرص الفرسان
قد َّ
ول وتأهبت احلياة للدخول يف عرص جديد  -النهضة األوربية ،-ثم ظهر «دون كيخوته» ال
ليتنفس مع الناس اهلواء اجلديد ،بل ليتنفس  ،هوا ًء خمزونًا بني صفحات ُكت ٍ
ُب قرأها عن عرص
قديم ،فإذا كان سائر الناس من حلم ودم؛ فقد كان هو إنسانًا من كلامت حمفوظة ،وكانت دماؤه
من مداد املحابر ،وهل تظ ُّن َّ
أن «دون كيخوته» كان أعجوبة برش َّية ظهرت واختفت؟ َأ ْم ِع ْن النظر
فيام حولك و َم ْن حولك ،جتد من طرازه مئات يد ُّبون عىل األرض بأجساد من ورق ،ودماء من
كرة
مداد ،وأدمغة مشحونة بكلامت السابقني ،ال لتكون مصدر إهلام ملا هو جديد ،بل ليعيشوها َّ
أخرى كام لو مل متض بيننا وبني أصحاهبا مئات السنني.
فنحن بعد ْ
أن أمضينا مائة وثامنني عا ًما عىل انفتاح هنضتنا احلديثة ،لو استثنينا قل ًة قليل ًة مما
ٍ
أنتجناه خالل تلك الفرتة ،لوجدنا إنتاجنا أشبه يشء ببيوت النمل ،فهو إنتاج يمكن أن ُي َّ
لخص يف
هذه الصيغة :قال أسالفنا كذا ،وقال الغرب عن أسالفه ومعارصيه كيت ،فال نزال يف املوسيقى
والشعر اللذين ال يكونان شي ًئا إذا مل ينبثقا من صميم املوسيقار والشاعر ،وأقول :إنَّنا حتى يف هذا
رجلي :أحدمها يقول :هكذا يكون الفن كام عرفه أسالفنا ،واآلخر ير ُّد عليه
املجال ال نزال بني
ْ
هكذا يكون الفن كام عرفه الغرب ،وال أقول شي ًئا عن موقفنا يف ميادين الفكر والعلم والنُّ َظم عىل
اختالفها ،فواضح أنَّنا يف كل ذلك ك ِّله ننحرصيف إطار الصيغة التي أرشت إليها ،وهي َّ
أن صوتًا
ينادي بام أخذه السلف وصوتًا يرد عليه بام يسود الغرب؟ ومل تتبلور لنا بعدُ ِو ْجهة.
ٍ
إنَّه ال بأس يف ْ
بآذان ُمرهفة ملا قاله العرب وما قاله الغرب من أسالفه
أن تُصغي
ومعارصيه ،بل هو أمر رضوري حمتوم ملن أرادوا لنهضتهم أن تقوم عيل ساقني ،ولك َّن البأس
َّ
كل البأس أن نقف من ذينك املصدرين موقف النمل يف اجلمع والتخزين وكفى ،إذ يبقي بعد
ذلك دور النحل يف التحويل والتمثيل؛ ل ُيتاح لنا أن نقول :هذا كتابنا بيميننا ،وعىل أساسه يكون
يب ،ويف قليل من الفن ،ولكنَّه مل
احلساب ،ولقد حت َّقق لنا هذا بالفعل يف كثري من اإلبداع األد ّ
اللهم إال قطرات ال ُت ْطفئ ظمأ العصفور.
كثريا وال قليالًَّ ،
يتحقق يف الفكر بشتَّى جوانبه ،ال ً
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تدريبات متنوعة
أوالً :أجب عن األسئلة اآلتية

1 .1كيف ختزن النملة قوهتا؟
2 .2ارسد بأسلوبك املشهد الذي رآه الكاتب للنملة والرصصار.
3 .3ما طرائق األمم يف مجع العلوم واملعارف؟ وأي الطرق اختارت مرص؟
4 .4كيف هنضت احلضارة العربية يف القرن الرابع اهلجري؟
ارشح ذلك؟
مهم
ْ
دورا ثقاف ًّيا ًّ
 .٥أدت “دار احلكمة” يف بغداد ً
 .٦كيف انعكست حركة الرتمجة عىل الفكر العريب يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني؟
 .٧كيف بدأت النهضة األوربية احلديثة؟
 .٨ملاذا يعترب املؤرخون النهضة األوربية احلديثة والدة جديدة؟
 .٩اكتب مخسة أسطر من خالل البحث يف شبكة املعلومات الدولية  -عن «دون كيخوته»
 .٠١اكتب خالصة فكرة املقال يف فقرة واحدة مرك ََّزة.

ثان ًيا :هات مرادف الكلامت اآلتية ،ثم ضع الكلمة التي تأيت هبا يف مجلة من إنشائك.
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

الكلمة
جسامته
يقتضينا
منك َّبة
ُمدامهة
جيوبون
مجت
َّ
تق ُّله
حمتوم
أ ْم ِع ْن
شأت
ْ

مرادفها

اجلملة
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ثال ًثا :امجع املفرد ،وأفرد اجلمع ،من الكلامت اآلتية.
الرقم

الكلمة

٩
١٠

صيد
أستار

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

آذان
طار
أسالف
طراز
خراف
حمابر
أدمغة
وليمة

املفرد/اجلمع

راب ًعا :امأل الفراغ بكلمة من إنشائك.

الرقم

الكلمة

19
20

حمصول
توابيت

11
12
13
14
15
16
17
18

حقبة
مأثورات
أشعة
غرفة
ُج ْحر
قارئ
شوط
فالسفة

املفرد/اجلمع

1 .1تقع النملة عىل صيد جسيم  .................عىل جسامته.
2 .2لدغت النملة الرصصار يف ُأ ِّم رأسه فرأيته  ................بعدها.
3 .3نحن حائرون يف الطريق ومل  ...................لنا بعد وجهة.
ٍ
بآذان  ..................ملا قاله العرب القدماء.
4 .4جيب أن نصغي
الرحالة  .......................البحار املجهولة.
5 .5انطلق َّ
6 .6كان “دون كيخوته” إنسانًا من  ....................حمفوظة.
7 .7ال بدَّ أن  ...................املبدع مرحلة اجلمع والتخزين.
8 .8حارب دون كيخوته طواحني اهلواء عىل أهنا جيوش ..................
9 .9ما أكثر البرش الذين  ...................عىل ظهر األرض.
1010لن نكتفي برتديد  ....................السلف
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الرقم
١
٢

الرتكيب

يف عروقه دماء من مداد.

مطالعة

عب بأسلوبك يف مجلة مفيدة عن معنى الرتاكيب اآلتية:
خامس ًاِّ :

التعبري

أخذته سنة من النوم.

 ٣أمعن النظر يف من حولك.
تم له ما أراد برسعة الربق.
٤
َّ
 ٥حتولت املادة يف يده خل ًقا جديدً ا.
 ٦تعالوا نستعرض هذه األمثلة.
 ٧أصغيت إىل اخلطيب بآذان مرهفة.
 ٨ما انفك العرب جيمعون األفكار.
 ٩مل تتبلور لنا بعدُ ِو ْجهة.
 ١٠ال تطفئ ظمأ العصفور.

صحح اخلطأ النحوي ،أو اإلمالئي يف اجلمل اآلتية:
سادس ًا:
ْ
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

اجلملة املشتملة عىل خطأ

جتئ اخلطوة النحلية بعد اخلطوة النملية.
املئ رأسك باألفكار العبقرية.

الصواب

األمة مسأولة عن النهضة.

حيفظون الدارسون هذا النص.

أنشئ املأمون بيت احلكمة.
أجد بئسا يف الوقوف موقف املتفرج.
كانت أوروبا متخلفة يف القرون الوسطا.
امتلئت اخلزائن بالكتب.
الغرب مل يكتفي باجلمع والتخزين.

مجعنا املعرفة من شتَّا املصادر.
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سابع ًا :امأل الفراغ بمضاد الكلمة التي حتتها خط يف اجلمل اآلتية:
وعمرو  ....................فيه.
1 .1حممدٌ زاهد يف املنصب،
ٌ
2 .2كان الغرب يف  .......................التخلف ،والعرب يف ذروة التقدم.
تغيا  ...................أو بعيدً ا.
3 .3قد يتغري املعنى ُّ ً
4 .4ملعت أسامء األبطال ،و ....................أسامء اجلبناء.
5 .5تقدم الغرب يف العرص احلديث ،و .......................العرب.
6 .6أغلقت فتحة الدخول ........................ ،فتحة اخلروج.
رس كل من تق ُّله األرض ،و ..................السامء.
7 .7يعلم اهلل َّ
8 .8جيمع  .....................مأثورات السلف.
 9 .9كان « دون كيخوته » أعجوبة برشية ظهرت ،ثم ....................
1010اتسعت دائرة العلم ،و .......................دائرة اجلهل.
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الدرس

٨
1
الثامنا

خادم أمه

أهداف الدرس
أن:
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل ْ
صحيحا.
فهم
ً
1 1يفهم املقروء ً

ٍ
ٍ
فصحيح.
بأسلوب
عم فهمه
عب ّ
	ُ 2ي ِ ّ
ِ
ِ
العامة واألفكار اجلزئية.
الفكرة
	ُ 3يم ّيزبني
ييكون أحكاما نقدية لكل ما يقرأ.
ّ 4 4

املتضمنة يف الدرس.
	5يلتز ُم بالقيم
َّ
	6يقدر دوراألم يف بناء املجتمع.

	7يتقن اجلزاء احلسن ملن يرب أمه.

	8يكتب موضو ًعا عن مكانة األم يف اإلسالم.
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مقدمة

للوالدين فضل كبري ،وثواب عظيم ملا حتماله من املشاق يف سبيل تربية أبنائهام ،وقد
حث القرآن الكريم عىل اإلحسان بالوالدين ،وبني الرسول  :أهنام أحق الناس بحسن
ِ ِ
الص ِح ِ
يح َع ْن َأ ِب
املصاحبة ولألم النصيب األوفر يف هذه املصاحبة فقد جاء ٍيف احلُديث َّ
النبي َ :م ْن َأ َح ُّق الن ِ
ُه َر ْي َرةََ [:أ َّن َر ُج ً
َّاس بِ ُح ْس ِن َص َحا َبتِي؟ َق َالُ :أ ُّم َكَ .ق َالُ :ث َّم َم ْن؟
ال َس َأ َل َّ
َق َالُ :ث َّم ُأ ُّم َكَ .ق َالُ :ث َّم َم ْن؟ َق َالُ :أ ُّم َك َق َالُ :ث َّم َم ْن؟ َق َالُ :ث َّم َأ ُب َ
وك] .أخرجه البخاريَ .و ُه َو
ِ
َظ ِ
يح َجانِ ِ
اه ٌر ِف ت َْر ِج ِ
الس ِائ ِل َد َّل َع َل َأ َّن ُه َي ْس َأ ُل َع ْن ُح ْس ِن ُم َعا َم َلتِ ِه ِلَ َب َو ْي ِه.
ب ْالُ ِّم لَ َّن ُس َؤ َال َّ
وحسن معاملة األبوين تقرب العبدَ من اهلل ،والفوز برضاه.
ومن نامذج البارين بأمهم وبرهاُ ( :أويس بن عامر ال َقر ِان ا ُملر ِ
ادي ،اليمني)
َ ُ
َ ّ َ

ِ
ِ
وموق ُ
الناس منه:
ف
َح َياتُه

ِ
ِ
ِ
الناس من ِ
األول لإلسال ِم أن يروا رج ً
خيرج عليهم بني
الصدر
الكوفة يف
أهل
ال ُ
تعود ُ
َّ
ِ
ِ
علو يف الرتبة!!
حني وحنيَ ،ف َم َأ ْن َيرو ُه ،حتى يأخذوه
بعيونم ،ليس ذلك عن رفعة يف املكانة ،أو ٍّ
فقد كان رمحة اهلل من أخالط الناس املغمورين ،الذين ال ُيؤب ُه هلم إذا غابوا! وإنام كانوا يأخذونه
بأبصارهم ،إِ ْز َراء بشأنه ،وسخرية منه ،خلشونه ملبسه ،ورثاثه حاله! كان ذا طِ ْم َر ْي ِن مرقعني،
وأحدمها من صوف يتَّزربه ،وكان يميش ضار ًبا بذقنه إىل صدره ،رام ًيا ببرصه إىل موضع سجوده،
وكثريا ما كان ُيقتَات هو وأمه مما يلتقط من الن ََّوى!.
واض ًعا يمينه عىل شامله ،كأن يف الصالة
ً

زُهدُ ُهَ ،و َور ُع ُه ،وبِ ُّر ُه بأمه:

هو سيد من سادات التابعني ،جليل القدرعظيم املكانة عند اهلل ،وهو زاهد من أكابر
يس بن عامر ال َق َر ِ ّن ا ُمل َر ِادي،
زهادهم ،وأتقاهم ،وأروعهم ،ومن أشدهم استمساكًا باإلسالم ،هو ُأ َو ُ
اليمني ً
ً
مشغولبأمه،
منشأ،الكويفموطنًا،أدركالنبيمنغريأنيراهعىلأرجحالروايات،إذكان
خيدمها،ويربها،ويتمرغحتتقدميهاحتىلكأنهيتصورأنهيتمرغيفروضةمنرياضاجلنة!!بلغةأن
النبي  قال «اجلنة حتت أقدام األمهات» ...وقيل يف بعض الروايات :إنه رأى النبي  واجتمع به
وج ِهي.
وجه ُه حتى ُش َّج ْ
مرات ،وشهد معه غزوة أحد ،وقال :واهلل ما كرست رباعيته ،وال ُش َّج ُ
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ِ
باملعروف وهن ُي ُه َعن ا ُملنكر:
َأ ْم ُره

ِ
كثري ِ
ِ
والنصح هللِ ولرسول ولعامة املسلمني،
باملعروف والنهي عن املنكر،
األمر
وكان
َ
ٍ
ِ
وكان كلام َأ َم َر بمعروف أو هني عن ٍ
الناس بالعظائ ِم ،ون ََس ُبو ُه إىل اجلنون ،ووجدوا عىل
منكر ،رما ُه ُ
ذلك أ ْعوانًا ِمن الفاسقني .فلندعهم ِف َع َم َيتِهم ولنذكر ما هلذا التابعي اجلليل ،أو إن شئت أن تقول:
الصحايب العظيم ،من كريم املنزلة عند اهلل.

أويس مستجاب الدعوة:

ولقد وفد أويس فيمن وفد من الناس إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فقال
له عمر :أأنت أويس بن عامر؟ قال :نعم يا أمري املؤمنني .قال :أولك والدة؟ قال :نعم .قال
اد ِمن ا ْليم ِن ِمن مر ٍ
ول [ :ي ْأ ِت َع َليكُم ٌأويس بن َع ِام ٍر مع َأمدَ ٍ
ول اهللِ  َي ُق ُ
َس ِم ْع ُتَ ،ر ُس ُ
اد
َْ ُ ْ ُ
ْ
َ
ْ َُ
َ ََ
َ َ ْ
َان فِ ِيه برص فب َأ ِمنْه إِ َّل م ِ
ُث َّم ِم ْن َق َر ٍن ك َ
وض ُع ِد َر ُه ٍمَ ،ل ُه َوالِدَ ٌة َو ُه َو هبا ٌّبر َل ْو َأ ْق َس َم َع َل اهللَ
ََ ٌ ََ ُ
َ
ِ
ِ
مر  :أي َن
اس َت ْغ َف َر َل ُه .فقال له ُع ُ
اس َت ْغف ْر ِلَ ،ف ْ
اس َت َط ْع َت َأ ْن َي ْس َت ْغف َر َل َك َفا ْف َع ْل] َف ْ
َلَ َب َّر ُهَ ،فإن ْ
قال :أال أكتب إىل ِ
تُريد؟ قال :الكوف َةَ ،
ُ
باء الناس خرييل.
عاملها؟ قال أويس:
أكون يف َغ ْ َ
(ر َوا ُه ُم ْس ِل ٌم)
َ

ِ
الناس:
ب ُه عىل
َف ْق ُر ُه َو َص ْ ُ

ِ
رجل ُم َدِّ ث بِ
ٍ
الكوفةُ ،
يعظ
وروى أبو نرصة عن أبن جابر قال :كُنا نجلس إىل َح ْل ِق ِة
ِِ
ِ
ُ
َفر َق القو ُم ،ويبقى
ويبي هلم ،وكان إذا فر َغ ذلك
َ
املحدث من حديثه ،ت َّ
الناس و ُيرشدهم ّ
ِ
ِ
هط منهم ،فيهم ٌ
َر ٌ
يتكلم بمثله َقط،
سمعت أحدً ا
رجل ال أعرفه .ولكنه كان يتكلم بكال ٍم ما
ُ
ُ
ِ
ِ
أتعرفون ً
َ
السنا ،من صفته كذا
فأعجبني وأحبب ُت ُه ،ففقد ُت ُه أيا ًما ،فقلت ألصحايب:
رجل كان ُ َ
ي ُ
وكذا؟ فقال ٌ
رجل من القو ِم :أنا أ ْع ِرفه ،ذاك أويس بن عامر القرين ،قلت :أو تعرف داره؟
ِ
َ
جئت حجر َت ُه،
قال :نعم،
حبسك عنَّا؟ قال:
فخرج إ َّيل فقلت :يا أخي ،ما
فانطلقت معه حتى ُ
ُ
َ
ِ
أصحايب يسخرون منه ويوذو َن ُه ،قال:
ما ترى! (وكان عار ًيا إال ممَّا يسرت َعور َت ُه) قال :وكان
الب َد فالبس ُه .قال :ال تفعل :إهنم ُيؤ ُذونَنِي! قال :فلم ْ
أزل به حتَّى لبِ َس ُه ،ثم
فقلت لهُ :خذ هذا ُ ْ
ِ
ِ
خرج عليهم فقالوا :ت ََرى َم ْن َخدع عن ُبرده هذا؟ فجا َء أويس فوضعه ،وقال :قد رأيت؟ قال:
َ
ِ
آذيتمو ُه ،الرجل َي ْعرى مرة ،و َيك َْسى
املجلس
فأتيت
ُ
ُ
َ
فقلت :ما تريدون من هذا الرجل؟ قال ُ
وأخذتم بِ ِل َس ِان.
مرةً،
ُُ
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َان ُي ْؤ ِذيه:
ا ْعتِ َذ ُار َم ْن ك َ

ِ
الكوفة يو ًما إىل ِ
أن وفدَ ُ
ثم كان ْ
أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  ،وفيهم رجل
أهل
ُ
الرجل،
أويسا ويسخر منه .قال عمر :أههنا رجل من ال َق َرنيني ،فجاء ذلك
ممن كان يؤذي ً
ِ
َ
رسول اهلل  يقول :إن رج ً
ال يأتيكم من
سمعت
للرجل:
فسأ َل ُه عمر عن أويس ،ثم قال
ُ
اليمني ،يقال له أويس ،ال َيدَ ع باليمن غري أ ِّم هو هبا َب ٌّر ،وكَان به َب َرص فدعا اهلل فأذهبه عنه،
إال مثل الدينار أو الدرهم ،فمن لقيه منكم فمروه ليستغفر َلكم.
ُ
ومي ًيا قبل ْ
أن يدخل عىل أهله .فقال
وعاد
أويسا ،ودخل عليه ُم َس ِّل ًم ُ
الرجل فأقبل حتى أتى ً
ِ
سمعت عمر ُ
اس َت ْغف ْريل .قال :ال أفعل حتى
أويس :ما هذه بعادتك ،قال:
ُ
يقول كذا وكذاَ ،ف ْ
ٍ
تسخر مني وال تؤذيني ،وال تذكر َ
ْجت َ
عمر ألحد ،فجعل له هذا العهد.
عل يل عليك أال
قول َ
َ
َفاستَغ َف َر َل ُه.
ِ
َ
حديث
اليمن سأهلم :أفيكم أويس بن عامر؟ ،فإذا رآه أعاد عليه
عمر ،إذا أتى أمداد
وكان ُ
رسول اهلل  ثم يطلب إليه أن يستغفرله.

دروس مستفادة:

ِ
ٍ
َ
مؤمن ،أن يكون َ
مقبول
الدعاء
مستجاب
مثل أويس،
أما بعد :فإن من امليسور عىل كل مسل ٍم
َ
ِ
ُ
الصالح ،والوقوف عند أوامر الدين
العمل
ألبره ،ووسيلة ذلك
الشفاعة ،لو
ُ
أقسم عىل اهلل ّ
َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
خريا ِمنْه.
ونواهية ،من غري هتاون أو انحراف ،فمن يعمل َع َم َل ُه َيك ْن مث َل ُه .ومن َي ِز ْديك ْن ً
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معاين املفردات
الرقم

الكلمة

2

املغمور

4

إزراء

وتقصيا
هتاونًا
ً

طمرين

مثنى الطمر وهو :الثوب اخلَ ْلق البايل ،واجلمع :أطهار

النوى

َع َجم التمر والزبيب ونحومها أوبذره

1

3

5
6
7

معناها

أخالط الناس

مفرده ِخ ْلط ،وهو اليشء يؤلف مع أشياء أخرى -واملراد :عامة الناس

يؤبه

ال حيتفل به ،وال يلتفت إليه

رثاثة

يقتات

8

غري املشهور

قباحة وهوان

يأكل ،وال َق ّت :جنس نباتات عشبية

قراءة إثرائية:

 (1 .آيات قرآنية حتث عىل الرب بالوالدين ) :
	*قال تعاىل﴿ :

﴾ [ اإلرساء .اآليات]٢٥:23 :
	*قال تعاىل﴿ :

﴾ [ لقامن .اآليتان]١٥ :14 :
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	*قال تعاىل﴿ :

﴾ [ النساء .اآلية] ٣٢ :
	*قال تعاىل﴿ :

﴾ [ العنكبوت .اآلية]8 :

	*قال تعاىل﴿ :
﴾ [الصافات .اآلية]102 :
	*قال تعاىل﴿ :

﴾ [ نوح .اآلية]28 :

 (2 .أحاديث نبوية حتث عىل الرب بالوالدين ) :
ِ
اجله ِ
ادَ ،ف َق َال:
است َْأ َذ َن ُه ِف ِ َ
	*عن ع ْبد اهلل ب َن َع ْم ٍرو َ ،ق َالَ :جا َء َر ُج ٌل إِ َىل النَّبِ ِّي َ ،ف ْ
اك؟))َ ،ق َالَ :نعمَ ،ق َالَ (( :ف ِف ِهيم َفج ِ
[ « َأ َح ٌّي َوالِدَ َ
اهدْ »] .متفق عليه
َ َ
َ ْ
	* َعن َعب ِد اهلل ب ِن َعم ٍروَ :ق َالَ :أتَى النَّبِي  رج ٌل َف َق َالِ :ج ْئت َُك ِلُب ِايع َك َعىل ْ ِ
ال ْج َر ِة،
ْ
َ ُ
َ َ
ِّ
ْ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اي َي ْبك َيانَ .ق َالْ [ :ارج ْع إِ َل ْي ِه َم َف َأ ْضحك ُْه َم ك ََم َأ ْب َك ْيت َُه َم] .سنن أيب داود
َو َقدْ ت ََرك ُ
ْت َأ َب َو َ
والنسائي.
ول اهلل َ ،ي ُق ُ
	* َعن َأنَس ْب ِن َمالِ ٍك َ ،ق َالَ :س ِم ْع َت َر ُس َ
س ُه َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه ِف
ولَ [ :م ْن َ َّ
ح ُه] .أخرجه البخاري.
ِر ْز ِق ِهَ ،أ ْو ُين َْس َأ َل ُه ِف َأ َث ِر ِهَ ،ف ْل َي ِص ْل َر ِ َ
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ُ
الزمن
ظرف للاميض عىل سبيل
 ( .٣قاعدة نحوية )َ :ق ٌّط:
ٌ
االستغراق ،يستغرق مجيع ّ
املايض ،وهو ُم ْشت ٌَق من َق َّط أي َق َط َع ،إذ معني :ما فعلته ُّ
قط :ما فعلته فيام انقطع من عمري.
النفي أو االستفهام لفي مجيع أجزاء املايض أو االستفهام عنها.
ويؤيت به بعدَ
ّ
ومن اخلطأ أن ُي َ
الفعل ٌ
قال :ال َأف َعا ُل ُه َق ُّط ،ألن َ
ظرف
دال عىل املستقبل ،و َق ُّط
ٌ
للاميض،
الذو ِد عن ِ
نقول :مل تستسلم مرص ٍ
حقها قط.
ملعتد َق ُّط ،ومل
ْ
تتوقف عن ّ ْ
ْ

تدريبات متنوعة
1 .ضع عنوان ًا للفقرة األوىل .ثم ضع من عندك عنوان ًا آخر للموضوع.

