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ـاِد( َواْلَوَطـِن- مـا اْقَتَطْفَنـا لَُكـْم ِمـْن َتالِـِد َوَطِرْيـِف  َتَنـا أَْوِفيـاَء )الضَّ َنـُزفُّ إلْيُكـْم -أَِحبَّ

ـَاِم. املَجـاِن َمـعَ َعَبـِق التَِّحيَّـاِت َوأَِرْيـِج السَّ

إِنَّ اإلِْنَسـاَن ُيولَــدُ َولَـُه ُحقـوٌق، َوَعَلْيـِه َواِجَبـاٌت، َوِمـْن آَكـِد َهـِذِه اْلَواِجَبـاِت اْلَوَفـاُء 

ْفـُل ُمَكرًَّمـا، َوَيْنَشـُأ  بَّ الطِّ لِْلَوَطـِن َواْلَعَمـُل ِمـْن أَْجـِل َتْنِمَيِتـِه َوازِْدَهـارِِه. َعـى اْلَوَطـِن َيـَرَ

اِهـِر َوَتْحَت ِظَاِل َدْوَحِتـِه اْلَوارَِفِة َيْنَهُل ِمـْن َمِعْيِ اْلِعْلِم  ُمَحاًطـا ِبالرَِّعاَيـِة، َوَعـى ُترَاِبـِه الطَّ

ـَعرَاُء َقِدْيًا َعْن ُحبِّ  ِق ِف ُخُطَواِتــِه اأُلْوَل َنْحَو املْدرََســِة. َولََقــدْ َعــبَّــَر الشُّ َوُزالِل األَْخــاَ

: اْلَوَطـِن، َيُقـْوُل اْبـُن الرُّوِميِّ

أَِبـْيـَعــــُه    أاَّل  آلَـْيــــُت  َوَطــــٌن  َوِل 

َمـــــالَِكا ْهـــَر  الدَّ لَـــُه  َغْيــــِري  أََرى  َوأاَلَّ 

َكـأَنَّــــُه      َحتَّــــى  النَّْفـــُس  أَلَِفْتـــُه  َفَقـــْد 

 لَــَهــــا َجــَســــٌد لَـــْوالُه ُغـــوِدرُْت َهــالِـَكــــا 

َحِفَظ اللُه َوَطَننا اْلَعِزْيَز ِف ِعزٍّ َوُشُمْوٍخ. 

ٌ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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الُقرُْطِبيِّ تَْفسِريُ 
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رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد

4

ْد َتْرتِيَباتَِنا لِلُمَساَبَقِة  َلـْم ُنَحدِّ
ِة لِـَهَذا الَعاِم َقاِفيَّ الثَّ

ا  ُر أيًّ ِف احلِقيَقِة َل َأَتَذكَّ
تِيَباِت ْ ِمْن َهِذِه الرتَّ

ُد َطِريَقَة  َنا ُنَحدِّ َهْل َنِسيَت َأنَّ
َؤاِل؟ َتَشاُوِرَنا َقْبَل اإِلَجاَبِة َعِن السُّ

ُد َأْيًضا َمِن  َوُنَحدِّ
الِذي َسُيِجيُب ِف 
ُكلِّ َفْرٍع ِمْن ُفُروِع 

املْعِرَفِة املْخَتِلَفِة

َنَعْم، َنَعْم، َأْعِرُف 
تِيَباِت،  ْ َهِذِه الرتَّ

ُكْنُت َأْعَتِقُد َأنَُّكْم 
ُثوَن َعْن  َتَتَحدَّ
َتْرتِيَباٍت َجِديَدٍة

َتاُج املَساَبَقُة  َوَهْل َتْ
ُة إَِل َتْرتِيَباٍت؟ َقاِفيَّ الثَّ

َكتِْلَك  َتاُج،  َتْ ْأِكيِد  بِالتَّ
التِي َنْفَعُلَها ُكلَّ َعاٍم

بِالِفْعِل ُهَناَك َتْرتِيٌب 
إَِضاِفٌّ َأَرْدُت َأْن 

ُأَناِقَشُكْم ِفيِه

اٌح بَِأْن َيُكوَن لُِكلِّ  ُهَو ِف احلِقيَقِة اْقرِتَ
ٍث َنائٌِب ُمَتَحدِّ

َؤاِل  ائُِب ُيِيُب َعِن السُّ النَّ
ُل إَِلْيِه  إَِذا َكاَن املَخوَّ

اإِلَجاَبُة َغْيَ ُمِلمٍّ بِاملْعُلوَمِة

ُثوَن؟ َعْن َأيِّ َنائٍِب َتَتَحدَّ

ْحُت َعَلْيِهْم َأْن َيُكوَن َلَدْيَنا ِف  َلَقِد اْقرَتَ
ٍث ِة َنائٌِب لُِكلِّ ُمَتَحدِّ َقاِفيَّ املَساَبَقِة الثَّ

