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  ا�س�مية القيم: ا	ولى الوحدة

 الفجر قرآن: مكون النصوص

ه القرآنَ  �ْعُت  وقد عمري، من العا�ة � كنُت    
َّ
اهللا ر2ه أ0 /دة من و.ن القراءة، بأح*م وجوَّدتُه ِحْفًظا، �

الِفْطر عيد Mلةَ  إال َفJَُْحهُ  وال ا:سجد يدخل رمضان؛ شهر من األواخر الع@ األيام طيلة ا:ساجد أحدِ  � يعتِكف أن
ة بدعوة ا:سجد دخول إZ ا:دعّوة  الوجوه تلك إال اXاس من يرى ال ثم ويتعبَّد، يتأمل، فهنالك ، وا:نحِنية السامية، القَوّ

ّها يََديْ  ب_ والساجدة هللا وا^اضعة ُرُكوعها �
  . اdالل معMِ bتْدرِك َربِ

اsنيا زاعن � الب@َيّ  القلَب  تُْشِعرُ  اlياة، � قائمة أمكنة إنَّها اهللا؟ لعبادة تقام الh األمكنة هذه حكمة وما
  .. بهيمة � ال إنسان � أنه

ا ا:سجد؛ � أ0 عند فَِبُتّ  Mلةً  ذهبُت  ْفَقَظvِ  الليل آخر � كنَّا فلَمّ
َ
حور، أ َمَرxِ  ُعمَّ  لِلُسّ

َ
ُت  أ

ْ
أ الَفْجِر، لِصالة َفتَوََضّ

ْقبََل 
َ
تُضاءُ  العهد ذلك � ا:ساجد و.نِت  .الصالة ينتظرون وجلسوا ا:سجد يقصدون اXاس وأقبل ، قِراَءتِه َ{َ  ُهوَ  َوأ

ف*نت نفسه؛ الضوء ال الضوء معا� بعض كأنه ضئيالً  خافتًا فيها اXور يرتعش ُذبالة، قنديل � و� الزيت، بَِقنَاِديِل 
أ�اره تكشف ولكن الليَل؛ تكشف فال اdو، � مضيئةٌ  ُشقوٌق  كأنها تلوح حو�ا، يرتج والظالم القناديُل، هذه
dميلةا.  

يًّا؛ ُشعوًرا الضوء، بأول الظالم آِخرِ  اختالط عند الَغبَش ذلك � بالفجر يَشعر ثم هبطت قَدْ  ا:الئكةَ  كأن نِِدّ
َظة من وَيِرَقّ  يُبٍْس، من Mَتَنََ�ّ  قلبه؛ { بها تَمسح رقيقة، سحابة �مل

ْ
  .ِغل

ن� ال
َ
  اْدعُ ( :يَُرتّل وهو رَِخيم غرِدٌ  صوٌت  ا:سجد جوِّ  � اْغبََعَث  وقدِ  الساعَة، تلك أبًدا أ

َ
Zَِّك  َسِبيِل  إ

َمةِ  َربِ
ْ
ِك

ْ
lبِا

َموِْعَظةِ 
ْ
ََسنَةِ  َوال

ْ
lحل،[ ) اXا أح¤ به يَتَ£ّف ف*ن الرخيم، الصوت ذو يملك ما أتم يملك القارئ و.ن]. 125: اآلية ا¥

بُل إال ¨ن وما القادر، عليه َفْقِدر مبلغ َ�ّ  ا§طريب � وبلغ أنغامه، � يَنوح وهو الُقْمرُِيّ  يَتَ£ّف
ْ
تْهُ  ¨ُ©ل الطبيعة َهَزّ

سلوبها
ُ
ويكسوها ا:اء يتناول الشجرة كقلب اآليات؛ يتل¬ وهو القلب و.ن ا§غريد، �ال � بأسلوبه »اوبها فاهª بأ

  .اXور هذا من اهللا يستأذن واقٌف  كأنه الفجر وبدا منه،
سوى األرض { يبَق  فلم باِطلُها، وَبَطَل  ا^ارج � الh اsنيا ُ°ِيَِت  كأنما لفجر،ا قرآن نسمع و®ن ونا

يَها الرسالة، هذه Mحمل ذلك بكل ُدِ¶َ  فكأنما: يومئذ �َّ  ¨ن اµي الطفل أما. العبادة وم*نُ  الطاهرة اإلنسانية وُيؤَِدّ
Zي الرجل إµاال � � فأنا َنْعُد؛ ِمن فيه ي¸ء اlخضع واألوجه تا

َ
  اْدعُ (: الصوت �ذا أ

َ
Zَِّك  َسِبيِل  إ

باlكمة َربِ
خشع وº ضائقة ِ�ّ  و� .]125: اآلية اXحل،) [اlسنة وا:وعظة

َ
  َصJُْكَ  َوَما َواْصJِْ (: الصوت �ذا أ

َّ
َ«  إِال اXحل،[ )بِاهللا
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 :الرافعي صادق مصطفى بالكاتب التعريف بطاقة
  

