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 تمهيد

 أتعرف من خالل هذا النّص باإلضافة إلى دراسة المعاني واألفكار -
 . واألساليب

 . الشّعر في مواجهة اآلفات االجتماعيةّ -
 . طبيعة وخصائص الشّعر االجتماعي -
 . نونا التّوكيد -
. الهمزة المزيدة في أول األمر -



 : أتعرف على الشّاعر

 الشّاعر هو محمد العيد بن محمد علي بن خليفة، ولد في مدينة عين البيضاء
 حفظ القرآن وتلقّى الدروس االبتدائية بمدرستها الحرة، ثم . م 1904 / ه 1332

 . م، وأخذ العلم عن مشايخها 1918 نتقل مع أسرته إلى بسكرة عام ا
 م غادر بسكرة إلى تونس حيث تتلمذ ستنين بجامع الزيتونة، ثم 1921 وفي سنة

 م، وشارك في حركة االنبعاث الفكري بالتّعليم 1923 عاد إلى أرض الوطن سنة
 د بن عابد للشّيخ أحم " في صدى الصحراء : " والنّشر في الصحف والمجالّت

 . للشّيخ الطّيب العقبي " االصالح " و – البن باديس " الشّهاب " ، و " المنتقد " و - العقبي
 م دعي إلى العاصمة للتّعليم بمدرسة الشّبيبة اإلسالمية 1927 وفي سنة

 وفي هذه الفترة أسهم . الحرة، حيث بقي مدرسا ومديرا لها مدة اثني عشر عاما
 . المسلمين، وكان أحد أعضائها العاملين البارزين في تأسيس جمعية العلماء

 ، " الصراط " ، " السنّة " ، " البصائر " ونشر الكثير من قصائده في صحف الجمعية
 . لمحمد عبابسة األخضري " الثّبات " و " المرصاد " وكذا في صحيفتي ". الشّريعة "

 م وبعد عام من نشوب الحرب العالمية الثّانية غادر 1940 وفي سنة
 ة عائدا إلى بسكرة، ومنها دعي إلى باتنة لإلشراف على مدرسة العاصم
 " مدرسة العرفان " م، ثم إلى عين مليلة إلدارة 1947 إلى سنة والتعليم التّربية

 وبعد اندالع الثّورة الكبرى أغلقت المدرسة وُألقي القبض . م 1954 إلى غاية
 امة الجبرية ببسكرة عليه، وزج به في السجن، ثم ُأفرج عنه ووضع تحت اإلق

 . معزوال عن أفراد المجتمع وتحت الرقابة المشددة حتّى االستقالل
 م بمستشفى باتنة، 1979 / جويلية / 31 الموافق ل / ه 1399 / رمضان / 07 توفي في

. ودفن رحمه اهللا في بسكرة



 ورواية . ديوان شعر مطبوع في مختلف األغراض والموضوعات : من مؤلّفاته
. اية هداية بعد الغواية، وأعمال مدرسية أخرى بالل بن رباح، ورو



أقرأ النّص : 

ــمبالتُّه ــى الشرائــعمور  ♣  ــميى الق  جـار الشّبـاب عـل
ـُلَم ـِطُ في الظّـ  ِلهــواه يخْبـ ♣  ـًا  وأبــى النّصيحــةَ تابعـ
تَكـــماح يــهى فــوالْه إن  ♣                                                  

حداز ــاتايلَـــى الْغَوعـ و م  ♣  ـَه  هجــر الْهـدى وسبِيلــ
ا عــمهم ــ ونَشَاطُــــه مز  ♣  ـُه  أيــن الشّبــاب ووعيــ

ـَم ـ ـتُ بِه فَلـ ـ إنِّـــي هتَفْـ   ♣   أيـــن الشّبـــاب المهتَدي
 م ـ ـ ك ع إن الضــالَل عليــ ♣   تُــب ياشبــاب إلَى الْهـدى

صــا عبِم اكونْفــي هــ ي م  ♣   الديــن عاصمـك الّـــذي
قَب لَــه نَـــحاجـ َل النّ ـ و مد  ♣   مْل  ِللْمتَــابِ مسـارِعـــا

هورِ النّفُــوسِ فقدـ خَــو ـم  ♣  ـنم يــنالد أن ظــن نم 
 ـدم ـ ــن معنــاها انْعـ وتَظّ ♣   تَبكــي السـعــادةَ آيســا

