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 التعلم أراد لمن وعبرا   دروسا   تشكل مهمة، موضوعات عدة ٌوسؾ سورة فً تجلت

 والؽضب، والحزن، الؽٌرة، انفعاالت فٌها تتجلى بمشاهد حافلة   السورةف واالعتبار؛

 ةبؽٌر ابتالء( السالم علٌه) ٌوسؾ للنبً االبتالء وبمشاهد والسرور، والخوؾ،

 أٌضا   السورة وفً والقوة، بالملك وابتالء بالسجن، وابتالء بالفتنة، وابتالء اإلخوة،

 لصبره ومشهد بصره، وفقدان ابنه، بفقدان (السالم علٌه) ٌعقوب النبً البتالء مشهد

 طول أن السورة وتبٌن. الشدٌدة معاناته رؼم قلبه إلى الٌأس تسرب وعدم الطوٌل،

 بمشاهد أٌضا   حافلة والسورة هللا، روح من الٌأس ٌعنً ال -طال مهما- االبتالء

ًْ  رؤٌا الرؤى؛ فٌها تتحقق  ٌوسؾ ورؤٌا الملك، ورؤٌا السجن، فً ٌوسؾ صاحَب

 .(السالم علٌه)

 على والخٌر الشر قوى تدافع وقوانٌن البشرٌة الطبٌعة سنن انطباق السورة وتوضح

 السورة توضح كما الزلل، من وٌعصمهم ٌوجههم الوحً كان وإن والرسل، األنبٌاء

 للسمو   نموذجا  أ أٌضا   السورة وتقدم والفتن، واالبتالء لؤلحزان األنبٌاء تحمل مدى

 الرخاء سنوات فً الحكم أمانة ىتولّ  قائد طرؾ من المقدرة، عند فووالع األخالقً،

 األزمة، من البالد فأخرج واإلحسان، بالعدل والعباد البالد وساس الشدة، وسنوات

 .المناطقشتى  فً الضر هممسّ  الذٌن الناس وأؼاث

ٌ ن  شتى وتكامل تفاعل تبٌن كما السلوك، تحرٌك فً االنفعاالت دور السورة وتب

ن التً لجوانبا  والوجدانٌة، والعقلٌة، والروحٌة، الجسمٌة، األبعاد: اإلنسان تكو 

 .بها وتأثره األخرى، الجوانب فً جانب كل تأثٌر وكٌفٌة والسلوكٌة،

 فً دروسا   الناس لتعلٌم( القصص) القصة على تعتمد التً السور من ٌوسؾ سورة

 التً لآلٌات أنموذج ٌوسؾ وسورة اآلخرٌن، تجارب من العبر واستخالص السلوك

ل بالعرض تتناول  القوه وما ومحٌطهم (والسالم الصالة علٌهم) األنبٌاء حٌاة المفصَّ

 أنموذج السورة وهذه. وأحزان وأهوال متاعب من الحق إلى الدعوة سبٌل فً

ٌَّة الشخصٌة المصالح وبٌن والهوى، العقل وبٌن والباطل، الحق بٌن للصراع  المبن

ٌَّ  على  السورة وهذه واإلنسانٌة، والمجتمع لؤلسرة العامة المصلحة وخدمة ة،األنان

ٌ ن واقعً مثال أٌضا   هما ، ٌصبح قد والبريء كظالم، ٌعامل قد المظلوم أن كٌؾ ٌب  متَّ

ٌُودع وبهتانا ، زورا   علٌه ٌُحكم قد -ومكانته مقامه عال مهما- شخصا   وأن  السجنَ  و

 .المجرمٌن مع

 فً هم كما للبشر الوجدانٌة والحٌاة البشرٌة، االنفعاالت ورةالس هذه فً وتتجلى

 -العزٌز وامرأة ٌوسؾ إخوة مثل- بعضهم ٌحاول وعندما أقنعة، دون الواقع،

 الشجر أوراق تتساقط كما تتساقط أن تلبث ال فإنها والعفاؾ؛ الخٌر أقنعة اصطناع

 .الخرٌؾ فصل فً

 من كثٌر ذلك ٌؤكد كما- نزلت قد الكرٌمة السورة هذه فإن أمر، من ٌكن ومهما

 علٌه هللا صلى) هللا رسول على واألحزان اآلالم فٌه اشتدت عام فً -المفسرٌن

 ذلك عرؾ حتى طالب؛ أبً وعمه (عنها هللا رضً) خدٌجة زوجته لوفاة (وسلم

 علٌه هللا صلى) هللا رسول على األحزان فٌه اشتدت عام   ،(الحزن عام)بـ العام

 األحزان مع التعامل كٌفٌة المسلمٌن لتعلم السورة هذه فنزلت باعه،أت وعلى (وسلم

  علٌهم) األنبٌاء حٌاة من أنموذج بعرض وذلك الحٌاة؛ ومصاعب الشدائد ترافق التً



 

 هذا ٌكون لكً واألحزان؛ والشدائد لؤلهوال تعرضوا الذٌن( والسالم الصالة

 .األحزان مع التعامل فً به ٌُقتدى مثاال   األنموذج

 فٌها تتماوج متناؼمة، آٌات عن عبارة   (السالم علٌه) ٌوسؾ سورة فإن وباختصار؛

، ظهورا   االنفعاالت ، حبا   وإٌثارا ، حسدا   وضعفا ، قوة   واختفاء   وفرحا ، حزنا   وكراهٌة 

 خصوصا ؛ والنشء عموما ، الناس لتعلٌم أٌضا   أنموذج القصة وهذه. وسرورا   ؼضبا  

 الخطأ بعد والفضٌلة الحق إلى الرجوع وكٌفٌة انفعاالتهم، وضبط سلوكهم، تهذٌب

 .والرذٌلة

 مباشرة، بطرٌقة ٌوسؾ البنه الرؤٌا ٌفسر أن (السالم علٌه) ٌعقوب النبً ٌشأ لم

 حال وكذلك ،بمستقبله عالقة لها أن كما بإخوته، عالقة الرؤٌا لهذه بأن أفهمه ولكنه

 العلٌم هللا أن: أٌضا   وأفهمه ،(مستقبلٌة) ٌةؤتنب   داللة وذات رمزٌة فإنها الرؤى؛ كل

َؤى، تعبٌر: أي األحادٌث؛ تأوٌل على بالقدرة أكرمه قد الحكٌم  بمكانة أكرمه كما الر 

 .وإسحاق إبراهٌم قبل؛ من ٌعقوب آل أكرم كما عالٌة

 مما أكثر ٌوسؾ ٌحب   أباهم أن ٌشعرون شك وال (السالم علٌه) ٌوسؾ إخوة كان لقد

ٌ ل هكذا أو ٌحب هم،  وهو األصؽر، ابنه وهو ٌوسؾَ  ٌعقوبُ  ٌحب   ال وكٌؾ إلٌهم، ُخ

 من أكثر األصؽر ابنه األب ٌحبَّ  أن الطبٌعً ومن األم؟ حنان من المحروم

 سنا   األكبر األبناء ولكنَّ  والحماٌة، الرعاٌة إلى اآلخرٌن من أحوج ألنه اآلخرٌن؛

 األصؽر بناال حصول إلى ٌؤدي قد مما ناء؛األب بٌن بالعدل ٌُِخل   ذلك أن ٌعتقدون

 قد بما أٌضا   االستئثار بل فقط؛ أحدهما بحبَّ  أو الوالدٌن بحب   لٌس االستئثار على

 له وهذا. التفضٌل أسالٌب من ذلك وؼٌر وممتلكات، أموال من األبوان علٌه ٌجود

 كما أكثر ٌةوحما رعاٌة إلى األصؽر الطفل حاجة جانب إلى إذ الواقع؛ فً ٌبرره ما

 األبوٌن كدح بفضل له ُمه دت قد الصعاب ٌجد ما ؼالبا   الطفل هذا فإن الحال، ٌنبؽً

 علٌهم ٌقع ما ؼالبا   الذٌن سّنا ، األكبر واألخوات اإلخوة كد   وبفضل طوٌلة، لمدة

ٌ ن. واألمهات اآلباء مساعدة عبء  األبناء لترتٌب أن النفسٌة الدراسات بعض وتب

 .عامة بصفة وشخصٌتهم سلوكهم فً تأثٌرا  

 ال كٌؾ ٌوسؾ، من أبٌهم بحب   أجدر أنهم ٌشعرون (السالم علٌه) ٌوسؾ إخوة كان

 أهم الجماعة! الفرد قوة من أكبر الجماعة وقوة ،(عصبة) جماعة وهم بذلك ٌشعرون

 واحدة، وأم أب من ،(إخوة عشرة) جماعة وهم ال كٌؾ أعظم، ودورها الفرد، من

 !.أخرى أم   من ٌوسؾفً حٌن 

 ٌحكموا أن وإلى المبٌن، بالضالل أبٌهم على ٌحكموا أن إلى الشدٌدة الؽٌرة بهم أدت

 اإلصرار سبق ولكن اإلصرار، سبق مع واقع بالقتل هنا فالحكم بالقتل؛ ٌوسؾ على

ٌَّة صاحبته هذا  والشر الخٌر تصارع على ٌدل مما الجرٌمة، اقتراؾ بعد بالتوبة ن

 واالكتفاء ٌوسؾ، قتل بعدم ٌنصح أن إلى أحدهم دفعت درجة إلى بشدة، نفوسهم فً

 الذٌن المسافرٌن بمساعدة إال منه الخروج ٌستطٌع ال ،(بئر) ُجب   فً بإلقائه

 .ٌوسؾ إلنقاذ وبالتالً لالستسقاء، الجب   على سٌمرون

 ٌوسؾ، قتل عدم على فاتفقوا نفوسهم؛ فً قلٌال   خفَّت قد الشر نوازع وكأن

، فً إلقائه على ماعواإلج   هنا ونالحظ. الموت من النجاة فرصة له ٌعطً مما الُجب 

 



