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فّن الموّشحات
ــعريَّة الخاّصــة، وحاولــوا اســتحداث األــوان شــعريَّة تميِّزهــم عــن شــعراء  أندلــس علــى اإظهــار تجاربهــم الشِّ عمــل اأدبــاء ال�  

ــحات. المشــرق العربــّي، فابتدعــوا الّزجــل والموشَّ

حات؟ وما اأسباب نشاأتها؟ وما موضوعاتها؟ وما بنيتها الفنّيَّة؟ فما الموشَّ  

مفهوم الموّشح:
أندلــس، وســّمي بالموّشــح؛ لمــا فيــه مــن ترصيــع، وتزييــن، وتناظــر، وصنعــة، تشــبيهاً  لــون شــعرّي، ابتكــره شــعراء ال�  

لــه بوشــاح المــراأة المّرصــع بالّلؤلــؤ والجواهــر.

نشاأة الموّشحات:
ــِرّي فــي  م بــن ُمعافــى الَقْب أندلــس، وقــد ابتكــره ُمَقــدَّ تعــّد الموّشــحات مــن فنــون الّشــعر التــي اســتحدثها شــعراء ال�  
ــب،   ــن الخطي ــن ب شــبيلّي، ولســان الّدي ــن ُزهــر ال�إ ــه: اب ــن اشــُتهروا ب ــعراء الّذي ــن الّش ــث الهجــرّي. وم ــرن الثّال منتصــف الق
وغيرهــم، وتناولــوا فيــه موضوعــات الّشــعر التّقليديّــة: مــن مــدح، وهجــاء، وغــزل، ووصــف، وفخــر، ورثــاء، وزهــد.

أندلس اأثٌر في نشوء الموشح وتعدد قوافيه لتوائم الغناء، ولتنسجم مع تنوع الطبيعة. وقد كان لجمال طبيعة ال�

ح: بناء الموشَّ
اتّخــذ الموّشــح شــكلاً فنّـّيـــاً خاّصــاً، يتكــّون مــن اأجــزاء تتــرّدد فيــه بنظــام معــروف، ولــكّل جــزء اســمه الـّـذي اصطلــح   

آتــي: ــْمط، والَخْرجــة. كمــا يتَّضــح فــي الّشــكل ال� عليــه الوّشــاحون، وهــي: المطلــع، والــّدور، والُقْفــل، والبيــت، والغصــن، والسِّ

)مطلع( 

الّدور

الُقْفل

ِسْمط

ِسْمط

ِسْمط البيت

 )غصن( )غصن(
عبث الّشوق بقلبي فاشتكى       األَم الــــــوجد فلّبت اأدمعي

ُبِع اأيّها الّشـــادُن من علّمـــكا    بسهام اللَّحظ قْتل السَّ

شــِغُف فــؤادي  النّــاس  اأيّـــها 

وهــو مــن َبْغي الهوى ل� ُينصُف

َيِكــُف ودمعــي  اأداريــه  كــم 

   نفّكر:

البيــت  بيــن  الفــرق  مــا 

العموديَّــة  القصيــدة  فــي 

ــح؟ الموشَّ فــي  والبيــت 

الّنتاجات: 

احملتويات  

يتوقّع من الطالب بعد اإنجاز هذه الوحدة المدمجة اأن يكونوا قادرين على:

تمييز شكل الموّشح، وخصائصه، واأثر البيئة ال�أندلسّية في نشوئه.1- 

تحليل فّن الخطبة بوصفه فنًّا نثرّيًا قديمًا، من حيث: التّعريف، ال�أنواع، الموضوعات، اأبرز الخطباء.٢- 

تمييز المقامة كفّن نثرّي قديم، وتوضيح نشاأتها، وموضوعاتها، وخصائصها.	- 

ــة، مــن خــلال تحليــل خطبــة علــّي بــن اأبــي طالــب – كــرّم 4-  تنميــة مهــارة تحليــل النّصــوص النّثرّي
ــا. ــه وجهــه – فــي ذّم الّدني اللّ

رشــاد، وال�أمــر الحقيقــي، للاأمــر(، و)الّدعــاء، 	-  تمييــز اأغــراض ال�أمــر والنّهــي: )الّدعــاء، والنّصــح وال�إ
رشــاد، والنّهــي الحقيقــّي، للنّهــي(. والنّصــح وال�إ

الفترة المتمازجة الرابعة

   فــّن الـمـوّشـحـات
من موّشح )جادك الغيُث( للسان الّدين بن الخطيب

   النّثر العربّي القديم

من خطبة لعلّي بن اأبي طالب 

ال�أمر 

النَّهي
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جاد: سخا. 
همى: سقط. 

الوصل: الحّب.
الكرى: النَّوم.

خلسة: ما ُيسلب خفية، وُيسترق.
اأشتات: متفرِّقات. 

ُيرسم: ُيؤمر.

الحيا: المطر.

النُّعمان: ملك الحيرة، والمراد هنا 
شقائق النُّعمان.

ة النُّعمان، والمراد  ماء: جدَّ ماء السَّ
هنا المطر.

مالك: اإمام المدينة. اأنس: والده.
ُمْعَلما: مطرَّزا.

الَغضا: شجٌر خشُبُه َصلٌب.

َوْجدي: شّدة ُحّبي.

َرْحب: واسع.

اأبالي: اأهتّم.

َكْرب: ُحزن.

حبَس القلَب: منَعُه وَحَرَمُه من 
ُحبِّ غيركم. 

َعفاء الُحُبس: زوال الُحّب 
المحبوس في الَقلب.

