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مـقـــدمـة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله .

وبعد :

فهذا كتاب املطالعة للصف الثالث الثانوي وفًقا للمنهج املقرر الذي اعتمدته وزارة 
الرتبية والتعليم نقدمه يف طبعته اجلديدة بعد أن قمنا بتعديله ليكون مالئام حلاجات الطالب 

والطالبات، ومناسًبا ملتطلبات العرص احلديث، وأهم ما راعيناه يف تعديلنا ما ييل : 

أواًل : اختصار املوضوعات القديمة واالكتفاء بام يتناسب واخلطة املوضوعة لتدريس 

هذه املادة، وقد حترينا الدقة والشمول يف اختيار املوضوعات.

ثانًيا : حاولنا ربط فروع اللغة العربية ببعضها لتكون مادة املطالعة مادة تطبيقية هلذه 

العلوم .

توظيف  من  والطالبة  الطالب  يتمكن  حتى  الوظيفي،  اجلانب  عىل  الرتكيز  راعينا   : ثالًثا 

املـفـردات واجلمـل توظـيًفا سـلياًم؛ ليســتقيم لســـاهنام من اللحن وقلمـهـام من اخلطــأ .

واهلل نسأل أن جيعل عملنا هذا خالًصا لوجهه الكريم .

املعدلون 
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 الواجبات املنزلية التي كلف هبا الطالب والطالبة
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1 ــ اهلل ذو فضل عظيم ٭

٭ سورة البقرة : اآليات 21 ــ 29.
)1( مجع ند وهو النظري . واملعنى أمثااًل من آهلة تعبدوهنا .                         )3( أحرضوا آهلتكم أو نرصاءكم .

)2( ريب : شك.                                                                                             )4( استوى : استقّر .

}

|

)1()2(

)3(

)4(
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1 ــ أورد من النص الكريم ما يضاد الكلامت اآلتية :
تعلمون : ..........صادقني : ............ هيدي : ..........يفسدون :............

2 ــ ما نوع املحسن البديعي يف قوله تعاىل : {                                          | ؟
3 ــ اذكر مرادف الكلامت اآلتية : 

ريب : ........... رزًقا : ............ خالدون : ............ عهد : ..............
4 ــ بني موقع كلمة )الناس( من اإلعراب يف قوله تعاىل : 

| .....                                             }

أســـــئلة

1 ــ نِعم اهلل كثرية عىل خلقه. أورد من النص ما يدلُّ عىل ذلك .
ون يف نزول القرآن عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ؟ 2 ــ بِم حتدى اهلل سبحانه من َيشكُّ

3 ــ من الفاسقون يف هذه اآليات الكريامت ؟
4 ــ أهيام أسبق يف اخللق السامء أم األرض ؟ وما الدليل عىل ذلك ؟

5 ــ ماذا أفاد قوله تعاىل : {                    | يف اآلية الرابعة ؟
6 ــ عالم يدلُّ اختاذ اهلل تعاىل البعوضة مثاًل ؟

7 ــ يف اآليات السابقة برشى لعباد اهلل الصاحلني . ما هذه البرشى ؟
8 ــ ما مصري الذين ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه ؟

9 ــ يف اآليات السابقة داللة عىل البعث. أورد من النص ما يدل عىل ذلك .

تـدريبـــــات
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5 ــ ما الغرض من االستفهام يف قوله تعاىل : 
 {                                                                         .....|؟

6 ــ لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولوطنك عليك حق. انقل العبارة السابقة يف كراسة 
اإلنشاء، واكتب حول هذا املوضوع .

7 ــ ابحث عن الكلامت اآلتية يف القاموس : 
الفاسقون : ........... الكفر : ........... نقض : .........

8 ــ هات من النص الكريم ثالثة من حروف العطف، وبنّي معانيها .
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1 ــ عن ابن عمَر ريض اهلل عنهام قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  : » ما جتّرَع عبٌد أفَضَل عند اهلل عّز وجل 
من جرعة غيٍظ يكظمها )1( ابتغاء وجه اهلل تعاىل « .

2 ــ وعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » أربٌع من ُكنَّ فيه كان منافًقا 
خالًصا، ومن كانت فيه َخصلٌة منهن كانت فيه َخصلٌة من النفاِق حتى يدعها : إذا اؤمتن خان، 

وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر « .
ز غازًيا يف سبيل اهلل فقد غزا ، ومن َخَلَف  ـ وعن زيد بن خالد، أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال : » من جهَّ 3ـ 

غازًيا يف أهله بخرٍي فقد غزا « .
4 ــ وعن سفيان بن عبد اهلل الثقفي قال : قلت يا رسول اهلل، ما أخوُف ما ختاُف عيّل ؟ قال: فأخذ 

بلسان نفسه وقال : »هذا« .

1 ــ يف احلديث األول حيث الرسوُل الكريمُ  املسلَم عىل كظم الغيظ ابتغاء وجه اهلل تعاىل .
اذكر من القرآن الكريم ما يؤيد حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف فضل الكاظمني الغيظ .

2 ــ يف األحاديث ما يشجع عىل اجلهاد والغزو يف سبيل اهلل. ارشح احلديث الذي يّدل عىل ذلك.
3 ــ إالم تعود اإلشارة يف قوله : » فأخذ بلسان نفسه وقال : هذا « ؟

4 ــ ماذا تستفيد من احلديث الثالث من أحكام ؟
5 ــ هل تعرف حديثًا عن الرسول ــ ملسو هيلع هللا ىلص  ــ يتفق يف املعنى مع احلديث األول ؟ اذكره .

2 ــ  من هدي النبوة

أســـــئلة

)1( كظم الغيظ : َحَبَسُه يف َنْفِسِه وَصَبـَر عليه .
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1ــ اذكر ما يضاد الكلامت اآلتية : 
خان : ........ كذب : ......... عاهد : ......خاصم : .......

2 ــ ما معنى قول الرسول الكريم : » إذا خاصم َفَجَر« ؟
3 ــ وضح الصورة البالغية يف قوله : » جرعة غيظ يكظمها « .

4 ــ ابحث عن معاين الكلامت اآلتية يف املعجم : 
جهّز : ........ جتّرع : ......... َخصلة : .......... غيظ : ..........

5 ــ اكتب موضوعًا تتحدث فيه إىل زمالئك من خـالل إذاعــة املدرسة حول الصدقة واألمانة 
والوفاء .

6 ــ كيف تأيت بالفعل املبني للمجهول من الفعل ) خاصم ( ؟ 
7 ــ أعرب هذه اجلملة : وإذا حدث كذب .

8 ــ اْكُتب مصدر األفعال اآلتية : 
ابتغى : ....... جتّرع : ..... َكَذَب : ....... جّهز: ...... خاصم : ...... ؟

9 ــ ملاذا كتبت اهلمزة يف األلفاظ اآلتية عىل هذه الصور : 
ابتغاء : ...... اؤمتن : ........ فأخذ : ........ إذا : ........ ؟

تـدريبـــــــــات
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٣ْ ــ  اصنع حياَتَك ٭
أو جمدبًة،  غنيًة، خصبًة  أو  فقريًة  أن يصنع حياته  ما  إىل حدٍّ  ــ  قادٌر  احلياة  إنسان يف هذه  كل 
سعيدًة أو شقيًة، باسمًة أو عابسًة . نعم إن للوراثة والبيئة يًدا يف حتديد حياته وتوجيهها، ولكن 
إرادة اإلنسان، وعزمه وتربيته نفسه قادرة قدرة كبرية عىل أن تتغلَّب عىل عقبات الوراثة والبيئة، 
فهام ال تعوقانه عن إسعاد حياته إذا منحه اهلل اهلمة الطموح، واإلرادة الغاّلبة، والتفكري الصحيح 

املتوثب .. وجمال القول يف ذلك فسيٌح، ولكني أكتفي منه هنا بكلامت :
ْب )1( جبيَنك ، زاعاًم أن غريك قد ُمنَِحُه وليس لك منه  ال تيأس، وتوقع اخلري يف غِدَك، وال ُتَقطِّ
ع أفقك، واعتقد أن العناية اإلهلية لن حترمك ثمرة كفاحك، فاعتقادك أن ال مستقبل  نصيٌب، ووسِّ

لك وال أمل يف حياتك، وال خري ينتظرك ُسم زعاف )2(، ُيْضنِي اإلنسان حتى يميته .
وعىل النقيض من ذلك توقُعك اخلري، وأمُلك يف احلياة، فإهنام يوسعان أفقك، وحيفزانك)3( 
إىل تنمية معارفك وخرباتك، وإىل اجلد فيام ختتاره لنفسك من صنوف العيِش، وإىل استخدام املادة 

التي يف يدك خرَي استخدام.
ال تتعلل بأنك لسَت نابغًة، أوبأن الظروف ال تواتيَك، فالعامل ال حيتاج إىل النبغاء وحدهم ، 

والنجاح ليس وقفًا عليهم .
وا)4( غريهم بالجهد، وأن  إن كثريًامن الشباب يعتقدون أن هناك من منحوا قدرة عىل أن َيَبزُّ
يأتوا بالعجائب من غري مشقٍة، وأن جيعلوا الرتاب ذهًبا بعصا سحرية؛ ولكن كل هذه أفكار تثبط 

عن العمل وعن النجاح.
ومن  واحلذر،  س  والتوجُّ اإلشفاق  من  بنوع  حياهتم  بدؤوا  العمل  طريق  يف  ساروا  من  فكل 
نجح منهم فإنام نجح ألنه بعد أن بدأ حياته، أحسَّ أن يف يده مصباًحا من نفسه ييضء له الطريق، 

)٭( للدكتور أمحد أمني من كتاب » فيض اخلاطر « .
)1( تقطب : تعبس .                      )2( زعاف : قاتل .                         )3( حيفزانك : يدفعانك. )4( يبزوا غريهم : يتغلبواعليهم، ويسبقوهم 

.
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ْطو يف غري عرف  اخَلَ متابعة  تقدم إىل األمام خطوة استحثه عزمه عىل  السري، وكلام  ويستحثه عىل 
وال ملل، ومتى أراه مصباحه أنه سائر عىل هدى وعىل رصاط مستقيم مل َيْسرَتِْب )5( يف سريه، ومل 

يتعجل النجاح، واستمر يف طريقه حتى يبلغ الغاية.
وخرُي وسيلة للنجاح يف احلياة، أن يكون للشاب مثل أعىل عظيٌم ، يطمح إليه وينشده، ويضعه 
دائاًم َنصب عينيه )6( ، ويسعى دائًبا يف الوصول إليه، أن يكون عاملًا عظياًم، أو صانًعا عظياًم، أو 

ا عظياًم، أو فناًنا عظياًم، فمن قنع باألدنى مل يصل إىل يشء سواه . سياسيًّ
ونحن نشاهد يف حياتنا العادية أن من عزم أن يسري مياًل واحًدا أحّس التعب عند الفراغ منه، 
أوسع  غرضه  ألن  تعب؛  غري  من  وثالثة  وميلني  مياًل  قطع  أميال  مخسة  يسري  أن  عزم  من  ولكن 

وأبعد، ومهته املدخرة أكرب وأقوى.
كام نشاهد كذلك أّن كل من رسم لنفسه غرًضا يسعى إليه، وأخلص له واستوحاه، واجتهد يف 

بلوغه نجح يف حياته، فإن مل يدرك الغاية كّلها، أوىف )7( عليها أو كاد .
ا  لنا سدًّ أعذاًرا وأوهاًما وعوائق حتى تكون  أن نخلق ألنفسنا  إن من أكرب أسباب اإلخفاق 
العاقبة، أو اخلوف من  النفس ، وأحياًنا الشك يف  كبرًيا، حجارته حيًنا سوء الظن، وحيًنا ختذيل 
الِعثار والسقوط، إىل غري ذلك من أسباب . وال تزال هذه األحجار ترتاكم، حتى حتجب الشمس 

عن أعيننا، فال نرى خرًيا وال غاية مرشقة.
ليس اإلنسان إال بذرًة، أو نبتة، تسعى دائاًم للخروج إىل الشمس واهلواء الطلق، وثمرهتا إنام 

ها من هذين، فإذا ُمنِيت )8( هبذه العوائق التي ذكرنا، فال تزدهر وال تثمر . تثمر بحظِّ
إن هذا املثل األعىل الذي ينشده الشباب الصالح الطموح، جيب أال يكون املاَل وحَده، وما يأيت 
ِة )9(، والنجاح املؤسس  عن طريق االحتيال واستغالل اآلخرين ، فتلك وسيلٌة من الوسائل املِسفَّ

عليها نجاح رخيٌص.

)5( يسرتب : يتشكك .                                   )6( نصب عينيه : أمام عينيه .                          )7( أوىف : أتّم .
)8( منيت : أصيبت .                                       )9(املسفة : احلقرية .
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 ، نبله يف خلقه، وصدقه وأمانته  ــ  إىل نجاحه يف عمله  ــ  الشابُّ  أن جيمع  النجاح احلق  إنام 
ه بالضعفاء وذوي احلاجة، فلم ُيَلِق الناس حوله ليكونوا مادة الستغالله،  وعطفه، وتساحمه، وبرَّ

إنام خلقوا ليتبادل معهم املنافع واخلري العام .
له من ماٍل، مع أن املرء  مون نجاح الشخص بام حصَّ وإن مما يؤسى )10(  له أن بعض الناس يقوِّ
الذي يقيم مثله األعىل عىل دعائم من األخالق يرتسمها )11( ، وال حييُد عنها ، ثم ال يدرك كل 

بغيته ــ خري للمجتمع ممن جعل كل غرضه املال، وإن ختطى يف ذلك رقاب الناس .
يأكل  مال  ل من  ما حصَّ بمقدار  نجاحه  ر  لُيقدَّ يأكل ويرشب  أن  َحْسُبه  اإلنسان حيوانًا  ليس 
به أشهى الطعام، ويرشُب به أعذب الرشاب، إنام هو ــ فوق ذلك ــ إنساٌن يستمتع بحبِّ اخلري، 

وإدراك مجال الدنيا، ومجال الفعل والقول، ويشعر بسمو أحاسيسه وخواطره .
إن الغنى إذا ُطلب، جيب أن ُيطَلب إىل جانبِه غنى النفس، وتسليُحها بحبِّ اخلري والعمِل يف 
ُس إذا صحبها فقُر اإلرادة وُهوُن النفس ؟ وأيُّ غنى نفيس ال ينبني عىل  سبيله؛ فام قيمُة أمواٍل تكدَّ
التسامي واخلرِي والرمحة، واألخذ بيد الضعيف ؟ إن الغنى إذا جتاىف عن هذه امُلثِل الكريمة كان بالًيا 

بائًدا .
ولست أريد أن أثبِّط الشباب عن الرغبة يف النجاح املادي، فلذلك مطلٌب مرشوٌع وجيُب أن 
العيش، واإلخالد إىل الكسل  ون من  بالدُّ الزهادة يف احلياة، والرضا  يكون، بل جيُب أن نحارب 
واخلمول، والركون إىل احلظ واملصادفة ، إنام الذي أريُد أن أقوله : إن ذلك النجاح املادي ال وزن 

له ما مل يدعم باخللق املتني املسامِح، والعمل خلري املجتمع ورفعته ورقيِّه .
مهيأٌة  للكفاح،  صاحلٌة  أهنا  فيها  واعتقادك  بنفسك،  ثقتك  حياتك  صنع  يف  األمور  أهمِّ  ومن 

للنجاح ، فليس أرضَّ باإلنسان من احتقاره بنفسه واعتقاده عجزها .
خطأ  أكرب  وهذا  يشء،  غري  أهنم  أنفسهم  يف  يعتقدون  املرِض،  هبذا  مصابون  الناس  وبعض 

)10( مما يؤسى له : مما يؤسف له وحيزن .          )11( يرتسمها : يسري عليها .           )12( يغل طموحها : يمده ويضعف منه. 
ومعنى يغل : يقيد .
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استقالهلا،  يغلُّ )12( طموحها، ويقتُل  بالنفس  الثقة  أنفسهم وأمتهم، ألن ضعف  يرتكبونه نحو 
ويفقدها حياهتا، ومن طبيعة الناس أهنم حيتقرون من احتقر نفسه، ويدوسون من استذهلا، كام أهنم 

حيرتمون من احرتم نفسه، ويثقون بمن وثق هبا .
َبْيَد أن اإلنسان كثرًيا ما يلُط بني الثقة بالنفس واحرتامها، وبني الِكرْب والغرور، فإن الثقة بالنفس 
معرفتك هبا، واعتقادك بقدرتك عىل ما حتمل من أعباٍء، وما تضطلع )13( به من واجٍب. والِكرْب 
باملظاهر  الناس  باجلزاِء من غري عمل، وخداع  ، واملطالبة  أكثر مما تستحق  نفسك  تعظيم  والغرور 

الكاذبة دون أن تكون لك قيمٌة حقٌة.
النفس  وييضء  الثقال،  املتاعب  ويبدد  العقل،  ينشط  هلا  فاالبتسام   ، للحياة  تبتسم  أن  وعليك 

بالتفاؤل والثقة والعزم، ويكشُف لإلنسان عن مجاِل الدنيا وجوانبها املرشقة .
د يف  اجلِّ الناس صحًة، وأقدرهم عىل  للحياِة، خرُي  الباسمني  املستبرشين  أن  التجربة  أرتنا  وقد 
العمل، وأقرهبم إىل النجاح، وأكثرهم إفادًة مما ُيتاح هلم من فرص؛ ومن أكرب النعم عىل اإلنسان أن 
يعتاد النظر إىل اجلانب امليضء يف احلياة ال اجلانب املظلم منها، فإن العمل العسري الشاق يفُّ محله 

بالطبع الريض، والنفس الفرحة السمحة .
إن رحابة أفقك ، وحتديد مثلك األعىل، وطموحك إليه، وثقتك بنفسك، واحرتامك هلا يف غري 
كربياء وغرور، ثم تفاؤلك، وابتسامك ، ورسورك ــ هي اخليوط التي جيب أن تنسج منها حياتك ، 

وما أحسَنه من نسيج!
إنك إن فعلت ذلك كان خرًيا لك وألمتك، وكان نجاحك عظياًم ولو مل تكسب مااًل كثرًيا، فام 
قيمة املال إن مل تكن ســـعادة؟ وما قيمة النجاح إذا مل يكن ُخُلق ؟ وما قيمُة الدنيا إذا َعَبْســَت يف 

وجهها دائاًم ؟

)13( تضطلع به : تنهض به .
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1 ــ ما موقف اإلنسان يف نظر الكاتب من البيئة والوراثة ؟
2 ــ ينصحك الكاتب أن تتوقع اخلري وأن تأمل يف احلياة، فلامذا ؟

3 ــ ما أرضار ضعف الثقة بالنفس ؟
َق الكاتب بني الثقة بالنفس والغرور ؟ 4 ــ كيف َفرَّ

5 ــ ما فائدة االبتسام يف احلياة ؟
6 ــ ما اخليوط التي جيب أن تنسج منها حياتك ؟

7 ــ ما النجاح احلقيقي يف نظر الكاتب ؟ وهل تؤيده يف ذلك ؟ 
8 ــ ما أسباب إخفاق املرء يف حياته كام يراها الكاتب ؟

9 ــ ما رأي الكاتب يف العمل من أجل الكسب املادي فقط؟ وهل توافقه عىل هذا الرأي ؟ وضح ذلك .
10 ــ قال الشاعر : 

َحبَُّب ـُ َة نفِســـــِه                 فكلُّ الذي َيْلَقــاُه فيهـــا م                 َوَمْن َتـُكِن العـــلياُء مهَّ
استخرج ما يدل عىل معنى هذا البيت من املقال السابق .

إليه  يطــمح   ، أعىل عظيم  مثل  للشــــاب  يكون  أن  احلياة،  للنجـــاح يف  » خري وســيلة  ــ   11
وينشده « . ناقش هذا القول .

1 ــ ما مضاد الكلامت اآلتية كام جاءت يف املقال السابق :
فقرية : .......... خصبة : ........ سعيدة : ...... باسمة : ......... احلظ : .........؟

أســـــئلة

تـدريبـــــــــــات



18

2 ــ أورد ما يرادف الكلامت اآلتية :
الكسل : ................ التوجس : ................. الريب : ....................

العثار : ...................الرمحة : ................. الغرور : ...................
3 ــ ما نوع الصورة البيانية يف قول الكاتب : » إن اليأس سم قاتل « ؟

4 ــ ما إعراب كلمة ) خلق( يف قول الكاتب : » ما قيمة النجاح إذا مل يكن خلق« ؟
5 ــ لقد شبه الكاتب اإلنسان بالنبتة أو الغرسة فام وجه الشبه بينهام ؟

6 ــ اقرتح عنوانًا آخر مناسًبا هلذا املقال .
7 ــ ابحث عن معاين املفردات اآلتية يف القاموس املحيط : 

جبني : ....... يضني : .......... تثبط : ........ يبدد : ......... ركن : ........
8 ــ ما رأيك يف أسلوب الكاتب وعباراته ؟

9 ــ اكتب مقااًل من إنشائك عن قيمة املال يف احلياة مستعينًا بام ورد يف املقال السابق من أفكار 
.
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جاهيّل كسبه اإلسالم فكسبه العامل اإلنساين كله إىل آخر الزمان ، ونفٌس ضائعة ُرّدت إىل صاحبها ُعِرف 
ِلَع منها عىل ما كان جُيَهل، ونفع هبا أمته وأمًما ال حُتَص، وصنع هبا اإلسالم أعظم وأفخم  منها ما كان ُينَكر، واطُّ

ما تصنع قدرة بناٍء وإنشاء، حيثام كانت قدرُة بناء وإنشاء .
النوازع  مهب  يف  ريشة  وهو  اإلنسان  فيها  حيار  حتى  اإلنسانية  النفُس  تعلو  كيف  فرأت  األمم  ونظرت 

واألشجان .
رأت كيف ُيصبح العدل واحلق طبيعة حياٍة، وكيف يصبح خملوٌق من اللحِم والدِم وكأنه ال يأكل طعامه وال 
ُيروي ظمأه إال ليعدل ويعرف احلق، وكأنه ال يصحو وال ينام إال ليعدل ويعرف احلق، وكأنه ال يتنفس اهلواء إال 
ليمتنع الظلم عن الناس وتدول دولة الباطل بني الناس، وكأنام العدُل واحلقُّ َدْيٌن عليه يطالبه به ألف غريم)1(، 

وهو وحَده أقوى يف املطالبة هبام من ألِف غريم .
لقد كان هذا الرجُل املجيُد يبِغض أن يظلم غريه أشد من بغضه أن يظلمه غريه. وهذه منزلة يف األَنَفِة )2( 

ال تطاوهلا املنازل؛ ألهنا منزلة األبطال الذين يسمون عىل أنفسهم، وهلم أنفٌس أسمى من عامة األبطال .
وكاَن يسأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص : يا رسول اللـه، ألســـنا عىل احلق إن متنا أو حيينا ؟ فقال عليه الصالة والســالم : 
بىل، والذي نفيس بيده إنكم عىل احلق إن متم وإن حييتم. قال : ففيم االختفاء ؟ والذي بعثك باحلق لتخُرَجنَّ . 
نِي : أحدمها فيه عمر واآلخر فيه محزة. وهلام كديد )3( كأنه كديُد الطحني، فدخلوا  فام لبث النبي أن خرج يف َصفَّ
املسجد وقريش تنظر وتعلوها كآبة فال جيرؤ سليٌط)4( منها وال حكيٌم أن يقرتب من صفني فيهام هذان . وساّمه 

النبيُّ يومئذ بالفاروق.
قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه : »ما علمت أن أحًدا من املهاجرين هاجر إال خمتفًيا سوى عمَر بِن 

4 ــ  عمر بن اخلطاب ٭

)٭( لعباس حممود العقاد من كتابه » عبقرية عمر « .
)1( غريم : مجعه غرماء الدائن واملديون : اخلصم .                                  )2( عزة النفس .

)3( الرتاب الناعم .                                                                                    )4( حديد اللسان .
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ب قوسه وانتىض يف يده أسهاًم واخترص عنَزَته )5( ومىض ِقَبل  د سيفه وتنكَّ اخلطاب. فإنه ملا همَّ باهلجرة تقلَّ
الكعبة واملأل من قريش بفنائها فطاف يف البيت سبًعا متمكًنا، ثم أتى املقام فصىل، ثم وقف عىل احِلَلِق )6(  
واحدًة واحدة يقول هلم : شاهت )7(  الوجوه، ال يرغم اهلل إال هذه املعاطس )8(  من أراد أن يثكل أمه أو 

ل زوجته فليلقني وراَء هذا الوادي ...«. يؤتم ولده أو ُيرمِّ
وهنج عمُر طريقه يف اإلسالم كام هنج طريقه إىل اإلسالم : كالمها طريق رصاحة وقوة ال ُيطيق الّلف 
ع )9( وال حيفل بغري اجلّد الذي ال عبث فيه، فال وهن وال رياء وال حذلقة )10(  وال ادعاء. وما  والتنطُّ

شئت بعد ذلك من إسالم رصيح قويم فهو إسالم عمر بن اخلطاب .
ث صدق، وإذا  قال يف بعض عظاته : » ال تنظروا إىل صيام أحد وال إىل صالته ، ولكن انظروا َمْن إذا َحدَّ

اؤمتن أدى، وإذا أشفى ــ أي هم باملعصية ورع « .
وقال يف هذا املعنى : » ال يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أّدى األمانة إىل من ائتمنه ، وسلم 

الناس من يده ولسانه « .
وترك  للدنيا  أو عمل  الدنيا،  وترك  ليس خرُيكم من عمل لآلخرة   «  : واآلخرة  الدنيا  وقال يف عمل 
اآلخرة، ولكن خريكم من أخذ من هذه ومن هذه، وإنام احلرج يف الرغبة فيام جتاوز قدر احلاجة وزاد عىل 

حدِّ الكفاية.. «.
ل عىل اهلل، أو يرتاءى بالضعف ليقال إنه ناسٌك، أو ُيفرط  ومل يكن أبغض إليه ممن يتوانى ليقال إنه متوكِّ
يف العبادِة ليقال إنه زاهٌد يف الدنيا. وكان يقوُل : » إّن املتوكل هو الذي ُيلقي حّبة يف األرض ويتوكل عىل اهلل 
« و » ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علم أن السامء ال متطر ذهًبا وال فضًة وأن 

اهلل تعاىل يرزق الناس بعَضهم من بعض « .
متاموت  للنسك  مظهٍر  رجٍل  إىل  فنظر  الدين،  يف  التخشع  ليظهر  ويستكني  يتاموُت  من  يرضب  وكان 
ة وقال : » ال مُتِْت علينا ديننا أماتك اهلل «. وأشاروا إىل رجل يصوم الدهر فرضبه وهو يقول له  رَّ فخفقه بالدِّ

)5( عصا هلا زج كالرمح الصغري .                                  )6( مجع احللقة من القوم أي مجعهم .
)7( قبحت .                                                                     )8( مجع معطس وهو األنف .

)9( التنطع يف الكالم : التعمق فيه .                               )10( احلذلقة : ادعاء املرء أكثر مما عنده .
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: » ُكْل يا دهُر، ُكْل يا دهُر « ينهاه عن الصوم الذي يعوقه عن معاشه وال يوجبه عليه الدين .
الرمي  أبناءهم  موا  الرائحة ويرى املسلمني بخرٍي ما علَّ الثوب طيب  الناسك نظيُف  الشابُّ  وكان يعجبه 

والعوم والفروسية، فأنتم بخري كام قال : » ما نزوتم )11(  عىل ظهور اخليِل « .
كان ديُن عمر ديَن الرجِل القوي الشجاع الذي ينترُص بدينه يف ميدان احلياِة، وليس بدين الواهن املهزوم 
الذي تركته الدنيا فأوهم نفسه أنه هو تارُكها ليقبل عىل اآلخرة. وكانت شجاعته يف دينه أندر الشجاعات يف 

النفوس اآلدميِة، ألهنا الشجاعة التي يواجه هبا هتمة اجلبن وهو أرذل من املوِت عند الرجِل الشجاع .
لذلك مل يكن يؤمن بيشء ينفع أو يرض غري ما ُعِرَفت أسباب نفعه ورضره، فكان ينظر إىل احلجر األسود 
فيقول كلام اسـتلمه : إين ألعـلم أنك حجٌر ال ترضُّ وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقبلَك ما قبلُتك. 
 ، هبا  ويتربكون  عندها  فيصلون  الرضوان،  بيعة  حتتها  اهلل  رسول  بايع  التي  الشجرة  يأتون  الناس  أن  وسمَع 
فأوعدهم، وأمر أن تقطع ، خمافة أن ترسي إىل اإلسالم من هذه املناسك وأشباهها لوثٌة من الوثنية والتوكل 

عىل اجلامد .
وكان عمر يقنع باخلشن الغليظ من املأكل وامللبس ويأبى أن يذوق يف املجاعة مطعاًم ال يسع مجيع املسلمني. 

إنه اخلليفة الذي حياسب نفسه قبل أن حتاسبه الرعية.
ع يف الدين يأباه اإلسالم . وعىل هذا كان أعلم الناس أن الطيبات حالل وأن النهي عن احلالل تنطُّ

كتب إليه أبوعبيدة أنه ال يريد اإلقامة بأنطاكيَّة لطيب هوائها ووفرة خرياهتا خمافة أن ُيِلد اجلند إىل الراحة 
فال ُينَتَفع هبم بعدها يف قتال. فأنكر عليه عمر ذلك وأجابه : » إن اهلل عّز وجل مل حيرم الطيبات عىل املتقني الذين 

يعملون الصاحلات فقال تعاىل يف كتــابه العزيز : {                                                
. )12( |                                                                

النَِّصَبَة  األبدان  ويرحيون  مطعمهم  يف  يرغدون  وتدعهم  تعبهم  من  املسلمني  تريح  أن  عليك  جيب  وكان 
)13(  يف قتال من كفر اهلل ...