 

ٌ ر قد جماعة فً فردا   أن كٌؾ  وقراراتها أحكامها فً وٌؤثر كلها، الجماعة اتجاه ٌؽ

 .اإلٌجابً الوجدانً الجانب وبتجنٌد الحجة، بقوة وسلوكها

 على العمل هً اآلخر من ٌؽار الذي الشخص بها ٌقوم خطوة أول فً أن ال شك

 خوةإ ٌصل فكٌؾ األشكال، من شكل بأي بٌنهما واإلٌقاع المحبوبٌن، بٌن الفصل

 وكٌؾ أبٌه؟ ورعاٌة بحماٌة ٌحظى الذي بٌوسؾ ٌنفردون وكٌؾ هدفهم؟ إلى ٌوسؾ

 المكٌدة؟ فما المصٌدة؛ إلى واستدراج ومؤامرة، مكٌدة حبك من ال بد بٌنهما؟ ٌُفصل

 من بدال   الحب قناع اصطناع من بد ال ،األقنعة ارتداء من بد ال المصٌدة؟ وما

 من بدال   األمان وقناع والحسد، الؽٌرة من بدال   والرعاٌة الحماٌة وقناع الكراهٌة،

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ﴿ .الجرٌمة من بدال   البراءة وقناع الؽدر،

 فما [.ٕٔ ،ٔٔ: ٌوسؾ﴾ ]  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ  ائ

 لبق؛ بأسلوب الوجدانٌة حالته عن (السالم علٌه) ٌعقوب عبر األب؟ لقد جواب كان

ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ   ۆئ  ۈئ     ۈئ  : ﴿قال اذ مشاعرهم، ٌجرح لكٌال

 حزنه خوفه؛ ٌُْخؾِ  لم كما حزنه ٌُْخؾِ  لم لكنه[. ٖٔ:ٌوسؾ﴾ ]  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ

 .الذئب من بل -ظاهرٌا  - أبنائه من لٌس وخوفه، عنه، ٌوسؾ افتراق من

 وهم- جاؤوا فقد أبٌهم؛ وتضلٌل حزنهم عن للتعبٌر ٌوسؾ إخوة حجة إلى انظر

ق، الَّ إ ٌمكن ال واحد، فرد أمام تبكً التً فالجماعة ٌبكون، -جماعة  كان وإن تصدَّ

 فقد ولذا معروؾ؛ الفرد فً وتأثٌرها الجماعة فضؽط بكائهم؛ فً كاذبٌن أفرادها

 إتماما   كذب؛ بدم ٌوسؾ قمٌص على جاؤوا كما ،(ٌتباكون) ٌبكون جمٌعا   جاؤوا

 أباهم أن ٌعرفون كانوا ألنهم ذلك تحقٌق؛ عملٌة أي وتضلٌل الجرٌمة، خٌوط لحبك

ڄ  ڃ      : ﴿فقالوا. والفعل بالقول ٌضللوه أن فأرادوا نفوسهم؛ فً ٌجول ما تماما   ٌدرك

چ  ڇ  ڇ   ڇ   : ﴿بالفعل أما ،[1ٔ:ٌوسؾ﴾ ] چ   چ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  

ت كٌؾ فانظر[. 1ٔ:ٌوسؾ﴾ ]ڇ  إلقاء جرٌمة ارتكاب إلى ٌوسؾ بإخوة الؽٌرة أدَّ

، فً أخٌهم  مثال وهذا. أبٌهم على والكذب األثمان، بأبخس منه والتخلص الُجب 

 .السلوك فً االنفعالً الجانب تأثٌر لكٌفٌة واضح

 ٌعلم كما الرؤٌا، تفسٌر ٌعلم وهو ابنه قفرا على (السالم علٌه) ٌعقوب النبً وصبر

 قد ٌعقوب صبر ولكنَّ  أخرى؛ مرة ٌوسؾ مع سٌجمعه (وتعالى سبحانه) هللا بأن

 حزنا   الهالكٌن من لكان ٌعلمون؛ أبناؤه ٌكن لم ما هللا من ٌعلم كان أنه ولوال. طال

 ٌوسؾ. أصاب ما على

، من وأُْخِرجَ  بالحبل، م  ؼال وتعلَّق لالستسقاء، الُجبَّ  وقصدت قافلة، وجاءت  الُجب 

ى مما  فقد بالفرح؛ تعجبه عن رعبّ  وقد. ودهشته -(واردهم)- الرجل تعجب إلى أدَّ

 فأي   الحسن؛ فً ؼاٌة   ؼالما   ٌؽترؾ هو فإذا الماء، لٌؽترؾ بالدلو ٌستسقً راح

 ذاه ؼالمنا تأخذ أن ٌمكن ال: "بالمرصاد للساقً كانوا ٌوسؾ إخوة ولكنَّ ! ُبْشَرى

طوا كٌؾ فانظر"! بخس بثمن معدودة، بدراهم هءشرا علٌك نعرض ولكننا مجانا ،   فرَّ



 

 منه، ؼٌرتهم بفعل الزاهدٌن من فٌه وكانوا معدودة، بدراهم وباعوه أخٌهم، فً

ا ؛ ٌكن لم األساسً فهدفهم! وسٌلة بأي منه التخلص فً ورؼبتهم ٌّ  ٌرؼبوا لم إذ تجار

عبَ  من األموال على الحصول فً  ال حتى منه؛ التخلص هو الهدؾ بل ٌوسؾ؛ ٌْ

 أخرى، جهة من أبٌهم قلب إلى طرٌقهم من ٌزٌلوهلكً و جهة، من أقنعتهم تنكشؾ

 وهو هدفهم، تحقٌق دون منٌعا   حاجزا   ٌقؾ -اعتقادهم حسبب- ٌوسؾ كان فقد

 .أبٌهم بحب   االستئثار

؛ ؼٌابات من ٌوسؾ نجا وهكذا  ؼالم، وهو حٌاته، فً ٌدخله سجن أول وهو الُجب 

 استبد الذي الؽالم بهذا هللا لرحمة ٌا إلٌه، (تعالى) هللا وحً إال وحشته فً ٌؤنسه ولم

 ذوي ظلم أشد ما! إخوته طرؾ من الُجب   ظلمات فً ٌُلقى وهو ،والهلع الجزع به

، ظلمات فً ألقً لماذا ٌعلم ال وٌوسؾ شدٌدا   ٌكون ال وكٌؾ! القربى – الذي الُجب 

 تحٌطها مظلمة، زنزانة كان الُجبَّ  ولكنَّ  لؽرق، كثٌرة مٌاه فٌه كانت لو -شك الب

ة فوق ما إلى الجهات، كل من المٌاه  لٌلتها عن ؼاب قاحلة، أرض فً الؽالم، سرَّ

 !.البدر

ه، وبلػ مصر، عزٌز بٌت فً ٌوسؾ وكبر  جزاءَ  والعلم؛ الحكمة هللاُ  وآتاه أشدَّ

 دون من تمضً ال األٌام ولكنَّ  سرٌرته، صفاء اءَ وجز عمله، فً وإخالصه إحسانه

 .ظاهره فً قبٌحا   أم حسنا   االبتالء هذا كان سواء وابتالء، امتحان

ض  ضبطه مدى امتحان فً تمثَّل وقد عظٌم، ابتالء إلى (السالم علٌه) ٌوسؾ وتعرَّ

 بعد نفسه، عن تراوده وجمال   وجاه   مال   ذات امرأة  : شخصٌته فً الوجدانً للجانب

ه أن وحاولت به، وانفردت األبواب ؼلَّقت أن  جاه   من أوتٌت ما بكل الهوى إلى تجرَّ

 مددا   أخرى مرة   ٌوسؾ وٌتلقَّى. ربه برهان رأى أن لوال بها؛ وهمَّ  به، وهمَّت وفتنة ،

 أسٌر لوقع ذلك ولوال والفحشاء، السوء عنه لٌصرؾ هللا؛ رحمة وتدركه السماء، من

 تثٌر التً للشهوة، الخضوع نحو الوجدانً الجانب فً شدٌد   ٌل  م: والهوى الهوى؛

 .اللذة على والحصول التعل ق، فً والرؼبة الشدٌد، الحب   مشاعر بدورها النفس فً

 من فٌه ٌكون موقؾ فً (السالم علٌه) ٌوسؾ ٌضع قد السجن اختٌار أن برؼم

 أنه كما وأسبابها، الفتنة من ٌحمٌه ذلك أن إال -األقلفً  الناس أعٌن فً- الصاؼرٌن

 وسلطة الهوى تسل ط من وأنقذه لدعائه، هللا استجاب وقد (تعالى) هللا عند مقامه ٌرفع

ا   حكما   بالسجن علٌه ُحكم إذ النساء؛ كٌد عنه فصرؾ والجاه؛ المال ٌّ  .احتٌاط

؛ فً كان كما وحٌدا   السجن فً ٌوسؾ ٌكن لم  وال فتٌان، السجن معه دخل بل الُجب 

 قصة ٌروي منهم واحد كل جعلت ألفة؛ الثالثة الفتٌان بٌن نشأت قد أنهفً  كش

ًْ  إلى االستماع خالل من العزاء وٌجد سجنه،  .اآلخرٌن زمٌلٌه قصَت

 األٌام، أحد صباح وفً النهائً، الحكم انتظار فً السجن، فً ثقٌلة األٌام وتمضً

 ؼرٌبا ، لهما بدا ما تأوٌل ٌسأالنهو المنام، فً رأٌا ما لٌروٌا ٌوسؾ على الفتٌان ٌقبل

