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احملتويات

ّ
الموشحات
فن
ّ

الفترة المتمازجة الرابعة

ّ
الـمـوشـحـات
فــن
ّ

الغيث) للسان الدّين بن الخطيب
من موشّ ح (جادك ُ

العربي القديم
النّثر
ّ
لعلي بن �أبي طالب
من خطبة ّ
ال�أمر
ال َّنهي

٣
٥
٧
١٠
١٣
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الخاصــة ،وحاولــوا اســتحداث �ألــوان شــعر َّية تم ِّيزهــم عــن شــعراء
عمــل �أدبــاء ال�أندلــس علــى �إظهــار تجاربهــم الشِّ ــعر َّية
ّ
العربــي ،فابتدعــوا ال ّزجــل والموشَّ ــحات.
المشــرق
ّ
َّ
الموشحات؟ وما أ�سباب نش أ�تها؟ وما موضوعاتها؟ وما بنيتها الفنّ َّية؟
فما

ّ
الموشح:
مفهوم

لــون شــعر ّي ،ابتكــره شــعراء ال�أندلــس ،وسـ ّمي بالموشّ ــح؛ لمــا فيــه مــن ترصيــع ،وتزييــن ،وتناظــر ،وصنعــة ،تشــبيهاً
لــه بوشــاح المــر�أة الم ّرصــع بالّلؤلــؤ والجواهــر.

ّ
الموشحات:
نش أ�ة

تع ـ ّد الموشّ ــحات مــن فنــون الشّ ــعر التــي اســتحدثها شــعراء ال�أندلــس ،وقــد ابتكــره ُم َق ـدَّم بــن ُمعافــى ال َق ْب ـ ِر ّي فــي
ـبيلي ،ولســان الدّيــن بــن الخطيــب،
منتصــف القــرن الثّالــث الهجــر ّي .ومــن الشّ ــعراء الّذيــن اش ـ ُتهروا بــه :ابــن ُزهــر ال�إ شـ ّ
وغيرهــم ،وتناولــوا فيــه موضوعــات الشّ ــعر التّقليديّــة :مــن مــدح ،وهجــاء ،وغــزل ،ووصــف ،وفخــر ،ورثــاء ،وزهــد.
وقد كان لجمال طبيعة ال�أندلس �أث ٌر في نشوء الموشح وتعدد قوافيه لتوائم الغناء ،ولتنسجم مع تنوع الطبيعة.

َّ
الموشح:
بناء

النتاجات:
ّ

يتوقّع من الطالب بعد إ�نجاز هذه الوحدة المدمجة أ�ن يكونوا قادرين على:
ّ
الموشح ،وخصائصه ،و أ�ثر البيئة ال�أندلس ّية في نشوئه.
1 -تمييز شكل

 2تحليل ف ّن الخطبة بوصفه فنّ ًا نثر ّي ًا قديم ًا ،من حيث :التّعريف ،ال�أنواع ،الموضوعات ،أ�برز الخطباء.نثري قديم ،وتوضيح نش أ�تها ،وموضوعاتها ،وخصائصها.
 3تمييز المقامة ّكفن ّ
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ـي بــن أ�بــي طالــب – ك ـ ّرم
 4تنميــة مهــارة تحليــل النّصــوص النّثر ّيــة ،مــن خــلال تحليــل خطبــة علـ ّاللّــه وجهــه – فــي ذ ّم الّدنيــا.
وال�رشــاد ،وال�أمــر الحقيقــي ،لل�أمــر) ،و(الدّعــاء،
 5تمييــز أ�غــراض ال�أمــر والنّهــي( :الدّعــاء ،والنّصــح إـي ،للنّهــي).
والنّصــح إ
وال�رشــاد ،والنّهــي الحقيقـ ّ

خاصـاً ،يتكـ ّون مــن �أجــزاء تتــر ّدد فيــه بنظــام معــروف ،ولــك ّل جــزء اســمه الّــذي اصطلــح
اتّخــذ الموشّ ــح شــكلا ً فنّـ ّيــاً ّ
والخ ْرجــة .كمــا ي َّتضــح فــي الشّ ــكل ال�آتــي:
والسـ ْمطَ ،
عليــه الوشّ ــاحون ،وهــي :المطلــع ،والـدّور ،وال ُق ْفــل ،والبيــت ،والغصــنِّ ،
(غصن)

عبث الشّ وق بقلبي فاشتكى

(مطلع)

ِس ْمط
الدّور

ِس ْمط
ِس ْمط

البيت
ال ُق ْفل

(غصن)

�أل َم الــــــوجد فل ّبت �أدمعي

ف
أ�يّـــها النّــاس فــؤادي شــ ِغ ُ
نصف
وهــو مــن َبغْي الهوى لا ُي ُ
ــف
كــم �أداريــه ودمعــي َي ِك ُ

�أيّها الشّ ـــاد ُن من علّمـــكا

نف ّكر:
مــا الفــرق بيــن البيــت
فــي القصيــدة العموديَّــة
َّ
الموشــح؟
والبيــت فــي

الس ُب ِع
بسهام اللَّحظ ق ْتل َّ
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التّقويم:

من َّ
موشح جادك الغيث للسان الدّين بن الخطيب

الصحيحة لما ي�أتي:
 -١نختار ال�إ جابة َّ
�أ -من مبتكر ف ّن الموشَّ ح؟
 -1ابن خفاجة ال� أ
			
ندلسي.
ّ
 -3مقدّم بن معافى القبر ّي		.

 -2لسان الدّين بن الخطيب.

ب -ماذا تس ّمى مجموعة ال�أسماط في الموشَّ ح؟
 -2الدّور		.
		
 -1الغصن.
ج -م َّم يتش َّكل البيت في الموشّ ح؟
			
ِ -1م ْن مجموعة ال�أسماط.
ِ -3م ْن ال�أسماط والقُفل الَّذي يسبقها.

 -4ابن سهل ال�إ
شبيلي.
ّ
			
 -3البيت.

ِ -2م ْن ال�أسماط والقُفل الّذي يليها.
ِ -4م ْن مجموعة ال�أغصان.

 -2نع ّرف الموشّ ح.
 -٣نسمي شاعرين برزا في ف ّن الموشّ حات في العصر ال� أ
ندلسي.
ّ

 -٤نب ّين ال�أغراض الّتي يتناولها الموشّ ح.

 -4القُفل.