ح جادك الغيث للسان الّدين بن الخطيب من موشَّ

أنَْدلُــــــــــــــِس بال� الوْصــــِل  زمــاَن  يــا  َهمــى الغيــُث  اإذا  الغيــُث  جــادَك 

الُمختِلــِس ِخْلَســَة  اأو  الَكــرى  فــي   لــم يكــْن وْصلَُك اإل� ُحلُمــــــــــــــــــــــاً

ُيرَســــــــــُم مــا  علــى  الَخْطــَو  تنُقــُل  الُمنـــــى اأْشــتاَت  هــُر  الدَّ يقــوُد  اإذ 

الموِســـــُم الوفــــــوَد  يدعـــــو  ِمثَلمـــا  ُزَمـــــراً بــيـــن فُــــــرادى وثُـــنـــــــــــــــــى

ــُم ــه َتْبــــِســــــــــ ــِر مـنـ هــ ــوُر الــزَّ فثُـــغـــ ــا ــرَّوَض َسنــــــــــ ــَل ال ــد َجلَّ ــا ق  والَحي

اأنــِس؟ عــن  مالــٌك  يــروي  كيــف  ــما السَّ مــاِء  عــن  النُّعمــاُن  وروى 

َمْلَبـــــــــــــــِس باأبهــى  منــه  يزدهــي  فكساُه الُحــْســـــُن ثـــوبـــــــاً ُمــــْعَلمــــــا

بِــِه اأنُتـــــْم  مســــَكٌن  وبَِقلبــــــــي  الَغضــا وادي  مــن  الحــيِّ  اأَهْيــَل  يــا 

بِــِه َغر ِمـــــْن  قُِه  شــــــر لــي  با اأ ل�  ضاَق عْن َوْجدي بُِكْم َرحُب الَفضا

َكْربِــــــِه ِمــْن  عبَدكُـــــــُم  َتعِتقـــــوا  َمضــى قــْد  اأنْــٍس  َعهــــــَد  فاأعيــدوا 

نََفــــــِس فــي  نََفســـــــاً  َيتلاشــــــــى  ُمغَرمــاً واأحيـــــــوا  ـــــــــــَه  اللَـّ واتَّقــوا 

الُحُبــِس َعفـــــــــــــاَء  اأَفَترضـــــــــوَن  َكَرمــــــاً عليُكـــــــــم  القلــَب  َحَبــَس 

في ظلال النَّّص: 

الّشـاعر: 

أندلس؛ لثقافته الواسعة.  ُولد لسان الّدين بن الخطيب سنة 	71هـ، وتوفّي سنة 776هـ.  وُعرف بجاحظ ال�  

المناسبة: 

ــه  ــرة تولّي ــي فت ســائس ف ــه الدَّ ــى المغــرب، بعــد اأن حيكــت ل ــرَّ اإل ــا ف ــث( عندم ــح )جــادك الغي ــاعر موشَّ      نظــم الّش

ــحه بالّدعــاء بالّســقيا للّزمــن الـّـذي قضــاه فــي ربــوع وطنــه. الــوزارة؛ فاســتبّد بــه الّشــوق والحنيــن للاأندلــس، وافتتــح موشَّ

التّقويم:
حيحة لما ياأتي: جابة الصَّ 1- نختار ال�إ

ح؟ اأ- من مبتكر فّن الموشَّ

٢- لسان الّدين بن الخطيب. أندلسّي.    1- ابن خفاجة ال�  

شبيلّي. 4- ابن سهل ال�إ 	- مقّدم بن معافى القبرّي.    

ح؟ ب- ماذا تسّمى مجموعة ال�أسماط في الموشَّ

4- الُقفل. 	- البيت.    ٢- الّدور.   1- الغصن.    

ج- ممَّ يتشكَّل البيت في الموّشح؟

٢- ِمْن ال�أسماط والُقفل الّذي يليها. 1- ِمْن مجموعة ال�أسماط.     

4- ِمْن مجموعة ال�أغصان. 	- ِمْن ال�أسماط والُقفل الَّذي يسبقها.   

٢- نعّرف الموّشح.

أندلسّي. 	- نسمي شاعرين برزا في فّن الموّشحات في العصر ال�

4- نبّين ال�أغراض الّتي يتناولها الموّشح.

 



7 6

النّثر العربّي القديم
كان الّشــعُر فــي العصــِر الجاهلــّي ديــواَن العــرب، يســّجل جوانــب حياتهــم المختلفــة: الّدينّيــة، وال�جتماعّيــة،   

أدبــّي  والّسياســّية، وكذلــك كان حــال الّشــعر فــي عصــور ال�أدب العربــّي القديــم بوجــٍه عــامّ، غيــر اأنـّـه لــم يكــن الفــّن ال�

الوحيــد الـّـذي عرفــوه؛ فقــد ظهــرت بعــض الفنــون النّثريـّـة الّتــي تطــّورت مــع الّزمــن، لتاأخــذ شــكلها النّهائــّي، ومــن هــذه 

الفنــون: الخطبــة، والمقامــة.

فما المقصود بكّل فّن من هذين الفنّين؟ وَمْن اأشهر َمْن برعوا فيه؟ وما خصائصه وموضوعاته؟  

اأّول�ً- فّن الُخْطبة:
مفهوم الُخْطبة: 

فــّن نثــرّي يعتمــُد علــى مخاطبــة الجماهيــر ُمشــافهًة؛ بهــدف التّاأثيــر بهــم، واســتمالتهم، واإقناعهــم، وتتكــّون   
وخاتمــة. وموضــوع،  مقّدمــة،  مــن: 

الُخْطبة في عصور ال�أدب العربّي القديم:

 العصــر الجاهلــّي: بــرزِت الُخطبــُة فــي العصــر الجاهلــّي بشــكل واضــح، وكان لخطبــاء الجاهلّيــة ســمات تمّيزهــم؛ 
ــر، ُيســَمُع  ــى التاأثي ــن عل ــم قادري ــا جعله ــل؛ م ــِة ورجاحــة العق ــوا بالتّجرب ــن اتّصف ــل الّذي ــن ســادة القبائ ــوا م ــد كان فق
أيــادّي، واأكثــُم بــن الصيفــّي، وخارجــة  لقولهــم، وُيســتجاُب لهــم. وكان مــن بيــن هــؤل�ء الخطبــاء: قُــّس بــُن ســاعدة ال�

بــن ســنان، وغيرهــم. وكان الخطيــُب ذا صــوٍت جهــَورّي، وغالبــاً مــا كان يتّكــئ علــى عًصــا اأثنــاء اإلقــاء الخطبــة.