ائِِب؟ َوَما َفائَِدُة َهَذا النَّ

تِيُب؟ ْ َما َهَذا الرتَّ
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ُعنِي َعَل َأْن  اٌح َجيٌِّد، ُيَشجِّ َهَذا اْقرِتَ
ُكْم بَِأنَّ َدْرَسَنا الَيْوَم َعْن َنائِِب الَفاِعِل ُأْخرِبَ

َفَنائُِب الَفاِعِل ُهَو الْسُم 
لَّ الَفاِعِل لُّ َمَ املْرُفوُع الِذي َيُ

ُل َشْكٍل ِمْن َأْشَكاِل َنائِِب  َأوَّ
اِهُر الَفاِعِل ُهَو الْسُم الظَّ

ِمَثاُل َذلَِك َأْن َنُقوَل: 
َبُن َب اللَّ ُشِ

ِمِي املتَِّصِل:  ِمَثاُل الضَّ
ِم ُعوِقُبوا ِمْن ِقَبِل املَعلِّ

َواُو اجلَمَعِة ِف الِفْعِل َنائُِب 
َفاِعٍل، َوِهَي َضِمٌي ُمتَِّصٌل

ايِن  ْكُل الثَّ الشَّ
ِمْن َأْشَكاِل َنائِِب 

الَفاِعِل، ُهَو 
ِمُي املتَِّصُل الضَّ

َفَم ِمَثاُل َذلَِك؟

َوَيْأِت َنائُِب الَفاِعِل 
َعَل َأْشَكاٍل 

َدٍة، َفَمْن  ُمَتَعدِّ
َيْعِرُف َأَحَدَها؟

َأْعَتِقُد َأنَّ احلِديَث 
َعْن َنائِِب الَفاِعِل
َل ُبدَّ َأْن َيْسبَِقُه 

َحِديٌث َعِن الِفْعِل

َهَذا َصِحيٌح؛ َفالِفْعُل 
الِذي َيْسبُِق َنائَِب 

الَفاِعِل َطَرَأ َعَلْيِه َتْغيٌِي، 
ًل َعَلْيَنا َأْن َنْعِرَفُه َأوَّ

َنائُِب الَفاِعِل َل ُبدَّ َأْن َيْسبَِقُه ِفْعٌل 
َمْبنِيٌّ لِلَمْجُهوِل

َحاُة  َوملاَذا َأْطَلَق النُّ
َعَل َنائِِب الَفاِعِل 

َهَذا الْسَم؟

َهَذا ُسَؤاٌل َجيٌِّد، 
َأَل َيْعِرُف َأَحُدُكُم 

اإِلَجاَبَة َعْنُه؟

ُه َيُنوُب َعِن الَفاِعِل  نَّ ِلَ
إَِذا ُحِذَف

َذُف َبْعَد  إًِذا َفالَفاِعُل ُيْ
الِفْعِل املْبنِيِّ لِْلَمْجُهوِل



9النهاية 8

َوِمْن َأْشَكاِل َنائِِب 
ِمُي املْنَفِصُل الَفاِعِل الضَّ

ُهَو: َضِمٌي ُمْنَفِصٌل ِف 
لِّ َرْفٍع َنائُِب َفاِعٍل َمَ

َب بُِعْنٍف ِمْثُل: َلْن ُتْضَ

َأْيًضا ِمْن َأْشَكاِل َنائِِب 
ِميـُر املْسَتتِـُر الَفاِعِل الضَّ

ْكُل الِذي َيِليِه ُهَو املْصَدُر  الشَّ
ُل، َأَل َتْعِرُفوَنُه؟ املَؤوَّ

ا َفَحْسُب، ِمَثاُلُه  َلَقْد َغاَب َعنَّ
ُل إِْخَلُصُكْم َقْوُلَنا: ُيَفضَّ

َوِمْن َأْشَكاِل 
َنائِِب الَفاِعِل 

ِشْبُه اجلْمَلِة

ِمَثاُل ِشْبِه اجلْمَلِة اجَلارُّ 
واملْجُروُر: ُيْكَتُب َعَل الَوَرِق

ِة: ُيْدَرُس  ْرِفيَّ َوِمَثاُل ِشْبِه اجلْمَلِة الظَّ
ِعْنَدَنا. ِعْنَد: َظْرُف َزَماٍن َمْبنِيٌّ َعَل 

لِّ َرْفِع َنائِِب َفاِعٍل الَفْتِح ِف َمَ

إِْخَلُص: َنائُِب َفاِعٍل، َوُهَو ِعَباَرٌة َعْن 
ِلُصوا ٍل َوَأْصُلُه: َأْن ُتْ َمْصَدٍر ُمَؤوَّ

َوَنائُِب الَفاِعِل ُهَنا َضِمٌي 
ُمْسَترِتٌ َتْقِديُرُه )ِهَي(

َوِمَثاُلُه َقْوُلَنا: َما 
ُيْسَتْثَنى إِلَّ ُهَو



 