(2 .كان يميش ضاربا بذقنه إىل صدره) كناية عن ................... :أكمل.

3 .حث اإلسالم عىل برالوالدين .هات مما حتفظ من الكتاب والسنة ما يؤكد ذلك.

4 .كيف تكشف يف املعجم عن الكلامت اآلتية ( :يقتات  -رثاثة  -يعظ )؟.

5 .ابحث عن معاين الكلامت اآلتية( :غرباء  -يتمرغ  -برأ).
( 6 .فمن لقيه منكم فمروه ليستغفرلكم) ِل َ حذفت مهزة الفعل أمر يف األمر ( ُمر)؟
(7 .ال أسمع أحدً ا يتكلم بمثله قط)ّ :بي وجه اخلطأ يف العبارة السابقة ،وما ينبغي أن تكون عليه،
مع التعليل.

وكثيا ما يقتات هو وأمه
 (8 .كان أويس من أخالط الناس املغمورين الذين ال يؤبه هلم إذا غابوا ً ..
مما يلتقط من النوى).
أ -ما املراد بـ (أخالط الناس) ؟ وما مفرد أخالط؟ وما معنى يؤبه؟

موضحا ما حذف منه ،ومبينا السبب.
ب -أدخل الالم عىل اسم املوصول املوجود بالعبارة السابقة،
ً

9 .كان أويس يدعو اهلل فيستجاب له  -كان أويس يدعوا اهلل فيستجيب له.
أي العبارتني السابقتني أفضل؟ وملاذا؟كيف تكون مستجاب الدعوة؟

.١٠

كيف تكون مستجاب الدعوة؟
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.١١

ختريالصواب من بني القوسني فيام يأيت:

 ( -إذا) ( :ظرف للزمان املاىض  -أداة رشط جازمة  -أداة رشط غري جازمة)

(كثريا)  :تنوين النصب يوصع يف الكلمة السابقة عىل ( :الياء  -الراء  -األلف)
ً

.١٢

 (الرهط)  :العدد من ( :ثالثة إىل تسعة  -ثالثة إىل عرشة  -عرشة إىل أربعني)ضع عالمة الصواب ( ) وعالمة اخلطأ (

تعلمت من الدرس السابق َّ
أن

) قرين كل عبارة مما يأيت:

			
 -اإلهتامم باملظهر أمر رضوري.

 -من الصعب عىل املسملم أن يكون مستجاب الدعوة.

(

يدعو اهلل بنفسه وال يطلب من إخوانه أن يدعواله.
 عىل املسلم أنَ
اكتب موضو ًعا عن:

( أ ) منزلة األم يف اإلسالم.
(ب) بر األم بعد مماهتا.

.١٤
.١٥
.١٦
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(

)

				
 -من اخلطأ السخرية بالضعفاء.

(

				
 -اجلنة حتت أقدام األمهات.

.١٣

(

)

(ج) إعانة األبناء عىل بر اآلباء.

خلص املوضوع السابق وقم بعرضه يف إذاعة معهدك.

هات مفرد الكلامت اآلتية وضعها يف مجلة من إنشائك:
(عظائم  -سادات  -أمداد)

اكتب موضو ًعا إنشائ ًّيا عن فضل الوالدين ،ووجوب اإلحسان إليهام.

(

)
)

)

الدرس

٩
1
ال ت ا س ع

التلوث

أهداف الدرس
أن:
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل ْ
الدرس قراء ًة صحيح ًة.
	1يقرأ
َ

	5يقدم حلوآل ملشكلة التلوث.

	 3يعرب عام يفهم بأسلوب أديب.

	7حيدد أسباب تلوث البيئة.

صحيحا.
فهم
ً
	2يفهم املقرو َء ً

	4يميز بني املصطلحات املتقاربة يف املعنى.

	6يقدم صورا لتوعية لآلخرين من أخطار التلوث.
	8يستشعر أمهية البيئة النظيفة.
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مقدمة

لقد خلق اهلل الكون يف أدق وأحسن نظام ،و َم َّن عىل اإلنسان بطبيعة ساحرة
حافلة بآالئه وخرياته؛ لينعم فيها اإلنسان بام أفاء اهلل عليه منها ،ولكن امتدت يد
التلوث؛ لتدمر مجال الطبيعة ،فهل من سبيل للحفاظ عىل البيئة؟
عرض املوضوع

1 )1مفهوم البيئة :البيئة «هي جمموع العنارص الطبيعية واالصطناعية التي حتيط باإلنسان
واحليوان والنبات» ،والتي تؤ ثر يف الكائن احلىي ويتأثر هبا؛ فاهلواء الذي يتنفسه اإلنسان،
واملاء الذي يرشبه ،واألرض التي يسكنها ويزرعها ،وكل ما حييط باإلنسان من كائنات
حية ومجادات  -تلك هي عنارص البيئة التي يعيش فيها اإلنسان ،وأي تغري يطرأ عىل
رضرا للصحة اإلنسانية وللكائنات احلية ويعد تلوثا للبيئة.
عنارص البيئة يسبب ً
2 )2العنارص األساسية لدورة احلياة
وتتكون دورة احلياة من أربعة عنارص أساسية هي:
1 )1ضوء الشمس -ومنه يتولد املاء و«األكسجني ،وثاين أكسيد الكربون» ،وبعض
املركبات الغذائية التي حيتاجها النبات للنمو.
حتول عن طريق عملية التمثيل الضوئي ثانى أكسيد
2 )2النباتات الربيه أو املائية والتي ِّ
الكربون ،واملاء إىل كربوهيدرات ،حتتاجها النباتات وبعض الكائنان احلية يف النظام
البيئي ولذلك تعد النباتات من الكائنان املنتجة.
3 )3ا ُمل ْست َْهلِك الذي يعتمد عىل املنتج( )١ونعني به احليوانات آكله األعشاب ،مثل :البقر،
مست َْهلك ّأو ّيل هلذه النبات؛ ألهنا تتغذى عليه بصفة رئيسة ،وكذلك
واملاعز ،وهي ْ
ِ
احليوانات آكلة اللحوم وهي ُم ْست َْهلك ثانوي؛ ألهنا تأكل احليوانات آكلة الشعب.
4 )4ا ُمل َحلِل :وهي كائنات حية ،مثل :البكرتيا ،والفطريات ،واحلرشات؛ وهي حتلل
املنتجات امليتة إىل عنارص ها الكيميائية ،وتعيدها للنظام البيئي؛ ليتم إعادة استخدامها
مرة ثانية.مقدمة:
( )١املنهج :النبات
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أسباب التلوث

ومن اجلدير بالذكر أن احلياة املدينة أصبحت عائ ًقا لدورة احلياة آنفة الذكر؛ بام يقوم
به اإلنسان من صناعة للمواد السامة التي تتسبب يف تلوث البيئة ،ويرتد أثرها الضار عىل
اإلنسانية ،وتنحرص األسباب األساسية للتلوث يف األمور التالية:

	*تكدس السكان يف املدن الكربى وعدم القدرة عىل تلبية احتياجات هذا التضخم اهلائل
من السكان.
	*سوء استخدام املوارد.
كبريا.
	*الزيادة يف استخدام التقنية التي تولد تلو ًثا ً

أنواع التلوث

وللتلوث أنواع عديدة نذكر منها:
انتشارا ،وينتج هذا النوع بسبب عوادم
تلوث اهلواء :ويعد هذا النوع األكثر
ً
السيارات ،واألترابة ،وحبوب اللقاح ،وغبار القطن ،وأترابة األسمنت،
واملبيدات احلرشية ،وكذلك اإلشعاعات الذرية الطبيعية الصناعية ،باإلضافة إىل
التلوث اإللكرتوين الناتج من استخدام األجهزة الكهربائية ،ابتداء من اجلرس
الكهربائي ،واملذياع ،والتلفاز ،وانتها ًء باألقامر الصناعية؛ مما يؤثر عىل اخلاليا
العصبية للمخ البرشي ،وتتسبب يف حاالت عدم االتزان ،والصداع املزمن،
وغريها من األعراض.
تلوث املاء :ويعد هذا النوع من التلوث هو األشد خطرا عىل احلياة؛ ألن املاء
يشغل أكرب حيز يف الغالف اجلوي؛ إذا تبلغ مساحة املسطح املائي ()٪٧٠٫٨
من مساحة الكرة األرضية.

 1 )1تلوث الرتبة :ومن األسباب الرئيسة هلذا النوع من التلوث:
	*استخدام املياه غري الصاحلة ،واستخدام املبيدات الكيميائية.
	*استخدام األسمدة غري العضوية التي يصنعها اإلنسان من مركبات كيامئية؛ بغرض
زيادة اإلنتاج.
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3)3جهود مكافحة التلوث

ولقد انتبه العامل يف الفطرة األخرية إىل هذه املشكلة ،فقامت العديد من الدول بسن
القوانني التي تساعد عىل نقاء البيئة ،ووضع اخلطط؛ بغية احلد من التلوث؛ فعملت عىل
احلد من استخدام املركبات اخلاصة ،وشجعت عىل استخدام وسائل النقل اجلامعي،
كام قامت بعض الدول بحظر استخدام املبيدات احلرشية شديدة اخلطر ،وأوجدت
خطرا لتحل حملها ،كام فرضت الغرامات عىل الرشكات املسببة للتلوث،
بدائل أقل ً
وقد أصدرت الكثري من النرشات؛ وألفت العديد من املؤلفات التي تلقي التبعة عىل
الصناعة.

4)4احلل األمثل عىل املستوى املحيل

إننا يف حاجة ملحة إىل أن املدن عىل نحو صحي نظيف ،مع إشاعة الوعي البيئي لدى
أبنائنا ومواطنينا؛ وسن القوانني التي تقاوم التلوث بكل أشكاله يف البيت ،والشارع،
والنيل ،والبحر ،واجلو.
وينبغي علينا مواجهة هذا املشكلة بام هو جديد من الفكر والتخطيط والعمل عىل
املستوين :املحىل والعاملي ،فلن نستطيع احلد من هذه املشكلة إن مل تتضافر جهود العامل
أمجع من حماربة هذا اخلطر الدائم.

***
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تدريبات متنوعة
أوالً :أجب عن األسئلة اآلتية:

1 .ما اسم العملية التي يقوم بها النبات األخضر لتكوين المواد النشوية والسكرية؟ وما
الذي .يجب توافره لحدوث هذه العملية؟
2 .لِ َم تعد الحيوانات آكله العشب مستهلكا ّأول ًّيا للنباتات؟
3 .ما مصادر تلوث البيئة؟ وما أنواع التلوث؟
خطرا من أنواع التلوث األخرى؟
4 .لم يعد تلوث الماء أشد ً
5 .اذكر الجهود العالمية لمقاومة التلوث البيئي؟
6 .ما دورك في مكافحة التلوث؟
7 .ماذا يحدث لو أهمل العالم مشكلة التلوث ولم يقم بمقاومتها؟
8 .اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي-:
( أ )يعد هذا الموضوع من قبيل الموضوعات ( :األدبية  -االجتماعية  -العلمية)
(ب) يعتمد هذا الموضوع على ( :الخيال  -اآلراء  -الحقائق)
( ج ) تعد النباتات البرية أو المائية من الكائنات( :المستهلكة  -المنتجة)
( د ) الحيوانات آكله اللحوم مستهلك( :ثانوي َّ -أولي)
(هـ) نوع الصورة في قولنا ( :امتدت يد التلوث لتدمر هذا السحر)( :تشبية  -استعارة
مكنية  -استعارة تصريحية)

( و ) نوع االستفهام في قوله( :فهل من سبيل للحفاظ على البيئة )( :حقيقي  -مجازي)

ثان ًيا :هات مرادف الكلامت التي حتتها خط فيام يأيت:

 1 .الهواء الذي يتنفسه اإلنسان أصبح ملو ًثا.
2 .أصبحت الحياة المدينة عائقا يعيق دورة الحياة.
َّ 3 .
إن الدول المتحضرة شعوبها تُسن القوانين لمكافحة التلوث.
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ثال ًثا :هات من املوضوع السابق كلمة واحدة لكل معنى من املعاين اآلتية:
(
		
 1 .مادة عضوية تتكون من وهيدروجين وأكسجين
(
		
2 .المسؤلية الملقاة على عاتق فرد أو جماعة
3 .التكنولوجيا أو األسلوب إلنجاز عمل أو بحث علمي أو نحو ذلك (
4 .طائفة من الالزهريات منها ما ُيأكل وما هو سام.

		

(

)
)
)
)

راب ًعا :اذكر ضد الكلامت التي حتتها خط يف العبارات اآلتية:

( أ ) تنحصر األسباب األساسية للتلوث في أمور عديدة.
(ب) وضعت الخطط ُبغية القضاء على التلوث.

( ج ) أعاقت الحياة المدينة دورة الحياة إعاقة بالغة.

خامسا :صوب ما تراه ً
خطأ يف األمثال التالية:
ً

( أ ) التكدث السكاني في المدن الكبرت يحول دون تلبية احتياجات هذا التضخيم الهائل من السكان.
(ب) الدول المتحضرة شعوبها تُسن القوانين كماكافحة التلوث.
انتشارا.
( ج ) تلوث الهواء ُيعد األكثر
ً
( د ) البد من العمل على المستويين :المحلي والعالمي.

سادسا :نشاط لغوي
ً

ورد في الموضع السابق( :الحياة المدينة أصبحت عائ ًقا يعيق دورة الحياة آنفة الذكر)
وقد جاء في لسان العرب :فعلت الشيء آنفا ،أى :في أول وقت يقرب مني.
ِ
ف) ،الذي يعني:
وكلمة آنفا :جاءت في كالم العرب ظرف زمان ،وليست مشتقة من الفعل( َأن َ
(آنف الذكر) غير صواب ،والصواب أن
استنكف وتنزه ،واسم الفاعل منه :آنف ،وهذا االستخدام
َ
نقول :آنفا.

﴾( )١فكلمة آنفان في اآلية الكريمة منصوب على الظرفية ،أو على
قال تعالى﴿ :
الحال ،ومعناها :ماذا قال اآلن أو الساعة ،ولم تُستعمل صفة.
وعلى ذلك يلحن من يقول( :الكالم اآلنف الذكر) ألنه يكون بذلك قد جعل كلمة (اآلنف) صفة ال
ظر ًفا .والصواب :الكالم المذكور آن ًفا

( )١سورة حممد .اآلية١٦ :
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ساب ًعا :ضع عالمة الصوب ( ) قرين كل عبارة تؤدي إىل احلفاظ عىل نقاء البيئة فيام يأيت:

(
1.استخدام الغاز الطبيعي في المصانع والمنازل
2.استخدام السوالر بدي ً
(
ال عن البنزين للمركبات المختلفة.
(
3.إطفاء أنوار المنزل واألجهزة الكهربائية
 4.استخدام األسمدة العضوية وعدم استخدام األسمدة غير العضوية (
(
5.استخدام مياه الصرف الصحي في زراعة األشجار
 6.حمل الخضراوات في الحقائب بدي ً
ال عن األكياس البالستيكية (

)
)
)
)
)
)

ثامنًا :إالم تشري اآلية اآلتية؟ وما عالقتها باملوضوع السابق؟

قال تعالى ﴿ :

﴾

()١

تاس ًعا:عرفاملصطلحاتاآلتية،مستعينًابمكتبةاملعهد،أوبشبكةاملعلوماتالدولية:
( التمثيل الضوئي  -البكتريا  -الكربوهيدرات  -المركبات العضوية  -ثاني
أكسيد الكربون
 األكسجين)عارشا :اكتب بح ًثا موجزًا عن الظواهر اآلتية:
ً
1.ظاهرة االحتباس الحراري.
2.ظاهرة المد والجزر.
3.ظاهرة اتساع ثقب األوزون.

( )١سورة النور .اآلية٤٥ :
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الدرس

١٠
1
عارش

النصيحة

أهداف الدرس
أن:
يف هناية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا عىل ْ
الدرس قراء ًة صحيح ًة ،مراع ًيا جودة
	1ييقرأ
َ
النطق ،وصحة الضبط ومتثيل املعنى.

صحيحا.
فهم
ً
	2يفهم املقروء ً

عم فهمه بأسلوب فصيح.
يعب ًّ
	ُ ِّ 3

	4يم ِّي ُز بني الفكرة العامة واألفكار اجلزئية.
كو ُن أحكا ًما نقدية لكل ما يقرأ.
	ُ 5ي ِّ

70

	6يقدم حلوآل ملشكلة التلوث.

	7يثري قاموسه اللغوي باجلديد من األلفاظ والرتاكيب.
	8يلتز ُم بآداب اإلسالم يف تعامالته.

	9يستشعر قيمة النصيحة يف املجتمع املسلم.
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مقدمة
ينصح ُه؛ فالنصيحة دعامة من دعامات اإلسالم قال
من حق املسلم عىل أخيه املسلم أن
َ
()1
﴾
تعاىل﴿ :

( )١النصيح ُة ُّ
كل الدين:

ٍ
الناس إىل ما يف الدين اإلسالمي من ٍ
وسعادة ،وتنبهوا إىل ما تشتمل عليه
خري
لو َفطن ُ
تعاليمه من رشاد وحكمة ،وآثروا إخالصهم ألنفسهم عىل تعصبهم آلرائهم وموروثاهتم؛
وأنصفوا هذا الدين حق إنصافة  -لبادروا مجي ًعا إىل اعتناق مبادئه ،واالنضواء حتت لوائه،
واالعتصام بحصنه احلصني ،لالستظالل برايته ،واالستمساك بحبله املتني.
وقد أخرج مسلم يف صحيحة :عن متيم الداي أن النبي 
قال[ :الدين النصيحة قلنا :ملن؟ قال :هلل ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة املسلمني وعامتهم].
األعظم صىل اهلل عليه وسلم ويعتربه كل
الناصح
فهذا مبتدأ التناصح ،الذي ُينادي به
ُ
ُ
ِ
ِ
عمموه فيام بينهم ،واتبعوا هديه يف ِّ
الدين ،فلو َّ
كل أمورهم ،لسعد حال اإلنسانية،
أن َ
الناس َّ
كثريا من املشكالت والرشور التي هي يف الغالب ليست
وعاشت آمنة مطمئنة ،ولتجنبت ً
إال نتيجة لرتك التناصح ولشيوع سوء الظن ،وانتشار فقدان الثقة بني األفراد واجلامعات.

( )٢تعريف النصيحة:

النصيحة هي :حتري فعل أو قول فيه صالح صاحبه ،وهي يف كالم العرب مأخوذة
من قوهلم :نصح الرجل ثوبه :إذا خاطه ،فشبهوا فعل الناصح فيام يتحراه من صالح املنصوح
له بام يسده من خلل الثواب أو مأخوذ من قوهلم :نصحت العسل إذا صفيته من الشمع،
فشبهوا ختليص القول من الغش بتخليص العسل من اخللط.
ٍ
شمول لتعاليم
مقدار ما تنطوي عليه هذه الوصيلة النبوية الكريمة من
وإذا عرفنا ذلك أدركنا
َ
اإلسالم ،وتناول ملبادئه الرشيدة.

( )١سورة العرص .اآليات٣ :١ :
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(َ )3مل ْن جتب النصيحة؟

ينتقل بنا احلديث الرشيف بعد تقرير هذه احلكمة االجتامعية السامية إىل بيان من جتب
هلم النصيحة.
فيذكر أوالً :أهنا واجبة هلل تعاىل ،ومعناها اإلخالص هلل  -سبحانه وتعاىل  -يف مجيع
األمور؛ وذلك مرصوف إىل اإليامن به؛ ونفي الرشك عنه ،وترك اإلحلاد يف صفاته؛ ووصفه
بصفات الكامل واجلالل ،وتنزهية عن مجيع النقائص ،والقيام بطاعته ،واجتناب معصيته،
واحلب فيه ،والبغض فيه ،واالعرتاف بنعمته ،وشكره عليهم...

ويذكر ثان ًيا :أهنا واجبة لكتابه  -سبحانه وتعاىل  -ومعناها اإليامن بأنه كالم اهلل تعاىل،
وال ُيشبهه يشء من كالم اخللق ،وال يقدر عىل مثله أحد منهم ،ثم تعظيمة ،وتالوته ،وإقامة
حروفه عند التالوة؛ َّ
والذب عنه لتأويل املحرفني وتعرض الطاعنني ،والوقوف مع أحكامه،
وتفهم علومه وأمثاله ،واالعتبار بمواعظة ،والتفكري يف عجائبة...

ويذكر ثال ًثا :أهنا واجبة للرسول  ومعناها :تصديقه عىل الرسالة ،واإليامن بجميع ما
جاء به؛ وطاعته يف أمره وهنيه ،ونرصته ح ًّيا وميتَّا؛ ونرش رشيعته ،والتخلف
باألخالقه ،والتأدب بآدابه ،وحمبة أهل بيته وأصحابه ،وجمانية من ابتدع سنته...
ِ
ألئمة املسلمني :واملراد هبم والة األمر ،ممن يقومون بأمور
ويذكر راب ًعا :أهنا واجب ٌة
املسلمني ،ومعنى النصيحة هلم؛ معاونتهم عىل احلق وطاعتهم فيه ،وأمرهم به ،وإعالمهم هبا
غفلوا عنه ومل يبلغهم من حقوق رعيتهم؛ وترك اخلروج عليهم؛ وتألف قلوب الناس لطاعتهم،
والصالة خلفهم؛ وعدم تغريرهم الكاذب عليهم؛ والدعاء هلم بالتوفيق والصالح.