ــة،  ــي التّهنئ ــى اإنشــاء خطبهــم ف ــاء اإل ــد لجــاأ الخطب ــّي؛ فق ــي العصــر الجاهل ــة ف ــّددت موضوعــات الخطب وتع   
صــلاح بين النـّـاس، كخطبة خارجة  يفــاد علــى الملــوك، واإعــلاِن الُحــروب. كمــا لجــؤوا اإليهــا فــي مواقــِف ال�إ والــّزواج، وال�إ

ــراء.  ــد حــرب داحــَس والغب ــان، بع ــٍس وِذبي ــن عب ــح بي ــد الّصل ــي عق ــن ســنان ف اب

ســلامّي عوامــُل ســاعدت علــى ازدهارهــا، وتعــّدد موضوعاتهــا؛  ســلامّي: تهّيــاأْت للخطبــة فــي العصــر ال�إ العصــر ال�إ
ــة  ــم النّبيل ــاس بالقي ــد، وتعريــف النّ ــن الجدي ــى الّدي ــة مــن وســائل الّدعــوة اإل ســلام، اأصبحــِت الخطب فمــع ظهــور ال�إ
ســلام، وصــارت الخطبــُة جــزءاً مــن العبــادة، كمــا هــو الحــال فــي صــلاة الجمعــة،  الّتــي اأتــت بهــا رســالُة ال�إ

ــقاء.  ــن، وال�ستس والعيدي

وقــد تنوّعــت الخطــب فــي هــذا العصــر، فــكان مــن بينهــا الخطب الّسياســّية، والخطــب الّدينّية، والخطــب ال�جتماعّية. 
، واأبــو بكــر الّصّديــق، وعلــّي بــن  وبــرز فــي هــذه الفتــرة مجموعــة مــن الخطبــاء، كان علــى راأســهم النبــّي محّمــد 

اأبــي طالــب، ومعاويــة بــن اأبــي ســفيان.  

حول النَّّص: 

شبيلّي الَّذي مطلعه: ح ابن سهل ال�إ   هذا النّّص جزء من موّشح عارض فيه ابن الخطيب موشَّ

قلَب صبٍّ حلّه عن َمْكَنِس             هل َدرى َظْبُي الِحمى اأْن َقد حمى  

وقــد جعــل لســان الّديــن موّشــحه فــي الغــزل ووصــف الطّبيعــة ومــدح ســلطان َغرناطــة، وهــو طويــل تــامّ يتاألـّـف   

مــن عشــرة اأدوار. يبــداأ الموشــح بمطلــع مــن اأربعــة اأغصــان، مبنــّي علــى قافيتيــن، رويّهمــا الميــم والّســين، ولــكّل بيــت 

ــه.  ــه، وعــدد اأغصان ــع بقوافي ــق المطل فــي الموشــح دور وقُفــل، والُقفــل يواف

المناقشة والتَّحليل:  

 رسم الّشاعر لوحة فنِّيَّة للطّبيعة، نبيِّن ملامحها.- 1

أندلس؟- ٢ كيف صّور الّشاعر علاقته بالّزمن الّذي كان يقيم فيه بال�

ح؟ - 	 ما العاطفة الّتي سيطرت على الّشاعر في الموشَّ

ح التّورية في قول ابن الخطيب:- 4 نوضِّ

كيف يروي مالٌك عن اأنِس؟ وروى النّعماُن عن ماِء الّسما  

نحّدد ضرب الخبر في قول الّشاعر:- 	

فثُغــــــوُر الّزهــــِر منه تبِسُم والحيا قد َجلََّل الّروَض ســنا      

ُح ذلك. أثَر الَّذي ترَكُه الُحبِّ في نفِسِه، نوضِّ َر الّشاعُر ال�   6- صوَّ

7-  نستنتج الخصائص ال�أسلوبّية لموّشح لسان الّدين بن الخطيب.
أقفال في النص. ٨- نحدد ال�أسماط وال�
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التّقويم:

1- نعّرف الخطبة.

٢- ما المواقف الّتي ُوظّفت فيها الخطبة في العصر الجاهلّي؟

سلام في تطّور موضوع الخطبة. 	- نوّضح اأثر ال�إ

سلامّي. 4- نذكر اأنواع الخطب الّتي ُعِرَفت في العصر ال�إ

سلامّي. 	- نسّمي ثلاثة من الخطباء البارزين في العصرين: الجاهلّي، وال�إ

سلامّي. 6- نوّضح خصائص الخطبة في العصر ال�إ

7- نسّمي كاتبين، مّمن األّفوا في فّن المقامة.

٨- نوّضح خصائص المقامة.

9- نذكر ثلاثة من الموضوعات الّتي تناولتها المقامات.

1٠- تتشابه المقامة مع القّصة، نُبرز عناصر التّشابه بينهما.

خصائص المقامة:

تمتاز المقامة بعّدة خصائص، اأهّمها:  

ألفاظ النّادرة؛ بهدف اإظهار المقدرة اللّغويّة. 1- كثرة الكلام الغريب، وال�

٢- اشتمالها على عناصر ثلاثة: 

اأ- الّرواي: وهو الّشخص الّذي يروي القّصة، وينقلها عن المجلس الّذي حدثت فيه.

ب- البطل: وهو الُمكدي، وتدور القّصة حوله، وتنتهي بانتصاره، حيث يستخدم الّذكاء والحيلة؛ للتخلّص من المواقف.

ج- العقدة.

	- اأسلوبها المسجوع، واشتمالها على المحّسنات البديعّية، كالطّباق، والجناس، والمقابلة، وغيرها.

4- تتضّمن كثيراً من الِحَكم والمواعظ حول القضّية الّتي تعالجها المقامة.

	- تتضّمن المقامة الواحدة حدثاً واحداً في الغالب، يدور في مجلس اأو مكان محّدد، وفي زمن محّدد.

6- تشتمل في كثير من ال�أحيان على بعض ال�أشعار.