الغيــث َهمــى
الغيــث �إذا
جــاد َك
ُ
ُ

س
الوصــــ ِل بال�أنْ َدلُــــــــــــــ ِ
يــا زمــا َن ْ

وصلُكَ �إلا ُحلُمـــــــــــــــــــــاً
لــم يكـ ْـن ْ

س
فــي ال َكــرى �أو ِخ ْل َســ َة ال ُمخت ِلــ ِ

ــتات ال ُمنـــــى
َّهــر �أ ْش َ
�إذ يقــو ُد الد ُ

رســــــــــ ُم
تنقُــ ُل َ
الخ ْطــ َو علــى مــا ُي َ

ُز َمـــــراً بــيـــن فُــــــرادى وثُـــنـــــــــــــــــى

ِ
الموســـــ ُم
ِمث َلمـــا يدعـــــو الوفــــــو َد

وض َسنــــــــــــا
َ
والحيــا قــد َجلَّ ـ َل ال ـ َّر َ

فثُـــغـــــو ُر الــ َّزهــ ـ ِر مـنـــه َت ْب ِ
ــــســــــــــ ـ ُم

الســما
وروى ال ُّنعمــا ُن عــن مــا ِء َّ

كيــف يــروي مالــكٌ عــن �أنــسِ؟

ــســــ ُن ثـــوبــــــاً ُمــــ ْع َلمــــــا
فكسا ُه ُ
الح ْ

س
يزدهــي منــه ب�أبهــى َم ْل َبـــــــــــــــ ِ

الحــي مــن وادي الغَضــا
يــا �أ َه ْيــ َل
ِّ
حب الفَضا
ضاقَ ْ
عن َو ْجدي بِ ُك ْم َر ُ

وبِقَلبــــــــي مســــ َك ٌن
لا �أ بالــي شــــــر قُ ِه

�أن ُتـــــ ْم بِــ ِه
ـــــن َغر بِــ ِه
ِم ْ

س قــ ْد َمضــى
ف�أعيــدوا َعهــــــ َد �أنْــ ٍ

ــن َك ْربِــــــ ِه
َتع ِتقـــــوا عب َدكُـــــــ ُم ِم ْ

واتَّقــوا اللَّــــــــــــ َه و�أحيـــــــوا ُم َغرمــاً

س
َيتلاشــــــــى نَفَســـــــاً فــي نَفَــــــ ِ

القلــب علي ُكـــــــــم ك ََرمــــــاً
ــس
َ
َح َب َ

س
�أ َف َترضـــــــــو َن َع
الح ُبــ ِ
فـــــــــــــاء ُ
َ

ص:
في ظلال النَّ ّ

جاد :سخا.
همى :سقط.
الحب.
الوصلّ :
الكرى :ال َّنوم.
خلسة :ما ُيسلب خفية ،و ُيسترق.
�أشتات :متف ِّرقات.
ُيرسمُ :يؤمر.
الحيا :المطر.
ال ُّنعمان :ملك الحيرة ،والمراد هنا
شقائق ال ُّنعمان.
السماء :جدَّة ال ُّنعمان ،والمراد
ماء َّ
هنا المطر.
مالك� :إمام المدينة� .أنس :والده.
ُم ْع َلما :مط َّرزا.
لب.
خشب ُه َص ٌ
الغَضا :شج ٌر ُ
َو ْجدي :شدّة ُح ّبي.
َر ْحب :واسع.
�أبالي� :أهت ّم.
َك ْربُ :حزن.

وح َر َم ُه من
القلب :من َع ُه َ
حبس َ
َ
ُح ِّب غيركم.
الح ّب
الح ُبس :زوال ُ
َعفاء ُ
المحبوس في القَلب.

ّ
الشـاعر:
ُولد لسان الدّين بن الخطيب سنة 713هـ ،وتوفّي سنة 776هـ .و ُعرف بجاحظ ال�أندلس؛ لثقافته الواسعة.
المناسبة:
نظــم الشّ ــاعر موشَّ ــح (جــادك الغيــث) عندمــا ف ـ َّر �إلــى المغــرب ،بعــد �أن حيكــت لــه الدَّســائس فــي فتــرة تولّيــه
الــوزارة؛ فاســتب ّد بــه الشّ ــوق والحنيــن لل�أندلــس ،وافتتــح موشَّ ــحه بالدّعــاء بال ّســقيا لل ّزمــن الّــذي قضــاه فــي ربــوع وطنــه.
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ص:
حول النَّ ّ
ص جزء من موشّ ح عارض فيه ابن الخطيب موشَّ ح ابن سهل ال�إ
شبيلي الَّذي مطلعه:
هذا النّ ّ
ّ
هل َدرى َظ ْبي ِ
س
		
الحمى �أ ْن َقد حمى
صب حلّه عن َم ْك َن ِ
قلب ٍّ
َ
ُ

وقــد جعــل لســان الدّيــن موشّ ــحه فــي الغــزل ووصــف الطّبيعــة ومــدح ســلطان َغرناطــة ،وهــو طويــل تــامّ يت�ألّــف
والســين ،ولــك ّل بيــت
مــن عشــرة �أدوار .يبــد�أ الموشــح بمطلــع مــن �أربعــة �أغصــان ،مبنـ ّـي علــى قافيتيــن ،رويّهمــا الميــم ّ
فــي الموشــح دور وقُفــل ،والقُفــل يوافــق المطلــع بقوافيــه ،وعــدد �أغصانــه.

العربي القديم
النّثر
ّ

ـعر فــي العصـ ِر الجاهلـ ّـي ديــوا َن العــرب ،يسـ ّجل جوانــب حياتهــم المختلفــة :الدّين ّيــة ،والاجتماع ّيــة،
كان الشّ ـ ُ
والسياسـ ّية ،وكذلــك كان حــال الشّ ــعر فــي عصــور ال�أدب العربـ ّـي القديــم بوجـ ٍه عــامّ ،غيــر �أنّــه لــم يكــن الفـ ّن ال�أدبـ ّـي
ّ
الوحيــد الّــذي عرفــوه؛ فقــد ظهــرت بعــض الفنــون النّثريّــة الّتــي تطـ ّورت مــع ال ّزمــن ،لت�أخــذ شــكلها النّهائـ ّـي ،ومــن هــذه
الفنــون :الخطبــة ،والمقامــة.
فن من هذين الفنّين؟ و َم ْن أ�شهر َم ْن برعوا فيه؟ وما خصائصه وموضوعاته؟
فما المقصود بك ّل ّ

فن ُ
الخ ْطبة:
أ� ّولاًّ -

مفهوم ُ
الخ ْطبة:

فـ ّن نثــر ّي يعتمـ ُد علــى مخاطبــة الجماهيــر ُمشــافه ًة؛ بهــدف التّ�أثيــر بهــم ،واســتمالتهم ،و�إقناعهــم ،وتتكـ ّون
مــن :مقدّمــة ،وموضــوع ،وخاتمــة.
ُ
العربي القديم:
الخ ْطبة في عصور ال�أدب
ّ

المناقشة والتَّحليل:
 1-1رسم الشّ اعر لوحة ف ِّن َّية للطّبيعة ،نب ِّين ملامحها.
2-2كيف ص ّور الشّ اعر علاقته بال ّزمن الّذي كان يقيم فيه بال�أندلس؟
3-3ما العاطفة الّتي سيطرت على الشّ اعر في الموشَّ ح؟
نوضح التّورية في قول ابن الخطيب:
ِّ 4-4
كيف يروي مالكٌ عن �أنسِ؟
		