ما لما وذلك  ٌستأثر كان شًء   األحالم تأوٌل أن وٌبدو. ُخلُق وحسن ذكاء من فٌه توسَّ

ها التً ٌوسؾ رؤٌا بعد إذ كبٌرا ؛ استئثارا   آنذاك الناس باهتمام  فً تأتً ألبٌه، قصَّ

 مما وهذا مصر، كمل رؤٌانفسها  السورة فً ستصادفنا ثم الفتٌان، رؤٌا السورة هذه

َؤى أهمٌة على ٌدل َؤى تعبٌر عملٌة ولكن به، والتنب ؤ السلوك فهم فً الر    تحتاج الر 

 



 

، فهم   إلى ؛ وذكاء   دقٌق   ٌصعب طالسم، األذكٌاء لؽٌر كانت رموز من تحمله لما عال 

 .وتفسٌرها تحلٌلها على بناء   سٌقع بما التنب ؤ عن ناهٌك مرامٌها، وإدراك فهمها

 خروجه، بعد ٌتذكره أن (السالم علٌه) ٌوسؾ منه طلب أحدهما؛ بنجاة منه وإٌمانا  

 ولكن وبهتانا ، ظلما   ضده الصادر الحكم فً النظر ٌعٌد لعله ربه، عند ٌذكره وأن

اه ما تماما   ونسً دنٌاه، بأمور انشؽل الفتى  ٌوسؾ التماس ٌتذكر ولم ٌوسؾ، به وصَّ

 بضع ذلك قبل مضت وقد الملك، رؤٌا سمع أن بعد الإ الملك، عند قصته ٌذكر بأن

 محتسبا . صابرا   السجن فً (السالم علٌه) ٌوسؾ قضاها سنٌن،

ؾ وفضال  عما  هللا آتاه وما والُخلُق، الَخْلق حسن من (السالم علٌه) ٌوسؾ به اتصَّ

 بتقرٌب شعر ما بمجرد إذ شخصٌته؛ فً القٌادة صفة برزت فقد والحكمة؛ العلم من

 وعلى صبره، على ومكافأته ما، مسؤولٌة   تحمٌله فً األخٌر هذا ورؼبة له، ملكال

ع والمعرفة، الحكمة من أبداه ما ل خدماته بعرض تبرَّ  الخزٌنة مسؤولٌة لتحم 

 .واالقتصاد

 اقتصادٌة   أزمة   تعقبها الرخاء، من سنٌن سبع ستعرؾ البالد أن ٌوسؾ أدرك لقد

 تتمٌز قٌادة   ٌستدعً مما والمجاعة، والجفاؾ القحط ٌسودها أٌضا ، سنوات سبع تدوم

تان وهاتان والعلم؛ باألمانة  المجال فً وخاصة   القٌادة، فً أساسٌتان خاصَّ

 والتبذٌر، اإلسراؾ ٌحدث ال حتى الرخاء؛ سنوات خالل وعلم   أمانة   االقتصادي،

 والتخطٌط، والتقوٌم، التسٌٌر، بفنون وعلم   الشخصٌة، المصالح وخدمة والمحاباة

 حتى األزمة؛ سنوات خالل والعلم األمانة وكذلك واإلنتاج، والتنفٌذ، والتنظٌم،

ل  االستهالك، وترشٌد التوزٌع، حسن وتحقٌق بالعدل، الوخٌمة عواقبها الناس ٌتحمَّ

 وتشجٌع الحدود، أقصى إلى العاملة القوى بتجنٌد األزمة من للخروج والتخطٌط

 .االقتصادي النمو لتحقٌق االستهالك؛ نم أكثر اإلنتاج على الناس

أ فأصبح األرض؛ فً (السالم علٌه) لٌوسؾ ُمك ن وهكذا  تحٌطه رفٌعا ، منصبا   ٌتبوَّ

 حثٌثا   والسعً فٌه، واإلخالص العمل إتقان على القائمة جهوده فً اإللهٌة العناٌة

 وجمع، د،وحصا ورعاٌة، وتعه د، سقً، من بها ٌرتبط وما الزراعة، فنون لتحسٌن

 من أعلى الرخاء سنوات فً اإلنتاج ٌكون أنمن  بد وال. وتوزٌع وتخزٌن،

ا   كبٌرا ، الؽذائٌة الموارد احتٌاطً ٌكون أنمن  بد وال االستهالك، ٌّ  على ومبن

 .األزمة سنواتفً  المجتمع حاجة االحتٌاطً هذا ٌؽطً بحٌث دقٌقة؛ حسابات

لت التً كلها األحداث هذه  به مرَّ  الذي واالبتالء (السالم علٌه) ٌوسؾ قصة شكَّ

، فً ألقى عندما طفولته فً حٌاته؛ مراحلشتى  خالل  عندما شبابه وفً الُجب 

 لرفضه السجن فً ووضعه حبائلها، فً توقعه وكادت العزٌز، امرأة به افتتنتْ 

 سبع خالل مصر اقتصاد تسٌٌر تولى عندما رجولته وفً لشهواتها، الرضوخ

 عن عبارة   االقتصادي، الكساد من أخرى سنوات سبع خالل ثم اء،الرخ من سنوات

 .ٌعتبر أن أراد لمن وعبر   دروس  

 قد والتسٌٌر الحكم فً (السالم علٌه) ٌوسؾ قضاها التً السنوات أنفً  شك وال

نت  والظلم والمحاباة، الفساد ومحاربة الناس، بٌن والقسط العدل إقامة من ٌوسؾ مكَّ

ة، القٌم إلرساء سنوات كانت لقد االة،والالمب والعدوان، ٌَّ  جذور وقلع اإلٌجاب

ٌَّة، الممارسات  .عباده إلى واإلحسان هللا، كلمة وإعالء السلب



 

 الكرٌم؟ القرآن فً (السالم علٌه) ٌوسؾ قصة من ٌُستخلص والسؤال هنا: ماذا

نن ؼنٌة أنها كما والعبر، بالعظات ؼنٌة -عامة بصفة- والسورة القصة  بالس 

َؤى، موضوع مثل العلمً، بالبحث والموضوعات الجدٌرة  ٌلً ففٌما ٌكن؛ ومهما الر 

 :القصة هذه من ٌُستخلص أن ٌمكن ما بعض

 مرة   االبتالء ٌكون كأن متباٌنة، مواقؾ فً واختبارهم واألخٌار، األنبٌاء ابتالء - ٔ

 القوةو الرخاء مواقؾ فً أخرى ومرة   ،مثال   والحزن الضعؾو الشدة مواقؾ فً

 .والسرور

ض - ٕ  والسلطة، الجاه وذوي القربى، ذوي من الظلم إلى واألخٌار األنبٌاء تعر 

ض هذا وأن اءمن  ٌقع قد التعر   .والمجتمعات األفراد بٌن التدافع سنن جرَّ

 .تعالى هللا روح من الٌأس االبتالء طول ٌعنً ال - ٖ

 على الظلم انتصار على مدته وطول واألنبٌاء األخٌار على الظلم وقوع ٌدل   ال - ٗ

 .ٌُْهمل وال ٌُْمهل تعالى هللا فإن الحق؛ على والباطل العدل،

 طال مهما الشر، على والخٌر الجور، على والعدل الباطل، على الحق انتصار -٘

 .والطؽٌان الظلم وساد الزمان،

 والرخاء، الشدة فً والعباد البالد لتسٌٌر ً  أساس شرط   والفعالة الصالحة القٌادة - ٙ

 .والنماء العدل وتحقٌق

 ؼٌرهم ٌشكرون فكٌؾ علٌهم؛ وفضائله (تعالى) هللا نعم ٌشكرون ال الناس أكثر -1

 ٌشكرون؟ ال هلل كانوا إن الناس من
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مختارات من النصوص القرآنٌة

 الكهفسورة 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 الشعرٌةمختارات من النصوص 

 نونوة املتنيب

 

 

 

 



 

 

 



 عونوة القشريي

 

 

 

 



 

 

 



 

 سوق القرٌة

 البٌاتً الوهاب عبد

 من العالم إلى وتعّرؾ ،2ٕٙٔ عام العراق فً ولد المعاصرٌن، العرب الشعراء أهم   من واحد

ًّ  خالل  2ٗٗٔ عام وفً بؽداد، فً الكٌالنً القادر عبد الشٌخ مسجد من ربفٌه بالق عاش الذي الح

 العربٌة اللؽة فً اللٌسانس درجة حامال   ،2٘ٓٔ فٌها عام وتخرج ببؽداد المعلمٌن دار بكلٌة التحق

 . وآدابها

 عشٌة وظٌفته من فُِصلَ  أن لبث وما ،'الجدٌدة الثقافة' مجلة تحرٌر فً اشترك 2٘ٗٔ عام

 ثم( السعٌد نوري) إلى نسبة السعٌدٌة االعتقال معسكرات فً اعتقل ثم بؽداد، حلؾ ىإل العراق دخول

 جرٌدة فً محررا   فٌها عمل التً فالقاهرة بٌروت إلى ثم دمشق إلى بؽداد وؼادر عنه أُفرج

 ٌولٌو /تموز ٗٔ ثورة بعد العراق إلى البٌاتً الوهاب عبد رجع ،2٘ٙٔ عام القاهرٌة' الجمهورٌة'

ٌ ن قصٌرة، ترةلف 2٘1ٔ  العراق. جمهورٌة سفارة فً موسكو فً ثقافٌا   ُملحقا   بعدها ُع

 ترك حٌث القاهرة إلى لجأ ذلك بعد. 2ٙٗٔ -2٘2ٔ من السابق السوفٌٌتً االتحاد فً أقام

 قد وكانت. 2ٙٗٔ الى 2٘2ٔ من السوفٌٌتٌة العلوم جامعة فً أستاذا   ذلك واشتؽل بعد بالسفارة العمل

