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 :تمهيد 

 
 يتشّدق الكثير من الناس بالحرية، و يتَغنى بها في المحافل المختلفة، فما الحرية ؟

  و ما السبيل إليها؟
 :النّص 

 )أ( 
 

 ن أنت في هذا الكون؟ أي!أيَّتها الحريةُ المحبوبةُ 
 تحتفل بأعيادِك األمُم، و تنصُب لتمجيدِك التَّماثيَل، و يتشادقُ بأمجِدك الخطباُء

و يتهالُك من أجلِك األبطاُل،  و يتغَنَّى بمفاتنِك الشعراُء، و يتفنَُّن، في مجالْيِك الكتَّاُب،
اقُل، ولكْن أيَن أنِت في هذا وتُْسفَُك في سبيلِك الّدماُء، و تَُدكُّ لسراحِك القالُع و المع

 الوجوِد؟
 .كم مْن أمٍم تحتفُل بعيدِك، و قد وضعتْ نيَر العبوديَِّة على أمٍم و أمٍم

 قْد َهَدُموِك في القلوب      و كم من قوٍم نصبوا لك التماثيَل في األرض، و

 .  و العقول و النّفوس
 .اَهو كم من خطيبٍ فيك مفوٍَّه، و قد كمَّ عن ذكرِك األفو

 .و كم من شاعٍر فتنه جمالِك، و لكن ال شعور له مع المستبعدين
و كم من كاتٍب ألبسِك الحلَل الضَّافيةَ من نسخ أقالمه، و لكنَّه ال ينيلِك خرقةً باليةً 

و كم من أبطال استشهدوا إلنقاذِك، و لكن خلفهم من قضى عليك في . من صنع يده
ا صحائف تاريخِك، و لكن محتهاَ دماء قلوٍب مهدِك وكم من دماٍء زكيٍَّة كتبت به

 .تحدَّرتْ دموعا مَن الجفوِن
فأين أنِت . و كْم هدَم لسراحِك ما هدَم، و لكْن بنَي على أنقاضه سجوُن اَألحرار

 أّيتها الحرّيةُ المحبوبةُ، في هذا الوجوِد؟
 
 
 
 
 



 
 )ب(

 

 تعَس - الّديناُر و الّدرهُم فتّشْتُ عنِك في قصور األغنياِء، فوجدت القوَم قد استبعَدهُم
 . وغلَّتْ أْيِديِهْم إلى أعناِقِهُم الشّهوات1ُ–عْبُد الّديناِر والّدرهَم 

فَتَّشتُ عنك في أكواِخ الفقراِء فوجدت المساكيَن قد قّيدهُم الفقر فرماهم     في 
 .غيابات الجهل و دركات الشّقاِء

 الطّغاةَ قد قيَّدتهم األطماُع     في فتشت عنِك في الشُّعوب القوّية فوجدت العتاةَ
 .ثرواِت الضُّعفاِء

 .فتشت عنِك في الشُّعوب القوّية فوجدت األنضاء المرهقيَن قد كبَّلهُم استبداد األقوياِء
  )ج(

 

 فأيَن أنِت أيَّتها الحرّيةُ المحبوبةُ  من هذا الورى؟
 !لرُّوح الّسارية في عالم األحياِء أنِت انِت ا! أنِت أنِت الحقيقة الخفّية حقيقة الكهرباء

ولئْن خفْيِت بذاتك فقد تجلَّْيِت على منّصِة الطبيعة في بساط األرِض و أجزاء 
السَّماء، فأبصرتك عيوٌن اكتحلت باثْمِد الحقيقة و اقتبست منك عقوٌل ُصِقلَتْ 

 اَهللا، بالعرفان واحتضنِْت صدورا ُأنيرت باإليمان، و تذوَّقتك نفوٌس ما عبدت    إالّ
 .و خَدمِك قوٌم آمنوا باهللا و َصدَّقُوا المرسليَن
   )د(

 

  المحَيا محياُهم!أيَّتُها الحرَّيةُ المحبوبةُ، واشوقاُه إليِك، بل واشوقاُه إليهْم !آِه ..آِه