 دم ـ اإليمـــانِ راســخَةُ القَ ♣   إن السعـــادةَ في حـــمى
مــو النِّعَأب ـــوهالَم واِإلس  ♣   ِإن  الســعــادةَ نعــمــةُ
ـماُألم ـدعس بِـــه يــند  ♣  أقْــبِْل ع ـَه  لَيـــه فَِإنّـــ

محمد العيد آل خليفة



أفهم معجم النّص : 

 . ظلم، وهنا بمعنى أنكر وأعرض : جار
 . أي ألصق بها التُهم : رمى الشّرائع بالتُّهم

 . رفض : أبى
 . الهوى هو ميل النّفس إلى ما تستلذّ : هواه
 . ويل وهالك : ويح

 . الضالالت : الغوايات
 . تعاد عن الصواب االنحراف، االب : الضالل
 . حاميك، مانعك : عاصمك

 ). من الفعل ماَل ( مْل : اجنح
 . ضعف النّفوس : خور النّفوس

. يائسا : آيسا



أكتشف معطيات النّص : 

 : المعنى - أ
 متى قال الشّاعر هذه األبيات في رأيك؟ - 1
 ما نظرة الشّباب إلى القيم والشّرائع؟ - 2
 شّاعر في هذه األبيات؟ ما هي القيم التي يقصدها ال - 3
 ما الذي جعل الشّباب يرفض النّصيحة؟ - 4
 فيم كان يتسابق بعض الشّباب؟ - 5
 . قدم الشّاعر أوصافا سلبية أخرى لهذا الشّباب، اذكرها - 6
 ما النّصائح التي تقدم بها الشّاعر لهؤالء الشّباب؟ وما تقييمك لها؟ - 7

 وفي أي األبيات تظهر؟
 شّاعر الحّل لهذه المفاسد والموبقات التي علقت بحياة فيم حصر ال - 8

 . هؤالء الشّباب؟ هل كان مصيبا في هذا الحّل؟ وضح
 بِم . ذكر الشّاعر فئة من النّاس ال تؤمن بالحّل الديني لمثل هذه المفاسد - 9

رد عليهم؟
 بِم نصح . النّاس كلّهم ينشدون السعادة لكن قلّما من حقّقها في حياته - 10

الشّاعر طالبي السعادة والباحثين عنها؟
 الشّاعر كالطّبيب، يشخّص المرض، ويحدد مسبباته، ثم يصف - 11

. هل ترى في النّص ما يؤكد ذلك؟ وضح . الدواء



 : المبنى - ب
 يجمع الكثير من الدارسين أن أسلوب الشّاعر محمد العيد يميل إلى - 1

 في ذلك؟ ما الدافع . البساطة والسهولة
 أين ترى ذلك؟ . آثار الثّقافة اإلسالمية بادية في أسلوب الشّاعر - 2
 حدد نوعين من كّل صنف، . تراوح أسلوب النّص بين الخبر واإلنشاء - 3

 . وبين أغراضهما البالغية
4 - ة في النّصور البيانيإالم يرجع ذلك؟ . قلّت الص 
 . لبيت الثّاني مع الشّرح استخرج الصورة البيانية الواردة في ا - 5
 حدد المحسن الوارد . النّص غير حافل بالمحسنات إالّ ما ورد عفوا - 6

 . في البيت األول والسابع
 : أستخلص - ج

 ما طبيعة الموضوع المعالَج؟ وما المشكلة التي عالجها؟ - 1
 أين يكمن هدف الشّاعر في تناوله لهذا . الشّعر االجتماعي هادف - 2

 الموضوع؟
 هل كان هذا اللّون الشّعري موجودا عند العرب القدامى؟ إن كان - 3

 موجودا ما هو حجمه؟ وبم اتّسم؟
 هل لهذا الموضوع عالقة باتّجاه الشّاعر اإلصالحي؟ - 4
 لماذا رأى الشّاعر الخطورة في انحراف هذه الشّريحة من المجتمع؟ - 5
 لشّباب؟ ما هي أهم األسباب التي أدت إلى انحراف بعض ا - 6
 . كاد الشّاعر أن يحصر الحّل والدواء في الدين وحده لكّل هذه المفاسد - 7

