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ِهَي  الِتي  َقَواِعُدَها  َوْفَقُه  َوَتْنَضِبُط  ِعْقِدَها،  َللُِئ  ِفيِه  َتْنَتِظُم  الِذي  ِنَظاُمَها  ُلَغٍة  لُِكلِّ   

ِتَها، َوِهَي َفْوَق ُكلِّ َهَذا َشُْط َكَمِل  ُأُصوُل أََداِئَها َوُأُسُس َجَملِـها َوَمْبَعُث ِسْحرَِها َوَجاِذِبيَّ

َتأِْدَيِتَها لَِوَظاِئِفَها، َوُلَغُتَنا الَعَرِبيَُّة الجِميَلُة ِمْن أََخصِّ َخَصاِئِصَها أَنََّها ُلَغٌة ُمْعَرَبٌة، َتزَْداُن ِبَوْضِع 

ٍد ِبَناًء َعَل َمْوِقِعَها ِفـي الـُجْمَلِة، َحْيُث َتْسَتِمدُّ  الـَحَرَكاِت َوَتُدلُّ الَكِلَمُة ِفيَها َعَل َمْعًنى ُمَحدَّ

َياِق الِذي اْنَتَظَمْت ِفيِه، َوُتوِمُئ إَِل َهِذِه الَوِظيَفِة َحَرَكٌة إِْعرَاِبيٌَّة  َللِيََّة ِمَن السِّ َوِظيَفَتَها الدِّ

ي. َللَُة َواْخَتلَّ النَِّظاُم َوالَتَبَس األَْمُر َعَل املَتَلقِّ َمَتى اْخَتَفْت َترَنََّحِت الدِّ

ُتَنا َمَنارًا لِلنَّاِشَئِة  ُظِم اإلِْعرَاِبيَِّة، لَِتُكوَن َمادَّ َواِبِط َوالنُّ َوَنْحُن ِف »َضاِدَنا« َنْلَتزُِم ِبَهِذِه الضَّ

املُروِريَُّة  اإلَِشارَاُت  َتْهِدي  َكَم  َتاًما  َغِويَِّة«،  اللُّ َلَمِة  »السَّ ُنُظِم  إَِل  َهاِدياً 

َلَمِة َواألَْمِن. ِريِق إَِل ُنُظِم السَّ اِئَر َعَل الطَّ السَّ

الَعَرِبُّ  الَفَتى  بَها  َيْعَتِصُم  وََكَمٌل،  َغِة  لِلُّ ِزيَنٌة  الحَرَكاِت  َهِذِه  إِنَّ 

ُن ِبَعَلَماِتَها ِمْن رََطاَنِة َولَْوَثِة  ُك ِبُهِويَِّتِه َوَثَواِبِتِه َوأََصالَِتِه الـُمَتَحصِّ املَتَمسِّ

لَِة  الـُمتغوِّ الَعاِتَيِة  الَعْولَمِة  َغَياَباِت  اِئِعنَي ف  الضَّ ُلَغِتِهْم  ِبِنَظاِم  الَعاِبِثنَي 

ُعوِب.  َعَل أََصالَِة َوِقَيِم الشُّ

ٌ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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رسوم: محمد الدندراوي

مدرسة       
     الضـاد

ْب بَِساِلٍ َزِميِلَنا الـَجِديِد َمْرَحًبا بَِك  َفْلُنَرحِّ
َيا َساِلُ

 َمْرَحًبا بُِكْم َيا 
اَء، َكْم  ُزَمَلئِي اأَلِعزَّ
َأَنا َسِعيٌد بِاْنِضَمِمي 

إَِلْيُكْم 

ا   إِْن َشاَء اهلُل َسَتِجُد ِمنَّ
ُكلَّ الَعْوِن َواإِلْخَلِص

 َوَلِكْن َعَلْيَك َأْن 
َأْقُلِم َمَعَنا  َل بِالتَّ ُتَعجِّ

 َما َسِمْعُتُه َوَعَرْفُتُه 
َعْنُكْم َجَعَلنِي َأْشُعُر 

بِاالْنتَِمِء إَِلْيُكْم



5

 َها ُهَو اأُلْسَتاُذ َقْد 
َم  ُعوا لُِنَقدِّ َوَصَل.. َأْسِ

َسامِلًا إَِلْيِه

َمْرَحًبا َيا َأْواَلُد.. َما َوَراَءُكْم؟ 
َعاَدًة اَل َتْسَتْقبُِلوَننِي بِالَباِب 

 َصَدْقَت َيا ُأْسَتاَذَنا.. َوَجِديُدَنا الَيْوَم 
، اْنَضمَّ الَيْوَم إَِل َفْصِلَنا ُهَو َساِلٌ

 َمْرَحًبا َيا 
َساِلُ.. َعَلْيَك 

َتِهَد، َوإاِلَّ  َأْن َتْ
َفَل َمَكاَن لَِغْيِ 
الـُمْجَتِهِديَن 

ِف َفْصِلَنا

 إِْن َشاَء اهلُل 
ى ِمنِّي َما  َسرَتَ

َك َيُسُّ

إاِلَّ إِْن َكاَن 
َلَدْيُكْم َجِديٌد 
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ْرَس، َوَها ُهَو َناِصٌ  َحَسًنا لَِنْبَدأِ الدَّ
ُتُه، َواَل َنَزاُل ُنَواِصُل  َقْد َذَهَبْت َعْنُه ِعلَّ

ِحيِح َوالـُمْعَتلِّ َحِديَثَنا َعِن الصَّ

ابِِق  ْرِس السَّ َفَرْغَنا ِف الدَّ
ِمَن الـَحِديِث َعِن الِفْعِل 

ِحيِح َوَأْقَساِمِه الصَّ

 َأْحَسْنَت َيا َوَلِدي، َوالَيْوَم َيُدوُر 
 .. َحِديُثَنا َعِن الِفْعِل الـُمْعَتلِّ

 ُهَو ُكلُّ ِفْعٍل َماٍض َبْيَ َفَمْن َيْسَتِطيُع َتْعِريَفُه؟
ٍة ِة َحْرُف ِعلَّ َأْحُرِفِه اأَلْصِليَّ

َت ُوُجوَد َحْرِف   َأْحَسْنَت َأنََّك َقَصْ
ِة ِة ِفـي َأْحُرِف الِفْعِل اأَلْصِليَّ الِعلَّ

 َهَذا َما َفِهْمَناُه ِمْنَك َأْثَناَء 
ِحيَح ِدَراَستَِنا الِفْعَل الصَّ
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َوَلِكْن َيا ُأْسَتاَذَنا، ِف َأيِّ َمْوِقٍع 
ِة؟ ِمَن الِفْعِل َيُكوُن َحْرُف الِعلَّ

َم َيُكوُن ِف َفائِِه َأْو َعْينِِه َأْو اَلِمِه ُربَّ

ُلُه، َوَعْيُنُه   َفاُء الِفْعِل َأوَّ
َأْوَسُطُه، َواَلُمُه آِخُرُه

، َفإَِذا َكاَن  َتاٌز َيا َناِصُ ُمْ
ِل الِفْعِل،  ِة ِف َأوَّ َحْرُف الِعلَّ

َفُهَو “الـِمَثاُل”

 ِمْثَل: َوَجَد، َوَوَعَد، َوَوَصَل
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ِة  َوَلِكْن َماَذا َلْو َكاَن َحْرُف الِعلَّ
ُهَو َعْيَ الِفْعِل )َأَوَسَطَه(؟

 َوَها ُهَو َساِلٌ َبَدَأ َيْنَدِمُج َمَعَنا 
ْرِس.. َعَل َأيِّ َحاٍل،  ِف َجوِّ الدَّ

ِة،  ُط َحْرُف الِعلَّ ِعْنَدَما َيَتَوسَّ
َفُهَو الِفْعُل “اأَلْجَوُف”

