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 :ابراھيم حافظ بالشاعر التعريف بطاقة

  
  ومؤلفاته أعماله  حياته من مراحل

  . م1870 سنة بمصر بديروط ولد -
  .خاله كفالة تحت يتيما نشأ - 
   .عنه فرحل خاله على بثقله حافظ أحس - 
 بالمدرسة التحق ثم الزمن من لفترة المحاماة في عمل - 

  . ثان م<زم برتبة ضابطا منھا وتخرج الحربية
   الكتب دار في اCدبي للقسم رئيسا عين - 
   النيل شاعر لقب عليه أطلق - 
  1932 سنة توفي - 

  . الديوان -
  .ھوجو فكتور عن ترجمة: البؤساء - 
  . اQجتماعي النقد في سطيع ليالي - 
  ) الفرنسية عن معرب. (اCولية التربية في - 
 مع باQشتراك. (اQقتصاد علم في لموجزا - 

  )مطران خليل

  
  :واستكشافه النص م)حظة

  :العنوان
 مقابل فالذكرى( واQسترجاع بالتذكر اCول جزئه في العنوان ويوحي إضافيا، مركبا تكونان كلمتين من يتكون

 مؤشرات المؤشر ھذا إلى فناأض إذاو والمغادرة، باQنتقال) الھجرة( الثاني جزئه في يوحي كما ،)وا^ھمال النسيان
 مكة من النبوية الھجرة ھو المقصود أن نكتشف …نھايته أو النص بداية من ألفاظ أو) الھ<ل( المرفقة كالصورة أخرى

  .المدينة إلى
  :القصيدة أبيات بداية
 – بشر – تجلى – أطل: (وھي الھ<ل، على يعود اCفعال ھذه بعض ،باCفعال تبتدئ القصيدة أبيات معظم

  .)كان – يماشي – ھاجر( وھي وسلم، عليه هللا صلى الرسول على يعود وبعضھا ،)أذكر
  

  ا�س�مية القيم: ا	ولى الوحدة

 الھجرة ذكرى: مكون النصوص

             

َطل� 
َ
كوانِ  َ�  أ

َ
    تَنُظرُ  َوا�َلُق  األ

ٌ
وا الُمسِلمونَ  َرآهُ  ِهالل    فََك!�

 %َّ   ا1َهرِ  َ�    هاُحسنُ  زادَ  صوَرةٍ  ( لَُهم &َ
ً
ن�ها ُحسنا

َ
رُ  ك    َيتََكر�
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َ
  َوأ

ً
َغر�  يَوما

َ
الً  أ جَ  بِهِ    Iَُج� Cاريخُ  تُوMُمسِفرُ  َوالَسعدُ  ا   

ةِ قُ  ِمن بِهِ  َ]ُفY    الُهدى إVِ داٍع  َخSُ  فيهِ  َوهاَجرَ  َِ  و�    َعسَكرُ  اهللا
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َ
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َِ  ِمنَ  بُرهانٌ  بِيiُاهُ  رُ  الِكتاُب  َوبِيُمناهُ  ُهدًى    ساِطعٌ  اهللا    الُمَطه�
بواِب  َ�  فnَنَ 

َ
ةَ  أ نوارُهُ  يqٍَِب  َوp   َرoبُهُ  َمك�

َ
رُ  أ  َيتََفج�

 

  بيروت –دار صادر  1989س  1ط  .304 – 303 .ص) ديوان حافظ إبراھيم(عن  افظ إبراھيمح
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  :النص نوعية
  .إس<مي بعد ذات عمودية شعرية قصيدة

  :النص فھم
  :اللغوي ا4يضاح

  .ومعظمه أوله: شيء كل من والغرة جبھته، في بياض ھي الفرس غرة: غرته �
  .وتحمي ترعى: تخفر �
  .كلل: والمقصود سيدا، وجعله التاج ألبسه ناف< توج: توج �

  :المحورية الفكرة
  .المدينة إلى مكة من وسلم عليه هللا صلى الرسول بھجرة وتذكيره محرم، ھ<ل الشاعر وصف

  :النص تحليل
  :أھم ا:فكار ا:ساسية للقصيدة

  مضمونه  النص داخل حيزه  المقطع
  .بظھوره المسلمين فرحة و ، محرم ھ<ل وصف  4: البيت إلى 1: البيت من  ]1[
 وسلم، عليه هللا صلى الرسول ھجرة للحظات الشاعر استحضار  8: البيت إلى 5: البيت من  ]2[

  .الناس إلى حمله الذي ونوره
  

  :الد�لية الحقول
  

  وا�حتفال الفرحة على الدالة ا:لفاظ  الھجرة على الدالة والعبارات ا:لفاظ
 توج – غرته – مبشر – بشرھم – حسنھا زاد – كبروا  …مكة -  يثرب  - وراءه تسعى – يماشيه – ھاجر

  …مسفر السعد – التاريخ

  
  :الد�لة
  .العظيم الحدث بھذا واQحتفال للفرح مناسبة الھجرة ذكرى

  :والتقويم التركيب
 مناسبةو العظيم، اليوم بھذا ل<حتفال فرصة ظھوره يوم ويكون محرم، ھ<ل بقدوم سنة كل المسلمون يفرح

 أن شاءت التي ا^لھية الرعاية ظل في المدينة إلى مكة من وسلم عليه هللا صلى الرسول ھجرة ذكرى Qستحضار
 الھجرة ھذه شكلت وقد كبيرين، وفرح  بحفاوة يستقبل وھناك يثرب، إلى أمان في ليصل وترعاه تحميه بم<ئكة تحيطه

  .ا^س<مية الدعوة تاريخ في حاسم تحول نقطة
  :منھا نذكر المثال سبيل وعلى الفنية، والخصائص باCساليب القصيدة تزخر

: ذلك مثال بالحياة، تنبض حسية صورة في  المجردة الصورة معه يتجسد أسلوب وھو: واCنسنة التشخيص �
 .مسفر السعد – التاريخ توج

 .يمناه/  يسراه: ومثاله: الطباق �
  }الكريم القرآن نم مقتبس{--- المطھر الكتاب -: ومثاله: اQقتباس �

  })علينا البدر طلع( المعروف النشيد من مقتبس{------داع خير -
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