سلامّي بعّدة خصائص من بينها: واتّسمت الخطبة في العصر ال�إ

البدء بحمد اللّه، والّصلاة والّسلام على رسوله.- 1

ال�ستشهاد بالقراآن الكريم.- ٢

بروز العاطفة الّدينّية.- 	

الوضوح، والبعد عن الّصنعة والتّكلّف في اللّغة وال�أسلوب.- 4

لكنهــا  المتلاحقــة،  أدبيــة  ال� العصــور  فــي  مكانتهــا  علــى  الخطبــة  حافظــت  بعــده:  ومــا  العّباســّي  العصــر 
اأخــذت تتراجــع فــي اأهميتهــا؛ ل�أســباب متعــددة، اأهمهــا منافســة الفنــون النّثريّــة ال�أخــرى لهــا، فلــم تشــهد 

اأو الّشــكل. تجديــداً ذا بــاٍل فــي الموضوعــات 

ثانيًا- فّن المقامة:
مفهوم الَمقامة:

الَمقامــة لغــًة: الجماعــة اأو المجلــس. واصطلاحــاً: فّن نثرّي يشــبه القّصة، وتمتاز باأســلوبها الّســردّي المســجوع،   

ــة. ــًة اأو ُمْلَح ــن نكت ــذي يتضّم ــّي الّ ــا الفكاه وطابعه

نشاأة الَمقامة وتطوّرها:

كان اأّول ظهــور للمقامــات، فــي العصــر العّباســّي الثّانــي، علــى يــد بديــع الّزمــان الهمذانــّي، الـّـذي األـّـف مــا يزيــد   

عــن خمســين مقامــة، مــن بينهــا: الَمقامــة الُمضريـّـة، والمقامــة الِبْشــريّة. ثــّم ســار الحريــرّي فــي القــرن الخامــس الهجــري 

ــة، والمقامــة  ــه: المقامــة الّصنعانّي ــز فيــه، وكان مــن بيــن مقامات علــى نهجــه فــي التّاأليــف؛ فاأبــدع فــي هــذا الفــّن، وتمّي

ــزون فــي هــذا الفــّن.  ــاب ممّي ســكندريّة. ثــّم انتشــرت المقامــات علــى نحــو واســع، وظهــر كتّ ال�إ

ســكندرّي راوَي مقاماتــه، وعيســى بــن هشــام  وقــد اتّخــذ الهمذانــّي لمقاماتــه راويــًة وبطــلاً، فــكان اأبــو الفتــح ال�إ    

بطلهــا، فــي حيــن جعــَل الحريــرّي الحــارث بــن هّمــام راويــاً لمقاماتــه، واأبــا زيــد الّســروجّي بطــلاً لهــا. ومــن ثــّم اأصبــح 

ــاً فــي بنــاء المقامــات لــدى الكّتــاب. هــذا تقليــداً عاّم

موضوعات المقامة:

تتنــاول المقامــة عــّدة موضوعــات، لعــّل اأبرزهــا موضــوع الُكديــة، الـّـذي تناولــه معظــم كتّــاب المقامــات علــى   

رشــاد والتّوجيــه، ونقــد الّســلوك ال�جتماعــّي.  نحــٍو واســع، اإضافــة اإلــى موضوعــات اأخــرى مــن نحــو: ال�إ
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في ظلال النَّّص: 

الخطيب: 

، ُولــد بمكّــة قبــل البعثــة بثمــان ســنوات، وكان اأّوَل مــن اأســلم مــن  علــّي بــُن اأبــي طالــب ابــُن عــّم النّبــّي   

أنّــه لــم يســجد لصنــٍم قــّط. الّصبيــان، وقيــل فيــه: )كــّرم اللــه وجهــه(؛ ل�

ســلام؛ وذلــك لمــا تمتّــع بــه مــن العلــم الواســع،       وُيعــّد علــيٌّ -كــّرم اللـّـه وجهــه- مــن اأعــلام الخطابــة فــي صــدر ال�إ

والفصاحــِة، والبيــان، وقــّوة الُحّجــة. ومــن اآثــاره كتــاب )نهــُج البلاغــة(.

المناسبة: 

ــاز بالعمــق،  ــا. وتمت ــر منه ــا، والتّحذي ــا وصــف الّدني ــة(، وفيه ــج البلاغ ــاب )نه ــي كت ــة ف ــذه الخطب وردت ه  

ســلام.                                                   ال�إ اآداب  فــي  يظهــر  بــداأ  الّــذي  التّعليــل  مســلك  وســلوك  الفكــرة،  وترتيــب 

حول النَّّص: 

اشــتملت الُخطبــة علــى مجموعــة مــن ال�أفكار ال�أساســّية: وصف الّدنيــا ومظاهرها الخادعة الّزائفــة، وتقلّب اأحوالها   

مــن نعيــم اإلــى شــقاء، وفنائهــا وزوالهــا، وضــرورة ال�عتبــار بمصائــر الماضيــن، الّذين تركــوا الّدنيا اإلى الحياة الباقية. كما تتّســم 

ألفــاظ الجزلــة القويـّـة، وتوظيــف المحّســنات البديعّيــة  الخطبــة -مــن حيــث اللّغــُة وال�أســلوب- بالعبــارات اللّطيفــة البليغــة، وال�

قنــاع، بــروٍح اإســلامّيٍة واضحــٍة. كالجنــاس والطبــاق، وهــي تميــل اإلــى مخاطبــة العقــل؛ بهــدف التاأثيــر وال�إ

 المناقشة والتَّحليل: 

1- نحّدد ال�أفكار الّتي تضّمنها النّّص. 

٢- نذكُر خمساً من صفات الّدنيا الّتي جعلت علّياً -كّرَم اللُّه وجهه- يحّذر منها.

	- ما اأفضُل زاٍد يتزّود به اأهل الّدنيا، كما يظهُر في النّّص؟

أمثلة.  4- لجاأ عليٌّ -كّرم اللّه وجهه- اإلى مخاطبة العقل بالّدليل والحّجة، نوّضح ذلك بال�

آتية: أقوال ال� 	- نستخرج من الخطبة ما يتوافق ومعاني ال�

َهوات«.           )صحيح مسلم( ِت الجنّة بالمكاره، وُحفَّت النّار بالشَّ : »ُحفَّ  اأ- قول النّبي 

ب- قوله تعالى: ﴿َڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ    ڌ 

)اإبراهيم: 	4( ڌ﴾                                                                                

الَحْبرة: الّسرور، والنّعمة.
حائلة: متغّيرة.

نافدة: فانية.
بائدة: هالكة.
غّوالة: ُمهلكة.

الهشيم: النّبات اليابس المكّسر.
الَعْبَرة: الّدمعة قبل اأن تفيض.
قبال  بطناً وظهراً: كنّى عن ال�إ

دبار بالظَّهر. بالبطن، وال�إ
الطَّّل: المطر الخفيف. وَتُطلُّه 

الّسماء: تُمطره مطراً خفيفاً.
الّديمة: الغيمة.

هَتَنت الُمزن: انصبَّْت.
احلولى: صار حلواً.