هل ترى ذلك كافيا؟



 النّص األدبي : تصحيح ذاتي

 : المعنى - أ
 قال الشّاعر هذه األبيات عندما شهد بعض الشّباب العربي عامة - 1

 اليد السماوية، والجزائري خاصة قد استخفّ بالقيم الدينية وأعرض عن التّق
ك بهذه القيم والتّقاليد، وأنسبب التّخلّف يرجع إلى التّمس أن وظن 

 . التّعصب ناجم عن تطبيق تعاليم هذا الدين، فساءه ذلك وقال هذه األبيات
 نظرة الشّباب إلى القيم والشّرائع باستخفاف وقلّة وعي وإدراك - 2

 . لبشري ألهميتهما في حياة اإلنسان والنّظام ا
 طبيعة القيم التي جار عليها الشّباب هي القيم الدينية اإليجابية التي - 3

 ظلّت هدفا للعدو يعلن الحرب الشّعواء عليها من حين آلخر ويدس السموم
 في ثقافته لمحوها وتزييفها، وقد نجح بعض النّجاح عند ذوي العقول

 العمل والعلم ألنّهما في وال يقصد قيمة . الضعيفة من أبناء هذه األمة
 . الغرب مقدستان، وكذلك ال يقصد القيم اإلنسانية

 بعض الشّباب يرفض النّصيحة ألنّه حكّم هواه في مسائل حياته وظّل - 4
 . أسيرا له، فعميت بصيرته وأضحى ال يفرق بين ما ينفعه وما يضره

 يتسابق بعض الشّباب في مجالس الفجور والفسوق، ويزدحم على - 5
 . الغوايات بدعوى أن المنغمس فيها متحضر ويجاري العصر

 وصف الشّاعر الشّباب بعدة أوصاف سلبية أخرى بعيدة عن أوصاف - 6
الشّباب الطّموح الذي تتعشّم فيه األمة الخير، وترى فيه الركيزة األساسية



 ه، لبناء نهضتها المنشودة، فوصفهم بقلّة نشاطه، وقلّة وعيه، وعدم اهتدائ
 . وإعراضه عن النّصيحة

 قدم الشّاعر عدة نصائح قيمة مفيدة تمثّل حالّ ووقاية لمثل هذه - 7
 االنحرافات، نصحهم بالعودة إلى الرشاد واتّباع طريق الهدى، كما
 نصحهم بالرجوع إلى الدين وتعاليمه ألنّه خير عاصم وهو الحبل المتين،

 كما . يديه عليه سقط وهلك وكّل من تمسك به نجا وأفلح، ومن أرخى
 وهذه النّصائح . نصحه بالتّوبة السريعة قبل أن يأتي يوم ال ينفع فيه النّدم

 ]. 9٬8٬7 [ وردت في البيت
 وعموما فإن هذه النّصائح قيمة مفيدة صالحة للعباد والبالد، وقد كان

 ونجدها مبثوثة في . السلف الصالح ينصحون بها، وقطفوا الثّمار منها
 . كتاب اهللا وسنّة رسوله

 حصر الشّاعر الحّل في األول واآلخر في عامل الدين، وهو أفضل - 8
 قلنا هو الدواء لكّل األمراض حّل على اإلطالق، وال نكون مبالغين إذا

 . االجتماعية
 فقد جربت األمم المتقدمة حلوال وضعية لكنّها فشلت في القضاء على

 . أمراضها وسلوكات أبنائها المنحرفين التي تتفاقم من يوم إلى آخر
 فمثال نسبة االنتحار في هذه األمم ارتفعت رغم توفّر وسائل العيش

 ة تتضاعف بشكل مخيف حتّى قيل أنّه ما يحدث والرفاهية، ونسبة الجريم
 في المدينة الواحدة في أمريكا من جرائم يفوق ما يحدث في بلد إسالمي

. كبير



 إن الدين الذي ارتضاه اهللا لعباده فيه شفاء للنّفس وعالج للمرض والسكينة
 )). أال بذكر اهللا تطمئن القلوب . (( للضمير

 ضعف والعجز وعدم فاعليته في محاربة إن الذّين رموا الدين بال - 9
 الظّواهر االجتماعية السلبية أولئك أناس لهم نفوس خائرة وقلوب متحجرة
 ال عقل لهم وال رشاد، وال فكر وال رأي لهم، قابعون في أوهام يتخبطون

