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العدد 9  -   أغسطس/سبتمرب   2016

َهاُروُن الرَِّشيُد

 الَفْخـُر 

اد  ُة الضَّ مَجَلَّ
َغةِ العَرَِبيَّةِ لِلُّ

الَخِليَفُة اأَلِديُب 
الزَّاِهُد الِذي 

اِئَعاُت َظَلَمْتُه الشَّ

َنْزَعٌة ِإْنَساِنيٌَّة 

َعَراُء َصاَغَها الشُّ

الـَحَيَواُن
ُل ِكَتاٍب َعَرِبيٍّ َجاِمٍع  َأوَّ

ِفي ِعْلِم الـَحَيَواِن اربح موبايل أيفون 6
ــةمسابقــــــــةمسابقــــــ
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رئيس التحرير

َوِف  َوُمِبِّيَها.  اِد  الضَّ َبْيَ  الـَمْنُظوُم  َلِة  الصِّ ِعْقُد  َوَيتَِّصُل  َقاُء  اللِّ ُد  َيَتَجدَّ الَعَدِد  َهَذا  ِف 
اِء إىِل ُكلِّ َمْكُتوٍب َحَياٌة َلُه َوَبْعٌث َوُنُشوٌر، َوَنْحُن ِحَي َنْسَتْشِعُر َهِذِه الـَحِقيَقَة  ُوُصوِل الُقرَّ
ِجُه إىِل ِفَئٍة  َنا نتَّ ائَِنا الِكَراِم، َوَل َشكَّ أنَّ ُبوٍب َلَدى ُقرَّ َنْزَداُد َرْغَبًة ِف ُمَعاَنَقِة ُكلِّ َمْرُغوٍب َمْ
اَكٍة، ِفيَها ِمَن الـَمْسِخ الـَحَضاِريِّ  اِء َمْفُتوَنٍة بُِعُروٍض َكثرَِيٍة، َتَْتِلُك َأْسِلَحَة إِْغَراٍء َفتَّ ِمَن الُقرَّ
ْعي َنْحَو َخْلِق ُعُروٍض َبِديَلٍة،  ِة َما َيْشَحُذ َعِزيـَمَتَنا للسَّ َقاِفِّ َوالُغْرَبِة الِفْكِريَّ َوالْستَِلِب الثَّ
ا َعْقَلُه،  ي ِبَ َراَفِة ِف َطَرائِِق َتَواُصِلَها َمَع َقاِرِئ َهِذِه الِفَئِة الـَمْفُتوِن، ُنَزكِّ ِة َوالطَّ ِسُم بِالـِجدَّ َتتَّ
َوَمَشاِهَد  ُصَوٍر  َعْبَ  الَعتِيَقِة  ُكُنوِزِه  اِل  َوَجَ َماِضيِه  ِسْحِر  إىِل  َقلَبُه  َوُنِميُل  ُفَؤاَدُه،  َوُنثبُِّت 

َقٍة، ِفيَها ِمَن الَعْصِ َألَواُنُه َوَأْشَكاُلُه َوَأَسالِيُبُه، َوِمَن  َعٍة ُمرْشِ َوُعُروٍض ُمَتنوِّ
َثَقاَفِة  ِف  َأنَّ  َنْحَسُب  َوَنْحُن  َتَواُه،  َوُمْ َوَجْوَهُرُه  ُروُحُه  الَعِريِق  الـَمِض 
َتَنا َوُيِزيُد الْنِسَجاَم  ُل َمَهمَّ ِة َواإِلْغَراِء َما ُيَسهِّ اِد َوَأَلِقَها ِمَن الـَجاِذبِيَّ الضَّ
َوالْستَِلِب  الـَمْسِخ  َدَوائُر  بِِه  َتَتبَُّص  ِجيٍل  َوَبْيَ  َبْيَنَها  َوالْلتَِحاَم 
َوَنْحُن   ، َوالِفْكِريِّ َقاِفِّ  الثَّ يِه  َوالتِّ الِوْجَداِنِّ  َياِع  الضَّ اِطُر  َمَ ُدُه  صَّ َوَتَتَ
اِد إىِل َهَذا الـَجيِل ِعْصَمًة َلُه َوِوَقاَيًة ِمْن َشِّ َهَذا  َنُظنُّ َأنَّ ِف َتْقِريِب الضَّ

ِد. صِّ بِِّص الـُمَتَ الـُمَتَ

ٌ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 - البيد اإللكتون
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مدرسة       
ّ     الضـاد

َمْرَحًبا َيا َتَلِميِذي 
اَء َمْرَحًبا بَِك ُأْسَتاَذَنا اأَلِحبَّ

الـَحبِيَب

ٍة َلَنا ِف َهَذا  َهِذِه آِخُر ِحصَّ
، َأْرُجو َأْن َأُكوَن  َراِسِّ الَعاِم الدِّ

تِي َمَعُكْم ْقُت ِف َمَهمَّ َقْد ُوفِّ

الـَحِقيَقُة َيا ُأْسَتاِذي، َلَك 
ْلَت َلَنا بِِه  ُأْسُلوٌب َشائٌِق َسهَّ

َمْنَهَج الَعاَم  َلْيَس َمْنَهَج الَعاِم 
 ، تِي َيا َناِصُ َقِضيَّ

تِي  َوَلِكنَّ َقِضيَّ
َة َأْن ُتْتِقُنوا  اأَلَساِسيَّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ َقَواِعَد اللُّ

ا َيا ُأْسَتاُذ، َلَقْد  َحقًّ
َكاَنْت تِْلَك الَقَواِعُد 

َثِقيَلًة َعَل ُنُفوِسَنا 
اَها ِمْنَك  َقْبَل َأن َنَتَلقَّ

ِ بُِأْسُلوبَِك الـُمَيسَّ

َواُصِل  َغُة َأَداُة التَّ ُد، اللُّ  َيا َأْحَ
َبْيَ النَّاِس، لَِذلَِك َل ُيْمِكُن 
َء،  َمَها َقَوالَِب َصمَّ َأْن َنَتَعلَّ

ا  َقَها َعَمِليًّ َوَلِكْن َيُِب َأْن ُنَطبِّ
ُقَها ِف الَواِقِع َكَم ُنَطبِّ

ِح َيا  ْ َلَقْد اْعَتْدَنا َطِريَقَتَك ِف الرشَّ
ُسنا  ُأْسَتاُذ، َوَنَتَمنَّى َأْن َتَظلَّ ُتَدرِّ

َحتَّى ُنْنِهَي َهِذِه الـَمْرَحَلَة

ههههههههههههه.. َها 
َأْنَت َيا َناِصُ َقْد َأْوَصْلَتَنا 
بَِحِديثَِك إىَِل َدْرِس الَيْوِم 

َوَما َدْرُس الَيْوِم 
َيا ُأْسَتاُذ؟

َجْعَنا َكَلَم َناِصٍ  َلو اْسَتْ
اَيتِِه:  ُه َقاَل ِف ِنَ َلَوَجْدَنا َأنَّ

"َحتَّى ُنْنِهَي َهِذِه الـَمْرَحَلَة"، 

َف  َفَمْن َيْسَتِطيُع إَِذْن َأْن َيَتَعرَّ
َمْوُضوَع َدْرِسَنا الَيْوَم؟

َلُبدَّ ِمْن َأنَّ 
َمْوُضوَع َدْرِسَنا 

الَيْوَم  "َأْسَمُء 
اإِلَشاَرِة"
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َصِحيٌح َأنَّ َما َقاَلُه َناِصٌ 
ُن اْسَم اإِلَشاَرِة  َيَتَضمَّ

َسِف َيا  "َهِذِه"، َوَلِكْن لِْلَ

ُد َلْيَسْت َأْسَمَء اإِلَشاَرِة  َأْحَ

إَِذْن َدْرُسَنا َعِن الِفْعِل 
الـُمَضاِرِع

َوَل َعِن الَفْعِل الـُمَضاِرِع

َث،  بَِم َأنَّنِي ُكْنُت الـُمَتَحدِّ
َفَلَديَّ ُشُعوٌر بَِأنَّ َدْرَسَنا 

الَيْوَم َعن "َحتَّى"

، َسْوَف ُنَناِقُش  َأْحَسْنَت َيا َناِصُ
َغِة  الَيْوَم اْستِْخَداَماِت "َحتَّى" ِف اللُّ

ِة، َفَمْن َيْذُكُر َأَحَدَها؟ الَعَربِيَّ
 ، ُتْسَتْخَدُم َحْرَف َجرٍّ
َوَتُكوُن بَِمْعَنى "إىَِل"