ويذكرخامسا :أهنا واجبة لعامة املسلمني ،ومعناها :إرشادهم ملصاحلهم يف دنياهم
ً
وآخرهتم ،وكف األذى عنهم ،وتعليمهم ما جيهلون من أمور دينهم ،وإعانتهم عليه بالقول
والفعل ،وسرت عوراهتم ،وسد َّ
خلهتم ،ودفع املضار عنهم ،وجلب املنافع هلم ،وختويلهم
باملوعظة احلسنة :وترك غشهم وحسدهم ،وحب اخلري هلم كام حيبه لنفسه.
فيا ليت شعري كيف يكون حال اإلنسانية لو إهنا أخذت هبذا املبدأ ،وتعاونت عليه واتبعت
طرقه؟!
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وللنصيحة آداب نوجزها فيها يأيت:
 1 .أن تكون خالصة لوجة اهلل  -تعاىل  ،-دون رياء ،أو سمعة ،أو حتقيق غرض دنيوي.
2 .عدم النصح بناء عىل شهبة أو ظن ،فاملسلم حيسن الظن بإخوانه ،وال يأخذهم بالشبهة.
3 .البعد عن التجريح والتأنيب ،وإيذاء املشاعر وعدم التشهري ،واحلرص عىل السرت .قال
رسا فقد نصحه وزانه ،ومن وعظ أخاه عالنية فقد
اإلمام الشافعي :من وعظ أخاه ً
()١
فضحه وخانه
4 .عدم التكرب يف قبول النصيحة ،فقد قيلَ :ت َق ْبل النصيحة بأي وجه ،وأدها عىل أحسن ٍ
وجه.
ِّ

( )١رواه أبو نعيم يف احللية ()١٤٠/٩
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( )٤آداب النصيحة:

مطالعة

معاين املفردات
الرقم

الكلمة

٢

َف َط َن

٤

اإلحلاد

١

٣

٥
٦
٧

دعامة
حترى
َّ

الطاعنون

املعرتضون الذامون

ختوهلم

تعهدهم واالعتناء هبم

املحرفون

١٠

الرياء

يا ليت شعري

تدريبات متنوعة

أوالً :أجب عام يأيت:
1 .اقرتح عنوانًا آخر هلذا املوضوع.
2 .اذكر تعريف النصيحة.
3 .للنصيحة آداب ،اذكرها إمجاالً.
 4 .اذكر معنى كل مما يأيت:
( أ ) النصيحة هلل تعاىل.
(ب) النصيحة لكتاب اهلل.
( ج) النصيحة لرسول اهلل 
( د ) النصيحة ألئمة املسلمني
(هـ) النصيحة لعامة املسلمني.
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َّ
الذب عنه

٨

١١

سند وركيزة ،واجلمع دعائم ودعامات
ي
َع ِل َم َو َت َب َّ َ
َت َق َّص
الدَّ فاع عنه

خالَّهتم

٩

معناها

املزورون الصارفون للكالم عن مواضعه
خصاهلم السيئة

التظاهر بخالف ما يف الباطن
ليتني أعلم

مطالعة

ثان ًيا :احرص الكلامت التي مل تتعرف عىل معانيها ،وابحث عنها يف املعاجم.
ثال ًثا :يف كل مجلة مما يأيت صورة بالغية ،وضحها ،وبني أثرها يف املعنى.
(أ) (الدين النصيحة).

(ب) يقال :نصحت العسل.

(ج) يقال :نصح الرجل ثوبه.
راب ًعا :ابحث عن األحاديث النبوية التالية ،ثم أكملها ،وبني أثرها يف النصيحة.

(أ) روى الرتمذى ىف جامعه :إين سمعت رسول اهلل  يقول :أن الناس إذا رأوا
الظامل فلم يأخذ عىل يديه .........قال الرتمذي حديث حسن صحيح.

(ب) وقال  :حق املسلم ست ،قيل ما هي يا رسول اهلل؟ قال :إذا لقيته فسلم عليه،
وإذا ،............وإذا ،.............واذا  ،.................وإذا
وإذا دعاك فأجبه،
 ..................رواه مسلم.
(ج) عن أيب هريرة عن النبي  قال [:إن اهلل يرض لكم ثال ًثا أن تعبدوه وال
ترشكوا به شي ًئا وأن تعتصموا بحبل اهلل مجي ًعا وال تفرقوا ،وأن ] ..........رواه مسلم.

خامسا :ماذا حيدث لو:
ً
( أ ) ترك املسلم النصيحة هلل ولرسوله.
(ب) أخذ الناس بميدأ التناصح.

طلب أحدٌ النصيج َة من املسلم ،ومل ْ ينصح له.
( ج) َ
املسلم النصيحة خو ًفا عىل نفسه.
( د ) ترك
ُ
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موضحا ما اشتملت عليه من آداب النصيحة.
سادسا :ارشح األييات اآلتيه،
ً
ً
قال اإلمام الشافعي:

تغمدين بنصحك يف امفرادي * وجنبني النصيحة يف اجلامعة

فإن النصح بني الناس نوع * من التوبيخ ال أرىض استاممعه
وإن خالفتني وعصيت قويل * فال جتزع إذا مل تُعط طاعة

ساب ًعا :كيف تكشف يف معجمك عن معاين الكلامت التي حتتها خط يف العبارت اآلتية.
( أ ) تأ َّلف الرجل قلب صاحب.
(ب) ترسم ُت ُخ َطا ٍ
حممد.
َّ ْ
التسهرييب.
( ج) أراد احلاسدُ
َ
ِ
بحبل اهلل.
( د ) اعتصم املؤم ُن
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***

ثانيا:
ً

فن اإلنشاء
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املوضوع

1
1
األول

املوضوع األول :اإلنشاء

أهداف الدرس
أن:
قادرا عىل ْ
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
1 1حيدد مراحل اإلنشاء.

2 2يقارن بني أقسام اإلنشاء.

3 3يستخرج مراحل اإلنشاء من خالل موضوع تعبريى مقدم له.
4 4يعدد وسائل تنمية امللكة اإلنشائية.
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تذكر أن:

فن اإلنشاء له أثر واضح يف تأدية األغراض ،واإلعراب عام يدور يف الذهن ،واحلفاظ
عىل العلوم واملعارف بتدوينها واستفادة األجيال املتعاقبة منها ،كام أنه ُي َو ِّسع َو ُي َع ِّمق أفكار
املتعلمنيَ ،و ُي َع ّو ُد ُهم عىل التفكري املنطقي ،وترتيب أفكارهم ،وعرضها يف أسلوب أديب رفيع.
ف به كيفية مجع املعاين ،والتأليف بينها،
ف اإلنشاء بأنه :العلم الذي ُي ْع َر ُ
وقد ُع ِّر َ
وتنسيقها ،والتعبري عنها بعبارات بليغة.

( )2اإلنشاء يمر بمراجل ثالث:
(أ) مرحلة التفكري ،أي :إعامل الفكر يف التعرف عىل املوضوع ،وما يتفرع عنه من أفكار
جزئية معرفة واعية ،تتسم بالشمول ،والتنسيق ،والتهذيب ،والرتتيب املنطقي.

(ب) مرحلة الصياغة أو الكتابة :وفيها يتم التزاوج بني املعاين واأللفاظ؛ وذلك عن طريق
بة عن معانيهاَ ،و َن ْظ ِم َها يف مجل وأساليب بليغة ،وفِقرات متآخية دالل ًّيا.
انتقاء األلفاظ ا ُمل َع َّ َ

وموضوع اإلنشاء يتكون عادة من:
 مقامة املوضوع :وفيها ُي ْذكَر التعريف باملوضوع ،واهلدف منه. صلب املوضوع :وفيه يكون احلديث عن كل فِكْرة من األفكار اجلزئية ،التييتكون من جمموعها املوضوع.
 اخلامتة :وفيها يتم تلخيص املوضوع ،وتقديم املقرتحات والتوصيات.ِ
ف ما ينبغي
وح ْذ ُ
بَ ،
(ج) مرحلة االنتقاءات والتصويبات :وفيها يتم ترداد النظر فيام كُت َ
حتريرا دقي ًقا.
حذفه ،وإصالح ما يتعني إصالحه ،وحترير املعاين
ً

( )3اإلنشاء ينقسم باعتبارات خمتلفة إىل أقسام متعددة:
1 )1التقسيم األول باعتبار الوسيلة التي يؤدى من خالهلا إىل قسمني:

األول :اإلنشاء الشفهي ،ووسيلته اللسان ،ومن أنواعه :املحادثة ،واملناظرة ،واخلطابة،
واملحارضة ...
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الثاين :اإلنشاء التحريري ،ووسيلته القلم ،ومن أنواعه املقال بأنواعه ،واملراسالت...
(ب) التقسيم الثاين باعتبار الغرض إىل قسمني:
األول اإلنشاء الوظيفي :فهو ذلك النوع من التعبري الذي حيتاج إليه اإلنسان
والس َي،
يف خمتلف مواقف احلياة العلمية ،والعملية ،واالجتامعية ،مثل :كتابة الرسائلِّ ،
واملحارضات...
الثاين اإلنشاء اإلبداعي :فهو ذلك النوع الذي ُي َع َّب عن املشاعر ،واألحاسيس ،واخلواطر
النفسية باسلوب أديب مشوق ومثري ،مثل :كتابة الشعر ،والرتاجم ،والقصص األديب،
واملقال األديب ...
وهذه التقاسيم األربعة متداخل بعضها يف بعض ،ولكنها تتاميز باعتبارات
معينة؛ فمثال :اإلنشاء احلواري إذا كانت وسيلته اللسان فهو شفهي ،وإذا كانت وسيلته
القلم فهو حتريري ،وإذا كان الغرض منه تأدية فكرة معينة فهو وظيفي ،وإذا كان
الغرض منه املتعة األدبية ونقل األحاسيس واملشاعر فهو إبداعي.

( )4امللكة اإلنشائية ُتن ََّمى بوسائل عدة ،منها:

( أ ) السامع اجليد ألصوات اللغة ،وألفاظها ،وأساليبها من املجيدين؛ رغبة يف جتنب
األداءات املعيبة.
(ب) مطالعة النصوص الفصيحة وحفظها ،ينمي الثروة اللغوية.
( ج) الفهم الدقيق ملدلوالت األلفاظ يف سياقها ،وعالقة اجلمل بعضها ببعض،
وعالقة ِ
الفقرة بالغرض العام للموضوع.
نظم.
نثرا ،والنثر ً
( د ) َح ُّل الشعر و َع ْقدُ النثر ،أي :تصيري الشعر ً
(هـ) التمرن عىل التعبري يف أنواع اإلنشاء املتنوعة؛ ليسهل تناوهلا عند إرادهتا .وفيام
ييل بيان ملفهوم اإلنشاء الشفهي ،وأنواعه.

اإلنشاء الشفهي
ب عام يدور يف الذهن من أفكار عن طريق األصوات
وهو ذلك النوع الذي ُي َع ِّ ُ
اللغوية ،ووسيلته اللسان )١(.وهو نوعان:
األول :اإلنشاء الشفهي املبارش ،وهو الذي جيري بني املتكلم واملخاطب مواجهة.
الثاين :اإلنشاء الشفهي غري املبارش ،وهو الذي جيري بني املتكلم واملخاطب عرب
وسائل االتصال.
( )١ينظر اإلنشاء للصف األول الثانوي ففية شاف عن اإلنشاء الشفهي.
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أثرا قد ال تستطيع األجهزة اإلعالمية
وال يزال االتصال الشفهي املبارش حيدث ً
األخرى أن تقوم هبذا؛ وال سيام يف املناسبات العامة واألحداث املثرية؛ ألن املتحدث
يستطيع أن يتجاوب مع مستمعيه ،حينام يستجيبون له ،كام يستطيع أن يؤثر فيهم
بصوته ،ومظهره العام ،وإشاراته ،وتلوحياته.
ويضاف إىل ذلك أن املستمعني يؤثر بعضهم يف البعض اآلخر بام يصدر عنهم
من انفعاالت ظاهرة أو إشارات أو تعليقات ،ويرسى هذا التأثري يف مجيع صفوفهم
ٍ ()١
بفعل املحاكاة والتقليد واملشاركة فيام هو جار.

وكذلك أدت وسائل االتصال الشفهي غري املبارش كـ (التلفاز) ،و(اإلذاعة)،
مهم ال يقل أمهية عن وسائل االتصال
دورا ًّ
ووسائل االتصال عرب الشبكة الدولية ً
املبارشة.
وفيام ييل بيان ألهم وأبرز وسائل التعبري الشفهي املبارش وغري املبارش:
املوضوع األول :اإلنشاء احلواري

وهو ذلك النوع الذي يتم فيه تبادل احلديث بني شخصني أو أكثر حول موضوع
معني.
ومما يرعى ىف هذا النوع من اإلنشاء:
(أ) استخدام اللغة العربية الفصحى.
(ب) حتديد املوضوع واهلدف منه.
(ج) االلتزام بالوحدة املوضوعية للحوار.
(د) اإلنصات إىل اآلراء املطروحة بعناية واهتامم.
(هـ) اهلدوء وعدم االنفعاالت املمقوتة.
(و) األخذ بالرأي الراجح يف أدلته وأهدافه.
( )١اإلعالم اإلسالمي للدكتور حميي الدين عبد احلليم ص ( ۵٢ ،۵١بترصف).
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و ُي َعدُّ التعبري الشفهى املبارش بني املتكلم واملخاطب هو الشكل األول من أشكال
االتصال اإلنساين ،وظل هذا الشكل أكثر الوسائل املستخدمة شيو ًعا عرب التاريخ ،بل
ظل وسيلة اساسية ذات أثر ف ّعال إلعطاء التعليامت ،واحلث عىل العمل ،كام كان أكثر
تأثرا إلحداث التغيري يف املواقف بجانب اإلنشاء الكتايب.
ً
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ومن النامذج :
()١
حوار حول السنة النبوية
بدأ املعلم مع ً
قائل :موضوع حوارنا اليوم هو :السنة النبوية ،الذي وقع عليه
اختيارنا يف لقاء سابق.
فعىل كل جمموعة من املجموعات التي ُش ِّك َل ْت للبحث يف هذا األمر أن تعرض ما
ندون ما لدينا من مالحظات؛ لنناقشها ونتحاور فيها
لدهيا من معلومات ،وعلينا أن ّ
بعد االنتهاء من عرض املجموعات.

احلوار بقوله :رأت جمموعتي أن تتحدث عن مفهوم السنة ،وتوصلت إىل
وبدأ حممدٌ
َ
أن السنة هي :ما أضيف إىل رسول اهلل  من قول ،أو فعل ،أو تقرير.
ِ
فمام قاله الرسول َّ «:
ُوب ُم ِس َء الن ََّهار ،ويبسط َيدَ ُه
إن اهلل َي ْب ُس ُط َيدَ ُه بِا َّل ْي ِل ل َيت َ
ِ
بِالنَّه ِ ِ
()٢
ُوب ُم ِس َء ال َّل ْي ِل َحتَّى تطلع الشمس م ْن َم ْغ ِر ِ َبا »
ار ل َيت َ
َ
ومما فعله الرسول  أنه كان « يعت ِ
ٍ
َك ُ ِ
ش َة َأ َّيا ٍمَ ،ف َل َّم ك َ
َان ال َعا ُم
َْ
ف ف ك ُِّل َر َم َضان َع َ َ
()٣
َف ِع ْ ِ
شي َن َي ْو ًما»
ا َّل ِذي ُقبِ ُض فِ ِيه ا ْع َتك َ
ومما أقره النبي  قول َأنَسُ « :كنَّا ن َُص ِّل َع َل َع ْه ِد النَّبِ َّي  َر ْك َعت ْ ِ
َي َب ْعدَ ُغ ُر ِ
وب
س َق ْب َل َصال َِة ا ُمل ْغ ِر ِ
الش ْم ِ
َان َر ُس ُ
ها؟ َق َال :ك َ
ب ،فقيلَ :أك َ
َّ
َان َي َرانَا ن َُص ِّل ِيه َم َف َل ْم
ول اهلل  َص َّل ُ َ
()٤
َيأ ُم ْرنَاَ ،و َل َين َْهنَا»

قال عمر :رأت جمموعتي أن تسوق األدلة التي تثبت أن السنة النبوية هي املصدر الثاين
للدين بعد القرآن الكريم ،وتوصلت إىل أدلة كثرية ،منها:
1)1ما أمرنا به اهلل سبحانه وتعاىل من طاعة رسول  بعد طاعته ،ومن رد األمر
املتنازع فيه هلل ورسوله ،فقال سبحانه﴿ :
()٥
﴾

( )١ينظر الشبهات الثالثون املثارة إلنكار السنة النبوية ألستاذنا الدكتور عبد العظيم الطعني.
(َ )2ر َوا ُه ُمسلم
(َ )3ر َوا ُه البخاري
(َ )4ر َوا ُه ُمسلم
( )٥سورة النساء .اآلية59 :

82

اإلنشاء

2)2ما أمرنا به اهلل من امتثال ما ورد عن الرسول  من أمر أو هني ،فقال:
()١
﴾
﴿
3)3وما أمرنا به املوىل سبحانه وتعاىل من االمتثال ألوامره وأوامر رسوله ،وال يكون
لنا اخلرية يف ذلك ،فقال اهلل تعاىل ﴿
()٢
﴾
قال خالد :إن األدلة التي ساقها عمر وجمموعته تثبت أن السنة النبوية
هي األصل الثان للدين بعد القرآن الكريم ،وأنه ال يمكن االستغناء عنها يف فهم
أمور الدين ،ومن هذا املبدأ انطلقت جمموعتي يف التصدي والرد عىل االدعاء الذي
يقول :إن القرآن الكريم يغني عن السنة النبوية مستدلني عىل ذلك بقوله تعال:
﴿
﴾( )٣وتوصلنا إىل أن املراد من كلمة «الكتاب» الواردة يف اآلية
هو :اللوح املحفوظ؛ ذلك الكتاب الذي أحىص اهلل فيه ما كان ،وما هو كائن ،وما سيكون
أبد اآلبدين ،وعليه فال دليل يف اآلية عىل أن القرآن الكريم يغني عن السنة النبوية.
وأيضا ال تصلح أن تكون اآلية دلي ً
ال هلم إن كان املقصود بكلمة «الكتاب » القرآن
ً
الكريم؛ ألن القرآن الكريم أتى بالدالالت الكلية عىل أصول الدين ،وهذا معنى احتوائه
عىل كل يشء ،وجاءت السنة النبوية شارحة ،وموضحة ،ومبينة ،ومرشعة...
فمث ً
ال لو نظرنا إىل القرآن الكريم؛ لوجدناه أمرنا بالصالة عىل وجه العموم.

( )١سورة احلرش .اآلية7 :
( )٢سورة األحزاب :اآلية٣٦:
( )٣سورة األنعم .اآلية 38 :
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وجاءت السنه النبويه مبينه :أركان الصالة ،وواجباهتا ،وسننها ،ورشوطها ،وعدد ركعات
الفرض الواحد ،وإفراد الركوع ،وتثنيه السجود ،وكيفيه كل منهام ،والصلوات املفروضه،
واملسنونه ،واملندوبة ،وكيفيه القراءة فيها ،والدخول فيها ،واخلروج منها ،فكل هذا طريق
معرفته السنه النبويه ،وكذلك أحكام الصوم والزكاة واحلج...
قال سعيد :أما أعضاء جمموعتي فدار احلوار اآليت:

قال عىل :نريد أن نبحث عن احلديث الذي ورد فيه النهي عن كتابة احلديث النبوي ومجعه
«:ل َت ْك ُتبوا َعنِّي ،ومن َكتَب َعنِّي َغي ال ُقر ِ
وتدوينه يف صحف خاصه ،وهوقوله  َ
آن َف ْل َي ْم ُح ُه»
َ َ ْ َ
ُ
َْ ْ
قال نور :هذا حديث صحيح رواه اإلمام مسلم بسنده عن َأ ِب س ِع ٍ
يد اخلُدْ ِر ِّي.
ََ ُ
َ
ُ
قال عىل :يا نور ،كيف توفق بني هذا احلديث وما قام به اإلمامان :البخاري ومسلم
وغريمها من تدوين للسنة يف كتب خاصة؟
قال نور :إن حديث املنع مل يكن هو الوحيد يف مسألة كتابة احلديث النبوي وروايته ومجعه
وتدوينه ،فقد وردت أحاديث أخرى أذن فيها النبي  براوية األحاديث عنه وتدوينها
وكتابتها ،وقمت أنا ومصعب وأمحد بتتبع هذه األحاديث يف مصادرها فوجدناها كثرية،
منها:

1)1ما رواه أبو داود واحلاكم وغريمها عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قالُ « :ق ْل ُت:
ول اهلل ،إِ ِّن َأ ْس َم ُع ِمن َْك َأ ْش َيا َءَ ،أ َف َأ ْك ُت ُب َها؟ َق َالَ «:ن َع ْم »ُ ،ق ْل ُتِ :ف ال َغ َض ِ
َيا َر ُس َ
الرضا؟ َق َال
ب َو ِّ
ِ
« َن َع ْم» َ ،فإِ ِّن الَ َأ ُق ُ
ول ف ِيه َام إِالَّ َح ًّقا»
«ل َي ُك ْن ِم ْن َأ ْص َح ِ
2)2ما رواه البخاري عن أيب هريرة أنه قالَ :
هلل َع َل ِيه
اب ُم َ َّم ٍد َص َّل ا ُ
ِ ِ
ُب »
َب َو َل َأ ْكت ْ
َوسلم َأ َحدٌ َأ ْك َث َر َحد ْي ًثا منِّي إِالَّ َع ْبدَ اهلل ب َن َع ْم ٍروَ ،فإِ َّن ُه َكت َ
3)3ما رواه الشيخان «البخاري ومسلم »« أن رج ً
ال من أهل اليمن اسمه أبو شاه سمع
خطبة النبي  يف عام الفتح ،وكان أم ًّيا ال يقرأ وال يكتب فطلب من النبي أن
يكتب له شي ًئا مما قال ،فقال  الصحابه « ا ْك ُت ُبوا ِلَ ِب َش ٍاه»
قال إسامعيل :إن جمموعتي عملت عىل التوفيق بني حديث النهي وأحاديث اإلذن،
وتوصلت إىل أن النهي كان أوالً ،وأن السبب فيه كان خشية اختالط احلديث بالقرآن
الكريم؛ ألن األمية كانت منترشة؛ ولكي تتوفر عناية املسلمني بالقرآن الكريم أوالً؛ ألنه
األصل ،وملا حصل التمييز الكامل بني أسلوب القرآن الكريم احلديث النبوي ارتفع
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فام يف هذه الصحيفة يدل داللة قاطعة عىل أن أحاديث اإلذن نسخت حديث املنع؛ ألنه لو
كان حديث النهي عن كتابة احلديث هو الناسخ ألحاديث اإلذن ما ساغ لإلمام عيل
 ٠أن حيتفظ بتلك الصحيفة التي كان يسميها« :الصادقة »؛ ألن احتفاظه هبا يكون حينئذ
معصية لنهي الرسول  وهذا ال يصح صدوره عن أي صحايب.

