ثالث حكايات ألف ليلة و ليلة و استثمارها في إعداد جدول
لخصائص النمط السردي و الوصفي

أعضاء الفوج :
 عالء الدين بولعـروق أيـمـن قــادري محمد نذير موبحة حمزة كنيوة عبد الفتاح لعور -أسامة بوعافية

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـم هللا ال ـرح ـم ــان ال ـرح ـيـ ـ ـ ـ ـ ـم
الحكايات المختارة

:

 الصيـاد و العـفريت حكاية الســنـدبادالجراب و الكردي
 -حكاية هارون الرشيد مع علي العجمي و ما يتبع ذلك من حديث ِ

تعريف النمط السردي :
السرد  :هو نقل أحداث أو أخبار من الواقع أو من نسج الخيال أو من كليهما معا  ،في إطار
زماني و مكاني بحبكة و طريقة فنية متقنة  .تتسلسل األحداث فيه تسلسال زمنيا  ،يرتبط
بعضها ببعض بعالقات زمنية منطقية .
النمط السردي  :هو الطريقة التقنية المستخدمة في إعداد و إخراج نص قصصي أو سيرة
و غيرهما بغية تحقيق غاية المرسل منه  .و يغلب عليه الزمن الماضي وهو أكثر أنواع
الفنون األدبية جذبا للقارئ و تشويقا له .

خصائصه و مؤشراته :
 تحديد معالم الزمان و المكان و كذا ذكر الشخصيات . ظروف الزمان و المكان . هيمنة الجمل الخبرية ( األسلوب الخبري ) . أفعال الحركة  ،و غلبة الزمن الماضي ( توظيف األفعال الماضية بكثرة لسرد األحداث ) المضارع الدال على الماضي يضع القارىء في خضم األحداث . توظيف أدوات الربط و السيما حروف العطف . بروز ضمير الغائب و المتكلم . -تسلسل األفكار و األحداث .

تعريف النمط الوصفي :
هو فن من فنون االتصال اللغوي يستخدم لتصوير المشاهد و تقديم الشخصيات و التعبير عن
المواقف و المشاعر و االنفعاالت وهو من حيث عالقته بالواصف ثالثة أنواع  :موضوعي ،
تأملي  ،وجداني  .و من حيث عالقته بالموصوف نوعان  :داخلي و خارجي .

خصائصه و مؤشراته :
 توظيف الصور البيانية بكثرة ( التشبيهات  ،االستعارة  ،الكناية  ،المجاز ) ... ثراء النص بالنعوت  ،األحوال و اإلضافات . كثرة الجمل االسمية . توظيف األساليب اإلنشائية . توظيف األسماء المشتقة ( اسم الفاعل  ،اسم المفعول  ،صيغة المبالغة )... توظيف األفعال الدالة على الوصف  ،الحركة و االستمرار . -توظيف المحسنات البديعية .

الحكاية المختارة :1
بدأت القصة في الليلة الثالثة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أنه كان رجل صياد وكان طاعنا ً في السن وله زوجة وثالثة أوالد وهو فقير الحال وكان
من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم أربع مرات ال غير ثم أنه خرج يوما ً من األيام في وقت الظهر إلى شاطئ البحر وحط
معطفه وطرح شبكته وصبر إلى أن استقرت في الماء ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة فجذبها فلم يقدر على ذلك فذهب
بالطرف إلى البر ودق وتدا وربطها فيه ثم عرى وغطس في الماء حول الشبكة وما زال يعالج حتى أطلعها ولبس ثيابه
وأتى إلى الشبكة فوجد فيها حماراً ميتا ً فلما رأى ذلك حزن وقال ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ثم قال أن هذا
الرزق عجيب وأنشد يقول :
 ...أقصر عنك فليس الرزق بالحركة
يا خائضا ً في ظالم الليل والهـلـكة
ثم أن الصياد لما رأى الحمار ميت خلصه من الشبكة وعصرها ،فلما فرغ من عصرها نشرها وبعد ذلك نزل البحر،
وقال بسم هللا وطرحها فيه وصبر عليها حتى استقرت ثم جذبها فثقلت ورسخت أكثر من األول فظن أنه سمك فربط
الشبكة وتعرى ونزل وغطس ،ثم عالج إلى أن خلصها وأطلعها إلى البر فوجد فيها زيرا ً كبيراً ،وهو مآلن برمل وطين
فلما رأى ذلك تأسف وأنشد قول الشاعر:
ياحـرقة الـدهـر كــفـــي إن لـم تـكـفـي فـعـفـي
فال يحـظــى أعـــطـــي وال يصـنـعـه كـــفـــي
خرجـت أطـلــب رزقــي وجـدت رزقـي تـوفـي
كم جـــاهــل فـي ظـهور وعــالــم مـتــخــفــي
ثم إنه رمى الزير وعصر شبكته ونظفها واستغفر هللا وعاد إلى البحر ثالث مرة ورمى الشبكة وصبر عليها حتى
أستقرت وجذبها فوجد فيها شفافة وقوارير فأنشد قول الشاعر:
هو الرزق ال حل لديك وال ربط  ...وال قلم يجدي عليك وال خـط
ثم أنه رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أنك تعلم أني لم أرم شبكتي غير أربع مرات وقد رميت ثالثا ،ثم أنه سمى هللا
ورمى الشبكة في البحر وصبر إلى أن أستقرت وجذبها فلم يطق جذبها وإذا بها أشتبكت في األرض فقال :ال حول وال
قوة إال باهلل فتعرى وغطس عليها وصار يعالج فيها إلى أن طلعت على البحر وفتحها فوجد فيها قمقما من نحاس أصفر
مآلن وفمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم سيدنا سليمان  ،فلما رآه الصياد فرح وقال هذا أبيعه في سوق النحاس فإنه
يساوي عشرة دنانير ذهبا ثم أنه حركه فوجده ثقيالً فقال :ال بد أني أفتحه وأنظر ما فيه وأدخره في الخرج ثم أبيعه في
سوق النحاس ثم أنه أخرج سكينا ،وعالج في الرصاص إلى أن فكه من القمقم وحطه على االرض وهزه لينكت ما فيه فلم
ينزل منه شيء ولكن خرج من ذلك القمقم دخان صعد إلى السماء ومشى على وجه األرض فتعجب غاية العجب وبعد