)11( نزا : وثب .                                                                             )12( املؤمنون : 51.
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وكان شأنه مع من حاربوه شأن املحارب الرشيف، ولن ينتظر حمارٌب من حمارب إىل آخر الزمان معاملة أْقَوَم 
وال أصدق من معاملِة عمر ملحاربيه. كان شأنه مع من صاحلوه وعاهدوه أن يفي بعهدهم، ويلص يف الوفاء به 

إخالص من يطالب نفسه به قبل أن يطالبوه، ومن يراقب نفسه فيه قبل أن يراقبوه .
َحِدير األسدي عىل  بَن  منُه. بعث زياَد  أو َصُغر إال أنصفه  َكرُب  الذمة واليًا  إليه مظلوٌم من أهل  وما شكا 
الفرس  ينزل عن  ألًفا، فخرّيه أن  موها بعرشين  . فمرَّ عليه تغلبيٌّ نرصاين معه فرٌس قوَّ العراق والشام  ُعُشور 
ويأخذ تسعة عرش ألًفا أو يمسكها ويعطي األلف رضيبًة، فأعطاه التغلبي ألًفا وأمسك فرسه، ثم مّر عليه راجًعا 
يف سنته فطالبة برضيبة أخرى، فأبى ، وشكاه إىل عمر وقّص عليه قصته فام زاد عىل أن قال له : ُكفيت، ثم رجع 
ن نفســه عىل أن يعطيه ألًفا أخرى ، فوَجَد عمر قد كتب إليه : من مّر عليك فأخذت  التغلبي إىل زياد وقد وطَّ

منه شيًئا صدقة فال تأخذ منه إىل مثل ذلك اليوم من قابل )14( .
فوا فوق  ومل يفارق عمر الدنيا حتى أوىص اخلليفة الذي ُيتار بعده بالذميني كافة » أن يويف بعهدهم وال ُيَكلَّ

طاقتهم وأن يقاتل َمْن وراءهم « .
ا فأسلم، فأصبح إسالمه طوًرا من أطوار التاريخ، ولو مل يكن اإلسالم قدرًة بانية منشئة يف  كان عمر جاهليًّ

التاريخ اإلنساين ملَا كان إسالُم رجٍل طوًرا من أطواره الكبار .
وكان عمر حيب ويكره كام حيّب الناس ويكرهون، ولكن ال ينفعك عنده أن حيبك ، وال يرضك عنده أن 
: واهلل الأحبك حتى حتّب  أخيه  قاتل  السلويل  مريم  يوًما أليب  قال  القضاء.  احلقُّ ووضح  إذا وجب  يكرهك 
ا ؟ قال : ال، فقال أبو مريم : ال ضري، إنام يأسى عىل  َم املسفوح، فقال له أبومريم : أمتنعني لذلك حقًّ األرُض الدَّ

احلّب النساء .
وحسبك من إسالم حيمي الرجل من خليفة يبغضه وهو قادٌر عليه ، فلذلك املسلم الشديد يف دينه، والذي 

يشتدُّ فيأمنه العدو والصديق .

  )13( املتعبة.                                                               )14( العام التايل . 
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1 ــ يف القطعة صفتان لعمر بن اخلطاب ــ ريض اهلل عنه ــ حرص الكاتب عىل إبرازمها ، فام مها ؟ 
وكيف صور الكاتب حياة عمر يف ظل هاتني الصفتني ؟

2 ــ لِم دعا عمر بن اخلطاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للخروج إىل الكفار ؟
3 ــ أورد الكاتب شواهد عىل بغض عمر للحذلقة واالدعاء . عينها .

4 ــ ما رأي عمر يف التوكل عىل اهلل ؟ كيف تطبق هذا الرأي يف حياتك ؟ 
5 ــ ما رأي عمر يف عمل اإلنسان لدنياه وآخرته ؟

6 ــ بَِم أوىص عمر املسلمني يف تعليم أوالدهم ؟ وماذا تعني هذه الوصية يف عرصنا احلارض ؟ 
7 ــ » املسلم القوي أحب إىل اهلل من املسلم الضعيف « أين جتد هذا املعنى يف القطعة ؟

8 ــ لَِم قطع عمر الشجرة التي بايع النبي ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ حتتها بيعة الرضوان ؟
9 ــ يعدُّ اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب قدوة حسنة للناس ، فام الذي أعجبك يف شخصيته ؟
10ــ ركز عمر ــ ريض اهلل عنه ــ عىل ثالثة أمور اعتربها مقياسًا للسلوك الصحيح . فام هي ؟

11 ــ » كل يا دهر كل يا دهر « . متى قال الفاروق هذه العبارة ؟ وما املقصود هبا ؟
12 ــ ما موقف عمر ــ ريض اهلل عنه ــ ممن يكره أو حيب ؟

1 ــ ما نوع املحسن البديعي يف قوله :
َب ومل ُيرَضب؟ وما مقدار حسنه يف الكالم ؟ حيب ويكره، يعدل ويظلم، يعلم وجيهل؛ رَضَ

2 ــ ما معنى )قد( يف قوله : » وقد علم أن اإلنسان ال متطر ذهًبا وال فضة« . وإذا دخلت )قد( عىل 
املضارع فكيف يكون معناها ؟

أســـــئلة

تـدريبـــــــات
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3 ــ » هنج عمر طريقه يف اإلسالم « ما نوع هذه الصورة البيانية؟ وما أثرها يف املعنى ؟
4 ــ أورد من قول الكاتب ما يتفق يف املعنى مع الكلامت اآلتية :

يعيبونه ــ استلَّ سيفه ــ َقُبحت ــ يبِغض ــ فرت ــ العابد الزاهد .
5 ــ ماذا يطلق عىل الزوجة التي فقدت زوجها، وعىل األم التي فقدت ابنها، وعىل االبن الذي فقد 

أباه ؟
6 ــ اذكر أضداد الكلامت اآلتية : 

حياة ، صدق، أمانة، ليل، قوي، شجاع .
7 ــ ما فائدة األمر يف قوله تعاىل : {                                                                                      

              | ؟
8 ــ ما مجع املفردات اآلتية : 

غريم : ..... نفس : ......منزل : ....... ابن : ..... الناسك : ....... ؟
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قال اخلليفة األمني أليب نواٍس : إذا قلَت يف اخلصيب )1(  :
إذا لــم َتُزْر أرَض اخلصيـــب ركاُبنـا             فأيِّ فـتًى بعد اخلـــــصيب تـــزوُر ؟

فامذا أبقيَت يل ؟ قال : قويل يا أمري املؤمنني :
إذا نحــــن أثنـــــينا عليــــك بصــالٍح              فأنت كام ُنثــــني وفوق الذي ُنثني
وإن َجـــــَرِت األلفـــاُظ يوًما بِِمــدحٍة             لغريَك إنســـاًنا فأنت الـذي َنعـــني

وقال : ملا حرضت احلطيئَة الوفاُة قال : أبلغوا األنصار أنَّ أخاهم أمدُح الناس حيُث يقول :
ــــــــــواِد املْقبِِل )2(  ُيغَشــــــون حتى ماهتِــــــــرُّ كالهُبـــم             ال يسألون عن السَّ

قال ثعلُب : بل قوُل األعشى :
فًتى لو ُيباري الشمَس ألقْت ِقَناَعَها             أو القمَر الســــــاري أللَقى املقــــالدا

أمدُح ِمنُه، وقال أبو عمرو بن العالء، بل بيُت جريٍر : 
ألســـــُتم خـــــرَي من ركَب املطــــــايا             َوأْنـَدى العــــاملنَي ُبطـــــــوَن راِح ؟

أْسَيـُر ما قيل يف املدح وأسهله ، وقال غريه : بل قوُل األخطل : 
ُشـْمُس العــــــداوِة حتى ُيْسَتقاَد هلم             وأعظم الناس أحالًما إذا َقَدروا )3( 

وقال ِدعبُِل، بل قوُل أيب الطمحان القينّي :
أضــاءت هلم أحســاهُبم ووجوههم             ُدجـــى الليل حتى نّظــم الِعْقَد ثاقُبه 

قال وقد تنازع قوٌم يف هذا البيت ــ يعني بيت أيب الطمحان ــ ويف بيت النابغة يمدح النعامن :
فإنك شـــــــمٌس وامللـــــوك كواكٌب             إذا َطَلَعْت مل يبـــــــُد منـــهن كوكُب

٥ ــ  من املوازنات الشــعرية ٭

٭ من كتاب » العمدة « البن رشيق . 
)1( هو اخلصيب بن عبد احلميد كان أمري مرص يف خالفة األمني .

)2( هرير الكلب صوته وهو دون النباح، والسواد : الشخص، والبيت حلسان بن ثابت يمدح آل جفنة بالشام.
)3( ُشمس : مجع شموس كصبور : وهو يف األصل الفرس الذي يمنع ظهره. يستقاد هلم أي يقتص هلم .
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وبيت أيب الطمحان أشعرها . قال احلامتي : بل بيُت زهرٍي : 
تــــراُه إذا ما جـــئـتـــــُه ُمتــــــهلاًل               كأنـــــــك تعطـــية الذي أنت ســــائُله

وقيل : أمجع أهُل العلم عىل أن بيتي أيب نواٍس أجود ما للموّلدين يف املدح، ومها قوله : 
أنت الذي تأخــــُذ األيـــدي بُحْجَزتِِه )4(          إذا الزمــــاُن عـــــىل أبنــــائه َكَلــــَحا
َك تأســـو )5(  كلَّ ماَجَرَحـا هِر عـيًنا غيــــَر غـــافــلٍة               من ُجوِد َكفَّ َوَكْلـــَت بالدَّ

وقال قدامُة بن جعفر يف كتابه » نقُد الشعر« :
» ومن اهلجاء ما جتُمل فيه املعاين كام جتُمل يف املدح، فيكون ذلك حسًنا إذا أصيب به الغرض 

املقصود مع اإلجياز يف اللفظ « .
وقال ابن رشيق يف كتابه العمدة : 

» ويقال إن أهجي بيت قاله شاعر قول األخطل يف بني يربوع رهط جرير :
قــــــوٌم إذا اســــتنبح األضياُف كلَبـــــــُهُم               قــــالوا ألمهــم بويل عىل النـــار

ألنه قد مجع فيه رضوبًا من اهلجاء، فنسبهم إىل البخل بوقود النريان؛ لئال هيتدي هبا الضيفان، 
ثم البخل بإيقادها إىل السائرين والسابلة، ورماهم بالبخل باحلطب، وأخرب عن قلتها ، وأن بولًة 
تطفئها ، وجعلها بولة عجوز وهي أقل من بولة الشابة، ووصفهم بامتهان أمهم وابتذاهلا يف مثل 
هذه احلال، يدل بذلك عىل العقوق واالستخفاف، وعىل أن ال خادم هلم ، وأخرب يف أضعاف ذلك 

ببخلهم باملاء«.
وقال ابن األعرايب : أهجي بيت قاله املحدثون قول حممد بن وهب احِلْمريي يف عيّل بن هشام:
ْدَته بَِدِم لـم تنـــد كفــاك من بـــــذل النـوال، كام               مل ينــــد ســـيُفك مـــذ ُقــــلِّ

وكان عيّل بن هشام يقول : اهلل يعلم أين ألدخل عىل اخلليفة املأمون وعيلَّ السيف وأنا مستحي 

)4( احلجزة : معقد اإلزار وهو كناية عن االعتصام به وااللتجاء إليه .
)5( تأسو : تداوي .
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منه أذكر قول حممد بن وهب يّف .
وجاء يف العمدة : 

كان األصمعي يقول : أغزل بيت قالته العرب قول امرئ القيس :
وما َذَرَفـْت عيـنــــاِك إال لتــضـــريب               بســهَمْيِك يف أعشـــار قلب ُمَقـــــتَِّل)6( 

بيتًا أغزل من قول مجيل بن  وُحكي عن الوليد بن يزيد بن عبد امللك أنه قال : مل تقل العرب 
َمْعَمر:

لكــلِّ حــديث بــيــنـــهن بشــاشــــٌة               وكــلُّ قتيـــــــِل عـــنـدهـن شــهيُد
وقال بعضهم : األحوص من أغزل الناس بقوله :

إذا قلــــــُت إين مشــــتٍف بلقــــائها                وُحــــمَّ )7( التالقي بينــــنا زادين ُسْقام
وقال غريه : بل مجيٌل بقوله : 

يمــــوت اهلــوى مني إذا ما َلِقْيُتــــــــها               وحيــــــيا إذا فارقُتــــــــها فيــــعود
وقال آخر : بل جريٌر بقوله :

اِن ألقيــــُت بالعـــصا               ومـــــات اهلوى ملا ُأِصــــيَبت مقـاتُِله فلام التــــــقى احليَّ
واألحوص عندهم أغزهلم يف هذه األبيات الثالثة لزيادته سقام إذا التقى باملحبوب .

وقال احلامتي : أغزل ما قالته العرب قول أيب صخر اهُلذيّل :
فيا حبَّــها زدين َجـــًوى كــــل ليــــلٍة               وياســـــلوَة األيام موعــــــــُدِك احلرُش

)6( ذرفت العني : سال دمعها، بسهميك : مستعار لعينيها ، ويقال قلب أعشار، وقدر أعشار : أي مكرسة عىل عرش قطع مجع 
أراد  َأنه   : القدر. وهناك معنى آخر، وهو  ُشِعَب كام تشعب  ثم  قلبه كرس  أن  أراد  التي تنكرس منها،  القطعة  بالكرس وهو  عرش 
بسهميها هنا سهمي قداح امليرس ومها املعىل والرقيب، فللمعىل سبعة أنصباء، وللرقيب ثالثة، فإذا فاز الرجل هبام غلب عىل جزور 
امليرس كلها ومل يطمع غريه يف يشء منها، وهي تقسم عىل عرشة أجزاء، فاملعنى أهنا رضبت بسهامها عىل قلبه فخرج هلا السهامن 

فغلبته عىل قلبه كله وفتنته فملكته ــ وأعشار عىل هذا مجع ُعرش بالضم ــ واملقتل : املذلل غاية التذليل .
)7( ُحّم : ُقِدر .
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1 ــ  من مؤلف كتاب العمدة الذي منه هذه املوازنات الشعرية ؟
2 ــ من اخلصيب الذي ذكره الشاعر ؟

3 ــ ما رأيك يف رد أيب نواس عىل سؤال األمني ؟
4 ــ عالم تدل هذه املوازنات األدبية التي قرأهتا ؟

5 ــ كيف علل قدامة بن جعفر لبالغة قول العباس بن يزيد يف هجاء متيم :
لو اّطـــــلع الغــــــراُب عىل متـيـم           ومـا فـيـهـا من الســـــوءات شــــاًبا ؟

6 ــ يف أي مواقف احلياة يمكنك االستشهاد بالبيت اآليت :
وُيقــــىَض األمر حـــني تغيب تيٌم           وال يســـــتأذنون وهــــــم شـــــهود ؟

7 ــ من هو مؤلف كتاب » نقد الشعر« ؟ وما رأيه يف املعنى يف غرض اهلجاء ؟
8 ــ ملاذا كان األحوص أغزل الشعراء يف نظر النقاد القدماء بأبياته الثالثة ؟

وما رأيك يف قول امرئ القيس :
ِك مني أن ُحـــــــبَِّك قـــــــاتيل           وأنك مهــــام تأمـــــري القلب يفـعل َأَغرَّ

وما ذرفـــت عينــــاِك إال لترضين            بسهميك يف أعشــــــار قلب مقتل ؟

1 ــ استخرج من القاموس معاين الكلامت اآلتية : 
ُيْغَشون ــ قناع ــ الساري ــ الندى ــ أحالم ــ دجى ــ كلح .

أســـــئلة

تـدريبـــــات
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2 ــ ما مرادف الكلامت اآلتية :
اجلود ــ شهود ــ النوال ــ السيف ــ احلسب 
3 ــ وّضح املحسن البديعي يف هذين البيتني :

ك من متيم َخْصـــَلٌة            َفَلَمـا يســوُؤك من متـــيم أكـثُر وإذا َتســرُّ
يموت اهلوى مني إذا ما لقيُتها           وحيـــــيا إذا فارقتـــــــها فيــعود

4 ــ ما الغرض من االستفهام يف قول الشاعر :
ألســـتم خري من ركب املطايـا            وأنـدى العـــاملني بطون راح ؟

5 ــ وضح املشبه واملشبه به ووجه الشبه يف قول الشاعر :
فإنك شمٌس وامللوك كواكب            إذا طلعت مل َيْبُد منهن كوكب

6 ــ أعرب صدر البيت اآليت :
ألــم تر أهنــــــم ُرقموا بلــــؤٍم              كام ُرقمـــت بأذرعــها احلمـــــرُي ؟

7 ــ وضح الكناية يف قول الشاعر : 
.......................               قالوا ألمهـــم بــــويل عـىل الّنــار

8 ــ بني االستعارة يف قول الشاعر :
فلام التقى احلّياِن ألقيُت بالعصا           ومات اهلوى ملا أصيـبت مقــاتله

9 ــ وضح الصورة البيانية يف قول الشاعر :
أنت الذي تأخذ األيدي بُِحْجَزتِِه         إذا الزمـــاُن على أبنـــــائه َكَلــَحا
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ِة فـي دوِل اخلليِج العربيِة مِسيَّ اقِة الشَّ 6ــ  مستقبُل الطَّ

يؤدي النِّفُط دورًا أساسيًّا يف حياتِنا، فهو املصدُر األوُل للطاقِة يف دوِل اخلليِج العربيِة. إال أنَّ املعروف 
ٌض للنضوِب. وتشرُي  أنَّ النِّفَط يتعرُض لالستنزاِف الشديِد، بتأثري الطلِب العاملي الكبري، ومن َثمَّ فهو ُمَعرَّ

التقديراُت املتفائلُة إىل أنَّ عمَر النِّفِط سيكوُن بنَي مخسنَي ومئة عاٍم يف أفضِل األحوال .
يف ضوء هذه الظروِف، فإنَّ املستقبَل يفرُض عىل دوِل اخلليِج العربيِة حتدياٍت واسعًة يف جماِل البحِث 
عن مصادَر بديلٍة للطاقِة. وملا كانت تكنولوجيا الطاقِة الشمسيِة قدقطعت شوطًا كبرًيا يف جماِل استخداِمها 
َه اهتامًما مكثًفا هلذه الناحية، ففي هذه  بدياًل ملصادِر الطاقِة األخرى، فإنَّ عىل دوِل اخلليِج العريبِّ أن ُتوجِّ
املنطقِة من املميزاِت ما جيعُلها منطقًة نموذجيًة الستغالِل الطاقِة الشمسيِة، ألهنا تتمتُع بكمياٍت وفريٍة من 
اإلشعاع الشميس، وهي متلُك إمكاناٍت مستقبليًة واسعًة الستخداِمها مصدًرا الحتياجاهتا من الطاِقة، 

يتضح ذلك مما يأيت :
تقع دوُل اخلليج العريب يف منطقة متتدُّ بني22.5 ــ 30 درجًة شامَل خطِّ االستواِء، وهبذا فإنَّ مداَر 
الرسطاِن يمرُّ يف اجلزِء اجلنويب من هذه املنطقِة، مما يؤكُد أنَّ زاويَة سقوِط أشعِة الشمِس يف القطاع اجلنويب 
املوقَع اجلغرايف لدوِل اخلليج  السنِة. وبشكل عام فإن  أوقاِت  املنطقِة تصُل إىل 90 درجًة يف بعض  من 
ا يف االستفادِة من  العريب جيعُلها ِمْن بنِي املناطِق ذاِت اإلشعاِع الشميسِّ املرتفِع، وهذا يشكل عاماًل إجيابيًّ

الطاقِة الشمسيِة.
ا  إجيابيًّ عاماًل  احلرارِة  ارتفاُع  ويعدُّ  صيًفا،  والرطوبِة  احلرارِة  بارتفاِع  املنطقِة،  هذه  يف  الطقُس  ويتميُز 
ة  آخَر يف االستفادِة من الطاقِة الشمسيِة، إذ إنَّه يعني انخفاَض كميِة احلرارِة املفقودِة من السطوِح املاصَّ
املاِء العالَق في  ، أما ارتفاُع الرطوبِة، فإنَّ له تأثريًا سلبيًّا ألنَّ بخاَر  لإلشعاِع الشميسِّ إىل اجلوِّ اخلارجيِّ
الجوِّ َيْمَتصُّ كميًة من اإلشعاِع الشميسِّ قبَل وصولِه إىل سطِح األرِض، كام أنَّه يقوُم بعكِس قسٍم آخَر يف 

اجلو .

ْ
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، مما يؤدي  غِم من أنَّ الطقَس يف َمْنِطَقِة اخلليِج العريبِّ يتأثُر بارتفاِع كميِة الغباِر العالِق يف اجلوِّ َوعىل الرَّ
بإشعاع شميس  تتمتُع  العريب  اخلليج  منطقة  فإن  األرِض.  الساقطِة عىل سطِح  تقليِل كميِة اإلشعاع  إىل 
وافٍر، يضُعها يف موقع ممتاز بالنسبة إلمكاناِت استخداِم الطاقِة الشمسيِة يف التطبيقاِت املختلفة، بل إنَّ 
معدالِت اإلشعاِع الشميسِّ الساقِط عىل سطِح األرِض يف دوِل اخلليِج العريبِّ عاليٌة باملقارنِة مع كثرٍي من 
مناطِق العامَلِ، وملا كانت كميُة اإلشعاِع تزداُد يف فصل الصيِف عنها يف فصِل الشتاِء، فإنَّ ذلك يتالءُم مع 
ازدياد الطلِب عىل الطاقِة، سواًء يف جماِل الكهرباِء بسبب احلاجِة إىل استعامِل مكيفاِت اهلواِء ، أم يف جماِل 

احلاجِة إىل املياِه .
، فدوُل اخلليِج تلجُأ إىل  وهناك العديُد من االستخداماِت املمكنة للطاقِة الشمسيِة يف دوِل اخلليج العريبِّ
، كام أنَّ دوَل اخلليِج تستهلُك  حتليِة مياِه البحِر من أجِل إنتاج املياِه العذبِة لالستهالِك البرشيِّ والصناعيِّ
كمياٍت كبريًة من الطاقِة الكهربائيِة لتشغيل مكيفاِت اهلواِء يف الصيِف، وتدفئِة البيوِت يف الشتاِء. كذلك 
فإنَّ املنازَل والصناعاِت املختلفَة تستخدُم كمياٍت من املياِه الساخنِة الَّتي تتطلُب قدًرا كبرًيا من الطاقِة، 
وقد ُأِقيَمْت حمطاٌت الستخداِم الطاقِة الشمسيِة يف كثرٍي من دوِل اخلليِج العربيِة كاململكة العربية السعوديِة، 
ودولِة قطر، ودولة اإلمارِت العربيــــِة املتــــحدِة، كام تمَّ بناؤَها يف دولِة الكويِت وسائِر الدوِل العربيِة 

يف اخلليِج، وأهُم التطبيقاِت املمكنِة الستخداِم الطاقِة الشمسيِة ماييل :
ـ يعد تسخني املياه بواسطة الطاقة الشمسية من أكثر التطبيقات شيوعًا يف العامل، وذلك بسبِب السهولِة  1ـ 
التكنولوجيِة ورخِص التكاليِف، فهناك مئاُت اآلالِف من البيوِت يف أرجاِء العاملِ تتزوُد باملياِه الساخنِة 

بواسطِة الطاقِة الشمسيِة ، ولقد بدأت الدوُل العربيُة يف استخداِمها هلذا الغرِض.
، فالظروُف  ـ استعامُل الطاقِة الشمسيِة يف أعامل التربيِد من التطبيقاِت املهمِة بالنسبِة لدوِل اخلليِج العريبِّ 2ـ 
املناخيُة التي تسوُد املنطقَة خالَل فصِل الصيِف تتطلُب اللجوَء إىل استعامِل أجهزِة التربيد بشكٍل كبرٍي، 
مما أدى إىل زيادة الطلِب عىل الطاقِة الكهربائيِة ، حتى إن بعَض الدوِل تستهلُك أجهزُة التربيِد فيها 
75٪ من الطاقِة املستهلكِة يف احلاجاِت املنزليِة. ومَع جتدِد احلاجِة إىل أجهزِة التربيِد يتضاعُف اإلنفاُق 
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عىل الطاقِة الكهربائيِة، بينام يمكُن أن تؤدَي الطاقُة الشمسيُة هذه الوظائَف بتكلفٍة أقلَّ وبخاصٍة إذا 
ُأْدِخَلت حتسيناٌت عىل تصميامِت املباين باستعامِل موادَّ رديئِة التوصيِل للحرارِة .

3 ــ تفتقُر دوُل اخلليِج العريبِّ إىل املصادِر الطبيعيِة للمياِه العذبِة، وباستثناِء بعِض الينابيِع القليلِة، فإنَّ 
مصادَر املياِه العذبِة تكاُد تكوُن معدومًة يف دوِل اخلليِج العربيِة ، باستثناِء العراق، ومَع كشِف النفِط، 
وما صاحَبُه من تغرياٍت يف مجيع نواحي احلياِة ، أخذْت دوُل اخلليِج العريبِّ يف إنشاِء حمطاِت تقطرِي املياِه، 
، ولتوفرِي كمياِت املياِه املطلوبِة  إلنتاِج متطلباهِتا من املياِه العذبِة ألغراِض االستهالِك املنزيلِّ والصناعيِّ
الشمسيِة  الطاقِة  استخداُم  يمكُن  و  والغاِز.  كالنِّفِط  الطاقِة  من  كبريًة  كمياٍت  املنطقِة  دوُل  تستهلُك 
لتحليِة مياِه البحِر، وإنتاِج املياِه العذبِة الصاحلِة لالستهالِك املنزيلِّ والزراعيِّ والصناعيِّ بتكلفٍة أقلَّ 
ْفُط بالنضوِب. وتتأكُد أمهيُة  بكثري ممَّا تتكلُفه اآلَن، إضافًةإىل أنَّ هذا ُيَعدُّ بدياًل رضوريًا، حينام يؤِذُن النِّ
هذا االستخداِم يف وقتنا احلارِض، حني يصبُح موضوُع تأمنِي الغذاِء، وحماربِة اخلواِء الصحراوي من 

القضاَيا امللحِة يف كثرٍي من دوِل العاملِ .
إنَّ عرَص بدائِل الطاقِة يوشُك أن يفرَض وجوَده، وسوَف تشغُل الطاقُة الشمسيُة موقًعا مهاًم بني البدائِل 
املختلفِة ، فإن معيَنها ال ينضُب ، وقد َجَعَلها اهلُل تبارك وتعاىل باقيًة ما بقيْت احلياُة لتمدَّ اإلنساَن بأسباِب 

احلياِة.

1 ــ ما أهم فكرة رئيسة تضمنها هذا املوضوع ؟
2 ــ اذكر ثالثة جماالت يمكن اإلفادة فيها من الطاقة الشمسية ؟

3 ــ ضع عالمة )[( أمام اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية لكل عبارة مما يأيت :
أ ــ يفرض املستقبل عىل دول اخلليج العريب حتديات واسعة يف جمال البحث عن مصادر بديلة للطاقة .

أســـــئلة
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ــ ألهنا متتلك قدًرا هائاًل من احتياطي النفط يف العامل )        (
ــ ألن ما متتلك من نفط معرض للنضوب )        (

ــ ألن النفط لن يصبح مصدرًا للطاقة املفضلة يف السنوات القادمة )         (
ب ــ يف منطقة اخلليج العريب من املميزات ما جيعلها منطقة نموذجية الستغالل الطاقة الشمسية :

ــ ألهنا متتلك ثروات هائلة )         (
ــ ألهنا خمزن هائل للنفط )         (

ــ ألهنا تتمتع بكميات وفرية من اإلشعاع الشميس )         (
ج ــ يعد ارتفاع احلرارة يف منطقة اخلليج :

ــ عاماًل إجيابيًّا يف االستفادة من الطاقة الشمسـية )          (
ــ عاماًل سلبيًّا يف االستفادة من الطــاقة الشـــمسية )         (

ــ عاماًل حمايدًا يف االستفادة من الطاقة الشمسية )          (
4 ــ علل ملا يأيت :

أ ــ للرطوبة املرتفعة يف منطقة اخلليج تأثري سلبي عىل اإلفادة من الطاقة .
ب ــ يؤدي ارتفاع كمية الغبار العالقة يف جو املنطقة إىل تقليل اإلفادة من الطاقة الشمسية .

5 ــ ضع عالمة )[( أمام العبارة الصحيحة ، وعالمة )*( أمام العبارة غري الصحيحة مما يأيت :
ــ ضعف اإلشعاع يف فصل الشتاء ال يتالءم مع اإلفادة من الطاقة الشمسية )        (

ــ املوقع اجلغرايف لدول اخلليج العريب جيعلها من بني املناطق ذات اإلشعاع الشميس املرتفع )    (
ــ يعد تسخني املياه بواسطة الطاقة الشمسية من أقل التطبيقات شيوعًا يف العامل )         (

ــ كمية اإلشعاع الشميس يف املنطقة يف فصل الصيف تالءم ازدياد الطلب عىل الطاقة )         (
6 ــ ملاذا كان استخدام الطاقة يف أعامل التربيد من التطبيقات املهمة لدول منطقة اخلليج العريب ؟

7 ــ كيف يمكن اإلفادة من الطاقة الشمسية يف أعامل التربيد عىل النحو األفضل ؟
8 ــ كيف استطاعت دول اخلليج العريب أن تتغلب عىل مشكلة قلة توافر املصادر الطبيعية؟
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9 ــ ما الطاقة التي تعتمد عليها حمطات تقطري املياه املاحلة ؟
10 ــ اذكر اثنتني من الفوائد التي تتحقق من استخدام الطاقة الشمسية يف حتلية املياه املاحلة يف منطقة 

اخلليج العريب .

1 ــ اقرأ العبارة التالية، ثم أجب عاّم بعدها من أسئلة :
» إن عنرص بدائل الطاقة توشك ) أن يفرض وجوده ( ، وسوف تشغل الطاقة الشمسية موقًعا مهاًم بني 

البدائل املختلفة ، فإن معينها الينضب، وقد جعلها اهلل ــ تبارك وتعاىل ــ باقية ما بقيت احلياة « .
أ ــ حدد الداللة الفنية لكلمتي ) يوشك ، سوف(.

ب ــ الطاقة الشمسية معينها الينضب. وضح الرسَّ اجلاميل يف هذه العبارة .
جـ ــ الكلامت التي كتبت باألزرق جاءت منصوبة فلامذا ؟

د ــ وضح عالقة اجلملة التي بني القوسني بام قبلها معنى وإعرابا .
هـ ــ ما موقع مجلة ) تبارك وتعاىل ( من اإلعراب ؟

2 ــ اختص اهلل ــ تبارك وتعاىل ــ منطقة اجلزيرة العربية بالعديد من املميزات الطبيعية التي هتيئ هلا 
أسباب التقدم واالزدهار التي متكنها من محل خامتة الرساالت عىل مر العصور واألزمان .

ــ اكتب مقااًل يف حدود عرشين سطرًا يف كراستك عن ذلك مستعينًا بام فهمته من املوضوع .
3 ــ اكتب مصادر األفعال اآلتية : 

أشّع : ............ استخدم : .............استغّل :...............
ارتفع : ............ ازداد : ................ شاع : ..............

جلأ : ............... بّرد : ............... استثنى : ......... وّفر : ............

تـدريبــــــــات
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4 ــ اضبط هذه العبارة بالشكل : 
» يعد تسخني املياه بواسطة الطاقة الشمسية من أكثر التطبيقات شيوعًا يف العامل « .

5 ــ استخرج من املوضوع أربعة من حروف اجلر، وبني معانيها .
6 ــ اكتب العبارة اآلتية مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة :

» تلجأ دول اخلليج العريب إىل حتلية مياه البحر من أجل إنتاج املياه العذبة لالستهالك البرشي«.

النسخ : ......................................................................................................

