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الُمَتَنبِّي

الَقاَدُة َوالتَّاِبُعوَن
ِفي اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة

اد  ُة الضَّ مَجَلَّ
َغةِ العَرَِبيَّةِ لِلُّ

َعَراِء َواأُلَدَباِء  َمْصَدُر ِإْلَهاِم الشُّ

َحِديُث اأَلْجَياِل ِفي َرَمَضاَن
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رئيس التحرير

اِد َيْنَكِشُف لِلَقاِرِئ ِحْرُصنا َعىل الـُمزاَوَجِة  َمَع ُكلِّ إْسفاٍر لِطالِِع َفْجٍر َجِديٍد ِمَن الضَّ
اِخِر، َوَبْيَ اْنتِقاِء َأَسالِيَب  َزاِهرِي ُتَراثَِنا الَغنِيِّ الزَّ ْدياِن ِلَ َبْيَ اْصِطفاِء َرصيٍد َيْرِوي َظَمَأ الصَّ
ِد َوَجْوَهِرِه الَعتِيِق الَعِريِق ُهَو يف  ِه امُلَتَجدِّ اِء. إِنَّ َعَدَد الّضاِد يف َسْمتِِه َوِزيِّ َجاِذَبٍة لَِشَغِف الُقرَّ
اِد َعَسى أْن  اِقَي إَِل ِحْذِق ُلَغِة الضَّ اِشَئِة التَّوَّ اِد ِمَن النَّ اِء الضَّ ا إَِل ُقرَّ ُل ِبَ اْعتِقاِدنا ُرْقَيٌة َنَتَوسَّ
ٌة  َحٍة َمفاتيُح ِعْلِميَّ ٍة ُمَنقَّ اِد( َوأْشَباِهَها َوَنظائِِرَها؛ َفِفي الِقراَءِة لُِكلِّ مادَّ ُيْدِمُنوا ِقراَءَة )الضَّ
الِع، َفِمْن َهِذِه  َلِة َوَسَعِة االطِّ ِة امُلَحصَّ ٌة، ال َيْنَقِض َمَداَها ِعْنَد ِعَظِم امْلَادَّ َوَجوالُِب َمْعِرِفيَّ
َتِدي  َوَيْ الَعْقِلِّ  بَِمْنَهِجِه  وَيْسَتنرُِي  َعْقَل َصاِحبِها،  ُل  َيَتَمثَّ ٍة  يَّ َنصِّ ٍة  مِلادَّ القاِرَئ  َأنَّ  امْلَكاِسِب 

َأَماَمُه  َتْرَتِسُم  اِخَصِة  الشَّ اْلَكِلَمِت  ُصَوَر  ُيْبِصُ  َوُهَو   ، الِفْكِريِّ بَِمَناِرِه 
يف  اخَلَطِل  ِمن  َيَدُه  ُن  َفُيَحصِّ ذاِكَرُتُه،  خْتَتِزُنا  َصِحيَحٍة  ٍة  إْمالئِيَّ بُِصوَرٍة 
 ، َغِويِّ ها إَِل َرِصيِدِه اللُّ ِكتاَبتِها، َوالقاِرُئ َيْرُصُد اْلَكِلمِت امْلَْقُروَءَة، لَِيُضمَّ
َعُل ِعباَرَتُه  َة، لَِيْنُسَج َعىل ِمْنواِلا ما َيْ ْعبرِياِت َواَلَسالِيَب الَبيانِيَّ َوَيِعي التَّ
َقًة َوَبياَنُه رائِقًا، َوالِقراَءُة َبْعَد ُكلِّ َهذا َوذاَك عاَدٌة َحيَدٌة َوأْسلوٌب  ُمرْشِ

َة. َة َوالِعْلِميَّ َدبِيَّ َة اإلْنَساِن اْلَ ي َشْخِصيَّ ٌن ُيَزكِّ َحَضاِريٌّ ُمَتَمدِّ

ٌة  ٌة َشْهِريَّ لَّ َمَ
َطٍة َة َوَقَواِعَدَها بَِطِريَقٍة ُمَبسَّ َغَة الَعَربِيَّ ُم اللُّ ُتَقدِّ

تصدر عن ملتقى كتارا الثقايف

للتواصل: هاتف: 0097444080463 - فاكس: 0097444080479
info@alddad.com  :ص.ب: 22899  الدوحة -قطر - الربيد اإللكرتوين
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مدرسة       
ّ     الضـاد

ِة  َياِضيَّ بَِيِة الرِّ ْ ُس الرتَّ  ُمَدرِّ
َطاَلَبنِي بِاالْستِْعَداِد لُِبُطوَلِة 

الُفُصوِل

إَِذْن َعَلْيَنا َأْن َنْقرَتَِع 
اِلْختَِياِر َقائِِد الَفِريِق

اُع؟ َلَقْد ُكْنُت َقائَِد الَفِريِق يِف  َوِلَ االْقرِتَ
ابَِقِة التِي َأْحَرْزَنا ِفيَها الَكْأَس،  الُبُطوَلِة السَّ

َوَبَدِهيٌّ َأْن َأَظلَّ يِف ِقَياَدِة الَفِريِق

َك ُفْرَصًة َكالتِي  َوِلَ اَل ُيْمَنُح َغرْيُ
َق َنَتائَِج َأْفَضَل ِمن  ُمنِْحَتَها؟ َفُربََّم َحقَّ

اْختَِياُر َقائِِد َنَتائِِج الَعاِم الـَمِض
الَفِريِق اَل َيُِب َأْن 
لَّ ِخاَلٍف  َيُكوَن َمَ
نَّ اخِلاَلَف  َبْيَنَنا، ِلَ

بَِداَيُة اإِلْخَفاِق
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ا  َفَمَذا َنْفَعُل َوِكاَلُهَ
َصاِحُب َرْأٍي َوِجيٍه؟

الُبُطوَلُة َلَا اَلئَِحٌة َتْشَتِمُل 
ًة ِة َكافَّ ْنِظيِميَّ َفاِصيِل التَّ َعىَل التَّ

َهْل َتْقِصُد َأن َنْرِجَع إَِل 
ئَِحِة َوُنَطبَِّق ُبُنوَدَها  الالَّ

َتاَلِفًيا لِلِخاَلِف؟

 َنَعْم، َهَذا 
َما َقَصْدُت

َما َرأُيــُكَم؟
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 ُأَواِفُق

ُد َهَذا  َوَأَنا ُأَؤيِّ
َح الـُمْقرَتَ

اَلُم َعَلْيُكْم َيا   السَّ
َأْواَلُد.. ِفيَم َتَتَباَحُثوَن؟

ا َنَتَشاَوُر بَِشْأِن اْختَِياِر  ُكنَّ
َقائِِد َفِريِق الَفْصِل يِف 

ُبُطوَلِة ُكَرِة الَقَدِم
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ْلُتْم؟ َوإاَِلَم َتَوصَّ

َح االْحتَِكاَم  ُد اْقرَتَ َأْحَ
إَِل الئَِحِة الُبُطوَلِة

ا َفَعْلُتْم، َوَنْحُن َأْيًضا َسْوَف  َخرْيً
َف  َنْحَتِكُم الَيْوَم إَِل الَقَواِعِد لَِنَتَعرَّ
ابِِعَي يِف ُلَغتَِنا الـَجِميَلِة الَقاَدَة َوالتَّ

 َقاَدٌة َوَتابُِعوَن 
َغِة؟ َنَعْم، َكاَلُمَنا ِمْنُه يِف اللُّ

ُعْمَدٌة َوِمْنُه َفْضَلٌة
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َوَكْيَف ُيْمِكُنَنا َيا ُأْسَتاُذ َأْن 
َز َبْيَ الُعْمَدِة َوالَفْضَلِة؟ ُنَميِّ

الُعْمَدُة َأَحُد َأْرَكاِن الـُجْمَلِة 
والَِّذي اَل ُيْمِكُنَنا االْستِْغَناُء َعْنُه

َمْعَنى َهَذا َأنَّ الَفْضَلَة 
ُيْمِكُن االْستِْغَناُء َعْنُها

َنَعْم، َنَعْم إاِلَّ يِف 
َبْعِض الـَحااَلِت، التي 
َلْو ُحِذَفْت ِفيَها اَلْخَتلَّ 