قال إبراهيم :إن جمموعتي عملت عىل مجع األحاديث النبوية التي حدث فيها النهي
أوالً واإلذن ثان ًيا ،ومن ذلك:
 -١هني الرسول  عن زياره القبور أوالً ثم عاد فأذن فيها ثان ًيا للعظة.
 -٢هني النبي  عن ادخار حلوم األضاحي أوال ثم عاد فأذن بادخارها ثان ًيا.
وأخذ املعلم والطالب حيللون ما تم عرضه من معلومات ويبدون اآلراء واملالحظات:
فقال مأمون :إن ما مالته جمموعه «حممد» عن بيان مفهوم السنه وتأييده بالتمثيل
جاء مفيدً ا؛ ولكن كنا نريد مزيدً ا من اإليضاح.

قال املعلم :عليك يا مأمون أن تقوم بإعداد هذا اإليضاح عىل الصورة التي تراها،
وتقدمه لنا ىف اللقاء القادم.
قال مروان معل ًقا عىل ما قالته جمموعة عمر :إن ما قامت به املجموعة من رسد
لألدله التي تثبت أن السنه النبوية هي املصدر الثاين للدين بعد القرآن الكريم
جاء مفيدً ا ،ومما زاد األمر فائدة استخدام األسلوب التمهيدي أو التقديمي قبل
ذكر الدليل ،وهذه طريقة تعني عىل فهم الدليل عند وروده ،ومما يؤخذ عىل هذه
املجموعة إمهاهلا األدلة العقلية.
قال املعلم :هذا نقد بناء؛ لذا ينبغي عىل كل جمموعة أن تقوم بعمل بحث
استمرائي لألدله النقلية وما َي ِع ُّن هلا من األدله العقلية؛ لنقدم أفضل األبحاث يف املنتدى
الثقايف عن حجيه السنه النبويه الذي سيعقد عىل مستوى املنطقة األزهرية.
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احلظر؛ فأذن الرسول صىل اهلل عليه وسلم برواية احاديثه وكتابتها ،وخري دليل عىل
ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه أن عىل بن أيب طالب ُس ِئل بعد وفاة النبي صىل
ِ
اهلل عليه وسالم ه ْل ِعنْدَ كُم َ ِ
الو ْح ِي إِالَّ َما ِ ْف ِكت ِ
حل َّب َة،
َ
ش ٌء م َن َ
َاب اهلل؟ َق َال « :الَ َوا َّلذي َف َل َق ا َ
ْ ْ
ِِ
ِ
َو َب َر َأ الن ََّس َم َةَ ،ما َأ ْع َل ُم ُه إِالَّ َف ْه ًم ُي ْعطِ ِيه اهلل َر ُج ً
الص ِحي َف ِة»ُ ،ق ْل ُتَ :و َما ِف
ال ِف ال ُقرآنَ ،و َما ِف َهذه َّ
الص ِحي َف ِة؟ َق َال« :ال َع ْق ُلَ ،و َفك ُ
َاك األَ ِس ِريَ ،و َأ ْن الَ ُي ْقت ََل ُم ْس ِل ٌم بِكَافِ ٍر»
َّ
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قال مصطفى :إن ما قامت به جمموعة عمر من ذكر األدلة ،وتناول ما حيتمله
وضوحا ،ويمنح املتلقي
الدليل بالرشح ،والتوضيح ،واالستدالل ،والتمثيل يزيد األمر
ً
ثقة يف قبوله ،ومما يؤخذ عىل هذه املجموعة اإلمجال يف ذكر بعض األدلة ،ا كاستخدامها
مصطلح (( الصيام ،والزكاة ،واحلج )) كدليل دون توضيح ،وإمهال التمثيل للجانب
الترشيعي اخلاص بالسنة النبوية.
قال املعلم :نأمل يا مصطفى أن تقوم بعمل تقرير عن مالحظاتك القيمة؛ ليتم
عرضه يف إذاعة املعهد غدً ا.

حوارا يتسم
قال عبد اهلل :إن ما ذكرته جمموعة ((سعيد)) جاء رائ ًعا ،ألهنا قدمت لنا
ً
بالبحث العلمي اجلاد الذي يتتبع األدلة يف مظاهنا ،ويتناوهلا بالرشح والتوضيح.

قال عمر :إن أسلوب جمموعة إسامعيل جاء واف ًّيا؛ ألنه يوازن مرة ،ويقارن أخرى
بني األدلة ،ويستشهد عىل ما يقول بالنقل والعقل.
قال عادل :إن أسلوب جمموعة إبراهيم جاء موف ًقا؛ ألنه أسلوب استداليل يقوم
وضوحا ،وهو يستخدم األسلوب
عىل مجع ما يناظر املوضوع املتحدث فيه؛ ليزداد األمر
ً
التعلييل كام ذكر يف حديث القبور.
ومما يؤخذ عىل أسلوب هذه املجموعة :أهنا أهتملت ذكر نص حديث القبور
واألضاحي ومل تبني العلة يف اإلذن باالدخار بعد املنع.

قال املعلم :ما قلته يا عادل ،يدل عىل فكر مستنري ،وتوجه علمي سديد ،ونأمل
منك أن تبحث عن هذا األمر؛ لتكون اإلفادة أعمق ،واالستدالل أقوى.
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تدريبات
1.1ضع عنوانًا مناس ًبا للموضوع بحيث يكون شام ً
ربا ملا ورد ىف املوضوع من أفكار.
ال ومع ً
2.2حتدث عن األفكار الفرعية للموضوع ،وصغ لكل فكرة عنوانًا مناس ًبا.
3.3أحص األلفاظ التي حتتاج إىل إيضاح ورتبها هجائ ًيا ،واذكر معناها ،وضدها.
4.4استخرج الكلامت املهموزة ،الواردة يف املوضوع ،وبني السبب يف رسمها عىل هذه الصورة.
5.5أحص األحاديث الواردة يف رشح ابن عقيل ،وكذلك األحاديث الواردة يف الكتاب
ً
ومتخذا من ذلك دلي ً
ال عىل أن علامءنا األقدمني استشهدوا
لسيبويه ،مستخد ًما احلاسوب،
باألحاديث النبوية يف كتاباهتم.
6.6اكتب فِقرة مستخد ًما عالمات الرتقيم املناسبة عن التأييد بكل من:
أ) التمثيل.
ب) الرشح.
ج) التدليل.
7.7أيد ك ً
ال مما يأيت بالرشح مرة ،وبالتدليل مرة أخرى.
كثريا أحاديث الرسول .
أ) أبو هريرة من الصحابة الذين حفظوا ً
ب) أن الصحابة مل يتساهلوا ومل يتشددوا يف رواية األحاديث.
ج) موقع السنة النبوية من الترشيع.
ِ
بَ ،ق َالَ « :جاءت اجلدَّ ُة إِ َل أيب َبك ٍْر َب ْعدَ رس ِ
يص َة ْب ِن ُذؤَ ْي ٍ
ول اهلل ،
(8.8أ) روي َع ْن َقبِ َ
َ ُ
َ
َ
َاب اهلل ح ًّقاَ .ف َق َال َأبو بك ٍْر :ما َأ ِجدُ َلكِ
ِ
ب ُت َأ َّن ِل ِف كت ِ
َف َقا َل ْت :إِ َّن ا ْب َن ا ْبنِي َ -م َ
ُ َ
َ
َ
اتَ ،و َقدْ ُأ ْخ ِ ْ
َاب اهلل ح ًّقا ،وما س ِمعت النَّبِي صىل اهلل عليه وسالم ي ْق ِض َل ِك بِ ِ ٍ
ِل ِكت ِ
َّاس.
َ َ َ َ ْ ُ
شء َو َس َأ ْس َأ ُل الن َ
َ
َّ
ْ
ِ
رس ُ
السدُ َسَ .ف َق َالَ :م ْن َي ْش َهدُ َم َع َك؟
َّاسَ ،ف َق َال ا ُملغ َري ُة ْب ُن ُش ْع َب َةَ :أ ْع َط َ
َف َس َأ َل الن َ
ول اهلل  ُ
اها ُ
()١
السدُ َس» .
َف َق َالُ :م َ َّمدُ ْب ُن َم ْس َل َم َةَ .ف َش ِهدَ ا؛ َف َأ ْع َط َ
اها ُ
(ب) روي أن أبا موسى األشعري استأذن عىل عمر ثال ًثا فلم يأذن له فرجع
فاستدعاه عمر والمه ،فاعتذر أبو موسى بأن رسول اهلل 
ال ًثا َف َلم ي ْؤ َذ ْن َله َف ْلي ِجع» فقال :عمر واهلل َلت ُِقيمن َع َلي ِه بِبينَةٍ،
است َْأ َذ َن َأ َحدُ ك ُْم َث َ
َ َّ ْ َ َّ
َ
ُ َْ ْ
ْ ُ
قال « :إِ َذا ْ
ِ
()٢
ب ْب ُن َك ْع ٍ
ب :أن رسول اهلل  قال َذل َك فعفا عنه.
أو ألوجعن ظهرك ،وأجعلك عظة فشهد ُأ َ ُّ

( )١رواه اخلمسة إال النسائي وصححه الرتمذي.
( )٢فتح الباري البن حجر ٢٩/٢٧/١١

87

اإلنشاء

حتدث مستدال عىل ما تقول من احلديثني السابقني عن كل من:
*الصحابة مل يتساهلوا يف رواية األحاديث النبوية.
*القرآن الكريم هو املصدر األول يف الترشيع ،وتأيت السنة النبوية يف املرتبة الثانية.
*السنة النبوية تستقل يف ترشيع بعض األحكام.
9.9قم بجمع املعلومات عن كل فكرة من األفكار التالية ،وناقش فيها زمالءك ومعلمك.
( أ ) تأخر تدوين السنة.
(ب) مل يتشدد الصحابة يف رواية األحاديث.
( ج) عصمة األنبياء.

1010من يرجع إىل كتب اللغة والنحو ،مثل :قطر الندى ،وشذور الذهب ،ورشح ابن عقيل،
كم هائ ً
ال من احلديث النبوي
واخلصائص البن جني ،ولسان العرب البن منظور جيد ًّ
سيق لالستشهاد به عىل خمتلف األغراض؛ مما يؤكد أن علامء اللغة بوجه عام يثقون يف
مفردات وتراكيب األساليب اللغويه بام ال حرص له من كإلمه .
( أ ) اضبط الفقرة السابقة رصف ًّيا ونحو ًيا.
(ب) أحص ما ورد ىف هذه الكتب من أحاديث عن طريق احلاسوب وقدمه ملكتبة معهدك.
ِ
الب ِاء ْب ُن َع ِ
از ٍ
لصال َِة،
بَ ،ق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي  « :إِ َذا َأ َت ْي ُت َم ْض َج َع َكَ ،فت ََو َض ْأ ُو ُضو َء َك ل َّ
َ 1111ع ِن َ َ
اللهم َأ ْس َل ْم ُت َو ْج ِهي إِ َل ْي َكَ ،و ْج ِهي إِ َل ْي َكَ ،و َف َّو ْض ُت
اض َط ِج ْع َع َل ِش ِّق َك األَ ْي َم ِنُ ،ث َّم ُق ْل:
ُث َّم ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
اللهم
َأ ْم ِري إ َل ْي َكَ ،و َأجلأ ُت َظ ْهري إ َل ْي َكَ ،ر ْغ َب ًة َو َر ْه َب ًة إ َل ْي َك ،الَ َم ْل َجأ َوالَ َمن َْجا من َْك إالَّ إ َل ْي َك،
َّ
ْت َع َل ِ
الف ْط َر ِة،
آ َمن ُْت بِ ِكتَابِ َك ا َّل ِذي َأن َْز ْل َتَ ،وبِنَبِ َّي َك ا َّل ِذي َأ ْر َس ْل َتَ ،فإِ ْن ُم ُّت ِم ْن َل ْي َلتِ َكَ ،ف َأن َ
واجع ْلهن ِ
اللهم
آخ َر َما َت َت َك َّل ُم بِ ِهَ .ق َالَ :ف َر َّد ْد ُ َتا َع َل النَّبِ ِّي صىل اهلل عليه وسالمَ ،ف َل َّم َب َل ْغ ُت:
َ ْ َ ُ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
()١
ِ
ِ
َ
َ
آ َمن ُْت بِ ِكتَاب َك ا َّلذي أن َْز ْل َتُ ،ق ْل ُتَ :و َر ُسول َكَ ،ق َال « :الََ ،ونَب ِّي َك ا َّلذي أ ْر َس ْل َت»
( أ ) ّبي معاين األلفاظ الواردة احلديث السابق.
(ب) ما الداللة التي تؤخذ من مراجعة الرسول  للرباء يف احلديث السابق؟
1212حتدث يف إذاعة معهدك عن كتاب من الكتب التالية.
( أ ) الشبهاب الثالثون املثارة إلنكار السنة النبوية ألستاذنا الدكتور عبد العظيم املطعني
مكتبة وهبة
(ب) ضالالت منكري السنة للدكتور طه حبيش ،مكتبة اإليامن للنرش والتوزيع.
( ج) السنه ومكانتها يف الترشيع ليوسف السباعي.
( )١رواه الستة
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(د) موسوعة بيان اإلسالم يف الرد عىل االفرتاءات والشبهات لنخبة من كبار العلامء،
دار النهضة املرصية.

(هـ) حقائق اإلسالم ىف مواجهة شبهات املشككني لنخبة من العلامء طبعة املجلس األعىل 		
للشئون اإلسالمية.
1313حدَّ َثنَا َأبو َع ِ
اص ٍمَ ،ع ْن َي ِزيدَ ْب ِن َأ ِب ُع َب ْي ٍدَ ،ع ْن َس َل َم َة ْب ِن األَك َْوعَِ ،ق َالَ :ق َال النَّبِ ُّي َ « :م ْن َض َّحى
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َان ال َعا ُم ا ُمل ْقب ُلَ ،قا ُلواَ :يا َر ُس ُ
ش ٌء» َف َل َّم ك َ
ِمنْك ُْم َف َ
ول اهللََّ ،ن ْف َع ُل
ال ُي ْصب َح َّن َب ْعدَ َثال َثة َو َبق َي ف َب ْيته منْ ُه َ ْ
كَم َفع ْلنَا العام ا َمل ِ
َان بِالن ِ
اض؟ َق َالُ « :ك ُلوا َو َأ ْط ِع ُموا َوا َّد ِخ ُرواَ ،فإِ َّن َذلِ َك ال َعا َم ك َ
َّاس َج ْهدٌ َ .ف َأ َر ْد ُت َأ ْن
َ َ
َ َ
()١
ت ُِعينُوا فِ َيها »
ف بن و ِ
ب ْب ِن ِد َث ِ
اص ٍلَ ،ع ْن ُم َ ِ
ار ِ
ارَ ،ع ِن ا ْب ِن ُب َر ْيدَ ةََ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،ق َال:
َحدَّ َثنَا َأ ْحَدُ ْب ُن ُيون َُسَ ،حدَّ َثنَا ُم َع ِّر ُ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
()٢
وهاَ ،فإِ َّن ِف ِز َي َار َتا ت َْذك َرةً»
ور َ
َق َال َر ُس ُل اهللِ َ « :نَ ْي ُتك ُْم َع ْن ِز َي َارة ال ُق ُ ِبَ ،ف ُز ُ
وبي معانيها.
( أ ) استخرج األفعال الواردة يف احلديثني السابقني ّ
(ب) ارشح احلديثني السابقني.
( ج) عالم ُي ْستَدَ ُل باحلديثني السابقني؟

( )١رواه البخاري
( )٢سنن أيب داود
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٢
1
الثاين

املوضوع الثاني :املناظرة

أهداف الدرس
أن:
قادرا عىل ْ
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
1 1يعرف املناظرة.

2 2يقارن بني أنواع املناظرة.

3 3يعدد رشوط املناظرة.

4 4يذكر مثاال للمناظرة.
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وهي نوعان:

(أ) مناظرة واقعية ،وهي :التي تدور حول موضوع معني له واقع ک  :املناظرة
التي جرت بني سيدنا إبراهيم عليه السالم وامللك الذي كان يف زمانه.
(ب) مناظرة خيالية ،وهي :التي تعتمد يف مضموهنا عىل اخليال ك :املناظرة بني
الربيع واخلريف ،القلم والسيف ،واهلواء واملاء.
ومن رشوط املناظرة:
 1.1أن تكون يف موضوع حمددله أمهيته اخلاصة.
ي َمع فيها بني خصمني متضادين ،أو موضوعني متباينني يف صفاهتا.
2.2أن ُ ْ
3.3أن يسعى كل من اخلصمني يف نرصة نفسه ،وتفنيد مزاعم خصمه ،بأدلة منطقية من
شأهنا أن ترفع قدره ،وحتط من مقام اخلصم ،بحيث يميل الرأي إليه .
ومن املناظرات الواقعية ما ذكره القرآن الكريم يف املناظرة بني سيدنا إبراهيم عليه السلم
وملك زمانه ،قال تعال﴿:
﴾

()2

ومن ذلك املناظرة التي حدثت بني سيبويه والكسائي  ،وملخصها:

أن سيبويه قدم عىل الربامكة ،فعزم حيي بن خالد عىل اجلمع بني سيبويه والكسائي
يف مناظرة ،قال الكسائي لسيبويه :تسألني أم أسألك؟ فقال له سيبويه َس ْل أنت،
فقال له :هل يقالُ :كن ُْت َأ ْظ ُّن أن ال َع ْق َر َب َأ َشدُّ َل ْس َع ًة من الزنْبور ([ )3الدبور] فإذا ُه َو
ِه َي ،أو يقال فإذا هو إياها؟ فقال سيبويه « :فإذا هو هي» وال جيوز النصب ،وسأله
القائم؟ فقال له :كل ذلك بالرفع
القائم أو
عن أمثال ذلك نحو خرجت فإذا عبد اهلل
َ
ُ
فقال الكسائي :العرب ترفع كل ذلك وتنصب ،فقال جيي :قد اختلفتام وأنتام رئيسا
َب َلدَ ْيك َُم ،فمن حيكم بينكام؟ فقال له الكسائي :هذه العرب ببابك ،وفدوا عليك من
كل صقع ،وقد قنع هبم أهل املرصيني ،حيرضون ويسألون ،فقال حيي :قد أنصفت،
واستدعاهم فتابعوا الكسائي.
( )١كشاف املصطلحات للتهانوي١ 208/٤ :
( )2سورة البقرة .اآلية258 :
( )3الزنبور :هو الدبور ،وهو حرشة لسعتها مؤملة هلا جسم مستدق تشبه النحلة وال تنتج عسالً.
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قد خيتلف اثنان ،أو فريقان حول موضوع من املوضوعات؛ فيعقد بينهام لقاء يبدي فيه كل
منهام رأيه القائم عىل األدلة املنطقية؛ حتى ينتهي األمر بانتصار أحدمها عىل اآلخر ،وهذا ما
يسمى باملناظرة ،وقد عرفها التهانوي بأهنا :علم يعرف به كيفية آداب إثبات املطلوب أو نفيه
()1
أو نفي دليله مع اخلصم.

اإلنشاء

ومن املناظرات اخليالية:

مناظرة بني اهلواء واملاء لبعض األدباء

قال اهلواء :احلمد اهلل الذي رفع فلك اهلواء ،عىل عنرص الرتاب واملاء« .أما بعد»:
فأنا (اهلواء) الذي أؤلف بني السحاب وأنقل نسيم االحباب ،وأهب تارة بالرمحة
وأخرى بالعذاب ،وأنا الذي سري يب الفلك يف البحر كام تسري العيس يف البطاح،
وطار يب يف اجلو كل ذي جناح ،وأنا الذي يضطرب مني املاء اضطراب األنابيب
وزهوا ،وإذا تكدرت انكدرت
يف القنا ،إذا صفوت صفا العامل ،وكان له نرضة
ً
النجوم وتكدر اجلو ،ال أتلون مثل املاء املتلون بلون اإلناء ،لوالي ما عاش كل
ذي نفس ،ولوالي ما طاب اجلو من بخار األرض اخلارج منها بعد ما احتبس،
ولوالي ما تكلم أدمي ،وال صوت حيوان ،وال غرد طائر عىل غصن بان ،ولوالي
ما سمع كتاب وال حديث ،وال عرف طيب املسموع املشموم من اخلبيث ،فكيف
يفاخرين املاء الذي إذا طال مكثه ،ظهر خبثه ،وعت فوقه اجليف ،وانحطت عنده
الآللئ يف الصدف.
فقال املاء :احلمد اهلل الذي خملوق كل حي (أما بعد) :فأنا أول نحلوق وال فخر،
وأنا لذة الدنيا واآلخرة ويوم احلرش ،وأنا اجلوهر الشفاف ،املشبه بالسيف إذا سل
من الغالف ،وقد خلق اهلل ّيف مجيع اجلواهر حتى الآللئ واألصداف ،أحيي األرض
بعد مماهتا ،وأخرج منها للعامل جيع أقواهتا ،وأكسو عرائس الرياض أنواع احللل،
وأنثر عليها آللئ الوبل والطلل؛ حتى يرضب هبا يف احلسن املثل ،كام قيل:
إن السام َء إذا مل تبك مقلتها  ...مل تضحك األرض عن يشء من الزهر
فكيف ينكر فضيل من دب أو درج؟ وأنا البحر الذي قيل عنه يف األمثال:
(حدث عن البحر وال حرج) وأما أنت أهيا اهلواء فطاملا أهلكت أممًا بسمومك
وزمهريرك ،وال تقوم جنتك بسعريك.

وأما قولك لوالي ما عاش إنسان ،وال بقي عىل األرض حيوان ،فجوابه « لو
شاء اهلل تعاىل لعاش العامل بال هواء ،كام عاش عامل املاء يف املاء» وأنشدك اهلل أما
هنرا من أهنار اجلنة ،أنا أرفع
رأيت ما حباين اهلل به من عظيم املنة ،حيث جعلني ً
األحداث ،وأطهر األخباث ،و أجلو النظر ،وأزيل الورض ،أما رأيت الناس إذا غبت
عنهم يترضعون إىل اهلل بالصوم والصالة والصدقة والدعاء ،ويسألونه تعاىل إرسايل من
قبل السامء؟ واعلم أنني ما نلت هذا املقام الذي ارتفعت به عىل أبناء جنيس ،إال
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بانحطاطي الذي عريتني به وتواضعي وهضم نفيس.