الرقعة : .......................................................................................................
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7 ــ املســــلول٭

إىل صــاَر  ـــِس  األم يف  الفَتى  هــَذا  ــــ   1
ـ ُمَتَلْجــــِلِج األلفــــــــاِظ ُمْضــــَطِرٍب 2ـ 
يِن مـــــــن َســـــــــــَرٍف   ِد اخلدَّ ـ متجـعِّ 3ـ 
4 ــ عينـــاُه عالَِقـَتــاِن فــــــي نفـــــــٍق 
َفَتْحَســــــُبَها   ُأْنُمـــــُلُه  ــــــــَتزُّ  هَتْ ــ   5
تِه عىل َمَهـــــــٍل  ـ َيْمِشـــــــي بعــــــــلَّ 6ـ 
َتَرَكــــــــْت  مِلَا  حيمـــــُلُه  ويكــــاُد  ــ   7
فعـــــــــــىل  دًمـــــا  أحياًنا  ويُمجُّ  ــ   8
ـــــــــَعٌة  مفجِّ َتآبِيـــــــــٌن  ِقَطـــٌع  ــ   9
ـ ِقَطٌع تقــــوُل لـــــه متوُت غــــــــــًدا  10ـ 
ـَى  ـ  واملـــوُت أْرَحُم زائـــــــــــٍر لَِفـــت 11ـ 
ـ فقـــىض ومل يأَنْس بِـــــــــــــِذي َرِحٍم  12ـ 
ـ مـاَت الفتى َفـُأِقيــــَم يف َجــــــــــَدٍث  13ـ 
ُمــــْؤَتــــــــِرٍز  بالَفــْقِر  ٍل  ُمتجـلِّ ــ   14

ُمْنَجِرِد ـــِم   ـــس اجل ــِل  ــي ــِح َن ــــٍل  رج
ـــــــــرِد ُمَتـــــــَواصـــِل األنفــــاِس ُمطَّ
ـــــــــِر اجلفـــــــننِي من ُســــــُهِد متكسِّ
كســـراِج كــــــوٍخ نِْصــــِف ُمتَّـــــــــِقِد
ورَق اخلـــريـِف أصيــــَب بـــالَبـــــــــَرِد
ُه يمشــــــــي عـــــــىل َقـَصـــــــــِد فكأنَّ
ـــــَرِد الصُّ ــُر  ــائ ط ــُة  ــاَب ــَب ــصَّ ال مــنــه 
الَكبِِد ـــن  م ِقـــَطـــٌع  ـــِه  ـــل ـــِديِ ـــْن ِم
َيـــــــِد بغيـــــــِر  بـــــدٍم  مكتـــوبــٌة 
َغِد بـــعـــَد  ـــوُل  ـــق ت ـــــــِرقُّ  َت وإذا 
ُمْغَتِمِد اِء  بـــــالـــــدَّ ــــٍل  ــــَزمِّ ــــَت ُم
بُمـفـَتــــــَقـِد َيْســـــَعْد  ولـم  َيأُسو 
منفـــــــرِد األرجـــاِء  ُمْســــــَتْوِحـــِش 
وَنــــــِد ُمَيبَّـــــــٍس  بــــنَي  ْبـــِت  بالنَّ

بشارة اخلوري ٭

مستنقع  إىل  وجرته  الساقطات،  النساء  إحدى  استهوته  شاب  قصة  حتكي  والقصيدة   ،  252 ص  الصغري  األخطل  ديوان  ٭ 
لِّ فامت. الرذيلة، فأوغل يف اللهو والسهر، حتى أصيب بالسُّ

رد : متتابع مستمر . )1( منجرد : نحيل                                                      )2( متلجلج : مرتدد ومتلعثم ُمطَّ
)4( النفق : يقصد به حمجرا العينني؛ أي أهنام غائرتان .

)6( قصد : نوع من الشوك .                                    )9( التآبني : اخُلطب ُتلقى عىل قرب امليت .
)12( يأسو : يداوي .                                                 )13( اجلدث : القرب .
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1 ــ حتت أيِّ أغراض الشعر احلديث تندرج هذه القصيدة ؟

2 ــ تكاد القصيدة تنقسم إىل فكرتني رئيستني . وضحهام .

د اخلدين من َســَرٍف ؟ 3 ــ ماذا يقصد الشاعر بقوله : متجعِّ

4 ــ مِلَ أطال الشاعر يف وصف الدم، ويف وصف قرب املسلول ووحشته ؟

5 ــ ما الصفات التي وصف هبا الشعر حركات املسلول يف كالمه وأصابعه وِمشيته؟ وما مدى توفيقه يف ذلك ؟

6 ــ ما العربة التي كتبت عىل حجرات القرب ؟ وملاذا اختار الشاعر أن جيعلها يف البيت األخري ؟

7 ــ هذه األبيات تصوير لواقع ملموس . وضح ذلك .

8 ــ ُتْلَمُح يف القصيدة مقارنة بني حالتني خمتلفتني لذلك الشاب . وضح هاتني احلالتني .

9 ــ ما البيت الذي وصف فيه الشاعر ــ بطريق غري مبارش ــ قسوة الداء الذي أصاب ذلك الشاب ؟ وضح معناه .

ده وارشحه . 10 ــ أوجز الشاعر هدفه من القصيدة يف شطر واحد . حدِّ

1 ــ بشارة اخلوري ) األخطل الصغري ( أحد شعراء العرص احلديث. عد إىل أحد مصادر املعرفة 
واكتب تعريفًا موجزًا به .

2 ــ وضح معاين الكلامت التالية مستعينًا باملعجم عند احلاجة :
ل ، نِد . ـَرد ، جدث ، متجلِّ د، ُسُهد، الصبابة، الصُّ متجعَّ

بَِدٍم  ــِه  ــَراتِ ــَج َح ــىل  ع كتبوا  ـــ  ـ  15
هًوى بِبِْنِت  ــًوى  ه َقتِيُل  ــَذا  َه ــ   16

َسـْطًرا بِـــــــــِه عظــــٌة لِِذي َرَشــــــــِد
َفِحِد بِـــُأْخـــتِـــَهـــا  ـــــــَرْرَت  َم ــــإذا  ف

أســـــئلة

تـدريبــــــات

)15( عظة : عربة .                        )16( ِحد : فعل أمر من حاد عن اليشء إذا جتاوزه ومال عنه .
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3 ــ ما املعنى الذي أفاده الفعل الناسخ )صار( ؟ وأين معمواله ؟
4 ــ يف البيتني الثاين والثالث موسيًقا عذبة حدد مصدرها .

5 ــ بم توحي الكلامت التالية : الفتى، متلجلج ، متواصل، هتتز ، كوخ .
6 ــ يف كلمة ) ترق( يف البيت العارش تورية رائعة . وضحها .

7 ــ عّم كنَّى الشاعر بقوله : ببنت هًوى ؟
8 ــ اضبط األبيات اخلامس والسادس والسابع بالشكل .

9 ــ متتلئ القصيدة بكثري من الصور الشعرية املبتكرة ، كام يف األبيات 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 11، 14 
حها . ، 15 اخرت ثالثًا منها، ووضِّ

10 ــ تعّد القصيدة من األدب اهلادف إىل اإلصالح . فأي األسلوبني اتبعه الشاعر فيه ؟ أسلوب 
الوعظ املبارش ، أم األسلوب القصيص ؟ وضح ما تقول . وأي األسلوبني أبقى يف النفس ؟ .

11 ــ استخرج من األبيات اخلمسة األخرية :
أ ــ اساًم من األسامء اخلمسة ، وأعربه .

ب ــ مضارًعا مرفوًعا وآخر منصوًبا، وثالثا جمزوًما، وبني عالمات إعراهبا .
جـ ــ أسلوب رشط ، وحدد أركانه .

د ــ فاعاًل اساًم ظاهًرا ، وآخر ضمرًيا بارًزا ، وثالًثا ضمرًيا مسترًتا .
هـ ــ اسم فاعل، واسم مفعول ، وبني فعليهام .

ا ، وبني أثره يف األسلوب . ًنا بديعيًّ و ــ حمسِّ
وحدوث  اهلل،  سخط  أسباب  من  مة  املحرَّ والعالقات  السياحة،  بحجة  اخلارج  إىل  السفر  ــ   12

األمراض املستعصية كاإليدز واهلربس وغريمها. اكتب موضوًعا تناقش فيه هذه الفكرة .
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قال عيلُّ بُن أيب طالب ــ َريَض اهلل عنُه ــ يف بعض خطبه : » ولو فّكروا يف عظيم القدرِة، وجسيم 
النعمِة، لرجعوا إىل الطريِق، وخافوا عذاَب احلريِق، ولكنَّ القلوب عليلٌة، والبصائر مدخولٌة )1( .

السمَع والبرَص،  له  أال ينظرون إىل صغري ما خلَق ؟ كيف أحَكَم خلَقُه، وأتقَن تركيَبُه، وَخَلَق 
ى له العظم والَبرَش ؟ وسوَّ

بمستدرك  وال  البرص،  بلحظة  تنال  تكاد  ال  هيئتها،  ولطافة  جثتها،  صغر  يف  النملة  إىل  انظروا 
الفكر. كيف دبت )2( عىل أرضها ، وحبت عىل رزقها؟ تنقل احلبة إليجحرها، وتعدها يف مستقرها، 
ُيْغِفُلها  ال  بوِقتها،  مرزوقٌة  برزِقها،  مكفولٌة   .  )3( لصدرها  ورودها  ويف  لربدها،  حرها  يف  وجتمع 
ْرَت يف جماري أكلها، ويف  ياُن ، ولو يف اليابِس واحَلَجِر الَجاِمِس )4(. ولو فكَّ املناُن، وال حَيِرُمها الدَّ
علوها وُسْفِلها، وما يف اجلوف من رشاسيف)5(  بطنِها ، وما يف الرأِس من عينها وأذهِنا ــ لقضيت 

من خلقها عجًبا ، ولقيت من وصفها تعًبا .
ْكُه يف فطرهتا فاطٌر، ومل ُيِعْنُه يف خلِقها قادٌر. فتعاىل الذي أقاَمها عىل قوائمها، وبَناها عىل دعائِمها، مل َيرْشَ

ولو رضبَت يف مذاهِب فكرَك لَِتْبُلَغ غاياتِه، َلدلََّك عىل أن فاطَر النملِة، هو فاطُر النخلِة )6( ، وما 
اجلليُل واللطيُف، والثقيُل واخلفيُف، والقويُّ والضعيُف يف خلِقِه إال سواء، كذلك السامُء واهلواُء 
والرياُح واملاُء. انظْر إىل الشمِس والقمِر، والنباِت والشجِر، واملاِء واحلجِر، واختالف هذا الليِل 
ِق اللغاِت، واأللسِن  ِر هذه البحاِر، وكثرِة هذِه اجلباِل، وطوِل هذه القالِل )7(، وتفرُّ والنهاِر، وتفجُّ
ر، وأنكر املدبِّر. زعموا أهنم كالنباِت ماهلم زارٌع، وال الختالِف  املختلفاِت، فالويُل ملن َجَحد املقدِّ

8ْ ــ وإن ِمن يشٍء إالَّ يسبُِّح بحمدِه

)1( هبا فساد .                                        )4( اجلامس : اجلامد .
)2( انحدرت .                                       )5( مناط األضالع وهي أطرافها التي ترشف عىل البطن ومفرده رشسوف .

)3( الصدر : الرجوع بعد الورود .       )6(أي أن دقة التفصيل يف النملة عىل صغرها، والنخلة عىل طوهلا، تدلك عىل أن الصانع 
واحد . 

ة وهي رأس اجلبل . )7( مجع قلَّ
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َعْوا، وال حتقيٍق ملا َوَعْوا )8( . وهل يكوُن بناٌء من غري  ٍة فيام ادَّ صوِرِهم صانٌع، ومل يلجأوا إىل ُحجَّ
باٍن؟ وجنايٌة من غري جاٍن ؟.

وإن شئَت قلَت يف اجلرادِة، إذ َخَلَق هلا عيننِي محراويِن، وأرسَج هلا َحَدقتنِي قمراوين )9(، وجعل 
، وجعَل هلا نابنِي هبام َتْفِرُض، وِمْنَجَلني هبام تقبُض، يرهبها  ويَّ ، وفتَح هلا الفَم السَّ هلا السمَع اخلفيَّ
راُع يف زرِعِههم ، وال يستطيعون ذهّبا )10(ولو أجلبوا بجمِعهم، حتى َتِرَد احلرَث يف نزوهتا )11(  الزُّ

وتقيض منه شهوهتا.
ا ووجّها وُيلَقى إليه  فتبارك اللـُه الذي يسجُد له من يف السمواِت واألرِض طوًعا وكرًها، خدًّ

بالطاِعة َسْلام وضعًفا، وُيعطيه الِقَياَد رهبًة وخوًفا.
رٌة بأمرِه، أحَص عَدَد الريِش والنََّفس، وأرسى قوائَمها عىل النَّدى والَيَبس  )12(،  فالطرُي مسخَّ
ر أقواهتا، وأحص أجناَسها: فهذا غراٌب، وهذا ُعقاٌب، وهذا محاٌم، وهذا لغاٌم. دعا كلَّ طائٍر  وقدَّ
بعد  األرِض  قبل  ديمها، وعدد قسمتها  وأْهَطل  َقاَل،  الثِّ السحاَب  وأنشأ  رزقُه،  له  وَكَفَل  باسِمه، 

جفوِفها، وأخرج َنْبَتها بعد جدوهِبا«.

)8( حفظوا.
)9( مضيئتني .
)10( دفعها .

)11( وثباهتا .
)12( يريد أن اهلل جعل من الطري ما يثبت أرجله يف املاء، ومنه ما ال يميش إال عىل األرض اليابسة .
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1 ــ استشهد عيل بن أيب طالب ــ ريض اهلل عنه ــ عىل دقة خلق اهلل وإحكام تركيبه بالنملة. فامذا قال؟
2 ــ » اهلل فاطر كل يشء« أين جتد هذا املعنى يف خطبة عيل ؟ وما الدالئل التي أوردها إلثباته ؟

3 ــ بِم حاول عيل بن أيب طالب أن يدحض رأي من جيحدون قدرة اهلل وتدبري خلقه ؟
4 ــ كيف استشهد عيل بن أيب طالب باجلرادة عىل بديع صنع اهلل ودقة خلقه ؟ ومل اختار اجلرادة؟

5 ــ اذكر آية مما حفظت تبني قدرة اهلل عز وجل عىل كل يشء .
6 ــ عدد أشياء أخرى تبني قدرة اهلل غري ما ذكر يف النص .

7 ــ أهيام أهم لإلنسان السمع أم البرص ؟ وملاذا ؟
8 ــ كيف استدل الكاتب عىل أن خالق النملة هو نفسه خالق النخلة ؟

9 ــ توزيع األرزاق بني مجيع الكائنات احلّية معجزة من معجزات اخلالق ــ جّل وعال ــ هل تعرف معجزات 
أخرى غري هذه املعجزة ؟ اذكرها .

10 ــ ضع عنوانًا آخر مناسًبا هلذا املوضوع .

1 ــ اذكر ما يضاد الكلامت اآلتية : 
اليابس ــ تعب ــ خمتلف ــ خفيف ــ قوي .

2 ــ ابحث عن الكلامت اآلتية يف املعجم :
ُتِقلُّ ــ ُعقاب ــ لغام ــ ديمه ــ جدب .

ِح املحسن البديعي فيام ييل :  3 ــ وضِّ
 ــ ) لقضيت من َخْلِقها عجبا، ولقيت من وصفها تعًبا ( .

أســـــئلة

تـدريبــــــات
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ــ ) وما اجلليل واللطيف، والثقيل واخلفيف، والقويُّ والضعيف( .
4 ــ اضبط العبارة اآلتية بالشكل :

النملة يف صغر جثتها، ولطافة هيئتها، ال تكاد تنال بلحظة البرص، وال بمستدرك  » انظروا إىل 
الفكر، كيف دبت عىل أرضها، وحبت عىل رزقها؟ تنقل احلبة إىل جحرها، وتعدها يف مستقرها، 

وجتمع يف حرها لربدها، ويف ورودها لصدرها « .
5 ــ كلمة ) مذاهب( ملاذا ُمنَِعت من الرصف ؟

6 ــ أعرب مجلة )ريض اهلل عنه(.
7 ــ ملاذا كتبت اهلمزة عىل هذه الصورة يف املفردات اآلتية : 

البصائر : .......... هيأهتا : .......... الرأس : .........
سواء : ......... يلجأوا : ........... شئت : ...........



43

كان وجُهُه يرتك يف النفس انطباًعا ال يزوُل، فهو يوحي ببسالٍة وشجاعٍة، وقد انعقَد حاجباُه، 
ام تنفرج، تركت له غضوًنا عميقًة يف جبهتِه العريضِة، ال حيمُلها من كاَن  ويف وسِط جبهتِه عقدة قلَّ
يف مثل عمِره، مل يتجاوز الثالثني إال قلياًل، أما نظراُته فكانْت ثاقبًة عميقًة، تدلُّ عىل رجولٍة وقوِة 
املستطيل، وذقُنه كان  يبدو كبرًيا يف وجهِه  ، وأنُفُه كان شامـًخا   )2( ِمراٍس  )1( ، وصالبِة  شكيمٍة 
ر لك أن تراه  بارًزا إىل األمام قلياًل، أما شفتاه فغليظتان ُمْطَبَقتان بحزٍم. وإذا كنت موفور احلظِّ وُقدِّ
ضاحًكا أو مبتساًم فإنك ترى شفتيه تنفرجان عن أسناٍن فضيٍة تبدو ناصعة البياِض، بجانب ُسْمَرتِه 
الدكناِء، يشعُّ يف عينِه بريٌق ُيضفي عىل وجهِه العبوِس براءَة طفٍل، أما قامُته فكانت أميَل إىل الطوِل، 
ويف مشيتِه تبدو ُخَيالُء قد تكوُن عادًة أصيلًة، وقد تكون آتيًة من لباسِه املَِهيِب الذي ُيضفي عليِه 

روعًة ومهابًة .
كانت هذه صفات املالزِم أمحد بن رزوق، الذي تلقى ذاَت يوٍم من أياِم سنة ست وعرشين وتسِع 

ِمَئٍة وألف نبأ نقل فرقتِه من بلدِة مراكش إىل دمشَق .
وفرح املالزُم الشابُّ هبذا النبأ فرًحا مل يسبق له عندما كان يتلقى أواَمر النقِل من بلِدِه مراكش 
إىل بلدان أخرى، فدمشُق حبيبٌة إىل قلِب كلِّ عريب، يبدو اسمها دائام حماًطا هبالٍة من جمِد العروبِة 

وفَخاِرها .
ويصل املالزُم أمحُد دمشَق يف يوم من أيام الربيِع، وربيُع دمشَق ضاحٌك فيَّاٌض، يبعُث يف النفِس 
هبجًة وأنًسا، ولذا مل يشعْر أمحُد بيشء من الوحشِة التي يشعُر هبا الغريُب عندما َيُؤمُّ بلًدا ألوِل مرٍة، 
ويرُج من توه جيوُل يف األسواِق، ويتعرُف عىل معاملِ املدينِة، فُيْدَهش هلذا الشبه الذي يلمسه بينها 

9 ــ لـن أعــــود ٭

٭ السيدة ) ألفت األدلبي ( بترصف من جملة الثقافة الدمشقية .
)1( الشكيمة : األنفة واإلباء .

)2( املراس : املامرسة واملعاجلة .
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وبني بلده البعيِد .
وراَعُة ذاَت مساٍء أمٌر تلقاُه من قائِده الفرنيس يطلُب منه فيه أن يكوَن عىل رأِس فرقته يف الصباِح 
الباكِر، فاجليُش الفرنيسُّ سيقوُم بحملٍة عىل الغوطِة لتأديِب املعتصمنَي فيها من اللصوِص وقاطِعي 
كه وجوٌم وخوٌف. كيف يعرُف متاًما ما تعني كلمة لصوٍص وقاطعي طرٍق يف ُمْعَجِم  الطرِق، ومتلَّ
سبيِل  يف  بعًضا  بعُضنا  ليحارب  يسوقوَنا  أن  من  عوا  يتورَّ مل  كيف   : مستغرًبا  وتساءل  االستعامِر، 

مصاحِلهم ومطامِعهم ؟
ورِكَبُه همُّ شديٌد ال ِقَبل لُه بِِه، راَح يؤرُقُه طوَل الليِل. وامتلكْتُه حريٌة شديدٌة، كيَف يستطيُع أن 
حيارَب إخوَته وأبناَء قوِمه؟ معاذ اهلل أن تقوى يُدُه عىل إطالِق رصاصٍة واحدٍة عىل ثواِر الشاِم. كام 
َر  ُد، وجزاُؤه اإلعداُم. وفكَّ أنَّه ال يستطيُع التخلَف عن املسرِي مع الفرنسينَي، إنَّ معنى ذلك هو التمرُّ

طوياًل ثم قال جازمًا بعناد مغريب : اإلعداُم !
وملعْت يف ذهنِه فكرٌة طارئٌة، حّولْت جمرى ختيالتِِه : أليَس ِمَن اخلرِي لُه وإلخوانِه عرِب الشام أالَّ 
ُيعَدم، ويذهَب دُمُه هدًرا رخيًصا بال جدوى؟ ماذا عليِه لو تريَّث قلياًل، واستطاَع أن يكِظَم َغيَظُه 
غًدا، ويسايَر هؤالِء املستعمريَن، ثم يسعى من َطَرٍف خفيٍّ يتعرُف به إىل الوطنينَي من أبناِء دمشَق 
َلُه اللحاَق  وَن  ؟ ما أيرَس ذلك ! فكلُّ  األهايل يمقتوَن الفرنسينَي، ويتمسكوَن بوطنيتهم وسُيَيرسِّ
بالثورِة. وسُيْمَنَح رشَف اجلهاِد، فهو عريبٌّ والعدوُّ مشرتٌك واهلدُف واحٌد، وسُتشعُره هذه الوحدُة 

بيشٍء من َبْرِد العزاِء .
ويف الصباِح الباكِر كاَن عىل رأِس فرقتِه، يسرُي يف طليعِة اجليِش املتوجِه نحو الغوطِة. وكان يبُدو 
إال  يدرك مداها  أحاسيُس ال  نفسِه  القامِة، تضطرُب يف  منحنَي  الرأِس،  َس  منكَّ عىل ظهِر جواِده 

اهلل.
ويصل اجليش إىل الغوطة التي كانت يف ذلك الصباح يف أوج سحرها، كأهنا ــ وهي قطعة من 
ـ متيد بسنابلها الريانة اخلرضاء  جنات اخُللد بأشجارها السندسية الدانية القطوف، وحقول قمحهاـ 

.
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يف هذه اجلنة الوارفِة الظالِل، كاَن يرى السكوَن خمياًم عىل كلِّ يشٍء، وكانِت األرُض خاليًة من 
فالحيها ألهنم تركوها، واعتصموا يف بيوهِتم تاركنَي حقوهَلم وأعامهَلم، وكثريا ما قتَلُهم الفرنسيون 
يبعثوا  وار كي  الثُّ م من  أهنَّ مّدِعني  يعرضوهنا يف شوارِع دمشَق  بجثثِهم  ثم جاءوا  وراَء حماريثِهم، 

الرهبَة واخلوَف يف قلوِب املواطنني .
وأخَذ اجليُش جيوُب الغوَطَة حقاًل حقاًل، وقريًة قريًة، فال يعثُر عىل أثِر الثواِر الذين كانوا ُيتقنون 

فنَّ احلرِب، ويعرفوَن كيَف يتفوَن وكيَف يظهروَن .
وكاَن املالزُم أمحُد بُن رزوٍق َطواَل الوقِت صامًتا، ُيعبِّـُر وجُهُه عن همٍّ وقلٍق حتى أنكَر رئيُسه 

الفرنيسُّ وجوَمه .
طريَقُه  اجليــــُش  يأخُذ  ظلمُتُه  اشـــــتدْت  فإذا   ، الليُل  ويقبُل  متباطًئا  ثقياًل  النهاُر  ويميِض 
للعــودِة إىل دمشَق خائًبا، وقائُدُه الفرنيسُّ يتميَّـز )3( غيًظا وحنـــًقا وهو يتســــاءُل : أيَن الثواُر 
أخَذ  حتى  هذا  تساؤلِه  من  ينتهي  كاَد  وما  ؟  مراكَزنا  أهيامجون  ؟  يوم  كلَّ  دمشَق  يف  نراُهم  الذيَن 
وابٌل من الرصاِص ينهاُل فجأًة عىل مؤخرِة اجليِش فرُيدي عرشاِت اجلنوِد رصعى، ويرتدُّ اجليُش 
ويرسُل أنواَره الكشافة َفال يرى أحًدا، ولكنَّ حقاًل واسًعا من القمِح تتحرُك سنابُله الريانُة وتتاموُج 
اُر فيه، وما تكاُد  النَّ ُتوَقَد  بالنِّْفِط، وأن  ُيَرشَّ احلقُل  ُه الكمنُي، فيأمُر أن  أنَّ القائُد الفرنيسُّ  ، فيدرُك 
وَن عىل اجليِش الَعَرْمَرم بشجاعٍة ال حدَّ  رائحُة النفِط تنترُش حتى يرَج من احلقِل عرشُة رجال ينقضُّ

هلا، ويتساقطون يف ساحِة الرشِف واحدًا تِْلَو آخَر بعَد أْن يكبِّدوا اجليش خسائَر فادحًة .
ويربُز القائُد الفرنيسُّ منتفَخ األوداج )4(  يعدُّ اجلثَث ثم يقوُل بلهجٍة أراَدها أن تكوَن ساخرًة، 
أمحَد،  باملالزِم  ويصيُح  فقط؟  عرشٌة  ؟  عرشٌة   : والتقديِر  باإلعجاِب  مليئة  جذابًة  برغِمه  فجاءْت 

ويأمُره أن يفتَِّش جيوَب القتىل وُيرَج ما فيها ، ثم يرتجَم له مجيَع مايف أوراِقهم .
يمتثُل املالزُم الشابُّ لألمِر، وكلُّ عرٍق فيه يضطرُب وينقبُض، ولوال قدرُتُه العجيبُة عىل ضبِط 

)3( يتقطع .                                                            )4( الَوَدج : عرق يف العنق . 
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نفِسِه والسيطرِة عىل أعصابِِه الفتضَح أمُرُه .
ثم يويل القائَد ظهَره، وينحني عىل أول شهيد، وكاَن الشهيُد شابًّا يف مثِل عمِرِه، ويُمدُّ يًدا مرجتفًة 
إىل صدِره فيخرُج من جيبِِه أوَل ما يرُج مصحًفا صغرًيا هو كاألصِل من مصحِفه الذي ال يفارُقُه 
ه وهَي تودُعه وتزوُده  أبًدا، فيضمُّ املصحَف إىل صدِرِه بخشوٍع ، وُيغمُض عينيِه حلظًة فتتمثُل له أمُّ
باملصحِف ضارعًة إىل اهللِ أن يعيَده إليها ساملًا، ويقوُل يف نفِسه : ال شكَّ يف أنَّ أمَّ هذا الشهيِد قد 
ي، ويشعُر باحلزِن يذيُب قلَبه كأنَّه واقٌف أماَم جثِة أٍخ عزيز عليِه،  دته باملصحِف كام زودتني بِه أمِّ زوَّ
فَيْطِفُر )5(  الدمُع إىل عينيِه، وهو الذي كاَن عيصَّ الدمِع ال يعرُف التخاذَل أبًدا : ينتفض ومتتدُّ يُده 
دوَن إرادٍة منُه إىل بندقيتِه يريُد أن يفرَغها يف صدِر القائد ِ، وقد أخَذ يشعرُه نحَوه ببغٍض واحتقاٍر 
ُه عاَد فرتاجَع وهَو يقوُل : ال ال ، لن أموَت من أجِل واحٍد مهام كاَن كبرًيا، سأقتُل  يأكُل قلَبُه، ولكنَّ
منُكم العرشاِت بل املئاِت، واألياُم بينَنا ، ولكنِّي ال أستطيُع بعَد اليوِم أن أعوَد معُكم أهيا األوغاُد 

ام . )6( ، لن أستطيَع ذلَك أبًدا . سأبقى هَنا أقاتُلكم إىل جانِب إخواين عرِب الشَّ

ويرصُخ القائُد الفرنيسُّ بلهجٍة قاسيٍة نافذِة الصرب : مالَك ؟ ماذا وجدَت ؟ فريدُّ أمحُد بن رزوٍق 
بصوِت متهدٍج وهلجٍة متحديٍة : وجدُت مصحًفا صغريًا أريُد أن أحتفَظ به أنا .

َولَوى الفرنيسُّ شفتيِه مستْهِزًئا ويقوُل بال مباالٍة : لَك ذلَك إْن ِشْئَت، ُثمَّ ماذا ؟ فيقوُل أمحُد : 
ًزا وصورًة خلمسِة أطفاٍل . ووجدُت مندياًل مطرَّ

وكاَن ما يف جيوِب الشهداِء ال يتلُف عن ذلَك إال قلياًل، وكاَن واضًحا أنَّ الثواَر كانوا حريصنَي 
هم بعَد استشهاِدهم . أال حيملوا بطاقاهِتم الشخصيَة؛ لئال يلحَق السوُء بُأرَسِ

اًل يوهُم نفَسه باالنتصاِر، ولكنَّ شخًصا واحًدا مل َيُعْد . ويُعوُد اجليُش إىل دمشَق ُمهلِّ

)5( يقفز .
)6( الوغد : الدينء.
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1 ــ من بطل هذه القصة ؟ ومن أي بلد هو ؟
2 ــ متى وصل بطل القصة إىل دمشق ؟ وبم وصفتها الكاتبة ؟

3 ــ ما العمل الذي أسنده االستعامر الفرنيس إىل أمحد ؟ وما اهلدف منه ؟
4 ــ كان أمحد بني شعورين خمتلفني حيار بينهام . وضح ذلك .

5 ــ ما الفكرة التي ملعت يف ذهن أمحد بعد أن تلقى األمر بقتال إخوانه العرب ؟
6 ــ بَِم وصفت الكاتبة غوطة دمشق ؟

7 ــ كيف قابل الفالحون السوريون دخول اجلنود الفرنسيني الغوطة ؟
8 ــ مل كان الفائد الفرنيس يتميَّز غيًظا ؟

َر الفالحون كمينًا للجيش الفرنيس ؟ وبم قابل قائده شجاعتهم ؟ 9 ــ كيف دبَّ
10 ــ ماذا وجد القائد الفرنيس يف جيوب الثوار السوريني ؟ وما داللة ذلك ؟

11 ــ كيف انتهت هذه القصة ؟ وما مغزاها ؟
12 ــ لو كنت يف موقف أمحد هذا ماذا ستفعل ؟

1 ــ اخرت عنوانا آخر هلذه القصة غري ما ذكرته الكاتبة .
2 ــ تعرف عىل عنارص كتابة القصة، وهل استوفتها هذه القصة ؟

3 ــ وضح معاين املفردات اآلتية بعد الرجوع للمعجم .
شامخ : ..........يكظم : ........... السندس : ...............
خيالء : ............. يمقت : .......... متيد : .................

أســـــئلة

تـدريبـــــــات
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غضونا : ........... متورع : .............. الوارفة : ...............
يؤرق : ..............َيُؤم : ............... عرمرم : ...............

ج : ............... ُيكبِّدوا : ........... ينهال : ............... متهدِّ
ح نوع الصورة البيانية يف اجلملة التالية :  4 ــ وضِّ

» ربيع دمشق ضاحك فّياض «
5 ــ أعرب هذه اجلملة » لوى الفرنيس شفتيه مستهزئًا« 

6 ــ اضبط هذه العبارة بالشكل :
» ويصل اجليش إىل الغوطة التي كانت يف ذلك الصباح يف أوج سحرها كأهنا ــ وهي قطعة من 
ـ متيد بسنابلها الريانة اخلرضاء  جنات اخللد بأشجارها السندسية الدانية القطوف، وحقول قمحهاـ 

. »
7 ــ هل سبق لك زيارة الغوطة؟ إذا كان األمر كذلك فهل تستطيع وصفها لزمالئك التالميذ؟

8 ــ اكتب ما يرادف الكلامت اآلتية : 
دانية : ............ اعتصموا : ........ الرهبة : ........ جيوب : ....... يعثر : .......