، َوَلِكْن َهْل َيْسَتِطيُع  َتاٌز َيا َناِصُ ُمْ
َب َلَنا ِمَثاًل َعَل  َأَحُدُكْم َأْن َيْضِ

َهَذا الْستِْخَداِم؟

ِمْثُل: "َقَرْأُت الـَمَقاَل 
َحتَّى الَسْطِر اأَلِخرِي"

ْثَت َيا َفالُِح،  دَّ َوَأِخرًيا َتَ
َل َأْسَكَت اهلُل َلَك َصْوًتا

َفالٌِح ُمْنُذ بَِداَيِة الَيْوِم 
َوُهَو َشاِرٌد َهَكَذا َيا ُأْسَتاُذ

َتِهٌد، َفَل   َيا َفالُِح َأْنَت َطالٌِب ُمْ
ِصيِل ُدُروِسَك  ا َهَذا الـَحاُلَيْشَغْلَك َأْمٌر َعْن َتْ اٌت َكثرَِيٌة َيْعَتِي َفاِلً َمرَّ

َبَب، َفَفالٌِح َيْعَشُق ُكَرَة  َأَنا َأْعِرُف السَّ
الَقَدِم، لَِذلَِك َيُكوُن ِف الَيْوِم الِذي 
َيْلَعُب ِفيِه َفِريُق الـَمْدَرَسِة ُمْنَشِغًل

َصَدْقَت َيا ُأْسَتاِذي، 
َوَلِكْن َكْيَف َعَرْفَت؟

ًدا  َأْنُتْم َأْوَلِدي، َوَأْعِرُف َجيِّ
ُر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم.  َكْيَف ُيَفكِّ

ِكيِز  ْ لَِذلَِك َيا َفالُِح، َأْنَصُحَك بِالتَّ
ْرِس، َوَبْعَد اْنتَِهاِء الَيْوِم  ِف الدَّ
، ُيْمِكُنَك َأْن َتْقَتِطَع  َراِسِّ الدِّ
ُجْزًءا ِمْن َوْقتَِك لُِكَرِة الَقَدِم 

آِسٌف َيا ُأْسَتاُذ، َسْوَف 
ٍة  َتُكوُن َهِذِه آِخَر َمرَّ

ْرِس ُد ِفيَها َعِن الدَّ َأْشُ

َنا إَِذْن َعِن اْستِْخَداٍم  ِبُ َحَسًنا، َفَمْن ُيْ
آَخَر لِـ"َحتَّى"؟

َنَعْم، َسْوَف ُأِجيُب َأَنا َيا ُأْسَتاُذ
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أأأأ.. أأأأ.. أأأأ

 َل َيْعِرُف َأَحُدَنا 
الْستِْخَداَم 

ي َيا ُأْسَتاُذ،  الـُمَتَبقِّ
َنا َأْنَت َعْنُه َفَأْخِبْ

َنا  إَِذْن َفَأْخِبْ
َيا َفالُِح َعِن اْستِْخَداٍم
آَخَر ِمَن اْستِْخَداَماِت "َحتَّى"

َأَرَأْيَت َيا َفالُِح 
َكْيَف َأْصَبْحَت َشاِرَد 

ْهِن بَِسَبِب اْنِشَغالَِك الذِّ
ائِِد بُِكَرِة الَقَدِم؟  الزَّ

اْعِذْرُه َيا ُأْسَتاُذ، َفَل َيَزاُل ِذْهُنُه 
َمْشُغوًل بَِفِريِق الـَمْدَرَسِة

َنا إَِذْن َعِن اْستِْخَداٍم  ِبُ َحَسًنا، َفَمْن ُيْ
آَخَر لِـ »َحتَّى«؟

 ُتْسَتْخَدُم َحْرَف َنْصٍب 
لِلُمَضاِرِع بَِمْعَنى )لَِكْي( 

َأو )إىَِل َأْن(

 ُقْل َلَنا ِمْثُل َماَذا 
َيا َفالُِح؟

ِمْثُل.. ِمْثُل.. َنَعْم َعَرْفُت، 
ِحيَفَة  ِمْثُل: »َل َأْتُرُك الصَّ
َحتَّى َأْقَرَأ ُكلَّ َكِلَمٍة ِفيَها«

َأْحَسْنَت َيا َفالُِح، َبِقي اْستِْخَداَماِن، 
ُد؟ ْثَتَنا َعْنُهَم َيا َأْحَ َهلَّ َحدَّ

ا َيا ُأْسَتاُذ َعَرْفُت َأَحَدُهَ
َتْأِت َحْرَف َعْطٍف، 
َوَيُكوُن الـَمْعُطوُف 
ا َقْبَلَها،  ا ُجْزًءا ِمَّ ِبَ

ُحُف  ِمْثُل: »َتْنرُشُ الصُّ
الـَحَواِدَث َحتَّى 
َقِة« ِ َحَواِدَث السَّ

َتْأِت َحْرَف اْبتَِداٍء، َفَتْبَدُأ َبْعَدَها 
ى »َحتَّى  َلٌة َجِديَدٌة َوُتَسمَّ ُجْ
َة«، ِمْثُل: »اْزَدَحَم  الْبتَِدائِيَّ
اَراِت َحتَّى  يَّ اِرُع بِالسَّ الشَّ

» رْيَ الـُمَشاُة َل َيْسَتِطيُعوَن السَّ
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ِفْطَرِة  َعَل  َتْأثرًِيا  اأَلَدِب  ُفُنوِن  ِل  َأوَّ ِمْن  َوالَفْخُر 

الَكِريـَمِة  َفاِت  الصِّ بَِتْعَداِد  َوَيُكوُن  اإِلْنَساِن، 

َيْرَتبُِط  َوَنَراُه  ِمْنَها،  َئِة  يِّ السَّ ِسِي  َوَتْ َيْفَخُر  مِلَْن 

َوالـِحْلِم،  َوالَوَفاِء،  َوالَكَرِم،  َجاَعِة،  بِالشَّ َغالًِبا 

َوَمْنِع  ِزيِل،  َوالنَّ الـَجاِر  اَيِة  َوِحَ اأَلْصِل،  َوَعَراَقِة 

اَشِة  الـَحِريِم. َكَم َأنَّ الَفْخَر ِمْن نَِتاِج الَعاِطَفِة الـَجيَّ

َيْلَتِزُم  َل  ُهَنا  َوِمْن   ، الَقِويِّ َوالْنِفَعاِل  اِدَقِة،  الصَّ

َيْعَمُد إىَِل الـُمَباَلَغِة  َبْل  ِة،  اِرِييَّ الَفْخُر بِالـَحَقائِِق التَّ

َوَتْنَطِلُق  الـَخِصيِب،  الـَخَياِل  َوإِْطَلِق  ْهِويِل،  َوالتَّ

ُمْقَتَض  ُمَطابَِقًة  َلُه،  ُمَواِفَقًة  َوالِعَباَراُت  اأَلْلَفاُظ  ِفيِه 

تِِه. ًة بِِشدَّ َحالِِه، ُمْشَتدَّ

 ، ، َكاَن ُهَناَك الَفْخُر الَذاِتُّ َفِفي الَعْصِ الـَجاِهِلِّ

ا َفْخَرُه َعَلْيَها، َغرْيَ  اِعُر بَِنْفِسِه، َقاِصً َوِفيِه َيْفَخُر الشَّ

َكثرًِيا  الَفْخِر  ِمن  ْوُع  النَّ َهَذا  َوَكاَن  لِِسَواَها.  ُمْلَتِفٍت 

ُنُفوٍس  ِمْن  ا  تِْلَقائيًّ َنَبَت  َوَقْد  ا،  ِجدًّ

َأْسَواُق  َوَكاَنْت  الـَمْجَد.  َوَتْعَشُق  َة،  الِعزَّ َتَْوى 

َمَياِديَن  َأَماَمُهْم  َتْبُسُط  »ُعَكاَظ«  ِمْثَل ُسوِق  الَعَرِب 

الُِسُهْم  َمَ ْم  َلُ َكاَنْت  َكَذلَِك  َوالـُمَفاَخَرِة،  الَقْوِل 

اأَلْخَباِر.  َوُمَباَدَلِة  اأَلْشَعاِر،  لَِتَناُشِد  ِفيَها  َتِمُعوَن  َيْ

ْم.  ِديَواُنُ ْعُر  َوالشِّ َعْنُهْم،  ائُِد  َوالذَّ ْم  لَِساُنُ اِعُر  َفالشَّ

َوُيْعِل  بِِذْكِرَها،  َوُيِشيُد  الَقبِيَلَة،  َيْرَفُع  الَبْيُت  َوَكاَن 

اِعُر،  الشَّ َوَكاَن  ْعُر،  الشِّ َكاَن  َكَذلَِك  ا،  َشْأِنَ ِمْن 

َوَكاَنِت اأَلْسَواُق َوالـَمَجالُِس.