ذلك تكامل الدخان ،واجتمع ثم انتفض فصار عفريتا ً رأسه في السحاب ورجاله في التراب برأس كالقبة وأيدي كالمداري
.ورجلين كالصواري ،وفم كالمغارة ،وأسنان كالحجارة ،ومناخير كاإلبريق ،وعينين كالسراجين ،أشعث أغبر
فلما رأى الصياد ذلك العفريت ارتعدت فرائصه وتشبكت أسنانه ،ونشف ريقه وعمي عن طريقه فلما رآه العفريت قال ال
إله إال هللا سليمان نبي هللا ،ثم قال العفريت :يا نبي هللا ال تقتلني فإني ال عدت أخالف لك قوالً وأعصي لك أمراً ،فقال له
الصياد :أيها المارد أتقول سليمان نبي هللا ،وسليمان مات من مدة ألف وثمانمائة سنة ،ونحن في آخر الزمان فما قصتك،
وما حديثك وما سبب دخولك إلى هذا القمقم ،فلما سمع المارد كالم الصياد قال :ال إله إال هللا أبشر يا صياد ،فقال الصياد:
بماذا تبشرني فقال بقتلك في هذه الساعة أشر القتالت قال الصياد :تستحق على هذه البشارة أن تقيم العفاريت زوال الستر
عنك ،يا بعيد ألي شيء تقتلني وأي شيء يوجب قتلي وقد خلصتك من القمقم ونجيتك من قرار البحر ،وأطلعتك إلى البر
فقال العفريت :تمن علي أي موتة تموتها ،وأي قتلة تقتلها فقال الصياد ما ذنبي حتى يكون هذا جزائي منك
فقال العفريت اسمع حكايتي يا صياد ،قال الصياد :قل وأوجز في الكالم فإن روحي وصلت إلى قدمي .قال اعلم أني من
الجن المارقين ،وقد عصيت سليمان بن داود وأنا صخر الجني فأرسل لي وزيره آصف ابن برخيا فأتى بي مكرها ً
وقادني إليه وأنا ذليل على رغم أنفي وأوقفني بين يديه فلما رآني سليمان استعاذ مني وعرض علي اإليمان والدخول
تحت طاعته فأبيت فطلب هذا القمقم وحبسني فيه وختم علي بالرصاص وطبعه باالسم األعظم ،وأمر الجن فاحتملوني
وألقوني في وسط البحر فأقمت مائة عام وقلت في قلبي كل من خلصني أغنيته إلى األبد فمرت المائة عام ولم يخلصني
أحد ،ودخلت مائة أخرى فقلت كل من خلصني فتحت له كنوز األرض ،فلم يخلصني أحد فمرت علي أربعمائة عام
أخرى فقلت كل من خلصني أقضي له ثالث حاجات فلم يخلصني أحد فغضبت غضبا ً شديدا ً وقلت في نفسي كل من
خلصني في هذه الساعة قتلته ومنيته كيف يموت وها أنك قد خلصتني ومنيتك كيف تموت .فلما سمع الصياد كالم
العفريت قال :يا هللا العجب أنا ما جئت أخلصك إال في هذه األيام ،ثم قال الصياد للعفريت ،اعف عن قتلي يعف هللا عنك،
وال تهلكني ،يسلط هللا عليك من يهلكك .فقال ال بد من قتلك ،فتمن علي أي موتة تموتها فلما تحقق ذلك منه الصياد راجع
العفريت وقال اعف عني إكراما ً لما أعتقتك ،فقال العفريت :وأنا ما أقتلك إال ألجل ما خلصتني ،فقال الصياد :يا شيخ
العفاريت هل أصنع معك مليح ،فتقابلني بالقبيح ولكن لم يكذب المثل حيث قال:
فعلنا جميالً قابـلـونـا بـضـده  ...وهذا العمري من فعال الفواجـر
ومن يفعل المعروف مع غير أهله  ...يجازى كما جوزي مجير أم عامر
فلما سمع العفريت كالمه قال ال تطمع فال بد من موتك ،فقال الصياد هذا جني ،وأنا إنسي وقد أعطاني هللا عقالً كامالً
وها أنا أدبر أمرا ً في هالكه ،بحيلتي وعقلي وهو يدبر بمكره وخبثه ،ثم قال للعفريت :هل صممت على قتلي قال نعم،
فقال له باالسم األعظم المنقوش على خاتم سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه ،قال نعم ،ثم إن العفريت لما سمع ذكر
االسم األعظم اضطرب واهتز وقال :اسأل وأوجز ،فقال له :كيف كنت في هذا القمقم ،والقمقم ال يسع يدك وال رجلك
فكيف يسعك كلك ،فقال له العفريت :وهل أنت ال تصدق أنني كنت فيه فقال الصياد ال أصدق أبدا ً حتى أنظرك فيه بعيني،
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح.
وفي الليلة الرابعة :قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن الصياد لما قال للعفريت ال أصدقك أبداً حتى أنظرك بعيني في القمقم
فانتفض العفريت وصار دخانا ً صاعداً إلى الجو ،ثم اجتمع ودخل في القمقم قليالً ،حتى استكمل الدخان داخل القمقم وإذا
بالصياد أسرع وأخذ سدادة الرصاص المختومة وسد بها فم القمقم ونادى العفريت ،وقال له :تمن علي أي موتة تموتها
ألرميك في هذا البحر وأبني لي هنا بيتا ً وكل من أتى هنا أمنعه أن يصطاد وأقول له هنا عفريت وكل من أطلعه يبين له
أنواع الموت يخيره بينها .فلما سمع العفريت كالم الصياد أراد الخروج فلم يقدر ورأى نفسه محبوسا ً ورأى عليه طابع
خاتم سليمان وعلم أن الصياد سجنه وسجن أحقر العفاريت وأقذرها وأصغرها ،ثم أن الصياد ذهب بالقمقم إلى جهة
البحر ،فقال له العفريت ال ،ال فقال الصياد :ال بد ال بد فلطف المارد كالمه وخضع وقال ما تريد أن تصنع بي يا صياد،
قال :ألقيك في البحر إن كنت أقمت فيه ألفا ً وثمانمائة عام فأنا أجعلك تمكث إلى أن تقوم الساعة ،أما قلت لك أبقيني يبقيك
هللا وال تقتلني يقتلك هللا فأبيت قولي وما أردت إال غدري فألقاك هللا في يدي فغدرت بك ،فقال العفريت افتح لي حتى
أحسن إليك فقال له الصياد تكذب يا ملعون ،أنا مثلي ومثلك مثل وزير الملك يونان والحكيم رويان ،فقال العفريت :وما
شأن وزير الملك يونان والحكيم رويان وما قصتهما.

خصائص و عبارات السرد الموجودة في هذه الحكاية :
المؤشرات

التمثيل من الحكاية

 تحديد معالم الزمان و المكان وكذا ذكر الشخصيات

 الزمان  :يوم من األيام في وقت الظهرالمكان  :شاطئ البحر
الشخصيات  :الصياد  ،العفريت

 -ظروف الزمان و المكان

 -حول  ،الليل  ،بعد  ،بين  ،وسط

 الجمل الخبرية ( األسلوبالخبري ) .