ٍةِمْثَل: َناَم، َوَقاَم، َوَباَع إَِذْن َبِقَي َما َكاَن آِخُرُه َحْرَف ِعلَّ

َحاُة َعَل الِفْعِل   َأْحَسْنَت َيا َوَلِدي، َوُيْطِلُق النُّ
ٍة “النَّاِقص” الِذي َتُكوُن اَلُمُه َحْرَف ِعلَّ

ِمْثَل: َدَعا، َوَرَمى، َوَغَزا
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تِي  َذا َيا َأِحبَّ ، َوِبَ َأْحَسْنَت َيا ُبَنيَّ
َنُكوُن َقِد اْنَتَهْيَنا ِمَن الِفْعِل الـُمْعَتلِّ 
ا َساِلٌ اآلَن ُرَنا ِبَ َوَأْقَساِمِه، التِي َسُيَذكِّ

 َيْنَقِسُم الِفْعُل الـُمْعَتلُّ إَِل َثَلَثِة َأْقَساٍم 
اِقُص َوِهَي: الـِمَثاُل، َواأَلْجَوُف، َوالنَّ

ْرِس  َهَك إَِل الدَّ إَِذْن َوَقْد َأْثَبتَّ َيا َساِلُ َتَنبُّ
َفَمْرَحًبا بَِك َبْيَ إِْخَوانَِك ِف َفْصِلَنا
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َأْلَواِن  ِمْن  َلْوٌن  اأَلْمَثاَل  َأنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوَعَل 

ْعِر  ْعِر، َفإِنَّ اأَلْمَثاَل َأْشَبُه بِالشِّ ْثِر َوَلْيَسْت ِمَن الشِّ النَّ

ًة َأنَّ َأْكَثَر  اثِِر، َخاصَّ اِعُر َقْبَل النَّ الـَمْنُثوِر ُيْرِسُلُه الشَّ

ِخي  ا َلَنا الُقَدَماُء ِمْن ُمَؤرِّ َنَ ِة التِي َدوَّ اأَلْمَثاِل الَعَربِيَّ

َهُؤاَلِء  إَِل  َوْضِعَها  ِفـي  َتْرِجُع  الَعَرِبِّ  اأَلَدِب 

َعَراِء الـَجاِهِليَِّي. الشُّ

ِعيِل  َعالِيِك -َوُهْم ِمَن الرَّ َوَقْد َكاَن ُشَعَراُء الصَّ

َر  َوَبْعُضُهْم َعمَّ ِل ِمْن ُشَعَراِء الَعْصِ الـَجاِهِلِّ  اأَلوَّ

ِمْن  َنِصيًبا  َوَأْوَفَر  ا  َحظًّ َأْعَظَم  اإِلْسَلَم-  َفَأْدَرَك 

إَِل  َيْرِجُع  َذلَِك  َوَلَعلَّ  الَباِب.  َهَذا  ِفـي  إِْخَواِنِْم 

يِح  ِ الصَّ وَتَفاُعِلِهُم  الَبالِِغ  الِفْطِريِّ  اْستِْعَداِدِهُم 

ْوَن  اللَّ َهَذا  َأْبَدَعْت  التِي  اِرَخِة  الصَّ ِة  الَعَربِيَّ بِالبِيَئِة 

اَعٌة  َجَ َهُؤاَلِء  ِمْن  َواْشُتِهَر   ، ْثِريِّ النَّ اأَلَدِب  ِمَن 

الـَجِزيَرِة  َفَياِف  ِف  ِبِْم  بَِضْ ُعِرُفوا 

اِهِلَها، ِمْنُهْم َعَل َسبِيِل الـِمَثاِل:  ِفِهْم ِفـي َمَ َوَتَصُّ

َلْيُك بُن  ( و)السُّ َمَحاِن الَقْينِيُّ ا( و)َأُبو الطَّ )َتَأبََّط َشًّ

َولِيَدَة  اأَلْمَثاُل  َهِذِه  َكاَنْت  َوَقْد  ُهْم.  َوَغْيُ َلَكِة(  السُّ

ِفـي  َعَراَء  الشُّ َهُؤاَلِء  َضْت  اْعرَتَ َوَوَقائَِع  َأْحَداٍث 

َحَياِتِْم. 

َوَلْ َيَكْد َيْظَهُر اإِلْسَلُم َوَيْنَترِشُ ِفـي بَِقاِع اأَلْرِض 

َها  ًقا َوَغْرًبا َحتَّى َنَمْت َهِذِه اأَلْمَثاُل - َكَم َنَم َغْيُ َشْ

اِطِقَي  َوالنَّ بَِي  الـُمَتَأدِّ َأْلِسَنِة  إَِل  َغِة-  اللُّ آَداِب  ِمْن 

اأَلْمَثاِل  َقاِفَلَة  َوَلِكنَّ  َوَأَعاِجَم،  َعَرٍب  ِمْن  ِة  بِالَعَربِيَّ

َها ِمْن  َسائُِل َوَغْيُ ِريَق التِي َسَلَكْتَها الرَّ َلْ َتْسُلِك الطَّ

ِة ُيَغايُِر ِفـي َنْشَأتِِه  ْثِر، َفَتاِريُخ اأَلْمَثاِل الَعَربِيَّ ُصَوِر النَّ

ًة؛  َتامَّ ُمَغاَيَرًة  َسائِِل  َوالرَّ الِكَتاَبِة  َتاِريَخ  ِرِه  َوَتَطوُّ

الِكَتاَبِة  إَِل  َحاَجُتَها  َتْنَشْأ  َلْ  َة  الَعَربِيَّ َة  اأُلمَّ َأنَّ  َذلَِك 

ِفـي  َنْقَرُأَها  التِي  َنِة  الـُمَدوَّ َسائِِل  َوالرَّ َمِة  الـُمَنظَّ

ِح َأْمٍر َأْو َتْفِسرِي َظاِهَرٍة َأْو َتْأِكيِد  ُب لَِشْ الـَمَثُل ُهَو الَقْوُل الَبِليُغ الـُمْقَتَضُب الِذي ُيْضَ

َمْعًنى ِمَن الـَمَعاِن، َوَتْرِجُع َنْشَأُتُه إَِل َأْحَداٍث َقِديَمٍة، َفَأْكَثُر اأَلْمَثاِل َيُعوُد بَِنا ِفـي َنْشَأتِِه 

ا، َوَكاَدْت َتْنَحِصُ  ُة ِفـي ُعْنُفَواِن َشَباِبَ َغُة الَعَربِيَّ ، َيْوَم َكاَنِت اللُّ َوُظُهوِرِه إَِل الَعْصِ الـَجاِهِلِّ

ْحُن. ى اللَّ ِفـي َجِزيَرِة الَعَرِب، َوالَعَرُب َيْوَمئٍِذ َبِعيُدوَن َعِن اأَلَعاِجِم، َقْبَل َأْن ُيـَخالُِطوُهْم َفَيَتَفشَّ

ِتَها َغِة َوُقوَّ ٌد ُمَتَواِصٌل ِلُعْنُفَواِن اللُّ َتَجدُّ

 
ُ
احلكُم واألمثال
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َسَعْت  َواتَّ الـَحَياُة  َدِت  َتَعقَّ ِحَي  إاِلَّ  اأَلَدِب  ُكُتِب 

اأَلَقالِيِم  ِفـي  ِل  الُعمَّ إَِل  َواْحتِيَج  ْوَلِة  الدَّ ُرْقَعُة 

َوَتْنِظيِم ِسَياَستَِها  ِة  ْوَلِة اإِلْسَلِميَّ ُأُموِر الدَّ إِلِْحَصاِء 

ِة.  ِة َوالـَخاِرِجيَّ اِخِليَّ الدَّ

َتنِْق  َأْو َتْ َمِن  َذا الزَّ ْد ِبَ َلْ َتَتَحدَّ ا  َ ا اأَلْمَثاُل َفإِنَّ َأمَّ