9 ــ هل تستطيع أن تفرق بني كلمتي ) وجوم ، خوف ( يف املعنى ؟
10 ــ كيف جتيب عن السؤال : » أليس من اخلري له وإلخوانه عرب الشام أاّل يعدم ؟« أجتيب 

»بنعم« أو »بىل« ؟ وما السبب ؟
د شيئًا من الصفات التي امتاز هبا املالزم أمحد بن رزوق ؟ 11 ــ عدِّ

12 ــ حاول أن تكتب قصة عىل غرار هذه القصة وتقدمها ألستاذك . 
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الطبيعُة مَجيلٌة ساحرٌة حافلٌة )1(  بآالِء )2(  اهللِ وخرياتِه ، عاش فيها اإلنساُن ينعُم بام أفاَء )3( اهلل 
هذا    )4( وغضَّ البيئة،  هذه  تلوثت  فقد  وِسحَرها،  فتنَتها  الطبيعِة  عىل  حيفْظ  مل  ولكنه  منها.  عليه 

التلوث مما كانت حتظى به من مجاٍل .
ه . األقذاُر  ومصادُر هذا التلوِث كثريٌة، دخلْت عىل اإلنساِن مع تياِر املدنيِة الدافِق بخرِيه ورشِّ
والقامماُت تلقي هبا يُد اإلنساِن عىل األرِض هنا وهناك، واملصانُع جتمُع نفاياهِتا حوهلا أو عىل مقربٍة 
ُرها، وتذهُب  منها، وتطرح ماختلَف من أمحاٍض وكياموياٍت وزيوٍت يف مياِه األهناِر والبحاِر فتكدِّ

بصفِوها، وقد ُتفني الكثرَي من أسامِكها، وترتك منها كوماٍت َعِفنًة تزيُد من تلوِث البيئِة .
الزروع والثامر، وحتملها سموًما ضارًة، كثرًيا ما تقيض ــ إىل جانب  ية تلوث  واملبيداُت احلرشَّ
احلرشاِت ــ عىل الطري والسمِك واحليواِن ، وختلِّف أمراضًا خطرًة متتد إىل حلوم املاشية وأكبادها 
وألباهنا، وقد تترسب هذه املبيدات من مصانِعها وخزاناهتا، فتفتك باإلنسان ، أو تسبب له العمى 

والتشوه، ولنا فيام حدث بمدينة بوبال باهلند عظٌة وعربة .
الصحة  عىل  خطُره  له  املشعِة  والنظائِر  والنوويِة  الذريِة  التجارِب  من  ينبعث  الذي  واإلشعاع 

واحلياِة، وقديمتدُّ هذا األثُر سننَي طوااًل .
ُد طاقًة حراريًة هائلًة، وأنَّ هذِه الطاقَة ستهلُب  ويرى علامُء البيئِة أنَّ املصانَع واملفاعالِت الذريَة تولِّ

جوَّ األرض، وسرتفُع درجَة احلرارِة يف األهناِر والبحاِر إىل حدٍّ يقتُل السمَك ويقيض عىل تكاثِره .
والسيارات واحلافالت )5( والشاحنات التي جتوب املدن والطرق ليَل هناَر، ُتْفِعُم )6( اهلواَء بأول 
أكسيِد الكربوِن، وثاين أكسيِد الكربوِن ، وغريمها من الغازات الضارِة، وليست السياراُت بأنواِعها 

ث 10 ــ الـتـــلوُّ

)1( مليئة .                        )3( منح .                )5( مجع حافلة وهي السيارة الضخمة .
)2( آالء اهلل : نعمه .        )4( نقص .              )6( متأل .
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َخاِن تنترُش  ، فإنَّ مداخَن املصانِع تلقي إليِه بسحٍب من الدُّ هي وحَدها التي تنفُث سموُمها يف اجلوِّ
يف آفاقِه، وتقيض عىل » األكسجني « به .

؛ ألهنا تِفعُم الطبقات العليا منه  والطائراُت التي هي أرسُع من الصوِت أشدُّ خطًرا عىل نقاِء اجلوِّ
ن غاِز » األوزون « الذي يقي خطَر األشعِة »  َفٍة من الغاِز غرِي التامِّ االحرتاِق، متنُع تكوُّ بمقاديَر مكثَّ

فوِق البنفسجيِة« التي حترُق العيوَن، وأديَم )7( األجساِد. 
: طعاٌم  آثاُرها عليها كآبًة وخطًرا  الرهيبُة إىل حياِة اإلنساِن، فرتكت  التلوِث  يُد   امتدْت  هكذا 
)8( به شارُبه، وهواٌء مشبٌع باجلراثيم، ومناظُر شائهٌة )9( تقذي)10( هبا العنُي،  ملوٌث، وماٌء َيَغصُّ

وضجيٌج هادُر يف املصانِع واآلالِت .
وصحا العامُل يف الفرتِة األخريِة إىل املشكلِة، وُأصدرت فيها النرشاُت ، وُألَِّفت الكتُب، وأكثُرها 
ل الصناعُة وحَدها َتبَِعَتها ، ألنَّ هلا مصادَر  بَِعَة عىل الصناعة؛ ولكنَّ املشكلَة أبعُد من أن حُتمَّ تلقي التَّ

طبيعيًة من غازاِت الرباكنِي، ومصادَر أخرى من إمهاِل اإلنساِن وعدِم مباالتِه .

، والعلِم، وعىل اجلهِد الفرديِّ . ولقد أصبح عالُجها يرتكُز عىل احلسِّ اجلاميلِّ
إهنا يف حاجٍة إىل فرٍد حيبُّ اجلامَل يف نفِسه ويف غرِيه، ويأنُق )11( بِه ، وحيُثام يكن يساعْد عىل أن 

ابًة . تكوَن البيئُة نظيفًة جذَّ
وحلُّ املشكلِة عىل املستوى املحيلِّ يف حاجٍة إىل أن ُتبنى املدُن عىل نحٍو صحيِّ نظيٍف، ويف حاجٍة 
إىل إشاعِة الوعي الصحيِّ بني أبنائِها، وبنَي أبناِء القرى والريِف، وإىل وضِع القواننِي املنظمِة ملقاومِة 

التلوِث يف البيِت ، ويف الشارِع، ويف البحِر، ويف اجلوِّ .
م إلقاء  أما عىل املستوى العاملي ، فبعقد املعاهدات التي حتدُّ من التفجريات الذرية والنوويَّة، وحترِّ

الزيوِت واألمحاِض والنفاياِت يف األهنار والبحار .

)7( جلد .                                                  )8( يعرتض يف حلقه .
)9( قبيحة.                                              )10( املراد ما تتأمل به من مناظر .

)11( يعجب به .
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َخاَن والغازاِت إىل ارتفاعات عالية، وملحركات  وعىل العلم أن يصنَع نظاًما للمداخن َتنُقل به الدُّ
السيارات حتى تعطي أقل قدٍر ممكن من الغازات، وأن جُيرَب فيكثَر من التجارب التي جُتَرى عىل 

املبيدات واملطهرات حتي تنحرَص أخطاُرها يف أضيق نطاق .
وإن مل ُتواُجه هذه املشكلة بام هي جديرٌة به من الفكِر والعمل ، ومن اإلعالِم والتخطيِط والتجريِب 

عىل املستويني املحيل والعاملي ، فستزداد أخطاُرها، ويزداد العجُز عن وضِع احللوِل احلاسمِة هلا .

1 ــ ما مصادر التلوث ؟ وما مدى رضره عىل اإلنسان واحليوان ؟
2 ــ كيف تعالج ظاهرة التلوث ؟ وعىل أي املستويات ُتعالج ؟

3 ــ أين تقع مدينة بوبال ؟
4 ــ ما دور الفرد املعتاد يف مكافحة التلوث ؟

5 ــ ما فائدة غاز األوزون ؟
6 ــ لو تركت هذه املشكلة ومل تنل ماهي جديرة به من الفكر والعمل، فامذا سيحدث ؟

1 ــ » الطبيعة مجيلة ساحرة، حافلة بآالء اهلل « .
أ ــ ما معني : حافلة، آالء ؟

ب ــ ضع كلمة » آالء « يف مجلة من تعبريك .
التلوث مما  البيئة ، وغضَّ هذا  فتنتها وسحرها، فقد تلوثت هذه  الطبيعة  2 ــ » ومل حيفظ عىل 

كانت حتظى به من مجال « .
أ ــ ما معنى الفتنة والسحر ؟ وما معنى : غّض ، وحتظى ؟

أســـــئلة

تـدريبــــــات
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ب ــ أين فاعل » حيفظ« ؟ وما نوعه ؟ 
3 ــ » وهكذا امتدت يد التلوث الرهيبة إىل حياة اإلنسان ، فرتكت آثارها عليه كآبة وخطًرا « .

أ ــ ما فائدة التعبري بكلمة » خطًرا « بعد كآبة ؟
ب ــ وضح اجلامل التصويري يف » امتدت يد التلوث « .

4 ــ كيف تفرق يف املعنى بني كل تعبريين مما يأيت : 
َتْقَذى به العني ــ ُتؤَذى به العني

حلوٌل مثمرٌة ــ حلوٌل حاسمٌة
5 ــ يقال : » قد يغّص باملاء شاربه« . » قد يقتل الدواء امُلْسَتْشِفَي به « .

وازن بني العبارتني 
6 ــ ما مضارع األفعال اآلتية ؟ وما مصادرها ؟

الفعل                         املضارع                         املصدر
عـاش                     ..............                             ..............

أفــــاَء                    ..............                            ..............
غـض                    ..............                            ..............
صحا                    ..............                             ..............

7 ــ أعرب ما كتب باألزرق يف العبارات التالية :
ــ مل حيفْظ عىل الطبيعة فتنتها .

ــ اإلشعاع الذي ينبعث من التجارب الذرية له خطره .
ــ إن مل تواجه هذه املشكلة بام هي جديرة به فستزداد أخطارها .

8 ــ اكتب يف املوضوع التايل : 
ختيل ما سيكون عليه املستقبل إذا مل تواجه مشكلة التلوث بام هي جديرة به من فكر وعمل .
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خرَج النعامُن بن املنذِر ملُك احِلريِة يوًما يتصيَُّد عىل فرِسه اليحموِم)1(، فأجراه عىل إثر عري )2(، 
فذهَب به الفرُس يف األرِض، ومل يقدْر عليِه، وانفرَد عن أصحابِه، وأخذُته السامُء ، فطلَب ملجًأ 
يلجأ إليه، فدفع إىل بناٍء، فإذا فيه رجٌل من طييء يقال له حنظلة، ومعه امرأة له، فقاَل هلام : هل من 
إليه فــــأنزَله، ومل يكن للطــائيِّ غرُي شــاٍة، وهو ال يعرُف  مأوى؟ فقال حنظلُة: نعم ، فخرج 
النعمــاَن، فقـاَل ألمرأتِه : أرى رجاًل ذا هيئٍة، وما أخلَقُه أن يكوَن رشيًفا خطرًيا، فام احليلُة؟ قالْت: 

ة)3(. خرُتُه َفاْذبِح الشاَة ألختَذ من الطِحنِي ُخبَز َملَّ عندي يشٌءُ من َطحنٍي كنُت ادَّ
وأخرجِت املرأُة الدقيَق فخربْت منُه، وقام الطائيُّ إىل شاتِه فاحتلبها، ثم ذبحها. فاختذ من حلمها 

مرقًة مضرية )4(، وأطعمه من حلِمها، وسقاه من لبنِها، وجعل حيدُثه بقيَة ليلتِه .
فلام أصبَح النعامُن لبَس ثياَبه ، وركَب فرَسه ، ثم قال : يا أخا طييء ، اطلب ثواَبك . أنا املِلُك 

النعامُن، قال : أفعُل إْن شاَء اللـُه.
زماًنا حتى أصابْتُه نكبٌة وجهٌد،   َ الطائيُّ بعَد ذلك  ثم حلَق اخليَل ، فمىض نحَو احلريِة، ومكَث 
وساءْت حاُله، فقالت له امرأُته : لو أتيَت املِلَك ألحسَن إليَك. فأقبَل حتى انتهى إىل احلريِة، فوافَق 

يوَم بؤِس النعامِن ، فإذا هو واقٌف يف خيلِه يف السالح .
فلام نظَر إليه النعامُن عرَفُه، وساَءه مكاُنه، فوقَف الطائيُّ املنزوُل به بنَي يدي النعامِن، فقاَل لُه: أنت 
الطائيُّ املنزُول به ؟ قاَل : نعم . قال : أفال جئَت يف غرِي هذا اليوم ؟ . قال : أبيَت اللعَن، وماكاَن 
ا من قتلِه، فاطلب  لو سنَح يل يف هذا اليوِم قابوٌس ابني مل أِجْد بدًّ علِمي هبذا اليوم ؟ قال : واهللِ 
نيا بعَد نفيس؟  حاجَتَك من الدنيا، وسْل ما بَدا لَك فإنََّك مقتوٌل. َقال أبيَت اللعَن، وَما أصنُع بالدُّ

11ــ مــروءة ووفـــاء

)1( اليحموم معناه األصيل : الدخان .                                                                 )2( احلامر الوحيش .
)3( امللة : الرماد احلار واجلمر، وخبز امللة : ما يصنع فيها .                                    )4( املضرية : أن يطبخ اللحم باللبن البحت 

الرصيح حتى ينضج .
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قال النعامُن : إنه ال سبيَل إليها قاَل : فإن كاَن ال بدَّ فأجلني حتى أمِلَّ بأهيل، فأويَص إليهم، وأهييء 
حاهلم، ثم أنرصُف إليك . قال النعامُن : فأِقم يل كفياًل بموافاتِك ، فالتفَت الطائيُّ إيل رُشيِك)5( بن 

عمرٍو ، وهو واقٌف بجنِب النعامِن، فقال له : 
يــاشـــــــريًكـا يـا بــــَن عــمــــرٍو                 هـْل مـــن الـــموِت حمـــــاَلــْه )6( ؟
يــا أخـــا كــــــــلِّ ُمَضــــــــــاٍف)7(               يــا أخــا مـــن ال أخـــــــا َلــــــه
يــــا أخـــــا النعــــامِن ُفـــــكَّ الــ                  ــيـوَم ضيـــــًفا قــــــــْد أتــــى لـْه

فأبى رشيك أن يتكفل به ،فوثب إليه رجٌل من كلب يقال له قراُد بن أجدَع، فقال للنعامن : أبيَت 
نه إياه، ثم أمر للطائي بخمس مئة ناقٍة.  ، قال النعامُن : أفعلَت ؟ ، قال : نعم. فضمَّ اللعَن، هو عيلَّ
فمىض الطائيُّ إىل أهِله، وقد جعَل األجَل حواًل من يومه ذلك إىل مثل ذلك اليوم من قابٍل، فلام 

حال عليه احلوُل، وبقي من األجل يوٌم، قال النعامن لقراد : ما أراك إال هالكًا غًدا، فقال قراٌد : 
فــــإن يُك صــدُر هــــذا اليــوِم وىلَّ                 فــــإن غــًدا لنــــــاظــــِره قـريـــُب

فلام أصبح النعامن ركب يف خيله ورجله متسلًحا كام كان يفعل حتى أتى الغِريَّني )8( فوقف بينهام، 
وأخرج معه قراًدا، وأمر بقتله، فقال له وزراؤه : ليس لك أن َتْقتله حتى يستويف يوَمه، فرتكه ، وكان 
د   رَّ النعامن يشتهي أن يقتل قراًدا لُيْفِلَت الطائيُّ من القتِل، فلام كادت الشمُس جَتُِب)9( وقراد قائم جُمَ

يف إزاٍر عىل النِّْطع )10( ، والسياُف إىل جنبه، أقبلت امرأُته وهي تقوُل : 
َعـا ي يل قــراَد بـــن أجــدع                  رهيـــًنا لـقـتـــــل ال رهيــــًنا ُمودَّ أيا عــنُي َبـكِّ
أتتـه املنــايا بغـــــــتًة دون قــوِمــِه                 فأمسى أسرًيا حـــارَض البيِت أرَضعا )11(

)5( كان رشيك هذا رديف النعامن ، جيلس عن يمينه ويرشب بعده ، ويلفه إذا غزا.
)6( حمالة: حيلة .

)7( املضاف : الذي أحيط به ، والذي أجليء وأحرج وأثقل بالرش .
ا فنفذ أمره، فلام أفاق  )8( زعموا أن النعامن غضب ليلة عىل نديمني له وهو سكران ، فأمر أن حيفر لكل منهام حفرة، ويلقى فيها حيًّ
سأل عنهام فخرب بخربمها، فأمر أن يبنى عىل قربهيام بناء مجيل، وسمى البناءين الغريني ، والَغِريُّ : احلَسُن، وجعل لنفسه كل سنة 

يومني : يوم بؤس ويوم نعيم، فيقتل يوم بؤسه أول من يلقاه، وحيسن إىل أول من يلقاه يوم نعيمه بمئة ناقة .
)9( جتب : تغيب .                                     )10( بساط من جلد .                                  )11( ذليال .
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فبينام هم كذلك إذ ُرفع هلم شخٌص من بعيد، وقد أمر النعامُن بقتِل قراد، فقيل له ، ليس لك أن 
. ائيُّ تقتله حتى يأتيك الشخص فتعلم من هو ؟ فكفَّ حتى انتهى إليهم الرجل ، فإذا هو الطَّ

لك عىل الرجوِع بعَد إفالتِك من القتِل؟ قال:  فلام نظَر إليِه النعامُن شقَّ عليه جميُئه ، فقال له : ما مَحَ
نة، وأمر هبدم الغريني ، وعفا عن  الوفاُء فرتك النعامن القتَل منذ عام ذلك اليوم، وأبطل تلك السُّ
ُكام أوىف وأكرم، أهذا الذي نجا من القتِل فعاد ، أم هذا الذي  قراٍد والطائي، وقال: واهلل ما أدري أيُّ

ضمنُه ؟ واهلل ال أكوُن أألم الثالثِة، فأنشأ الطائي يقول : 
ما كنـــــت ُأخلف ظنه بعـــد الـذي            أســـدى إيلَّ مـن الَفَعـــال اخلــايل
دي وَفَعـــــايل ولقد َدَعْتـنِي للخـــالِف ضـــاللتي            فأَبيــــُت غرَي متـــجُّ

اِل)12( ٌة             وجــــــزاُء كلِّ ُمكــــارٍم َبــذَّ إنـي امـرٌؤ منـي الوفـــــاُء َســــِجـيَّ

1 ــ ماذا حدث للنعامن بن املنذر يوم خرج للصيد .
2 ــ كيف قابل الطائيُّ جلوء النعامن إليه ؟، وكيف كان موقف امرأته العربية ؟

3 ــ ماذا فعل النعامن قبل أن يربح مسكن األعرايب ؟
4 ــ ما املفاجأة التي قابلت الطائي يوم جلأ إىل النعامن ؟

5 ــ ماذا طلب الطائي من النعامن ؟ وما رأيك يف موقف ابن أجدع ؟
6 ــ مل كان النعامن يشتهي قتل ابن أجدع ؟

7 ــ يف القصة شطر بيت ذهب مثاًل . عينه وبني فيم يرضب .

)12( َكاَرَمه فكرمه كنرصه غالبه يف الكرم فغلبه فيه. والبذال كثري البذل والعطاء .

أســـــئلة
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8 ــ هذه قصة من قصص الوفاء، وهي خصلة حّث عليها اإلسالم ورّغب فيها، فاذكر رأيك يف 
شخصيات هذه القصة .

) النعامن بن املنذر ــ الطائيِّ ــ ابن أجدع ــ امرأة الطائيَّ ــ رشيك (.

1 ــ وضح معاين املفردات اآلتية : 
ملجأ : ............ أبيت اللعن : ..............سنح يل : ..................
ألِمَّ : ............ رجله : .............. مكث : ........... أبى : ..........

2 ــ كلمة ) حنظلة ( ممنوعة من الرصف ملاذا ؟ 
3 ــ كيف تعرب هذه اجلملة ؟ » فأمسى أسرًيا « ؟

4 ــ وضح الصورة اجلميلة يف صدر هذا البيت :
أتته املنايا بغتة دون قومه         فأمسى أسريا حارض البيت أرضعا

5 ــ الكلامت اآلتية مهزاهتا مهزات وصل . ملاذا ؟
امرؤ ــ امرأة ــ ابن حنظلة ــ انرصف ــ انفراد .

6 ــ اضبط هذه العبارة بالشكل : » فلام أصبح النعامن لبس ثيابه، وركب فرسه ، ثم قال : يا أخا 
طييء، اطلب ثوابك. أنا امللك النعامن، قال : أفعل إن شاء اهلل « .

7 ــ يا شــــريكا يـا بـن عمـــرو                هـل مــن املــــوت حمــــــاله ؟
يــــا أخـــــا كـــلِّ ُمضـــاف               يـــا أخــــا مــــن ال أخـــا لـه

يا أخـــــا النعمـان ُفـكَّ اليـوم                ضيـــــفًا قـــد أتـــــى لــــه
ــ ما فائدة تكرار النداء ؟ ومن املنادي ؟

ــ ما نوع املنادى يف قوله : » يا أخا كّل مضاف « ؟
ــ ما الفائدة من االستفهام يف قوله : » هل من املوت حمالة ؟ «؟

تـدريبــــــات



رايسُّ الثَّاين الفصُل الدِّ
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والقلق، وهو ضامن  اخلوِف  باألمان واالستقرار، وهو عكُس  ُتوصف  عبارٌة عن حالة  األمُن 
عدم التدخل أو التأثري أو االعتداء عىل األرواح واملمتلكات واألعراض بكافة صورِه وأشكالِِه .

ولقدأصبَح لكلمة األمِن جماٌل رحٌب وصًدى واسٌع يف كلِّ أنحاِء املعمورة، تبًعا للتطوراِت اهلامِة 
التي مسْت هنَج حياِة األفراِد واجلامعاِت، وذلك نتيجة ملا أحدثته الثورُة الصناعيُة من تغيرٍي ِجذريٍّ 

يف نسِق احلياِة واملفاهيم السلوكيِة، وعدم استقرار هيكلية املجتمعات اإلنسانية املعارصة.
حياة  باستقراِر  ُق  املتعلِّ االجتامعيُّ  األمُن  فهناَك  لإلنسان.  احليويِة  النواحي  كلَّ  يشمل  فاألمن 
املعييشُّ  األمُن  وهناك  وأنفِسهم.  وأعراِضهم  أمواهلم  عىل  وُطمأنينتِهم  واجلامعِة،  الفرِد  املواطِن 
املاِل  العيِش واستثامَر  أوَل ما يكفُل رغَد  الذي يكفُل   ، الغذائيِّ واالقتصاديُّ أو كام يسمى األمن 
، دون  ما حيتاُجه  للمجتمع صناعَة  تكفُل  التي  املتعددِة  بأوجهه  الصناعيُّ  األمُن  وتنميته. وهناك 
خوٍف من دوٍل صناعيٍة تقطُع لسبٍب من األسباِب إمداداِت صناعاهِتا، إضافًة إىل األمِن الصناعيِّ 
من  الكثرَي  يتناول  الذي  الوطنيُّ  األمُن  وهناك  واإلنسان.  البيئة  عىل  وأثرها  نفسها  املصانع  من 
املفاهيم، كتأمني اخلدمات األساسية لإلنسان، ومواجهة األخطار واألحداث الطارئة التي قد هتدد 
الوقايِة  وتوفرَي  الرفاهيِة  وتأمنَي  االجتامعية،  والتأمينات  اإلنسانية  الرعاية  يتناول  كام  الفرد،  حياة 
من اإلجرام واالنحراف. لقد قال املاوردي : » إن ما تصلح به الدنيا حتى تصرَي أحواهلا منتظمة  
وأموُرها ملتئمة ستة أشياء يف قواِعدها وإن تفرعت وهي : ديٌن متبٌع، وسلطاٌن قاهٌر، وعدٌل شامٌل، 

وأمٌن عاٌم، وخصٌب دائٌم، وأمٌل فسيٌح «)1(

1 ــ األمـن العــــام :

1 ــ األمن .. مفهوُمه وأنواُعه

)1( حممد عيل نصري ، جملة األمن ــ العدد 27، ص 39، وزارة الداخلية يف اململكة العربية السعودية، 1407هـ .

أنـواع األمــن :
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اختل  فإذا  اهللِ عىل خلقه،  نعِم  أكرب  اإلنساِن من  نعمُة اإلسالم، واألمان يف األوطان، وصحة 

ميزان األمِن فإن ذلك مدعاٌة لعدم طمأنينة الفرد عىل مالِه ونفِسه وعرِضه، وبالتايل ينعكس أثره 
عىل شتى مظاهِر احلياة والنشاطاِت املختلفة. فكلُّ سلوٍك فرديِّ خمالٍف للعقيدِة والقانوِن واألعراِف 
والتقاليِد فيه أًذى لألفراِد واملجتمِع. وإذا ُتِرَك كلُّ فرٍد يترصُف كيفام يشاُء دوَن مراعاٍة ألمِن الفرِد 
ها اخلوُف والقلُق. واألمُن العامُّ من واجِب الدولِة  واملجتمِع، فإن الطمأنينَة تتالشى فيهم وحيلُّ حملَّ

واملواطِن، وتعاوهُنام يمكُنهام مجيًعا من االستقرار والتقدِم والرفاهيِة .
أصبـــُح  وإنام  االعـــتداءات،  من  واملمتــلكاِت  النظاِم  محـايِة  عىل  مقترًصا  يعْد  مل  األمَن  إنَّ 
واســـتمرار  ة  العامَّ حيـــاَته  ومتسُّ  اليوميـــَة،  حياَته  متسُّ  املجتمِع  يف  متنوعٍة  بمظـــاهَر  ُيعَنى 

بقائه ضــمن املجتمِع الواحد.
باألمان واالطمئنان  الفرد   يشعر  بالشعور واإلحساس، فحينام  وثيق  ارتباط  هلا  األمن  وكلمة 
واالستقرار، فإنه يامرس وظيفَته ودوَره يف احلياة باستمرار واطراد دونام فزٍع أو اضطراٍب نفيسٍّ أو 
، وبالتايل يشارُك جمتمَعه يف الرقيِّ والتقـــدِم والرخاِء، وتكويِن احلضــــارِة اإلنســــانيِة.  عضويٍّ
والشعوُر باألمن والسكينة يعني توفَر احلاميِة لألشــياِء املاديِة كاملمتلكاِت، واملعنــوية كالِعــرِض 
وتكون  البعض،  بعضهم  ومن  أنفسهم  من  لألفراِد  احلاميُة  وتكوُن  والكرامِة،  والشـــرِف 
ونقــاءه  وجـــوده  هتدد  التي  واجلرائم  واملهـــالك  األخطـار  من  بحمـــايته  للمجتــــمع 

وتطـــوره ، مثل الزالزِل والفيضــاناِت والبطــالِة والفراِغ واملخدراِت. 
إن من واجِب كلِّ مواطٍن االشرتاَك يف منِع اجلريمِة، واملشاركَة يف استتباب األمِن مع األجهزة 
املتعددة املختصة أجهزة وزارة الداخلية وقطاعاهِتا؛ ألن منع اجلريمة ال يكون فقط بانتشاِر رجال 
األمن يف كل زاوية وشارع، بل يكون حسب املفاهيم العلمية احلديثة املتضمنة منع تكون السلوك 
املنحرف املخل باآلداب والسكينة العامة. هذا املفهوم جيب أن ينطلق من األرسة واملدرسة واحلي 

ثم املدينة ؛ ليصل إىل ترابط السلوك العام للمجتمع الواحد . 
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إن اآلالِت الصناعية التي اخرتعها اإلنسان منذ بدائيته وسخرها ملصاحِله، قد تعطي نتائَج عكسيًة إذا 
مل تتوفر هبا ُسُبُل السالمِة، فيصبح ضحية تلك اآلالت التي أنتجها خلدمة نفِسه وتسهيل شؤون حياتِه .

لتلك  املساعدة  التي تقوم عىل تصنيعها، واملواد  املواد والسلع  تبًعا لطبيعة  تتنوع  الصناعية  فاملخاطر 
الصناعة، كالسوائل املشتعلة والغازات، أو األبخرة القابلة لالشتعاِل، أو الغباِر الذري القابل لالنفَجار، 
خاصًة إذا ما اندلَع حريٌق فيها، مما يتسبب يف تدمري املنشأِة الصناعيِة، وإحلاق أرضار جسيمة برأِس املال 

والعامل والبيئة املحيطة واملجتمع .
فاملصانُع وضجيجها له أثر عىل العامل والبيئة واالقتصاد الوطني، وهي مهددة بالعديد من املخاطر مثل 
الكوارث وأعاماللتخريب، إضافة إىل اخلطر املشرتك الذي هو احلريق. فمتى ماوقعت كارثة يف مصنع أو 
ا، وقتل وإصابة الكثري من  ا أو جزئيًّ عدة مصانع فإننا نجد أن هناك نتائج مبارشة كتدمري املصنع تدمريا كليًّ

العاملني باملصنع وغريهم من السكان املحيطني باملنطقة .
واألمن الصناعيُّ له مفهوٌم وطني آخر؛ فالدولة الصناعية تشعُر باألمان نتيجة اعتامِدها عىل صناعتها، 

سواء كانت زراعية أم صناعية أم غذائية أم دوائية، أم كامليات .
الفاحِش من  اإلنتاجيِة وغالِء األسعار  واملقاطعة  اإلنتاجي  التحكِم  أِمَنْت جانَب  الدولة  فإذا كانت 
جانِب الدولِة املصنعِة، وأِمَنْت عىل شعبِها من نقص املواد واملنتجات الصناعية بمختلِف أشكاهلا وأنواِعها، 

فإهنا تفتح آفاقًا واسعًة للفرص الوظيفية وفرِص العمل لتحقق مستوى معيشًيا أفضل ملواطنيها.
لقد خطت اململكة العربية السعودية خطواٍت تصنيعيًة كبريًة ، وتعددت املصانع اإلنتاجية هبا يف كل 
الصناعات  ِغذائية وَدوائية وِصناعة األخشاب واألملونيوم وغريها من  املجاالِت، من  أنحائها يف شتى 
اخلفيفِة، وطرقْت أبواَب الصناعاِت الثقيلِة كصناعِة األسلحِة، واحلديِد والصلِب، والصناعاِت األساسيِة، 

وأكرب شاِهٍد لذلك مدينتا اجلبيل وينبع الصناعيتان للصناعات األساسية )سابك(.