الَفْخُر  ُوِجَد  اِتِّ  الذَّ الَفْخِر  َجانِِب  َوإىَِل 

َقْوِمِه،  اِد  بَِأْمَ اِعُر  الشَّ َيَتَغنَّى  َوِفيِه   .. الْجتَِمِعيِّ

َمَفاِخَرُهْم  ُل  َوُيَسجِّ ِتِْم،  َوِعزَّ بَِمَنَعتِِهْم  َوُيِشيُد 

ا. ُمَباِهًيا ِبَ

لِلَعَرِب  َتْرُسُم  اإِلْسَلِم  ِرَساَلُة  َجاَءْت  ُثمَّ 

َنَواِحي  َوَسائِِر  يِع  التَّرْشِ ِف  َجِديَدًة  ُعْلَيا  ُمُثًل 

ُهُهْم إىَِل الـَخرْيِ، َفَجَعَلْت َباِعَث  َحَياِتِْم، َوُتَوجِّ

ْهَب  َوالنَّ ْلَب  السَّ َلْيَس  الُبُطوَلِة 

ُهَو  َبْل  اأَلِخ،  َعَل  َحتَّى  َواإِلَغاَرَة 

اهللِ،  َسبِيِل  ِف  َوالِقَتاُل  الـِجَهاُد 

َوِف َسبِيِل َنرْشِ ِدينِِه الَعِظيِم، َفَمِن 

اْنَتَصَ َفِرَح بِالَفْوِز، َوَمِن اْسُتْشِهَد 

إِْحَدى  َوَلُه  ِعيِم،  النَّ بَِجنَّاِت  َفاَز 

. الـُحْسَنَيْيِ

ْوُن  اللَّ َهَذا  َداَر  الَعْصِ  َذلَِك  َوف 

الـُجُيوِش  َتْعبَِئِة  َوْصِف  َحْوَل 

َأْسِلَحتَِها  َوَوْصِف  َزْحِفَها،  َوَطِريَقِة 

ُل  َوُيَسجِّ َوَأَساِطيِلَها،  َوَخْيِلَها 

َها. ا وَهِزْيَمَة َعُدوِّ اْنتَِصاَراِتَ

َعْت  َتَنوَّ الـَحِديِث  الَعْصِ  َوِف 

ِر  لَِتَطوُّ َتَبًعا  َوَذلَِك  الَفْخِر،  َدَواِفُع 

اِعُر َيْفَتِخُر  الـَحَياِة، َفَبْعَد َأْن َكاَن الشَّ

بَِفَرِسِه َوَسْيِفِه َوَكَرِمِه َوَوَفائِِه، َأْصَبَح 

الَعْصَ  َوَأنَّ  ًة  َخاصَّ تِِه،  بَِوَطنِيَّ َيْفَتِخُر 

الـَحِديَث َشِهَد الَكثرَِي ِمن الَثَوَراِت، 

امُلْسَتْعِمِر  ُمَقاَوَمُة  َظَهَرْت  َكَم 

الـُمَتَلِحَقُة  والتَّْضِحَياُت  الَغاِصِب 

َعِن  َوَأْجَلْتُه  َأْقَداَمُه  َزْلَزَلْت  التِي 

اْفَتَخَر  َفَقِد  لَِذلَِك   ، الَعَرِبِّ اِب  َ التُّ

َعَراِء بَِمْيِلِهْم َنْحَو الـِجَهاِد  َبْعُض الشُّ

َفْضًل  ُعُروَبتِِهْم،  إىَِل  َوبِاْنتَِمئِِهْم 

ِة  الْجتَِمِعيَّ َواِحي  بِالنَّ الْهتَِمِم  َعِن 

. ِة َوالَعَمِل الـَجَمِعيِّ 11َواإِلْنَسانِيَّ

الفخُر..
اِعُر َعاَدًة بَِنْفِسِه َأْو بَِقبِيَلتِِه َأْو  ، َيَتَغنَّى ِفيِه الشَّ ْعِر الَعَرِبِّ ُيَعدُّ الَفْخُر َأَحَد َأَهمِّ ُفُنوِن الشِّ

ٍة. ٍة َطبِيِعيَّ اِت َكَنْزَعٍة إِْنَسانِيَّ بَِبَلِدِه َأْو بَِعائَِلتِِه، اْنِطَلًقا ِمْن ُحبِّ الذَّ

ُه َكاَن َوِسيَلًة  ، َلْ َيُكِن الَفْخُر َهَدًفا يِف َحدِّ َذاتِِه، َوَلِكنَّ ْعِر الَعَرِبِّ َوَعَل َمَدى َتاِريِخ الشِّ

اِعِر َأْو َقبِيَلتِِه. ِض لِلشَّ َعرُّ ُدوَن َطِويًل َقْبَل التَّ دَّ اُفَها اأَلْعَداُء، َفَيَتَ ْفِس َيَ لَِرْسِم ُصوَرٍة َعِن النَّ

اِت َيْعَمُد إَِل الـُمَباَلَغِة َوالتَّْهِويِل اْعِتزَاٌز ِبالذَّ

 ْ  َ 
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رسوم: 

وفـــاء 

شـــطا

َك اهلُل َيا َأِب، ِمتَّ  َرِحَ
َبْعَد َأْن َفَرْغَت ِمْن 

ْحِو َتْعِليِمي َقَواِعَد النَّ

 َ ُه اهلُل، َكْم َتَسَّ َرِحَ
لَِكْثَرِة َما َتْلَحُن ِف 

َكَلِمَك

َك َقْد َوَصَل،  َها ُهَو َعمُّ
ْقُه  قِّ ُه َيْنَجُح ِفيَم َلْ ُيَ َلَعلَّ

َأُبوَك

َمْرَحًبا َيا ْبَن َأِخي

َمْرَحًبا َيا 

َعمِّ

 َما َفَعَل َأُبوَك؟

َماَت

 َل َحْوَل َوَل 
َة إِلَّ بِاهللِ،  ُقوَّ
َوَماَذا َسَتْفَعُل 

اآلَن؟

 َلَقْد اْنَتَظْرُتَك 
َل الَعَزاَء َحتَّى َتَتَقبَّ

ْعِزَية« َوَل   َيا ُبَنيَّ ُقْل »التَّ
َتْلَحْن؛ َفَقْد َكاَن َأُبوَك 
َغِة ا لِلُّ ُه اهلُل- ُمِبًّ -َرِحَ

، َوَقْد   َنَعْم َيا َعمِّ
َأْحَسَن َتْعِليِمي 

َقَواِعَدَها

َتْعِزَيٌة َوَدْرٌس 

ِفـي النَّْحِو
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 ،  َنَفَع اهلُل بَِك َيا ُبَنيَّ
ُة  َوَلِكْن َما َكاَنْت ِعلَّ

َوِرَمْت َقَدَمْيِهَأبِيَك؟

، َوَل  ُقْل »َقَدَماُه« َيا ُبَنيَّ
َتُعقَّ َأَباَك بَِلْحنَِك

 َفاْرَتَفَع الَوَرُم إىَِل 
ُرْكَبَتاُه

َيا َوَلِدي، ُقْل 
»ُرْكَبَتْيِه«

، َفَم  َدْعنِي َيا َعمِّ
َمْوُت َأِب بَِأَشدَّ َعَلَّ 

ِمن َنْحِوَك َهَذا

شخصّيات تاريخّية

َهاُروُن الرَِّشيُد
اِئَعاُت الـَخِليَفُة اأَلِديُب الزَّاِهُد الِذي َظَلَمْتُه الشَّ

شخصّيات تاريخّية

اِئَعاُت الـَخِليَفُة اأَلِديُب الزَّاِهُد الِذي َظَلَمْتُه الشَّ

َهاُروُن الرَِّشيُد
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ْخِصيَّاِت   ِشيُد ِمَن َأْكَثِر الشَّ ُيَعدُّ َهاُروُن الرَّ
اِم  التِي ُأثرَِي َحْوَلَا اجَلَدُل يِف َتاِريِخ الـُحكَّ
ُه  اِريِخ َأنَّ الـُمْسِلِمنَي، َفَتاَرًة َتْذُكُر ُكُتُب التَّ
ِة ِجَهاًدا  اِسيَّ ْوَلِة الَعبَّ ِمْن َأْكَثِر ُخَلَفاِء الدَّ
َوَغْزًوا َواْهتَِمًما بِالِعْلِم َوالُعَلَمِء، 
ُه الـَمِرُق  َوَتاَرًة َتْزُعُم َأنَّ
الِذي َجَعَل ُشْغَلُه 
اِغَل  الشَّ
الـَجَواِرَي 
َوالـَخْمَر 
َرَب. َوالطَّ

الـَمْهِديِّ َهاُروُن الرَِّشيُد..  ْبُن  َهاُروُن  َجْعَفٍر  َأُبو  ُهَو  ِشيُد،  َوالرَّ
 ، ِد ْبِن الـَمْنُصوِر َعْبِد اهللِ، الـَهاِشِميُّ الَعبَّاِسُّ مَّ ُمَ
يِّ ِحَي َكاَن َأُبوُه َأِمرًيا َعَلْيَها َوَعَل  َكاَن َمْولُِدُه بِالرَّ

ُخَراَساَن.