ديوان
العرب

ــَو ُذو  ــاِب، َفُهـ ــْوِم الِعَتـ ــَبِة إِل َمْفُهـ َوبِالنِّْسـ
ْعــــِر ِمـــَن  ، َوُهـــَو ِف الشِّ : ِشـــْعِريٌّ َوَنْثـــِريٌّ َرَيــــْنِ َمْ
ــِه  ــاِعُر إَِلْيـ ـ ــُأ الشَّ ــِة َيْلَجـ ـ ــَراِض الِوْجَدانِيَّ اَلْغـ
ـــْوِب  ِل املْعُت ـــوُّ ـــاٌس بَِتَح ـــِه إِْحَس ـــْوُن َلَدْي ـــْنَ َيُك ِح
ـــٌة إِل  ـــُه َبَواِعـــُث ُمَتَبايَِن ـــِه، َفَتْدَفُع ت ـــِه َعــــْن َمَودَّ َعَلْي
ـــُط ِفْيـــِه َبـــْنَ َأْن َيُلـــْوَم املْعُتـــْوَب  َغـــَرٍض َيَتَوسَّ
ـــاُب إِل  ـــُب الِعَت ـــُه َفَيْنَقِل ـــْن ُدوِن َأْن ُيْوِجَع ـــِه ِم َعَلْي
ِهَجـــاٍء، َوَبـــْنَ َأْن َيْطُلـــَب اإِلْبَقـــاَء َعـــل الـــُودِّ 
ـــاِعُر َنْفَســـُه َمْوِضـــَع  ِمـــْن َغْيــــِر َأْن َيَضـــَع الشَّ

ـــِل َواملْســـَتْعِطِف. املَتَوسِّ

َوَقـــْد َأَخـــَذ الِعَتـــاُب ِف َعـــْرِ َمـــا َقْبـــَل 
ــاِت  ــْن ِخـــلِل املْوُضْوَعـ ــُر ِمـ ــَلِم َيْظَهـ اإِلْسـ
ـــًة  ـــِة، َخاصَّ ـــاِة الَعَربِيَّ ـــْعِر احلَي ـــِة ِف ِش الِوْجَدانِيَّ
ِة  ــــْعِريَّ َمـــَع اْعتَِبـــاِرِه ِمـــَن اَلْغـــَراِض الشِّ
َتِلـــُف َعـــِن اَلْغـــَراِض  ِقْيَقـــِة التِـــي َتْ الدَّ
ِة املْعُرْوَفـــِة. َفاملـــْدُح َمَثـــًل َيْلَجـــُأ  ـــْعِريَّ الشِّ
َوْصـــِف  إِل  ِفْيـــِه  ـــاِعُر  الشَّ

ـــاُء  ـــِة، َواهلَج بِْيَل ِة النَّ ـــانِيَّ ـــِم اإِلْنَس ـــُدْوِح بِالِقَي املْم
َمَســـاِوِئ  ِذْكـــِر  إِل  ِفْيـــِه  ـــاِعُر  الشَّ َيْلَجـــُأ 
ـــْعِريٌّ  ـــَرٌض ِش ـــُه َغ ـــاُب َفإِنَّ ـــا الِعَت ، َأمَّ ـــوِّ املْهُج
َتـــاُج إِل  ـــاِعَر ِف َمْوِقـــٍف َحـــِرٍج َيْ َيَضـــُع الشَّ
َعـــَل  َبَراَعـــٍة، َوَجـــَداَرٍة، َوِحْيَطـــٍة لَِكـــْي َيْ
ــِف  ــِه َوَعَواِطـ ــْنَ َعَواِطِفـ ــا َبـ ــُه ُمَتَواِزًنـ ِعَتاَبـ
ــاِب  ــُرُق الِعَتـ ــْت ُطـ ــَك َكاَنـ ــِب، َولَِذلِـ امُلَعاَتـ
ـــَعَراِء  ـــالِْيِب الشُّ ـــلِف َأَس ـــُف بِاْختِ َتِل ًة َتْ ـــْيَ َكثِ

َوَمْوُضْوَعاتِـــِه. َبَواِعثِـــِه،  ِف 

ـــُز  ـــاِب َتْرَتِك ـــَدَة الِعَت ـــْوَن َأنَّ َقِصْي ـــَرى َباِحُث َوَي
ــاِعِر  ـ ُق الشَّ ــرُّ ــَي: َتَطـ ــاِوَر ِهـ ـ ــِة َمَ ــل َثلَثـ َعـ
ــا  ــِرُض ِفْيَهـ ــي َيْعـ ِة، َوالتِـ ــيَّ ْفِسـ ــِه النَّ إِل َحاَلتِـ
ـــُه  ـــمَّ التََّوجُّ ـــِه. ُث ـــَداَدُه بَِنْفِس ـــَرُه َواْعتِ ـــاِعُر َفْخ الشَّ
إَِل امُلَعاَتـــِب، َوُهـــَو املْحـــَوُر اَلَســـاُس، َوِفْيـــِه 
ـــاَه َمـــْن ُيَعاتُِبـــُه.  ـــاِعُر إِل َمْوِقِفـــِه ُتَ َيْنَتِقـــُل الشَّ
ـــْوُن  ـــاِعُر، َوَتُك ـــا الشَّ ـــُأ إَِلْيَه ـــي َيْلَج ـــُة التِ َواحُلجَّ
ـــالِْيِب  ـــَد اَلَس ـــَي َأَح ـــَوِر ِه ـــَذا املْح ـــُة ِف َه احلْكَم