َهِذِه  َعْنَد  ْف  َتَتَوقَّ َأْو  َقِة  يِّ الضَّ ائَِرِة  الدَّ َهِذِه  ِفـي 

ِة  اأُلْسَ ِفـي  ِة  الَيْوِميَّ الـَحَياِة  ِمَن  ا  َ نَّ أِلَ اأَلْسَباِب 

َزَماٍن  ُكلِّ  ِفـي  َتَزاُل  َواَل  َكاَنْت  َفَقْد  َوالـُمْجَتَمِع، 

يِّ  َوالَعامِّ اَذِج  السَّ ُجِل  الرَّ َأَحٍد؛  ُكلِّ  َوِعْنَد  َوَمَكاٍن، 

َقاَفِة، َكَمـا ِهَي ِعْنَد الَكاتِِب  ُدوِد الثَّ َوالـَجاِهِل َوَمْ

ِعْنَد  َكاَنْت  َم  ُربَّ َبْل  الـُمْبَتِكِر،  َواأَلِديِب  الَكبِِي 

اَذِج َوالـَجاِهِل َأْوَفَر اْستِْعَمـااًل ِمْن َغْيِِه. السَّ

يِّ  الَعامِّ ِعْنَد  الَيْوِميِّ  اأَلَدِب  ِمَن  اأَلْمَثاُل  َوُتَعدُّ 

َفاُعِل  َواِء؛ َفَظاِهُر االْستِْعَمـاِل َوالتَّ َوالَبِليِغ َعَل السَّ

ْمَثاِل  لِْلَ َحِفَظْت  التِي  ِهَي  ِة  الَيْوِميَّ الـَحَياِة  َمَع 

ُز َعْن  ا َتَتَميَّ َ ًة َأنَّ ا، َخاصَّ َرْوَنَقَها َوَأْبَقْت َعَلْيَها َحَياَتَ

ْثِر، َذلَِك َأنَّ تِْلَك الُفُنوَن اأُلْخَرى  َغْيَِها ِمْن ُفُنوِن النَّ

َصاَرْت  ابِِع  السَّ الَقْرِن  َأَواِخِر  ِفـي  َدْت  َجَ ِحَي 

ًة اَل ُوُجوَد َلـَهـا ِفـي  ًة َقِديـَمًة ِكَلِسيِكيَّ ُصَوًرا َأَدبِيَّ

اأُلَدَباِء  ِمَن  َأَحٌد  َيْسَتِطْع  َفَلْم  ِة،  الَيْوِميَّ َحَياتَِنا  َواِقِع 

َلْ  َكَمـا  الـَحَياِة،  َواِقِع  إَِل  َيْنُقَلَها  َأْن  ِريَن  الـُمَتَأخِّ

َأْو  اِرَجِة،  الدَّ ُلَغتِِهُم  إَِل  َيْنُقُلوَها  َأْن  ُة  الَعامَّ َيْسَتِطْع 

ُر  ا ِمْن ُنُفوِسِهْم َوَحَياِتُِم التِي َتَتَطوَّ َأْن َتْأُخَذ َمَكاَنَ

َيْوًما َبْعَد َيْوٍم.
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رسوم: 

محمد 

الدندراوي

الَمْغُروُر  الَخِبيُر 

وَدِة َوَحِديُث الدُّ

 َلَقْد َأْزَعَجْتنِي َأْعَطاُل 
َهَذا الـَحاُسوِب

 َهلَّ َعَرْضَتُه َعَل َأَحِد 
ِصَي ِف  الـُمَتَخصِّ

إِْصَلِح الـَحَواِسيِب

 َسَيْحُضُ اآلَن َصِديٌق 
تِِه ِف  َثنِي َكثًِيا َعْن ِخرْبَ َحدَّ
اِل إِْصَلِح الـَحَواِسيِب،  َمَ

َفْلَتْعِرْضُه َعَلْيِه

الـُمِهمُّ َأْن َيُكوَن َحاِذًقا بِالِفْعِل

َثنِي َكثًِيا َعْن   َلَقْد َحدَّ
ُقْدَراتِِه الـَخاِرَقِة ِف َهَذا 
الـَمَجاِل.. َها ُهَو َقْد َجاَء
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الَمْغُروُر  الَخِبيُر 

وَدِة َوَحِديُث الدُّ

َلُم َعَلْيُكْم َيا َشَباُب  السَّ
ْوِقيِت الـُمَناِسِب،  ِجْئَت ِف التَّ

َذا الـَحاُسوِب  َفاْنُظْر َما ِبَ

 َما َشْكَواُكْم ِمْنُه؟ 
 َتْكُثُر َأْعَطاُلُه، 

َفاُتُه الـُمَفاِجَئُة َوَتَوقُّ

 اَل َتْقَلْق َيا َصِديِقي، َسْوَف َأْجَعُل 
ـ)ُدوَدًة( َهِذِه اأَلْعَطاَل َمْ

َما َشاَء اهلُل.. َيْبُدو َأنََّك 
ٌن ِف َهَذا الـَمَجاِل ُمَتَمكِّ

ههههه.. َأَنا ِمَن اأَلْسَمِء
الـَمْعـ )ُدوَدِة( التِي َتْسَتِطيُع 
إِْصَلَح َأيَّ َعَطٍب بِاحَلاُسوِب

 إَِذْن َسْوَف 
ُن ِمْن  َتَتَمكَّ

إِْصَلِح 
َحاُسوِب



النهاية 14

 الـُمْشِكَلُة َتْكُمُن ِف ُكلِّ َهِذِه 
اأَلْسَلِك الـَمْمـ)ُدوَدِة(

ْف! َلَقْد   َيا َهَذا َتَوقَّ
ْبَت الـَحاُسوَب َخرَّ

 ثِْق ِب َواَل َتُكْن 
َأْعَصاُبَك َمْشـ)ُدوَدًة(

ِذِه  َك اهلُل، َلَقْد َأْفَسْدَت َحاُسوِب ِبَ َساَمَ
ُل إِِل ُكلِّ َكَلِمَك وَدِة( التِي َتَتَسلَّ )الدُّ



شخصّيات تاريخّيةشخصّيات تاريخّية

ِمْن ِمْحَنِة الِوَلَيِة ِإَلى ِمْنَحِة الِعْلِم

اِفِعيُّ اإِلَماُم الشَّ
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ـائِِب بِن ُعَبْيِد بـِن َعْبِد َيِزيَد  ُد بُن إِْدِريَس بِن الَعبَّاِس بِن ُعْثَمــاَن بِن َشـاِفِع بِن السَّ َأَنـا ُمــَحمَّ
ِلِب بِن َعْبـِد َمَناٍف. ِعْشـُت ِعيَشـَة الَيَتاَمى الُفَقـَراِء، َوَحِفْظـُت الُقْرآَن  بـِن َهاِشـِم بِن الــُمطَّ
َعـَلَّ  اهلُل  َأْنَعـَم  َوَقـْد  الَكِريـَم، 
ْهُت   َفاتَّــجَ  ، احِلْفـظِ َعـِة  بُِسْ
ِحْفـَظ  َأْتــَمْمُت  َأْن  َبْعـَد 
إَِلــى  الَكِريـِم  الُقـْرآِن 
َرُسـوِل  َأَحاِديِث  ِحْفـِظ 
َعَلْيـِه  اهلُل  -َصــىَّ  اهللِ 
ُكْنـُت  َفَقـْد  َم-  َوَسـلَّ
َجــْمِعَها،  َعَى  َحِريًصـا 
إَِلــى  َأْسـَتِمُع  َفُكْنـُت 
َفَأْحَفـظُ  ثنَِي  الــُمَحدِّ
ـْمِع، ُثمَّ  الــَحِديَث بِالسَّ
الــَخَزِف  َعـَى  َأْكُتُبـُه 
الــُجُلوِد  َوَعَى  َأْحَياًنـا، 

ُأْخـَرى.