2 ــ األمن الصناعي:
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اهلل سبحانه  بالرخــاِء وجعلــهام  األمُن  ارتبَط  وقـد  الرخـاِء،  الغــذائيُّ جـزٌء من  األمــــُن 
ر القرشــيني  وتعــاىل نعمـتني من أجلِّ النــعِم اإلهلية توهبــان للمخلصني من عبـاِدِه، وقد ذكَّ
هباتني النعمـتني فقــال تعاىل:{                                                                                                                          

)1( |             
فاألمن الغذائي يتحقق باإليامِن والعمل الصالح، واحلرِث والبْذِر. وبالزراَعِة يتحقُق الرخاُء، 
وأماٍن  أمن  يف  املجتمُع  ويصبُح  وغرُيها،  الغَذائيُة  الصناعاُت  وتزدِهُر  واحليواُن،  اإلنساُن  وينمو 
من الناحيِة الغذائية، ال يعتوره خوٌف وال يصيبه َعَوٌز أو فقٌر أو جوٌع. وإذا ما وجد أنه يف حاجة 
رضوريٍة أو كامليٍة يف جانٍب من جوانب احلياة وليسْت هذه احلاجُة متوفرًة، فإن التبادَل التجاريَّ 
يصبُح رضورًة ملحًة، ولكنَّ ذلك يكوُن باملامثلِة يف املعاملِة بسلعٍة أو نقد سلعة بنقد سلعة أخرى.

بعض  يف  وصلْت  أرِضها،  صحراويِة  عن  قيل  ما  رغم  السعودية  العربية  اململكة  يف  والزراعة 
، كاحلبوب واخلرضاواِت بأنواعها وأعالف املاشيِة  جوانبِها إىل مرحلة التصديِر بعد االكتفاِء الذايتِّ
والتموِر،  وبعض أنواع الفاكهِة وبخاصٍة املوسميُة منها كالعنِب والبطيِخ وغريمها، ووصلْت يف 
بعِضها اآلخِر إىل مرحلة االكتفاِء الذايت ، إال أنه مازالت هناَك بعض املحاصيِل الزراعيِة تعتمُد عىل 

ا . االسترياد، علاًم بأن اململكة  جادٌة يف سدِّ ثغراِت املحاصيِل الزراعيِة والعمل عىل إنامئها حمليًّ
ويف اجلانب اآلخر من األمِن الغذائي ، نجد اإلنتاَج احليواينَّ الذي وصل إىل مرحلِة االكتفاِء 
األلباِن  يف  الذايتِّ  االكتفاِء  مرحلِة  إىل  وصَل  فقد  التصنيُع  أما  واجلامُل.  األغناُم  وبخاصٍة  الذايت 
بأنواِعها. وقد  الغذائيِة كالطحني والعصرياِت  الصناعاِت  إىل  وبعض مشتقاهِتا والزيوِت، إضافًة 
حققت مزارع الدواِجن فائضًا يف إنتاِج الدجاج والبيض، و حققْت صناعُة املاِء العذِب من الينابيع 

ومعاجلُة املياِه املاحلِة من البحاِر ما مل حتقْقه الكثري من دوِل العاملِ .

3 ــ األمن الغذائي :

)1( )سورة قريش ( .
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ويتضُح أن األمَن الغذائيَّ اخلاصَّ بسد حاجة املجتمِع من السلِع الغذائيِة األساسيِة  الرضوريِة 
قد حتقَق يف اململكة العربية السعودية .

قال اهلل تعاىل:{                                                                                             ....| )1(
، واإلسالُم يف تعاليِمه دعا إىل اجلهاِد يف سبيِل  األمُن العسكريُّ جزٌء من حلقِة األمِن الوطنيِّ
لم والسالم. قال تعاىل :  اهللِ إلعالِء كلمِة اهللِ، ولكنَّه مل يدُع إىل االعتداِء ابتداًء، بْل شدد عىل السِّ

.)2( |                                                                                                           }

املواطِن  واجُب  اهللِ  سبيِل  يف  للجهاِد  واالستعداَد  اإلعداَد  فإنَّ  ا  حقًّ مسلمنَي  نكوَن  وحتى 
والدولِة، فالرتبيُة العسكريُة امللتصقُة بالعقيدِة ومفهوِمها أمٌر واجُب االتباِع كام بينته اآلية السابقة، 
واملقصود بالقوِة قوُة الرجاِل مع قوِة العقيدِة واإليامِن ، وقوة العتاِد حسَب إفرازاِت العرِص احلديِث 

من الصناعِة العسكريِة .
، فسوَف نرى ذلك يعتمُد عىل وسيلتني أو قوتني  وإذا أخْذنا بمفهوم األمِن العسكريِّ العرصيِّ
أساسيتني: قوة الدفاِع وقوة اهلجوِم. فمفهوُم الدفاع عند املسلمنَي ينطلُق من مفهوم اآلية » وإن 
يستطيعوَن  التي  القوة  لدهيم  تكون  أن  بد  ال  املسلمني  أن  أي   » ..اآلية  هلا  فاجنح  للسلم  جنحوا 
الدفاَع هبا عن أراضيهم وشعوهِبم، القوة التي هياُب منها األعداء، ويرهبوهنا، فتكون بذلك قوة 
دفاع سلمية تفتُك باملعتدين والضالني. ورغم أن اإليامَن الصـادَق والعزيمــَة أســاُس العمــِل 
واجلهـاِد يف سـبيِل اهللِ، فإن تلك ال تكفي وحدها ، بل إنه ال بدَّ من العمـِل عىل إجيـاِد القـوِة التي 

تعـزُز قوَة اإليمـاِن واجلهــاِد يف سـبيل اللـه . 
ومفهومه،  اإلسالِم  منهِج  حسَب  عسكريًّا  وتربيتهم  وقوًة،  إيامًنا  الرجاِل  إعداِد  من  بد  ال  لذا 

4 ــ األمن العسكري:

)1( األنفال : 60 .
)2( األنفال : 61.
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العسكرية  السيارات  بذلك كصناعة  اخلاصة  املصانع  وإقامة  بل  احلرب وحيازهتا،  وإعداد آالت 
والدبابات والصواريخ والقنابل والطائرات وغريها من مقومات احلرب احلديثة .

وعمر التصنيع احلريب يف اململكة العربية السعودية تعدى األربعني عامًا، حتى أصبح مؤسسة 
من أكرب املوسسات الصناعية يف اململكة ، يصنع الذخرية والبنادق والرشاشات والقنابل وبعض 
اآلليات العسكرية الصغرية، إضافة إىل الكثري من قطع غيار اآلالت واملعدات امليكانيكية احلربية.

واخلفيفة؛  منها  الثقيلة  احلربية  للصناعات  وإسالمية  عربية  مؤسسات  يف  تشارك  واململكة 
املقدسات  عن  للدفاع  واملسلمني،  العرب  قوة  إعداد  يف  املشاركة  جتاه  ملسؤوليتها  منها  استشعارًا 

واألرايض العربية واإلسالمية.

الصناعيِة ومفهوُمه يف دوِل  الغـرِب  الثانيِة يف دوِل  العامليِة  قبَل احلرِب  لقد كاَن مفهوُم األمِن 
ا األمُن الوطنيُّ ــ إذا  ُه القوُة العسـكريُة التي متتلُكـها الدولُة. أمَّ العاملِ الثالِث يف الوقت احلارض أنَّ
ـ فإنَّه مبنٌي عىل القوِة االقتصاديِة واالجتامعيِة والعسكريِة  ما أريَد به معًنى شامٌل يف الوقِت احلارِضـ 
وأسباِب  الرصاِع  لطبيعة  دِة  واملجرِّ العامِة  للمشاكِل  أسايسٍّ  بحٍث  عىل  حيتوي  أنَّه  كام   . ما  لدولٍة 

احلرِب وسياسِة الدولِة الداخليِة واخلارجيِة .
ويعتمُد مفهوُم األمِن الوطنيِّ عىل عدِة عوامَل متداخلٍة منها : 

محايُة استقالِل الدولِة وسيادهِتا عىل أراضيها، والقدرُة عىل محايِة املواطنني من اخلطر بام يف ذلك 
ِة،  والثقافيَّ ِة  والدينيَّ ِة  واالقتصاديَّ ِة  السياسيَّ القيِم  عىل  واملحافظُة  منه،  اخلوُف  أو  باخلطِر  التهديد 
والتنميِة الشاملِة بام يف ذلك قوُة األمِة الداخليُة، إضافًة إىل التنميِة الشاملِة ملفاهيِم األمِن الصناعيِّ 

، واملحافظة عليها من التهديِد واخلطِر )1( . والغذائيِّ والدوائيِّ والعسكريِّ

5 ــ األمُن الوطنيُّ :

)1( د . عبد اهلل السلطان، األمن القومي والعامل الثالث. الياممة ) الرياض( ، عدد 702، ص 113.
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ريَن واملحلِّلني  ِة، تقتيض من املنظِّ ِة أو الدوليَّ ِة أو اإلقليميَّ فاملتغرياُت التي تطرُأ عىل الساحِة الداخليَّ
تعينَي أسباِب تلك املتغرياِت وأثرها عىل الدولِة يف املدى البعيِد أو القريِب، ومن َثمَّ التخطيُط ملواجهِة 
األمِن  ومفهوُم  عقائديًة.  أم  اجتامعيًة  أم  سياسيًة  أم  اقتصاديًة  كانت  سواء   ، املحتملِة  اآلثاِر  تلك 
الوطنيِّ يشمُل مفاهيَم أخرى كتأمنِي اخلدماِت األساسيِة لإلنساِن، ومواجهة األخطاِر واألحداِث 
الطارئِة ، كام يتناوُل الرعايَة اإلنسانيَة والتأميناِت االجتامعيَة ، وتأمني الرفاهيِة، ودراسَة الظواهِر 

ذاِت األثِر السييء عىل املجتمِع ومعاجلَتها، وحماربة الرذيلِة بشتى أنواعها .

1 ــ عرف األمن وارشح املفهوم العام لألمن يف العرص احلارض .
2 ــ لقد تعددت أنواع ومفاهيم األمن يف عرصنا احلارض ، عدد هذه الصور األمنية مع رشح 

واحدة منها .
3 ــ ما األمن العام؟ وما دور املواطن فيه ؟

4 ــ حتدث عن املخاطر الصناعية عىل املنشأة الصناعية وعىل العامل .
5 ــ هل حتقق يف بالدنا ما يسمى من منطلق وطني باألمن الصناعي ؟ وضح ما تقول .

6ــ بم يتحقق األمن الغذائي ؟ وضح جهود اململكة يف هذا املجال .
7 ــ يعتمد األمن العسكري يف املفهوم اإلسالمي عىل دعامتني أساسيتني . اذكرمها، ثم بني هل 

تكفي إحدامها عن األخرى، مع ذكر الدليل .
8 ــ أولت اململكة العربية السعودية قوة الدفاع النصيب األكرب . علل لذلك .

9 ــ أولت اململكة اهتامًما كبرًيا بالتصنيع احلريب. فام عمر هذا التصنيع ؟ وماذا يتم تصنيعه ؟ 
وإالم هتدف اململكة من تلك اجلهود يف هذا املجال ؟ 

10 ــ عالم يعتمد مفهوم األمن الوطني ؟ وضح ذلك بالتفصيل .

أســـــئلة
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1 ــ ُعْد إىل أحد املعاجم ووضح املعنى اللغوي لكلمة ) األمن (.
2 ــ اذكر معاين الكلامت اآلتية مستعينًا بالقاموس املحيط : يعتور ، عوز ، إنامء ، نسق .

3 ــ أعرب اجلملة التالية :
ا . إننا نجد أنَّ هناك نتائج مبارشًة كتدمري املصنع تدمريًا كليًّ

4 ــ اضبط الفقرة الرابعة من املوضوع بالشكل .
5 ــ اكتب العبارة التالية مرتني بخط النسخ :

إّن من واجِب كلِّ مواطٍن االشرتاك يف منع اجلريمة واملشاركة يف استتباب األمن .
.......................................................................................................
.......................................................................................................

6 ــ اضبط عني املضارع فيام ييل : 
يشمل ، يكفل ، يرصد ، ينضح .

الوطني ، واإلسالم يف تعاليمه دعا إىل اجلهاد يف  7 ــ األمن العسكري جزء من حلقة األمن 
سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل، ولكنه مل يدع إىل االعتداء ، بل شدد عىل السلم والسالم .

أ ــ هات من العبارة : 
ــ مبتدأ وحدد خربه .

ــ صفة مرفوعة و أخرى جمرورة، وأعرهبام .
ــ حرفا ناسخًا، وعني معموليه .

ب ــ ضع )ال ( النافية بداًل من ) مل ( يف قوله : ) مل يدع ( ، وغري ما يلزم .
جـ ــ أعرب ما كتب باألزرق .

8 ــ اكتب مقالة عن الوطن وأمهيته يف حياتك .

تـدريبـــــــــــات
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قلُت لصاحبي وأنا أحاوُره : ما أشقَّ أْن يكوَن اإلنساُن إنسانًا! ، قال : ومِلَ ؟ ، قلُت : ألنه ال جيُب 
عليِه أن يعيَش فقط بل عليِه أن يسمَو إىل إنسانيتِه أيًضا. قال : وما معنى سموه إىل إنسانيتِه؟ قلُت : 

استمْع أرشْح لك مفهوَم اإلنسانيِة عندي ولك أن تناقشني بعَد ذلك .
إن اإلنسان جسٌد ونفٌس، إنه خملوٌق يشبهه الفالسفة بعمالٍق انغرزت رجاله يف الرتاب وتطلعت 
بارصتاه إليعٍل، وإىل املثل األعىل . إنه يأكل ويرشب ويتناسل ويتصف بام يتصف به أي حيواٍن من 
ذلك  أجِل  من  واحليواِن  الناس  من  غريه  مع  ونزاٍع  البقاِء،  هذا  عىل  للحفاِظ  وجهٍد  للبقاء  حبٍّ 
البقاِء. ولكنه يف الوقت ذاته حيُب ويبغُض، يريد وال يريُد، يؤمُن ويتعصُب، يعطي ويأخذ، يضحي 

ويستأثُر .
إن جلسِد اإلنساِن حقوقًا ومطالَب، وله دوافُع وحوافُز، تنتُج عن حاجاٍت ومتطلباٍت، ولكنَّ له 
إىل ذلك نفًسا هي عقٌل، وهي عاطفٌة. إهنا معرفٌة وعمٌل وانفعاٌل، وهي قادرٌة عىل السموِّ بصاحبها 
إىل آفاق املثل العليا، آفاق احلبِّ واحلق واخلرِي واجلامِل كام أهنا قادرٌة عىل اهلبوِط بصاحبها إىل َدْرِك 

احليوانيِة ومهاوي الرشِّ واألذى .
إنَّ اإلنساَن َعاجٌز عن االنفالِت من جسِده والتحرِر منُه، وهو لذلك ملزٌم بتلبية حاجاِت هذا 
ومطالِب  مطالبِه  بنَي  بجسِده،والتنسيِق  التسامى  عىل  قادٌر  ولكنه  مطالبِه،  إىل  وااللتفاِت  اجلسِد، 
النفِس الطيبِة بحيُث ال يطغى اجلسُد عىل النفِس وال متيُت النفُس اجلسَد. وقدياًم قيَل : » إنَّ جلسِدَك 
نفِسه وجسِده، بني روِحه  ُق بني  يوفِّ السعيُد من  ا«. والسعيُد  لنفِسَك عليك حقًّ ا، وإنَّ  عليك حقًّ
وبدنِه فال يضطهُد جسَدُه وُيميته، وال جيعُل من نفِسه عبًدا ألهوائه اجلسديِة وشهواتِه البدنيِة. إنَّ 
جسدًا متناغاًم مع الروح، وإن نفسا متَِّسقًة مع اجلسد مها غاية الغايات وطريق اإلنسان إىل الراحة 

النفسية والراحة اجلسدية، وبالتاىل إىل السعادة األبدية .
إنَّ جوهَر إنسانيِة اإلنساِن َضمرٌي حيٌّ ذكيٌّ واٍع ، يأمُر وينهى، يسمُح ويمنُع ، يرىض ويغضُب، 

2 ــ معنى اإل نســانية ٭

)٭( للدكتور فاخر عاقل .
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يمدُح ويوبُخ. ومهام ختتلْف آراُء الفالسفة يف أصِل هذا الضمري، وفيام إذا كان موروثا أو مكتسًبا فإهنم 
متفقون عىل أن للرتبيِة الصحيحِة واملامرسِة الذكية دخاًل كبرًيا يف تنميِة هذا الضمرِي، وإذكاِء ُشْعَلتِه، 
ويشعُرهم  عسرًيا،  حساًبا  حياسبهم  ا  حيًّ ضمرًيا  يملكون  للذين  ُطوَبى   . متوهجًة  عليها  واإلبقاِء 
بالسعادِة إذا ريض ، وبالشقاء إذا غضب، طوبى للذين إذا وضعوا رؤوَسهم عىل وساداهتم يف املساء 
عرضوا ما مرَّ هبم يف يومهم، وحكموا عليه بالصالح َفَرُضوا وعاهدوا أنفَسهم عىل االستمراِر فيه، 
روا عنه ويرتكوه. طوبى للذين  أو حكموا عليه بالطالح فأسفوا وندموا وعاهدوا أنفَسهم أن يكفِّ
يافون ضامئرهم، وترتعد فرائُصهم)1( من حساهبا، إهنم جديرون بأن يسلكوا الرصاَط املستقيَم. 

وإذا ما حادوا عنه لسبب من األسباب عادوا إىل اهلل تائبني مستغفرين .
وإذا كان صحيحًا أن األخالَق التطبيقيَة ختتلُف من مكاٍن إىل مكاٍن، ومن زماٍن إىل زماٍن فإنَّ 

نٌة . ة )2(، واضحٌة وبيِّ املبادَئ اخللقيَة الصحيحَة واحدٌة يف كل زماٍن ومكاٍن، وهي خالدٌة رسَمِديَّ
َد أن األخالَق ليســـت مبادَئ تقاُل، وال شعاراٍت ُتْطَلق، وإنام  ِي يف هذا املجاِل أن أؤكِّ منُّ َوهَيُ
هي سلوٌك وترصٌف يوميان. فصاحُب اخللِق القويِم هو صاحُب الترصِف اخللقي الصحيح. وكلُّ 

حماولٍة للفصل يف األخالق بني القوِل والعمِل ِغشٌّ رصيٌح وخداٌع َبيِّن .
وإذا كان صحيًحا أن صاحَب اخللِق القويِم يطُئ ويصيُب كغريِه من الناِس، فإنَّه صحيٌح أيًضا 
أنَّ صاحَب مثِل هذا اخللِق يتمتَُّع بضمرٍي يقٍظ حياسُبُه حساًبا عسرًيا ، ويؤنبه تأنيًبا شديًدا ، ويدفُعه 

إىل التوبِة والتكفرِي عن ذنوبِه .
إن صاحَب اخللِق القويِم ال يفعل يف الرسِّ ما يستحي منه يف العلن. إن سلوَكه واحٌد يف اجلهِر 

واخلفاِء، وإنَّ رقيَبُه واحٌد وهو ضمرُيه احليُّ اليقظاُن الذي يتسامُح يف شاردٍة وال واردٍة .
. إنه يؤمُن باملثِل األعىل، ويعيُش للمثِل  واإلنساُن الذي يستحقُّ صفَة »اإلنسانيِة « إنساٌن مثايلٌّ
الوقوف عنده وقفة قصرية، أال  بد من  أمٌر ال  املثِل األعىل. وهاهنا  األعىل، ويترصُف بوحي من 
وهو االلتباس يف أذهان العامة بني املثالّية واخليالّية. إن اخليالية بمعناها اليسري البعُد عن الواقعية، 

)1( مجع فريصة وهي حلمة بني اجلنب والكتف ال تزال ُترَعد يف الدابة .
)2( أبدية .
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عميقني.  ووعي  فهم  عىل  تقوم  إهنا  متاًما.  خمتلٌف  فيشٌء  املثالّية  أما  املمكن.  العميل  عن  واالبتعاد 
كام تقوم عىل إيامٍن شديٍد وإرادٍة حديديٍة. أما الوعُي والفهم فللُمُثل العليا كاحلق واخلري والعدل 
واجلامل وغريها من املثِل. إّن الذي ال يفهم هذه املثل ويعيها وعًيا عميقا ال يستطيع أن يؤمن هبا، 
فاإليامن اليقوم إال عىل تقبُّل املثل األعىل وتوحيده مع الذات بحيث يصبح جزًءا منها ال ينفصل. 
واإليامن باملثل األعىل بعد ذلك قمنٌي )3(  بأن يدفع املؤمن إىل البذل والتضحية واالندفاع يف سبيل 

املثل األعىل .
إذا مل يكن  باملعنى الصحيح  إنساًنا  إنساٌن أن يكون  املثالّية قمة اإلنسانية وزينتها. وال يستطيع 
ا : يتفهم امُلُثَل العليا، ويؤمن هبا، ويعيُش من أجلها. وما البطل إال اإلنساُن الذي آمن بمثٍل  مثاليًّ

أعىل،وعاش له، وضّحى يف سبيله، حتى حقَق مثله األعىل أو استشهد دوَنه .
ثم إّن املثالّية هي الصفة التي متيُز اإلنسان من احليواِن، ذلك بأّن احليوان يستطيع أن يكون كل 

ا . يشٍء يكونه اإلنسان، ولكنه يعجز أن يكون مثاليًّ
ا. يقول بعض العلامء إن اإلنسان أناينٌّ بطبعه، وهو قوٌل  ا معناه كونه َغرِييًّ وكون اإلنسان مثاليًّ
ا  عىل كثري من الصحة، ولكنه ليس صحيًحا كلَّ الصحة. ذلك بأن اإلنسان مضطٌر إىل أن يكون أنانيًّ
أقواها عىل  يكن  مل  إن  اإلنسانية  الدوافع  أقوى  من  البقاِء  ذاتِه. وحفُظ  وُيبِقي عىل  بقاءه،  ليحفظ 
اإلطالق. وهو بطبيعة احلال ميٌل أصيٌل حتى لقد قال بعض العلامء إنه غريزٌة ال يمكن أن تستمر 
احلياة بدونه. ولكن هذا مجيعه ال يمنع أن الغرييَّة أيضا ميٌل قوٌي، ودافٌع أصيٌل من دوافع اإلنسان. 
ويرى علامُء النفس أن الغرييَّة موجودٌة أصال يف ميل األمِّ إىل احلفاِظ عىل مواليدها، وميل األب إىل 
مثل هذا احلفاظ وإن كان بدرجة أقل. ولقد دلت دراساٌت علميٌة عىل أن ميل األمِّ عنداحليوان إىل 
االتصال بمواليدها واحلفاظ عليها هو أقوى امليول بل إنه أقوى من الطعام والرشاب ، ومها أداتان 

من أدوات احلفاِظ عىل البقاء أساسيتان .
الغريّية إذن ليست مياًل طارئًا عىل النفس وال دخياًل عليها ، بل إّن اإلنسان َغرْيِيٌّ بَِطْبِعه، كام 
بل  مثالّيتهم  يفقدهم  حد  إىل  غريّيتهم  عىل  أنانّيتهم  بون  ُيَغلِّ الناِس  بعَض  ولكن  بَِطْبِعه،  أناينُّ  أنه 

)3( جدير .
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إنسانيَّتهم.
من  بداًل  والرتاحم  والتكافل  التعاون  مفهوم  هو   ، مهمٌّ اجتامعٌي  مفهوٌم  الغرييَّة  هبذه  ويتصل 
التضارب والتزاحم. إن اإلنسان احلق إنساٌن يتمتع بروٍح رياضيَّة، ال يزاحم غريه إال مزامحة رشيفة 

عادلة .
من  تقعاِن  صفتان  والتسامُح  فاحلبُّ  وُمَتسامًحا؛  ا  حُمِبًّ يكوَن  أن  املثايل  اإلنساِن  صفاِت  ومن 

اإلنسانية يف الصميم .
أمهيًة عن حاجاته  تقلُّ  أساسّية ال  احلبِّ حاجٌة  إىل  اإلنساِن  أن حاجَة  النفِس عىل  علامُء  ِمُع  جُيْ
. وهم يرون أن هذه احلاجة رضورّية حلسن البقاِء النفيس وللصحة  األخرى. إنه بحاجة إىل أن حُيَبَّ
العقلية. إن إنسانًا يشعر بأن َمْن حوله غرُي راضني عنه إنساٌن َتِعس بل حمكوم عليه بأن يضيع توازنه 

النفيس إذا استمرت معه احلالة عىل هذا املنوال .
واإلنسان بحاجة إىل أن حِيبَّ غرَيه، وأن يعطيه ويضّحي يف سبيله، واحلبُّ هو اليشُء الوحيُد يف 

الدنيا الذي يتعاظم كلام بذلَت منه املزيد .
اهلَنات  العيوَب، ويعرُف األخطاَء ، ويدرُك  إنه يرى  ُمَتَسامـًحا.  واملِحبُّ احلقيقيُّ اليكون إال 

)4(، ولكنه يغفرها، ويتجاوز عنها، ويتسامح فيها .
وال بّد من أن نفّرق بني التسامح والتهاون، فالتهاون تقصرٌي يقوم عىل أساٍس من اجلهل والغفلة 
وعدم االكرتاث. أما املتسامح فيقوم عىل أساٍس من الفهم والتقدير واإلدراك واملحبة، وشتان بني 
ويتنفس  الكراهية،  يف  يعيش  فتعٌس  الكارُه  امُلْبِغُض  أما  سعيٌد  هانئ  املتسامح  املحبَّ  إن  االثنني. 

البغضاء.
واإلنسان احلقيقيُّ مواطٌن صالٌح، يعرف حقوقه وواجباتِه. يعرف حقوقه ويطالب هبا، ولكنه 
ا دون أن حيبَّ وطنه،  َقْبَلها واجباتِه ويؤدهيا . كيف يستطيع إنساٌن أن يكون إنسانًا حقيقيًّ َيْعِرُف 

ويَضّحي يف سبيله، ويعمل عىل رفعته وتقدمه، ويدافع عنه وحيميه ؟
واإلنساُن احلقيقيُّ إنساٌن مثقٌف، حيبُّ املعرفَة، ويؤمن بالعلم ويبحُث عن احلقيقِة. إنه اإلنسان 

)4( مجع هنة : وهي اهلفوة .
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َلعُة )5( الذي حيبُّ املعرفَة، ويؤمن باحلقيقة،  املتعلم الذي يواصل تعليمه مواصلته حلياته. إنه الطُّ
ويتحىل بالروح العلمّية، وما تستتبعه من منطٍق سليٍم، وموضوعّية تامة ، وفضوٍل ذكيٍّ .

وأخريًا فإن اإلنسان احلق ال يمكن إال أن يكون مناضاًل. إنه يرفض أن يقف من األحداِث ِوْقَفة 
املتفرِج، ويرصُّ عىل أن يناضل يف سبيل احلق والدين وأن يضّحَي من أجل اخلرِي .

إنه إنساٌن ينخرط يف احلياِة، ويغوُص ُعباهبا، ويناضل من أجل سيادة األخالق ورفعة املثل العليا 
وإحقاق احلّق .

وسمَع يل صاحبي ، ومل يعرتض، ولكنه رأى أن نختم حديثنا بقول أيب العالِء : 
ْفــــُس اجلميــــَل ألنه                  خـرٌي وأحســـُن ال ألجـِل ثواهبا )6( َوْلَتْفـــَعِل النَّ

1 ــ من هو اإلنسان السعيد يف رأي الكاتب ؟
2 ــ يرى الكاتب أن الضمري يلعب دوًرا أساسيًا يف حياة اإلنسان، فام هذا الدور؟ وما الذي 

ينمي الضمري اإلنساين يف رأي الكاتب ؟
3 ــ ما املقصود باألخالق يف نظر الكاتب ؟

4 ــ يفرق الكاتب بني املثالية واخليالية، فامذا يقول ؟
5 ــ » اإلنسان أناين بالطبع« فام رأي الكاتب يف هذا القول ؟

6 ــ ما الفرق بني الغريّية واألنانّية ؟
7 ــ فّرق الكاتُب بني التسامح والتهاون، فامذا قال ؟

8 ــ من املواطن الصالح يف نظر الكاتب ؟

لعة : كثري االطالع . )5(الطُّ
)6( أي افعل اجلميل ألنه خري والتنتظر جزاء من أحد .

أســـــئلة
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9 ــ من صاحب اخللق القويم ؟ وهل يصح الفصل يف األخالق بني القول والفعل ؟ وملاذا ؟
10 ــ ما الفرق بني اإلنسان واحليوان ؟ ومن اإلنسان الذي يستحق صفة اإلنسانية ؟.

11 ــ من املِحبُّ احلقيقي يف نظر الكاتب ؟

1 ــ هات مفرد كل كلمة مما يأيت :
فالسفة ، دوافع ، حوافز، حاجات، مطالب، ضامئر .

2 ــ بني معاين الكلامت اآلتية : 
شاردة ، ُعَباب ، انغرزت، َدْرك، تسامى، َتناَغم، إذكاء .

3 ــ اضبط العبارة التالية بالشكل :
» إن صاحب اخللق القويم ال يفعل يف الرس ما يستحي منه يف العلن، إن سلوكه واحد يف اجلهر 

واخلفاء، وإن رقيبه واحد وهو ضمريه احلي اليقظان الذي ال يتسامح يف شاردة وال واردة « .
4 ــ ما نوع املحسن البديعي يف هذه العبارة :

» إن سلوكه واحد يف اجلهر واخلفاء « ؟
5 ــ تعجب من ) احلياء ( يف مجلة من إنشائك .

6 ــ أعرب هذه اجلملة إعرابًا كاماًل :
ا « . » إن جلسدك عليك حقًّ

7 ــ » ولتفعل النفس اجلميل ألنه « .
ــ ما نوع الالم يف تفعل ؟ وما إعراب ما بعدها ؟

8 ــ » التعاون والتكافل والرتاحم« مبادئ أوصانا هبا اإلسالم. اكتب حول هذا املوضوع .

تـدريبـــــــات
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دخل يزيُد بن معاويَة عىل أبيه مغضًبا فقال له : إن عبَد الرمحِن بن حساَن يشبِّب بابنتك رملة، 
قال: وما يقول فيها ؟ قال : يقول : 

وهي بيضـاُء مثـُل لـؤلـؤِة الغـوَّ           اِص ِصيــــغْت من لؤلٍؤ مكـــنوِن
قال : صدق، قال : ويقول : 

وإذا ما نســـــبتها لــم جتـــــدها            يف ســـــناٍء مـن املكـــارِم دوِن )1(
قال : صدق أيضا، قال : ويقول :

ِة اخلضـــ             ــراِء متشـــي يف َمـْرمـٍر مســـنون )2( ا إىل الُقبَّ هُتَ ثم َخارَصْ
ُبَنيَّ لو فعلُت ذلك لكان أشدَّ  يا   : يأتيك برأسه؟ قال  إليه من  قال : كذب، قال : فهال تبعُث 
هـذا  عن  ْب  ارْضِ زائـــٌد،  ويزيُد  مكــثٌر،  َفُيْكـثُِر  ذكره،  يف  للخوِض  ســبًبا  يكون  ألنه  عليك، 

صفـًحا، واْطــِو دونه َكْشـًحا )3(.
٭ ٭ ٭

بغرِي  أدوايه  : ال، ولكن  فقال   ! نكاال  : لوجعلَته  ملعاويَة  الناُس  قال  برملَة  ملا شبَّب  أنَّه  وُروَي 
ذلك، فلام َوَفَد عليه ــ وكان يدخل يف ُأْخريات الناِس ــ أجلسه عىل رسيٍر َمَعُه وأقبَل عليِه بوجِهِه 
وحديثِه، ثم قال لُه : ابنتي األخرى عاتبٌة عليك، قال : يف أيِّ يشء؟ قال : يف مدحك أختها وتركك 
ـ علم  ـ ومل يكن ملعاوية ابنة غري رملةـ  إياها، قال : فلها العتبى)4( وكرامة، أنا ذاكرها، فلام شبََّب هباـ 

الناُس أنه َكَذَب عىل األوىل ملّا ذكر الثانية .