 '. نٌسابور فً محاكمة' عنوانها فصول بثالثة شعرٌة مسرحٌة 2ٖٙٔ معا له صدرت

 بشكل العزلة إلى ٌمٌل بطبٌعته، مستوحشا   إنسانا   والشاب، والمراهق الصبً الوهاب عبد كان

 وال الؽٌر، شؤون تهمه ال صامت إنسان هو. اثنٌن أو صدٌق من لدٌه أكثر أصدقاء ال فٌه مبالػ

 ال وساعات ساعات صامتا   ٌبقى ما وؼالبا   أبدا ، متفتحة نفسٌة ذا ٌكن لم. معها ٌتجاوب أن ٌستطٌع

 الوهاب عبد من أخرى نسخة وأجانب، أصبح عرب بأدباء والتقى سافر أن بعد أّنه إالّ  بكلمة، ٌتفّوه

 القناعة وتلك ومثٌر، وممتع، متشعب حدٌث فً انطالقا   صار الصمت إلى الركون فذلك الشاب، البٌاتً

 إلى محرق تعطش وإلى الشخصٌة واللقاءات األدبٌة بالتجمعات كبٌر اهتمام إلى تحولت لةبالعز

 .الشعبً الظهور

 وببعض الصؽٌر باألخطل كبٌر حد إلى متأثر رومانسً، شاعر من أكثر البٌاتً ٌكن لم

 البٌاتً الوهاب عبد الكبٌر الشاعر قّدم عاما   وأربعٌن خمسة من مدى أكثر وعلى. المهجرٌٌن الشعراء

 العربً الشعر تجربة بها أثرى( عائشة بساتٌن) حّتى( وشٌاطٌن مالئكة) من بدءا  . دٌوانا   عشرٌن

 أن ٌمكن األرض فً نقطة أبعد إلى المعاصرة العربٌة القصٌدة صوت خاللها من وأوصل. والعالمً

 . الشعر إلٌها ٌصل

 ضد اإلنسانً شعره خالل من وقؾ القسرٌة والهجرة الترحال طابع علٌه ؼلب الذي البٌاتً إنّ 

 .العالم فً الشعراء أؼلب شأن شأنه والطائفً، العرقً والتمٌٌز واالستؽالل التمٌٌز

ٌّة على. تأففا   الشعراء أكثر والبٌاتً  تأخذ أن لها البدّ  البٌاتً، لشعر دراسة كل إنّ  ٌبدو حال أ

 بداٌة فً ؼٌره دون اللبنانً الشعر مانسٌةبرو تأثر إنه: ٌبدو ما على ؼاٌة األهمٌة فً أمرٌن بالحسبان

 .الشعري تكونه

  :عنها قال التً األولى بٌئته البٌاتً ٌصؾ

 القادر عبد الشٌخ مسجد من بالقرب ببؽداد فٌه نشأت الذي الحً فً بالعالم معرفتً بدأت لقد)

 الرٌؾ من جرٌنوالمها والعمال والباعة والمجذوبٌن بالفقراء ٌعج   كان الحً.. وضرٌحه الگٌالنً

 (. األول الكبٌر ألمً مصدر هً المعرفة هذه كانت الصؽار، والبرجوازٌٌن

 . حاسما   قاطعا   البٌاتً وكان وحادة، وطازجة ٌافعة( وشٌاطٌن مالئكة) دٌوانه نبرات كانت

 الحقٌقٌة االنطالق لحظة ٌمثل نشره وكان جاهزا ،( مهشمة أبارٌق) دٌوان كان ،2٘ٗٔ سنة فً

 العراق البٌاتً الوهاب عبد ؼادر 2٘٘ٔ سنة فً ذلك بعد الشعرٌة، البٌاتً عبد الوهاب لمسٌرة األولى

  من عالٌة بأمواج ٌصطخب آنذاك العربً الشعري المناخ أنَّ  مدركا   خلفه، شًء   كلَّ  تاركا   بٌروت، إلى



 

 

 من األمواج تلك من أكثر أو موجة ٌرتقً أن بذاته أمسك وقد علٌه وبأنَّ  والفكرٌة، األدبٌة االتجاهات

 حكم علٌه ٌصدر ولم العراق ترك حٌن السلطة من مالحقا   ٌكن لم أبوابها، الشهرة له تفتح أن أجل

عائلته  هاجرا   إرادته بمحض العراق ؼادر لقد حكمت، ناظم التركً الشاعر ظنَّ  كما باإلعدام،

 من الفكرة هذه تحمل ما بكل صٌةالشخ أسطورته وتشٌٌد مصٌره بناء على مصمما   وأصدقاءه ووظٌفته

 .ومتناقضات وعذاب دالالت

 سفر)و( والكلمات النار) الالمعة، دواوٌنه خالل ومن والقاهرة، وموسكو بٌروت بٌن وما

 فً الموت)و( المنفى فً أشعار)و( ٌأتً وال ٌأتً الذي)و( والزٌتون المجد لؤلطفال)و( والثورة الفقراء

 .(الحٌاة

 ال شعرٌة طاقة على تحتوي التً السوداء السفلى ألعماقه مملوكا   ٌاتًالب الوهاب عبد كان

 . تشاء الذي الوقت فً ذاتها عن تعبر تنضب،

 ال الذي التجدٌد بموكب االلتحاق على للناشئٌن إؼراء   الجدٌد الشعر رواد أكثر من البٌاتً

 ٌكن لم بذلك وهو العربً، الشعر البٌاتً أثرى لقد. الشعر لكتابة الراسخة المسلمات قواعد مع ٌتناقض

 . أٌضا   األدبٌة قٌاداته من وإنما القرن العشرٌن، من الثانً النصؾ شعراء من واحدا  

 لٌشكل تلقائٌا   قصٌدته فً بٌنها ٌجمع بصرٌة مشاهد بعرض األولى دواوٌنه فً البٌاتً انشؽل

 جزئٌاتها ترتٌب فً إالّ  جودو له ٌظهر وال فٌها الشاعر حضور بدون تسرد مضمونها لوحة أو صورة

 ...قوله ٌرٌد بما لٌوحً

. المراحل لكل شاعرا   كان بل العربً، التارٌخ مراحل من معٌنة مرحلة شاعر البٌاتً ٌكن لم

 مقبرة فً دمشق فً ُدِفن حٌث 222ٔ( اؼسطس) آب شهر فً اآلخر إلى العالم ذلك بعد عنها ورحل

 فً كبٌر وجود لها كان التً العاصمة ببؽداد حلّ  ما رىٌ أن دون من رحل زٌنب، بالسٌدة الؽرباء

 .حاله أصبح كٌؾ العراقً الشعب ٌرَ  لم بؽداد كنوز ٌسرقون اللصوص ٌرَ  لم. أشعاره

 بؽداد - شعر - مهشمة أبارٌق -ٕ     . 2٘ٓٔ بٌروت - شعر - وشٌاطٌن مالئكة -ٔ  :من مؤلفاته

 وقصائد حكمت ناظم إلى رسالة -ٗ   . 2٘ٙٔ قاهرةال - شعر - والزٌتون لؤلطفال المجد -ٖ . 2٘ٗٔ

 . 2٘1ٔ - القاهرة - شعر - المنفى فً أشعار -٘      . 2٘ٙٔ بٌروت - شعر - أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 القرٌة سوق

 

 والذباب الهزٌلة، والحمر الشمس،

 قدٌم جندي   وحذاء

قُ  وفالح األٌدي، ٌتداول  :الفراغ فً ٌحد 

 الجدٌد العام مطلع فً"

 بالنقود حتما تمتلئان ٌداي

 "الحذاء هذا وسأشتري

 :صؽٌرْ  وقدٌس قفص، من فرّ  دٌك   وصٌاح

 "ظفِرك مثل جلَدك حكّ  ما"

 الجحٌمْ  إلى الطرٌق" و

 والذباب" أقرب" الفردوس جنة من

 :المتعبون والحاصدون

 نأكلْ  ولم زرعوا،"

 "فٌأكلون صاؼرٌن، ، ونزرع

 ضرٌر وحشا اله ٌا: المدٌنة من والعائدون

 النساء وأجسادُ  موتانا، صرعاه

 "الطٌبون الحالمون"و

 والعطور األساور وبائعة أبقار، وخوار

 !سدوم ٌا" العزٌزة قبرتً: "تدب كالخنفساء

 الؽشوم الدهر أفسد قد ما العطار ٌصلح لن

 ونار ومحراث، سود وبنادق

 :النعاس الدامً جفنه ٌراود وحداد تخبو،

 الطٌور تقع اأشكاله على أبدا ،"

 "والدموع الخطاٌا، ؼسٌل على ٌقوى ال والبحر

 السماء كبد فً والشمس

 :السالل ٌجمعن الكرم وبائعات

 كوكبان حبٌبً عٌنا"

 "الربٌع ورد وصدره

 والذباب الصؽٌرة والحوانٌت ٌقفُز، والسوق

 البعٌد واألفق األطفال، ٌصطاده

 النخٌل ؼاب فً األكواخ وتثاؤب

 

 

 

 

 



 

 

 لنقديالتعلٌق ا

 لٌشكل تلقائٌا   قصٌدته فً بٌنها ٌجمع بصرٌة مشاهد بعرض األولى دواوٌنه فً البٌاتً انشؽل

 ترتٌب فً إال وجود له ٌظهر وال فٌها الشاعر حضور من دون مضمونها تسرد لوحة أو صورة

 .اللقطات أو المشاهد تلك تجمٌع من المستخلصة داللتها عبر قوله ٌرٌد بما لٌوحً جزئٌاتها