الـَمْعَنى

ُل  ٌد َأْن الَفْضَلَة َتَتَحوَّ ُمَؤكَّ
إَِل ُعْمَدٍة يِف َهِذِه الـَحااَلِت

، َحتَّى يِف َهِذِه  اَل َيا ُبَنيَّ
الـَحااَلِت َتَظلُّ َفْضَلًة يِف 

َحاِة اْصِطاَلِح النُّ

ُقْلَت َيا ُأْسَتاُذ إِنَّ الُعْمَدَة 
َأَحُد َأْرَكاِن الـُجْمَلِة، َفَم 

َقاِعَدُة َذلَِك؟

ُد  َح َعَلْيُكْم َأْحَ هههه.. َكَم اْقرَتَ
االْحتَِكاَم إَِل اَلئَِحِة الُبُطوَلِة ُيِريُدَنا َأْن 
ْرِس إَِل "اَلئَِحِة النَّْحِو" َنْحَتِكَم يِف الدَّ
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َهَذا َما ُقْلَتُه َلَنا يِف 
ْرِس َيا ُأْسَتاُذ بَِداَيِة الدَّ

ِفْعاًل، َوَلِكنِّي ُكْنُت ُأِريُدُكْم 
ُلوا إَِل الَقاِعَدِة ِمن  َأْن َتَتَوصَّ

ِخاَلِل ِحَواِرَنا 

ُمـْمَتاٌز َيا َصالُِح، َوَلِكنَّ 
الـَجارَّ َوالـَمْجُروَر، َيُكوُن 

ا مِلُْبَتَدأ ُعْمَدًة إَِذا َوَقَع َخرَبً

الـَمْفُعوُل بِِه، َوالـَمْفُعوُل َمَعُه، َوالـَمْفُعوُل ِفيِه، 
ْجِلِه، َوالنَّْعُت،  َوالـَمْفُعوُل الـُمْطَلُق، َوالـَمْفُعوُل ِلَ
ْميِيُز، َوالـَجارُّ َوالـَمْجُروُر َوالَعْطُف، َوالَبَدُل، َوالتَّ

ُقْل َيا َصالُِح

َأَنا َأْسَتِطيُع َأْن َأْذُكَر 
الَفْضَلَة َيا ُأْسَتاُذ

َعىَل َأيِّ َحاٍل، َفُعْمَدُة الَكاَلِم: 
الـُمْبَتَدُأ َوالـَخرَبُ َوالِفْعُل َوالَفاِعُل

َعْفًوا َيا ُأْسَتاَذَنا، 
َفالـَمْعُلوَمُة 
َجِديَدٌة َعَلْيَنا
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شعر احلكمة
اِرِب الَعْقِل َوالـَحَياِة،  َعَراِء ِمن َتَ َن ُخَلَصَة َما َلَدى الشُّ ْعُر الِذي َتَضمَّ ِشْعُر الـِحْكَمِة ُهَو َذلَِك الشِّ

ُه َقْوُل الـِحْكَمِة  ، َكَم َأنَّ َعَراِء، َوُهَو َنْوٌع ِمن اأَلَدِب الَعَرِبِّ ْعِر الِذي اْهَتمَّ بِِه ِكَباُر الشُّ َوُهَو َأَحُد َأْنَواِع الشِّ

ِة، َوَقْد َعِمَل  ْعِليِم َأْو اإِلْرَشاِد، َوُيْنَصُح َعْن َطِريِقِه بَِأَهمِّ الـَمَباِدِئ َواأَلْخَلِق َواأَلَواِمِر اإِلَلِيَّ َدِف التَّ ِبَ

َن ِشْعَرُه َأْبَياًتا ِمن  َعَراِء َضمَّ ْبَياِت الـِحْكَمِة، َوَبْعُض الشُّ ِصيِص َقَصائَِد َكاِمَلٍة أِلَ َعَراِء َعَل َتْ َبْعُض الشُّ

ِشْعِر الـِحْكَمِة َمَع اْختَِلِف الَغَرِض ِمن الَقِصيَدِة، َسَواٌء أَكاَنْت َغَزاًل َأْم َمِدحًيا َأْم ِرَثاًء.

ِمن  َكثرٍِي  إِْبَداِع  يِف  الَعَرُب  َعَراُء  الشُّ َبَرَع  َوَقْد 
ِة بِالـِحْكَمِة، التِي َعاَدًة  ِة الـَخاصَّ ْعِريَّ الَقَصائِِد الشِّ
اِربِِه  َتَ ِمن  اِعُر  الشَّ َيْسَتْخِلُصَها  َمَواِعَظ  َتُكوُن  َما 
َغَرُض  َيْأِت  َم  َوَقلَّ الـَحَياِة،  َباِت  َتَقلُّ يِف  اَلتِِه  َوَتَأمُّ
يِف  َمْبُثوَثًة  َنِجُدَها  إِْذ  ٍة،  ُمْسَتِقلَّ َقَصائَِد  يِف  الـِحْكَمِة 

َأْغَراٍض ُأْخَرى.

ِة بَِأْبَياٍت  ْعُر الَعَرِبُّ ُمْنُذ الـَجاِهِليَّ َسَم الشِّ َوَقد اتَّ
ْكَباُن  ا الرُّ ِفيَها ِمن الـِحْكَمِة َما اْنَتَخَبَها َلْن َتِسرَي ِبَ
َتِضَنَها ُكُتُب الِعْلِم  َوَتَتَناَقَلَها الُعُصوُر َواَلْزَماُن َوَتْ
َتَكاُد  الـِحْكَمَة  َأنَّ  َكَم  الـُخَطَباُء،  ا  ِبَ َوَيْسَتْشِهَد 
ِة، التِي  َتُكوُن َقاِعَدًة َأْشَبَه َما َتُكوُن بِالَقَواِعِد الِفْقِهيَّ
َنٍة، َفَكثرًِيا َما َيْسَتْظِهُرَها َقائُِلَها  اَل َتْرَتبُِط بَِحاِدَثٍة ُمَعيَّ

ٍل َأْو يِف َثَناَيا َحِديثِِه. اْستِْظَهاًرا َبْعَد َتَأمُّ

ِحْكَمٍة  َمْصَدَر  الَعَرِبَّ  ْعَر  الشِّ اُد  قَّ النُّ اْعَترَبَ  َوَقد 
اِعُر  الشَّ َكاَن  إِْذ  ِذيٍب،  َوَتْ َوَتْربَِيٍة 

الـَحِميَدِة،  َواَلْخاَلِق  الَفِضيَلِة،  َعىَل  َقْوَمُه  ُيَربِّ 
نِيَئِة،  الدَّ اَلْفَعاِل  َعن  َنْفِسِه  الَوْقِت  يِف  َوَيْزُجُرُهْم 
ُه الـُجْبَن  َخاِء، َوُيَسفِّ ُع َعىَل السَّ َفُيَقبُِّح الُبْخَل َوُيَشجِّ
الَفِضيَلِة،  َعىَل  ْفُس  النَّ َفَتُشبُّ  بِالـُجوِد،  َوَيْشُدو 

ْفَعِة َوالـَخرْيِ. َوَتْسُمو يِف َمَداِرِج الرِّ

َعَراُء يِف َذلَِك الَوْقِت َكاُنوا َيُقوُموَن بَِدوِر  َوالشُّ
اَلَساتَِذِة َوالـُمْصِلِحَي، ُيْرِشُدوَن النَّاَس بِِشْعِرِهْم 
: »إِنَّ  ُر الَعَلِويُّ إَِل َمَكاِرِم اَلْخاَلِق، لَِذا َقاَل الـُمَظفَّ
َوَيْنَهوَن  الـَجِميَلِة،  اَلْفَعاِل  َعىَل  وَن  ضُّ َيُ َعَراَء  الشُّ
الـَمَكاِرِم  َسبِيَل  وا  َفَسنُّ ِميَمِة،  الذَّ الـَخاَلئِِق  َعن 
ا«،  َأْبَواِبَ َعىَل  الـَمَحاِمِد  ُبَناَة  وا  َوَدلُّ ِبِْم،  لُِطالَّ
اِعَر الِذي اَل  ْعِر بِالـِحْكَمِة، َفإِنَّ الشَّ َواِلْرتَِباِط الشِّ
َل  َيْأِت بِالـِحْكَمِة يِف ِشْعِرِه اَل ُيَعدُّ َفْحاًل، لَِذلَِك َعوَّ
ْعِر يِف إِْصاَلِح النَّْفِس،  اُد َواُلَدَباُء َعىَل َدْوِر الشِّ قَّ النُّ
ِة،  اإِلْنَسانِيَّ الـَمَشاِعِر  َواْستَِثاَرِة  ُلوِك،  السُّ ِذيِب  َوَتْ

