
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/8                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثامن في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/8arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثامن في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

                  https://almanahj.com/om/8arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثامن اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade8                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  شرح قصيدة اللغة العربية لحافظ إبراهيم           
  وناديت قومي فاحتسبت حيايت               رجعت لنفسي فا�مت حصايت  

  عقمت فلم أجزع لقول عدايت                 ررموين بعقم يف الشباب وليتين  

  رجـاالً وأكـفــاًء وأدت بـنـــايت                    وولدت فلما مل أجد لعرائـــســـي  

  رجـاالً وأكـفــاًء وأدت بـنـــايت                              وولدت فلما مل أجد لعرائـــســـي 

  توما ضقت عن آٍي به وعظا                       ووسعت كتاب اهللا لفظاً وغــايــة 

  وتنسيق أمساٍء لـمخـتـرعــات                             فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 

  فهل سألوا الغواص عن صدفايت                       أنا البحر يف أحشائه الدر كامن

  ومنكم، وإن عـز الـدواء، أسـاتـي                      فيا وحيكم أبلى وتبلى حماسين 

  !ينادي بوأدي يف ربيع حيايت؟                        أيطربكم من جانب الغرب ناعب 

  !!من القرب يـدنـيـين بغـيـر أناة                          أرى كل يوم يف اجلرائد مزلقاً 

  !!فـأعـلــم أن الصائحـيـن نعايت                         وأمسع للكتاب يف مصر ضجًة 

  !إىل لـغــة لــم تـتـصل بـــرواة؟                           مي عفا اهللا عنهم أيهجرين قو 

  لَُعاُب األفاعي يف مسيل فرات                       سرت لوثة اإلفرنج فيها كما سرى

  ُمَشكََّلَة األلـوان مـخـتـلـفــــــات                         فجاءت كثوٍب ضم سبعني رقعة 

  بسطت رجائي بعد بسط َشَكاِيت                     لكتاب واجلمع حافلإىل معشر ا

  وتـُْبِنُت يف تلك الرموس رفايت                            فإما حياة تبعث امليت يف البلى

ــده  ـــيــامــة بعـ   مــمات لعمري مل يـَُقــْس مبمـات                     وإما مــمات ال ق



 

 

  

  اتـََّهْمُت َحَصايت وناديُت قـَْومي فاْحَتَسْبُت َحَيايتَرَجْعُت لنفسي ف

عندما بدأت الدعوة إىل العامية وفسدت األلسن بدأت : يتحدث الشاعر على لسان اللغة العربية فتقول 
أحاسب نفسي وأحبث عن أسباب القصور يف نفسي،فا�مت عقلي بالقصور ،مث استنجدت بقومي ممن 

 أمسع جميباً احتسبت حيايت وعدد�ا فيما حيتسب عند اهللا وجعلتها خلدمة األمة يتكلمون هذه اللغة ، وحني مل
  ..ابتغاء مرضاة اهللا 

  رَمْوين بُعْقٍم يف الشََّباِب وليتين َعُقْمُت فلم َأْجزَْع لَقْوِل ِعَدايت

متطلبات العصر مع أ�ا  تبني اللغة العربية أ�ا ا�مت ظلماً بالعقم والتحجر واجلمود وعدم قدر�ا على التعبري عن
  .تزهو بني اللغات بالفصاحة والبالغة ،وتتمىن لو أ�ا كانت كذلك كي ال جتزع وحتتمل ما يقوله أعداؤها 

  َوَلْدُت وملّا مل َأِجْد لَعرَائسي رَِجاالً َوَأْكَفاًء َوأَْدُت بـََنايت

منجبة فهي متتلك ثروة ضخمة من األلفاظ تكمل اللغة العربية دفاعها عن نفسها فهي تقول إ�ا لغة معطاءة 
ولكنها عندما مل جتد الكفء املناسب الذي حيفظ أسرارها ويظهر مجاهلا وحيسن استخدامها انطفأ بريقها 