اِفِعيُّ اإِلَماُم الشَّ
ْلَطاِن إَِلـى الِعْلِم  َلْتُه الـِمْحَنُة ِمَن الِوَلَيِة َوالسُّ اِعُر الِذي َحوَّ الَفِقيُه الشَّ
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َوَراَء  َحـاِل  ْ التَّ ِفــي  َطِويـًا  َوْقًتـا  َقَضْيـُت 
ـَة َفَاَزْمُت  َطَلـِب الِعْلـِم، َحتَّـى َخَرْجُت ِمـْن َمكَّ
ـُم ُلَغَتَهـا، َوآُخـُذ ِطَباَعَهـا،  ُهَذْيـًا بِالَباِدَيـِة، َأَتَعلَّ
َوَكاَنـْت َأْفَصَح الَعـَرِب، َأْرَحُل بَِرِحيِلِهـْم، َوَأْنِزُل 
َة َجَعْلُت ُأْنِشـُد  ــا َرَجْعـُت إَِل َمكَّ بُِنُزولِــِهْم، َفَلمَّ

َواأَلْخَبـاَر. اآلَداَب  َوَأْذُكـُر  اأَلْشـَعاَر، 

ـَة َعـَى َمـْن َكاَن ِفيَهـا ِمـَن  َطَلْبـُت الِعْلـَم بَِمكَّ
ثنَِي، َحتَّـى َأِذَن لِــي ُمْسـِلُم بُن  الُفَقَهـاِء َوالــُمَحدِّ
ْنِجـيُّ بِالُفْتَيـا، َوَقـاَل لِــي: َأْفـِت َيـا َأَبـا  َخالِـٍد الزَّ

َعْبـِد اهللِ، َفَقـدْ آَن َلـَك َأْن ُتْفتِـَي.

َوَكاَن َذلِـَك ِفــي َوْقٍت اْنَتَشَ اْسـُم َمالٍِك ِفــي 
ْكَبـاُن، َوَبَلَغ َشـْأًوا ِمـَن الِعْلِم  اآلَفـاِق، َوَتَناَقَلْتـُه الرُّ
تِي إَِل الــِهْجَرةِ إَِل  َوالــَحِديِث َبِعيًدا، َفَسـَمْت ِهَّ
املِديَنـِة ِفــي َطَلِب الِعْلـِم، َوَلِكنِّي َلْ َأَشـْأ َأْن َأْذَهَب 
ِديَنِة َخاِلَ الِوَفاِض ِمْن ِعْلـِم َمالٍِك -َرِضَ  إَِل الــمَ
ـَة  َأ ِمـْن َرُجـٍل بَِمكَّ اهلُل َعْنـُه- َفاْسـَتَعْرُت الــُمَوطَّ
َوَحِفْظُتـُه، ُثـمَّ َذَهْبـُت إَِل َمالِـٍك َأْحُِل َمِعـي ِكَتاَب 
ـِذهِ الــِهْجَرةِ َأَخَذْت  ـَة، َوِبَ َتْوِصَيـٍة ِمْن َوالِــي َمكَّ
ــا َرآنِــي  َحَياتِــي َتتَِّجـُه إَِل الِفْقـِه بُِجْمَلتَِها، َوَلـمَّ
ُد!  مَّ َمالِـٌك -َوَكاَنـْت َلـُه ِفَراَسـٌة- َقاَل لِــي: َيـا حُمَ
، َفإِنَّـُه َسـَيُكوُن َلَك  َعاِصَ اتَّـق ِاهلَل، َواْجَتنِـبِ الــمَ
ـْأِن، إِنَّ اهلَل َتَعاَلــى َقْد َأْلَقى َعَى َقْلبَِك  َشـْأٌن ِمَن الشَّ

ُنوًرا، َفـَا ُتْطِفْئُه بِالــَمْعِصَيِة.

ُثـمَّ َقـاَل ِل: إَِذا َمـا َجـاَء الَغـُد َتْأتِنِي، َفَغـَدْوُت 
 ، َعَلْيـِه َواْبَتـَدْأُت َأْقـَرُأ َظاِهـًرا َوالِكَتاُب ِفــي َيَديَّ
َأْعَجَبـُه   ، َأْقَطـعَ َأْن  َوَأَرْدُت  ا  َمالِـكً ْبـتُ  يَّ َتَ ـاَ  َفُكلَّ
ُحْسـُن ِقَراَءتِــي َوإِْعَرابِــي، َفَيُقـوُل: َيـا َفَتـى ِزْد، 

اٍم َيِسـرَيةٍ. َحتَّـى َقَرْأُتـُه َعَلْيـِه ِفــي َأيَّ

َهْت َنْفِس إَِلـى َعَمٍل  ـا َماَت َمالٌِك، اتَّــجَ َوَلـمَّ

َأْكَتِسـُب ِمْنُه َمـا َيْدَفُع َحاَجتِي َوَيْمَنـُع خَصاَصتِي، 
َوَصاَدَف ِفــي َذلِـَك الَوْقـِت َأْن َقِدَم إَِل الــِحَجاِز 
َمـُه َبْعـُض الُقَرِشـيِّنَي ِفــي َأْن  َوالِــي الَيَمـِن، َفَكلَّ
ـي َمـا  َأْصَحَبـُه، َفَأَخَذنِــي َمَعـُه، َوَلْ َيُكـْن ِعْنـَد ُأمِّ
ْلُت َمَعُه،  ُل بِـِه، َفَرَهْنـُت َداًرا، َفَتَحمَّ ُتْعِطينِي َأَتــَموَّ

َمــا َقِدْمَنـا الَيَمـَن َعِمْلـُت َلُه َعـَى َعَمٍل. َفلَّ

َعْبـِد  بـِن  الــَحاِرِث  َبُنـو  ـا  َوِبَ َنْجـَراَن  ُولِّيــتُ 
الــَمَداِن، َوَمَوالِــي َثِقيـٍف، َوَكاَن الَوالِــي إَِذا َأَتاُهـْم 
َصاَنُعـوُه، َفَأَراُدونِــي َعـَى َنْحـِو َذلِـَك َفَلـْم جَيِـُدوا 
ِْمــُت بَِأنَّنِـي َمـَع الَعَلِويَّـِة،  ِعْنـِدي ُمْبَتَغاُهـْم، ُثـمَّ اتُّ
ـُة  َفـُر التِّْسـَعُة الَعَلِويَّ ِشـيُد َأْن َيــْحُضَ النَّ َفَأْرَسـَل الرَّ
ِشـيِد- َوَأَنـا َمَعُهْم، َفَقَتَل  -َوَكاُنـوا َقْد َخَرُجوا َعَى الرَّ
ـِد بِن  مَّ تِـي َوَشـَهاَدةِ حُمَ ةِ ُحجَّ التِّْسـَعَة، َوَنَجـْوُت بُِقـوَّ
الــَحَسِن لِــي. َكاَن ُقُدوِمي َبْغَداَد ِفــي َهِذهِ الـِمْحَنِة 
ابَِعـِة َوالثََّاثِـنَي ِمْن  َسـَنَة )184هــ( َأْي َوَأَنـا ِفــي الرَّ
ُعْمـِري، َوَلَعلَّ َهِذهِ الــِمْحَنَة التِي َنَزَلْت بِــي َسـاَقَها 
ْلَطاِن. َه إَِل الِعْلِم اَل إَِلـى الِواَلَيِة َوالسُّ تَّــجِ اهلُل إَِلــيَّ أِلَ

