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في هذا العدد

مجلة الّضاد للغة العربية  مجلة شهرية تقدم اللغة 
العربية وقواعدها بطريقة مبسطة، تصدر عن 

ملتقى كتارا الثقافي. جميع الحقوق محفوظة. 
ال يجوز استنساخ أي جزء من هذه المطبوعة بأي 

طريقة كانت دون إذن مسبق من مالك الحقوق.

العظيم،  كتابه  لغة  لتكون  العربية  اللغة  اصطفى  قد  الله  أَن  تعلمون  أنتم 

واللغة العربّية هي وسيلُتنا للتعبري عن أفكارِنا وآراِئنا، وهي أيًضا أساٌس من 

أسِس هوّيِتنا، ولغتنا العربية يا أصدقايئ تدعوكم لتشّمروا عن سواعد الجّد من 

أجِل االهتامِم بها وتعّلِمها،. وقد قاَل سّيدنا عمُر بُن الخطاب ريض الله عنه: 

»تعلَّموا العربيَة؛ فإنها من ديِنكم«، وقال أليب موىس األشعري أيًضا: »تفّقهوا 

يف العربية، وأَْعِرُبوا القرآَن فإنَّه عريّب«.

اللغُة العربّيُة وإتقاُنها مصدُر عزٍّ لألّمة ، فإذا َضُعَفت لغُتنا َضُعْفنا.

ويف مجّلِتكم هذه يا أصدقاء ستجدون معلوماٍت ممتعًة تعرفون من خاللِها 

مدرسِة  مع  أصدقايئ  استمتعوا  وخصائِصها،  العربية  اللغة  عن  كثرية  أشياَء  

علامَء  لتزوروا  سلامن  صديِقنا  مع  الزمِن  خالل  برحلٍة  واستمتعوا  الّضاد، 

اللغة العربية الذين خدموها بإخالٍص ، وتجّولوا يف مملكة األبجديِة وقابلوا 

شخصّياِتها الخيالية ، وابتسموا مع  ظرفاء، واْضحكوا مع الطرائف اللغوية. 

قراءًة ممتعًة و إىل اللقاء يف العدد القادم.
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مدرسة       
     الّضاد

الّسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته

كيف أحوالكم؟ 

 أنا األستاذ سامل معلِّم اللُّغة العربّية

ُأريدكم أّن تبدؤوا تعريف أنفسكم

وأنا وليد 

إبراهيم أنا راشد

األحمد
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أنا عبد الله بن ُعَمر بن 

خليل بن شهاب بن 

ماجد بن عدنان ...

ههههه

هذا مضحك

ههههه يا إلهي 

كّل هذا اسمك؟!

ماذا؟

هل تجدون األمر مضحكاً إىل هذا الحّد؟!

هذه شجرة عائلتي عّلمني إّياها جدّي

وأنا وليد 

إبراهيم
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ال عليك يا ُبنّي 

جميل أن يحفظ كلٌّ شجرة عائلته، 

وشجرة العائلة مخّطٌط لتسلسل أسامء 

اآلباء واألجداد ترّتب من األعىل إىل 

األسفل بحسب تعاقب األجيال وتكون 

عىل هيئة شجرة ذات فروٍع وأغصان.

هل تعلمون أّن اللُّغة العربّية لها أيضاً 

شجرة عائلة.

شجرة عائلة!!!

كيف يكون لها شجرة 

عائلة، يا أستاذ؟

نعم لها شجرة عائلة إذ تنتمي اللُّغة 

العربّية إىل عائلة اللُّغات الّسامّية وهي 

ُلغات الّشعوب اّلتي ُتنسب إىل سام ابن 

سّيدنا نوح عليه الّسالم.

ماذا ؟ !
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وهي قسامن: َشاملّية وجنوبّية. 

املّية هي اّلتي كان يتكّلم بها  الشَّ

سّكان شاميلَّ شبه الجزيرة العربّية، 

وأّما الجنوبّية فهي اّلتي كان يتكّلم بها 

سّكان جنويبَّ شبه الجزيرة العربّية.

َمن منكم يعرف 

إىل أي قسم تنتمي 

اللُّغة العربّية؟

اللُّغة العربّية تنتمي إىل قسم 

اللُّغات الّسامّية الجنوبّية

أحسنت، إجابتك صحيحة...هناك خصائص مشرتكة 

تجمع بني اللُّغات الّسامّية، هل تعرفون أكرث اللُّغات اّلتي 

حافظت عىل الخصائص األوىل للُّغات الّسامّية؟
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اللُّغة العربّية، 

يا أستاذ

أهم تلك الخصائص اإلعراُب، 

اّلذي كان موجوداً يف جميع 

اللُّغات ثم زال عن أكرثها، 

وحافظت عليه اللُّغة العربّية.

ولكن يا أستاذ، هل اللُّغة 

العربّية الفصحى اّلتي نزل بها 

القرآن الكريم هي ذات اللُّغة 

اّلتي كان يتكلَّم بها أجدادنا؟

كان أجدادنا، يا عبدالّله، 

يتكّلمون بلهجاٍت مختلفٍة كثرية.

وملّا نزل القرآن اشتمل عىل لهجات العرب 

املختلفة ووّحدها؛ قال تعاىل يف كتابه الكريم: 

) وََكَذلَك أَْنَزْلَناُه ُقرْآًنا َعَربيًّاً( 

صدق الله العظيم، 

وأصبح للعرب لغة تسمى لغة الضاد، الحرف 

الذي مل ينطق به إال العرب.

وما هي تلك 

الخصائص؟
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النهاية ...

ِريِد وِبِهْم َفْخُر ُكلِّ َمْن َنَطَق الّضا  َد وَعْوُذ الجاين وَغْوُث الطَّ

أستاذ أستاذ،

 أحفظ بيتاً للمتنّبّي عن حرف الّضاد 

أحسنت يا راشد.

تعرّفنا اليوم شجرة عائلة اللُّغة العربّية

ويف الّدرس امُلْقبل سوف نتعرّف أكرث 

عىل ُلغتنا اّلتي نزل بها 

القرآن الكريم.

إذن عبد الّله ابن 

عمر ......
ههههه ابن خليل 

ابن شهاب بن ماجد....... 

من يكمل؟
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ديوان العرب
عكاظ" "�سوق 
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 الشعُر فنٌّ  أتقَنه العرب فأرَّخوا ورصدوا عن طريِقه كلَّ ما ميرُّ بهم من أحداث، وتفّننوا 
يف قوله وجعلوا له أسواًقا ، يتناشدون فيها أشعارهم ويتفاخرون برشِف أصِلهم وَيْهُجون 
ويرْثون، وكان لهذه األسواق مكانة عظيمٌة يف نفوس العرب يف العرص الجاهيل،  وظهَر 

من خالل هذه األسواق شعراُء ُعظامء.

وقد َدَرَج العرُب عىل أن تكوَن األشهر التي تقام فيها تلك األسواق هي من األشهر الحرم،  فال يجوز العدوان 

عليها وال غزوها.

ها سوُق ُعكاظ، الذي كان يعقد يف واٍد بني مّكة والطائف،  وكانت  لقد كانت األسواَق الشعرية كثرية، ولكّن أهمَّ

تتالقى فيه القبائل من شّتى أرجاء  الجزيرة العربية، ويقيمون االحتفاالت الشعرية.   

     

 كاَن لهذا السوق حّكاٌم، يأيت الشعراء وُينِشدون أماَمهم ويحكم الحكم لواحٍد منهم، وأشهُر هؤالء الحّكام هو 

الشاعر النابغة الذبياين الذي كان ينصُب قّبة حمراء من الجلد ثم يحكُم بني الشعراء ، وكان من أشهِر هؤالء 

الشعراِء  عمرو بن كلثوم  والخنساُء واألعىش والفرزدق.

وكاَن الشعراء يتزّينون قبل الذهاِب إىل السوِق إللقاء الشعر؛ فيقاُل إن الفرزدق حني أراَد أن ينشد يف املدينة 

قصيدَته:

طلَع  عىل القوم يف ُحلَّة ميانيٍة موّشاة، وقد أرخى غديرَته، كام كان خصُمه الذي تحّداه يلبس ثوبني مصبوغني 

بُصفرة!

وحينام أراَد جرير أن ينشَد قصيدته التي هجا فيها الّراعي النمريّي وقوَمه، وقال فيها:

هن بُدْهٍن، وجمَع َشعرَه وَضمَّ أطرافه! ُيقال: إنه ادَّ

وأغرُب من ذلك وأعجُب، ما كان يفعُله حّسان بُن ثابت وهو يستعدُّ إلنشاد إحدى قصائِده الحامسّية، فقد 

فىل والّذقِن بالـِحّناء، وال ُيخّضب سائر اللحية، ليكوَن  فِة السُّ ب شارَبه والشعرات التي بني الشَّ كاَن حّسان ُيَخضِّ

كاألسد الوالغ يف الّدماء.

عزفَت باأع�شا�ٍش وما كنَت تعزُف          واأنكرَت من حوراَء ما كنَت تعرُف

فُغ�شَّ الّطْرَف اإّنك من ُنرٍي         فال كعًبا بلْغَت وال كالبا
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طرائف لغوية
ها الحارُس .. أيُّ

ال أريُد رؤيَة أحٍد 
اليوَم .. ارصْف أيَّ 

شخٍص عن باِب 
قرصي.

أمرُك حرضَة 
الحاكم  

ها الحارُس  مرحًبا أيُّ

أريُد ُمقابلَة حاكِم 

املدينة

ال يريُد الحاكُم مقابلَة 
أحٍد وقْد أَمَرين أْن أرصَف 
أيًّا  كاَن من باِبه اليوم 

..لذا انرِصْف 

ماذا ؟ ترِصُفني!! 
مممم  ال عليَك اذهْب 
وقْل للحاكم إّن اسمي 

أحمد 

اسُمك أحمد !! 

وماذا يعني هذا ؟ 

ستعَلُم الحًقا .. املهمُّ أن تفعَل 

ما قلُته لك... برسعٍة رجاء  
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هكذا إذن قاَل لك 
إنَّ اسَمه أحمد 

هههههه 

أجل يا حرضَة الحاكم ..
حاوْلُت رْصَفه ... فطَلَب مني 

ُأَبلَِّغكم بأنَّ اسَمه أحمد  

ههههه يبدو رجاًل 

ذكيًّا وأمثاُله ال ُتغلُق 

األبواُب دوَنهم .. 
 دْعه يدخل قبَل أن يقوَل  إنَّ الحاكَم ال 

يعرُف قواعد اللغة العربية 

هْل يل 
كيف عرْفَت أّنه رجٌل بسؤال؟

ذيكٌّ  وأنَت مل ترَُه أو 
تكلِّْمه !! 

هههه  من جواِبه ...فعندما طلْبَت منه 
أن ينرصَف ردَّ عليك بأنَّ اسَمه أحمد 
ِْف هههه  وهو اسٌم ممنوٌع مَن الرصَّ

هههه هكذا إذن .. لجَأ 
إىل قواعد العربية لينجَح 

بالّدخول إليك  

املمنوع من الرصف : هو االسم الذي ال يدخله 
التنوين، ويجّر بالفتحة نيابة عن الكرسة، إاّل 

إذا أضيف أو دخلته » أل« التعريف، فإنَّه يجرُّ 
بالكرسة.

واسم ) أحمد( مينع من الرصف ألنَّه اسم علم 
عىل وزن الفعل . ومثله ) يزيد- يعيش (

يا لُه من داهيٍة 
.. فأنا، حتى لو 

كنُت حاكَم املدينة، 
ال أستطيُع أْن 

أرصَف املمنوَع من 
ِْف...... هههههه  الرصَّ
لذا دْعه يدخل حااًل. 

النهاية.
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شخصّيات تاريخية

امرؤ القيس



َمِر واّللهو،  قبل أْن يطردين أيب امللك، ألنني   كنُت أُْميض الشهوَر الّطويلة مع أصحايب، يف َقْوِل الّشعر والصيِد  والسَّ

مل أنتِه عْن قْوِل شعِر الغزل ، فأنا ابن ملك، وكاَن  هذا األمُر آنذاك غرَي ُمْسَتَحبٍّ ألمثالنا،  فرشدُت يف  اآلفاق 

والرباري مع رفاقي من قبائل العرب، ومل يكْن يل  زاٌد يف هذا املنفى  سوى شعري، وحيايت الالهية مع هؤالء 

األصحاب، إىل أْن جاَءت تلك الليلُة املشؤومة!

وْن( يف أرِض اليمن، ومثُل كلِّ ليلٍة كنُت أُميض  كنت آنذاك يف الخامسة والعرشين من عمري، بـمنطقٍة ُتدعى )َدمُّ

َمِر واملرح، وكنت حينها ألعُب الّند مع نديٍم يل ، حتى جاَء رسوُل أيب وقال يل : ))ُقتَل  الليَل مع أصحايب يف السَّ

ُحْجر((!.

لقد ُقِتل أيب عىل يِد بني أسد وُسلب ملُكه. بعد سامعي هذا الخرب، عدُت إىل الرشاب، وقلت: 

وقطعُت عهداً عىل نفيس أاّل أغسل رأيس، أو آكل لحاًم، أو أرشب خمرا،ً حتى أدرك ثأري ببني األسد، قتلة أيب.

ليل، السرتجاع ملِك أيب.ومل أترْك قبيلًة من العرب، إاّل وطلبُت  ومنذ ذلَك الحني بدأْت سرييت، سرية امللك الضَّ

منها العون عىل ذلك.ثم استنجدُت بقيرص الروم، ليعينني عىل أمري، إاّل أّن الوشاة أوقعوا بيننا، ورصُت طريداً، 

فأرسَل يل القيرُص رسوالً، ومعه حّلة مسمومة، وكنت آنذاك قريباً من أنقرة، فلبستها يف يوم من أّيام الصيف، 

فرسى السمُّ يف جسدي، وأُصبُت بالقروح، وتناثر لحمي. فسميت ِبذي القروح، وقلت حني حرضْتني الوفاة:

........ انتهت سرييت. وهذا آخر ما تكلمُت به ثمَّ

 فإذا قصصتم قّصتي ألحد، فقولوا له: هذه هي قّصة شاعر العرِب )امرئ القيِس بِن ُحْجر(.

رْيُد وإذا أرْدتم أن تعرفوا  أحمُل ألقاًبا كثرية فأنا امللُك الّضلِّيُل ، وذو الُقروح، والـُمطارَُد، والطَّ

ْبُت بُكلِّ هذا فاقرؤوا سرييت: ِلـَم ُلقِّ

15

َلني دَمه كبريًا، ال َصْحو اليوَم وال ُسْكَر غًدا، اليوَم خْمٌر وغداً أمٌر.  ضيََّعني صغرياً، وحمَّ

َحْنِفَره        وَطْعَنٍة ُمَثَعْنِجرة ُرّب ُخْطَبٍة ُم�شْ
ه             ُتْدَفُن غداً باأْنِقَره  َ وَجْعَبٍة ُمَتَحريرِّ

أنا ابن امللِك ))ُحْجر بُن الحارِث(( ملُك أسد وغطفان، وأنا أشعُر الناس، و صاحُب ) قفا نبِك(، قصيديت 

التي نالْت شهرًة واسعة ، حتى ُضَِب بها املََثل ، فإذا أراَد العرب أن ميتدحوا قصيدًة قالوا عنها: )أشهُر من 

قفا نبِك(، يف هذه القصيدة وقفُت عند دياِر أحبَّتي، التي َخَلْت منهم، ومل يبَق فيها سوى بعِض آثارِهم، 

فقْلُت:

خوِل فَحْوَمِل  قفا نبِك من ذكرى َحِبيٍب وَمْنزِل        ِب�ِشْقِط الرِّلوى َبْيَ الدَّ



16

سلمان                                 
عبر األزمان

ما أجمل هذا 
الكتاب! إنه عن سيبويه

 النحوّي الكبري 

سلامن يهوى قراءة الُكتب والقصص قبَل الّنوم , وكثريًا ما يسافُر يف أحالِمه بِبساِطِه الطائر إىل أبطاِل 
ِف والّنحو . تلك القصص ليعيَش معهم مغامراِتهم ويتعلََّم أصوَل اللغة العربية وقواعَد الرصَّ

هيا يا سلامن، اترك 
القراءة واخلد إىل النوم

ماذا !! أنا
 أطرُي فوَق بغداد!!

مرحًبا .. 
أين أجُد منزَل العاِلِم 

سيبويه ؟
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هل تقصد 
شيخ النحاة؟

عاممة هذا
الفتى غريبة !

مرحًبا .. 
أين أجُد منزَل العاِلِم 

سيبويه ؟

ذاك هو منزُله، 
عند نهاية 

ذلك الطريق.

انا سلامن
أتيتك من زمن املستقبل. 

ماذا ! من زََمِن املستقبل 
؟ هههههه هل متزح يا 

فتى ؟ 

من بالباب؟!



أووه ما كلُّ هذه الكتِب 
واألوراق ؟

وما هذا الكتاُب الكبري؟

إنه كتايب الذي أّلْفُته 
يف قواعِد النحو 

ورشِحها للّناس وقد 
أسميُته »الكتاب«.

صحيح قد قرأُت عنه أنَّه 

أّولُ كتاٍب منهِجيٍّ يدّوُن 

قواعِد اللغة.

قد لحْنَت .. 
ال يقاُل يدّوُن قواعِد اللغة 

بل يدّون قواعَد بالفتح ألنَّه 
مفعوٌل به منصوب 

آسف ..ولكن ما معنى كلمِة 
َلـَحْنَت ؟ 
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لَحَن اإلنساُن أي أخطَأ يف 

اللفظ .. مثاًل .. ما حركُة 

الفاعل يا سلامن ؟

الفاعُل .. 
الفاعُل.. يأيت مرفوًعا 

يا شيخي 

أحسنت .. ولو نصبَت الفاعل مثاًل 
يقاُل عنك إنك َلـَحْنَت، وهذا أمٌر 

َجلٌل عنَد العرِب.  

آه .. 
ولكن كيَف أعرُف الفاعل 

ها العامل ؟ أيُّ

هذا أمر سهل سأعلمك إياه فيام 
بعد،  تعال يك نرشب الشاي اآلن، 

وحدثني قلياًل عن املستقبل.
يتبع ...



ُظَرَفاء
َهالَّ حَمْلت يل هذا القفَص 

من القوارير، وأعّلُمك ثالَث 

خصاٍل تنتفُع بها؟

الَخْصلَة األوىل: َمْن قاَل لك 
بع،  إن الجوع خرٌي من الشِّ

ْقه. فال تصدِّ

هاقد وصلنا، 
هات الثالثة .

َمْن قال لك إنََّك ستأخُذ أجرًا 
عىل حمِلَك القوارير، فال 

تصّدْقه.
ماذا!!

ومن قال لك إنَّ يف هذا 
القفص قارورًة صحيحة، 

ْقه. قواريري !! فال تصدِّ

الثانية: من قاَل لك إّن الـَميَش خري من الركوِب، 
فال تصّدْقه. والثالثة سأخربك بها 

عند وصولنا اىل املنزل. والثانية؟

نعم، 

وأكوُن لك 

من الّشاكرين.

20





مملكة الأبجدية
 احلرف »األف« يزور الأمرية بداية الكلمة 
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ى  تسمَّ عجيبة،  مملكٌة  هناك  كانت  أنه  ُيـحىك 

مملكَة األبجدّية، وهذه اململكُة ليست ككلِّ املاملك 

التي نعرُفها، فهي مملكة ال َمِلَك فيها وال رعيََّة وال 

حاشيَة، فكلُّ سّكاِنها ملوٌك، ولكنَّ امللوَك الحكامَء 

»املجاز«  مجلس  يف  اجتمعوا  اململكة  هذه  يف 

وأطلقوا عليها اسَم مملكة »مجازًا«، العجيُب فيها 

أّنها أقلُّ املاملك عىل اإلطالِق بعدِد السّكان، فعدُد 

سّكانها مثانية وعرشون حرفاً فقط، لكّنها يف الوقت 

نْفِسه األكرُث يف عدد السّكان بني كلِّ املاملك قدمِيها 

موسم  يحلُّ  عندما  أّنه  ذلك  ملاذا؟؟؟   ... وحديِثها 

فيه  تزهر  موسٌم  وهو  البالد،  هذه  عىل  الكتابة 

حقوُل الرواية، وبساتنُي الّشعر، وكروُم القّصة، تأيت 

الحروُف من كلِّ َحَدٍب وصوب يف اململكة، تجتمُع 

وتنسجُم وتتآلُف، وتتعاون وتشّكُل سالسَل طويلًة 

باملعاين،  املكتنزة  والعبارات  والجمِل  الكلامِت  من 

يعدُّ وال  ال  اململكة  سّكاِن هذه  عدُد  يصبُح  لذلك 

وشّكال   إاّل  ثالثة،  أو  حرفان  اجتمَع  فام  ُيـحىص، 

كلمة مفيدًة، أو  جملة جميلة. 

ثمانية وعشرون حرفًا 
سكان مملكة األبجدية
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ويف يوٍم من األياِم الطويلة والكثرية التي مترُّ بهذه البالد، 

أمريَة  »مل«  األمرية  كانت  الكتابة،  موسُم  يُحلَّ  أن  وقبَل 

بداية الكالم، تجوُل يف قرِصها حزينًة ووحيدة، كانت َضِجرة 

يخُنُقها الشعوُر بامللل، تارًة تقُف وتارة تجلُس، ورَغَم أنَّ 

ع باألحجاِر الكرميِة،  رسيرَها كان من الّذهِب الخالص املرصَّ

مل تنفْعها هذه الفخامُة بيْشٍء، فقد كاَن الّنوُم يجافيها وال 

أيِّ  بال  وبأّنـها  بالفراغ،  تشعُر  املسكينُة  فاألمريُة  يزورُها، 

معنى، عىل الّرغم من أّنها أمريُة بدايِة الكالم.

ومل تعْد األمرية تطيُق صربًا عىل ملِلها، وأعلنت أّنها تريُد 

جمياًل  معنى  ومينُحها  َملِلها  من  ُيخرُجها  َمْن  وأنَّ  رفقًة، 

سوف تخّلده معها يف ُمْتَحِف العباراِت الخالدة، ويف الحاِل 

من  نفِسها  عىل  قَطَعْته  وما  األمرية  برغبِة  املنادي  نادى 

وعٍد، وطاف بهذا الخرب يف أرجاء اململكة كّلها.

أرجاء  كلِّ  من  الحروُف  توافَدِت  الخرب  شاع  أن  وبعَد 

القرص؛  إىل  الواصلني  أّوَل  »الجيم«  حرٌف  وكان  اململكة، 

ا برأِسه املرفوع وهامِته  جاَء ممتطياً صهوَة النقطة، مزهوًّ

سة، ودخل متبخرتًا إىل ِفناء القرص، وما إن وصَل إىل  املقوَّ

َل  وتحوَّ َسَة  املقوَّ هيئَته  َفَقَد  حتى  »َمل«  األمرية  جانب 

يف  يركُض   الجمُل  هذا  وراح  أهوج،  »جمل«  إىل  االثناِن 

ُتَحٍف،  من  طريِقه،  يف  يأيت  ما  كلَّ  محّطاًم  القرص  أرجاِء 

يف  َنـَمْت  ومثرٍة  أخرض  ِعرٍْق  كلَّ  والَتهم  زجاجية،  وأواٍن 

مبتعَدًة  فُهِرعت  األمرية،  تريُده  تكْن  مْل  ما  وهذا  القرص، 

عن الفارِس حرف » الجيم« وعادت إىل ما كانت عليه.

جمل في قصر األميرة
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عيًنا  له  بأنَّ  يتمّيُز  »الّنون« وكان  الشابُّ حرُف  ثم جاَء   

األمرية حتى صاَر  »النون« بجانِب  إْن أصَبح  واحدًة، وما 

إىل  واألمرية   الشابُّ  وتحّول  فقط  واحد  اّتجاه  يف  ينظر 

مل  وهذا  ضوٍء،  وبصيِص  منفٍذ  َّكلِّ  َسد  يستطيُع  منل«   «

الشابِّ  عن  مبتعدًة  وركَضْت  مل«   « األمرية  تريُده  تكْن 

حرف »النون« الذي شعَر بالسعادِة ألنَّه عاَد ينظر يف كلِّ 

ًدا  مجدَّ فبكت  املسكينُة  األمريُة  أّما  ًدا،  مجدَّ االّتجاهات 

ألّنها كانت ترغب يف الرتويِح عن نفِسها، وعوًضا عن ذلك 

أطفأْت أضواَء القرص وبكْت يف العتمة.

زارَها  عندما  بها  حلَّ  ما  رأْت  فهي  كآبًة،  األمرية  ازدادِت 

يف  الباَب  تغلَق  أن  وأوشكت   و»نون«،  »جيم«  الحرفان 

إخفاِقها  بسبِب  تبيك  األمريُة  كانِت  وبينام  الزّوار،  وجِه 

وضجرِها دخَل ِفناَء القرِص حرٌف طويل طويل، كاَن هذا 

هذا  وكان  عجيبًة،  قبعًة  رأِسه  فوَق  يرتدي  أنيًقا  الحرف 

دخَل  إن  وما  الهمزة«   « اسم  قّبعِته  عىل  ُيطلق  الحرُف 

ت األمريُة »مل« بالفرِج والسكينة  ِفناء القرِص حتى أحسَّ

َجِر وامللِل،  دت كلُّ مشاعرِها الساِبقة بالضَّ والتفاؤل، وتبدَّ

وعندما  ا،  جدًّ عميًقا  معنًى  تحمُل  صارت  بأّنها  وشعرَْت 

أهوَج، وال  إىل جمٍل  ْل  تتحوَّ مل  جانِبها،  إىل  الحرُف  وقَف 

الّنوَر وتبعُث عىل الكآبة،  إىل عشريِة نـْمٍل أسوَد تحُجُب 

حرِف  مع  بتخليِدها  وأمرت  أمل”    إىل”  تحّولَْت  بل 

األلف، ذي القّبعة العجيبِة يف ُمتحِف العبارات والكلامت 

عندما  الّناس  صار  اآلَن  حّتى  اليوِم  ذاك  ومنذ  الخالدة، 

ورفيَقها  »مل«  األمريَة  ينادون  كانوا  بالتفاؤِل  يشعرون 

حرَف »األلف« ويقولون...... » أمل«  

نمٌل يسدُّ المنافذ

 الحرف األنيق
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التي نشأت عليها يف بيئِة الجزيرِة العربية، فالكلمُة  اللغُة العربيُة عىل  أصالِتها وِفطرِتـها  حافَظِت 

الحروف  إىل  هذا  يف  الفضُل  ويرجُع  والحاالت،  األحداِث  ة  كافَّ تشخيِص  عىل  القدرَة  متتلُك  العربية 

العربية ، فهذه الحروُف لها معاٍن وهي مشحونٌة بشّتى األحاسيس واملشاعِر اإلنسانية، وميكُننا معرفُة 

معانيها من خالِل أصواِتها وموسيقاها، ومن خالل ما تثريُه هذه األصوات يف نفوِسنا.

و قِد اكتشَف العريبُّ  هذه امليزَة يف الحروف فاعتمَد عىل صدى أصواِتها للتعبري عام يعتمُل يف نفِسِه 

وألنَّ مجلََّتنا هي مجّلُة )الّضاد( سنتحّدُث اليوم عن صوِت هذا الحرِف الذي َحَمَل لقَب اللغة العربية: 

وصوُت الّضاد بفخامِته ونضارته، هو أوحى أصواِت الحروف العربية مبشاعر الشهامة 

َمم، فهنيًئا للغِتنا العربّية بهذا الحرف وهذا اللَقِب. واملروءِة والشَّ

موسيقى

حرف الّضاد

 الحروف

صوُت الّضاد يوحي بـ: 

َضِحَك

باب الضَّ

َضَحَل الغدير) قلَّ ماؤه(

غمض 

َوَمض

اْضمحلَّ )َضُعَف(

س الرضِّ

قضم

ضجَّ

ضوضاء
الضجيج

الّضخامة والشّدة  
ة واالمتالء  والقوَّ

ة  الرِّقَّ
والنَّضارة 
والّضعف:



قصاصات

ُيْضَرُب الَمَثل في السخاء بحاتم الطائي ، فتقول العرب أسخى من حاتم ،في الشجاعة يقولون أشجع من ربيعة ابن 

مكدم، وفي الوفاء يقولون : أوفى من السموأل، وفي الذكاء تقول العرب: أذكى من إياس بن معاوية ،وفي السؤدد 

يقولون :أسود من قيس بن عاصم ، وفي البالغة يقولون :أبلغ من سحبان بن وائل ،وفي الحلم يقولون :أحلم من 

األحنف بن قيس ،وفي الكذب يقولون:أكذب من مسيلمة ،وفي الحمق تقول العرب:أحمق من هبنقة .

سئل حكيم عن اآلفات فقال : 

آفة الحلم الغضب

و آفة العقل الُعجب 

و آفة العلم النسيان

و آفة الكرام مجاورة اللئام

و آفة الحديث الكذب

و آفة المال سوء التدبير

على  النحوي  َعْلقمَة  أبو  دخل 
طبيب، فقال له:

الجوازئ،  لحوم  من  أكلت  إني   -
وجع  فأصابني  َطْسأة،  وطسئت 
العنق،  َدأْية  إلى  الوابلة  بين 
خالط  حتى  وينمو  يربو  يزل  فلم 

راسيف، فهل عندك دواء؟ الشَّ
قال الطبيب:

- نعم. خذ َخْوَفقاً وَسْربقاً وَرْقرقاً، 
فاغسله واشربه بماء..

فقال أبو علقمة:
- ال أدري ما تقول!

فقال الطبيب:

وال أنا دريت ما قلت.َ

هام الذي يَْبَقى في الِكَنانَِة األَْهَزُع آخُر السِّ

ْيُت آخُر الَخيِل الِّتي تَجيُء في أَواِخر الَحْلَبِة كَّ السُّ

يِل الَغَلُس واْلَغَبُش آِخُر ُظْلَمِة اللَّ

فِّ  وُل اِخُر الصَّ الكيُّ

هار ُل النَّ ْبُح أوَّ الصُّ

ْيِل ُل اللَّ الَغَسُق أوَّ

ُل الَمطِر اْلَوْسِميُّ أوَّ

ْبِت ُل النَّ الَباِرُض أوَّ

بِن ُل اللَّ اللَِّبُأ أوَّ

ُل الَعِصيِر الُف أوَّ السُّ

ُل الَفاِكَهة الَباُكوَرُة أوَّ

ُل اْلَولَِد الِبْكُر أوَّ

ُل الَجْيِش ِليَعُة أوَّ الطَّ

األبيضان :اللبن والماء

الحجران : الذهب والفضة

األصفران : الذهب والزعفران

األصمعان : القلب الذكي والرأى الراجح

األصرمان : الذئب والغراب

األزهران : الشمس والقمر

ات ُضِرب بها الَمَثل شخصيَّ

ما يأتي مثنى من األلفاظ

طرائف الضادآفات

أواخر األشياء

أوائل األشياء  
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حاح«. وقد أّلفه محمد  بن  أيب  بكر  بن  عبد  القادر  الرازي      وكاَن من أشهر املعاجِم وأكرثها تداواًل معجُم »مختار الصِّ

)؟ - 666ه( ، وهو لغوّي، مفرّس، فقيه، ُصويّف، أديٌب له نظٌم ونرث. ولكنَّ أخبارَه قليلة وال نعرُف تاريَخ والدته وال تاريَخ 

وفاته عىل وجِه التحديد. وكاَن الرازي، من كباِر الصوفية الذين أولُِعوا باألسفار والرحلة يف طلِب العلم فزاَر مرْصَ والّشام 

حاح« قد اخترَصَه عن كتاب »تاِج  واألناضول، واتَّصل بالعلامِء وطاّلب العلم يف هذه البلداِن. وكاَن معجُمه »مختار الصِّ

اللغة وِصحاح العربية«. تارًكا ترتيَبه َحَسَب  أواخِر الكالم. وُمستخِدًما يف اختصاره طرائَق تعتمُد عىل أسٍس علمية، وقد 

جرّد »ِصحاح اللغة« من الشواهِد وأوجزَه، وحذف منه األلفاَظ واملعاين الغريبَة لالختصار، تسهياًل للحفظ.

وضّمَن الرازي مقّدمة معجِمه معلوماٍت رصفّيًة ونحوّية تساعُد القارئ عىل استيعاِب موادِّ املعجم وفهِمها بصورة أفضل.

ته وزارة املعارف املرصية ورَّتَبْته عىل  حاح« شهرًة وانتشارًا، قدمًيا وحديًثا، وُطِبَع طبعاٍت عّدًة، وقد أعدَّ ناَل »مختار الصِّ

أوائل األصول اللغوية، مثل »أساس البالغة« للزّمخرشي و»املصباح املنري« للفّيومي، وكان هذا سبًبا يف شهرِته وتداولِه.

امُلْعَجُم كتاٌب يشتمُل عىل عدٍد كبرٍي من مفرداِت اللغة 

مرشوحًة معانيها، ومرّتبة ترتيًبا معّيًنا.

وقد وَضَع الخليُل بُن أحمَد الفراهيدي )100 - 175هـ( 

العرِب  كالَم  فيه  جمَع  العربية  اللغة  يف  معجٍم  أّوَل 

تصُعُب  معقدة  طريقًة  فيه  اعتمَد  لكّنه  وألفاَظهم،  

عىل الباحث، إذ رتََّب الحروف يف هذا املعجِم حَسَب 

مخارِجها من الَحْلق، فكانت الحاجُة إىل صنع معجٍم 

َيْسُهل البحُث فيه. 

معجم 

حاح مختار الصِّ
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي

تاريخ التأليف: سنة 660 هـ
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- ابحث  عن اسِم  املعجم الذي وضَعه الخليل بن أحمد الفراهيدي.

- وَمْن هَو مؤّلف معجم »تاج اللغة وصحاح العربية«؟

warrakin@alddad.com أرسل إجابتك إىل الربيد اإللكرتوين
)iPad mini 3( 3 واربح آي باد ميني

مسابقة زدين علاًم
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أحسنت.. أحسنت
اللفظ الصحيح: 
َوار   أشعر بالدُّ

صباُح الخري

تعال يا جابر،ياجّدي

 شاهد اخرتاعي

 الجديد.

ه  الثالثَة عرْشَة من عمره، يعيُش يف كَنف جدِّ جابر طفل يف 

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

العمل، وذلك بعد أن تقاعَد من وظيفِته مدرًّسا للغة العربية. 

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  يف خطأ لغوّي، وكذلك ترصُّفاته 

غرُي املقبولة، لذا فقد اخرتع له ساعة يد فيها رشيحة إلكرتونية، 

تصوِّب له أخطاَءه السلوكية وكذلك  أخطاَءه اللغوية. 

ساعة !! 

ولكن لدّي واحدة 

يا جّدي!

ستطلق هذه الساعة 
صّفارة إنذار كلام تلفّظت 
بكلمٍة غري صحيحة، أو 

ترصفت بطريقٍة غرِي الئقة. 
ِعْدين أن تبقَيها معك. 

يا سالم!

هذا ماكان ينقصني

رقيب دائم عىل أفعايل

وأقوايل!! 

ويف حال ارتكابك للخطأ، لن 

تتوقف صفارة اإلنذار، إال 

م ذلك الخطأ. بعد أن تقوِّ
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ما بك يا جابر؟ هل 

أنت عىل ما يرام؟

وبعد ساعة ذهب جابر للقاء صديقه غانم

 لنجلس قلياًل 
أشعر أنني دائخ

ما هذا؟

حسناً حسناً 
دوخان ... مندوخ ...

مدووووخ! 
َوار   أشعر بالدُّ

وي وي 
خطأ خطأ 

أحسنت.. أحسنت
اللفظ الصحيح: 
َوار   أشعر بالدُّ

ك صنعها لك ! ماذا ؟! جدُّ

ملاذا ال تتخّلص منها؟

ال أستطيُع، لقد وعْدُت 

جّدي أْن أبقَيها معي 

مهام حَدَث.
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قل لجّدك إنها 
قد ضاعت

ماذا ؟!

هل تقصد أن أكذب

عىل جدي ! !

أعطني إياها

سأرميها يف البحر ! !

الكذُب حبُله قصري ..

الكِذُب حبُله قصري 

مل أعد أطيق 

هذا اليشء تخّلْص

 منه حااًل.
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أعطني إياها

سأرميها يف البحر ! !

لقد تأخر الوقت 

وعيّل أن أعود اىل 

البيت..

قبل أن أجد جّدي 

نامئاً والباب مغلوقاً. 

يا سالم! أصبح معنا معّلم للغة 
العربية يرافقنا طوال الوقت. 

وي وي .. خطأ خطأ

مغلوقاً  خطأ

النهاية ؟

حسناً.. 
مغلقاً ... مغلقاً
مغلقاااااااااااااً

ال لن أعطيك إياها، 
سأبقيها معي، وسأحاول 

أن ال أرتكب أّي خطأ.



حجٌر.. إزميـــٌل.. أو قَلـــــُم

َعرَفـوا َمْن َنَحتوا أو رَسموا

ثـَنا الحـــَجـُر ـْنا.. حدَّ أْصغـَي

ـْن نـَقـَروا َعمَّ

ـْن َحفـَروا َعمَّ

ـٌْش... َوْســُم نـَق

ـٌْش ... َوْشُم رَق

قاَل »سالُم«:

ـــاُم« يا »تـمَّ

الحجُر الّصامُت إنساُن

َـّــاُن ـِْطـُق فنـ يجعلُه َين

أنا ُأْعــِطـــي األْحجـــاَر حياةْ 

اْت« واْسمي يف فـَنـِّي: »النـَحَّ
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هل تعرفون أسامًء غرَي هذه تدلُّ عىل الرَّسم والنَّحِت؟

الرَّْشمالَوْسم  الَحْفر

الَوْشمالرَّْقش النَّْقش

وضُع عالمة ممّيزة عىل 

الِجْلِد باليكِّ غالًبا. 

الحفر والرْسُم عىل 

العجني.
الرَّْسم عىل الخشب

الرَّْسم للتزيني عىل 

أيِّ يْشٍء.

الرَّسم للزينة عىل 

الجلِد.
الرَّْسم عىل الَحَجِر

قصائد لغويّة
ات شعر: بيان الصفديالنحَّ





؟؟ ؟

؟؟

؟؟

؟؟

؟ ؟؟

ّالضاد

كلمة السر
أحد أصحاب المعلقات اسمه يتألف من أحد عشر حرفًا ومن ثالثة مقاطع:

11+9+8   بمعنى شبيه
3+5         بمعنى إله

6+4+2     بمعنى سبات
7+10+1   في الذراع

الحل: عمرو بن كلثوم

؟؟ ؟

كلمات متقاطعة
األفقي:

1 – االسم األول ألحد أصحاب املعلقات - أتذوق
2 – أشهر علامء النحو. م – ناهية

3 – رفع – الٍه
4 – انتهى األمر

5 – شاعر العشق الدمشقي. م
6 – شاعر أندليس. م

7 – تشاهد. م – أتحرك بشكل دائري
8 – ِنَعم. م – تقال عىل الهاتف

9 – شاعر وأمري يف القرص العبايس

8

9

7

6

5

4

3

2

1

8 97654321
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تسالي

1 – كاتب مرصي رضير
2 – غزال – مصائب

3 – أحد البقوليات – قاذورات
4 – اشتعل – جبال تسمى »سقف العامل« 

معكوسة
5 – قزم مبعرثة – للتعريف

6 – الدال عىل كل يشء – نظر مبحبة
7 – الغاية املرجوة يف كل عمل

8 – دخل – مارست
9 – مجموعة أنظمة – وردة باالنكليزية

العمودي:

15 3710 269 4811



؟؟ ؟

؟
؟

؟
؟

؟
؟؟

؟؟
مسابقة العدد

وردت الكلمات ضمن مجلتكم وعليكم أن تعرفوا اسم 
الصفحة التي وردت فيها الكلمة ورقمها.

أرسل اإلجابة الى البريد اإللكتروني:
competition@alddad.com

االسم:

رقم الهاتف:

اْضمحلَّ اخَلْصلَة ُمْسَحْنِفَره
عنوان الصفحة: عنوان الصفحة: عنوان الصفحة:

رقم الصفحة: رقم الصفحة: رقم الصفحة:

أرسل اإلجابة
لتربح

 آيفون 
6

من هو؟

كلمة ومعنى

كي تعرف الحل اشطب الكلمات 
الواردة في البيتين من المربعات.

صل بين الكلمات 
ومعانيها:

الحل: البحتري

من هو القائل:

حبذا العيش يف دمشـ     ق إذا لـيـلهـا بـرَْد

حيث ُيْستقبُل الزمــــا    ن وُيْستحسُن البلْد(

السحاب 
األبيض الرقيق

الغامم األََْيَكةالدلسالريبالنِّد

املثيلالشجر امللتفالشك الخديعة



مسابقة الّضاد

ستقدم للفائزين ثالث جوائز

الجائزة الثالثة الجائزة الثانية الجائزة األولى

2,500 5,000 10,000
ريال قطري ريال قطري ريال قطري

افتح باب خيالك على مصراعيه ، وانقل لنا العالم 
قّصة  تكتب  أن  تستطيع  فأنت  بعينيك،  تراه  كما 
شروط  وأماكنها.  أبطالها  تبتكر  وأن  ساحرة، 

االشتراك في المسابقة:

أن يكون عمرك بين 12 - 18 سنة	 
مع 	  سليمِة،  عربية  بلغة  الموضوع  يكتب  أن   

المحلية  اللهجات  عن  واالبتعاد  القواعد  مراعاة 
غير المفهومة، مع عدم االستهانة بالتشكيل.

8 صفحات، وأاّل 	  أاّل يقل عدد صفحات قصتك عن 
تكون  وأن   ،  A4 قياس  صفحة،  عشرين  عن  يزيد 

القصة مطبوعة بحجم خط 16.  
 لك حرية اختيار الموضوع.	 
يحق للمشترك أن يساهم بقصة واحدة فقط.	 

للفئة العمرية

 18 - 12 
سنة

آخر مهلة لتسليم المشاركات هو األول من شهر أبريل 2015. 
 تعلن النتائج  التي ستقررها لجنة التحكيم في عدد شهر يونيو 2015.

story@alddad.com :يرجى إرسال المشاركات عبر البريد اإللكتروني

للقصة القصيرة






