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 ةـويـحـنـال ـاتدراسـال

 اقسام الكالم:

 اقسام هي االسم والفعل والحرف .: ثالثة الكلمة

 ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان مثل :محمد , وسعاد . -فاالسم :

ما دل على معنى في نفسه مقترناً بزمن , سواء اكان وقوع هذا المعنى في الزمن  -والفعل :

ضارع , وامر:  الماضي , ام في الحال , ام في المستقبل , ومن هنا انقسم الفعل على ماِض , وم

 قرأَ , يقرأُ , اقرْأ .

 غيره , مثل : من ,الى ,أو معنى بنفسه وانما يظهر معناه في ما ال يدل على -واما الحرف :

 -عالمات االسم:

 و أل . اليه يتميز االسم من الفعل والحرف بعالمات اهمها الجر والتنوين والنداء واالسناد

 -العالمة األولى )الجر( :

الجر بالحرف والجر باإلضافة وبالتبعية وذلك مثل : ذهبت الى بيت صديق عزيز , فكلمة )بيت( ويشمل هذا 

مجرورة  اسم ألنها مجرورة بالحرف وكلمة )صديق( اسم ألنها مجرورة باإلضافة وكلمة )عزيز( اسم ألنها

 بالتبعية .

شتمل الجر باإلضافة وال الجر وقد قيد بعض النحويين الجر بأنه الجر بحرف الجر , وهذا ضعيف ألنه ال ي

 بالتبعية .

 -العالمة الثانية )التنوين(:

هو نون ساكنة زائدة تلحق اخر االسم لفظا ال خطا لغير توكيد كالنون التي تنطق بها آخر الكلمات مثل : 

 محمد وسعيد وعصفورة وناظرة .

 -العالمة الثالثة )النداء( :

او احدى اخواتها مثل : يا محمد اتقن , ويا سعاد اكرمي اهلك  (يا)االسم ,وهو الدعاء ب والنداء من عالمات

 , ويا رسول هللا .
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 -العالمة الرابعة )ال( :

الرجل, والصانع, ام زائدة لغير التعريف  -أي باأللف والالم غير الموصولة , سواء اكانت للتعريف مثل:

 .الحسن والحسين )عليهما السالم (-مثل :

 -)االسناد إليه( :العالمة الخامسة : 

مثل : علي سافر ,ومحمد لم يسافر, وحضرت اليوم, فقد اسند السفر الى علي , واسند عدم السفر الى محمد 

 , واسند الحضور الى الضمير .

 -عالمات الفعل :

 يتميز الفعل بعالماٍت هي :

 تاء الفاعل مثل : سمعُت , وفهمُت. -1

 قامْت, وسجدْت . تاء التأنيث الساكنة مثل : -2

 احسني يا سعاد الى الفقراء.ياء المخاطبة , وتسمى ياء الفاعلة وهي تلحق اخر الفعل المضارع مثل : -3

  نون التوكيد , وتلحق اخر الفعل المضارع واألمر فقط مثل : وهللا ألدافعنَّ عن وطني .-4

 -انواع الفعل:

قوع حدث في زمن الحال او االستقبال, مثل: علي المضارع وعالمته : الفعل المضارع ما دل على و -1

 يذاكر دروسه وسينام بعد وقت .

 وعالمته التي تميزه ان يقبل دخول )لم( عليه , مثل : لم يذاكر , ولم ينم .

الماضي وعالمته : الماضي ما دل على وقوع حدث في الزمن الماضي مثل : حضر علي االمتحان  -2

 ونجح .

زه ان يقبل احدى التاءين اي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة مثل : حضرُت , واما عالمته التي تمي

 وحضرْت .
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األمر وعالمته :وهو ما دل على طلب حصول شي بعد زمن التكلم مثل :قْم , واذهْب الى عملك ,  -3

أعدلنَّ بين مثل : ساعدنَّ الفقير ووعالمته ان يقبل االتصال بنون التوكيد مع داللته على الطلب بصيغته 

 الناس .

 : عالمات الحرف

 -يقسم الحرف على ما يأتي :

حروف غير مختصة مثل )هل( فهي تدخل على االسماء واالفعال فنقول : هل المسافر قادم؟ هل حضر  -1

 المسافر؟.

المختص من الحروف هو : من , في, إلى , عن , على, اي الحروف التي تختص بالدخول على االسماء -2

 من يختص بالدخول على االفعال مثل حروف الجزم والنصب )لم , لن(. , فمنها

 انواع المعارف 

 العلم -اوالً 

 محمد , جعفر , سعادة, عبدهللا , مكه , مصر. -أ

 أسامه, ثعالة )للثعلب( ,ام عريط )للعقرب(. -ب

 حسن زين العابدين ابو علي . -ج

تدل على معين بدون واسطة او قرينة , ولكنها مختلفة  فاألسماء السابقة في األمثلة كلها اعالم , النها

االنواع, فمثالً االمثلة االولى كل علم فيها يدل على واحد بعينِه )مشخص(, ولذا يسمى علم شخص يسمى به 

 العقالء كمحمد ,وما يؤلف مثل )الحق ( للفرس , او ألسماء البلدان مثل )مكة المكرمة(.

علم فيها ال يدل على واحد بعينه بل ُوضع ليدل على بعض األجناس التي ية فكل أما األسماء في االمثلة الثان

 ال ُتؤلَف مثل السباع والوحوش , لذا يسمى علم جنس.

واما األسماء في المجموعة الثالثة فتشتمل اعالماً لشخص واحد ف)حسن( اسمه , وزين العابدين )لقبه( , 

 وابو علي )كنيته(.
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 اقسام العلم 

 علم تقسيمات عدة منها :يقسم ال

 يقسم بحسب تشخيصه الى علم شخص , وعلم جنس , علم شخص مثل محمد ,وعلم جنس مثل اسد . -1

 يقسم الى أسم , ولقب , وكنية. -2

 يقسم بحسب افراده وتركيبه الى مفرد ومركب. -3

 يقسم بحسب وضعه الى مرتجل ومنقول مثل سعد وفضل.-4

 الضمير -ثانياً 

الموضوع ليدل على متكلم , او مخاطب, او غائب ,فالمتكلم مثل : انا ,نحن , والتاء والياء في مثل هو اللفظ 

: اكرمُت استاذي , والمخاطب مثل :انت وانتما وانتم وانتن والكاف في مثل :اكرمك هللا , والغائب مثل :هو 

 وهي وهما وهم وهن والهاء في مثل محمد عرفته منصفاً.

 اقسام الضمير 

وعدم سم الضمير بحسب مدلوله الى تكلم , وخطاب , وغيبة, ويقسم الضمير بحسب ظهوره في الكالم يق

صورة ظاهرة في  ظهوره الى بارز ومستتر , والبارز له اقسام والمستتر له انواع , فالضمير البارز ما له

 رز.اللفظ مثل : انا آتيك في الحديقة , فكل من الضمير انا والتاء والكاف ضمير با

 والضمير المستتر : ما كان خفياً ليس له صورة ظاهرة في اللفظ مثل :استقم , اي انت , واقوم , اي انا .

أما الضمير البارز فيقسم الى متصل ومنفصل , فالضمير المتصل هو الذي ال يبتدأ به الكالم مثل التاء 

تقول : ما احترمت إالك , كما ال تقول :  والكاف في احترامك , وال يقع بعد إال في االختيار , فال يجوز ان

 محمد ما لي صديق إاله.

 وتقسم الضمائر المتصلة من حيث االعراب على :

ما يشترك فيه الجر والنصب مثل كاف الخطاب ,وهاء الغائب , وياء المتكلم مثل : اكرمك والدك ,وخالد  -1

 قابلته , واكرمني صديقي .
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لجر, والضمير المشترك بين الثالثة هو )نا( نحو قولة تعالى ) ربنا ال ما يشترك فيه الرفع والنصب وا -2

 تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا (.

ومن المشترك بين الثالثة )هم( غير انها في حالة الرفع تكون منفصلة مثل :هم قائمون, وفي حالتي النصب 

 والجر تكون متصلة , مثل : يسرهم حرصهم على الواجب .

: ألف االثنين ,واو الجماعة , ونون النسوة , وهذه الثالثة لة الرفع فهي خمس ضمائر ما يختص بحا -3

تكون للغائب والمخاطب , وال تكون للمتكلم ,وتاء الفاعل وياء المخاطبة , فمثال ألف االثنين : يا محمدان 

سوة : استقْمَن ايتها , ومثال واو الجماعة للمخاطب : اكرموا عزيز قوم ذل , ومثال نون الن اكرما المحتاج

الفتيات , ومثال تاء الفاعل التي تكون للمتكلم مثل : احسنُت اليَك , وللمخاطب : احسنَت إلي , ومثال ياء 

 المخاطبة : احسيني الى من أساَء إليِك يا فاطمة .

 ثالثاً : اسم اإلشارة

والمشار اليه يكون مفرداً او مثنى  اسم يعين مسماه بواسطة اشارة حسية كأن ترى غزاالً فتقول : هذا غزال ,

او جمعاً , فيشار للمفرد المذكر ب)هذا( , ويشار للمفرد المؤنث ب) هذي , هذه ( , ويشار للمثنى ب)هذان 

وهذين ( ,ويشار للجمع ب)هؤالء لجمع المذكر وجمع المؤنث , واولئك ( ويشار للمكان القريب ب)هنا 

 لك وهنا (.وهاهنا( , ويشار للبعيد ب)هناك ,وهنا

, هاتان طالبتان , رأيُت هذين الطالبين , رأيُت هاتين  , هذان طالبان , أمرأةٌ األمثلة : هذا رجٌل ,هذه 

 الطالبتين , هؤالء رجاٌل , هؤالء نساٌء , اولئك رجاٌل , واولئك نساٌء .

 رابعاً : األسماء الموصولة :

 الموصول نوعان هما:

دة الناسخة , وكي , وما المصدرية ولو .موصول حرفي مثل : أن المصدري -1  ة , أنَّ المشدَّ

الموصول االسمي مثل : الذي , والتي , واللذان ,واللتان , والذين , والالتي , والالئي , وَمْن , وما ,  -2

 وال , وذو , وأي . 
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 المـثنى و المـلحـُق به

بزياااادة ألاااف وناااون مكساااورة علاااى المفااارد فاااي حالاااة الرفاااع ويااااٍء  ماااادل علاااى أثناااين أو أثنتاااين المثنىىىى :

 كتابان : كتابين .ونون مكسورٍة في حالتي النصب والجرَّ ..... نحو .................. كتاب : 

, وعالماااة ُنصااابه وجاااره أليااااُء نحاااو ......... كاااان الطالباااان مجاااٌديِن ,  األلااافوتكاااون عالماااة رفاااع المثناااى 

 : نحو  : جاَء طالبا الصِف : حضَر معاونا المدرسة ِ . اإلضافةد  تحذف نون المثنى عن

, كااااال , كلتااااا )مضااااافتان إلااااى ضاااامير ( نحااااو   الملحقااااة بااااالمثنى هااااي : أثناااااِن , أثنتاااااِن , ثنتااااانِ األسااااماء 

 .أشتريُت كتابين ومجلتين أثنتين أو )ثنيتين ( 

 نجح المتفوقان كالهما , و رأيُت المتفوقين كليهما ...... 

 المتفوقان كلتاهما ,  رأيُت المتفوقتين كلتيهما.......  تْ نجح

إن ) كاااال , كلتاااا ( يشاااترط فيهماااا لكاااي يلحقاااا باااالمثنى فيعرباااا أعراباااه أن يضااااف كاااُل منهماااا إلاااى ضااامير 

فاااأن أضااايفا إلاااى أسااام ظااااهٍر أُعرابااااً بالحركاااات المقااادرة علاااى األلاااف نحاااو  قااارأُت كاااال القصاااتين , كاااال 

 .الطالبيِن مجتهُد 

المثناااى : أساااُم ُمعااارُب نااااب عااان مفُااارديِن اتفقاااا لفظااااً ومعناااى بزياااادِة ألاااٍف وناااوٍن أو يااااٍء وناااوٍن  وكاااان 

 صالحاً لتجريده منهما .

فاااأن اختلفاااا بااااللفظ فاااال يثنياااان بلفاااظ واحاااد , فاااال يقاااال فاااي كتااااب وقلااام   كتاباااان   ماااثال وأماااا نحاااو    

و   األبااااوين   لااااوب واألم و   القماااارين   العماااارين   لعماااار باااان الخطاااااب وعمااااُر باااان هشااااام   , ونحاااا

 للشمس والقمر و   المروتين   للصفا و المروة .

فهاااو مااان بااااب التغلياااب أي تغلاااب أي تغلاااب أحاااد اللفظاااين علاااى األخااار و هاااو ساااماعي إل يقااااس علياااه 

ومثااال ذلاااك ال يكاااون مثناااى الخاااتالف لفاااظ المفاااردين بااال ملحاااق باااالمثنى مااان جهاااة األعاااراب , وأن أتفقاااا 

لفااظ واختالفااا فااي المعنااى , فااال يثنيااان أيضاااً  كااان يكااون اللفااظ ماان المشااترك كااالعين : فااال يقااال   فااي ال

 غزالتان   للشمس والظبية .   عينان   للباصرة و الجارصة وال 

وإن يكاااون للفاااظ معنياااان حقيقاااي ومجاااازي , فاااال يثناااى اللفاااظ ماااراداً باااه حقيقاااة ومجاااازه فاااال يقاااال   رأيااات 

 قيقياً ورجالً شجاعاً كاألسد .أسدين   تعني أسد ح
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منهماااا كااااثنين و أثنتاااين وكاااال وكلتاااا  االساااموأن نااااب عااان مفاااردين بزياااادة غيااار صاااالحة ل ساااقاط وتجرياااد 

إذا لااام يسااامع   أثااان  وال   أثناااة   وال    كااال    وال    إعراباااه, ولااام يكااان مثناااى , بااال هاااو ملحاااق باااه فاااي 

 كلت   .

 

 ما ال يثنى من الكلمات :

 يثنى المُرّكُب    كبعلبّك و ِسيبَوِيه    ......... ال

تثنياااُة المركاااب إالضاااافي , ُيثناااى ُجااازؤه األول , فيقاااال فاااي تثنياااة عباااد هللا , وخاااادم الااادار     فاااأذا أريااادُ 

ار  .  عبد هللا وخاِدما الدَّ

اااب األسااانادي أو المثناااى , أو الجماااع ,  وإذا أردت تثنياااُت المركاااب المُزجاااّي , أو ماااا يُسااامى باااه مااان المركَّ

 ا   رفعاً , و   ذَوْي   نصباً أو جرا فنقول في تثنيته سيبويه , وتأبَّط شّرا .لها بكلمة   َذوجئت قب

وحسااااانين وعابااااادين , اعالماااااا   ذوا سااااايبويه , وذوا تاااااابط شااااارا  , وذوا حسااااانين , وذوا عابااااادين   أي 

 صاِحبا هذا االسم .

 

بهامااااً فاااي اسااام وصااافة أو فعااال نحاااو : طااااب زياااُد نفسااااً , عنااادي شااابر هاااو أسااام منصاااوب يزيااال أ التميىىىز :

 ارضاً , أشتريُت رطالً تمراً , أحمد فصيح لساناً , شربت كوباً لبناً .

 مالحظة : الفرق بين التميز و الحال , أن التميز يتضمن معنى )من( والحال يتضمن معنى )في( .

 لتميز ) الملفوظ ( . تميز اجمال الذات ويسمى ا -أ  أنواع التميز :

 هو الواقع بعد المقادير , وتشمل تميز اجمالي النسبة التميز ) الملحوظ ( ,   التميز الملفوظ   و -ب

 أرضاً . شبر الممسوحات : نحو : له -1

 المكياالت : نحو : له قفيز براً . -2

 الموزونات : نحو : له منوان عسالً وتمراً . -3

 نحو : عندي عشرون درهماً .  األعداد : -4
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 ومنوان , وعشرون .هذا التميز منصوب بما فسره ) اي بالمميز ( وهو شبر , وقفيز ,  مالحظة :

أماااا أن يكاااون متحاااوالً عااان فاعااال أو عااان فاعااال أو عااان مفعاااول باااه نحاااو : طااااب زياااد  التميىىىز الملحىىىوظ : 

 له تعالى     واشتعَل الرأُس شيباً   نفساً : منقول عن الفاعل  , واألصل ك طاَب نفُس زيداً , قو

 الرأَس   واألصل : أشتعَل شيبُ 

 نحو : غرسْت األرُض شجراً , وفجرنا األرَض عيوناً  . أما التميز المتحول عن المفعول به

: غرساااُت شاااجراً األرَض , وفجرنااااا عياااون َ األرَض , وهاااذا الناااوع ماااان التمياااز ناصااابة وهااااو واألصااال 

 العامل الذي قبله .

 تميز بعد ) أفعل ( التفضيل  ال

إذا كاااان فااااعالً باااالمعنى وجاااب نصااابه , وعالماااة ماااا هاااو فاعااال باااالمعنى أن يصااالح جعلاااه فااااعالً  -1

 بعد جعل , أفعل التفضيل فعالً  نحو :   أنت أعلى منزالً وأكثر ماالً   .

إذا لااام يكااان فااااعالً باااالمعنى وجاااب جاااره باإلضاااافة  نحاااو :   علاااي أفضااال رجاااالً , وفاطماااة أفضااال  -2

 أمراٍة   .

 :الخالصة 

 االسم الذي يقع بعد أسم التفضيل هو أسم منصوب أو مجرور :

 أذا كان منصوب فهو تميز إذا صح أن يكون فاعالً بالمعنى .  -1

وذلاااك إذا لااام يصاااح أن يكاااون فااااعالً باااالمعنى , كماااا يقاااع  إذا كاااان مجااارور يكاااون مضاااافاً إلياااه , -2

 التميز بعد كل ما دلَّ على تعجب   سماعي أو قياسي   نحو :

 ما أحسن زيداً رجال          تعجب قياسي

 أكرم بمحمٍد رجال            تعجب قياسي

 هللا درك عالماً                تعجب سماعي 

 جب سماعي حسبك بزيد رجالً            تع
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 عـوابـتـال

 

أربعاااة أناااواع هاااي ) العطاااف ,  المشاااارك لماااا قبلاااه فاااي إعراباااه مطلقااااً . و التواباااع هاااو االسااام التىىىابع :

 . التوكيد , النعت , البدل ( ستناول منه موضوعين هما ) العطف , والتوكيد ( فقط

العطاااف وباااين تابعاااه أحاااد الناااوع األول : العطاااف : يتوساااط باااين المعطاااوف و المعطاااوف علياااه , أي باااين 

األحاااارف التاليااااة : ) الااااواو , الفاااااء , ثاااام , أو , أم , لكاااان , ال , باااال , حتااااى ( , ويفيااااد كاااال ماااان هااااذه 

 الحروف المعنى اآلتي :

الاااواو لمطلاااق الجمياااع : نقاااول   , حضاااَر محماااُد وعلااايَّ  , وياااتم مطلاااق الجمياااع باااين أثناااين أو  -1

 جملتين .أكثر , سواء أكانا مفردين أو جملتين أم شبه 

 عطف مفرد على مفرد , مثل : يزور الحجاج مكة و المدينة , زارنا محمُد وفاطمة  - أ

عطااف جملااة علااى جملااة , مثاال : كااان الحجاااج والياااً وكااان ظالماااً , لاام تهماال األم ولياادها   - ب

 ولم تترد في تربيتُه .

 فامرأٍة . الفاء : تفيد الترتيب و التعقيب : نقول , جاَء محمُد فخالُد  , مررُت برجلٍ  -2

ثااام : الترتياااب ماااع التراخاااي : نقاااول , زرعناااا العلااام فاااي نفاااوس الناشااائة ثااام حصااادت الناشااائة  -3

 ثمار ذلك . 

 أو : وتأتي للتميز و التقسيم و الشك  -4

 التميز : أقرأ النحو أو األدب اآلن  - أ

 التقسيم : مثل الكالم يكون من أسم أو فعل أو حرف  - ب

 أو بعض يوم    الشك : مثل قوله تعالى    لبثنا يوما ً - ت

أم للتعاااين : وتسااامى أم المعادلاااة نحاااو قولاااه تعاااالى    ساااواِء علااايهم أ أناااذرُتهم أم لااام تناااذرهم ال  -5

 يؤمنون   .

 لكن للستدراك  : نقول , ما االرُض ثابتة لكن متحركة  . -6

 ال  النافية  : نقول  , جاء محمُد ال علي ُ . -7

 .بل  لوضراب :  نقول , أشتريُت كتاباً بل مجلًة  -8

 حتى  للغاية  : نقول , يمرض الناس جميعاً حتى األطباء .  -9
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كماااا يعطاااف علاااى المفااارد الظااااهر , والجملاااة , وشااابه الجملاااة , ويعطاااف علاااى الضااامير مثااال , ماااا رأيااات 

 . إياكوسعيداً , فسعيداً معطوف على  إياكإال في الملعب 

فأكااااد حكاااام النصااااب إذا كااااان المعطااااوف عليااااه ضاااامير رفااااع متصاااال أو مسااااتتر , فماااان المستحساااان أن 

يفصااال باااين المعطاااوف و المعطاااوف علياااه بضااامير رفاااع منفصااال , كماااا فاااي قولاااه تعاااالى   أساااكْن أناااَت 

     وزوُجك الجنة    , وقولنا , جئت أنا وصديقي لزيارتكم . 
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 د ــوكيــالت

وهاااو تاااابع يقااارر أمااار متبوعاااه فاااي النسااابة أو الشااامول , ويجعلاااه ثابتااااً متحققااااً بعياااداً عااان التاااوهم غيااار 

 الظاهر في الكالم بأحتمال التجوز أو السهو . 