 . في ظلمات وفي تيه عماء، ولغيرهم تابعون
 ويبحثون عنها في كّل مكان، حقيقة إن النّاس جميعا ينشدون السعادة - 10

 بحثوا عنها في القصور والرياش ولم يجدوها، . لكنّهم لم يعثروا عليها
 وبحثوا عنها في المال والولد ولم يجدوها، وبحثوا عنها في السلطة والجاه
 ولم يجدوها؛ وحين بحثوا عنها في رياض الدين وجدوها، وحين امتألت

 مرء حين يشعر بأنّه أدى واجبه نحو خالقه فال . قلوبهم باإليمان أحسوا بها
 ونحو مجتمعه ونحو أسرته يشعر بها حتّى وإن سكن الكوخ ولبس الخشن

 . وصام األيام من قلّة الحاجة
 صحيح الشّاعر االجتماعي مثل الطّبيب، يحدد الداء ويشخّص - 11

 وأما . فالداء تمثّل في انحراف الشّباب وغوايته . مسبباته، ويقترح الدواء
 األسباب فهي في تأثّره بما يصدر إليه من أفكار هدامة، وفي ضعف
 وازعه الديني، وكذا في مركّب النّقص الذي يحمله، وفي سيطرة النّفس

 ... والهوى على عقله
 وأما الدواء فيكمن في الرجوع إلى الدين والتّمسك بقيمه، واالستماع إلى

... النّصح



 : المبنى - ب
 يميل الشّاعر محمد العيد إلى السهولة والبساطة في لغته وذلك راجع - 1

 لكونه يتوجه بكالمه إلى المجتمع كلّه ال إلى أفراد بعينهم، ثم أنّه يدرك
 . طبيعة هذا المجتمع ومستواه

 آثار الثّقافة اإلسالمية في قصائد الشّاعر بادية للعيان وملفتة لالنتباه، - 2
 وكان يناضل في صفوف جمعية العلماء المسلمين، ألن الشّاعر مصلح

 وكان من
 أهداف الجمعية نشر الثّقافة اإلسالمية وغرس القيم التي جاء بها الدين
 اإلسالمي، لهذا ليس عجيبا أن ترى توظيف بعض الكلمات والمعاني من
 التّراث اإلسالمي في نصوص هذا الشّاعر المتشبع بالثّقافة اإلسالمية

 فالكلمات القرآنية وزعت في القصيدة ووظّفت . تأثّر بأسلوب القرآن والم
 .. أحسن توظيف، ككلمة الشّرائع، الهدى، المهتدي، الضالل، اإليمان

 ومعاني البيتين األخيرين مأخوذان من معاني بعض اآليات القرآنية
 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي : (( واألحاديث، كقوله تعالى

 ذاق طعم : (( ، وقوله صلى اهللا عليه وسلّم )) ورضيت لكم اإلسالم دينا
 )). اإليمان من رضي باهللا ربا وباإلسالم دينا وبمحمد رسوال

 من األساليب الخبرية ما جاء في البيت األول والثّاني، وغرضهما - 3
 يا شباب، غرضه لفت : أما اإلنشاء نجده في النّداء . البالغي التّقرير

 وإن شئت . غرضه التّوبيخ .. أين الشّباب ووعيه؟ : واالستفهام . نتباه اال
. تُب من، أقبِل، غرضه النّصح : إضافة األمر



 الصور قليلة ألن الشّاعر اعتمد على األسلوب المباشر، واهتمامه - 4
 . بالمضمون كان أكثر

 . يخبط في الظّلم : الصورة الواردة في البيت الثّاني كناية في قوله - 5
 فالظّلم حاجز يمنع العين من رؤية األشياء على . كناية عن التّيه والضالل

 . ففي الكناية تجد الدليل على المعنى . حقيقتها
 ورد في البيت األول تصريع، وهو ظاهرة شاعت قديما وحديثا تظهر - 6

 . في مطلع القصائد
 ويزيد ففي التّصريع جرس موسيقي تأنس له األذن ). التّهم ... القيم (...