يِه َمْنِصَب الـِخَلَفِة بِاْبنِِه  َدَفَع الـَمْهِديُّ َفْوَر َتَولِّ
ْمي َوُفُنوِن  ِة َوالرَّ ِب َعَل الُفُروِسيَّ َدرُّ َهاُروَن إىَِل التَّ
َنُه  َعيَّ َياِفًعا  ا  َشابًّ َهاُروُن  َأْصَبَح  َوِعْنَدَما  الِقَتاِل، 
ِمَن  الَعِديَد  َيُضمُّ  الِذي  الـَجْيِش  ِف  َقائًِدا  َوالُِدُه 
ِشيِد  الرَّ ُعْمُر  َوَكاَن  ْوَلِة،  الدَّ َوُأَمَراِء  الِكَباِر  اِد  الُقوَّ
َسَم  اتَّ َوَقِد  َعاًما.  َعرَشَ  َسَة  َخْ َيَتَجاَوُز  َل  َوْقَتَها 
َلُه  َأهَّ َما  ِة،  َوالُقوَّ َجاَعِة  بِالشَّ ِصَغِرِه  ُمْنُذ  ِشيُد  الرَّ
َيَتَجاَوِز  َلْ  َوُهَو  َأبِيِه،  َعْهِد  ِف  الـَحْمَلِت  لِِقَياَدِة 

يَن َبْعُد. الِعرْشِ

ِت  ِشيُد َمَقالِيَد الـِخَلَفِة، َوتـمَّ َتَوىلَّ َهاُروُن الرَّ
بَِداَيَة  َذلِِك  َوَكاَن  الـَهاِدي،  َأِخيِه  َبْعَد  َلُه  الَبْيَعُة 
ْوَلِة  الدَّ َتاِريِخ  ِف  َوُمْزَدِهٍر  َقِويٍّ  َجِديٍد  َعْصٍ 
اأَلْطَراِف  اِمَيَة  ُمَتَ ْوَلُة  الدَّ َكاَنِت  َفَلَقْد  ِة،  اِسيَّ الَعبَّ
َقاَفاِت َوالَعاَداِت َواأُلُصوِل، َما َجَعَلَها  َدَة الثَّ ُمَتَعدِّ
ْوَراِت،  َوالثَّ َوالـُمَؤاَمَراِت  الِفَتِن  لُِظُهوِر  ُعْرَضًة 
بَِيٍد  ِشيُد ِمَن اإِلْمَساِك بَِمَقالِيِد الـُحْكِم  َن الرَّ َفَتَمكَّ
َوُحْكِمِه  َسْيَطَرتِِه  َفْرِض  ِمْن  َن  َتَكَّ َكَم  َحِديٍد،  ِمْن 

َقِة ِمَن البَِلِد. َعَل َجِيِع اأَلْنَحاِء الـُمَتَفرِّ

َذا  َكاَن  الـَخِليَفَة  َأنَّ  اِريِخ  التَّ ُكُتُب  َذَكَرْت  َوَقْد 
َنَظٌر  َوَلُه  الـِخَلَفِة،  بَِأْعَباِء  َوَبَصٍ  َوِعْلٍم  َفَصاَحٍة 
بِالَوَرِع  ِشيُد  الرَّ َسَم  اتَّ َكَم  َوالِفْقِه،  اأَلَدِب  ِف  ٌد  َجيِّ
ُه َكاَن ُيَصلِّ ِف ِخَلَفتِِه ُكلَّ َيْوٍم  َقى، َحتَّى ِقيَل إِنَّ َوالتُّ
ُق  ٍة، َوَيَتَصدَّ ُكُها إِلَّ لِِعلَّ ِمَئَة َرْكَعٍة إىَِل َأْن َماَت َل َيْتُ

ِمْن ُصْلِب َمالِِه ُكلَّ َيْوٍم بَِأْلِف ِدْرَهٍم.

ِف  َشاِمَلًة  َضًة  َنْ ِشيِد  الرَّ َهاُروَن  َعْهُد  َشِهَد 
اِخَلُة  الدَّ اأَلْمَواُل  َزاَدِت  إِْذ  ْوَلِة،  الدَّ ِقَطاَعاِت  ُكلِّ 
َوالْزِدَهاِر  َخاِء  بِالرَّ َعاَد  َما  ْوَلِة،  الدَّ ِخَزاَنِة  إىَِل 
ِف  ِم  َقدُّ التَّ إىَِل  بِاإِلَضاَفِة  َهَذا  ًة،  َكافَّ ا  َأْرَكاِنَ َعَل 
ِشيِد  الرَّ َعْصُ  َفَشِهَد  َوَغرْيَِها،  َوالُفُنوِن  الُعُلوِم 
َوالُقُصوُر  الـَمَساِجُد  َفُبنَِيِت  َأْيًضا،  ًة  ِمْعَمِريَّ َضًة  َنْ
َبْغَداَد  ف  َخاُء  الرَّ َوَظَهَر  اُر،  َواأَلْنَ ُع  َ التُّ َوُحِفَرِت 
َسَعْت  َفاتَّ َوالْزِدَهاِر،  َخاِء  الرَّ ِمَن  َها  َحظَّ َفَناَلْت 
َكَم  َوالُقُصوُر،  الـَمَساِجُد  ا  ِبَ َوُبنَِيْت  ُرْقَعُتَها 
ًة  ِعْلِميَّ َضًة  َنْ ِه  َعْصِ ِف  ُة  اإِلْسَلِميَّ ْوَلُة  الدَّ َشِهَدِت 
َل  اأَلوَّ الـَمْلَجَأ  َوْقَتَها  ْوَلُة  الدَّ َفَكاَنِت  َواِسَعًة، 
ُكلِّ  ِمْن  َوَغرْيِِهْم  َوُلَغِويَِّي  ُفَقَهاَء  ِمْن  لِْلُعَلَمِء 
ُنوَن  َيَتَباَدُلوَن الُعُلوَم َوُيَلقِّ َحَدٍب َوَصْوٍب، َفَكاُنوا 

َلَب ُعُلوَمُهُم الـُمْخَتِلَفَة. الطُّ

»َبْيِت  إِْنَشاِء  ِف  ِشيِد  الرَّ إىَِل  الَفْضُل  َيْرِجُع 
ُجَِعْت  َضْخَمٍة  بَِمْكَتَبٍة  َأْشَبُه  َوُهَو  الـِحْكَمِة«، 
الُبْلَداِن  َتَلِف  ُمْ ِمْن  الُكُتِب  ِمَن  الَعِديُد  ِفيَها 
َقاَعاٍت  َتُضمُّ  َفَكاَنْت  ا،  َوَغرْيِِهَ َوَفاِرَس  َكالـِهْنِد 
َها لِلنَّاِسِخَي  اِت َوَغرْيَ لِلُكُتِب َوُأْخَرى لِلُمَحاَضَ