3 ــ خمتارات من الرتاث األديب

)1( السناء : الرفعة .
)2( خارصهتا : أخذت بخرصها وأخذت بخرصي . واملرمر : الرخام املسنون، املصقول .

)3( طوى عنه كشحا أي قطعه.
)4( العتبى : الرضا .
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وكان أبو العالِء املعري يتعصُب أليب الطّيِب املتنبي، فحرض يوًما جملَس السيِد املرتىض ــ وكان 
َصُه املرتىض وغضَّ منه، فقال املعري : َلْو  ُيبغُض املتنبي ويتعصُب عليه ــ فجرى ذكُر املتنبي فتنقَّ

َلْم َيُكْن له من الشعِر إال قوُله :
لِك يا منازُل فـي القـلوِب منازُل                     أقفــــرِت أنِت وهنَّ منـــــِك أواهُل)5(

تِه :  َلَكـَفاُه، َفغِضَب املرتىض وَأَمَر به فُسِحَب وُأْخــِرَج من جملِســِه، ُثمَّ قال املرتىض ملن بَِحرْضَ
أَفَطْنُتم ملا يريُد هذا األعمى ؟ قالوا : ال، قال : يريُد قوَله يف هذه القصيدِة : 

ـتي ِمـْن َناِقــٍص                     فهي الشــــــهادُة لــي بـأينِّ َكـاِمـــــُل َوإَذا أتـتـــَك َمذمَّ
٭ ٭ ٭ 

ها، وال ذهًبا  َم رجٌل إىل املأموِن من عامٍل َلُه فقاَل : يا أمرَي املؤمنني، َما ترَك يفَّ فضًة إال فضَّ وَتَظلَّ
ها)6(، وال ضيعًة إال َأَضاَعها، وال ِعْرًضا، إال َعَرَض له، وال ماشيًة إال  إال َذَهَب بِِه، وال غلًة إال غلَّ

ه، َفعِجَب من َفَصاَحتِِه َوَقىَض حاجَته . ها)7(، وال جلياًل إال َأْجاله)8(، وال َدِقيًقا إال دقَّ امتشَّ
٭ ٭ ٭ 

وميِّ ُمْقِذعًا يف ِهَجائِه)9(، وكان الوزيُر القاسُم بُن عبيِد اللـِه وزيُر امُلْعَتِضِد ياُف  َوكاَن ابُن الرُّ
مِّ فقاَم،  َهْجَوه وفلتاِت لسانِه، فدسَّ عليه َمْن أطعَمه ُخْشُكَناَنًة)10( َمْسُموُمًة، فلامَّ أكلها أَحسَّ بالسُّ
 . ْم عىل والديَّ فقاَل لـه الوزيُر : إىل أيَن تذهُب ؟ قال إىل املوِضِع الذي بعثَت يب إليِه، فقال َلُه : سلِّ

قاَل : ليَس َطِريقي عىل الناِر .
٭ ٭ ٭ 

وَتَساَبَق العزيُز باهلل الَفاِطِميُّ مع وزيرِه يعقوَب بِن كلٍس بِاحَلامِم، فسبَق محاُم الوزيِر، فعزَّ ذلك 
ِصْنٍف  كلِّ  من  اختاَر  إنه  للعزيِز  فقالوا  سبياًل،  فيِه  عِن  الطَّ إىل  يعقوَب  أعداُء  َوَوَجَد  العزيِز،  عىل 

)5( مجع آهله : أي عامرة .                                                            )6( غله كنرصه : أدخله، واملعنى أدخلها بيته واستحوذ عليها .
)7( امتش ما يف الرضع : أخذ مجيعه .                                        )8( أبعده .

)9( مفحشا يف القول .                                                                  )10( نوع من الكعك ) فاريس معرب ( .
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ه يتغرُي  أجوَده وأعاله، ومل ُيبِق منه إال أدَناُه، حتى احلامم، وراُموا بذلَك أن ُيْغُروه به َحَسًدا منهم لعلَّ
عليه، فاتََّصَل ذلَك بالوزيِر فكتَب إىل العزيِز :

ُقـــْل ألمـــرِي املؤمنــــنَي الـــــذي               لــه العــــال واملثـــــُل الثَّــــــــاقُب
طـــائــــــــُرَك الســـابُق لكــــنَّه               جــــاَء وفـي خـدمتِــــــِه َحـاِجـُب

فأعجُبه ذلَك منه، َوَسكَن غضُبه .
٭ ٭ ٭ 

ووقَف أعرايبٌّ عىل قوٍم، فسأهلم عن أسامئِهم ، فقاَل َأَحُدهم : اسمي وثيٌق، وقال اآلخر : منيٌع، وقال اآلخر 
: ثابٌت، وقال اآلخر : شديٌد، فقال األعرايب : ما أظنُّ األقفاَل ُعِملت إال من أسامئِكم!

٭ ٭ ٭ 

 : َوَلُه امرأٌة وابناِن وابنتاِن، قال: فقلُت المرأيت  وَقِدَم أعرايبٌّ عىل حرضيٍّ فأنزلُه، وكاَن عندُه دجاٌج كثرٌي، 
ميها إلينا ، فلام حرَض الطعاُم جلسَنا مجيًعا، فدفعُت إليه الدجاجَة، وقلُت له : اقسمها بيننا.  اشوي دجاجًة، وقدِّ
قال : ال أحسُن القسمَة، فإْن َرِضيُتم َقَسْمُت، ُقْلَنا : َرِضيَنا، فأخَذ الدجاجَة فقطَع رأَسها، ثم َناَوَلنِيه وقاَل : الرأُس 
ي)11(  ِمكَّ للرئيِس، ثم قطَع اجلناحنِي وقاَل : واجلناحاِن لالبنني، ثم الساقان وقال : والساقان لالبنتني، ثم الزِّ
َجاَجِة، فلام كاَن من الغِد قلُت المرأيت : اشوي  ور للزائِر، َوأَخَذ سائَر الدَّ وقال : والَعجُز للعجوِز، ثم قاَل : والزَّ
ُكم َوَجْدُتم )12( من ِقْسَمتِي أمِس ُقْلَنا : ال . َقاَل : َشْفًعا  لنا مخَس دجاجاٍت ُثمَّ قلُت له : اْقِسْم بيَننا. قال : أُظنُّ
أم ِوْتًرا ؟ ُقْلنا : ِوْتًرا. َقاَل : أنَت وامرأُتَك ودجاجٌة ثالثٌة، وابناَك وَدَجاَجٌة ثالثٌة، وابنتاَك ودجاجٌة ثالثٌة، وأنا 
ودجاجتاِن ثالثٌة، ثم أخَذ الدجاجتنِي، ورآنا ونحن ننظُر إىل دجاجتيه فقاَل: ما تنظروَن ؟ لعلكم كِرْهُتم ِقْسَمتِي، 
ُقْلَنا : َفاْقِسْمَها شفًعا، َفَقبَضُهنَّ إليِه وقاَل : أنَت وابناَك ودجاجٌة أربعٌة، والعجوُز وابنتاها ودجاجٌة أربعٌة، وأنا 

وثالُث دجاجاٍت أربعٌة، وضمَّ إليه ثالَث دجاجاٍت.
٭ ٭ ٭ 

)11( الزمكي : منبت ذنب الطائر، أو ذنبه كله، أو أصله .
)12( َوَجد عليه : غضب .
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أْمَسَك  وقد  اَها  إيَّ أمحُد  فناوَلُه  كنِي،  السِّ املأموُن عن  َفَسأَل  املأموِن،  َيَدي  بني  َجالًسا  ُيوُسَف  بُن  أمحُد  وَكاَن 
َأْنكَر عيلَّ أخذي  املؤمننَي  أمرَي  لعلَّ  أمحُد:  فقاَل  ُمْنِكٍر،  نظَر  املأُموُن  إليه  فنظَر   ، باحلدِّ إليه  بِنَصاهِبا )13( وأشاَر 
َب  ُة عىل أعدائِِه، َفَتعجَّ ، فال يظنَّنَّ هذا مني عبًثا، وإنَّام تَفاَءلُت بذلَك أن يكوَن له احِلدَّ بالنَِّصاِب وإشاريت إليه باحَلدِّ

املأموُن من رسعِة فطنتِه ولطيِف جوابِِه .

1 ــ لَِم رفض معاوية طلب ابنه يزيد بأن يقتل عبد الرمحن بن حسان؟ وعالم تدل هذه القصة ؟
2 ــ ماذا كان يقصد معاوية عندما طلب من عبد الرمحن بن حسان أن ُيشبِّب بابنته الثانية ؟

3 ــ بم رّد املعري عىل انتقاص املرتىض لشعر املتنبي ؟ وما رأيك يف ذلك القول ؟
4 ــ ما رأيك يف أسلوب الظالمة التي قدمها العامل إىل املأمون ؟

5 ــ ما وجه الفكاهة يف قول األعرايب ملن سأهلم عن أسامئهم ؟
6 ــ كيف قّسم األعرايب الدجاجة بني احلارضين ؟ وما وجه الفكاهة يف هذه القصة .

مَّ ؟ 7 ــ عالم يدل ردُّ ابن الرومي عىل من قدم له السُّ
8 ــ ملاذا أعجب العزيز باهلل بشعر وزيره يعقوب بن كلس ؟

1 ــ مّيز بني مهزة الوصل ومهزة القطع فيام ييل :
ارضب، اسم، امحد، اب ، ابن، اىل ، ابنه ، امراة، اختيار.

)13( نصاب السكني : ما يقبض عليه منها .

تـدريبــــــــات

أســـــئلة
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2 ــ ما نوع املحسن البديعي فيام ييل :
» تظلم رجل إىل املأمون من عامل له فقال : يا أمري املؤمنني، ما ترك يف فضة إاّل فّضها ، وال ذهبًا 

إاّل ذهَب بِه، وال غّلة إاّل غلها، وال ضيعة إاّل أضاعها، وال ِعْرضًا إال َعَرَض له «.
3 ــ ما معنى املفردات اآلتية : 

شبَّب، مكنون، مرمر، َأْقَفْرِت، َضيعة، رام ؟
4 ــ ما إعراب كلمة »جالسًا« يف قوله : » وكان أمحد بن يوسف جالًسا « ؟

5 ــ ملاذا منعت الكلامت اآلتية من الرصف :
يوسف، أمحد، يعقوب، يزيد، رملة، معاوية ؟

6 ــ قال أبو الطيب املتنبي :
وإذا أتتــك مذمتــــــي من ناقٍص                 فهـي الشـــــهادة لـي بــأين كــــامل

يشتمل البيت السابق عىل حمسن بديعي. اذكره .
7 ــ اذكر ما يضاد الكلامت اآلتية :

، عزَّ ، َحرَضي، َريِض . كَذَب، بيضاء، ذمَّ
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ِعداِد  يف  َقطُّ  تكْن  فلم  قرًنا،  وعرشين  سبعٍة  من  أكثَر  ُمْنُذ  العاملِ  يف  كياٌن  هلا  يقْم  مل  ها  كلُّ اليهوديُة 
املستعمريَن بقوٍة حكومتِها وجيِشها، وإنَّام كاَن عمُلها يف االستعامِر أهنا تسترُت وراءه، ومتهُد له، وتعتمُد 

عليه يف االستغالل وامتصاص دماِء الشعوب .
ى دولَة إرسائيل، فال  ولكنَّها َدَخَلْت يف ِعَداِد املستعمرين منذ ابُتِلَيت ِفَلْسِطنُي بتلك العصابة التي ُتَسمَّ
وجوَد هلا، وال يتأتَّى أن تبقى يف الوجود ــ إال إذا عاشت عىل استغالِل الشعوِب من حوهلا، وليس من 

حوهلا شعوٌب تطمُع يف استغالهلا غرُي الشعوِب العربيِة .
إنَّ إرسائيَل لن تعيَش إال بوسيلٍة من وسيلتني : الوسيلُة األوىل أن تظلَّ عالًة عىل التربعاِت واملعونِة 

اخلارجية بغري انقـــطاٍع، وال تستطيُع دولٌة أْن َتْعَتِمَد عىل هذا املورِد يف تدبيِر وسائِل البقاِء الطويِل .
الصناعِة،  يف  العرُب  يتقدُم  حني  االقتصاديِة  وثروهِتا  الصناعيِة  بموارِدها  تعيَش  أن  الثانيُة  والوسيلُة 

وحني تصبُح هلم جتارٌة تناسُب هذا التقدَم يف إخراِج املصنوعاِت .
وإذا عاشت إرسائيُل فال ُبدَّ هلا من احلصوِل عىل موادِّ اخلاماِت بأثامٍن رخيصٍة، وهي ال حتصُل عىل 
هذه املوادِّ بالثمِن الذي تقدُر عليه حنَي تتقدُم الصناعُة يف البالِد العربيِة، وحني تصبُح مساويًة للصناعِة 
الكربى أو الصناعِة الصغرى يف إرسائيَل، فإنَّ األمَة العربيَة التي تتقدُم يف صناعتها تستفيُد بخاماهِتا، وال 

ُط فيها ليأخَذها املنافسون هلا يف إخراِج املصنوعاِت وبيِع السلِع بأرخِص األثامِن. ُتَفرِّ
وإذا  منها.  القريبِة  األسواِق  يف  بيِعها  عن  هلا  ِغنى  فال  بمصنوعاهِتا  تعيَش  أن  إرسائيُل  أرادت  وإذا 
ا  أرسلتها إىل األسواِق البعيدِة َتَضاَعَف ثمُنها، وعجزْت عن منافسِة الصناِعة األوروبيِة واألمريكيِة. أمَّ
واَج يف هِذه األسواِق  إذا أرسلتها إىل األسواِق القريبِة منها فهي أسواُق البالِد العربيِة، وهي لن تضمَن الرَّ

إال إذا كانت تلك البالُد العربيُة بغرِي صناعٍة وبغرِي مصنوعاٍت .

4 ــ االستعامر الصهيوين ٭

)٭(من كتاب » الصهيونية العاملية « من جمموعة اخرتنا لك رقم 27 لألستاذ عباس حممود العقاد .
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فتعجيُز البالِد العربيِة ــ إىل األبد ــ رشٌط الزٌم لبقاء إرسائيل ُمْعَتِمدًة عىل مواردها، غري ُمْعَتِمدٍة إىل ما 
رَصاء من الدوِل األجنبيِة . ال هناية عىل صدقاِت املتربعني ومعونِة احلامِة والنُّ

فريسة  الصناعي،  التقدم  عن  عاجزة  العربية  البالد  تظل  أن  وختطيطه  االستعامر  رأي  يف  وينبغي 
للمستغلني من الصهيونيني، لتعيش إرسائيل بثرواهتا ، وموارد صناعتها .

ينبغي أن ُيرضَب احلْجُر األبديُّ عىل بالِد العرِب، فال يكوَن هلا قوٌة تزيُد عىل قوِة إرسائيل يف ميدان 
ل عليها وتستغني هبا عن الصناعِة الصهيونيِة يف أياِم السالِم. القتال، وال تكوَن هلا صناعٌة ُتعوِّ

وال حاجَة إىل كشِف األرساِر، وال هدم اجلداِر للنفاِذ إىل ما وراءه من األغراِض واألوطاِر. فاملسألة 
بدهيـــــُة ملموسٌة ال يتلف فيها قوالن، وال َتقبُل التصديق إن اختلَف فيها املكابرون واملغالطون.

ِة احلرب واجًبا متفًقا عليه، وخطًة مقررًة يف ُعْرِف مُحاِة الصهيونية  إذا كاَن رجحاُن الصهيونيني يف ُعدَّ
ْجَحاِن يف ُعّدة الصناعِة وموارِد الثروِة واملاِل، وال حاجَة إىل قراءة  فليس من املعقول أن ُيسمَح للعرِب بالرُّ
تِة للبالِد العربيِة مجعاء، فلن َتِقَف تلك املقاصُد دوَن تعجيِز العرِب يف  الضامئِر اخلفّيِة للعلِم باملقاصِد املبيَّ
ام َعِمُلوا عىل تدبرِي ثروهِتم وتوفيِر  ميداِن احلياِة العرصيِة، وتقييِد هنضاهِتم وبرامِج اإلصالِح يف أوطاهنِم كلَّ
مصنوعاتِهم، واالنتفاِع بخاماهِتم، واالستغناِء هبا عن السادِة املتحكمني، أو السادة املستغلني يف إرسائيل. 

وهذه هي الصهيونيـُة املستعِمَرُة .
هذا هو االستعامُر الصهيوين الذي الُيدانيِه يف اخلطِر استعامٌر قديٌم وال حديٌث، ألنه يوصُد التقدَم ــ 
من مجيع جهاتِه ــ أماَم مخسني )1( مليوًنا يستغلهم مليونان. والينتهي هذا االستغالُل بعد حيٍن قصيٍر 
ون هذا املسخ  أو طويٍل، بل يزداُد ويتفاقُم)2( مع الزمِن، وتتواطُأ عليِه القوى البارزُة واملسترتُة، ممن ُيَسمُّ

األبدي توازًنا يف االستعداِد والعدِة بني العاملِ العريبِّ وعصابِة صهيون .
ومن َخِفَي عليِه األمُر يف مبدئِه، فقد َبرَح اخلفاُء أماَم عينيِه عاًما بعَد عاٍم، فال ُعْذَر لُه إْن مل َيْفَهْم معنى 

وجوِد إرسائيل، وعاقبَة وجوِدها بني العرِب عىل تعاقِب األعواِم .

)1( يبلغ تعداد األمة العربية اآلن نحو ِمَئتي مليون .
)2( يتفاقم : يعظم .
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إهنا مل ُتوجْد لتعيَش بموارِدها. إهنا مل ُتوَجْد لتعتمَد عىل نفِسها. ولكنَّها ُوِجَدْت لتخنَق احلياَة العربيَة من 
حوهلا، وتتقدَم وحَدها بصناعتها بني بالٍد ال صناعة هلا، وال فائدَة منها يف العامل اإلنساينِّ سوى امتصاِص 
ٍة شاذٍة، تعطيها من َفَضالِت الرزِق ما جتوُد بِه عليها، كي تستبقَي يف عروقها بقيًة  دمِه إلحياِء بِْنَيٍة ُطَفْيِليَّ

من الدم متتصُه وتعيُش عليِه .

1 ــ ما الفرق بني الصهيونية واالستعامر ؟
2 ــ ماذا يقصد الكاتب من قوله : إن إرسائيل لن تعيش إال بوسيلة من وسيلتني ؟

3 ــ ماذا حيدث إلرسائيل حينام تتقدم الصناعة لدى الدول العربية ؟
4 ــ ماذا يقصد الكاتب بقوله : إن اليهودية تسترت وراء االستعامر ؟

5 ــ متى دخلت اليهودية يف عداد املستعمرين ؟
6 ــ ما املشكلة التي تواجه إرسائيل يف بيع مصنوعاهتا ؟

7 ــ احلرب مع إرسائيل حرب صناعية . كيف تكون هذه احلرب ؟ وهل تؤيد ذلك ؟
8 ــ ما الرشط الالزم لبقاء إرسائيل ؟

9 ــ ملاذا ُوجدْت إرسائيل ؟ وما خطر وجودها عىل اإلنسانية ؟
10 ــ هل تؤيد حركة السالم التي يطبل وراءها الغرب ؟ وهل هذا السالم يقوم عىل احلق وإنصاف املظلوم؟ 

1 ــ قصري أو طويل : هذا نوع من املحسنات البديعية هل تعرفه ؟ وهل له تأثري عىل املعنى ؟ 
وضح ذلك .

تـدريبــــــات

أســـــئلة
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2 ــ اضبط بالشكل هذه العبارة :
» وينبغي يف رأي االستعامر وختطيطه أن تظل البالد العربية عاجزة عن التقدم الصناعي، فريسة 

للمستغلني من الصهيونيني ، لتعيش إرسائيل بثرواهتا وموارد صناعتها « .
3 ــ أعرب الكلامت التي كتبت باألزرق :

أ ــ منذ أكثر من سبعة وعرشين قرنا .
ب ــ وحني تصبح مساوية للصناعة الكربى .

جـ ــ ممن يسمون هذا املسخ األبدي توازنًا .
4 ــ كلمة ) مقاصد ( ملاذا منعت من الرصف ؟

5 ــ اكتب بحًثا عن الصهيونية العاملية وقدمه إىل معلمك .
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أوىص عمُرو ْبُن كلثوم التغلبي بنيِه قاَل : » يا َبنِيَّ قد بلغُت من العمِر ما مل يبلْغ أحٌد من آبائي وأجدادي، 
وال بّد من أمٍر ُمقتَبٍل، وأن ينزَل يب ما نزَل باآلباء واألجداِد واألمهات واألوالد، فاحفظوا عني ما أوصيكم 
 ، ا، وإن باطاًل فباطاًل، ومن سبَّ ُسبَّ ا فحقًّ ُت رجاًل قط أمًرا إال ُعريِّ يب مثُله، إن حقًّ به : إين واللـه ما َعريَّ
وا عن الشتِم فإنَّه أسلُم ألعراِضكم، وِصلوا أرحامكم، َتْعُمْر داركم، وأكرموا جاركم حيسن ثناؤكم،  فكفُّ
، فإن تعديتم هبنَّ إىل الغرباِء، فال تألوا هبنَّ األْكَفاء، وأبعدوا بيوَت النساِء  جوا َبنات العمِّ بني العمِّ وزوِّ
من بيوِت الرجاِل، فإنه أَغضُّ )1(  للبرِص، وال خرَي فيَمْن ال يغاُر لغيِره، كام َيَغاُر لنفِسه، وَقلَّ من انتهك 
حرمًة لغيِره إال انُتِهَكت حرمُته، وامنعوا القريَب من ُظلِم الغريِب فإنك تذلُّ عىل قريبك ، وال حيلُّ بك 
بَّ رجل خرٌي من ألف، وُودٍّ خرٌي من ُخْلٍف،  ذلُّ غريبك، وإذا تنازعتم يف الدماِء فال يكْن حقكم للقاء، َفرُّ
ثتم فأوجزوا، فإن مع اإلكثار يكون اإلهذار)2( ، وموٌت عاجٌل خرٌي من ضنى  ثتم َفُعوا، وإذا حدَّ وإذا ُحدِّ
آجل ، وما بكيُت من زماٍن إال دهاين بعده زماٌن، وربام شجاين من مل يكن أمره عناين، وما عجبُت من 
أحدوثٍة إال رأيُت بعَدها أعجوبًة، واعلموا أن أشجَع القوِم الَعُطوُف، وخرَي املوِت حتت ظالِل السيوِف. 
وال خرَي فيمْن ال َرويَّة له عند الغضِب، وال فيمن إذا ُعوتَِب ُيعتِب )3( ، ومن الناس من ال ُيرجى خرُيه 
ح  ُحوا )5(  يف ُحبِّكم، فإنه من برَّ ه، وعقوقه خرٌي من بِّره، وال ُتربِّ ه فَبَكُؤه )4( خرٌي من َدرِّ ، وال ياُف رشُّ
أنَّ  ، واعلموا  َفُبْرُته  بنا  الدهُر  فانقلب  إنساٌن وزرتُه،  قد زارين  قبيح بغض، وكم  إىل  آل ذلك   ، يف حبٍّ
، وضُعَف قلبي فاْهرتت  ٌة فسكتُّ احلكيم سليٌم وأن السيف كليٌم، إين مل أمت ولكن َهِرمُت ، ودخلني ِذلَّ

، سّلمكم َربُّكم وحيَّاكم«.

5 ــ وصيـــــة  ٭

٭ مجهرة خطب العرب تأليف أمحد زكي صفوت ج)1( .
)1( أدعى إىل كف البرص .                                )2( اهلذيان .

)3( مل يرض .                                                    )4( بكأت الناقة : قّل لبنها .
)5( ال تبالغوا .
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فلمن  تعذر ذلك  إذا  العم، ولكن  العم البن  ابنة  تزويج  الوصية عىل  ــ حيثُّ صاحب هذه   1
ُتزّوج ؟ وهل توافقه عىل رأيه ؟

2 ــ » أِحبَّ لنفسك ما حُتِبُّ لغريك« . عني العبارة الدالة عىل ذلك من الوصية .
3 ــ » ال بدَّ من أمر مقتبل« ماذا يعنى صاحب الوصية هبذه العبارة ؟

4 ــ يقول الرسول الكريم » إنام الشديد الذي يملك نفسه عندالغضب « عنّي يف الوصية عبارًة 
تتفق مع هذا احلديث الرشيف .

5 ــ بم يعلل عمرو بن كلثوم لرضورة اعتدال املرء يف حبه وبغضه ؟
6 ــ إذا كان أحد أصحابك يثور ألتفه األسباب، ويغضب غضبًا شديدًا فامذا يمكن أن تقدم له 

من نصح وإرشاد ؟
7 ــ استخرج من الوصية ما يدل عىل لزوم حسن اإلصغاء واإلجياز يف القول .

1 ــ استنبط من الوصية السابقة مجوع هذه األلفاظ :
أب : .......... جد : ........ أم : .......... ولد : ........... بيت : ............

دم : ......... َرِحم : ...... سيف : .......... ابن : ................
2 ــ ما معنى الكلامت اآلتية : 

كليم : ....... َيَغاُر : ....... انتهكت : ..... عقوق : ...... شجاين : ..... ضنى : ........
3 ــ ما الفرق بني الوصية واخلطبة ؟

أســـــئلة

تـدريبـــــــــــات
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4 ــ أعرب العبارة التالية :
» إذا حدثتم فأوجزوا « .

العبارة  يف  ورد  ما  البديع  أنواع  أي  من  كليم«  السيف  وأن  سليٌم،  احلكيم  أن  واعلموا   « ــ   5
السابقة؟

6 ــ مّيز بني مهزة الوصل ومهزة القطع يف األلفاظ اآلتية :
اوىص : ..... آباء : ....... احفظ : ...... ااّل : ..... انتهك : .......

ه، ولكن الزمان غرّيُه عليك فتأملت لذلك كثريًا. اكتب رسالة له تعاتبه  7 ــ لك صديق حتبه وجتلُّ
فيها .

8 ــ ضع عنواًنا مناسًبا هلذه الوصية .
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كان للملِك عبِد العزيِز آِل سعود مواقُف العريب املسلم، الصحيِح العروبِة، الصادِق اإلسالِم، فأسهَم 
يف قضيِة فلسطنَي بسعيِه ومالِه ورجالِه كام أسهَم يف القضايا العربيِة األخرى، وكان يعمُل يف صمٍت، ال 

يعلُن عام يفعُل، ويقوُل : » نحن ال نعمُل للناِس، وإنام نعمُل ملرِضاِة ربِّ الناِس « .
وقد بدأِت املجاهبُة بنَي امللِك عبِد العزيِز وبريطانيا يف قضيِة فلسطنَي، منذ أن َبَذَلْت بريطانيا املحاوالِت 
فلسطنَي،  يف  اآلثمِة  مرشوعاهتا  عىل  السعوديِّ  العاهِل  موافقِة  عىل  لتحصَل  والضغوَط،  واملساوماِت 
ُد )1( بسياستها التي ختالُف العهوَد واملواثيَق، وتناقُض احلقَّ  فباءت مساعيها باإلخفاِق، وظلَّ امللُك يندِّ

والعدَل.
وكتَب العاهُل العظيُم إىل احلكومِة الربيطانيِة عاَم مخسٍة ومخسنَي وثالِث مئٍة وألٍف يقول : » إنَّ مسألَة 
اهلجرِة اليهوديِة إىل فلسطنَي هي مسألٌة يف الدرجِة األوىل لدى أهِل فلسطنَي، بل لدى سائر العاملِ العريبِّ 
واإلسالميِّ ، وهي يف الدرجِة األوىل لدى كلِّ من ينظُر إىل القضايا العربيِة بعنِي العدِل واإلنصاف؛ ذلك 
ألنَّ مكاثرَة شعٍب آمٍن يف وطنِه وبالدِه بشعٍب غريٍب أجنبيٍّ له مطامُع قوميٌة يف وطنِه، أمٌر ال يستطيع 

شعٌب يف العاملِ، وال حكومٌة من حكوماِت األرِض قبوَلُه، ومل يسبْق له مثيٌل يف تاريِخ الشعوِب « .
َد هلم  وملا قابل امللُك عبُد العزيِز كباَر املسؤولنَي الربيطانينَي عام ستٍة ومخسنَي وثالث مئٍة وألٍف، أكَّ
يف وضوح ورصاحٍة أنَّ مرشوَع تقسيم فلسطني ُيعدُّ ــ بحقٍّ ــ نكبًة عظيمًة عىل العرِب واملسلمنَي، وأنه  
نكبٌة مهددٌة لربيطانيا أيًضا، فال تَغرّتَ احلكومُة اإلنجليزيُة وال ترِسْ عىل ضالٍل، فإنه اليوجُد مسلٌم عريبٌّ 
َعى  يستطيع أن ُيقنَع عرَب فلسطني ــ فضاًل عن العرب يف سائِر األقطاِر ــ بقبوِل هذا املرشوِع، ولو ادَّ

زعيٌم أو ملٌك أن يف استطاعته ذلك ، فإن ادعاَءه كاذٌب .
َخالِء)2( الغاصبنَي، أرسَل  وملا بدأت الوالياُت املتحدُة األمريكيُة تتدخُل يف قضيِة فلسطنَي ملصلحِة الدُّ

ها امللُك عبُد العزيز؟ ْ 6 ــ قضية ِفَلسِطني .. كيف نارَصَ

)1( يندد : ينقد .
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امللُك عبد العزيز عام سبعٍة ومخسنَي وثالِث مئٍة وألٍف مذكرًة إىل الرئيس »روزفلت« رشَح فيها القضية 
رشحًا مفصاًل، وبني له باألدلِة التارييِة خطَأ املزاعِم اليهوديِة، وَجْور اخلطِط االستعامريِة، َوَخُلَص إىل 
هم، ويدافعوَن  القوِل بأنَّ عرَب فلسطنَي وِمْن ورائِهم سائُر العرِب وسائُر العاملِ اإلسالميِّ يطالبون بحقِّ
عن بالِدهم ِضدَّ دخالء عنهم وعنها، ومن املستحيِل إقراُر السالِم يف فلسطنَي إذا مل ينِل العرُب حقوَقهم، 

ْم إىل شعٍب غريٍب . ويتأكدوا أن بالَدهم مل ُتَسلَّ
ه امللُك ــ رمحه اهلل ــ  ويف عاِم اثنني وستني وثالِث ِمئٍة وألٍف، حنَي الحت بشائُر دول احللفاِء، َوجَّ
رسالًة جديدًة إىل الرئيس األمريكيِّ يناشُده فيها إنصاَف عرِب فلسطني، وَيْعَجُب خلطِط احللفاِء يف هذا 
حوا به ، وزعموا أهنم يقاتلون من أجله، وهو حرياُت الشعوِب  البلِد العريبِّ التي تتناقُض مَع كلِّ ما رصَّ

ها يف السيادِة واالستقالِل . وحقُّ
ويف تلَك األياِم أطلَق عبُد العزيِز كلمَته الرائعَة ذاَت املغزى العميق : » عىل أمريكا وبريطانيا أن ختتاَر 
بني أرٍض عربية يسودها السالُم واهلدوء، وأرٍض هيوديٍة غارقة يف الدماِء«. وكتَب سفرُي الوالياِت املتحدة 
إىل حكومته يقوُل : إن امللَك عبَد العزيِز قال له : » رشٌف يل أن أموَت شهيًدا يف ساحِة القتاِل، دفاًعا عن 

فلسطنَي يف معركتِها مع اليهود « .
ويف مطلع عام مخسٍة وستني وثالِث مئٍة وألٍف رغب الرئيس »روزفلت « يف التعرِف عىل املـلِك عبِد 
العزيِز، وتقابال عىل ظهر طّراد )3( عند مدخِل البحِر األمحِر، وهناك طلَب الرئيُس »روزفلت« أن يوافَق 
العاهُل عىل جميِء مهاجريَن ُجُدٍد من اليهوِد إىل فلسطنَي، فلم يرتدِد امللُك يف مقابلِة هذا الطلِب بقولِه عىل 
، إن اليهوَد إذا قد نجحوا يف حتويل الرتبِة الفلسطينيِة إىل أرٍض خصبٍة، فالفضُل يف ذلَك  الفوِر : » كالَّ كالَّ
يفعلوا  ُوْسِعِهم أن  العرِب لكاَن يف  ُأْغِدَقْت عىل  لألمواِل األمريكيِة واإلنجليزيِة. ولو أن هذه األموال 
ا كاَمل التسليِح ، ال تبدو عليه أيُة رغبٍة يف حماربِة  مثَل ذلك «. وقال امللُك : »إن يف فلسطنَي جيًشا هيوديًّ
ُد العرَب دائاًم. إن العامَل العريبَّ لن يسمَح بدخوِل أفواٍج جديدٍة من املهاجريَن اليهوِد  األملاِن، بل إنه هيدِّ

)2( دخالء : أغراب .
)3(طراد : سفينة حربية رسيعة .
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إىل فلسطنَي، وإنَّ العرَب سيحملوَن السالَح وسأكوُن بوصفي الدينيِّ والسيايسِّ يف طليعِة املحاربنَي إىل 
جانِب إخواين يف فلسطنَي«.