 . األسلوب رونقا وجماال
 : أما في البيت السابع فقد ورد محسن معنوي يتمثّل في طباق اإليجاب

 ، وال يخفى ما للطّباق من أثر في توضيح المعنى وتأكيده ) الهدى الضالل (
 . وتقويته وتعميق الشّعور به، باإلضافة إلى إضفاء الجمال على األسلوب

 : أستخلص - ج
 عالجه الشّاعر يندرج ضمن الموضوعات الموضوع الذي - 1

 االجتماعية، تناول فيه الشّاعر مشكلة انحراف بعض الشّباب عن قيم دينه
 . واستخفافه بشرائع ربه وانغماسه في المفاسد والغوايات

 الشّعر االجتماعي في مجمله هادف، وهدف الشّاعر من نظم هذه - 2
 صادرة من فئة من الشّباب، األبيات هو تصحيح هذه السلوكات المنحرفة ال

 وتقويمها وتصويبها، ومحاولة إرجاعها إلى الصواب، وذلك بالتّمسك
. بالدين وقيمه، والتّوبة من كّل ما صدر من النّفس



 لم يحفل الشّعر العربي القديم كثيرا مـن النّاحيـة االجتماعيـة، بـل - 3
 مسـائل لهـا وقلّما تناول . انصرف في معظمه إلى تمجيد الفرد وتعظيمه

 عالقة بالمجتمع كلّه، ألن الشّاعر كان يدور في فلـك األمـراء والملـوك
 . ومرتبطا بهم ماديا، لذا لم يجد فائدة في تناول أدواء المجتمع

 قليلة هي القصائد التي تناولت القضايا االجتماعية في العصـور األدبيـة
 في معالجة المسـائل القديمة، وكانت تتّسم بالتّحليل السطحي والخصوصية

 ال تعطيك صورة شاملة عن المجتمـع فـي ذلـك . والمشاكل االجتماعية
 . الوقت

 نعم معالجة مثل هذه القضايا االجتماعية من قبل هـذا الشّـاعر لهـا - 4
 عالقة باتّجاهه اإلصالحي، فقد عرف بأنّه كرس حياته في خدمة األجيـال

 حضر في كـلّ مناسـبة ويسـجل مدرسا وصحفيا، كما عرف أيضا بأنّه ي
 ويؤرخ  حتّى

 . يستفيد أبناء المجتمع في الحاضر والمستقبل
 كان يقضي سحابة يومه في الوعظ والبناء، ويقضي سواد ليله في التّدبير
 والتّفكير، يخترق مع غيره في الجمعية النّجود والوهاد، ناشرا أفكاره

 هو طفيلي ومفسد، ويهدم اإلصالحية، ويزرع بذور النّهضة، ويجتثّ ما
 . بمعوله كّل ورم خبيث، ويطفئ كّل فتنة أيقظها حقود ولعين

 تكمن الخطورة في انحراف هذه الشّريحة من المجتمع كون الشّباب - 5
 في األمة يمثّل عمودها الفقري وركيزتها األساسية واألمل والرجاء في

ن الطّبيب فمن صفوف الشّباب يكو . بناء صرح المستقبل والنّهضة



 والمهندس والمربي والمسؤول وغيرهم مما يعتمد عليهم، وإذا كان هؤالء
 . منحرفين فال خير فيهم وال في أعمالهم

 يمكن تلخيص بعض األسباب التي أدت إلى انحراف بعض الشّباب - 6
 : إلى
 . ضعف الوازع الديني عندهم ومركّب النّقص اتّجاه دينهم -
 دة من الغرب لتحطيم وتهديم قيم الدين، والتي كثافة البرامج المع -

 أصبحت تصل وتغزو البيوت بسهولة عبر القنوات الفضائية والصحف
 . واألفالم الماجنة وغيرها

 تراجع المؤسسات الثّقافية والدينية ووسائل اإلعالم المحلّية في مواجهة -
 . الغزو الثّقافي الذي سيطر على عقول كثير من الشّباب

 حقيقة أن الدين يبقى هو الحلّ الوحيد والحاجز الذي يقف في وجه هذه - 7
 الحمالت المسعورة التي يشنّها الملحدون الشّيوعيون الماديون في الوقت
 الحاضر كما كان باألمس، بعد أن حاصرت الشّباب كثير من المفاسد

. والموبقات من صنع هؤالء