ِجَِي. َوالـُمَتْ

َبُخَراَساَن  َغَزَواتِِه  إِْحَدى  ِخَلَل  ِشيُد  الرَّ َماَت 
ُه  َأنَّ َمَناِمِه  ف  َرَأى  ِشيَد  الرَّ إِنَّ  َوِقيَل  193هـ،  َسَنَة 
ا«،  َقْبً ِل  »اْحُفُروا  َوَقاَل:  َفَبَكى  بُِطوَس،  َيُموُت 
ٍل َوِسيَق بِِه َحتَّى َنَظَر  ٍة َعَل َجَ َفُحِفَر َلُه ُثمَّ ُحَِل ِف ُقبَّ
إىَِل الَقْبِ َفَقاَل: »َيا اْبَن آَدَم َتِصرُي إىَِل َهَذا«، َوَأَمَر َقْوَمُه 
َفَنَزُلوا، َفَبَكى َوَبَكوا َحتَّى َماَت. َوَرَحَل بَِذلَِك َواِحٌد 
 45 َيْبُلْغ  َلْ  ا  َشابًّ َماَت  اإِلْسَلِم،  ُخَلَفاِء  َأْعَظِم  ِمْن 
ِة  َعاًما ِمْن ُعْمِرِه َبْعَد َتاِريٍخ ِمَن الُفُتوَحاِت اإِلْسَلِميَّ

اِريِخ. الـَمْشُهوَدِة ِف ُكُتِب التَّ

َس َبْيَت الـِحْكَمِة الِذي َضمَّ َقاَعاٍت َضْخَمًة  أَسَّ

ِلْلُكُتِب َوالـُمَحاَضَاِت َوالنَّاِسِخنَي َوالـُمَتِْجِمنَي
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ِلُس َهَكَذا َيا َسْلَمُن  مِلَاَذا َتْ
ُث َنْفَسُه؟ دِّ َكَمْن ُيَ

ُب  َء َيا َعمِّ ِسَوى َأنِّ َأَتَعجَّ َل َشْ
ِمَن الـُمْفَرَداِت الَكثرَِيِة ِف َحِديثَِنا

َوَما 
الَعَجُب 

ِفيَها؟

َل َأْعَجُب ِمَن 
الـُمْفَرَداِت، 

َوَلِكنِّي َأْعَجُب 
ِمْن َطِريَقِة 

َها َوَحْصِ  َحْصِ
َمَعانِيَها

َغِة ِمْن  َحْصُ ُمْفَرَداِت اللُّ
َأَجلِّ َوَأَدقِّ الُعُلوِم

ُهَناَك الَكثرُِي ِمَن 
الـُمْفَرَداِت التِي 
َيِغيُب َمْعَناَها َعْن 

َبْعِض النَّاِس

ْبِع َيا َوَلِدي، َفِلُكلِّ  بِالطَّ
اُرَها ُلَغٍة َدَقائُِقَها َوَأْسَ

َوَهْل ُهَناَك َمْن َأَلَّ بُِكلِّ 
ِة؟ َغِة الَعَربِيَّ ُمْفَرَداِت اللُّ

ا َحْصُ ُكلِّ  ْعِب ِجدًّ ِمَن الصَّ
َغِة، َوَلِكْن ُهَناَك َمِن  ُمْفَرَداِت اللُّ

َع الَقْدَر اأَلْكَبَ اْجَتَهَد َوَجَ

َتي َما َأْطَلُقوا  ُعوَها َبْيَ َدفَّ وَجَ
َعَلْيِه اْسَم "الـُمْعَجِم"

ِف َمْكَتَبتِي ُمْعَجُم "لَِساُن 
الَعَرِب" ِلْبِن َمْنُظوٍر، 

اُه َسْوَف ُأِعرُيَك إِيَّ

َسْلَمان 
َعْبَر اأَلْزمان

َلُبدَّ ِمْن َأنََّك َسْوَف 
ُتْطِلُعنِي َعَل َأَحِد 

َهِذِه الـَمَعاِجِم
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َوَهْل َأْفَرَغ اْبُن َمْنُظوٍر َحَياَتُه 
َغِة؟ ِع ُمْفَرَداِت اللُّ ِف َجْ

، َفَقْد َكاَن َفِقيًها  َل َيا ُبَنيَّ
ًخا َوَشاِعًرا  َوَأِديًبا َوُمَؤرِّ

َلُم َعَلْيَك َيا  السَّ
َشْيَخَنا اْبَن َمْنُظوٍر

ُة  َلُم َوَرْحَ َوَعَلْيَك السَّ
اهللِ َوَبَرَكاُتُه.. َلُبدَّ ِمْن 

َأنََّك َسْلَمُن

َوَهْل َتْعِرُفنِي
 َيا َشْيَخَنا الـَجِليَل؟

 َنَعْم َيا َوَلِدي، َفَقْد َأْصَبَح 
َحاِة  َلَك ِصيٌت َبْيَ النُّ
َغِة َواأُلَدَباِء َوُعَلَمِء اللُّ

َنا  اْشَتَهْرَت ِف َعْصِ
ائِِع "لَِساُن  بُِمْعَجِمَك الرَّ

الَعَرِب"، َفَم الِذي 
َدَفَعَك إىَِل َتْصنِيِفِه؟

َأَنا َوَغرْيِي ِمْن َأْصَحاِب 
ِهرَيِة اْبَتَغْيَنا  الـَمَعاِجِم الشَّ

ا َوْجَه اهللِ َتَعاىَل ِبَ

َوَكْيَف َذلَِك؟

 َأَل َتْعَلُم َيا َوَلِدي َأنَّ 
َأَساَس َوْضِع الـُمْعَجِم ُهَو 

ِخْدَمُة الُقْرآِن الَكِريِم؟

ا َغاَيٌة َجِليَلٌة،  ا َحقًّ َ إِنَّ
ِدُم  َوَلِكْن َكْيَف َيْ
الـُمْعَجُم الُقْرآَن 

الَكِريَم؟

ِمْن ِخَلِل َمْعِرَفِة َمِعاِن 
َواِهِد  َأْلَفاِظِه َوِذْكِر الشَّ
َعَلْيَها ِمْن َكَلِم الَعَرِب
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ُة الَوِحيَدُة  َوَهْل َهِذِه ِهَي الـَمَهمَّ
لِْلَمَعاِجِم َيا َشْيَخَنا اْبَن َمْنُظوٍر؟

 ، ُة اأَلَجلُّ  ِهَي الـَمَهمَّ
َوَلِكْن ُهَناَك َمَهامُّ ُأْخَرى

َأْعَتِقُد َأنَّ ِمْن َبْينَِها 
َتْصِويَب اأَلْخَطاِء

، َوَلِكنَّ الَغاَيَة  ْبِع َيا ُبَنيَّ بِالطَّ
اأَلَهمَّ الـِحَفاُظ َعَل ُلَغِة الُقْرآِن 
ْحِن َياِع َوِمْن ُشُيوِع اللَّ ِمَن الضَّ

َوَلِكْن َيا َشْيَخَنا َما َجْدَوى "لَِساُن 
الَعَرِب"، َوَقْد َسَبَقَك ُعَلَمُء 

بَِتْصنِيِف َمَعاِجَم ُأْخَرى؟

ا َوَل  َلْيَس ِفيِه َفِضيَلٌة َأُمتُّ ِبَ
ُك بَِسَببَِها ِسَوى َأنِّ  َوِسيَلٌة َأَتَسَّ

َق ِمَن الُعُلوِم ْعُت ِفيِه َما َتَفرَّ َجَ
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ُيَعدُّ ِكَتاُب »الـَحَيَواُن« لِلَجاِحِظ َعامَلًا َزاِخًرا َيْضَطِرُب 
بُِمْخَتَلِف ُصَوِر الـَحَياِة َوُهَو َيْعِرُض ِفيِه َنْزَعاِت الـُمْجَتَمِع 

اإِلْسَلِميِّ يِف الَعْصِ الِذي َعاَش ِفيِه، َوَيْظَهُر ِفيِه َعْقُل 
ِفيُع َوَذْوُقُه الَفنِّي الـُمْرَهُف.  اِفُذ َوَبَياُنُه اأَلَدِبُّ الرَّ الـَجاِحِظ النَّ

ِة الَكبرَِيِة،  َوُهَو ِمن الُكُتِب َذاِت الـَمَكاَنِة َوالِقيَمِة الِعْلِميَّ
َث ِفيِه َعِن الَعَرِب َواأَلْعَراِب، َوَأْحَواِلِْم َوَعاَداِتِْم  دَّ َفَقْد َتَ

َوَمَزاِعِمِهْم َوُعُلوِمِهْم، َكَم َتَناَوَل ِفيِه َبْعَض َمَسائِِل الِفْقِه 
َتاَرٍة ِمَن  يِن، َهَذا بِاإِلَضاَفِة إَِل اْشتَِملِِه َعَل َصْفَوٍة ُمْ َوالدِّ