اأوبى: صار كثير الوباء.
عة. الَغضارة: النّعمة، والسَّ

الرََّغب: الّرغبة في الّشيء. 
اأرَهَقْتُه التَّعب: حّملته ما ل� يطيقه 

من التّعب.
القوادم: الّريش في ُمقّدم جناح 

الطائر.
ظهٌر قاطع: راحلة تُرَكُب لقطِع 

الطّريق.
اأرَهقتهم بالفوادح: اأتعبتهم 

بال�أمور الثّقيلة.
القوارع: المحن، والّدواهي.
ضعضعتهم بالنّوائب: اأذلّتهم 

بالمصائب.
عّفرتهم للمناخر: األصقت اأنوَفهم 

ر، وهو التّراب. بالمعَفَ
المناسم: ُمفردها منِسم، وهو 

الحافر.
ريب المنون: حوادث الّدهر من 

موت، وغيره. 
اأخلَد: ماَل.

ظعنوا عنها: رحلوا عنها.                             
َغب: الجوع. السَّ
ْنك: الّضيق. الضَّ

من خطبة لـعليِّ بِن اأبي طالب

في وصف الّدنيا والتّحذير منها

ــَهواِت، َوَتَحبََّبــْت  ــْت بِالشَّ نْيــا، َفاإِنّهــا ُحْلــَوٌة َخِضــَرٌة، ُحفَّ ُركُــُم الدُّ اأّمــا َبْعــُد، َفاإِنـّـي اأَحذِّ  

آمــاِل، َوَتَزيََّنــْت بِالُْغــرورِ، ل� َتــدوُم َحْبَرتُهــا، ول� تُْؤَمــُن  بِالْعاِجَلــِة، َوراَقــْت بِالَْقليــِل، َوَتَحلَّــْت بِال�

َفْجَعُتهــا، َغــّراَرٌة َضــّراَرٌة، حائَِلــٌة زائَِلــٌة، ناِفــَدٌة بائـِـَدٌة، اأكّالَــٌة َغّوالَــٌة، ل�َ َتْعــدو ـ اإِذا َتناَهــْت اإِلــى 

ــِة َاأْهــِل الرَّْغَبــِة فيهــا، والّرضــا بِهــاـ  اأْن َتكــوَن َكمــا قــاَل تعالــى: ﴿َ يئ    جب  حب  خب   اأْمِنيَّ

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج﴾  )الكهف: 	4(

ــّرائِها  ــَق مــْن َس ــْم َيْل ــَرًة، َولَ ــُه َبْعَدهــا َعْب ــَرة اإِلّ� اأْعَقَبْت ــُرٌؤ ِمْنهــا فــي َحْب ــِن اْم ــْم َيُك لَ  

ــُة  ــِه ُمْزنَ ــْت َعَلي ــُة َرخــاء اإِلّ� َهَتَن ــُه فيهــا ديَم ــْم َتُطلَّ ــراً، َولَ ــا َظْه ــْن َضّرائِه ــُه ِم ــاً اإِلّ� َمَنَحْت َبْطن

ــَرًة، َواإِن جانـِـٌب ِمْنهــا اْعــَذْوَذَب  َبــلاء، َوَحــِريٌّ اإِذا اأْصَبَحــْت لـَـُه ُمْنَتِصــَرًة اأْن تُْمســَي لـَـُه ُمَتَنكِّ

ــْن  ــُه ِم ــاً اإِلّ� اأْرَهَقْت ــا َرَغب ــْن َغضاَرتِه ــُرٌؤ ِم ــاُل اْم ــى. ل� َين ــٌب َفاأْوب ــا جانِ ــرَّ ِمْنه ــى، اأَم َواْحَلْول

ــّراَرٌة،  ــواِدِم َخــْوف. َغ ــى َق ــَح َعل ــٍن اإِلّ� اأْصَب ــاِح اأْم ــي َجن ــاً، َول�َ ُيْمســي ِمْنهــا ف نَوائِِبهــا َتَعب

ــوى. ــا اإِلّ� التَّْق ــْن اأْزواِده ــْيٍء ِم ــي َش ــَر ف ــا، ل� َخْي ــْن َعَلْيه ــاٍن َم ــٌة، ف ــا، فانَِي ــا فيه ــروٌر م ُغ

األَْســُتْم فــي َمســاِكِن َمــْن كاَن َقْبَلُكــْم اأْطــَوَل اأْعمــاراً، َواأْبقــى اآثــاراً، َواأْبَعــَد اآمــال�ً، 

ــوا  ــمَّ َظَعن ــار، ثُ ــا اأيَّ اإيث ــد، َواآَثروه ــا اأيَّ َتَعبُّ نْي ــدوا لِلدُّ ــوداً؟ َتَعبَّ ــَف ُجن ــداً، َواأْكَث ــدَّ َعدي َواأَع

نْيــا َســَخْت لَُهــْم نَْفســاً بِِفْدَيــة؟ اأْو  َعْنهــا َبَغْيــِر زاٍد ُمَبلِّــغ، َول� َظْهــٍر قاِطــع. َفَهــْل َبَلَغُكــْم اأنَّ الدُّ

اأعانَْتُهــْم بَِمعونَــة؟ اأْو اأْحَســَنْت لَُهــْم ُصْحَبــًة؟ َبــْل اأْرَهَقْتُهــْم بِالَْفــواِدِح، َواأْوَهَنْتُهــْم بِالَْقــواِرِع، 

ــَب  ــْم َرْي ــْت َعَلْيِه ــْم بِالَْمناِســِم، َواأعانَ ــْم لِْلَمناِخــر، َوَوِطَئْتُه َرْتُه ــِب، َوَعفَّ ــْم بِالنَّوائِ َوَضْعَضَعْتُه

الَْمنــوِن، َفَقــْد َراأْيُتــْم َتَنكَُّرهــا لَِمــْن داَن لَهــا، َواآَثَرهــا َواأْخَلــَد اإِلَْيهــا، حيــَن َظَعنــوا َعْنهــا لِفــراِق 

َرْت لَُهــْم اإِلّ� الظُّْلَمــَة؟ اأْو  ْنــَك؟ اأْو نَــوَّ ــَغَب؟ اأْو اأَحلَّْتُهــْم اإِلّ� الضَّ َدْتُهــْم اإِلّ� السَّ أَبــِد. وَهــْل َزوَّ ال�

اأْعَقَبْتُهــْم اإِلّ� النَّدامــَة؟ 

اأَفهــِذِه تُْؤثـِـروَن؟ اأْم اإِلَْيهــا َتْطَمِئنـّـوَن؟ اأْم َعَلْيهــا َتْحِرصــوَن؟ َفِبْئَســِت الــّداُر لَمــْن لَــْم 

َيتَِّهْمهــا، َولَــْم َيُكــْن ِفيهــا َعلــى َوَجــل ِمْنهــا.