  ومؤلفاته أعماله  حياته من مراحل
   1880 سنة بمصر ولد -
   العاشرة سن دون وھو الكريم القرآن حفظ - 
 جاوز بعدما إ0 يلجھا لم ،إذ المدرسة ولوج في تأخر - 

   سنتين أو بسنة عمره من رةالعاش
   عمره من 17 في ا0بتدائية الدروس شھادة نال - 
   عمره من الثAثين في السمع حاسة فقد - 
  ملل أو كلل دون وا0جتھاد التعلم على فانكب بعلته يعبأ لم - 

   القرآن راية تحت -
   القمر حديث - 
   القلم وحي - 
   العربي اNدب تاريخ - 
   ناNحزا رسائل - 
   اNحمر السحاب - 
   الورد أوراق - 
  النبوية والبAغة القرآن إعجاز - 

  
  :واستكشافه النص م+حظة

  :العنوان
  .اUسAمي المجال إلى العنوان لفظتي وتنتمي. إضافيا مركبا بينھما فيما تكونان كلمتين من يتكون
  :النص بداية

] …اNفعال+  المتكلم ضمير+  الزمان+  خصياتالش:  [وھي النص، نوعية على دالة مؤشرات فيھا نAحظ
 الرئيسية، والشخصية السارد بين التطابق حالة المؤشرات لھذه أضفنا وإذا حكائي، النص أن على دالة مؤشرات وكلھا
 .ذاتية سيرة النص أن نفترض فإننا

  :النص نھاية
 المتكلم بضمير الحكي من تحول الحكي ضمير أن نAحظ النص، بداية في السابقة المؤشرات إلى اUضافةب

 في حاضرة أخرى شخصيات على يدل مما ،)نحن – كنا( الجمع المتكلم بضمير الحكي إلى)  عمري – كنت( المفرد
  .الحكائي النص ھذا

  :النص نوعية
  .اUسAمي للمجال ينتمي ذاتية سيرة من مقطع النص

  :النص فھم
  :اللغوي ا4يضاح

  .العبادة قصد الزمن من مدة المسجد في البقاء ھو ھنا والمراد ولزمه، به جلس: بالمكان اعتكف من: يعتكف �
  .وتحرك اھتز: بمعنى ارتجاجا المكان ارتج: يرتج �
  .والبكاء الشجن يثير عذبا رخيما صوتا أصدرت: الحمامة ناحت: ينوح �

  :المحورية الفكرة
  الكريم القرآن وترتيل العبادة جواءأ ووصف المسجد، في أبيه مع قضاھا رمضان ليالي من ليلة الكاتب تذكر

  .ومستقبله نفسيته على ذلك وتأثير
  :النص تحليل

  :ذاتية سيرة بوصفه النص أحداث
o جواء أبيه، اعتكاف ولحظات لطفولته، السارد استحضارNالمساجد في الروحانية وا.  
o داء استيقاظه لحظة السارد تذكرN ةAالمسجد في والده رفقة الفجر ص.  
o إليه ينصت وھو وإحساسه الكريم، القرآن مرتل صوت يةجمال وصف.  
o كبره في منھاج إلى طفولته في السارد سمعه الذي الفجر قرآن تحول.  

  
  



  
  

  :والمكان والزمان الشخصيات
  

  المكان  الزمان  الشخصيات
  المسجد  .اNواخر العشر اNيام – الفطر عيد ليلة – الليل -الفجر   القرآن مرتل - الناس -اNب  –السارد 

  
  :الد�لية الحقول -
  

  الطبيعة معجم  الدين معجم
 – الساجدة – راكعة – المسجد – المساجد – القرآن
  يرتل – الصAة – هللا عبادة

 – سحابة – الشجرة – القمري – البلبل – الليل – الفجر
  …التغريد 

  
  :الد�لة
  .الوصف ذلك من جزء كأننا معھا نشعر بدرجة ديني ھو ما بھا ليصف الطبيعة على دالة ألفاظا السارد وظف

  :والتقويم التركيب
 ليؤدي المسجد إلى يذھب كان حيث طفولته من لحظات الذاتية، سيرته نامك المقطع ھذا في السارد يستحضر

 يمعن هجعل مما حياته من المرحلة تلك بأجواء شديدا تأثرا السارد تأثر وقد مرتA، الكريم بالقرآن ويستمتع الفجر صAة
 الجAل في غاية معاني عن للتعبير والسحابة والشجرة يوالقمر كالبلبل الطبيعة بألفاظ متوسA متناھية بدقة وصفھا في

  .والقداسة
 من لذلك وما الطفولة مرحلة في الكريم والقرآن بالمسجد التعلق أھمية في تتمثل إسAمية قيمة النص يتضمن

 كان الذي الطفل أما(: السارد قول ھو النص من القيمة ھذه على والدليل ...يكبر عندما اUنسان شخصية على إيجابي أثر
يَھا الرسالة، ھذه ليحمل ذلك بكل ُدِعيَ  فكأنما: يومئذ فيَّ    .)بَْعدُ  ِمن فيه يجيء الذي الرجل إلى ويَُؤدِّ