ْعِر الَعَرِبِّ َواأَلْمَثاِل َوالَبَياِن، َوَنْقِد الَكَلِم. الشِّ

ُل ِكَتاٍب َعَرِبٍّ َجاِمٍع يِف ِعْلِم الـَحَيَواِن  َأوَّ

احليوان للجاحظ

َعَرِبٍّ  ِكَتاٍب  َل  َأوَّ »الـَحَيَواُن«  ِكَتاُب  َوُيَعدُّ 
َقْبَل  َكَتُبوا  ًة َأنَّ َمْن  َجاِمٍع ِف ِعْلِم الـَحَيَواِن، َخاصَّ
َوَأِب  اأَلْصَمِعيِّ  َأْمَثاَل  الـَمَجاِل  َهَذا  ِف  الـَجاِحِظ 
ِجْسَتاِنِّ  َوالسِّ اأَلْعَراِبِّ  َواْبِن  الَكْلبِيِّ  َواْبِن  ُعَبْيَدَة 
َوَكاَن  َواِحًدا،  َحَيَواًنا  َيَتَناَوُلوَن  َكاُنوا  َوَغرْيِِهْم، 
الـَجاِحَظ  َوَلِكنَّ  ا،  ِعْلِميًّ َوَلْيَس  ا  ُلَغِويًّ اْهتَِمُمُهْم 
َطَبائِِع  ِف  بِالَبْحِث  ْعِر  َوالشِّ َغِة  اللُّ َجانِِب  إىَِل  اْهَتمَّ 

الـَحَيَواِن َوَغَرائِِزِه َوَأْحَوالِِه َوَعاَداتِِه.

ُه  بَِأنَّ لِلَجاِحِظ  »الـَحَيَواُن«  ِكَتاُب  ُز  َوَيَتَميَّ
إِْطَلًقا،  الـَجاِحِظ  ُكُتِب  َأْضَخُم 

ُصوَرًة  َوُيَعدُّ  اأُلُفِق،  َواِسَعَة  َمَعاِرَف  َدائَِرَة  َوُيَعدُّ 

اأَلْطَراِف،  َبِة  ُمَتَشعِّ الَعّباِسِّ  الَعْصِ  لَِثَقاَفِة  َباِرَزًة 

َوالـَمَسائِِل  ِة  بِيِعيَّ الطَّ الـَمَعاِرِف  َعَل  اْحَتَوى  َفَقِد 

َم  َوَتَكلَّ اأَلْقَواِم  ِسَياَسِة  َعْن  َث  دَّ َوَتَ ِة،  الِفْقِهيَّ

الَكثرِِي  َعِن  َث  دَّ َوَتَ ِة،  ينِيَّ الدِّ َوائِِف  الطَّ َسائِِر  ِف 

َكثرٍِي  َخَصائِِص  َوَعن  ِة  الـُجْغَراِفيَّ الـَمَسائِِل  ِمَن 

َواإِلْنَساِن  الـَحَيَواِن  ِف  البِيَئِة  َوَتْأثرِِي  الُبْلَداِن  ِمَن 

الـَحَيَواِن  وَأْمَراِض  بِّ  الطِّ ِف  َم  َوَتَكلَّ َجِر،  َوالشَّ

ِة  يَّ بِّ الطِّ الـُمْفَرَداِت  ِمَن  َكثرًِيا  َوَذَكَر  َواإِلْنَساِن، 

َأْبَياًتا  َأْوَرَد  َوَقْد  ِة،  َوالـَمْعِدنِيَّ ِة  َوالـَحَيَوانِيَّ ِة  َباتِيَّ النَّ

إىَِل  بِاإِلَضاَفِة  اِدِر،  النَّ الَعَرِبِّ  ْعِر  الشِّ ِمَن  َتاَرًة  ُمْ
ِريَفِة. َواِدِر الطَّ ائَِرِة َوالنَّ اأَلْمَثاِل السَّ

»الـَحَيَواُن«،  ِكَتاِب  َعْن  الـَجاِحُظ  ُث  َوَيَتَحدَّ
َقائًِل: »َهَذا ِكَتاٌب َتْسَتِوي ِفيِه َرْغَبُة اأُلَمِم، َوَتَتَشاَبُه 
ا  َأْعَرابِيًّ ا  َعَربِيًّ َكاَن  َوإِْن  ُه  نَّ أِلَ َوالَعَجُم،  الَعَرُب  ِفيِه 
الَفْلَسَفِة،  َطْرِف  ِمْن  َأَخَذ  َفَقْد  ا،  اِعيًّ َجَ ا  َوإِْسَلِميًّ
َبْيَ  َك  َوَأْشَ ْجِرَبِة،  التَّ َوِعْلَم  َمِع  السَّ َمْعِرَفَة  َع  َوَجَ
ِة  الـَحاسَّ ِوْجَداِن  َوَبْيَ  ِة،  نَّ َوالسُّ الِكَتاِب  ِعْلَمْي 
َيْشَتِهيِه  َكَم  الَفاتُِك  َيْشَتِهيِه  الَغِريَزِة،  َوإِْحَساِس 

النَّاِسُك«.

اْسَم  الِكَتاِب  َهَذا  َعَل  الـَجاِحُظ  َأْطَلَق  َوَقْد 
ِمَن  الـَحَيَواِن  َحَياِة  ِف  َما  ُع  َيَتَتبَّ ُه  نَّ أِلَ »الـَحَيَواُن«، 
اِدَرِة.  النَّ َوُقْدَرتِِه  الَعِجيَبِة  ِحْكَمِة اهللِ  َعَل  الـُحَجِج 
َفَقاَل:  الِكَتاِب،  ِف  َطِريَقتِِه  َعْن  الـَجاِحُظ  َث  دَّ َوَتَ
ُح  ُق- َأنِّ ُأَوشِّ َقْد َعَزْمُت -َواهلُل الـُموفِّ »َوَعَل َأنِّ 

وِب  ُضُ ِمْن  بَِنَواِدَر  َأْبَواَبُه،  ُل  َوُأَفصِّ الِكَتاَب  َهَذا 
َهَذا  َقاِرُئ  لَِيْخُرَج  اأَلَحاِديِث،  وِب  َوُضُ ْعِر،  الشِّ
َشْكٍل؛  إىَِل  َشْكٍل  َوِمْن  َباٍب،  إىَِل  َباٍب  ِمْن  الِكَتاِب 
إَِذا  الـُمْطِرَبَة  اأَلْصَواَت  َتَلُّ  اأَلْسَمَع  َرَأْيُت  َفإِنِّ 
اَحِة،  الرَّ َطِريِق  ِف  إِلَّ  َذلَِك  َوَما  َعَلْيَها،  َذلَِك  َطاَل 
»َوإَِذا  َيُقوُل:  ُثمَّ  الَغْفَلَة«،  َأْوَرَثِت  َطاَلْت  إَِذا  التِي 
َهِذِه  الُكُتِب  ِصَغاِر  ِف  َساَرْت  َقْد  اأَلَوائُِل  َكاَنِت 
َوَما  َأْصَلَح،  َوَكُثَر  َطاَل  مِلَا  ْدبرُِي  التَّ َهَذا  َكاَن  رَيَة  السِّ

ا«. َغاَيُتَنا إِلَّ َأْن َتْسَتِفيُدوا َخرْيً

َتًوى  ُمْ ِف  لِلَجاِحِظ  »الـَحَيَواُن«  ِكَتاُب  َوَيْأِت 
َيَكاُد ُيوَجُد َحَيَواٌن ِف َعْصِ الـَجاِحِظ  َفَل  َجاِمٍع، 

اْهتَِمَمُه  َمَك  السَّ ُيوِل  َلْ  ُه  َأنَّ َغرْيَ  َذَكَرُه،  إِلَّ  َوبِيَئتِِه 

َكاَن  ُه  نَّ َوأِلَ َكثرًِيا،  بِِه  َفْل  َتْ َلْ  الَعَرَب  نَّ  أِلَ الَكبرَِي، 

َبِعيًدا َعْن بِيَئِة الـَجاِحِظ.

َمَصاِدَر  َعَل  ِكَتابِِه  ِف  الـَجاِحُظ  اْعَتَمَد  َوَقِد 

 ، الَعَرِبُّ ْعُر  َوالشِّ َوالـَحِديُث  الُقْرآُن  ِمْنَها  َعِديَدٍة 

الِذي  الـَحَيَواِن  ِف  »َأِرْسُطو«  ِكَتاِب  َإىَل  بِاإِلَضاَفِة 

ِة »اْبُن البِْطِريق«ِ ِف َعْصِ الـَجاِحِظ،  َنَقَلُه إىَِل الَعَربِيَّ

الـَحَياِة  ِف  ِويَلِة  الطَّ الـَجاِحِظ  ِة  ِخْبَ إىَِل  بِاإِلَضاَفِة 

َوُمَاَرَستِِه لُِظُروِفَها َوَأْحَواِلَا، َوَما اْكَتَسَبُه بَِنْفِسِه َأْو 

َسِمَعُه ِمَن اأَلْعَراِب.

