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رئيس التحرير

ُد لِقاُؤُكـْم َمـَع إْطَللَـِة ُكلِّ َعـَدٍد  ـاِد اْلَْوِفيـاَء، َيَتَجـدَّ إْخَوَتَنـا اْلِكـَراَم، ُقـرَّاَء الضَّ

َطالِـٍع َيْسـَعى إىل إْسـعاِدُكْم ِبَـا َيْنَتِقي ِمـْن ُقُطوٍف َداِنَيـٍة، َقْد َجَعَل رِسـالََتُه ِخْدَمَة 

َع ُفُنوِنَهـا ِف َثـْوٍب  ًمـا ُمَتَنـوِّ َضاِدُكـْم، ُلَغـِة اإلِمَيـاِن َوَحاِفَظـِة ُتـَراِث الَْجـَداِد، ُمَقدِّ

ُتـَراِثٍّ أَِصيــلٍ ُمـَوشًّ ِبَجَملِيَّاِت الَعْصــِر.

ُفـُه َوَيْحِميِه ِمْن ُكلِّ  ـُه الَِّذي َيـْأِوي إِلَْيِه، َيْبِنيـِه َوُيَنظِّ اِئـِر ُعشُّ َتَنـا اْلِكـَراَم، لِلطَّ أَِحبَّ

ِغيــُر ِفيـِه َيعيـُش َمَع ُأْسَِتِه، َولَـُه َبْيٌت َكِبرٌي، َيْسـُكُن إِلَْيِه،  أًَذي. َولِْلِْنَسـاِن َبْيُتـُه الصَّ

َوِفيـِه َيَلـذُّ لَـُه اْلَعْيـُش، َوَيِطيـُب املَقـاُم، َيْجَتِمـُع ِفيـِه َمـَع َعِشـرَيِتِه 

َوِجريَِتـِه، َيْجـُدُر ِبـِه أَْن َيْبُذَل ِف َسـِبيِل ُرِقيِّـِه َوِعزِِّه َوَكَراَمِتـِه النَّْفَس 

رَِخيَصـًة، إنَّـُه الَرُْض اْلحاِنَيُة َواملـْأَوى الحِصنُي. 

ـاَق اْلَعَلِم،  أِْس َخفَّ َحِفـَظ اللـُه َوَطَنَنـا َوأََعـزَُّه َوَرَعاُه َشـاِمَخ الـرَّ

ِم َواالزِْدَهاِر. َيرَْتِقـي ُكلَّ َيـْوٍم ِف ِمْعـَراِج التََّقـدُّ

ٌ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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َل َأْعِرُف لَِطاُبْوِر 
َباِح َفائَِدًة إِلَّ إِْرَهاَقَنا  الصَّ

َراِسِّ َقْبَل َبْدِء الَيْوِم الدِّ

َة  َياِضيَّ بَِيَة الرِّ ْ َيْبُدو َأنَّ الرتَّ
َة ِف  اْخَتَزَلِت اأَلْبَجِديَّ
َحْرِف اأَللِِف َوْحَدُه

ُة  َياِضيَّ ا، َفاأَلْوَضاُع الرِّ َحقًّ
ُتْشبُِه الَكثِْيَ ِمَن احلُرْوِف، 

ْشبِْيُه بِِه  َوَلِكنَّ اأَللَِف َيْكُثُر التَّ
ِف الُوُقْوِف املْسَتِقْيِم

نََّك  َتُقْوُل َذلَِك أِلَ
ا َلْسَت ِرَياِضيًّ

ُثْوَن  َسِمْعُتُكْم َتَتَحدَّ
َعْن َحْرِف اأَللِِف

َهْل َتْعَلُمْوَن َأنَّ َهَذا احلْرَف 
َلْيَس َحْرَف ِهَجاٍء َيْدُخُل ِف 

َتْكِوْيِن الَكِلَمِة َفَحْسُب؟
َكَأنََّك َتْقِصُد َأنَّ لأَِللِِف 

َدًة؟ ًة ُمَتَعدِّ اْستِْخَداَماٍت ُلَغِويَّ

بِالِفْعِل َقَصْدُت احلِدْيَث 
َعْن َأْنَواِع َحْرِف اأَللِِف

ِة الَيْوِم  َهْل َسَنَتَناَوُل ِف ِحصَّ
َهِذِه الْستِْخَداَماِت؟

َنا آَذاٌن ُمْصِغَيٌة ُكلُّ ًة َعَلْيُكْم، لَِذلَِك  َها َخِفيَّ َل َأُظنُّ
ا َعىل َأْن ُتَساِعُدْويِن  ُرُكْم ِبَ َسُأَذكِّ

بِِمَثاٍل لُِكلِّ اْستِْخَداٍم

بَِيِة  ْ ِس الرتَّ نَّ ُمَدرِّ ُر أِلَ ا َنَتَندَّ ُكنَّ
ِة ُيَطالُِبْوَنَنا بَِأْن َنِقَف ِف  َياِضيَّ الرِّ

اُبْوِر َكَحْرِف اأَللِِف الطَّ

ِة  َياِضيَّ بَِيِة الرِّ ْ ُس الرتَّ ُمَدرِّ
َراَسِة  ُزَنا َعىَل الدِّ فِّ ُه ُيَ َيُقْوُل إِنَّ

َوَيْبَعُث ِفْيَنا النََّشاَط

َباِح َأنَّ  َأْظَرُف َما ِف َطاُبْوِر الصَّ
ِة ُيَطالُِبَنا ُكلَّ  َياِضيَّ بَِيِة الرِّ ْ َس الرتَّ ُمَدرِّ

َيْوٍم َأْن َنِقَف ِمْثَل َحْرِف اأَللِِف

رسوم: وفـاء شـطا
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ُل، ُهَو َما ُيْعَرُف  ْوُع اأَلوَّ النَّ
بَِألِِف الَوْصِل

اِل، ُهَو َألُِف الَقْطِع،  ْوُع التَّ النَّ
َزَة الَقْطِع ى َهْ َأْو ُيَسمَّ

ُهَناَك َنْوٌع آَخُر 
َوُهَو َألُِف اأَلْمِر

َوِمْن َأْنَواِع اأَللِِف َأْيًضا 
َألُِف الْستِْفَهاِم

ِب ى بَِألِِف التََّعجُّ َوِمْن َأْنَواِعَها َما ُيَسمَّ

ِمَثاُلـَها، َقْوُلـُهْم )َأَلوًما، 
ُء!( َوَأْنَت املِسْ

ِمْن َأْنَواِع اأَللِِف 
َأْيًضا َألُِف اجلْمِع

ِمَثاُلـَها َأْن َيُقْوَل َأَحُدَنا 
لآِلَخِر ُمْسَتْفِهًم: )َأَتْشَهُد؟(

َنا ِمَثاٌل َلا ُضُ َل َيْ

ِمَثاُل َألِِف اأَلْمِر َقْوُلَنا )ُاْكُتْب(

َكٌة  َزٌة ُمَتَحرِّ َزُة الَقْطِع ِهَي َهْ َهْ
َل الَكِلَمِة، َوُتْنَطُق َسَواٌء  َتَقُع َأوَّ
ِل الَكالِم َأْم َوَسِطِه؟ َأَكاَنْت ِف َأوَّ

َوُتْكَتُب )أ( إَِذا َجاَءْت َمْفُتْوَحًة 
َأْو َمْضُمْوَمًة، َوُتْكَتُب )إ(

إَِذا َجاَءْت َمْكُسْوَرًة

ِهَي التِي ُتْنَطُق ِف بَِداَيِة الَكالِم 
َوَل ُتْنَطُق ِعْنَد الَوْصِل بَِم َقْبَلَها، 

َزٌة َتَها َهْ َوَل ُيْرَسُم َفْوَقَها َأْو َتْ

َذا الْسِم  َيْت ِبَ ِمَثاُلـَها )اِْنَتَقَم( َوَقْد ُسمِّ
ا َتِصُل الَكِلَمَة التِي َقْبَلَها بَِم َبْعَدَها َ نَّ أِلَ
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َهَذا َخَطٌأ َشائٌِع، َفاَل ُيْوَجُد 
ى بَِألِِف اجلْمِع َما ُيَسمَّ

َأْقِصُد اأَللَِف التِي َتْأِت 
َبْعَد َواِو اجلَمَعِة

َبْل ِهَي اأَللُِف الَفاِرَقُة؛ إِْذ َتْأِت َبْعَد 
الَواِو إَِذا اتََّصَلْت بِِفْعٍل َفُتْعَرُب 

الَواُو َفاِعاًل، ِمَثاُلـَها )َفِهُموا(

َوَل َتْأِت َبْعَد الَواِو إَِذا َكاَنِت 
الَواُو ِف اْسٍم َفَتُكْوُن الَواُو 

َعاَلَمَة إِْعَراٍب

ِر  ِع املَذكَّ َوَذلَِك ِف َجْ
اِلِ إَِذا ُأِضْيَف السَّ

َوَألُِف الـُمْخرِبِ َعْن َنْفِسِه، ِمْثُل 
)َأْدُخُل( َوِمْثُل )َأْخُرُج(

ى  َقَرْأُت َأْيًضا َعْن َألٍِف ُتَسمَّ
َألَِف احلْيُنْوَنِة، ِمْثَل )َأْحَصَد 

ْرُع(، َأْي: َحاَن َوْقُت َحَصاِدِه الزَّ

ِل، ِمْثُل  َوِمْنَها َألُِف التََّحوُّ
) َلَنْسَفًعا بِالنَّاِصَيِة(، َفَقْد 
ْوِكْيِد َألًِفا َلْت ُنْوُن التَّ ُحوِّ

َوِمْن َأْنَواِع اأَللِِف َأْيًضا، َما 
ى َألَِف الِوْجَداِن ُيَسمَّ

ِهَي التِي َنِجُدَها ِف ِمْثِل َقْولَِنا 
)َأْجَبْنُتُه( َأْي: َوَجْدُتُه َجَباًنا

َوِمْن َأْنَواِع اأَللِِف، َألُِف 
ِع، ِمْثَل  ِف َوالتََّوجُّ َأسُّ التَّ

)َواَكْرَباُه(

املَثاُل َعىل َذلَِك َقْوُلَنا )َفاَق 
ُهْم( ُمو ِمْصَ َغْيَ ُمَعلِّ

ُهَناَك َأْيًضا َألُِف 
ْثنَِيِة، ِمْثُل )َكاتَِباِن( التَّ



 

