
 

 ( شرح قصيدة: قوة العلم) ةــــة العربيــــــاللغ

 للشاعر: حممود سامي البارودي                               2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي                                                                                                                   
 إن األمم يشتدُّ بأُسها، ويعظم سلطانها إذا انتشر فيها العلم، وأمثر، والقضاء يف ذلك إىل القلم الذي أثبت عرب التاريخ. .1

 تسطِّرها أقالم املتعلمني وتبدعها عقوهلم.شتان ما بني الدماء اليت تريقها السيوف يف حروب البشر، وبني احِلَكم والِفَكر اليت  .2

 لو عدل الناس لعّدوا حيازة الفضل بينهم بالعلم واحلكمة واملعرفة النافعة، ال بإراقة الدماء والبغي والعدوان. .3

 إذا التزمَت طلب العلم، واحتفلت به، وحصَّلَته، بلغَت أعلى املراتب والفضل، وكنت جديرًا باإلعزاز والتكريم. .4

 فوز بثمار العلم الناضجة، ويقطف جناه احللّو من صدقْت همَّته ومست، وقويت إرادته، وثابر عليه.إمنا ي .5

إن الناس يسعون يف احلياة، ويتنافسون ويتسابقون، فال تظهر أقدارهم إال مبساعيهم احلميدة، وأعماهلم الكرمية،  .6

 ولوالها لتساوى العامل واخلامل، والكريم واللئيم.

هو الفرصة اليت تتاح للمرء، ثّم ال تعود أبدًا، ففيها يتمّكن من بناء اجملد وحتصيل املعارف، أما إذا قضى  إن زمن الشباب .7

 شبابه الهيًا عابثًا ندم يف شيخوخته وحتسََّر.

 بال.إن تبادل الفكر بني املفكرين والعلماء ينتج العلوم واملعارف، ويكشف بها اإلنسان ما خفي واسترت يف سهول األرض واجل .8

إن كثريًا من األمم واألجيال الذين طواهم املوت، ولكن ذكرهم ما زال حّيًا خالدًا مبا نرويه من سريهم وأخبارهم، ومبا  .9

 نراه من آثارهم اخلالدة الباهرة.

 تأمل هذين اهلرمني العظيمني القائمني؛ إنهما يثريان العجب، ويدهشان األلباب، إنهما أغرب من غرائب حلم احلاملني، .11

 ورؤيا النائمني.

 ما عرفت الدنيا هلذين اهلرمني العظيمني مثياًل، أو شبيهًا، أو نظريًا يف اهليئة والصورة، والعظمة والضخامة. .11

 لقد اشتمال على مواعظ وعلوم وفنون باقية ما بقي الزمان، أما أصحابهما فقد طواهم املوت، وأهلكهم الدهر منذ آالف السنني. .12

ومل يبق منهم أحد، ولكنهم خّلدوا ألنفسهم الشرف والعالء، وسيبقى ذكرهم حّيًا قويًا مشرقًا إن القدماء قد هلكوا  .13

 على الرغم من تقادم الزمان.

ما أكثر ما يرى يف داخل اهلرمني على الصخور واجلدران من صوٍر غاية يف اإلتقان والوضوح، تنطق بنبوغهم، وتشهد  .14

 د وبأس وسلطان.بفضلهم، وحتدثهم مبا كان هلم من عزٍّ وجم

 إّن األهرام وما فيه من نقوش وصور تدّل أوضح داللة على ما كان ألصحابها من فضل تاّم شامل، وشرف رفيع منذ أقدم العهود. .15

إن األهرام من مفاخر أصحابها، وأجماد ُبناتها، وقد ظهرت واشتهرت يف كتب التاريخ يف كل زمان ومكان، وجّمدتها  .16

 اللغات.األمم مجيعها بكل 

 وترى بني اهلرمني الكبريين أبا اهلول ظاهرًا بارزًا، ُيقبل بوجهه على مشرق الشمس، وينظر من كثب إىل نهر النيل العظيم. .17

أبو اهلول مقيم يف مكانه إقامة تربٍُّص وانتظار، واستعداد للوثوب، والصيد، واالفرتاس، فهو ال يفتا يراقب فريسته،  .18

 نتباه.ويتحّين الفرصة يف يقظة وا

إنَّ متثال أبي اهلول شاهد صادق، ودليل واضح على نهضة مصر وعظمتها، وال ريب أن مصر تنجو، وحتيا، وتستعيد  .19

 جمدها، إذا عاودت االهتمام بالعلوم ونشرها.