وقد كئر بينهام النزاع واجلدال حتى حكم بينهام أمري وقال :إن ك ًّ
ال منكام حمق فيام
يدعيه ،فام أشبهكام يف السامء بالفرقدين ،ويف األرض بالعينني ،إال أن مرآة احلق
أرتني فضيلة تفضل هبا أهيا املاء أخاك اهلواء وحققت يل بأنكام لستام يف الفضل
()١
سواء ،وهي (أن اهلل تعاىل خلق آدم من املاء) فاعرتف ألخيك بالفضل والذكاء.

تدريبات متنوعة
1.1خلص املوضوعني السابقني وقدمهام يف إذاعة املعهد.
كبريا يف هذه املناظرة اخلطرية
2.2يقال :إن مجهور العلامء يرى أن السياسة لعبت ً
دورا ً
بني سيبويه والكسائي؛ ألهنا حكم بني البلدين « :الكوفة والبرصة» ال بني الرجلني،
وموافقة العرب الكسائي لعلمهم أنه ذو حظوة عند الرشيد وحاشيته ،وهم عىل يقني
أن احلق مع سيبويه  ...والقرآن الكريم أصدق شاهد عىل ذلك ،يقول اهلل تبارك
ِ
خص ٌة﴾ َ ﴿،فإِ َذا ُهم بِالس ِ
ِ
وتعاىلَ ﴿ :فإِ َذا ُه ْم َخِدُ َ
اه َر ِة ﴾ فكل ما بعد
ون ﴾ َ ﴿ ،فإِ َذا ه َى َش َ
ْ َّ
«إذا» جاء مرفو ًعا ،وهذا يؤيد كالم سيبويه.
(أ) اضبط العبارة السابقة رصف ًّيا ونحو ًّيا.
(ب) اذكر أصل الكلامت الواردة يف العبارة السابقة وبني معنى كل كلمة.
(ج) خلص العبارة السابقة.
(د) اكتب رأيك يف العبارة السابقة.
3.3ارشح املناظرة التي وقعت بني سيبويه والكسائي.
4.4قدم حتلي ً
ال بالغ ًّيا عن املناظرة التي وقعت بني سيدنا إبراهيم وملك زمانه.
5.5حتدث يف إذاعة معهدك عن الفرق بني احلوار واملناظرة.
َ 6.6ح ِّول موضوع (حوار حول السنة النبوية) إىل مناظرة.
7.7احك عن مناظرة سمعتها ،وأعجبت هبا.
8.8اعقد مقارنة بني املناظرة الواقعية واملناظرة اخليالية.
9.9قم بإعداد مناظرة بني القلم والسيف.
1010ما رأيك يف فن املناظرة؟
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٣
1
ا ل ث ال ث

املوضوع الثالث :فن اخلطابة

أهداف الدرس
أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون
قادرا عىل ْ
ُ
الطالب ً
1 1يعرف اخلطابة

2 2حيدد أصول اخلطابة

3 3يفرق بني أنواع اخلطابة.
4 4يعدد مكونات اخلطابة.

5 5يذكر نموذجا ألحد اخلطب
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َشف العلوم بمقدار ما ترشف غايتها ،وللخطابة غاية ذات شأن خطري ،وهي:
تُْ
إرشاد الناس إىل احلقائق ،وتشويقهم إىل ما ينفعهم يف هذه احلياة.
و ُعنِي اإلسالم باخلطابة عناية عظيمة؛ إذ رشعها يف أيام اجلُ َمع ،واألعياد ،ومواسم
احلج ،وسنها يف مناسبات أخرى.
و ُع ِّر َفت اخلطابة بأهنا :إلقاء الكالم املنثور َس ْج ًعا أو ُم ْرسالً؛ الستاملة السامعني إىل
رأي ،أو ترغيبهم يف عمل.
وللخطابة أصول كثرية منها:

1 .وحدة املوضوع  :حيسن أن يكون للخطبة موضوع واحد واضح غري متشعب األطراف،
وال متعدد القضايا؛ فإن اخلطيب الذي خيوض يف أحاديث كثرية يشتت أذهان السامعني،
وينتقل هبم يف أودية تتخللها فجوات نفسية وفكرية بعيدة.
2 .تآخي األفكار :ينبغي أن تكون عنارص اخلطبة متوائمة ،بحيث يسلم كل عنرص فيها
إىل اآلخر يف تسلسل منطقي مقبول دون عناء ،بحيث إذا انتهي اخلطيب من إلقاء
كلمته كان السامعون قد وصلوا إىل النتيجة التي يريد بلوغها.

3 .مراعاة احلال :ينبغي أن تتواءم اخلطبة وواقع الناس؛ بحيث تتناول قضية من القضايا
التي تشغل الرأي العام وتشخص أسباهبا وطرق عالجها ،ومما يعاب عىل اخلطيب
واد والناس والزمان واملكان يف ٍ
ويضيع موعظته أن يكون يف ٍ
واد أخر.

4 .جودة األسلوب :ينبغي أن تكون ألفاظ اخلطبة سهلة املأخذ ،وأن تكون مجلها شديدة
االرتباط قريبة التآخي :بحيث ال حيسن فيها تطويل االستطراد ،وال ُي ْعد معاد الضامئر
واإلشارات ونحومها؛ إذ ليس لذهن سامعها من التمكن يف التفهم ما لذهن القارئ.

5 .حسن اإللقاء :مما يزيد اخلطبة أن جييد اخلطيب إلقاءها؛ بحيث ال يستمر
يف نطقه باجلمل عىل حال واحدة ،بل تكون اجلمل متفاوتة يف مظاهرها.
وجودة إلقاء اخلطبة هي التي جتعل لسامعها فض ً
ال عىل قراءهتا يف صحيفة ،وكم
من خطبة حيسن اخلطيب إلقاءها؛ فيجد الناس يف سامعها من االرتياح ،فوق ما
()1
جيدونه عندما يقرءوهنا يف صحيفة ،أو يستمعون إىل من يرسدها عليهم رس ًدا.

( )١ينظر أصول اخلطابة واإلنشاء للشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،ويقارن بكتاب ادع إىل سبيل ربك للدكتور مصلح سيد بيومي
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وتصنف اخلطابة يف اإلسالم باعتبار املوضوع إىل:
1 .اخلطابة االجتامعية.
2 .اخلطابة السياسية.

مكونات اخلطبة :تتكون اخلطبة من:

(أ ) الديباجة ،وهي فاحتة اخلطبة التي تشتمل عىل احلمد والثناء عىل اهلل (تعاىل) ،والصالة
والسالم عىل رسوله ﷺ ،وذلك ألن النفس «كام يقول أبو هالل العسكري» :تتشوق
للثناء عىل اهلل (تعاىل)؛ فهي داعية إىل االستامع ،وقال اجلاحظ « :ما زال السلف ُي َس ُّمون
ِ
تاء» ،والتي مل ت َُو َّشح بالقرآن والصالة عىل
اخلطبة التي مل َي ْفتَتح صاحبها بالتحميد «ال َب ْ َ
النبي ﷺ« ُّ
الش ْو َهاء».
ومن أجل ذلك ُلقبت خطبة زياد بن أيب سفيان بالبرتاء ،وهي :التي خطبها
وس ِّميت خطبة َس ْح َبان بـ « الشوهاء» ،وهي :التي خطبها يف جملس معاوية ،
بالبرصةُ ،
وقيل سميت ذلك حلسنها.

(ب) صلب اخلطبة ،وفيه يتم تناول األفكار اجلزئية للخطبة بعناية فائقة ،بحيث تكون
اخلطبة وافية ومفيدة ،وجيب أن يشتمل عىل القران الكريم ،والسنة النبوية ،وأقوال
الصحابة والتابعني ،ويستأنس فيها بذكر القصص واألمثال ...
(ج) اخلامتة :وحيسن فيها أن تكون كال ًما جام ًعا ملا ورد يف اخلطبة.

96

اإلنشاء

نموذج إعداد خطبة
األساس يف هذا أن يتخري اخلطيب موضوع اخلطبة ،ويمعن التفكري فيه مبينًا
املنافع واملضار املتعلقة به ،ثم يستحرض اآليات واألحاديث املرتبطة به ،ومما يستعان
به عىل ذلك كل ما يتصل بموضوع اخلطبة من كتب وخاصة:
1.1كتاب رياض الصاحلني للنووي.

2.2كتاب الرتغيب والرتهيب للمنذري.

3.3كتاب مفتاح اخلطابة والوعظ للعدوي.

4.4موسوعة نرضة النعيم يف أخالق الرسول الكريم ملجموعة من العلامء .وفيام ييل
()1
نموذج إلعداد خطبة بعنوان (يف اإلصالح بني الناس)
من اآليات يف ذلك:

 قول اهلل تبارك وتعاىل ﴿﴾

()٢

 -وقوله تعاىل ﴿:

﴾

()٣

﴾

 -وقوله تعاىل﴿ :

()٤

 وقوله تعاىل ﴿:﴾

()٥

()١ينظر كتاب ادع إيل سبيل ربك ..للدكتور مصلح سيد بيومي  ١٣٣وما بعدها
( )٢سورة احلجرات .اآليات 10:9
( )٣سورة النساء .اآلية ١١٤
( )٤سورة األنفال .اآلية ١٢٨
( )٥سورة النساء :اآلية ١٢٨
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ومن األحاديث يف ذلك:

ال َمى ِم َن الن ِ
 عن أيب هريرة قال « :قال رسول اهلل ﷺم [:ك ُُّل ُس ََّاس َع َل ْي ِه َصدَ َق ٌة،
ي ِ
اال ْثن ِ
ك ُُل َي ْو ٍم َت ْط ُل ُع فِ ِيه َّ
الر ُج َل َع َل َدا َّبتِ ِه َف َي ْح ِم ُل َع َل ْي َها،
َني َصدَ َق ٌةَ ،و ُي ِع ُ
الش ْم ُسَ ،ي ْع ِد َب ْ َ
ني َّ
الصال َِة
َأ ْو َي ْر َف ُع َع َل ْي َها َمتَا َع ُه َصدَ َق ٌةَ ،والك َِل َم ُة ال َّط ِّي َب ُة َصدَ َق ٌة ،وك ُُّل ُخ ْط َو ٍة َ ْ
ي ُط َ
وها إِ َل َّ
َ ٌ ()١
َصدَ َق ٌةَ ،و ُي ِم ُ
يط األَ َذى َع ِن ال َّط ِر َيق َصدَ قة]
بك ُْم بِ َأ ْف َض َل ِم ْن َد َر َج ِة
 عن أيب الدرداء قال :قال رسول اهلل ﷺَ [ :أال ُأ ْخ ِ ُي ،و َفساد َذ ِ
ِ
ِ
الصدَ َق ِة؟َ .قا ُلواَ :ب َلَ ،يا َر ُس َ
ات
ول اهلل َق َال :إِ ْصال َُح َذات ال َب ْ ِ َ َ ُ
الصالَة َو َّ
الص َيا ِم َو َّ
ِّ
ِ َ ُ ()٢
ال َب ْ ِ
ي احلالقة]
قال :وروي عن النبي ﷺ أنه قالِ [ :ه َي احلَالِ َق ُة الَ َأ ُق ُ
ول َ ْت ِل ُق َّ
الش َع َرَ ،و َل ِك ْن َ ْت ِل ُق
()٣
الدِّ ْي َن ]
َعن جابِ ٍرَ ،ق َال :ا ْق َتت ََل ُغ َ ِ
ارَ ،فنَا َدى ا ُمل َه ِ
الم ِم َن ا ُمل َه ِ
ال ٌم ِم َن األَن َْص ِ
اج ِري َنَ ،و ُغ َ
اج ُر َأ ِو
ْ َ
ال َمان ُغ َ ٌ
ِ
ا ُمل َه ِ
ألن َْص ِ
اج ُر ْو َنَ ،يا َل ْل ُم َهاج ِري َن َونَا َدى األَن َْص ِ
ار ٌّي َيا َل َ
ارَ ،ف َخ َر َج َر ُس ُ
ول اهلل صىل اهلل عليه
ِ
ال َم ْ ِ
اجلاه ِل َّي ِةَ ،قا ُلوا :الَ َيا َر ُس َ
ول اهلل إِالَّ َأ َّن ُغ َ
ي ا ْق َتت ََل
وسالمَ ،ف َق َالَ [ :ما َه َذا َد ْع َوى َأ ْه ِل
ال َب ْأ َس َو ْل َين ُ ِ
الر ُج ُل َأ َخا ُه َظ ً
َان َظ ً
الِا َأ ْو َم ْظ ُل ْو ًما ،إِ ْن ك َ
ها َ
اآلخ َرَ ،ق َالَ :ف َ
الِا
َفك ََس َع َأ َحدُ ُ َ
ْص َّ
()٤
ِ
َص َوإِ ْن ك َ
َص ُه]
َان َم ْظ ُل ْو ًما َف ْل َين ُ ْ
َف ْل َين َْه ُهَ ،فإ َّن ُه َل ُه ن ْ ٌ
 عن أبى موسى قال :قال رسول اهلل ﷺ  [ :إِ َّن ا ُمل ْؤ ِمن لِ ْلم ْؤ ِم ِن كَا ْلبنْي ِان َي ُشدُّ َب ْع ُض ُه
ُ َ
َ ُ
()٥
َب ْع ًضا ] َو َش َّب َك َأ َصابِ َع ُه.
ني ِيف ت ََوا ِّد ِه ْم،
 عن النعامن بن بشري قال :قال رسول اهلل ﷺ « َم َث ُل ا ُمل ْؤ ِمنِ َاحِ ِهم ،و َتعا ُط ِف ِهم م َث ُل اجلس ِد إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْه ُعضو تَدَ ا َعى َله س ِائر ا ِ
الس َه ِر
ٌ
ُ
َوت ََر ُ ْ َ َ
جل َسد بِ َّ
ُ َ ُ َ
ََ
ْ َ
ُون كَرج ٍل و ِ
ِ
اح ٍد إِ ِن
حل َّمى » (رواه مسلم) .وعنه أيضا قال :قال رسول اهلل «:ا ُمل ْؤمن َ َ ُ َ
َوا ُ
ْاش َتكَى ر ْأسه تَدَ ا َعى َله س ِائر ا ِ
ِ ()٦
الس َهر»
َ ُ ُ
حل َّمى َو َّ
جل َسد بِا ُ
ُ َ ُ َ
( )١رواه البخاري ومسلم.
( )٢رواه أبو داود والرتمذي.
( )٣نفسه.
( )٤رواه مسلم
( )٥رواه البخاري.
( )٦رواه مسلم.
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البحث العلمي يف املوضوع
1.1اإلصالح بني الناس يتناول ما يأيت:
2.2اإلصالح بني طائفتني أو حزبني أو أرستني.
3.3اإلصالح بني الزوجني.
4.4اإلصالح بني فردين متخاصمني.
ويراعي يف ا ُمل ْصلِحِ :
1.1أن يعدل بني املتخاصمني.
2.2أن يكون اإلخالص باعثه عىل اإلصالح.
3.3أن تكون له مكانة عند املتنازعني.
4.4االنضامم إىل املظلوم إذا أبى الظامل الصلح.

ومن ثمرة اإلصالح بني الناس:
1.1إحالل األلفة مكان الفرقة واستئصال داء النزاع قبل أن يستفحل.
2.2حقن الدماء التي تراق بني الطوائف املتنازعة.
3.3توفري األموال التى تنفق.
4.4جتنب إنكار احلقائق التي جتر اخلصومات ،وترك شهادة الزور.
5.5جتنب املشاجرات واالعتداء عىل احلقوق التي قلام يسلم منه متخاصامن.
6.6تفرغ النفوس للمصالح ،بدل إهناكها يف الكيد للخصوم.
7.7رمحة اهلل بعباده ،وأجره العظيم للمصلحني ،واملتصاحلني ،إىل غري ذلك.
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الصوغ اخلطايب أو نص اخلطبة
احلمد هلل رغبنا يف اإلصالح بني املتخاصمني ،والقضاء عىل كل نزاع بني طائفتني ،ووعدنا
عىل ذلك خريه العظيم ،وفيضه العميم :فقال تعاىل:
﴿
()1
﴾
وأشهد أن الإله إال اهلل ،يبده مفاتيح القلوب ،إن شاء مألها ألفة ورمحة ،بعد ما كان هبا من
عداء وفرقة فإن أخلص املصلح يف صلحه ومل يراع إال اهلل يف عمله ،نزع له الشقاق املستحكم،
والداء يف أقرب من ملح البرص :فقال تعاىل:
﴾(.)2
﴿
()3
﴾
﴿
وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ﷺ حثنا عىل التصالح ،وأمرنا بالتنارص ،ورفع درجة
املصلحني ،عىل درجة املصلني والصائمني واملتصدقني ،فصلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آله
وأصحابه والذين سلكوا طريقه املستقيم وساروا وراء كتاب اهلل املبني.
« أما بعد» فإن اإلصالح بني الناس تستوجبه أخوهتم ،وتقتضيه وحدهتم ،يدعو إليه كتابنا،
﴾( )4جعلنا
وحيث عليه نبينا :قال تعاىل﴿ :
اإلسالم كتلة متامسكة ويدً ا واحدة فأي عداء بني فردين  ،أو خصام يف مجاعتني ،مرض بمصلحتنا
مريق لدمائنا مبدد ألموالنا ،مضعف لروح الدين يف نفوسنا ،أفال نرجع إىل كتاب اهلل ،فنتخذ منه
عادالً؛ وال إىل عقولنا ومصلحتنا علنا نجد اإلنصاف.

( )١سورة النساء .اآلية١١٤ :
( )٢سورة النساء .اآلية٣٥ :
( )٣سورة يس .اآلية٨٢ :
( )٤سورة احلجرات .اآلية١٠:

100

( )١سورة النساء .اآلية٣٥:
( )٢سورة احلجرات .اآلية٩ :
( )٣ينظر إصالح الوعظ الديني لألستاذ حممد عبد العزيز اخلويل
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حيصل سوء تفاهم بني فردين أو أرستني ،فيهمل األمر ويستصغر رشره ،فال يتحرك
املصلحون حتى يرفع األمر إىل احلاكم ،فيعظم الرش ،ويكرب اخلطب.
واخلصوم ينفقون يف التنقالت ،وعىل القائمني بالشهادات هنالك ُيقيض عىل الذمم
واألخالق ،فتنكر احلقوق الظاهرة ،وتروج الشهادات الكاذبة ،وختلق احليل الباطلة ،ويسلك
كل سبل الغلبة والظفر ،وإن كان سبي ً
ال للشياطني ،وكفرانا لرب العاملني ،هنالك تقوم
املشاجرات ،وتشتد املنازعات ،ويطغى بعضهم عىل بعض ،فتقلع الزروع ،وحيرق املحصود
ويسم احليوان ،وقد يقتل اإلنسان وكانت الكلمة الطيبة مان ًعا لذلك من نفس موقرة تقىض
عىل هذا الشقاق ،وحتل حمله الوئام والوفاق.
تبدو بوادر الشقاق بني الزوجني ،فيهمل شأهنا األهلون؛ فتزداد الثغرة ،وتنمو
النفرة؛ فإذا بالنفوس املتحابة املتصافية املتآلفة املرتامحة ،قد حتولت إىل نفوس متباغضة
متعادية متفرقة خمتلفة ،قد ال يفصل يف قضيتها إال الفراق ،وما هو أشد جناية عىل
األخالق ،وكان ذلك ألسباب حقرية ،أو لدواع صغرية ،وكان احلكام نعم الدواء هلذا
الداء قال تعاىل﴿:
()1
﴾
أهيا املسلمون ،ال تدعوا يف ديار اإلسالم فردين متنازعني ،وال فريقني خيتصامن ،وال أرستني
تتعاديان ،وليقم أولو األمر فيكم ،وذوو املكانة منكم ،وليقربوا بني النفوس املتشاكسة ،بام أتوا من
حكمة ،وبام رزقوا من هيبة ،ولرياعوا يف اإلصالح أن يكونوا حكا ًما منصفني ،وقضاة عادلني.
وليكن اإلخالص يف العمل مالكًا لنفوسكم ،والرغبة يف الوفاق مالكة مشاعركم ،فإن ذلك
أنجح يف املهمة  ،وأقرب للبغية ،فإن أيب الظامل إالخصا ًما ،فشدوا عىل يديه وخذوا بالقوة إىل حيث يدع
حرمات اهلل ،ويقيم حدودة قال تعاىل﴿ :
()٢
﴾
()٣
أهيا املسلمون ،إن اخلصومات مشغلة للقلب ،مدعاة للهم ،حمرقة للدم ،مضيعة للوقت.
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نامذج متنوعة من اخلطب
ّأول ُخ ْطبة خطبها النبى ﷺ باملدبنة
اجرا من م َّك َة حتَّى ن ََز َل ب ُقباء ،عىل بني َعم ٍر بن َع ٍ
ِ
َق ِد َم َر ُ
وف َيو َم االثنني
َ
ْ
َ
سول اهلل ﷺ ُ ،م َه ً
الض َحى .فأقا َم ب ُقباء إىل َيوم اخلَميس ( ١٥ربيع
حني اشتّدَّ ُّ
ألول ( ٢٤سبتمرب ٦٢٢م) َ
َ ١٢ربيع َا ّ
ِ
األول ٢٨-
ثم َخ َر َج َيو َم اجلمعة ( ١٦ربيع ّ
ّ
األول ٢٨-سبتمرب ٦٢٢م ) َّ
وأسس َم ْسجدَ همَّ .
ٍ
سبتمرب ٦٢٢م ) إىل املدينة؛ فأ ْد َر َكتْه اجلُ ُم َع ُة يف بني سامل بن َعوف يف َب ْط ِن َواد َلم قد َّات ََذ ال َقو ُم يف
جمع هبم َ
حلمدُ
وخ َطب .وهى ّأول ُخ ْطبة خطبها باملدينة ،وقال فيها ( :ا َ
ذلك ا َملوضع مسجدً ا؛ َف َّ
ومن بِ ِه والَ َأ ْك ُفره ،و ُأ َع ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ادي َم ْن َي ْك ُف ُربِ ِهَ .و َأ ْش َهدُ َأ ْن
ُُ َ
هللَ .أ ْحَدُ ُه َو َأ ْستَعينُ ُه َو َأ ْس َت ْغف ُر ُه َو َأ ْست َْهديةِ ،و ُأ ُ َ
الَ إِ َل َه إِالَّ اهلل َو ْحدَ ُه الَ َ ِ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ أن حممدً ا عبده ورسوله ْأر َس َل ُه بِاهلُدَ ى َو ِد ِ
ش َ
حل َّق،
ين ا َ
رة ِمن الرس ِل ،و ِق َّل ٍة ِمن ِ
الكْم ِة َع َل َف ْط ٍ
ِ ِ ِ
َوالن ِ
ال َل ٍة ِم َن الن ِ
الع ْل ِمَ ،و َض َ
َّاسَ ،وان ِْق َطا ٍع
َ
َ
َ ُّ ُ
ُّور َوا َمل ْوع َظة َو ْ َ
ِ
ِمن َّ ِ
السا َع ِةَ ،و ُق ْر ٍ
ب ِم َن األَ َجلَ .م ْن ُي َط ِع اهلل َو َر ُس َل ُه َف َقدْ َر َشدَ  .ومن يعص اهلل
َ
الز َمانَ ،و ُدن ٍُّو م َن َّ
الالً ب ِعيدً اُ .أ ِ
وصيكُم بِ َت ْقوى اهللَ ،فإِ َّنه َخري ما َأوص بِ ِه ا ُملسلمِ
َ
ورسوله َف َقد َغ َوى َو َف َّر َط َو َض َّل َض َ َ
ْ ُ
َ
ُ ُ َ
ِ ِ
ِ
اح َذ ُروا َما َح َّذ َرك ُُم اهلل ِم ْن َن ْف ِس ِهَ ،فإِ َّن َت ْق َوى
ي َّض ُه َع َل ْالخ َرةَ ،و َأ ْن َي ْأ ُم َر ُه بِ َت ْق َوى اهللَ .و ْ
ا ُمل ْسل َم َأ ْن َ ُ
ون ِمن َأم ِر ِ
اهللَّ َلِ ْن َع ِم َل بِ ِه َع َل َو َج ٍل َو َمَا َف ٍة ِم ْن ر ِّب ِه َع ُ ِ ٍ
اآلخ َر ِةَ .و َم ْن ُي ْص ِلح
ون صدْ ق َع َل َما َت ْب ُغ َ ْ ْ
َ
اج ٍل َأم ِرهِ،
َا َّل ِذي َب ْينَ ُه َو َبي ر ِّب ِه ِم ْن َأم ِر ِه ِف الس َوا ْل َعالَنِ َي ِة ،الَ َين ِْوي بِ ِه إِالَّ َو ْج َه اهلل َي ُك ْن َل ُه ِذكْرا ِف َع ِ
ْ
ً
ْ َ
ْ ْ ِّ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َي ْفتَق ُر ا َمل ْر ُء إِ َل َما َقدَّ َمَ .و َما ك َ
َان مَّا س َوى َذل َك َي َو ُّد َل ْو َأ َّن َب ْينَ ُه َو َب ْينَ ُه َأ َمدً ا
َو ُذ ْخ ًرا فِ ْي َم َب ْعدَ ا َمل ْوت ،ح َ
()١
﴾
َب ِعيدً ا﴿.
ف لِ َذلِ َكَ ،فإِ َّن ُه َي ُق ُ
ول َت َع َال
وهو الذي صدق قولهَ ،و َأن َْج َز َوعْدَ ُه ،الَ ُخ ْل َ
اج ِل َأم ِركُم َو ِ
﴾(َ )2فا َّت ُقوا اهللَ ِيف َع ِ
آج ِل ِه ِف الرس والعالنية،
﴿
ْ ْ
()3
﴾
فإنه ﴿