َل  َشتَّى  َمْوُضوَعاٍت  »الـَحَيَواُن«  ِكَتاُب  َضمَّ 

الـَجاِحَظ  َأنَّ  َذلَِك  بِِصَلٍة؛  الـَحَيَواِن  َعاَلِ  إىَِل  َتُتُّ 

إِلِْمَتاِع  َنْفِسِه  الـَمْوُضوِع  َداِخَل  َيْسَتْطِرُد  َكاَن 

ُد بَِمْوُضوِعِه َوَيْسَتِقرُّ َعَل  َم َكاَن َيَتَقيَّ الَقاِرِئ، لَِذا َقلَّ

ًة َغرْيَ َحِيَدٍة. َحاٍل َحتَّى َأْصَبَح َهَذا الْستِْطَراُد ُسنَّ

ِمَن  الَكثرَِي  »الـَحَيَواُن«  ِكَتاِب  ِف  الـَجاِحُظ  َأْوَرَد 

الَقَصِص َواأَلْمَثاِل التِي َوَرَدْت َعَل لَِساِن الـَحَيَواَناِت، 

ِمْنَها َمَثُل »ِف َفِمي َماٌء«.



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االختاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  يف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـرُي املقبولة، لـذا فقد اختع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
رسوم:

محمد صالح درويش
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ائَِرُة  َرِت الطَّ َهْل َتَأخَّ
ي؟ َعْن َمْوِعِدَها َيا َجدِّ

ْر َيا َوَلِدي،  َلْ َتَتَأخَّ
ُه اْشتَِياُقَك إىَِل ُرْؤَيِة  َوَلِكنَّ

َوالَِدْيَك

َسَيْسَعُد َأِب َكثرًِيا ِعْنَدَما 
َن ُلَغتِي بَِفْضِل  سُّ ُيَلِحُظ َتَ

ي اِعَك َيا َجدِّ اْخِتَ

بِالِفْعِل َيا َجابُِر، َفَقْد 
ْيُت َأَباَك َعَل ُحبِّ  َربَّ

ِة َغِة الَعَربِيَّ اللُّ

اَوْبُت  ي َأنِّ َتَ َوَل َتْنَس َيا َجدِّ
ُت َهِذِه  َمَعَك، َفَقِد اْعَتَبْ
َب اَعَة َصِديِقي الـُمَقرَّ السَّ
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ي
وي  وي  وي  و

ُت"،  َل َتُقْل: "اْعَتَبْ
َوَلِكْن ُقْل: "َأْعَدْدُت"

َب، َل  َأَرَأْيَت َصِديَقَك الـُمَقرَّ
ُب َلَك اأَلْخَطاَء َيَزاُل ُيَصوِّ

ر اْضِطَراِب بَِسَبِب  ِهَي َلْ ُتَقدِّ
ي ِر ُخُروِج َأِب َوُأمِّ َتَأخُّ

َيا َجابُِر، ُقْلُت َلَك َأْكَثَر ِمْن 
َغِة َسِليَقٌة َلْيَس  ٍة: َضْبُط اللُّ َمرَّ
ِة َلُه َعَلَقٌة بَِحاَلتَِك الـِمَزاِجيَّ

 لَِنْسَأْل ِف الْستِْعَلَماِت، 
َم بَِشْكٍل  َر ُوُصوُلُ َفَقْد َتَأخَّ

ُمْلِفٍت

ي  وي  وي
وي  و

"ُمْلِفت" َخَطٌأ َشائٌِع 

َواُب "َلِفت" َوالصَّ

ي َكْيَف  َأَرَأْيَت َيا َجدِّ
اَعُة  ُتَضايُقنِي َهِذِه السَّ

الَعنِيَدُة

َل َتَتَضاَيْق َيا َجابُِر، َفَها 
ا َوالَِداَك َقْد َوَصَل ُهَ
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َمْرَحًبا َأِب.. َمْرَحًبا 
ي، اْشَتْقُت إَِلْيُكَم  ُأمِّ

َكثرًِيا

 َأْرُجو َألَّ َيُكوَن َجابٌِر َقْد 
َأْرَهَقَك بَِمَطالِبِِه الَكثرَِيِة 

َيا َوالِِدي الـَحبِيَب

 َيا َأِب، َأَنا َدائًِم 
َمَطالِبِي َبِسيَطٌة

َواِب َأْن َتُقوَل:  َلْيَس ِمن الصَّ
"َمَطالِبِي َبِسيَطٌة"، َوَلِكْن ُقْل: 

"َسْهَلٌة" َأْو "َيِسرَيٌة" ي  وي  وي  وي
و

َهِذِه إَِذْن َساَعُة 
َعَها  ْقِويِم التِي اْخَتَ التَّ

َك َيا َجابُِر؟ َجدُّ

ي، َلَقْد  َنَعْم َيا ُأمِّ
َبْت ِل الَكثرَِي ِمَن  َصوَّ

اأَلْخَطاِء

ا َساَعٌة  َ َلُبدَّ ِمْن َأنَّ
َدُؤوَبٌة

َواُب: "َساَعٌة  الصَّ
َدُؤوٌب"

ي  وي  وي  وي
و
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ها
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هههههههه.. 
َلَقْد َأْوَقَعْتِك 

َساَعُة َجابٍِر

َل َيَقُع َغرْيُ 
اِطِر الشَّ

ي  وي  وي  وي
و

ُقوِل: "َل َيَقُع َغرْيُ 
الـَمِهِر"، َأْو "َغرْيُ 

الـَحاِذِق"

 َيْبُدو َأنَّنِي َسْوَف ُأْهِديِك 
َب  َساَعًة َيا ُأمَّ َجابٍِر لُِتَصوِّ

َأْخَطاَءِك
ُب  َوَمْن ُيَصوِّ

َطْبَخَها َيا َأِب؟!

َهَذا َما َل 
َأْسَتِطيُعُه َيا 

َوَلِدي



الـَحِديُث ُذو ُشُجوٍن
رسوم: 

وفــاء شــطا

النهاية34

ُة بُن ُأدِّ بِن  َيا َضبَّ
َدْت  َطابَِخَة، َلَقْد َشَ

إِبُِلَك

َهْل َبَحْثُتْم َعْنَها؟ 
َم َتْرَتُع َبِعيًدا ُربَّ

َبَحْثَنا َعْنَها ِف 
ُكلِّ َمَكاٍن َفَلْم 

َنِجْد َلَا َأَثًرا

َأْيَن اْبَناَي
 َسْعٌد َوَسِعيٌد، 

ائُتوِن ِبَِم
 َيا َسْعُد.. َيا َسِعيُد، 

ُه َأُبوُكَم ُيِريُدُكَم ْيَك َأَباَناإِنَّ  َلبَّ

َلَقْد َنَفَرِت اإِلبُِل 
ْيِل، َفاْخُرَجا  َت اللَّ َتْ

ِف َطَلبَِها

ا َيا َأِب  َها ِهَي اإِلبُِل، َلَقْد َوَجْدُتَ
وَأْيَن 
َسِعيٌد؟

َل َأْدِري َيا 
ْقَنا  َأِب، َلَقْد َتَفرَّ

لَِنْبَحَث َعِن 
اإِلبِِل

مشهد آخر لسعيد ورجل اسمه 

الحارث بن كعب يف الصحراء

ا  َ َمَكاَنَك َأيُّ
الُغَلُم، َمْن َأْنَت 

َوَماَذا َتْفَعُل؟

 َأَنا َسِعيُد 
َة بِن ُأدِّ بِن  ْبُن َضبَّ
َطابَِخَة، َأْبَحُث 
َعِن إِبِِلَنا التِي 

َدْت َشَ

ا َيا َسِعيُد، ُكْن   َهيَّ
ُمِطيًعا َوَأْعِطنِي َأَحَد 

ُبْرَدْيَك َهَذْيِن

اْغُرْب َعْن 
َك  َوْجِهي، َأَلْ ُأْخِبْ
َة بِن ُأدِّ  َأنِّ اْبُن َضبَّ

بِن َطابَِخَة!