ْعِريَِّة املْعُرْوَفِة  أََدٌب َخاصٌّ َفرََض َنْفَسُه َعىل األَْغرَاِض الشِّ

. بُ. لعِــــتَا ا
ِعًظـــا َأْو َواِعًظـــا  ـــاِعُر ُمتَّ التِـــي َيْلَجـــُأ إَِلْيَهـــا الشَّ

ـــِه. ـــِه ِف ِعَتابِ ـــا ُيَعانِْي ـــَة َم َنتِْيَج

ـــِة  ـــل املَقاَبَل ـــاِب َع ـــْوَرُة الِعَت ـــَزْت ُص ـــْد َتَركَّ َوَق
. َوِمـــْن َأْبـــَرِز الُفُنـــْوِن  َبـــْنَ املـــاِض َواحلـــاِضِ
ــاِب  ــْعُر الِعَتـ ــا ِشـ ـ ــي اْحَتَفـــى ِبَ ــِة التِـ ـ الَبِدْيِعيَّ
ِه.  ِء َوِضــــدِّ ْ ـــَع َبـــْنَ الـــيَّ نَّـــُه َجَ َبـــاُق؛ ِلَ الطِّ
ـــَخُط، َوَكاَن  َضـــا واآلن َحـــلَّ السَّ َفَقـــْد َكاَن الرِّ
َفـــاُء  الِوَصـــاُل َواحلـــاِضُ اهلْجـــُر، َوَكاَن الصَّ
َيُكـــْوَن  َأْن  ُبـــدَّ  َفـــل  الَكـــَدُر،  َواحلـــاِضُ 

ـــاِل  ـــا لِلَح ـــاُب َعاِرًض الِعَت
ــَدَث  ــا َحـ ــِة، َوَمـ الَقِدْيَمـ
َحـــاِضِ  ِل  ـــوُّ َتَ ِمـــْن 
ُر َمـــا َكاَن  ِة، َفُيَصـــوِّ املـــَودَّ
ـــِه، إِْذ  ـــَو َعَلْي ـــا ُه ـــِه َوَم َعَلْي
ـــاِج  ـــَوَر الْحتَِج ـــُن ُص سِّ ُتَ
ــْت  ــاِب إَِذا َكاَنـ ــَن الِعَتـ ِمـ
ـــًة  َدَلَلُتَهـــا الِفْكِريَّــــُة َمْبنِيَّ
ـــْن  ـــِر َع ْعـ ِر الشِّ ـــوُّ ـــل َتَص َع
ـــيِّ  ائِ ـــِل اإِلْيَ َقاُب ـــِق التَّ َطِرْي

َبـــْنَ َحاَلـــٍة َوَحاَلـــٍة.

َحَضـــاِريٌّ  َغـــَرٌض  الِعَتـــاِب  َوَغـــَرُض 
َأَخـــَذ َيَتَناَمـــى ُمْنـــُذ َأَواِخـــِر َعـــْرِ َمـــا َقْبـــَل 
ْعـــَوِة  اإِلْســـلِم، إِْذ َوَجـــَد ُتْرَبـــًة ِخْصَبـــًة ِف الدَّ
ْعـــَرُع ِف ِظـــلِّ احلَضـــاَرِة  ِة َفَأَخـــَذ َيرَتَ اإِلْســـلِميَّ
ـــلِط  ـــَة الْختِ ـــُة َنتِْيَج ـــاُة الْجتَِمِعيَّ ـــِة، َفاحلَي الَعَربِيَّ
ــْد  ِة َقـ ــلِميَّ ــاِت اإِلْسـ ــُذ الُفُتْوَحـ ــَواِم ُمْنـ باَلْقـ
َقالِْيـــِد الِفْطِريَّـــِة ِف  َأثَّـــَرْت ِف الَعـــاَداِت َوالتَّ
َلـــْت َبْعـــُض َأْذَواِق  املْجَتَمـــِع الَعـــَرِبِّ َفَتَحوَّ
ـــْعِر  ـــل الشِّ ـــَك َع ـــَس َذلِ ـــْم َفاْنَعَك ـــاِس َوَعاَداِتِ النَّ