السما
وروى النّعما ُن عن ما ِء ّ
5-5نحدّد ضرب الخبر في قول الشّ اعر:
فثُغــــــو ُر ال ّزهــــ ِر منه ِ
تبس ُم
وض ســنا
والحيا قد َجلَّ َل ال ّر َ
الح ِّب في ِ
نوض ُح ذلك.
نفس ِهِّ ،
اعر ال� أ َثر الَّذي تر َك ُه ُ
 -٦ص َّو َر الشّ ُ

 -٧نستنتج الخصائص ال�أسلوب ّية لموشّ ح لسان الدّين بن الخطيب.
 -٨نحدد ال�أسماط وال�أقفال في النص.
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ـي :بـ ِ
الخطبـ ُة فــي العصــر الجاهلـ ّـي بشــكل واضــح ،وكان لخطبــاء الجاهل ّيــة ســمات تم ّيزهــم؛
ـرزت ُ
العصــر الجاهلـ ّ
فقــد كانــوا مــن ســادة القبائــل الّذيــن اتّصفــوا بالتّجرب ـ ِة ورجاحــة العقــل؛ مــا جعلهــم قادريــن علــى الت�أثيــرُ ،يس ـ َم ُع
ـس بـ ُن ســاعدة ال�أيــاد ّي ،و�أكثـ ُم بــن الصيفـ ّـي ،وخارجــة
لقولهــم ،و ُيسـ ُ
ـتجاب لهــم .وكان مــن بيــن هــؤلاء الخطبــاء :قُـ ّ
ـب ذا صـ ٍ
عصــا �أثنــاء �إلقــاء الخطبــة.
ـوت جهـ َور ّي ،وغالبـاً مــا كان يتّكــئ علــى ً
بــن ســنان ،وغيرهــم .وكان الخطيـ ُ
وتع ـدّدت موضوعــات الخطبــة فــي العصــر الجاهلـ ّـي؛ فقــد لج ـ�أ الخطبــاء �إلــى �إنشــاء خطبهــم فــي التّهنئــة،
والـ ّزواج ،وال�إ يفــاد علــى الملــوك ،و�إعـ ِ
الحــروب .كمــا لجــؤوا �إليهــا فــي مواقـ ِ
ـف ال�إ صــلاح بين النّــاس ،كخطبة خارجة
ـلان ُ
ـس والغبــراء.
الصلــح بيــن عب ـ ٍ
ابــن ســنان فــي عقــد ّ
س و ِذبيــان ،بعــد حــرب داحـ َ
ـلامي عوامـ ُل ســاعدت علــى ازدهارهــا ،وتعـدّد موضوعاتهــا؛
العصــر ال�إ سـ ّ
ـلامي :ته ّيـ�أ ْت للخطبــة فــي العصــر ال�إ سـ ّ
فمــع ظهــور ال�إ ســلام� ،أصبحـ ِ
ـت الخطبــة مــن وســائل الدّعــوة �إلــى الدّيــن الجديــد ،وتعريــف النّــاس بالقيــم النّبيلــة
الّتــي �أتــت بهــا رســال ُة ال�إ ســلام ،وصــارت الخطبــ ُة جــزءاً مــن العبــادة ،كمــا هــو الحــال فــي صــلاة الجمعــة،
والعيديــن ،والاستســقاء.
السياسـ ّية ،والخطــب الدّين ّية ،والخطــب الاجتماع ّية.
وقــد تن ّوعــت الخطــب فــي هــذا العصــر ،فــكان مــن بينهــا الخطب ّ
الصدّيــق ،وعلـ ّـي بــن
وبــرز فــي هــذه الفتــرة مجموعــة مــن الخطبــاء ،كان علــى ر�أســهم النبـ ّـي مح ّمــد  ،و�أبــو بكــر ّ
�أبــي طالــب ،ومعاويــة بــن �أبــي ســفيان.
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سلامي بعدّة خصائص من بينها:
واتّسمت الخطبة في العصر ال�إ
ّ
والسلام على رسوله.
1-1البدء بحمد اللّهّ ،
والصلاة ّ
2-2الاستشهاد بالقر�آن الكريم.
3-3بروز العاطفة الدّين ّية.
الصنعة والتّكلّف في اللّغة وال�أسلوب.
4-4الوضوح ،والبعد عن ّ
اســي ومــا بعــده :حافظــت الخطبــة علــى مكانتهــا فــي العصــور ال� أدبيــة المتلاحقــة ،لكنهــا
العصــر الع ّب ّ
�أ خــذت تتراجــع فــي �أهميتهــا؛ ل� أســباب متعــددة� ،أهمهــا منافســة الفنــون النّثريّــة ال� أخــرى لهــا ،فلــم تشــهد
تجديــد اً ذا ٍ
بــال فــي الموضوعــات �أو الشّ ــكل.

فن المقامة:
ثاني ًاّ -
المقامة:
مفهوم َ

الســرد ّي المســجوع،
ال َمقامــة لغـ ًة :الجماعــة �أو المجلــس .واصطلاحـاً :ف ّن نثر ّي يشــبه ّ
القصة ،وتمتاز ب�أســلوبها ّ
وطابعهــا الفكاهـ ّـي الّــذي يتض ّمــن نكت ـ ًة �أو ُم ْل َحــة.
المقامة وتط ّورها:
نش أ�ة َ
كان �أ ّول ظهــور للمقامــات ،فــي العصــر الع ّباسـ ّـي الثّانــي ،علــى يــد بديــع ال ّزمــان الهمذانـ ّـي ،الّــذي �ألّــف مــا يزيــد
عــن خمســين مقامــة ،مــن بينهــا :ال َمقامــة ال ُمضريّــة ،والمقامــة البِشْ ــريّة .ثـ ّم ســار الحريــر ّي فــي القــرن الخامــس الهجــري
الصنعان ّيــة ،والمقامــة
علــى نهجــه فــي التّ�أليــف؛ ف�أبــدع فــي هــذا الف ـ ّن ،وتم ّيــز فيــه ،وكان مــن بيــن مقاماتــه :المقامــة ّ
ال�إ ســكندريّة .ث ـ ّم انتشــرت المقامــات علــى نحــو واســع ،وظهــر كتّــاب مم ّيــزون فــي هــذا الف ـ ّن.
وقــد اتّخــذ الهمذانـ ّـي لمقاماتــه راويـ ًة وبطــلاً ،فــكان �أبــو الفتــح ال�إ ســكندر ّي راو َي مقاماتــه ،وعيســى بــن هشــام
ـروجي بطــلا ً لهــا .ومــن ثـ ّم �أصبــح
بطلهــا ،فــي حيــن جعـ َل الحريــر ّي الحــارث بــن ه ّمــام راويـاً لمقاماتــه ،و�أبــا زيــد ّ
السـ ّ
هــذا تقليــداً عا ّم ـاً فــي بنــاء المقامــات لــدى الكّتــاب.
موضوعات المقامة:
تتنــاول المقامــة عـدّة موضوعــات ،لعـ ّل �أبرزهــا موضــوع ال ُكديــة ،الّــذي تناولــه معظــم كتّــاب المقامــات علــى
الاجتماعــي.
نحــ ٍو واســع� ،إضافــة �إلــى موضوعــات �أخــرى مــن نحــو :ال�إ رشــاد والتّوجيــه ،ونقــد ال ّســلوك
ّ
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خصائص المقامة:
تمتاز المقامة بعدّة خصائص� ،أه ّمها:
 -1كثرة الكلام الغريب ،وال�ألفاظ النّادرة؛ بهدف �إظهار المقدرة اللّغويّة.
 -2اشتمالها على عناصر ثلاثة:
القصة ،وينقلها عن المجلس الّذي حدثت فيه.
�أ -ال ّرواي :وهو الشّخص الّذي يروي ّ
القصة حوله ،وتنتهي بانتصاره ،حيث يستخدم ال ّذكاء والحيلة؛ للتخلّص من المواقف.
ب -البطل :وهو ال ُمكدي ،وتدور ّ
ج -العقدة.
� -3أسلوبها المسجوع ،واشتمالها على المح ّسنات البديع ّية ،كالطّباق ،والجناس ،والمقابلة ،وغيرها.
 -4تتض ّمن كثيراً من ِ
الح َكم والمواعظ حول القض ّية الّتي تعالجها المقامة.
 -5تتض ّمن المقامة الواحدة حدثاً واحداً في الغالب ،يدور في مجلس �أو مكان محدّد ،وفي زمن محدّد.
 -6تشتمل في كثير من ال�أحيان على بعض ال�أشعار.