ديوان
العرب

املْصَطَلَحـــاِت  َأَحـــُد  الَعـــَرِب  َأيَّـــاُم 
اَعـــاِت  َ َتـــصُّ بِاحلـــُروِب َوالصِّ التِـــي َتْ
ـــِة  التِـــي َكاَنـــْت َتـــُدوُر َبـــْنَ الَقَبائِـــِل الَعَربِيَّ
ـــا الَوَقائِـــُع التِـــي  َ َقْبـــَل اإِلْســـاَلِم، َكـــَم َأنَّ
ـــُة ِمـــْن َناِحَيـــِة  ـــوَن َوالَعامَّ َتَناَوَلَـــا اإِلْخَباِريُّ
َمـــَكاِرِم اأَلْخـــاَلِق َواملاَلِحـــِم َوالُبُطـــوَلِت 
ـــَر  ـــٍر َأْكَث ـــْعٍر َوَنْث ـــْن ِش ـــِة ِم ـــي اأَلَدبِيَّ َواِح َوالنَّ

ًة. ــَكِريَّ ــَق َعْسـ ــا َوَثائِـ ـ ــْن َكْوِنَ ِمـ

ُد   ــْرَ ــِح ُتـ ــَذا املْصَطَلـ ــاَلِل َهـ ــْن ِخـ َوِمـ
َمَواِقـــُع َوَمَعـــاِرُك الَعـــَرِب ِف اجلاِهِليَّـــِة 
ـــاُم   ـــدُّ َأيَّ ـــَم ُتَع ـــا، َك ـــَب َأْطَراِفَه ـــًة َحْس َف ُمَصنَّ
ــاِدِر  ــْن َمَصـ ا ِمـ ــيًّ ــَدًرا َأَساِسـ ــَرِب َمْصـ الَعـ
ـــا  ًق ـــا ُمَتَدفِّ ـــا َيْنُبوًع ـــْن َكْوِنَ ـــاًل َع ـــِخ، َفْض اِري التَّ
ــْن  ــا ِمـ ــا َطِريًفـ ــِع اأَلَدِب، َوَنْوًعـ ــْن َيَنابِيـ ِمـ
ـــْن  ـــِه ِم ـــَتَمَلْت َعَلْي ـــَم اْش ـــِص بِ ـــَواِع الَقَص َأْن
ـــٍر  ـــْن َنْث ـــُه ِم َنْت ـــَم َتَضمَّ ـــاٍر، َوبِ ـــَواِدَث َوَأْخَب َح
ـــِم  ـــوِر احلَك ـــْن َمْأُث ـــا ِم ـــَل ِفيَه ـــا ِقي ـــْعٍر، َوَم َوِش
َوَبـــاِرِع احلَيـــِل، َوُمْصَطَفـــى الَقـــْوِل َوَرائِـــِع 
ـــَض  ـــُح َبْع ـــَي ُتَوضِّ ـــَكاَلِم. َفِه ال

ــِة،  ـ ــِل الَعَربِيَّ ــْنَ الَقَبائِـ ــًم َبـ ــِذي َكاَن َقائِـ الـ
ـــَرِب َأْو  ـــَرِب بِالَع ـــاُت الَع ـــَك َعاَلَق ـــَم ِف َذلِ بِ

وِم. بَِغْيِِهـــْم ِمـــَن اأُلَمـــِم َكالُفـــْرِس َوالـــرُّ

ــِيِّ  ا الَقَصـ ــُلوِبَ ــَرِب ِف ُأْسـ ــاُم الَعـ ـ َوَأيَّ
ْحـــَواِل  ـــا الَفنِّـــيِّ ِمـــْرآٌة َصاِفَيـــٌة أِلَ َوَبَياِنَ
الَعـــَرِب َوَعاَداِتِـــْم َوَشـــْأِنِْم ِف احلـــْرِب 
ــَداِء  ــِة، َوالِفـ ــَمِع َوالُفْرَقـ ــْلِم، َوالْجتِـ ـ َوالسِّ

. اأَلْسِ َو

ـــا  َ ـــَرِب َأنَّ ـــاِم الَع ـــِص َأيَّ ـــمِّ َخَصائِ ـــْن َأَه َوِم
َفـــاِع  ُتْظِهـــُر َفَضائِـــَل الَعـــَرِب َوِشـــَيَمِهْم، َكالدِّ
ــاِر  ــِد َوالْنتَِصـ ــاِء بِالَعْهـ ــاِء َوالَوَفـ ــِن النَِّسـ َعـ
ـــاِل،  ـــِر ِف الِقَت ْبـ ـــاِر َوالصَّ ـــِة اجل اَي ـــَيِة، َوِحَ لِْلَعِش
ـــا  ـــدُّ َمِعيًن ـــي ُتَع ـــوِر التِ ـــَن اأُلُم ـــَك ِم ـــِر َذلِ َوَغْيـ
ـــاَلَق  ـــِه َأْخ ـــْن ِخاَللِ ـــاُل ِم ـــَواَرُث اأَلْجَي ـــا َتَت َتْرَبِويًّ
ـــي  ـــَدِة التِ ـــِم احلِمي ُف إَِل ِخَصاِلِ ـــرَّ ـــَرِب، َوَتَتَع الَع
ـــو إَِل  ـــِس َوَتْدُع ْف ـــا إَِل النَّ ُبَه بِّ ـــوَرٍة ُتَ ُم ِف ُص ـــدَّ ُتَق

ـــا. ـــِك ِبَ ـــا َوالتََّمسُّ َباِعَه اتِّ

يَّـــِة َأيَّـــاِم الَعـــَرِب َفَقـــِد  َهِّ َوَنَظـــًرا أِلَ
ـــا، َوَأْفـــَرَد َلَـــا  ٌة ِبَ ـــْت ِدَراَســـاٌت ِعـــدَّ اْهَتمَّ

ٌق ِمْن َيَناِبيِع األََدِب َوَنْوٌع  َطِريٌف ِمْن أَْنَواِع الَقَصِص َيْنُبوٌع ُمَتَدفِّ

العَـــرَِب يَّـــامُ  أَ 
ــَعْوا  ــتِيَتَها، َوَسـ َعـــْت َشـ ــا َجَ ُفـــوَن ُكُتًبـ املَؤلِّ
املْخَتِلَفـــِة،  ـــا  ِرَواَياِتَ َبـــْنَ  ْألِيـــِف  التَّ إَِل 
ـــْن  ـــَك ِم ـــا، َوَذلِ ـــا َوُحُدوَدَه ـــُموا َمَعامِلََه َوَرَس
َواَيـــاِت  ـــاِر الرِّ ِح َواْختَِي ْ ْبـــِط َوالـــرشَّ ِخـــاَلِل الضَّ
ـــُل َبْعُضَهـــا َبْعًضـــا،  ِحيَحـــِة التِـــي ُيَكمِّ الصَّ
ــاِت  َواَيـ ــَن الرِّ ــا ِمـ ــاَرِة إَِل َغْيَِهـ ــَع اإِلَشـ َمـ
ـــُن َبْعـــَض املَباَلَغـــاِت، َأِو  التِـــي َقـــْد َتَتَضمَّ
ـــٍة  التِـــي َقـــْد َتْنَطـــِوي َعـــىَل َعـــَدِم َمْوُضوِعيَّ

ــْرِض. ِف الَعـ

َوِمـــْن َأَهـــمِّ َمـــا َيَتَناَوُلـــُه احلِديـــُث َعـــْن 
ـــُة  ائَِج ـــاَرُة الرَّ ـــَواُق َوالتَِّج ـــَرِب اأَلْس ـــاِم الَع َأيَّ
ـــاِر ِف احِلـــلِّ  جَّ َبـــْنَ الَعـــَرِب، َوَأْحـــَواُل التُّ
َحـــاِل، َوإَِقاَمـــُة اأَلْســـَواِق َواْنِعَقـــاُد  ْ َوالرتَّ
َوُخُطـــوُط  الَقَواِفـــِل  ُك  ـــرُّ َوَتَ املَواِســـِم، 

ـــا َوَمـــا  اُتَ طَّ َها َوَمَ َســـْيِ
ِف  َلَـــا  َيْعـــِرُض  َكاَن 
َوالَبَضائِـــُع  ِريـــِق،  الطَّ
ـــَن  ـــْن َأْي ـــُب َوِم َل ـــي ُتْ التِ
َلـــُب. َكـــَم َتَتَنـــاَوُل  ُتْ
ـــاِر  ُتَّ َأْشـــَهِر  ِذْكـــَر 
ُلـــو  َيْ َوَل  الَعـــَرِب، 
ـــِد  ـــِر َتَقالِي ـــْن ِذْك ـــَك ِم َذلِ
َهـــِذِه  ُكلِّ  ِف  الَعـــَرِب 

اأَلْحـــَواِل.