 . و المماتُ مماتهْم
ليَن     وال  غير مبّد– اللّهمَّ بهْم -أنقِذ اللّهمَّ بهم عبادَك و َأحيي بالدَك و ألحِقنَا

 .آمين.. مغّيريَن
 .العالّمة عبد الحميد بن باديس

 
                                                 

 . حديث شريف 1



 
 :ُأنمي رصيدي اللغوي 

 
أشداق، ... يتحّدث بملء شدقه من غير احتياط، و احتراز، والشدق جمعه : شادق يت

 .زاوية الفم مما تحت الخّد: وشدوق 
 .إبراز صورتك: مجاليك . 
 .تهّدُم لتخليصك: تدكُّ لسراحك . 
 .الحصن الممتنع: ع، مفردها قلعة القال. 
 .قيود العبودية: نير العبودية . 
 .خطيب بليغ: خطيب مفّوه . 
 .و ضع عليها الكمامة، و المراد منعها من التعبير بحرية: كّم األفواه . 
 .قطعة قديمة و ممّزقة من الثوب : الخرقة البالية . 
في المهد، و المهد هو حاربك منذ ظهورك عندما كنت : قضى عليك في مهدك . 

 .المكان الذي ينام عليه الّرضيع
 .بِني على أنقاضه، بني على بقاياه. 
 .شقي، نقيضها سعد: تعَس . 

 .قّيدتهم باألغالل، و القيود شهواتهم: غلّت 
 . ُجّب الشيء، و قعره :غيابات، مفردها غيابه . 
 .أقصى درجاته السفلى: دركات الشقاء . 
 .لَى، الضعافالَهْز: األنضاء . 
 
 
 
 
 
 



 
 .أضع النّّص في سياقه، و أتعّرف على صاحبه.
 من صاحب النص؟/ 1س
صاحب النّّص هو العالّمة عبد الحميد بن باديس، و هو رائد اإلصالح في / 1ج

 م، و نشأ في أسرة 1889الجزائر، وباعث نهضتها، و لد في مدينة قسنطينة عام 
 ذهب إلى جامع الزيتونة ليتّم 1908ي عام كريمة، و بمسقط رأسه أخذ معارفه و ف

، و دّرس بها سنتين، ثم عاد إلى قسنطينة 1911دراسته، و أكمل تعلّمه بتونس عام 
  و عمل بها معلّما بال أجر في الجامع الكبير، فكان يعلّم في الّصباح،1913عام 

عية  و يلقي دروس الوعظ، و اإلرشاد في المساء وقد ساهم مساهمة كبيرة في تو
 1926المواطنين وحثّهم على بناء المدارس في أنحاء الجزائر المختلفة، و في عام 

أنشأ جريدة المنتقد لنشر الوعي الديني و االجتماعي و السياسي، و ظّل يسعى 
لتأسيس جمعية تقوم باألعمال التربوّية و الخيرية و التوعية الوطنية و في عام 

الجزائر العاصمة حضره علماء الجزائر من  انعقد مؤتمر ينادي الترقية ب1931
 ،نو أقروا تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريي  مختلف أنحاء البالد، 

  و انتخبوا ابن باديس رئيسا لها في غيابه، و الشيخ البشير اإلبراهيمي نائبا له، 

 .و أعلنوا القانون األساسي للجمعّية
عة و الثقيلة بكفاءة و إخالص إلى أن وافاه وظّل ابن باديس يمارس مهامه المتنّو

 و لفضله في نشر العلم و التوعية في ظروف 1940 أفريل عام 16أجله في 
صعبة، فقد ربطت الجزائر ذكرى وفاته بذكرى االحتفال بيوم العلم الذي يصادف 

 . أفريل من كّل عام16
 
 
 
 
 
 



 
  ؟ما المناسبة التي أوحت إلبن باديس بكتابة هذا النص/ 2س
 لقد رأى ابن باديس االستعمار الفرنسّي البغيض يستهتُر بالقّيم اإلنسانية / 2ج

 و يناقض أقواله بأفعاله حين يحتفل كل عام في الرابع عشر من جويلية بعيد 
فأثار هذا الموقف المتناقض حفيظة !الحرّية، و يدوس حرّية اآلخرين بأقدامه 
 . 1939واطر، و كان ذلك عام العالّمة ابن باديس وسخطه فكتب هذه الخ