وقد قَطع الرئيُس »روزفلت« للعاهِل العريبِّ عهًدا باسم الوالياِت املتحدِة األمريكيِة بأالَّ تقَف بالُدُه 
ضدَّ العرِب يف قضيِة فلسطنَي، وأال تتخَذ قراًرا يتصُّ بالوضِع السيايسِّ يف فلسطنَي من غري استشارِة 

العرِب .
وعىل أثِر توقيِع هيئة األمِم املتحدِة عاَم ستٍة وأربعني وثالِث ِمَئٍة وألٍف، بعث العاهُل العريبُّ برسالٍة إىل 
َره فيها بحقِّ العرِب يف فلسطنَي، وُيفنُِّد دعوى اليهوِد وحجَجهم الباطلة.  الرئيـِس » روزفـــلت« يــذكِّ
د فيها  وكان هلذِه الرسالِة أثُرها البالُغ يف نفِس الرئيس » روزفلت«، فردَّ عىل امللِك عبِد العزيِز برسالٍة جدَّ
جلاللته تأكيَد موقِف احلكومِة األمريكيِة، أالَّ تتخَذ أيَّ قراٍر يف الوضِع السيايسِّ يف فلسطنَي بغرِي استشارٍة 

تامٍة مع العرب.
ولكن الرئيس »روزفلت« ما لبَث أن قىض نحَبه، وَخَلفه الرئيُس »ترومان«، الذي دخَل مع الرفيِق 
»ستالني« يف مباراِة تعاطٍف مع مطامِع الصهيونيِة وتأييِد أهداِفها املجرمِة، وبقيت خيوُط املؤامرِة الدوليِة 
عىل فلسطنَي حُتاك يف اخلفاِء، حتى انتهْت عام سبعٍة وستنَي وثالِث مئٍة وألٍف، بإقراِر منظمة األمِم املتحدِة 
ها  ومدِّ واحتضاهِنا  إرسائيَل  تبني  عىل  والرأسامليُة  الشيوعيُة  الدوُل  وتسابقت  فلسطني.  تقسيِم  مرشوَع 
ت املقاومُة العربيُة بفلسطنَي، وانضمَّ إليالثواِر كثرٌي من املجاهدَين،  بأسباِب القوِة واحلياِة، عىل حني اشتدَّ
، يدفُعهم األمُل وحيدوهم اإليامُن، فقاموا ببطوالٍت  الذين توافدوا عىل أرِض املعركِة من كلِّ قطٍر عريبٍّ

ْت مضاجَع اليهوِد . فائِقة أقضَّ
وكانت الدوُل العربيُة قد قررْت رفَض قراِر التقسيِم، والعمَل عىل حتريِر فلسطنَي. وعندما أرصَّ القادُة 
جاللُة  قرَر  وألٍف،  مئٍة  وثالِث  وستنَي  سبعٍة  عاَم  فلسطنَي  إىل  العربيُة  اجليوُش  تزحَف  أن  عىل  العرُب 
العربيِة السعوديِة مع شقيقاهِتا، وجنَّد يف سبيِل ذلك مجيع قواها  اهلُل ــ اشرتاَك اململكِة  العاهِل ــ رمحُه 

املاديِة والبرشيِة. 
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واقتحمِت اجليوُش العربيُة فلسطنَي حتى أرشفْت عىل مدينِة » تل أبيب«، فثارْت ثائرُة الدوِل الكربى، 
رِد بفلسطني. ِمها املطَّ وقررْت عقَد هدنٍة بنَي الفريقني املتحاربني، فاضطرِت اجليوُش العربيُة إىل وقِف تقدُّ

ت أعواٌم وتلتها أعواٌم ، ووقعْت كارثُة اخلامِس من حزيراَن عام سبعٍة وثامننَي وثالِث مئٍة وألٍف،  ومرَّ
ْت إىل احتالِل اليهوِد سيناَء واجلوالَن والضفَة الغربيَة . تلك الكارُثة التي أدَّ

املغتصبِة،  األرِض  اهلزيمِة، وحتريِر  ردِّ  العزَم عىل  َبْل عقدوا  التاريِخ،  ذلَك  منُذ  باٌل  للعرِب  ومل هيدْأ 
مرختٍص  كلَّ  وبذُلوا  قوٍة،  من  استطاُعوا  ما  للعدوِّ  وا  وأعدُّ جهوُدهم،  وتضافرْت  كلمُتهم  فاجتمعْت 
مئٍة  وثالِث  وتسعنَي  ثالثٍة  عاَم  رمضاَن،  من  العارِش  يف  أعدائهم  عىل  النرَص  هلم  اهلُل  كتَب  حتى  وغاٍل، 
وألٍف، واستطاعوا أن ُينِزلوا بإرسائيل هزيمًة منكرًة وخسائَر فادحًة، وأن َيْعرُبوا قناَة السويس إىل األرِض 
ويسرتجعوا  املغتصبِة،  األرِض  من  مساحاٍت  وا  ويسرتدُّ املنيعَة،  العدوِّ  حصوَن  يقتحموا  وأن  املحتلِة، 

كرامَتهم وهيبتهم وعزهتم .
اهلل،  بإذن  لفاعلون  املغتصبة، وإهنم  أراضيهم  للعرب جفن، حتى حيرروا كل شرب من  ولن يغمض 
الفتية،  بالعزائم  ومستعينني  والعربية،  اإلسالمية  بالوحدة  ثم  اإلهلية،  بالقدرة  إيامهنم  عىل  معتمدين 

واألسلحة املستحدثة، وبكل ما وهب اهلل هلم من إيامن وعزم، ومن مال وجاه .

1 ــ مِلَ كان امللك عبد العزيز يعمل يف صمت ؟
2 ــ متى بدأت املجاهبة بني امللك عبد العزيز وبريطانيا حول قضية فلسطني ؟

3 ــ ماذا كان موقف امللك عبد العزيز من تقسيم فلسطني بني العرب واليهود ؟
قضية  يف  تتدخل  بدأت  عندما  املتحدة،  الواليات  من  العزيز  عبد  امللك  موقف  كان  ماذا  ــ   4

فلسطني؟
5 ــ ما القول الذي نقله سفري الواليات املتحدة إىل حكومته عندامللك عبد العزيز ؟ وعالم يدل؟

أســـــئلة
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املوافقة عىل إرسال وفوٍد جديدة من  العزيز عىل روزفلت ، عندما طلب منه  6 ــ بم رد امللك عبد 
املهاجرين إىل فلسطني ؟ وماذا كان أثر هذا الرد ؟

7 ــ أقرت منظمة األمم املتحدة مرشوع تقسيم فلسطني، وتسابقت الدول الكافرة عىل تبني إرسائيل 
ومساعدهتا. فام موقف العرب من ذلك ؟

8 ــ كيف انترص العرب يف العارش من رمضان عام ثالثة وتسعني وثالِث مئٍة وألٍف عىل إرسائيل، وما 
أثر هذا االنتصار ؟ 

9 ــ كيف يستعيد العرب أرض فلسطني من اليهود ؟

1 ــ ما معنى) امُلجاهبة ( ؟ وِممَّ اشتقت هذه الكلمة ؟
ح معايَن الكلامت التالية مستعينا باملعجم عند احلاجة : الَعاهل ، َجْور ، َنْحَبه، املَْغزى. 2 ــ وضِّ

ح الصورة البالغية يف قول الكاتب : » بقيت خيوط املؤامرة الدولية عىل فلسطني حُتاُك  3 ــ وضِّ
يف اخلفاء«.

أراضيهم  من  شرٍب  كل  روا  حيرِّ حتى  جفن،  للعرب  يغمض  ولْن   «  : الكاتب  يقول  ــ   4
املغتصبة«.

أ ــ عم كنَّى الكاتُب بقوله : » ولن يغمض للعرب جفن « ؟
د فاعله . ب ــ أعرب الفعل )يغمض( وحدِّ

ى هذا املشتق ؟ جـ ــ ما وزن كلمة ) امُلْغَتَصَبة( ؟ وماذا ُيسمَّ

تـدريبـــــات
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5 ــ اضبط الفقرة األخرية بالشكل .
 ، سائر  مسألة،  باءت،   : الصورة  تلك  عىل  التالية  الكلامت  يف  اهلمزة  كتابة  سبب  بّين  ــ   6

مؤامرة.
7 ــ اكتب العبارة التالية مرتني بخط النسخ :

نحن ال نعمل للناس، وإنام نعمل ملرضاة ربِّ النَّاس .
.....................................................................................................

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

ت، حيدوهم . 8 ــ استخدم الكلامت التالية يف مجٍل من إنشائك : باءت، تضافرت، أَقضَّ
قضية  يف  العزيز  عبد  امللك  أبناء  مواقف  حول  واكتب  املراجع،  من  يتيرس  ما  إىل  ُعْد  ــ   9

فلسطني.
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7 ــ الشـــعر  ٭

وا يف ذلَك اِفتناًنا َبُعَد به عْن مكانِه. وعندي أنَّ أفضَل تعريٍف  لقد كتَب الكاتبون يف تعريِف الشعِر، وافتنُّ
لُه أنُه » تصويٌر ناطٌق«. ألنَّ قاعدَة الشعِر املطردَة هي التأثرُي، وميزاَن جودتِه ما يرتُك يف النفِس مَن األثِر. 
ورسُّ ذلك التأثرِي أنَّ الشاعَر يتمكُن برباعِة أسلوبِه، وقوِة خيالِه، ورقِة مسلِكه، وَسَعة حيلتِه، من هْتِك 
ذلَك الستار امُلْسَبِل دوَن قلبِه، وتصوير ما يف نفسِه للسامِع تصويًرا يكاُد يراُه بعينِه ويلمسُه ببنانِِه. فيصبُح 
ه ووجدانِه، يبكى لبكائِه ، ويضحُك لِضحِكه، ويغضُب لغضبِه، ويطرُب لطربِه، ويطرُي  رشيَكه يف حسِّ
معه يف ذلَك الفضاِء الواسِع من اخلياِل، فريى الطبيعَة بأرِضها وسامئِها، وشموِسها وأقامِرها، ورياِضها 
وأزهاِرها، وسهوهِلَا وجباهِلا، وصاِدِحها وباِغمها )1(، وناِطقها وصاِمتها، مْن حيُث ال ينقُل إىل ذلك 

قدًما، وال يالقي يف سبيِله َنَصًبا. )2( فإْن سمَع قوَل القائل :

خيل إليه أنه يِطر يف ذلك الروض البليل)6(بني أنواره وأزهاره، خطران النسيم بني ِظاللِه وأشجاره، 
وأنه يرى بعينه أولئك العذارى السانحات وقد راعهن منظر احلصباء الالمع فوق تلك الديباجة اخلرضاء، 

٭ مصطفى لطفي املنفلوطي .
)1( الصادح : الصائح كالديك. والباغم من البغام : صوت الظبية .        )2( نصبًا : تعبًا .

)3( شّدة احلر .                                                                                             )4( عذًبا صافيًا يمر رسيًعا يف احللق .
)5( البسة احليل .                                                                                        )6( الريح الباردة مع الندى.

الرمضاِء)3(واٍد  لفحَة  وقــانــا 
علينا  ــا  ــَحــن َف ـــــُه  َدْوَح نــزلــنــا 
 )4( ُزاَلاًل  َظَمإٍ  عىل  وأْرَشــَفــنــا 
واَجَهْتَنا   ــى  أنَّ مَس  الشَّ َيــُصــدُّ 
 )5( الَعذاَرى  حاليَة  حصاُه  َيروُع 

العميِم الغيِث  ُمضاَعُف  سقاُه 
الَفطيِم عىل  امُلــْرِضــعــاِت  ُحــُنــوَّ 
ِديِم للنَّ ـــِة  ـــَدام امُل ــن  م ـــذَّ  أل
للنَّسيِم وَيــــأَذُن  َفيْحُجُبها 
الّنظيِم الِعقِد  جانَب  فتلمُس 
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، حيَسبَن أْن قْد َوَهْت فانتثرْت جواهُرها يف  َفَتوهّلَْن وَفِزْعَن إىل جوانِب عقوِدهنَّ يلَمْسَنها بأطراِف بَناهننَّ
ذلَك الروِض األريِض )7( 

وإْن سمَع قوَل اآلَخر : 

مهلْت عيناه َوْجدا عىل ذلَك الغريِب احلائِر، ومتنَّى أن لو رآُه يف بعِض مذاهبِه فعطَف عليه .
وإن َسِمَع قوَل اآلَخر : 

ها، ونظَر إليها يف علياِء سامئِها كام ينظُر الفلكيُّ إىل كوكبِه، وشَعَر كأنَّ  َأْكَبر تلَك املكرمَة العظيمَة وأجلَّ
نوَرها قْد ملَع فامتدَّ ُشعاُعه إىل جوانِب نفِسه فأضاَءها .

وال غرَو أْن يبلَغ الشعُر من نفِسه هذا املبلغ ، فلطاملا كاَن للشعِر السلطاُن األكرُب عىل النفوِس العظيمِة، 
اُه هذا الصوَت : فقد َنَكب الرشيُد الربامكة عندما َدسَّ هلم أعداُؤهم ذلك امُلَغّني الذي َغنَّ

الَبَلِد  يف  للغريِب  ــا  ــت وارمح
انتفُعوا  َفـــام  ــه  ــاَب ــب أح فــــارَق 

؟! َصَنعا  بَِنْفِسه  ــاذا  م ــازِح  ــنَّ ال
انتفعا وال  َبــعــده  مــن  بالعيِش 

أيب بني  ــنَي  وب بيني  ــذي  ال وإنَّ 
حلوَمُهم َوَفــرُت  حلِمي  أكلوا  فإن 
ُغُيوهَبم   َحِفظُت  َغيبي  َضيَّعوا  وإن 
يب  ــرُّ  مَتُ بَنحٍس  طريًا  زجــروا  وإن 
عليهُم  القديَم  احلقَد  أمحــلُ  وال 
ِغًنى  يل  تتابَع  إن  مــايل  ُجــلُّ  هلم 
  )8( ثاويا  داَم  ما  الضيِف  لعبُد  وإين 

ِجّدا ملختلٌف  عمي  بني  ــني  وب
جمدا هلم  بنيُت  جمدي  هدُموا  وإْن 
وإن ُهم َهَووا َغيِّي َهِويُت هلم ُرشدا
سعَدا هبم  مترُّ  طــريًا  هلم  ــرُت  َزَج
وليَس رئيُس القوِم من حَيمُل احِلْقَدا
ِرْفدا أكّلْفُهُم  مل  مــايل  ــلَّ  َق وإن 
الَعبدا وما شيمٌة )9( يل غرَيها تشبُه 

)7( الزكّي .                                            )8( مقياًم .                                              )9( الشيمة : اخللق .

َتِعْد مـــا  ــا  ــن ــَزْت ــج أن ـــدًا  ـــن ِه ــت  ــي ل
واحـــــــــــدًة  مـــــرًة   واســــــتبّدْت 

وَشــَفْت أنفَســـــــنا ممـــــــــا جَتِــــــد
يسَتبِد ال  ـــن  م ـــز  ـــاِج ـــَع ال ـــــام  إنَّ
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وأمَر السفاُح بقتِل وجوِه بني أميَة بعد ما قّرهَبم وأدناُهم، عندما دخَل عليِه »َسديُف« موالُه وأغراُه هبم 
يف قوله :

بْل عطَف عمُر بُن اخلطاِب عىل احلطيئِة وأطلَقُه من سِجنه حنَي سمَعُه يقوُل : 

بَن  النرَض  أخاها  َقْتله  يف  تعاتُبه  احلارِث  بنت  قتِيلة  قوَل  ــ  وسَلم  عليه  اللـُه  صىل  ــ  النبّي  سمَع  بْل 
احلارِث، عىل َرمحِه منه واتصال نسبِه به : 

َة يف َعدلِه، وال ريبَة يف حكِمه ــ لو سمعُتها قبَل اليوِم ما قتلُته . فبكى وقاَل ــ وهو من ال ِظنَّ
عر،  أدواِر حياته إال للشِّ الشِعر، وما خضَع اإلنساُن ليشٍء يف مجيع  نفِس اإلنساِن غرُي  إنَّه ال مؤثِّر يف 
وللشعر الفضُل األوُل يف نبوِغ اإلنساِن وارتقائِه وبلوغه هذا املبلَغ من الكامِل. ولقد أحبَّ اإلنساُن الشعَر 
ناطًقا وصامًتا، أما الشعُر الناطُق فقد َعَرْفَتُه، وأما الشعُر الصامُت فإّنه هذِه النغامُت املوسيقيُة التي تصوُر 

ال ُيِقيَلْن َعبُد شمـــــــــس عثــــارا )10( 
اللـــ  أنـــَزهَلـــا  بــحــيــُث  ــا  ــوه ــِزل أن
منها  ـــودَد  ـــت ال أظـــهـــَر  ــا  ــه ــلُّ ــال َف
واحســــْم  اخلليـــــفُة  أهيا  أقِصِهم 
ســــوائي  وســــــاَء  ســــاءين  فلْقع 

وغراِس  )11( َرْقـــــَلٍة  كلَّ  واْقطَعْن 
ــُه بــــــــدار اهلــــــــواِن واإلتعــــاِس
وهبــــــا منكــــــــمو كحـــــــّز املوايس
عنَك بالســــــــــيِف َشـأَفَة األرجـــاِس
ُقرهُبــــــــم من نمـــــــارٍق )12( وكرايس

َمَرٍخ بـــذي  ــــراٍخ  ألف ــوُل  ــق ت ـــاذا  م
ُمظِلَمٍة  ــعــِر  َق يف  كاسَبهم  ألقيَت 

شجُر وال  مــاٌء  ال  ــِل  ــواص احل ُزْغـــب 
يا عمـــــُر فاغـــفْر عليك ســــالُم اهلل 

ْقَلة : النخلة إذا طالْت.                 )12( مجع نِْمِرَقة وهي الوسادة .                   )13(  )10( العثار : مصدر َعَثر أي َزّل .              )11( الرَّ
تتناوله .

كريمٍة   ــِو  ــْن ِص ــرَي  خ ــا  ي أحمــمــٌد 
وربام  مننَت  لو  َك  َضـــرَّ كان  ما 
وسيلًة  أهبَت  من  أقرُب  والنرُض 
  )13( تنوشُه  أبيِه  بني  سيوُف  َظّلْت 

ُمْعِرُق َفْحٌل  والفحُل  قوِمها،  يف 
امُلْحَنُق املَغيُظ  وهو  الفتى  مــنَّ  
يعتُق عتٌق  ــاَن  ك إن  هم  وأحقُّ
ُق َتَشقَّ ــاَك  ــن ه أرْحـــــارٌم  هلل 
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خواِطَر القلوِب ووجداناهتا فَتِهيُج عاطفُة احلبِّ يف نفِس العاشِق، فعاطفُة احلامسِة يف نفِس اجلندي شعر، 
ُه يطلق دموَع الباكني. وحفيُف  وهديُر األمواج شعر؛ ألنه يمثُل عظمَة اجلباريَن . وظالُم الليِل ِشعٌر؛ ألنَّ
أوراِق الشجِر شعر؛ ألنه املناجاة يف مواقف العشاِق . وبكاُء احلامئِم شعر؛ ألنه يمثُل فجعَة الَبنِي ولوعَة 

الفراِق .
تلَك النغامت الشعريُة التي نسمُعها من فم اإِلنساِن مرًة، ومْن فِم الطبيعيِة أخرى، هي التي َزخرَفْت لنا 
هِذه احلياة، وألَبَسْتها ذلك الثوَب الناعَم األبيَض من السعادِة واهلناءة ، حتى أحببناها وولعنا هبا وحَرصنا 
منا فعّلمَنا، وَبنينا  نَّا ، وألَّفنا واخرتْعَنا، وتعلَّ عليها، وأعْدَدنا العدَة للبقاِء فيها والسكوِن إليها، فكتبنا ودوَّ

لنا فسعينا، وسعينا فبلغنا . فشّيدنا، وغرسَنا فجنينا، وعِملنا فَربحنا، واجتهدنا فأثرينا، وأمَّ
إن الشعر من أرساِر هذه احلياِة، تطرُي إلينا احلقائُق عىل جناِحه، ويطيُب لنا العيُش يف جوارِه .

1 ــ ملِ يفضل الكاتب أن يسمي الشعر تصويًرا ناطًقا ؟
2 ــ ذكر الكاتب أمثلة لتأثري الشعر عىل النفوس. اخرت مثال منها ، وخلص رأيه فيه .

3 ــ ماذا يقصد الكاتب بالشعر الصامت والشعر الناطق ؟
4 ــ ماذا يقصد الكاتب بالنغامت الشعرية التي نسمعها من فم الطبيعة ؟ وما أثرها يف حياتنا ؟ 

5 ــ » الشعر من أرسار احلياة « . ناقش هذه العبارة .
6 ــ ما سبب نكبة الربامكة يف عهد الرشيد ؟

1 ــ استخرج معاين الكلامت اآلتية من املعجم :
ن، َوَهت ، مهلت ، غيبي، البني ، لوعة، البنان . أنواره، السانحات، َفَتوهلَّ

أســـــئلة

تـدريبــــــات
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2 ــ وضح مجال الصورة يف قول الشاعرة محدونة بنت زياد املؤدب :
يروع حصاُه حاليـــة العــــذارى              فتلمــُس جانَب الـِعـقــــد الّنــظــــيم

3 ــ ما نوع املحسن البديعي فيام ييل : 
ا وإن الـذي بينــي وبـــني بنـي أيب              وبني بنــــي عمـــي ملخــتلف ِجـــــدًّ

فإن أكلوا حلمي وفرْت حلومهـم              وإن هدموا جمدي بنيُت هلم جمدا
4 ــ أين فعل الرشط وجوابه يف صدر هذا البيت ؟

فإن أكلوا حلـمي وفرت حلومهم               .............................
5 ــ ما فائدة التعبري بـ » عىل ظمأ « ؟ ولو قالت الشاعرة ) وأرشفنا زالاًل( أهيام أبلغ ؟ وملاذا ؟

6 ــ وضح االستعارة يف قول الشاعرة : 
نزلنــا َدْوَحـــــُه َفَحـــــــــَنا علـــينا               ُحُنوَّ املرِضــــعاِت َعــــــىل الَفطــــيِم

7 ــ هات ما يضاد الكلامت اآلتية : 
جودة ، قوة ، يبكي ، واسع ، أعداء ، ُمّرة .

8 ــ اضبط العبارة اآلتية بالشكل :
» خيل إليه أنه يطر يف ذلك الروض البليل، بني أنواره وأزهاره، خطران النسيم بني ظالله وأشجاره، 
الديباجة  تلك  فـوق  الالمـع  احلصبـاء  منظر  راعهن  وقد  السانحات  العذارى  أولئك  بعينه  يرى  وأنه 

اخلرضاء « .
9 ــ ملاذا مل توضع اهلمزة يف األلفاظ اآلتية : 

انتثر ، الذي، اغفر ، ارتقى، استبداد ؟
10 ــ أعرب مجلة » صىل اهلل عليه وسلم « .

11 ــ اكتب مقااًل توضح فيه أثر الشعر يف النفوس مستشهدًا ببعض احلوادث التي َمّرت عليك خالل 
قراءتك هلذا املقال . 
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املاِل ، كبرُي اجلاِه، مطاٌع  ُأمية ــ عظيُم  ُرِفَع إىل هاروَن الرشيِد )1( أنَّ رجاًل بدمشَق ــ من بقايا بني 
يف البلِد. لُه مجاعٌة )2( وأوالد ومماليُك، يركبوَن اخليَل، وحيملوَن السالَح ، ويغزون الروَم، وأنُه َسْمٌح 
اخـرِج   : ُمنــازه  خلادِمِه  فقاَل  الرشيِد،  عىل  ذلك  فعُظَم  رتقه،  يبُعُد   )3( َفْتٌق  مُنه  يؤَمُن  ال  وأنُه  جواد، 
د داَره  ه، وهو يف اآلخر ، وَتَفقَّ الساعَة إىل الرجل، فقيدُه وجئني بِه، واجعلُه يف حممٍل)4( تقُعُد أنت يف ِشقِّ

، واحفْظ ما يقوُل حرًفا حرًفا .
قال منازه : فأتيُت بيَت الرجِل، ودخلت بغرِي إذنه، فلام رأى قوُمُه ذلَك، سألوا بعَض مْن معي عني، فلام 
رصُت يف صحِن الداِر، نزلُت ، ودخلُت جملًسا رأيُت فيه قوًما جلوسًا، فظننُت أن الرجَل فيهم، فقاموا 
م، فقلُت : استعجلوُه، فمىض بعضُهم  بوا يب ، فقلْت : أفيكم فالن؟ قالوا : نحُن أوالُدُه وهو يف احلامَّ ورحَّ
يستعجلُه، وأنا أتفقُد الداَر واألحواَل واحلاشيَة، فوجدهُتا قد ماجْت بأهِلها موًجا، فلم أزْل كذلَك حتى 
ْبُت بِه واشتدَّ خويف وقلقي من أْن يتوارى، إىل أن رأيُت شخًصا  خرَج الرجُل بعد أْن طاَل ُمكُثه، واسرَتَ
بزّي احلاّمِم يميش يف صحن الداِر، وحولُه مجاعٌة كهوٌل وأحداٌث وصبياٌن، هم أوالدُه وغلامنُه، فعلمُت 

أنُه الرجُل .
ثم جاَء وسّلَم، وسألنى عن أمرِي املؤمني، واستقامة أمر حرضتِه، فأجبتُه عام سأَل . وما قىَض كالَمه 
م يا ُمنازه فُكْل معنا، فقلُت، مايل إىل ذلَك حاجة، فلم ُيعاودين،  حتى جاؤوا بأطباِق الفاكهِة، فقاَل : َتَقدَّ
وأكَل هو ومْن معُه، ثم جاؤوا بامئدٍة عظيمٍة مل َأَر مثَلها إال للخليفِة فقاَل : يا منازُه تقدْم فُكْل ، فامتنعُت 

عليِه، فام عاودين. فلام َفرَغ مْن أكله ، قاَم إىل الصالِة فصىلَّ وأكَثَر من الدعاِء واالبتهال .

)1( هو اخلليفة اخلامس من خلفاء الدولة العباسية) 170 ــ 194( وكان عرصه مرضب املثل يف رخاء الدولة اإلسالمية وعظمها، واتساع رقعتها .
)2( أنصار .

)3( أصل الفتق : الشق يف الثوب، وأصل الرتق الرفو وسد الفتق باخلياطة ، واملراد أنه قد يثور عىل الدولة ويستقل بجزء منها فيصعب عالج األمر .
)4( مقعد ذو شقني يوضع عىل اجلمل .

8 ــ قوة اإليامن باهلل
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ثم قال يل : ما أْقَدَمك يا منازه ؟ فأخرجُت كتاَب أمرِي املؤمنني. فدفعتُه إليه َفَفّضه وقرَأُه، ثم أمَر أوالَدُه 
باالنرصاِف، وقاَل : هذا كتاُب أمرِي املؤمنني، ولسُت أقيُم بعَد نظري فيِه حلظًة واحدًة، هات قيوَدك يا 
منازه، فدعوُت هبا ، وَقيدُته ومحْلتُه . وركبُت يف الشق اآلخر، ورسُت بالرجِل، وليَس معُه أحٌد، حتى 
رصنا بظاهِر دمشَق فابتدأ حيدُثني بانبساٍط، حتى انتهينا إىل بستاٍن حسن يف الغوطِة )5(، فقاَل يل : أترى 
هذا ؟ قلُت : نعم، قال : إنه يل وفيه من غرائِب األشجاِر كيَت وكيَت، ثم انتهى إىل َمزارَع حساٍن وُقًرى 
ه ذلك حتى أرسَل إليَك من انتزَعك  مثَل ذلك فاشتَد غيظي منُه، وقلُت ألسَت تعلُم أن أمرَي املؤمنني أمهَّ
ًدا، ال تدري إالَم يصرُي أمُرَك وال كيَف يكوُن ؟ وأنَت  مْن أهلَك ومالَك وولدَك، وأخرجَك فريًدا مقيَّ
فارغ القلِب من هذا، حتى َتِصَف ضياَعَك وبساتينَك، فقاَل يل جميبًا : » إنا للـِه وإنا إليه راجعون، أخَطأت 
ِفراستي )6( فيَك، لقد ظننُتَك رجاًل كامَل العقِل، وأنَك ما حلْلَت من اخللفاِء هذا املحل، إال بعد أن 

، واللـُه املستعان « . عرفوَك بذلَك، فإذا كالُمك يشـبُه كـالُم العـوامِّ
اللـِه  بابِه عىل صوريت هذِه، فإين عىل ثقٍة مَن  إياَي إىل  أما قولَك يف أمري املؤمنني وإزعاجِه وإخراِجه 
، الذي بيدِه ناصيتي )7(، وال يملُك أمرُي املؤمنني لنفسِه وال لغريِه نفًعا وال رًضا إاّل بإذِن اهللِ  عزَّ وجلَّ
، وال ذَنب يل عنَد أمرِي املؤمنني أخافه. وبعُد ، فإذا َعَرَف أمرى وَعِلم سالمتي )8( ، وصالَح  عزَّ وجلَّ
ين  لوا عيلَّ األباطيَل، مل َيستِحلَّ دمي، وردَّ ناحيتي، وأن احَلَسدة واألعداَء َرَموين عَنده بام َليس يّف، وَتَقوَّ
مًا. وإْن كان قد سبَق يف علِم اهللِ عز وجل أنه يبدُر)9( إيِلَّ منه بادرُة سوِء، وقد َحرض أجيل ، وكان  ُمكرَّ

سفُك دمي عىل يِده فلو اجتمعِت اإلنُس واجلن واملالئكُة عىل رصِف ذلك عني ما استطاعوا. 
فِلَم أتعجُل الغمَّ والفكَر فيام قد فرَغ اهلُل منه؟ وإين َحَسُن الظّن باهللِ الذي خلَق ورزَق ، وأحيا وأماَت، 
وإنَّ الصرَب والرضا والتسليَم إىل من يملُك الدنيا واآلخرة أوىل . وقد كنُت أحسُب أنَك تعرُف هذا، أما وقْد 

َق حرضُة أمرِي املؤمنني بيننا إن شاَء اهلُل تعاىل. عرفُت مبلَغ فهِمَك ، فإين ال أكلُمك بكلمٍة واحدٍة حتي ُتفرِّ

)5( إحدى ضواحي دمشق .                                                                                     )6( رأيي وظني .
)7(الناصية : شعر مقدم الرأس يقصد بيده نفيس وأنا ملك له .                              )8( علم أين مأمون اجلانب .