اِلَحَة َحتَّى َتْقَوى َعَل ُمَجاَهَدِة األَْهَواِء ي الـَمَناِزَع الصَّ ُيَنمِّ
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الَفْضَل  َلُه  َأنَّ  وا  اْعَترَبُ َكَم  بِيَلِة،  النَّ َواَلَحاِسيِس 
َوالـِخَصاِل  الـَخِسيَسِة،  اَلْفَعاِل  َعن  االْبتَِعاِد  يِف 

ًة. ًة ُمِهمَّ ًة َتْعِليِميَّ ًة َتْرَبِويَّ َعُل ِمْنُه َمادَّ َئِة، َما َيْ يِّ السَّ

الَعْصِ  يِف  الـِحْكَمِة  ُشَعَراِء  َأْشَهَر  ُزَهرْيٌ  َوُيَعدُّ 
الـَمِديِح  ِمن  َمِزيٌج  ِهرَيُة  الشَّ َقُتُه  َوُمَعلَّ الـَجاِهِل، 
ِلَِرِم بِن ِسَناٍن َوالـَحاِرِث بِن َعوٍف، َوَوَصَف ِفيَها 
إِْقَناِع  يِف  ِمْنُه  َرْغَبًة  َوَمَفاِسَدَها،  الـُحُروِب  َأْهَواَل 
ُأْسُلوٍب  يِف  اَلِم،  َوالسَّ ِة  بِالـُمَصاَلَ الـُمَتَحاِربَِي 
ا َرِفيًعا.  َقَتُه ُبْعًدا إِْنَسانِيًّ ِمن الـِحْكَمِة التِي َتَْنُح ُمَعلَّ

َتْسِجيِل  ِمن  ِة  الـَجاِهِليَّ ُشَعَراِء  ِحْكَمُة  ُل  خَتْ َوَلْ 
اِرِب  َأْفَكاِر الَعَرِب يِف َهِذِه الـِحْقَبِة َوَتْصِويِر ُمُثِلِهم َوَتَ
َلُه ُشَعَراُء اإِلْساَلِم، يِف  َحَياِتِم، َكَم َأنَّ الَكثرَِي ِمَّا َسجَّ
ٍة َعن الَعِقيَدِة  ًة، َحاِفٌل بِآَراٍء إِْساَلِميَّ ِة َخاصَّ ُبوَّ َعْصِ النُّ

ُتَعدُّ ِهَي اُلْخَرى ِمن َقبِيِل الـِحْكَمِة.

ُفُحوِل  َثاَلَثٌة ِمن  َفَيْلَقاَنا  الَعبَّاِس  الَعْصُ  َوَيْأِت 

َوالـُمَتَنبِّي  َتَّاٍم  َأُبو  ُهْم:  الـِحْكَمِة،  يِف  ُشَعَرائِِه 
الـِحْكَمِة  ِشْعُر  ََيْرَتبُِط  َبْيَنَم   ، يُّ الـَمَعرِّ الَعاَلِء  َوَأُبو 
َتَرَك  الِذي   ، اِفِعيِّ الشَّ اإِلَماِم  بَِأْشَعاِر  َوثِيًقا  اْرتَِباًطا 
ِمن  َتَراِجِِه  ُبُطوِن  يِف  َقًة  ُمَفرَّ اَلْشَعاِر  ِمن  ُموَعًة  َمْ
َوِهَي  اِجِم،  َ َوالرتَّ َواَلَدِب  َوالـَحِديِث  الِفْقِه  ُكُتِب 
إَِل  َيْدُعو  الِذي  ينِيِّ  الدِّ ْعِر  الشِّ يِف  َتْسُلُك  ُموَعٌة  َمْ
ِة َحتَّى َتْزَداَد  ي َمَناِزَع اإِلْنَساِن الَصاِلَ الـَخرْيِ، َوُيَنمِّ
اَهَدِة ُكلِّ  َوَتْقَوى، يِف الَوْقِت الِذي َيْدُعو ِفيِه إَِل ُمَ
-إِْن  بِِه  َتْنَتِهي  التِي  َغائِِب  َوالرَّ َواَلْهَواِء  الـُمُيوِل 

َها- إَِل االْنِحَداِر َواالْرتَِكاِس َوالـُهُبوِط.  َتَوالَّ

اِفِعيِّ  الشَّ َأْغَراِض  َل  َأوَّ الـِحْكَمُة  َكاَنت  ُهَنا  َوِمن 
َحْوَل  اِفِعيِّ  الشَّ ِشْعِر  يِف  الـِحْكَمُة  َتُدوُر  إِْذ  ِشْعِرِه،  يِف 
ِل َوَما َيُكوُن َوَراَءُه ِمن اْعتَِباٍر بِالتََّجاِرِب الَعِريَضِة،  َأمُّ التَّ
َوَما  الـَحَياِة،  يِف  اِفَعِة  النَّ َوالَقَواِعِد  لإِِليـَمِن  َواْهتَِداٍء 

َيْدَفُع إَِل َذلَِك ِمن َمَواِعَظ َوَأْخاَلٍق.
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َحِديُث األَْجَياِل ِف رََمَضاَن

رسوم: محمد الدندراوي

، ا َيا ُبَنيَّ َهيَّ
َدْعنِي َيا َأَبِت لَِكي َأْهُرَب إَِل  لُِنْدِرْك َصاَلَة الَعْصِ

ْوِم ِمن الـُجوِع َوالَعَطِش النَّ

! َدْعَك ِمْن َهَذا  َيا ُبَنيَّ
َمُرِض، َفَنْحُن يِف َشْهِر  التَّ

َرَمَضاَن الـُمَباَرِك

ُهَو َشْهُر "َرَمَضاَن" ِعْنَد ُكلِّ 
ُه ِعْنَدَما َيْأتِينِي  النَّاِس، َلِكنَّ

َتْسبُِق ِميُمُه َراَءُه

َوَكْيَف َتْسبُِق 
؟ ِميُمُه َراَءُه َيا ُبَنيَّ

سباقُ الميِم 
والرَّاء
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َيُكوُن َلَديَّ "َمَرَضاِن" ُأَعايِن 
َياِم ِمْنُهَم َطَواَل َشْهِر الصِّ

 ، َعاَفاَك اهلُل َيا ُبَنيَّ
َوَما َمَرَضاَك ِفيِه؟

، ُقْم إَِذْن الـُجوُع َوالَعَطُش َطْبًعا َيا َوالِِدي َأْضَحَك اهلُل ِسنََّك َيا ُبَنيَّ
ُثَك َعْن َبْعِض َلَطائِِف َرَمَضاَن َوَسُأَحدِّ

ُف َبْعَض َما ُأَعانِيِه  فِّ َها خُتَ ُقْل َيا َأَبِت، َعلَّ
َب لَِصاَلِة الَعْصِ َهْل َتْسَتِطيُع َحْصَ الـُحُروِف ِمن ُجوٍع َوَعَطٍش، َفَأَتَأهَّ

ُن ِمْنَها َكِلَمُة "َرَمَضان" التِي َتَتَكوَّ



ية
ها

الن
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اُد،  اُء، َوالـِميُم، َوالضَّ َنَعْم، الرَّ
وُن َواَللُِف، َوالنُّ

ُثَك َعن  ، َوَسُأَحدِّ َأْحَسْنَت َيا ُبَنيَّ
اْجتَِهاِد َبْعِضِهم يِف اْستِْخَراِج َلَطائَِف 

ِمْن َهِذِه اَلْحُرِف، َوِهَي َكالتَّاِل..