مثااال ذلاااك : إذا قلناااا جااااء الطاااالب , لتاااوهم الساااامع أن بعضاااهم قاااد جااااء و الااابعض اآلخااار لااام يجااا  , لكااان 

 ا الوهم .لو قلنا جاء الطالب كلُهّم , زال هذ

 أنواع التوكيد 

 التوكيد نوعان , توكيد لفظي وتوكيد معنوي 

عاااال فااااي ويكااااون بتوكيااااد اللفااااظ األول بعينااااه , أو بمرادفااااة , نحااااو تكاااارار الف  التوكيىىىىد اللفظىىىىي : - أ

 قولك : جاَء جاَء الشاعُر , أو تكرار األسم في قولك : الصابرون الصابرون هم الفائزون .

: ال ال أباااوُب بلسااار , أو تكااارار الجملاااة فاااي قولاااك : أشااارقت الشااامس  أو تكااارار الضااامير فاااي قولاااك

 أشرقت الشمس , أو تكرار المرادف نحو قولك : فاز , أنتصر األعبون .

 وهو قسمان  :  التوكيد المعنوي - ب

وهاااو ماااا يرفاااع تاااوهم مضااااف إلاااى المؤكاااد ولاااه لفظاااان هماااا ) نفاااس ( و )عاااين ( ,  القسىىىم ا ول : -1

الطالباااُة عينهااااا , أو  يضاااافان إلاااى ضااامير يطااااابق المؤكاااد , نحاااو قولاااك , جااااءت ةلتوكياااد النساااب

 جاء المدير نفسُه .

ماااا يرفاااع تاااوهم إرادة الشااامول والفاظاااه هاااي  ) كااال , كاااال , كلتاااا , جمياااع , عاماااة  القسىىىم الثىىىاني : -2

( , مضاااافان إلاااى ضااامير يطاااابق المؤكاااد أيضااااً , نحاااو قولاااك , جااااء الجناااود كلهااام أو جمااايعهم , أو 

 امتهم , وجاء الطالبان كالهما , وجاءت الطالبتان كلتهما .ع

ويؤكاااد بلفاااظ ) أجمعاااون ( بعاااد لفاااظ كلهااام , نحاااو : جااااء الطاااالب كلهااام أجمعاااون , كماااا فاااي قولاااه 

تعاااالى   فساااجَد المالئكاااُة كلهااام أجمعاااون   , وقاااد ورد التوكياااد بااا    أجمعاااون غيااار مسااابوقة بااا    

 كلهم   .

 

نااااهُ وأهلاااُه أجمعاااين   وقولاااه تعاااالى   وأن جهااانَم لموعاااُدهُم أجمعاااين   كماااا فاااي قولاااه تعاااالى     فنجي

 وفي قوله تعالى    أولئَك عليهم لعنُة هللِا والمالئكِة والناس أجمعين    .
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 ةـيـات ا دبـدراسـال

 مطولة زهير بن ابي سلمى :

 قصيدة زهير بن ابي سلمى: اوالً :

 ِبحومانة الدراِج , فالُمَتَثلَمِ      أ ِمْن أُمِّ أَْوفى ِدمنة لم َتَكلَّم                  

 وأطالُؤها َيْنهْضَن ِمن ُكلِّ َمْجَثمِ              ُخْلَفةً بها الِعيُن واآلراُم يمشْيَن      

ًة            فويا عرْفُت الداَر بَ       عَد توُهِم َوَفْقُت بها ِمْن بعِد عشريَن ِحجَّ

 َيميناً لنعَم السيداِن وجْدُتما                  على ُكلِّ حاٍل من ُسحيٍل وَمبرمِ     

 َتدارْكُتَما َعبساً وُذبياَن بعدما                َتفاُنوا وَدقوا بيَنُهم ِعْطَر َمْنَشم    

لَم واسعاً            بمالٍ      ومعروٍف من القوِل َنسلَّمِ  وَقْد قُْلُتَما إْن ُنْدِرِك السِّ

مِ      وما الحرُب إالَّ ما َعلِْمُتم وُذقُتم            وما هو عنها بالحديِث الُمَرجَّ

 

 شرب المفردات 

من .1)  ( الّدمنة : ما اسّوَد من آثاِر الدار والرماِد وغيره , والجمع الدِّ

 والمتثلّم : موضعان. حومانة الدراجِ 

الشاعر عن أثر من آثار زوجته )ام أوفى ( وقف عليها من مكان اسمه حومانة الدراج الشرب: يتساءُل 

: فعل مضارع  والُمتثلم , ولم تنطْق بكلمة ؛ ألنَّ زوجتُه هجرتُه , والهمزة في )أ ِمن( لالستفهاِم , وتكلّمِ 

 مجزوم وعالمة جزمه السكون , وقد ُحرك بالكسر للضرورة الشعرية .

واسعات العيون , واآلرام جمع ِرئم وهو الظبيُّ األبيض خالص البياِض , وُخلَفة: أي يخلف ( الِعيُن: ال2)

بعُضها بعضاً إذا مضى قطيٌع منها جاء قطيٌع اخر , واألطالء: جمع الطال وهو ولد الظبية والبقرة الوحشية , 

 وَمْجثم : موضع الجثوم , أي المكان الذي يستريح فيه الحيوان .
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َن بها خالفاٍت بعضها هذه األطالل يرى الشاعر بقر وحشياً واسعات العيون وِظباء بيض يمشيْ الشرب : في 

بعضاً , وتنهض اوالدها من مرابضها لترضعها أمهاتها , فذكر الشاعر مظاهر الحياة بعد الحرب دليل على 

 السالم والوئام الذي حلَّ بالديار بعد السالم الذي حدث .

 جمع الحجج, و)فويا( الجهد والمشقة .(الحجة : السنة, وال3)

الشرب: يقول الشاعر وقفُت بدار أُمِّ اوفى بعد مضي عشرين سنة من الغياب, وعرفت دارها بعد التوهِم 

 بمقاساة جهٍد ومعاناة ومشقة ؛ لبعد العهد بها وذهاب معالمها .

لى قوتين او اكثر, ثم ُيستعار السحيل (السحيل : الحبل المفتول على قوة واحدٍة, والمبرم: الحبل المفتول ع4)

 للضعيف , والمبرم للقوي .

والعلياء  الشرب: يقسم الشاعر يميناً أن السيديِن) هرم بن سنان والحرث بن عوف( قد استوفيا صفات الشرف

 في كل االحواِل من شدٍة ورخاٍء لما تحمالّهُ من ديات القتلى والصلح بين عبس وذبياَن . 

احكم  حال الرخاء واليسر بالخيط اللين وغير المبرِم , وعن حال الشدة والعسر بالخيط الذيكنى الشاعر عن 

 فتله , والمحسنات البديعية في قوله )سحيل ومبرم (؛ لتأكيد المعاني وتوضيحها .

ُه اسم امرأ5) ٍة عّطارة (التدارك: التالقي, أي تداركتما أمرهما , والتفاني التشارك في الفناء , ومنشم: قيل إنَّ

غمس األيدي بذلك العطر , فقاتلوا العدو  الحلفِ  اشترى قوٌم منها جفنة العطر , وتعاقدوا وتحالفوا وجعلوا آية

الذي تحالفوا على قتالِه عن آخرهم ,فتطّير العرب بعطر منشم ؛ وقيل بل كان عّطاراً ُيشترى منه ما بحنط به 

 الموتى وسار بهما المثل .

الشاعر سيدين كريمين هما هرم بن سنان والحارث بن عوف قائالً: تالفيتما امر هاتين الشرب: يخاطب 

القبيلتين بعدما افنى القتال على آخرهم , كما اتى على آخر المتعطرين , ودقوا بينهم عطر منشم كناية عن 

 ا مفعول به .الموت التام ؛ألنَّ منشم هذه باعت قوماً عطراً فماتوا جميعاً . وعبساً وعطراً كالهم

 ( السلم : الصلح 6)

الشرب : يخاطب الشاعر هرم بن سنان والحارث بن عوف قائالً: وقد قلتما إن أتفق لنا إتمام الصلح بين  

 من الخير سلمنا من تفاني العشائر , وإن : حرف شرٍط جازٍم لفعليِن.القبيلتين ببذل المال وإسداء المعروف 

 مرجم : الذي ُيرجم فيه بالظنون , أي يحكم فيه بظنونها .(الذوق: التجربة, والحديث ال7)
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الشرب: يخاطب الشاعُر هرماً والحارَث قائالً: ليست الحرب إالَّ ما عهدتموها وجربتموها ومارستم كراهيتها 

, وما أقوله شهدت عليه الشواهد الصادقة من التجارب  ؛ وليس من احكام الظنون . وفي قوله ) وما الحرب 

 ما عملتم وذقتم ( أسلوب الحصر أي )أسلوب القصر(. إالَّ 

 حياة زهير بن ابي ُسلمى

هو زهير بن ابي ُسلمى المزني نسباً , والغطفاني نشأًة وتربيًة, عاش خالل الحروب التي نشبت بين عبس 

 وذبيان أيام الجاهلية أو ما ُتعرف بحروب داحس والغبراء .

د ؛ فقد ورث الشعر عن ابيه وخاله, وكانت اختاه سلمى والخنساء من حياته من الوجهة األدبية حافلٌة بالمج

 الشواعر ايضاً, ووِرث أبناه كعب وُبجير الشعر عنُه .

 التعليق النقدي

من العوامل المؤثرة في حياة زهير , والمؤكدة له التميز الشعري , وقدرته في متبعة الحدث وشّدة مالحظته 

شعريٍة ومعاصرٍة لحرب طاحنة أنطقِت الشعراء , فكانت مصدر شعر  في االستقصاِء , ونشؤوه في بيئةٍ 

م َمْن سعى إلصالب ذات البيِن إلخمادها وإيقاِف نزيفها , وتعظيكثيٍر , وعُظمت مآسيها ؛ فكان الشعر وسيلة 

سيديِن من ساَدات العرب ؛ واسكات الفتنة , وقد أحسن الشاعر في التعبير عن صدق احساسه في تخليد 

 ذين تحمال ِدّيات القتلى , وأصلحا ما تمزق من أمر القبائل آنذاك .الل

وقد حمله اعجابه على اإلشادة بالسلم فكان صوتاً يجابه فكرة الثأر, ويخرج عن المألوف من تأجيج أسبابه 

 متجاوزاً ما درج عليه كثير من الشعراء ؛ فانضم الى مجموعة األصوات الداعية للسالِم .

عٍة , فهي تارة مشتعلًة, وتارة هي تطحن لحرب بصور مخيفٍة مفزفأنَّ الشاعر نجح في تصوير ا؛ وأخيراً 

  الناس , وتارة ثالثًة تلُد ؛ ولكنَّها ال تلد إالَّ ذرارّي ُشؤٌم .

 

 

 

 



16 
 

 شعراء النقائض 

هاااذا الصاااف الشااااعري مااان شاااعراء العصاااار األماااوي أقتااارن أساااامهم بفااارض واحاااد عاااارف  أصاااحابإن 

 الهجاء . انبعاثهالنقائض , الذي يعد قوامه وأساس  بأسم

روحهااا فااي شااعر ذلااك العصاار  انحسااارفااي  اإلسااالمولقااد كااان لخمااود العصاابية القبيلااة فااي عصاار صاادر 

, وماااع ذلاااك عااارف العصااار نقاااائض دارت باااين المشاااركين والمسااالمين وقاااف أطاااار الااادعوة التاااي وجااادت 

دة اساااتجدت فاااي العصااار األماااوي منهاااا سياساااية مااان بنائهاااا ويااارد علاااى شاااعرائها , ولكااان ظروفااااً عديااا

 نبعاثات الروب العصبية من جديد .ية واجتماعية تعاضدت جميعها على اوفكر

وانبعاثهاااا فاااي نفاااوس الشاااعراء , ومثلااات النقاااائض هاااذه الاااروب , كماااا مثلااات العصااار خيااار تمثيااال فماااا 

هااااي تماااايم ,  المجتمااااع البصااااري بااااين شاااااعرين ينتميااااان إلااااى قبيلااااة واحاااادة بعثاااات الهجاااااء أو ال فااااي 

وينتسااابان إلاااى فااارعين منهماااا جريااار ينتماااي إلاااى عشااايرة كلياااب مااان بناااي يرباااوع و الفااارزدق ينتماااي إلاااى 

عشااايرة الجاشاااع مااان بناااي دارم , فكانااات مهاجاتهماااا محاااط انقساااام أهااال البصااارة وشاااغلهم الشااااغل حتاااى 

 م الناس فريقين أحدهما يفضل الفرزدق واآلخر جرير . تناقلت األلسن قصائدهما وأنقس

وكااان الشااااعر المفضااال علياااه يلاااوب بنياااران هجائاااه إلاااى كااال مااان فضااال صااااحبه علياااه , فالمساااألة لااام تعاااد 

مهاجماااة قبيلاااة قااادر كونهاااا متعاااه فكرياااة وتحولااات فيهاااا غاياااة النقاااائض مااان غاياااة الهجااااء الخاااالص إلاااى 

ي البصاارة إلااى ضاارب ماان ضااروب المالهااي وتحولاات إلااى غايااة جدياادة هااي حاجااة الجماعااة الحديثااة فاا

 نوع من المناقشة األدبية الفنية . 

وقاااد أساااتمرت المهاجااااة باااين الشااااعرين نحاااو خماااس وأربعاااون سااانة دخااال معهااام فاااي المهاجااااة شاااعراء 

كثيااارون سااارعان ماااا ساااقطوا تحااات وابااال الهجااااء فانساااحبوا ليسااالموا بعرضاااهم وشااارفهم مااان لظاااى الهجااااء 

أن جريااار وحااادة اساااقط فاااي الهجااااء أكثااار مااان أربعاااين شااااعراً وقيااال بااال ثماااانين  وساااخريته حتاااى قيااال

 شاعراً .

قلناااا أن النقاااائض قامااات أساسااااً علاااى الهجااااء ولكنهاااا اختلفااات عااان قصاااائد الهجااااء الخالصاااة فاااي كونهاااا 

تلتااازم فاااي وجاااود شااااعراً آخااار يااارد علاااى الشااااعر الهجاااائي بقصااايدة تقاااوم علاااى البحااار والاااوزن والقافياااة 

الشاااااعر األول فتكاااااون القصاااايدتان نقيضاااااتين تشااااترك فاااااي المعاااااني العاماااااة , ألن الشااااااعر  التااااي فيهاااااا

النااااقض ألباااد أن يهااادم المعااااني الهجائياااة أو المادحاااة أو المفتخااارة وياااأتي بماااا يبطلهاااا فخاااراً بنفساااه وهجااااء 
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للشاااعر وعشاايرته , وتشااير نقااائض جرياار إلااى ساابب دخااول األخطاال فااي النقااائض , كمااا تشااير نقااائض 

 طل إلى سبب استمرار النقائض بينهما .األخ

قيااال أن بااان أباااي ماااروان والاااي الكوفاااة كاااان يغاااري باااين الشاااعراء فقاااال األخطااال : أحكااام باااين الفااارزدق 

 وجرير , فقال : أعفني أيها األمير !  فقال : أحكم بينهما , فستعفاه بجهده فأبى إال أن يقول :

ن صاااخر , وجريااار يغااارف مااان بحااار , فلااام فقاااال : هاااذا حكااام مساااؤوم , ثااام قاااال : الفااارزدق ينحااات مااا

يرجاااى جريااار باااذلك وكاااان سااابب الهجااااء بينهماااا , وبغاااض النظااار عااان اخاااتالف هاااذه الرواياااات يبقاااى 

 األفضل إلى جانب الفرزدق ضد جرير وهذا ما تدل عليه قصائده .

 الشعراء وهو الفرزدق . وسنتطرق  حد هوالء

 الفرزدق  : 

مااان دارم , ودارم أكبااار بطااان مااان تمااايم , و الفااارزدق : هاااو حياتاااه : هاااو هماااام بااان غالاااب بااان صعصاااعه  

لقاااب غلاااب علياااه لساااماجة وجهاااة أو لتاااأثره بالجااادري وهاااو األصاااح ,  –مااان أساااماء الرغياااف أو العجاااين 

 و كنيته أبو فراس   وهي من كنى األسد   .

ظاااة ولاااد فاااي خالفاااة عمااار )رض( بالبصااارة , ونشاااأ فاااي باديتهاااا , فغابااات علياااه الباااداوة بماااا فيهاااا مااان غل

وجفااااء , حتاااى أنهاااا أضاااعفت سااالطان الااادين علاااى نفساااه أضاااعافاً شاااديداً , ويظهااار أن أبااااه يغااارس فياااه 

القااادرة الفائقاااة علاااى قااارض الشاااعر فأخاااذه براويتاااه ونظماااه , وقصاااة تقديماااه أيااااه إلاااى األماااام علاااى )ع( 

 على أنه موشك أن يكون شاعراً مجيداً مشهوراً .

ض واالضاااطراب والشااايء الكثيااار مااان ء الكثيااار مااان التنااااقوأخباااار صااااحبنا كثيااارة جاااداً , وفيهاااا الشاااي

ماااا ياااروي فاااي خبااار مااان أن  إخباااارهض فاااي فمااان أمثلاااة التنااااق خاااتالف والكاااذب الاااذي ال غباااار علياااه ,اال

 على نفسه بالزنا . إلقرارهمروان بن الحكم نفاه من المدينة وكتب إلى أحد عماله أن يجبره 

ساااام جرياااار وقااااد أقتااارن أساااام الفاااارزدق بأوفاااي خباااار آخاااار أن مااااروان نفاااااه مااان المدينااااة لفسااااقه وتهتكااااه 

لتهاجيهماااا نحاااوا أربعاااين سااانة , ويقاااال أن سااابب تهاجيهماااا هاااو أن جريااار كاااان يهااااجي شااااعراً مجاشاااعياً 

أسااامه البعياااث فغلياااه وظهااار علياااه , وتعااارض فاااي الهجااااء لنسااااء بناااي مجاشاااع فأسااااء سااامعتهن وتهجااام 

ه حتااى يحفااظ القااران ق وقااد قيااد نفسااه بقيااد إال أن ال يفقااالنسااوة إلااى الفاارزد هااؤالءفهن , فجاااء علااى شاار

فثاااارت حميتاااه وفاااض قياااده وهجاااى جرياااراً فاااالتحم  بثاااأرهنالكاااريم فعيرناااه ساااكوت وحرضااانه علاااى األخاااذ 
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فاااي الهجااااء بينهماااا وضاااال يتصااااوالن مااادة حياتهماااا دون أن يغلاااب أحااادهما اآلخااار , ألن كاااالً منهماااا ماااثالً 

 سالطة اللسان وبذاءة الهجاء . 

وقااااد جمعاااات أهاجيهمااااا فااااي كتاااااب ضااااخم , ونسااااك الفاااارزدق فااااي أواخاااار أيامااااه وكااااف عاااان قااااذف 

المحصاانات وكاناات توبتااه علااى يااد الحساان البصااري , وقااد أعلاان توبتااه هااذه فااي قصاايدته التااي هجااا بهااا 

 والتي يقول فيها : إبليس

 فلما أنتهى شيبي وتم تمامي                     سبعين حجة  إبليسأطعتك يا 

 فزعت إلى ربي وأيقنت أنني                     مالقي أليام المنون حمامي 

تعاااالجون لاااي فكاااان يقاااول   أبيلاااة  , وكاااانوا يعالجوناااه باااالنفط األبااايض داء دوقاااد تاااوفي باااذات الرئاااة أو بااا

 منهم شيء من ماله .شراب أهل النار ؟   وقد اوصى بعتق عبيدة جميعاً بعد وفاته وفرض لكل 

( هااا  , ومااانهم  يقاااول سااانة 110والااارواة مختلفاااون فاااي سااانة وفاتاااه فمااانهم مااان يقاااول ألناااه تاااوفي سااانة )

( مااان ) الروائاااع ( أن وفااااة الفااارزدق ال 37( هااا  , ولكااان األساااتاذ فاااؤاد البساااتاني أثبااات فاااي العااادد )111)

 . ( ه      114يمكن أن تكون قبل سنة )
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 رزدقـفـال

فاااراس هماااام بااان غالاااب التميماااي , كانااات والدتاااه ونشاااأته فاااي البصااارة , ولقاااب باااالفرزدق لغلظاااة هاااو 

 وقصره , وكان أبوه ذا مناقب مشهورة وجده أحد سادة العرب في الجاهلية .

أخاااذ أباااوه يعلماااه الشاااعر حتاااى تفتقااات عناااه قريحتاااه وانطلاااق باااه لساااانه فقدماااه والاااده ذلااات ياااوم إلاااى األماااام 

د واقعاااة الجمااال مفتخاااراً بجاااودة شاااعره علاااى صاااغره , فقاااال لاااه )علياااه الساااالم( علاااي )علياااه الساااالم( بعااا

فصاامم علااى حفااظ القااران هااذه الكلمااة فااي ذهاان الفاارزدق حتااى كباار  فارتساامتعلمااه القااران فهااو خيااّر لااه 

 فقّيد نفسه حتى حفظه .