ُروَس ِفــي الـَحَرِم  ْلِقَي الدُّ َة أِلُ ُعْدُت إَِلــى َمكَّ
 ، ، َوَأْلَتِقَي َأْهَل الِعْلِم ِفــي َمْوِسِم الــَحجِّ يِّ الــَمكِّ

َد بـَن َحْنَبَل. َوِفــي َهـَذا اأَلَواِن الَتَقْيُت َأْحَ

انَِيِة َسـَنَة )195هـ(،  ِة الثَّ اَد لِلَمرَّ ُثمَّ َنَزْلُت َبْغـدَ
بِـِه  َوَضْعـُت  الـِذي  َسـاَلة«  »الرِّ ِكَتـاَب  ْفــتُ  َوَألَّ

الِفْقِه.  اأَلَسـاَس لِِعْلـِم ُأُصـوِل 

، َحْيُث ُقْلُت: اْنَتَقْلُت َبْعَد َذلَِك إَِل ِمْصَ

َلَقْد َأْصَبَحْت َنْفِس َتُتوُق إَِل ِمْصَ

ا َأْرُض املََهاِمِه َوالَقْفِر َوِمْن ُدوِنَ

َفَواهللِ َمـا َأْدِري َألِْلـَفـْوِز َوالِغـَنـى

ى َقْبِي ـَ ُأَساُق إَِلْيَها َأْم ُأَساُق إِل
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َسْلَمان 
َعْبَر اأَلْزمان

ْرَنا َعَل  ، َلَقْد َتَأخَّ ا َيا َعمِّ َهيَّ
ِة ْعِريَّ َمْوِعِد اأُلْمِسَيِة الشِّ

 اَل َيَزاُل الَوْقُت 
ًرا َيا َسْلَمُن ُمَبكِّ

 اَل َتْنَس َأنَّنِي ُأَشاِرُك ِف 
اأُلْمِسَيِة بِإِْلَقاِء َقِصيَدٍة

 َأْعَلُم َذلَِك َيا َوَلِدي، َوَلِكْن، 
ْيَلَة  َأيُّ َقِصيَدٍة َسْوَف ُتْلِقيَها اللَّ

َعَل َمَساِمِع الـُحُضوِر

ُر َقِصيَدَة "َصْوُت   َهْل َتَتَذكَّ
َصِفِي الُبْلُبِل" التِي َأْقَرْأَتنِي 

ْيَلَة إِيَّاَها؟.. َسُأْلِقيَها اللَّ

َها َقِصيَدٌة  َوَلِكنَّ
َصْعَبٌة َيا ُبَنيَّ 
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ا ُتَ َوِلََذا اْخرَتْ

ٌق َيا َسْلَمُن ا، اْختَِياٌر ُمَوفَّ  َلَقْد َخِشيُت َأْن ُتْربَِكُه َكِلَمُتَ
ُه َأَصَّ َعَل َأْن َتُكوَن  َوَلِكنَّ
َقِصيَدَتُه ِف َهِذِه اأُلْمِسَيِة

 اَل ُبدَّ ِمْن َأنََّك ُتِبُّ اأَلْصَمِعيَّ 
َصاِحَب الَقِصيَدِة َيا َسْلَمُن

 ،  َهاه.. اَل َأْعِرُف اأَلْصَمِعيَّ
ُفُه َقِريًبا َوَلِكْن َحْتًم َسْوَف َأَتَعرَّ
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َلَقْد ُكْنُت َفُخوًرا بَِك 
ْيَلَة َيا َسْلَمُن  اللَّ

َي الـَحبِيَب،   َأْشُكُرَك َيا َعمِّ
ْيَلَة  َوَلِكنِّي ُأِريُدَك َأْن ُتِعَييِن اللَّ

ُفنِي اأَلْصَمِعيَّ ُكُتًبا ُتَعرِّ

 َلَك َما َتَشاُء َيا َسْلَمُن َسُأِعُيَك 
ُموَعًة ِمَن الُكُتِب َتَتَناَوُل  َمْ

َحَياَة اأَلْصَمِعيِّ َوِعْلَمُه

وَرَة  َيا إَِلِي! إِنََّك ُتْشبُِه الصُّ
التِي َرَسْمُتَها َلَك ِف َخَياِل

َوَهْل َرَسْمَت ِل 
ُصوَرًة ِف َخَيالَِك؟

َم َقَرْأُت َلَك َأْو َعْنَك   َنَعْم َيا َسيِِّدي، ُكلَّ
ِلُس َأَماِمي ُلَك َوَكَأنََّك َتْ يَّ ُكْنُت َأَتَ
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 َوَهْل َيْذُكُريِن 
ُروَن؟ الـُمَتَأخِّ

َنَعْم َيا َسيِِّدي، َفَأْنَت َأَحُد 
ْعِر َغِة َوالشِّ ِة الِعْلِم بِاللُّ َأئِمَّ

 َوبَِم َيْذُكُروَننِي؟

اَء ِفـي   َيُقوُلوَن إِنَّ َلَك َيًدا َغرَّ
ْعِر.. اَل ُيْعَرُف ِمْثُلَك ِفـي  الشِّ
َواَيِة  الِعْلِم بِِه، َوِفـي َكْثَرِة الرِّ

 َوَماَذا َوَصَلُكْم ِمْن 
؟ ُكُتبِي َيا ُبَنيَّ



22

 َمَع اأَلَسِف َيا إَِماُم، َلْ َيِصْلَنا 
َنا َنْعِرُف  ِمْنَها إاِلَّ الَقِليُل، َوَلِكنَّ

الَكثَِي َعْن ِعْلِمَك 

ْطَواِف  ْعُتُه َيا َوَلِدي بَِكْثَرِة التَّ  َلَقْد َجَ
ِفـي الَبَواِدي، َأْقَتبُِس ِمْن ُعُلوِمَها 

ا الـُخَلَفاَء ى َأْخَباَرَها، َوُأْتُِف ِبَ َوَأَتَلقَّ

ْبَت   َعِلْمُت َأنََّك ُلقِّ
ْعِر" بِـ"َشْيَطان الشِّ

ُه الـَخِليَفُة   هههههههه.. َنَعْم، إِنَّ
 ، ِشيُد. َأْطَلَقُه َعَلَّ الَعبَّاِسُّ َهاُروُن الرَّ

إِلِْعَجابِِه بَِم َكاَن َيْسَمُع ِمنِّي
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َدِت الَعَلَقُة َبْيَنَك   َوَكْيَف َتَوطَّ
؟ ِشيِد إَِل َهَذا الـَحدِّ َوَبْيَ الرَّ

َغِة  ا لِلُّ ِشيُد ُمِبًّ َلَقْد َكاَن الرَّ
ْعِر َوَأْخَباِر الَعَرِب، َوُكْنُت  َوالشِّ
َعَها َوُأْحِسُن َعْرَضَها ُأْحِسُن َجْ

ِشيَد  َتنِي َأنََّك ُكْنَت ُتْتِحُف الرَّ  َلَقْد َأْخرَبْ
بِِعْلِمَك، َفبَِم َكاَن ُيْتِحُفَك ُهَو؟

َأْت  َكاَن ُيْتِحُفنِي بِالَعَطاَيا. َكَم َهيَّ
اَلَسُتُه َأْن َيِذيَع ِصيتِي ِفـي  ِل ُمَ