( )١سورة آل عمران .اآلية٣٠:
( )2سورة ق .اآلية٢٩ :
( )3سورة الطالق .اآلية٥ :
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خطبة أيب بكر الصديق
احلمد هلل ،أمحده وأستعينه ،وأستغفره وأومن به ،وأتوكل عليه وأستهدي اهلل باهلدى،
وأعوذ به من الضاللة والردى ،ومن الشك والعمى؛ من هيد اهلل فهو املهتدي ،ومن يضلل
فلن جتد له وليا مرشدا؛ وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد،
حيي ويميت ،وهو حي ال يموت ،يعز من يشاء ويذل من يشاء ،بيده اخلري وهو عىل كل
يشء قدير؛ وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين
كله ولو كره املرشكون إىل الناس كافة ،رمحة هلم وحجة عليهم ،والناس حينئذ عىل رش
حال يف ظلامت اجلاهلية ،دينهم بدعة ،ودعوهتم فرية ،فأعز اهلل الدين بمحمد ﷺ ،وألف
بني قلوبكم أهيا املؤمنون ،فأصبحتم بنعمته إخوانا ،وكنتم عىل شفا حفرة من النار فأنقذكم
منها ،كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم هتتدون؛ فأطيعوا اهلل ورسوله ،فإنه قال عز وجل:
()2
﴾
﴿

( )1اجلامع ألحكام القرآن.
( )2سورة النساء .اآلية٨٠:
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اإلنشاء

َو َم ْن َيت َِّق اهلل َف َقدْ َف َاز َف ْو ًزا َعظِ ًيمَ .وإِ َّن َت ْق َوى اهلل ت ََو ِّقي ُع ُقو َب َت ُه َوت ََو ِّقي َس َخ َط ُهَ .وإِ َّن َت ْق َوى اهلل
ِ
الر َّبَ ،وت َْر َف ُع الدَّ َر َج َةَ .ف ُخ ُذوا بِ َح ِّظكُم َوالَ ُت َف ِّر ُطوا ِف َجن ِ
ْب اهللَ ،ف َقدْ
ُت َب ِّي ُض ُ
الو ُجو َهَ ،وت ُْرض َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ .ف َأ ْحسنُوا ك ََم َأ ْح َس َن اهللُ
َع َّل َمكُم كتَا َب ُهَ ،و َنَ َج َلكُم َسبِي َل ُه ،ل َي ْع َل َم ا َّلذي َن َصدَ ُقوا َو َي ْع َل َم ا ْلكَاذبِ َ
ِِ
ِ
ني لِ َي ْه ِل َك
اج َت َباكُم َو َس َّمك ُُم ا ُمل ْس ِل ِم َ
إِ َليك ُْمَ ،و َعا ُدوا َأعْدَ ا َء ُهَ ،و َجاهدُ وا ِف اهلل َح َّق ِج َهادهُ ،ه َو ْ
ٍ
حي َيا َم ْن َح َّي َع ْن َب ِّين ٍَةَ .والَ َح َ
ول َوالَ ُق َّو َة إِالَّ باهللَ .ف َأكْثِ ُروا ِذك َْر اهلل َت َع َال،
َم ْن َه َل َك َع ْن َب ِّينَةَ ،و ْ
وا ْعم ُلوا َلِا بعدَ ا َمل ِ
ي الن ِ
َّاسَ .ذلِ َك بِ َأ َّن
ني اهلل َيك ِْف ِه اهلل َما َبينَ ُه َو َب ْ َ
وتَ ،فإِ َّن ُه َم ْن ُي ْص ِل ْح َما َب ْينَ ُه َو َب َ
َْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َع َليهَ ،و َي ْم ِل ُك م َن الن ِ
أكبَ ،والَ
َّاس َوالَ َي ْم ِلك َ
اهلل َي ْقض َع َل النَّاس َوالَ َي ْق ُض َ
ُون منْ ُه .اهلل َ ُ
ِ ِ ()1
َح َ
ول َوالَ ُق َّو َة إِالَّ باهلل ا ْل َع ِ ِّل ال َعظيم.

اإلنشاء

أما بعد :أهيا الناس إين أوصيكم بتقوى اهلل العظيم يف كل أمر وعىل كل حال ولزوم احلق فيام
احببتم وكرهتم؛ فإنه ليس فيام دون الصدق من احلديث خري ،من يكذب يفجر ،ومن يفجر
هيلك ،وإياكم والفخر؛ وما فخر من خلق من تراب وإىل الرتاب يعود ،هو اليوم حي وغدا
ميت! فاعلموا وعدواأنفسكم يف املوتى ،وما أشكل عليكم فر ّدوا علمه إىل اهلل ،وقدموا ألنفسكم
خريا جتدوه حمرضا ،فإنه قال عز وجل﴿ :
﴾( )١فاتقوا اهلل عباد
اهلل وراقبوه ،واعتربوا بمن مىض قبلكم ،واعلموا أنه ال بدّ من لقاء ربكم واجلزاء
بأعاملكم ،صغريها وكبريها ،إالما غفر اهلل ،إنه غفورحيم ،فأنفسكم أنفسكم واملستعان
ِ
اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل َّ
ومالئ َك َت ُه يصلون عىل النبي ،يا أهيا الذين آمنوا
إن اهلل
صلوا عليه وسلموا تسليام اللهم صل عىل حممد عبدك ورسولك ،أفضل ما صليت عىل
أحد من خلقك؛ وزكّنا بالصالة عليه ،وأحلقنا به ،واحرشنا يف زمرته ،وأوردنا حوضه
عدوك.
اللهم أعنا عىل طاعتك ،وانرصنا عىل ّ

اخلطبة الرائية
لزعيم املعتزلة وشيخهم واصل بن عطاء ،الذي كان يعاين من لثغ يف حرف الراء،
مما أشعره بضعف بالغته كزعيم فرقة كالمية حيتاج البالغة والفصاحة للرد عىل خصومه،
فرأى يف حرف الراء مضعفا له ،فقرر أن يتجنبها يف إحدى خطبه وهذه هي اخلطبة		.
لوه ،فال حيويه
دنوه ،ودنا يف ُع ّ
احلمد اهلل القديم بال غاية ،الباقي بال هناية ،الذي عال يف ّ
زمان ،وال حييط به مكان ،وال يؤوده حفظ ما خلق ،ومل خيلقه عىل مثال سبق ،بل أنشأه
ابتدا ًعا ،وعدّ له اصطناعا ،فأحسن َّ
كل شىء خلقه ومتم مشيئته ،وأوضح حكمته ،فدَ َّل
كل يشء لعظمتهَّ ،
عىل ألوه َّيته ،فسبحانه ال مع ّقب حلكمه ،وال دافع لقضائه تواضع ُّ
وذل
كل ثيء لسلطانهِ ،
ُّ
يعزب عنه مثقال ح ّب ٍة وهو السميع العليم.
ووس َع ك ََّل يشء فضل ُه ،ال ُ
وأشهد أن ال إِله إال اهلل وحده ال مثيل له إهلا تقدست اسامؤه ،وعظمت األوه ،عال عن
( )١سورة آل عمران .اآلية٣٠ :
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( )1رسالته
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صفات ِّ
وتنزه عن شبه كل مصنوع ،فال تبلغه األوهام ،وال حتيط به العقول
كل خملوقّ ،
يعص فيحلم ،و ُيد َعى فيسمعِ ،ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات
وال األفهامَ ،
َ
وقول صدق ،بإخالص نية ،وصدق طويةَّ ،
أن
ويعلم ما تفعلون .وأشهد شهادة حق،
حممد بن عبد اهلل عبده ونبيه ،وخالص ُت ُه وصف ّيه ،ابتعثه إىل خلقه بالبينات واهلدى ودين
احلق ،فب َّلغ مأ ُلكت َه ( ،)1ونصح ألمته ،وجاهد يف سبيله ،ال تأخذه يف اهلل لوم ُة الئم ،وال
يصده عنه زعم زاعم ،ماضيا عىل سنته ،موفيا عىل قصده ،حتى أتاه اليقني .فصىل اهلل عىل
ٍ
صالة صالها عىل صفوة
حممد وعىل آل حممد أفضل وأزكى ،وأتم وأنمى ،أجل وأعىل
وأضعاف ذلك إنه محيد جميد .وأوصيكم عباد اهلل مع نفيس
أنبيائه ،وخالصة مالئكته،
َ
بتقوى اهلل والعمل بطاعته ،واملجانبة ملعصيته ،فأحضكم عىل ما يدنيكم منه ،ويزلفكم
لديهَّ ،
فإن تقوى اهلل أفضل زاد ،وأحسن عاقبة يف معاد .وال تلهينكم احلياة الدنيا بزينتها
وخدعها ،وفواتن لذهتا ،وشهوات آماهلا ،فإهنا متاع قليل ،ومدة إىل حني ،وكل يشء
منها يزول .فكم عاينتم من أعاجيبها ،وكم نصبت لكم من حبائلها ،وأهلكت ممن جنح
إليها واعتمد عليها ،أذاقتهم حلوا ،ومزجت هلم سام .أين امللوك الذين بنوا املدائن،
وشيدوا املصانع ،وأوثقوا األبواب ،وكاثفوا احلجاب ،وأعدوا اجلياد ،وملكوا البالد،
واستخدموا التالد ،قبضتهم بمخلبها ،وطحنتهم بكلكلها ،وعضتهم بأنياهبا وعاضتهم
من السعة ضيقا ،ومن العز ذال ،ومن احلياة فنا ًء ،فسكنوا اللحود ،وأكلهم الدود،
وأصبحوا ال تعاين إال مساكنهم ،وال جتد إال معاملهم ،وال حتس منهم من أحد وال
تسمع هلم نبسا .فتزودوا عافاكم اهلل وإياكم فإن أفضل الزاد التقوى ،والتقوا اهلل يا أوىل
األلباب لعلكم تفلحون .جعلنا اهلل وإياكم ممن ينتفع بمواعظه ،ويعمل وسعادته ،وممن
يستمع القول فيتبع أحسنه ،أولئك الذين هداهم اهلل وأولئك هم أولوا األلباب .إن
أحسن قصص املؤمنني ،وأبلغ مواعظ املتقني كتاب اهلل ،الزكية آياته ،الواضحة بيناته،
فإذاتيل عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم هتتدون .أعوذ باهلل القوى ،من الشيطان
الغوي ،إن اهلل هو السميع العليم .بسم اهلل الفتاح املنان .قل هو اهلل أحد ،اهلل الصمد،
مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفوا أحد.
نفعنا اهلل وإياكم بالكتاب احلكيم ،وباآليات والوحي املبني ،وأعاذنا وإياكم من
العذاب األليم .وأدخلنا وإياكم جنات النعيم .أقول ما به أعظكم ،وأستعتب اهلل يل ولكم.

اإلنشاء

تدريبات
1.1ما املقصود باخلطابة؟ وما أمهيتها؟ وما أنواعها؟
2.2حتدث عن كل فكرة من األفكار اآلتية:

(أ) وحدة املوضوع( .ب) تآخي األفكار( .ج) مراعاة احلال.
(د) جودة األسلوب( .هـ) حسن اإللقاء( .و) جودة اإللقاء.
(ح) صلب اخلطبة( .ط) اخلامتة.
(ز) الديباجة.

3.3اذكر أهم املراجع التي تستعني هبا عىل إعداد اخلطبة.
4.4حلل اخلطب السابقة حتليال لغويا.
5.5بم يستدل باخلطبة الرائية؟

6.6بعد قراءتك هلذه اخلطب املتقدمة بني ما اشتملت عليه كل خطبة من
األنامط اآلتية:
( أ ) االستهالل باحلمد والشكر.
(ب) التدرج املنطقي يف اخلطبة.

(ج ) االقتباس واالستشهاد باآليات القرآنية.

( د ) اإلكثار من استعامل صيغتي األمر والنهي.

(هـ) إهناء اخلطبة بالصالة عىل النبي ﷺ

 .٧حتدث عن املوضوعات اآلتية يف إذاعة معهدك:
(أ) اإلخالص يف القول والعمل.

(ب) البحث العلمي وأثره يف املجتمع .

(هـ) بر الوالدين.

(و) احرتام العلم والعلامء.

(ج) القراءة وأمهيتها.

(د) صون اللسان عن اخلطأ.

8.8بعد قراءتك خلطبة واصل بن عطاء والتي خلت من الراء أعد كتابتها مستبدال بعض
كلامهتا بكلامت مشتملة عىل الراء بحيث ال يؤثر ذلك عىل املعنى.
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املوضوع

٤
1
الرابع

املوضوع الرابع :احملاضرة

أهداف الدرس
أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون
قادرا عىل ْ
ُ
الطالب ً
1 1يعرف املحارضة.

2 2يقارن بني املحارضة واخلطبة.
3 3يفرق بني أنوع املحارضة.

4 4يعدد خصائص املحارضة.

5 5حيدد مكونات املحارضة.
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هي عبارة عن :معلومات منسقة تعالج موضو ًعا معينًا معاجلة علمية سديدة.

أنواع املحارضة  :تتنوع املحارضة باعتبار موضوعها والفئة املستهدفة من الناس إىل:

 -١املحارضة العامة ،وهي التي تلقى ملعاجلة موضوع من املوضوعات العامة التي ال
ختتص بطائفة معينة من الناس ،مثل :احلث عىل اإلنتاج ،واملحافظة عىل البيئة.

خاصا يف جمتمح خاص ،مثل:
 -٢املحارضة اخلاصة ،وهي التي تعالج موضو ًعا ً

( أ ) املحارضة اجلامعية ،وهي التي تلقى يف طائفة من الطالب ملعاجلة موضوع
دراس معني.

(ب) املحارضة الثقافية ،وهي التي ختاطب فئة معينة إليضاح موضوع معني
كاملحارضات التي تلقى يف املعاهد واملدرس بغرض املعرفة الثقافية .

		

(ج) املحارضة العلمية ،وهي التي تلقى يف منتدى علمي إلثبات نظرية علمية معينة.

ومما ينبغي أن يراعى يف املحارضة:
ا -وحدة املوضوع.

 -٣املالءمة للفئة املستهدفة.

 -٢اإلفادة ،وسمو اهلدف.

 -٤اإلعداد اجليد.

 .٤أسلوب املحارضة ،ومما جيب أن يستخدمه املحارض.
1.1اللغة الفصحى.
2.2األسلوب العلمي القائم عىل األدلة والرباهني.
3.3اللهجة اهلادئة ،وعدم االنفعاالت املمقوتة.
4.4األسلوب احلواري البناء مع الفئة املستهدفة.
5.5الوسائل املعينة عىل اإليضاح.
 .٥سلوكيات الفئة املستهدفة:
 1.1اإلنصات اجليد.
2.2تدوين املالحظات ومناقشتها مع املحارض يف الوقت املتفق عليه.
3.3عدم التعصب لرأي معني إال يف حدود األدلة والرباهني.
 4.4املحافظة عىل املبادئ العامة التي تساعد عىل إخرج املحارضة عىل الصورة املأمولة.
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 6.6مكونات املحارضة:

1.1التمهيد :وفيه ذكر للموضوع ،ماهيته ،وطريقة عرضه.
2.2صلب املحارضة ،وفيه يعالج املحارض الفكرة الرئيسة من خالل عرض
األفكار اجلزئية معاجلة علمية.
3.3اخلامتة ،وفيها تلخيص للمحارضة ،وأهم التوصيات واملقرتحات.

املحارضة األوىل

اإلعالن عنها

بسم اهلل الرمحن الرحيم

األزهر الرشيف

معهد ...........

خرب هيمك

حيارضنا السيد ......................... ،................... :حمارصة حتت عنوان:
" إذاعة معهدي وأمهيتها "

وذلك يف يوم...............:املوافق ................الساعة....................بقاعة
املؤمترات باملعهد .والدعوة عامة للجميع.
األرسة الثقافية
(

)

(

مرشف األرسة

)

(

شيخ املهد،،،
)
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ويف املوعد املحدد للمحارضة اجتمع املشاركون يف قاعة املؤمترات باملعهد ملتابعة
املحارضة املعلن عنها ،وأخذ املحارض يلقي ما لديه من معلومات؛ فقال بعد:
احلمد والثناء ،والصالة عىل النبي العدنان ﷺ :هذه حمارضة ألقيها عىل مسامعكم
حتت عنوان «إذاعة معهدى وأهدافها» وسأحتدث فيها عن:
( أ ) مفهوم اإلذاعة.
(ب) أهداف اإلذاعة.
(ج) ما يشتمل عليه الربنامج اإلذاعي.

فاإلذاعة هي وسيلة من وسائل االتصال املبارش يف البيئة التعليمية ،وهتدف إىل:
1.1تزويد الطالب بالثقافات ،واملعارف  ،واخلربات ،وحسن االستامع والتحليل،
والفهم الدقيق.
2.2تنمية الذوق اللغوي واألديب ،وتدريب الطالب عىل جتنب األداءات املعيبة.

3.3تدريب الطالب عىل االعتامد عىل أنفسهم من خالل إعدادهم للامدة اإلذاعية،
وتعويدهم عىل مواجهة اجلامهري.

4.4دعم الوحدة الفكرية بني الطالب وأثر ذلك عىل جمتمعهم.

5.5التغلب عىل السلبيات السلوكية من خالل تفنيدها وتقديم احللول املناسبة
للتغلب عليها.

ويمكن حتقيق هذه األهداف من خالل إسناد اإلرشاف اإلذاعي إىل هيئة
ثابتة من أعضاء هيئة التدريس ،وأن تضع هذه اهليئة نظا ًما يسمح ألكرب عدد
من الطالب باالشرتاك يف اإلذاعة ،كأن خيصص لكل فصل أسبوع يعرض فيه
برناجمًا متكامال متنو ًعا ،أو خيصص لكل أرسة يف املعهد أسبوع أو أسبوعان
متتاليان ،وأن تتوىل هيئة اإلرشاف توجيه الطالب إىل املعارف املناسبة ،وإرشادهم
إىل املصادر املختلفة التي يستعينون هبا يف إعداد املادة اإلذاعية ،ومراجعة ما يعده
الطالب.
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ويفضل أن يشتمل الربنامج اإلذاعي عىل:

1.1آيات من القرآن الكريم.
2.2أحاديث نبوية رشيفة.
3.3حكمة اليوم.
4.4اخلطبة.
5.5نرشة األخبار ،وتتضمن طائفة من األخبار يقتبسها الطالب من وسائل
الطالب املسموعة واملرئية ،واملكتوبة ،وطائفة من األنباء اخلاصة بالبيئة
التعليمية .

6.6التعليق العلمي السديد عىل ما حيتاج إىل تعليق من هذه األخبار من قبل
الطالب وإرشاف املعلمني.

ومما ينبغي أن يراعى يف هذا السياق:
( أ ) التحدث بالفصحى.

(ب ) استخدام اجلمل والعبارات القصرية ،واالبتعاد عن االستطرادات
واالستثناءات.
(ج) االقتصار عىل اخلرب الذي يعود بالفائدة عىل املستمعني.

(د) حتري الدقة يف نقل اخلرب.

7.7بريد الطالب ،ويتضمن األسئلة واملقرتحات التي يتقدم هبا الطالب ويلقوهنا
داخل صندوق خاص يعلق يف فناء املعهد.