ْقِسيُم الَبِديُع   َما َأْحَسَن َهَذا التَّ
َيا َوالِِدي الـَحبِيَب، َوَلِكْن 

َذا االْسِم؟ َي ِبَ لِـَم ُسمِّ

ْسِمَيِة َعىَل َوْجِه التَّْحِديِد،  ِزُم بِِسِّ التَّ  اَل َأَحَد َيْ
ُنوَب َأْي  ُه ُيْرِمُض الذُّ نَّ َي َرَمَضاَن ِلَ َوَلِكْن ِقيَل ُسمِّ

ُة الـَحرِّ ْمَضاِء َوِهَي ِشدَّ ِرُقَها، َمْأُخوٌذ ِمن الرَّ َيْ

َوَلِكنِّي َسِمْعُت َيا َوالِِدي َأنَّ 
ْمَضاَء" َأْصُل َكِلَمِة َرَمَضاَن،  "الرَّ

َوَتْعنِي الـَحَراَرَة الـُمْحِرَقَة 
َة الـَجَفاِف َأْو ِشدَّ

ههههههه.. 
اَل َتَزاُل ِفْكَرُة 

الـُجوِع َوالَعَطِش 
ُتَسْيِطُر َعَلْيَك 

َوَتْبَحُث َلَا َعن 
َغِة َأْصٍل يِف اللُّ

َبْل َأْسَتِحثَك َيا َوالِِدي 
ِرَج  الـَحبِيَب، َكْي خُتْ
اِخَرِة  ِمن َجْعَبتَِك الذَّ
َة  َمَضانِيَّ َأَحاِديَثَك الرَّ

ائَِقَة  الشَّ

اُء.. ِرْضَواُن اهللِ  الرَّ
بَِي َواملِيُم..  لِلُمَقـرَّ

َمْغِفـَرُة اهللِ لِلَعاِصيـَن 
اُد.. َضَمُن اهللِ  َوالضَّ

ائِِعـَي لِلطَّ
َواَللُِف.. ُأْلَفُة اهللِ 

ـِلَي لِلُمَتَوكِّ
وُن.. َنَواُل اهللِ  َوالنُّ

اِدِقَي لِلصَّ
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شخصّيات تاريخّية

يِِّب الُمَتَنبِّي َأُبو الطَّ
َعَراِء َواأُلَدَباِء َمْصَدُر ِإْلَهاِم الشُّ
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ـدُ ْبُن الــُحَسْيِ ْبـِن الــَحَسِن ْبِن  ـاِعُر الَعـَرِبُّ َأْحَ َأَنـا الشَّ
يِّـِب الِكْنـِديُّ  ، َأُبـو الطَّ َمـِد الــَجْعِفيُّ َعْبـِد الصَّ
 303 َعـاَم  الُكوَفـِة  يِف  ُت  ُولِـدْ  . الُكـويِفُّ
ِهْجِريًّـا، َوَأْنَتِسـُب إَِل َقبِيَلـِة ِكْنـَدَة، َحْيُث 
بُِمْفـَرَداِت  َعامِلًـا  ُكْنـُت  َوَقـْد  ُولِـْدُت. 
ًنـا  ُمَتَمكِّ َوَأَسـالِيبَِها،  َوَقَواِعِدَهـا  َغـِة  اللُّ
َغـِة،  ِمْنَهـا، ُكْنـُت ِمَّـن َأْمَسـَك بِِعَنـاِن اللُّ
ِدي  َة َمْ اِم َحَيـاِت َوَفـْرَ َوِعْشـــُت َأْفَضـَل َأيَّ
، الِذي ُكْنـــُت  ْوَلِة الــَحْمَداِنِّ ِعْنـَد َسـْيِف الدَّ
َنـاِدَرُة  َوَأَنـا  بَِقَصائِـِدي.  َوآَبـاَءُه  َأْمَتِدُحـُه  َدائِـًم 
ي، َفَقْد َظلَّ ِشـْعِري  َزَمـاِن، َوُأْعُجوَبـُة َعــْرِ
ـَعَراِء َواأُلَدَباِء. َدائِـًم َمْصَدَر إِْلَـاٍم َوَوْحٍي لِلشُّ

يِِّب الـُمَتَنبِّي َأُبو الطَّ
اأُلْعُجوَبُة الِذي َأْمَسَك ِبِعَناِن اللَُّغِة 

َوَتَمكََّن ِمن َقَواِعِدَها َوَأَساِليِبَها
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َواْبِن  ُنَواٍس،  َأِب  بِِشْعِر  َكثرًِيا  ْرُت  َتَأثَّ
ْرُت َأْكَثَر بِِشْعِر َأِب َتَّاٍم. ، َوَتَأثَّ وِميِّ الرُّ

َفَقْد  َفَحْسُب،  الُكوَفِة  يِف  َأْسَتِقرَّ  َلْ 
ِت  ُقوَّ َسَيِزيُد  ِمْنَها  ُخُروِجي  َأنَّ  َأْدَرْكُت 
َوَأْطَياًفا  َأْلَواًنا  ِشْعِري  َعىَل  َوَسُيْضِفي 
ْعُت  َتِلَفًة، َوَسُيْطِلُق ِلَ الِعَناَن، لَِذلَِك َتَطلَّ ُمْ
إَِل  َوالِدي  َمَع  َفَخَرْجُت  َأْرَحَب،  ِلَفاٍق 
َغِة  اللُّ َحْلَقاِت  ُت  َحَضْ َوِفيَها  َبْغَداَد، 
َواَلَدِب َوَأَنا َلْ َأَزل اْبَن َأْرَبَعَة َعرَشَ َعاًما، 
ْعَر، َوَأَخْذُت َأْمَدُح ِرَجاَل  ْفُت الشِّ ُثمَّ اْحرَتَ
الُكوَفِة َوَبْغَداَد، َوَبْعَد َسَنٍة َكاِمَلٍة َخَرْجُت 
اِم، َفَخاَلْطُت الَقَبائَِل  ِمْنَها َمَع َوالِدي إَِل الشَّ
ِفيِهم  وَأْنِظُم  َأْمَدُحُهْم  َوَجَعْلُت  َعَمَء  َوالزُّ
ْلُت َبْيَ ِدَمْشَق َوَطَراُبُلَس  اَلْشَعاَر، ُثمَّ َتَنقَّ
ى  َنمَّ َما  اَلْعَراَب،  َفَخاَلْطُت  ِة،  ِذِقيَّ َوالالَّ
َأْكَتِسُب  َوَجَعَلنِي  َة،  ْعِريَّ الشِّ َمْوِهَبتِي 
الـَمَعايِن  َة  َوُقوَّ َة،  َوالَقِويَّ الـَجْزَلَة  اَلْلَفاَظ 

َأْيًضا.

َفَقْد  ا،  ِبَ اْشُتِهْرُت  التِي  ُكْنَيتِي  َعْن  ا  َأمَّ
ا  يِِّب، َأمَّ ايِن بَِأِب الطَّ د«، َوَكنَّ يِن َأِب »َأْحَ َسمَّ
ْتنِي  َفَربَّ ِطْفاًل،  َأَزْل  َلْ  َوَأَنا  َماَتْت  َفَقْد  ي  ُأمِّ
ْلُت  َفَتَنقَّ الـِحْرَماَن،  ِعْشُت  ي.  مِّ ِلُ ِت  َجدَّ

اِم إَِل الِعَراِق. ِمن الشَّ

اًل  ُمَتَنقِّ َحَياِت  ِمن  َكبرًِيا  ُجْزًءا  َقَضْيُت 
َأْرٍض  َعن  َباِحًثا  َوالُواَلِة،  اُلَمَراِء  َبْيَ 
َحتَّى  ُطُموَحاِت،  ِل  ُق  قِّ ُيَ َقِويٍّ  َوَفاِرٍس 
َواتََّصْلُت  َأْنَطاِكَيَة،  يِف  ِرَحاِل  َحَطْطُت 
، َوَعَرْضُت َعَلْيِه  ْوَلِة الـَحْمَدايِنِّ بَِسْيِف الدَّ
َأِقَف  َأالَّ  ِط  برَِشْ َمْدٍح  َقِصيَدَة  َلُه  َم  ُأَقدِّ َأْن 
َوَقْد  َذلَِك.  َفَأَجاَز  َعَراِء،  الشُّ َكَعاَدِة  َأَماَمُه 
الُعْمِر،  يِف  ُمَتَقاِرَبْيِ  َوالـَحْمَدايِنُّ  ُكْنُت 
َقَصائِِدي  َعىَل  ُيِفيُض  ْوَلِة  الدَّ َسْيُف  َوَأَخَذ 
بَِمْرَتَبٍة  َحِظيُت  َحتَّى  َوالَعَطاَيا،  بِالـَجَوائِِز 