ْعِر َغِة َوالشِّ الِِس الّلُّ ُكلِّ َمَ



  سوق      
الوراقني

24

اَلِثنَي َلْيَلًة َقَضاَها التَّْوِحيِديُّ   ُمَساَمرَاُت َسْبٍع َوثثَ

ِفـي ُمَناَدَمِة الَوِزيِر الَعارِِض

اإلمتاع واملؤانسة

ٌة ُمْتَِعٌة، َذلِــكَ َأنَّ َأَبا الَوَفاِء  َوِلََذا الِكَتـاِب ِقصَّ

ِب َحيَّـاَن َوالَوِزيـِر َأِب  الــُمَهْنِدَس َكاَن َصِديًقـا أِلَ

َب َأُبـو الَوَفـاِء َأَبـا َحّيـاَن  َعْبـِداهللِ الَعـاِرِض، َفَقـرَّ

ِمـَن الَوِزيـِر، َوَوَصَلـُه بِـِه، َوَمَدَحـُه ِعْنـَدُه، َحتَّـى 

ِرِه، َفَسـاَمَرُه َسـْبًعا  اَن ِمْن ُسـمَّ َجَعـَل الَوِزيُر َأَبا َحيَّ

اِدُثـُه ِفيَهـا، َوَيْطـَرُح الَوِزيُر  َوَثَلثِـَي َلْيَلـًة، َكاَن ُيَ

َتِلَفـٍة  َعَلْيـِه َأْسـئَِلًة ِفــي َمَسـائَِل ُمْ

اَن. َفُيِجيـُب َعْنَهـا َأُبـو َحيَّ

ُثـمَّ َطَلـَب َأُبـو الَوَفـاِء ِمـْن َأِب 

اَن َأْن َيُقصَّ َعَلْيـِه ُكلَّ َما َداَر َبْيَنُه  َحيَّ

َوَبـْيَ الَوِزيـِر ِمْن َحِديـٍث، َفَأَجاَب 

َأُبو َحيَّـاَن َطَلـَب َأِب الَوَفـاِء، َوَنَزَل 

َن  ُيـَدوِّ َأْن  ـَل  َوَفضَّ ُحْكِمـِه،  َعـَل 

لَِيْشـَتِمَل  َذلِـَك 

َعـَل ُكلِّ َمـا َداَر َبْيَنـُه َوَبـْيَ الَوِزيِر ِمْن َدِقيـٍق َوَجِليٍل 
، َفَكاَن "اإلِْمَتاُع َوالـُمــَؤاَنَسُة". َوُحْلٍو َوُمـرٍّ

َولِلِكَتـاِب َنِصيـٌب َكبِـٌي ِمِن اْسـِمِه، َفُهـَو ُمْتٌِع 
َعـَل الــَحِقيَقِة؛ َفَقـْد َخـاَض ُكلَّ َبْحـٍر، َوَغـاَص 
ا،  ٍة، َفاْبَتـَدَأ َأُبـو َحيَّـاَن ِكَتاَبـُه ُصوِفيًّ ِفــي ُكلِّ ُلــجَّ

ًثـا، َوَخَتَمـُه َسـائًِل ُمْلِحًفـا. دِّ ُه ُمَ ـطَ َوَتَوسَّ

ُن  ـمَ َأُبـو َحيَّـاَن ِكَتاَبـُه إَِل َلَيـاٍل، َفـَكاَن ُيَدوِّ َقسَّ
ِفــي ُكلِّ َلْيَلـٍة َمـا َداَر ِفيَها َبْيَنـُه َوَبْيَ 
ِل"،  "َقـاَل  َطِريَقـِة:  َعـَل  الَوِزيـِر 
و"َسـَأَلنِي"، و"ُقْلـُت َلـُه" و"َأَجْبُتُه".

ُح الــَمْوُضوَع  َوَكاَن الـِذي َيْقـرَتِ
ـَؤاَل ُهـَو الَوِزيـُر،  َدائِـًم َوَيْطـَرُح َالسُّ
َوَأُبـو َحيَّـاَن ُيِيـُب َعـمَّ ُسـئِل، لِـَذا 
َعًة  َكاَنـْت َمْوُضوَعاُت الِكَتـاِب ُمَتَنوِّ

؛ إِْذ َيُضمُّ ُمَساَمَراِت  ، ُيَعدُّ ِمْن ُعُيوِن اأَلَدِب الَعَرِبِّ ْوِحيِديِّ اَن التَّ ِب َحيَّ "اإِلْمَتاُع َوالـُمَؤاَنَسُة" ِكَتاٌب أِلَ
ْوِحْيِديُّ ِفـي ُمَناَدَمِة الَوِزيِر َأِب َعْبِداهللِ الَعاِرِض، َوُهَو ِفـي َثَاَثِة َأْجَزاٍء، َكَا  َسْبٍع َوَثَاثنَِي َلْيَلًة َقَضاَها التَّ

ابِِع، َولِـَا َكاَن َيُدوُر ِفـي  اِن ِمَن الَقْرِن الرَّ َيُضمُّ الِكَتاُب َأْضَواًء َكاِشَفًة لِـَحَياِة اأُلَمَراِء ِفـي النِّْصِف الثَّ
الِِسِهْم ِمْن َحِديٍث َوِجَداٍل َوُخُصوَمٍة. َمَ
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َضـعُ  َتْ اَل  َطِريًفـا  ًعـا  َتَنوُّ