ـــاِم  ـــُث ِف َأيَّ ـــُه احلِدي ـــُدوُر َحْوَل ـــا َي ـــمُّ َم َوَأَه
الَعـــَرِب احلـــُروُب التِـــي اْشـــُتِهَرْت َبْيَنُهـــْم، 
َوَمـــا َداَر ِفيَهـــا ِمـــْن َســـْبٍي َوَســـْلٍب َوَقْتـــٍل 

َوَثـــْأٍر َوَكـــرٍّ َوَفـــرٍّ َوُصْلـــٍح َوَغـــْيِ َذلِـــَك. 
ــاَلِق  ــىَل اإِلْطـ ــْم َعـ ــَهِر ُحُروِبِـ ــْن َأْشـ َوِمـ
الَبُســـوِس،  َوَحـــْرُب  الِفَجـــاِر،  َحـــْرُب 
ــتِْقاَلُل  ــَراِء، َواْسـ ــَس َوالَغْبــ ــْرُب َداِحـ َوَحـ
ـــَو  ـــِن َوُه ـــِن الَيَم ـــاِز َع ـــٍد َواحلَج ـــَرِب َنْج َع
ـــَزاٍز.  ـــْوِم َخ ـــُتِهَر بَِي ـــِذي اْش ـــْوُم ال ـــَك الَي َذلِ
َوَجِيُعَهـــا ِف الَغالِـــِب ِعَبـــاَرٌة َعـــْن َوَقائِـــَع 
ـــِري َعَلْيَهـــا ِمـــَن الَقَواِعـــِد َمـــا  ـــٍة َيْ َحْربِيَّ
ـــقِّ  ـــْن َح ـــاَدًة، َوِم ـــُروِب َع ـــىَل احل ـــِري َع َيْ

ــُلَب املْغُلـــوَب. ــٍذ َأْن َيْســ ــِب َيْوَمئِـ الَغالِـ

ـــًيا  ـــَك َكثِ ـــوَن ِف َذلِ ـــَد الَباِحُث ـــْد َرَص َوَق
ـــاُج  َت ـــي َتْ ـــاِت التِ ـــاِت َواملَباَلَغ ـــَن املَغاَلَط ِم
ـــًة  ـــِق، َخاصَّ ْحِقي ـــِق َوالتَّ ْدِقي ـــَن التَّ ـــًيا ِم َكثِ
ـــي  ـــاُزِع التِ َن ـــَع التَّ ـــا َأنَّ َوَقائِ ـــا َأْدَرْكَن إَِذا َم
ـــَرِب  ـــاِم الَع َيْت بَِأيَّ ـــمِّ ُس
َمِلَهـــا  ُمْ ِف  َتُكـــْن  َلْ 
بِاملْعَنـــى  ُحُروًبـــا 
ُر  الَكاِمـــِل َكـــَم َيَتَصـــوَّ
َكاَن  َوإِنَّـــَم  َبْعُضُهـــْم، 
ــُدو  ــا َل َيْعـ ــٌي ِمْنَهـ َكثِـ
ــاٍت  ــوَن ُمَناَوَشـ َأْن َيُكـ
إَِلْيَهـــا  ُرُجـــوَن  َيْ
ــاَرِة  ــْوَن بِاحلَجـ اَمــ َفَيرَتَ
ــِيِّ  ــوَن بِالِعـ َوَيَتَضاَرُبـ
َأنَّـــُه  َيْنِفـــي  َل  َوَهـــَذا  َواأَلْخَشـــاِب، 
ـــٌة بَِمْعَناَهـــا  َكاَنـــْت ِمْنَهـــا َمَعـــاِرُك َحْربِيَّ

. احلِقيِقـــيِّ

أَيَّاُم الَعرَِب ِمرْآٌة 

َصاِفَيٌة أِلَْحَواِلِهْم 

َوَعاَداِتِهْم َوَشْأِنِهْم 

ْلِم  ِف الحرِْب َوالسِّ

َوالِفَداِء َواألَْسِ
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اِن يَّ يَّاِن.. َيا َبنِي الرَّ َيا َبنِي الرَّ
ُجُل؟ ا الرَّ َ َما َخْطُبَك َأيُّ

وا َقْبَل َأْن  اْسَتِعدُّ
َيْأتَِيُكُم املْوُت

َأَرى َأْن َنْخُرَج 
ملاَلَقاِتِْم َقْبَل َأْن 
ُيَباِغُتوَنا ِف ِدَياِرَنا

ْأُي َرْأُيَك َيا ُلـَجْيُم نِْعَم الرَّ

َأِشْ َعَلْيَنا َيا ُلـَجْيُم 
اْبُن َصْعٍب، َماَذا 

َنْحُن َفاِعُلوَن؟

ُعوا َيا ِرَجاُل، َفَلْو  َأْسِ
َباَغَتَنا َعاِطٌس َما َتَرَك 

ا ا َحيًّ َأَحًدا ِمنَّ

َواهللِ َيا َزْوِجي َل َأَدُعُكْم 
َتْرَحُلوَن َوَأْبَقى ُهَنا

َواهللِ َلْوَل َأينِّ َأْعَلُم ِفْطَنَتِك َوَرَجاَحَة 
ِحيِل َمَعَنا َعْقِلِك َما َأِذْنُت َلِك ِف الرَّ

إَِل َأْيَن َيا َحَذاِم؟

اِن يَّ َتُكْم َيا َبنِي الرَّ وا ُعدَّ َأِعدُّ

ُه َعاِطُس ْبُن الـُجاَلِح  َل ُبدَّ َأنَّ
احِلْمَيِيُّ َيْقِصُدَنا ِف َنَفٍر ِمْن َقْوِمِه

13
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شــطا َلْو ُتِرَك الَقَطا َلْيًل َلَناَم
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َنا  َلْ َأُكْن َأْعَتِقُد َأنَّ
َسُنَواِجُه َقْوًما َبْأُسُهْم 

َشِديٌد إَِل َهَذا احلدِّ

ُنوا ِمْنُكْم َلْن  ُاْثُبُتوا َيا َقْوِم، َفَلْو َتَكَّ
َتُقوَم َلُكْم َقائَِمٌة َبْنَ الَعَرِب

َلِو اْسَتَمرَّ الِقَتاُل َأْكَثَر 
ِمْن َذلَِك َهَلْكَنا َجِيًعا

وا  َيا َقْوِم.. اْحِزُموا َأْمتَِعَتُكْم َوِفرُّ
َقْبَل َأْن ُيَعاِوُدوا الُجوَم َعَلْيَنا

َلَقْد َأْجَهَدَنا املِسُي، 
َفَأْيَن َسَنُحطُّ ِرَحاَلَنا؟

َنا ِمْن َيْوِمَنا َوَلْيَلتَِنا  َلَقْد ِسْ
َعُب َكَنا التَّ َحتَّى َأْنَ

ُكوُنوا َعىَل َحَذٍر ِمْن َأْن 

ُيَباِغَتُكْم َعاِطٌس احِلْمَيِيُّ
اْسَتْيِقُظوا َيا َقْوِم 
َواْنُجوا بَِأْنُفِسُكْم 

َفإِنَّ َعاِطًسا َوَقْوَمُه 
ِف َطِريِقِهْم إَِلْيَنا

َذا الَواِدي الَفِسيِح لَِنْنِزْل ِبَ

بَِم ُتِشِييَن َعَلْيَنا 
َيا َحَذاِم؟

ْأُي  نِْعَم الرَّ
َرْأُيِك َيا َحَذاِم

َأَرى َأْن َنْسَتِغلَّ إِْجَهاَدُهْم َوَنِفرَّ 
ْم َأْو  َتُ َقْبَل َأْن َيْسَتِعيُدوا ُقوَّ

َيْأتَِيُهُم املَدُد



ية
ها

لن
ا
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اعالن

َوَما َأْعَلَمِك َيا َحَذاِم 
ْم َقاِدُموَن؟ ُ بَِأنَّ

َلَقْد َخَلَد الَقْوُم إَِل َمَضاِجِعِهْم 
ِة َما َناَلـُهْم ِف َهَرِبِْم لِِشدَّ

النََّجاَة النََّجاَة! َعاِطٌس 
َوَقْوُمُه َيْتَبُعوَن آَثاَرَنا

َهُلمَّ إَِل َهَذا الَواِدي 
الَقِريِب َفَنْنَحاَز إَِلْيِه 

َحتَّى ُنْصبَِح

ُقوَها إَِذا َقاَلْت َحَذاِم َفَصدِّ
فإِنَّ الَقوَل َما َقاَلْت َحَذاِم

َمِء َفِزَعًة َها ِهَي ُطُيوُر الَقَطا  ِف السَّ
َأَل َيا َقْوَمنا اْرَتُِلوا َوِسُيوا

َفَلْو ُتِرَك الَقَطا َلياًل َلَناَما



ا التِي َتُعْوُد بَِتاِرْيَِها إىِل  ِة الَقِدْيَمِة ِجدًّ َمِدْيَنُة ُقَسْنِطْيَنَة ِهَي إِْحَدى املُدِن اجلَزائِِريَّ

ا ِواَلَيَة ُقَسْنِطْيَنَة، َوَتْبُلُغ ِمَساَحُة َأَراِضْيَها 231كم. َوَعىل َمرِّ  2500 َعاٍم، َوَتْتَبُع إَِداِريًّ

 ، ِق اجلَزائِِريِّ ْ َقِة، َوَعاِصَمِة الشَّ ٍة َكَمِدْيَنِة الـُجُسْوِر املَعلَّ َيْت بَِأْسَمٍء َكثِْيَ اِرْيِخ ُسمِّ التَّ

ْلِب، َويِف َعاِم 2015م َأْصَبَحْت  ا ُشيَِّدْت َعىل َصْخَرٍة ِمَن الِكْلِس الصُّ َ َوَتَْتاُز بَِأنَّ

ِة.  َقاَفِة الَعَربِيَّ املِدْيَنُة َعاِصَمًة لِلثَّ

ـــْرِق الجـَزاِئــِريِّ  َعاِصــَمُة الشَّ

ـــِة  ِقيَّ ْ ِة الرشَّ ـــَملِيَّ ـــِة الشَّ ـــا ِف اجلَه ـــُع ُجْغَراِفيًّ َتَق

ــِة  اِحَيـ ــَن النَّ ــا ِمـ ـ ــِر،  َأمَّ ــِة اجلَزائِـ ــْن َدْوَلـ ِمـ

ــَب  ا َحَسـ اِنَ ــكَّ ــَدُد ُسـ ــَغ َعـ ِة َفَبَلـ انِيَّ ــكَّ ــ السُّ

 442,862 2008م  َعـــاِم  إِْحَصائِيَّـــاِت 

ُة 1912  انِيَّ ـــكَّ َنَســـَمًة، َوَبَلَغـــِت الَكَثاَفـــُة السُّ

ُث  ــٍع، َوَيَتَحـــدَّ ــرْتٍ ُمَربَّـ ــُكلِّ ِكْيُلوِمـ ــَمًة لِـ َنَسـ

ــُة  َغـ ــا: اللُّ ـ ، ُهَ َتْنِ ــِميَّ ــْنِ َرْسـ ا ُلَغَتـ اُنَ ــكَّ ُسـ

ــَم َيِدْيـــُن  ــُة، َكـ ـ ــُة اأَلَماِزْيِغيَّ َغـ ــُة، َواللُّ ـ الَعَربِيَّ