التّقويم:
 -1نع ّرف الخطبة.
الجاهلي؟
 -2ما المواقف الّتي ُوظّفت فيها الخطبة في العصر
ّ
 -3نوضّ ح �أثر ال�إ سلام في تط ّور موضوع الخطبة.

 -4نذكر �أنواع الخطب الّتي ُع ِر َفت في العصر ال�إ
سلامي.
ّ
الجاهلي ،وال�إ
سلامي.
 -5نس ّمي ثلاثة من الخطباء البارزين في العصرين:
ّ
ّ
 -6نوضّ ح خصائص الخطبة في العصر ال�إ
سلامي.
ّ
 -٧نس ّمي كاتبين ،م ّمن �ألّفوا في ف ّن المقامة.
 -٨نوضّ ح خصائص المقامة.
 -٩نذكر ثلاثة من الموضوعات الّتي تناولتها المقامات.
القصة ،نُبرز عناصر التّشابه بينهما.
 -١٠تتشابه المقامة مع ّ
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بن أ�بي طالب
من خطبة
لـعلي ِ
ِّ

ص:
في ظلال النَّ ّ

في وصف الدّنيا والتّحذير منها

ـت بِالشَّ ـ َـه ِ
ـت
واتَ ،و َت َح َّب َبـ ْ
	�أ ّمــا َب ْعـدَُ ،ف إِ�نّــي �أ َح ِّذ ُركُـ ُم ال ُّدنْيــاَ ،ف إِ�ن ّهــا ُح ْلـ َو ٌة َخ ِضـ َـرةٌُ ،ح َّفـ ْ
ـت بِال�آمـ ِ
بِالْ ِ
ـت بِالْ ُغــرورِ ،لا َتــدو ُم َح ْب َرتُهــا ،ولا تُ ْؤ َمـ ُن
ـالَ ،و َت َز َّي َنـ ْ
ـت بِالْقَليـلَِ ،و َت َحلَّـ ْ
عاج َلـ ِةَ ،ورا َقـ ْ
َف ْج َع ُتهــاَ ،غـ ّرا َر ٌة َضـ ّرا َرةٌ ،حائِ َلـ ٌة زائِ َلـ ٌةِ ،
ـت �إِلــى
نافـ َد ٌة بائِـ َدةٌ� ،أكّالَـ ٌة َغ ّوالَـ ٌة ،لا َ َت ْعــدو ـ �إِذا َتنا َهـ ْ
�أ ْم ِن َّيـ ِة َ�أ ْهـ ِل ال َّر ْغ َبـ ِة فيهــا ،وال ّرضــا بِهــا ـ �أ ْن َتكــو َن كَمــا قــا َل تعالــى َ﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾

(الكهف)٤٥ :