  .وحكمت عليها بالدفن وهي حية 

  َوِسْعُت ِكَتاَب اهللا َلْفظَاً وَغايًَة َوَما ِضْقُت َعْن آٍي بِه َوِعِظاتِ 

ْختَـَرَعاتِ  فكيَف َأِضيُق اليومَ 
ُ
  َعْن َوْصِف آَلٍة وتنسيِق َأْمسَاٍء مل

ختربنا اللغة العربية بأ�ا ليست لغة عاجزة والدليل على ذلك أ�ا وسعت كتاب اهللا واحتوت مجيع أحكامه 
  .وتشريعاته ومل تعجز عن وصف بينة أو موعظة أو هدف من أهداف القرآن الكرمي

و تكوين مسميات للمخرتعات العديدة اليت ال تساوي شيئاً أمام فكيف تعجز عن وصف ما صنعه املخلوقني أ
  .ما استطاعت التعبري عنه يف املاضي 

  أنا البحُر يف أحشائِِه الدرُّ َكاِمٌن فـََهْل َسأَُلوا الَغوَّاَص َعْن َصَدَفايت



 

 

بالبحر الواسع  تستمر اللغة العربية يف الدفاع عن نفسها رادة على كل أعدائها فتقول مفتخرة واصفة نفسها
  .الشاسع الذي يتوارى الدر الثمني يف أعماقه وحتثنا على استخراجه واالستعانة مبن تعمقوا يف اللغة وعرفوا أسرارها

َواُء ُأَسايت َلى َحمَاِسين َوِمْنُكم َوِإْن َعزَّ الدَّ   فيا َوْحيَُكْم أَبـَْلى َوتـَبـْ

اضع مجاهلا وحماسنها تفىن وتبلى وهاهي تذوي شيئاً فشيئاً ، ختاطب اللغة العربية أبناءها مرتمحة على نفسها فمو 
  .وفيهم من يستطيع أن يعيد إليها مجاهلا وحسنها على الرغم من ندرة الدواء 

  فال َتِكُلوين للزََّماِن فإنَّين َأَخاُف َعَلْيُكْم أْن حتََِني َوَفايت

كوها أو يدعوها للزمان يعبث �ا وتتصرف �ا يد أعدائها تستنجد اللغة العربية بأبنائها وحتذرهم طالبة منهم أالّ يرت 
  .،فهي ختشى عليهم أن حتل وفا�ا فتختفي وتفىن فيصبح العرب بال هوية وال لغة 

َعًة وََكْم َعزَّ أَقْـَواٌم بِعزِّ لَُغاتِ    َأَرى لرَِجاِل الَغْرِب ِعزَّاً َوِمنـْ

ىل أ�ا ترى أبناء الغرب يف عزة وقوة ومنعة ورفعة وما كان ذلك إال تواصل اللغة العربية حتذيرها ألبنائها ، فتنبهم إ
  .بتمسكهم بلغتهم واعتزازهم �ا 

ْعجَزاِت تـََفنـَُّناً فـََيا لَْيَتُكْم َتْأُتوَن بالَكِلَماتِ 
ُ
  أََتوا أَْهَلُهْم بامل

شكاالً وصوراً من التقدم إ�م قد حققوا بلغتهم املعجزات وقدموا أ:تكمل اللغة حديثها عن رجال الغرب فتقول 
  .يف كل جمال بينما عجز أبناء اللغة حىت باإلتيان باأللفاظ الصحيحة 

  .أرى كل يوم باجلرائد مزلقاً من القرب يدنيين بغري أناة 

تعرض اللغة يف هذه األبيات ما تواجه من األخطار اليت جترفها للهاوية فهي كل يوم جتد الزالت والعثرات 
  .لصحف وهذه العثرات تقر�ا من النهاية بال متهل أو روية واألخطاء متأل ا

  .وأمسع للكتاب يف مصر ضجة فأعلم أن الصائحني نعايت 

تواصل اللغة عرض ما حياك ضدها من مكائد فهي تسمع دعوات الكتاب يف مصر الذين على ضجيجهم 
  .ون وفا�ا و�ايتها بالدعوة إىل العامية ، عندها أيقنت اللغة أن هؤالء الكتاب هم من سيعلن



 

 

  .أيهجرين قومي عفا اهللا عنهم إىل لغة مل تتصل برواة 

  _طالبة من اهللا أن يعفو عنهم_تتعجب اللغة من أبنائها الذين هجروها وتركوها ...بلسان األم احلنون 