ــــَم ُجـــْزٌء ِمـــْن َهـــِذِه احلَيـــاِة.  ُ نَّ ـــَعَراِء؛ ِلَ َوالشُّ
ـــاِت  َرَج ـــَمِط َوالدَّ ـــاُوُت ِف اَلْن َف ـــَى التَّ ـــد َأْف َفق
ـــِدي  ـــَواِل بَِأْي ـــُز اَلْم ـــِع، َوَتَركُّ ـــَراِد املْجَتَم ـــْنَ َأْف َب
ـــمَّ  ـــَي اهل ُة ِه ـــادَّ ـــْوَن امل ـــِة، إِل أْن َتُك ْوَل ـــاِل الدَّ ِرَج
ِت  ــرَشَ اَلَســـاَس َبـــْنَ َأْفـــَراِد املْجَتَمـــِع َفاْنَتـ
ــدَّ  ــاُق. َوَكاَن َل ُبـ َفـ ــُة َوالنِّ ِسْيَسـ ــاَيُة َوالدَّ الِوَشـ
ــِة  ــَة املَناَفَسـ ــاِب َنتِْيَجـ ــَرُض الِعَتـ ــَع َغـ َأْن َيتَِّسـ
ـــَعَراِء، َولَِذلِـــَك َنِجـــُد َأَبـــا  ـــِدْيَدِة َبـــْنَ الشُّ الشَّ
ـــْنَ  ـــَنَة 335 هــــ( ِح ـــَوفَّ َس ـــْوِلَّ )املَت ـــٍر الصُّ َبْك
ــَعَراِء  ـ ــَن الشُّ ــَع َدَواِوْيـ ـ َجَ
ُكلَّ  ـــَم  َوَقسَّ َحَهـــا  َوَشَ
ـــَواٍب، َكاَن  ـــل َأْب ـــَواٍن َع ِدْي
َبـــاُب املَعاَتَبـــاِت ِعْنـــَدُه 
ــَواِب  ــِن اَلْبـ ــَتِقلًّ َعـ ُمْسـ
اُلْخـــَرى َوَلْ َيُكـــْن َفْرًعـــا 
َوَهـــَذا   ، ٍ ُمَعـــنَّ لَِبـــاٍب 
ْيـــٌح بِالِفْعـــِل  اٌف َصِ اْعـــرِتَ
َهـــَذا  بِـــَأنَّ  بِالَقـــْوِل  َل 
ـــا  ـــَح َغَرًض ـــْد َأْصَب ـــاَب َق الَب
ــِن  َواِوْيـ ــل الدَّ ــُه َعـ ــَرَض َنْفَسـ ــِه َفـ ــًم بَِذاتِـ َقائِـ
ــَكِريُّ  ــو ِهـــلٍل الَعْسـ ــَد َأُبـ ــا. َوَوَجـ َوَجاِمِعْيَهـ
)املَتـــَوفَّ 395هــــ( َأنَّ َغـــَرَض الِعَتـــاِب َل ُبـــدَّ 
ـــْعِر  َلـــُه ِمـــْن َأْن ُيَضـــاَف إِل َأْغـــَراِض الشِّ
ــل  ــايِن َعـ ــَواَن املَعـ ــَم ِدْيـ ـ ــْنَ َقسَّ ــَرِبِّ ِحـ الَعـ
ـــلٍل  ـــو ِه ـــْوُن َأُب ـــَك َيُك ـــا، َوبَِذلِ ـــرَشَ َباًب ـــْي َع اْثَن
َل َمـــْن َجَعـــَل َغـــَرَض الِعَتـــاِب  الَعْســـَكِريُّ َأوَّ

ِة ِف  ـــَتِقلَّ ـــَراِض املْس ـــَن اَلْغ ِم
. ــَرِبِّ ــْعِر الَعـ ـ الشِّ

َفنُّ الِعَتاِب َيَضُع األَِدْيَب 

ِف َمْوِقٍف َحِرٍج َيْحَتاُج 

إىِل َبرَاَعٍة َوَجَدارٍَة 

َوِحْيَطٍة ِلَكْ َيْجَعَل ِعَتاَبُه 

ُمَتَوازًِنا َبْيَ َعَواِطِفِه 

َوَعَواِطِف امُلَعاَتِب
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ِة الَباِرَزِة يِف َعْصـِر َما َقْبَل اإِلْسالِم؛ َفَقْد َكاَن  ْعـِريَّ َلْ َيُكِن الِعَتاُب ِمَن اأَلْغَراِض الشِّ

ا  ِسُع َتْدِرجْيِيًّ ا الِعَتاُب َفَكاَن َغَرًضا َأَخَذ َيتَّ َثاُء، َأمَّ ُهَنالَِك املِدْيُح، َوالَغَزُل، َوالَفْخُر، َوالرِّ

َدْت َمْوُضْوَعاُتُه. َعْت َبَواِعُثُه، َوَتَعدَّ ، إِْذ َتَنوَّ َحتَّى َصاَر َغَرًضا َباِرًزا يِف الَعْصِ الَعبَّاِسِّ
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َل َأُظنُّ َأنَّ َسَمًء ِهَي َأْصَفى 
ِمْن َسَمِء ِدَياِر َبنِي َثْعَلَبَة ْبِن 