لَ ـ ْم َي ُكــنِ ا ْمـ ُـر ٌؤ ِم ْنهــا فــي َح ْبـ َـرة �إِلّا �أ ْعق ََب ْت ـ ُه َب ْعدَهــا َع ْبـ َـرةًَ ،ولَ ـ ْم َي ْل ـ َق مـ ْـن َس ـ ّرائِها
ـت َع َلي ـ ِه ُم ْزنَ ـ ُة
َب ْطن ـاً �إِلّا َم َن َح ْت ـ ُه ِمـ ْـن َض ّرائِهــا َظ ْهــراًَ ،ولَ ـ ْم َت ُطلَّ ـ ُه فيهــا دي َم ـ ُة َرخــاء �إِلّا َه َت َنـ ْ
ـب ِم ْنهــا ا ْعـ َذ ْو َذ َب
َبــلاءَ ،و َحـ ِر ٌّي �إِذا �أ ْص َب َحـ ْ
ـت لَـ ُه ُم ْن َت ِصـ َـر ًة �أ ْن تُ ْمسـ َـي لَـ ُه ُم َت َن ِّكـ َـرةًَ ،و�إِن جانِـ ٌ
ـب َف�أ ْوبــى .لا َينــا ُل ا ْمـ ُـر ٌؤ ِمـ ْـن َغضا َرتِهــا َر َغب ـاً �إِلّا �أ ْر َه َق ْت ـ ُه ِمـ ْـن
َو ْاح َل ْولــى� ،أ َم ـ َّر ِم ْنهــا جانِـ ٌ
ـاح �أ ْمــنٍ �إِلّا �أ ْص َبـ َـح َعلــى َقــوا ِد ِم َخ ـ ْوفَ .غ ـ ّرا َرةٌ،
نَوائِ ِبهــا َت َعب ـاًَ ،ولا َ ُي ْمســي ِم ْنهــا فــي َجنـ ِ
ُغــرو ٌر مــا فيهــا ،فانِ َي ـ ٌة ،فـ ٍ
ـان َمـ ْـن َع َل ْيهــا ،لا َخ ْيـ َـر فــي شَ ـ ْـي ٍء ِمـ ْـن �أ ْزوا ِدهــا �إِلّا ال َّت ْقــوى.
�ألَ ْسـ ُت ْم فــي َمســا ِكنِ َمـ ْـن كا َن َق ْب َل ُكـ ْم �أ ْطـ َو َل �أ ْعمــاراًَ ،و�أ ْبقــى �آثــاراًَ ،و�أ ْب َعـ َد �آمــالاً،
ـف ُجنــوداً؟ َت َع َّبــدوا لِل ُّدنْيــا �أ َّي َت َع ُّبــدَ ،و�آثَروهــا �أ َّي �إيثــار ،ثُ ـ َّم َظ َعنــوا
َو�أ َع ـ َّد َعديــداًَ ،و�أ ْك َثـ َ
َع ْنهــا َب َغ ْيـ ِر زا ٍد ُم َبلِّــغَ ،ولا َظ ْهـ ٍر ِ
قاطــعَ .ف َهـ ْل َب َل َغ ُكـ ْم �أ َّن ال ُّدنْيــا َسـ َـخ ْت لَ ُهـ ْم نَ ْفسـاً بِ ِف ْد َيــة؟ �أ ْو
�أعانَ ْت ُهـ ْم بِ َمعونَــة؟ �أ ْو �أ ْح َسـ َن ْت لَ ُهـ ْم ُص ْح َبـ ًة؟ َبـ ْل �أ ْر َه َق ْت ُهـ ْم بِالْ َفــوا ِد ِحَ ،و�أ ْو َه َن ْت ُهـ ْم بِالْ َقــوا ِر ِع،
ـبَ ،و َعف ََّر ْت ُه ـ ْم لِ ْل َم ِ
ناخــرَ ،و َو ِط َئ ْت ُه ـ ْم بِالْ َم ِ
َو َض ْع َض َع ْت ُه ـ ْم بِال َّنوائِـ ِ
ـب
ناس ـ ِمَ ،و�أعانَـ ْ
ـت َع َل ْي ِه ـ ْم َر ْيـ َ
الْ َمنـ ِ
ـونَ ،ف َقـ ْد َر�أ ْي ُتـ ْم َت َن ُّك َرهــا لِ َمـ ْـن دا َن لَهــاَ ،و�آث ََرهــا َو�أخْ َلـ َد �إِلَ ْيهــا ،حيـ َـن َظ َعنــوا َع ْنهــا ل ِفـ ِ
ـراق
الض ْنــكَ ؟ �أ ْو نَـ َّو َر ْت لَ ُهـ ْم �إِلّا ال ُّظ ْل َمـ َة؟ �أ ْو
السـغ ََب؟ �أ ْو �أ َحلَّ ْت ُهـ ْم �إِلّا َّ
ال� أ َبـ ِد .و َهـ ْل َز َّو َد ْت ُهـ ْم �إِلّا َّ
�أ ْعق ََب ْت ُهـ ْم �إِلّا ال َّندامـ َة؟
�أ َفهـ ِذ ِه تُ ْؤثِــرونَ؟ �أ ْم �إِلَ ْيهــا َت ْط َم ِئنّــونَ؟ �أ ْم َع َل ْيهــا َت ْحرِصــونَ؟ َف ِبئ َْسـ ِ
ـت الـدّا ُر ل َمـ ْـن لَـ ْم
َي َّت ِه ْمهــاَ ،ولَـ ْم َي ُكـ ْـن ِفيهــا َعلــى َو َجــل ِم ْنهــا.
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الح ْبرة :ال ّسرور ،والنّعمة.
َ
حائلة :متغ ّيرة.
نافدة :فانية.
بائدة :هالكة.
غ ّوالةُ :مهلكة.
الهشيم :النّبات اليابس المك ّسر.
ال َع ْب َرة :الدّمعة قبل �أن تفيض.
بطناً وظهراً :كنّى عن ال�إ قبال
بالبطن ،وال�إ دبار بال َّظهر.
ال َّط ّل :المطر الخفيف .و َت ُطلُّه
ال ّسماء :تُمطره مطراً خفيفاً.
الدّيمة :الغيمة.
ه َت َنت ال ُمزن :انص َّب ْت.
احلولى :صار حلواً.
�أوبى :صار كثير الوباء.
والسعة.
الغَضارة :النّعمةَّ ،
ال َّرغَب :ال ّرغبة في الشّيء.
�أر َه َق ْت ُه ال َّتعب :ح ّملته ما لا يطيقه
من التّعب.
القوادم :ال ّريش في ُمقدّم جناح
الطائر.
لقطع
ظه ٌر قاطع :راحلة تُرك َُب ِ
الطّريق.
أ
�أر َهقتهم بالفوادح� :تعبتهم
بال�أمور الثّقيلة.
القوارع :المحن ،والدّواهي.
ضعضعتهم بالنّوائب� :أذلّتهم
بالمصائب.
عفّرتهم للمناخر� :ألصقت �أنو َفهم
بالمع َفر ،وهو التّراب.
المناسمُ :مفردها ِ
منسم ،وهو
الحافر.
ريب المنون :حوادث الدّهر من
موت ،وغيره.
�أخلدَ :ما َل.
ظعنوا عنها :رحلوا عنها.
السغَب :الجوع.
َّ
الض ْنك :الضّ يق.
َّ

الخطيب:
علـ ّـي بـ ُن �أبــي طالــب ابـ ُن عـ ّم النّبـ ّـي ُ ،ولــد بمكّــة قبــل البعثــة بثمــان ســنوات ،وكان �أ ّو َل مــن �أســلم مــن
الصبيــان ،وقيــل فيــه( :كــ ّرم اللــه وجهــه)؛ ل�أنّــه لــم يســجد لصنــ ٍم قــ ّط.
ّ
و ُيعـ ّد علـ ٌّـي -كـ ّرم اللّــه وجهــه -مــن �أعــلام الخطابــة فــي صــدر ال�إ ســلام؛ وذلــك لمــا تمتّــع بــه مــن العلــم الواســع،
الح ّجــة .ومــن �آثــاره كتــاب (نهـ ُـج البلاغــة).
والفصاحـ ِة ،والبيــان ،وقـ ّوة ُ

المناسبة:
وردت هــذه الخطبــة فــي كتــاب (نهــج البلاغــة) ،وفيهــا وصــف الدّنيــا ،والتّحذيــر منهــا .وتمتــاز بالعمــق،
وترتيــب الفكــرة ،وســلوك مســلك التّعليــل الّــذي بــد�أ يظهــر فــي �آداب ال�إ ســلام.
ص:
حول النَّ ّ

الخطبــة علــى مجموعــة مــن ال�أفكار ال�أساسـ ّية :وصف الدّنيــا ومظاهرها الخادعة ال ّزائفــة ،وتقلّب أ�حوالها
اشــتملت ُ
مــن نعيــم �إلــى شــقاء ،وفنائهــا وزوالهــا ،وضــرورة الاعتبــار بمصائــر الماضيــن ،الّذين تركــوا الدّنيا �إلى الحياة الباقية .كما تتّســم
المحســنات البديع ّيــة
الخطبــة -مــن حيــث اللّغـ ُة وال�أســلوب -بالعبــارات اللّطيفــة البليغــة ،وال�ألفــاظ الجزلــة القويّــة ،وتوظيــف
ّ
ـروح �إســلام ّي ٍة واضحـ ٍة.
كالجنــاس والطبــاق ،وهــي تميــل �إلــى مخاطبــة العقــل؛ بهــدف الت�أثيــر وال�إ قنــاع ،بـ ٍ