 

 :أكتشف معطيات النص 
 إلى أي فّن ينتسب النص؟ و عالَم يقوم؟/ 1س
 ما الغرض الذي توخاه ابن باديس من عرض مقالته؟/ 2س
 .حّدد أفكار النّّص األساسية/ 3س
 .أعرض مضمون النص في أقل من عشرة أسطر/ 4س
 المقالة فنٌّ من الفنون النثرّية يتناول ينتسب النّّص إلى فّن المقالة السياسية، و/ 1ج

من خاللها الكاتب موضوعا من المواضيع فيبحثه، و يعالجه معالجة خفيفة محّددا 
فكرته، و جوانبه، شارحا أسبابه و نتائجه، و أبعاده، بإيجاز     و تركيز، مستعمال 

نّها تكتب في ذلك وسائل الِحَجاج من أجل اإلقناع، و تُكتب عادة بأسلوب بسيط أل
 .أصال لتُنْشََر على صفحات الجرائد و المجالت

 :و يقوم فّن المقال على ثالثة عناصر أساسية هي 
 : المادة. 1

 .المقالة مهما كان نوعها، البّد أن تتوافر على المادة، و الفائدة مًعا
 : األسلوب. 2

على و يتصف أسلوب المقالة عموما بالوضوح و الّسهولة ألنها تكتب لتنشر 
 .صفحات الجرائد و المجالت، و توّزع على نطاق واسع

 
 



 
 :  الخط المنهجي. 3

 المقدمة       : ويقوم الخط المنهجي على ثالثة عناصر فنية معروفة هي 

 .  و العرض، و الخاتمة، و بخاصة إن كانت المقالة من النوع الموضوعي
 توعية المواطنين غرض الكاتب من عرض مقالته وطني يهدف من ورائه إلى/ 2ج

بأساليب االستعمار الفرنسي، وترقية مشاعرهم بسياسته الخبيثة القائمة على األنانية، 
واالستبداد، حين يدعو إلى االحتفال بحريته، ويحرم الجزائريين منها وفي ذلك 

 على سياسته، وكرهه، ثم تناقض صارخ يدعو كل مواطن شريف إلى السخط
 .محاربته للخالص من جوره ، ومن صورته البشعة، وهذا ما كان في مرحلة الحقة

  : أفكار النّص األساسية هي/ 3ج
 .قيمة الحّرية، و مفهومها المزيف عند الطغاة و العتاة -1
 .البحث عنها، و عدم العثور عليها -2

 .حقيقة الحرية، و طبيعة الذين يدركونها -3

 . لى الحرية و المؤمنين بهاالتشّوق إ -4

بدأ ابن باديس مقاتله بمناجاة الحرية، والتعبير عن هيامه بها، وإبراز منزلتها / 4ج
و يدوسونها السامية، و مكانتها الرفيعة متعجِّبا من أولئك الذين يمجدونها بأقوالهم 

 .بأفعالهم، و يحتفلون بها مناسبات و يقُضون عليها في مواقف أخرى
األغنياء و الفقراء، : يبحث عنها في كّل مكان، و لدى جميع الفئاتثّم راح 

 واألقوياء، والضعفاء فما وجدها فأين هي ؟
إنّها موجودة على منّصة الطبيعة، و بساط األرض، و إن كانت خفية بشكلها فهي 

 .موجودة بأثرها عند كل مؤمن تجّرد من نزواته، و َأِمَن بربه، و صّدق المرسلين
 رة األخيرة من المقالة يعرب الكاتب عن اشتياقه إلى هذه الجوهرة النادرة،في الفق

 . و المؤمنين من أجل بسطها، و يختم حديثه بالدعاء

 
 



 
 :أكتشف بناء النّص من حيث المعنى 

 ما الخطّة التي اتبعها ابن باديس لعرض مقالته؟. 1س
 ما الجمهور الذي استهدفه؟. 2س
 ؟عالم اعتمد في إقناعه. 3س