قسنطينة

1819 1819
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ــْنِطْيَنَة  ــَة ُقَسـ ــُرْوِف َأنَّ َمِدْيَنـ ــَن املْعـ َوِمـ
 ، ـــاِر الِفْينِْيِقيِّـــْنَ جَّ َســـْت َعـــىل َيـــِد التُّ َتَأسَّ
ُشـــُعْوِب  َمـــَع  َهـــا  َتاِرْيُ َبـــَدَأ  َلِكـــْن 
َوِف  اْســـَتْوَطُنْوَها،  َأِن  َبْعـــَد  اأَلَماِزْيـــِغ 
اُطـــْوُر ُقْســـَطْنِطْنُ  َعـــاِم 313م َقـــاَم اإِلْمرَبَ
ـــْت  َض ـــاِم 429م َتَعرَّ ـــا، َوِف َع ـــاَدِة بَِنائَِه بِإَِع
ــْرِن  ــَداِل، َوِف الَقـ ــِل الَوْنـ ــَزَواِت َقَبائِـ لَِغـ
ــُل  ــا الَقَبائِـ ـ ــالِد َغَزْتَ ــرَشَ لِلِمْيـ ــايِن َعـ الَثـ

 . ــةُ ـ الاَِللِيَّ

ــا  ــْنِطْيَنَة ِصْبَغُتَهـ ــىل ُقَسـ ــْت َعـ ــْد َطَغـ َوَقـ
َس  ــرَّ ــَدِم، َوَتَكـ ــُذ الِقـ ــُة ُمْنـ ـ ْينِيَّ ــُة َوالدِّ ـ َقاِفيَّ الثَّ
ـــا،  َهـــَذا املْظَهـــُر َبْعـــَد اْســـتِْقَراِر اإِلْســـالِم ِبَ
َوَكاَن  املَســـاِجِد،  بَِنـــاِء  َعَمِليَّـــَة  َفَعَرَفـــْت 

آِخَرَهـــا َوَأْبَرَزَهـــا َمْســـِجُد اأَلِمـــْيِ َعْبـــِد 

الَقـــاِدِر، الـــِذي ُيَعـــدُّ ِمـــْن َأْكـــرَبِ املَســـاِجِد 

ـــُز بُِعُلـــوِّ ِمْئَذَنَتْيـــِه  ِف َشـــَمِل إِْفِريْقَيـــا، إِْذ َيَتَميَّ

َواْرتَِفـــاُع ُكلِّ َواِحـــَدٍة  ِمْنُهـــَم 107 َأْمَتـــاٍر 

ا. ــرْتً ــِه 64 ِمـ تِـ ــاُع ُقبَّ َواْرتَِفـ

ــــِة  ْنَدَســـتِِه املْعَمِريَّ َوُيْبِهـــُرَك َمْنَظـــُر املْســـِجِد ِبَ

َحـــِف التِـــي  ائَِعـــِة، َوُيَعـــدُّ إِْحـــَدى التُّ الرَّ

 . ـــاِضِ ـــِر احل ـــاِن ِف الَعْصـ ـــُد اإِلْنَس ـــا َي َأْبَدَعْتَه

َمـــِط  ـــَذا التَّْصِمْيـــِم َعـــىل النَّ َوإِْنَجـــاُزُه ِبَ

ــاُوٍن  ــَرَة َتَعـ ، َكاَن َثَمـ ــِسِّ ــيِّ اأَلْنَدُلــ ِقـ املرْشِ

ــْن  ــْنَ ِمـ ْقنِيِّـ ــْنَ َوالتِّ ــِض املَهْنِدِسـ ــْنَ َبْعـ َبـ

ِة  ِمْصــــِريِّْنَ َوَمَغاِرَبـــٍة، إَِضاَفـــًة إِل املَســـاَهَ

ِل  ــمَّ ــْنَ َوالُعـ يِّـ ــْنَ َوالَفنِّ ِة لِلُمَهْنِدِسـ ــْيَ الَكبِـ

ــِو 15  ــِجُد لَِنْحـ ــُع املْسـ ، َوَيتَِّسـ ــنَ اجلَزائِِريِّـ

. َأْلـــَف ُمَصـــلٍّ

ـــا  ، َوِبَ ْيـــِن اإِلْســـالِميِّ ا بِالدِّ اِنَ ـــُة ُســـكَّ َغالِبِيَّ

 . ــْيِحيِّ ــِن املِسـ ْيـ ــُن بِالدِّ ــاٌت َتِدْيـ ـ يَّ َأَقلِّ

َتـــِوي املِدْيَنـــُة َعـــىل َعـــَدٍد َواِفـــٍر ِمـــَن  َوَتْ

َواأَلَثِريَّـــِة  اِرْيِيَّـــِة  َوالتَّ ِة  ـــَياِحيَّ السِّ املَعـــاِلِ 

ـــَواَرَة  ـــُة لُِبوْن ُة املْيَغالِْيتِيَّ ـــرَبَ ـــا: املْق ـــِة، ِمْنَه ْينِيَّ َوالدِّ

ـــِة  ـــِة الَغْربِيَّ ـــَدَراِت اجلُنْوبِيَّ ـــُع ِف املْنَح ـــي َتَق الت

ـــَة.  ـــَجَبِل مَزال لِـ

ـــُع  ـــِذي َيَق ـــِة، ال َبَب ـــُف الدِّ ـــا َكْه ـــا َأْيًض َوِمْنَه

ـــَك  ـــِة، َوَكَذلِ ِة لِلَمِدْيَن ـــَملِيَّ ـــَرِة الشَّ ْخ ـــىل الصَّ َع

َد  ْيـــُح َماِسْينِْيَســـا بِاخلـــُرْوِب، َوَقـــْد ُشـــيِّ َضِ

َجـــاٍت، َوَيُضـــمُّ َثالَثـــَة  َعـــىل َشـــْكِل ُمَدرَّ

ُصُفـــْوٍف ِمـــَن احلَجـــاَرِة املْنُحْوَتـــِة بِالنَّْحـــِت 

 . اإِلْغِرْيِقـــيِّ - الُبْونِْيِقـــيِّ

اَمـــاُت الَقْيَصــــِر  َوِمـــْن َمَعـــاِلِ املِدْيَنـــِة َحَّ

َمـــاِل،  الرِّ َواِدي  ُمْنَحـــَدِر  ِف  َتَقـــُع  التِـــي 

َد ِف  ــيِّ ــِذي ُشـ ــْزِل الـ ــْوِق الَغـ ــِجُد ُسـ َوَمْسـ
ــٍن.  ــاي َحَسـ ــَن الَبـ ــٍر ِمـ ــاِم 1730م بَِأْمـ َعـ
ـــَد الَبـــاي،  َوِمـــْن َمَعامِلَِهـــا َأْيًضـــا َقـــْصُ َأْحَ
ِة ِف  ـــيَّ ـ ـــِف الَفنِّ َح ـــَهِر التُّ ـــْن َأْش ـــدُّ ِم ـــِذي ُيَع ال
ـــح  ـــِة َصالِ ـــُع إَِقاَم ـــا ُمْنَتَج ـــا َأْيًض ـــِة، َوِمْنَه املِدْيَن
ـــرَشَ  ـــَن َع اِم ـــْرِن الثَّ َد ِف الَق ـــيِّ ـــِذي ُش ـــاي، ال َب
ـــِة  ِة الَغْربِيَّ ـــَملِيَّ ـــِة الشَّ ـــُع ِف اجلَه ، َوَيَق ـــالِديِّ املْي

ِمـــَن املِدْيَنـــِة. 

َلِت،  ـــالَّ ـــْرُ الشَّ ـــِة ِج ـــاِلِ املْعُرْوَف ـــَن املَع َوِم
ـــُه  ـــُغ ُطْوُل ـــُف اأَلْرَوى الَبالِ ـــَواِد، َوَكْه ـــاُب ال َوَب
ـــُح  ْي ـــُة، َوَضِ ْوَمانِيَّ ـــَواُس الرُّ ـــاٍر، َواأَلْق َة َأْمَت ـــتَّ ِس
ـــِد  ُد ِف َعْه ـــيَّ ـــْيُ املَش ـــُع الَكبِ ـــوَس، َواجلاِم ُلوْلُي

ـــَرِة. ـــاِب الَقْنَط ـــْرُ َب ـــِة، َوِج ْيِريَّ ـــِة الزِّ ْوَل الدَّ

ُقَسْنِطْيَنُة المِدْيَنُة الَعـــــِتْيـَقـُة الِتــي ُشــيِّـَدْت

ْلِب َعلــى َصـْخـَرٍة ِمـــــَن الِكـْلِس الصُّ
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رسوم: 

وجدان توفيق

ُك َهاتَِفَك َوَتْنَتبُه حلِديثَِنا؟ َأَل َتْتُ

ُه َصِديِقي َأَسٌد، ِمْن ُتْرِكَيا إِنَّ

هههه..اْسُمُه َأَسٌد؟ َأَل 
اُف َأْن َيْفَتَِسَك؟ َتَ

ِن َيا َسْلَمُن،  َأْخِبْ
َكْيَف َكاَن َيْوُمَك؟

َك بَِأْمٍر  َسُأْخِبُ
َطِريٍف َحَدَث الَيْوَم

َأَراَك ُمْبَتِسًم، َيْبُدو 
ُه َطِريٌف ِفْعًل َأنَّ

َكْيَف َيْسَخُر ِمْنُه؟ َيْكِفي 
ُه اْسُم َأَسِد ْبِن الُفَراِت َأنَّ

َلَكَأنِّ َسِمْعُت َهَذا 
الْسَم ِمْن َقْبُل، َأْرُجوَك 

ْفنِي بِِه َيا َوالِِدي َعرِّ

ِف َهَذا الِكَتاِب َسَتِجُد ُكلَّ َما ُتِريُدُه 
َعْن َحَياِة َأَسِد ْبِن الُفَراِت

َصِديِقي َكاَن ُيَراِسُل 
َشْخًصا اْسُمُه َأَسٌد، 
َفَسِخَر َبْعُضُهْم ِمِن 

اْسِمِه

َأْرُجوَك َل َتْسَخْر 
ِمِن اْسِم َصِديِقي

ْخِرَيَة َأَنا َأْمَزُح َوَلْ َأْقِصِد السُّ

َل َبْأَس، َحِسْبُتَك 
َتْسَخُر ِمْنُه َوُهَو 

ٌف َوُيِفيُدِن  َشْخٌص ُمَثقَّ
ِف َتَباُدِل املْعُلوَماِت

ْخِرَيِة، َفُهَو  اَل ُهَنا لِلسُّ َل َمَ
َجاَعِة ِة َوالشَّ اْسٌم َيُدلُّ َعَل الُقوَّ
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َواِن  َل ُبدَّ َأنَّ َهِذِه ِهَي َمِديَنُة الَقْيَ
الَعتِيَقُة َمْوِطُن َأَسِد ْبِن الُفَراِت