 كان رجل صياد و كان طاعنا في السن ...أنه يرمي شبكته كل يوم أربع مرات ..
أن الصياد لما رأى الحمار ...
قال  :اللهم إنك تعلم أني لم أرم شبكتي ..
قال  :هذا أبيعه في سوق النحاس فإنه يساوي عشرة ...
إن روحي وصلت إلى قدمي ..
أنا إنسي و قد أعطاني هللا عقال كامال ...
أن الصياد ذهب بالقمقم ألى جهة البحر ...
( توجد جمل خبرية كثيرة غيرها )

 أفعال الحركة  ،و غلبة الزمنالماضي ( توظيف األفعال
الماضية بكثرة لسرد األحداث )

 قالت  ،بلغني  ،كان  ،خرج ،حط  ،طرح ،جمع  ،لبس  ،وجد ،رأى ،نزل  ،غطس  ،رمى  ،قال  ،سمع  ،انتفض  ،دخل  ،ذهب...

 المضارع الدال على الماضييضع القارئ في خضم األحداث
 توظيف أدوات الربط و السيماحروف العطف .

 -يرمي ،أبيعه  ،أفتحه ،أنظر  ،تقتلني ،تموت  ،تصدق ...

 -بروز ضمير الغائب و المتكلم .

 الفاء (فذهب ،فربط  ،)...الواو (و نزل  ،وغطس  ، )...ثم ( ثمقال  ،ثم اجتمع )  ،بعد ذلك ...
 أنا إنسي ،أنا أقتلك  ،نحن في آخر الزمان  ،هو مآلن  ،الهاء ( أنه ،شبكته  ،وجدها  ،أبيعه  ،قتلته  ،كالمه  ،)...ني ( إني  ،تقتلني
،خلصني  ،أعطاني  ، )...الياء ( عقلي  ،حيلتي  ،حكايتي ... )...

خصائص و عبارات الوصف الموجودة في هذه الحكاية:
المؤشرات
 -توظيف الصور البيانية بكثرة

 ثراء النص بالنعوت  ،األحوالو اإلضافات

التمثيل من الحكاية
 اإلستعارة  :تشبكت أسنانه ...التشبيه  :رأس كالقبة  ،أيدي كالمداري  ،رجلين كالصواري ،فم
كالمغارة ،أسنان كالحجارة ،مناخير كاإلبريق ،عينين كالسراجين...
 النعوت  :ميتَا  ،كبيرا  ،العلي العظيم  ،أصفر  ،أشعث أغبر ،األعظم  ،شديدا  ،كامال  ،صاعدا ...
األحوال  :وجدها ثقيلة  ،وجده ثقيال  ،دخل في القمقم قليال قليال ،
رأى نفسه محبوسا ...

 -كثرة الجمل االسمية .

 هو فقير الحال ،هو مآلن  ،أنا ذليل  ،فمه مختوم برصاص  ،هذاجني و أنا انسي ،القمقم ال يسع يدك...

 -توظيف األساليب اإلنشائية .

 النداء  :يا نبي هللا  ،أيها المارد  ،يا صياد  ،يا شيخ العفاريت ،يا ملعون
االستفهام  :ما قصتك؟  ،ما سبب دخولك؟  ،بماذا تبشرني؟  ،هل
أصنع معك ...؟ ،كيف يسعك كلك؟  ،هل أنت ال تصدق...؟ ...
ْ
ْ
اسمع ْ ،
اسأل  ،افت ْح ...
ِعف ،
قل ،
األمر  :تمن،
ْ
أوجز  ،ا ُ

 توظيف األسماء المشتقة ( اسمالفاعل  ،اسم التفضيل  ،اسم
المفعول  ،صيغة المبالغة )...

 اسم الفاعل  :خائضا ،جاهل  ،عالم  ،مارداسم المفعول  :مختوم  ،مختومة  ،المنقوش  ،محبوسا  ،ملعون
اسم التفضيل  :أكثر  ،األعظم  ،أشر ،أحقر  ،أقذر  ،أصغر
صيغة المبالغة  :العظيم  ،عجيب  ،سكينا  ،ذليل  ،مليح  ،القبيح ،
وزير  ،حكيم ...

 توظيف األفعال الدالة علىالوصف  ،الحركة و االستمرار

 -ذهب  ،نزل  ،صعد  ،فرح  ،صبر ...

 -كثرة المحسنات البديعية .

 الطباق  :كفي  /لم تكفي ،السماء  /األرض ،البحر  /البر ،مليح  /القبيح  ،جني  /إنسي
المقابلة  :عالم في ظهور و جاهل متخفي
الجناس  :المداري – الصواري  ،المغارة – الحجارة  ،ربط – خط
الهلكة – الحركة ...
التصريع  :كفي – عفي

النهي  :التقتلني  ،ال تهلكني

الحكاية المختارة : 2
بدأت الحكاية في الليلة الثالثون بعد الخمسمائة
قالت  :بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في زمن الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد بمدينة بغداد رجل يقال له
السندباد الحمال وكان رجالً فقير الحال يحمل تجارته على رأسه فاتفق له أنه حمل في يوم من األيام حملة ثقيلة
وكان ذلك اليوم شديد الحر فتعب من تلك الحملة وعرق واشتد عليه الحر فمر على باب رجل تاجر قدامه كنس
ورش وهناك هواء معتدل وكان بجانب الباب مصطبة عريضة فحط الحمال حملته على تلك المصطبة ليستريح
ويشم الهواء .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح

وفي الليلة الواحدة والثالثين بعد الخمسمائة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن الحمال لما حط حملته على تلك المصطبة ليستريح ويشم الهواء خرج عليه من
ذلك الباب نسيم رائق ورائحة زكية فاستلذ الحمال لذلك وجلس على جانب المصطبة فسمع في ذلك المكان نغم
أوتار وعود وأصوات مطربة وأنواع إنشاد معربة وسمع أيضا ً أصوات طيور تناغي وتسبح هللا تعالى باختالف
األصوات وسائر اللغات من قماري وهزار وشحارير وبالبل وفاخت وكروان .فعند ذلك تعجب من نفسه وطرب