المناقشة والتَّحليل:
ص.
 -1نحدّد ال�أفكار الّتي تض ّمنها النّ ّ
نذكر خمساً من صفات الدّنيا الّتي جعلت عل ّياً -ك ّر َم اللّ ُه وجهه -يح ّذر منها.
ُ -2
ص؟
 -3ما �أفض ُل زا ٍد يتز ّود به �أهل الدّنيا ،كما ُ
يظهر في النّ ّ
علي -ك ّرم اللّه وجهه� -إلى مخاطبة العقل بالدّليل والح ّجة ،نوضّ ح ذلك بال�أمثلة.
 -4لج�أ ٌّ
 -٥نستخرج من الخطبة ما يتوافق ومعاني ال�أقوال ال�آتية:
			
وحفَّت النّار بالشَّ َهوات».
«حف َِّت الجنّة بالمكارهُ ،
�أ -قول النّبي ُ :

(صحيح مسلم)

ب -قوله تعالىَ﴿ :ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅ﴾

			

(�إبراهيم)٤٥ :
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�أَ -قوله تعالى َ﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
(الكهف)٤٥ :
ﰖ﴾ 									

«و َض ْع َض َع ْت ُه ْم بِال َّنوائِ ِبَ ،و َعف ََّر ْت ُه ْم لِ ْل َم ِ
ناخرَ ،و َو ِط َئ ْت ُه ْم بِالْ َم ِ
ناس ِم».
بَ -
جَ « -ف َه ْل َب َل َغ ُك ْم �أ َّن ال ُّدنْيا َس َخ ْت لَ ُه ْم َن ْفساً بِ ِف ْد َية؟ �أ ْو �أعا َن ْت ُه ْم بِ َمعونَة؟ �أ ْو �أ ْح َس َن ْت لَ ُه ْم ُص ْح َب ًة»؟

رادف والطّباق؛ للتّ�أكيد على المعاني ،و�إظهار المقدرة اللّغويّة ،نمثّل على ك ٍّل منهما بمثالين.
 -٧وظّف الخطيب التّ َ
ض نفس ّية ،ما ر�أينا في ذلك؟
 -٨قد يرى بعضهم �أ ّن الخطبة تدعو �إلى التّشاؤم والي�أس ،وما ينتج عنهما من �أمرا ٍ
علي -ك ّرم اللّه وجهه -م ّما ي�أتي:
 -٩نختا ُر ما يمثّ ُل
َ
خصائص خطبة ّ
 -٢مخاطبة العاطفة دو َن العقل.
			
 -١الاستشهاد بالقر�آن الكريم.
الصور البلاغ ّية والمح ّسنات البديع ّية.
				
 -٣ال�إ قناع والتّ�أثير.
 -٤توظيف ّ
				
الصنع ُة والتّكلّف.
 -٦بروز ال ّروح ال�إ سلام ّية.
ّ -٥
 -٧جزالة ال�ألفاظ.

مهمة بيتية:

علي بن �أبي طالب،ك ّرم اللّه وجهه ارتجالاً.
نلقي خطب ِة ّ
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نقر أ� ونت أ� َّمل:

المجموعة (ب)

جـانب
ف
�إذا اخْ َض َّر ِم ْنهـا جانِ ٌب َج َّ
ُ
ات �إلّا َمصـــــــــــائِ ُب
َعل ْيهاَ ،ولا اللَّ ّذ ُ

المجموعة ( أ�)

ِ
نوسي:
علي ّ
الس ّ
ج -قول الشاعر مح ّمد بنِ ٍّ
�ألا �إنَّمـا الدُّنيـــا نَضـار ُة �أ ْيك ٍة
ِه َي الدّا ُر ما ال�آما ُل �إلّا َفجائِ ٌع
 -٦نوضّ ح جمال التّصوير فيما ي�أتي:

ال�أمر

					
 -1قال تعالىَ﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾
 -2ساعد وال َد ْيكَ في تح ُّمل المسؤول َّية.

(النّور)56 :

		
 -1قال تعالى ﴿َ :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ﴾
 -٢قال البارود ّي:
		
صاحبها
واخش ال َّنميم َة واعل ْم �أ َّن
ُي ْصليكَ ِم ْن َح ِّرها ناراً بلا شُ َعلِ
َ
َ

(�آل عمران)193 :

َّ
الشرح والتَّوضيح:

	�إذا ت�أ َّملنــا المثاليــن فــي المجموعــة (�أ) ،وجدنــا ك ّلا ً منهمــا قــد اشــتمل علــى صيغــة �أمــر ،هــي فعــل ال�أمــر
(�أقيمــوا ،و�آتــوا ،وســاع ْد) ،وال�أمــر هنــا فيــه طلــب القيــام بالفعــل علــى وجــه الاســتعلاء وال�إ لــزام ،ومعنــاه الوجــوب،
والمخا َطــب ُملــ َزم بتنفيــذ مــا جــاء فــي هــذا ال�أمــر ،و�أ ُّي �أمــر توافــر فيــه الاســتعلاء وال�إ لــزام كان �أمــراً حقيق ّيــاً.
و�إذا ت�أ َّملنــا مثالــي المجموعــة (ب) ،وجدنــا كلا ً منهمــا قــد اشــتمل علــى صيغــة �أمــر ،ولك َّنــه خــرج عــن معنــاه
بلاغــيُ ،يســتفا ُد مــن القرائــن وســياق الــكلام.
الحقيقــي �إلــى معنــى
ِّ
ٍّ
ففــي المثــال ال�أ َّول ،يدعــو المؤمــن اللــه �أن يغفــر لــه ذنوبــه ،ويك ِّفــر عنــه سـ ِّيئاته ،وهــو طلــب لا اســتعلاء فيــه
ولا �إلــزام ،و�إنَّمــا جــاء علــى طريــق الدُّعــاء وال َّتضـ ُّرع ،والخطــاب صــادر مــن ال�أدنــى �إلــى ال�أعلــى منزلــة ،وهــذا مــا كان
فــي �أفعــال ال�أمــر( :اغفـ ْر ،وك ِّفــر ،وتوفَّنــا).
وفــي المثــال الثانــي ،ينصــح المتكلِّــم ال ُمخا َطــب بتــرك ال َّنميمــةِ ،
ـش ،واعل ـ ْم)؛
وحفــظ �أعــراض النّــاس (اخـ َ
سيســقى مــن الــك�أس نفســها ،وهــو طلــب بيــن ط ّياتــه ال َّنصيحــة الخالصــة ،ولا �إلــزام فيــه.
ل�أنَّــه ُ
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نستنتج:
ُ