 اتّبع ابن باديس في عرض مقالته خطّة محكمة، تقوم على تقديم المهّم فاألهّم، -1ج
حيث بدأ مقالته بمقدمة ناجي فيها الحرّية التي يحبُّها كلُّ إنسان،       و يتطلَّع إليها 
كلُّ كائن حيٍّ، و من هذه المقّدمة المثيره انتقل إلى مهاجمة االستعمار  دون ذكر 

 ن معايره المزدوجة  و مفهومه المزّيف للحرّية ،لمَّا يحتفل بها،اسمه، حين بّي

   ! و يمجِّدها، ثم يحرم غيره منها و يستبعده 
األغنياء و الفقراء و الشعوب : وذهب يبحث عن الحرّية لدى جهات متناقضة

القوية، و الضعيفة، فخرج بصورة قاتمة عن وضعها و صورتها الحقيقية    و في 
خيرة من المقال بّين الكاتب حقيقة الحرية و طبيعة البشر الذين يدركونها، الفقرة األ

 .و عّبر عن شوقه إليها و إليهم و ختم مقالته بالدعاء
 .و األفكار على هذا النّحو متساوقة، و مترابطة فيما بينها

و كان الكاتب يستند في عرض كل قضية إلى سابقتها، مستعمال في ذلك أسلوب 
 .ائل الحجاجاإلقناع ووس

 ال ريب أن عبد الحميد بن باديس، وّجه مقالته إلى الجمهور الجزائري -2ج
بالدرجة األولى، وكان غرضه التوعية، وغرس بذور الكراهية للمستعمر حين بّين 
لهم صورته القبيحة، ومعاييره المزدوجة، وتناقضه بين أقواله             و أفعاله، 

 . اربته، وإزالتهوهذه األمور تدفعهم إلى مح
 
 
 



 
 اعتمد في عرض أفكاره على اإلقناع العقلي، والعاطفي حيث نراه يستخدم -3ج

المنطق والحجاج في الفقرتين األوليين ويتدرج إلى الناحية الوجدانية، حين جعل 
اإلحساس بالحرّية مقتصرا على المؤمنين الذين امتألت قلوبهم بنور العقيدة 

 . اإلسالمية
لكاتب تزخر بحّب الحرّية، والمؤمنين بها الذين يتشبثون بعقيدة رّبهم،  عاطفة ا-4ج

 .وتطفح بكره أعداء الحرّية
صادق في أحاسيسه، ومشاعره، ويتّضح ذلك من قوة حججه  و الشك أن ابن باديس

 .التي مّست العقل و القلب على السواء
  : أكتشف معطيات النّص من جانبه الفني

 النّص و تراكيبه؟ كيف جاءت ألفاظ - 1س
 . بم استعان الكاتب على توضيح أفكاره و مشاعره- 2س
 . في النّص تكرار لبعض المفردات و المعاني، بّين فائدته- 3س
 . أسلوب الكاتب متأثر بالقرآن الكريم، وضح ذلك- 4س
 
 ألفاظ النص سهلة تفهم بيسر لكثرة تداولها، و تراكيبه واضحة الداللة تشير -1ج

تعمار و ال تذكره باسمه، و أغلب عبارات النص تميل إلى اإليجاز و لكنها إلى االس
 :رشيقة و معّبرة 

 تحتفل بأعياد األمم، و تنصب لتمجيدك التماثيل، ويتشادق بأمجادك الخطباء " 

 ..." و يتغنى بمفاتنك الشعراء، و يتفنّن في مجاليك الكتاب
 تفي بما يرد على خاطره عفويا مثل و الكاتب ال يميل إلى العبارة المنّمقة، و يك

 
 
 
 



 
 :السجع في قوله 

 " يتشادق بأمجادك الخطباء، و يتغنى بمفاتنك الشعراء " 
و نرى الكاتب قد نوَّع بين الجمل الخبرّية و اإلنشائية، فمن النّوع األول النّداء في 

 :قوله 
 و االستفهام في وغرضه لفت االنتباه، وتحريك المشارع" أّيتها الحرّية المحبوبة" 

 :قوله 
 .وغرضه الفني" فأين أنت أّيتها الحرّية المحبوبة، من هذا الورى؟ " 

 :و األمر في قوله 
 .و غرضه الدعاء" أنقِذ اللّهّم عبادك " 

 :و من الجمل الخبرّية قوله 
 .وتفيد التقرير والمماثلة" أنت أنِت الحقيقة الخفّية حقيقة الكهرباء" 
ب على توضيح أفكاره ببعض األلوان البالغية مثل التشبيه البليغ  استعان الكات-2ج

 :في 
 إذ شّبه الحرّية، وهي أمر معنوي بالروح،" أنت الروح السارية في عالم األحياء" 

  و هل يستطيع اإلنسان أن يحيا بال روح؟
 

 و نرى الكناية عن انعدام حرية التعبير، و غيابها
 "ه و قد كّم عن ذكراك األفوا" ...