ا  َ َما َخْطُبَك َأيُّ
ائُِر؟ الَفَتى الطَّ

َنا َيْعِرُفوَنَك،  ِفنَي ِف َعْصِ ُكلُّ املَثقَّ
ْفُت ِمْنُه إَِل  َوَقْدَ َقَرْأُت ِكَتاًبا َتَعرَّ

َأْكَثِر َجَوانِِب َحَياتَِك
َفَم الِذي ُتِريُد َأْن 

َتْعِرَفُه َعنِّي؟

َف  َتَعرَّ ِجْئُتَك ِمَن املْسَتْقَبِل ِلَ
تَِك إَِل َشْخِصيَّ

َمَع  َأْدَهَشنِي َأنََّك اْسَتَطْعَت َأْن َتْ
َبنْيَ َمْذَهَبْي َمالٍِك َوَأِب َحنِيَفَة

ُهْم َعْن َرُسوِل اهللِ  ، ُكلُّ َيا ُبَنيَّ
ُمْلَتِمٌس، َوَقْد ُكْنُت َأَماَمُهَم 

َطالَِب ِعْلٍم َفَحْسُب

َوَأْيًضا َأْدَهَشنِي َأنََّك 
ْعَت َبنْيَ الِعْلِم  َجَ

َواإِلَماَرِة

َبْعَد َعْوَدِت ِمْن ِرْحَلِة ِعْلٍم ِف 
َرِة َوالِعَراِق َوِمْصَ  املِديَنِة املَنوَّ

َواِن ُولِّيُت َقَضاَء الَقْيَ

َلَقْد َوِرْثُت َعْن َوالِِدي 
ُحبَّ اجلَهاِد، لَِذلَِك 

ا  َأَرْدُت َأْن َأُكوَن ُجْنِديًّ
َيَة َمَع َفاِتِي ِصِقلِّ

َفَم َعَلَقُة َذلَِك بِاإِلَماَرِة؟

ْيُت اإَلَماَرَة  َواهللِ َما َتَولَّ
َعَل َرْغَبٍة ِمنِّي، َوَلِكنِّي 

ُحِْلُت َعَلْيَها

َوَكْيَف َحَدَث َذلَِك؟

َوِمْن َأْيَن َعَرْفَتنِي؟



ية
ها

لن
ا
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َوَلِكنََّك ُكْنَت اَلِمَي 
َوَلْ َتُكْن ُجْنِديٍّا!

َم  ُه ُكلَّ اْعَلْم َيا ُبَنيَّ َأنَّ
ٌة،  ْت بِْدَعٌة ُرِفَعْت ُسنَّ َحلَّ

لَِذلَِك َرَأْيُت َأنَّ ِمْن 
اَرَبَة البَِدِع َواِجبِي ُمَ

ِن َيا َشْيَخَنا  َأْخِبْ
َعْن َمْنَهِجَك 

اَرَبِة البَِدِع  ِف ُمَ
َواملْبَتِدِعنَي

َباِع َعِقيَدِة  بِالَعَمِل َعَل اتِّ
ِة َواجلَمَعِة نَّ َأْهِل السُّ

ِدي َمَعُهْم  َوَهْل َكاَن ُيْ
ُهْم َعَل َذلَِك؟ َحثُّ

ُكْنُت ُأْضَطرُّ إَِل اإِلْكَثاِر ِمْن َتْقِريِعِهْم

َيُقوُلوَن إِنَّ ُخَطَبَك ِف اجلْنِد 
اَسُهْم َكاَنْت ُتْلِهُب َحَ

َهَذا َصِحيٌح، الَكِلَمُة إَِذا 
َخَرَجْت ِمَن الَقْلِب َوَقَعْت 

ِف الَقْلِب، َوإَِذا َخَرَجْت ِمَن 
َساِن َل َتَتَجاَوُز اآلَذاَن اللِّ

ُة لِِدَراَستَِك  َما الَفائَِدُة املَباِشَ
َأْكَثَر ِمْن َمْذَهٍب؟

َب بَِك املَثُل ِف  ُضِ
الُقْدَرِة َعَل التَّْحِصيِل، 

َفَكْيَف َوَصْلَت إَِل 
َهِذِه املْنِزَلِة؟

ُة  َساَعَدِن َعَل َذلَِك ِشدَّ
ِة قَّ ْبِط َوالدِّ الضَّ

َفَم َمْوِقُفَك ِمَن البَِدِع؟

َلَقْد َمَنَحْتنِي الُقْدَرَة َعَل الْجتَِهاِد 
َوالَفْتَوى بَِم ُيَناِسُب َحاَل النَّاِس

ِن ِزَياَدُة اهللِ ْبُن إِْبَراِهيَم ْبِن اَلْغَلِب إَِماَرَة اجلُيوِش  َولَّ
َيَة ُدوَن َأْن َيْعِزَلنِي َعِن الَقَضاِء ِجَهِة لَِفْتِح ِصِقلِّ املتَّ



ــنٍّ  ــُذ ِسـ ــِس ُمْنـ ــَغْلُت َنْفـ َشـ
ــْد  ــِم؛ َفَقـ ــِب الِعْلـ ــَرٍة بَِطَلـ ـ ُمَبكِّ
ــاِفِعيَّ َعـــْن  ـ ــَه الشَّ َأَخـــْذُت الِفْقـ
ٍة  ِكَبـــاِر ُعَلـــَمِء َعْصــــِري، َوبَِفـــرْتَ
ـــُه،  ـــَه َوَأْتَقْنُت ـــُت الِفْق ـــَزٍة َحِفْظ َوِجْي
َوَعَرْفـــُت َقَواِعـــَدُه َوُأُصْوَلـــُه، 
َبـــْنَ  بَِذلِـــَك  ُعِرْفـــُت  َحتَّـــى 
ـــِة، َوَلْ َيْمـــِض  ـــِة َواخلاصَّ الَعامَّ
ـــَم  ـــُت َعَل ـــى ُكْن ـــٌل َحتَّ ـــٌت َطِوي َوْق
َعْصــــِري ِف ِحْفِظـــي املْذَهـــَب، 
َوإِْتَقـــايِن َأْقـــَواَل ُعَلَمئــِـِه، َوَأْعَرَفُهـــْم 
ُهـــْم بِـــَأْن  بِِعْلـــِم اخلـــاَلِف، َوَأَحقَّ

ــِب. َر املْذَهـ ــرِّ ـ ــْوَن ُمَ أُكـ

ي ِمـــَن  ْزُت َعـــْن َغـــْيِ َوَقـــْد َتَــــيَّ
ـــِة،  ـــُه اأُلمَّ ـــي َفِقْي نِ ثِْنَ بَِأنَّ ـــُمَحدِّ الـ
ــٌر ِف  ـ ــاِلٍ َتَبحُّ ــَع لَِعـ ــَم اْجَتَمـ ـ َوَقلَّ
ـــِث. ـــْوِم احلِدْي ـــاٌن لُِعُل ـــِه َوإِْتَق الِفْق

اإلَِماُم النََّوِويُّ
اِفِعيِّ ُر املْذَهِب الشَّ ِح َصِحْيِح ُمْسِلٍم َوُمَحرِّ َصاِحُب َشْ

ـــَمِء  ـــَن الُعَل ، ِم ـــْيٌ ـــٌق َكثِ ـــي َخْل ـــِمَع ِمنِّ ـــْد َس َوَق
ـــَيَّ  َج َع ـــرَّ ـــاِء، َوَتَ َؤَس ـــُدْوِر الرُّ اِظ َوالصُّ ـــُحفَّ َوالـ
َخْلـــٌق َكثِـــْيٌ ِمـــَن الُفَقَهـــاِء، َوَســـاَر ِعْلِمـــي ِف 

ـــاِق. اآلَف

ـــِة،  ـــِة الَعَربِيَّ َغ ـــا ِف اللُّ ـــَك إَِماًم ـــَع َذلِ ـــُت َم َوُكْن
ْنبِْيـــِه«  التَّ َأْلَفـــاِظ  ِرْيـــُر  ِكَتاَبـــاَي »َتْ َوَيـــُدلُّ 
نِـــي  َغـــاِت« َعـــىل َتَكُّ ِذْيـــُب اأَلْســـَمِء َواللُّ َو»َتْ
ــْنَ  ــُه َبـ ــلَّ َمثِيُلـ ــا َقـ ًنـ ــِة َتَكُّ َغـ ــِم اللُّ ــْن ِعْلـ ِمـ

ُنَظَرائِـــي ِف َعْصــــِري.