13 1٢

رح والتَّوضيح: الشَّ
ــر  أم ــل ال� ــي فع ــر، ه ــة اأم ــى صيغ ــتمل عل ــد اش ــا ق ــا كّلاً منهم ــة )اأ(، وجدن ــي المجموع ــن ف ــا المثالي لن اإذا تاأمَّ  

ــاه الوجــوب،  ــزام، ومعن ل ــتعلاء وال�إ ــه ال�س ــى وج ــل عل ــام بالفع ــب القي ــه طل ــا في ــر هن أم ــاعْد(، وال� ــوا، وس ــوا، واآت )اأقيم

لــزام كان اأمــراً حقيقّيــاً. أمــر، واأيُّ اأمــر توافــر فيــه ال�ســتعلاء وال�إ والمخاَطــب ُملــَزم بتنفيــذ مــا جــاء فــي هــذا ال�

لنــا مثالــي المجموعــة )ب(، وجدنــا كلاً منهمــا قــد اشــتمل علــى صيغــة اأمــر، ولكنَّــه خــرج عــن معنــاه  واإذا تاأمَّ  

، ُيســتفاُد مــن القرائــن وســياق الــكلام. الحقيقــيِّ اإلــى معنــى بلاغــيٍّ

ــر عنــه ســيِّئاته، وهــو طلــب ل� اســتعلاء فيــه  ففــي المثــال ال�أوَّل، يدعــو المؤمــن اللــه اأن يغفــر لــه ذنوبــه، ويكفِّ

أدنــى اإلــى ال�أعلــى منزلــة، وهــذا مــا كان  عــاء والتَّضــرُّع، والخطــاب صــادر مــن ال� ول� اإلــزام، واإنَّمــا جــاء علــى طريــق الدُّ

ــر، وتوفَّنــا(. أمــر: )اغفــْر، وكفِّ فــي اأفعــال ال�

ــاس )اخــَش، واعلــْم(؛  ــم الُمخاَطــب بتــرك النَّميمــة، وِحفــظ اأعــراض النّ وفــي المثــال الثانــي، ينصــح المتكلِّ

أنَّــه سُيســقى مــن الــكاأس نفســها، وهــو طلــب بيــن طّياتــه النَّصيحــة الخالصــة، ول� اإلــزام فيــه.  ل�

 ال�أمر
نقراأ ونتاأمَّل:

1- قال تعالى: ﴿َگ  ڳ  ڳ  ڳ﴾       )النّور: 6	(

ل المسؤوليَّة. ٢- ساعد والَدْيَك في تحمُّ

)اآل عمران: 	19( 1- قال تعالى: َ﴿ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴾  

٢- قال البارودّي: 

ُيْصليَك ِمْن َحرِّها ناراً بلا ُشَعِل  واخَش النَّميمَة واعلْم اأنَّ صاحَبها  

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم

ج- قول الشاعر محّمِد بِن عليٍّ الّسنوسّي:

نيـــا نَضـارُة اأْيكةٍ          اإذا اْخَضرَّ ِمْنهـا جانٌِب َجفَّ جـانُب           األ� اإنَّمـا الدُّ

َعلْيها، َول� اللَّّذاُت اإلّ� َمصـــــــــــائُِب آماُل اإلّ� َفجائِعٌ             ِهَي الّداُر ما ال�

6- نوّضح جمال التّصوير فيما ياأتي:

اأ- َقوله تعالى: ﴿َ يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  
مج﴾                        )الكهف: 	4(

َرْتُهْم لِْلَمناِخر، َوَوِطَئْتُهْم بِالَْمناِسِم«. ب- »َوَضْعَضَعْتُهْم بِالنَّوائِِب، َوَعفَّ
نْيا َسَخْت لَُهْم نَْفساً بِِفْدَية؟ اأْو اأعانَْتُهْم بَِمعونَة؟ اأْو اأْحَسَنْت لَُهْم ُصْحَبًة«؟ ج- »َفَهْل َبَلَغُكْم اأنَّ الدُّ

7- وظّف الخطيب التّرادَف والطّباق؛ للتّاأكيد على المعاني، واإظهار المقدرة اللّغويّة، نمثّل على كلٍّ منهما بمثالين.

٨- قد يرى بعضهم اأّن الخطبة تدعو اإلى التّشاؤم والياأس، وما ينتج عنهما من اأمراٍض نفسّية، ما راأينا في ذلك؟

9- نختاُر ما يمثُّل خصائَص خطبة علّي -كّرم اللّه وجهه- مّما ياأتي:

٢- مخاطبة العاطفة دوَن العقل.  1- ال�ستشهاد بالقراآن الكريم.   

4- توظيف الّصور البلاغّية والمحّسنات البديعّية. قناع والتّاأثير.     	- ال�إ

سلامّية. 6- بروز الّروح ال�إ 	- الّصنعُة والتّكلّف.    

ألفاظ. 7- جزالة ال�

مهمة بيتية:
نلقي خطبِة علّي بن اأبي طالب،كّرم اللّه وجهه ارتجال�ً.
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النّهي
نقراأ ونتاأمَّل:

رح والتَّوضيح: الشَّ
نشائيَّة الطَّلبيَّة، وقد اشتملا على صيغة يطلب بها  لنا مثالَي المجموعة )اأ(، وجدناهما من ال�أساليب ال�إ اإذا تاأمَّ

لزام، وهذه الّصيغة هي ل� النّاهية مقرونة بالفعل المضارع. الكفُّ عن الفعل، على وجه ال�ستعلاء وال�إ

؛ فيه طلب  ففي المثال ال�أوَّل، جاء النَّهي بصيغة المضارع المجزوم بلا النّاهية )ل� تفسدوا(، وهو نهي حقيقيٌّ

لزام. ق فيه ال�ستعلاء وال�إ الكفَّ عن الفساد في ال�أرض، وقد تحقَّ

؛  وفي المثال الثّاني، جاء النَّهي بصيغة المضارع المجزوم بلا النّاهية )ل� تُعّسروا(، والمراد منه النَّهي الحقيقيُّ