طربا ً شديداً فتقدم إلى ذلك فوجد داخل البيت بستانا ً عظيماً .ونظر فيه غلمانا ً وعبيداً وخداما ً وحشما ً وشيئا ً ال
يوجد إال عند الملوك والسالطين وبعد ذلك هبت عليه رائحة أطعمة طيبة زكية من جميع األلوان المختلفة
والشراب الطيب فرفع طرفه إلى السماء وقال :سبحانك يا رب يا خالق يا رزاق ترزق من تشاء بغير حساب
اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك من العيوب يا رب ال أعترض عليك في حكمك وقدرتك فإنك ال
تسأل عما تفعل وأنت على كل شيء قدير سبحانك تغني من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ال إله إال أنت ما
أعظم شأنك وما أقوى سلطانك وما أحسن تدبيرك قد أنعمت على من تشاء من عبادك فهذا المكان صاحبه في
غاية النعمة وهو متلذذ بالروائح اللطيفة والمآكل اللذيذه والمشارب الفاخرة في سائر الصفات وقد حكمت في
خلقك بما تريد وما قدرته عليهم فمنهم تعبان ومنهم مستريح ومنهم سعيد ومنهم من هو مثلي في غاية التعب
والذل وأنشد يقول :
فكم من شقي بال راحة  ..................ينعم في خير فيء وظل
وأصبحت في تعب زائد  .............وأمري عجيب وقد زاد حملي
وغيري سعيد بال شقوة  ..............وما حمل الدهر يوما ً كحملي
وكل الخالئق من نطفة  ....................أنا مثل هذا وهذاك مثلي
ولكن شتان ما بيننا  ...........................وشتان بين خمر وخل
ولست أقول عليك افتراء .....................فأنت حكيم حكمت بعدل
فلما فرغ السندباد الحمال من شعره ونظمه أراد أن يحمل حملته ويسير إذ قد طلع عليه من ذلك الباب غالم
صغير السن حسن الوجه مليح القد فاخر المالبس فقبض على يد الحمال وقال له :ادخل كلم سيدي فإنه يدعوك
فأراد الحمال االمتناع عن الدخول مع الغالم فلم يقدر على ذلك فحط حملته عند الباب في وسط المكان ودخل مع
الغالم داخل الدار فوجد داراً مليحة وعليها أنس ووقار ونظر إلى مجلس عظيم فنظر فيه من السادات الكرام
والموالي العظام وفيه من جميع أصناف الزهر وجميع أصناف المشموم ومن أنواع النخل والفواكه وشيء كثير
من أصناف األطعمة النفيسة وفيه مشروب من خواص دوالي الكروم وفيه آالت السماع والطرب من أصناف
الجواري الحسان كل منهن في مقامه على حسب الترتيب .وفي صدر ذلك المجلس رجل عظيم محترم قد لكزه
الشيب في عوارضه وهو مليح الصورة حسن المنظر وعليه هيبة ووقار وعز وافتخار فعند ذلك بهت السندباد
الحمال وقال في نفسه :وهللا إن هذا المكان من بقع الجنان أو أنه يكون قصر ملك أو سلطان ثم تأدب وسلم عليهم
وقبل األرض بين أيديهم . .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكالم المباح

وفي الليلة الثانية والثالثين بعد الخمسمائة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن السندباد الحمال لما قبل األرض بين أيديهم وقف منكس الرأس متخشعا فأذن له
صاحب المكان بالجلوس فجلس وقد قربه إليه وصار يؤانسه بالكالم ويرحب به ثم إنه قدم له شيئا ً من أنواع
الطعام المفتخر الطيب النفيس فتقدم السندباد الحمال وسمى وأكل حتى اكتفى وشبع وقال :الحمد هلل على كل حال
ثم إنه غسل يديه وشكرهم على ذلك .فقال صاحب المكان :مرحبا بك ونهارك مبارك فما يكون اسمك وما تعاني
من الصنائع فقال له :يا سيدي اسمي السندباد الحمال وأنا أحمل على رأسي أسباب الناس باألجرة فتبسم صاحب
المكان وقال له :اعلم يا حمال أن اسمك مثل اسمي فأنا السندباد البحري ولكن يا حمال قصدي أن تسمعني
األبيات التي كنت تنشدها وأنت على الباب فاستحى الحمال وقال له :باهلل عليك ال تؤاخذني فإن التعب والمشقة
وقلة ما في اليد تعلم اإلنسان قلة األدب والسفه .فقال له :ال تستحي فأنت صرت أخي فانشد هذه األبيات فإنها
أعجبتني لما سمعتها منك وأنت تنشدها على الباب فعند ذلك أنشده الحمال تلك األبيات فأعجبته وطرب لسماعها
وقال له :اعلم أن لي قصة عجيبة وسوف أخبرك بجميع ما صار لي وما جرى لي من قبل أن أصير في هذه
السعادة واجلس في هذا المكان الذي تراني فيه فإني ما وصلت إلى هذه السعادة وهذا المكان إال بعد تعب شديد
و مشقة عظيمة و أهوال كثرية و كم قاسيت في الزمن األول من التعب و النصب و قد سافرت سبع سفرات وكل
سفرة لها حكاية تحير الفكر وكل ذلك بالقضاء والقدر وليس من المكتوب مفر وال مهرب.

خصائص و عبارات السرد الموجودة في هذه الحكاية :
المؤشرات

التمثيل من الحكاية

 تحديد معالم الزمان و المكان وكذا ذكر الشخصيات

 الزمان  :يوم من أيام زمن الخليفة هارون الرشيدالمكان  :مدينة بغداد
الشخصيات  :السندباد الح ّمال – الغالم الصغير – السندباد البحري
 -قدامه  ،عند  ،وسط  ،بعد  ،بجانب  ،على جانب  ،بعد  ،من قبل

 الجمل الخبرية ( األسلوبالخبري ) .

 بلغني أنه كان ،...يحمل تجارته على رأسه ،ال اله إال أنت  ،إنهيدعوك  ،قد لكزه الشيب  ،...أنه قدم له  ،إن التعب و المشقة ...

 أفعال الحركة  ،و غلبة الزمنالماضي ( توظيف األفعال
الماضية بكثرة لسرد األحداث )

 حمل  ،تعب  ،اشتد  ،مر  ،خرج  ،استلذ  ،جلس  ،سمع  ،تع ّجب ،رفع  ،قال  ،أنشد  ،فرغ  ،طلع  ،وجد  ،تأدب ،نظر ،أكل  ،اكتفى
 ،تقدم  ،وقف  ،سافرت...

 المضارع الدال على الماضييضع القارئ في خضم األحداث

 يحمل  ،ليستريح  ،يشم  ،تناغي  ،تسبح  ،ينعم  ،أقول  ،يدعوك ،يكون  ،يؤانسه  ،يرحب  ،تعاني  ،تنشدها  ،تحيّر ...

 توظيف أدوات الربط و السيماحروف العطف .

 الفاء ( فتعب  ،فحط  ،فوجد  ،فقال ،)...الواو (و كان  ،وعرق ،و يشم  ،وقال  ،)...ثم (ثم تأدب وسلم  ،ثم انه قدم  ،ثم انه غسل )...
 ،وبعد ذلك هبطت عليه ...

 -بروز ضمير الغائب و المتكلم .