َوَقـــْد َأَخـــْذُت الِفْقـــَه ِقـــَراَءًة َوَتْصِحْيًحـــا 
اَعـــاٍت،  ًحـــا َوَتْعِلْيًقـــا َعـــْن َجَ َوَســـَمًعا َوَشْ
َفـــُق َعـــىل ِعْلِمـــِه  ُلـــْم َشـــْيِخي اإِلَمـــاُم املتَّ َأوَّ
َوُزْهـــِدِه، َوَوَرِعـــِه َوَكْثـــَرِة ِعَباَدتِـــِه، َوِعَظـــِم 

ِزِه، َأُبـــو  َفْضِلـــِه َوَتَــــيُّ
إِْســـَحاُق  إِْبَراِهْيـــَم 
ــَد ْبـــِن ُعْثـــَمَن  ـ ْبـــُن َأْحَ
ــِدِسُّ  ــمَّ املْقـ ــِرِبُّ ُثـ املْغـ
ـــاُه،  ـــهُ َوَأْرَض َرِضَ اهلُل َعْن
َوَبْيَنـــُه  َبْينِـــي  ـــَع  َوَجَ
َوَبـــْنَ َســـائِِر َأْحَبابَِنـــا ِف 
َداِر َكَراَمتِـــِه َمـــَع َمـــِن 
ــْيُخَنا  ــمَّ َشـ ــاُه؛ ُثـ اْصَطَفـ

ــِن  ــْوِح ْبـ ــُن ُنـ ــِن ْبـ ـ ْحَ ــُد الرَّ ــٍد َعْبـ ـ مَّ ــو ُمَ َأُبـ
ـــمَّ  ـــِدِسُّ ُث ـــى املْق ـــِن ُمْوَس ـــَم ْب ـــِن إِْبَراِهْي ـــِد ْب مَّ ُمَ
ـــُد  ـــُد الَعابِ اِه ـــاِرُف الزَّ ـــاُم الَع ، اإِلَم ـــِقيُّ َمْش الدِّ
ـــُه  ـــِه َرِحَ ـــَق ِف َوْقتِ ـــي ِدَمْش ـــُن، ُمْفتِ ـــَوِرُع املْتِق ال
ــُن  ــُر ْبـ ــٍص ُعَمـ ــو َحْفـ ــْيُخُنا َأُبـ ــمَّ َشـ اهلُل؛ ُثـ
ْبِعـــيُّ اإِلْربِـِلــــيُّ  ــٍب الرِّ َأْســـَعَد ْبـــِن َأِب َغالِـ

اإِلَمـــاُم املْتِقـــُن َرِضَ اهلُل َعْنـــُه؛ ُثـــمَّ َشـــْيُخَنا 
ـــمَّ  ـــِيُّ ُث ـــِن اإِلْربِ ـــُن احلَس ُر ْب ـــالَّ ـــِن َس ـــو احلَس َأُب
ـــِه  ـــىل إَِماَمتِ ـــُع َع ، املْجَم ـــِقيُّ َمْش ـــمَّ الدِّ ـــيُّ ُث احلَلبِ
ــِب َعـــىل  ــِم املْذَهـ ــِه ِف ِعْلـ ِمـ ــِه َوَتَقدُّ َوَجالَلتِـ
ـــُه. ـــي َرِضَ اهلُل َعْن َواِح ـــِذِه النَّ ـــِرِه ِبَ ـــِل َعْصـ َأْه

ــمَّ  ــِه َعـ ــِث َوالِفْقـ ــا ِف احلِدْيـ ــُت ُكُتًبـ ْفـ َصنَّ
اأَلْرِض  َأْقَطـــاِر  ِف  َواْنَتـــرَشَ  ـــا،  ِبَ ْفـــُع  النَّ
ُمْســـِلِم  َصِحْيـــِح  ُح  َشْ »الــــِمْنَهاج  ِمْنَهـــا: 
 ،» الِــــِحْنَ ـــاج«، َو»ِرَيـــاُض الصَّ ْبـــِن احلجَّ
ِب  َو»اأَلْذَكاُر«، َو»اأَلْرَبُعـــْوَن«، َو»إِْرَشـــاُد ُطـــالَّ
ــق«،  ــْيِ اخَلاَلئِـ ــَنِن َخـ ــِة ُسـ ــق إِل َمْعِرَفـ احلَقائِـ
ْنبِْيـــِه«، َو»َتْصِحْيـــُح  َوِمْنَهـــا »ْتِرْيـــُر َأْلَفـــاِظ التَّ
ـــاُز  ـــِك«، َو»اإِلْيَ ـــاُح ِف املَناِس ـــِه«، َو»اإِلْيَض ْنبِْي التَّ
َلـــِة  ْبَيـــان ِف آَداِب َحَ ِف املَناِســـِك«، َوِمْنَهـــا »التِّ
ُه،  َتـــَصُ َوُمْ الُقـــْرآن« 
ــَأَلُة ُوُجـــْوِب  ــا »َمْسـ َوِمْنَهـ
ـــا  ـــِة«، َوِمْنَه ـــِس الَغنِْيَم ِمْي َتْ
»املَســـائُِل املْنُثـــْوَرُة« َوِهـــَي 
َفَتـــاَوى، َوِمْنَهـــا »َرْوَضـــُة 
َوُعْمـــَدُة  الِبِـــْن  الطَّ
ُح  ـــْوُع َشْ ـــْن« َو»املْجُم املْفتِ
ـــا ِف الِفْقـــِه. ِب«َوُهَ املَهذَّ

ـــا  َوِمْنَهـــا ُكُتـــٌب اْبَتَدْأُتَ
ْنبِْيـــِه، َوِقْطَعـــٌة ِف  ِح التَّ َوَلْ ُأْتِْمَهـــا: ِقْطَعـــٌة ِف َشْ
ِح ُســـَنِن َأِب َداُوَد،  ، َوِقْطَعـــٌة ِف َشْ ِح الُبَخـــاِريِّ َشْ
ــَمِل  ــِث اأَلْعـ ــىل َحِدْيـ ــَناِد َعـ ــٌة ِف اإِلْسـ َوِقْطَعـ
ــٌة ِف  ــَكاِم، َوِقْطَعـ ــٌة ِف اأَلْحـ ــاِت، َوِقْطَعـ ـ يَّ َوالنِّ
ٌة  ـــَودَّ ـــٌة ُمْس ـــاِت، َوِقْطَع َغ ـــَمِء َواللُّ ـــِب لأَِلْس ْهِذْي التَّ

ِف َطَبَقـــاِت الُفَقَهـــاِء.

. ، املْشُهْوُر بِالنََّوِويِّ اِفِعيُّ ٍف الـِحَزاِميُّ الشَّ َيى ْبُن َشَ ا َيْ َغِويُّ َأُبو َزَكِريَّ ُث الَفِقْيُه اللُّ َأَنا املَحدِّ

َغِة  ِة، َكَم اْشُتِهْرُت بُِكُتبِي َوَتَصانِْيِفي الَعِدْيَدِة يِف الِفْقِه َواحلِدْيِث َواللُّ اِفِعيَّ ُأَعدُّ ِمْن َأْبَرِز ُفَقَهاِء الشَّ
ْوَضُة. َوَقْد  ، َوالرَّ الِبِْيَ ُة، َوِمْنَهاُج الطَّ َوِويَّ ، َواأَلْرَبُعْوَن النَّ الِـِحْيَ اِجِم، ِمْنَها ِرَياُض الصَّ َ َوالتَّ

ُبُه.  ُحُه َوُمَرتِّ ُبُه، َوُمَنقِّ اِفِعيِّ َوُمَهذِّ ُر املْذَهِب الشَّ رِّ ُوِصْفُت بَِأنَّنِي حُمَ
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النََّوِويُّ َتَـيََّز َعْن

ِثْيَ َغرْيِِه ِمَن املَحدِّ

ِر ِف الِفْقِه  ِبالتََّبحُّ

َوإِْتَقاِن ُعُلْوِم الحِدْيِث



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  وميأُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  ف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـرُي املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

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

ي
وي  وي  وي  و

َهِل اْسَتْمَتْعَت بُِنْزَهتَِك َمَع 
َأْصَحابَِك َيا َجابُِر؟

ٍة  َوإَِل َأيِّ َقِضيَّ
اَعُة؟ َأَخَذْتُكُم السَّ

َم َخَرْجَت َمَع َأْصَحابَِك  ُكلَّ
اَعُة ُنْزَهَتُكْم َم َأْفَسَدِت السَّ ُكلَّ

َم( َثانَِيًة  وُز إِْقَحاُم )ُكلَّ َل َيُ
ِف َجَواِب اجلْمَلِة

ي؟ َساَعُة  َأَرَأْيِت َيا ُأمِّ
بَُّص بِِك َجابٍِر َتَتَ

ا  َ ههههههه.. َكَأنَّ
ي  َتْشُعُر َأنَّ ُأمِّ
ُتَناِصُبَها الَعَداَء

َغِة،  املْشِكَلُة َأنَُّكْم َمْشُغوُلوَن بِاللُّ
َعاِم ي َمْشُغوَلٌة بِإْعَداِد الطَّ َبْيَنَم ُأمِّ

َيا َزْوَجتِي احلبِيَبَة َأْخَشى َأْن َتُظنِّي َأنَّ 
ِرُم َجابًِرا ِمَن الْستِْمَتاِع بَِحَياتِِه اَعَة َتْ ُه ِف ُكلِّ َحَياتِِهالسَّ اِصُ ا ُتَ َ َهِذِه َحِقيَقٌة. َأْشُعُر َأنَّ

)َبْيَنَم( َظْرُف َزَماٍن، َمْوِضُعَها 
وُز  َصْدُر الَكَلِم، َوَل َيُ

َلَتنْيِ اْستِْخَداُمَها َرابًِطا َبنْيَ ُجْ

ِة اخلَطأِ  إَِل َقِضيَّ
ائِِع الشَّ

وَرِة  َبْعُضَنا َتَبنَّى ِفْكَرَة َضُ
ائِِع ائُِع َأَشدُّ التََّجاُوِز َعِن اخلَطأِ الشَّ ُقْلُت َلـُهم: اخلَطُأ الشَّ

ُخُطوَرًة ِمَن اخلَطأِ الَعابِِر

َوَأْنَت َيا َجابُِر، َماَذا ُقْلَت؟

ٍء  َوَحْوَل َأيِّ َشْ
َداَر احلَواُر َبْيَنُكْم 
ِف َهِذِه املْسَأَلِة؟

َكاَنْت ُنْزَهًة ُمْتَِعًة، َلِكنَّ 
اَعَة َأَخَذْتَنا إَِل نَِقاٍش  السَّ

ا ُلَغِويٍّ َكَعاَدِتَ

ي
وي  وي  وي  و
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َغُة  بِالَعْكِس، َفَقْد َأْصَبَحِت اللُّ
اَعِة َأَهمَّ ِهَواَيٍة ِف َحَياِت بَِفْضِل السَّ

ا  َجَزاَك اهلُل َخْيً
َة َعْينِي َيا ُقرَّ

ُه ُيِبُّ  نَّ ُة َعْينَِك ِلَ ُهَو ُقرَّ
ا َأَنا َفَل  َغَة ِمْثُلَك، َأمَّ اللُّ

ي َمَكاَن ِل بَِعْيَني َجدِّ

ِك،  َبْل َأْنِت َعْيَنا َجدِّ
َغَة  َوَيْوًما َما َسُتِحبِّنَي اللُّ

َها َجابٌِر َكَم َأَحبَّ

ِهَي َوِسيَلٌة ُتَساِعُدَنا 
بَِيِة ْ َعَل ُحْسِن التَّ

احلِقيَقُة َما ُكْنُت َأْعَتِقُد َأَبًدا َأنَّنِي 
َسْوَف َأصُل إَِل َهَذا املْسَتَوى