لزام. ق فيه ال�ستعلاء وال�إ نسان ُملَزم بترك التَّعسير، وقد تحقَّ فال�إ

ق  لزام، ول� بدَّ من تحقُّ          فالنَّهي الحقيقّي ما كان الطَّلب فيه من ال�أعلى اإلى ال�أدنى، على سبيل ال�ستعلاء وال�إ

رطين معاً. هذين الشَّ

لنا مثالي المجموعة )ب(، وجدنا كّلاً منها قد اشتمل على صيغة النَّهي، اإلّ� اأنَّ النَّهي هنا لم يكن  واإذا تاأمَّ

أمثلة. وقد خرج النَّهي في كٍل منهما اإلى غرض  لزام غير متوافرتين معاً في كّل ال� حقيقّياً؛ ل�أنَّ صفَتي ال�ستعلاء وال�إ

، ُيستفاُد من القرائن. بلاغيٍّ

أنَّه طلب من ال�أدنى اإلى  لزام معاً؛ ل� ففي المثال ال�أوَّل، جاء النَّهي )ل� تؤاخذنا(، وقد سقط منه ال�ستعلاء وال�إ

عاء والتَّضرُّع. ال�أعلى، والمراد منه الدُّ

هة من الّشاعر لعموم النّاس األّ� يستمعوا  وفي المثال الثّاني، المراد من النَّهي في )ل� تحَفلوا( النَّصيحة الموجَّ

يِّئة؛ ليوقعوا في النّـاس ال�ضطراب، فالمصيبة الَّتي حلَّت بالمسلمين كانت  اإلى المرجفين الَّذين يخوضون في ال�أخبار السَّ

رشاد هو طلب يحمل بين ثناياه معًنى من معاني النَّصيحة الخالصة. صغاء لهؤل�ء الفاسدين. والنُّصح وال�إ بسبب ال�إ

)ال�أعراف: 6	(- 1 قال تعالى: ﴿َڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ﴾     

)متفق عليه(- ٢ 	 	 	 	 : »َيّسروا ول� تُعّسروا«.	 قال رسول اللّه 

قال تعالى: ﴿َ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ﴾      )البقرة: ٢٨6(- 1

قال اإبراهيم طوقان:- ٢

ل� تْحَفلوا بالُمْرِجفيَن فاإنَّ مطلبهم حقيرُ   

حبُّ الظُّهوِر على ُظهوِر النّاِس منَشُؤه الُغرورُ   

) جموعة )اأ
الم

ب(
جموعة )

الم

التَّدريبات:
ح ال�أغراض الحقيقة والبلاغيَّة للاأمر فيما ياأتي: 1 نوضِّ

: اأ- قال الّشافعيُّ

َتِعْش سالِماً والقوُل فيَك جميُل  ُصِن النَّْفَس واْحِملها على ما َيزيُنها        

ب- اللُّهمَّ األِّْف بين قلوبنا.

ج- قال تعالى: َ﴿ پ  ڀ  ڀ  ڀ﴾       )قريش: 	(

٢ نمثِّل لكّل مّما ياأتي بجملة مفيدة:

 اأ- اأمر حقيقّي.

عاء. ب- اأمر يفيد الدُّ

رشاد. ج- اأمر يفيد النُّصح وال�إ

نستنتُج:
ــن 	  ــة م ــى رتب ــه اأعل ــى اأنَّ ــم لنفســه عل ــر المتكلِّ ــزام؛ اإذ ينظ ل ــتعلاء وال�إ ــى وجــه ال�س ــل عل ــب الفع ــو طل ــر: ه ال�أم

أمــر. ــه اإليــه ال� ــن يوجِّ الُمخاَطــب، اأو ممَّ

لــزام، ومعنــاه الوجــوب، والُمخاَطــب ملــَزم بتنفيــذ مــا 	  : طلــب الفعــل علــى وجــه ال�ســتعلاء وال�إ ال�أمــر الحقيقــيُّ

أمــر. جــاء فــي هــذا ال�

لــزام، 	  ــرَطْين، اأو اأحدهمــا: ال�ســتعلاء وال�إ : يكــون فــي حــال عــدم توافــر الشَّ ال�أمــر البلاغــيُّ اأو غيــر الحقيقــيِّ

ــياق وقرائــن ال�أحــوال،  ــة اأخــرى، تُســتفاد مــن السِّ أمــر عــن حقيقتــه، اإلــى معــاٍن بلاغيَّ وفــي هــذه الحالــة يخــرج ال�

رشــاد. عــاء، والنُّصــح وال�إ ومــن هــذه المعانــي: الدُّ
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ورقة عمل:

 ال�سم: __________
ة ة اخلرائط املفاهيميَّ استراتيجيَّ

ّف: الحادي عشر  الصَّ

تقان بعد مناقشة ال�أنشطةال�أهداف التَّقويـــــم الّذاتّي: درجة ال�إ

ح. 1- اأْن يذكر الطّلبة مفهوم الموشَّ

د الطَّلبــة اأشــهر شــعراء فــنِّ  ٢- اأن يعــدِّ
ــح. الموشَّ

ح.  ح الطَّلبة بناء الموشَّ 4- اأن يوضِّ

	- اأْن يذكر الطّلبة مفهوم النَّثر.

د الطَّلبــة األــوان النَّثــر العربــيِّ  6- اأن يعــدِّ
القديــم.

7- اأن يذكــر الطَّلبــة بعــض اأعــلام النَّثــر 
العربــيِّ القديــم.

طجيِّدالمهـــــــارة ضعيفمتوسِّ

تذكُّرنا المعلومات.

ة بلغة سليمة. تعبيرنا عن المادَّ

تلخيصنا المعلومات الواردة في 
الدَّرس.

رسمنا خريطة مفاهيميَّة للّدرس.

 النَّشاط: نرسم خريطة مفاهيميَّة تتضّمن: تعريف الموّشح، شعراء الموّشحات، ، اأقسام الموّشح.
---------------------------------------------------------------------------------------------

 النَّشاط )1(: نذكر مفهوم النَّثر.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

د األوان النَّثر العربيِّ القديم.  النَّشاط )٢(: نعدِّ
------------------------------------------------------------------------------

 النَّشاط )	(: نذكر اأشهر اأعلام النَّثر العربيِّ القديم.