  .إىل لغة جديدة ركيكة ال أصل هلا وال تقارن باللغة العربية 

  .اب األفاعي يف مسيل فرات سرت لوثة اإلفرنج فيها كما سرى لع

تصف اللغة العربية اللغة العامية فهي خليط ضعيف من اللغات املختلفة قد نفث اإلفرنج فيها مسومهم كما يلوث 
  .سم األفاعي املاء العذب 

  .فجاءت كثوب ضم سبعني رقعة مشكلة األلوان خمتلفات 

  .شكايت تستم إىل معشر الكتاب واجلمع حافل بسطت رجائي بعد بسط 

  .فإما حياة تبعث امليت يف البلى وتنبت يف تلك الرموس رفايت 

  .وإما ممــــات ال قيامة بعده ممات لعمري مل يقس مبمات 

يف �اية القصيدة توجه اللغة النداء إىل معشر الكتاب الذين اجتمعوا يف جممع اللغة العربية قائلة أ�ا ترجوهم اآلن 
  .هلم اخلطر احملدق �ا بعد أن قدمت شكواها وأوضحت 

وحتذرهم من مصريها فإما أن يعودوا إىل رشدهم و يرتاجعوا عن دعو�م ويهتموا بلغتهم لتعود فتحيا من جديد  
  كما ينبت النبات وحييا

موت ال يكون للعرب وال ألبناء العربية قيام .. وإما يستمروا يف غيهم فيكون مصريها الفناء واملوت وأي موت 
  ..بعده

  .تتسم باجلزالة والقوة مع العذوبة والرشاقة واملواءمة بني اللفظ واملعىن :أللفاظ ا -1

  .نرى يف القصيدة أسلوباً حمكماً وعبارات رشيقة ،وتراكيب رصينة ، وسالمة يف التعبري :األسلوب -2

، هذا باإلضافة إىل  حلق الشاعر خبياله مع القدماء ، فاستمد صوره اجلزئية من اخليال العريب القدمي:اخليال  -3
  .التشخيص الذي أعطى القصيدة جدة وابتكاراً 



 

 

  .واضحة قوية تتسابق إىل القارئ من غري كد أو طول تأمل >>املعاين  -4

  :الصور البيانية 

  )ا�مت حصايت: (البيت األول 

وأيت بصفة ) اإلنسان ( وحذف املشبه به) اللغة العربية(شبه اللغة العربية باإلنسان الذي يتهم نفسه ذكر املشبه 
  )تشخيص(من صفا�ا وهي ا�ام العقل على سبيل االستعارة املكنية 

  )احتسبت حيايت _ناديت قومي(

وحذف املشبه به وأتى ) اللغة العربية(كذلك شبه اللغة العربية باإلنسان الذي ينادي وحيتسب األجر ذكر املشبه 
  )تشخيص(بصفة من صفاته على سبيل االستعارة املكنية 

شبه اللغة العربية باملرأة اليت تتهم بالعقم ذكر املشبه اللغة وحذف املشبه به وأتى بصفة ) البيت الثاين رَموين بعقم 
  )تشخيص(من صفاته على سبيل االستعارة املكنية 

على سبيل شبه اللغة باملرأة اليت تلد ذكر املشبه وحذف املشبه به وأتى بصفة من صفاته ) البيت الثالث ولدت 
  )تشخيص(االستعارة املكنية 

حذف املشبه وصرح باملشبه به على سبيل االستعارة . شبه كلمات اللغة العربية بالعرائس) عرائسي(
  )بنايت(كذلك .التصرحيية

  )تشبيه بليغ(شبه اللغة العربية يف سعتها بالبحر ) البيت السادس أنا البحر

  .غواص حذف املشبه وصرح باملشبه به على سبيل االستعارة التصرحييةشبه العامل باللغة العربية بال) الغواص(

  )استعارة تصرحيية(شبه ألفاظ اللغة العربية باألصداف ) صدفايت(

  )استعارة مكنية(شبه اللغة العربية بالثوب الذي يبلى :البيت السابع 

  )تصرحييةاستعارة (شبه علماء اللغة باألطباء ) وإن عز الدواء أسايت(الشطر الثاين 

  )تشخيص)(استعارة مكنية( وفايت : البيت الثامن 



 