 هو مليح الصورة  ،هو منكس رأسه  ،هو متلذذ  ،أنا أحمل علىرأسي  ،أنا السندباد اليحري  ،الهاء ( حملته  ،طرفه  ،شعره ،
يؤانسه  ،له  ، )...التاء ( وصلت  ،قاسيتُ  ،سافرتُ  ، )...ني (
تسمعني  ،أعجبتني  ،تؤاخدني  ، )...اسمي  ،رأسي ...

 -التسلسل المنطقي لألحداث

 فتعب ..وعرق واشتد...فمر ....فحط حملته  ،فأذن له ..فجلس ،فاستحى وقال ال تؤاخذني  ..ال تستحي ... ،

 -ظروف الزمان و المكان

خصائص و عبارات الوصف الموجودة في هذه الحكاية:
المؤشرات

التمثيل من الحكاية

 -توظيف الصور البيانية بكثرة

 التشبيه  :اسمك مثل اسمي  ،أنا مثل هذا و هذا كمثلي ...الكناية  :أنا أحمل أسباب الناس  ،وقف منكس الرأس ...

 ثراء النص بالنعوت  ،األحوالو اإلضافات

 النعوت  :ثقيلة ،رائق ،زكية ،عظيما ،طيبة،اللطيفى ،اللذيذة،محترم  ،كثيرة ...
الفاخرة ،صغير ،حسن  ،مليح ،الكرام،
َ
منكس الرأس متخشعًا
األحول  :وقف
َ
االضافات  :فقير الحال ،نغم أوتار و عود و أصوات مطربة،...
باختالف األصوات و سائر اللغات من قماري و هزاز و و و ،
صغير السن حسن الوجه مليح القد فاخر المالبس ... ،

 -كثرة الجمل االسمية .

 هذا المكان صاحبه في غاية النعمة  ،هو متلذذ بالروائح  ،اسميالسندباد  ،كل سفرة لها حكاية ...

 -توظيف األساليب اإلنشائية .

 النداء  :يا رب  ،يا خالق  ،يا رازق  ،يا سيدي  ،يا حمالكلّم  ،اعل ْم ،أنش ْد ...
األمر  :ادخل ِ
االستفهام  :ما يكون اسمك ؟  ،ما تعاني من الصنائع ؟
التعجب  :ما أعظم شأنك  ،ما أقوى سلطانك  ،ما أحسن تدبيرك
القسم  :و هللا ان هذا المكان  ،باهلل عليك ال تؤاخدني

 توظيف األسماء المشتقة ( اسمالفاعل  ،اسم التفضيل  ،اسم
المفعول  ،صيغة المبالغة )...

طربة،رازق،فاخر ،صاحب ...
 اسم الفاعل  :تاجر ،رائق ،خالقُ ،م ٍمحترم  ،مكتوب ...
اسم المفعول  :مشروب ،
َ
اسم التفضيل  :أعظم  ،أقوى  ،أحسن
صيغة مبالغة  :الرشيد  ،ح ّمال  ،فقير ،شديد  ،مليح ،نسيم،عظيم
،عجيب ،سعيد  ،حكيم ،صغير ،النفيس  ،كثير ...

 توظيف األفعال الدالة علىالوصف  ،الحركة و االستمرار

 تعب ،جلس  ،خرج  ،وجد  ،رفع  ،تبسم  ،تعجب  ،ينعم  ،طرب ،نظر  ،وقف...

 -كثرة المحسنات البديعية .

 الطباق :تغني/تفقر  ،تعز/تذل ،تعبان/مستريح  ،وقف/جلس ...الجناس :الحمال-الحال  ،الذنوب-العيوب ،مطربة-معربة ،خمر-خل
،الكرام-العظام  ،الكالم-الطعام  ،التعب – النصب ...

الحكاية المختارة : 3

بدأت الحكاية في الليلة الرابعة و الثالثين بعد الثالثمائة
و مﻤا يﺤﻜى أيﻀاً أن الﺨلﻴفة هارون الﺮشﻴﺪ قلق لﻴلة مﻦ اللﻴالي فاسﺘﺪعى بﻮزيﺮه فلﻤا حﻀﺮ بﻴﻦ يﺪيه قال له  :يا
جعفﺮ إني قلقﺖ اللﻴلة قلقاً عﻈﻴﻤاً وضاق صﺪري وأريﺪ مﻨﻚ شﻴﺌاً يﺴﺮ خاﻃﺮي ويﻨﺸﺮح به صﺪري  .فقال له
جعفﺮ  :يا أمﻴﺮ المؤمنين إن لي صﺪيقاً اسﻤه علي العﺠﻤي وعﻨﺪه مﻦ الﺤﻜايات واألخﺒار الﻤﻄﺮبة ما يﺴﺮ الﻨفﻮس
ويﺰيﻞ عﻦ القلﺐ الﺒﺆس فقال له  :علي به فقال  :سﻤعاً و ﻃاعة  .ثﻢ إن جعفﺮ خﺮج مﻦ عﻨﺪ الﺨلﻴفة في ﻃلﺐ
العﺠﻤي فأرسﻞ خلفه فلﻤا حﻀﺮ قال له  :أجﺐ أمﻴﺮ الﻤﺆمﻨﻴﻦ فقال  :سﻤعاً وﻃاعة  .وأدرك شهﺮزاد الﺼﺒاح
فﺴﻜﺘﺖ عﻦ الﻜالم الﻤﺒاح .
وفي اللﻴلة الﺨامﺴة والﺜالثﻴﻦ بعﺪ الﺜالثﻤائة قالﺖ  :بلغﻨي أيها الﻤلﻚ الﺴعﻴﺪ أن العﺠﻤي قال  :سﻤعاً وﻃاعة ثﻢ
تﻮجه معه إلى الﺨلﻴفة فلﻤا تﻤﺜﻞ بﻴﻦ يﺪيه أذن له بالﺠلﻮس فﺠلﺲ فقال له الﺨلﻴفة  :يا علي إنه ضاق صﺪري في
هﺬه اللﻴلة وقﺪ سﻤعﺖ عﻨﻚ أنﻚ تﺤفﻆ حﻜايات وأخﺒار وأريﺪ مﻨﻚ أن تﺴﻤعﻨي ما يﺰيﻞ هﻤي ويﺼقﻞ فﻜﺮي .فقال:
يا أمﻴﺮ الﻤﺆمﻨﻴﻦ هﻞ أحﺪثﻚ بالﺬي رأيﺘه بعﻴﻨي أو بالﺬي سﻤعﺘه بأذني؟ فقال  :إن كﻨﺖ رأيﺖ شﻴﺌاً فاحﻜه؟ فقال :
سﻤعاً وﻃاعة اعلم يا أمﻴﺮ الﻤﺆمﻨﻴﻦ إني سافﺮت في بعﺾ الﺴﻨﻴﻦ مﻦ بلﺪي هﺬه وهي مﺪيﻨة بغﺪاد وصﺤﺒﺘي غالم