َة َسْعِد ْبِن َضبَّ
َصَدْقَت َواهللِ؛ َفإِنَّ ِدَياَرَنا 

ِدَياُر َكَرٍم َوَشَجاَعٍة

بَِأيِّ املَفاِخِر 
ُتِرْيُديِن َأْن َأْبَدَأ؟

ْيُل َطِوْيٌل  اْبَدْأ بَِم ِشْئَت َفاللَّ
َهُر ُلو السَّ ِة َيْ َوَمَع اَلِحبَّ

َفَأَنا َمَعُكْم َحتَّى َيِغْيَب الَقَمُر

َلَقْد ُقْلُت »َحتَّى َيِغْيَب 
الَقَمُر«، َوَلْيَس »َحتَّى 

ْمُس« َتْطُلَع الشَّ

َصَدْقَت، َوَلِكنَّ 
املْعَنى َواِحٌد

َفَأْنَت إًِذا َمَعَنا َحتَّى 
ْمُس َتْطُلَع الشَّ

ِة  َمَر َمَع اَلِحبَّ َل السَّ َما َأْجَ
ْيَلِة الَقْمَراِء! ِف َهِذِه اللَّ

َأْسِمْعَنا َيا َرْجُل َشْيًئا 
ِمْن َمَفاِخِر َأْسلِفَنا ْوَن  َما الِذي ُتِبُّ

َسَمَعُه؟

َعَراُء َواملْنِشُدْوَن؟  َأْيَن الشُّ
َهِذِه َلْيَلُتُكْم

13

رسوم: 
وفــاء 
شــطا

إِْن َيْبِغ َعَلْيَك َقْوُمَك اَل َيْبِغ َعَلْيَك الَقَمُر
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َكْيَف َيُكْوُن املْعَنى َواِحًدا َوَأْنَت 
ْمُس«، َوُهَو  َتُقْوُل »َحتَّى َتْطُلَع الشَّ

َيُقْوُل »َحتَّى َيِغْيَب الَقَمُر«؟

ُه َيْقِصُد َأنَّ الَقَمَر ِف َلْيَلِة  إِنَّ
ابَِع َعرَشَ الرَّ

َوَما َعلَقُة َذلَِك بَِم 
اْخَتَلْفَنا َعَلْيِه؟

؛ َفالَقَمُر َلْن َيِغْيَب َحتَّى  اَلْمُر َبَدِهيٌّ
ْمُس َتْطُلَع الشَّ

ابَِع  ُكلُّ النَّاِس َتْعِرُف َأنَّ الَقَمَر ِف َلْيَلِة الرَّ
ْمُس َمِء َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َعرَشَ َيْنَتِظُر ِف السَّ

َمْرَحًبا َيا َحِكْيَم الَقبِْيَلِة، َلَقْد 
َأْرَسَلَك اهلُل إَِلْيَنا لَِتْفِصَل َبْيَنَنا

ُعْوَن َأنَّ الَقَمَر َلْن َيِغْيَب  ْم َيدَّ ُ إِنَّ
ْمُس ْيَلَة َحتَّى َتْطُلَع الشَّ َهِذِه اللَّ

َما َخْطُبُكْم َيا َبنِي 
َثْعَلَبَة؟

َها ُهَو َحِكْيُم 
الَقبِْيَلِة َقاِدٌم إَِلْيَنا، 

َفْلَنْحَتِكْم إَِلْيِه

َهَذا َكلٌم َغْيُ َدِقْيٍق، َفالَعاَدُة َأنَّ الَقَمَر 
ْمُس ًل ُثمَّ َتْطُلُع الشَّ ابَِع َعرَشََيِغْيُب َأوَّ َهَذا ِف َغْيِ َلْيَلِة الرَّ
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اعالن

َوَما الِذي َجَعَلُكْم 
َتِلُفْوَن ِف َهَذا اَلْمِر؟ َتْ

َأَرْدَنا َأْن َنْذُكَر َمَفاِخَر َقْوِمَنا 
ُدَها َحتَّى َيِغْيَب الَقَمُر،  َفُقْلَنا ُنَعدِّ

ْمُس« َفَقاُلوا »َوَتْطُلَع الشَّ

َوُنِريُد ِمْنَك َأْن 
ْأَيْنِ َب َأَحَد الرَّ ُتَصوِّ

َيا َحِكْيَم الَقبِْيَلِة إِنَّ َقْوِمي 
َيْبُغْوَن َعَلَّ

إِْن َيْبِغ َعَلْيَك َقْوُمَك َل َيْبِغ 
َعَلْيَك الَقَمُر

َنَعْم، َفَأْنَت َأْعَلُمَنا 
ِة َواِهِر الَكْونِيَّ بِالظَّ



ِق َمِديَنِة َفاَس َعىل ُبْعِد 28 كم ِمْنَها، َواْشُتِهَرْت  ِة َجُنوَب َشْ َتَقُع َمِديَنُة ِصْفُرو املْغِربِيَّ
ِط. بَُّع َعىَل ُسُفوِح ِجَباِل اأَلْطَلِس املَتَوسِّ بَِجَمِلَا، َوِهَي ِمْن َأْقَدِم ُمُدِن املْغِرِب، َوَتَتَ

ِة َوَأْقَدِمَها.  ِغرَيِة ِمْن َأْعَرِق املُدِن املْغِربِيَّ ْغِم ِمْن ِمَساَحتَِها الصَّ َوُتَعدُّ َهِذِه املِديَنُة َعىَل الرَّ
بِيَعِة الِذي َيَتَناَغُم َما َبْيَ الِوْدَياِن، َواحلَدائِِق، َوَغاَباِت اأَلْرِز،  اِل الطَّ َونِْسَبًة إَِل مَجَ

ِة الَكَرِز، َوَزْهَرِة  ُب َهِذِه املِديَنُة بَِجنَّ اِص، َوَأْشَجاِر الَكَرِز، ُتَلقَّ اِح َواإِلجَّ فَّ َوَأْشَجاِر التُّ
اأَلْطَلِس، َوَحِديَقِة املْغِرِب.