 

  .كناية عن األخطاء الشائعة يف الصحف   :البيت احلادي عشر 

  .استعارة مكنية: نعايت :البيت الثاين عشر 

شبه سريان اللكنات األجنبية يف اللغة العربية وإفسادها هلابسريان لعاب األفاعي يف املاء :البيت الرابع عشر 
  )تشبيه متثيلي.(عذب وإفساده لهال

شبه اللغة العربية املختلطة بلهجات ولغات خمتلفة بالثوب املمزق و املرقع برقع كثرية األلوان :البيت اخلامس عشر 
  )تشبيه متثيلي(واألشكال 

  )استعارة مكنية (شبه الرجاء والشكوى بالثوب الذي يبسط :البيت السادس عشر 

  )استعارة مكنية(الرفات بالنبات الذي ينمو وينبت شبه :البيت السابع عشر 

  .كناية عن إحياء اللغة العربيةتنبت يف تلك الرموس رفايت 

  هايت من النص ما يشري إىل املعاين التالية:  

  .شك اللغة العربية يف متام عقلها  -1

  .ا�ام اللغة العربية بالعقم  -2

  .�ا مل جتد الكفء الذي يرعاهاكلمات اللغة العربية عرائس دفنت حية أل  -3

  .افتخار اللغة العربية باتساعها أللفاظ القرآن الكرمي  -4

  .اللغة العربية حبر عميق يتوارى الدر يف أعماقه -5

عاطفة وطنية فيها حب لغة العربية وغرية عليها مع كره لألعداء اللغة العربية من املستعمرين : العاطفة >> 
  وأتباعهم

مدافعا ومنا فحا عن اللغة العربية ، اللغة اليت يفتخر �ا العرب " حافظ إبراهيم " قاهلا شاعر النيل هذه القصيدة 
حني تعاىل اهلمس واللمز .. واملسلمون ويعتزون �ا ، فهي حتفظ كتا�م وتشريعهم ، وتعرب عن علومهم وآدا�م

د اهلمس وعال، واستفحل اخلالف وطغى، حوهلا يف أوساط رمسية وأدبية، وعلى مسمع ومشهد من أبنائها واشت



 

 

فريق يؤهلها الستيعاب اآلداب واملعارف والعلوم احلديثة، وفريق جحود ، يتهمها بالقصور والبلى وبالضيق عن 
ولكن حافظاً األمني على لغته الودود هلا يصرخ بوجوه أولئك املتهامسني والداعني .. استيعاب العلوم احلديثة

ا بأن يعودوا إىل عقوهلم ويدركوا خزائن لغتهم فنظم هذه القصيدة خياطب بلسا�ا قومه لوأدها يف ربيع حيا�
  .ويستثري والءهم هلا وإخالصهم لعرائسها وأجمادها

وأسلوب الشاعر يف هذه القصيدة سهل واضح ، استخدم فيه أسلوب احلض ، وذلك الستخدامه كثريا من 
فيا " فكيف أضيق اليوم " " وليتين عقمت " م ورجاء يف مثل قوله اجلمل اإلنشائية من أمر و�ي وتعجب واستفها

  .وغري ذلك " أيهجرين " أيطربكم " وحيكم 

غموض وال عمق فيها وهذا أمر طبعي إذ أنه يتحدث عن موضوع يهم  ال كما أن معانيه جاءت واضحة مرتابطة
  .اللغة أمام هذه التحديات األمة اإلسالمية وهو احلملة اجلائرة على اللغة العربية وصمود هذه 

حتتاج إىل الرجوع للمعاجم ، استخدم  عرب الشاعر عن تلك املعاين بألفاظ وعبارات قوية موافقة للمعىن ، سهلة ال
  .اللفظة املعربة للمعىن 

  عاطفة الشاعر يف هذه القصيدة عاطفة دينية متوج باحلب والغرية على األمة اإلسالمية فال غرو أن تكون صادقة

خيلو النص من الصور اخليالية اليت تقرب املعىن وجتسده فاستخدم أسلوب التشخيص من بداية القصيدة ،  ال
 ولدت ، وأدت: واستخدم البديع كالطباق يف قوله ،حيث جعل اللغة العربية إنسانا يتحدث عن نفسه 