 :و االستعارة المكنّية في 
 ..."وكم من شاعر فتنه جمالُِك"

 .و فيها تشخيص لصورة الحرّية حيث شبهها الكاتب بحسناء تفتن الناس
 



 
و من المحسنات المعنوية التي وظّفها الكاتب إلبراز المعنى وتوضيحه عن طريق 

 :اإلتيان بالشيء وضده الطباق في 
 " اتهمالمحيا محياهم، و الممات مم" 
 : نرى في النّص تكرارا للضمير في 3.ج
 .و غرضه تأكيد المعنوي ترسيخه في الذهن" أنت أنت الحقيقة الخفّية " 

 :و نرى تكرارا معنويا في العبارتين اآلتيتين 
 "يتهالك من أجلك األبطال" 
 "و كم من أبطال استشهدوا إلنقاذك " 

 .وغرضه تعميق المعنى األول و تأكيده
 : ر تأثّر الكاتب بالقرآن الكريم في قوله يظه. 4ج
 "غلّت أيديهم إلى أعناقهم الشهوات " 

 :و هو مقتبس من قوله تعالى
  2"و قالِت اليهوُد يُد اِهللا مغلولَةٌ غلَّتْ أيديهْم و لُعنُوا بما قالوا بل يداُه مبسوطتان " 

 
 أسئلة التصحيح الذاتي

 
 ى ثالثة أقسام، ما هي؟المقال مهما كان موضوعه ينقسم إل. 1س
 كيف يبدو لك ابن باديس من قراءتك لمقالته؟. 2س
 لماذا لم يهاجم ابن باديس االستعمار بطريقة مباشرة؟. 3س
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 أجوبة التصحيح الذاتي

 

 المقال بحث أدبي قصير يعالج موضوعات اجتماعية، و سياسية      . 1ج

 ... و اقتصادية و علمية، و أدبية و تاريخية
 :موضوّعي، ذاتّي  و صحافّي : ما كان موضوعه فإنه ينقسم إلى ثالثة أقسام ومه
وال يهتّم   يعنَى بالفكرة، ويسعى إلى إيصالها بأيسر السبل،  : المقال الموضوعي. أ

كثيرا بجمال األسلوب وال يعّبر عن مشاعر صاحبه، وأحاسيسه ويعتمد على خطّة 
 ويهتّم كثيرا بالترتيب المنطقي لألفكار، المقدمة، والعرض والخاتمة،:  واضحة هي

 .واستخدام المصطلحات
ويعبر عن رؤية صاحبه، و ميوله و َيْبُرُز فيه الجانب العاطفي  : المقال الذاتي. ب

 .و الخيال بقّوة، ويتمّيز بجمال أسلوبه
 : المقال الصحفّي. ج

  مًعا    وهو وسط بين النّمطين السابقين، ويتمّيز بمخاطبة العقل والشعور

 .  و بأسلوبه السهل البسيط ليتمكّن الجمهور الواسع من فهمه
يبدو ابن باديس من مقالته عالما من أعالم المقال، ملتزما بقضية أّمته يكره . 2ج

المستعمر و أتباعه، ويهاجمه بنوع من الحيطة و التقنية مستخدما في ذلك أسلوب 
 بأساليب القرآن الكريم و الحديث الحجاج واإلقناع العقلي و الوجداني متأثرا

 .الشريف
لم يهاجم ابن باديس االستعمار بصورة علنية، واكتفى بالتلميح         واإليماء . 3ج

 ،نخوفا على الحركة التي كان يترأسها، وهي جمعية العلماء المسلمين الجزائريي
 .      و في ذلك حكمة، وذكاء

 
 