َوَقْعَت َيا َجابُِر.. هههه.. 
اِطِر َل َيَقُع َغْيُ الشَّ )َأَبًدا( ُتْسَتْعَمُل 

َلَلِة َعَل  لِلدَّ
املْسَتْقَبِل َفَحْسُب

ُقِل: )احلاِذُق(، َوَل 
اِطُر( َتُقِل: )الشَّ

ُه... َلَقِد  َحتَّى َأْنَت َيا َعمَّ
اَعُة ِف َهَذا  ِت السَّ اْنَتَصَ

َقاِش َعَلْيَنا َجِيًعا النِّ

ا إَِذْن؟ َفَم َفائَِدُتَ

ِدَيا َساَعًة  َلْن َأَدَعَك ُتْ
ُقَها ِمنِّي َقطُّ َتْسِ

ُه...  تِي َحتَّى َأْنَت َيا َعمَّ َيا ُبَنيَّ
اَعُة ِف َهَذا  ِت السَّ َلَقِد اْنَتَصَ

( َظْرٌف لِْلَمِض َعَل َسبِيِل الْستْغَراِق، ُيْؤَتى بِِه َبْعَد  )قطُّ
َلَلِة َعَل َنْفِي َجِيِع َأْجَزاِء املاِض ْفِي َأِو الْستِْفَهاِم لِلدَّ النَّ

ي
وي  وي  وي  و



  سوق      
الوراقني

انِْتَقاٌء لِلُْمْفرََداِت ِمْن أَْفَواِه ُفَصَحاِء األَْعَراِب

ِكَتـــاُب )الَفـــْرُق( لَِثابِـــِت ْبـــِن َأِب َثابِـــٍت، 

، ُيَعـــدُّ  ِمـــْن ُعَلـــَمِء الَقـــْرِن الَثالِـــِث الْجـــِريِّ

ـــِة التِـــي  َواِحـــًدا ِمـــْن َأَهـــمِّ املَراِجـــِع الَعَربِيَّ

ـــْنَ َأْســـَمِء َوَجـــَواِرِح  ـــْت بَِتْوِضيـــِح الَفـــْرِق َب ُعنَِي

اإِلْنْســـَاِن َوَبـــْنَ َأْســـَمِء َوَجـــَواِرِح َذَواِت 

ــوِر،  ُيـ ــَباِع َوالطُّ ـ ــِم َوالسِّ ــَن الَبَهائِـ ــِع ِمـ اأَلْرَبـ

ـــا  ـــمَّ ِب ـــي اْهَت ـــاِت التِ ـــَن املْوُضوَع ـــا ِم َوَغْيَِه

ـــوَن َوَأْكَثـــُروا ِمـــَن التَّْصنِيـــِف ِفيَهـــا،  َغِويُّ اللُّ

ــَمِت  ِت املْعَجـ ــدَّ ــَد َأَمـ ــاَرْت َرَواِفـ ــى َصـ َحتَّـ

اِكيـــِب  َ ى بَِكثِـــٍي ِمـــَن املْفـــَرَداِت َوالرتَّ الُكـــرْبَ

َفـــاِت ِف  ـــَواِهِد، التِـــي َلْيـــَس لِْلُمَصنَّ َوالشَّ

َشـــتَّى َمَياِديـــِن الِعْلـــِم ِغًنـــى َعْنَهـــا.

ــا  ــُب ِكَتابَِنـ ــٍت َصاِحـ ــُن َأِب َثابِـ ــُت ْبـ َوَثابِـ

ــَد ِف  ــوا اجلْهـ ــَن َبَذُلـ ــَن الِذيـ ــٌد ِمـ ــَذا َواِحـ َهـ

ـــْم  ـــَك َفَل ـــْن َذلِ ـــِم ِم ْغ ـــىَل الرَّ ـــاِل. َوَع ـــَذا املَج َه

ـــِة  ـــىَل َمْعِرَف ـــُن َع ـــَفٌة ُتِع ـــٌة َكاِش ـــُه َتْرَجَ ـــَرْف َل ُتْع

ـــُه  ـــَوى َأنَّ ـــُه ِس ـــَرْف َعْن ـــِه، إِْذ َلْ ُيْع ـــَأتِِه َوَأْحَوالِ َنْش

ـــَد  ـــى الَعِدي ـــُه اْلَتَق ـــِة َوَأنَّ ـــَمِء الُكوَف ـــاِر ُعَل ـــْن ِكَب ِم

ِمـــْن ُفَصَحـــاِء اأَلْعـــَراِب الِذيـــَن 

ـــْعِي إَِلْيِهـــْم َواأَلْخـــِذ َعْنُهـــْم،  اْجَتَهـــَد ِف السَّ

ْدِويـــِن َواْجتَِهـــاِدِه ِف  تِـــِه ِف التَّ َمـــا ُيِشـــُي إَِل ِدقَّ

َطَلـــِب الِعْلـــِم، َكـــَم ُعـــِرَف َعْنـــُه َأْيًضـــا َأنَّـــُه 

ٍم. ـــالَّ ـــَن َس ـــَم ْب ـــٍد الَقاِس ـــا ُعَبْي ـــَب َأَب َصِح

َولَِثابِـــِت ْبـــِن َأِب َثابِـــٍت الَعِديـــُد ِمـــَن 

ـــَن  ـــْزًءا ِم ـــْت ُج َلَها َوَبِقَي ـــجَّ ـــي َس ـــِف التِ التََّصانِي

، وِمْنَهـــا: َخْلـــُق اإِلْنَســـاِن،  اِث الَعـــَرِبِّ الـــرتَُّ

َوَخْلـــُق  َعـــاُء،  َوالدُّ ْجـــُر  َوالزَّ َوالَفـــْرُق، 

ــِة،  ـ ــَصُ الَعَربِيَّ َتـ ــوُش، َوُمْ ــَرِس، َوالُوُحـ الَفـ

َفـــاُت. ُعـــوُت َوالصِّ َوالَعـــُروُض، والنُّ

ـــِن َأِب  ـــِت ْب ـــٍد َثابِ مَّ ِب ُمَ ـــْرُق( أِلَ ـــاُب )الَف َوِكَت

ـــي  ـــِة التِ اِث املِهمَّ َ ـــرتُّ ـــِب ال ـــْن ُكُت ـــٌد ِم ـــٍت َواِح َثابِ

َتَتَنـــاَوُل َمْوُضـــوَع اْختِـــاَلِف َتْســـِمَيِة َأْعَضـــاِء 

اجلْســـِم َوَوَظائِِفـــِه َبـــْنَ اإِلْنَســـاِن َواحلَيـــَواِن، 

ـــْن  ـــُه َم َبَع ـــِذي اتَّ ـــِج ال ْه ـــِه بِالنَّ ـــِف ِفي ـــُه َلْ َيْكَت َلِكنَّ

ـــىَل  ـــْل َزاَد َع ـــِف، َب ـــِذِه التََّصانِي ـــِل َه ـــَبَقُه ِف ِمْث َس

 ، ـــيِّ ـــِن احل ـــَرَكاِت الَكائِ ـــُث ِف َح ـــُه َيْبَح ـــَك َأنَّ َذلِ

ــَكاِن  ــُه، َوَمـ ــُدُر َعْنـ ــي َتْصـ ــَواِت التِـ َواأَلْصـ

ـــاٍب  ـــَرٍق َوُلَع ـــْن َع ـــُه ِم ـــُرُج ِمْن ـــا َيْ ـــِه، َوَم إَِقاَمتِ

ـــِه  ـــِر َحاَلتِ ـــِة إَِل ِذْك ـــَذا بِاإِلَضاَف ـــاَلٍت، َه َوَفَض

ـــْرِق  ـــِع، َوالَف ـــِل َوالَوْض ـــِر َواحلْم َكاُث ِف إَِراَدِة التَّ

ُكـــوِر َواإِلَنـــاِث، َوَأْســـَمِء  َبـــْنَ َأْســـَمِء الذُّ

اجلَمَعـــاِت، َوَحـــاَلِت 

ــَك  املـــْوِت، َوَغـــْيِ َذلِـ

ِمـــَن الُفـــُروِق التِـــي 

بُِأْســـُلوٍب  َتَناَوَلَـــا 

َبِديـــٍع َوبَِتْفِصيـــٍل َكاٍف 

ـــَواِهِد  بِالشَّ ُمْســـَتِعيًنا 

َدِة. ــدِّ املَتَعـ

ـــاُب  ـــَاء الِكَت ـــْد َج َوَق

َأْبـــَواٍب  ِة  َعـــىَل ِعـــدَّ

ــا: ِمْنَهـ

الَفـــِم،  َبـــاُب 
اأَلْنـــِف،  َوَبـــاُب 
ـــاُب  ـــِر، َوَب ْف ـــاُب الظُّ َوَب
َوَبـــاُب  ـــْدِر،  الصَّ
َوَبـــاُب  الثَّـــْدِي، 

ُجـــِل، َوَبـــاُب َفـــْرِج املـــْرَأِة، َوَبـــاُب  َفـــْرِج الرَّ
ـــِط  ـــاُب الَغائِ ـــِة، َوَب ـــاِء احلاَج ـــاُب َقَض ـــِر، َوَب ُب الدُّ
ـــَن  ـــِح ِم ي ـــُروِج الرِّ ـــاُب ُخ ـــاَلِء، َوَب ـــِع اخل َوَمْوِض
ـــِف  ـــْن َأْن ـــيُل ِم ـــا َيِس ـــاُب َم ِه، َوَب ـــْيِ ـــاِن َوَغ اإِلْنَس
ـــِل  ُج ـــَن الرَّ ـــْهَوِة ِم ـــاُب الشَّ ِه، َوَب ـــْيِ ـــاِن َوَغ اإِلْنَس
ــِل،  ــاُب احلْمـ ــَكاِح، َوَبـ ــاُب النِّـ ِه، َوَبـ ــْيِ َوَغـ

ــاُب  ــاٍم، َوَبـ ــْيِ َتَـ ــِد لَِغـ ــُقوِط الَوَلـ ــاُب ُسـ َوَبـ

ـــُرُج  ـــِم َفَيْخ ِح ـــُق ِف الرَّ َل ـــا ُيْ ـــاُب َم ـــِوَلَدِة، َوَب ال

ـــِم  ـــاِء َوالَبَهائِ َس ـــوِت النِّ ـــاُب ُنُع ـــِد، َوَب ـــَع الَوَل َم

َكـــِر َواأُلْنَثـــى،  ، َوَبـــاُب الذَّ َمـــَع أْوَلِدِهـــنَّ

َوَبـــاُب َأْســـَمِء اأَلْوَلِد، 

اَعـــِة  َجَ َوَبـــاُب 

احلَيَواَنـــاِت ِمـــْن َثاَلَثـــٍة 

ٍة  ـــرْشَ ـــْن َع ٍة َوِم ـــرْشَ إَِل َع

يـــَن َوإَِل َأْكَثـــَر،  إَِل ِعرْشِ

ـــاُب  ـــَرِق، َوَب ـــاُب الَع َوَب

ـــَناِن  ـــَن اأَلْس ـــاِب ِم َع اللُّ

َوَمـــا ُيَقـــاُل ملْثِلـــِه ِف 

ــا  ــاُب َمـ ــَواِن، َوَبـ احلَيـ

ــْوِت  ــِل املـ ــاُل ِف ِمْثـ ُيَقـ

ِف اإِلْنَســـاِن َواحلَيـــَواِن، 

ـــاِس  َوَبـــاُب ُنُعـــوِت النَّ

َعــــةِ َوالَعـــْدِو  ْ ِف الرُّ

َواْختاَِلِفـــِه.

