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رئيس التحرير

ــاِت  ــاِد األْوِفَيــاَء- َعــَدٌد َجِديــٌد، َيْحِمــُل إلْيُكــْم أَْطَيــَب التَِّحيَّ ُيِطــلُّ َعَلْيُكــْم أَِحبََّتنــا -ُقــرَّاَء الضَّ

ــاِد الَعِبَقــِة  ــاِع َعَلْيَهــا ، ُمْســَتْمِتِعنَي ِبــا ِفيَهــا ِمــْن َنْفَحــاِت الضَّ ٍة َنَتَمنَّــى أَْن َتْســَعُدوا ِباالطِّ َمــَع َمــادَّ

َوَذَخاِئرَِهــا األِصْيَلــِة.

ــْن  ــرَاءِة ِم ــْرَ الِق ــُب َع ــا َيْكَتِس ــُه ِب ى َعقُل ــذَّ - َيَتغ ــابُّ ــا الشَّ َه ــُع َوأيُّ ــا الَياِف َه ــاَن -أَيُّ إِنَّ اإلْنَس

ــو  ــُه َوَتْنُم ــُمو ُرْوُح ــُه، َوَتْس ــُح َمَدارُِك ــا َتَتفتَّ ــِه، ِبَه ــُه ِف َحَياِت ــْوُن زَاًدا ل ــاٍت، َتُك ــارَِف َوَمْعلوَم َمَع

ــِة الِتــي متَنُحــُه  حيَّ ــاِت الصِّ وَب ى الِجْســُم ِباملأُكــوالِت َواملْشُ ــُة، مَتاًمــا َكــا َيَتغــذَّ َشــْخِصيَُّتُه الِعلِميَّ

ــًة. ــًة َوَمناَع ًة َوَصاَب ــوَّ ــزَْداُد ُق ــُمُه، َوَي ــو ِجْس ــا َيْنُم ــًة ِبَه َطاق

وِريَّنْيِ لِِبَنــاِء َشــْخِصيٍَّة ُمَتَكاِمَلٍة!  ُ َمــا أَجمــَل أَْن َنْعَتِنــَي ِبهَذْيــِن الِغَذاءْيــِن الضَّ

ــابُّ الَعِزْيــُز- َوزَاُدَك، اَل ُيِْكــُن االْســِتْغَناُء َعــْن  َهــا الَياِفــُع َوالشَّ إِنَُّهــا َوُقــوُدَك -أَيُّ

ــٍة  ــُة ِبــا َمْعرَِف ــُه، َفاألْجَســاُم الَقِويَّ أَحِدِهــا، َفِكاُهــا َســَنٌد لآلَخــِر َوِدَعاَمــٌة لَ

َكالـــُخُشِب الـــُمَسنََّدِة، اَل ِقْيَمــَة لَهــا، َواملَعــارُِف َوالُعلــْوُم اَل ُيِْكــُن أَْن َتْســَتِقرَّ 

، َوَقِدًيــا َقاُلــوا إِنَّ الَعْقــَل  ــيٌّ يــِه َوَيُشــدُّ ِمــْن أْزرِِه ِغــَذاٌء ِصحِّ ِف ِجْســٍم اَل ُيَقوِّ

ــِليٍم  ــيٍّ َس ــٍب ِصحِّ ــَذاٍء َطيِّ ــى ِغ ــرِْص َع ــِليِم. َفْلنْح ــِم السَّ ــِليَم ِف الِجْس السَّ

ِبــِه َتْقــَوى أَْجَســاُمنا، َكــا َنْحــرُِص َعــى َتْغِذَيــِة ُعُقولَِنــا ِبِقــرَاءِة املْعُلوَمــاِت 

املِفيــَدِة املْمِتَعــِة. 

ٌ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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سَمَاعُهُ   
ٍّ
شَر مِنْ  حَسْبُكَ 

احلِْكمَُة  أَنْقََذتْهَا  وَأَسِريَةٌ  دِرٍْع  عَلَى  صِرَاعٌ 
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رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد

ُة املَراَجَعِة   َكاَنْت ِحصَّ
ا ِف َباص  التِي ُقْمَنا ِبَ

ا َدًة ِجدًّ املْدَرَسِة َجيِّ

 ِمَن اأَلْفَضِل َيا َزِمْييل َأْن 
َتُقْوَل »َحاِفَلُة املْدَرَسِة«

 َأَلْيَسِت الَكِلَمُة 
ي املْعَنى َنْفَسُه؟ ُتَؤدِّ

 َبَل، َوَلِكنَّ اأَلْلَيَق 
َأْن َنْسَتْخِدَم 

َة  ُمْفَرَداتَِنا الَعَربِيَّ

ٌد؛   َوَلِكنَّ َهَذا َتَشدُّ
احلَياُة َأْبَسُط ِمْن 

َذلَِك بَِكثِْيٍ

َط  َيُِب َألَّ َأْن َنَتَبسَّ
، َوإِلَّ  إىِل َهَذا احلدِّ

َغُة ا اللُّ َبْت ِمنَّ َتَسَّ

 َها ُهَو اأُلْسَتاُذ َقْد َوَصَل، َل ُبدَّ 
َكُه َمَعَنا ِف َهَذا النَِّقاِش اَء؟َأْن ُنرْشِ  ُكْنُت َأُقْوُل: »َباص  ِفْيَم َتَتَناَقُشْوَن َيا َتالِمْيِذي اأَلِعزَّ

املْدَرَسِة«، َفَقاُلوا ِل 
ِمَن اأَلْفَضِل َأْن َتُقْوَل: 

»َحاِفَلُة املْدَرَسِة«

َغِة   اأَلْسَمُء ِف اللُّ
ِة َلا َرْوَنُقَها  الَعَربِيَّ
اُلـَها َيا َأْبَنائِي َوَجَ

 َأَلْيَسِت اأَلْسَمُء ِهَي 
َغاِت؟ اأَلْسَمَء ِف ُكلِّ اللُّ

َغِة   َبَل، َوَلِكنَّ اأَلْسَمَء ِف اللُّ
َم َل  ِة َلا َعالَماٌت ُربَّ الَعَربِيَّ
َغاِت َتَتَواَفُر ِف َغْيَِها ِمَن اللُّ

 َلَقْد َوَصَل بَِنا اأُلْسَتاُذ َكالَعاَدِة َوِمْن 
ْرِس اجلَدْيِد ِخالِل نَِقاِشَنا إىِل َمْوُضْوِع الدَّ

 َلَكَأنََّك َجاِهٌز 
ْرِس اجلِدْيِد؟ َنا َجاِهُزوَن لِلدَّ  ُكلُّ

َيا ُأْسَتاُذ

َنا َعْن  رِبُ  َفَمْن ُيْ
ُعْنَواِن َدْرِسَنا الَيْوَم؟

 َدْرُسَنا الَيْوَم َعْن 
َعالَماِت اأَلْسَمِء

َنا َعْن ُأْوىَل  رِبُ  َفَمْن ُيْ
َهِذِه الَعالَماِت؟
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ُل َعالَمٍة   اجلرُّ ُهَو َأوَّ
ِمْن َعالَماِت اأَلْسَمِء

ُح َهِذِه   َفَمْن ُيَوضِّ
الَعالَمَة بِاملَثاِل؟

 َكِلَمُة »املْدَرَسة« 
اْسٌم، لَِذلَِك ُيْمِكُنَنا َأْن 

َنُقْوَل: »ِف املْدَرَسِة«

 ِف ِحْيِ َل ُيْمِكُنَنا 
َأْن َنُقْوَل: »ِف َقاَل« 

َأْو »إىِل َذَهَب« 

 َهَذا َصِحْيٌح، َفَم الَعالَمُة 
انَِيُة ِمْن َعالَماِت اأَلْسَمِء؟ الثَّ

َداُء ُهَو   النِّ
انَِيُة ِمْن  الَعالَمُة الثَّ
َعالَماِت اأَلْسَمِء

 إَِذْن ُكلُّ َكِلَمٍة َقْبَلَها 
نَِداٌء ِهَي اْسٌم

ُد«   َنُقْوُل: »َيا َأْحَ
َو»َيا َصالُِح«، َوَل 
َنْسَتِطْيُع َأْن َنُقْوَل: 
»َيا َقاَم« َوَل »َيا ِف«

الَِثِة ِمْن   َنْنَتِقُل َبْعَد َذلَِك إىِل الَعالَمِة الثَّ
َنا َعْنَها؟ رِبُ َعالَماِت اأَلْسَمِء، َفَمْن ُيْ

الَِثُة ِمْن َعالَماِت   الَعالَمُة الثَّ
ْنِوْيُن« اأَلْسَمِء »التَّ

َنٍة َأْو   ُكلُّ َكِلَمٍة ُمَنوَّ
ْنِوْيَن ِهَي اْسٌم َتْقَبُل التَّ

َتاِن  ْذِكَرِة- َضمَّ ْنِوْيُن -لِلتَّ  َوالتَّ
َتاِن َأْو َفْتَحَتاِن َأْو َكْسَ

ٌد،  مَّ  َفَنُقْوُل: َهَذا ُمَ
َوَرَأْيُت َخالًِدا، 
َوَمَرْرُت بَِصالٍِح

ْنِوْيَن، َفاَل   َما ُدْمَنا َذَكْرَنا التَّ
َث َعْن َأْنَواِعِه ُبدَّ َأْن َنَتَحدَّ

ْنِوْيِن َأْرَبَعُة َأْنَواٍع؛   لِلتَّ
ْمِكْيِ ُلـَها َتْنِوْيُن التَّ َأوَّ

ْرُتُه؛ ُهَو   َنَعْم َنَعْم، َلَقْد َتَذكَّ
َما َيْلَحُق اأَلْسَمَء املْعَرَبَة، 
َوِمَثاُلُه: »َزْيٌد« َو»َرَجٌل«

ْوُع الَثايِن ِمْن َأْنَواِع   النَّ
ْنِكْيِ ْنِوْيِن ُهَو َتْنِوْيُن التَّ التَّ
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َة   َعَرْفُتُه، ُهَو َما َيْلَحُق اأَلْسَمَء املْبنِيَّ
ا، َوِمْثاُلُه:  َفْرًقا َبْيَ َمْعِرَفتَِها َوَنِكَرِتَ

»َمَرْرُت بِِسْيَبَوْيِه َوِسْيَبَوْيٍه آَخَر«

الُِث ِمْن  ْوُع الثَّ ا النَّ  َأمَّ
ْنِوْيِن، َفُهَو  َأْنَواِع التَّ

َتْنِوْيُن املَقاَبَلِة

َع املَؤنَِّث الَسالِـَم ِعَوًضا َعِن   ُهَو َما َيْلَحُق َجْ
ِر، َوِمَثاُلُه: »َعاِماَلٌت« ِع املَذكَّ ْوِن ِف َجْ النُّ

ْنِوْيِن ُهَو َتْنِوْيُن الِعَوِض ْوُع اأَلِخْيُ ِمَن التَّ  النَّ

َلٍة،  ا َأْن َيُكْوَن ِعَوًضا َعْن ُجْ  َوُهَو إِمَّ
 َأْو َيُكْوُن ِعَوًضا ِعْن َكِلَمٍة، َوِمَثاُلُه: »َوَأْنُتْم ِحيَنئٍِذ َتْنُظُروَن«

اَسٌب«، َأْو  َوِمَثاُلُه: »ُكلٌّ ُمَ
َعْن َحْرٍف، َوِمَثاُلُه: »َجَواٍر«

َأْحَسْنُتْم.. َنُعْوُد إىِل َعالَماِت اأَلْسَمِء 

 ُكلُّ َكِلَمٍة َدَخَلْت َعَلْيَها »َأْل« َأْو 
َتْقَبُلَها َفِهَي اْسٌم، َوِمَثاُل َذلَِك 

»ِكَتاٌب«، َفَنُقْوُل: »الِكَتاُب«

َنا  رِبُ َفَمْن ُيْ
ابَِعِة؟ بِالَعالَمِة الرَّ

ُة ِمْن َعالَماِت اأَلْسَمِء ِهَي اإِلْسَناُد  الَعالَمُة اأَلَخْيَ

ُكلُّ َكِلَمٍة ُمْسَنَدٍة َأْو َتْقَبُل اإِلْسَناَد ِهَي اْسٌم، 
ِم ُم؛ َفَقْد ُأْسنَِد املِجْيُء إىِل املَعلِّ َكَقْولَِنا: َجاَء املَعلِّ

ِة الَقاِدَمِة َأْحَسْنُتْم َيا َأْوَلِدي.. َأْلَقاُكْم إِْن َشاَء اهلُل ِف احلصَّ
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َدٍة ٌة ِمَن الِكَتاَباِت املْخَتِلَفِة يِف َنَواٍح ُمَتَعدِّ ُمْوَعٌة َكبِْيَ َمْ

ـــِه  َتِوْي ـــْوِن اأَلَدِبِّ الـــِذي َتْ َوَفْضـــاًل َعـــِن املْضُم
ـــمِّ  ـــْن َأَه ـــدُّ ِم ـــا ُتَع َ ـــاَلِت، َفإِنَّ ْح ـــُب َأَدِب الرِّ ُكُت
ـــِة،  ـــِة َوالْجتَِمِعيَّ اِرِييَّ ـــِة َوالتَّ املَصـــاِدِر اجلْغَراِفيَّ
ــُب ِمـــْن  ــَتِقْيِه الَكاتِـ ــَك َنَظـــًرا إىِل َمـــا َيْسـ َوَذلِـ
ــاَهَدِة  ــالِل املَشـ ــْن ِخـ ــَق ِمـ ــاٍت َوَحَقائِـ َمْعُلْوَمـ
ـــا  ـــُل ِقَراَءَتَ َع ـــا َيْ ، َم ـــاِشِ ـــِر املَب ـــِة، َوالتَّْصِوْي احليَّ
ــا  ــْن َكْوِنِـ ــاًل َعـ َيًة، َفْضـ ــلِّ ــًة َوُمَسـ ــًة، ُمْتَِعـ ـ َغنِيَّ
اِتِـــا الَعِدْيـــَد ِمـــَن اآلَداِب  ِمـــُل َبـــْيَ َطيَّ َيْ
ـــا إىِل  ـــرُّ ِبَ ـــي َيُم ـــاِت التِ ـــِن املْجَتَمَع ـــْوِن َع َوالُفُن
، َوُهـــَو اأَلْمـــُر الـــِذي َجَعـــَل  َتَمِعـــِه اأَلْصـــيِلِّ ُمْ
َواَيـــاِت َوالِقَصـــِص  ا ِمـــَن الرِّ َعـــَدًدا َكبِـــْيً
ى  ـــمَّ ـــَت ُمَس ـــا َتْ ـــْوَرٍة َم ـــَدِرَج بُِص ـــُن َأْن َيْن ُيْمِك
الَواِســـُع  ى  املَســـمَّ َفَهـــَذا  ْحـــالِت،  الرِّ َأَدِب 
ـــَمِل اْبـــِن  ـــَم َنـــَرى َقـــاِدٌر َعـــل اْســـتِْيَعاِب َأْع َك
ـــاْرلِْز  ـــو َوَتَش ـــو ُبوُل ـــَة َوَماْرُك ْوَط َبطُّ

ْنُجـــَواي  َداْرِويـــْن َوَأْنِدِرْيـــه ِجْيـــد َوَأْرنِْســـت ِهِ
ـــَم  ـــْيِ ِفْي ـــِن الَكبِ َباُي ـــَم التَّ ـــْوظ، َرْغ ُف ـــب َمْ َوَنِجْي
ـــَرُة  ـــَي ِفْك ـــْم ِه َمُعُه ـــي َتْ ـــَرَة التِ نَّ الِفْك ـــْم؛ أِلَ َبْيَنُه
ـــِة  ـــِة َأِو املَكانِيَّ َمانِيَّ ـــِة الزَّ ْحَل ـــَها، الرِّ ـــِة َنْفِس ْحَل الرِّ

ِة. ــيَّ ْفِسـ َأِو النَّ

َواِحـــًدا  َلْوًنـــا  َلْيـــَس  ْحـــالِت  الرِّ َأَدُب 
ـــَت اْســـِمِه  ِمـــَن الِكَتاَبـــِة، َوَلِكـــْن َتْنـــَدِرُج َتْ
ــِة ِف  ــاِت املْخَتِلَفـ ــَن الِكَتاَبـ ــَيٌة ِمـ ــٌة َكبِـ ُموَعـ َمْ
ـــِب،  ـــُلوِب الَكاتِ ـــُث ُأْس ـــْن َحْي َدٍة ِم ـــدِّ ـــَواٍح ُمَتَع َن
ــِة،  ــَن الِكَتاَبـ ــَرِض ِمـ ــِة، َوالَغـ ــِج الِكَتاَبـ َوَمْنَهـ

ــُب. ــِه الَكاتِـ ــُه إَِلْيـ ـ ــِذي َيَتَوجَّ ــْوِر الـ َواجلْمُهـ

ُء الَوِحْيــُد الــِذي َتْشــرَتُِك ِفْيــِه ُكلُّ َهــِذِه  الـــيَّْ
ــا َشــْخٌص  ــا َتِصــُف ِرْحَلــًة َيُقــْوُم ِبَ َ الِكَتاَبــاِت َأنَّ
ــَط  ــا َأْن َنْربِ ــا ُيْمِكُنَن ــْن ُهَن ــا، َوِم ــَكاٍن َم ــا إىِل َم َم

ــَط َأَدُب  ــْد َنَش ــالِت، َفَق ْح ــَكاِن َوَأَدِب الرِّ ــْيَ امل َبـ
اجلْغَراِفيِّــْيَ  َأْيــِدي  َعــل  َأَساًســا  ْحــالِت  الرِّ
ــا  ــِجْيِل ُكلِّ َم ــوا بَِتْس ــَن اْهَتمُّ ــِفْيَ الِذْي َواملْسَتْكِش
ــى  ــْم َحتَّ ــُل إىِل آَذاِنِ ــْم َأْو َيِص ــِه ُعُيْوُنُ ــُع َعَلْي َتَق
َلــْو َكاَن َخــاِرَج نَِطــاِق املْعُقــْوِل، َوَيْدُخــُل ِف 
ــِة إىِل َتْســِجْيِل ِرْحــالِت  ــِة. َوبِاإِلَضاَف ــاِب اخلَراَف َب
ْحــالِت  ــْوٌع آَخــُر ِمــْن َأَدِب الرِّ َحاَلـــِة، ُهَنــاَك َن الرَّ
َوِمَثاُلـــَها:  ُة  ــْعبِيَّ الشَّ اخلَيالِيَّــُة  الِقَصــُص  َوُهــَو 
اَلــِة املْدِمــِن  حَّ ُيَعــدُّ َرْمــًزا لِلرَّ ِســْنِدَباُد الــِذي 

َوالِقَصــُص  ْحَلــِة،  لِلرِّ
ــُة  ــَها: ِقصَّ ــةُ َوِمَثاُلـ ـ اأَلَدبِيَّ
اْبــِن ُطَفْيــٍل َعــْن َحــيِّ اْبــِن 
ــَراِن  ــاَلُة الُغْف ــاَن، َوِرَس َيْقَظ
ي،  املَعــرِّ الَعــالِء  ِب  أِلَ
ُة  ـــْعِريَّ الشِّ َواملالِحــمُ 
ى ِف َتاِرْيِخ  ـُة الَكـرْبَ َواأَلَدبِيَّ
ِة ُتَعــدُّ َكَذلـِـَك ِمــْن  اإِلْنَســانِيَّ
ْحــالِت، َكَمْلَحَمــِة  َأَدِب الرِّ
ــا؛  ــالِلِّ  َوَغْيَِه ــٍد الِ َأِب َزْي

َتْنَبنِــي ِف َجْوَهِرَهــا َعــل  ِه املاَلِحـــمَ  نَّ َهــذِ أِلَ
ــَدٍف  ــِق َه ــا الَبَطــُل لَِتْحِقْي ــْوُم ِبَ ــٍة َيُق ــِة ِرْحَل ِحَكاَي
ُة  ْحالُت اأُلْســُطْوِريَّ ـــٍن، َوَقــْد َتْنَبنـِـي تِْلــَك الرِّ ُمَعـيَّ
ــْخِصيَّاِت  ــِة َأِو الشَّ اِرْيِيَّ ــِع التَّ ــِض الَوَقائِ ــل َبْع َع
ــاِعُر خلَيالِِه  ُك الشَّ ـــةِ ِف َعـْصـــٍر َمــا، ُثمَّ َيــرْتُ احَلِقْيَقيَّ
ــُة  ــَي ُخالَص ــي ِه ــَة التِ ــَق امللَحَم ــاَن؛ لَِيْخُل الِعَن
ى ِف َمْرَحَلــٍة  ُرْؤَيــِة املْجَتَمــِع لَِقَضاَيــاُه الُكــرْبَ

ــٍة. َن ــٍة ُمَعيَّ َزَمنِيَّ

ـــُذ  ـــالِت ُمْن ْح ـــَرُب َأَدَب الرِّ ـــَرَف الَع ـــْد َع َوَق
ـــِة،  اتِيَّ الِقـــَدِم، َوَلَعـــلَّ ِمـــْن َأْقـــَدِم َنَمِذِجـــِه الذَّ
ــِديِّ  ــِط الْنـ ــًرا إىِل املِحْيـ اِفِّ َبْحـ ــْيَ ـ ــَة السِّ ِرْحَلـ
، َوِرْحَلـــَة َســـالٍم  ــِث الْجـــِريِّ الِـ ِف الَقـــْرِن الثَّ
ـــاِل الُقْوَقـــاِز َعـــاَم 227  ـــاِن إىِل ُحُصـــْوِن ِجَب ُجَ ْ الرتُّ
ـــِق،  ـــاِسِّ الَواثِ ـــِة الَعبَّ ـــَن اخلِلْيَف ـــٍف ِم هــــ، بَِتْكِلْي
ـــْد  ـــْوَج، َوَق ـــْوَج َوَمْأُج ـــدِّ َيْأُج ـــْن َس ـــِث َع لِلَبْح
ـــْه )ت 272 هــــ(  ـــُن ُخْرَداْذُبـ ـــَراِفُّ اْب َرَوى اجلْغ
ـــالُت ُكلٍّ  ـــْأِت ِرْح ـــمَّ َت ـــِة. ُث ْحَل ـــِذِه الرِّ ـــاَر َه َأْخَب
ِمـــَن: املْســـُعْوِديِّ ُمَؤلِّـــِف 
َهـــب«،  الذَّ »ُمـــُرْوُج 
َصاِحـــُب  َواملْقـــِدِسِّ 
َقاِســـْيم  التَّ »َأْحَســـُن 
اأَلَقالِْيـــم«،  َمْعِرَفـــِة  ِف 
ـِـــيِّ اأَلْنَدُلــــِيِّ  َواإِلْدِرْيـس
ِف  املْشـــَتاق  »ُنْزَهـــُة  ِف 
ــَذا  ــاق«، َهـ اِق اآلَفـ ــرِتَ اْخـ
ِخ  ـــَؤرِّ ـــِة امل اَل حَّ ـــِة الرَّ إىِل ِرْحَل
 . ـــَداِديِّ ـــِف الَبْغ ِطْي ـــِد اللَّ َعْب

هــــ(،   440 ْويِنِّ )ت  ــْيُ الَبـ ــُة  ِرْحَلـ ــْأِت  َوَتـ
ــة  ــْن َمُقْوَلـ ــِد ِمـ ــا لِلِهْنـ ــُق َمـ ِقْيـ ُة »َتْ ــمَّ املَسـ
َمْقُبْوَلـــٍة ِف الَعْقـــِل َأْو َمْرُذْوَلـــة«، َنُمْوَذًجـــا 
ا ُمالًِفـــا ُكلَّ َمـــا َســـَلَف، إِْذ ُتَعـــدُّ َوثِْيَقـــًة  َفـــذًّ
ـــَة  ـــَة اجلْغَراِفيَّ َراَس ـــاَوَزِت الدِّ ـــًة َتَ ـــًة ُمِهمَّ َتاِرِييَّ
ــاِت  َتَمَعـ ــاِت ُمْ ــِة َثَقاَفـ ــةَ إىِل ِدَراَسـ اِرِييَّــ َوالتَّ
ــا،  ــا َوَعَقائِِدَهـ ـ ــًة ِف ُلَغاِتَ َلـ ثَّ ــًم، ُمَ ــِد َقِديـ الْنـ

ــا. ـ َوَعاَداِتَ

ُر ِفْيِه الَكاتُِب َما َجَرى َلُه  ْحَلِت َأَحَد َأْنَواِع اأَلَدِب الِذي ُيَصوِّ  ُيَعدُّ َأَدُب الرِّ

ا إىِل َأَحِد الُبْلَداِن.  ِمْن َأْحَداٍث، َوَما َصاَدَفُه ِمْن ُأُمْوٍر يِف َأْثَناِء ِرْحَلٍة َقاَم ِبَ

الجْغرَافَيا ِعْنَدَما َتْصَنُع َفنًّا

أََدُب الرِّْحالِت

َمْنَبٌع َخْصٌب 

ِللَمْعُلوَماِت 

ِمْن ِخالِل 

املَشاَهَداِت الحيَِّة

حالِت أدُب الرِّ
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا َحْسُبَك ِمْن َشٍّ َسَمُعُه.. 

 إىَِل َأْيَن َيا َقْيُس 
ْبَن ُزَهْيٍ؟

ُز لِِقَتاِل َبنِي َعاِمٍر هَّ  َسْوَف َأَتَ

 َومِلَاَذا ُتَقاتُِلُهْم؟
آِلُخَذ بَِثْأِر َأِب ُزَهْيِ ْبِن ُجَذْيَمَة

 إَِذْن َفَعَلْيَك بُِأَحْيَحَة ْبِن الـُجاَلِح، 
ُصوَصًة َفإِنَّ َلَدْيِه ِدْرًعا َمْ

ْرَع املْخُصوَصَة؟ نِي َبُنو َعاِمٍر  َيا ُأَحْيَحُة، َهالَّ بِْعَتنِي َهِذِه الدِّ  َلْوَل َأْن َيُذمَّ
َلَوَهْبُتَها َلَك، َوَلِكِن 

اْشرَتَِها بِاْبِن َلُبوٍن

ينطلق قيس مع رجال من قومه

 اْنُظر َيا َقْيُس! َها ُهَو 

بِيُع ْبُن ِزَياٍد الَعْبِيُّ الرَّ
ْف ِعْنَدُه،   لَِنَتَوقَّ
َفإِنَّ ِل َمَعُه َحِديًثا

 َمْرَحًبا َيا َقْيُس.. َما َهَذا 
ِمُلُه؟  َمِعي ِدْرٌع َوَمَتاٌع َعِجيٌب املَتاُع الِذي َتْ

َتُه َلَراَعَك َلْو َأْبَصْ

 َيا َلَا ِمْن ِدْرٍع! َكْم 
ُكْنَت َأَتَنَّى ِمْثَلَها
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ْرِع  بِيُع! َدْعَك ِمَن الدِّ ا الرَّ َ  َأيُّ
ِب ْأِر أِلَ َوَعاِهْديِن َعَل ُمَساَعَدِت ِف الثَّ

 َل َبْأَس، َل َبْأَس، َوَلِكنِّى 
ْرَع ُأِريُد َأْن َأْلَبَس َهِذِه الدِّ

 َما ِل َأَراَك َوَقْد َمَلَكْت 
ْرُع َقْلَبَك؟ َعَلْيَك الدِّ

ْجيِل ا ُصنَِعْت أِلَ َ ا ِف ِمْثِل ُطوِل َكَأنَّ َ اْنُظْر إِنَّ

ا َيا َرُجُل! اْخَلِع   َهيَّ
ْرَع َحتَّى َأْرَحَل  َأَل َتَرى َكْم َأَنا ُمْعَجٌب الدِّ

ا؟ اْرَحْل َواْتُرْكَها ِل ِبَ

 َأُجنِْنَت َيا َرُجُل! َل ُبدَّ َأْن 
َها َمْهَم َطاَل َمْكُثَها ِعْنَدَك َأْسرَتِدَّ

قيس يجلس يف خيمة ومعه رجال من قومه ويقدم عليه رجل 
 َيا َقْيُس.. إِنَّ َأْهَل 

بِيِع ْبِن ِزَياٍد َقْد َظَعُنوا  الرَّ
إىَِل َمْرًعى ِذي َكَلٍ َكثٍِي

بِيَع َيْأِت  ْجَعَلنَّ الرَّ َواهللِ أَلَ
 َوَماَذا َسَتْفَعُل َيا َقْيُس؟َصاِغًرا َيُردُّ إَِلَّ ِدْرِعي

ا َيا َقْوِم، َلَقْد   َسْوَف َتَرى اآلَن.. َهيَّ
َسَنَحْت َلَنا الُفْرَصَة لَِنَناَل ِمْنُه

قيس ومعه مجموعة من إخوانه يغريون عىل 

قافلة فيها نساء وأطفال تسري بني النخيل

بِيِع ْبِن ِزَياٍد  اْنُظْر َيا َقْيُس، َهِذِه ُأمُّ الرَّ
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 َفاِطَمُة بِْنُت 
ُة الـُخْرُشِب اأَلْنَمِريَّ

َهْل َلَك إَِلْيَها َحاَجٌة َيا َقْيُس؟

َلَها، َوأْرَتُِنَها   َسَأْقَتاُد َجَ
ْرِع َحتَّى ُتَردَّ إَِلَّ بِالدِّ

 َما َرَأْيُت َكالَيْوِم ِفْعَل َرُجٍل! 
َأْي َقْيُس َضلَّ ِحْلُمَك

َشَي َأْن َأْذَهَب بُِكْم   َأَل َتْ
َة، َفَأبِيُعُكْم؟ إىَِل َمكَّ

 َأَتْرُجو َأْن َتْصَطِلَح َأْنَت 
َوَبُنو ِزَياٍد َوَقْد َأَخْذَت 

ا؟  ُهْم َفَذَهْبَت ِبَ ُأمَّ
َحْسُبَك ِمْن َشٍّ َسَمُعُه
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َمِديَنٌة َصَنَع َتاِريَخَها

َمْوِقُعَها الجْغَراِفيُّ المَتَميُِّز

ا، َوَمْوِقُعَها اجلْغَرايِفُّ نِْعَمٌة َونِْقَمٌة َعَل املِديَنِة يِف آٍن َواِحٍد؛  َمِلِّ خلِليِج َعكَّ َرِف الشَّ ا يِف الطَّ َتَقُع َعكَّ

َباُدِل التَِّجاِريِّ َواالْحتَِكاِك  نِْعَمٌة اِلْنِفَتاِحِه َعَل املَناِطِق اأُلْخَرى يِف الَعاَلِ، َوَهَذا َساَعَد َعَل التَّ

اِمِعنَي. ْطَمِع الطَّ َض املِديَنَة أِلَ ُه َعرَّ نَّ ، َونِْقَمٌة أِلَ ا َوالَعاَلِ اخلاِرِجيِّ اِن َعكَّ احلَضاِريِّ َبنْيَ ُسكَّ

ِة.  َملِيَّ ِة َوالشَّ ِقيَّ ْ ِة، َوَتتَِّصُل بِالَيابَِسِة ِمَن اجِلَهَتنْيِ الشَّ ِة َواجلُنوبِيَّ ا ِمَن اجِلَهَتنْيِ الَغْربِيَّ ُتِيُط املَياُه بَِعكَّ

ا بِاملَِياِه ِمْن  ُد َعكَّ ِة. َتَتَزوَّ َملِيَّ َياِح الشَّ ِميٌّ ِمَن الرِّ ِة للَمِديَنِة، لَِذا َفُهَو حَمْ َوَيَقُع امليَناُء يِف اجِلَهِة اجلُنوبِيَّ

ِقيِّ املِديَنِة )َنْبِع َعنْيِ الَعَسِل(، َوَقْد َبِقَيْت  ِخَلِل َقَناِة َماٍء آتَِيٍة ِمْن َنْبِع الَكاْبِريِّ الَواِقِع َشَمَل َشْ

ًة َحتَّى َعاِم 1948. َهِذِه الَقَناُة َصاحِلَ

عكا



ـــا«، َوَقاَعـــاِت  يـــِس ُيوَحنَّ بِاْســـِم »ُفْرَســـاُن الِقدِّ
ــَفى. ــاِن، َواملْسَتْشـ الُفْرَسـ

ــْن  ــِة َفِمـ ــاِجِد املِديَنـ ــَبِة إىِل َمَسـ ــا بِالنِّْسـ ـ َأمَّ
ـــْن  ٌن ِم ـــوَّ ـــُه ُمَك اِر، َوَحَرُم ـــزَّ ـــِجُد اجل ـــَهِرَها َمْس َأْش
ـــِه،  ـــِه َوَفَخاَمتِ ـــُز بِاْرتَِفاِع ـــْكِل َيَتَميَّ ـــع الشَّ ـــاٍء ُمَربَّ بَِن

ــاِص،  َصـ ــٌة بِالرَّ َمـ ــَيٌة ُمَطعَّ ــٌة َكبِـ ـ ــوُه ُقبَّ َوَتْعُلـ
ـــَراٍب َوُرَواٍق  َتـــِوي احلـــَرُم َعـــل ِمْنـــرَبٍ َوِمْ َوَيْ
ــْدَراُن  ــْت ُجـ َنـ ــاِء، َوُزيِّ ــاصٍّ بِالنَِّسـ ــِويٍّ َخـ ُعْلـ
ــَدى  ــٍة، َوِف إِْحـ ـ ــاٍت ُقْرآنِيَّ ــُة بِآَيـ ـ ــَرِم َوالُقبَّ احلـ
ــْعِر  ــْن َشـ ــْعَرٌة ِمـ ــْت َشـ ــَرِم ُحِفَظـ ــا احلـ َزَواَيـ
ـــا  َ ـــاُل إِنَّ َم )ُيَق ـــلَّ ـــِه َوَس ـــلَّ اهلُل َعَلْي ـــوِل َص ُس الرَّ

ُســـوِل َصـــلَّ اهلُل َعَلْيـــِه  َشـــْعَرٌة ِمـــْن حلْيـــِة الرَّ
ــَقْيِيُّ  ـ ــَعُد الشُّ ــْيُخ َأْسـ ـ ــا الشَّ َهـ َم َأْحَضَ ــلَّ َوَسـ

ــَنَة 1910(. ــَطْنُبوَل َسـ ــْن إِْسـ ِمـ

ْيُتوَنـــِة،  َوِمـــْن َمَســـاِجِد املِديَنـــِة َمْســـِجُد الزَّ
ى  َوَمْســـِجُد ِســـَنان َباَشـــا )امليَنـــاُء( َوُيَســـمَّ
ــِر  ــِجُد َظاِهـ ــِر«، َوَمْسـ ــِجُد الَبْحـ ــا »َمْسـ َأْيًضـ
ـــِجُد  ـــِل، َوَمْس ْم ـــِجُد الرَّ ـــُق(، َوَمْس ـــِر )املَعلَّ الُعَم
ـــِجُد  ، َوَمْس ـــوِريِّ ِج الُغ ـــرُبْ ـــِجُد ال ـــِة، َوَمْس املَجاَدَل

ِة. ــاِذلِيَّ ـ ــِة الشَّ اِوَيـ ــِجُد الزَّ ، َوَمْسـ ــِديِّ َبابِيـ اللَّ

ـــِة،  اِرِييَّ ـــَواِق التَّ ا بِاأَلْس ـــكَّ ـــُة َع ـــَتِهُر َمِديَن َوَتْش
ـــوُق اأَلْبَيـــُض الـــِذي َبَنـــاُه َظاِهـــُر  َوِمْنَهـــا السُّ
ـــَرُه َحِريـــٌق ِف َســـَنِة 1917. َوِفيـــِه  الُعَمـــِر َوَدمَّ
ـــَع ُوُجـــوِد َقَناِطـــَر  ـــا، َوُهـــَو َمْســـُقوٌف َم 64 َحاُنوًت
ـــِن.  ي ـــالِح الدِّ ـــاِرَع َص ـــَواِزي َش ـــَو ُي ـــِة، َوُه ْهِوَي للتَّ
ــِه  ْدِمـ ــا ِبَ ــَلْيَمُن َباَشـ ــَر ُسـ ــاِرِه َأَمـ ــَد َدَمـ َوَبْعـ
ــِه ِمـــْن َجِديـــٍد، َوِمـــْن َأْســـَواِقَها  َوإَِعـــاَدِة بَِنائِـ
ـــًة  ـــوَن ُغْرَف ُس ـــِه َخْ ، َوِفي ـــيُّ ِك ْ ـــاَزاُر الرتُّ ـــا الَب َأْيًض
ِم  ــمَّ ــِل احلـ ــْن َمْدَخـ ــا ِمـ ــُع َقِريًبـ ــَيًة َوَيَقـ َصِغـ

ـــاِم الَباَشـــا(. )َحَّ

ـــُم  ـــوُق الَعتِـ ـــا السُّ ا َأْيًض ـــكَّ ـــَواِق َع ـــْن َأْس َوِم
اِر،  َعْهـــِد اجلـــزَّ ِف  ُبنِـــَي  َوَقـــْد  )املْظِلـــُم(، 
ـــوُق الُعُموِميَّـــُة َوُتْســـَتْعَمُل اآلَن لَِبْيـــِع  َوالسُّ
ا  ــكَّ ــو عـ ُلـ ــَم َل َتْ اَواِت، َكـ ــْضَ ــِه َواخَلـ الَفَواِكـ

َمـــاِت َواخلاَنـــاِت.  ِمـــَن احلمَّ

الَِثـــِة َقْبـــَل  ا ِف اأَلْلـــِف الثَّ َظَهـــَرْت َعـــكَّ
ـــِة  ـــِل الَكْنَعانِيَّ ـــَدى الَقَبائِ ـــِدي إِْح ـــَل َأْي ـــاَلِد، َع املي
 . ـــارُّ ـــُل احل ْم ـــو« َأْي الرَّ َيْت »َعكُّ ـــمِّ ـــِة، َفُس الَعَربِيَّ
ـــَة  ـــُفوا ِصَناَع ـــَن اْكَتَش ـــُم الِذي ـــْوُم ُه ـــُؤَلِء الَق َوَه
ـــٍة  ـــِفيَنٍة َكْنَعانِيَّ ـــو َس ُح ـــَزَل َمالَّ ـــْد َن ـــاِج، َفَق َج الزُّ
ــاِطَئ  ــُيوِم َشـ اِت الُبوَتاْسـ ــرَتَ ــًة بَِنـ َلـ مَّ ــْت ُمَ َكاَنـ
ـــاِفَّ  ـــُيوِم َأَث ـــِل الُبوَتاْس ـــْن ُكَت ـــوا ِم ا، َوَجَعُل ـــكَّ َع
ْهـــِي، َوِحـــَي  َيَضُعـــوَن الِقـــْدَر َعَلْيَهـــا لِلطَّ
ـــُيوِم  اُت الُبوَتاْس ـــرَتَ ـــْت َن ـــاَر اْخَتَلَط ـــوا النَّ ُم َأْضَ

َجـــاُج. َمـــاِل َوَنَتـــَج َعـــْن َذلِـــَك الزُّ بِالرِّ

اِر  ا ُســـوُر الــــَجزَّ ِمـــْن َأْشـــَهِر َمَعـــاِلِ َعـــكَّ
ـــوِر  ـــَن السُّ ا ِم ـــرْتً ـــاَفِة 15 ِم ـــَل َمَس ـــُع َع ـــِذي َيَق ال
ــِة  ــَراٍج لِْلُمَراَقَبـ ــَعُة َأْبـ ــِه تِْسـ ، َوِفيـ ــيِّ اِخـِلــ الدَّ
ـــْرُج  ـــِد، َوُب ـــْرُج احلِدي ـــٍم، َوُب ـــْرُج َكِري ـــا: ُب َأْبَرُزَه
َبـــاِب  ـــْنَجِق، َوُبـــْرُج َكاُبـــو، َوُبـــْرُج الذُّ السَّ
ـــَداِر.  ـــْرُج الُكوَمْن ـــْلَطاِن، َوُب ـــْرُج السُّ ـــاَرُة(، َوُب )املَن
ــًة  ــَض َضْخَمـ ــَواُر َمَرابِـ ــِذِه اأَلْسـ ــِمَلْت َهـ َوَشـ
، َبَلـــَغ  ـــِة )ِف َأْثَنـــاِء احِلَصـــاِر الَفَرْنـــِيِّ لِْلِمْدَفِعيَّ
ــا  ــا( َوَخْنَدًقـ ــَو 250 ِمْدَفًعـ ــِع َنْحـ ــَدُد املَداِفـ َعـ
َحـــْوَل اأَلْســـَواِر َوَصـــَل ُعْمُقـــُه إىَِل َثَمنَِيـــِة 
َأْمَتـــاٍر. َوَقـــْد َأْثَبَتـــْت َهـــِذِه اأَلْســـَواُر َمَناَعَتَهـــا 
بُِصُموِدَهـــا َأَمـــاَم ِحَصـــاِر َناُبْلُيـــوَن لِْلَمِديَنـــِة.

يَّـــٌة  َبرِّ اأُلوىَل  اَبَتـــاِن:  َبوَّ ا  َعـــكَّ لِــــَمِديَنِة 
ـــِة ُصْنِعَهـــا  ـــُز بِِدقَّ ـــاِم، َوَتَتَميَّ ى َبـــاَب الشَّ ُتَســـمَّ

ى َبـــاَب  ـــٌة َوُتَســـمَّ انَِيـــُة َبْحِريَّ َوَضَخاَمتَِهـــا؛ َوالثَّ
ــاِء. امليَنـ

ُموَعـــًة ِمـــَن الَكَنائِـــِس  ا َمْ َتُضـــمُّ َعـــكَّ
يـــِس  اأَلَثِريَّـــِة، ِمْنَهـــا:  َكنِيَســـُة َوَدْيـــُر الِقدِّ
يـــِس ُيوَحنَّـــا،  ُجوْرِجُيـــوس، َوَكنِيَســـُة الِقدِّ
يـــِس إِْنـــِدَراِوس، َوالَكنِيَســـُة  َوَكنِيَســـُة الِقدِّ
الِفَرْنِسيْســـَكاِن  َوَدْيـــُر  َوَكنِيَســـُة  املاُرونِيَّـــُة، 

ُة. وتِْســـَتاْنتِيَّ الرُبُ َوالَكنِيَســـُة  تِـيــــُن(،  )الالَّ

ــاِر  ــَن اآلَثـ ــَدًدا ِمـ ــُة َعـ ــمُّ املِديَنـ ــَم َتُضـ َكـ
ــَل  ــاُت، ِمْثـ ــا احلْفِريَّـ ــَفْت َعْنَهـ ــِة َكَشـ ـ ِليبِيَّ الصَّ
ـــَي  ـــَي املْعُروِف ِليبِيِّ ِة الصَّ ـــبَِتاِريَّ ـــيِّ اإِلْس ـــِع َح َمْوِق

21 20

ـا َشـاِهـــَدٌة َعَلى َتاِريٍخ َعِريٍق  َمَعـاِلـُم َعـكَّ

َواْحـِتـَكـاٍك َحــــــَضـاِريٍّ ُمْمـَتـدٍّ
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رسوم: 

وجدان توفيق

 َهْل َأْعَجَبْتُكُم الَداَيا التِي 
َجَلْبُتَها َلُكْم ِمْن إِْسَباْنَيا؟

 َكْم ُكْنُت َأَتَنَّى َأْن َتْأتَِينِي بَِقِميٍص 
َحِد َلِعبِي َبْرَشُلوَنَة َأْو ِرَيال َمْدِريد أِلَ

 َأَهَذا ُكلُّ َما َتْعِرِفيَنُه َعْن 
إِْسَباْنَيا َيا اْبَنتِي الَعِزيَزَة!

 َيا َأِب إَِذا ُذِكَرْت إِْسَباْنَيا 
ُذِكَرْت ُكَرُة الَقَدِم

ا َأَنا َفإِْسَباْنَيا  َوَأْنَت، َما َرْأُيَك َيا َسْلَمُن؟  َأمَّ
َتْعنِي ِل اأَلْنَدُلَس

 ُكْنُت َعَل َيِقٍي َأنَّ َهَذا َسَيُكوُن َجَواَبَك

 َوَما الِذي َجَعَلَك َعَل َيِقٍي ِمْن َأنَّ 
َجَواَبُه َسَيُكوُن َهَكَذا َيا َأَبِت؟

 َيا اْبَنتِي الَعِزيَزَة! ُكلٌّ 
ُيِيُب بَِحْسِب َثَقاَفتِِه

 َوَأْنَت َيا َسْلَمُن َماَذا 
َتْعِرُف َعِن اأَلْنَدُلِس ؟

ا   َأْعِرُف َتاِرَيَها َوُمُدَنَ
ا ِمْن ُعَلَمئَِها َوَكثِْيً

 َوَمْن َتْعِرُف ِمْن 
ُعَلَمِء اأَلْنَدُلِس؟

 َقَرْأُت َعْن َكثِِييَن، َوَقِد اْسَتَعْرُت 
ي ِكَتاًبا َعِن اْبِن الَبْيَطاِر لَِتوِّ

 اْختَِياٌر َجيٌِّد.. َأْرُجو َأْن 
َتْسَتِفيَد ِمَن الِقَراَءِة َعْنُه
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 َوَهْل َتْعِرُفُه َأْنَت 
َأْيًضا َيا َأِب؟

 ههههه، َوَمْن َل َيْعِرُف اْبَن 
ُه َعاِلٌ َمْوُسْوِعيٌّ َشِهٌي الَبْيَطاِر؟ إِنَّ

ْخُلَد إىَِل   َأْتُرُكُكُم اآلَن أِلَ
ْوِم َفُأَقابَِل اْبَن الَبْيَطاِر النَّ

 َما َلَك َيا ُبَنيَّ 
َتْنُظُر إَِلَّ بُذُهوٍل؟

ُق َأنَّنِي َأِقُف َأَماَم   َل ُأَصدِّ
ُه الَعاِلِ الِذي َسَبَق َعْصَ

ُث َعْنُه؟   َأيَّ َعْصٍ َتَتَحدَّ

ا  َ َك َأيُّ  َعْن َعْصِ
الَعاِلُ اجَلِليُل 

 َوَكْيَف َعَرْفَت َذلَِك؟

نَّنِي َنَظْرُت إَِلْيِه ِمْن   أِلَ
َزَمٍن َأَت َبْعَد َزَمنَِك بَِكثٍِي

؟   َماَذا َتُقوُل َيا ُبَنيَّ
َل َأْفَهُم ِمْنَك َشْيًئا 

 َلَقْد َقَرْأُت ِف َزَمنَِنا َأنََّك َرائُِد 

ْوئِيِّ الِكيْمَيائِيِّ الِعاَلِج الضَّ

 َأيُّ َزَمٍن َهَذا الِذي 
ُث َعْنُه؟  َتَتَحدَّ

َك َأنَّنِي   َنِسيُت َأْن ُأْخرِبَ
ِجْئُتَك ِمَن املْسَتْقَبِل الِذي 

َيْفَخُر بَِك ُكلُّ َأْبَنائِِه

 َوَماَذا َتْعِرُفوَن َعنِّي  
ُكْم؟  َأْيًضا ِف َعْصِ
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َت ِف اْستِْقَراِر   َنْعَلُم َأنََّك َساَهْ
بِّيِّ الَعَرِبِّ َحتَّى َأْصَبَح  املْصَطَلِح الطِّ

اِء ُأوُروبَّا ِطبَّ ا أِلَ َمْصَدًرا َثِريًّ

 َصَدْقَت َيا َوَلِدي، َفَقْد 
َفاِت  َوَضْعُت َعَدًدا ِمَن املَؤلَّ

َقْت َهَذا الَغَرَض التِي َحقَّ

ْلَت   َوَلِكْن َكْيَف َحصَّ
ُكلَّ َهِذِه الُعُلوِم؟ 

َلْعُت َعَل ُكلِّ َما ُترِجَم ِمْن ُكُتِب الُيوَنانِيَِّي  َلَقِد اطَّ
َوُعُلوِم اأَلَوائِِل ِمَن الَعَرِب َوَغْيِ الَعَرِب

ِلَع َعَل   َوَلِكْن َكْيَف اْسَتَطْعَت َأْن َتطَّ
َتِلَفٍة؟ ُكلِّ َهِذِه الُعُلوِم َوِهَي بُِلَغاٍت ُمْ

َغاِت   َساَعَديِن َعَل َذلَِك َمْعِرَفتِي بَِعَدٍد ِمَن اللُّ
ا بِّ ِعْنَد َأْصَحاِبَ َنْتنِي ِمْن ِدَراَسِة ُكُتِب الطِّ َمكَّ

 َل ُبدَّ َأنََّك َعَكْفَت َعَل 
َراٍب َلْ  َهِذِه الُكُتِب ِف ِمْ

ُتَفاِرْقُه َطَواَل َحَياتَِك

 َل َيا َوَلِدي.. َبْل َكاَن ِل الَعِديُد ِمَن 
وِم  ْحاَلِت إىَِل الُيوَناِن َوَفاِرَس َوباَِلِد الرُّ الرِّ

ِة َوَجِيِع الُبْلَداِن اإِلْساَلِميَّ

َفَكْيَف اْسَتَطْعَت 
َأْن ُتَصنَِّف ُكلَّ 
َهِذِه الُكُتِب؟

 َلَقْد َمنَّ اهلُل َعيَلَّ 
بَِذاِكَرٍة َأَعاَنْتنِي 
َعَل التَّْصنِيِف 

ِف اأَلْدِوَيِة التِي 
َقَرْأُت َعْنَها

ْقَت َشْيًئا ِمْن َذلَِك   َوَهْل َطبَّ
َعَل َأْرِض الَواِقِع؟ 

َباَتاِت الَعَقاِقَي   َنَعْم، َفَقِد اْسَتْخَلْصُت ِمَن النَّ
َعَة، َفَلْم ُأَغاِدْر َصِغَيًة َوَل َكبَِيًة إِلَّ  املَتَنوِّ

ْقُتَها َبْعَد َأْبَحاٍث َطِويَلٍة َطبَّ

َقاِء  َذا اللِّ  َلَقْد َسِعْدُت َكثًِيا ِبَ
ُث َعْنُه َأْصِدَقائِي َوَسْوَف ُأَحدِّ

اَلَم  َك ِمنِّي السَّ  َأْبِلْغ َأْهَل َعْصِ
َوَأْوِصِهْم بِاْلِعْلِم َواملْعِرَفِة
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اْبـُن ُرْشـٍد
َصاِت َدُة التََّخصُّ ْخِصيَُّة الِعْلِميَُّة املْسِلَمُة ُمَتَعدِّ الشَّ

َد ْبِن ُرْشٍد،  َد ْبِن َأْحَ ِد ْبِن َأْحَ مَّ َد ْبِن حُمَ ُد ْبُن َأْحَ مَّ َأَنا َأُبو الَولِْيِد حُمَ
ابَِع َعَشَ ِمْن َشْهِر َأْبِرْيَل َسَنَة 1126م. َوَقْد  ُوَلْدُت يِف ُقْرُطَبَة يِف الرَّ

ِة؛ َوِمْن َأَهمِّ  ِة اإِلْسلِميَّ ُصنِّْفُت ِضْمَن ِكَباِر الَفلِسَفِة يِف احلَضاَرِة الَعَربِيَّ
َصاِت؛ َفَأَنا  َفْيَلُسْوٌف،  َدِة التََّخصُّ ِة املْسِلَمِة ُمَتَعدِّ ْخِصيَّاِت الِعْلِميَّ الشَّ
 . ، َوَقاٍض، َوِفيْزَيائِيٌّ َعَرِبٌّ ُمْسِلٌم َأْنَدُلِسٌّ َوَفِقْيٌه، َوَطبِْيٌب، َوَفَلِكيٌّ

اأَلْنَدُلـــِس  ِف  َبـــاِرَزٍة  ٍة  ُأْسَ ِف  َنَشـــْأُت 
ـــَة َوالَفْتـــَوى؛ إِْذ َكاَن  َعاَمـــَة الِفْقِهيَّ َماَرَســـِت الزَّ
ــْيَخ  ــدِّ َشـ ــٍد اجلـ ــِن ُرْشـ ــُرْوُف بِاْبـ ي املْعـ ــدِّ َجـ
املالِِكيَّـــِة، َوإَِمـــاَم َجاِمـــِع ُقْرُطَبـــَة، َوَقـــاِض 
اجلَمَعـــِة، َوِمـــْن ِكَبـــاِر ُمْسَتَشـــاِري ُأَمـــَراِء 
ـــِم  ـــو الَقاِس ـــِدي َأُب ـــِة، َوَكاَن َوالِ ـــِة املَرابِِطيَّ ْوَل الدَّ
ـــَة،  ـــِع ُقْرُطَب ـــا ِف َجاِم ـــِد َفِقْيًه ـــُن َأِب الَولِْي ـــُد ْب َأْحَ
 ، ــائِيِّ ــَنِن النََّسـ ــل ُسـ ٌح َعـ ــُه َشْ ــا، َوَلـ َوَقاِضًيـ

ــَفاٍر.  ــْرآِن ِف َأْسـ ــْيٌ لِلُقـ َوَتْفِسـ

ـــِد،  ـــٍد احلِفْي ـــِن ُرْش ـــُت بِاْب ـــْد ُعِرْف ـــا َفَق ـــا َأَن َأمَّ
ــِن  ي اْبـ ــدِّ ــْيَ َجـ ــي َوَبـ ــِق َبْينِـ ْفِرْيـ ــَك لِلتَّ َوَذلِـ
ـــُت  ـــُت َوَحِفْظ ْم ـــْد َتَعلَّ ـــِة، َفَق ـــاِم املالِِكيَّ ـــٍد إَِم ُرْش
ــٍك  ــاِم َمالِـ ــأِ لإِِلَمـ ـ ــاَب املَوطَّ ِكَتـ

ــِدي  ــل َأْيـ ــُت َعـ ــَم َدَرْسـ ــَدي َأِب ، َكـ ــل َيـ َعـ
ــو  ــْم: َأُبـ ــْن َأْبَرِزِهـ ــاِء؛ َوِمـ ــَن الُفَقَهـ ــٍد ِمـ َعِدْيـ
َجْعَفـــِر ْبـــِن َعْبـــِد الَعِزْيـــِز الـــِذي َأَجـــاَز ِل َأْن 
ا  ـــْرُت َكثِـــْيً ُأْفتِـــَي ِف الِفْقـــِه. َوِف الَفْلَســـَفِة َتَأثَّ
َباْبـــِن َباَجـــَة، َوُكْنـــُت َصِدْيًقـــا ِلْبـــِن ُطَفْيـــٍل.

ـــَنَة 1169م،  َة َس ـــبِْيِليَّ ـــاَء ِف إِْش ـــُت الَقَض ْي َتَولَّ
ـــٍل  ـــُن ُطَفْي ـــَتَقاَل اْب ـــا اْس ـــَة. َوِعْنَدَم ـــمَّ ِف ُقْرُطَب ُث
َح َأْن َأُكـــْوَن َخِلْيَفـــًة َلـــُه ِف  َباَبـــِة اْقـــرَتَ ِمـــْن الطِّ
ــِديُّ  ـ ــُة املَوحِّ ــَتْدَعايِن اخلِلْيَفـ ــمَّ اْسـ ــِه، ُثـ َمْنِصبِـ
ـــُه،  ـــا َل ـــي َطبِْيًب َننِ ـــَش َوَعيَّ اُك ـــْوَب إىِل َمرَّ ـــو َيْعُق َأُب
ـــاِم  ـــَتَعاَن ِب ِف الِقَي ـــَم اْس ـــَة، َك ـــا ِف ُقْرُطَب َوَقاِضًي
ـــيِل  ٍة َعِدْيـــَدٍة، َمـــا َســـاَهَم ِف َتَنقُّ بَِمَهـــامَّ َرْســـِميَّ

َتَلـــِف َأْنَحـــاِء املْغـــِرِب.  ِف ُمْ

، َمـــا َدَفـــَع َبْعـــَض  ـــِديِّ َبْعـــَد َوَفـــاِة َأِب َيْعُقـــْوَب َزاَدْت َمَكاَنتِـــي ِف َعْهـــِد اْبنِـــِه املْنُصـــوِر املَوحِّ
ـــي إىِل  ـــُي بَِنْفيِ ـــَر اأَلِم ـــِر، َوَأَم ـــاِد َوالُكْف ـــي بِاإِلحل اِم َ ـــِد ِل، َواتِّ ـــِس إىِل الَكْي ـــَمِء اأَلْنَدُل ـــْيَ َوُعَل املَعاِرِضـ
ـــاَنِة، َوَأْحـــَرَق ُكُتبِـــي َوَأْصـــَدَر َمْرُســـوًما َيْنَهـــى املْســـِلِمْيَ َعـــْن ِقـــَراَءِة َأيٍّ ِمـــْن ُكُتـــِب  َقْرَيـــِة الُيسَّ
ـــي،  ـــا َعنِّ ـــَتْدَعايِن، َوَعَف ـــِب اْس ـــالِن اأَلَكاِذْي ـــْن ُبْط ـــْيِ ِم ـــِد اأَلِم ـــَد َتَأكُّ ـــا. َوَبْع ـــَمِم ِبَ ـــَفِة َأِو الْهتِ الَفْلَس

ـــِة. ْوَل ـــاِل الدَّ ـــرَبِ ِرَج ـــْن َأْك ـــًدا ِم ـــي َواِح َوَجَعَلنِ

ـــي َل  ـــَدِة التِ ـــل الَعِقْي ـــِد َع ـــِن املْعَتِم ْي ـــَتنُِد إىِل الدِّ ُل َيْس ـــْوُع  اأَلوَّ ـــاِن: النَّ ـــِة َنْوَع ـــَة احلِقْيَق َأَرى َأنَّ َمْعِرَف
ـــُة  ـــي اأَلْخالِقيَّ ـــْت آَرائِ ـــَفِة. اْنَطَلَق ـــَتنُِد إىِل الَفْلَس ـــايِن َيْس ـــِص، َوالثَّ ْمِحْي ـــِق َوالتَّ ْدِقْي ـــا لِلتَّ ـــُن إِْخَضاُعَه ُيْمِك
ِة:  ِفـــُق َمـــَع َأْفالُطـــوَن ِف الَفَضائِـــِل اأَلْرَبـــِع اأَلَساِســـيَّ ِمـــْن َمْذَهَبـــْي َأْفالُطـــْوَن َوَأِرْســـُطو، َكـــَم َأتَّ

ـــِة.  ـــَجاَعِة، َوالِعفَّ ـــِة، َوالشَّ ـــِة، َواحلْكَم الَعَداَل

َفـــاِت ِف َأْرَبَعـــِة َأْقَســـاٍم؛  ِل الَعِدْيـــُد ِمـــَن املَؤلَّ
ــُه، َواأَلَدُب  ، َوالِفْقـ ــبُّ ـ ــَفُة، َوالطِّ ــَي: الَفْلَسـ َوِهـ

اِث  َ ِح الـــرتُّ بِـــرَشْ اْنَفـــَرْدُت  ، َكـــَم  َغـــِويُّ اللُّ
اأَلِرْســـِطي.

اُفـــُت  َوِمـــْن َأَهـــمِّ ُكُتبِـــي: َأِرْســـُطو، َوَتَ
ُح ُأْرُجـــْوَزِة اْبـــِن ِســـْيَنا،  َهاُفـــِت، َوَشْ التَّ
َوَجَواِمـــُع ِسَياَســـِة َأْفالُطـــْوَن، َوبَِداَيـــُة 
اَيـــُة املْقَتِصـــد، َوالَكْشـــُف  املْجَتِهـــد َوِنَ

ة. ـــة ِف َعَقائِـــِد الــــِملَّ َعـــْن َمَناِهـــِج اأَلِدلَّ

أَُبو الَوِلْيِد أََحُد 

ِكَباِر الَفالِسَفِة 

يِف الحَضارَِة 

اإلِْسالِميَِّة
28



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

يحبُّ الجدُّ منصور االخرتاعات، وميأُل أوقاَت فراِغه يف هذا العمل، وذلك 

بعد أن تقاعَد من وظيفِته مدرًّسا للغة العربية. 

وأكـر مـا يزعجـه وقـوُع حفيـِده  يف خطـأ لغـوّي، وكذلـك 

يـد  سـاعة  لـه  اخـرتع  فقـد  لـذا  املقبولـة،  غـرُي  تصُّفاتـه 

اللغويـة. أخطـاَءه  لـه  تصـوِّب  إلكرتونيـة،  رشيحـة  فيهـا 
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ُبوا ِذْكَرى َيْوِم   َتَرقَّ
ْهَر الَقاِدَم،  ِمْيالِدي الشَّ
َتُه َز ُكلٌّ ِمْنُكْم َهِديَّ لُِيَجهِّ

ُر ِف إِْهِدائِِك   ُأَفكِّ
َساَعَة َتْصِوْيٍب 

َكَساَعِة َجابٍِر

ههههه.. ُفْرَصُتَك َيا َوالِِدي، 
َل َتَدْعَها َتِضْيُع ِمْنَك

 َوَما َحاَجتِي إىِل 
ا ُلَغُتَنا َوَيُِب َساَعِة التَّْصِوْيِب؟ َ  َيا ُبَنيَّتِي.. إِنَّ

َعَلْيَنا احلَفاُظ َعَلْيَها

ُة َأَراَحْتنِي ِمْن  َراِسيَّ َنُة الدِّ  السَّ
َساَعِة َجابٍِر، َفَهْل ُتِرْيُدْوَن 

َساَعًة ُتالِزُمنِي َطَواَل الَوْقِت؟

َنُة  َواُب َأْن َتُقْوِل »السَّ  الصَّ
ُة« َراِسيَّ َنُة الدِّ ُة« َوَلْيَس »السَّ املْدَرِسيَّ

ي،  ِقْينِي َيا ُأمِّ  َصدِّ
ي َلْن َيَدَعِك َحتَّى  َجدِّ
َغَة َكَم َأْحَبْبُتَها ُتِبِّي اللُّ

 َكْم َأَنا َسِعْيٌد بَِتَجاُوبَِك 
َغِة  ِم اللُّ َك ِف َتَعلُّ َمَع َجدِّ

َغِة  الَعالَقُة َبْينِي َوَبْيَ اللُّ
ِة َأْصَبَحْت ِعْشًقا  الَعَربِيَّ

اُوٍب َد َتَ رَّ َوَلْيَس ُمَ

َظِر َأنَُّكْم َلْن   ِمَن املْلِفِت لِلنَّ
َغِة  وا َعِن احلِدْيِث َعِن اللُّ َتُكفُّ

َظِر«،   َل َتْقوِل: »ِمَن املْلِفِت لِلنَّ
ِفِت« َوَلِكْن ُقوِل: »ِمَن الالَّ

َيا ُأمَّ َجابٍِر! ُلَغُتَنا ِهَي 
ُعْنَواُنَنا الِذي ُنْعَرُف بِِه

رسوم:
محمد صالح درويش
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َغِة َيا َأْولِدي َل ُبدَّ  ُم اللُّ  َتَعلُّ
ٌة َمَعَها َأْن َيْسبَِقُه َعالَقٌة َخاصَّ

ْجُت ِمْن  رَّ  َلَقْد َتَ
ي احلَبْيَب َمْدَرَستَِك َيا َجدِّ

ْجُت ِمْن«،  رَّ  َل َتُقْل: »َتَ
ْجُت ِف« رَّ َوَلِكْن ُقْل: »َتَ

 ههههههه.. َوَهَذا َدْرٌس 
َغِة  آَخُر ِمْن ُدُرْوِس اللُّ

 َأيَّ َدْرٍس َتْقِصُد َيا َوالِِدي؟ َأَتْقِصُد َخَطَأ َجابٍِر؟
ْرَس  َل َأْقِصُد اخلَطَأ َذاَتُه، َوَلِكنِّي َأْقِصُد الدَّ

ْرَس  ا َأَنا َفَقْد َفِهْمُت الدَّ  َأمَّ
ي ْرُس َيا َجابُِر؟الِذي َيْقِصُدُه َجدِّ  َفَم الدَّ

َم  ي َأنَّ َتَعلُّ ْرُس َيا ُأمِّ  الدَّ
َغِة َلْيَس َلُه ُحُدْوٌد اللُّ

 َوَلِكْن َلْيَس َجابٌِر 
ْرِس  َفَمِن املْقُصْوُد بِِه إَِذْن؟ُهَو املْعنِيُّ بِالدَّ

 َأْنِت املْقُصْوَدُة بِِه َيا ُأمَّ َجابٍِر

َم  ي ُيِرْيُد َأْن َيُقْوَل إِنَّ َتَعلُّ  َجدِّ

نِّ َغِة َل َعالَقَة َلُه بِالسِّ اللُّ



  سوق      
الوراقني
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ُل ُمْعَجٍم َيْعَتِمُد يِف َترِْتيِبِه َعَل َمَخاِرِج الحُروِف أَوَّ

35

ِة، َوَضَعُه اإِلَماُم اخلِليُل ْبُن  َغِة الَعَربِيَّ ٍق  لِلُّ ُل ُمْعَجٍم ُمَنسَّ ُمْعَجُم الَعنْيِ ُهَو َأوَّ
اِرِج احلُروِف َبْدًءا ِمْن َأْعَمِق ُنْقَطٍة يِف  ، َواْعَتَمَد يِف َتْرتِيبِِه َعَل َمَ َد الَفَراِهيِديُّ َأْحَ

َل ُحُروِفِه الَعنْيُ  . َوبَِذلَِك َيُكوُن َأوَّ َفَتنْيِ َساِن َوَحتَّى الشَّ احلْلِق ُمُروًرا بَِحَرَكاِت اللِّ
ِة )و، ي،ا(. ِة اجلْوِفيَّ َوآِخَرَها امليُم، ُثمَّ َتْتَبُعَها ُحُروُف الِعلَّ

ـــِد  ـــِم الَفِري ـــَهَذا املْعَج ـــِديِّ لِـ ـــُة الَفَراِهي َم َوُمَقدِّ

ـــاِت. ْوتِيَّ ـــِس لِِعْلـــِم الصَّ ــاُز بِالُعْمـــِق املَؤسِّ  َتَْتـ

ــَر  ، َوَكُثـ ــْيِ ــاِب الَعـ ــَمُء بِِكَتـ ــمَّ الُعَلـ ــِد اْهَتـ َوَقـ

ـــِل  ـــْصِ اخلِلي ـــُذ َع ـــُه ُمْن ـــالُف َحْوَل ـــَداُل َواخل اجِل

ـــَبِة  ـــُق بِنِْس ـــَم َيَتَعلَّ ـــًة ِفي ـــَذا، َخاَص ـــا َه َن إىَِل َعْصِ

ــِن  ــْيَ َمـ ــَد، َبـ ـ ــِن َأْحَ ــِل ْبـ ــاِب إىِل اخلِليـ الِكَتـ

َعـــى َأنَّـــُه َلْيـــَس َلـــُه َعاَلَقـــٌة ِمـــْن َقِريـــٍب َأْو  ادَّ

َعـــى َأنَّـــُه َكاَن  ِمـــْن َبِعيـــٍد بِالِكَتـــاِب، َوَمـــِن ادَّ

َعـــى َأنَّـــُه َلْ  َصاِحـــَب الِفْكـــَرِة َفَقـــْط، َوَمـــِن ادَّ

َيْنَفـــِرْد َوْحـــَدُه بَِتْألِيـــِف الِكَتـــاِب.

ــَح  ِحي ــَح الصَّ اِج ــَب َوالرَّ ْأَي الَغالِ ــرَّ ــنَّ ال َوَلِك

ــصَّ  ــَم َن ــْيِ َك ــاِب الَع ــَل َواِضــُع ِكَت ــَو َأنَّ اخلِلي ُه

ــاِرٍس،  ــُن َف ــٍد، َواْب ــُن ُدَرْي ــًة اْب اَح ــَك َصَ ــَل َذلِ َع

ُهْم. ــُيوِطيُّ َوَغْيُ ـ َوالسُّ

َأْشـــَياَء  ِمـــْن  ِفيـــِه  ُوِجـــَد  َمـــا  ـــا   َوَأمَّ

ِمْثـــُل  اخلِليـــِل،  إىَِل  نِْســـَبُتَها  ُيْمِكـــُن  َل 

َل  َمَســـائَِل  َأْو  التَّْحِريـــِف  َأِو  التَّْصِحيـــِف 

، َأْو ِحَكاَيـــاٍت  يِّ ــِه الَبـــْصِ َتِســـُي َوْفـــَق َمْذَهبِـ

يـــَن َلـــُه،  ِريـــَن َعْنـــُه، َأِو املَعاِصِ َعـــِن املَتَأخِّ

ـــاِخ  سَّ ـــُه إِنَّـــَم ُهـــَو ِمـــْن َعَمـــِل النُّ ــَك ُكلُّ َفَذلِـ

َذلِـــَك. ـــُدوَن  َيَتَعمَّ َقـــْد  ِمَّـــْن  َغْيِِهـــْم   َأْو 

ــِه  ــاَر َعَلْيـ ــِذي َسـ ــِج الـ ــاُز املْنَهـ ــُن إَِيـ َوُيْمِكـ

َبـــَع نَِظـــاَم  اخلِليـــُل ِف ِكَتـــاِب الَعـــْيِ ِف َأنَّـــُه اتَّ

ـــِة َوَبـــَدَأ بَِأْبَعـــِد احلــــُروِف  ْوتِيَّ ْقِليَبـــاِت الصَّ التَّ

ــاِس  ــَل َأَسـ ــَوادَّ َعـ ــَب املـ ـ ــُث َرتَّ ــا، َحْيـ َرًجـ َمْ

- َفَبـــَدَأ بَِأْبَعِدَهـــا  ـــاِرِج احلـــُروِف -َكـــَم َمـــرَّ َمَ

ــمَّ  ــُة )ع ح هــــ خ غ(، ُثـ ـ ــَي احلْلِقيَّ ــا َوِهـ َرًجـ َمْ

ـــِه  اِذي ـــا ُيَ ـــَع َم َســـاِن َم ـــَى اللِّ ـــُروِف َأْق ـــا بُِح َأْتَبَعَه

ـــاِن  َس ـــِط اللِّ ـــمَّ َوْس ـــَل )ق ك(، ُث ـــِك اأَلْع ـــَن احَلَن ِم

ـــَل )ج ش(،  ـــِك اأَلْع ـــَن احلَن ـــِه ِم اِذي ـــا ُيَ ـــَع َم َم

ـــِه،  َرِج ـــاَلٍف ِف َمْ ـــَل اْختِ ـــاِد َع ـــْرِف الضَّ ـــمَّ َح ُث

َناَيـــا  َســـاِن َمـــَع َأْطـــَراِف الثَّ ُثـــمَّ َطـــَرِف اللِّ

َناَيـــا  ـــْفَل )ص س ز(، ُثـــمَّ َمـــَع ُأُصـــوِل الثَّ السُّ

ت(،  د  ط   ( الُعْلَيـــا 

ُثـــمَّ َمـــَع َأْطـــَراِف 

ــا )ظ ذ  ــا الُعْلَيـ َناَيـ الثَّ

َثـــِة  ث(، ُثـــمَّ َمـــَع اللَّ

الُعْلَيـــا )ر ل ن(، ُثـــمَّ 

ـــَفَتْيِ  الشَّ ُحـــُروِف 

)ف ب م(، َوَأِخـــًيا 

احلـــُروَف  َأْوَرَد 

اجَلْوِفيَّـــَة )و ا ي(. 

ى ُكلَّ  ــمَّ ــْد َسـ َوَقـ

ـــا،  ـــا ِكَتاًب ـــْرٍف ِمْنَه َح

املْعَجـــَم  ى  َوَســـمَّ

ــْرٍف  ِل َحـ ــَأوَّ ــُه بِـ ـ ُكلَّ

َوُهـــَو  بِـــِه،  َبـــَدَأ 

.» »الَعـــْيُ

ــُيوِطيُّ  ـ ــاَل السُّ  َق

ــُه اهلُل: »َفائِــَدٌة: َتْرتِيــُب ِكَتــاِب الَعــْيِ َلْيــَس  -َرِحَ

ــْد  ــُروِف، َوَق ــوِد اآلَن ِف احل ــِب املْعُه تِي ْ ــَل الرتَّ َع

ــه«. ــاِت ِف َتْرتِيبِ ــِم اأَلْبَي ــْن َنْظ ــاُء ِم ــَر اأُلَدَب َأْكَث

َنــَة ِمــْن  ــَع اخلِليــُل الَكِلــَمِت املَكوَّ َكــَم َجَ

ــَم َلَحــَظ  ُحــُروٍف َواِحــَدٍة ِف َمْوِضــٍع َواِحــٍد، َك

اأَلْبنَِيــَة َحْســَب ِمْقــَداِر ُحــُروِف الَكِلَمــِة؛ إِْذ 

ــمَّ  ، ُث ــيِّ َباِع ــمَّ الرُّ ، ُث ــيِّ اَلثِ ــمَّ الثُّ ، ُث ــيِّ َنائِ ــَدَأ بِالثُّ َب

ِة  ، َوَأْرَجـــعَ الَكِلَمــَة إىَِل ُحُروِفَهــا اأَلْصِليَّ ِسِّ اخلــمَ

بَِتْجِريِدَهــا  َوَذلِــَك 

َوائِــِد،  الزَّ ِمــَن 

إىَِل  املْعتــلِّ  َوإِْرَجــاِع 

ــَك:  ــاُل َذلِ ــِه، ِمَث َأْصِل

َتُكــوُن:  اْســَتْغَفَر 

ــَوَل،  ــاَل: َق ــَر، َوَق َغَف

ــَذا. ــَع َوَهَك ــاَع: َبَي  َوَب

اخلِليــُل  اْسَتْشــَهَد 

ِة،  ــنَّ َوالسُّ بِالِكَتــاِب، 

َكــَم اْسَتْشــَهَد بِاملْأُثــوِر 

الَعــَرِب،  َكالِم  ِمــْن 

َوَنــاِدًرا َمــا َيْنُســُب َمــا 

ــُه َعــَل  َيْذُكــُر. َكــَم ُيَنبِّ

َواملْســَتْعَمِل  املْهَمــِل 

ٍة  َمــادَّ ُكلِّ  بَِداَيــِة  ِف 

ِمَثــاُل  ــا،  َوَتْقِليَباِتَ

ــد،  اِل: عك ــدَّ ــَكاِف َوال ــْيِ َوال ــاُب الَع ــَك: َب َذلِ

ــَتْعَماَلٌت. عــدك، كــدع، كعــد  دعــك، دكــع ُمْس

ُمْهَمــاَلٌت.

العْيُ

ُمْعَجُم الَعْيِ اْشَتَمَل َعَل 

َمٍة َتتَِّسُم ِبالُعْمِق  ُمَقدِّ

ْوِتيَّاِت ِس ِلِعْلِم الصَّ املَؤسِّ
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اللَّْحِن َمْصَيَدُة 
َحاِة َوالهُروُب ِمْن َتْصِويِب النُّ

 إىَِل َأْيَن َيا َرُجُل؟

 ُأِريُد َشِقيَق النَّْحِويِّ 
، َفَخَرْجُت  ِف َأْمٍر ُمِهمٍّ

لِْلَبْحِث َعْنُه

،  َسَأْخُرُج َمَعَك لِْلَبْحِث َعْنُه   َها ُهَو َأُخوُه النَّْحِويُّ
ٌد ِف ُسَؤالِِه دِّ َوإيِنِّ ُمرَتَ

َفُهَو َنْحِويٌّ َوَأَنا َل ُأِحبُّ 
احَلِديَث إىَِل النَّْحِويَِّي 

َث إَِلْيِهْم؟  َوِلَ َل ُتِبُّ التََّحدُّ

 ،  إِْن َنَصْبَت ُيَطالُِبوَنَك بِاجلرِّ
ْفِع َوإِْن َجَرْرَت ُيَطالُِبوَنَك بِالرَّ

 َيا َرُجُل َلْسَنا ِف َوْقِت اخَلْوِف 
ْم  َحاِة، َتَقدَّ ِمْن َتْصِويَباِت النُّ

َواْسَأْلُه َما ُدْمَت ُتِريُد َأَخاُه

ْم إَِلْيِه َواْسَأْلُه َعْنُه َنَعْم ُأِريُدُه ِف َأْمٍر َعاِجٍل    إَِذْن َفَتَقدَّ

ُع َلُه َحتَّى   َسْوَف َأَتَصنَّ
َعنِي بَِتْصِويَباتِِه َل ُيَصدِّ

 َأِريِن َماَذا َأْنَت َفاِعٌل
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 َيا َشْيَخَنا.. َأَخاَك 
َأِخيَك َأُخوَك َها ُهَنا؟

 َل ِل ُلو.. َما َحَضَ
 هههههه َماَذا َقاَل َهَذا 

املْخُبوُل؟ َوبَِم َرَدْدَت َعَلْيِه؟

ُجُل َأْن َيْلَحَن   َلَقْد َخاَف الرَّ
َت  ، َفَأَراَد َأْن ُيَفوِّ َأَماَم النَّْحِويِّ

َعَلْيِه ُفْرَصَة التَّْصِويِب

 لَِذلَِك َرَدْدُت َعَلْيِه بِِمْثِل 
َما َقاَل َحتَّى َيْعَلَم َخَطَأُه

َم َقَواِعَد  ُه َتَعلَّ َلْو َأنَّ
ا َلُه النَّْحِو َلَكاَن َخْيً

َعالِيُك َل   َهُؤَلِء الصَّ
َغِة ِة اللُّ ُيَباُلوَن بُِقْدِسيَّ

َعالِيِك َأْيًضا َأْصَبُحوا   َوَغْيُ الصَّ
َغِة َيَتَساَهُلوَن ِف َقَواِعِد اللُّ

ْعِليِم   َتْقِصُد َمْن َناُلوا ِقْسًطا ِمَن التَّ

 َكثٌِي ِمَن النَّاِس َأْصَبُحوا 
ْن َتْسَلْم« َيْسَتْسِهُلوَن َتْطبِيَق »َسكِّ

َن اهلُل َلَك َحَرَكًة َيا َشْيَخَنا،   َل َسكَّ
َك َوَثبََّت َرْفَعَك َوَنْصَبَك َوَجرَّ



إذا  قرأت ملتك جيدا، فستستطيع حل هذه األسئلة الثلثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد..
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َج ِف«؟ رَّ َج ِمْن« َأْم »َتَ رَّ َواُب: »َتَ َم الصَّ ُ َأيُّ

َعل َأيِّ َتْرتِْيٍب اْعَتَمَد اخلِلْيُل ِف َوْضِع ُمْعَجِمِه؟

َ اْبَن ُرْشٍد َطبِْيًبا َلُه؟ اِم َعيَّ َمْن ِمَن احُلكَّ
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الرباح الخزنالقطايسموظ ريالمالجيال آرام

يـن أ
؟ يـق لطـر ا

هل تستطيع مساعدة »كيارا« الصغرية يف الوصول لوالدها 

»سمبا«؟ إذا لونت األشكال التي تحتوي عىل أسامء األسد، 

فسوف تكون قد قدمت لها مساعدة كبرية، حاول..

ملــاذا ُبــش عيــى عليــه الســام بـ»أحمــد« وليــس 

ــأِْت  ــوٍل َي ًا ِبرَُس ــشِّ ــاىل: }َوُمَب ــه تع ــد«؟ ف قول بـ»محّم

ــُد{؟ ــُمُه أَْحَم ــِدي اْس ــْن َبْع ِم

ف اللغــة العربيــة »أحمــد« اســم تفضيــل، كأن 

تقــول »هيثــم حامــد لربــه ولكــن عمــر أحمــد منــه«، 

فعمــر هنــا مفضــل عــى هيثــم. أمــا »محمــد« فهــو 

ــده  ــرة حم ــن ك ــر م ــول »عم ــول ،كأن نق اســم مفع

للــه، صــار محمــدا«، واســم املفعــول ال يطلــق إال 

ــود . ــى موج ع

مـن  »يـأت  عيـى  لسـان  عـى  القـرآن  قـال  فلـو 

)حاشـاه  لغويـا  خطـأ  لصـار  محمـد«  اسـمه  بعـدي 

اللـه( ألن »محمـًدا« لـي يطلـق يجـب أن يكـون هذا 

الشـخص موجـوًدا بالفعـل، ُخِلـق وُبِعث وَحَمـَد الله، 

فصـار أحمـد أهـل األرض، ومـن هنـا صـار ف النهايـة 

»محمـًدا«. وسـيدنا محمد وقت هذه البشـارة مل يكن 

موجـودا، ولهـذا جـاء عى لسـان املسـيح عليه السـام 

ف البشـارة اسـم »أحمد«، وكأنه يقول ألتباعه: »رسول 

يـأت مـن بعـدي هـو أحمد منـي لـرب العاملـني«، وف 

هـذا إعجـاز باغـي شـديد، واحـرام منه عليه السـام 

ملقـام نبينـا األعظم .

الفرق بين »أحمد« و»محمد«
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ـــْب بِي ْعـــُت ِف اأَلْكِل ُنْصـــَح الطَّ َتَتبَّ

ُض َعـْنـــــُه ـــايِن املَمـــرِّ َوَمـــا َقـــْد َنَ

َمــــْت ـــي الـَحـبِـيـَبــــُة إِْن َقـدَّ َوُأمِّ

ـــْم ـــَزاٍم بِـإِْرَشـاِدِهـ ـــا ُذو اْلـتِـ َأَنـ

َوإِنَّ َفـًتـــــى َلــــْم ُيـِطــــْع َهــُؤلِء

ـــْيُع الـنَُّصــــوِح ـــِويٌّ ُمِطـ ـــِعْيٌد َق َس

ــــٍة ُيـَحاِفــــُظ َدْوًمــــا َعـَلــــى ِصحَّ

ِب ِف َضـْوِء َهْدي احلبِيْب ْ َوِف الرشُّ

َتـــَرْكُت، َفـإنِّـــي َلُه َأْسـَتِجـيـــْب  

َحـِلـْيـــًبا َأَبـــرُّ بِـُشـــْرِب اْلـَحـِلـيـْب

ـَراُب َيـِطـيـْب     َفـَمأكـُلُهـــْم َوالشَّ

ْصَح َغـْيـــرُ ُمـِصـيـــْب َوَلْ َيْتَبِع النُّ

َوَمْن ْل ُيِطْعُه َضِعـْيـــٌف َكـئِـيـــْب

ـبِـيـــْب  ِليِم اللَّ بـِـأْكِل الِغَذاِء الـــسَّ

د. مريم النعيمي

غذائي الطيب



44