المْغــِرِب َوَحـِديـَقـُة  الَكـَرِز  َجـنَّـُة   

ــاُن  ــَرَف اإِلْنَسـ ــْد َعـ َوَقـ

ـــوٍر  ـــُذ ُعُص ـــَة ُمْن ـــِذِه املِديَن َه

َنَظـــًرا  َوَذلِـــَك  َبِعيـــَدٍة، 

ـــاِذ، َفَتاِرخُيَهـــا  جَلَمهِلَـــا اَلخَّ

ـــابِِع  َيْرِجـــُع إَِل الَقـــْرِن السَّ

إَِل  َوُيَشـــاُر  لِلِميـــَلِد. 

ــْن  ــا ِمـ ـ ــَدُم َتاِرخِييًّ ــا َأْقـ ـ َ َأنَّ

ـــَد  َمِديَنـــِة َفـــاَس، َوَقـــْد َأكَّ

إِْدِريـــَس  َمُقوَلـــُة  َذلِـــَك 

ـــِس َفـــاَس:  الثَّـــايِن ُمَؤسِّ

َمِديَنـــِة  ِمـــْن  »َســـَأْرَحُل 

ِصْفـــُرو إَِل َقْرَيـــِة َفـــاَس«. 

ــُرو ِف تِْلـــَك  َوَكاَنـــْت ِصْفـ

َعالَِيـــَة  َمِديَنـــًة  ِة  الَفـــرْتَ

َواَلْبـــَواِب،  اَلْســـَواِر 

صفرو

1819 1819
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ــَل  ــِق َعـ َزْحُلـ ــِة التَّ ــِة ِهَواَيـ اُح ملَمَرَسـ ــيَّ ـ السُّ
بِيـــِع،  ـــَتاِء إَِل الرَّ ْلـــِج ِخـــَلَل َفْصـــِل الشِّ الثَّ

ــِف.  ْيـ ــِل الصَّ ــاِل ِف َفْصـ ِق اجلَبـ ــلُّ َوَتَسـ

َوِمـــْن َأْشـــَهِر َمَعـــاِلِ َمِديَنـــِة ِصْفـــُرو 
ــِة  ـ ــاِه املْعِدنِيَّ ــوُن املَيـ ــا ُعُيـ ـ ــُر ِبَ ـ ــي َتَتَوفَّ التِـ
َوالِكرْبِيتِيَّـــِة، ِمْثـــُل: َعـــْنُ اهللِ املْشـــُهوَرُة 
ـــْوَلَي  ـــِة َم ـــْنُ َحامَّ ـــوِن، َوَع ـــَلِج َداِء الُعُي بِِع
ـــْنِ  ـــَراِزم، َوَع ـــيِدي َح ـــْنِ ِس ـــوَب، َوَكَعـ َيْعُق

ــَراَن.  ــْنِ إِيْفـ ــَفا، َوَعـ ـ الشِّ

ـــا بِالنِّْســـَبِة إِل َأْســـَواِر املِديَنـــِة، َفِمـــَن  َأمَّ
ــَواِرَها  ــٌة بَِأْسـ ــُرو َمْعُروَفـ ــُروِف َأنَّ ِصْفـ املْعـ
ا  اَنَ ِمـــي ُســـكَّ الَقِديَمـــِة التِـــي َكاَنـــْت َتْ
ــا،  ــُم ِفيَهـ ــي ُتِقيـ ــَة التِـ ــَل التَِّجاِريَّــ َوالَقَواِفـ
َوِمـــْن َهـــِذِه اَلْســـَواِر ُســـوُر َبنِـــي ُمـــْدرٍك، 

اِر. َوِمـــْن َأْشـــَهِر َأْبـــَواِب  َوِعْرَســـِة الـــدَّ
ـــّتي،  ـــاُب ِس ـــاِم، َوَب ـــاُب املَق ـــَواِر َب ـــِذِه اَلْس َه
ـــمُّ  ـــَم َتُض ـــَة، َك ـــاُب ُمِغيَل ـــِس، َوَب ـــاُب املْجِل َوَب
ـــِجِد  ـــِة َكاملْس ـــاِجِد الَقِديَم ـــَض املَس ـــُة َبْع املِديَن
ــْلَطاِن  ـ ــِد السُّ ــي ِف َعْهـ ــِذي ُبنِـ ــِم الـ اَلْعَظـ