 قصٌدته الحر بالمونتاج واللصق والتقطٌع المشهدي التجمٌع ذات القصائد تلك أبرز منو

 جهة من فٌها مؤكدا   ،2٘ٗٔ عام" مهشمة أبارٌق" الثانً دٌوانه فً البٌاتً نشرها التً" القرٌة سوق"

 البؤر عن والبحث للفقراء، واالنحٌاز المفقودة، للعدالة المنتصر االجتماعً منهجه المضمون

 الفكر أدبٌات من تعد كانت التً التقدمٌة الثورٌة القٌم تلك مع للتماس والمؤثرة الدالّة الموضوعٌة

 للقصٌدة الثوري االجتماعً الؽرض ٌمتزج مع بأسلوب ٌعرضها البٌاتً كان .الخمسٌنٌات فً الشعري

 السهولة متعمداـ ـو معتمدا   متٌن، فنً وبناء ؼامضة عبارة أو أسطورة أو رمز وراء تتخفى ال التً

 النهائٌة حصٌلتها ٌجعل ما القصٌرة واألبٌات التقفٌة التزام على مشددا   التداعٌات، تلك فً واالنسٌابٌة

 .وٌسٌرا   ممكنا   التلقً مستوى على وتداولها جماهٌرٌة، أو شعبوٌة

 وبؤس الفقرو الظلم على للتمثٌل أنموذجٌا   مكانا   القرٌة فً البٌاتً وجد: واأللم الفقر مسرَحة

 قوٌة دالالت ذات مفردات من تضمه لما بجدارة، االجتماعٌة تصوٌر الفكرة أو ومسرحة البشر،

 المشاهد تلك فضائه فً ٌجمع مثاال   سوقها فأخذ البشري، واأللم والتخلؾ والفقر بالظلم اإلٌحاء

 القصٌدة فكانت !الضرٌر بالوحش ٌصفونها منها العائدٌن صور إحدى فً المدٌنة ولٌهجو المؤثرة،

 الذات، عن ابتعاد" من وفٌها". والمسموع المنظور بٌن توازي.. مختلفة تٌارات ونتاج جرٌئة تجربة"

 نشاط بٌن محددة زمنٌة مدة فً للسوق صورة محض.. تنتقد أن من دون ترسم فهً.. جمعٌة وحركة

 ".وإقفاره السوق

 على باالتكاء وصورها، راكٌبهاوت لؽتها: الفاعلة المؤثرات من وفً صوغ القصٌدة كثٌر

ًّ  البٌاتً تأثر عند نقؾ وال واألمثال. األقوال فً التراث  هً 2ٗ1ٔ عام كتبها للسٌاب بقصٌدة الجل

 السٌاب عنوان فً الظرفٌة باستثناء واحد فالعنوان ،"أساطٌر" دٌوانه فً نشرها" القدٌم السوق فً"

 رسمه من ؼرضه لٌالئم عنوانا القرٌة بسوق البٌاتً ٌكتفً بٌنما بالقدٌم، السوق ووصؾ( فً)

 معروضا   القرٌة سوق هو هذا للقارئ ٌقول وكأنه تعلٌق، ومن دون بحٌاد وعناصره جزئٌاته وعرض

 بمنظر ٌكتفً الذي الطائر عٌن نظر وجهة السردٌون ٌسمٌه ما بطرٌقة الملتقطة الجزئٌات تلك عبر

 الستكمال أجزائها لململة مهمة للقارئ ٌوكل ثم للسوق، صورا   ٌلتقط وكأنه األعلى، من فضائً

 .المشهد

 جندي لحذاء وصفا   الثانً البٌت فً فستظهر السٌاب عنوان فً القدٌم صفة من تهّربه أما

 الخاتمة فً ستظهر كما".. األٌدي ٌتداول ـ قدٌم جندي وحذاء" قدٌم بأنه موصوؾ لكنه للبٌع ٌُعرض

 بٌنما" النخٌل أفٌاء بٌن والتثاؤب التمطً بٌن/ الطوٌل الحلم لكنه" ٌقول الذي السٌاب قصٌدة من ِكسرة

 أفٌاء تبثها التً اإلشارة فً أن شك وال". النخٌل ؼاب فً األكواخ وتثاُؤب" قصٌدته خاتما البٌاتً ٌقول

ٌّنه أو السوق ُتموضع السٌاب لدى النخٌل  سوقه مشاهد البٌاتً منه ٌستمد الذي الرٌؾ فً مكانٌا   ُتع

 .ا  أٌض

 للمواجد التحوٌر تجاوزت مختلفة خارجٌة لمؤثرات الجدٌد الشكل سّخر قد" البٌاتً كان ثم ومن

 السٌاب من أسبق فكان جدٌدة؛ وجهات تعانق أن بذلك الشعرٌة للحركة أتاح البٌاتً أن وٌرى ،"الذاتٌة

 ؼراس لسقً اءالم مجرى تحوٌر" على عمل فالبٌاتً الجدٌد، الشكل محتوى طبٌعة تؽٌٌر فً ونازك

 فً قصٌدته أثر إؼفال بعد المقارنة، هذه فً السٌاب نال الذي اإلجحاؾ تبٌن فً صعوبة وال". مختلفة

  اإلجحاؾ ذلك جوانب من نذكر أن وٌكفً سنوات، خمس من بأكثر بعدها المكتوبة البٌاتً قصٌدة

 



 

 

 واستٌعابه واألسطورة مزالر بعناصر قصٌدته مشاهد وتنوع األجنبً، بالشعر السٌاب تأثر إهمال

 .فنٌا   وتمثٌله للواقع

 على تمتد تداعٌات فً بعضها إلى وضّمها البصرٌة اللقطات جمع على البٌاتً اعتماد تكرر

 أقواس بٌن والموضوعة أحٌانا   بتصرؾ المضمنة والحكم باألمثال القصٌدة تطعٌم مع القصٌدة، مساحة

 نفسه، الدٌوان بها استهل التً القصٌدة فً نجده ما هذاو. القصٌدة فً وتنصٌصها الستعارتها كإشارة

 ":مهشمة أبارٌق" للدٌوان عنوانها وأعطى

 لٌل من للخفاش بد ال:/ قٌودهم ٌتحسسون/ والعبٌد المنور واألفق هللا"

 ".االبن أبٌه وعلى/ العجوز راعٌها وجه تنسى والشاة/ الصباح طلع وإن

 التً األخرى مفاصلها فً كما القصٌدة استهالل فً واضح والتداعٌات المشاهد بٌن فالجمع

 للبٌاتً، االجتماعً النقدي الحس فٌها ٌظهر وحكم أمثال الستدعاء تمهٌدا   الملتقطة الصور فٌها تتردد

 .ومؤثرة الفتة بكثافة صورته توصل أو تختصره لؤللم بلٌؽة عالمات لعرض وأحٌانا  

 وتشكٌلٌة مرة سٌنمائٌة هٌئة تتخذ وهً السوق، لمفردات مشاهد الطائر بعٌن البٌاتً ٌلتقط

 العراقٌٌن الرسامٌن شؽال أمران وهما البٌئة، عن منقولة أو انطباعٌة بلوحات أشبه فهً أخرى،

 مع البصري اصطفافها حالة فً هنا معروضة لكنها للبٌاتً، والمعاصرٌن للخمسٌنٌات المزامنٌن

 مفرداته تقلٌب فً والؽوص كلٌا ، إلٌه المنظور أو سوقلل األكبر المشهد لتؤثث الملتقطات من سواها

 داللٌا؛ ٌتضامن وإٌقاعً وصوري لؽوي هٌاج فً مندفعة القصٌدة تتذبذب قرب، وعن مكروسكوبٌا

 .مباشرة حضوره من دون إبالؼه الشاعر ٌرٌد موقفا لٌنتج

 ومختلفة لمرجعا متباٌنة مفردات ٌرصؾ التداعٌات عبر وراح لنصه البٌاتً أوكلها مهمة تلك

 بعضها وٌؤّطر داللتها، لتعمٌق مرة من أكثر بعضها ٌتكرر. ونفسٌة ومادٌة وبشرٌة زمنٌة: النشأة

 بعضها على معطوفة متالحقة سنجدها القصٌدة فً المحتوٌات نجرد وإذ ومكانٌته، النص زمنٌة اآلخر

 كمبتدآت البٌاتً ذكرها أن عدب معناها ٌتم خبر ال إذ التركٌب، مستوى على التكملة وناقصة لؽوٌا ،

 :هً والمفردات فجأة، الخاتمة فً ٌتوقؾ النص أن كما بعد من تنتهً ال جمل صدر فً وأوردها

 صٌاح األٌدي، قدٌم، جندي وحذاء ،(مرات ثالث) الذباب الهزٌلة، الحمر ،(مرتٌن) الشمس

 والعطور، األساور بائعة ار،أبق خوار المدٌنة، من العائدون المتعبون، الحاصدون صؽٌر، قدٌس دٌك،

 األكواخ، البعٌد، األفق األطفال، الصؽٌرة، الحوانٌت الكرم، بائعات حّداد، نار، محراث، سود، بنادق

 فٌه اإلنتاج وشكل العمل بطرٌقة وقرابة الرٌؾ، هو واحد جؽرافً منبت ذات جمٌعا   وهً. النخل ؼاب

 الستكمال بالهزال موصوفة وحمر وأبقار دٌك :وحٌوانات وحاصدون حداد: البٌاتً سوق ٌعرضه كما

 من والمهزومٌن المتَعبٌن، الحاصدٌن وشكوى الدامً، وجفنه الناعستٌن الحّداد عٌنً فً كما البؤس،

 .المدٌنة

 اإلحساس ٌعمق مؤذ   صٌفً مشهد بتمّثل القراءة عند ستوحً مثال والذباب الشمس تكرار إن