هاااااء اء أسااااتمر بينهمااااا زوقااااد اقتاااارن اساااام الفاااارزدق بجرياااار السااااتمرار الهجاااااء بينهمااااا , وقياااال أن الهجاااا

ن عامااااً لااام تتوقاااف معركتهماااا الهجائياااة إال بماااوت الفااارزدق أطاااول معركاااة هجائياااة عرفهاااا خمساااة وأربعاااي

 أدبنا العربي .

لقاااد طااارق الفااارزدق أغاااراض الشاااعر المعروفاااة فاااي عصاااره وأساااتطاع أن يتفاااوق علاااى معاصاااريه فاااي 

الاااذود عااان آل , كانااات لاااه مواقاااف محماااودة فاااي  الفخااار , وتمتااااز أسااااليبه بجزالاااة اللفاااظ وقاااوة الرصاااف

علااى )عليااه السااالم( تجلاات فيهااا صااراحته وشااجاعته كموقفااه يااوم التقااى هشااام باان عبااد الملااك فااي الحااج 

وسااامعه يقاااول حينماااا رأى علاااي بااان الحساااين )علياااه الساااالم( مااان هاااذا ؟  تجااااهالً ألماااره فأجاباااه الفااارزدق 

 ارف المائة , ( ه  وقد ش110بقصيدته المشهورة فحبسه هشام , وتوفي الفرزدق بالبصرة سنة )

  -ومن قوله في مدب األمام زين العابدين علي بن الحسين )عليه السالم( :

   والبيت يعرفُه والحُل والحرمُ        هذا الذي تعرُف البطحاء وطأته        

 هذا التقي النقي الطاهر العلمُ       هذا ابن خير عباد هللا كلهم               

 هللا قد ختموا أنبياءبجده               جاهلة هذا ابن فاطمة إن كنت    

 والعجمُ  أنكرتالعرُب تعرُف من        وليس قولك من هذا بضائره             

 إذا رأته قريش قال قائلها                    إلى مكارم هذا ينتهي الكرمُ     

 إالّ حين يبتسمُ  فال ُيكلَّمُ     ُيغِضى حياًء ويُغضى من مهابته            
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 ركن الحطيم إذا ما جاء يستلمُ   يكاد يمسكه عرفان راحته                    

 ينشق ثوب الدجى عن نور غرته         كالشمس تنجاُب عن إشراقها الُظلمُ     

 من معشر حبُهم دينَّ وبغضهُم            كفًر وقربهم منجى ومعتصمُ     

 وا أئمتهم           أو قيل من خيُر أهل األرض قيل همُ إن ُعدَّ أهل التقى كان    

 

 .وتمتاز هذه القصيدة بصدق العاطفة وسهولة األلفاظ 
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 الدراسات ا دبية

 الحياة االدبية في صدر االسالم

عامة قومه من قريش والعرب حمد )صلى هللا عليه والِه وسلم( ودعوته بمكة يبتدئ هذا العصر ببعثة النبي م

م( ويمتد ليشمل حياة الرسول في مكة والمدينة , ثم عهد الخلفاء الراشدين من 610إلى االسالم من سنة )

 ه  (.41بعده , حتى قيام الدولة األموية في سنة )

 ويسمى الشعراء الذين عاشوا هذا العصر وأدركوا عصر ما قبل اإلسالم بالمخضرمين .

, وصار األدب يمثل روب اإلسالم , ويعكس مدى تأثر األدباء وقد ازدهر فن الكالم في هذا العصر 

 والشعراء بأسلوب القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وبالغتهما ,

ولذلك تغير مجرى الحياة األدبية عند العرب تغيراً واضحاً , وقد تجلى هذا التغير في الشعر والنثر من حيث 

 . السمات الفنية أو الموضوعات واالتجاهات

 الشعر :

فريق آمن به وأّيده ودعا إليه في شعره  , وفريق  عندما جاء اإلسالم انقسم الشعراء ازاءه على فريقين ,

 وقف ضده ألسباب اقتصادية واجتماعية ودينية , فشهر سالحه الشعري لمحاربته والتأليب عليه .

وكعب بن مالك وعبدهللا بن رواحة , وقد كان يمثل االتجاه االول ثالثة من األنصار , هم حسان بن ثابت 

الُزبعرى وأبي سفيان بن الحارث وهبيرة بن أبي ويمثل االتجاه الثاني معظم شعراء قريش , مثل عبدهللا بن 

وهب , ويؤازرهم في هذا الموقف شعراء اليهود , الذين نكثوا عهدهم لرسول هللا بالموادعة وحسن الجوار , 

أبي الحقيق وَمْرحب اليهودي , وشعراء القبائل العربية مثل أمية بن أبي  مثل كعب بن االشرف والربيع بن

 الصلت الثقفي .

كان حسان بن ثابت وكعب بن مالك يعارضان شعراء قريش بمثل قولهم , بالوقائع واأليام والمآثر واألنساب 

فكان اشد القول على , ويعيرانهم بالمثالب , وكان عبدهللا بن رواحة يعيرهم بالكفر وعبادة األوثان , 

المشركين قول حسان وكعب , وأهون القول عليهم قول بن رواحة, فلما اسلموا وفقهوا الدين كان اشد القول 

 عليهم قول بن رواحة , لتغير المفاهيم وتبدل المثل لديهم.
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والقبائل واحتدم الصراع الكالمي بين هذين االتجاهين ,وحين تم النصر ل سالم انحاز معظم شعراء قريش 

 الى المعسكر االسالمي , وانضموا الى شعراء االسالم , يدعون له ويناضلون خصومه .

وكان للشواعر من النساء ايضاً دور كبير في هذه المعارك الكالمية , فشاركن فيها بالبكاء على القتلى , 

المسلمات ميمونة بنت عبدهللا وبالتحريض على االنتقام , وبأظهار التفشي بقتلى األعداء , فمن الشواعر 

 وصفية بنت عبد المطلب و ومن شواعر قريش هند بنت عتبة وقتيلة بنت الحارث .

وربما ظهر بعض اللين والضعف على قسم من الشعر اإلسالمي , النصراف بعض الشعراء الكبار عنه , 

اضه القديمة وأساليبه , وألن التعاليم الدينية لبعض اغرمثل لبيد بن ربيعة والنابغة الجعدي , ولتضييق 

االسالم ابطل بعضاً من البواعث التي كانت تهيج الشعراء وتلهب مشاعرهم . لكنه أوجد أغراضاً وأساليب 

 جديدة , وخلق بواعث ال وجود لها قبل اإلسالم .

ومع ذلك فهذا ال يعني ان االسالم حارب الشعر او نهى عنه كما ذهب مستندين الى قوله تعالى )) والُشعراُء 

ُهم في كِل واٍد يهيمون , وأنَّهم يقولوَن ما ال يفعلوَن , إال الذيَن آمنوا وعملوا  يّتِبعُهُم الغاُووَن , ألْم تَر أنَّ

ن بعِد ما ظلموا (( الصالحاِت َوذكروا هللا كثيراً وانتصروا م
(1)

 . 

هذه األحكام , وإنما حارب المنهج الذي سار عليه بعض الشعراء لذاته في  الشعر ان القرآن الكريم لم يحارب

, منهج األهواء واالنفعاالت التي ال ضابط لها  ومنهج األحالم المهّومة التي تشغل أصحابها عن العمل 

قين من الشعراء , فريق استغل فنه فيما ينافي الدين وآدابه , فهو لتحقيقها . وميز القرآن الكريم بين فري

الفريق المعيب الذي حاربه القرآن الكريم ,وفريق اتجه بشعره إلى العمل الخير , الفكرة الجميلة , وإلى 

ده بكِل ما يمكن من قوة مادية نصرة الحق حيث ُوجِ  د , فهو الفريق الذي استثناه من الوصف العام , وأيَّ

 ومعنوية .

فالقضية إذن فيما يتناول الشعراء من المعاني واالغراض , وليست في الشعر لذاته ألنه سالب ذو حّدين, 

) إّنما الشعر كالم مؤلف , فما وافق الحق منه فهو حسن , وما لم لذلك قال الرسول )صلى هللا عليه وسلم( 

 يوافق الحق فال خير فيه (

ديث الذي تداوله الرواة على انه تعبير عن موقف أما الح الكالم خبيث وطيب (. وقال )إّنما الشعر كالم , فمن

الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( المعادي للشعر ونصه ) لئن يمتل  جوف أحدكم قيحاً ودماً خيٌر من أن يمتل  

جلياً موقف  شعراً ( فأنهم لم يرووه كامالً , إذ تكملته الصحيحة )ُهجيُت به( وفي هذا االستدراك يتضح

                                                           
1)
 227الى  224سورة الشعراء من اآلية  
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الرسول )صلى هللا عليه وسلم( من الشعر , فهو لم ينه عنه . بل نهى عن لون معين منه , وعن موضوعات 

 تقوم على هجائه الذي يعني هجاء الدعوة ومحاربة الدين .خاصة , 

والهجاء الذي يؤذي النفوس , ويثير  ومن الطبيعي أن ينصرف الشعراء عن شعر العصبية والمنافرات

الضغائن بين أبناء األمة الواحدة , وعن الشعر الماجن الذي ال يتفق والفضائل , ويعين على نشر الرذائل 

 فُكَل هذه األلوان من الشعر تخالف المبادئ التي قرر االسالم أن تكون أسس مجتمعه الجديد .

أقّر قول الشعر , وطلب من الشعراء أن يردوا على  ليه وسلم(أما فيما عدا ذلك فأن الرسول )صلى هللا ع

 قريش أن يردوا على قريش وينصروه بألسنتهم كما نصروه بأسلحتهم .

 وأثنى على شعراء الدعوة , وقدر دورهم في المعركة فقال ) هؤالء النفر اشد على قريش من نضح النبل (.

الً مقاتالً , ولشعر كعب بن مالك أشد على قريش من وقال لحسان )اشعرك أجزُل عند قريش من سبعين رج

 رشق السهام (. 

, فحث شعراءه على هجاء الكافرين ليشفي صدور المسلمين , ولئال كما أدرك أثر الشعر في نفس العربي

يبقى ذلك في قلوبهم فقال بعد هزيمة المشركين يوم األحزاب : )إن المشركين لن يغزوكم بعد اليوم , ولكنكم 

ونهم , وتسمعون منهم أذى , ويهجونكم فمن يحمي أعراض المسلمين؟( فأجابه شعراء اإلسالم الثالثة تغز

 لهذِه الدعوة.

ويروى أن النبي )صلى هللا عليه وسلم( بنى لحسان بن ثابت في المسجد منبراً ينشد عليه الشعر , وعندما 

وسلم( ساروا على نهجه في موقفهم من الشعر  تولى الخلفاء الراشدون االمر من بعد الرسول )صلى هللا عليه

والشعراء , لذلك نظم الشعراء في عصر الراشدين أكثر من قصيدة شعرية رائعة خلدوا فيها انتصارات 

يخاطب امراته حين كانت تلومه العرب والمسلمين , وبطوالتهم في الجهاد في سبيل هللا, فهذا النابغة الجعدي 

 ابه في حروب تحرير بالد فارس , فيقول لها:على كثرة خروجه للجهاد وغي

 يا ابنة عمي كتاُب هللا اخرجني            طوعاً وهل امنعّن هللا ما فعال

 فأْن رجعُت فربُّ الناِس ُيرجعني         وإن لحقُت بربي فابتغي َبدالً 

ما كنُت أعرَج أو أعمى ليعذرني        أو ضارعاً من ضنى لم يستطع حوال
(1)

 

                                                           
1
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 ابةالخط

لم تكن عناية العربي قبل االسالم بالخطابة كبيرة , ألنه كان يعتمد الشعر للتعبير عما يجول في خاطره , 

 ويدور في صدره , فلم يصل إلينا منها إال نماذج محدودة في عددها وموضوعاتها وآفاقها .

وعندما جاء اإلسالم تهيأ في ظله ما لم يتهيأ ألي فن من الفنون األدبية األخرى لوحوال التي طرأت على 

 الحياة العربية من حيث اعتمادها المحاججة والمجادلة والشرب واإلقناع والتبصير .

 العقيدة الدينية ومناقشة أفكار المشركين ,كانت تسير على نهج القرآن الكريم في تثبيت 

وكانت وسيلة رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وُعدته وهو يعرض نفسه على القبائل واألحياء العربية في 

ع كلماته بآي الذكر  ةمواسم الحج واألسواق والمناسبات التي تعقد في مكة وحولها . ومن البديهي ان ُترصَّ

كريم في الدعوة الى الدين الجديد , بعد أن الحكيم , وان يتوسع في ُكِل تلك اآليات سائراً على نهج القرآن ال

نزل قوله تعالى )) وانذر عشيرتك االقربين ((
(1)

 

الصفا ثم نادى: يا صباحاهصلى هللا عليه وسلم( لهذا األمر , فارتقى جبل 0حتى صدع رسول هللا 
(2)

, فاجتمع 

 الناس عليه , فهدر يخطب فيهم :

كعب , أرأيتم لو اخبرتكم ان خيالً بسفح الجبل تريد ان تغير عليكم )يا بني عبدالمطلب , يا بني فهر , يا بني 

؟  , أكنتم ُمصِدقيَّ

 قالوا: نعم . ما جربنا عليك كذباً. 

 فقال )إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد (

وما يلبث أن ينتقل إلى يثرب حتى تتطور تلك الخطابة من حيث أغراضها ومعانيها بما يناسب حياة المسلمين 

الجديدة , فصارت وسيلة للتشريع وإرساء أسس الدولة الجديدة وسالحاً ماضياً لشحذ همم المجاهدين . 

وأضحت فرضاً مكتوباً على المسلمين في صالة الجمعة والعيدين , فهي تسبق الصالة يوم الجمعة , وتعقبها 

 فظ بها الناس الى هذه األيام .في العيدين . ولهذه الخطب سنن وتقاليد بينتها كتب الحديث النبوي , واحت

                                                           
1
 214( سورة الشعراء اية  
2
 (يا صباحاه : عبارة تردد عند وقوع غارة او أمر جسيم. 
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ويتصدر خطباء هذا العصر الرسوُل العربي)صلى هللا عليه وسلم( الذي كان يخطب على هدي القرآن الكريم 

بعد ان تشّرب بروحه واستوعب معانيه , وقد أوتي من الفصاحة والبالغة واللسن ما لم يؤت غيره من أبناء 

 العربية .

واعظاً أو مشرعاً وقد يجمع بين الوعظ والتشريع بأسلوب رائع , ونسج بليغ , فقد فكان يخطب في المسلمين 

 أُوتي جوامع الكلم .

وعرف إلى جانب رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( كثير من الخطباء في تلك المرحلة , كالخلفاء الراشدين 

هللا )صلى هللا عليه وسلم( فقد سرت الذين كانوا في الذروة من الفصاحة والتمكن من ناصية القول بعد رسول 

ل هللا , فخالط ذلك كلماتهم , في أساليبهم روب القرآن الكريم وبالغته , وتسّرب إلى قلوبهم تأثير حديث رسو

واستمدوا منه خطبهم . كما عرف هذا العصر خطباء آخرين , ومنهم ثابت بن قيس بن الشماس الذي كان 

 ع وأبو عبيدة الجراب وخالد بن سعيد بن العاص .يسمى )خطيب النبي( وسعد بن الربي

واسهمت المرأة العربية بدور فاعل في خطب هذا العصر , فبرزت خطيبات بارعات ,أم المؤمنين عائشة 

 )رضي هللا عنها( والسيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( وأم الخير بنت الحريش .

عمرو الغفاري , وقد ضاعت أكثر خطب المشركين  وكان من خطباء المشركين عتبة بن ربيعة وضمضم بن

 , كما ضاعت أشعارهم التي قيلت في تلك الفترة .

أما األغراض التي تناولتها الخطابة في هذا العصر فهي الغرض الديني في الوعظ واإلرشاد والدعوة إلى 

نصب الخالفة واإلمارة , اإلسالم , وبيان االحكام الدينية , والغرض السياسي في شرب السياسة المتصلة بم

أو توضيح مناهج الدولة السياسية والعسكرية فيما يلقيه القادة على جيوشهم للحث على الجهاد وعند االلتقاء 

 باألعداء وربما تطرق بعض الخطباء إلى األمور الثقافية واالجتماعية .

 اآلتي :ويمكن ان نلخص الخصائص العامة التي كانت تميز الخطبة في صدر اإلسالم ب

شيوع الطابع الديني , واستعانة الخطباء المسلمين بألفاظ القرآن الكريم وروحه , حتى كانوا يعدون خلو  -1

 الخطبة من القرآن الكريم , ينزل بها من االجادة وُيقلٌل من قيمتها .

لة , قال بعض خطباء هذا العصر ) خطبت خطبة ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية , ولم أدع لطاعن ع

فمررت ببعض المجالس , فسمعت شيخاً يقول : هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن 

 الخطبة الخالية من القرآن ب)الشوهاء(.الكريم (, وُتعرف 
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 وربما جعل بعض الخطباء خطبته ُكلّها قرآناً , كما فعل مصعب بن الزبير حين قدم إلى العراق .

الذي كان يثقل خطب ما قبل االسالم, وبخاصة ما ُيدعى بسجع الكّهان , الذي يدعو  التخفف من السجع -2

 إلى ضرب من معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل بألفاظ غريبة غامضة ذات جرس وإيحاء .

 اختفاء المفاخرات والمنافرات القديمة التي حاول االسالم إماتتها بالدعوة إلى الوحدة . -3

 موضوع التي تفتقر إليها خطب ما قبل اإلسالم .وحدة الفكر وال -4

اإليجاز مع البالغة , فقد أمر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( بتقصير خطب الجمعة وأوصى ابو بكر  -5

 )رض( أحد قادته ) إذا وعظت جندك فأوجز ,فأن كثير الكالم ُينسي بعضه بعضاً .

 السالسة والوضوب مع الجزالة . -6

 , وتناسق الفواصل .قصر الفقرات  -7

وقلما نجد خطبة تخلو من هذه أما بناء الخطبة الفني فيبدأ عادة بحمد هللا وتمجيده فالصالة على الرسول ,  -8

المقدمة , حتى سميت الخطبة الخالية من هذه المقدمة بالبتراء وتقترن بكلمة )أما بعد( ثم ينتقل إلى موضوع 

 الخطبة, ويختمها بالحمد والسالم .

 

 اسطر االولى(5خطبة الوداع                      الحفظ )                                                  

 خطب الرسول )صلى هللا عليه وسلم( فحمد هللا واثنى عليه ثم قال :

 ايها الناس هل تدرون في أي شهر انتم؟ وفي أي يوم انتم؟ وفي أي بلد انتم؟

 في يوم حرام وفي شهر حرام وفي بلد حرام . قالوا :

 قال : اال فأن دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 

 شهركم هذ في بلدكم هذا الى يوم تلقونه ُثم قال : اسمعوا مني تعيشوا اال ال تظالموا 

 اال ال تظالموا اال ال تظالموا .

 بطيب نفس منه اال ان كل دم ومال ومأثرة  اال انه ال يحل مال امرئ مسلم اال
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 كانت من الجاهلية تحت قدمي هذه , اال وان دم ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب

 ليث فقتلته هذيل . كان مسترضعا في بني

 تظلمون . االن وان كل ربا كان في الجاهلية موضوع .. لكم رؤوس اموالكم ال تظلمون وال

 هيئته يوم خلق هللا السماوات واالرض وان عدة اال وان الزمان قد استدار ك

 الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن

 انفسكم اال ال ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض اال وان الشيطان قد

 ينس ان يعبد في ارضكم هذه وفي التحريش بينكم .

عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها ثم بسط يده فقال : اال هل بلغت ؟ اال هل بلغت؟ ثم قال اال ومن كانت 

 ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ خير من سامع .

 

 اللغة :

 اليوم الحرام : يوم الحج االكبر .

  الشهر الحرام : ذو الحجة وهو احد االشهر الحرم .

 البلد الحرام : مكة المكرمة .

 ي تلقون هللا تعالى يوم القيامة .تلقونه : أ

 ال تظالموا : ال يظلم بعضكم بعضا ...
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 الموضوعات النحوية

 و الفعلية االسميةالجملة 

 الجمل في العربية من حيث االسمية والفعلية نوعان :

 الجملة االسمية : - أ

نحااو :  محمااد قااادم  , إنااا مجااد  , هااؤالء طااالب  وهااي الجملااة التااي يكااون فيهااا المبتاادأ و الخباار أساامين ,

 , أو الحديقة إزهارها جميلة .

هناااا جملتااااان اسااااميتان فيهماااا مباااادأ أول ) الحديقااااة ( و ثاااان ) إزهارهااااا ( , والجملااااة الفعلياااة ماااان المبتاااادأ 

 الثاني وخبره تكون خبراً للمبتدأ و الخبر .

 الجملة الفعلية :  - ب

ياً أو أماااراً  , أو مضاااارعاً أو الجملاااة التاااي يكاااون فيهاااا الخبااار جملاااة وهاااي الجملاااة التاااي تبااادأ بالفعااال ماضااا

 فعلية  نحو : 

 درس محمد بجد . -1

 يدرس محمد بجد . -2

 أدرس بجد . -3

   محمد يدرس بجد . -4

محماااد   هناااا مبتااادأ علاااى رأي بعاااض النحاااويين و الجملاااة الفعلياااة    يااادرس    خبااار لاااه  , وفاعلاااه  ) فااا    

 مقدم على فعله على رأي قسم آخر من الذين يجوزون تقدم الفاعل على فعله  ( .