 ، َتْبِويــبٍ َواَل  تِيــبٍ  لرَِتْ

ْطـَواِت  ِلُ َضـعُ  َتْ إِنَّـمَ 

اِن الــَخَياِل  الَعْقـِل َوَطَيَ

الــَحِديِث،  َوُشـُجوِن 

َلَنِجَد ِفــي الِكَتاِب  َحتَّى 

ِعْلـٍم  ُكلِّ  ِمـْن  َمَسـائَِل 

ـوٍن َوَأْخـَلٍق  ؛ َأَدٍب َوَفْلَسـَفٍة َوَحَيـَواٍن َوُمُ َوَفـنٍّ

َوَطبِيَعـٍة َوَبَلَغـٍة َوَتْفِسـٍي َوَحِديـٍث َوِغَنـاٍء َوُلَغـٍة 

الَعـْصِ  لَِفَلِسـَفِة  َشـْخِصيَّاٍت  ِليـِل  َوَتْ َوِسَياَسـٍة 

َوُأَدَبائِـِه َوُعَلَمئِـِه، َوَتْصِويـٍر لِلَعـاَداِت َوَأَحاِديـِث 

ُحـُه. َيُطـوُل َشْ ِمَّـا  َذلِـَك  َوَغـْيِ  الــَمَجالِِس، 

َوِفــي الِكَتـاِب النَّـصُّ الَوِحيـُد الِذي َكَشـَف 

َفـا، َوَقْد َنَقَلـُه الِقْفِطيُّ  َلَنـا َعْن ُمَؤلِِّفـي إِْخَواِن الصَّ

اَن َعـْن َهِذِه  َعْنـُه، إِْذ َكاَن الَوِزيـُر َقـْد َسـَأَل َأَبـا َحيَّ

َفَها. َسـائِِل َوَمـْن َألَّ الرَّ

اَن ِفــي الِكَتاِب ُأْسُلوٌب َأَدِبٌّ  َوُأْسـُلوُب َأِب َحيَّ

ُه  َراٍق َكَعْهِدِه ِفــي َسـائِِر ِكَتاَباتِِه، َفُيْمِكُن الَقْوُل بَِأنَّ

ُر َأْبـَدَع َتْصِويٍر  َوإِْن َكاَن "َأْلـُف َلْيَلـٍة َوَلْيَلـٍة" ُيَصـوِّ

َة ِفــي َمَلِهيَهـا َوِفَتنَِها َوِعْشـِقَها،  ـْعبِيَّ الــَحَياَة الشَّ

ُر َحَيـاَة الـُوَزَراِء؛  َفـ"اإِلْمَتـاُع َوالــُمَؤاَنَسُة" ُيَصـوِّ

ـا ِفــي  ـُروَن. َوِكَلُهَ َكْيـَف َيْبَحُثـوَن، َوِفيـَم ُيَفكِّ

ــٍم إَِل َلَياٍل، َوإِْن َكاَن "اإِلْمَتاُع  َشـْكٍل َقَصِصٍّ ُمَقسَّ

َوالــُمَؤاَنَسُة" َحـظُّ الــَخَياِل ِفــيِه َأَقلَّ ِمـْن "َأْلف 

َوَلْيَلٍة". َلْيَلـٍة 

الَعبَّـاِس  بـِن  ـِد  مَّ ُمَ بـُن  َعـِلُّ  َحيَّـاَن  َوَأُبـو 

 ، اِديُّ الَبْغـدَ ْوِحيـِديُّ  التَّ
ٌف،  ُمَتَصـوِّ َفْيَلُسـوٌف 
َوَأِديـٌب َبـاِرٌع، ِمـْن َأْعَلِم 
الــِهْجِريِّ  ابِـِع  الرَّ الَقـْرِن 
َعاَش  الــَخاِمِس.  َوَأَوائِِل 
َبْغـَداَد  ِفــي  اِمـِه  َأيَّ َأْكَثـَر 
َوإَِلْيَها ُيْنَسـُب، َوَقـْد اْمَتاَز 
ـاِل اأُلْسـُلوِب،  َكاِء َوَجَ ِة الـذَّ َقاَفـِة َوِحـدَّ بَِسـَعِة الثَّ
َوَغـَزاَرِة  ِة،  الــَمدَّ ِع  بَِتَنـوُّ َفاُتـُه  ُمَؤلَّ اْمَتـاَزْت  َكـَم 
َنـَواِدَر  ِمـْن  َنْتـُه  َتَضمَّ َعـمَّ  َفْضـًل  الــُمْحَتَوى؛ 
ِة  َوإَِشـاَراٍت َتْكِشـُف بَِجَلٍء َعِن اأَلْوَضـاِع الِفْكِريَّ
َعاَشـَها،  التِـي  لِلِحْقَبـِة  ِة  َياِسـيَّ َوالسِّ ـِة  َواالْجتَِمِعيَّ
َوِهـَي َبْعـَد َذلِـَك َمْشـُحوَنٌة بِآَراِء الــُمَؤلِِّف ِفــي 
ِريـَن َوُكتَّاٍب. ِه ِمـْن ِسَياِسـيَِّي َوُمَفكِّ ِرَجـاِل َعـْصِ

ْكـِر َأنَّ َمـا َوَصَلَنـا ِمـْن َمْعُلوَمـاٍت  َجِديـٌر بِالذِّ
ا اَل  َ ْوِحيـِديِّ َقِليـٌل َوُمْضَطـِرٌب، َوَأنَّ َعـْن َحَياِة التَّ
ـا الَيِقـُي َفـَل  ـا َوَتْرِجيًحـا؛ َأمَّ َتْعـُدو َأْن َتُكـوَن َظنًّ
اَن َنْفُسـُه َعْن َنْفِسـِه  َيـَكاُد َيَتَجـاَوُز َمـا َذَكَرُه َأُبو َحيَّ
اُهِلِه  ِفــي ُكُتبِِه َوَرَسـائِِلِه، َوَلَعـلَّ َهَذا َراِجـٌع إَِل َتَ
ِخيِه؛ َذلَِك الــَمْوِقُف  ِه َوُمَؤرِّ ِمـْن ِقَبـِل ُأَدَباِء َعـْصِ
ِفِه  َب ِمْنُه َياُقوٌت الــَحَمِويُّ ِفــي ُمَصنَّ الـِذي َتَعجَّ
ـِهِي "ُمْعَجـم اأُلَدَبـاِء" َمـا َحـَدا الــَحَمِويَّ إَِل  الشَّ
ْوِحيـِديِّ  التَِقـاِط َشـَذَراٍت ِمَّـا َوَرَد ِفــي ُكُتـِب التَّ
ٍة َشـَغَلْت  َعَرًضـا َعـْن َنْفِسـِه َوَتْضِمينَِها ِفــي َتْرَجَ
َبُه بَِشـْيِخ  َة َصْفَحاٍت ِمـْن ُمْعَجِمـِه َذاَك، َكَم َلقَّ ِعـدَّ
َردِّ  ِمـْن  َكَنـْوٍع  اأُلَدَبـاِء؛  َوَفْيَلُسـوِف  ـِة  وِفيَّ الصُّ

. االْعتَِبـاِر لِـَهــَذا الَعـاِلِ الَفذِّ



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه لستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  الخرتاعات،  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 اخرتع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكرتونيـة، تصوِّب له أخطاَءه اللغوية.
رسوم:

محمد صالح درويش

26

َهْل َأْنُتْم َجاِهُزوَن َيا َشَباُب؟

وَن َنا ُمْسَتِعدُّ َنَعْم َيا َسيِِّدي، ُكلُّ
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ُب ا الـُمَدرِّ َ َك الَيْوَم َأيُّ َوَهْل ُزَمَلُؤَك بَِنْفِس َسْوَف َتَرى َما َيُسُّ
الـَحَمـاَسِة؟

ي
وي  وي  وي  و

َبْل ُقْل 
"بِالـَحَمـاَسِة َنْفِسَها"
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 َما َهَذا َيا َجابُِر.. َهْل َنْحُن ِف 
ٍة؟ ِة ُلَغٍة َعَربِيَّ َتْدِريٍب َأْم ِف ِحصَّ

ُب،  ا الـُمَدرِّ َ اَل َتْنَزِعْج َأيُّ
َسْوَف َتْعَتاُد َساَعتِي َوَتْسَتِفيُد 

ِمْنَها َكثًِيا

 َوَما َوْجُه اْستَِفاَدِت؟

 َسْوَف َتْلَمُسَها بَِنْفِسَك 
َبْعَد َأْن َتْعَتاَد َعَلْيَها
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َلَقْد َبَذْلَنا َجْهًدا َجِهيًدا َحتَّى َوَصْلَنا 
َعاُيِش َمَعَها إَِل َهِذِه الـَحاَلِة ِمَن التَّ

ي  وي  وي  وي
و

اَل َتُقْل: "َجْهًدا َجِهيًدا"، 
َوَلِكْن ُقْل: "َجْهًدا َجاِهًدا"

 َأَتَنَّى َأْن َأِصَل إَِل َهِذِه 
الـَمْرَحَلِة ِمْن َغْيِ َجْهٍد َجاِهٍد
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َب..   َأَرَأْيَت َيا َسيِِّدي الـُمَدرِّ
َها َقِد اْسَتَفْدَت ِمْنَها َوَنَطْقَت بِِمْثِل 

َبْت َلَنا َما َصوَّ

َوِلَ اَل؟ َما ُدْمُت َقْد 
َواَب، َفِلَم  َعَرْفُت الصَّ
َهَذا َحاُلَنا َجِيًعا َأْعِدُل َعْنُه إَِل الـَخَطأِ؟

َمَع َساَعِة َجابٍِر
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اَعِة   َدْعَنا ِمَن السَّ
ْدِريِب َواْنَتبُِهوا إَِل التَّ

ا َيا َجابُِر َيْنَبِغي َعَلْيَك َأالَّ  َهيَّ
ا َيْأُخُذ الُكَرَة ِمْنَك َتَدَع َصاحِلً

اَل َتُقْل: "َيْنَبِغي َعَلْيَك"، 
َوَلِكْن ُقْل: "َيْنَبِغي َلَك"

ي  وي  وي  وي
و



ية
ها

لن
ا
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َب، َوإاِلَّ  اْحَذْر َيا َسيِِّدي الـُمَدرِّ
ِف ْ َفَسَتُكوُن َأْهَداُفَنا َمُْنوَعًة ِمَن الصَّ

ههههههههه.. َسْوَف َأِقُف َلُكْم 
ُب َأْخَطاَء َتِْريِر الُكَرِة،  بِالـِمْرَصاِد، ُأَصوِّ

َغِة اَعُة َأْخَطاَء اللُّ ُب َلُكُم السَّ َكَم ُتَصوِّ
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رسوم: َقَطَعْت َجِهيَزُة َقْوَل ُكلِّ َخِطيٍب