ٍة َعالَِيٍة. َخاصَّ

َهَذا،  ْم  َلُ َيُرْق  َلْ  الـَحاِسِديَن  َوَلِكنَّ 
َوَيْسَعْوَن  اَلَكاِذيَب،  َيْصَطنُِعوَن  َفَأَخُذوا 
ْوَلِة  إَِل ِزَياَدِة الـَمَساَفِة َبْينِي َوَبْيَ َسْيِف الدَّ
ْم َما َأَراُدوا، َوَكُثَرْت ُمْشِكاَلِت  َق َلُ قَّ َحتَّى َتَ
َعىَل  َتِرُد  َكاَوى  الشَّ َوَظلَّت  الـَحاِشَيِة،  َمَع 
ِسُع الَفْجَوُة َبْيَنَنا، إَِل َأن اْعَتَدى  اَلِمرِي، فَتتَّ
ْوَلِة،  الدَّ َسْيِف  بُِحُضوِر  َعَلَّ  َخاَلَوْيِه  اْبُن 
َسْيِف  َباَلِط  يِف  الـِحرْبِ  بَِدَواِة  َرَمايِن  َفَقْد 
َوَلْ  ْوَلِة  الدَّ َسْيُف  ِل  َيْنَتِصْف  َفَلْم  ْوَلِة،  الدَّ
َكَراَمتِي،  يِف  بُِجْرٍح  َفَأْحَسْسُت  ِل،  َيْثَأْر 
َلَا،  َثْأًرا  الـَحْمَدايِنَّ  ْوَلِة  الدَّ َسْيَف  ْكُت  َفرَتَ

َوَقْد َمَنَعنِي ُجْرُح َكَراَمتِي ِمن الَعْوَدِة.
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َتمُّ َهَكَذا  مِلَاَذا َنْ
ِة؟ َغِة الَعَربِيَّ بُِعُلوِم اللُّ

اُن  ُجَ ْ َغُة َيا ُبَنيَّ ِهَي الرتُّ اللُّ
تَِنا ُ َعْن ُهِويَّ الِذي ُيَعربِّ

َغِة بِالـُهِويَِّة؟ َوَما َشْأُن اللُّ

إِْن َذَهْبَت إَِل َبَلٍد 
ى  ، َفَسرَتَ َأْجَنبِيٍّ

َمَدى اْعتَِزاِز َأْهِل 
الَبَلِد بُِلَغتِِهْم، 
َغُة ِمْقَياُس  َفاللُّ
ُعوِب ِة الشُّ ُقوَّ

َهْل َيْعنِي َهَذا 
َم َكاَنْت  ُه ُكلَّ َأنَّ
ًة، َكاَن  َغُة َقِويَّ اللُّ
َأْهُلَها َأْقِوَياَء؟

َنَعْم َيا َوَلِدي 
الـَحبِيَب، َفِفي َزَمِن 

ِة الـُمْسِلِمَي  ُقوَّ
َكاَن الَعاَلُ َيَتَساَبُق 

ِة ِم الَعَربِيَّ لَِتَعلُّ
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ْوَنُق  ِة َهَذا الرَّ َفِلَم َلْ َيُعْد لِْلَعَربِيَّ
ا؟ ثَِي ِبَ ِعْنَد َغرْيِ الـُمَتَحدِّ

 آٍه َيا َسْلَمُن، ُأُموٌر َكثرَِيٌة، 
ِمْنَها َضْعُف الَعَرِب َأْنُفِسِهْم، 
َوالـُمَؤاَمَراُت التِي اَل َتْنَتِهي 

ُهْم َوِضدَّ ُلَغتِِهْم ِضدَّ

َفَهْل ِمْن َسـبِيٍل َيا َعمِّ 

ِة؟ َغِة الَعَربِيَّ اِلْستَِعاَدِة َمَكاَنِة اللُّ

ُبُل َكثرَِيٌة َيا  السُّ
َها  َسْلَمُن، وَأَهُّ

ُمَطاَلَعُة َوُمَداَرَسُة 
َغِويِّ  ُتَراثَِنا اللُّ

الـَمِلء بَِنَفائِِس 
َما َتَرَكُه الـُجُدوُد

َأِعُدَك َيا َعمِّ 
الَعِزيَز َأْن 
َأُغوَص يِف 
َأْعَمِق َهَذا 

َل  ْنَ اِث َلَ َ الرتُّ
اتِِه ِمن َخرْيَ
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إَِذْن َيا َسْلَمُن ُأْهِديَك 
ائَِع َهَذا الِكَتاَب الرَّ

َما َهَذا الِكَتاُب 
؟ َيا َعمِّ

ْذِكَرِة«  َتاُر التَّ ُه ِكَتاُب »ُمْ إِنَّ
َص ِفيِه اْبُن ِجنِّي  الِذي خَلَّ

ِكَتاَب ُأْسَتاِذِه َأِب َعِلٍّ 
ْذِكَرُة« الَفاِرِسِّ »التَّ

ْيُت َلْو  َتَنَّ
َأْهَدْيَتنِي ِكَتاَب 
ْذِكَرة« َنْفَسُه »التَّ

، َهَذا  َمَع اَلَسِف َيا ُبَنيَّ
اِث الـَمْفُقوِد َ الِكَتاُب ِمْن الرتُّ

َوَلِكْن َكْيَف َعَرْفَناه؟
َذَكَرْتُه الَعِديُد ِمن 
ُكُتِب الَفَهاِرِس 
ُه َكاَن َيَقُع يِف  َوَأنَّ

يَن ُجْزًءا ِعرْشِ
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اَلُم َعَلْيَك  السَّ
ُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه َوَرْحَ

اَلُم  َوَعَلْيَك السَّ
ُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه َوَرْحَ

َما ُكلُّ َهِذِه الُكُتِب 
ِلُس َبْيَنَها التِي َتْ

َفاِت َيا َوَلِدي التِي  ا ُمَؤلَّ َ إِنَّ
َأْمَضْيُت الُعْمَر يِف َتْدِوينَِها

َفاٍت َكثرَِيًة،   َأْعَلُم َأنَّ َلَك ُمَؤلَّ
ي َثنِي َعْنَها َعمِّ َحدَّ

َفاِت  َعْن َأيِّ ُمَؤلَّ
َك؟ َثَك َعمُّ َحدَّ
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ْعِليَقُة َعىَل ِكَتاِب ِسيَبَوْيِه،  َعْن )التَّ
ُة يِف  ْعِر، َوالـُحجَّ َوِكَتاُب الشِّ

ِعَلِل الِقَراَءاِت، َوَجَواِهُر النَّْحِو، 
اُج ِمن  جَّ َواإِلْغَفاُل ِفيَم َأْغَفَلُه الزَّ

الـَمَعايِن، َوالـَمْقُصوُر َوالـَمْمُدوُد، 
َوالَعَواِمُل يِف النَّْحِو(، َفْضاًل َعن 

ِهرَيِة َمَسائِِلَك الشَّ

َك َعن  ْثَك َعمُّ دِّ  َأَلْ ُيَ
ْذِكَرة« ِكَتاِب »التَّ

ي َأنَّه ُفِقَد  يِن َعمِّ َلَقْد َأْخرَبَ
ِضْمَن َما ُفِقَد ِمن ُكُتبَِك

َعىَل َأيِّ َحاٍل، َأَنا َسِعيٌد بَِك َيا َوَلِدي، َوَلِكْن َمْن 
ا؟ َأْنَت؟ َوَما َهِذِه الـَهْيَئُة الَغِريَبُة التِي َأْطَلْلَت ِبَ

َأَنا َسْلَمُن، ِجْئُتَك ِمن الـُمْسَتْقَبِل 
الَبِعيِد، َوَهِذِه َهْيَئُتَنا ِفيِه
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َوَلِكْن َيا َسْلَمُن َماَداَمْت ُكُتبِي 
َبْيَ َأْيِديُكْم يِف الـُمْسَتْقَبِل 

