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الّىصّ:

أن ال ّؾ ِ
اعؾؿ ّ
دتو
غوت ك ّؾفو َم َؾ ٌ
بولصـوعي ،إذ هل َم َؾؽوت يف ال ّؾسون لؾعبورة عـ الـؿعوينَ ،
ؽوت صبقف ٌي ّ
وج ْق ُ

وقصقرهو بحسى تـامم الـ َؿ َؾؽي أو كؼصوهنو ،ولقس ذلؽ بولـّظر إىل الـ ُؿػردات وإكّام هق بولـّظر إىل ّ
الساكقى.
ُ
فنذا حصؾً اد َؾؽي التّو ّمي يف تركقى األلػوظ ادػردة لؾتّعبر هبو عـ ادعوين ادؼصقدة ومراعوة التّللقػ ا ّلذي
لؾسومع ،وهذا هق معـك البالغي.
يط ّبؼ الؽالم عذ مؼته احلول بؾغ ادتؽ ّؾؿ حقـئذ الغويي مـ إفودة مؼصقده ّ
ألن الػعؾ يؼع ّأو ًٓ ،وتعقد مـف ّ
والـؿ َؾؽوت ٓ حتصؾ ّإٓ ب َتؽرار األفعول؛ ّ
تتؽرر فتؽقن
ثؿ ّ
لؾذات صػيّ ،
ثؿ يزيد التّؽرار فتؽقن م َؾؽ ًي ـ ـ ـ أي :صػي راشخي ـ ـ ـ ،فودتؽ ّؾؿ ِمـ
حوٓ ـ ـ ـ ومعـك احلولّ :أهنو صػي غر راشخي ـ ـ ـ ّ
العرب حني كوكً مؾؽتف ال ّؾغي العرب ّقي مقجقدة فقفؿ يسؿع كالم أهؾ جقؾف وأشولقبفؿ يف خموضبوتؿ وكقػ ّقي
ثؿ يسؿع ّ
الساكقى بعدهو
تعبرهؿ عـ مؼوصدهؿ ،كام يسؿع ّ
الصبل اشتعامل ادػردات يف معوكقفو ف ُقؾؼـفو ّأوّٓ ،
كؾ حلظي ومـ ّ
ثؿ ٓ يزال شامعفؿ لذلؽ يتجدّ د يف ّ
يتؽرر إىل أن يصر ذلؽ
كؾ متؽ ّؾؿ ،واشتعاملف ّ
فقؾ ّؼـفو كذلؽّ ،
م َؾؽي وصػي راشخي ويؽقن كلحدهؿ.
تصرت األلسـ وال ّؾغوت مـ جقؾ إىل جقؾ ،وتع ّؾؿفو ال َعجؿ واألضػول ،وهذا هق معـك مو تؼقلف
هؽذا ّ
العو ّمي مـ ّ
أن ال ّؾغي لؾعرب بول ّطبع ،أي :بولـؿؾؽي األوىل ا ّلتل ُأخذت عـفؿ ومل يلخذوهو عـ غرهؿ.
ثؿ إكّف لـ ّام فسدت هذه ادؾؽي لـ ُؿ َض بؿخولطتفؿ األعوجؿ؛ وشبى فسودهو ّ
أن الـّوصئ مـ اجلقؾ صور يسؿع
ّ
فقعز هبو عـ مؼصقده لؽثرة ادخولطني
غر الؽقػ ّقوت ا ّلتل كوكً لؾعربّ ،
يف العبورة عـ ادؼوصد كقػ ّقوت أخرى َ
لؾعرب مـ غرهؿ ،ويسؿع كقػقوت العرب أيضو ،فوختؾط عؾقف األمر ،وأخذ مـ هذه وهذه ،فوش ُت ِ
حدث مؾؽي
ّ
العرب ،ولـفذا كوكً لغي قريش أفصح ال ّؾغوت العرب ّقي
وكوكً كوقصي عـ األوىل ،وهذا معـك فسود ال ّؾسون
ّ
ِ
وه َذ ْيؾ ُ
وخزا َعي وبـل كِـو َكي
ثؿ مـ اكتـػفؿ مـ َثؼقػ ُ
وأرصحفو لبعدهؿ عـ بالد العجؿ مـ مجقع جفوتؿّ ،
وج َذام َ
وغسون وإيود و ُقضوعي و َع َرب القؿـ
و َغ َط َػون وبـل أشد وبـل متقؿ ،وأ ّمو مـ بعد عـفؿ مـ ربقعي ولـَ ْخؿ ُ
تومي ادؾؽي بؿخولطي األعوجؿ ،وعذ كسبي بعدهؿ مـ
والروم واحلبشي فؾؿ تؽـ لغتفؿ ّ
ادجووريـ ألمؿ الػرس ّ
الصـوعي العرب ّقي ،واهلل شبحوكف وتعوىل أعؾؿ وبف
الص ّحي والػسود عـد أهؾ ّ
قريش كون آحتجوج بؾغوتؿ يف ّ
التّقفقؼ.
عه المقدّمت البه خلدون

األسئلت:
البىبء الفكريّ:
عؿ يتحدّ ث الؽوتى يف هذا الـّص؟
ّ -0
ِ
ِ
فصوحي الؼبوئؾ العرب ّقي ودرجتِفو مـ
الصـوعي العرب ّقي لتحديد
 -6مو هق ادعقور أو ادقزان ا ّلذي اعتؿده أهؾ ّ
الصح ُي والػسود؟
حقٌ ّ
صورحو لـام م ّثؾ بف.
 -3م ّثؾ الؽوتى حلصقل ادؾؽي بؽالم مجقؾّ ،بني كقػ حتصؾ ادؾؽي يف كظره
ً
وضح كقػ اعسى الػسو ُد ال ّؾ َ
العرب مـطؾ ًؼو ممَو ذكره ابـ خؾدون.
سون
 -4بلشؾقبؽ ّ
ّ
 -5مو الـّؿط الغولى عذ الـّص؟ اذكر ّ
ممّشيـ لف مع التّؿثقؾ.

البىبء اللّغويّ:
كثرا ،مو دٓلي ذلؽ؟
 -0تؽررت لػظي (ادؾؽي) يف الـّص ً
 -6أعرب مو حتتف ّ
خط إعراب مػردات.
وضح شبى ذلؽ.
 -3لع ّؾؽ ٓحظً ابتعود الؽوتى عـ األشولقى اإلكشوئ ّقيّ ،
 -4اشتخرج أربعي روابط مـ الـّص ح ّؼؼً آتّسوق وآكسجوم فقف.
 -5مو كقع الصقرة البقوكقي يف ققلف :اعؾؿ أ ّن ال ّؾ ِ
بولصـوعي.
غوت ك ّؾفو َم َؾ ٌ
ؽوت صبقف ٌي ّ
ّ
ّ

التّقويم الىّقديّ:

خؾقه ِمـ ُكت ٍ
ّوب حػظ لـو التّوريخ أشامءهؿ ،واعسف
خالل كالمـو عـ عرص ّ
الضعػ وآكحطوط ٓ يعـل ّ
ادززيـ يف هذا العرص.
الغرب بزاعتفؿ ُ
وبعد أفؽورهؿ ،و يعتز ابـ خؾدون مـ الؽتّوب ّ
أهؿ خصوئصف مع التّؿثقؾ إن
اكطال ًقو مـ الـّص وممّو درشً ّبني الـقع ا ّلذي يـتؿل إلقف هذا الـّص ،واذكر ّ
وجد ،واذكر ثالثي أعالم كتبقا فقف.