ومعه جِﺮاب لﻄﻴﻒ ودخلﻨا ﻤﺪيﻨة  .فﺒﻴﻨﻤا أنا أبﻴع وأشﺘﺮي وإذا بﺮجﻞ كﺮدي ﻇالﻢ مﺘعﺪي قﺪ هﺠﻢ علي وأخﺬ مﻨي
الﺠِﺮاب وقال  :هﺬا جِﺮابي وكﻞ ما فﻴه مﺘاعي فقلﺖ  :يا معﺸﺮ الﻤﺴلﻤﻴﻦ خلﺼﻮني مﻦ يﺪ أفﺠﺮ الﻈالﻤﻴﻦ ،فقال
الﻨاس جﻤﻴعاً  :اذهﺒا إلى القاضي واقﺒال حﻜﻤه بالﺘﺮاضي .فﺘﻮجهﻨا إلى القاضي وأنا بﺤﻜﻤه راضي فلﻤا دخلﻨا
علﻴه وتﻤﺜلﻨا بﻴﻦ يﺪيه قال القاضي  :في أي شيﺀ جﺌﺘﻤا؟ وما قﻀﻴة خﺒﺮكﻤا؟ فقلﺖ  :نﺤﻦ خﺼﻤان إلﻴﻚ تﺪاعﻴﻨا
بﺤﻜﻤﻚ تﺮاضﻴﻨا فقال  :أيﻜﻤا الﻤﺪعي؟ فﺘقﺪم الﻜﺮدي وقال  :أيﺪ الله مﻮالنا القاضي إن هﺬا الﺠﺮاب جﺮابي وكﻞ
ما فﻴه مﺘاعي وقﺪ ضاع مﻨي ووجﺪته مع هﺬا الﺮجﻞ  .فقال القاضي  :ومﺘى ضاع مﻨﻚ؟ فقال الﻜﺮدي  :مﻦ أمﺲ
هﺬا الﻴﻮم وبﺖ لفقﺪه بال نﻮم  .فقال القاضي  :إن كﻨﺖ تعﺮفه فﺼﻒ لي ما فﻴه  .فقال الﻜﺮدي  :في جﺮابي هﺬا
مﺮدوان مﻦ لﺠﻴﻦ وفﻴه أكﺤال للعﻴﻦ ومﻨﺪيﻞ للﻴﺪيﻦ ووضعﺖ فﻴه شﺮابﺘﻴﻦ مذهبتين وشﻤعﺪانﻴﻦ وهﻮ مﺸﺘﻤﻞ على
بﻴﺘﻴﻦ وﻃﺒقﺘﻴﻦ وملعقﺘﻴﻦ ومﺨﺪة ونﻄعﻴﻦ وابﺮيقﻴﻦ وصﻴﻨﻴة وﻃﺸﺘﻴﻦ وقﺪرة وزلعﺘﻴﻦ ومغﺮفة ومسلة ومﺮودين
وهﺮة وكلﺒﺘﻴﻦ وقﺼعة وقعﻴﺪتﻴﻦ و جُﺒة وفﺮوتﻴﻦ و بقرة و عجلين و عنزا و شاتين و نعجة وسلخين و صيوانين
أخضرين و جمال و ناقﺘﻴﻦ وجامﻮسة وثﻮريﻦ ولﺒوة وسَﺒعﻴﻦ ودبة وثعلﺒﻴﻦ ومﺮتﺒة وسﺮيﺮيﻦ وقﺼﺮاً وقاعﺘﻴﻦ
ورواقاً و مقعﺪيﻦ ومﻄﺒﺨاً بﺒابﻴﻦ وجﻤاعة أكﺮاد يﺸهﺪون أن الﺠﺮاب جﺮابي  .فقال القاضي  :ما تقﻮل أنﺖ يا
هﺬا؟ فتقدمت إلﻴه يا أمﻴﺮ الﻤﺆمﻨﻴﻦ وقﺪ أبهﺘﻨي الﻜﺮدي بﻜالمه فقلﺖ  :أعﺰ الله مﻮالنا القاضي أنا ما في جﺮابي
هﺬا إال دويﺮة خﺮاب واخﺮى بال باب ومقﺼﻮرة للﻜالب وفﻴه للصبيان كﺘاب وشﺒاب يلعﺒﻮن الﻜعاب وفﻴه خﻴام
وأﻃﻨاب ومﺪيﻨة الﺒﺼﺮة وبغﺪاد وقﺼﺮ شﺪاد بﻦ عاد وكﻮر حﺪاد وشﺒﻜة صﻴاد و عصا وأوتاد وبﻨات وأوالد وألﻒ
الجراب ِجرابي  .فلﻤا سﻤع الﻜﺮدي هﺬا الﻜالم بﻜى وانﺘﺤﺐ وقال  :يا مﻮالنا القاضي إن جﺮابي
قُواد يﺸهﺪون أن ِ
هﺬا معﺮوف وكﻞ ما فﻴه مﻮصﻮف في جﺮابي هﺬا حﺼﻮن وقالع وكﺮاكي وسﺒاع ورجال يلعﺒﻮن بالﺸﻄﺮنج
والﺮقاع وفي جﺮابي هﺬا حﺠﺮة ومهﺮان وفﺤﻞ وحﺼانان ورمﺤان ﻃﻮيالن وهﻮ مﺸﺘﻤﻞ على سﺒع وأرنﺒﻴﻦ
ومﺪيﻨة وقﺮيﺘﻴﻦ و قُوادين شاﻃﺮيﻦ ومﺨﻨﺚ وعلقﻴﻦ وأعﻤى وبﺼﻴﺮيﻦ واعﺮج ومكسحين وقﺴﻴﺲ وشﻤاسﻴﻦ
الجراب ِجرابي  ،فقال القاضي  :ما تقﻮل يا علي؟ فامﺘألت
وبﻄﺮيق وراهﺒﻴﻦ وقاض وشاهﺪيﻦ وهﻢ يﺸهﺪون أن ِ
غيظا ً يا أمﻴﺮ الﻤﺆمﻨﻴﻦ وتقﺪمﺖ إلﻴه وقلﺖ  :أيﺪ الله مﻮالنا القاضي وأدرك شهﺮزاد الﺼﺒاح فﺴﻜﺘﺖ عﻦ الﻜالم
الﻤﺒاح .
وفي اللﻴلة الﺴادسة والﺜالثﻴﻦ بعﺪ الﺜالثﻤائة قالﺖ  :بلغﻨي أيها الﻤلﻚ الﺴعﻴﺪ أن العﺠﻤي قال  :فامﺘألت غﻴﻈاً يا
أمﻴﺮ الﻤﺆمﻨﻴﻦ وتقﺪمﺖ إلﻴه وقلﺖ  :أيﺪ الله مﻮالنا القاضي أنا في جﺮابي هﺬا زرد وصفاح وخﺰائﻦ سالح وألﻒ
كﺒﺶ نﻄاح وفﻴه للغﻨﻢ مﺮاح وألﻒ كلﺐ نﺒاح وبﺴاتﻴﻦ وكﺮوم وازهار ومﺸﻤﻮم وتﻴﻦ وتفاح وصﻮر وأشﺒاح
وقﻨاني وأقﺪاح وعﺮائﺲ ومغاني وأفﺮاح وهﺮج وصﻴاح وأقﻄار فﺴاح وأخﻮة نﺠاح ورفقة صﺒاح ومعهﻢ سﻴﻮف
ورماح مالح وقﻮس ونﺸاب وأصﺪقاﺀ وأحﺒاب وخالن وأصﺤاب ومﺤابﺲ للعقاب ونﺪماﺀ للﺸﺮاب وﻃﻨﺒﻮر
ونايات وأعالم ورايات وصﺒﻴان وبﻨات وعﺮائﺲ مﺠلﻴات وجﻮار مغﻨﻴات وخﻤﺲ حﺒﺸﻴات وثالث هﻨﺪيات وأربع
مﺪنﻴات وعﺸﺮون رومﻴات وخﻤﺴﻮن تﺮكﻴات وسﺒعﻮن عﺠﻤﻴات وثﻤانﻮن كﺮديات وتﺴعﻮن ُجرجيات والﺪجلة
والفﺮات وشﺒﻜة صﻴاد وقﺪاحة وزناد وإرم ذات العﻤاد وألﻒ علق وقﻮّاد ومﻴاديﻦ واصﻄﺒالت ومﺴاجﺪ وحﻤامات
وبﻨاﺀ وتﺠار وخﺸﺒة ومﺴﻤار وعﺒﺪ أسﻮد بمزمار ومقﺪم و ركﺒﺪار ومﺪن وأمﺼار ومائة ألﻒ ديﻨار والﻜﻮفة مع
األنﺒار وعﺸﺮون صﻨﺪوقاً مآلنة بالقﻤاش وخﻤﺴﻮن حاصالً للﻤعاش وغﺰة وعﺴقالن مﻦ دمﻴاط إلى أصﻮان
وإيﻮان كﺴﺮى و أنﻮشﺮوان وملﻚ سلﻴﻤان ومﻦ وادي نعﻤان إلى أرض خﺮاسان وبلخ وأصﺒهان ومﻦ الهﻨﺪ إلى
بالد الﺴﻮدان وفﻴه أﻃال الله عﻤﺮ مﻮالنا القاضي غالئﻞ وعﺮاضي وألﻒ مﻮس ماضي تﺤلق ذقﻦ القاضي إن لﻢ
يﺨﺶ عقابي ولﻢ يﺤﻜﻢ بأن الﺠﺮاب جﺮابي  .فلﻤا سﻤع القاضي هﺬا الﻜالم تﺤﻴﺮ عقله مﻦ ذلﻚ وقال  :ما أراكﻤا
إال شﺨﺼﻴﻦ نﺤﺴﻴﻦ أو رجلﻴﻦ زنﺪيقﻴﻦ تلعﺒان بالقﻀاة والﺤﻜام وال تﺨﺸﻴان مﻦ الﻤالم ألنه ما وصﻒ الﻮاصفﻮن
وال سﻤع الﺴامعﻮن بأعﺠﺐ مﻤا وصفﺘﻤا وال تﻜلﻤﻮا بﻤﺜﻞ ما تﻜلﻤﺘﻤا والله إن مﻦ الﺼﻴﻦ إلى شﺠﺮة أم غﻴالن
ومﻦ بالد فارس إلى أرض الﺴﻮدان ومﻦ وادي نعﻤان إلى أرض خﺮاسان ال يﺴع ما ذكﺮتﻤاه وال يﺼﺪق ما

ادعﻴﺘﻤاه فهﻞ هﺬا الﺠﺮاب بﺤﺮ لﻴﺲ له قﺮار أو يﻮم العﺮض الﺬي يﺠﻤع األبﺮار والفﺠار  .ثﻢ إن القاضي أمﺮ
بفﺘح الﺠﺮاب ففﺘﺤه وإذا فﻴه خﺒﺰ ولﻴﻤﻮن وجﺒﻦ وزيﺘﻮن ثﻢ رمﻴﺖ الﺠﺮاب قﺪام الﻜﺮدي ومﻀﻴﺖ فلﻤا سﻤع
الﺨلﻴفة هﺬه الﺤﻜاية مﻦ علي العﺠﻤي اسﺘلقى على قفاه مﻦ الﻀﺤﻚ وأحﺴﻦ جائﺰته.

خصائص و عبارات السرد الموجودة في هذه الحكاية :
المؤشرات

التمثيل من الحكاية

 تحديد معالم الزمان و المكان وكذا ذكر الشخصيات

 الزمان  :زمن خالفة هارون الرشيد في ليلة من الليالي.المكان  :مدين بغداد في قصر الخليفة  .أما قصة علي العجمي و
الجراب فقد جرت في مدينة غير بغداد .
الكردي حول ِ
الشخصيات  :هارون الرشيد  ،الوزير جعفر  ،علي العجمي  .و
في قصة الجراب علي العجمي  ،الكردي  ،القاضي.
 -ليلةً  ،بين  ،بينما  ،عند  ،أمس  ،قدام ...

 الجمل الخبرية ( األسلوبالخبري )

 إني قلقت الليلة  ،ان جعفر خرج من عند الخليفة  ،..قد هجم علي ،أيد هللا موالنا القاضي  ،إن جرابي هذا معروف  ،استلقى على قفاه...

 أفعال الحركة  ،و غلبة الزمنالماضي ( توظيف األفعال
الماضية بكثرة لسرد األحداث )

 قلق  ،حضر ،قال ،خرج ،توجه ،ضاق ،سافرت ،هجم ،أخد ،دخلنا ،تقدم ،ضاع ،سمع ،بكى ،انتحب ،امتألت ،تحير ،وصف ،أمر،
مضيت  ،استلقى ...

 المضارع الدال على الماضييضع القارئ في خضم األحداث.

 أريد  ،يسر ،ينشرح ،يزيل ،تحفظ ،يشهدون ،يلعبون ،تقول  ،تحلق ،تلعبان  ،تخشيان  ،يسع  ،يصدق ...

 توظيف أدوات الربط و السيماحروف العطف .