َتنِي- َفِلَمَذا  -َكَم َأْخرَبْ
ُد َعَناَء الُقُدوِم َعَلَّ ِمن  َتَتَكبَّ

الـُمْسَتْقَبِل؟

ُة َمَكاَنَتَها ا الَعَربِيَّ ُس َلَدْيَك َسبِياًل َتْسَتِعيُد ِبَ ِجْئُت َأَتَلمَّ

ُة َمَكاَنَتَها  َأَوَفَقَدت الَعَربِيَّ
َبْيَ ُلَغاِت اُلَمِم؟

 َلْ َتُعْد َكَم َتَرْكَتَها َيا إَِماُم

َة إاِلَّ بِاهللِ.. اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ
ْعُت ِمن َغْيٍظ َوِمن َحَزٍن رَّ َوَكْم َتَ

َن الـَمِض  َد ُحْزٌن َهوَّ دَّ  إَِذا َتَ
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ُيَعدُّ ِكَتاُب »َطْوُق الـَحَمَمِة« اِلْبِن َحْزٍم اأَلْنَدُلِسِّ ِمن َأَدقِّ َما َكَتَب 
الَعَرُب يِف ِدَراَسِة الـُحبِّ َوَمَظاِهِرِه َوَأْسَبابِِه، َواْسُمُه الَكاِمُل »ُطْوُق 

ِف«. الـَحَمَمِة يِف اأُلْلَفِة َواأُلالَّ
َغاِت الَعامَلِيَِّة- َعَل  َتِوي الِكَتاُب -الِذي ُتْرِجَم إَِل َعِديٍد ِمن اللُّ َوحَيْ

ُموَعٍة ِمن َأْخَباِر َوَأْشَعاِر َوَقَصِص الـُمِحبَِّي، إِْذ َيَتَناَوُل بِالَبْحِث  َمْ
ٍء ِمن  َة َعَل َقاِعَدٍة َتْعَتِمُد َعَل َشْ ْرِس َعاِطَفَة الـُحبِّ اإِلْنَسانِيَّ َوالدَّ

ْجِرَبِة، َفُيَعالُِج اْبُن َحْزٍم يِف  ْفِسِّ ِمن ِخَلِل الـُمَلَحَظِة َوالتَّ ْحِليِل النَّ التَّ
. ِليِلٍّ ُأْسُلوٍب َقَصِصٍّ َهِذِه الَعاِطَفَة ِمن َمْنُظوٍر إِْنَساِنٍّ َتْ

 َأَدقُّ َما ُكتَِب يِف َأْخَباِر َوَأْشَعاِر َوَقَصِص الـُمِحبَِّي

طوق الـحمامة

َكبِـرَيًة  َوَفَوائِـَد  َنَصائِـَح  الِكَتـاُب  َوَيْشـَمُل 
َحـْزٍم  اْبـُن  ـمَ  َفَقسَّ َأْبـَواٍب،  ِة  ِعـدَّ يِف  ُعَهـا  ُيَوزِّ
ِكَتاَبـُه »َطـْوُق الــَحَمَمِة« إَِل َثاَلثَِي َباًبـا. َوَبَدَأ 
 ،» الِكَتـاَب بَِبـاِب »الـَكاَلُم يِف َماِهَيـِة الــُحبِّ
، َوَأْشـَهَر َمـْن َأَحبَّ  َوَذَكـَر ِفيِه َحِقيَقَة الــُحبِّ
َتُه.  ِمـن الــُخَلَفاِء َوالُفَقَهاِء، َوِسَّ الــُحبِّ َوِعلَّ

 ،» ُثـمَّ َجـاَء َبْعـَدُه َبـاُب »َعاَلَماُت الــُحبِّ
َواإِلْقَبـاَل  النََّظـِر،  إِْدَمـاَن  ِمْنَهـا  َذَكـَر  َوَقـْد 
رْيِ  اَع بِالسَّ ْحُبوِب، َواإِلْسَ بِالـَحِديِث َعىَل الــمَ
َكاِن الـِذي َيُكـوُن ِفيـِه، َواالْضِطَراَب  إَِل الــمَ
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ِعْنـَد ُرْؤَيتِـِه َفْجـَأًة، َوُحـبَّ الــَحِديِث َعْنـُه، 
بِاالْنِفـَراِد  َواُلْنـسِ  ِة  الَوْحـدَ إَِل  بِاإِلَضاَفـِة 

ـَهِر.  َوالسَّ

ـْوِم«،  النَّ يِف  َأَحـبَّ  َمـن  »ِذْكـُر  َبـاُب  ُثـمَّ 
َوَذَكـَر ِفيـِه َكْثـَرَة ُرْؤَيِة الــَمْحُبوِب يِف الــَمَناِم. 
ُثـمَّ َبـاُب »َمـن َأَحـبَّ بِالَوْصـِف«، َوِفيـِه َذَكـَر 
َنٍة َحتَّى َلـْو َلْ َيَر  ِة بَِأْوَصـاٍف ُمَعيَّ ُوُقـوَع الــَمَحبَّ
ِد  ُة بُِمَجرَّ الــَمْحُبوَباِن َبْعَضُهَم، َفَقْد َتَقُع الـَمَحبَّ

َسـَمِع َصـْوِت الــَمْحُبوِب ِمـن َوَراِء ِجـَداٍر. 

َنْظـَرٍة  ِمـن  َأَحـبَّ  »َمـْن  َبـاُب  َوَكَذلِـَك 
َواِحـَدٍة«، َوِفيـِه َذَكَر ُوُقـوَع الــُحبِّ يِف الَقْلِب 

َواِحـَدٍة.  َنْظـِرٍة  ِد  بُِمَجـرَّ

َطاَوَلِة«،  ُثـمَّ َباُب »َمـن اَل ُيِبُّ إاِلَّ َمَع الــمُ
ُتُه إاِلَّ  بَّ َوِفيـِه َذَكـَر الــُمِحبَّ الـِذي اَل َتِصـحُّ َمَ
َبْعـَد ُطوِل ِكْتَمٍن َوَكْثَرِة ُمَشـاَهَدِة الــَمْحُبوِب، 
ُمَقاَبَلـِة  َبْعـدَ  بُِحبِّـِه  ِحبُّ  الــمُ ُح  َوُيـَصِّ
َها ِمـن َطَبائِِع  َبائِـِع التِـي َخِفَيـْت ِمَّـا ُيَشـاِبُ الطَّ

ِب. لـَمْحُبو ا

 ُثـمَّ َبـاُب »َمـْن َأَحـبَّ ِصَفـًة َلْ َيْسَتْحِسـْن 
ُه َمن  الُِفَهـا«، َوَذَكَر ِفيـِه َأنَّ َهـا ِمَّـا ُيَ َبْعَدَهـا َغرْيَ
َأَحـبَّ ِصَفـًة َكاَنْت يِف الــَمْحُبوِب َلْ َيْرَغْب يِف 
ـَعِر َمَثاًل  ِصَفـٍة َغرْيَِهـا، َفَمْن َأَحبَّ َشـْقَراَء الشَّ

ـَعِر.  اَل َيْرَض بَِسـْوَداِء الشَّ

ْعِريـُض بِالَقـْوِل«، َوَذَكـَر ِفيِه َأنَّ  َوَبـاُب »التَّ
ِة يِف َكْشـِف َما  َل َمـا َيْسـَتْعِمُلُه َأْهـُل الــَمَحبَّ َأوَّ
ْعِريـــضُ بِالَقْوِل،  تِِهـم ُهـو التَّ َيُِدوَنـُه إَِل َأِحبَّ
ا بِإِْنَشـاِد ِشـْعٍر َأْو َطْرِح ُلْغٍز َأْو َتْسِليِط َكاَلٍم.  إِمَّ

»اإِلَشـاَرُة  ُهـَو  بَِبـاٍب  الَعـْيَ  َخـصَّ  َكـَم 
إَِل  الــُمِحبِّ  إَِشـاَراِت  ِفيـِه  َوَذَكـَر   ،» بِالَعـْيِ
الَعـْيِ  ـِر  بُِمَؤخَّ َفاإِلَشـاَرُة   ، بِالَعـْيِ ُبوبِـِه  َمْ
َظـِر َدلِيٌل  ٌي َعـن اَلْمـِر، َوإَِداَمُة النَّ الَواِحـَدِة َنْ
ُ َنَظِر الَعْيِ  ، َوَكــــسْ ِع َواَلَســـفِ َعىَل التََّوجُّ
ِر الَعْيَنِي  ُة بُِمَؤخَّ آَيُة الَفَرِح، َواإِلَشـاَرُة الــَخِفيَّ
ِمـن  الــَحَدَقَتْيِ  َوَتْرِعيـُد  ِكْلَتْيِهـَم ُســــَؤاٌل، 