وفــاء 

شــطا
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ْأَر ْأَر الثَّ َيا َقْوِم َيا َقْوِم، الثَّ
ُث ُجُل، َعْن َأيِّ َثْأٍر َتَتَحدَّ ا الرَّ َ  َما َخْطُبَك َأيُّ

 َخَرَج َعَلْيَنا َمْن َتْعَلُموَن 
ٍة َوَقَتُلوا  َعَل ِحِي ِغرَّ
ِة ِرَجالَِنا َرُجًل ِمْن ِخْيَ

ُهْم  َواهللِ َلَنْثَأَرنَّ َلُه َوَلُنِذيَقنَّ
َأَشدَّ الَعَذاِب َحتَّى َتْعَلَم 

َأْحَياُء الَعَرِب َأنَّ ِدَماَءَنا َغالَِيٌة
ْوُم َعَلْيَنا َحَراٌم َحتَّى  النَّ

ْن َقَتَل َأَخاَنا َنَناَل ِمـمَّ

َمْوِرُد الَعْقِل َوالـِحْكَمِة َوَأيُّ َمْوِرٍد ُتِريُدَنا َأْن ُنوِرُدُه إِبَِلَنا؟َما َهَكَذا ُتوَرُد اإِلبُِل 
َماِء َوَحْقِن الدِّ

َلْو َرَأْيَت َرُجًل ِمْن 
َأْفَضِل ِرَجاِل َقبِيَلتَِك 
َماِء  َبَل بِالدِّ َوَقْد َتَسْ
َلَكاَن َرْأُيَك َغْيَ َهَذا 

ا ُشْؤٌم َ ْؤُم َعَل  اَل ُتوِقُدوا َناَر الـَحْرِب َفإِنَّ  الشُّ
َأ رَّ َمْن َبَغى َوَتَ
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ا النَّاُس َأَلْيَس ِمْنُكْم َرُجٌل َرِشيٌد! َ ِت اأَلْقَلُم َأيُّ َجفَّ
ُيوِف َحِديُثَها َولِلسُّ

َدْعُكْم ِمْن َهَذا الـَحِديِث، 
َوَسآتِيُكْم ِبِْم َصاِغِريَن 

ِمُلوَن إَِلْيُكْم ِدَيَة َأِخيُكْم َيْ

 اَل َناَمْت َأْعُيُ الـُجَبَناِء.. 
َواهللِ َلْن َأْغِمَد َسْيِفي َحتَّى َتَتَفاَوُضوَن ِفـي ِدَيِة َوِدَماِء َأِخيُكْم 

َأْحُصَد بِِه ُرُؤوَس َقَتَلِة َأِخي 

َيا َقْوِم، َلَقْد َظِفَر 
ِرَجاٌل ِمْن َقبِيَلتَِنا 

 َقَطَعْت َجِهيَزُة َقْوَل ُكلِّ َخِطيٍببِالَقاتِِل َفَقَتُلوُه
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ــــاليـــاليتســـــتســـــ

من عجائب 

اللغة العربية

إعداد: أمين حجاج

هذه النحلة النشيطة تريد أن تصل إل الزهور حتى تصنع لنا العسل اللذيذ، إذا كنت تعرف أسمء 

سور القرآن الكريم، فستستطيع أن تساعد هذه النحلة، كل ما عليك أن تلون الدوائر التي تحتوي عل 

أسمء سور القرآن، وستصل بالتأكيد إل الهدف، حاول..

يس

الكوكب

الفتح

النجم

الزواج

ل

التوبة األقلم

النساء

اإلخلص املغرب

األنعام

نوح

محمد

األبراج

الزلزال

السلطان

السحب

اقرأ

فصلت

الفرس

ع

عدن

اليقني

غافر

األنس

الحكم

مرص

الخميس

القلم

الجمعة

الطلق التكوين

الليل

األسد األرض

لنور ا

الظهر الشفق

النعم

عيىس

أبوبكر

البلد

النجوم

الكروم

النحاس

الحديد

ق

الروم

ص

النمل

سبأ

األنبياء

الحج

امليرس اإلميان

؟ الطريق  أين 

*  ال تسمى الحديقة حديقًة إال إن كان لها سور.. فإن مل يكن لها سور فهي بستان.

*  ال تسمى املائدة مائدًة إال إن كان عليها طعام.. فإن مل يكن عليها طعام فهي ِخَوان.

*  ال تسمى الكأس كأًسا إال إن كان فيها رشاب.. فإن مل يكن فيها رشاب فهي َقَدح.



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

االسم :

رقم الهاتف :

قم بعمل فولو  ملجلة الضاد عل تويرت

ثم ريتويت لبوست املسابقة وبه اإلجابة

7
أيفون

العدد
12

أرسل 
اإلجابة 
لتربح

ــــةمسابقــــ

1

2

3

ِف الِفْعَل اأَلْجَوَف؟ َعرِّ

َمـا َأْصَوُب: َجْهٌد َجِهيٌد، َأْم َجْهٌد َجاِهٌد؟ ُ َأيُّ

اَن »اإِلْمَتاع َوالـُمَؤاَنَسة«؟ َلـَمْن َكَتَب َأُبو َحيَّ

37

الفائز بمسابقة 
العدد  الماضي

عز الدين جعفري ـ الجزائرالبلد :

ت  لكلما ا
ة لمتحد ا

@18Azedine

@alddadmag

9

10

8

1

2

3

4

5

7

6

1- صاحب هذا البيت:

َل َخيَْل ِعْنَدَك تُْهِديَها َوَل َماُل  

فَلْيُْسِعِد النُّطُْق إِْن لَْم تُْسِعِد الـَحاُل

2- الشخص الذي يستخدم يده 

اليرسى.

3- صوت خفيف يخرج من 

الخيشوم ول عمل فيه للسان.

4- أديب ومؤرِّخ وعامل ف الفقه 

اإلسلمي واللغة العربية، من أشهر 

مؤلَّفاته معجم لسان العرب.

5- جمع كلمة )عندليب(.

6- ُحْسُن الـُخلُق.

7- ذات النطاقني.

8- أبو البرش.

9- عني ماء ف الجنة، رفيعة 

القدر، تتنزل من علو، ميزج بها 

الرحيق ألصحاب اليمني وسائر 

أهل الجنة.

10- واسعة العينني.



َوَمْعــَلـَمــــا َعــَلـًمــــا  َيــــا 
ُمَرْفـــــِرًفا َشاِمــــًخا  ُدْم 
الـتِــــي التِّْســـُع  ُرُؤوُســـَك 
َوالـَهـَنــــا الــــِوَئاِم  َرْمــــَز 
الِفـــَدى َرْمـــَز  الُعـــَل  َرْمـــَز 
َعـــــِزيـــــــــَزٍة ــــــٍة  مَّ أِلُ
َعـاِمــــٍل لَِشْعــــٍب  َرْمـــًزا 
َمـــــا ُمَكـرَّ َعـَلـًمــــا  َيــــا 

ــــَم ُمـَعـظَّ ُدْم  لِلـَخـْيــــِر 
َمــــا    السَّ ِف  ـــُموُّ  السُّ َلـــَك 
اأَلْنُجـَمــــا ـاِكــــي  ُتَ ِفيـــَك 
لِلِحـَمــــــى  ُدْم  لِلُعـــَل  ُدْم 
َوالـنَّــــَم ــــَلِم  الـسَّ َرْمــــَز 
لِـَتـْسـَلــــَم َجاَهــــَدْت  َقــــْد 
ـَمــــا  َيـمَّ الـنَّـَمــــاِء  َشْطــــَر 
ــــَم ُمـَعـظَّ َشـاِمــًخــــا  ُدْم 

د. مريم النعيمي

38

يا علما و معلما 



39



40