 معاناتهم ٌصور محورا   مثال   لهم ٌجد الذٌن المتَعبون صدونالحا فثمة: شًء كل ٌطول الذي بالبؤس

 النص، فً السرد خط ضبط فً التداعٌات تسهم ثم ،(فٌأكلون صاؼرٌن، ونزرع،/ نأكل ولم زرعوا،)

 السوق ٌقفر حٌث للنهاٌة لتمهد( السماء كبد) تعتلً بمطلعها ٌطلع وكأنه النص، بها بدأ التً فالشمس

 فً األكواخ تنام كما المشهد، من وٌختفً لٌصطادوه والسوق؛ القصٌدة ذباب رالصؽا وٌطارد وحوانٌته

 مدوناته فً لها حفظ الذي الجدٌد العربً الشعر سجل فً معه القصٌدة وتختفً النخٌل، ؼاب

 جزئٌات استمداد أو صورها، تركٌب بطرٌقة الرأي كان أٌا خاصة، مكانة ودراساته ومختاراته

 .أٌضا وخطابها.. هاموضوع واقتراض عالمها،
 

 



 

 النثرٌةمختارات من النصوص 

 املراضع

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عالمات الترقٌم فً الكتابة العربٌة

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ػالياخ اإلػشاب األصهٍح ٔانفشػٍح

تأٗاخش اىَنيٌ عيى ٗفق اىع٘اٍو اىَؤششج فٍٔ، أٗ عيى ذغٍّش ٌرعيق  اإلػشاب:ٌعّشف 

 ٗفق ٍ٘قعٖا ٍِ اىنالً.

فٖ٘ ٍا ىَضً حاىح ٗاحذج ال ٌرغٍّش آخشٓ ٍَٖا دخيد عئٍ اىع٘اٍو اىَؤششج انثُاء أٍا 

 فٍٔ.

ًٕ حشماخ ٍرغٍّشج ذيحق آخش االعٌ أٗ اىفعو عيى ٗفق ٍ٘قعٔ ٍِ  فؼالياخ اإلػشاب

 ٓ عِ غٍِشٓ.اىنالً ىرثٍِ ٍ٘قعٔ ٗذٍَّض

 إَٔاع اإلػشاب أستؼح: 

ذ ٌقشأاىشفع: ٌذخو عيى االعٌ ٗاىفعو اىَّضاسع، فْح٘:  - ًّ  انؼهى ٌٍُش  اىذسط،  يح

 اىطشٌق.

نٍ ، انذسس   اىْصة: ٌذخو عيى االعٌ ٗاىفعو اىَضاسع، فْح٘: ٌنرة ٍحَذ   -

 إال اىحقٍقحَ. أكتة  

 ٌجّش اىفعو اىَضاسع اىجّش: ٌذخو عيى االعٌ فقظ ٌُٗعّذ ٍِ خصائص األعَاء، فال -

 حنَح . فً قهٍم انكالواىَعشب، ّح٘: 

 نى أكتة   اىجضً: ٌذخو عيى اىفعو اىَضاسع ٌٗخرص تٔ، فال ذُجضً األعَاء، ّح٘: -

 اىّْاط.ٌشكْشِ اىَعشٗف  يٍ ٌحفع  اىّذسَط،  

 ٗىٖزٓ األّ٘اع األستعح عالٍاخ إعشاب أصيٍح ٗفشعٍّح. 

: ػالياخ اإلػشاب األصهٍح:   أًٔلا

عالٍاخ األصيٍح أستع: اىّضَح ىيشفع، ٗاىفرحح ىيّْصة، ٗاىنغشج ىيجّش، اى

 ٗاىغنُ٘ ىيجضً.

 يٕاضغ انشفغ تانّضًح أستؼح:  -

ىذ  -1 َّ ىاو ٕٗى٘ ٍىا دّه عيىى ٗاحىذ ٗ ٗاحىذج، ّحى٘: ٍح االعٌ اىَفشد )ىٍظ ٍصْىى ٗال مَعا

، فاطَح صٗمح صاىحح .  ٌ  سع٘ه  مشٌ

ع ذغٍّش ٌحىذز فىً تٍْىح ٍفىشدٓ، ّحى٘: مَع اىرّنغٍش: ٕ٘ ٍا دّه عيى شالشح فأمصش ٍ -2

 حضش اىطالب.

مَع اىَؤّس اىغاىٌ: ٕ٘ ٍا دّه عيى شالشح فأمصش ٍىع عىالٍح تْىاء اىَفىشد تضٌىادج أىى   -3

 .انطانثاخ ىيّزّ٘ب، ماءخيكفّشاٌخ اىخَظ انصهٕاخ ٗذاء فً آخشٓ، ّح٘: 

 .اىطاىة اىذسط ٌكتة  اىّْاط اىَٖزب، ٗ ٌحتشو  اىفعو اىَضاسع اىَعشب، ّح٘:  -4

 يٕاضغ انُّصة تانفتحح ثالثح:  -

ًّ اىذسَط، إُ هللا غف٘س  سحٌٍ  ، ماُ هللا  -1 ا.االعٌ اىَفشد، ّح٘: ٌنرة عي ًا  ػهٍ

 



 

ٍجرَعىىٍِ فىىً انقضوواج اىضإىىشج ، سأٌىىد  انُّجووٕومَىىع اىرنغىىٍش، ّحىى٘: أحىىة   -2

 اىَحنَِح.

. نٍ ٌضٍغ  اىفعو اىَضاسع، ّح٘:  -3  هللا أمش ٍِ أحغِ عَالا

 ثالثح:  يٕاضغ انجّش تانكسشج -

 .إنى انجايؼحاالعٌ اىَفشد، ّح٘: رٕثد  - أ

 نهفقشاء.صماج  فً األيٕالمَع اىرنغٍش فشض هللا  - ب

مَىىع اىَؤّىىس اىغىىاىٌ، ٍصىىو: عىىيٌّ اىَعيَىىح عيىىى اىطاىثىىاِخ، ذَْىى٘ اىحٍرىىاُ فىىً  - خ

 اىَحٍطاخ.

 يٕضغ انجزو تانسكٌٕ: -

 ٌجىىضً اىفعىىو اىَضىىاسع إرا مىىاُ صىىحٍس اَخىىش تاىغىىنُ٘ إرا عىىثق تحىىشف ٍىىِ حىىشٗف

 اىجضً، ٍِٗ رىل: ٍِ ٌضسِع اىخٍش ٌحصْذ ٍصئ، ىٌ ٌقشأ صٌذ  اىّذسط.

 ػالياخ اإلػشاب انفشػٍح

ٌْىى٘ب عىىِ اىعالٍىىاخ األصىىيٍح ع ىىش عالٍىىاخ فشعٍىىح فىىً عىىثعح ٍ٘ا ىىَع، ٗقىىذ ٌْىى٘ب 

حشف عِ حشمح أصيٍح، أٗ حشمىح إعشاتٍىح فشعٍىح عىِ حشمىح أصىيٍح، أٗ ٌْى٘ب حىزف 

 ٗ حزف اىُْ٘.اىحشف عِ اىغنُ٘ محزف حشف اىعيّح أ

 

 اىَ٘ا ع اىرً ٌْ٘ب فٍٖا اىعالٍح اىفشعٍح عِ اىعالٍح األصيٍح، ًٕ ٍا ٌأذً:

 األسًاء انخًسح. -

 انًثُى. -

 جًغ انًزكش انسانى. -

 جًغ انًؤَث انسانى. -

 اًلسى انًًُٕع يٍ انّصشف. -

 األفؼال انخًسح. -

 انفؼم انًضاسع انًؼتم اَخش. -

 

: األسًاء انخًسح:  أًٔلا

 ٗحَ٘، ٗف٘، ٗرٗ تَعْى صاحةو.ًٕٗ )أت٘، ٗأخ٘، 

ٍّاتح عِ اىضَح، ّح٘: ماء أت٘ك، صاسًّ  تشفغ ْزِ األسًاء انخًسح تانٕأ 

.  ٌ  رٗ فا و، أخ٘ك سمو مشٌ

ُّ ٔتُصة تاألنف ٍَاتوح ػوٍ انفتحوح ، ّحى٘: احرىشً أخىاك، غّغىو اىشمىو فىآ، إ

.  ٌ  أتاك سمو  مشٌ



 

أتٍٖىا، عىيَّد عيىى  ، ٍصىو: دخيىد فاطَىح عيىىٔتجّش تانٍاء ٍَاتوح ػوٍ انكسوشج

 حٍَل.

 ششٔط إػشاب األسًاء انخًسح تاألحشف:  -

أُ ذنىىُ٘ ٍفىىشدجا فىىئرا شٍْىىد أٗ مَعىىد أعشتىىد إعىىشاب اىَصْىىى أٗ اىجَىىع،  -1

 ٍفع٘ه تٔ ٍْص٘ب تاىٍاء ألّّٔ ٍصْى.  أتٌٕك ّح٘: أطع 

أُ ذنىىُ٘ ٍضىىافح فىىئرا ىىىٌ ذضىى  أعشتىىد تاىحشمىىاخ األصىىيٍّح، ّحىى٘: األب  -2

 أخ  ٌعَو طثٍثاا.ٌشتً أتْاءٓ، ىً 

3-   ٌ أُ ذنُ٘ ٍنثّشجا فئرا صّغشخ أعشتد تاىحشماخ األصيٍّح، ّح٘: أُخٍ ل عىاى

. ِِّ ُّ أُتٍَّنَا مثٍُش اىغ  تاىحغاب،إ

أُ ذنىىُ٘ إ ىىافرٖا ىغٍىىش ٌىىاء اىَىىرنيٌ فىىئرا أ ىىٍفد إىىىى ٌىىاء اىَىىرنيٌ أعشتىىد  -4

شاءج اىقىىشآُ، تاىحشمىىاخ األصىىيٍّح اىَقىىّذسج عيىىى ٍىىا قثىىو اىٍىىاء، ّحىى٘: أخىىً ٌغىىَع قىى

 عَعد ّصٍحح حًَ.

ٌ شط فً ميَح )رٗو اىرً تَعْى صاحة أُ ذضاف إىى اعٌ مْظ ظإش،  -5

. ٌٍ  ّح٘: أّد رٗ عي

ٌ رشط فً ميَح )فٌو إرا أعشتد إعشاب األعَاء اىخَغح أاّل ذْرًٖ تىاىٌٍَ،  -6

فئُ ٍّٖد تاىٌٍَ أعشتد تاىحشمىاخ األصىيٍح، ّحى٘: ّّْىْ  فىاك قثىو اىّْىً٘، اغغىو 

 ََ  ل تعذ األمو.ف

 ثاٍَاا: إػشاب انًثُى:

ٍّاتىىح عىىِ اىّضىىَح، ّحىى٘: ّجىىس اىطاىثىىاُ، مىىاُ اىطاىثىىاُ  ٌشفووغ انًثُووى توواألنف

ُّ اىعاٍيٍِ ٍإشاُ.  ّ ٍطٍِ، إ

ٍّاتىىىح عىىىِ اىفرحىىىح، ّحىىى٘: صسخ صىىىذٌقٍِ، أ ىىىحى اىعىىىاٍالُ  ٌُصوووة تانٍووواء

 ّ ٍطٍِ.

 ٍّاتح عِ اىنغشج، ّح٘:  أعجثُد تاىضٕشذٍِ. ٌجّش تانٍاء

 

 انثاا: إػشاب جًغ انًزكش انسانى:ث

ُّ  ٌشفغ تانٕأ ٍّاتح عِ اىّضَح، ّح٘: مىاء اىَْٖذعىُ٘، مىاُ اىَعيَىُ٘ فىائقٍِ، إ

 اىَْٖذعٍِ ٍإشُٗ.



 

َِ  ٌُصووة تانٍوواء ، إُ اىَْٖذِعىىٍ َِ ٍّاتىىح عىىِ اىفرحىىح، ّحىى٘: ذنىىّشً اىجاٍعىىح اىَثىىذِعٍ

 ٍإشُٗ.

اووٍّاتح عِ اىنغشج، ّح٘:  قاه ذعاىى: )) ٌجّش تانٍاء ُّ ىيَرقٍِ ٍفاصا  .إ

 

 ساتؼاا: إػشاب جًغ انًؤَث انسانى: 

ٕٗىىً عالٍىىح أصىىيٍح، ّحىى٘: مىىاءخ اىطاىثىىاُخ، ماّىىد اىََش ىىاُخ  ٌشفووغ تانّضووًح

 ٍإشاٍخ فً عَيِِٖ.

، إُ  ٌُصة تانكسشج ٍّاتح عِ اىفرحح، ّح٘: سأٌد اىَعيَاِخ ٌذسعِ ذيٍَزِٕ تجىذ،

.  اىََش اِخ ٍإشاخ 

ٍح أصيٍّح، ّح٘: قط  اى٘ىذ شالز صٕشاٍخ، عيَد فاطَح ًٕٗ عال ٌجشُّ تانكسشج

 عيى اىَعيَاِخ.

ا: إػشاب اًلسى انًًُٕع يٍ انّصشف:  خايسا

 أحًوذ  أٗىى اىَؤٍْىاخ، مىاُ  خذٌجح)عالٍح إعشاب أصيٍّحو، ّح٘:  ٌشفغ تانّضًح

 سمالا ٍٖزتاا.

 تغووذاد  ، سأٌىىد ثًووٕد  )عالٍىىح إعىىشاب أصىىيٍّحو، ّحىى٘: إٔيىىل هللا  ٌُصووة تانفتحووح

 ُّ . ػثًاٌٍ شقحا، إ  تِ ععٍذ سمو  صاىس 

، ٌشووكش   اىنغىىشج، ّحىى٘: رٕثىىد إىىىى تغىىذاَد، عىىيَّد عيىىى ٌجووّش تانفتحووح ٍَاتووح ػووٍ

ا مصٍفاا. يصش   اذخزٗا ٍِ  مْذا

 

ا: األفؼال انخًسح:   سادسا

ٌقصووذ تٓووا كوومُّ فؼووم يضوواسع اتصووم تووّ أنووف اًلثُووٍٍأ أٔ ٔأ انجًاػووحأ أٔ ٌوواء 

 ٕ اَتً:انًخاطثحأ فتكٌٕ ػهى انُح

 ٌكتة: ٌكتثاٌأ تكتثاٌأ ٌكتثٌٕأ تكتثٌٕأ تكتثٍٍ.

ٍّاتح عِ اىّضَح، ّح٘: اىعَاه ٌخشمىُ٘ ٍىِ  تشفغ األفؼال انخًسح تثثٕخ انٌُٕ

 اىَصْع، اىطاىثاُ ٌقشآُ اىّذسَط، اىطاىثراُ ذذسعاُ اىّذسط تجذ، ٗإخالٍص.

 



 

ذعىاىى: ))ىىِ  ٍّاتىح عىِ اىفرحىح، ّحى٘: ق٘ىىٔ تُصة األفؼال انخًسح تحزف انٌُٕ

ا ذحثُُ٘وو، عيىى اىطىالب أُ ٌنرثى٘ا اىىّذسط، اىطاىثىاُ ىىِ  َّ ذْاىُ٘ا اىثشَّ حرّى ذْفقُ٘ا ٍ

. ٌِ  ٌرشما طشٌق اىعي

ُْ  تجزو األفؼال انخًسوح تحوزف انُّوٌٕ ٍّاتىح عىِ اىغىنُ٘، ّحى٘: قىاه ذعىاىى: ))إ

،  ال ذىزٕثا إىىى ا ىَذٌْىح، ال ذْصشٗا هللا ٌْصىْشمٌوو، اىضٌىذاُ ىىٌ ٌذسعىا اىىّذسط تجىذ،

.  ذق٘ى٘ا إال اىحقَّ

ا: اىفعو اىَضاسع اىَعرو اَخش:  عاتعا

 ٕ٘ مو  فعو ٍضاسع ماُ آخش أحُشفٔ ٍِ أحُشِف اىعيّح )األى ، ٗاى٘اٗ، ٗاىٍاءو.

عيىى آخىشٓ، ّحى٘: ٌغىعى اىَىؤٍِ  ٔتكوٌٕ يقوّذسج)عالٍح أصيٍّحو،  ٌشفغ تانّضًح

، اىقشآُ ٌٖذي إىى  .إىى اىخٍش، ٌذع٘ اىَغيٌ ستَّٔ ٌٍ  صشاٍط ٍغرقٍ

ا أٗ ٌاءا ٍْىع ٍىِ ظٕٓسْا انتّؼّزسفئرا ماُ حشف اىعيّح أىفاا ٌَْع ٍِ  ٗا ، ٗإرا ماُ ٗا

 .انّضًح انثّقمظٖ٘س 

، ّحى٘: ىىىِ ٌُٔصوة تانفتحوح الػاليوح أصوهٍّحك ٔتكوٌٕ يقووّذسج ػهوى األنوف نهتّؼوزس

 ٌش ى هللا عِ اىنافشٌِ، ىِ ٌغعى اىفاعق إىى ٍش اج هللا.

فؼم انًضاسع انًؼتم اَخش إرا كاٌ يُتٍٓاا انفؼم تانٕأأ أٔ ٔتكٌٕ ظاْشج فً ان

ًَ تٖذٍٗء.تانٍاء ًَ تعقئ، عيٍل أُ ذَ  َ٘ اىَاه تصاحثِٔ، ٗىِ ٌشذق  ، ّح٘: ىِ ٌغَ

ّٕ  تحشكووح انحووشف  ٌٔجووزو انفؼووم انًضوواسع انًؼتووم تحووزف حووشف انؼهّووح ٌٔؼوو

ء تُاسوووثٓا انًحوووزٔف الاألنوووف تُاسوووثٓا انفتحوووحأ ٔانوووٕأ تُاسوووثٓا انّضوووًحأ ٔانٍوووا

ََ اىنىافش ٍىِ ميَىح  انكسشجكأ َحٕ: َِ ٌِٖذ هللا فٖ٘ اىَٖرذيوو، ىٌ ٌخى قاه ذعاىى: ))ٍ

، ٗقاه اى اعش:  اىحقِّ

ًَ تَصئِ           عاس  عيٍل إرا فعيد عٌٍْ  ال ذَْٔ عِ ُخيٍق ٗذأذ

 

 

 

 

 

 



 

 انتصحٍح انهغٕيفً 

ٍرٖا. ٗال ٌرىأذى رىىل إال اىيغح اىعشتٍح ًٕ اىرً ٌْثغىً ىْىا أُ ّصىّٖ٘ا ّٗحىافع عيىى عىال

تاىحشص عيى ق٘اعذٕا ٗ ٘اتطٖا. ٗإلفادج ٍِ ذيل اىض٘اتظ ٗاىق٘اعذ فً عصَح اىيغىاُ 

ٍىىِ اى٘قىى٘ع فىىً اىغيىىظ، فٖىىً ىغىىح اىقىىشآُ اىنىىشٌٌ، ٗىغىىح اىحىىذٌس اىْثىى٘ي اى ىىشٌ ، ٗىغىىح 

 اىَ٘سٗز األدتً شـعشاا ّٗصشاا.