( 1ياااادل وجودهمااااا علااااى تمااااام معنااااى الجملااااة  وهمااااا  : ) وللجملااااة االساااامية المفياااادة ركنااااان أساساااايان ,

 (  الخبر .2المبتدأ  )

وهااااو األساااام المرفااااوع فاااي أول الجملااااة االساااامية لااااذلك سااامى المبتاااادأ وهااااو موضااااوع   المبتىىىدأ  : -1

 الجملة و محورها , ويتمم جملته خبر مرفوع , مثل : العلم نافع 
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 وعالمة رفعة الضمة . فوع العلم :  مبتدأ مر

 :  خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة . نافع 

 صور المبتدأ :

 ويكون المبتدأ :

 هند متفوقة  . -أسم ذات علماً , مثل : سمير مجتهد   -1

 أسم جنس معرفاً باإللف والالم  , مثل : األسد حيوان مفترس  . -2

 مضافاً إلى معرفة  , مثل : مثل صوت البلبل مطرب .  -3

 لغدر مذموم .أسم معرفاً باإللف والالم , مثل : ا -4

 أسم مضافاً إلى معرفة  , مثل : وفاء الصديق محمود . -5

   المبتدأوقد يكون 

 أسماً صحيحاً  , كما في األمثلة السابقة . -6

 مثل : الفتى حاضر , نجوى مجتهدة .  أسماً مقصوراً  ) أي : معتالً بآالف  ( -7

أي : معااااتالً بالياااااء (  مثاااال , القاضااااي عااااادل , ونقااااول فااااي إعااااراب : الفتااااى ,  أسااااماً منقوصاااااً  ) -8

 ونجوى , والقاضي , مبتدأ محله الرفع .

 : وقد يكون المبتدأ 

 ضمير  , مثل : أنا مدرس , أنت طالب . -9

 أو أسم أشارة  , مثل : هذا الكتاب  , هؤالء طالب . -10

 ذين رأيتهم طالبي  .أو اسماً موصوالً  , مثل : الذي نصحته صديقي , ال -11

 المبتدأ يأتي معرفة ونكرة :

يكاااون معرفاااة , وقاااد يكاااون نكااارة , إذا كاااان خباااره ظرفااااً أو  –المبتااادأ , كماااا رأيناااا فاااي األمثلاااة الساااابقة 

 جاراً أو مجروراً حينئذ يتقدمان عليه , مثل : عندي مكتبة .

مكتباااة : مبتااادأ ماااؤخر مرفاااوع بالضااامة , وهاااو نكااارة , عنااادي : )عناااد ( ظااارف خبااار مقااادم محلاااه الرفاااع , 

 وهو مضاف , و) الياء ( ضمير مبني في محل جر مضاف إليه . 

 ومثل : في يدي كتاب  , كتاب : مبتدأ نكره متأخر مرفوع بالضمة .
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 في يدي : جار ومجرور  , خبر مقدم .

فاااي أول الجملاااة : إذا حااادث لاااه شااايء مااان التخصااايص بأضاااافة أو نعااات , أو  وقاااد يكاااون المبتااادأ نكااارة

عطااااء فاااي  –شااااب عرباااي مقبااال , و  –خبااارة حكااايم مجرباااة  , و  -بجاااار ومجااارور متصااال باااه مثااال 

 السر خير من عطاء في العلن .

أن كلمااااة  مبتاااادآتعطاااااء ( جاااااءت نكاااارات , والااااذي سااااو  وقوعهااااا  –شاااااب  –فالكلمااااات : ) خباااارة 

 إلى كلمة ) حكيم ( فجاءت الجملة :   خبرة حكيم مجربة . بأضافتهات )خبرة ( خصص

وكلماااة )شااااب( نكااارة , غيااار أنهاااا خصصااات بالنعااات بعااادها ) عرباااي( فجااااءت الجملاااة : شااااب عرباااي 

 مقبل .

غيااار أنهاااا خصصااات بالجاااار و المجااارور بعااادها ) فاااي السااار ( وجااااءت الجملاااة  وكلماااة ) عطااااء( نكااارة ,

 : عطاء في السر خير من عطاء في العلن .

فاااالنكرة إذا أخاااذت حظااااً مااان التخصااايص باألضاااافة أو الوصاااف أو تعلاااق الجاااار و المجااارور بهاااا جااااز 

, وأناااه  االهتماااامة أن تقااع مبتااادأ , وعلاااى الااارغم مااان تعااادد صاااور المبتااادأ فاااأنكم تالحظاااون أناااه يشاااكل باااؤر

 موضوع الجملة ومحورها , ومن ثم كان له الصدارة , ولهذا سمي ) المبتدأ ( .

فهاااو الكلماااة المرفوعاااة المتمماااة للمبتااادأ , فعالقاااة الخبااار بالمبتااادأ عالقاااة تماااام معناااى الجملاااة  خبىىىر :ال  -  2

 ا ., ومن هنا يسهل عليك معرفة الخبر في الجملة ومعرفة الصورة التي يأتي عليه

 صور الخبر : 

 رجل : خبر مفرد وهو أسم جامد . –يكون الخبر مفرداً , مثل : هذا رجل   -1

 حاضر : خبر مفرد وهو أسم مشتق . -علي حاضر  

مصاااادرها الصاااادق : جملااااة  -يكااااون الخباااار جملااااة أساااامية : مثاااال , السااااعادة مصاااادرها الصاااادق   -2

مرفاااوع مضااااف إلاااى ضااامير , أسااامية خبااار , الساااعادة : مبتااادأ مرفاااوع , مصااادرها : مبتااادأ ثاااان 

الصااادق : خبااار المبتااادأ الثااااني مرفاااوع , وجملاااة )مصااادرها الصااادق ( جملاااة أسااامية خبااار للمبتااادأ 

 )السعادة ( .
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ونالحاااظ وجاااود ضااامير فاااي المبتااادأ الثااااني يتصااال بالمبتااادأ األول , يشاااير إلياااه ويعااارف باااه ويحااادد بالتاااالي 

خبااار جملاااة أسااامية يكاااون فيهاااا ضااامير عائاااد ومااان ثااام صااالة الخبااار بالمبتااادأ فاااي المعناااى , وهكاااذا :    ال

 على المبتدأ .

يكاااون الخبااار جملاااة فعلياااة : مثااال , المااادرس شااارب الااادرس , المااادرس : مبتااادأ مرفاااوع بالضااامة ,  -3

شاااارب : فعاااال ماااااض وفاعلااااه مسااااتتر تقااااديره )هااااو( , الاااادرس : مفعااااول بااااه منصااااوب بالفتحااااة و 

 .الجملة الفعلية ) شرب الدرس ( خبر المبتدأ 

ظ أن الجملاااة الفعلياااة التاااي تقاااع خباااراً تشاااتمل علاااى ضااامير عائاااد علاااى المبتااادأ لتحقاااق الرابطاااة باااين ونالحااا

المبتااادأ وخباااره كاااركنين أساسااايين لتماااام معناااى الجملاااة االسااامية وهكاااذا : الخبااار جملاااة فعلياااة يكاااون فيهاااا 

 ضمير عائد على المبتدأ .

طن قبااال كااال شااايء , الاااوطن : يكاااون الخبااار شااابة جملاااة ) ظرفااااً أو جااااراً ومجاااروراً ( مثااال , الاااو -4

 مبتدأ مرفوع , )قبل ( ظرف منصوب وهو خبر محله الرفع ومثل : الوطن برجاله .

 الوطن : مبتدأ مرفوع , ) برجاله ( جار ومجرور خبر المبتدأ .

 . جار ومجرور ( –شبة جملة )ظرف  –جملة فعلية  –جملة أسمية  –أذن صور الخبر ) مفرد 

كماااا فاااي  –عكاااس المبتااادأ  أي -األصااال فاااي الخبااار المفااارد أن يكاااون نكااارة  معرفىىىة : -** الخبىىىر : نكىىىرة  

الكثااارة مااان األمثلاااة الساااابقة , وقاااد يكاااون معرفاااة بأضاااافة إلاااى معرفاااة , مثااال : محماااد صاااادق القاااول , 

فكلماااة )صاااادق ( وهاااي خبااار جااااءت نكااارة , ولكنهاااا أكتسااابت التعرياااف بأضاااافتها إلاااى معرفاااة وهاااي كلماااة 

 )القول ( .

 

  الخبرتعدد 

يتعاادد الخباار : مثاال , أباان زياادون شاااعر وكاتااب وزياار , )شاااعر ( خباار أول , كاتااب : خباار ثااان ,  وقااد

وزيااار : خبااار ثالاااث , وكااال مااان هاااذه اإلخباااار مرفوعاااة بالضااامة غيااار أناااك قاااد تعبااار عااان المعناااى الساااابق 

 بطريقة أخرى .
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بااين الكلماااات عالقاااة عطاااف وزيااار , فااادخول )الااواو( جعااال العالقاااة وفتقااول : إبااان زيااادون شاااعر وكاتاااب 

, فكلماااة )شااااعر( وهاااي وحااادها خبااار المبتااادأ , أماااا ) كاتاااب ووزيااار ( فكلمتاااان معطوفتاااان باااالواو علاااى 

 كلمة )شاعر( , والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله .

 

 

 خـــواســالن

 –قة كماااا رأياااتم فاااي كااال األمثلاااة السااااب –المكوناااة مااان مبتااادأ وخبااار  هاااي جملاااة إخبارياااة  االساااميةالجملاااة 

, غياار أنااك تحتاااج إلااى عاماال تدخلااه علااى الجملااة األساامية لتاادل بهااذا العاماال  وهااو أخبااار لماان يصاادقني

 الجديد على معنى جديد يناسب مقام الكالم . 

 دخول حرف ناسخ على الجملة االسمية :  – 1

اللغوياااة هنااااك حاااروف ناساااخة تااادخل علاااى الجملاااة األسااامية فتكسااابها دالالت جديااادة اقتضاااتها المواقاااف 

المختلااااة التااااي قصاااادها المااااتكلم أو الكاتااااب .. فأناااات فتقااااول : البياااات نظيااااف  , فااااأن شااااككت فااااي كالمااااك 

 سرعان ما تستخدم أداة تأكيد , فنقول , إن البيت نظيف .

نالحاااظ أن دخاااول عامااال مثااال )أن( قاااد أكتساااب الجملاااة معناااى جدياااداً ناسااابة أن تتغيااار معاااه طبيعاااة الجملاااة 

بعاااد أن كانااات مبتااادأ مرفوعااااً , صاااارت بااادخول )أن( عليهاااا أسااام )أن( منصاااوب األسااامية فكلماااة )البيااات( 

 بالفتحة .

وكلمااااة )نظيااااف( كاناااات خبااااراً مرفوعاااااً بالضاااامة , فصااااارت باااادخول )إن( خباااار أن مرفااااوع بالضاااامة , 

للتوكياااد أن ** و)إن( لهااا أخااوات فاااي األعااراب , لكااال وظيفااة خاصاااة بااه فااي معناااى الجملااة , مااان ذلااك : 

أساااام )أن( منصااااوب بالفتحااااة , جمياااال : خباااار )أن( مرفااااوع  الجااااو جمياااال , الجااااو :  , مثاااال يساااارني أن

 بالضمة .

 و)أّن( مثل )إّن( في إفادة التأكيد أو التوكيد , غير أن الفارق بينهما في األستعمال :

فتقاااول : إّن الجاااو جميااال , وتقاااول يسااارني أّن الجاااو جميااال ... ففاااي الجملاااة األولاااى )إّن( جااااءت مكساااورة 

, لوقوعهااااا فااااي أول الكااااالم , وفااااي الجملااااة الثانيااااة )أّن( جاااااءت مفتوحااااة الهماااازة لوقوعهااااا فااااي  الهماااازة
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أثناااااء الكااااالم , ولجملتهااااا موقااااع إعرابااااي تحتاجااااه )يساااارني( , يساااار : فعاااال مضااااارع , والنااااون لوقايااااة 

 الفعل من الكسر , والياء : ضمير مبني على السكون في محل نصب مفعول به .

هااااو المصاااادر المااااؤول المكااااون ماااان : أن واساااامها وخبرهااااا و التقاااادير : يساااارني  فااااأين الفاعاااال ؟ الفاعاااال

 .جمال الجو , وهكذا نستطيع أن نفرق بين أستخدام )إّن( و )أّن( للتوكيد حسب الجملة المختارة 

 مثل : كأّن الرجل أسد , الرجل : أسم كأّن منصوب بالفتحة .,  ( كأّن )للتشبيه** 

 مثل : هذه السيارة مسرعة لكن الطائرة أسرع . , ** لكّن ) لالستدراك (

, والتمناااي : طلاااب ماااا يصاااعب تحقيقُاااه , أو يساااتحيل حدوثاااُه , مثااال : ليااات الماضاااي  ** ليىىىت )للتمنىىىي(

يعااااود , الماضااااي : أساااام منصااااوب بالفتحااااة , يعااااود : فعاااال مضااااارع مرفااااوع بالضاااامة , وفاعلااااه مسااااتتر 

 تقديره )هو( , والجملة الفعلية خبر )ليت( .

 , والترجي : طلب ما يمكن تحقيقه , مثل : لعل الوقت مالئم للسفر . لَعلّ )للترجي (** 

ومااان األمثلاااة الساااابقة أتضاااح أّن ) إّن وأخواتهاااا ( تااادخل علاااى المبتااادأ والخبااار , فتنصاااب األول ويسااامى 

 أسمها , وترفع الثاني ويسمى خبرها .

 خبر إّن وأخواتها :

تااادأ فاااي الجملاااة األسااامية , ولاااذلك ياااأتي مثلاااه : مفااارداً , وجملاااة , خبااار إّن وأخواتهاااا هاااو نفساااه خبااار المب

 وشبة جملة , كما تقدم .

إّن الطااااالبين  –إّن الطالبااااة متفوقااااة  –إّن الطالااااب متفااااوق  –إّن علياااااً محساااان , مثاااال :  ** الخبىىىىر المفىىىىرد

 –إّن الطاااالب متفوقاااون  –إّن الطاااالبتين متفوقتاااان  –متفوقاااان , )الطاااالبين ( أسااام منصاااوب باليااااء مثناااى 

 إّن الطالبات متفوقات , )الطالبات ( أسم إّن منصوب بالكسرة , ألنه جمع مؤنث سالم .

ولعلكااام الحظاااتم أن المفااارد فاااي األمثلاااة يتضااامن المثناااى والجماااع , بماااا يعناااي : أن المثناااى و الجماااع فاااي 

 واحدة . يُعد مفرداً , ألنه كلمة –كباب المبتدأ و الخبر  –باب إّن وأخواتها 

, مثااال : إّن محماااداً كالُماااُه بلياااّغ , )كالماااه بلياااغ( جملاااة أسااامية خبااار  ** خبىىىر )إّن(  يكىىىون جملىىىة أسىىىمية

 إّن 
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, مثااال : ليااات الشاااباب يعاااوُد , يعاااود : فعااال مضاااارع , وفاعلاااه مساااتتر  ** خبىىىر )إّن( يكىىىون جملىىىة فعليىىىة

 تقديره )هو( , والجملة الفعلية خبر )ليت( .

إلاااى  –للمبتااادأ كاااالخبر الجملاااة  –ويالحاااظ أن الخبااار حاااين يكاااون جملاااة أسااامية أو فعلياااة يكاااون محتاجااااً 

إّن محماااد كالُماااُه  –ضااامير يصاااله بأسااام إّن , لتتحقاااق رابطاااة المعناااى باااين ركناااي الجملاااة , ففاااي جملاااة 

يعاااود علاااى بلياااغ , خبااار إّن )كالماااُه بلياااغ( جملاااة أسااامية , وقاااد أتصااال بالمبتااادأ الثااااني )كالماااُه( ضااامير 

 المبتدأ األول .

ليااات الشاااباب يعاااوُد , خبااار إّن )يعاااوُد( جملاااة فعلياااة , وقاااد أتصااال بالفعااال ضااامير مساااتتر  –وفاااي جملاااة 

تقاااديره )هاااو( يعاااود علاااى أسااام )ليااات( , وهاااذا الضااامير هاااو فاعااال الفعااال ليكاااون معاااه جملاااة فعلياااة تعااارب 

 .خبر )ليت( 

, مثاااال : إّن العصاااافور فااااوق  اراً ومجااااروراً(خباااار إّن وأخواتهااااا يكااااون شاااابه جملااااة ) ظرفاااااً , أو جاااا **

إّن الاااارأي لااااك ... )فاااوق( ظاااارف مكااااان منصاااوب , وهااااو خباااار محلاااه الرفااااع , )لااااك( جااااار  –الشاااجرة 

 ومجرور خبر إّن .

 تقدم خبر إّن : 

أو جملااة , ويجااب تقاادم الخباار إذا كااان الساام نكاارة  ال يتقاادم خباار إّن وأخواتهااا علااى أساامها إذا كااان نفاارداً 

و الخبااار ظرفااااً أو جااااراً ومجاااروراً , مثااال : إّن عنااادك كتابااااً لاااي , عناااد : ظااارف مكاااان خبااار إّن مقااادم , 

 كتاباً : أسم إّن مؤخر منصوب بالفتحة .

 إّن في البت ضيفاً , في البيت : جار ومجرور خبر إن مقدم .

 حلَقَة : الالم المزُ  \ االبتداءالم 

الااااالم المزحلقااااة : هااااي الم االبتااااداء أصااااالً , لكنهااااا   تزحلقاااات   بعااااد   إّن   المكسااااورة , عاااان صاااادر 

الجملااة كراهيااة ابتااداء الكااالم بمؤكاادين , فسااميت بااذلك , وهااي حاارف للتوكيااد مبنااي علااى الفااتح ال محاال 

 له من اإلعراب .

وشااابه جملاااة , وتااادخل أيضااااً علاااى : وهاااي تااادخل علاااى خبااار )إّن( بجمياااع صاااوره : مفااارداً , وجملاااة , 

كتفاااى بتأكياااد مماااا خاااال منهاااا , وا ياااداً ون أكثااار تأكأسااام )إّن( إذا كاااان ماااؤخراً , ومعناااى الجملاااة معهاااا يكااا

 أقوى من التأكيد بمؤكد وأحد .  –الشك  –)إّن( وحدها , إذ التأكيد بمؤكدين 
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 .لى خبر مفرد...... دخلت الالُم ع.....وأمثلة ورود الالم : إّن علياً لجالس .

إناااك لقاااد تفوقااات ......... دخلااات الاااالُم علاااى خبااار جملاااة فعلياااة فعلهاااا مااااٍض , وعاااادة تكاااون معاااه )قاااد( 

 للتوكيد .

 .إنك لتقول الحق ......... دخلت الالُم على خبر جملة فعلية فعلها مضارع 

أ )عملاااُه( وخبااار إّن عليااااً لعملاااُه عظااايم ...... دخلااات الاااالُم علاااى خبااار جملاااة أسااامية , مكوناااة مااان مبتاااد

 )عظيم( .

  ...... دخلاااات الااااالم علااااى أساااام )إّن( مااااؤخراً , وقااااد 13\) إّن فااااي ذلااااك لعباااارة (   سااااورة آل عمااااران 

 تقدمه الخبر وواضح أنه جار ومجرور ) في ذلك ( .

  ..... دخلااات الاااالم علاااى جاااار ومجااارور )شااابه جملاااة ( خبااار إّن , 4\)وإناااك لعلاااى خلُاااُق عظااايم (   القلااام 

 لى حرف جر متعلق بخبر )إّن( المحذوف المتأخر عن أسمها .أو دخلت ع

  ..... دخلاااات الااااالم علااااى ضاااامير الفصاااال )هااااو( , 62 \)إّن هااااذا لَهااااو الَقصااااَص الحااااّق (  أل عمااااران 

 الذي يفصل بين أسم إّن وخبرها , وضمير الفصل مبني على الفتح ال محل له من األعراب .

 وأخواتها عن العمل : ** ) ما ( الكافة إلنّ 

إّن وأخواتهااااا جميعاااااً تلحقهااااا )مااااا( الحرفيااااة الزائاااادة وتساااامى )مااااا الكافااااة ( , ألنهااااا تكفهااااا جميعاااااً عاااان 

, وحاااين تلحاااُق بهاااذه الحاااروف تكفهاااا عااان العمااال تصااابح صاااالحة وظيفتهاااا ,وبالتاااالي تكفهاااا عااان العمااال 

قصااار , تقاااول : ) إنماااا المؤمناااون  للااادخول علاااى األفعاااال و الجمااال األسااامية , ووظيفاااة )إنماااا( أنهاااا أداة

   , المؤمنون : مبتدأ مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم .10\إخوة (   الحجرات 

 أخوة : خبر المبتدأ مرفوع بالضمة .