نستنتُج:
لزام، وله صيغٌة واحدة هي المضارع المقرون بلا النّاهية.	  النَّهي: هو طلب الكفِّ عن الفعل على وجه ال�ستعلاء وال�إ

ق 	  لزام، ول� بدَّ من تحقُّ : هو ما كان الطَّلب فيه من ال�أعلى اإلى ال�أدنى، على سبيل ال�ستعلاء وال�إ النَّهي الحقيقيُّ

رطين معاً. هذين الشَّ

رشاد.	  عاء، والنّصح وال�إ من المعاني  البلاغّية التّي يفيدها النهي، وتستفاد بالقرائن وال�أدلَّة: الدُّ

التَّدريبات:
1 نبّين ال�أغراض البلاغّية الَّتي خرج اإليها النَّهي فيما ياأتي:

اأ- اللُّهمَّ ل� تسلّط علينا َمْن ل� يرحمنا.

ب- قال اأبو العلاء المعّرّي: 

فهاء تُعدي نايا        فاإنَّ خلائَق السُّ ول� تجلْس اإلى اأهل الدَّ

٢  نمثِّل بجملة مفيدة لما ياأتي:

ب- نهي يفيد الدُّعاء. اأ- النّهي الحقيقّي.    
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اختبار ذاتي:
الّسؤال ال�أول:                                                                               )5 علامات( 

جابة الّصحيحة فيما ياأتي:  - نختار رمز ال�إ

ح؟   1- َمن مبتكر فّن الموشَّ

شبيلّي.         ب- لسان الدين بن الخطيب.    ج-    مقدم بن معافى.    د-  التُّطيلّي.    اأ- ابن زهر ال�إ

٢-  َمن البطل في مقامات الهمذانّي؟ 

سكندرّي.     اأ- اأبو زيد الّسروجّي.            ب- عيسى بن هشام.               ج- الحارث بن همام.     د- اأبو الفتح ال�إ

	- في اأّي عصٍر ظهر فّن المقامة؟ 

سلام.             ب- ال�أموي.                    ج- العباسّي ال�أول.        د- العباسي الثاني.    اأ- صدر ال�إ

4- ماذا تسّمى مجموعة ال�أسماط في الموّشح؟ 

   اأ- الغصن.                    ب- الّدور.                      ج- البيت.                د- الُقفل.

سلامّي؟  آتية اأسماؤهم ليس من خطباء العصر ال�إ 	- اأّي الخطباء ال�

  اأ- اأبو بكر الصديق.            ب- علّي بن اأبي طالب.        ج- اأكثم بن الصيفّي.    د-  معاوية بن اأبي سفيان. 

الّسؤال الثّاني:                                                                            )10 علامات(

ح )جادك الغيث(، ثّم نجيُب عن ال�أسئلة التي تليه:               اأ- نقراأ النّّص ال�آتي من موشَّ

1- من قائل النّص الّسابق؟                                                                     )علامة(

٢- ما المناسبة التي نظمه فيها؟                                                                )علامة(

	- ما الغرض الّشعرّي الذي نظم فيه الّشاعر موّشحه؟                                          )علامة(

4- ما العاطفة التي سيطرت على الّشاعر في الموّشح؟                                          )علامة(

	- ما معنى كلمة )وجدي( في البيت الثّاني؟                        )علامة(

آتية:  ب- من خلال دراستنا نص من خطبة )علّي بن اأبي طالب(، نجيُب عن ال�أسئلة ال�

1-  في اأّي كتاب وردت هذه الخطبة؟                                                      )علامة(

٢- ما الفكرة العاّمة في الخطبة؟                                                             )علامة(

	-  نذكر ثلاثاً من خصائص خطبة علّي، كرم الله وجهه؟                                   )	 علامات(

ة  ةورقة عمل: إستراتيجيَّ اخلريطة الّذهنيَّ

ال�سم: _________
ة ورقـة عمـل تقومييَّ

ّف: الحادي عشر  الصَّ

التّقويم الّذاتّي لكّل طالب على حدةعنوان الدرسالّصّف

الحادي 

عشر

اأغراض

النّهي

جابات  عدد ال�إ
الّصحيحة

جابات  عدد ال�إ
غير الّصحيحة

مجموع العلامات )كّل سؤال 
صحيح ياأخذ علامة(

لــزام: وقــد يخــرج اإلــى اأغــراض بلاغيَّــة   النَّشــاط: عزيــزي/ عزيزتــي، النّهــي الحقيقــّي هــو طلــب الكّــف عــن فعــل شــيء مــا علــى جهــة ال�إ
ــة  ــى اأمثل ــق عل ــا ينطب ــراض م ــذه ال�أغ ــن ه ــن بي ــار م ــي. نخت ــر، والتّمنّ ــخ، والتّحقي رشــاد، والتّوبي ــح وال�إ ــاء، والنّص ــا: الّدع ــياق، منه ــن الّس ــم م تُفه

ــة: ــاء الخريطــة الّذهنيَّ المجموعــة )ب( فــي الكتــاب، المدّونــة علــى اللّــوح، ونكمــل بن

بِــِه اأنُتـــــْم  مســــَكٌن  وبَِقلبــــــــي  الَغضــا وادي  مــن  الحــيِّ  اأَهْيــَل  يــا 

بِــِه َغر ِمـــــْن  قُِه  شــــــر لــي  با اأ ل�  ضاَق عْن َوْجدي بُِكْم َرحُب الَفضا

َكْربِــــــِه ِمــْن  عبَدكُـــــــُم  َتعِتقـــــوا  َمضــى قــْد  اأنْــٍس  َعهــــــَد  فاأعيــدوا 



٢0

الّسؤال الثّالث:                                                                              )5 علامات(

نشاء والغرض منه فيما يلي؟                                                  )	 علامات( اأ- نحّدد صيغة ال�إ

1- ل� تُجالِس الّسفهاء.

٢-  اللُّهّم ل� تسلّط علينا بذنوبنا َمْن ل� يخافُُك ول� يرحُمنا. 

	- اللّهم اغفْر لنا ُذنوَبنا.

ب- نمثّل بجملة مفيدة لما ياأتي:                                                                )علامتان(

رشاد.  1-  النّهي الحقيقّي         ٢- اأمر يفيد النّصح وال�إ

انتهت ال�أسئلة
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