ش سالِماً والقو ُل فيكَ جمي ُل
َت ِع ْ

					
ج -قال تعالى ﴿َ :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾
 ٢نمثِّل لك ّل م ّما ي�أتي بجملة مفيدة:
حقيقي.
�أ� -أمر
ّ
ب� -أمر يفيد الدُّعاء.
ج� -أمر يفيد ال ُّنصح وال�إ رشاد.
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1-1قال تعالىَ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾
عسروا».
2-2قال رسول اللّه َ « :ي ّسروا ولا تُ ّ

المجموعة (ب)

				
1-1قال تعالى َ﴿ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ﴾
2-2قال �إبراهيم طوقان:
حقير
لا ْ
تحفَلوا بال ُم ْر ِج َ
فين ف إ� َّن مطلبهم ُ
س منشَ ُؤه الغُرو ُر
حب ال ُّظهو ِر على ُظهو ِر النّا ِ
ُّ

(ال�أعراف)56 :
(متفق عليه)

(البقرة)286 :

َّ
الشرح والتَّوضيح:

التَّدريبات:

نوضح ال�أغراض الحقيقة والبلاغ َّية لل�أمر فيما ي�أتي:
ِّ
١
افعي:
�أ -قال الشّ ُّ
واح ِملها على ما َيزي ُنها
		
س ْ
ُصنِ ال َّن ْف َ
ف بين قلوبنا.
ب -اللّ ُه َّم �ألِّ ْ

نقر أ� ونت أ� َّمل:
المجموعة ( أ�)

•ال�أمــر :هــو طلــب الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء وال�إ لــزام؛ �إذ ينظــر المتكلِّــم لنفســه علــى �أنَّــه �أعلــى رتبــة مــن
يوجــه �إليــه ال�أمــر.
ال ُمخا َطــب� ،أو م َّمــن ِّ
ـي :طلــب الفعــل علــى وجــه الاســتعلاء وال�إ لــزام ،ومعنــاه الوجــوب ،وال ُمخا َطــب مل ـ َزم بتنفيــذ مــا
•ال�أمــر الحقيقـ ُّ
جــاء فــي هــذا ال�أمــر.
ـي :يكــون فــي حــال عــدم توافــر الشَّ ــر َط ْين� ،أو �أحدهمــا :الاســتعلاء وال�إ لــزام،
•ال�أمــر البلاغـ ُّ
ـي أ�و غيــر الحقيقـ ِّ
وفــي هــذه الحالــة يخــرج ال�أمــر عــن حقيقتــه� ،إلــى معـ ٍ
الســياق وقرائــن ال�أحــوال،
ـان بلاغ َّيــة �أخــرى ،تُســتفاد مــن ِّ
ومــن هــذه المعانــي :الدُّعــاء ،وال ُّنصــح وال�إ رشــاد.

النّهي

(قريش)3 :

�إذا ت�أ َّملنا مثالَي المجموعة (�أ) ،وجدناهما من ال�أساليب ال�إ نشائ َّية ال َّطلب َّية ،وقد اشتملا على صيغة يطلب بها
الصيغة هي لا النّاهية مقرونة بالفعل المضارع.
الكف عن الفعل ،على وجه الاستعلاء وال�إ لزام ،وهذه ّ
ُّ
حقيقي؛ فيه طلب
ففي المثال ال�أ َّول ،جاء ال َّنهي بصيغة المضارع المجزوم بلا النّاهية (لا تفسدوا) ،وهو نهي
ٌّ
الكف عن الفساد في ال�أرض ،وقد تحقَّق فيه الاستعلاء وال�إ لزام.
َّ
الحقيقي؛
وفي المثال الثّاني ،جاء ال َّنهي بصيغة المضارع المجزوم بلا النّاهية (لا تُع ّسروا) ،والمراد منه ال َّنهي
ُّ
فال�إ نسان ُمل َزم بترك ال َّتعسير ،وقد تحقَّق فيه الاستعلاء وال�إ لزام.
الحقيقي ما كان ال َّطلب فيه من ال�أعلى �إلى ال�أدنى ،على سبيل الاستعلاء وال�إ لزام ،ولا ب َّد من تحقُّق
فال َّنهي
ّ
هذين الشَّ رطين معاً.
و�إذا ت�أ َّملنا مثالي المجموعة (ب) ،وجدنا ك ّلا ً منها قد اشتمل على صيغة ال َّنهي� ،إلّا �أ َّن ال َّنهي هنا لم يكن
حقيق ّياً؛ ل� أ َّن صف َتي الاستعلاء وال�إ لزام غير متوافرتين معاً في ك ّل ال�أمثلة .وقد خرج ال َّنهي في كلٍ منهما �إلى غرض
بلاغيُ ،يستفا ُد من القرائن.
ٍّ
ففي المثال ال�أ َّول ،جاء ال َّنهي (لا تؤاخذنا) ،وقد سقط منه الاستعلاء وال�إ لزام معاً؛ ل�أنَّه طلب من ال�أدنى �إلى
ال�أعلى ،والمراد منه الدُّعاء وال َّتض ُّرع.
الموجهة من الشّ اعر لعموم النّاس �ألّا يستمعوا
وفي المثال الثّاني ،المراد من ال َّنهي في (لا تحفَلوا) ال َّنصيحة
َّ
الس ِّيئة؛ ليوقعوا في النّـاس الاضطراب ،فالمصيبة الَّتي حلَّت بالمسلمين كانت
�إلى المرجفين الَّذين يخوضون في ال�أخبار َّ
بسبب ال�إ صغاء لهؤلاء الفاسدين .وال ُّنصح وال�إ رشاد هو طلب يحمل بين ثناياه مع ًنى من معاني ال َّنصيحة الخالصة.
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نستنتج:
ُ

الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وال�إ لزام ،وله صيغ ٌة واحدة هي المضارع المقرون بلا النّاهية.
•النَّهي :هو طلب
ِّ
الحقيقي :هو ما كان ال َّطلب فيه من ال�أعلى �إلى ال�أدنى ،على سبيل الاستعلاء وال�إ لزام ،ولا ب َّد من تحقُّق
•النَّهي
ُّ
هذين الشَّ رطين معاً.
•من المعاني البلاغ ّية التّي يفيدها النهي ،وتستفاد بالقرائن وال�أدلَّة :الدُّعاء ،والنّصح وال�إ رشاد.

رقة عمل:

و

ف :الحادي عشر
َّ
الص ّ

املفاهيمية
استراتيجية اخلرائط
َّ
َّ

اتي :درجة ال�إ تقان بعد مناقشة ال�أنشطة
التَّقويـــــم ال ّذ ّ

ال�أهداف

التَّدريبات:

 ١نب ّين ال�أغراض البلاغ ّية الَّتي خرج �إليها ال َّنهي فيما ي�أتي:
�أ -اللّ ُه َّم لا تسلّط علينا َم ْن لا يرحمنا.
ب -قال �أبو العلاء المع ّر ّي:
السفهاء تُعدي
تجلس �إلى �أهل الدَّنايا
ولا
ف إ� َّن خلائ َق ُّ
ْ
 ٢نمثِّل بجملة مفيدة لما ي�أتي:
ب -نهي يفيد الدُّعاء.
الحقيقي		.
	�أ -النّهي
ّ

� -1أ ْن يذكر الطّلبة مفهوم الموشَّ ح.

المهـــــــارة

َّ
� -2أن يعــدِّد الطلبــة �أشــهر شــعراء فــ ِّن تذكُّرنا المعلومات.
الموشَّ ــح.
تعبيرنا عن الما َّدة بلغة سليمة.
� -4أن يوضِّ ح ال َّطلبة بناء الموشَّ ح.

� -٥أ ْن يذكر الطّلبة مفهوم ال َّنثر.

الاسم__________ :

ج ِّيد

متوسط ضعيف
ِّ

تلخيصنا المعلومات الواردة في
الدَّرس.

� -٦أن يعـدِّد ال َّطلبــة �ألــوان ال َّنثــر العربـ ِّـي
القديــم.
رسمنا خريطة مفاهيم َّية للدّرس.
� -٧أن يذكــر ال َّطلبــة بعــض �أعــلام ال َّنثــر
العربـ ِّـي القديــم.
ال َّنشاط :نرسم خريطة مفاهيم َّية تتض ّمن :تعريف الموشّ ح ،شعراء الموشّ حات� ، ،أقسام الموشّ ح.
---------------------------------------------------------------------------------------------

ال َّنشاط

( :)1نذكر مفهوم ال َّنثر.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ال َّنشاط

العربي القديم.
( :)٢نعدِّد �ألوان ال َّنثر
ِّ

ال َّنشاط

العربي القديم.
( :)٣نذكر �أشهر �أعلام ال َّنثر
ِّ

------------------------------------------------------------------------------
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راتيج َّية
 :إست
ورقة عمل ال ّذهن َّية
خلريطة
ا
ف :الحادي عشر
َّ
الص ّ

اختبار ذاتي:

تقوميية
ورقـة عمـل
َّ

اتي لك ّل طالب على حدة
التّقويم ال ّذ ّ

ف عنوان الدرس
الصّ ّ
الحادي
عشر

أ�غراض
النّهي

الاسم_________ :

عدد ال�إ جابات
الصّ حيحة

عدد ال�إ جابات
غير الصّ حيحة

مجموع العلامات (ك ّل سؤال
صحيح ي أ�خذ علامة)

ال َّنشــاط :عزيــزي /عزيزتــي ،النّهــي الحقيقـ ّـي هــو طلــب الكّــف عــن فعــل شــيء مــا علــى جهــة ال�إ لــزام :وقــد يخــرج �إلــى �أغــراض بلاغ َّيــة
الســياق ،منهــا :الدّعــاء ،والنّصــح وال�إ رشــاد ،والتّوبيــخ ،والتّحقيــر ،والتّمنّــي .نختــار مــن بيــن هــذه ال�أغــراض مــا ينطبــق علــى �أمثلــة
تُفهــم مــن ّ
المجموعــة (ب) فــي الكتــاب ،المد ّونــة علــى اللّــوح ،ونكمــل بنــاء الخريطــة ال ّذهن َّيــة:

السؤال ال�أول:
ّ
الصحيحة فيما ي�أتي:
 نختار رمز ال�إ جابة َّ -1من مبتكر ف ّن الموشَّ ح؟
�أ -ابن زهر ال�إ
ب -لسان الدين بن الخطيب .ج -مقدم بن معافى.
شبيلي.
ّ
الهمذاني؟
َ -2من البطل في مقامات
ّ
ج -الحارث بن همام.
ب -عيسى بن هشام.
روجي.
�أ� -أبو زيد ّ
الس ّ
 -3في �أ ّي عص ٍر ظهر ف ّن المقامة؟
العباسي ال�أول.
ج-
ب -ال�أموي.
�أ -صدر ال�إ سلام.
ّ
 -4ماذا تس ّمى مجموعة ال�أسماط في الموشّ ح؟
ج -البيت.
ب -الدّور.
�أ -الغصن.
� -5أ ّي الخطباء ال�آتية �أسماؤهم ليس من خطباء العصر ال�إ
سلامي؟
ّ
الصيفي.
ج� -أكثم بن
علي بن �أبي طالب.
�أ� -أبو بكر الصديق.
ّ
بّ -
السؤال الثّاني:
ّ
نجيب عن ال�أسئلة التي تليه:
ص ال�آتي من موشَّ ح (جادك الغيث) ،ث ّم
ُ
�أ -نقر�أ النّ ّ
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( 5علامات)

طيلي.
د -ال ُّت ّ
د� -أبو الفتح ال�إ سكندر ّي.
د -العباسي الثاني.
د -القُفل.
د -معاوية بن �أبي سفيان.
( 10علامات)

�أن ُتـــــ ْم بِــ ِه
ـــــن َغر بِــ ِه
ِم ْ

الحــي مــن وادي الغَضــا
يــا �أ َه ْيــ َل
ِّ
حب الفَضا
ضاقَ ْ
عن َو ْجدي بِ ُك ْم َر ُ

وبِقَلبــــــــي مســــ َك ٌن
لا �أ بالــي شــــــر قُ ِه

س قــ ْد َمضــى
ف�أعيــدوا َعهــــــ َد �أنْــ ٍ

ــن َك ْربِــــــ ِه
َتع ِتقـــــوا عب َدكُـــــــ ُم ِم ْ

السابق؟
النص ّ
 -1من قائل ّ
 -2ما المناسبة التي نظمه فيها؟
 -3ما الغرض الشّ عر ّي الذي نظم فيه الشّ اعر موشّ حه؟
 -4ما العاطفة التي سيطرت على الشّ اعر في الموشّ ح؟
 -٥ما معنى كلمة (وجدي) في البيت الثّاني؟ 				
نجيب عن ال�أسئلة ال�آتية:
(علي بن �أبي طالب)،
ُ
ب -من خلال دراستنا نص من خطبة ّ
 -1في �أ ّي كتاب وردت هذه الخطبة؟
 -2ما الفكرة العا ّمة في الخطبة؟
علي ،كرم الله وجهه؟
 -3نذكر ثلاثاً من خصائص خطبة ّ

(علامة)
(علامة)
(علامة)
(علامة)
(علامة)
(علامة)
(علامة)
( 3علامات)
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السؤال الثّالث:
ّ
�أ -نحدّد صيغة ال�إ نشاء والغرض منه فيما يلي؟
السفهاء.
 -1لا تُجال ِ
س ّ
 -2اللّ ُه ّم لا تسلّط علينا بذنوبنا َم ْن لا يخافُكُ ولا يرح ُمنا.
 -3اللّهم اغف ْر لنا ُذنو َبنا.
ب -نمثّل بجملة مفيدة لما ي�أتي:
� -2أمر يفيد النّصح وال�إ رشاد.
			
الحقيقي
 -1النّهي
ّ
انتهت ال�أسئلة
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( 5علامات)
( 3علامات)

(علامتان)