َيا َلَك ِمْن َفًتى 
َق، إَِذْن َسآُخُذ  َأْحَ
َدْيِن َوُروَحَك  الُبْ

َأْيًضا

اَلِديُث 
ُذو ُشُجوٍن

ُه  ُجل؟ إِنَّ  َأَل َتَرَياِن َهَذا الرَّ
َيْرَتِدي ُبْرَدي اْبنِي َسِعيٍد

َلُبدَّ ِمْن 
ُه َقاتُِل َأِخي  َأنَّ

َيا َأِب

َلِقيُت ُغَلًما 
َم َفَقَتْلُتُه َوَأَخْذُتُ

َلُبدَّ ِمْن َأنََّك 
 َنَعْمَقَتْلَتُه بَِسْيِفَك َهَذا

َأِرنِيه، َفإِنِّ 
ُه َصاِرًما َأُظنُّ

ضبَّة بن أّد بن طابخة، يف عكاظ، أناس كثرية مجتمعة 
ويشاهد الحارث من بعيد وعليه بردا ابنه سعيد
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يذهب ضبَّة إىل الحارث ويسأله عن الربدين
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إذا  قرأت ملتك جيدا، فستستطيع حل هذه األسئلة الثلثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد

االسم :

رقم الهاتف :

أرسل اإلجابة إىل البيد اإللكتون:
mosabaqa@alddad.com
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أيفون

العدد
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أرسل 
اإلجابة 
لتربح

ــــةمسابقــــ
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2

3

ِة. َغِة الَعَربِيَّ َهاِت َثَلَثَة اْستِْخَداَماٍت لـ »َحتَّى« ِف اللُّ

َم َأْصَوُب: بَِشْكٍل َلِفٍت، َأْم بَِشْكٍل ُمْلِفٍت؟ ُ َأيُّ

؟ ْعِر الَعَرِبِّ َهْل ُيَعدُّ الَفْخُر ِمْن َأَحِد ُفُنوِن الشِّ

آية،   64 آياتها  عدد  مدنية  سورة   -5

فيها من  ملا  االسم  بذلك  السورة  سميت 

األحكام  بترشيع  الرباين  النور  إشعاعات 

واآلداب والفضائل اإلنسانية.

آية،   11 آياتها  عدد  مدنية  سورة   -6

سميت  بهذا  االسم  ألنها  تناولت  أحكام 

  صالة  الجمعة.

آيات،   5 آياتها  وعدد  مكية،  سورة   -7

عندما نزلت هي وسورة الناس، أخذ بهام 

النبي وترك ما سواهام من التعاويذ.

8- سورة مكية عدد آياتها 22 آية، تتحدث 

المتحدة الكلمات 

عن قصة فئة من املؤمنني السابقني عىل 

قساة،  طغاة  لهم  بأعداء  ابتلوا  اإلسالم، 

فيه  وأوقدوا  األرض،  يف  شقاً  لهم  شقوا 

النار، وكبوهم فيه فامتوا حرقا. 

آية،   40 آياتها  عدد  مكية  سورة   -9

لالستهوال  مثري  بسؤال  السورة  تفتح 

التي  الحقيقة  وتضخيم  واالستعظام 

يختلفون عليها ، وهي النبأ العظيم.

الطريق أين 
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ميعاد محمد عبداللهالبلد :

من السعودية
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1- سورة مكية عدد آياتها 110 آيات، تحتوي عىل كثري من 

امللك  من  بدينهم  هربوا  الذين  الفتية  قصة  مثل  القصص 

الظامل، وقصة إبليس واستكباره عن السجود آلدم.

االسم   بذلك  سّميت  آية،   200 آياتها  عدد  مدنية  سورة   -2

لورود ذكر قصة أرسة فاضلة وهو والد السيدة مريم أّم النبي 

عيىس، وذكرت فيها أحداث غزوة أحد.

3- سورة مكية عدا اآلية رقم 6، عدد آياتها 54 آية، سميت 

عىل اسم مملكة عربية قدمية. 

ذلك  عن  السورة  تتحدث  آيات،   5 آياتها  عدد  مكية  سورة   -4

الحدث العظيم، وتلك الليلة املشهودة التي بدأ فيها نزول القرآن.

ضلت هاتان القطتان الصغريتان الطريق إىل أمهام، إذا كنت تعرف الفرق بني األفعال املضارعة 

واملاضية واألمر، فستستطيع أن تساعد هاتني القطتني يف الوصول ألمهام، كل ما عليك أن تلون 

املربعات التي تحتوي عىل األفعال املضارعة، وستصل بالتأكيد إىل الهدف، حاول..

رحل

غضب

حفظ

 أعرتض

طرق

سمع

أكل

مىض

أكتب

صار

نرش

شكر 

سدد

يحلم

 لبث

رشب

 أسمع

يصيل

يفكر

يحرض

قرأ

رصخ

حرث

أمسح

سمع 

وقف 

ذكر

يرسف

 بىك

ذاكر

 دخل

رضب

حزن

 يجري

كتب

أرشب 

عكف

فعل

غسل

أميض

خطط

يجري

حمد 

اشرتى

ألعب

يتمرد

علق

أقرأ

قتل

 أدخل

سحب

أفتح

يرمي

يسقي

يقول

يتصدق

يأكل

يعوم

يقرأ

رجع 

 قلع

كرب 

سرت

 أسحب

 أجلس

 فكر

سجد

يسري

يتأمل

يذاكر

يرشب

يلعب

أحمل

جلس 

يسعى

أسمع 

حقق

رصف

عكف

حصد

 يذاكر

 أختفي

فتح 

ذم

 نظف

نام

ال تقل: هذه إنسانة.

ولكن قل: هذه إنسان.

ألن اإلنسان يقع عىل 

الذكر واألنثى 

قـل

تقل وال 
صــوت الهدهــد يســمى َهْدَهَدًة

ــًة  ــر يســمى َغْقَغَق صــوت الصق

ــا ــمى َنِعيًق ــراب يس ــوت الغ ص

صــوت الثعلــب يســمى ُضَباًحــا

ُخــَوارًا يســمى  البقــر  صــوت 

ــِحيًجا ــمى َش ــل يس ــوت البغ ص

صــوت الحصــان يســمى َصِهيــاًل

صــوت الحــامر يســمى َنِهيًقــا

صــوت القــرد يســمى َضِحــًكا

ــاًل ــمى َهِدي ــامم يس ــوت الح ص

ــارًا ــمى زَِم ــة يس ــوت النعام ص

صــوت النــر يســمى َصِفــريًا

ــرًا ي ــمى َصِ ــراد يس ــوت الج ص

ــا صــوت الضفــدع يســمى َنِقيًق

ــا ــمى َفِحيًح ــة يس ــوت الحي ص

صــوت الكلــب يســمى ُنَباًحــا

3
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ي َعــِن الــَبــْحــِر َحـــَكــى َجــدِّ
ــْيـــــِد َوَمـا َقـــــْد َكــــا  َعـــــِن الـصَّ
ـــى ـــا َأْحــَلـ ـــاِن، َمــ ـــِن الـَمـْرَجـ َعـ
َوَمـــــا َقــــــْد َكــــــاَن ِمـــــْن َعــــــْزٍم
ـــِر َتــاِريـــٌخ ـــَذا الــَبـــْحــــــ لِـَهـ
ِجـــَهـــــاُد الــَقـــــــــوِم َيْدُعـوَنـــا
َفــــــــِزْد َيــــا َجــــــدُّ إِْمــَتـــاِعـــي
ـــي ـــِن اْلـــَمـــاِضـ ـــي َع ْثــنِــ َوَحـدِّ
ي الــَمـاِجــِد الــَغــالِــي لِــَجـــــدِّ

ـــــاٍت بِــــــِه ُتــــْغــــــِري ـَ ــاي ـَ ِحـك
َن ِمــــــْن َغـــْوٍص بِــــــِه َيــْجــِري
ُكــُنـــوًزا ِفـــيـــــِه َكــالــتِّـــْبـــِر!
ْجـــــَداِدي َوِمــــــْن َصـْبــــــِر أِلَ
ـــِري ـــِه َفـــْخـــ ـــَداِدي بِــــ ْجـــ أِلَ
إِلِْصــــــَراٍر َعـَلـــــى الــنَّــْصـــــِر 
ْكــــــِر بِـِجـيـــــٍل َطـــيِّـــــِب الــذِّ

َوَمــــــا لِـْلـَبـــْحــــــِر ِمــــــْن ِســـــرِّ
ـْكـِر َعـــِظــيــُم الـَحــْمــِد َوالــشُّ

                
لــبـحــر ا

د. مريم النعيمي

َْ

38



40