َوُهـــَو بَِذلِـــَك َقـــْد َشـــِمَل الَعِديـــَد ِمـــَن 

ــا ِف  ــُة إَِلْيَهـ ــُر احلاَجـ ــي َتْكُثـ ــَواِب التِـ اأَلْبـ

ـــًة َأنَّـــُه َقـــْد  ُفـــُروِع الِعْلـــِم املْخَتِلَفـــِة، َخاصَّ

ـــٍد  ـــدٍّ َبِعي ـــُف إَِل َح َتِل ـــٍج َيْ ـــَق َمْنَه ـــا َوْف َتَناَوَلَ

َعـــْن تِْلـــَك املَناِهـــِج التِـــي اْســـَتْخَدَمَها 

ـــابُِقوَن. السَّ

لفَـــــرُْق ا
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)الَفرُْق( َواِحٌد ِمَن الُكُتِب 

الِتي َتَتَناَوُل اْخِتاَلَف َتْسِمَيِة 

أَْعَضاِء الجْسِم َوَوَظاِئِفِه

َبْيَ اإلِْنَساِن َوالحَيَواِن



رسوم:
محمد 
صالح 
درويش

3637

َفْيِلُّ َيَناُل ِمْن َطَعاِم النَّْحِويِّ ِبِحْيَلِة  الطُّ

ِْف املْمُنْوِع ِمَن الصَّ

َعاِم  َلْ َيِْن َوْقُت الطَّ
ُلْوَن  َبْعُد، َفِلَم َتَتَعجَّ

ُضَ ِف إِْحَضاِرِه؟ لَِنْأُكْل َقْبَل َأْن َيْ
َعاَم َفْيِلُّ َفُيَشاِرَكَنا الطَّ الطُّ

ْبِكْيَ  َل َأُظنُّ َأنَّ التَّ
ِدي َمَعُه َعاِم ُيْ بِالطَّ

ُه إِلَّ َقْد َضَبَط َأْنَفُه  َل َأُظنُّ
َعاِم َعل َرائَِحِة الطَّ

إَذا َحَضَ َل َيْدُعْوُه 
َعاِم َأَحُدُكْم إَِل الطَّ

ُه َطَعاٌم  نَّ ُقْوُلوا: ِلَ
َمْسُمْوٌم َنْأُكُلُه لَِنْخُلَص 

ْنَيا ِمْن َعَناِء الدُّ

َأْحَسْنِت الَكْيَد َلُه 
ُتَها اخلاِدَمُة َأيَّ

َأَل َتْدُعْوَننِي 
َعاِم؟ ْوَن؟ َوَما إَِل الطَّ ملاَذا َل َتُردُّ

َهَذا الِذي َتْأُكُلْوَنُه؟

َنْأُكُل َطَعاًما 
َمْسُمْوًما

َعِجْيٌب َأْمُرُكْم، 
َوَل  َتْفَعُلْوَن 

َذلَِك؟!

ْنَيا َوُنِرْيُد َأْن َنْرَحَل َعْنَها َتِعْبَنا ِمْن َعَناِء الدُّ

ُه َقِلْيُل احلَياِء َوَسَيُقْوُل َلَنا: ِلَ  إِنَّ
َل َتْدُعْوَننِي إَِل َطَعاِمُكْم؟

َل ُبدَّ َلَنا ِمْن َصنِْيٍع 
ِل َعَلْيَنا ُطفُّ ُفُه َعِن التَّ َيْصِ

َعُلُه إَِذا َحَضَ  َلَديَّ ِحْيَلٌة َتْ
َعاَم َل ُيَشاِرُكُكُم الطَّ

َأِغْيثِْيَنا ِمْنُه بِِحْيَلتِِك
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احلَياُة ِمْن َبْعِدُكْم َحَراٌم

ِد َمَعَك  ههههههه.. َلْ ُتْ
الـِحَيُل، َحتَّى إِنَّ املْوَت 

َلْ َيْمَنْعَك َعْن َطَعاِمَنا

ْيًعا ْيًعا َأْو َنُمْت َجِ لَِنْأُكْل َجِ

َما ُدْمَت َصاِحَب ِحَيٍل ِف 
ِل َهَكَذا.. َفَهْل َتْسَتِطْيُع َأْن  َطفُّ التَّ

َل َعَل النَّْحِويِّ الَبِخْيِل؟ َتَتَطفَّ
َقْطًعا َأْسَتِطْيُع 
َل َعَلْيِه َطفُّ التَّ

َف ِمْن ِعْنِدِه  َلْن َأْنَصِ
َحتَّى َأَناَل ِمْنُه

َعَل َألَّ ُتَشاِرَكَنا 
َطَعاًما إِْن َلْ َتَنْل ِمْنُه

َوَلِكنََّك َلْن َتَناَل 
ِمْنُه َشْيًئا

َحاِة َسائٌِل َيا َشْيَخ النُّ

ُد.. َمُْنْوٌع  اْسِمي َأْحَ
ِف َيا َسيِِّدي ْ ِمَن الصَّ

ًة  َأْعِط ِسْيَبَوْيِه َهَذا ِكْسَ
ا َواْجَعْلُه َيْغُرُب َعنَّ

ُفنِي  َحاِة َسَيْصِ َل َأُظنُّ َأنَّ َشْيَخ النُّ
ِف ْ َوَيْكِسُ َقاِعَدَة املْمُنْوِع ِمَن الصَّ َيا َلَك ِمْن ُطَفْيِلٍّ َرْذٍل

َمْن بِالَباِب؟

ْف اْنَصِ
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الوصول إىل حفيده جابر.. حاول.

الخبري

العيل

العظيم

الحليم

الكبري

الغفور

الشكور

املحيص

الخافض

الواجد

القابض

الكريم

الباسط

الويل

العليم

الرب

الفتاح

العدل

املعز

البصري

املغني

الحكم

املنتقم

السميع

النور

املذل

املقيت

الحفيظ

الجليل

الودود

الشهيد

الله

الحميد

القدوس

الحي

املميت

الوهاب

املجيد

الباعث

الوكيل

التواب

املؤمن

املصور

الواسع

القوي

اللطيف

الجامع

الغني

الظاهر

اآلخر

املتعايل

العفو

الرقيب

املقسط

الرحيم

الصمد

الرحمن

املبدئ

امللك

املقدم

املعيد

الرزاق

املاجد

الرافع

الوايل

األحد

القادر

الباطن

األول

املقتدر

املؤخر

الواحد

املحيي

الحق

الرؤوف

القيوم

السالم

الغفار

املتني

القهار

الجبار

املجيب

الخالق

املتكرب

املهيمن

البارئ

العزيز

الحكيم

الطريق؟ أين 

ْخـــُم. الضَّ الَجمـــُل  الَوْهـــُم:   -

ْخَمـــُة. الضَّ النَّاَقـــُة  الُعْلُكـــوُم:   -

ْخـــُم. - الِجِحْنَبـــارَُة: الرَُّجـــُل الضَّ

ْخـــُم.  الضَّ الَحْبـــُل  الَقْلـــُس:   -

ْخَمـــُة. - الــــَخَدرَْنُق: الَعْنَكُبـــوُت الضَّ

ْخَمـــُة. الضَّ الَعَصـــا  الِهـــرَاَوُة:   -

األَْشَياُء 

ْخَمُة الضَّ

ْخـــُم.  - الَجـــأُْب : الِحــــاُر الضَّ
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اعالن
ُدُه ُأَحــــدِّ لِـْلـُحــْســــِن  َيــــوٌم 

َمْنَظــــُرُه ْوَحـــِة  الدَّ ُكوْرنِيـــُش 

َشـاِهـَقــــٌة ْوَحـــِة  الدَّ َأْبــــَراُج 

بِـَجـانِـبِــــِه اُر  وَّ الــــزُّ َيـْمـِشــــي 

لِـِريـاَضــتِــــِه َيـْسـَعــــى  َهــــَذا 

َحـَدائِــِقــــِه َجــــَمُل  َوَيـُشــــدُّ 

بَِدْوَحــــتَِنا الُكوْرنِيـــِش  ِســـْحُر 

َمْوِعــــُدُه ْوَحـــــِة  الدَّ ُكوْرنِــــيُش 

ــــُدُه ُأَجــسِّ لِـلـنَّــــْفِس  ُحْلـــٌم 

َوَعْســـَجُدُه الُكوْرنِيـــِش  َذَهـــُب 

َيــْقــــِصُدُه ـِلـُمـْتـَعـــــِة  ل ُكلٌّ 

َفـُيــْسـِعــــُدُه َمـْســــَعاُه  َيـْنــــُحو 

َتـْعــَهــــُدُه ـْزَهــــِة  لِـلـنُّ َقــــْوًما 

ُدُه ُأَردِّ لِـْلــُحـــــْسِن  َنَغـــٌم 
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