وإّن  –فقاااد قصااارت ) إنماااا ( األخاااوة الحقيقياااة الخالصاااة علاااى الماااؤمنين , وفاااي ذلاااك نفاااي ضااامني لوخاااوة 

شااااك أن هااااذا المعنااااى ال تاااادل عليااااه الجملااااة الخبريااااة المطلقااااة : عاااان غياااار المااااؤمنين , وال  –زعماااات 

)المؤمنااااون إخااااوة ( , أو الجملااااة الخبريااااة المؤكاااادة باااا  )إّن ( : ) إّن المؤمنااااون إخااااوة ( فكالهمااااا أثباااات 

المااؤمنين , وهااذا  أخااوة بااين المااؤمنين , لكنااه لاام يقصاارها علاايهم , بمااا ياادل علااى وجااود أخااوة بااين غياار

 ا ( في الجملة األولى .قصر )إنمما حققه إداة 
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 وفي مثل : إنما ينفع العلُم , ينفع العلُم : فعل وفاعل 

 -لعلماااا يفاااوز أخاااوك  -محماااد مجتهاااد لكنماااا أخاااوه كساااول  -كأنماااا أصااااب محماااد  -كأنماااا محماااد مصااايب 

 .ليتما الكتاب لي  

 

 

 اـهـواتـان وأخـك

 الحظ هذه الجمل الثالثة : 

 كان العلُم نافعاً . –إّن العلَم نافُع  –العلُم نافُع 

الشااك أنااك الحظاات أّن ثمااة فرقاااً بااين كاال جملااة وأخاارى , فجملااة )العلااُم نااافُع ( جملااة خبريااة مكونااة ماان 

 مبتدأ )العلُم ( وخبر )نافُع ( .

إّن : حااارف توكياااد ونصاااب , ,  –غيااار أناااك قاااد تحتااااج إلاااى تأكياااد هاااذه الجملاااة , فتقاااول : إّن العلاااُم ناااافُع 

 األسمية . وهو حرف ناسخ للجملة

 العلم : أسم إّن منصوب بالفتحة , نافع :خبر إّن مرفوع بالضمة .

وإن أردت أن تاااادل علااااى أن )العلاااام ( نااااافع علااااى الاااادوام , اسااااتخدمت أداة تفيااااد األسااااتمرار , وإّن باااادا 

 شكلها في الماضي , تقول : كان العلُم نافعاً .

نضاااايف بعاااض االسااااتخدامات للجماااال  , وفااااي كااال باااااب نحاااوي تعالجااااه لكااال جملااااة اساااتخدامها الخاااااص

العربياااة , ومماااا يكساااب الجملاااة وظاااائف جديااادة    األفعاااال الناساااخة   , التاااي تااادخل علاااى الجمااال األسااامية 

 , فيعطى كُل فعل منها للجملة معنى ويكسبها وظيفة مختلفة عن غيرها .

 ونبدأ بتأمل معنى هاتين الجملتين :

( , مااااا معنااااى )كااااان( فااااي هاااااتين 17 \كيماااااً   )النساااااء   وكااااان هللاُ عليماااااً ح  -كااااان مطاااار باااااألمس  

الجملتااين , هاال معناهااا واحااد فيهمااا ؟  المتأماال للمعنااى يكشااف أن ثمااة فرقاااً , ففااي الجملااة األولااى يصااح 

 وقع( مطر باألمس . –أن نقول : َنزَل )حدث 
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عااال مااااٍض بااادال مااان : كاااان مطااار بااااألمس , فاااأن أردت أن تعااارب جملاااة    نااازل مطااار   لقلااات : نااازل : ف

, مطاااار : فاعاااال مرفااااوع بالضاااامة . والجملااااة مفياااادة , بمعنااااى أنهااااا اسااااتوفت ركنيهااااا ماااان الفعاااال الااااالزم 

 وفاعله .

)نااازل( ووضاااعنا فاااي الجملاااة )كاااان( أخاااذت معناهاااا , وطالماااا أخاااذت معناهاااا فأنهاااا تعااارب فاااأذا حاااذفنا 

يكتفااااي بمرفوِعااااِة إعرابهاااا . ) كااااان مطااار( ر ) ناااازل مطاااار( , كاااان : فعاااال مااااٍض تااااام , )تااااام( أي أناااه 

)الفاعااال ( فاااي تماااام المعناااى : مطااار : فاعااال مرفاااوع بالضااامة , وهكاااذا )كاااان( إذا كانااات بمعناااى حاااَدَث أو 

وقاااع فهاااي تاماااة , تحتااااج إلاااى فاعااال مرفاااوع , تقاااول : التقاااى الجيشاااان فكانااات معركاااة , كانااات معركاااة ر 

 تاء للتأنيث .وقعت أو حدثت معركة , معركة : فاعل في الموضعين , وكان : تامة , وال

  , فأنناااااا ال نساااااتطيع أن نفهااااام المعناااااى 17 \أماااااا قولاااااه تعاااااالى ) وكاااااان هللاُ عليمااااااً حكيمااااااً (   النسااااااء 

المرفااوع وحااده الااذي جاااء بعااد )كااان( , فااأن قلاات : ) وكااان هللاُ ( وسااكت فأنااك لاام تفهاام ولاان تفهاام شاايئاً 

صااااوب يااااتم معناااى الجملااااة , فلمااااا , معناااى ذلااااك أّن )كاااان( ناقصااااة , ونقصااااانها يعناااي احتياجهااااا إلاااى من

 قرأنا اآلية كاملة ) وكان هللاُ عليماً حكيماً ( , ثم المعنى وفهم المراُد .

لااذلك ال يتصااور أن )كااان( فااي اآليااة الكريمااة , مثاال )كااان( فااي المثااال : كااان مطاار باااألمس , إذ )كااان( 

أنتهااااى ( . وأمااااا )كااااان( فااااي اآليااااة الكريمااااة فهااااي ناقصااااة  –حاااادث  –فااااي المثااااال تامااااة بمعنااااى )ناااازل 

محتاجااه إلااى منصااوب يااتم معناهااا )كااان( الناقصااة تاادُل علااى األسااتمرار ال األنقطاااع , حتااى يتأكااد لااديك 

 أن علم هللا سبحانه وتعالى وحكمته دائمان مستمران ال ينقطعان .

 كان التامة ر حدث وانقطع في الزمن الماضي .

 استمر في المستقبل .كان الناقصة ر 

 كان التامة : تكتفي في تمام المعنى بمرفوع هو فاعل لها .

 كان الناقصة : ال تكتفي بمرفوع , وتحتاج منصوباً لتمام معنى الجملة .

: أفعاااال ناساااخة , تااادخل علاااى الجملاااة األسااامية المكوناااة مااان )المبتااادأ والخبااار( , فترفاااع  وأخواتهااااكاااان 

صاااب الخبااار ويسااامى خبرهاااا , قاااال تعاااالى ) وكاااان فضاااُل هللاُ علَياااك عظيمااااً المبتااادأ ويسااامى أسااامها , وتن

  , كاااان : فعااال مااااٍض ناساااخ نااااقص مبناااي علاااى الفاااتح , فضااال : أسااام كاااان مرفاااوع , 113 \(   النسااااء 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .
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 عظيماً :  خبر كان منصوب , وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة . 

 أنواع األفعال الناسخة

 قسم األفعال الناسخة من حيث تمام تصرفها أو نقصانها إلى أنواع : تن

, فهاااي أفعاااال تتصااارف تصااارفاً كاااامالً  صىىىار –بىىىات  –أمسىىىى  –ظىىىل  –أضىىىحى  –أصىىىب   –كىىىان  -1

: فتاااأتي علاااى صاااور الماضاااي و المضاااارع و األمااار , مثااال : ) وكاااان حقااااً عليناااا نصااار الماااؤمنين 

   . 20 \  , )ولم أُك بغياً (   مريم 47 \(   الروم 

  , ُكاااان 40 \  , ) وإّن تااااك حساااانة يضاااااعفها (   النساااااء 120 \  النحاااال   ) ولاااام يااااك ماااان المشااااركين (

 . يقظاً 

وهكاااذا نجاااد أن )كاااان( قاااد وردت فاااي األمثلاااة علاااى صاااورة الماضاااي )كاااان( , وصاااور المضاااارع )أُك ( 

وأصاااالها )أكااااون( , و)يااااك( وأصاااالها )يكااااون ( , و )تااااك( وأصاااالها )تكااااون( , وصااااورة األماااار )ُكااااْن( , 

 وفي كل الحاالت كان لها أسم مرفوع وخبر منصوب .

 

, وتفياااد هاااذه األفعاااال الناساااخة األساااتمرار , وال ياااأتي   مىىىا فتىىى  –مىىىا أنفىىىك  –مىىىا بىىىر   –مىىىازال  -2

ال  –منهاااا إال المضاااارع منفيااااً , وهاااذه األفعاااال ال تعمااال إال إذا سااابقت بحااارف نفاااي , مثااال ) ماااا 

 , تقول : لم (  –

ماااا انفاااك  –ماااا بااارب الااادخان متصااااعداً  –ال يااازال الساااالم أماااالً للجمياااع  -ماااازال الساااالم أماااالً للجمياااع  

 م فت  الحارس ساهراً . – أخوك الهياً 

الحاااارس ( كااال منهاااا أسااام للفعااال الناساااخ الداخلاااة علياااه , وهاااي  –أخاااوك  –الااادخان  –فالكلماااات ) الساااالم 

 مرفوعة بالضمة , غير كلمة )أخوك ( فهي مرفوعة بالواو , ألنه أسم من األسماء الخمسة .

للفعااال الناساااخ الداخلاااة علياااه , وهاااي  سااااهراً ( كااال منهاااا خبااار –الهيااااً  –متصااااعداً  –و الكلماااات ) أماااالً 

 جميعاً منصوبة بالفتحة .

 

 , وهما فعالن مالزمان لصيغة الماضي , تقول :  مادام –ليس  -3

الجاااو( كااال منهماااا أسااام للفعااال  –ألااازم البيااات ماااادام الجاااو متقلبااااً , الكلمتاااان )الفقااار  -لااايس الفقااار عيبااااً  

متقلبااااً ( فكااال منهماااا خبااار  –الناساااخ الداخلاااة علياااه , وهماااا مرفوعاااان بالضااامة , أماااا الكلمتاااان ) عيبااااً 

 للناسخ , وهما منصوبان بالفتحة .
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ونالحااظ أنااك كمااا قلاات : لاايس الفقاار عيباااً , تسااتطيع أن تقااول : مااا الفقاار عيباااً , أو مااا الفقاار بعيااب , 

تاااادخل ) الباااااء( عمااال )لاااايس( إذا كانااات بمعناهااااا , ويصااااح أن تاااأتي مكانهااااا , وقاااد معناااى ذلااااك : أن ت

 على خبر )ليس( , وهي باء زائدة , تجعل الخبر مجروراً لفظاً وإن بقي منصوباً محالً .

  , المعناااى : لااايس رباااك ظالمااااً , لااايس 46 \وقاااال تعاااالى : ) وماااا رباااك بظاااالم للعبياااد (   فصااالت 

 )لااايس ( واسااامها )رباااك ( وهاااو مرفاااوع بالضااامة , والكااااف ضااامير مبنااايبظاااالٍم , ماااا : تعمااال عمااال 

مضااااف إلياااه , بظاااالم : البااااء حااارف زائاااد , ظاااالم : خبااار )ماااا( العاملاااة عمااال )لااايس( مجااارور لفظااااً 

 منصوب محالً .

 

 

 ( 406-359)   :  الشريف الرضي  

الشااااريف  هاااا  , نشااااأ هااااو وأخااااوه  359ولااااد أبااااو الحساااان محمااااد الحسااااين الموسااااوي البغاااادادي ساااانة 

 الرضي   في ظل والدهما في بيت العز والشرف و العلم واألدب .

فبااارع فاااي كثيااار مااان العلاااوم , وصااانف فيهاااا كتبااااً , وعااااش الرضاااي مكرمااااً محترمااااً فاااي عصاااره , 

سااانة  29هااا ( وكاااان عماااره 388وكاااان نقيبااااً للطاااالبين بعاااد أن خلاااف أبااااه فاااي نقاباااة الطاااالبين سااانة )

بااين النااااس , عفيفاااً ذا ورع وزهااد وقاااد انعكساات أكثااار هااذه الصااافات  وكااان أبااي الااانفس رفيااع المكاناااة

 في ِشعرِه الذي كان يوصف صادقة لشعوره , وعواطفه واختالجات نفسه وتجاربه في الحياة .

ونحاااا فاااي شاااعره الاااذي قالاااه , وهاااو فاااي سااان مبكااارة مااان عماااره فأجااااد حتاااى أصااابح مااان الشاااعراء 

ي العناياااة باااالمعنى و الحفااااوة باااه , وفاااي المحافظاااة المرماااوقين , منحاااى أساااالفه مااان شاااعراء العااارب فااا

علاااى قاااوة األسااالوب وجماااال اللفاااظ , وقاااد تنااااول فاااي شاااعره أغلاااب الفناااون المعروفاااة فاااي عصاااره , 

 ولكن أكثره في الفخر و الحماسة و المدب والرثاء والشكوى .

وكتاااب آخاار ولااه مؤلفااات كثياارة , منهااا فااي معاااني القاارآن كتاااب ياادل علااى تضاالعه فااي النحااو واللغااة 

فاااي مجاااازات القااارآن , وكتااااب نهاااج البالغاااة الاااذي جمعاااه مااان خطاااب األماااام علاااي )علياااه الساااالم( , 

ولااااه مجموعااااة رسااااائل , وديااااوان شااااعر ياااادل علااااى إبائااااه , وعلااااو مقامااااه لاااايس فيااااه الهجاااااء وال 

 فله فخر وحماسة وإباء . االستجداء
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الاااانفس الكريمااااة فااااي شاااااعريته وكااااان ال يخضااااع ألمياااار أو وزياااار وال يقباااال الهاااادايا , وظهاااارت هااااذه 

 مخاطباً القادر باهلل العباس :

 في دوحة العلياء ال نفترق                    عطفاً أمير المؤمنين فأننا     

 أبداً كالنا في المعالي معرقُ                    ما بينا يوم الفخار تفاوت   

 طوقُ طًل عنها وأنت مأنا عا                  إال الخالفة ميزتك فأنني    

 

ومااان باااديع نظماااه فاااي الحماساااة و الفخااار قصااايدته الحائياااة التاااي عااادها د. زكاااي مباااارك نشااايد الفتاااوة 

 العربية وفيها يقول :

 إلى الوغى قبل نموم الصباب          نبهتهم مثل عوالي الرماب               

 بالصفاب إغراضهموصافحوا              فوارس نالوا المنى بالقنا          

 يعص منها بالزالل القراب                             إنبائهالغارة سامع    

 وال على المجلب منها جناب              ليس على مضرمها سبة           

 فليس من عبء األذى مستراب               نفس من هم إلى همة       يا   

 طول مناجاة المنى أن يراب                   قد أن للقلب الذي كده         

 وقاحة تحت غالم وقاب                 البد أن أركبها صعبة          

 دون الذي قدر أو بالنجاب                يجهدها أو ينثى بالردى        

 العز في شرب ضريب اللقاب و             الراب و الراحة ذل الفتى      

 أو بطل ذاق الردى فأستراب             أما فتى نال العلى فاشتفى      

أن هاااذه األبياااات تصاااوراً حيااااً بارعااااً روب الفتاااوة و الحماساااة التاااي تعتمااال فاااي نفاااس اإلنساااان الطماااوب 

لوماار الواقااع المهااين وقااد حشااد الشاااعر فيهااا كاال مااا يرفااع بهااا إلااى  واالستسااالمالااذي يااأبى الرضااو  

موسااايقي  إيقااااعسااااكنة والفاظااااً ضاااخمة ذات  وقافاااهة , فأختاااار لهاااا وزنااااً ساااريعاً هاااذه الاااروب الباسااال
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فيهااااا الحااااروف الضااااخمة كااااالنون والماااايم والهاااااء و السااااين و الياااااء , صاااااخبة وجاااارس ماااادٍو فكاااارت 

وشاااااعت آالت الحاااارِب وأصااااواتها ماااان رماااااب وقنااااا وصاااافاب وفرسااااان وجياااااد ومصااااافحة وغااااارة 

 وِصدام وصباب وكفاب .

بها وعباراتهاااا منحاااى يكااااد يكاااون أعرابيااااً , علاااى وفاااق ماااا كاااان يعتمااال فاااي نفساااه مااان ونحاااا فاااي اسااالو

حباااة لقوماااه الاااذين رآهااام قاااد تشاااتتوا وتفرقاااوا واساااتظهر علااايهم ساااواهم مااان األعااااجم والطاااارئين فكأناااه 

        يريد لو شعثهم وبعثهم من جديد بااللتفاف إلى ماضيهم  , ومخاطبتهم بهذه اللغة واألسلوب . 

   

     

   

 

 هـ (449 -هـ 363أبو العالء المعري     :    )

هاا  , وأساامه أحمااد باان عبااد هللا باان سااليمان , عربااي النسااب ماان قبيلااة ) 363ولااد فااي معاارة النعمااان ساانة 

 تنو  ( , وفي السنة الربعة من عمره أصيب بالجدري فذهب بعينه اليسرى , ثم باليمنى .

صاااغره علاااى أبياااه , ثااام ذهاااب إلاااى حلاااب فيهاااا أكاااابر العلمااااء فكانااات أولاااى نكباااات حياتاااه , ودرس فاااي 

ورجااال األدب مماان دعاااهم سااايف الدولااة إلااى بالطااه , ثااام سااافر إلااى أنطاكيااة واطلاااع علااى مااا فيهااا مااان 

نفاااائس الكتاااب , فاااأثرت فياااه الثقافاااة الرومياااة , ثااام ساااافر إلاااى طااارابلس ومااار فاااي طريقاااه بالالذقياااة بمنااازل 

 فة الديانتين اليهودية والمسيحية .في دير فيها وتمكن من دراسة فلس

سااااءت األحاااوال السياساااية فاااي الشاااام , وطماااع المعاااري بالمراتاااب العالياااة و الشاااهرة الواساااعة , فرحااال 

هااا  , واطلاااع علاااى مكاتبهاااا الشاااهيرة واشاااترك بالمجاااامع العلمياااة واألندياااة األدبياااة , 398إلاااى بغاااداد سااانة 

 ق عليها .ولكنه لم يلبث أن تركها لمرض أمه وألنه لم يواف

وربماااا كاااان ماااان أساااباب عااادم توفيقااااه فاااي بغاااداد إباااااؤه وإعجاباااه بنفساااه , إذ كااااان ياااأنف مااان التكسااااب 

بالشاااعر واألدب , فرجاااع إلاااى مساااقط رأساااه وإلاااى علاااى نفساااه أن ال يغاااادر منزلاااه وال يخاااتلط بالنااااس , 

 وسمي نفسه   رهين المحبسين   : محبس العمى , ومحبس المنزل .
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زلااه أثااره الكبياار فيمااا أنتجااه ماان شااعر ومااا صاانفه ماان تصااانيف , التاازم فااي حياتااه وكااان العتكافااه فااي من

وفلساافته وأدبااه ولكنااه لاام يوفااق فااي عزلتااه , فقااد كااان المعجبااون بااه يقبلااون علااى زيارتااه وبعااد مااا نيااف 

 ه  .449على الثمانين أودت به علة الزمته ثالثة أيام وكان ذلك سنة 

س أجيااااالً , فمااانهم مااان يجعلاااه فاااي مقدماااة الشاااعراء , ألن فاااي للمعاااري شخصاااية أدبياااة قوياااة شاااغلت الناااا

, لخلاااو شاااعره مااان جماااال الموسااايقى , وهاااو رائاااع شاااعره جماااال الفكااارة , ومااانهم مااان يحسااابه فيلساااوفاً 

الخيااااال ولكاااان هااااذه الروعااااة تختفااااي وراء لاااازوم ماااااال يلاااازم , واالنصااااراف عاااان الرساااام الشااااعري إلااااى 

 خيال يتجلّى في )رسالة الغفران ( .الفلسفة و البديع واإلعراب إال أن ذلك ال

شاااغف بالشاااعر وقالاااه وهاااو فاااي سااان مبكااارة , وخلاااف ثالثاااة دواويااان شاااعرية هاااي : ) ساااقط الزناااد ومعاااه 

الااادرعيات واللزومياااات ( , وقاااد أودع فاااي األول أكثااار ماااا نظماااه فاااي فناااون الشاااعر المعروفاااة و أوصاااافه 

 .للدروع وضمن الثاني , آراءه الفلسفية ونظراته في الحياة 

أثااار التقلياااد , والساااير علاااى سااانن األقااادمين ,  –وأكثااار مااان شاااعر الشاااباب  –ويبااادو فاااي ) ساااقط الزناااد ( 

 وكثرة الغريب و الجنوب إلى المبالغة و الولع بالبديع , وشيوع اصطالحات العلوم .

يظهاااار التخفااااف ماااان المبالغااااة وقلااااة التكلااااف ونضااااج  –أمااااا فااااي )اللزوميااااات ( , وهااااو شااااعر الكهولااااة 

فاااي ركاااوب القاااوافي الصاااعبة , ولااازوم ماااا ال يلااازم )أي بنااااء الاااروي علاااى حااارفين أو  –التشااادد  األفكاااار و

و الغماااوض بالتركياااب , قاااال فاااي أكثااار أغاااراض الشاااعر المعروفاااة وأجااااد فاااي بالباااديع  واإلغاااراقأكثااار( 

  الرثاء و الحكمة و الوصف , وكان أبو العالء كذلك عالماً واسع األفق ومصنفاً بارع التصنيف .