8.8املسابقات الدينية واللغوية والثقافية.
9.9الفكاهات والنوادر.
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تدريبات
1 .حتدث عن إذاعة معهدك من حيث:
( أ ) أهدافها ،وسبل حتقيقها.
(ب) مكونات الربنامج اإلذاعي.
( ج) دور الطالب يف اإلذاعة.
( د ) دور املرشفني يف اإلذاعة.
2 .تكلم عن نرشة األخبار من حيث:
( أ ) اإلعداد.
(ب) التعليق عىل ما ورد فيها من أنباء.
3 .حتدث عن كل فكرة من األفكار اآلتية:
( أ ) يسلم الربنامج اإلذاعي إىل املرشفني قبل تنفيذه ملراجعته لغويا وعلميا.
(ب) رضورة االهتامم بمنسق الربنامج اإلذاعي الذي يربط بني الفقرات ،وعدم السامح له
بتجاوز ما تدرب عليه حتى ال يقع يف اخلطأ.
( ج) كثرة السكتات والوقفات اخلاطئة من املتحدث.
( د ) اخلطأ يف تنغيم اجلملة أثناء قراءهتا.
4 .أهم ما يلفت النظر يف جانب الصوت واألداء افتقار كثري من املتحدثني إل الثقافة الصوتية ،وإىل
التدريب الكايف عىل استخدام اإلمكانيات الصوتية املتنوعة التي تدخل حتت ما يسمى بالوسائل
الصوتية غري اللفظية ،أو املالمح النطقية غري الرتكيبية املصاحبة للعملية الكالمية ،واملشاركة هلا
يف أداء الرسائل اللغوية ،واملستخدمة لتنويع نامذج األصوات ،مثل :النرب( ، )١والتنغيم ( ،)٢ودرجة
الصوت( ،)٣ومعدل رسعته ،أو استمراره( ، )٤ونوعيته ،ومدى ارتفاعه ،وطول الوقفة أو السكتة(. )٥
( )1النرب :هو الضغط عىل بعض أجزاء الكالم؛ ليكون أو ضح من غريه ،وأقوى يف السمع من جماورية ،بحيث جيذب انتباهك إليه ،ويثري
يف نفسك االهتامم به.
( )2التنغيم :لكل صوت كالمي هتتز األوتار الصوتية يف إنتاجه طنني ،أو مههمة ،أو نغمة ذات درجة أساسية ،وعىل ذلك فإن نغمة
الصوت هي إحدى صفاته ،وكثريا ما تكون عامال مهام جدا يف أداء اإلشارة ،أو العالمة اللغوية لوظيفتها ،أييع :يف داللتها عىل املراد منها.
( )3يعنى يدرجة الصوت :الرتدد األسايس للتصويت الذي قد يتوقف عىل بعض العوامل الترشحيية ،ولكن يتوقف كذلك عىل االنتفال
ودرجة اهتامم املتكلم وحمتوى كالمه.
( )4يشري معدل الرسعة إىل عدد األصوات املنطوقة خالل فرتة زمنية ،عادة ما تكون الثانية ،وملعدل الرسعة أثر كبري عىل حتسني االتصال،
ويتناقص الوضوع واالستيعاب حينام تتجاوز الرسعة املعدل املعتاد.
( )5التوقف أو السكتة :يطلق عىل عدم التصويت ملدة  ٢٠٠مليل ثانية أو أكثر ( .وهذا مقياس صويت) ينظر ذلك أخطاء اللغة العربية
املعارصة عند الكتاب وإلذاعيني للدكتور أمحد خمتار عمر ص ٤٠
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( أ ) اضبط العبارة السابقة رصفيا ونحويا.
(ب) إذا طلب منك أن تأخذ فكرة العبارة السابقة وتقدمها كربنامج إذاعي فامذا تقول؟

5 .اجلملة أثناء االستمرار يف نطقها هلا تنغيم معني ،وعند انتهائها يصبح هلا تنغيم آخر ...

وهكذا ،واجلملة التقريرية هلا تنغيم ،واالستفهامية هلا تنغيم ثان ،واالحتاملية هلا تنغيم
ثالث ،والتوكيدية هلا تنغيم رابع ... ،وهكذا.

وكثريا ما يعطيك املذيع -عن طريق تنغيمه للجملة-انطباعا باستمرار اجلملة ،ثم
تفاجأ بانتهائها ،واالنتقال إىل مجلة جديدة ،وقد حيدث العكس ،أي :أن يعطيك 		
املذيع عن طريق تنغيمه إحساسا بانتهاء اجلملة ،ثم تفاجأ بعدم انتهائها(.)1

رشحا وافيا.
( أ ) ارشح العبارة السابقة
ً
(ب) اذكر رأيك ىف هذه العبارة.

 6 .وضح ما تستفيده اإلذاعة من كل أرسة من األرس اآلتية:
( أ ) أرسة اللغة العربية التي هتتم بأفكار ،منها:
− −تنمية الذوق اللغوي.
− −تثقيف الطالب ثقافة لغوية واعية.
− −تنمية ثقافة القراءة واالطالع.
− −تصويب األخطاء الشائعة بني الطالب.

(ب) أرسة الرتاث التي هتتم بأفكار ،منها:
− −بيان منزلة كتب الرتاث يف الثقافة العربية.
− −بيان معامل الفكر العريب واإلسالمي.
− −التزاوج الفكري بني فكرنا وفكر علامئنا القدامى .

( ج) أرسة اخلطابة التي هتتم بأفكار ،منها:
− −تدريب الطالب عىل كيفية إعداد اخلطبة.
− −تدريب الطالب عىل مواقف املواجهة واإللقاء.
− −العمل عىل تقوية الصلة بني الطالب وهيئة أعضاء التدريس.
( د ) أرسة املكتبة التي هتتم بأفكار ،منها:
− −تزويد الطالب بمعلومات وافية عن املكتبة.
− −كيفية إمتام إعارة الكتب ،والبحث عن كتاب معني.

( )1نفسه.
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املحارضة الثانية

اإلعالن عنها

بسم اهلل الرمحن الرحيم

األزهر الرشيف

معهد ...........

خرب هيمك

حيارضنا السيد ......................... ،................... :حمارضة حتت عنوان:
( املصطلح العلمي وأمهيته )

وذلك يف يوم...............:املوافق ................الساعة....................بقاعة
املؤمترات باملعهد .والدعوة عامة للجميع.
األرسة الثقافية

(

)

(

مرشف األرسة

)

شيخ املعهد،،،
(

)

ويف املوعد املحدد للمحارضة احتشد املشاركون يف قاعة املؤمترات باملعهد ،وأخذ
املحارض يلقي ما لديه من معلومات؛ فقال بعد :احلمد والثناء ،الصالة عىل النبى األمي ﷺ:
هذه حمارضة ألقيها عىل مسامعكم حتت عنوان « املصطلح العلمي وأمهيته» وسأحتدث فيها عن:
(ب) تعريف املصطلح.
( أ ) أهية املصطلح.
(ج ) لكل علم مصطلحاته ( .د ) أقسام املصطلح.

( و ) ما يؤخذ عىل املصطلح.
(هـ) رشوط املصطلح.
( ز ) مؤلفات يف املصطلح ( .ح) توصيات ومقرتحات.

تعد قضية املصطلح من أهم القضايا عىل اإلطالق؛ ألن املصطلح هو الوسيلة
الفاعلة يف تكوين وتنظيم وتطور العلوم ،وبتحديده وتوحده تتحدد املفاهيم وتتوحد األفكار
واالجتاهات.

واملصطلح عبارة عن :اصطالح طائفة من الناس عىل استخدام اللفظ املعني للداللة
يف معنى معني ،كاستخدام اللغويني مصطلح «املعاجم » للداللة عىل الكتب التي تضم بني
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دفتيها ألفاظ اللغة ،ومعانيها ،واستعامالهتا ،وفق نظام وترتيب معني ،وكاستخدام النحاة
مصطلح «النحو» للداللة عىل العلم الذي يعرف به أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب
والبناء ،وغريمها(.)١

وكاستخدام الرصفيني مصطلح «الترصيف » للدالله عىل العلم الذي يعرف به حتويل األصل
()٢
الواحد إىل أمثله خمتلفة ملعان مقصودة ال حتصل إال هبا.

ولكل علم من العلوم مصطلحاته اخلاصة ،ومن ذلك:

1.1مصطلحات أدبية ،ومنها:
(أ) احلبكة :متاسك أجزاء النص عن طريق العالقات الداخلية التي تربط بينها ،ومن
ذلك أن يتم الربط بني بيتني أو مجلتني باستخدام الروابط السياقية املختلفة ،أو اعتام ًدا
()٣
عىل اإلحياءات أو األنامط الصوتية كالوزن الشعري والقافية وأنواع املجانسة اللفظية.

(ب) احلكاية الرمزية :قصة خيالية يف الشعر أو النثر حتمل مغزى تربو ًّيا ،تأيت عادة يف
شكل خطاب منطوق عىل ألسنة احليوانات ،كام تضفي عىل املحاورات ،وتستعني بوجه
عام «بالالمعقول » أو األسطوري؟ لرتسيخ املعقول ،أو الواقعي يف درس تربوي أو
معنى أخالقي ،وقد تعتمد عىل اإلسقاط السيايس أو االجتامعي حني تأيت رمزيتها موازية
للواقع احليايت عىل نحوما(.)٤
(ج) الرسد :يطلق الرسد عىل أمرين:
األول :عملية البناء الرسدي ،الذي يقوم هبا اهلاوي خالل إنتاجه القصة ،وهي تعتمد
عىل اختيارات ،يتم من خالهلا حتويل احلكاية إىل قصة فنية ،وذلك برتتيب خاص
()٥
لألحداث والزمن ،عرب منظور روائي معني.
اآلخر :إحدى صيغ اخلطاب التي تصف سري األحداث بام يرادف الوصف وغريه.

(د) امللحمة :قصيدة مرسفة يف الطول ،حتكي األجماد الغابرة ألمة ما ،يف قالب قصيص
يعتمد عىل وصف مغامرات بطل وعدد من الشخصيات املساعدة اخلريية والرشيرة
ويتميز أبطاهلا باألعامل اخلارقة ،ونيل األخالق ،ومتتزج يف صياغتها احلقائق واألساطري،

( )1ينظر التعريفات للجرجاين.
( )2ينظر التعريفات للجرجاين.
( )3معجم مصطلحات األدب ملجمع اللغة العربية بالقاهرة ٦٩/٢
( )4نفسه ٧٢/٢
( )5نفسه ٩٣/٢
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ومن أمثلتها سرية عنرتة ،وملحمة أيب اهلالل العسكري(.)1

 - ٢مصطلحات رشعية ومنها:

(أ) الصالة :وهي عبارة عن أركان خمصوصة ،وأذكار معلومة ،رشائط حمصورة ،يف
أوقات مقدرة(.)2

(ب) احلج :قصدبيت اهلل احلرام بصفة خمصوصة ،يف وقت خمصوصة ،برشائط معينة.

()3

(ج) الصوم :إمساك خمصوص  ،وهو اإلمساك عن األكل والرشب واجلامع ،من الصبح
()4
إىل املغرب ،مع النية.

 - ٣مصطحات جغرافية ،ومنها:

(أ) اخلريطة :وهو رسم توضيحي جلزء من األرض؛ الستخدام جمموعة من الرموز
وااللوان وبمقاييس رسم احلدود.

(ب) إثنو جغرافيا :العلم الذي يعنى بدراسة توزيعات سالالت اإلنسان عىل سطح
()5
األرض.

 -٤مصطلحات رياضية ،ومنها:

(أ) علم الديناميكا :علم يبحث يف احلركة بمعناها العام.

(ب) علم امليكانيكا :علم يبحث يف احلركة بمعناها العام ويف السكون.

()6

(ج) علم اإلستاتيكا :علم يبحث يف توازن القوى وسكون األجسام.

( )1نفسه ١٥٨/١
( )2التعريفات للجرجان ١٧٥
( )3نفسه ١١١
( )4نفسه.
( )5جملة جممع اللغة العربية العدد الثامن
( )6نفسه.
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أقسام املصطلح:

ينقسم املصطلح باعتبار اإلفراد والرتكيب إىل قسمني:

األول :املصطلح املفرد ،وهو املصطلح الذي يتكون من كلمة واحدة ،مثل  ،مصطلح

« البالغة» ،و« العروض» ،و« التعبري» ،و« الفقه» و« اللغة».

الثاين :املصطلح املركب ،وهو املصطلح الذي يتكون من كلمتني كمصطلح « فقه اللغة»
املكون من « فقه » الذي يدل عىل الفهم واإلدراك والفطنة ،ومن مصطلح « لغة» الذي
يستعمل يف الداللة عىل األصوات التي يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.

ومن جمموع مفهوم املصطلحني « :فقه» و« لغة» تتكون داللة مصطلح «فقه اللغة»
الذي يستعمل يف الداللة عىل اإلدراك التام والفهم للغة ملعرفة أرسارها وخصائصها
املتمثلة يف داللة أصواهتا وأبنيتها وتراكيبها.
القيمة العلمية للمصطلح تتحقق برشطني:

األول :التوحد ،ويقصد به أن يكون لكل مفهوم اصطالحي شكل خاص به ،ال يشاركه
فيه غريه ،وأن يكون لكل شكل اصطالحي مفهوم واحد ال يتعداه.
الثاين :الشيوع ،ويقصد به :انتشار املصطلح ودورانه يف ميدان االستعامل؛ ألن املصطلح

لغة للتواصل بني املشتغلني به يف ميدان خاص ،وإذا مل يتحقق هذا الرشط أصبح
املصطلح ذاتيا ال قيمة له ،وذلك كمصطلح «مرناة » الذي وضح للداللة عىل
« التلفزيون» الذي مل يكتب له النجاح؛ لغرابته ،واستخدم ً
بدل منه مصطلح « تلفاز» .

وأهم ما يؤخذ عىل املصطلحات ما ييل:

ا -االشرتاك يف الداللة ،قد يكون للمصطلح الواحد أكثر من داللة سواء كان
مستوى العلوم أو العلم الواحد.

فمن األول مصطلح « الفعل» الذي يطلق يف علم املنطق من « ضد القابل »  ،ويف
علم اجلريمة يطلق عىل « الذي اقرتف اجلريمة »  ،ويف علم النحو عىل (االسم املستند
إليه فعله أو شبهه دل عىل من قام بالفعل أو اتصف به) ،ومن الثاين ،مصطلح
(املفرد) يف علم النحو فإنه يطلق عىل:
(أ) ما ليس مثنى أو مج ًعا يف باب املفرد واملثنى واجلمع.
شبيها باملضاف يف بايب( :ال النافية للجنس ،واملنادى).
(ب ) ما ليس مضا ًفا وال
ً
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(ج) ما ليس مجلة وال شبه مجلة يف باب( :املبتدأ واخلرب).

 2.2تعدد املصطلحات للداللة عىل مفهوم واحد ،وذلك لسببني:

األول :اختالف األقطار يف وضع املصطلحات للداللة عىل معنى من املعان وذلك
كمصطلحات املدارس يف مرص وما يقابلها من املصطلحات يف العراق والبالد العربية:

(أ) الفرقة والسنة :يقابلها (الصف) يف العراق والشام.
(ب) الفصل :يقابله (الشعبة) يف الشام والعراق.

(ج) امتحان امللحق يقابله امتحان اإلكامل يف الشام والعراق

()١

الثاين :الرتمجة :ختتلف ترمجة املصطلح من قطر إىل قطرمما يؤدي إىل تعدد املصطلح
(الر َّقاص) وترجم
ملفهوم واحد ،ومن ذلك مصطلح ( )pendulumترجم يف العراق بـ َّ
()٢
يف سوريا بـ (الن ََّواس) و ُع ِّرب يف مرص بـ (البندول)
ومصطلح( )short storyترجم برتمجات ،منها  :القصة ،والقصة القصرية،
واألقصوصة ،والرواية ،والرواية الصغرية ،والقصص الطويلة ،والقصة الصغرية،
والقصص الصغرية املطولة( ... )٣وهكذا  -فأي هذه الدالالت تفهم عند ذكر هذا
املصطلح؟!
والكتب التي اهتمت بقضية املصطلحات كثرية ومتنوعة ،منها :التعريفات
للجرجاين ،وكشاف مصطلحات الفنون للتهانوي ،والتوقيف عىل مهامت التعاريف
للمناوي.

وهناك كتب ألفت يف علم من العلوم ،أو معنى من املعاين ،وهو ما أطلق
عليه (املعاجم اخلاصة) كمعجم األلوان عند العرب للدكتور عبد احلميد إبراهيم،
واملعجم اجلغرايف الذي أصدره جممع اللغة العربية ،ومعجم العلوم السياسية امليرس
للدكتور أمحد سويلم العمري ،ومعجم ألفاظ احلضارة احلديثة ،ومصطلحات الفنون
ملجمع اللغة العربية ،ومصطلحات األدب ،ومصطلحات الدين ،ومها من تأليف جلان
خمتصة بمجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي ثبتت له الريادة يف وضع املصطلحات
احلديثة وحترير معانيها.

( )1ينظر جملة اللغة العربية ١٣٤/٨
( )2اللغة العربية والصحوة العلمية احلديث د .كارم١٥٨:
( )3جملة فصول عدد سبتمرب وأكتوبر  ١٩٨٧م ص ٩٩
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وهبذا نكون قد بينا مفهوم املصطلح ،وأمهيتة ،وأقسامه ونقرتح أن حيدد
مفهوم املصطلحات وحترر داللته من قبل اهليئات واملؤسسات العلمية وليكن جممع
اللغة العربية بالقاهرة وجلانه العلمية املتنوعة بالتعاون مع املجامع اللغوية واهليئات
واملؤسسات عىل مستوى العامل العريب ،بل اإلسالمي ،بل العاملي.
ونويص األفراد واجلامعات بعدم استعامل املصطلحات يف تعبرياهتم إال بعد
فهم داللته ،وحترير معناه ،وهذا متوفر يف كتب املصطلحات ،والشبكة الدولية
للمعلومات ،وخاصة موسوعة (وكيبيديا)()wikipedia
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

وفيام ييل بيان ألهم املصطلحات السياسية التي ينبغي أن يكون كل واحد منا
عىل علم هبا لكثرة تداوهلا:

 - ١األرستقراطية :تعني باللغة اليونانية ُسلطة خواص الناس ،وسياس ًيا تعني طبقة
اجتامعية ذات منزلة عليا تتميز بكوهنا موضع اعتبار املجتمع  ،وتتكون من األعيان
الذين وصلوا إىل مراتبهم ودورهم يف املجتمع عن طريق الوراثة ،واستقرت هذه
املراتب عىل أدوار الطبقات االجتامعية األخرى ،وكانت طبقة االرستقراطية تتمثل
يف األرشاف الذين كانوا ضد امللكية يف القرون الوسطى ،وعندما ثبتت سلطة امللوك
بإقامة الدولة احلديثة تقلصت صالحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت باالمتيازات
املنفعية ،وتتعارض االرستقراطية مع الديمقراطية.

 -٢اإلسرتاتيجية تعني :أصول القيادة الذي ال اعوجاج فيه ،فهي ختطيط عايل
املستوى ،فمن ذلك اإلسرتاتيجية العسكرية أو السياسية التي تضمن لإلنسان حتقيق
األهداف من خالل استخدامه وسائل معينة ،تعني الطريق أو اإلسرتاتيجية ،فهي علم
وفن التخطيط والتكتيك والعمليات ،ثم استعملت هذه الكلمة يف املجاالت املتعددة
يف شتى مناحي احلياة العامة.

 - ٣االقرتاع الشامل :طريقة اقرتع تتكون من اقرتاعات متعاقبة؛ حتى حيصل مرشح
واحد عىل أغلبية معينة :أغلبية األصوات العامة عادة ( أكثر من ٪ ٥٠من األصوات
املدىل هبا) برشط أن يستبعد املرشحون احلاصلون عىل األصوات األقل يف أي جولة
اقرتع من اجلوالت التالية.
 - ٤االقرتاع الغيايب :متكني فئات معينة من الناخبني من االقرتاع يف االنتخابات من
دون احلضور إىل املركز االنتخايب الرسمي بأنفسهم ،مثل حاالت املرىض واملعوقني.
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ويمكن اإلدالء بأصواهتم بالربيد أو من خالل وكيل.

 - ٥األمن العريب :يعني أمن مجيع الدول العربية ،ابتداء من الدول العربية املطلة
عىل اخلليج العريب رشقا ،إىل األرض املغربية عىل ساحل املحيط األطليس غربا ،ومن
السواحل الشاملية للجمهورية العربية السورية شامال ،إىل األرض السودانية يف عمق
القارة األفريقية جنوبا .وتعد هذه املنطقة ،من وجهة النظر اإلسرتاتيجية ،أهم منطقة
إقليمية ،يف جمال األمن العاملي.
 - ٦االنتخاب غري املبارش :عملية أنتخاب ،ينتخب فيها شاغلو الوظائف من جمموحمة
ناخبني (من مثل اهليئة األنتخابية يف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس يف الواليات
املتحدة ) ينتخبون أنفسهم انتخابا مبارشا ،وهكذا يمكن القول إن شاغيل املناصب
ينتخبون انتخابا غري مبارش من دوائر انتخابية أوسع.

 - ٧أوتوقراطية :مصطلح يطلق عىل احلكومة التي يرأسها شخص واحد ،أو مجاعة،
أو حزب ،ال يتقيد بدستور أو قانون ،ويتمثل هذا احلكم يف االستبداد يف إطالق
سلطات الفرد أو احلزب ،وتوجد األوتوقراطية يف األحزاب الفاشية أو الشبيهة هبا،
وتعني الكلمة بالالتينية احلكم اإلهلي ،أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة
حكم مطلقا ،ويقرر السياسة دون أية مسامهة من
إهلية ،واألوتوقراطي هو الذي حيكم ً
اجلامعة ،وختتلف األوتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث أن السلطة يف األوتوقراطية
ختضع لوالء الرعية ،بينام يف الدكتاتورية خيضع املحكومون للسلطات بدافع اخلوف
وحده.
 - ٨أيديولوجية :هي ناتج عملية تكوين نسق فكري عام ،يفرس الطبيعة واملجتمع
والفرد ،وحيدد موقف فكري معني ،يربط األفكار يف خمتلف امليادين الفكرية
والسياسية واألخالقية والفلسفية.
 - ٩الربوتوكول :هلذا االصطالح يف القانون الدويل ثالثة معان:

(أ) املراسيم التي تسود العالقات العامة والدولية ،كتابية وغري كتابية ،من حيث
التقاليد وآداب اللياقة واملجاملة .
(ب) حمرض جلسات املفاوضة الذي حيوي مجيع ما جرى وما قيل فيها .