 . ـٌي َعـامٌّ َوَسـِط الَعْيَنـْيِ َنْ

َواسِّ  َواْعَتـرَبَ اْبُن َحـْزٍم َأنَّ الَعْيَ َأْبَلُغ الــحَ
ـِة  َبِقيَّ ِمـْن  َعَمـاًل  َوَأْوَعاَهـا  ِداَلَلـًة  َهـا  َوَأَصحُّ

. الـَحَواسِّ



خـطـأ
وصـــواب

ه منصور،  جابر طفل ف الثالثَة عْشَة من عمره، يعيُش ف كَنف جدِّ

بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

يحبُّ الجدُّ منصور االخرتاعات، وميأُل أوقاَت فراِغه ف هذا 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  ف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاته غرُي املقبولة، لذا فقد اخرتع له ساعة يد فيها 

رشيحة إلكرتونية، تصوِّب له أخطاَءه اللغوية. 
رسوم:

محمد صالح درويش
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ُب   َأَراَك َتَتَأهَّ
لِلُخُروِج َيا َجابُِر

ي،  َنَعْم َيا َجدِّ
َسَأْذَهُب َمَع َأْصِدَقائِي 

إَِل الـَمْكَتَبِة
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ا َيا َجابُِر   َأَنا َسِعيٌد ِجدًّ
مِلَُواَظَبتُِكْم َعىَل ِزَياَرِة 

الـَمْكَتَبِة

َها ُهْم َأْصِدَقائِي 
َقْد َوَصُلوا، 

َأْسَتْوِدُعَك اهلَل
ي يِف َأَماِن  َيا َجدِّ

اهللِ َيا ُبَنيَّ
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اَلُم َعَلْيُكَم  السَّ
َيا َصِديَقي

اَلُم  َوَعَلْيَك السَّ
ُة اهللِ َوَبَرَكاُتُه َوَرْحَ

َكْيَف َحاُل 
َك َيا َجابُِر َجدِّ

َمْرَحًبا َيا َجابُِر
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 َهْل َيْعَلُم 
َنا  َك َيا َجابُِر َأنَّ َجدُّ
ًة إَِل       َنْذَهُب َسِويَّ

الـَمْكَتَبِة

ا  ُه َسِعيٌد ِجدًّ إِنَّ
َهاِب  مِلَُواَظَبتَِنا َعىَل الذَّ

إَِل الـَمْكَتَبِة

ي  وي  وي
وي  و

ًة”،  اَل َتُقْل “َنْذَهُب َسِويَّ
َوَلِكْن ُقْل: “َنْذَهُب َمًعا”
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 آآه.. َساَعُتَك َوَقَعْت 
يِف الـَمْحُظوِر َيا َجابُِر 

 َأيُّ 
ُظوٍر؟ َمْ

 َما ُقْلُتُه َصَواٌب، 
َفَقْد َسِمْعُتُه َكثرًِيا

اَعُة          اَل َيا َسْعُد، السَّ
ُه َخَطٌأ َشائٌِع  ٌة، َوَلِكنَّ ُمِقَّ

ًة” ُمَؤنَُّث  نَّ “َسِويَّ ِلَ
“َسِوي” َوُهَو االْعتَِداُل

َلَقْد َأْحَبْطَتنِي َيا َفْهُد، 
ُت  َحِسْبُت َأنَّنِي اْنَتَصْ

َها َقْد َوَصْلَنا إَِل الـَمْكَتَبِة، َعىَل َساَعِة َجابٍِر
ُسوَماِت التِي  َسْوَف ُأْكِمُل الرُّ
ابَِقِة ُكْنُت ُأَطالُِعَها يِف ِزَياَرتَِنا السَّ
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ُسوَمات” َخَطٌأ،   “الرُّ
ُسوم” َواُب “الرُّ َوالصَّ

ي
وي  وي  وي  و

َوَها ُهَو َأِمُي الـَمْكَتَبِة، 
َسُأِعيُد إَِلْيِه الِكَتاَب الِذي 
اْسَتَعْرُتُه اُلْسُبوَع الـَمِض

َمْرَحًبا َيا َشَباُب، َأْنُتْم الَن 
ِمن َأْصِدَقاِء الـَمْكَتَبِة

ْل، َهَذا  َمْرَحًبا بَِك، َتَفضَّ
ُهَو الِكَتاُب الِذي اْسَتَلْمُتُه 

ِمْنَك اُلْسُبوَع الـَمِض



ية
ها

الن
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اَل ُيْمِكُنَك َأْن َتُقوَل: 
“اْسَتَلْمُتُه”، َوَلِكْن 

ْمُتُه” ُقْل: “َتَسلَّ
ي

وي  وي  وي  و

ا َيا َسيِِّدي، َأْطِلْعَنا  َهيَّ
َعىَل َما َلَدْيَك ِمن َعَناِويَن 

لُِكُتٍب َجِديَدٍة

ي
ي  وي  وي  و

و

“َعَناِوين” َخَطٌأ 

َواَب  َشائٌِع، َلِكنَّ الصَّ
“ُعْنَواَنات”

 ههههه.. َوَحتَّى َأَنا َبَدْأُت َأْسَتِفيُد 
ِمن َساَعِة َجابٍِر، َفَلْم َأُكْن َأْعَلُم َقْبَل 

الَن َأنَّ “َعَناِويَن” َخَطٌأ َشائٌِع
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وْرُ األَبْيَضُ أُكِلْتُ يَوْمَ أُكَِل الثَّ
رسوم: 
محمد 

الدندراوي
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اَلَثِة، َدائًِم             َلَقْد َسئِْمُت َأْمَر َهُؤاَلِء الثِّرَياِن الثَّ
ْيَل ِمْنُهم َما َداُموا َكَذلَِك َتِمِعَي، َوَلْن َأْسَتِطيَع النَّ ُمْ

ِة َأَحِدِهم؟ َوَهْل َيْعَجُز َمِلُك الَغاَبِة َعْن ُمَهاَجَ

ْسُت َأَحَدُهم  َلو َأينِّ اْفرَتَ
اَلْنَقضَّ َعَلَّ الَخَراِن

إَِذْن َعَلْيَك 
بِاِليَلِة َيا 

َمِلَك الَغاَبِة 
َعُلنِي َأَناُل ِمْنُهم َيا َأْمَكَر َأْهِل الَغاَبِة؟ َوَأيُّ ِحيَلٍة َتْ

ْق َتُسْد َيا َكبرَِيَنا.. َفرِّ

 َمْرَحًبا َيا ِرَفاُق
َمْرَحًبا َيا َمِلَك الَغاَبِة

 ُتْعِجُبنِي ُصْحَبُتُكم، َوَأَنا َأنَصُح ُكلَّ 
َداَقَة ِمنكم ُم الصَّ اَلَيَواَناِت َأْن َتَتَعلَّ

ا املَاِكُر َ ْأُي َأيُّ نِْعَم الرَّ

َفاُتَنا  َتَصُّ
ُتْعِجُب 
الـَمِلَك؟

َنَعْم، 
ٌف ِل  َوَشَ
إِْن َقبِْلُتم 
َصَداَقتِي
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ية
ها

الن

ُث َعْن َصَداَقتَِنا   ُكلُّ اَلَيَواَناِت َتَتَحدَّ
ُعوَن إَِل َمْعِرَفِة َأْخَباِرَنا َوَيَتَطلَّ

اَلُبدَّ ِمْن َأْن ُنْخِفَي 
َعْنُهْم َأْخَباَرَنا َيا َمِلُك 

ِزيَن َحتَّى َنْبَقى ُمَتَميِّ

َهَذا َما َأَراُه َأْيًضا، َلِكنَّ امُلْشِكَلَة 
ْوِر اَلْبَيِض، َفَلْوُنُه َفاتٌِح يِف الثَّ