 الفاء (فاستدعى  ،فقال ،فجاس ،فلما دخلنا ،فتقدم ،فامتألت ، )...الواو (و أريد  ،ودخلنا  ،و قال ،و أحسن  ، )...ثم ( ثم أن جعفر ،
ثم أن القاضي أمر بفتحه  ،ثم رميت ... )...

 -بروز ضمير الغائب و المتكلم .

 أنا بحكمه ،أنا أبيع  ،نحن خصمان ،هو مشتمل  ،أنا ما في جرابي ،الهاء ( وزيره ،عنده،سمعته  ،وجدته  ،عقله ،ذكرتماه  ،)...الياء (
،جرابي ،متاعي ،بلدي  ، )...نا ( دخلنا  ،تمثلنا ،
لي  ،همي ِ
موالنا )...التاء ( سمعت ،امتألت ،قلت  ،رميت ،مضيت ... )...

 -ظروف الزمان و المكان

خصائص و عبارات الوصف الموجودة في هذه الحكاية:
المؤشرات

التمثيل من الحكاية

 -توظيف الصور البيانية

 -التشبيه البليغ  :الجراب بحر

 -ثراء النص بالنعوت

 النعوت  :عظيما  ،المطربة  ،لطيف  ،ظالم متعدي ،مذهبتين ،أخضرين  ،نطاح  ،نباح  ،فساح ،مآلنة  ،نحسين  ،زنديقين ...

 -توظيف الجمل االسمية .

 رجال يلعبون بالشطرنج  ،هو مشتمل على  ،..هم يشهدون  ،هذاالجراب بحر ....

 -توظيف األساليب اإلنشائية .

 النداء  :يا جعفر  ،يا أمير المؤمنين  ،يا علي  ،يا معشر المسلمين ،يا هذا  ،يا موالنا القاضي
االستفهام  :في أي شيء جئتما؟ ،ما قضية خبركما؟ ،أيكما المدعي؟
متى ضاع منك؟،ما تقول أنت ؟ ما تقول ياعلي ؟ ،هل هذا الجراب
بحر ؟ ...
األمر  :علي به  ،احكه  ،اعلم  ،اذهبا  ،اقبال  ،صف ...
القسم  :و هللا أن من الصين الى شجرة أم غيالن

 توظيف األسماء المشتقة ( اسمالفاعل  ،اسم التفضيل  ،اسم
المفعول  ،صيغة المبالغة )...

 اسم الفاعل  :ظالماسم المفعول  :معروف  ،موصوف
صيغة المبالغة  :الرشيد  ،أمير  ،لطيف  ،مسمار  ،مزمار ...
اسم تفضيل  :أعجب  ،أفجر

 توظيف األفعال الدالة علىالوصف  ،الحركة و االستمرار

 -سافرت  ،رأيت  ،هجم  ،جلس  ،استلقى  ،وصف  ،سمع ...

 -كثرة المحسنات البديعية .

 الطباق  :أبيع  /أشتري ،بنات  /أوالد ،أعمى  /بصيرين ،األبرار /الفجار ...
الجناس  :القاضي – التراضي  ،القاضي – راضي  ،اليوم – نوم ،
معروف – موصوف  ،خبز  -جبن ...
السجع  :مﺮدوان مﻦ لﺠﻴﻦ وفﻴه أكﺤال للعﻴﻦ ومﻨﺪيﻞ للﻴﺪيﻦ ووضعﺖ
فﻴه شﺮابﺘﻴﻦ مذهبتين وشﻤعﺪانﻴﻦ وهﻮ مﺸﺘﻤﻞ على بﻴﺘﻴﻦ وﻃﺒقﺘﻴﻦ
وملعقﺘﻴﻦ ومﺨﺪة ونﻄعﻴﻦ وابﺮيقﻴﻦ وصﻴﻨﻴة وﻃﺸﺘﻴﻦ وقﺪرة وزلعﺘﻴﻦ
ومغﺮفة ومسلة ومﺮودين وهﺮة وكلﺒﺘﻴﻦ وقﺼعة وقعﻴﺪتﻴﻦ و جُﺒة
وفﺮوتﻴﻦ و بقرة و عجلين و عنزا و شاتين و نعجة وسلخين و صيوانين
أخضرين و جمال و ناقﺘﻴﻦ وجامﻮسة وثﻮريﻦ ولﺒوة وسَﺒعﻴﻦ ودبة وثعلﺒﻴﻦ
ومﺮتﺒة وسﺮيﺮيﻦ وقﺼﺮاً وقاعﺘﻴﻦ ورواقاً و مقعﺪيﻦ ومﻄﺒﺨاً بﺒابﻴﻦ ...
زرد وصفاح وخﺰائﻦ سالح وألﻒ كﺒﺶ نﻄاح وفﻴه للغﻨﻢ مﺮاح وألﻒ
كلﺐ نﺒاح وبﺴاتﻴﻦ وكﺮوم وازهار ومﺸﻤﻮم وتﻴﻦ وتفاح وصﻮر وأشﺒاح
وقﻨاني وأقﺪاح وعﺮائﺲ ومغاني وأفﺮاح وهﺮج وصﻴاح وأقﻄار فﺴاح
وأخﻮة نﺠاح ورفقة صﺒاح ومعهﻢ سﻴﻮف ورماح مالح  ...بﻨات وعﺮائﺲ
مﺠلﻴات وجﻮار مغﻨﻴات وخﻤﺲ حﺒﺸﻴات وثالث هﻨﺪيات وأربع مﺪنﻴات
وعﺸﺮون رومﻴات وخﻤﺴﻮن تﺮكﻴات وسﺒعﻮن عﺠﻤﻴات وثﻤانﻮن كﺮديات
وتﺴعﻮن ُجرجيات والﺪجلة والفﺮات  ...شﺒﻜة صﻴاد وقﺪاحة وزناد وإرم
ذات العﻤاد وألﻒ علق وقﻮّاد  ...بﻨاﺀ وتﺠار وخﺸﺒة ومﺴﻤار وعﺒﺪ أسﻮد
بمزمار ومقﺪم و ركﺒﺪار ومﺪن وأمﺼار ومائة ألﻒ ديﻨار والﻜﻮفة مع
األنﺒار  ...عﺴقالن مﻦ دمﻴاط إلى أصﻮان وإيﻮان كﺴﺮى و أنﻮشﺮوان
وملﻚ سلﻴﻤان ومﻦ وادي نعﻤان إلى أرض خﺮاسان وبلخ وأصﺒهان ومﻦ
الهﻨﺪ إلى بالد الﺴﻮدان  ...مﻮالنا القاضي غالئﻞ وعﺮاضي وألﻒ مﻮس
ماضي تﺤلق ذقﻦ القاضي إن لﻢ يﺨﺶ عقابي ...

 -تم و الحمد هلل -