(ج) االنفاق الذي حيتوي عىل قرار اختذه دبلوماسيون جمتمعون يف مؤمتر حول قضية
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دولية ،فهو وثيقة دبلوماسية تسجل فيها نتيجة املفاوضات وما اتفق عليه من نقاط ومواد.
 - ١ ٠البورجوازية :تعبري فرنيس األصل كان يطلق يف املدن الكبرية يف العصور
الوسطى عىل طبقة التجار وأصحاب األعامل الذين كانوا يشغلون مركز ًا وسط ًا بني
طبقة النبالء من جهة والعامل من جهة أخرى ،ومع اهنيار املجتمع اإلقطاعي قامت
البورجوازية باستالم زمام األمور االقتصادية والسياسية واستفادت من نشوء العرص
الصناعي؛ حتى أصبحت متلك الثروات الزراعية والصناعية والعقارية ،مما أدى إىل
قيام الثورات الشعبية ضدها الستالم السلطة عن طريق مصادرة الثروة االقتصادية
والسلطة السياسية.
والبورجوازية عند االشرتاكيني والشيوعيني تعني الطبقة الرأساملية اساملية املستغلة
يف احلكومات الديمقراطية الغربية التي متلك وسائل اإلنتاج.
 - ١١تعددية :مذهب ليربايل يرى أن املجتمع يتكون من روابط سياسية وغري
سياسية متعددة ،هلا مصالح مرشوعة متفرقة ،وأن هذا التعدد يمنع متركز احلكم ،
ويساعد عىل حتقيق املشاركة وتوزيع املنافع.
 - ١٢التكنوقراطية :حركة بدأت عام  ١٩٣٢يف الواليات املتحدة وكان
التكنوقراطيون يتكونون من املهندسني ،واملعامريني ،واالقتصاديني املشتغلني بالعلوم،
ودعوا إىل قياس الظواهر االجتامعية ،ثم استخالص قوانني يمكن استخدامها للحكم
عىل هذه الظواهر وإىل أن اقتصاديات النظام االجتامعي هي من التعقيد بحيث
ال يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة وجيب أن ختضع إدارة الشئون
االقتصادية للعلامء واملهندسني ،وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم التكنولوجيا.
 -13تصويت الكتة :نظام للتصويت يقرتع فيه املندوب نيابة عن جمموعة يمثلها
بالتصويت غري القائم عىل األصوات املختلفة ،وحيتسب عىل وفق احلجم النسبي
لعدد أعضاء املجموعة التي يمثلها املندوبون.
 - ١4الثيوقراطية :نظام يستند إىل أفكار دينية ،وتعني احلكم بموجب احلق اإلهلي!،
وقد ظهر هذا النظام يف العصور الوسطى يف أوروبا عىل هيئة الدول الدينية التي
متيزت بالتعصب الديني وكبت احلريات السياسية واالجتامعية ،ونتج عن ذلك
جمتمعات متخلفة مستبدة سميت بالعصور املظلمة.
- ١٥حصانة برملانية :هي احلرمة املعطاة للربملان بشخصية أعضائه وذلك كي يستطيع
النائب أن يؤدي مهامه ويضطلع بصالحياته ضمن مناعة قانونية استثنائية .هذه
احلصانة متصلة بأصوهلا التارخيية بطبيعة النظام الربملاين منذ نشأته إىل أن يتكون
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بشكل سلطة قائمة بذاهتا تنبثق منه بطريقة االنتخابات وصاحلة لسن القانون بوصفبه
القاعدة السامية واألساسية التى ختضع الدولة بأمجها من حكام وحمكومني إىل أوامرها.
ومن جراء ذلك اكتسبت احلصانة الربملانية درجة املؤسسة العاملية املتصلة اتصاال
عضويا
بنظرية الديمقراطية التمثيلية وهي ظاهرة من ظواهر الدساتري املدنية.
 - ١٦احلصة االنتخابية :إن النظم االنتخابية التي تتضمن دوائر أو قوائم حزبية
متعددة األعضاء تستند إىل التمثيل النسبي أو التصويت التفضييل تتطلب طريقة
لتخصيص املقاعد بني األحزاب أو املرشحني عىل ربح األصوات التي متنح هلا.
والطريقة املتبعة ملثل هذا التخصيص هي احلصة االنتخابية أي العدد األدنى من
األصوات التي ينبغي أن حيصل عليها املرشح إلعالن انتخابه سواء يف دائرة انتخابية
أو بوصغه أحد املرشحني يف قائمة احلزب.
 -17احلكومة االئتالفية :هي حكومة تؤلف من وزراء ينتمون إىل عدة أحزاب
سياسية ،تتفق فيام بينها عىل هدف خاص مشرتك ومؤقت.
- ١٨احلكومة الربملانية :توجد يف ظل نظام ملكي ،أو يف ظل نظام مجهوري وغالبا
ما ترتكز يف يد رئيس الوزراء ،ويف األنظمة الربملانية يتم اختيار أعضاء الوزارة عن
طريق الربملان .
 - ١٩احلامية القانونية :وتعني أنه ال جيوز إخضاع أي شخص إىل عقوبات أو
ظرف غري موات بطريق ممارسة سلطة الدولة ضد ذلك الفرد إال بالتمسك الدقيق
باإلجراءات الدستورية والقانونية األخرى.
 - ٢٠الرأساملية :نظام اجتامعي اقتصادي تُطلق فيه حرية الفرد يف املجتمع السيايس،
للبحث وراء مصاحله االقتصادية واملالية هبدف حتقيق أكرب ربح شخيص ممكن،
وبوسائل خمتلفة تتعارض يف الغالب مع مصلحة الغالبية الساحقة يف املجتمع ...
وبمعنى آخر  :إن الفرد يف ظل النظام الرأساميل يتمتع بقدر وافر من احلرية يف
اختيار ما يراه مناسب ًا من األعامل االقتصادية االستثامرية وبالطريقة التي حيددها من
أجل تأمني رغباته وإرضاء جشعه ،هلذا ارتبط النظام الرأسامىل باحلرية االقتصادية أو
ما يعرف بالنظام االقتصادي احلر ،وأحيانًا خييل امليدان هنائيا لتنافس األفراد وتكالبهم
عىل مجع الثروات عن طريق سوء استعامل احلرية التي أباحها النظام الرأساميل.
 - ٢١الراديكالية ،اجلذرية :مذهب األحرار املتطرفني الذين يطالبون باإلصالحات
اجلذرية ،وال يقبلون التدرج وذلك لتحسني األحوال االقتصاضية و االجتامعية
والسياسية للمجتمع.
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ومتثل الراديكالية أقىص اليسار ،وتأيت الليربالية يف املقام الثاين ،ويليها مذهب
املحافظني الذي يعارض أية تغيريات جوهرية .
 - ٢٢الرجعية :اصطالح سيايس :يقصد منه معارضة اإلصالحات احلديثة بشكل
عام والتمسك باألسس و األساليب واملبادئ القديمة يف املجاالت السياسية و
االجتامعية واالقتصادية والتي أصبحت بالية وال حتقق مقتضيات التقدم .
 - ٢٣السلطة التنفيذية :هي ذلك الفرع من احلكومة املسؤل عن تنفيذ السياسات
والقواعد التي يضعها املجلس الترشيعي.
وهكذا فإهنا تضم يف عضويتها رئيس احلكومة ( رئيس الوزراء أو املستشار أو رئيس
اجلمهورية يف النظم الرئاسية) .
 - ٢٤السلطة القضائية :السلطة القضائية هي فرع احلكومة املسؤل عن التفسري
الرسمي للقوانني التي يسنها املجلس الترشيعي ،وينفذها الفرع التنفيذي ،أو يتم
تبنيه بموجب اتفاقية دولية كام هو احلال يف الدول األعضاء يف املجموعة األوربية.
يف احلاالت التي تنشأ فيها نزاعات متعلقة بمعنى هذه القوانني أو مرشوعيتها أو
انتهاكها املفرتض.
والسلطة القضائية مسؤلة أيضا عن اختاذ القرارات بنتائج مثل هذه النزاعات مثل
فرض العقوبات.
ويف معظم الدول املتقدمة سياسيا تتكون السلطة القضائية من قضاة مدربني مهنيا،
أو يف بعض احلاالت منتخبني ولو بعض النظم تؤمن أيضا بوجود أشخاص عاديني
يف هيئة املحكمة يتولون التقويم.
 - ٢٥السوق السوداء :هي جتارة جفية تعرض فيها السلع النادرة ،أو املعدومة
بأسعار أعىل من األسعار الرسمية ،وذلك خالل األزمات ،أو يف أنظمة منع
االسترياد.
 - ٢٦الشوفينية :مصطلح سيايس من أصل فرنيس يرمز إىل التعصب القومي
املتطرف ،وتطور معنى املصطلح للداللة عىل التعصب القومي األعمى والعداء
لألجانب ،كام استخدم املصطلح لوصم األفكار الفاشية والنازية يف أوروبا ،وينسب
املصطلح إىل جندي فرنيس اسمه ( :نيقوال شوفان) حارب حتت قيادة نابليون ،وكان
ُيرضب به املثل لتعصبه لوطنه.
 - ٢٧الطابور اخلامس :عند حدوث نزاع أوحرب بني دولتني .فإن األشخاص
الذين يقيمون يف إحدى هاتني الدولتني وينارصون الدولة األخرى ،ويقومون بنرش
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الشائعات يف أوساط الشعب وبث الروح االهنزامية لتثبيط مهة الشعب وإحباطه
لصالح الدولة األخرى ،هؤالء األشخاص يطلق عليهم اسم ( :الطابور اخلامس)
 - ٢٨ .العوملة :مذهب سيايس اقتصادي هيدف إىل إزالة احلدود بني دول العامل
أمام نقل البضائع واألموال واملعلومات؛ بحيث ال يعرتض هذا كله أية عوائق ( أي
تكون للعامل حضارة عاملية واحدة).
ويرى آخرون أهنا سيطرة أو هيمنة أمريكية عىل العامل؛ ألمركة كل يشء؛ لذلك
فهم يروهنا ظاهرة استعامرية ،ويرى البعض أيضا مفهوما آخر هلا وهو ( :الالحدود
أو تاليش املسافة وذلك جيعل العامل كقرية صغرية يتم تبادل املنافع بينها وكل ذلك
يرتكز عىل التقدم اهلائل يف تكنولوجيا املعلومات)
 - ٢٩غسيل األموال :يعني أن يقوم جتار املخدرات برشاء عقارات أو سيارات
أو أي سلع جتارية أخرى باألموال التي حيصلون عليها من جتارة املخدرات ،وهبذه
الطريقة يتفادون إيداعها يف البنوك أو خطورة اإلبقاء عليها لدهيم.
 - ٣٠الفاشية :مصطلح سيايس يشري إىل حكومة مستبدة ،يرأسها نظام ديكتاتوري.
وهي متثل الوجه الرسمي لالعتزاز القومي والتطرف الوطني ،واستصغار الشعوب
والثقافات األخرى  ..واحلكومات الفاشية ال متيل فقط للتوسع العسكري بل
ومتزج بني الدبلوماسية والتهديد بالقوة يف تعاملها مع الدول األخرى.
 - ٣١الفيدرالية :هي أن تكون هناك واليات (( أو دول )) متثل هذا االحتاد
الفيدرايل بموجب دستور عام ،وتتمتع هذه الواليات أو الدول بصالحيات
واسعة يف احلكم الداخيل املحيل فقط ،ويقوم جهاز مركزي فيدراىل بتويل السلطة
الشاملة عىل هذه الواليات من الناحية السياسية واالقتصادية والعسكرية ويقوم
بعقد االتفاقيات واملعاهدات والتمثيل الدبلومايس والدفاع وغري ذلك من الشؤون
الدولية واخلارجية.
 - ٣٢الكونفدراليةُ :يطلق عىل الكونفدرالية اسم االجتاد التعاهدي أو االستقاليل؛
حيث تُربم اتفاقيات بني عدة دول هتدف لتنظيم بعض األهداف املشرتكة بينها؛
كالدفاع وتنسيق الشؤون االقتصادية والثقافية ،وإقامة هيئة مشرتكة تتوىل تنسيق هذه
األهداف  ،كام حتتفظ كل دولة من هذه الدول بشخصيتها القانونية وسيادهتا
اخلارجية والداخلية  ،ولكل منها رئيسها اخلاص هبا.
 - ٣٣اللوجستية :إذا دخلت إحدى الدول حربا مع دولة أخرى ...فإهنا قد حتتاج
إىل حلفاء ملساعدهتا يف حرهبا ...وهذه املساعدات ختتلف باختالف نوعه ...فهناك
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مساعدات عسكرية ،وتعني مشاركة دول أخرى حليفة لتلك الدولة التي ستشن
احلرب ،ومساعدهتا يف تقديم السالح واجليوش املحاربة  ...وبعض الدول قد تقدم
مساعدات من نوع :الصيانة أو الغذاء والرشاب أو مساعدات طبية ،املهم أي عمل
غري عسكري ،يسمى اللوجستي.
 -٣٤اليسار-اليمني :اصطالحان استخدما يف الربملان الربيطان ،حيث كان جيلس
املؤيدون للسلطة يف اليمني ،واملعارضون يف اليسار؛ فأصبح ُيطلق عىل املعارضني
للسلطة لقب اليسار ،وتطور االصطالحان نظر ًا لتطور األوضاع السياسية يف دول
العامل؛ حيث أصبح يطلق اليمني عىل الداعني للمحافظة عىل األوضاع القائمة،
ومصطلح اليسار عىل املطالبني بعمل تغيريات جذري ،ومن ثم تطور مفهوم
املصطلحني إىل أن شاع استخدام مصطلح اليسار للداللة عىل االجتاهات الثورية،
واليمني للداللة عىل االجتاهات املحافظة ،واالجتاهات التي هلا صبغة دينية

تدريبات

تدريبات متنوعة:

1 .حتدث عن كل من:
(أ) أقسام املحارضة.
(ج) ما يؤخذ عىل املصطلحات.
.

.
.
.
.

(ب) أمهية املصطلح العلمي.
(د) رأيك يف التغلب عىل مشاكل املصطلح العلمي.

2وضح رأيك يف األنامط اآلتية:
(أ) طالب يستخدم املصطلح العلمي استخدا ًما دقي ًقا.
(ب) طالب يكتفي بداللة املصطلح املستفادة من السياق العام للكالم.
(ج) طالب ال هيتم باملصطلحات التي يسمعها يف املنتديات السياسية.
(د) طالب يردد املصطلحات دون فهم هلا.
3إذا طلب منك أن ترسد املحارضة السابقة عىل هيئة حوار فامذا تقول؟
4قارن بني اخلطبة واملحارضة.
5أحص مصطلحات العلوم اآلتية ،واكتب تقريرا عنها ،وأهدها ملكتبة املعهد:
(أ) العروضية( .ب) البالغية( .ج) الفقهية.
6قدم نبذة إذاعية عن كل من:
(أ) معجم األلوان عند العرب( .ب ) معجم املمطلحات اآلدبية.
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7 .قارن بني املعاجم اخلاصة واملعاجم العامة.
8 .اذكر فقرة عن كل عنرص من العنارص اآلتية والتي عىل أساسها يفرق بني املصطلح واسم العلم:
(أ) املصطلح عريف خاص.
(ب) داللة املصطلح ال حتتمل املجاز.
(ج) يراعى يف صوغ املصطلح االختصار؛ لسهولة التداول.
9 .اكتب بحثا عن مصطلحات فن اإلنشاء؛ لتقديمه ملكتبة املعهد.

 .10اشرتك مع زمالئك مسرتشدين برأي معلمكم يف إعداد معجم للمصطلحات اخلاصة 		
بالبيئة الدراسية يف املعهد.

 .11اعقد حمارضة تتحدث فيها عن العالقة بني املصطلح اللغوي واملصطلح الرشعي.

 .١٢خلص املحارضة السابقة وقدمها يف إذاعة املعهد.

 .١٣اذكر املصطلح العلمي لكل أسلوب من األساليب اآلتية ،مدلال عىل ما تقول بذكرمزيد 		
من األوصاف التي تزيد األمر وضوحا ،ممثال لكل أسلوب بمثال واحد.
( أ ) هو احلديث املتبادل بني طرفني أو أكثر يف األعامل املرسحية أو الرسدية.
(ب) هو اخلطاب املنقول حرفيا بصيغة املتكلم ،ومن ثم يعرب مبارشة عن الشخصية ويصدر
عنها ،وقد يتضمن العبارات االنفعالية وعالمات التعجب.
( ج) هو األسلوب الذي يعرب به الكاتب عام حدث ،أو ما فكرت فيه الشخصيات ،وهو
خطاب منقول بصيغة الغائب ،يأيت بعد فعل القول أو ما يف معناه ،ومن ثم يقتيض
تغيري الضامئر ،واخللو من عالمات التعجب ،والعبارات االنفعالية.
( د ) هو األسلوب الذي يقدم فيه املنشئ صورة حية ملا يقع حتت حواسه ،وما يمر بخاطره.
(هـ) هو االسلوب الذي يقوم عىل حكاية قصة أو حادثة أو رواية.
( و ) هو األسلوب الذي يستخدم األدلة والرباهني عىل إثبات نظرية معينة.
( ز ) هو األسلوب الذي يستخدم فيه املنشئ الرتغيب والرتهيب وصيغ األمر والنهي.
( ح) هو األسلوب األي يقوم عى املئطق والعقل وينتهي غالبا بانتصار طرف عىل آخر.
( ط) هو األسلوب الذي يتتبع احلقائق اجلزئية للوصول إل نتائج كلية.
( ي) هو أسلوب معني يعالج فكرة معينة معاجلة علمية.
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تدريبات عامة
( )1ما املقصود بالتعبري الشفهي؟ وما نوعاه؟ وما جماالته؟

( )2اذكر بعضا من األداءات املعيبة التي يقع فيها املنشئ ،ثم بني كيفية التغلب عليها.

( )٣اذكر ما يراعى يف كل جمال من املجاالت التعبريية اآلتية:
( أ ) احلوار( .ب) املناظرة.
( ج) اخلطبة ( .د ) املحارضة.

( )٤قارن بني كل من:
( أ ) احلوار واملناظرة .

(ب) اخلطبة واملحارضة.

( )٥احك قصة أعجبت هبا ،ثم حموهلا إىل حوار مرة ،ومناظرة مرة أخرى.
( )٦إذا طلب منك أن تتحدث يف حمارضة عن أمهية الرتاث فامذا تقول؟

( )٧أجب عن األلغاز اآلتية:
( أ ) ُذ ِك ُر عن إياس القايض مع الذي قال له :أين القايض؟ فقال :بينك وبني
فعلت ،قال عىل من؟ قال عىل ابن
احلائط  ...إىل أن قال له اقض بيننا .قال :قد
ُ
أخت خالتك.
()1
(ب) رجالن كل واحد منهام عم اآلخر وابن أخيه.
()2
( ج) رجالن كل واحد منهام خال اآلخر وابن أخته.
()3
( د ) كلمة إذا كثر عرضها قل معناها ،وإذا ذهب بعضها جل مغزاها.
(هـ) صالة صامتة بني صالتني جهريتني.
( و ) كلمة إذا نكرهتا تعرف ،وإذا عرفتها تنكر.
( ز ) اقرأ  :أمل أمل أمل أمل بدائي؟

( )١وذلك أن كل واحد من أبويمام تزوج بأم اآلخر فرزق كل واحد منهام ولدا فكان من الوالدين عم اآلخر وابن أخيه.
( )٢وذلك أن كل واحد من أبويمام تزوج بابنة اآلخر فرزق كل واحد منهام ولدا فكان من ولديمام خال اآلخر وابن أخته.
( )٣اسم اجلنس اجلمع» مئل :متر إذا زيد عليه التا ،نقص معناه وصار واحدة (مترة).
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(  ) ٨يقال :من جماالت التعبري الشفهي:
( أ ) املحادثة.
(ب) املناقشة.
( ج ) حكاية القصص والنوادر.
( د ) اخلطب.
تكلم عن كل جمال من املجاالت السابقة ممثال له بمثال.
(  ) ٩يقال :اإلنشاء الشفهي يكون مبارشا وغري مبارش ،فإىل أهيام تنتمي األنامط اآلتية:
( أ ) املذيع.
(ب) اخلطيب.
( ج) املحارض.
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1 .الفصلة ()،

1 .بني املفردات التي تذكر لبيان
أقسام اليشء.

1 .االسم باعتبار العدد ثالثة
أقسام :اسم ،وفعل ،وحرف.

3 .بني اجلمل املعطوفة القصرية،
ولو كان كل منها لغرض
مستقل.

3 .الشمس الساطعة ،والنسيم
العليل ،والطيور املغردة،
واألزهار املتفتحة.

2 .بني املفردات املعطوفة ،إذا
تعلق هبا ما يطيل عبارهتا.

4 .بني مجلة الرشط واجلزاء ،أو
بني القسم وجوابه إذا طالت
مجلة الرشط أو القسم.
5 .بني اجلملتني املرتبطتني يف
اللفظ واملعنى؛ كأن تكون
الثانية صفة أو حاالً.

 2 .الفصلة املنقوطة(؛)

 3 .النقطة ().

6 .بعد املنادي

1 .بني اجلملة الطويلة التي يرتكب
من جمموعها كالم مفيدة.
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العالمة

املوضوع استعامهلا

األمثلة

2 .ال يستحق االحرتام كل
إنسان ال يقرن القول بالعمل،
وكل صانع ال يتوخى اإلتقان
يف عمله.

4 .إن قدرت أن تعفو عمن أساء
إليك ،فافعل.

لئن جهل املرء قدر نفسه ،إنه
ملخطئ.
5 .إن يف بالدنا رجاالً ،ال
يتأخرو ن عن الواجب.

إن حممدً ا تلميذ مؤدب ،اليؤذي
أحدً ا.
6 .يا حممدِ ،
اتق اهلل

1 .إن الناس ال إىل الزمن الذي
حدث فيه العمل؛ وإنام ينظرو
إىل مقدار جودته.

2 .بني اجلملتني تكون الثانية منهام 2 .فهمت عالمات الرتقيم؛
ألهنا مفيدة .حممد جمد يف
سب ًبا يف األوىل ،أو تكون اجلملة
كل دروسه ،وال غرابة يف أن
الثانية مسببة عن األوىل.
يكون من األوائل.
توضع يف هناية اجلملة تامة املعنى .خري الكالم ما ّ
قل ودل  ،ومل
َي ُط ْل َف ُي َم ّل.
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اإلنشاء

1 .قال حكيم :العلم َز ْي ٌن،
1 .توضع بني القول ومقول.
4 .النقطتان ():
ي.
واجلهل َش ْ ٌ
2 .اثنان ال يشبعان :طالب علم،
2 .بني الشىء وأقسامه.
وطالب مال.
3 .أجزاء الكالم العريب ثالثة:
3 .قبل الكالم الذي يوضح ما
اسم ،وفعل ،وحرف.
قبله.
 5 .عالمة اإلستفهام (؟) توضع يف هناية اجلمل املستفهم هبا .هذا خطك؟ متى حرضت؟
6 .عالمة التأثر (!)

توضع يف آخر اجلمل التي يعرب هبا
عن فرح ،أو حزن ،أو تعجب ،أو
حتذير ،أو مدح ،أو ذم...

 7 .عالمة التنصيص (()) يوضعان للجملة املعرتضة ،أو
ألفاظ االحرتاس.
8 .الرشطة (ـ)
9.عالمة احلذف ()...

يا اهلل!  -نجحت يف االمتحان! -
اللهم إنا نستغفرك ونستهديك!
 الصالة الصالة! -نعم دلي ًال
القرآن!.
القاهرة ( -حرسها اهلل ) -
عاصمة مرصُ .ح ْلوان (بضم
فسكون) مدينة بجنوب القاهرة.

بني العدد واملعدد إذا وقعا عنوانًا يف  -أوالُ
ثان ًياأول السطر.
ثال ًثاتوضع مكان املحذزف من الكالم الفاعل مرفوع وعالمة رفعه
لالختصار ،أو الختبار الطالب .األصلية  ...الظاهرة

سور القرآن الكريم ...سورة

 .1عالمة املامثلة()//
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توضع أسفل الكالم املامثل استغناء :رشوط املكلف أربعة
عن تكراره.
األول  -أن يكون بالغا
الثاين // // -عاق ً
ال
بصريا
الثالث  // // -سمي ًعا
ً
الرابع  // // -قد بلغته الدعوة
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