 

 لشعوب كلها.انتبهوا يا بين قومي، ودعوا الغفلة واخلمول، وتهيؤوا لطلب العلم وحتصيله، فالعدل واإلنصاف يقوم على العلم يف ا .21

ال حتسبوا اخلري والنهضة بنماء املال وحده، واذكروا العلماء األجالء من آبائكم، وتشبهوا بهم، واجتهدوا يف طلب العلم،  .21

 فال شكَّ أَن العلم خري ما حيرزه اإلنسان.

 ن فقريًا معدمًا.إن اجلهل يدعو إىل احتقار اجلاهل ولو كان ثريًا غنيًا، والعلم يدعو إىل احرتام العاِلم ولو كا .22

 ابنوا معاهد العلم، وتعهدوا طالب العلم كما تتعهدون الغراس ليعطوا بالدهم ما ال يستطاع عدُّه من النعم واخلريات. .23

إن املدارس دور املعارف ومغاني العلوم، وإن طالب العلم فيها يعكفون على الدرس والبحث، يف أمن وانشراح، كأنهم  .24

 يه فتلقى فيه األمان والسالم.طري املسجد احلرام تلجأ إل

 إن طالب العلم على حداثة عمرهم ميتازون برجاحة العقل، وقوة اإلدراك، ومتام الفطنة، وجريان احلكمة على ألسنتهم. .25

ما أشبه املدارس باألفالك، وطالبها بالكواكب املضيئة، إنهم حبسن العلم وإشراقه ونوره وضيائه، يسّدون مسدَّ النجوم  .26

 ها.وُيغنون عن

 إن هؤالء الطالب يقطفون من كّل علم يدرسونه زهرة ذات رائحة عبقة ذكية عطرة، ترّد احلياة إىل املوتى. .27

ما أكثر ما خترَّج هذه املدارس من طالب نابهني؛ ففيهم الشعراء ذوو البيان احلسن، والكتَّاب املهرة، واحملاسبني  .28

 النابغني.

 وأساتذة القانون، وتؤهلهم للُحكم والقضاء.إنَّ املدارس خترِّج علماء احلقوق،  .29

 وخترِّج املهندسني املستبحرين يف علوم اهلندسة وفنونها، فهم يبنون السواقي وسط الرمال حبكمة وإتقان. .31

وإن كثريًا من اخلطباء شفوا نفوس كثري من الناس مبواعظهم، وكثريًا من األطباء شفوا بطبِّهم كثريًا من األجسام  .31

 السقيمة.

 أعظم ما اجتمع املتعلمون عليه من األدب واالحتشام، وما وصلوا إليه من علو القدر ومسّو املكانة.ما  .32

إذا فسدت الدنيا أصلحها هؤالء املتعلمون املهذَّبون، وهم بعلومهم ومكارم أخالقهم يقيمون بني الناس دعائم العدل،  .33

 ويفصلون بني القوي والضعيف والظامل واملظلوم.

 عدل يف البالد وتثبت أركانه ما مل ُترَفع راية العلم عالية خفَّاقة كاجلبل الشامخ العالي.ال يتحّقق ال .34

إن اهلل تبارك وتعاىل إمنا خلق القلوب يف أجساد الناس، ليهذِّب بها شهوات اجلسد ونزواته، ويرفع شأن العقالء الذين  .35

 يقّدرون هذه النعمة الكربة حقَّ قدرها.

 ز بعالي اخلصال، ومكارم األخالق، السابقني إىل غايات الفضل والرّب، اخلالدين بفضائلهم وآدابهم.أعظم السعادة ملن امتا .36

إمنا خيلد ذكر الفضالء، ويبقى هلم بعد موتهم الصيت احلسن، والشرف الرفيع، وطيب األحدوثة، مبا كانوا يتحّلون به  .37

 يف حياتهم من اآلداب والفضائل.

 يا، وإن املوت يرقبه ويتعقبه، وإنَّ مرجعه ومصريه إىل اهلل عزَّ وجلَّ، وأن حسابه عسري.إن عمر اإلنسان قصري يف الدن .38
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