)9( يسبق .
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قال منازه : ثم أعرَض عني ، فام سمعُت منه لفظًة غرَي التسبيِح، أو طلَب ماٍء أو حاجة حتى شاَرْفنا الكوفَة.
ودخلُت عىل الرشيِد، فقاَل : هاِت ما عنَدك ؛ يا ُمنازه، فُسقُت احلديَث من أولِه إىل آخرِه، فلام جئُت 
عىل آخره قال : صَدَق واهللِ، ماهذا إال رجٌل حمسوٌد عىل النعمِة، مكذوٌب عليه، ولَعمري لقْد أزعجناُه، 
عنا أهَلُه، فبادْر بنزِع قيوِده عنه، وائتني به، ففعلُت وأدخلُته عىل الرشيد . فام هو إال أْن رآه  وآذيناُه ، وروَّ
م ، ووقَف فردَّ عليِه الرشيُد. وسأله عن  حتى رأيُت ماَء احلياء جيول يف وجِه الرشيِد. ودنا األموي، وسلَّ
حالِه ثم قاَل : بلغنا عنَك فضل هيئٍة )10(، وأموٌر أحَبْبنا معها أن نراَك، ونسمَع كالمَك، وُنحسَن إليك ، 
فاذكْر حاجتك. فأجاَب األموّي جوابًا مجياًل، وشكَر ودعا، ثم قال : يا أمرَي املؤمنني ، يل حاجٌة واحدٌة : أن 
ين إىل بلدي وأهيل وولدي، قال : نفعُل ذلك، ولكن َسْل ما حتتاُج إليه من مصالح جاِهَك ومعاِشِك،  َتُردَّ
لك منصفون ، وقد استغنيُت  فإنَّ ِمثلَك ال يلو أن احتاَج إىل يشٍء من هذا، فقال : يا أمرَي املؤمنني، ُعامَّ

بَعْدهلم عن مسألتي، فأموري مستقيمٌة، وكذلك أهُل بلدي، بالعدِل الشامِل يف ِظلِّ أمرِي املؤمنني .
عُه األمويُّ . قال ُمنازه:  فقاَل الرشيُد : انرصْف حمفوظًا إىل بلِدك، واكتْب إلينا بأمر إن َعَرَض لَك . فودَّ
فلام وىلَّ ، قال الرشيُد : يا منازه : امِحْلُه من وقتَِك . ورْس به راجعًا ، كام جئَت به، حتى إذا وَصْلَت إىل جملِسِه 

الذى أخذتُه منه؛ فدْعُه وانرصْف ، ففعلُت .

1 ــ عرف بالشخصيات اآلتية : 
ــ هارون الرشيد .

ــ ُمنازه .
ــ الرجل األموى .

)10( فضل هيئة : زيادة يف النعمة واملظهر .

أســـــئلة
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2 ــ ملاذا مل يعجب الرجَل األموي ردُّ منازه، وعالم يدل الرد يف نظر األموي ؟
3 ــ مِلَ أمر الرشيد بحمل األموي إليه ؟ 

4 ــ عالم يدل احلديث الذي جرى بني رسول الرشيد والرجل األموي ؟
5 ــ اذكر من آيات الكتاب الكريم ما يؤيد إيامن الرجل وعقيدته ؟
6 ــ كيف لقى الرشيد الرجل األموي ؟ ومل غري الرشيد رأيه فيه ؟

7 ــ ما أفدت من هذه القصة :
8 ــ  قال الشاعر :

إذا كنت باهلل مستعصاًم            فامذا يضريك كيد العبيد
هل تنطبق قصة األموي مع الرشيد مع هذا البيت ؟ وكيف ؟

9 ــ » تقدم يا ُمنازه فكل معنا « من القائل ؟ وما املناسبة ؟

1 ــ ارجع إىل املعجم واستخرج منه معاين املفردات اآلتية : 
صحن الدار ــ مات ــ يتوارى ــ كهول ــ غيظ ــ شارفنا الكوفة .

2 ــ أعرب ما كتب باألزرق :
ــ جاؤوا بامئدة عظيمة مل أر مثلها إال للخليفة .

ــ فوجدهتا قد ماجت بأهلها موًجا .
3 ــ اذكر مايض األفعال اآلتية :

يركب ــ يغزون ــ اخرج ــ جييء ــ َأَتيُت ــ يتوارى .
4 ــ استخرج من القصة السابقة ثالثة من حروف العطف وبنّي معناها .

تـدريبـــــات
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5 ــ ُصْغ من هذه األفعال اسم الفاعل واسم املفعول وضعها يف مجلة مفيدة من عندك .
الفعل                     اسم الفاعل                اسم املفعول                  اجلملة

َدَخـــــــــَل               ...............                     .................                .................
يــتــوارى              ...............                     .................                ..................
اســــتحلَّ              ...............                     .................                ..................

استعجل              ................                     .................                ..................
6 ــ ضع هلذه القصة عنوانا آخر غري ما ذكر .

7 ــ » لو اجتمعت اإلنس واجلن واملالئكة عىل رصف ذلك عني ما استطاعوا «
ــ هل حتفظ آية من القرآن الكريم تتفق مع هذا املعنى  ؟ اذكرها .

8 ــ تعمل الوشاية عملها املشني بني الناس فيحدث الظلم والغدر والتفرقة يف املجتمع، وهذه صفات 
يأباها اإلسالم وحيث الناس عىل البعد عنها .

اكتب مقااًل توضح فيه اآلثار السيئة هلذة الصفات الذميمة يف املجتمع .
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9 ــ جرس امللك فهد

للشاعر الدكتور : غازي القصيبي 

للُجُزِر ــاِت  ــواح ــال ب ـــاَر  ط ـــذي  ال هــذا 

عـرَب امليـــــاِه شــــراًعا أبيـــــَض اخَلـَفـــــر

أم أنـــه جـمــٌل مـــــــا مـــــّل ِمْن َســـَفِر

أم احُلـــداُة َشـــــَدْوا بــالشــعِر فـي الَســَحِر

؟ رِر  ـــدُّ وال بــاألصــداِف  النَّخَل  َق  ــوَّ ط ــْن  َم

ــــَمِر بالسَّ مشــغوالِن  املنـــامِة  مـــــــع 

الَقَمِر ـــَع  م ـــا  ـــن زارَت ــــّرُق  ــــَح امُل أم 

احَلــَجـــِر مـــــن  َدْرٌب  ال  العشِق  مَن  درٌب 

سـاَق اخليـــاَم إلـــى الشطــــآِن فـانـزلـقـــْت

مندفًعا ـــوِج  امل يف  زورًقــــا  ؟  أرى  مـــاذا 

أُذين يف  ـــوِص  ـــغ ال أغــنــيــاُت  ــــذه  وه

ِ

ُتَوْشـــــِوُشـنِي ى  َوْسَ نخــلٌة  واســتيقظـْت 

هــــنا الرياَض  أّن   . أنــا  أيــَن  نســـيُت 

بأنُجِمَها  جـــــاءْت  ُجـــــدٌة  ـــذه  ه أم 
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1 ــ ماذا تعرف عن الشاعر؟ وما مناسبة القصيدة ؟
2 ــ ما الفكرة الرئيسية التي تضمنتها القصيدة ؟ 

3 ــ ما أبرز املشاعر واألحاسيس التي فاضت هبا أبيات القصيدة ؟
4 ــ حدد األبيات التي ُتِشرُي إىل معامل البادية ومعامل البحر. وبنّي كيف أفاد الشاعر من الربط بني بعض 

هذه املعامل وبعضها يف التعبري عن مشاعره ؟
5 ــ ورد يف القصيدة ذكر بعض املدن اخلليجية األخرى .

أ ــ حدد هذه املدن واذكر تعريًفا موجًزا لكل منها .
ب ــ بنّي املعنى الذي أراده الشاعر من ذكرها يف القصيدة .

أســـــئلة

أم الرفـاُع رنْت فــــــي موســـــِم املـطــــــِر

أم أهّنـــــا الــدوحـــــُة اخلـراُء فــي َقـــَطـــِر

ـــَوِر ؟ َح الــعــنِي مــن  ــْم يف  الــعــنُي ك ــا  أم أهن

ُمَضـــِر ِمْن  ينســـابــــاِن  والبحــــُر  والبـــرُّ 

؟ الَبَشـــــــِر  ــَن  ِم خيٌط  يقّرُبنا  فهْل 

الُخبِر يف  ــِر  ــج ــف ال ــاُت  ــك ــح ض وهـــذه 

أم أهّنـا مســـــقُط الســـــمراُء زائـــرتــــــي

ــْت فــِهــْمــُت هبــا ؟ الــتــي حــّي أم الــكــويــُت 

بينهام  ـــرُق  ـــف ال ـــا  م وبــــحــــارٌة  بــــدٌو 

تربُطَنا اهللِ  ـــاَل  ـــب ح إنَّ  ــُج  ــي ــل خ
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6 ــ ضع عالمة )[( أمام اإلجابة الصحيحة مما ييل أمام كل عبارة من العبارات اآلتية :
)أ( هذه القصيدة تعبري عن : 

ــ جتربة ذاتية مر هبا الشاعر )        (
ْت بالشاعر )       ( ــ معاناة إنسانية أَلمَّ

ــ مظاهر اجلامل يف الطبيعة وانفعال الشاعر هبا )      (
)ب( اجلرس الذي يقصدة الشاعر هو : 

ــ العالقة القوية التي تربط بني الدولتني )     (
ــ ما يتمناه الشاعر ألبناء بوطنه اخلليجي )     (

ــ املرشوع الضخم الذي أقيم لربط البحرين باململكة العربية السعودية )    (
)ج( يقصد الشاعر بقوله : ) درب من العشق ال درب من احلجر (

ــ أن بناء هذا اجلرس كان بسبب املحبة القوية التي تربط بني أبناء الدولتني )     (
ــ أنه يفضل احلب اخلالص عىل إقامة مرشوعات جامدة )     (

ــ أنه يســــتنكر بناء مثل هذه املشــــروعات غري املفـــيدة )      (
)د( ساق اخليام إىل الشطآن فانزلقت         عرب املياه شـــــــراًعا أبيض اخلفر

يقصد الشاعر بالبيت السابق :
ــ أن اجلرس شجع أهل الصحراء عىل ارتياد البحر )     (

ــ أن اجلرس جعل أهل اخليام ينقلوهنا عربه إىل اجلزر )    (
ــ أن اجلرس قّرب املسافات وألغى احلدود وعمق اإلحساس بوحدة الشعبني )     (

)هـ( يقصد الشاعر بقوله ) الرب والبحر ينسابان من مرض (
ــ أن الفضل يف وجود العرب يف هذا املكان يعود إىل جدهم مرض )       (

ــ أن بر اخلليج وبحره ملك للعرب وليس لسواهم )     (
ــ أن العرب الذين يقطنون البادية والذين يعيشون عىل البحر من أصل واحد )       (
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1 ــ بنّي معنى املفردات اآلتية :
ينسابان : ......... وسنى : ......... توشوشني : ........... األصداف : ............

الدرر : ......... الشطآن : .............. اخَلَفر : ............ احلـــــداة : ............
َحَور : ........... َشَدوا : ............. الَسَحر : ............. ُمَضـــر : .............

2 ــ ما الفائدة من االستفهام يف قول الشاعر : 
ماذا أرى ؟ زورًقا يف املوج مندفًعا             أم أنه مجل ما َملَّ من سفر ؟

3 ــ وردت كلمة ) درب( يف التعبريين اآلتيني مرتني : 
ــ درب من العشق ال درب من احلجر .
ــ درب من احلب ال درب من احلجر .

ــ ما املقصود هبا يف كل تعبري ؟ 
4 ــ قال الشاعر : 

واستيقظت نخلة َوْسَنى ُتَوْشِوُشني               ...........................
ح الصورة الفنية يف صدر هذا البيت، وبني نوعها . ــ وضِّ

5 ــ من طّوق النخل باألصداف والدرر ؟
ــ ما نوع هذا األسلوب ؟ وما الغرض منه ؟ 

6 ــ نسيت أين أنا . أن الرياض هنا                 ............................
ــ ما نوع األسلوب يف شطر هذا البيت ؟ وما غرضه البالغي ؟

7 ــ اخرت من القصيدة البيت الذي يعجبك . وما رس إعجابك به ؟
8 ــ وضح الصورة البيانية يف البيت األخري، وما أثرها يف املعنى ؟

9 ــ اكتب موضوعا إنشائًيا عن جرس اخلليج العريب موضًحا أمهيته لشعبي البحرين واململكة العربية 
السعودية .

تـدريبــــــات
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العرِب،  نظام كالِم  من  املعهوِد  مذاهبِه، خارٌج عن  واختالِف  ف وجوِهِه،  القرآِن عىل ترصُّ َنْظم  إن 
الكالِم  أساليِب  عن  ترصِفِه  يف  ويتميز  بِه  يتصُّ  أسلوٌب  ولُه  خطاهبم،  ترتيِب  من  للمألوِف  وُمبايٌن 

املعتاِد.
ِف البديِع، واملعاين اللطيفِة، والفوائِد  وليس للعرِب كالٌم مشتمٌل عىل هذه البالغِة والغرابِة، والترصُّ
الغزيرِة، واحلكِم الكثريِة، والتناسِب يف البالغِة، والتشابِه يف الرباعِة عىل هذا الطوِل وعىل هذا القدر. 
وإنام ُتنسُب إىل حكيِمهم كلامت معدودة، وألفاٌظ قليلٌة ، وإىل شاعِرهم قصائُد حمصورٌة يقُع فيها أحيانًا 
كثرتِِه وطولِِه،  ، عىل  القرآُن  . وقد جاء  والتعسُف  ز  والتجوُّ ف  والتكلُّ ُل  والتعمُّ االختالُل واالختالُف 

متناسًبا يف البالغِة، عىل ما وصَفُه اهلُل تعاىل به فقـاَل : {                
                                                                                                                              | سورة الزمر ، اآلية )23(   
{                                                                                               |سورة النساء،  وقــــال تعــاىل 
من  إليه  يترصُف  ما  عىل  يتبايُن،  وال  يتفاوُت  ال  تأليِفِه،  وبديَع  نظِمِه،  عجيَب  إىل  ذلك     )82( اآلية 
الوجوِه التي يترصُف إليها من ذكر قصٍص ومواعَظ واحتجاج وحكٍم وأحكاٍم، وإعذاٍر وإنذاٍر، ووعٍد 
ووعيٍد، وتبشرٍي وختويٍف، وأوصاٍف، وتعليِم أخالٍق كريمٍة وشيٍم رفيعٍة وِسرَي مأثورٍة، وغري ذلك من 
الوجوِه التي يشتمُل عليها. ونجُد كالَم البليِغ الكامِل والشاعِر امُلْفِلِق )1( واخلطيِب املِْصقِع )2( يتلُف 
ز يف اهلْجِو  عىل حسِب اختالِف هذِه األموِر، فمن الشعراِء من جيوُد يف املدِح دون اهلجِو، ومنهم مّن ُيـَبرِّ
التقريِظ، ومنهم  التأبنِي دوَن  د يف  التأبنِي، ومنهم من جيوِّ التقريِظ دوَن  دون املدح، ومنهم من يسبُِق يف 
الروِض، أو وصِف  الليِل، أو وصِف احلرِب، أو وصِف  أو َسرِي  ُيغِرُب يف وصِف اإلبِل أو اخليِل  من 

10 ــ بالغة القرآن ٭

٭ للباقالين ) أيب بكر حممد بن الطيب ( من كتابه » إعجاز القرآن «.
)1( امُلعجب .                                                                    )2( البليغ .
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َب املثُل بامرئ القيس  اخلمِر، أو الغزِل، أو غري ذلك مما يشتمُل عليِه الشعُر ويتداوُله الكالم. ولذلك رُضِ
إذا ركَب، والنابغِة إذا َرِهَب، وُزَهرٍي إذا َرِغَب، َوُهْم ال خالَف يف تقدمهم يف صنعة الشعِر، وال شكَّ يف 

تربزِهم)3( يف مذهِب النظِم .
 ، فيها  التي يترصُف  التفاوَت يف شعِرِه عىل حسِب األحواِل  رأيَت  البليِغ  الشاعِر  تأملَت شعَر  ومتى 
ـر عنه ووقَف دوَنُه، وباَن االختالُف يف شعِرِه، ثم  فيأيت بالغًا حدَّ الرباعِة يف املعنى، فإذا جاَء إىل غريه َقصَّ
د  ـر َوَنَقَص ُنْقًصاًنا عجيًبا، ومنهم مْن جيوِّ ُد يف الكالِم املرسِل، فإذا أتى املوزوَن قصَّ نجد يف الناِس من جيوِّ
لنا نظَم القرآن، فوجدنا مجيَع ما يترصُف فيه من الوجوِه التى ذكرناها عىل حدٍّ واحٍد  بضدِّ ذلك. وقد تأمَّ
صِف، ال تفاوَت فيه وال انحطاط عن املنزلِة العليا، وال إسفاَف فيه  يف حسِن النظِم وبديع التأليِف والرَّ
إىل املرتبة الدنيا. وكذلَك قد تأملنا ما تترصُف إليه وجوُه اخلطاِب من اآليات الطويلِة والقصريِة فرأينا 

اإلعجاَز يف مجيعها عىل حدٍّ واحٍد ال يتلُف .
وهناك يشٌء آخُر ، وهو ورود تلك املعاين التي يتضمُنها يف أصِل الرشيعة، واألحكاِم واالحتجاجاِت 
يف أصـِل الدين، والـردِّ عىل امللحـديَن هبِذه األساليِب البديعِة، وموافقِة بعضها بعضا يف اللطِف والرباعِة، 
مما يتعذُر عىل البرِش. وقد ُعلَم أن تخيَُّر األلفاِظ للمعاين املتداولِة املألوفِة، واألسباب الدائرة بني الناِس، 
ِر األلفاِظ ملعاٍن مبتكرٍة، وأسباٍب مؤسسٍة مستحدثٍة، وبراعَة اللفِظ يف املعنى البارِع  أسهُل وأقرُب من تخيُّ

أعجُب من براعتِِه يف املعنى املتداوِل املتكرِر.
وللقرآِن مزيٌة أخرى غرُي ما تقدَم، وهي أّنه مَن املقرِر املعروف أنَّ الكالَم َيبنُِي فضُلُه وُرجحاُن فصاحته 
َف إليه النفوُس،  بأن ُتذَكر منه الكلمُة يف تضاعيِف كالٍم، أو ُتقَذَف ما بني شعٍر، فتأخَذه األسامُع، وتتشوَّ
رِة التي ُترى يف سلٍك من َخَرٍز، وكالياقوتِة وْسَط  وُيرى وجُه رونِقه بادًيا غامًرا سائَر ما ُيْقَرُن به ، كالدُّ
ُة مجيعه، وواسطُه  ُغرَّ فإذا هى  ُيَتَمثَُّل هبا يف تضاعيِف كالٍم كثرٍي،  القرآن  الكلمَة من  الِعقِد، وأنت ترى 

ِصه برونقِه ومجالِه . زِه، وختصُّ ِعْقِدِه، واملنادي عىل نفسِه بتميُّ

)3( تفوقهم . 
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ًة عليك يف منظٍر هبيٍج، ومعرٍض رشيٍق،  وبعد، فإنك جتد يف كتاِب اهللِ احلكمَة وفصَل اخلطاِب جْملوَّ
ونظٍم أنيٍق غرِي ُمَتعاٍص عىل األسامِع، وال ُمْلَتٍو علياألفهاِم، وال ُمسَتْكره يف اللفِظ، يمرُّ كام يمرُّ السهُم، 
وييضُء كام ييضُء الفجُر، وَيْزَخُر كما َيْزخُر البحُر، َطموُح الُعباِب )4( ، مجوٌح )5( عىل الطارِق املنتاِب، 
وِر امُلْسَبِطرِّ )6( يف األفِق، والغيِث الشامِل، والضياِء الباهِر. » ال يأتيه الباطُل من  وح يف البدِن ، والنُّ كالرُّ

بني يديه وال من خلفة تنزيل من حكيم محيد «.

1 ــ جاء القرآن الكريم متناسًبا يف البالغة عىل وصفه اهلل تعاىل به . اذكر اآليات التي تشتمل عىل هذا 
املعنى.

2 ــ األسلوب القرآين يتلف اختالًفا واضًحا عن األساليب البرشية فام وجه هذا االختالف ؟ استشهد 
عىل ذلك بام ورد يف هذا املقال ، وهات دلياًل من القرآن يثبت ذلك .

3 ــ ذكر الكاتب مزية خاصة لكلامت القرآن الكريم . فامذا قال ؟
4 ختم الكاتب مقاله بوصف شامل لكتاب اهلل عّز وجّل ، فامذا قال ؟

1 ــ هات مجع املفرادت اآلتية : 
قصة ، موعظة، حكم، شاعر ، ملحد، أسلوب

2 ــ بنّي معاين املفردات اآلتية :

أســـــئلة

تـدريبــــــات

)4( املاء الكثري املتالطم .                               )5( مرسع .                                                      )6( املمتد .
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تعسف، شيم ، تأبني ، تقريظ، ملحد ، َيْزَخر .
3 ــ وضح مصادر األفعال اآلتية : 

، أنذر ، وعد ، اختلَّ . َف ، اْحَتجَّ اختلف ، َترصَّ
4 ــ اضبط هذه العبارة بالشكل :

» ولذلك رضب املثل بامرئ القيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهري إذا رغب، وهم ال خالف يف 
تقدمهم يف صنعة الشعر « .

5 ــ وضح املشبه واملشبه به ووجه الشبه فيام ييل :
رة التي ُترى يف سلٍك من خرز، وكالياقوتة وسط العقد « » كالدُّ

6 ــ ما نوع املحسن البديعي فيام ييل : 
» يمرُّ كام َيمرُّ السهم، وُييضُء كام ُييضُء الفجر، وَيْزَخُر كام يزخر البحر « .

7 ــ من أي أنواع املشتقات هذه الكلامت : 
الباطل ، حكيم ، محيد ، معدود ، أسهل ؟

8 ــ ما إعراب كلمة » متناسًبا « يف هذه العبارة :
»وجاء القرآن عىل كثرته وطوله، متناسًبا يف البالغة«

9 ــ اكتب بام ال يقل عن صفحة كاملة عن » إعجاز القرآن الكريم« مستعينا بام ورد يف هذا املقال .
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باملدينة وكاَن شديد  اهلجرِة، ونشَأ  الزبرِي، ولد سنه تسع من  بن  اهللِ  ، موىل عبِد  بُن جبري  هو أشعُب 
الطمِع، حتى رُضَب به املثُل، فقيَل : » أْطَمُع من أشعَب« ، وله يف ذلَك نوادُر وُمَلٌح ، نورُد لَك طرفا منها 

 :
قيَل له : ما بلَغ من طمِعك؟ قال : ما نظرُت َقّط إىل اثنني يتساّراِن يف ِجنازٍة إال قّدرُت أن امليَت قد 

أوىص يل من مالِه بيشٍء، وما أدخَل أحٌد يَده يف كمِه إال ظننُت أنه سيعطيني شيئًا .
ومر برجل يصنع طبقا فقال له : أسألك باهلل إال زدت يف سعته طوقا أو طوقني ، قال : ومل ؟ قال : عسى 

أن هُيَدى إيّل فيه يشء .
واجتمَع عليه يوما غلامُن املدينِة يعابثونُه، فقاَل هلم : إن يف دار بني فالٍن ُعرسا، فانطِلقوا إليه فهو أنفُع 
لكم، فانطلقوا وتركوه، فلام َمَضوا قاَل : لعلَّ الذي قلُت من ذلَك حق، فمىض يف إثرِهم نحو املوِضع، 

فلم جيْد شيئًا.
وأَدب )1( رجٌل من أهِل املدينِة نفرا من خالنِه إىل مأدبٍة من حيتاٍن، فبينام هم يأكلون إذ استأذَن أشعُب، 
فقال أحدهم : إنَّ من شأِن أشعَب أن َيْعَمَد إىل َأَجلِّ الطعام، فاجعلوا كباَر هذِه احليتان يف آنيِة بناحيٍة، 
ويأكُل معنا الصغاَر، ففعلوا وُأذن له، فقالوا : ما رأيَك يف احليتان؟ قال: واهلل إن يل عليها حَلَردا)2(  شديدا 
وَحَنقا ألنَّ أيب ماَت يف البحر وأكلتُه احليتاُن، فقالوا له : دونَك فخذ بثأِر أبيَك، فجلَس ومّد يده إىل حوٍت 
يقوُل يل هذا  أَتْدرون ما  فقاَل  الكبريِة،  نَظر إىل اآلنيِة ذاِت احليتان  أذنِِه، وقد  منها صغرٍي، ووضَعُه عند 
احلوُت ؟ قالوا : ال ، قال : يقول إنه مل حيرض موَت أيب ، ومل يدرْكُه، ألنَّ سنُه تصغُر عن ذلك، ولكْن قال 

يل : عليك بتلَك الكباِر يف زاوية البيت، فهي التي أدركت أباَك وأكلْتُه .

11 ــ مـن نـوادر أشــعب

)1( أَدَبه : دعاه إىل طعامه .
)2( احَلَرد : الغضب، واحَلَنق : شدة الغيظ .
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وحّدَث مرًة قال : امرأيت أطمُع مني ، قيَل له : وكيَف ذلك ؟ قال : إهنا قالْت يل : ال يالُج قلبَك من 
ْنُته . الطمِع يشء يكوُن بني الشك واليقنِي إال َتَيقَّ

وقيَل له : هل ُخـلَق َخْلٌق أطمُع منــك ؟ قــال : نعـم ، أمي، فـإين كنُت إذا جئُتـها بفائدة قد ُأعِطيُتها، 
قالت : ما جئَت به ؟ فأهتجى هلا اليشَء حرفا حرفا، ولقد أهدي إلينا مرة غالٌم فقالْت : ما ُأهدي إلينا؟  
قلت : »غنٌي« قالت : ثم ماذا ؟ قلت : »الم« قالْت : ثم ماذا ؟ قلُت : »ألٌف« قالْت : ثم ماذا ؟ قلت : 

»ميٌم« فأغمي عليها ، ولو مل أقطع احلروف ملاتْت فرحا.
ودعاه بعض إخــوانِه إىل طــعاٍم، فقاَل أخاُف أن جييء ثقيٌل ، فقاَل له : ليس معنا ثالٌث ، فمىض مَعُه، 
نا إىل ما نكَرُه. قاَل : إنُه صديٌق وفيه عرُش  وحرَض الطعام، فإذا بداقٍّ يدقُّ الباَب، فقال : ُترى أْن قد رِصْ
خصاٍل إن َكرهَت واحدٌة منهن مل آذْن لُه، قال : هاِت، قال : أوالها أنُه ال يأكُل وال يرشُب، قال التسُع 

لك ، قْل له يدخل .
وساوَم رجاًل بقوس فقاَل له: ثمنها ديناٌر، فقاَل أشعُب : واهللِ لو أنَك َرَمْيَت هبا طائرا يف السامء، فوقع 

مشويا بني رغيفني، ما اشرتيتها منك بديناٍر أبدا .
قاَل  أنصفُت،  فقْد  إحدامها  قضيُت  فإذا  خصلتاِن،  هاتاِن   : فقال  ويؤخَرُه،  ُيَسّلَفُه  أن  رُجٌل  وســأله 

الرجل : رضيُت ، فقال أشعُب : فأنا أوخُرك ما شئَت وال أسلُفَك .
وسألْته امرأٌة خامتا فقالْت : أذكُرَك بِه ، فقال : اذكري أنِك َسأْلتِنِي ومنعُتك .

ونظَر إىل رجٍل قبيِح الوجِه، فقاَل له : أمل َيْنَهُكم سليامُن بُن داوَد عن أن خترجوا بالنهاِر ؟

1 ــ من أشعب ؟ ومتى ولد ؟ وأين كانت نشأته ؟ وفيم يرضب به املثل ؟
2 ــ بم أشار أشعب عىل الغلامن الذين كانوا يعاتبونه؟ وما وجه الفكاهة يف ذلك ؟

3 ــ قرأت نادرة أشعب مع أمه، فام هي ؟ وما مغزاها ؟ 

أســـــئلة
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4 ــ ماذا قال أشعب للرجل الذي أراد أن يبيعه قوسًا بدينار ؟ وما وجه الفكاهة يف هذه النادرة ؟
5 ــ بم رّد أشعب عىل املرأة التي سألته خامتًا لتذكره به ؟

6 ــ » فأنا أوخرك ماشئت وال أسلفك « من قال هذه العبارة ؟ وعالم تدل ؟
7 ــ » أْطَمُع من أشعب« ملن ُيرْضُب هذا املثل ؟

1 ــ ما مفرد اجلموع التالية :
حيتان : ..... نوادر : ..... غلامن : ..... ِخاّلن : ....... إخوان : ......

2 ــ ما الفرق بني اجلشِع والطمع؟ وبني البخل والشح ؟
3 ــ ملاذا مُنعت الكلامت اآلتية من الرصف :

أشعب : ..... أطمُع : ...... سليامن : ....... ؟
4 ــ اضبط العبارة اآلتية بالشكل :

» ومر برجل يصنع طبقا فقال له : أسألك باهلل إال زدت يف سعته طوقا أو طوقني ، قال : ومل ؟ قال: 
عسى أن هيدى إيّل فيه يشء « .

5 ــ أعرب ما كتب باألزرق :
ــ واجتمع عليه يومًا غلامن املدينة يعابثونه .

ــ واهلل لو أنك رميت هبا طائرًا يف السامء فوقع مشويا بني رغيفني .
6 ــ الطمع والبخل صفتان مذمومتان يف الرجل. اكتب مقااًل حتذر فيه زمالءك من االتصاف بمثل 

هذه الصفات الذميمة .
7 ــ ما وجه البالغة يف قول أشعب للرجل القبيح الذي قابله ؟

8 ــ حاول أن متثل هذه القصة عىل مرسح املدرسة مع بعض زمالئك ؟

تـدريبـــــــات



واحلمد هلل أواًل وآخرًا

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني




