
1

العدد 30  - أكتوبر 2018م

اد  ُة الضَّ مَجَلَّ
َغةِ العَرَِبيَّةِ لِلُّ

ـام أبـو تـمَّ
شاعُر الخلفاء وعاشُق الطبيعة والجمال

كيف كرَّمت »ناسا«

ابـَن يوُنـَس
اعة؟ مخترع َبندول السَّ

َأِريـحـا
مدينة القمر 

والنَّخيل

»الكـتاب«
ُدستور ِسيبَوْيِه

لعـلم النَّحـو



23

املدير العام:
د. خالد إبراهيم السليطي

املرشف العام:
خالد عبدالرحيم السيد

رئيس التحرير:
د. مريم النعيمي
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ُد َعْهـُد اللِّقـاِء َمَعُكـْم َمَع َطالِـِع ُكلِّ  ـاِد األَْوِفيـاَء، َيَتَجـدَّ إْخَوَتنـا اْلِكـراَم ُقـرَّاَء َمَجلَّـِة الضَّ

اِد َوَفرَاِئِد َقْوِمَهـا، رَاِجنَي أَْن ُتوِرَي  َعـَدٍد َجِديـٍد، َيْطَمـُح إىل إِْرَواِء أَْنُفٍس َظْمَى لَِطراِئـِف الضَّ

ِد،  ٍة ِمــنْ َمـوادِّ َهـِذِه اأْلَْعَداِد َجْذَوَة ِعْشـٍق ِف ُقُلوِب النَّاِشـَئِة لُِتَاِثَنا اْلَقِديـمِ املَتَجدِّ ُكلُّ َمـادَّ

ِم ُلَغِتَنـا اْلَجميَلِة. َوَتْبَعـَث َنْزَعـَة ُحـبٍّ لَِتَعلُّ

ـَة لََجِديـَرٌة ِبـَأْن َتِديـَن ملَعلِِّميَهـا ِباْلَفْضـِل َوَتْشـَهَد لَُهـْم ِبالتَّْقِديـِر َواالْحـِتاِم؛ لِـا  إِنَّ األُمَّ

ـَاِح، إِنَُّهــمْ َقَبـٌس ُيـِيُء َسـِبيَل اأْلَْجَيـاِل، َوِمْشـَكاٌة ُتِنـُر ُدُروَب  وَن ِمـَن اْلَخـْرِ َوالصَّ َيْنـُرُ

اْلَحَيـاِة، َفاملَعلِّــمُ َيْغـرُِس ُبـُذوَر املْعرَِفـِة، َفَتْجِنـي األْجَيـاُل ِمْنـُه أْطَيـَب اْلَجَنـى، َوَتْقِطـُف 

ِبِقَيـِم  اْلُقلـوَب  َوُيْؤِنـُس  النُّفـوَس،  َوُيـَربِّ  اْلُعقـوَل،  ُيِنـُر  الثِّـاِر،  أْحَسـَن 

ُفـوُس َوَترَْقى األَُمُم  و النُّ الِعْلـِم َوَنفاِئـِس األْخاِق، َفِباْلِعْلِم واألْخاِق َتْســمُ

ـُعوُب. َوَتْسـَعُد الشُّ

ِريـَن رِسـالََة ُجنـِديٍّ َوِفٍّ  َفْلَنْنَهـْض ِبأْوَطاِنَنـا ُمَتَسـلِِّحنَي ِباْلِعْلـِم ُمَقدِّ

ُمْخِلـٍص لَِمِسـَرِة َنْهَضِتَنـا َوُرِقيَِّنـا، إِنَّـُه املَعلِّـُم اإلْنَسـاُن اْلَعِظيـُم الَّـِذي 

َيْسـَتِحقُّ ِمنَّـا ُكلَّ َتْكِرْيــمٍ لجُهـوِدِه النَِّبيَلـِة.     

ٌ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: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد

4

اَء ِف بَِداَيِة  َمْرَحًبا بُِكْم َأْبَنائَِي اأَلِعزَّ
َعاٍم ِدَراِسٍّ َجِدْيٍد

إًِذا َنْحُن َعىل َأَتمِّ 
اْستِْعَداٍد

َهْل ُتالِحُظْوَن َأنَّ َبْعَض 
اِء  ِلُط َبْيَ الظَّ النَّاِس َيْ

اِد ِف َبْعِض الَكِلَمِت؟ َوالضَّ

َهَذا اأَلْمُر 
َشائٌِع ِفْعاًل

َفَكْيَف ُيْمِكُنَنا 
َضْبُط َذلَِك؟

َل ُبدَّ َأنَّ ُهَناَك َطِرْيَقًة ُتَساِعُدَنا 
ْفِرْيِق َبْيَنُهَم َعىل التَّ

ِرْيَقُة الُفْضىَل ِهَي َمْعِرَفُة  الطَّ
ُدُث ِفْيَها  َمَعايِن الَكِلَمِت التِي َيْ

اِء اِد َوالظَّ الْلتَِباُس َبْيَ الضَّ

َهِذِه ِفْكَرٌة َرائَِعٌة، 
َوَلِكْن َكْيَف ُيْمِكُنَنا 

َتْطبِْيُقَها؟

َنا  رِبَ َهْل َيْسَتِطْيُع َأَحُدُكْم َأْن ُيْ
«؟ بَِمْعَنى َكِلَمِة »َحظٍّ

ُعْدَنا ِمَن اإِلَجاَزِة 
َنا اْشتَِياٌق لُِدُرْوِس  َوُكلُّ

َغِة املِفْيَدِة اللُّ

َوَهْل ُهَناَك َفْرٌق 
َغِة  ِم اللُّ َبْيَ َتَعلُّ

َغِة؟ َواْستِْخَداَماِت اللُّ

َلَقْد َلَحْظُت َأنَّ ُمْعَظَم 
ا  ُمْوَنَ َغِة َيَتَعلَّ َداِرِس اللُّ

َقَواِعَد َفَحْسُب

َفِهْمُت.. ُتِرْيُدَنا 
َقَها ِف  َأْن ُنَطبِّ

ِة  َحَياتَِنا الَعَمِليَّ

ُقْوَها  َبْل ُأِرْيُدُكْم َأْن ُتَطبِّ
َم  َتْطبِْيًقا َصِحْيًحا ُكلَّ

َدَعِت احلاَجُة

َز َهَذا الَعاَم َعىل  َأَودُّ َأْن ُنَركِّ
َغِة اْستِْخَداَماِت اللُّ
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: ُهَو الَبْخُت احلظُّ

ُل إىِل: احلضِّ َسْوَف َتَتَحوَّ
 َهَذا َجيٌِّد، َفَم َمْعَنى احلضِّ إًِذا؟

َرٌة  ِة ُمَؤثِّ َغِة الَعَربِيَّ ُكلُّ احلُرْوِف ِف اللُّ
َوَلا َدَلَلُتَها، لَِذلَِك َسْوَف ُنَطبُِّق 
َهَذا اأُلْسُلْوَب َعىل َباِقي الَكِلَمِت

املْطُلْوُب إًِذا َأْن َنْأِتَ 
َتِوي َعىل  بِالَكِلَمِة التِي َتْ

اِء  َحْرِف الظَّ

بِْيَهِة  ُثمَّ َنْأِتَ بِالَكِلَمِة الشَّ
َتِوي َعىل َحْرِف  التِي َتْ

اِد َوَنْذُكَر َمْعَناَها َأْيًضا الضَّ

«؛  الَِيُة »َظنَّ الَكِلَمُة التَّ
َمْن َيْذُكُر َلَنا َمْعَناَها؟

ُة َلا  الَكِلَمُة املَشاِبَ
اَء  ُل الظَّ ِعْنَدَما ُنَحوِّ

» : َبِخَل، َوِمْنَها َضاًدا »َضنَّ َوَمْعَنى َضنَّ
َقْوُل اهللِ َتَعاىَل: »َوَما ُهَو 

َعىَل اْلَغْيِب بَِضنٍِي«

َأْحَسْنُتْم ُصْنًعا َيا ُطالِبَ 
ا الَكِلَمُة  اَء، َأمَّ اأَلَعزَّ

الَِيُة، َفِهَي »الَفَظاَظُة« التَّ

َمْعَناَها: َعِلَم بَِغْيِ َيِقْيٍ

احلضُّ ُهَو: احلثُّ

َل ُبدَّ َأنَُّكْم َلَحْظُتُم الَفْرَق 
َنا َلْ  اِسَع َبْيَ املْعَنَيْيِ َرْغَم َأنَّ الشَّ

ْ ِسَوى َحْرٍف َواِحٍد ٌرُنَغيِّ ُه َحْرٌف ُمَؤثِّ َوَلِكنَّ

ا؟ اَد ِبَ َأَحَسْنَت، َفَمَذا َلِو اْسَتْبَدْلَنا الضَّ



ية
ها

الن

9 8

ُم  الَفَظاَظُة ِهَي: التََّجهُّ
َوُسْوُء اخلُلِق، َوَفاَظ 

ُجُل إَِذا َماَت الرَّ

هههههههه.. ِهَي 
بِالِفْعِل َكِلَمٌة َغْيُ 

َق  َشائَِعٍة، َوَتْعنِي َما َتَفرَّ
ِه ِء ِعْنَد َكْسِ ِمَن الَشْ

ا َفاَض، َفِمْن: َفاَض  َأمَّ
املاُء، إَِذا َزاَد َوَساَل

اَء إىِل َضاٍد َتِصْيُ  ُل الظَّ ِعْنَدَما ُنَحوِّ
ْكِسْيُ َوالتَّْحِطْيُم،  « َوُهَو التَّ »الَفضُّ
َساَلَة بَِمْعَنى َفَتَحَها َوَنُقْوُل: َفضَّ الرِّ

، َوبَِذلَِك  ٌة ِمَن احلظِّ ا ُمْشَتقَّ َ َل ُبدَّ َأنَّ
َيُكْوُن َمْعَنى َحِظْيٍظ: ُذْو َحظٍّ

اِء،  اَد بِالظَّ ِعْنَدَما َنْستبدل الضَّ
َفَسْوَف َتِصْيُ َحِضْيًضا؛ َوُهَو 

َأْسَفُل اأَلْرِض

َلَقْد َدلَّْت َعىل َمْعًنى َيَكاُد َيُكْوُن 
ابَِقِة ا ملْعَنى الَكِلَمِة السَّ ُمَضادًّ

ِة، لَِذلَِك ُأِرْيُدُكْم  َغِة الَعَربِيَّ ُة اللُّ َهِذِه ِهَي ِدقَّ
َخ  سَّ َمِذِج َحتَّى َيرَتَ َأْن َتْسَتِزْيُدوا ِمْن َهِذِه النَّ

َلَدْيُكُم الَفاِرُق َبْيَ احلْرَفْيِ

الَِيُة ِهَي »َحِظْيٌظ« الَكِلَمُة التَّ

َنْنَتِقُل إىِل َكِلَمٍة َجِدْيَدٍة، َوِهَي 
» »الَفظُّ

: ُهَو َسيُِّئ الـُخُلِق الَفظُّ

َتْيِ ِف الَكِلَمِة،  َرْت َمرَّ اُء ُهَنا َتَكرَّ الظَّ
ُلَم إىِل َضاٍد َتِصْيـُر  َفِعْنَدَما ُنَحوِّ

»الُفَضاَضَة«، َوَلِكنِّي َل َأْعِرُف َمْعَناَها



ديوان
العرب

َلْ   َبـــِويِّ  النَّ الَبَيـــاِن  ِف  اأَلْمَثـــاِل  ُب  َضْ
َد َتْزيِـــِي الـــَكاَلِم  ـــرَّ َيُكـــِن اَلـــَدُف ِمْنـــُه ُمَ
ـــَو  ـــَمى، َوُه ـــَدٍف َأْس ـــاَء ِلَ ـــَم َج ـــينِِه، َوإِنَّ ِس َوَتْ
ـــِح  ـــَمٍة لَِتْوِضي سَّ ـــوَرٍة ُمَ ـــايِن ِف ُص ـــَراُز املَع إِْب
الَغاِمـــِض، َوَتْقِريـــِب الَبِعيـــِد، َوإِْظَهـــاِر 

املْعُقـــوِل ِف ُصـــوَرِة املْحُســـوِس.

ــْن  ــُلوٌب ِمـ ــاِل ُأْسـ َب اأَلْمَثـ ــَم َأنَّ َضْ َكـ
ــىَل  ــوَس َعـ ُفـ ــثُّ النُّ ـ ــِة، َيُ بَِيـ ْ ــالِيِب الرتَّ َأَسـ
ـــا  ، َوَيْدَفُعَه ـــرِبِّ ـــىَل ال ـــا َع َه ضُّ ، َوَيُ ـــْيِ ـــِل اخل ِفْع
املْعِصَيـــِة  ِمـــَن  َوَيْمَنُعَهـــا  الَفِضيَلـــِة،  إىَِل 
ــَربِّ  ــِه ُيـ ــِت َنْفِسـ ــَو ِف الَوْقـ ــِم، َوُهـ َواإِلْثـ
ـــاِس  ـــِح َوالِقَي ِحي ـــِي الصَّ ْفِك ـــىَل التَّ ـــَل َع الَعْق

ــِليِم. ـ ــيِّ السَّ املْنِطِقـ

ــىلَّ اهلُل  ــيُّ َصـ بِـ َب النَّ ــَك َضَ ــِل َذلِـ ْجـ أِلَ
َم َطائَِفـــًة ِمـــَن اأَلْمَثـــاِل ِف  َعَلْيـــِه َوَســـلَّ
َدٍة . َتِلَفـــٍة َوِف َمَواِطـــَن ُمَتَعـــدِّ  َقَضاَيـــا ُمْ

ـــُد  ـــِة َيِ َبِويَّ ـــاِل النَّ ْمَث ـــُل لِْلَ َواملَتَأمِّ

َع  ْنِويـــَع ِصَفـــًة َظاِهـــَرًة ِفيَهـــا، َفَقـــْد َنـــوَّ التَّ
َم ِف َضـــاِرِب املَثـــِل،  َصـــىلَّ اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ
َب املَثـــِل إىَِل َنْفِســـِه َصـــىّل  َفَتـــاَرًة ُيْســـنُِد َضْ
َبـــُه إىَل  َم، َوَتـــاَرًة ُيْســـنُِد َضْ اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ
َم  ـــلَّ ـــِه َوَس ـــىّل اهلُل َعَلْي َع َص ـــوَّ ـــَم َن ـــِة. َك املاََلئَِك
ـــِذي  ـــَرِض ال ـــِل، َوالَغ ـــَك ِف َمْوُضـــوِع املَث َكَذلِ
ـــَع  ـــاَل ِف َمَواِضي َب اأَلْمَث ـــَرَ ـــِه، َف ْجِل ـــيَق أِلَ ِس
ْغـــَراٍض َشـــتَّى ِمـــْن ُأُمـــوِر  َدٍة َوأِلَ ُمَتَعـــدِّ
ــِد،  ْهـ ــاَلِق َوالزُّ ــاَدِة، َواأَلْخـ ــَدِة َوالِعَبـ الَعِقيـ
ْعـــَوِة، َوَفَضائِـــِل اأَلْعـــَمِل  َوالِعْلـــِم َوالدَّ

ِهيـــِب، َوَغـــْيِ َذلِـــَك. ْ ِغيـــِب َوالرتَّ ْ َوالرتَّ

َم ِف ُأْســـُلوِب  َع َصـــىلَّ اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ َوَنـــوَّ
ــَذ  ـ َ ــِل، َفاتَّ ِب املَثـ ــِة َضْ ــْرِض َوَطِريَقـ الَعـ
ـــًة،  َتِلَف ـــالِيَب ُمْ َدًة، َوَأَس ـــدِّ ـــا ُمَتَع ـــِه ُطُرًق بِ لَِرْ
ـــْأنِِه إِيَضـــاُح  ـــْن َش ـــا ِم ـــَك ُكلَّ َم َوَســـَلَك ِف َذلِ
ــاًل َأَمـــاَم اأَلْعـُيــــِن،  املـــَراِد، َوإِْبـــَراُزُه َماثِـ
اْســـتِْخَداُمُه  اأَلَســـالِيِب  تِْلـــَك  َفِمـــْن 

ـَمٍة ْبـَراُز املَعــاِن ِفـــي ُصــورٍَة ُمَجسَّ إِ

ِلَتْوِضيــِح الَغاِمــــِض َوَتْقِريــِب الَبِعــيِد

النَّبَِويَُّة األَمْثَاُل 
ـــاِمِعَي  اإِلَشـــاَرَة التِـــي َتْلِفـــُت َأْنَظـــاَر السَّ
ُك  ــرَتِ ــا َتْشـ ــِم، َوِفيَهـ ــىَل الَفْهـ ــْم َعـ َوُتِعيُنُهـ
ـــِة،  ْعِليِميَّ ـــِة التَّ ـــٍة ِف الَعَمِليَّ َأْكَثـــُر ِمـــْن َحاسَّ
ـــاَرَة،  ـــَمُع الِعَب ـــاَرَة، َوَيْس ـــَرى اإِلَش ـــُر َي اِظ َفالنَّ
ــَم ِف  ــِر، َكـ ـ َذكُّ ــى لِلتَّ ــَك َأْدَعـ ــوُن َذلِـ َفَيُكـ
الُبَخـــاِريِّ ِف احلِديـــِث الـــِذي َأَشـــاَر ِفيـــِه 
ــِه  َم بِإِْصَبَعْيـ ــلَّ ــِه َوَسـ ــىلَّ اهلُل َعَلْيـ ــيُّ َصـ بِـ النَّ
َر َأنَّ بِْعَثَتـــُه ُمَقاِرَبـــٌة  ِعْنَدَمـــا َأَراَد َأْن ُيَقـــرِّ

ـــاَعِة. َوِمـــْن  لِِقَيـــاِم السَّ
َذلِـــَك َأْيًضـــا اْســـتَِعاَنُتُه 
التَّْوِضيِحـــيِّ  ْســـِم  بِالرَّ
ــائِِل  ــْن َوَسـ ــيَلًة ِمـ َوِسـ
َواإِليَضـــاِح،  ْعِليـــِم  التَّ
َث َعـــْن  ـــدَّ ِعْنَدَمـــا َتَ
َبـــاِع َســـبِيِل  َقِضيَّـــِة اتِّ
ـــَتِقيِم  ـــهِ املْس اِطـ اهللِ َوِصَ
ــُبِل  ــْن ُسـ ــِر ِمـ َوالتَّْحِذيـ

ــَرى. ــْيَطاِن اأُلْخـ ـ الشِّ

ـــىلَّ  ـــَرَص َص ـــْد َح َوَق
َم َعـــىَل  اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ

َواملَواِقـــِف  اأَلْحـــَداِث  ِف  املَثـــِل  ِب  َضْ
ـــٍة، َفِفـــي َبْعـــِض  ْهـــَداٍف َتْرَبِويَّ َدِة أِلَ املَتَعـــدِّ
َعَلْيـــِه  اهلُل  َصـــىلَّ  َيْكِفيـــِه  َكاَن  املَواِقـــِف 
ــَر  ــُه آَثـ ـ ا، َلِكنَّ ــاِشً ا ُمَبـ ــُردَّ َردًّ َم َأْن َيـ ــلَّ َوَسـ
ِمُلـــُه ِمـــْن َتْوِجيـــٍه  َب املَثـــِل مِلَـــا َيْ َضْ

ـــَراِد  ـــى امل ـــاِل املْعَن ـــٍة ِف إِيَص َع ـــِويٍّ َوُسْ َتْرَب
ـــاِم،  ـــَذا املَق ُه َدْوَرُه ِف َه ـــْيُ ي َغ ـــَؤدِّ ـــْد َل ُي َوَق
ًة َنائِـــًم َعـــىَل َحِصـــٍي  َحاَبـــُة َمـــرَّ اُه الصَّ َفـــَيَ
ــِف  يـ ِ ــِه الرشَّ ــُي ِف َجْنبِـ ــَر احلِصـ ـ ــْد َأثَّ َوَقـ
ْذَنـــا  َ َفَيُقوُلـــوَن َلـــُه: َيـــا َرُســـوَل اهللِ َلـــِو اتَّ
ـــا  ـــا، َم ْنَي ـــاِل َولِلدُّ ـــوُل: »َم ـــاًء، َفَيُق ـــَك ِوَط َل
ـــَت  ْنَيـــا إِلَّ َكَراِكـــٍب اْســـَتَظلَّ َتْ َأَنـــا ِف الدُّ

ــا«.  ــمَّ َراَح َوَتَرَكَهـ ــَجَرٍة ُثـ َشـ

الــــَمَشاِهُد  َحتَّـــى 
َحَيـــاِة  ِف  َتُـــرُّ  التِـــي 
ــوَن  ــاَل َيْلَتِفُتـ ــاِس َفـ ـ النَّ
ُيْلُقـــوَن  َوَل  إَِلْيَهـــا 
ــا  ــُد ِفيَهـ ــاًل، َيِـ ــا َبـ َلَـ
َم  َصـــىلَّ اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ
ْوِجيـــِه  ُمَناِســـَبًة لِلتَّ َأَداًة 
ِب  َوَضْ ْعِليـــِم  َوالتَّ

ـــا.  ِبَ اأَلْمَثـــاِل 

َيُمـــرُّ  ُهـــَو  َفَهـــا 
َحاَبـــُة َعـــىَل  َوَمَعـــُه الصَّ
ـــوُل  ـــوَذٍة َفَيُق ـــْخَلٍة َمْنُب َس
ـــا؟  ـــىَل َأْهِلَه ـــْت َع ـــِذِه َهاَن ـــَرْوَن َه ـــْم: »َأَت َلُ
ـــا  َفَقاُلـــوا: َيـــا َرُســـوَل اهللِ ِمـــْن َهَواِنَ
ــٍد  ـ مَّ ــُس ُمَ ــِذي َنْفـ ـ ــاَل: َفَوالَّ ــا. َقـ َأْلَقْوَهـ
ْنَيـــا َأْهـــَوُن َعـــىَل اهللِ ِمـــْن َهـــِذِه  بَِيـــِدِه َللدُّ

ــا«. ــىَل َأْهِلَهـ َعـ

َضُْب األَْمَثاِل ِف 

َبِويَِّة َمْنَهٌج  نَِّة النَّ السُّ

ُفوَس  َتْرَبِويٌّ َيُحثُّ النُّ

َعَل ِفْعِل الخْيِ 

َوَيْدَفُعَها إَِل الَفِضيَلِة 

َوَيَْنُعَها ِمَن املْعِصَيِة
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ِحيَل،  َأَراُكْم َتْعَتِزُموَن الرَّ
َفإىَِل َأْيَن َسَتْذَهُبوَن؟

َسْوَف َنْذَهُب إىَِل املْرَعى 
لَِكي َتْرَتَع إِبُِلَنا

ُبوَنُه  َأَل َتْعَلِمَي َأنَّ النَّاَس ُيَلقِّ
َعاَمِة لُِطوِل َساَقْيِه؟ بِالنَّ

اْحَذُروا َيا إِْخَوِت، َفَهُؤَلِء ُأَناٌس 
ِمْن َأْشَجَع ُيِريُدوَن اإِلَغاَرَة َعَلْيَنا

َهَلْكَنا َوَربِّ الَكْعَبِة، َفَقْد َأَتْوَنا 
َوَنْحُن َعىَل َغْيِ اْستِْعَداٍد

َلَقْد َقَتْلَناُهْم َجِيًعا َوَلْ َيْبَق 
ِمْنُهْم إِلَّ َصغُيُهْم َهَذا

َوَما ُتِريُدوَن ِمْن َقْتِل َهَذا؟! 
َسُب َعَلْيُكْم َرُجاًل َوَل َخْيَ ِفيِه ُيْ

اَلَمُة  َصِحَبْتُكُم السَّ
َيا َأْبَنائِي

َوَهْل َسَتْصَحُبوَن 
َيًسا َمَعُكْم؟ َبْ

ُنِريُد َأْن َيْشَتدَّ ُعوُدُه 
ِويَلَتاِن َوَتَْتِلَئ َساَقاُه الطَّ

ُه َل َيَزاُل َصِغًيا إِنَّ

َنَعْم، ُنِريُدُه َأْن َيْعَتاَد 
َجاِل َحَياَة الرِّ

13

رسوم: 
وفــاء 
شــطا ُمْكَرٌه أَُخوَك اَل َبَطٌل
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ُل َمَعُكْم إىَِل احَليِّ َفإِنَُّكْم إِْن َتَرْكُتُمويِن  َدُعويِن َأَتَوصَّ
َباُع، وَقَتَلنِي الَعَطُش َوْحِدي َأَكَلْتنِي السِّ

َفَم َجاَءيِن بَِك ِمْن 
َبْيِ إِْخَوتَِك؟

ُثْكٌل َأْرَأَمَها َوَلًدا

َة الَعْيِ َفَلْم َيْبَق ِل  َأْقبِْل َيا ُقرَّ
َك َبْعَد َقْتِل إِْخَوتَِك َغْيُ

َذا َكْثَرُة اأَلْيِدي َهَذا َأْشَهى َطَعاٍم َتْصَنُعُه نَِساُء ِكَناَنَة َحبَّ
ِف َغْيِ َطَعاٍم

َيا َبْيَهُس إِنَّ َناًسا ِمْن َأْشَجَع 
ُبوَن ِفيِه ِف َغاٍر َيرْشَ

َمْرَحًبا َيا َبْيَهُس

َهْل َلَك ِف َغنِيَمٍة َباِرَدٍة؟

إَِذْن َسْوَف َأْنَطِلُق إَِلْيِهْم َمَع 
َخاِل َأِب َحرْشٍ

َوَماَذا َيْفَعُل َأُبو َحرْشٍ َوُهَو 
ُب املَثِل ِف اجلْبِن؟ َمْرِ

َسْوَف َتَرْوَن َهِذِه َيا َوَلِدي ثَِياُب إِْخَوتَِك 
ا َأْنَت َأَحقُّ ِبَ

اُث  َذا الرتُّ َيا َحبَّ
ِة لَّ َلْوَل الذِّ

ِت ِت لْخرَتْ ْ َلْو ُخيِّ



ية
ها

لن
ا

17 16

اعالن

نِي َعَلْيَها ُدلَّ

ا ِف َهَذا الَغاِر َ إِنَّ

َما َوَجْدَت ِف الَغاِر 
َيا َخاِل؟

َسَيُقوُل النَّاُس َعنِّي »َبَطٌل«، َفَقْد 
ًبا َوَغنِْمُت  َأْوَسْعُتُهْم َقْتاًل َوَضْ

َهِذِه اإِلبَِل َوُكلَّ َهَذا املَتاِع

ُمْكَرٌه َأُخوَك َل َبَطٌل



اِرْيِخ َعىل اإِلْطَلِق؛ إِْذ  ٌة ُتَعدُّ َواِحَدًة ِمْن َأْقَدِم املُدِن يِف التَّ ا ِهَي َمِدْيَنٌة ِفَلْسِطْينِيَّ َأِرْيَ

ُر بَِنْحِو 10.000َسَنٍة َقْبَل املْيلِد.  اِم الَعْصِ احلَجِريِّ َوُهَو َما ُيَقدَّ َها إىِل َأيَّ َيُعْوُد َتاِرْيُ

ِة، َوَعىل ُبْعِد  ِة الَغْربِيَّ فَّ اٍت َشَمَل الَبْحِر امليِِّت يِف الضَّ ِة ِكْيُلوِمْتَ َوِهَي َتَقُع َعىل ُبْعِد َعَشَ

ِة َبْيَ اأُلْرُدنِّ  بِْيِعيَّ ُل املِدْيَنُة احلُدْوَد الطَّ ، َوُتَشكِّ ِر اأُلْرُدنِّ اٍت ِمْن َغْرِبِّ َنْ َسْبَعِة ِكْيُلوِمْتَ

ا َأْكَثَر املُدِن اْنِخَفاًضا يِف الَعاَلِ؛ إِْذ َيْبُلُغ ُمْسَتَواَها 250  . ُتَعدُّ َمِدْيَنُة َأِرْيَ َوِفَلْسِطْيَ

ا، َوُتْعَرُف املِدْيَنُة َأْيًضا  اَفَظِة َأِرْيَ َت ُمْسَتَوى َسْطِح الَبْحِر. َوِهَي َعاِصَمُة حُمَ ا َتْ ِمْتً

ا ُمَربًَّعا.  ِخْيِل. َوَتْبُلُغ ِمَساَحُتَها َما ُيَقاِرُب 45 ِكْيُلوِمْتً بِاْسِم َمِدْيَنِة الَقَمِر، َوَمِدْيَنِة النَّ

ا َيُعْوُد يِف  ُة اأَلْصِل؛ َفَقْد َذَكَر احلَمِويُّ  يِف ُمْعَجِم الُبْلَداِن َأنَّ اْسَم َأِرْيَ َوَتْسِمَيُتَها َساِميُّ

لُم.  ا ْبِن َمالِِك ْبِن َأرَفْخَشَذ ْبِن َساِم ْبِن ُنْوٍح َعَلْيِه السَّ َأْصِلِه إىِل َأِرْيَ

َوالنَِّخْيِل الَقَمِر  َمِدْيَنُة   

ــا  ـ ــِة َأِرْيَ ــْن َمِدْيَنـ ــْوُس ِمـ ــَذ الْكُسـ ـ َ اتَّ
ـــْت ِمـــْن ِقَبـــِل  َقاِعـــَدًة لـــْم إىِل َأْن ُهْوِجَ
ـــْن  ـــوا َم ـــا َوَأْهَلُك ـــَن َأْحَرُقْوَه َ الِذْي ـــيْ انِيِّ الَعرْبَ
ـــا  ُذْوَه َ ـــوَن َواتَّ ـــُم املَؤابِيُّ ـــمَّ َأْخَرَجُه ـــا، ُث ِفْيَه
ــَد  ــُة َبْعـ ــَرِت املِدْيَنـ ــُهْم. اْزَدَهـ ــًة َلــ َعاِصَمـ
ـــمَّ  ، ُث ـــْيَ ـــاِن َوالبِْيَزْنِطيِّ ْوَم ـــِد الرُّ ـــَك ِف َعْه َذلِ

ـــْت  ـــِلِمْيَ َوَأْصَبَح ـــِم املْس ـــَت ُحْك ـــْت َتْ َوَقَع
ـــْوِر.  ـــٍة ِف الَغ ـــٍة ِزَراِعيَّ ـــمَّ َمِدْيَن ـــْم َأَه ِف َعْهِدِه

ِفَلْســـِطْيَ  ِلْيبِيِّـــْيَ  الصَّ َغـــْزِو  َوَبْعـــَد 
ـــَت ُحْكِمِهـــْم َكَغْيَِهـــا  ــُة َتْ َوَقَعـــِت املِدْيَنـ
ـــْت  ـــَك َوَقَع ـــَد َذلِ ، َوَبْع ـــِطْيَ ـــُدِن ِفَلْس ـــْن ُم ِم
، الـــِذي َتـــالُه  ـــَت احلْكـــِم املْمُلْوِكـــيِّ َتْ

أرحيـــا
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ــِة اْســـتِْخَراِج َأْمـــالِح  ــِة إىِل ِصَناَعـ بِاإِلَضاَفـ
وْدُيـــوم  َوالصُّ الُبْوَتاْســـُيوم  ُكُلْوِرْيـــِد 
ـــَن  ـــي ِم وِم ـــُيوم َوالرُبُ ـــُيوم َوالَكاْلُس َواملْغنِيْس

ــِر امليِّـــِت.  الَبْحـ

اِفـــِئ  ـــا بِِشـــَتائَِها الدَّ َوَتَْتـــاُز َمِدْيَنـــُة َأِرْيَ
َواملْعَتـــِدِل؛ لَِذلِـــَك َفِهـــَي ُتَعـــدُّ ِوْجَهـــًة 
اِح بِاْعتَِباِرَهـــا  ـــيَّ ــْيٍ ِمـــَن السُّ ًة لَِكثِـ ِســـَياِحيَّ
َتـــِوي َعـــىل َكثِـــْيٍ ِمـــَن املَناِظـــِر  َمْشـــًتى َيْ
إىِل  بِاإِلَضاَفـــِة  اجلِمْيَلـــِة،  بِْيِعيَّـــِة  الطَّ
ــاِت،  َهـ ــِة َواملَتَنزَّ ـ اِرْيِيَّ ــِة َوالتَّ ـ ْينِيَّ ــاِر الدِّ اآلَثـ
املَعـــاِلِ  َوِمـــَن  َواملَطاِعـــِم،  َوالَفَنـــاِدِق 
ـــا الَقِدْيَمـــُة )َتـــلُّ  ــِة َأِرْيَ ـــِة ِف املِدْيَنـ اأَلَثِريَّ
ــَع  ــَمُء َمْوِقـ َد الُعَلـ ــدَّ ــْد َحـ ــْلَطاِن(، َوَقـ ـ السُّ
ـــىل  ـــْلَطاِن َع ـــِع السُّ ـــْرَب َنْب ـــِة ُق ـــالِل املِدْيَن َأْط

ــىل  ــا، َعـ ـ ــِة َأِرْيَ ــىل َواَحـ ــٍة َعـ ـ ــٍة ُمِطلَّ َرابَِيـ
ـــِة،  ْيـــِن َشـــَمَل املِدْيَنـــِة احلالِيَّ ُبْعـــِد ِكْيُلوِمرْتَ
َرَجـــاِت  َوِمـــْن َهـــِذِه اأَلْطـــالِل: َأْقـــَدُم الدَّ
ـــْرُج  ـــْوٍر، َوُب ـــَدُم ُس ـــاَلِ، َوَأْق ـــِة ِف الَع املْعُرْوَف

ــٌم.  ــٌم َضْخـ ــاٍع َقِدْيـ ِدَفـ

ـــِن  ـــاِم ْب ـــْرُ ِهَش ـــِة، َق ـــاِلِ املِدْيَن ـــْن َمَع َوِم
ـــِة  ـــِد َثالَث ـــىل ُبْع ـــُع َع ـــِذي َيَق ـــِك، ال ـــِد املِل َعْب
ـــَدَأ  ـــْد َب ـــا، َوَق ـــِة َأِرْيَ ـــَمَل َمِدْيَن اٍت َش ـــرْتَ ِكْيُلوِم
ـــِك  ـــِد املِل ـــُن َعْب ـــاُم ْب ـــِويُّ ِهَش ـــُة اأُلَم اخلِلْيَف
ـــِه،  ِة ُحْكِم ـــرْتَ ـــالَل َف ـــْرِ ِخ ـــَذا الَق ـــيِْيَد َه َتْش
ُمْوَعـــٍة ِمـــَن اأَلْبنَِيـــِة  َوُهـــَو ِعَبـــاَرٌة َعـــْن َمْ
ـــَع،  ـــتِْحَمِم َوَجَواِم ـــَواٍض لاِلْس ـــِة، َوَأْح املَلِكيَّ
بِاأَلْعِمـــَدِة،  َمِلْيَئـــٍة  ٍة  َكبِـــْيَ َوَقاَعـــاٍت 
ـــاٍت  ـــىل َأْرِضيَّ ـــَك َع ـــُر َكَذلِ ـــِوي الَقْصـ َت َوَيْ
ٍة. َوِمـــَن املَعـــاِلِ َأْيًضـــا: الَبْحـــُر  ُفَسْيِفَســـائِيَّ
امليِّـــُت، َواملْغَطـــُس، َوَدْيـــُر ُقُرْنطـــَل، َوَدْيـــُر 

ـــا املْعمـــَداِن. ْيـــِس ُيْوَحنَّ الِقدِّ

 ، ـــايِنُّ ْيَط ـــَداُب الرِبِ ـــمَّ الْنتِ ، ُث ـــَميِنُّ ـــُم الُعْث احلْك
ـــاِم 1967م،  ـــْويِنُّ ِف َع ْهُي ـــالُل الصُّ ـــمَّ الْحتِ ُث
ـــِة  ـــْلَطِة الَوَطنِيَّ ـــَك إىِل السُّ ـــَد َذلِ َمْت َبْع ـــلِّ وُس

ـــِة ُأوْســـُلو.  َفاِقيَّ ِة َبْعـــَد اتِّ الِفَلْســـِطْينِيَّ

ـــا بُِمَنـــاٍخ َمـــَداِريٍّ َحـــارٍّ  َوَتَتَمتَّـــُع َأِرْيَ
وَقِليـــِل  َوَداِفـــٍئ  ْيـــِف،  الصَّ ِف  َوَجـــافٍّ 
ـــِة  ـــُط َدَرَج ـــُغ ُمَتَوسِّ ـــَتاِء، َوَيْبُل ـــاِر ِف الشِّ اأَلْمَط
ِمَئِويَّـــًة.  َدَرَجـــًة   23.5 ِفْيَهـــا  احلـــَراَرِة 
الِقـــَدِم  ُمْنـــُذ  املِدْيَنـــُة  َهـــِذِه  َوُتْعـــَرُف 
ِمَياِهَهـــا،  َوَغـــَزاَرِة  ُتْرَبتَِهـــا  بُِخُصْوَبـــِة 
ــْن  ٌة ِمـ ــْيَ ــاَحاٌت َكبِـ ــَتْخَدُم ِمَسـ ــَك ُتْسـ لَِذلِـ
ــاِه  ــْن ِمَيـ ــِة ِمـ ـ ــِة املْرِويَّ َراَعـ ــا ِف الزِّ َأَراِضْيَهـ
ـــْلَطاِن،  الَيَنابِْيـــِع َواآلَبـــاِر، َكَنْبـــِع َعـــْيِ السُّ
اَواِت َوالَفَواِكـــِه  َة اخَلـــْرَ َوِهـــَي ُتَعـــدُّ َســـلَّ
التِـــي  املْزُرْوَعـــاِت  ِمـــْن  ِة.  الِفَلْســـِطْينِيَّ
اَواُت بَِأْنَواِعَهـــا،  ُتـــْزَرُع ِف املِدْيَنـــِة: اخَلـــْرَ
َكالَقْمـــِح  املْخَتِلَفـــُة  َواحلُبـــْوُب 

ـــْوُز  ـــاُت َوامل ـــِم، َواحِلْمِضيَّ ْمِس ـــِعْيِ َوالسِّ َوالشَّ
ُر  ــدَّ ــُب، َوُيَصـ ــُل َوالِعَنـ ِخْيـ ــْوُن َوالنَّ ْيُتـ َوالزَّ
ـــا إىِل اأَلْســـَواِق  الَفائِـــُض ِمـــْن َمْزُروَعاِتَ
الَعـــَرِبِّ  اخلِلْيـــِج  ِمْنَطَقـــِة  ِف  اخلاِرِجيَّـــِة 
ـــا  َأِرْيَ َوَتْشـــَتِهُر   ، َوِفَلْســـِطْيَ َواأُلْرُدنِّ 

ــَها.  ــا َوُبْرُتُقالِــ بَِمْوِزَهـ

ـــا ُمْنـــُذ  َناَعـــُة ِف َأِرْيَ َوَقـــْد ُعِرَفـــِت الصِّ
ــا:  ــاِت ِفْيَهـ َناَعـ ــمِّ الصِّ ــْن َأَهـ ــَدِم، َوِمـ الِقـ
ـــِب،  ـــَن الَقَص ـــْيِ ِم ِر، َواحلِص ـــكَّ ـــُة السُّ ِصَناَع
ـــِح،  ـــَن الَبَل ـــِر ِم ْم ، َوالتَّ ـــْيِ ـــَن الطِّ ـــرِّ ِم َواآلُج
ـــالِل، َوَكَذلِـــَك احلَياَكـــُة،  َوِصَناَعـــُة السِّ
ـــا َعـــىل َمَصانِـــَع  َتـــِوي املِدْيَنـــُة َحالِيًّ َكـــَم َتْ
يَّـــِة، َوالَكـــَراِسِّ  لِلنَِّســـْيِج، َواملَيـــاِه الَغازِّ
ِمـــْيِ املـــْوِز،  َواملْفُرْوَشـــاِت َواحُلُصــــِر، َوَتْ

َمِدْيـَنـُة َأِرْيـَحـا َواَحــــــــــُة التُّـْرَبــِة الِخـْصـَبِة
 َوالمَيــاِه الَغــــــــــِزْيَرِة َوالَيَناِبـْيِع
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رسوم: 

وجدان توفيق

َتمُّ النَّاُس بَِظاِهَرِة  ملاَذا َيْ
؟ اخلُسوِف إَِل َهَذا احلدِّ

ٌة َناِدَرُة  ا َظاِهَرٌة َكْونِيَّ َ نَّ ِلَ
احلُدوِث

َتاُج َجْهًدا َوَل  ا َل َتْ َ نَّ ِلَ
ِقيًقا َوَل َتْدِقيًقا َوَتِْحيًصا َتْ

َوَهِل اْشُتِهَر ِمَن الُعَلَمِء الَعَرِب َمِن 
ِة؟ َواِهِر الَكْونِيَّ اْهَتمَّ بِِدَراَسِة الظَّ

َنَعْم َيا ُبَنيَّ ُهَناَك الَعِديُد 
ِمَن الُعَلَمِء الَعَرِب الِذيَن 
اْشُتِهُروا بِِدَراَسِة ُعُلوِم 

ِة َواِهِر الَكْونِيَّ الَفَلِك َوالظَّ

ْيَلَة َعْن َأَحِدِهْم ْثنِي اللَّ إَِذْن َحدِّ

، الِذي ُيَعدُّ َمْن َيُكوُن َهَذا الَعاِلُ؟ يُّ ُه َأُبو ُيوُنَس املْصِ إِنَّ
َأَحَد َعَباِقَرِة الَعَرِب املْجُهولنَِي

ُثَك َعْن َأَحِد َأْعَظِم  َسُأَحدِّ
َسِف َلْ  ُه َمَع اْلَ الَفَلِكيِّنَي، َوَلِكنَّ

ْهَرِة َيْأُخْذ َنِصيَبُه ِمَن الشُّ

ا  ُهَ ٍة َأنَّ اخلُسوَف َوالُكُسوَف َوَغْيَ َقَرْأُت َذاَت َمرَّ
بِيَعِة ِة َتْعبٌِي َعْن َغَضِب الطَّ َواِهِر الَكْونِيَّ ِمَن الظَّ

َفٌة  َهِذِه َأْفَكاٌر ُمَتَخلِّ
ُدَها َبْعُض اجُلَهَلِء ُيَردِّ

َفَم َحِقيَقُتُهَم إَِذْن؟

َنا َرُسوُل اهللِ َصلَّ اهلُل  ا َكَم َأْخَبَ ُهَ
َم آَيَتاِن ِمْن آَياِت اهللِ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُك الِعْلَم َوَنْلَجُأ لِْلُخَراَفِة؟ َفِلَمَذا إَِذْن َنْتُ



2425

َل ُبدَّ َأنَّ َلُه إِْنَجاَزاٍت َعِظيَمًة

َة  َيْكِفي َأنَّ ِوَكاَلَة الَفَضاِء اَلْمِريِكيَّ
)َناَسا( َقْد َأْطَلَقْت اْسَمُه َعَل إِْحَدى املَناِطِق 

ِة ِف اجلْزِء َغْيِ املْرئِيِّ ِمَن الَقَمِر ْخِريَّ الصَّ

َثنِي َوالِِدي َعْن ِعْلِمَك  َحدَّ
َوإِْنَجاَزاتَِك، َفَهْل َتْسَمُح ِل 

بِاجلُلوِس إَِلْيَك َبْعَض الَوْقِت؟

ِري  َأْيَن ُكْنَت ُتْ
َة؟ َأْبَحاَثَك الَفَلِكيَّ

ِة؟ َوَكْيَف َوَصْلَت إَِل َهِذِه املَكاَنِة الِعْلِميَّ

ِة، َفَم َأْشَهُرَها؟ َلَقِد اْشُتِهْرَت بِاإِلْنَجاَزاِت الِعْلِميَّ

َوَما َوْجُه اإِلْنَجاِز ِف َذلَِك؟

ِخ  ِث َواملَؤرِّ َلَقْد َوِرْثُت الِعْلَم َعْن َوالِِدي املَحدِّ
َد ْبِن  ِن ْبِن َأْحَ ْحَ املْعُروِف َأِب َسِعيٍد َعْبِد الرَّ

يِّ َدِفِّ املْصِ ُيوُنَس ْبِن َعْبِد اَلْعَل الصَّ

ْقُت َيا َوَلِدي ِف َرْصِد  َلَقْد ُوفِّ
ْمِس َعاَمي )366هـ- ُكُسوَفنْيِ لِلشَّ

977م( و )367هـ- 978م(.

َل ُكُسوَفنْيِ َتمَّ َتْسِجيُلُهَم  َلَقْد َكاَنا َأوَّ
ٍة َبْحَتٍة ٍة ُمَتَناِهَيٍة َوبَِطِريَقٍة ِعْلِميَّ بِِدقَّ

َنَعْم َيا َوَلِدي ِهَي َكثَِيٌة؛ َفَقْد َرَصْدُت 
ِة َنْفِسَها،  َأْيًضا ُخُسوًفا لِْلَقَمِر ِف الَفْتَ

َأْثَبتُّ ِفيِه َتَزاُيَد َحَرَكِة الَقَمِر، َوَحَسْبُت 
ٍة وِج بِِدقَّ َمْيَل َدائَِرِة الُبُ

َوَهْل ُهَناَك ِمْن إِْنَجاَزاٍت ُأْخَرى؟ ُكْنُت ُأْجِرَيا ِف ِمْرَصِدي اخَلاصِّ 

ِم ِف ِمْصَ َفْوَق َجَبِل املَقطَّ

َمْرَحًبا بَِك َيا َوَلِدي



ية
ها

لن
ا
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ْمِس؟ َوَماَذا َعْن َرْصِدَك َمَداِخَل الشَّ

اَعاتَِك؟ َفَمَذا َعِن اْخِتَ

ِعي َأنَّ  وَنُه اآلَن الَبْنُدوَل. َوَلِكنَّ َبْعَض النَّاِس َيدَّ ْم ُيَسمُّ ُ إِنَّ
َعُه ا ُيْدَعى َجالِيْلُيو ُهَو الِذي اْخَتَ َعاملًا إِيَطالِيًّ

َحْسُبَك، َفَلْم َيُكْن َأَحٌد َيْعِرُف َعْنُه 
َشْيًئا َقْبَل َأْن َأْخَتَِعُه

اِع،  ِقنَي َأْثَبُتوا َأنََّك َصاِحُب الْخِتَ قِّ ِن َوالِِدي َأنَّ ُمَ َلَقْد َأْخَبَ
َثاِت َياِضيَّاِت َوِف ِعْلِم ِحَساِب املَثلَّ ِن َأْيًضا بُِنُبوِغَك ِف الرِّ َوَأْخَبَ

ِة  َلَقْد َرَصْدُت بِالِفْعِل َأْكَثَر ِمْن َعَشَ
ِة  ْمِس، لِِعدَّ آَلِف َمْدَخٍل مِلََواِقِع الشَّ
َأْعَواٍم، ُمْستْعِمًل َأْسُطْرَلَب َكبًِيا 

اَعاِت التِي ُكْنُت  َأْبَرُز اْخِتَ
اَعِة اُص السَّ ا َرقَّ َأْفَتِخُر ِبَ

ِم ِعْلِم  َمٌة َساَعَدْت ِف َتَقدُّ َلَقْد َكاَنْت ِل ِفيَها ُبُحوٌث َقيِّ
ِة َثاِت الُكَرِويَّ َثاِت، َوَحلِّ َمَسائَِل َصْعَبٍة ِف املَثلَّ املَثلَّ

ِة  َمِويَّ َلَقِد اْسَتَعْنُت بِاملْسَقِط الَعُموِديِّ لِْلُكَرِة السَّ
َواِل َعَل املْسَتَوى اُلُفِقيِّ َوُمْسَتَوى الزَّ

َفَمَذا َعْن َأْشَهِر 
َفاتَِك؟ ُمَؤلَّ

َوَماَذا َتْعنِي َكِلَمُة 
يِج؟ الزِّ

ُة  ِهَي اجلَداِوُل الَفَلِكيَّ
ُة َياِضيَّ الرِّ

 » يُج احلاِكِميُّ ُيَعدُّ ِكَتاُب »الزِّ
َفاِت َعَل اإِلْطَلِق َأْشَهَر ُمَؤلَّ

ِذِه الُبُحوِث؟ َكْيَف ُقْمَت ِبَ



تَمَّاٍم َشاِعُر الخَلَفاِءأَبُو 

ِبْيَعِة َوالجاَمِل َوَعاِشُق الطَّ

ــِة  ــَطاِط املِدْيَنـ ــىل الُفْسـ ُد َعـ ــَردَّ ــُت َأَتـ َوُكْنـ
ــاُت  ــُث َحَلَقـ ــٍذ، َحْيـ ــَهِر ِحْيَنئِـ ــةِ اأَلْشـ ـ يَّ املْصِ
اِرِســـْيَ َيْســـَتِمُعْوَن إىِل  ـــٌة بِالدَّ الِعْلـــِم ُمْكَتظَّ
ــِة  َغـ ُرْوَس يِف اللُّ ــدُّ ــوَن الـ ــَن ُيْلُقـ ــُيوِخ الِذْيـ ـ الشُّ
ْيـــِن  الدِّ َوُعُلـــْوِم  َواأَلَدِب  َوالِفْقـــِه  َوالنَّْحـــِو 
ـــَتِقي  ـــُت َأْس ـــاِص، َفُكْن ـــِن الَع ـــِرو ْب ـــِع َعْم بَِجاِم
ـــُت  ـــُث َحِفْظ ـــَعَراِء، َحْي ـــَمِء َوالشُّ ـــْن َأَدِب الُعَل ِم
ـــَعَراَء  ـــُد الشُّ ُت ُأَقلِّ ـــي َوِصْ ـــُذ ُطُفْوَلتِ ـــْعَر ُمْن الشِّ
ـــِه  ْدُت ِفْي ـــرَّ ـــاِل َوَتَف ـــَذا املَج ـــُت يِف َه ـــى َأْبَدْع َحتَّ
ـــٍة َنـــاِدَرٍة َفَأْصَبْحـــُت َشـــاِعًرا َمْطُبْوًعـــا  بَِعْبَقِريَّ
ـــتِْخَراَجاٌت  ـــى ِل اْس ـــَق املْعَن ـــِة َدِقْي ـــَف الِفْطَن َلِطْي
ــَتْقَدَمنِي  ــى اْسـ ــٌة، َحتَّـ ــاٍن َغِرْيَبـ ــٌة َوَمَعـ َعِجْيَبـ
َمنِـــي َعـــىل  املْعَتِصـــُم إىِل َبْغـــَداَد، َفَأَجـــاَزِن َوَقدَّ
ـــُت  ْي ـــمَّ ُولِّ ـــَراِق، ُث ـــُت يِف الِع ـــي، َفَأَقْم ـــَعَراِء َوْقتِ ُش

الَبِْيـــَد باملْوِصـــِل.

ـــًل  ي، َفْض ـــْصِ ـــوِم َع ـــَمٍم بُِعُل ـــىَل إِْلـ ـــُت َع ُكْن
ـــاِم  ـــٍك َوَأيَّ ـــَفٍة َوَفَل ـــٍخ َوَفْلَس ـــْن َتاِرْي ـــَبَق  ِم ـــمَّ َس َع
الَعـــَرِب َوِقَصِصِهـــْم  َواحلَســـاِب َواهلْنَدَســـِة 
ــَبِب  ــَك َكاَن بَِسـ ــِق، ُكلُّ َذلِـ ــاِء َواملْنِطـ َوالِكيْمَيـ
ـــِز. َميُّ ـــِم َوِحـــْرِص َعـــىل التَّ َعلُّ إِْقَبـــاِل َعـــىل التَّ

ِة املْعُرْوَفـــِة،  ـــْخِصيَّ اْشـــُتِهْرُت بَِملحِمـــي الشَّ
ـــْوِن، َكـــَم  َفَقـــْد ُكْنـــُت َطِوْيـــًل َأْســـَمَر اللَّ
ْزُت بِالَفَصاَحـــِة َوُحْلـــِو الـــَكلِم، يِف َتَْتَمـــٍة  َتَــــيَّ
ـــَف  َة َأْل ـــْشَ ـــَع َع ـــُظ َأْرَب ـــُت َأْحَف ـــَم ُكْن ٍة، َك ـــْرَ َيِس
ـــِد.  ـــْرَ الَقَصائِ ـــَرِب َغ ـــِز الَع ـــْن َأَراِجْي ـــْوَزٍة ِم ُأْرُج

ـــَتَطْعُت  ـــِة، َفاْس ةِ َواجلَزاَل ـــوَّ ـــْعِري بِالُق ـــَز ِش َتَيَّ
ي، إىِل  َأْن ُأَناِفـــَس بِـــِه َأْشـــَهَر ُشـــَعَراِء َعـــْصِ
ُم  ـــَداَرةِ َوَأْصَبْحـــُت ُأَقـــدَّ َأْن َأْصَبْحـــُت يِف الصَّ

َعَلْيِهـــْم مَجِْيًعـــا، َوَلْ َيْقَتـــِصْ إِْنَتاِجـــي َعـــىل 
ـــْعِر َفَقـــْط، َوَلِكـــْن َكاَنـــْت ِل الَعِدْيـــُد ِمـــَن  الشِّ
احلَمَســـِة(،  )ِدْيـــَواُن  َأْشـــَهُرَها:  التََّصانِْيـــِف، 
ـــِل(  ـــَعاِر الَقَبائِ ـــاُر َأْش َت ـــَعَراِء(، َو)ُمْ ـــْوُل الشُّ َو)ُفُح
ـــُض  ـــِة، َو)َنَقائِ ـــَواِن احلَمَس ـــْن ِدْي ـــُر ِم ـــَو َأْصَغ َوُه
َجِرْيـــٍر َواأَلْخَطـــِل(، َو)الَوْحِشـــيَّاُت( َوُهـــَو 
. ْغـــَرى، َوِدْيـــَواٌن ِشـــْعِريٌّ  ِدْيـــَواُن احلَمَســـِة الصُّ

ـــي  ـــا التِ ـــَن الَعَطاَي ا ِم ـــْرً ـــْعِري َكثِ ـــَبِب ِش ـــُت بَِس نِْل
ـــُت  ـــْرَ َأنِّ ُكْن ـــاِل، َغ ـــْوَر احل ـــا َمْيُس ـــي َأْحَي َجَعَلْتنِ
نِـــي ُكْنـــُت َأْكَســـُب  َأْســـَتِهْيُ بِاملـــاِل. َوَرْغـــَم َأنَّ
ـــَف  ، َكْي ـــْرَ ـــُق الَكثِ ـــا ُأْنِف ـــُت َأْيًض ـــْد ُكْن ، َفَق ـــْرَ الَكثِ
ْعـــُت َمـــا آُخـــُذ َمـــا  اَل َوَأَنـــا الَقائِـــُل: »َوَلـــْو مَجَ
ــُق«،  ــُذ َوُأْنِفـ ــي آُخـ ــٍد، َوَلِكنِّـ ــُت إىِل َأَحـ اْحَتْجـ
ـــْم  ـــا َجَعَلُه ـــي َم ـــَع َأْهـــِي َوَأْصِدَقائِ ـــًم َم ـــُت َكِرْي َوُكْن

ـــَبٌة. ـ ـــاٌت َطيِّ ـــْم ِب َعلَق ـــْوَن ِل َوَتْربُِطُه ِلُص ُيْ

ْعـــُت ِمـــَن اجلَوائِـــِز َونِْلـــُت َمـــا َلْ  َوَلَقـــْد مَجَ
ـــَعَراِء َحتَّـــى  َيُكـــْن َيْطَمـــُع ِفْيـــِه َأَحـــٌد ِمـــَن الشُّ
ـــِدُر َأْن  ـــَعَراِء َيْق ـــَن الشُّ ـــٌد ِم ـــا َكاَن َأَح ـــُه َم ـــَل إِنَّ ِقي

ـــي. اِم ـــًدا يِف َأيَّ ـــا َواِح ـــَذ ِدْرَهً َيْأُخ

ـــَجَمِل  ـــا بِالـ ـــُت َمْفُتْوًن ـــي ُكْن نِ ـــي َأنَّ ـــِرَف َعنِّ ُع
ـــْد  ـــاِن، َوَق ـــِة َأِو اإِلْنَس بِْيَع ـــَواٌء يِف الطَّ ـــِرِه، َس َوَمَظاِه
ـــى  ُت َعـــْن َذلــِـَك يِف َكثــِـْرٍ ِمـــْن َقَصائــِـِدي َحتَّ َعــــبَّْ
ـــِة،  بِْيَع ـــِف الطَّ ـــْيَ يِف َوْص ِص ـــَن املَتَخصِّ ـــِدْدُت ِم ُع
ـــا  ـــْن َفاِحًش ـــَك َلْ َأُك ـــْن َذلِ ـــِم ِم ْغ ـــىَل الرَّ ـــي َع نِ َلِكنَّ
يِف َغـــَزِل َواَل َماِجًنـــا يِف َأْخلِقـــي، َكـــَم َلْ َأُكـــْن 
ـــَزِل  ـــْوِر، َوَكاَن َغ ـــِش َوالُفُج ـــاِب الُفْح ـــْن َأْصَح ِم
ـــُة  ْنَع ـــاُر َوالصَّ ُة َوالَوَق ـــُه الِعــــفَّ ُل ـــْوِم َتَتَخلَّ َعـــىل الُعُم

ـــُة. ْفِظيَّ اللَّ

/////
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َأَنا َحبِْيُب ْبُن َأْوِس ْبِن َحاِرِث ْبِن 
ائِيُّ املْعُرْوُف بَِأِب َتَّاٍم،  َقْيٍس الطَّ

اِعُر، اأَلِدْيُب، َوَأَحُد ُأَمَراِء  الشَّ
الَبَياِن. ُولِْدُت يِف َجاِسَم، ِمْن

ُقَرى َحْوَراَن بُِسْوِرَيا، َوَرَحْلُت

، َفُكْنُت َأْسِقي إىِل ِمْصَ

ا.. املاَء ِبَ



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  ف  فراِغه  أوقاَت  ويأُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  ف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـُي املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

فيهـا رشيحة إلكرتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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رسوم:
محمد صالح درويش

ي  وي  وي
 و
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و

ي
وي  وي  وي  و

اِر  َل َأْعِرُف َسَبَب إِْصَ
َجابٍِر َعَل الُقُدوِم إَِل 

ُسوِق َفاْلُكوَن

َنا َأْصَبْحَنا  َأَل َتَرْوَن َأنَّ
َتاَرًة؟ ُموَعًة ُمْ َمْ

َوَما َعَلَقُة َذلَِك بِِزَياَرتَِنا 
ُقوِر؟ إَِل ُسوِق الصُّ

َكْيَف َل ُتَداِفُع َعْنُه 
َتُِعَها! َوُهَو ُمْ

وِطِه«.  َل َتُقْل: »َوْفَق ُشُ
وِطِه« َوُقْل: »َعَل َوْفِق ُشُ

َك  َأْخَشى َأْن َيْفِرَض َجدُّ
ُعُقوَباٍت َعَل املْخِطِئ

ههههه.. َعَلْيِه َأْن َيَضَع 
ُد  دِّ ًل َقاُنوًنا للُعُقوَباِت ُيَ َأوَّ

ِفيِه َنْوَع َوِمْقَداَر الُعُقوَبِة

َوَتُكوُن الُعُقوَبُة َعَل َمْن 
ُرُج َعَل َقاُنوِن اجَلدِّ َيْ

ُرُج َعِن الَقاُنوِن«. َوَل  ُقْل: »َيْ
ُرُج َعَل الَقاُنوِن« َتُقْل: »َيْ

لَِذلَِك ُتْلِزُمَنا َأْن َنُكوَن 
وِطِه َوْفَق ُشُ

اِث َفَل  َ َع َنْظَرَتَنا لِلتُّ َأَرْدُت َأْن ُنَوسِّ
َغِة َوَحْسُب َتْقَتِصُ َعَل اللُّ

َك َل ُبدَّ َأنَّ َهِذِه َنِصيَحُة َجدِّ

ِهَي بِالِفْعِل 
َنِصيَحُتُه

ُت ِف َأْمِر  َلَقِد اْحَتْ
ُه  َك َيا َجابُِر، إِنَّ َجدِّ
ُيِريُد َأْن َيْصَنَع َلَنا 

َتِلَفًة ًة ُمْ َشْخِصيَّ

ُت«.  َل َتُقْل: »اْحَتْ
َوَلِكْن ُقْل: »ِحْرُت«

َأَرَأْيَت َيا َجابُِر َكْيَف ُتَداِفُع 
َك؟ اَعُة َعْن َجدِّ السَّ

ي
وي  وي  وي  و
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َأْعَتِقُد َأنَّ َجدَّ َجابٍِر 
ُط لَِنْشِ َوَتْعِميِم  طِّ ُيَ

اَعِة ِرَبِة السَّ َتْ

َنا َسُنْصبُِح َأْغنَِياَء َبْعَد َأْن  َأْعَتِقُد َأنَّ
اِع ي َحقَّ الْخِتَ َيبِيَع َجدِّ

َهَذا َصِحيٌح، َفَحقُّ 
َك دِّ ُفوٌظ جِلَ اِع َمْ الْخِتَ

ُفوٌظ  ُقْل: »َمْ
َك«..  َعَل َجدِّ

َوَل َتُقْل: 
َك« دِّ ُفوٌظ جِلَ »َمْ

اْنَتبُِهوا ِمْن َأْحَلِم الَيَقَظِة َهِذِه 
ُقوِر َوَدُعوَنا َنْسَتْمتُِع بِالصُّ

َك  ُب ِزَياَرًة إَِل َجدِّ اَلْمُر َيَتَطلَّ
ُقوِر َثَنا َعِن الصُّ َيا َجابُِر لُِيَحدِّ

َوِر  َسْوَف َأْلَتِقُط َبْعَض الصُّ
ُقوِر َمَع الصُّ

اِم  ُقْل: »ِمْن َحَ
اِجِل«. َوَل َتُقْل:  الزَّ
اِجِل« »ِمَن احلَمِم الزَّ

َدٌة، ُيْمِكُنَنا َأْيًضا َأْن  َهِذِه ِفْكَرٌة َجيِّ
َنْحِمَل َبْعَضَها

َلَقْد َكاَنْت ِزَياَرُتَنا إَِل ُسوِق 
َدًة َفاْلُكوَن ِفْكَرًة َجيِّ

َلَقْد َقَضْيَنا بِِه َوْقًتا ُمْتًِعا

اٌم  وُق بِِه َحَ اْنُظُروا، السُّ
اِجِل ِمَن احلَمِم الزَّ

ٍة َأُزوُر ِفيَها  ُل َمرَّ َهِذِه َأوَّ
ُقوِر ُسوَق الصُّ

ُقوِر ُتَراٌث َعَرِبٌّ  اْقتَِناُء الصُّ
وُه اُقُه َوُمِبُّ َأِصيٌل َلُه ُعشَّ



  سوق      
الوراقني

ْسُتوُر الِذي َوَضَعُه ِسيَبَويِْه لِِعلِْم النَّْحِو   الدُّ

ـــِرو  ـــرْشٍ َعْم ـــِه َأِب بِ ِف ـــاُب« ملَؤلِّ ـــاُب »الِكَت ـــدُّ ِكَت ُيَع

، املْعُروِف بِســـيَبَوْيِه، ِمـــْن  اْبـــِن ُعْثـــَمَن ْبـــِن َقْنـــرَبٍ

ـــَع  ـــِة، َوَقـــْد َجَ َغـــِة الَعَربِيَّ َأَهـــمِّ َمـــا ُصنِّـــَف ِف اللُّ

ـــِو  ْح ـــِة َكالنَّ ـــوِم الَعَربِيَّ ـــْن ُعُل ـــَدًدا ِم ـــُه َع ُف ـــِه ُمَصنِّ ِفي

ـــِة َوَغْيَِهـــا، َوَقـــْد  َغِويَّ ِف َواأَلْصـــَواِت اللُّ َوالــــرَّْ

ــْرآِن  ــَهاِد بِالُقـ ــَن الْستِْشـ ــُف ِمـ ــِه املَصنِّـ ــَر ِفيـ َأْكَثـ

ـــَرِب  ـــاِل َوَكاَلِم الَع ـــَرِب َواأَلْمَث ـــَعاِر الَع ـــِم َوَأْش الَكِري

ـــِح  ِحي ـــِل الصَّ لِي ـــِة الدَّ ـــاِج َوإَِقاَم ـــاِء؛ لاِلْحتَِج الُفَصَح

ـــَهاِد  ـــَن الْستِْش ـــَل ِم ـــِي َقلَّ ـــَأَلٍة، ِف ِحـ ـــىَل ُكلِّ َمْس َع

َبـــِويِّ  النَّ بِاحَلِديـــِث 

ـــُل  ـــا َيْدُخ ـــًرا مِلَ ـــِف؛ َنَظ ي ِ الرشَّ

ــِم  ــَأَلِة احُلْكـ ــْن َمْسـ ــِه ِمـ ِفيـ

ْعـــِف  ـــِة َوالضَّ حَّ َعَلْيـــِه بِالصِّ

ــى. ــِة بِاملْعَنـ َواَيـ َوالرِّ

ـــِه  ـــيَبَوْيِه لِِكَتابِ ـــْع ِس َلْ َيَض

ـــًة  َم ـــى ُمَقدِّ ـــًم َأْو َحتَّ ـــَذا اْس َه

الَقـــَدَر  نَّ  أِلَ َخاِتَـــًة؛  َأْو 

ـــُه  ـــِة- َلْ ُيْمِهْل َغ ـــَمِء اللُّ ـــْن ُعَل ـــٍي ِم ـــِة َكثِ ـــا لُِرْؤَي -َوْفًق

لَِيْفَعـــَل َذلِـــَك. َفـــَمَت ِســـيَبَوْيِه ِف َرْيَعـــاِن َشـــَبابِِه، 

ـــوِر؛  ـــِرَج الِكَتـــاَب إىَِل النُّ َقْبـــَل َأْن ُيْ

َفَأْخَرَجـــُه تِْلِميـــُذُه َأُبـــو احلَســـِن اأَلْخَفـــُش إىَِل 

ــَتاِذِه  ــِل ُأْسـ ــا بَِفْضـ ــٍم- ِعْرَفاًنـ ــوِد -ُدوَن اْسـ الُوُجـ

ـــْن  ـــاَش ِم ـــي َع ـــْرآِن التِ ـــِة الُق ـــًة لُِلَغ ـــِه َوِخْدَم َوِعْلِم

ــَم  ــَمُء اْسـ ــِه الُعَلـ ــَق َعَلْيـ ــَتاُذُه، َفَأْطَلـ ــا ُأْسـ َأْجِلَهـ

ـــْن َأيِّ  ًدا ِم ـــرَّ ـــاُب« ُمَ ـــَر »الِكَت ـــإَِذا ُذِك ـــاُب«. َف »الِكَت

َوْصـــٍف َفإِنَّـــَم ُيْقَصـــُد بِـــِه ُكَتـــاُب ِســـيَبَوْيِه.

َو»الِكَتـــاُب« ُيَعـــدُّ ِخَزاَنـــًة لِْلُكُتـــِب، اْحَتَواَهـــا 

َمـــُن بِالِفْعـــِل  ـــَض َعْنَهـــا الزَّ ِف َضِمـــِيِه َوَتَخَّ

ــْم  ُهـ ــُة ُكلُّ ـ ــإَِذا اأَلئِمَّ ــيَبَوْيِه، َفـ ــاِة ِسـ ــِد َوَفـ ــْن َبْعـ ِمـ

َتاَلِميـــُذ ِف َمْدَرَســـتِِه، َوإَِذا 

ُفـــوَن َجِيًعـــا َل َيِـــُدوَن  املَؤلِّ

وُه  ُ إِلَّ َأْن ُيَناِقُشـــوُه َوُيَفـــسِّ

ــوُه  ُبـ ــِه َوُيَصوِّ ــوا َعَلْيـ ُقـ َوُيَعلِّ

ُهـــْم َمـــَع  ئـــوُه، َوَلِكنَّ طِّ َوُيَ

ــِه،  ــُدوُروَن ِف َفَلِكـ ــَك َيـ َذلِـ

ـــَدَر  ـــَو املْص ـــَح ُه ـــى َأْصَب َحتَّ

النَّْحـــِو  لِِعْلَمـــي  الَفِريـــَد 

ــَواِت. ــِم اأَلْصـ ــِة إىَِل ِعْلـ ِف بِاإِلَضاَفـ ــرَّْ َوالــ

ـــَج ِســـيَبَوْيِه ِف ِدَراَســـِة النَّْحـــِو َمْنَهـــَج  َوَقـــْد َنَ

ــَكاَلِم ِف  ــالِيَب الـ ــْدُرُس َأَسـ ــِع، َيـ ْبـ ــَرِة َوالطَّ الِفْطـ

ْأِي  ُصـــوِص؛ لَِيْكِشـــَف َعـــِن الـــرَّ اأَلْمثَِلـــِة َوالنُّ

ـــًة َوَخَطـــًأ، َأْو ُحْســـًنا َوُقْبًحـــا، َأْو َكْثـــَرًة  ِفيَهـــا ِصحَّ

ــاِت،  ــِف املْصَطَلَحـ ــِزُم بَِتْعِريـ ــَكاُد َيْلَتـ ــًة، َل َيـ ـ َوِقلَّ

ــا،  ُع ُفُروًعـ ــرِّ ــٍد، َأْو ُيَفـ ــٍظ َواِحـ ــا بَِلْفـ َوَل َتْرِديِدَهـ

ــَرى ِف  ــا َنـ ــِو َمـ ــىَل َنْحـ ــا، َعـ وًطـ ُط ُشُ ــرَتِ َأْو َيْشـ

ـــَفِة  ـــاِر الَفْلَس ـــِد اْزِدَه ـــْت ِف َعْه َف ـــي ُصنِّ ـــِب التِ الُكُت

ــوِم. ــتِْبَحاِر الُعُلـ َواْسـ

ـــِو اأُلوىَل  ْح َة النَّ ـــادَّ ُم َم ـــدِّ ـــِر ُيَق ـــِة اأَلْم َل ـــَو ِف ُجْ َفُه

ـــَكاُد  َصاِت، َل َي ـــخِّ ـــَة املَش ، َكاِمَل ـــاِصِ ـــوَرَة الَعَن َمْوُف

َوابِـــِط، َوَتْصنِيـــُع  َيُعوُزَهـــا إِلَّ اْســـتِْخاَلُص الضَّ

َمـــا  َعـــىَل  اأُلُصـــوِل 

الَفْلَســـَفُة  َتْقَتـــِي 

َواملْنِطـــُق  املْدُروَســـُة 

َوالَفـــْرُق  املْوُضـــوُع. 

ـــِب  ـــْيَ الُكُت ـــُه َوَب ـــا َبْيَن َم

التِـــي َجـــاَءْت َبْعـــَد 

ــا  ــْرِق َمـ ِه َكالَفـ ــْرِ َعـ

ـــَوى  ـــاٍب ِف الَفْت ـــْيَ ِكَت َب

َوِكَتـــاٍب ِف الَقاُنـــوِن، 

ـــِدُر  ـــا َوُيْص ُفَه ـــَها َوُيَصنِّ ـــاٍت َيْدُرُس ـــُع ُجْزئِيَّ َم َذاَك َيْ

ُفَهـــا  ـــاٍت ُيَصنِّ يَّ َمـــُع ُكلِّ َأْحَكاًمـــا ِفيَهـــا، َواآلَخـــُر َيْ

ُقَها لُِتَطبَّـــَق َعـــىَل اجلْزئِيَّـــاِت. َوُيَشـــقِّ

ــُه َكاَن ِف  ــاِل إِنَّـ ـ ــىَل اإِلْجَ ــاَل َعـ ــُن َأْن ُيَقـ َوُيْمِكـ

ــَم  ــاِب َكـ ــَرِة الَبـ ــُه إىَِل ِفْكـ ــاِب َيتَِّجـ ــِف الِكَتـ َتْصنِيـ

ـــمَّ  ـــا، ُث ـــاِلَ َلَ ـــُع املَع َها َوَيَض ـــَتْحِرُ ـــُه، َفَيْس ـــُل َل َتَتَمثَّ

َلـــًة َأْو آَحـــاًدا، َوَيْنُظـــُر ِفيَهـــا َتْصِعيـــًدا  َيْعِرُضَهـــا ُجْ

ــاَظ،  ُل اأَلْلَفـ ــَؤوِّ ــَب، َوُيـ اِكيـ َ ــُل الرتَّ ـ لِّ ــا، ُيَ َوَتْصِويًبـ

ـــَراَد، َوِف  ـــى امل ـــَتْخِلُص املْعَن ـــُذوَف، َوَيْس ُر املْح ـــدِّ َوُيَق

 ، ــدُّ ــُر َوَيُعـ ــُس، َوَيْذُكـ ــَواِزُن َوَيِقيـ ــَك ُيـ ــاَلِل َذلِـ ِخـ

ْوَق، َوَيْسَتْشـــِهُد َوَيْلَتِمـــُس الِعَلـــَل،  َوَيْســـَتْفتِي الـــذَّ

ِد  ـــرَّ ـــا ملَج ـــَمِء، إِمَّ ـــَواَل الُعَل ـــَراَءاِت، َوَأْق ـــْرِوي الِق َوَي

ــاَلِن  ــِة َوإِْعـ ــا لِْلُمَناَقَشـ ـ ــتِيَعاِب َوإِمَّ ــصِّ َوالْسـ النَّـ

ْأِي.  الـــرَّ

النَّْحـــِو  لِِعْلـــِم  ُدْســـُتوًرا  الِكَتـــاُب  َوُيَعـــدُّ 

ُه الُعَلـــَمُء َأَهـــمَّ ِكَتـــاٍب ُكتِـــَب  َوَقَواِعـــِدِه، َوَيُعــــدُّ

ـــِة، َوَقـــْد َقـــاَل َعْنـــُه اجلاِحـــُظ: )َلْ  َغـــِة الَعَربِيَّ ِف اللُّ

ـــَم  ـــاُس ِف النَّْحـــِو ِكَتاًبـــا ِمْثَلـــُه(. َوَقسَّ َيْكُتــــِب النَّ

ــَذا الِكَتـــاَب إىَِل  ــيَبَوْيِه َهـ ِسـ

ٍة،  ِعـــدَّ َوَأْقَســـاٍم  َأْبـــَواٍب 

َوَتَتَنـــاَوُل َهـــِذِه اأَلْقَســـاُم 

َمْوُضوَعـــاٍت  َواأَلْبـــَواُب 

ِف. ْ ـــرَّ ـــِو َوال ْح ًة ِف  النَّ ـــدَّ ِع

ـــَر ِكَتـــاُب ِســـيَبَوْيِه ِف  َأثَّ

ــِو  ــِب النَّْحـ ــِف َمَذاِهـ َتَلـ ُمْ

ُألِّـــَف  َوَقـــْد  الَعَربِيَّـــِة، 

الُكُتـــِب  اُت  َعـــرَشَ ِفيـــِه 

وَحـــاٌت َعَلْيـــِه، َأْو  ـــا ُشُ التِـــي َجـــاَءْت َبْعـــَدُه، إِمَّ

ــا  ــاَرٌة إىَِل َمـ ــُه َأْو إَِشـ ــَداَداٌت ِمْنـ ــاٌت، َأِو اْمتِـ َتْعِقيَبـ

ــَرْأِي  ِف الِكَتـــاِب ِمـــْن ُمْشـــِكَلٍة ُهَنـــا َأْو ُهَنـــاَك، بِـ

ِفيَهـــا. ُمَؤلِّ

َوَل َيـــَزاُل ُيْنَظـــُر، َحتَّـــى اآلَن إىَِل »الِكَتـــاُب« 

، َوإىَِل  َل ِف َتاِريـــِخ النَّْحـــِو الَعـــَرِبِّ بِِصَفتِـــِه اأَلوَّ

ـــْن  ـــِه ِم ـــْؤَت بِِمْثِل ـــاٍب َلْ ُي ـــاَء بِِكَت ـــِه َج ـــيَبَوْيِه بِِصَفتِ ِس

َقْبـــُل.

الكِتَابُ
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َغِة َداُروا  ُكلُّ ُعَلاَمِء اللُّ

ِف َفَلِك »الِكَتاُب« 

رَشًْحا َوُمَناَقَشًة 

َوَتْفِسيًا َوَتْعِليًقا



رسوم:
محمد 
صالح 
درويش
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َناِء ُعُقْوَبُة الثَّ

َعل النَّاِس ِبالَباِطِل

؟ ا اَلْعَراِبُّ َ ُأِرْيُد َلَقاَء إَِل َأْيَن َأيُّ
الَواِل

َأُتَقابُِل الَواِل 
ْيَئتَِك َهِذِه؟ ِبَ

َوَمْن َتُكْوُن َيا َصاِحَب 
ِفْيِع؟ الَقْدِر الرَّ

اِْذَهْب، َفَأْخِبْ َمْوَلَك 
َأنَّ َشاِعًرا بِالَباِب

ُه  َأْعَراِبٌّ بِالَباِب َيُقْوُل إِنَّ
َشاِعٌر َوُيِرْيُد ُمَقاَبَلَتـُكْم

ا  َ َما َحاَجُتَك َأيُّ
؟ اَلْعَراِبُّ

ِجْئُتُكْم َماِدًحا َيا 
َمْوَلَنا الَواِل

ا اهلُل  َحيَّ
َمْوَلَنا الَواِل

َأْدِخْلُه َحتَّى َنَرى َما ِعْنَدُه

َأَل ُتْعِجُبُكْم َهْيَئتِي؟

َأَل َتَرى َأنََّك 
ُمْعَوجَّ الَفِم!

َوَهْل َأْصَدَر الَواِل َأْمًرا بَِمْنِع َأْصَحاِب 
ُخْوِل َعَلْيِه؟! الَفِم املْعَوجِّ ِمَن الدُّ

َيا َلَك ِمْن َأْعَراِبٍّ 
ُمَناِكٍف

َأْنُتْم َهَكَذا َدائًِم َيا َحَرَس الُوَلِة، 
َجاِل ُرْوَن َمْنِزَلَة الرِّ َل ُتَقدِّ



39النهاية38

إًِذا َهاِت 
َما ِعْنَدَك

َمْوَلَنا الَواِل َل ُيْعِجُبُه 
ْعِر إِلَّ َأْجَوَدُه ِمَن الشِّ

َسْوَف ُأْسِمُعُه َما َيُسُّ 
َقْلَبُه َوُيْطِرُب َمَساِمَعُه

َلْو َأِذَن َمْوَلَنا ُأْسِمُعُه 
ْنُتَها  َقِصْيَدًة ُأْخَرى َضمَّ

َبْعَض َسَجاَياُكْم

ُه ُيِرْيُد َعَطاًء َيا  َلَعلَّ
َمْوَلي

، َما  َنا َيا َأْعَراِبُّ َأْخِبْ
ا؟ َباُل َفِمَك ُمْعَوجًّ

َناِء  ُه ُعُقْوَبٌة ِمَن اهللِ لَِكْثَرِة الثَّ َلَعلَّ
بِالَباِطِل َعل َبْعِض النَّاِس

َأَطاَل اهلُل ُعْمَر َمْوَلَنا الَواِل

َف اآلَن َل.. َل.. ُيْمِكُنَك َأْن َتْنَصِ

ُيْمِكُنَك َأْن َتْرَتِقَي َهَذا املْنَبَ َحتَّى 
َيْسَمَعَك ُكلُّ َمْن ِف املْجِلِس

َهْل َأْعَجَبْتَك 
الَقِصْيَدُة َيا َمْوَلي؟

ْعِر  ِهَي ِشْعٌر َكالشِّ
الِذي َنْسَمُعُه ُكلَّ َيْوٍم

َلْت بِِذْكِر  مَّ َها َتَ َوَلِكنَّ
اِسِن َمْوَلَنا الَواِل َمَ

اِسُن َمْوَلَنا الَواِل  َمَ
ِصَيَها  َأْكَثُر ِمْن َأْن ُتْ

َقِصْيَدٌة

وبعد أن ألقى األعرايب قصيدته..



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

شارك واربح ــــةمسابقــــ

1

2

3

ُت« َأْم »ِحْرُت«؟ َواُب: »اْحرَتْ َم الصَّ ُ َأيُّ

؟ ْهُيْويِنِّ َت الْحتاِلِل الصُّ ا َتْ َمَتى َوَقَعْت َأِرْيَ

ْوِر؟ الفائز مبسابقةَمْن تِْلِمْيُذ ِسْيَبَوْيِه الِذي َأْخَرَج ِكَتاَبُه إىَِل النُّ
العدد املايض

العيد بن عامر - الجزائر

إعداد: أين حجاجــــاليـــاليتســـــتســـــ

@benameurlaid

قم بعمل فولو  ملجلة الضاد عىل تويرت

ثم ريتويت لبوست املسابقة وبه اإلجابة

@alddadmag

2000ريـــال

العدد
30

االســم :

رقم الهاتف :

البلـد :

متـــى نقـــول »إن شـــاء اللـــه«، 

ومتـــى نقـــول »بـــإذن اللـــه«، ومـــا 

الفـــرق بـــن »إن شـــاء اللـــه« و»بـــإذن 

اللـــه« يف القـــرآن الكريـــم؟

إن اســـتخدام جملـــة »إن شـــاء اللـــه« 

يكـــون عندمـــا تقـــوم بنفســـك بالعمـــل 

أو الغايـــة أو تتدخـــل بهـــا شـــخصيًّا 

ـــا  ـــة: )إن البقـــر تشـــابه علين وإليـــك األمثل

ـــم  ـــدون(، أي ه ـــه ملهت ـــاء الل ـــا إن ش وإن

ســـيقومون بذبـــح البقـــرة بأنفســـهم 

ــا كادوا  ــا ومـ ــه: )فذبحوهـ ــل قولـ بدليـ

يفعلـــون(. 

ادخلـــوا  )قـــال  تعـــاىل:  وقولـــه 

مـــر إن شـــاء اللـــه آمنـــن(، أي أنهـــم 

ــاء اللـــه  ســـيدخلون. و)ســـتجدين إن شـ

صابـــرا وال أعـــي لـــك أمـــرا(، و)ســـتجدين 

ــو  ــن(، هـ ــن الصابريـ ــه مـ ــاء اللـ إن شـ

ســـيصرب. وغرهـــا كثـــر مـــن األمثلـــة يف 

ــم. ــرآن الكريـ القـ

اللـــه«  »بـــإذن  اســـتخدام  أمـــا 

ـــك  ـــس ل ـــه حـــن يكـــون العمـــل لي فمقام

ـــر  ـــو بتدب ـــل ه ـــه، ب ـــد في ـــل أو ي أي دخ

ــض  ــك بعـ ــك. وإليـ ــن إرادتـ ــارج عـ خـ

ـــه  ـــل فإن ـــدوا لجربي ـــن كان ع ـــة: )م األمثل

ـــزول  ـــه(، فن ـــإذن الل ـــك ب ـــىل قلب ـــه ع نزل

القـــرآن عـــىل النبـــي ليـــس لـــه دخـــل 

بـــه، بـــل هـــو مـــن عنـــد اللـــه. و)كـــم 

ــرة  ــة كثـ ــت فئـ ــة غلبـ ــة قليلـ ــن فئـ مـ

بـــإذن اللـــه(، فنـــر القلـــة يكـــون 

ـــا  ـــر إلهـــي، وإال فاملنطـــق يقـــول إنه بتدب

ــتهزم. سـ

ـــوت:  ـــه تعـــاىل عـــن جيـــش طال وقول

ــل داوود  ــه وقتـ ــإذن اللـ ــم بـ )فهزموهـ

ـــه  ـــد الل ـــن عن ـــر كان م ـــوت(، فالن جال

ـــه  ـــن ب ـــم بضاري ـــا ه ـــه: )وم ـــاىل. وقول تع

ـــحر ال  ـــه(،  فالس ـــإذن الل ـــد إال ب ـــن أح م

ـــه. ـــاء الل ـــن إال بقض ـــر اآلخري ي

واألمثلـــة كثـــرة يف كتـــاب اللـــه 

ـــرآين. ـــاغ الق ـــة الب ـــروا روع ـــز، فتدب العزي

روعة البالغ القرآين

أين 
الطريق؟

المتقاطعة ساعد الجد يف الكلمات 
تذكر حفيده 
جابر بأسامء 
األنبياء، إذا 
كنت تعرف 

أسامء األنبياء، 
فسيمكنك أن 
تساعد جابرًا.

كل ما عليك هو 
أن تلون الدوائر 

التي تحتوي عىل 
هذه األسامء، 

وستصل بالتأكيد 
إىل الهدف، 

حاول..
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كامل
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صالح

سامل
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شبل
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1- شاعر ورسام كاريكاتر مري راحل.

2- لاستثناء.

3- أعظم شعراء العرب وأكرثهم شهرة.

4- واضع علم النحو يف اللغة العربية.

5- السيكوجونومي.

6- األفعال.

7- الشهرة.

8- مطربة عربية كبرة 

راحلة.

9- عمود رأيس طويل يدعم 

الرشاع.

10- من األسنان.

11- رج.
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التَّـــمْم َبـــْدِر  اهْلَـــْدِي  ِمْنــــَبِ  إىل 

َقَتـــاْم ـــىَل  وجُيْ َجْهـــٌل  َفَيْنـــَزاُح 

َنـــاْم اأْلَ ُدُروَب  ُيـــِيُء  َمـــْن  إِىَل 

املَقـــاْم لَِرِفيـــِع  بِـــِه  َوَنْســـُمو 

ُيـــَراْم ِعـــزٍّ  ُكلِّ  ُمْرَتَقـــى  ِبـــا 

ـــَلْم الظَّ َدَياِجـــي  َســـَناَها  ُيِزيـــُح 

اْم اْحـــِتَ َعِظيـــُم  ُيْســــَتَحقُّ  بِـــِه 

َســـلْم َوَأْزَكـــى  ِمْســـٍك   َتِيَّـــُة 

اْلُعُلـــوِم بَِشـــْمِس  َيِشـــعُّ  َمـــْن  إىَل 

يـــاٍة احْلَ ُســـْبَل  ُر  ُيَنـــوِّ َمـــْن  إىَل 

َنَْضـــًة بـــه  َنَنـــاُل  َمـــْن  إىَل 

اْلُعُلـــوِم بَِكْســـِب  الَفـــَلِح  َســـبِيُل 

ُنـــوٍر ِمْشـــَكاُة  أْنـــَت  َمَنـــا  ُمَعلِّ

ــٍل ــٍد َنبِيـ ْهـ ــاٍف جِلَ ــبُّ َصـ ـ ــَك احْلُ َلـ

د. مريم النعيمي
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