 مال فكرته الفنية قال في الرثاء وإن للمعري فلتات يجاري فيها أجود الشعراء بروعة خيالية , وج

 غير مجد في ملتي واعتقادي                           نوب باك وال ترنم شاد 

 توافااق الحااال فااي الرثاااء ولكنهااا تغلغاال إلااى ميااادين الفالساافة ممااا ال إلنهاااءوفااي هااذا المطلااع فكاارة فنيااة 

 يوافق روعة الشعر في رأي بعض النقاد وقال : 

 وشبيه صوت النعي إذا قيس                     بصوت البشير في كل مادي    

 أبكت تكلم الحمامه أم غنت                         على فرع غصنها المياد ؟   

 د عاد صاب هذي قبورنا تمو الرحب                     فأين القبور من عه   
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 خفف الوطء ما أظن أديم األرض                  إال من هذه األجساد    

 وقبيح بنا وأن قدم العهد                             هوان اآلباء واألجداد     

 سر أن استطعت في الهواء رويداً                ال اختياالً على رفات العباد    

 راً                    ضاحك من تزاحم األضداد رب لحد قد صار لحداً مرا   

وفاااي هاااذه األبياااات خياااال مبااادع رائاااع , يخلاااق مااان تاااراب األرض بشاااراً أحيااااء ينظااارون إليناااا نظااارة  

النصاااح و التعلااايم واألشااااد , ويبوخاااون المتكبااارين الاااذين يمشاااون فاااي األرض مرحااااً يشااامخون باااأنوفهم 

 هاالً مغرورين . مختالين , ويدوسون أجسام آبائهم وأجدادهم ج

ولكاان المعاااري فاااي شاااعره أميااال إلاااى التعلااايم مناااه إلاااى الخياااال , ولاااذلك ال يلباااث حتاااى يتااارك هاااذه الصاااور 

 الفنية الرائعة وينتقل إلى الحكمة و العظمة , وقال :

 تعب كلها الحياة فما أعجب                           إال من راغب في أزدياد 

 أمة يحسبونهم للنفاذ                            خلق الناس للبقاء فضلت      

 أنما ينقلون من دار أعمال                             أنى دار شقوة أو رشاد 

و المعااري مولااع بالمعرفااة منااذ صااغره راغااب فااي اإلطااالع علااى أساارار الغيااب منااذ حداثتااه , مااات أبااوه 

 ومعري من العمر أربع وعشرة سنة , وقال :

 ناً ياجهينة عنهم                    ولن تخبرني ياجهين سوى الّظنِ طلبت يقي

ولاااام تكاااان حكاااام المعااااري خطاااارات شاااااعر ينظمهااااا عناااادما يحتاااااج إليهااااا , وال آراء فكريااااة يتخااااذ منهااااا 

 الشعراء سبيالً إلى أغراضهم , بل جمع تلك األراء دون غاية إال غاية المعرفة واالطالع .

منااه الفاارق الدينيااة وكفاارت كاال فرقااة غيرهااا ماان الفااُرق , وأطلااع علااى عاااش المعااري فااي عصاار كثاارت 

تعاااليم النصاارانية و اليهودياااة وفلساافتها فاارأى أن اإلنساااان ينشااأ علااى ماااا نشااأة عليااه أباااوه , فياارى طائفتاااه 

 أحسن الطوائف , وفرقته خير الفرق :

 الفتيان منا                               على ما كان عوّده أبوه  ناش وينشأ 

 وما دان الفتى بحجى ولكن                               يعلمه التدين أقربوه 
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 ةـالئيـات اإلمـدراسـال

 ةـتوحـتاء المفـة و الـربوطـاء المـالت** 

ن و كمااا هااو موضااح يك مواضاايع التااائييخطااأ المااتعلم فااي رساام قساام ماان الكلمااات فيااه ونحاان نوضااح ذلاا

 في النقاط اآلتية :

 التاء المربوطة : أوالً :

وهاااي التااااء التاااي يمكااان أن تلفاااظ هااااّء عناااد الوصااال , نحاااو ) رفعاااة , حكماااة , فوزياااة , فاطماااة ..... الاااخ  

. ) 

 تلحق هذه التاء عدداً من األسماء وعلى النحو اآلتي :  مواضيع التاء المربوطة :

ماااان األسااااماء داللااااة علااااى تأنيثهااااا , نحااااو : ) خديجااااة , فاطمااااة ( أو للتفرقااااة بااااين أواخاااار عاااادد  -1

 المذكر و المؤنث , نحو : ) نشطة , مجتهدة ( .

أواخاار عاادد ماان األسااماء مبالغااة فااي الماادب أو الااذم أو التأكيااد المبالغااة , نحااو : ) عالمااة , نسااابة  -2

. ) 

 و)عدة( من )وعد ( .تأتي عوضاً عن حرف محذوف , نحو : ) ثقة ( من )وثق(  -3

 تأتي لتمييز المفرد من أسم الجنس نحو : ) تمره( مفرد )تمر( و)شجرة( مفرد )شجر( . -4

 أواخر جموع التكسير التي ال تنتهي مفرداتها بتاء مفتوحة , نحو : ) أباة , قضاة , غزاة ( . -5

 في أسم العلم المذكر , نحو ) حمزة , قتيبة , طلحة ( . -6

 التاء المربوطة فنقول : )ثمة( بمعنى هناك . في )ثم( الظرفية تكون -7

 

 ثانياً : التاء المفتوحة :

تلحاااق التااااء المفتوحاااة جمياااع أناااواع الكلماااة ) األسااام والفعااال و الحااارف ( وكماااا هاااو موضاااح فاااي النقااااط 

 اآلتية :

 قسم من األسماء المفردة , نحو ) بنت , أخت ............. ( . -1

 نحو )هات , هيهات .............( . قسم من أسماء األفعال , -2
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 جمع المؤنث السالم و الملحق به , نحو ) طالبات , مسلمات , أوالت ....( . -3

جماااع التكساااير الاااذي ينتهاااي مفاااردة بالتااااء المفتوحاااة , نحاااو ) بيااات , أبياااات , صاااوت , أصاااوات ,  -4

 وقت , أوقات ...( .

شاااهادتين , شاااهادتك (  –نحاااو ) شاااهادة  الساااماء المنتهياااة بتااااء مربوطاااة إذا أضااايفت إلاااى ضااامير , -5

. 

 تتصل بالفعل إذا كانت أخر حرف فيه , نحو ) سكت , نبت , صمت .......(. -6

 إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل مؤنثاً , نحو ) قالت فاطمة , ذهبت هند ( . تتصل بالفعل -7

 ت ( .رب –ليت  –الت  –ثمت  –ترسم التاء مفتوحة إذا أتصلت بالحروف اآلتية ) ثم  -8

 مالحظات مهمة :

 يجب التمييز بين التاء التي تقف عليها هاء األصلية , نحو فاطمة , ومياه , فوزية , وشفاه . -1

 يجب وضع نقطتين على التاء المربوطة حتى ال تلتبس بالهاء . -2

ترسااام التااااء مفتوحاااة فاااي قسااام مااان األعاااالم سااايراً علاااى الطريقاااة العثمانياااة فاااي الكتاباااة وأن كاااان  -3

 اً لقواعد العربية , نحو : ذلك مخالف

 بحسب القاعدة اإلمالئية                   في االستعمال                       

 جودةّ                                                         جودت 

 رفعت                                                         رفعة 

 حكمة                                          حكمت              

 نجدت                                                         نجدة 

 

التااااء هاااي الحااارف الهجاااائي الثالاااث بعاااد الهمااازة و البااااء , وهاااي الحااارف الثااااني و العشااارون فاااي  -4

بداللاااة قولاااة تعاااالى ) تااااهلل الترتياااب األبجااادي , وتساااتعمل التااااء حااارف قسااام مثااال البااااء و الاااواو 

 ألكدن أصنامكم ( .
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 اءـاد و الظـي الضـتابة حرفـك

 اءـاد و الظـالض

حرفااان يصااعب علااى كثياار ماان الناااس التمييااز بينهمااا , حيااث يخلااط كثياار ماان أبنائنااا بااين هااذين الحاارفين 

 رغم أنهما يختلفان كتابة ونطقا .

لعلااي أحمااد صاابره   , عنااد    الكااالم علااى مخااارج وقااد جاااء فااي كتاااب   العقااد الفريااد فااي فاان التجويااد 

 الكالم   .

   الضاد   تخرج من إحدى حافتي اللسان مما يلي األضراس .

   و الظاء   تخرج من مقدمة اللسان مع أطراف الثنايا العليا من قرب اللثة.

, فيقولاااون فاااي وبعاااض أشاااقائنا العااارب فاااي غيااار العاااراق يلفظاااون   الضااااد     داالً   فاااي الكاااالم العاااامي 

 )ضحك( : )دحك( كما هو الحال عند عامة المصرين و الفلسطينيين .

كماااا يلفظاااون    الظااااء     زاياااا    فيقولاااون فاااي كلماااة ) الحفاااظ ( بمعناااى األساااتظهار : ) الِحفّاااز( , فاااأذا 

عرفنااااا صاااافة صااااوتي هااااذين الحاااارفين , فينبغااااي أن نعاااارف أن )الضاااااد( أخاااات )الصاااااد( بالرساااام , وأن 

 أخت )الطاء( بالرسم , وال يجوز وضع أحداهما فوضع األخرى .)الظاء( 

ولمااا بااين هااذين الصااوتين ماان تقااارب وشاابه , عنااي علماااء اللغااة السااابقون بدراسااتهما , ووضااعوا فيهمااا 

هاااا  ( و الكمااااال الاااادين باااان 385مؤلفااااات كثياااارة , منهااااا كتاااااب )الضاااااد والظاااااء( للصاااااحب باااان عباااااد )

 .ه  ( 577األنباري )

ملاااة مااان المفاااردات العربياااة قاااد التااابس فيهاااا رسااام الحااارفين فوضاااع أحااادهما مكاااان اآلخااار , ويبااادو أن ج

 –فجعلاااوا الداللاااة أساسااااً للتعبيااار باااين )الضااااد و الظااااء( فاااي ذلاااك نحاااو قاااولهم ) بااايظ النمااال ( بالظااااء 

 أخت الصاد . – طاء تمييزاً له عن )البيض( بالضادأخت ال

 ظهر كل شيء ( بالظاء وهكذا ...و)ضهّر الجبل ( بالضاد , تميزاً له عن )

ونظاااراً لوجاااود صاااور مااان هاااذا االلتبااااس فاااي بعاااض ماااواد اللغاااة نااارى أن تاااأتي بجملاااة مااان الماااواد التاااي 

تساااتعمل فيهاااا )الظااااء( ألنهاااا أقااال مااان الماااواد التاااي تكتاااب بالضااااد , وسااانذكرها ماااع بعاااض المعااااني الدالاااة 
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ماااع ذكااار كااال كلماااة يتغيااار معناهاااا إذا كتبااات عليهاااا إتمامااااً للفائااادة , وذلاااك حساااب الحاااروف الهجائياااة , و

 بالظاء أو الضاد .

 

 حرف الباء )ب(

 بّظ : بظ العود  : حرك أوتاره وأعده للضرب , أما )البض( فالجد الرقيق .

 بَهظ : تعب , ومنه أسعار باِهظة : ال تطاق .

 َبيّظ : للنمل فقط أما )البيُض : لما سواه ( .

 حرف الجيم )ج(

و الجاااااحظ ماااان أثمااااه األدب العربااااي , ساااامي كااااذلك لجحااااوظ  –َجَحااااَظ : الُجحااااوظ : نتااااوء حدقااااة العااااين 

 عينية .

 حرف الحاء ) (

 الحظ : النصيب , أما )الحّض( فمعناه : الحَث و المحظوظ : ذو الحظ .

 وحَظااار : مناااع , وأماااا )حضااار( فضاااد غااااب -الَحظااار : المناااع  -)الحضااايض ( فمعنااااه : أسااافل الجبااال  أماااا

. 

 حفظ الكتاب : استظهره , وحفظه : من الضياع . -الحظيرة : الُخوص من القصب لحبس الغنم 

ومحفظاااااة النقاااااود :  –الحاااااافظ : قاااااوة الاااااذاكرة  –الاااااتحفظ : التااااايقظ وقلاااااة الغفلاااااة  –الحفيظاااااة : الحمياااااة 

 والمحفوظات : ما يحفظ من الشعر أو النثر . –حقيبتها 

 شديد المرارة . الحْنظل : نبات –الحظوة : الرفعة 

 حرف الشين )ش( 

اااظف : خشاااونة العااايش  –وشاااظايا القنابااال : أجزاؤهاااا  –الشاااظية : القطعاااة مااان الخشاااب  اااواظ :  –الشَّ الشَّ

 لهيب النار وحر الشمس .



48 
 

 حرف الظاء )ظ( 

ف : الوعاااااء  –الظَبااااة : حااااِد الساااايف  –الِظئااااْر  : التااااي ترضااااع ولااااد غيرهااااا  الظرافااااة : الااااذكاء  –الظاااارَّ

 الظعينة : المرأة ما دامت في الهودج . –الُظعن : الرحيل  –وحالوة المنطق 

فُااا فااارَ  –ر : معاااروف لونساااان وغياااره الظَّ : الفاااوز واألنتصاااار , وأماااا )ضااافر( الشاااعر : نساااجه بعضاااه  الظَّ

ل : الفْيء , وظل دام , اما )ضلَّ( : تاه . –على بعض   الظَّ

ااااالم : ذهاااااب النااااور , والعتمااااة  –فااااي غياااار موضااااعه , والجااااْور الّظلاااام : وضااااع الشاااايء  مااااأ :  –الظَّ الظَّ

( بمعنى بخل فبالضاد . –الّظَن : الشك  –العطش   وأما )َضنَّ

هاااار : بالضاااام الوقاااات المعلااااوم : أي ساااااعة الاااازوال  هاااار : بااااالفتح ضااااد الاااابطن  –الظَّ تظاااااهروا :  –الظَّ

 تدابروا وتعانوا .

 حرف العين )ع( 

 عّظَمه : فخمه وكبره . –العَظمة : الكبرياء  –قصب الحيوان الذي عليه اللحم  العظم :

ُعكاااااَظ : سااااوق مشااااهور فااااي  –عظتااااه األيااااام والحاااارب : علمتااااه . وأمااااا ) َعااااّض ( باألساااانان فبالضاااااد 

 الجاهلية .

 حرف الغين )غ( 

 .الغيّظ : الغضب . أما ) غاض الماء ( فبالضاد أي نقص  –الِغلّظة : ضد الرقة 

 حرف الفاء ) ف (

 الَفَظاعة : الشناعة . –َفاَظ : مات , وفاض الماء بالضاد : زاد وسال  –ة : القوة الفَظاظّ 

 حرف القاف ) ق( 

 الَقْيُظ : صميم الصيف . –التَّقريظ : المدب 

 حرف الكاف ) ك(

ةُ الحرب   الَكّظ : ِشدَّ

 حرف الالم ) ل ( 

 العين . ؤخرماللُحظ : النظر ب –لظى : أسم جهنم  –اللّظى : النار أو لهبها 

 لظ : حرك شفته البتالع ما علق باألسنان . –لفظ : رمى , وبالكالم نطق 
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 حرف الميم ) م ( 

 المرظ : الجوع الشديد , و) المرض ( بالضاد الداء .

 حرف النون )ن(

 النظام : كل خيط ينظم به لؤلؤ . –الُنظم : التأليف 

 النظير : المثيل , وأما الّنضْره : فهي بمعنى الحسن , والُنضار  الذهب  . –النظافة : النقاوة 

 والنُظرة : الجميلة . –الُنظارة : العين  –تناظر : تقابل 

 حرف الواو )و( 

 المواظبة : الدوام . –التوظيف : تعيين الوظيفة  –الوعظ : الترغيب 

 حرف الياء ) ي( 

 ض النوم ومنه أستيقظ .الَيقَظة : نقي

 : تـطـبـيـق

الُِم على َيدْيِه ( . -1:  قال تعالى  ) ويَوم َ يَعَض الظَّ

 للّظالمين ِمن أنصار ( . ا) وم -2

 و أضحك وأبكى ( .) وأنُه ه -3

 ) َكذلَك َيضرب هللا األمثال ( . -4

 ) فاليْوَم ال ِيملُك بعضكَم لبعٍض نَفعاً وال ضرا ( . -5

 علْيها ( .) ومْن ضَل فأنما يِضّل  -6

الل البعيُد ( .  -7  ) ذلَك هُو الضَّ

 ) فَسَقى لُهما َثم تولىَّ إلى الُظل ( . -8

 ) قال ما أْظُن أن َتِبيد هِذِه أبداً ( . -9

 وقال بشار :

 إذا أنَت لّم َتشْرب ِمراراً على القذى        ظِمئت وأي النَّاس تصفُو َمَشاِربُه 
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 بهلحق ـم و المـالـذكر السـمـع الـمـج

  يجمااااع األساااام جمعاااااً مااااذكراً سااااالماً بزيااااادة واو ونااااون مفتوحااااة فااااي حالااااة الرفااااع , وياااااء ونااااون

 مفتوحة في حالتي النصب والجر من غير تغيير في المفرد .

  وعالماااة نصااابه وجاااره اليااااء , نحاااو : رأيااات  –تكااون عالماااة رفعاااه الاااواو , نحاااو : جااااء المؤمناااون

 المعلمين , سلمت على المعلمين .

  ال يجمااااع جمعاااااً مااااذكراً سااااالماً إال العلاااام و الصاااافة , ويشااااترط فااااي العلاااام أن يكااااون لمااااذكر عاقاااال

 خالدون . –عامرون , خالد  –خالياً من التاء ومن التركيب , نحو : عامر 

فعاااالء( )  –ويشاااترط فاااي الصااافة أن تكاااون لماااذكر عاقااال خالياااة مااان التااااء , ليسااات مااان بااااب ) أفعااال 

ساااكرى ( , وال كماااا يساااتوي  –فعلاااى ( مثااال ) ساااكران  –ن بااااب ) فعاااالن حماااراء ( , وال مااا –كاااأحمر 

 فيه المذكر و المؤنث مثل جريح , غيور .

  تحذف النون من جمع المذكر السالم عند اإلضافة مثل : فأعلو الخير محترمون . 

  وبنااااون  -يلحااااق بجمااااع المااااذكر السااااالم غااااي اعرابااااه ألفاظاااااً منهااااا : ألفاااااظ العقااااود , واهلااااون– 

 -3فااااي الصااااف ثالثااااون طالبااااااً ,  -2الحمااااد هلل رب العااااالمين , -1وعااااالمون مثاااال :  –ن وساااانو

 درس أخي في الكلية أربع سنين . -4العراقيون يحبون أرضهم وأهليهم وبيتهم , 

  ويلحااق بجمااع المااذكر السااالم فااي أعرابااه مااا ورد عاان العاارب مجموعاااً هااذا الجمااع غياار مسااتوِف

لاااين , وابلاااين , وأرضاااين , وبناااين , وعشااارين إلاااى تساااعين , للشاااروط وذلاااك مثااال :   أولاااى , وأه

 وكذلك   سنين , وعضين , وعزين , ومئين , وكرين , وظبين   ونحوها .

ومفردهااااا   ساااانة , وعضااااة , وعاااازة , وثبااااة , ومئااااة , وكاااارة , وظبااااة   ) ومعنااااى العضااااة : الفرقااااة , 

) الثبااااة ( الجماعااااة وهااااي أيضاااااً  , و) العاااازة ( الجماعااااة و الفرقااااة , والعصاااابة و ماااان الشاااايءوالقطعااااة 

العصااابة مااان الفرساااان , و)الكااارة( : كااال جسااايم مساااتدير ويقاااال : كااارا يكااارو , و)الضااابة( حاااد السااايف و 

 السكين ونحوها (.

قاااال تعاااالى : ) كااام لبثاااتم فاااي األرض عااادد سااانين ( , وقاااال ) الاااذين جعلاااوا القاااران عضاااين ( , وقاااال جااال 

 شأنه ) عن اليمين وعن الشمال عزين ( .
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ويلحاااق بهاااذا الجماااع أيضااااً ماااا سااامي باااه األساااماء المجموعاااة جماااع الماااذكر الساااالم مثااال : )علاااين و زيااادين 

( , وقاااال تعاااالى : ) أن كتااااب األبااارار لفاااي علياااين ( , ونقاااول فااايمن يسااامى ) عابااادين و زيااادين ( : جااااء 

  عابدون وزيدون , ورأيت عابدين و زيدين , ومررت بعابدين و زيدين .

 

 مالحظة :

  , او تغييااار فاااي بنااااءه  الجمااع أسااام نااااب عااان ثالثاااة فااأكثر بزياااادة غاااي آخاااره مثااال :   كاااتبين , وكاتباااات

 مثل :   رجال وكتب وعلماء   وهو قسمان : سالم ومكسر .

فاااالجمع الساااالم ماااا سااالم بنااااء مفااارده عناااد الجماااع وإنماااا يااازاد فاااي آخاااره واو وناااون أو يااااء وناااون , مثااال ) 

وتااااء , مثااال ) عالماااات وفاضاااالت ( , وهاااو قسااامان : جماااع ماااذكر ساااالم , عاااالمون وعاااامين ( أو ألاااف 

 وجمع مؤنث سالم .
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 مـسالـث الـؤنـمـع الـمـج

وذلاااك بزياااادة ألاااف وتااااء مبساااوطة أي طويلاااة إلاااى مفاااردة  وهاااو أسااام معااارب يااادل علاااى أكثااار مااان أثنتاااين

 –زينباااات , مرضاااع  –ويشاااترك فاااي هاااذا الجماااع مااان يعقااال مااان المؤناااث وماااا ال يعقااال , مثااال : زيناااب 

 شجرات. –شجرة  –مرضعات 

 ساااماء المؤنثاااة وسااامي ساااالماً ألن مفااارده يسااالم عناااد سااامي جماااع مؤناااث ساااالماً : ألناااه خااااص باال

 الجمع .