َفَمَذا َتَرى َيا َمِلُك؟

َكايِن آُكُلُه َفَلن  َلْو َترْتُ
َيْسَتِطيَع َحَيَواٌن يِف 

الَغاَبِة َمْعِرَفَة َأْخَباِرَنا
ُدوَنَك َفُكْلُه

َي بِِه لَِكي   َلْ َيُكْن َأَماَمَنا إاِلَّ َأْن ُنَضحِّ
َتْقَوى َمَكاَنُتَنا َبْيَ َحَيَواَناِت الَغاَبِة

 َأَنا َحِزيٌن َيا َصِديِقي، 
ُلوَن يِف الَغاَبِة اَل  الـُمَتَطفِّ
َيَزاُلوَن َيَتَتبَُّعوَن َأْخَباَرَنا 

ٌة َيا َمِلُك؟ َهْل َلَدْيَك ُخطَّ

ُكني  َنَعْم.. َلْويِن ِمْثُل َلْونَِك، َفَلْو َترْتُ
آُكُلُه َفَسَنتَِّحُد َمًعا َوُنْصبُِح ُأْسُطوَرًة

ُف َلَنا َيا َزِعيُم، ُصْحَبُتَك  َ الرشَّ
َسَتْجَعُل َلَنا َشأًنا َبْيَ اَلَيَواَناِت

ُدوَنَك َفُكْلُه

ْوُر اَلْبَيُض ُأِكْلُت َيْوَم ُأِكَل الثَّ



ــاليتســـــإعداد: أمين حجاج
مترادفات

املرادف هو كلمة لها 
معنى قريب لكلمة 

أخرى يف اللغة أو املعنى 
نفسه.

هل تستطيع أن تساعد 
فهداً يف إيجاد خمس 

مرتادفات أخرى لكلمة 
)ساعد( غري التي ذكرها؟

َساَعَد

َعاَوَن

آَزَر

َناَصَأََجاَر

َساَنَد
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1- سـورة مكيـة قصـرية، آياتهـا 6، نزلت بعد 

سـورة الفلق.

جـاءت   ،40 آياتهـا  عـدد  مكيـة،  سـورة   -2

تسـميتها لتصويرها يـوم القيامة واألهـوال فيه. 

3- سـورة مكيـة، عـدد آياتهـا 26، وإحـدى 

للتأمـل  الباعثـة  الهادئـة،  العميقـة  السـور 

واملخافـة  والتطلـع،  والرجـاء  والتدبـر، 

الحسـاب. ليـوم  والعمـل  والتوجـس، 

4- سـورة مكيـة، عدد آياتهـا 54، وأول كلمة 

القـرآن،  تبيـن آيـات  السـورة إشـارة إىل  يف 

بطريـق  واألحـكام  املعـاين  موضحـة  وأنهـا 

القصـص واملواعـظ واألمثـال، حتـى جـاء يف 

غايـة البيـان والكـال.

5- سـورة مكيـة قصـرية، عدد آياتهـا 4، وهي 

فحسـب.  اللـه  توحيـد  عـن  تتكلـم  سـورة 

باملعكـوس(. )اكتـب 

وتبـدأ   ،52 آياتهـا  عـدد  مكيـة،  سـورة   -6

بحـرف مـن حـروف الهجـاء، واسـمها يخص 

تعظيـًا  التعليـم، وذلـك  أدوات  مـن  شـيئا 

ألدواتـه. وتقديـرا  للعلـم 

7- سـورة مكيـة قصـرية، عـدد آياتها 8، أقسـم الله 

عـز وجل فيها مبنبت شـجرتن مـن األرض املباركة.

المتحدة 7الكلمات 
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5

8

6

4

2

3

1
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8 - سـورة مكيـة، عـدد آياتهـا 15، نزلت 

بأسـلوب  بـدأت  القـدر،  سـورة  بعـد 

قسـم.

9 - سـورة مكيـة، عـدد آياتهـا 37، ومعنـى 

اسـم السـورة )الباركـون عـى الركب(.

10 - سـورة مكيـة ماعدا اآليـة رقم 6، عدد 

آياتهـا 54، وسـميت باسـم مملكـة عربيـة 

قدميـة. )اكتـب باملعكوس(. 

ال تقل الفرسان البواسل

بـل قل: الفرسـان البسـاء 
الباسلون أو 

ألن البواسـل جمع باسـلة 
للحيـوان  وباسـل  للمـرأة 

ألسد كا

قل

تقل وال 



إذا  قرأت ملتك جيدا، فستستطيع حل هذه األسئلة الثلثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد

االسم :

رقم الهاتف :

أرسل اإلجابة إل الربيد اإللكرتوين:
mosabaqa@alddad.com

6
أيفون

العدد
8

أرسل 
اإلجابة 
لتربح

ــــةمسابقــــ

1

2

3

ما أوجه االختاف بن املثل والحكمة؟

جمع عنوان: عنوانات أم عناوين؟

يف كم جزء يقع كتاب »التَّْذِكرَُة« أليب عيل الفاريس؟

هذه النحلة النشيطة تريد أن تصل إىل الزهور حتى تصنع لنا العسل اللذيذ، إذا كنت تعرف »كان 

وأخواتها«، فستستطيع أن تساعد هذه النحلة، كل ما عليك أن تلون الدوائر التي تحتوي عى »كان 

وأخواتها«، وستصل بالتأكيد إىل الهدف، حاول..

سحب

لبس

زال

قرأ

ليس

ظل

كان صعد

أصبح

صار طار

مافتئ

نقر

فوق

منذ

فقأ

تحت

نزل

عمل

ركع

كاد

إن

مىض

بات

رشب

حتى

صار

ملا

كتب

أضحى

حوى

مادام مابرح

أمىس

هب حجا

نفك ا ما

ليت أن

ظن

كأن

عد

وىف

صعق

وصل

سجد

ركب

زعم

لكن

لعل

مازال

جعل

صدق

رفق

خال حسب

الطريق أين 
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براء وليد سامي كتبي 

من السعودية

الفائزة بمسابقة 
العدد  7 

البلد :



ِمــــَن اَلْصـَحــــاِب َيـْكـِفــيـنـِـــي
ـــي ـــي   ُيـــنـاِديــنِــ لِــتـــاِريــِخــ
ـــي ـــو  بِـــ ـــَراِت َيــْسُمــــ ـْيـ إَِل اخْلَ
ـــاِدي ـــِدي اْلــَهـ ـــي ُمـْرِشـ ِكــَتـابِــ
ــِه فـُيـْصــِغــــــي لِــــــي ُأَنـاِجـيــ
ـــي ـــًا ُكــْتــبِـــ ـــي َقــاِرئـــ َتـرانِـــ
ـــوٍب ـــُر َمــْحــُبــ ـــي َخـْيــ ِكــَتـابِــ
َعـــِن الـتَّْحِصـيــــِل ِمـــــْن ُكـــْتـــــٍب
ـــي ـــاُب ُتــْغــِويــــنِـــ ـــاَل الْلـَعـ َف
َأَرى ُكــْتــبـــــيَّ  ِمـــْن َحـْولِــــــي

ـــي ـيـــنِـ ـــاٌب لِـــــي ُيـــَســلِّ ِكـــَتــ
ـــي ـــى ِديــنِـ ـــي إَِلـــ َوَيــــْهــِديـنِــ
ـــي    ـــيــــــنِـــ ـــٍف ُيــزكِّ بِـَتـْثـِقــيـ
ـــي ـــوِل ُيـْدنِـيـنِــ ـــَن اْلـــَمـــْأُمــ ِمـ
ـــي َوُأْصـــِغــــــي إِْذ ُيــَنــاِجـــيــنِـ
ـــى الـِحــيــِن ِمــَن الــِحــيــِن إَِلــ
ـــي  ـــْوُق َيـْحـــُدونِـــ ـ ـــِه الـشَّ إَِلــْيــ
َأَنـــــا اَل َشـــــــْيَء ُيــْلــِهــــيـــنِـي
َواَل الــتِّــْلــَفــــــاُز  ُيــْغـــِريــنِــي    
يــاِحــيـــِن َكــــأْزهـــــــاِر الــــرَّ

ِكتا  

د. مريم النعيمي

ِبي َ
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