الط اىَغىَ٘عح ٗاىَنر٘تىح، ٗقذ حىشص اىعىشب قىذٌَاا عيىى حَاٌرٖىا، ٗاىرْثٍىٔ عيىى األغى

اىرً ٗقع فٍٖا غاىثاا غٍش اىعشب ٍِ األٌٍ اىرً دخيد فىً اإلعىالً. فأُىّفىد مرىة مصٍىشج مىاُ 

ٕذفٖا ذقٌٌ٘ اىيغاُ، ٗعصىَرٔ ٍىِ اى٘قى٘ع فىً اىغيىظ أٗ تٍىاُ أغىالط اىعاٍىح ٍىِ اىْىاط أٗ 

 أغالط اىخاصح ٍِ اىعيَاء ٗاألدتاء ٗاىنراب.

 ّ ٘ء اىخطأ اى ائع تَا ٌأذً:ٌَٗنِ إمَاه إٌٔ األعثاب فً 

 االترعاد عِ األعاىٍة اىفصٍحح اىَ٘سٗشح عِ اىعشب. -1

عىىذً ٍشامعىىح مرىىة اىيغىىح، ٗال عىىٍَا اىَعجَىىاخ اىعشتٍىىح ىمفىىادج ٍْٖىىا فىىً ٍعشفىىح  -2

 االعرعَاه اىصحٍس ىيفع اىعشتً.

 ذشمَح اىْص٘ص ٍِ اىيغاخ االمْثٍح ذشمَح حشفٍح، دُٗ اىْْش اىى اخرالف طثٍعح -3

اىيغح اىَرشمٌ عْٖا عِ طثٍعح اىيغح اىَرشمٌ اىٍٖا، ًٕٗ اىيغح اىعشتٍح. ألُ ىنو  ىغىح َّْىاا 

 خاصاا تٖا ٌخري  عِ ٌّْ غٍشٕا.

عذً ٍعشفح مصٍش ٍِ اىَرشمٍَِ ق٘اعذ اىيغح اىعشتٍح، ٗ ٘اتطٖا ٍعشفح دقٍقىح، ٗقىذ  -4

 .ماُ ٕزا األٍش عثثاا فً ظٖ٘س اعرعَاالخ مصٍشج الذعشفٖا اىعشتٍح

عذً ٍعشفح مصٍش ٍِ اىنراب اىض٘اتظ اىصشفٍح ىيغح اىعشتٍح، ٗىزىل ٗقع٘ا فً إٔٗاً  -5

مصٍشج فً تْاء اىنيَح اىعشتٍح، ٗأخشمٕ٘ا عِ ٗصّٖىا اىىزي ٌْثغىً ىٖىا أُ ذنىُ٘ عيٍىٔ عيىى 

 ٗفق ذيل اىض٘اتظ.

ٗاىَقىىاً ٌقرضىىً عىىشد إٔىىٌ األخطىىاء اى ىىائعح اىرىىً ذرىىشّدد مصٍىىشاا فىىً مراتىىاخ اىَرعيَىىٍِ 

اىَصقفٍِ ٗاىذاسعٍِ، ٗاىرً أصثحد ى٘اصً شاترح فً اىنالً ٌْثغً ىْا اى٘ق٘ف أٍاٍٖا ت ّذج، ٗ

 ٗاىرْثٍٔ عيٍٖا تاعرَشاس ىيرخيص ٍْٖا، ٗذْقٍح اىيغح ٍِ ش٘ائثٖا.

. ألن )اعتبر( من ، والصواب:)يعدُّ(يعتبر: يقولون: )ُيعتبر األمر ميمًا(  .ٔ
 )االعتبار( وىو اخذ العبرة.

 



 

. ألن توافر عمى ، والصواب:)توافرت الكتب(قولون:)توّفرت الكتب(توّفر: ي .ٕ
 وزن تفاعل، ومن معاني تفاعل الداللة عمى معنى المشاركة.

،  الرئيس والرئيسة: يقولون:)الشارع الرئيسّي( و)الطرق الرئيسية(  .ٖ
. ألن الرئيس والرئيسة وصفان والصواب:)الشارع الرئيس والطرق الرئيسة(

ربطيما بياء النسب. ألن ياء النسب تحّول ما تدخل عميو ِالى فالداعي ل
 الوصفيَّة. والوصفيَّة موجودة في الرئيس والرئيسة.

، والفعل ُكتب مبني لممجيول، ِمن ِقبل: يقولون:)ُكتبت المقالة من ِقبل محمد( .ٗ
مة وعند بنائـو لممجـيول يخـتفي الفاعـل فاليمكن التصريـح بـو. )من ِقبل( ىذه ترجـ

( االنجمـيزية التي تسـتعمل في تـمك المغـة عنـد البناء لممجيـول Byحرفـية لكممة )
( أي )الرسالة ُكتبْت The letter was written by Aliكـأن يقـول بعضـيم )

من ِقبل عمي(، وىو أسموب أجنبي ال تعرفو العربية. وقد تكون العبارة )ُكتبْت 
ا كان معنى )من ِقبل محمد( ؛ )بأمر من المقالة من ِقبل محمد( مقبولة، إذ

 محمد(.
، ُتستعمل في الدوائر المختمفة لفظة )استْبيان( لورقة المعمومات المطموبة  .٘

التي تبنى عمييا نتائج. واستعماليا كذلك خالف القياس العربي ألن القياس 
 مثل )استقامة( و )استراحة( و)استمالة(.  )استبانة(

 ، والصواب:)يؤّكد فالن األمر(ؤّكد فالن عمى األمر(يؤّكد عمى: يقولون:)ي  .ٙ

.ألنو الفعل )أّكد( متعٍد بنفسو 

يقدم كثير من الكتاب التوكيد المعنوّي عمى المؤكَّد فيقولون مثاًل )نفس الوقت(   .ٚ
وقد يقولون  .، واألحسن )الوقت نفسو( و)الكتاب نفسو(و)نفس المصدر(

اّفة( في قوليم جاء )كاّفة الطالب( و)كاّفة الحال عمى صاحبيا والسيما كممة )ك
، والصواب: )األدباء كافًة( و)الطالب كافًة( األدباء( و)كاّفة العمماء(

 .و)العمماء كافًة(
، وىو أسموب غير عربّي تألفو قد ييمل الُكتّاب )واو العطف( عند التعداد  .ٛ

بنًا، تفاحًا( من غير المغات األجنبية كأن تقول مثاًل، )اشترينا خبزًا، لحمًا، ج
 الواو.



 

( في ، والصواب:)أّثر في(أّثر عمى  .ٜ . ألن)َأثََّر( بمعنى أحدث اأَلَثر، و)حرٌّ
 الشيء.

، وعمى  أو )رغمًا عنو(  ، والصواب:)عمى الرغم منو(بالرغم منو .ٓٔ
 الرغم االشير.

: ، والصوابالطرق: يقولون مثاًل:)استعِمَمْت طرٌق كثيرة في حّل المسألة( .ٔٔ
 )طراَئق(، ألن الطرق جمع طريق، والطرائق جمع طريقة.

، والصواب: )طوال طيمة: يقولون مثاًل:)سيعيش فالن فِرحًا طيمة حياتو( .ٕٔ
. ألن )طيمة( بمعنى العمر وليست بمعنى الطول. يقال )أطال اهلل حياتو(
 ِطيمَتو(.

 ، ألن الصفة التي، والصواب:)الكريات البيض()الكريات البيضاء( .ٖٔ
تكون عمى وزن فعالء ال يوصف بيا الجمع، وِانما يوصف الجمع بوصف 

 الجمع.
، )وتقول في نفسي حاجة ِالى كذا ، والصواب:)بنا حاجة()نحن بحاجة( .ٗٔ

 وكذا(، وفي القرآن الكريم:)ال يجدون في أنفسيم حاجة مما ُأوتوا(.

ال تعني ، ألن التخرج ، والصواب: )تخّرج في الكمية()تخّرج من الكمية( .٘ٔ
 الخروج، وانما تعني التكوُّن.

 .، والصواب: )ذىبوا معًا()ذىبوا سوّية( .ٙٔ

األميات واألّمات: يخطئ من يجمع )أّم( من يعقل عمى: ُأّمات ويقولون إّن  .ٚٔ
الصواب ىو أّميات، فقد ذكرت أّميات جمعا ألّم من يعقل في القرآن الكريم 

لمؤمنين من أنفِسيم، وأزواجو إحدى عشرة مّرة قال تعالى: "النبّي أولى با
 أّمياتيم". فاألّميات: جمع لمن يعقل. واألّمات: لمبيائم، ولما ال يعقل.

في تخطئة التقييم: جرت ىذه األيام كممة "التقييم" عمى ألسنة كثير من  .ٛٔ
المثقفين، فقالوا: تقييم األعمال والوظائف، وتقييم المدرسين وما إلى ذلك، وكل 

اضح، ألّن ىذا المصدر واوي وكذا كّل ما أخذ منو، ىذا وما شابو خطأ و 
 والصواب: أْن يقال تقويم األعمال.

 



 

استسمم: من األخطاء الفاشية أن يقول القائل: استممت راتبي  -تسّمم -استمم .ٜٔ
وأمثالو، والصواب أن يقول: سّممت الراتب تسميمًا لصاحبو، أو إلى صاحبو، 

فتناولو، أو أْن نقول: تسممت الراتب فتسممو ىو تسممًا، أي أعطيتو الراتب 
وأمثالو. أّما االستالم فمعناه الممس، يقال: استمم الحاج الحجر األسود استالمًا، 
ّما باليد. وأّما استسمم فمعناه انقاد وخضع في ذّل، ومنو  أي لمسو إّما بالقبمة، وا 

 قولو جّل وعال "بل ىم اليوم مستسممون".
ليم: أحيل إلى التقاعد، والصواب ىو: ُأحيَل عمى أحيل عمى التقاعــد: خطأ قو  .ٕٓ

  التقاعد.