 : عالمات األعراب 

 : فازت الالعبات . : عالمة رفع  الضمة -1

 : سلمت على الالعبات .  الكسرة عالمة الجر -2

 : عالمة نصب : رأيت الالعبات .  الكسرة بدا الفتحة -3

 : األسماء التي تجمع جمع مؤنث سالم : يجمع هذا الجمع من األسماء ما يأتي 

فاطماااات  –, فاطماااة  بتىىىاءنهاااا و الاااذي ال ينتهاااي م بتىىىاءأعاااالم اإلنااااث وصااافاتها الاااذي ينتهاااي منهاااا  -1

 مرضعات . –, مرضع 

كااال ماااا خاااتم بعالماااة تأنياااث , كالتااااء المربوطاااة أو األلاااف المقصاااورة أو األلاااف الممااادودة نحاااو :  -2

 حسناوات . –عصوات , حسناء  –فاطمات , عصا  –فاطمة 

 شااااة ( , , أماااة , ملاااة , شااافة , مماااا خاااتم بتااااء التأنياااث المربوطاااة : نحاااو ) أمااارأة , أماااة  ويساااتثنى

فأنهاااا ال تجماااع جماااع مؤناااث ساااالم وإنماااا تجماااع جماااع تكساااير نقاااول فيهاااا علاااى التاااوالي ) نسااااء , 

 أماء , أمم , ملل , شفاه , شياه ( .

  ( نحااااو )ويسااااتثنى ممااااا خااااتم بااااألف التأنيااااث المقصااااورة مااااا كااااان مااااذكره علااااى وزن ) فعااااالن

 عطشى( مؤنث )عطشان( .

  ماااا كاااان ماااذكره علاااى وزن ) أفعااال ( نحاااو )بيضااااء( ويساااتثنى مماااا خاااتم باااألف التأنياااث الممااادودة

 مؤنث )أبيض ( , فمثل هذه السماء تجمع جمع تكسير , نقول : عطاش , بيض .

وجاااادانات ,  –يجمااااع جمااااع مؤنااااث سااااالم كاااال مصاااادر زاد عاااان الثالثااااة أحاااارف نحااااو : وجاااادان  -3

 أنتصارات . –أنتصار 

 عاليات . –, عالي شاهقات  –يجمع جمع مؤنث سالم مصغر ما ال يعقل نحو : شاهق  -4

 عاليات . –شاهقات , عالي  –وصفات ما ال يعقل نحو شاهق  -5
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, شاااعبان , نقاااول فيهاااا : , رمضاااان  إياااوانأساااماء الماااذكر التاااي لااام يسااامع لهاااا جماااع تكساااير نحاااو :  -6

 ايوانات , رمضانات , شعبانات .

 بعاااض الساااماء الدالاااة علاااى الجماااع مجموعاااة جماااع تكساااير فااايمكن جمعهاااا جماااع مؤناااث ساااالم مااان -7

باااااب ) جمااااع الجمااااع ( قصااااداً للمبالغااااة وذلااااك نحااااو : رجااااال , بيااااوت , طاااارق , نقااااول فيهااااا : 

 رجاالت , بيوتات , طرقات . 

أساااماء صااادرت باااأبن أو ذي وهاااي لغيااار العاقااال , نحاااو : أبااان أوى , ابااان عااارس , ذي العقااادة ,  -8

 نقول فيها : بنات أوى , بنات عرس , ذوات العقدة .

ع أخااار , كيلاااو غااارام , تلفااااز , فنقاااول فيهاااا : كيلاااو غراماااات , كااال أسااام أعجماااي لااام يعهاااد لاااه جمااا -9

 تلفازات .

  : ما يلحق بجمع المؤنث السالم 

يلحاااق باااه نحاااو : ) أخاااوات , بناااات ( والتااااء فيهماااا للتأنياااث أو داللاااة علاااى الاااواو المحذوفاااة فاااي  -1

 المذكر .

 الت أحمال   .أسماء ليس لها مفرد من لفظها نحو : ) أوالت ( , قال تعالى :   وإن كن أو -2

ماااا كاااان مااان األساااماء علاااى وزن المؤناااث الساااالم وهاااو فاااي حكااام المفااارد لكنهاااا فاااي األصااال جماااع  -3

 نحو : بركات , عرفات , اذرعات .
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 ةـسـمـخـاء الـمـا س

 , بمعنى صاحب . أب , أخ , حم , فو , ذو األسماء الخمسة هي : 

عالمااااة الرفااااع  الىىىىواوتعاااارب هااااذه األسااااماء بااااالحروف نيابااااة عاااان عالمااااات اإلعااااراب األصاااالية فتكااااون 

 عالمة الجر  , مثل : جاء أخوك , رأيت أخاك , مررت بأخيك . الياءعالمة النصب و ا لفو

  إذا لاااام تضااااف هااااذه األسااااماء تعاااارب بالحركااااات كبقيااااة األسااااماء مثاااال : أناااات أ  كااااريم , هااااذا أب

 حنون .

 المتكلم تعرب بالحركات المقدرة مثل : سافر أبي , ودعت أخي . ياء ت إلىإذا أضيف 

األساااااماء الخمساااااة تعامااااال معاملاااااة المثناااااى إذا وردت بصااااايغة المثناااااى : األخاااااوان متفقاااااان , سااااامعت 

 الحموين , يجب على األبوين االنتباه .

 ) كناااتم ذوي نفاااوذ تعامااال فاااي صااايغة الجماااع معاملاااة جماااع الماااذكر الساااالم : أناااتم ذوو نفاااوذ ,  ) ذو

 , أنتم من ذوي النفوذ .

  (تتغيااار كلماااة  أبىىىي بكااار , أبىىىابكااار ,  أبىىىو , ) حساااب الموقاااع األعراباااي فاااي لوساااماء  ) أبىىىو (بكااار

 المعاصر . االستعمالالقديمة وهناك ميل إلى تثبيت الصيغة في 

 ) تنطق هذه الكلمات بدون شدة . ) أب , أخ , ا ب , ا خ 

 أمثلة في اإلعراب :

مبتااادأ أسااام أشاااارة مبناااي علاااى الساااكون فاااي محااال رفاااع مبتااادأ , أب :  -هاااذا أب حناااون :  هاااذا :  -1

 حنون : صفة مرفوعة بالضمة . –خبر مرفوع بالضمة 

خبااار مرفاااوع باااالواو ألناااه مااان األساااماء الخمساااة ,    -أباااو : -مبتااادأ    -هاااذا أباااو صاااديقي  : هاااذا :  -2

 .ف إليه مضاف إليه مجرور بالكسرة و الياء مضا -صديقي : 

خباااار مرفااااوع  -متفقااااان : –مبتاااادأ مرفااااوع باااااإللف ألنااااه مثنااااى   -** األخااااوان متفقااااان  :   األخااااوان :

 باإللف ألنه مثنى .

حااارف  -علاااى : –فعااال مضاااارع مرفاااوع بالضااامة  -** يجاااب علاااى األباااوين االنتبااااه إلاااى ذلاااك  :  يجاااب :

 ر ومجرور .جا -إلى ذلك : –أسم مجرور بالياء ألنه مثنى  -األبوين :  –جر 

خباااار كااااان  -ذوي : –ثاااام : أسااامها فااااي محاااال رفاااع  –** كناااتم ذوي نفااااوذ :  كناااتم فعاااال ماضااااي نااااقص 

 مضاف إليه مجرور بالكسر .  -نفوذ :       –منصوب بالياء على طريقة جمع المذكر السالم 
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 ر ــحــر الــعــشــال

 األدب قسمان :  شعر  ونثر 

 . أنواع متعددة منه الوجداني و المسرحي و التعليمي و الملحمي   الشعر :

فيقسااام علاااى أسااااس أسااالوبه إلاااى قسااامين هماااا :  النثااار الفناااي و النثااار العلماااي و الفناااي مناااه علاااى   النثىىىر :

 أما النثر العلمي فمتخصص بنقل األفكار العلمية . –نوعين : أبداعي , وصفي 

 سنتحدث عن الشعر أوالً :

هااااو فاااان أسااااتخدام اللغااااة بطريقااااة إيقاعيااااة منغمااااة وينطااااوي علااااى قيمااااة جماليااااة نابغااااة ماااان  فالشىىىىعر :

 أحاسيس الشاعر وانفعاالته , فضالً عن قيم أخرى أخالقية واجتماعية أو فكرية أو حياتية عامة  .

 ويقسم الباحثون العصور األدبية على ستة عصور أساسية هي :

ال يحااادد البااااحثون بدايتاااه إال أن النصاااوص األدبياااة التاااي وصااالتنا تعاااود  عصىىىور مىىىا قبىىىل اإلسىىىالم : -1

إلااى مااائتي ساانة قباال ظهاار اإلسااالم , وماان أباارز النصااوص المتكاملااة ماان حيااث البناااء الفنااي التااي 

رجاااح البااااحثون أوليتهاااا مااان حياااث الشاااكل الرائاااع و البنااااء هاااي ) المعلقاااات ( وهاااي قصاااائد ذاع 

 صيتها وأحبها الناس . 

أسااااتهوت الدارسااااين ومحبااااي األدب فحفظوهااااا , وقياااال أنهااااا علقاااات علااااى  فااااي تسااااميتها وقاااادواختلااااف 

جااادران الكعباااة , أو تعلاااق فاااي األذهاااان أو لهاااا صااالة باااالعلق ,  بمعناااى الثماااين النفااايس , وذكااار أنهاااا سااابع 

أو تسااااع أو عشاااار , فماااان أصااااحابها ) أماااارؤ القاااايس , ولبيااااد , وطرفااااة باااان العبااااد , وعنتاااارة العبسااااي , 

فضاااالً عاان ) األعشاااى و  لثاااوم , والحااارث باان حلااازة اليشااكري , وزهياار بااان أبااي ساالمى ( ,وعماار باان ك

 النابغة الذيباني و عبيد بن األبرص ( .

ومااان النصاااوص األخااارى التاااي نضاااجت وذاع صااايتها فاااي هاااذا العصااار هاااي المفضاااليات و األصااامعيات 

 . , ومن أغراضه التي تنوعت هي الوصف و الفخر و الغزل و المديح و الهجاء

يبااادأ هاااذا العصااار بظهاااور الااادين اإلساااالمي وينتهاااي بقياااام الدولاااة األموياااة   عصىىىر صىىىدر اإلسىىىالم : -2

هاااا   , والشااااعراء الااااذين عاشااااوا العصاااارين , عصاااار مااااا قباااال اإلسااااالم وعصاااار صاااادر  41ساااانة 
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 وسااالم وألاااه صااالى هللا عليااهاإلسااالم أطلاااق علااايهم المخضااارمون مااانهم حساااان باان ثابااات شااااعر الرساااول )

 ولبيد و الحطيئة .. ( وكعب بن زهير

( وأصاااحابه و  وسااالم وألاااه صااالى هللا علياااهوتمياااز الشاااعر باااأغراض أخالقياااة كالشاااعر الاااديني ومااادب الرساااول )

الخلفااااء الراشااادين وشاااعر الفتوحاااات اإلساااالمية وهجااااء المشاااركين و الااادفاع عااان اإلساااالم ومااان أشاااهر 

  شعراء هذا العصر هو حسان بن ثابت , وعبد هلل بن رواحه , وكعب بن مالك .

هااا  , وقاااد اتساااعت 132هااا  , وينتهاااي بقياااام الدولاااة العباساااية فاااي  41يبااادأ سااانة  العصىىىر ا مىىىوي : -3

فياااه األغاااراض الشاااعرية مثااال الهجااااء الاااذي تطاااورت داللتاااه مناااه ) النقاااائض ( ومفردهاااا نقيضاااه :  

 وهي أن ينظم شاعر قصيدة في ذم آخر فيجيبه بقصيدة من الوزن نفسه و القافية نفسها .

ا العصااار هاااي الغااازل , ومااان الشاااعراء الاااذين عرفاااوا باااه ) جميااال ومااان الموضاااوعات الباااارزة فاااي هاااذ

وكثيااار عااازة وعمااار بااان أباااي ربيعاااة ( ومااان أشاااهر شاااعراء النقاااائض جريااار و الفااارزدق واألخطااال   وبثيناااة

. 

هااا  , فقاااد 656هااا  , وينتهاااي بهجاااوم المغاااول علاااى بغاااداد سااانة  132يبااادأ عاااام  العصىىىر العباسىىىي : -4

صااار أخااار الزدهاااار الحيااااة العلمياااة فاااي مجااااالت أزدهااار األدب فاااي هاااذا العصااار أكثااار مااان أي ع

 الحضاري . اإلشعاعشتى فأصبحت بغداد قبلة العلماء ومركز 

ومااان أبااارز شاااعراء هاااذا العصااار هااام   بشاااار بااان بااارد , أباااو ناااؤاس المعاااري   وغيااارهم , كماااا ظهااار 

ا و علماااء فااي أصااناف المعااارف ماانهم   الخلياال باان أحمااد الفراهياادي و المباارد وأباان قتيبااة وأباان سااين

ولغتاااه و الفاااارابي   وفاااي هاااذا العصااار تطاااور الشاااعر العرباااي كثياااراً فاااي أسااالوبه وصاااورته الشاااعرية 

  تنوعت موضوعاته .

يختلااف الباااحثون فاااي تحديااد بدايااة هااذا العصااار ولكاان أغلااب الباااحثين يااارون  العصىىور المتىىأخرة : -5

 ما بعده . م , ويستمر إلى يومنا هذا وإلى 1798أنه يبدأ بحملة نابليون بونابرت سنة 

الاااادعوة إلااااى الحياااااة الحاااارة الكريمااااة , واسااااتقالل األمااااة , ومحاربااااة الظلاااام  ومىىىىن أهىىىىم موضىىىىوعاته :

 . واألستعمار , والتخلف , واألمراض األجتماعية , واألخذ بأسباب التقدم , و الدعوة إلى الحرية 
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محساااان وماااان أشااااهر شااااعراء هااااذا العصاااار معااااروف الرصااااافي , وأحمااااد الصااااافي النجفااااي , وعبااااد ال

الكاااااظمي , ومحمااااد مهاااادي الجااااواهري , وعلااااي الشاااارقي , وأبااااو القاساااام الشااااابي , وحااااافظ إبااااراهيم , 

 وإبراهيم طوقان , والبارودي , وإيليا أبو ماضي , والحبوبي وآخرين .

 والشعر من حيث أسلوبه نظمه نوعان :

, وأن أوزان يقاااوم هاااذا الشاااعر علاااى الاااوزن و القافياااة و البيااات ذي الشاااطرين  الشىىىعر العمىىىودي : -1

الشاااعر أو بحاااوره متنوعاااة تنتهاااي بقافياااة موحااادة , كماااا فاااي الشاااعر العرباااي مااان نحاااو المعلقاااات 

  وشعر المتنبي وأبي تمام والجواهري وشوقي وغيرهم .

وهاااو أبساااط  –اإليقااااع أو ماااا اصاااطلح علاااى تساااميته شاااعر التفعيلاااة , فيقاااوم علاااى  الشىىىعر الحىىىر : -2

وعلاااى تناااوع القاااوافي أو غيابهاااا تمامااااً ماااع إيحااااء وتكثياااف ورماااز  –صاااورة مااان صاااور الاااوزن 

وغماااوض شااافاف وإحاااالل الساااطر الشاااعري بااادالً مااان البيااات ذي الشاااطرين , ومااان شاااعرائه ) بااادر 

 شاكر السياب , ونازك المالئكة , وعبد الوهاب البياتي , وصالب عبد الصبور ( وغيرهم .

جابة لكااال العوامااال الحضاااارية و الفكرياااة والفنياااة ولااادت القصااايدة الحااارة لتصااابح ظااااهرة علاااى ياااد واسااات

ناااازك المالئكاااة وبااادر شااااكر الساااياب , إذ كانااات قصااايدة ) الكاااوليرا ( لناااازك المالئكاااة التاااي كتبااات فاااي 

هااال كاااان حباااا ( التاااي نظمااات بعاااد ذلاااك بقليااال تمثااال أولاااى محااااوالت , وقصااايدة الساااياب )  1946نهاياااة 

       . بعد الحرب العالمية الثانية والتي تحقق بفضلها انتشار ظاهرة الشعر الحر  نشعراء العراقييال

 

 ةـكـالئـمـازك الـن

لعاال أولااى العواماال المااؤثرة فااي نشاااطها األدبااي و الشااعري نشااأتها فااي أساارة تعنااي باااألدب عنايااة فائقااة 

كااان ماان شااعرائها أبوهااا صااادق المالئكااة و خالهااا جمياال المالئكااة وعبااد الصاااحب  وهااي أساارة شاااعرية

المالئكاااة وقاااد سااابق هاااؤالء كلهااام والاااد جااادها ) محماااد حسااان كباااة (  إذا كاااان واحاااداً مااان شاااعراء القااارن 

 التاسع عشر .

 وكااان حجااة فااي الفقااه اإلسااالمي وأمهااا سااليمة عبااد الاارزاق والتااي عرفاات بااين أفااراد أساارتها باا  )ساالمى(

, والتاااي كانااات توقاااع قصاااائدها باااأم نااازار , وكانااات أختهاااا فاااي اللغاااة و النحاااو ساااعاد و أحساااان تعنياااان 

 .باألدب و الثقافة وممارسات الكتابة 
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ثقافاااة والااادها ولقاااد كاااان لنشاااأة الشااااعرة فاااي ظااال هاااذه األسااارة أثااار  ويبااادوا أن شااااعرتنا قاااد اساااتفادت مااان

ادهاااا ماااع بعضاااها تها ميساااورة الحاااال وعالقاااات أفرفاااي تطلعاتهاااا األدبياااة وفاااي مواقفهاااا فقاااد كانااات أسااار

 . حترامالبعض قائمة على األ

فقااااد اقترناااات ثقافتهااااا األدبيااااة بالثقافااااة الفنيااااة فكاناااات تمااااارس الرساااام و التصااااوير وعنياااات بالموساااايقى إذا 

كاناات قاااد انتمااات إلااى معهاااد الفناااون الجميلاااة ببغااداد و تنمياااة لثقافتهاااا اللغوياااة فقااد درسااات اللغاااة االنكليزياااة 

فاااي المعهاااد الثقاااافي البريطااااني فاااي بغاااداد و درسااات اللغاااة الفرنساااية لعااادة سااانوات وقاااد هياااأ لهاااا كااال هاااذا 

السااابيل إلاااى السااافر إلاااى الوالياااات المتحااادة , وكاااان لهاااذه الرحلاااة العلمياااة أثااار شاااديد فاااي توجههاااا لدراساااة 

 النقد . 

ة لدراسااااة األدب وبعاااد ثاااالث ساااانوات بعاااد عودتهااااا قبلااات فااااي جامعاااة وسكونساااان فاااي الواليااااات المتحاااد

 والفرنسية . واإليطاليةالمقارن فزاد ذلك من اطالعها على األدب األوربية كاأللمانية 

وخاااالل هااااتين السااانتين كتبااات أبحاثااااً باالنكليزياااة وأخااارى بالعربياااة نشااار بعضاااها فاااي صاااحيفة األهااارام , 

 . 1966القاهرة عام 

ولقااد تجمعاات كاال هااذه العواماال لتحاادد لنااازك المالئكااة نااوع شااعرها فااي هااذه المرحلااة ماان حياتهااا , فقااد 

كاااان لطبيعتهاااا الرقيقاااة و إحساساااها الحااااد باألشاااياء وثقافتهاااا الواساااعة العميقاااة و ماااا صاااادفها مااان مواقاااف 

 زين ., كان لهذا كله أثر في أن يطبع شعرها بطابع عاطفي رومانتيكي حمؤلمة وظروف صعبة 

 أصدرت نازك المالئكة خالل مسيرتها الشعرية ثماني مجموعات شعرية على التوالي : 

 1968, شاااجرة القمااار  1957, قاااراره الموجاااة  1949, شاااظايا ورمااااد عاااام  1947عاشاااقة الليااال عاااام 

,  1978, للصااااالة و الثااااورة  1977, يغياااار ألوانااااه البحاااار  1970, مأساااااة الحياااااة و أغنيااااة اإلنسااااان 

, وهااااذا معناااااه أن  1946-1941واوينهااااا ) عاشااااقة اللياااال( يمثاااال شااااعرها المجمااااوع بااااين عااااام وأول د

 مسيرتها الشعرية قد أستغرق منها حوالي أربعين عاماً .

وناااازك المالئكاااة تحاااس بااااآلم وتشاااعر بماااا حولهاااا مااان ظلااام وجاااور ولقاااد تجلااات النزعاااة اإلنساااانية فاااي 

إلخااااء فاااي شاااعرها وهاااي تتحااادث عااان ماساااي شاااعرها مناااذ وقااات مبكااار , وكانااات تااادعو إلاااى المحباااة وا

الحااارب , وكاااان منظااار الرياااف الباااائس ياااؤذي نفساااها فتثاااور علاااى الواقاااع األلااايم وتعبااار عااان مشااااعرها 

 الثائرة وتصف حالة الريفيين .

ونجاااد فاااي شاااعرها النهااار هاااو مصااادر الخيااار و النمااااء يصااابح مااادمراً حينماااا يفااايض ويغااارق الحقاااول و 

هااار إنساااانية الشااااعرة وتتساااع شاااكواها مماااا يحياااق باإلنساااان مااان البياااوت وتنجلاااي الصاااورة وتتضاااح وتظ
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مآساااي واآلم وتنتهاااي إلاااى صاااورة قاتماااة تعبااار عااان مصاااير اإلنساااان , فكااال شااايء مصااايره إلاااى الااازوال 

 .وال أمل ل نسان في هذا الوجود 

, ويغااارق بغاااداد وبعاااض جوانبهاااا و تتصاااوره الشااااعرة  1954وتعشاااق النهااار بغاااداد ويفااايض فاااي عاااام 

 فت ق ول :    لنهر العاشق   و تسمية أيضاً   النهر العمالق  وتسميه   ا

 أين تمضي أنه يعدو علينا

 راكضاً عبر حقول القمح ال يلوي خطاه

 باسطاً في لمعة الفجر ذراعيه إلينا

 طافراً كالريح نشوان يداه

 سوف تلقانا ونطوي رعبنا أنى مشينا

 أين يغدو وهو قد لف يديه

 حول أكتاف المدينة

 يعمل في بطء وحزم وسكينةأنه 

 ساكباً من شفتيه

 قبالً طينية غطت مراعينا الحزينة
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 ةــالغـــبــال

هاااو تااازيين األلفااااظ و المعااااني باااألوان بديعياااة مااان الجماااال اللفظاااي و المعناااوي كالطبااااق و  علىىىم البىىىديع :

 الجناس والتورية و السجع وحسن التعليل ...... الخ.

 : وضده في الكالم , وهو قسمان : هو الجمع بين المعنى الطباق-    

وهاااو الجماااع باااين لفظتاااين متضاااادتين فاااي المعااااني , كماااا فاااي قولاااه تعاااالى  )   -أوالً : طبىىىاق إيجىىىاب :

تاااولج الليااال فاااي النهاااار و تاااولج النهاااار فاااي الليااال وتخااارج الحاااي مااان الميااات و تخااارج الميااات مااان الحاااي 

 وترزق من تشاء بغير حساب ( .

اآليااااة الكريمااااة عاااادد ماااان المعاااااني المتضااااادة وهااااي : ) اللياااال والنهااااار ( و ) الحااااي والمياااات ( ,  ففااااي

وكاااذلك قولاااه تعاااالى ) وتحسااابهم أيقاضااااً وهاااو رقاااود ( , فقاااد أجتماااع ضااادان هماااا ) األيقاضااااً و الرقاااود ( 

. 

  -ومن األمثلة األخرى على طباق اإليجاب ما يلي :

 صير وال الظلمات وال النور (.قال تعالى ) وما يستوي األعمى و الب -1

 قال تعالى ) فليضحكوا قليالً وليبكوا كثيراً( . -2

 أعدل القضاة من أنتصر على يديه الحق وانهزم الباطل . -3

 وهو الجمع بين اللفظ ومنفية كما في قول الجواهري :  -ثانياً : طباق السلب :

 بأن جراَب الضحايا فُم          تعلُم            أتعلُم أم أنت ال   

اللفظ مااان ناحياااة السااالب واإليجااااب أي أن تختلفاااان فاااي بااا فاااي البيااات الساااابق يقاااع التضااااد باااين كلمتاااين

 التضاد حصل بسبب نفي الكلمة  ) تعلم  , ال تعلم ( , ومن األمثلة األخرى :

 ال يخلد اإلنسان بماله وإنما يخلد بعمله  . -1

 جد بمالك وال تجد بعرضك  . -2

 أنا أحب المتواضع وال أحب المتكبّر  . -3

 : أن ياااؤتي بمعنياااين أو أكثااار ثااام ياااؤتى بماااا يقابااال ذلاااك علاااى الترتياااب كماااا فاااي فهاااي  -أمىىىا المقابلىىىة

 قول خالد ) ليس له صديق في السر وال عدوَّ في العالنية ( , ومن األمثلة األخرى :
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 قال أحد الحكماء ) َكدُر الجماعة خيُر من صفو الفرقة ( . -1

 قال تعالى ) ُيحل لهم الطيبات وُيحرم عليهم الخبائث ( . -2

 العدو يظهر السيئة ويخفى الحسنة . -3

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

 وهو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى وهو نوعان :  -اس :ـنـجـال 

وهاااو ماااا أنفاااق فياااه اللفظاااان بناااوع األحااارف ووزنهاااا وعاااددها وترتيبهاااا , كماااا   -التىىىام :الجنىىىاس  -1

 في قوله تعالى ) ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ( .

ففااااي األولااااى جاااااءت بمعنااااى  الكريمااااة وجاااادنا لفظااااة ) الساااااعة( مكااااررة ماااارتين , اآليااااةإذا نظرنااااا إلااااى 

 -)القيامة( , وفي الثانية جاءت بمعنى )الوقت المعروف( . وكذلك في قول الشاعر : 

 لم يبق غيرك إنساناً يالُذ به                      فال برُحت لعين الدهر إنساناً 

لثانيااة جااااءت فااي البيااات المااذكور وردت كلماااة )إنساااناً ( مااارتين فااي األولاااى جاااءت بمعناااى الرجاال وفاااي ا

 بمعنى سواد العين .

ويساااامى بالجناااااس الناااااقص وهااااو مااااا ألختلااااف فيااااه اللفظااااان فااااي نااااوع  -الجنىىىىاس غيىىىىر التىىىىام : -2

 الحروف ووزنها وعددها وترتيبها كما في األمثلة اآلتية :

الكريمااة  أأليااه, ففااي هااذه  مئااذ ناضاارة إلااى ربهااا ناااظرة (قااال تعااالى ) وجااوه يو نىىوع الحىىروف : - أ

وردة كلماااة )ناضااارة( بمعناااى ناعماااة ومشااارقة , وكلماااة )نااااظرة ( الثانياااة بمعناااى شاخصاااة , وقاااد 

 أختلفت اللفظتان بنوع الحروف وهما الضاد و الظاء .

 قالت الخنساء : عدد الحروف :  - ب

  ح الجوى بين الجوان إن البكاء هو الشفاء من

حرقاااة وشااادة الوجاااد , و) الجاااوانح ( األضاااالع ففاااي البيااات الساااابق  وردت كلماااة )الجاااوى ( بمعناااى ال 

 وقد أختلفت اللفظتان بعدد الحروف .
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(    اللهااام كماااا حّسااانت َخلقاااي حّسااان ُخلقاااي  وسااالم وألاااه صااالى هللا علياااه)قاااال الرساااول  وزن الحىىىروف : - ج

  , حيااااث وردت فااااي الحااااديث كلمااااة )َخلقااااي ( و )ُخلقااااي ( األولااااى بمعنااااى )الخلقااااة ( و الثانيااااة 

 أو الخصال ( .بمعنى ) الخالل 

 قال الشاعر :  ترتيب الحروف : - ب

 سماحة المرء ضرّب من حماسته                 والحلُم أَل وحيداً ماله ألُ 

فااااي البياااات المااااذكور أختلفاااات كلمااااة )سااااماحته وحماسااااته ( فااااي ترتيااااب الحااااروف , فالسااااماحة هااااي 

 التساهل واللين , والحماسة هي الشجاعة .

 

 

 :  أو هاااو توافاااق الفاصااالتين فاااي كااال فقااارتين أو أكثااار فاااي الحااارف  وهاااو الكاااالم المقفاااى السىىىجع ,

 األخير .

غاان وصااناعة , هااذا إذا جاااء سااهالً ماان غياار تكلااف , أمااا إذا جاااء متقصااداً متعمااداً فأنااه يصاابح  والسااجع

 قبيحاً ثقيالً , كما في األمثلة اآلتية :

 إال تذكرة لمن يخشى( .عليك القران لتشقى *  أنزلناقال تعالى ) طه ما  -1

 الكوثر * فصل لربك وأنحر * إن شانئك هو ألبتر ( . أعطيناكقال تعالى ) إنا  -2

 قال تعالى ) قل هو هللا أحد * هللا الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد ( . -3

عااااام وصاااالوا   ) أيهااااا الناااااس أفشااااوا السااااالم وأطعمااااوا الط   صاااالى هللا عليااااة وألااااه وساااالم قااااال الرسااااول  -4

 بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم ( . 

فااي األمثلااة السااابقة نجااد كااالً منهااا يتكااون ماان جماال , وتساامى الكلمااة األخياارة ماان كاال جملااة )فاصاالة( , 

الثانياااة الفواصاااال هاااي ) الكااااوثر ,  اآلياااةاألولااااى الفواصااال هاااي ) تشااااقى , تخشاااى ( , وفااااي  اآلياااةففاااي 

     .حر الراء , وهكذا بقية األمثلة أنحر , البتر ( وقد تشابهت ب
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 الدراسات ا دبية

 احمد شوقي 

, ألب كاااردي وأم مااان أصاااول تركياااة , وكاااان جدتاااه ألماااه  1868ولاااد أحماااد شاااوقي بحاااي بالقااااهرة عاااام 

, وعلاااى جاناااب مااان الغناااى والثاااراء فتكلفااات بتربيتاااه حفيااادها  إساااماعيلتعمااال وصااايفة فاااي قصااار الخاااديوي 

 ونشأ معها في القصر , ولما بلغ الرابعة من عمره ألتحق بُكتاب الشيخ صالح .

,  االبتدائيااااةبمدرسااااة المبتااااديان  , ثاااام ألتحااااق فحفااااظ قاااادراً ماااان القااااران وتعلاااام مبااااادئ القااااراءة و الكتابااااة

ه ماااان مصااااروفات المدرسااااة , وأنكااااب علااااى دواوياااان ئااااهااااا نبوغاااااً واضااااحاً كااااوف  عليااااه بأعفاوأظهاااار في

 فبدأ الشعر يجري على لسانه . فحول الشعراء حفظاً واستظهاراً ,

م , وأنتساااب إلاااى قسااام الترجماااة  1885وفاااي الخامساااة عشااارة مااان عماااره التحاااق بمدرساااة الحقاااوق سااانة 

الشااايخ   محماااد  الاااذي قاااد أنشااا  بهاااا حاااديثاً وفاااي هاااذه الفتااارة بااادأت موهبتاااه الشاااعرية تلفااات نظااار أساااتاذة

علااى نفقااة الخااديوي توفيااق  ى فيااه مشااروع شاااعر كبياار , ثاام بعااد ذلااك سااافر إلااى فرنساااأالبساايوني   ور

   األولى منطلقات شوقي الفكرية واإلبداعية . , وقد حسمت تلك الرحلة الدراسية

وبالشااعراء العاارب الكبااار طااوال إقامتااه بأوروبااا كااان فيهااا بجسااده بينمااا ظاال قلبااه معلقاااً بالثقافااة العربيااة 

ء الفرنسااايين وعلاااى رأساااهم المتنباااي , لكااان تاااأثره بالثقافاااة الفرنساااية لااام يكااان محااادوداً , وتاااأثر بالشاااعرا

 ر .وباألخص راسين ومولي

باااايع شاااعراء العااارب كافاااة شاااوقي أميااار للشاااعر , وبعاااد تلاااك الفتااارة نجاااد تفااار  شاااوقي  1927وفاااي عاااام 

ي هاااذا المجاااال عربيااااً ومااان مسااارحياته الشاااعرية   مصااارع للمسااارب الشاااعري حياااث يعاااد الرائاااد األول فااا

   وقمبيز , ومجنون وليلى , وعي بك الكبير . اتراكيلوب

 ي ـوقـر شـعـزات شـميـم

لشاااوقي الرياااادة فاااي النهضاااة األدبياااة والفنياااة و السياساااية واالجتماعياااة والمسااارحية التاااي مااارت بهاااا , أماااا 

التاااي قالهاااا ومااان يراجاااع ذلاااك فاااي ديواناااه     صاااائدهقفاااي مجاااال الشاااعر فهاااذا التجدياااد واضاااح فاااي معظااام 

  ال يفوته تلمس بروز هذه النهضة .الشوقيات   
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لقاااد كاااان الشااااعر يملاااك نصااايباً كبياااراً مااان الثقاااافتين العربياااة والغربياااة , فاااألى جاناااب ثقافتاااه العربياااة كاااان 

ثر بشاااعرائها وهاااذا ماااا متقنااااً للفرنساااية التاااي مكنتاااه مااان اإلطاااالع علاااى آدابهاااا و النهااال مااان فنونهاااا و التاااأ

  ظهر في بعض نتاجه وما استحدثه في العربية من كتابة المسرحية الشعرية ألول مرة .  

 أعمال الشاعر الكاملة :

خلااف ديوانااااً ضااخماً عااارف بااديوان )الشاااوقيات( وهاااو يقااع فاااي أربعااة أجااازاء , وروايااات شاااعرية تمثيلياااة 

 ز , علي بك الكبير , عنترة , الست هدى   .منها : هي   مصرع كيلوباترا , مجنون ليلى , قمبي

 قصيدة  نهج البردة 

 أحل سفك دمي األشهر الُحرم            ريّم على القاع بين الباِن والعلِم     

 لو شفَّك الوجُد لم َتعذل ولِم تلمِ            يا الئمي في هواه و الهوى قدّر     

 وإن بدا لك منها ُحسُن ُمبتسم         يا نفُس , دنياك ُتخفي كّل ُمبكية      

 جرُب بأدم يبكي منه في األدم           يفنى الزماُن , ويبقى من إساءتها  

 وتارة في قرار البؤس و الَوصمِ          طوراً تمدك في ُنعمى وعافية       

 فقّوم النفس باألخالِق تستقمِ        صالُب أمرك لوخالق مرِجُعه       

 والنفُس من شرها في مَرتٍع وَخمَ     من خيرها في خير عافيًة       والنفسُ 

 ُيمْسك ِبمفتاب باب هللا يغتنمِ            لزمُت باب أمير األنبياء , ومن    

 وبغيُة هللا من ُخلٍق ومن َنسمِ         محمُد صفوةُ الباري , ورحمتُه     

 وٌد ؟ وجبريل األمين ظميمتى الور  وصاحُب الحوض يوم الُرسٌل سائله   
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 الدراسات النحوية 

 الضمائر

 تسميتها

 ويقال له االسم الظاهر . ((رجل , وقلم , واحترام ))من األسماء ما يُدل على مسّماه دون قرينة نحو : 

ومنها ما هو مبهم ال نعرف مدلوله إالّ بقرينة موافقة من حركة أو لفظ أو حال نفهم من سياق الكالم 

 كالضمير . وفائدة الضمير أنه يحّل محل االسم ويمنع تكراره .

 فبدل أن نقول مثالً :

 استقبل سليماُن بُن زيٍد أخا سليمان بن زيد .                     

  نقول مختصرين : استقبل سليمان بن زيد أخاه .

أي خبأناه في ضميرنا , وَدلَلَنا عليه بحرف واحد هو الهاء  ((سليمان بن زيد))وهكذا نكون قد أضمرنا االسم 

 ولذلك نسمي هذه الهاء ضميراً , ونعتبرها اسماً حّل محّل االسم الظاهر . ((أخاه))في 

 . (( سمعتها)) في  (( ها ))ويكون الضمير لغيبة        نحو: هو وهي و 

 . ((سمعتك  ))كاف في أو لخطاب                   نحو: أنت وأنتم وأنِت وال

 . ((سمعنا  ))في  ((نا  ))أو لتكلُّم                      نحو: أنا ونحن و 

 الضمير : بارز أو مستتر 

 صوتنا ))في  ((نا  ))و  (( صوته)) فالبارز هو الذي يظهر كتابًة ونطقاً نحو : هم , ُهنَّ , الهاء في 

ه في ذهننا حين  (( َغنِّ )) اً . ففاعل فعل األمر والمستتر ما ال يظهر كتابة بل يقّدر تقدير هو ضمير مستتر نقدرِّ

 . ((أنت  ))وهذا الضمير هو  (( َغنَّ )) نقول للمخاطب 

 الضمير البارز : مّتصل أو منفصل 

 ((بعده  )): الهاء فيفالمتصل ال يكون مستقالًّ بل يلفظ مع كلمة أخرى يّتصل بها فيكون كأّنه جزٌء منها نحو 

 فهما ال ينفصالن لفظاً عّما يتصالن به . ((َسِمْعت  ))والتاء في 

 

       ((هم صادقون  ))والمنفصل نستطيع لفظه منفرداً , ويصّح االبتداء به , ووقوعه بعد إالّ نحو : 

 .  ((ال نحبُّ إال إّياك  ))و  ((إّياك نعُبد  ))و         
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منه أَْخَصُر من المنفصل , ال يصّح أن نستعمل المنفصل إالّ وبما أن الضمير وضع لالختصار , والمتصل 

 حيُث يتعّذر استعمال المتصل نحوّياً أو بالغياً .

 الضمير يستتر : وجوباً أو جوازاً 

وكذلك ضمير  ((آه  –اسمْع  ))يجب استتار ضمير المتكلّم في الفعل أو اسم الفعل اللذين ُيْسَندان إليه نحو : 

 . ((َهلُمَّ  –إسمْع  ))وضمير المخاطب  ((نسمع  ))المتكلّمين 

ويجوز استتار ضمير الغائب في الفعل الذي يسند إليه نحو )) الصبح َطَلع (( وكذلك ضمير الغائبة                     

 .  ((الشمس َطلََعْت  ))نحو : 

 الضمير المنفصل قسمان : 

ُهو وِهي ) يجوز فيهما تسكين الهاء بعد الواو والفاء في الشعر وما يشبه (                     –( مختّص بالرفع 1

 وهما وهم وهّن وجميعها للغيبَة . وأنَت وأْنُتما وأنُتْم وأَْنُتنَّ للخطاب . وأنا ونحُن للمتكلِّم .

 إّيا . –( مختّص بالنصب 2

 الضمير المتَّصل َثالَثة أقسام :

نهْضُت , نهُضوا , نهْضَن ,  ))التاء والواو والنون واأللف وياء المخاطبة . نحو :  –لرفع ( مختص با1

 . ((نهضا , انهضي 

.                                     ((أنهَضني , مكتبي  ))ياء المتكلّم نحو :  –( ما يشترك فيه النصب والجّر 2

 . ((أنهضك أبوك  –وه أنهضه أب ))وهاء الغيبة , وكاف الخطاب نحو : 

 . ((نهضْنا , أنهَضنا , واهتمَّ بنا  ))نا نحو :  – ( ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر  3

 التحليل اإلعرابي 

من الضمائر ما يدعى ضمير الفصل أو العماد ال محل له من اإلعراب يزاد بين المبتدأ والخبر ل يضاب : الكتاب مالحظة : 

                               –هو الصديق ومنها ما يدعى ضمير الشأن ويعرب مبتدأ أول قبل المبتدأ والخبر : هو الكتاب صديقك 

 إنه الكتاب صديقك .

 

 أنهضني معلِّمي

 انهض : فعل ماٍض مبنّي على الفتح , والنون : للوقاية )تقي آخر الفعل من الكسر( .

 . ((أنهض  ))والياء : ضمير مّتصل مبنّي على السكون في محل نصب مفعول به من 
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مرفوع به وعالمة رفعه ضمة أبدلت بها كسرة مجانسة للياء .                                  ((أنهض  ))معلم : فاعل 
 والياء : ضمير مّتصل مبنّي على السكون في محّل جّر باإلضافة .

 أنهضكما معّلمكما 

.  ((أنهض))أنهض : فعل ماٍض ... والكاف : ضمير متصل مبنّي على الضّم في محّل نصب مفعول به من 
 والميم : عالمة جمع العقالء . واأللف : عالمة التثنية .

معلِّم : فاعل ... والكاف : ضمير مّتصل مبنّي على الضّم في محل جّر باإلضافة . والميم : عالمة جمع 
 العقالء . واأللف : عالمة التثنية .

 أَنهْضناهم وأنهُضْونا 

ضمير  ((نا  ))الدالة على الفاعل . و  (( نا ))اله ب أَنهضناهم : أنهض : فعل ماِض مبني على السكون الّتص
مّتصل مبنّي على السكون في محّل رفع فاعل . والهاء : ضمير مّتصل مبنّي على الضّم في محّل 

 . والميم : عالمة جمع العقالء . (( أنهض )) نصب مفعول به من 

فعل ماٍض مبنّي على الضّم التصاله بواو الجماعة .              وأنهضونا : الواو حرف عطف . أنهض :
ضمير مّتصل مبنّي على  ((نا))والواو : ضمير مّتصل مبنّي على السكون في محّل رفع فاعل . و 

 . ((أنهض  ))السكون في محّل نصب مفعول به من 

 اسمع أنت 

 . ((أنت  ))وجوباً تقديره اسمْع : فعل أمر مبنّي على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه 

 المستتر . ((اسمع  ))أنت : ضمير منفصل مبنّي على الفتح في محّل رفع توكيداً لفاعل 

 َسِمَع هو ما قُْلُت 

 . ((هو  ))َسِمَع : فعل ماٍض مبنّي على الفتحة الظاهرة . وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره 

 المستتر . ((سمع  ))ّل رفع توكيداً لفاعل هو : ضمير منفصل مبنّي على الفتح في مح

 .  ((سمع  ))ما : اسم موصول مبنّي على السكون في محلّ  نصب مفعول به من 

قلت : قال : فعل ماٍض مبني على السكون الّتصاله بالتاء المتحّركة .                                                        
 على الضّم في محّل رفع فاعل . والتاء : ضمير مّتصل مبنيّ 

 

 

   

 