 . ــِويِّ ــَلْيَمَن الَعَلـ ــْوَلَي ُسـ َمـ

َواْشـــُتِهَرْت َمِديَنـــُة ِصْفـــُرو بَِمْهَرَجـــاِن 
ــَنِويٌّ  ــاٌن َسـ ــَو َمْهَرَجـ ــوِك؛ َوُهـ ــبِّ املُلـ َحـ
اَيـــِة َمْوِســـِم َجْنـــِي  َزاُمـــِن َمـــَع ِنَ ُيَقـــاُم بِالتَّ
ــاِت  ــَدِم املْهَرَجاَنـ ــْن َأْقـ ــَو ِمـ ــَرِز. َوُهـ الَكـ
ـــاِم 1920م.  ـــُذ َع ـــَقُد ُمْن ـــِرِب، َفُيْعـ ِف املْغــ
َوِمـــْن َمَظـاِهــــِر املْهَرَجـــاِن الْحتَِفـــاُل 
َعـــَل  ُع  ُتـــَوزَّ التِـــي  الَكـــَرِز  بَِفاِكَهـــِة 
ــاِل َحـــبِّ  ـ ــِة َجَ ــاُر َمِلَكـ ــوِر، َواْختَِيـ احلُضـ
ـــُة  املُلـــوِك، َوَكَذلِـــَك املْوِســـيَقى الُفْلُكُلوِريَّ
ـــُد  ـــُة، َوَمْوِع ـــُة َواَلَماِزيِغيَّ ـــُج املْغِربِيَّ َواَلَهاِزي
ــْهِر  ــْن َشـ ــُبوٍع ِمـ ــايِن ُأْسـ ــُة َثـ اَيـ ــِه ِنَ إَِقاَمتِـ

ــاٍم. ـ ــَة َأيَّ ــَتِمرُّ َثَلَثـ ــو َوَيْسـ ُيوْنُيـ

ــًة  ــاُس َقْرَيـ ــْت َفـ ــًة، َوَكاَنـ ــًة َحِصيَنـ َوَقْلَعـ
ـــًة َمـــَع إَِقاَمـــِة  يَّ َصِغـــَيًة. ُثـــمَّ اْزَداَدْت َأَهِّ
املـــْوَل إِْدِريـــَس ِفيَهـــا. اْشـــُتِهَرِت املِديَنـــُة 
ُاْشـــُتقَّ  لَذلِـــَك  الَعِميَقـــِة  بِالُكُهـــوِف 
اْســـُمَها مــــْن َكِلَمـــِة )َأْصَفـــَراو( َكـــَم 
َها اَلَماِزيـــُغ، َوالتِـــي َتْعنِـــي املْنَطَقـــَة  َســـمَّ
ـــَرَة، َفالكُهـــوُف املْنُحوَتـــُة ِف ُســـُفوِح  املَقعَّ
اجلَبـــاِل َكاَنـــْت ِعَبـــاَرًة َعـــْن َمَســـاِكَن 
لِلَبـــْدِو اَلَماِزيـــِغ. َوالـــِذي َســـاَعَد َعـــَل 
إِل  )إَِضاَفـــًة  ِصْفـــُرو  ِف  الْســـتِْقَراِر 
ـــُة،  ـــاِه َواَلْرُض اخِلْصَب ـــَرُة املَي ـــوِف( َوْف الُكُه
ـــِة  ـــِل املْأُهوَل ـــِة الَبَهالِي ـــاَراُت ِمْنَطَق ـــدُّ َمَغ َوُتَع
ــَر  ، َواْزَدَهـ ــَكنِيٍّ ــٍع َسـ ـ مُّ َل َتَ اِن َأوَّ ــكَّ ـ بِالسُّ
ــَن  ــايِن ِمـ ـ ــِف الثَّ ــا ِف النِّْصـ ــَراُن ِفيَهـ الُعْمـ
ــُز  ــا ُيَميِّـ . َوَمـ ــَلِديِّ ــابِِع امليـ ـ ــْرِن السَّ الَقـ
َوابِـــُق اإِلَضاِفيَّـــُة  ُكُهـــوَف الَبَهالِيـــِل الطَّ
املَقاَمـــُة َفـــْوَق املَغـــاَراِت َواجلُســـوِر التِـــي 

ــا.  ــُط َبْيَنَهـ َتْربِـ

ــَتَهُر  ــا ُتْشـ ــَرَز َمـ ِح َأْبـ ــلَّ ــيُّ املـ ــدُّ َحـ ُيَعـ
بِـــِه َمِديَنـــُة ِصْفـــُرو، َوُيْعـــَرُف َهـــَذا احلـــيُّ 
ْعـــرَتِ  َوالزَّ َواَلْرِز،  ْيُتـــوِن،  الزَّ بَِأْشـــَجاِر 

. يِّ ــرَبِّ الـ

ـــِل  ـــِق الَقَواِف ـــَل َطِري ـــُع َع ـــُرو َتَق نَّ ِصْف َوِلَ
ـــِة الَقاِدَمـــِة ِمـــْن َشـــَمِل املْغـــِرِب إَِل  التَِّجاِريَّ
ـــَتَقرَّ  ـــِد اْس ـــَة، َفَق ـــَت َوِسِجْلَمَس ـــُدِن َتاِفيَلْل ُم
ِة  ــْضَ ــا َوُخـ ــَرِة ِمَياِهَهـ ــاُر لَِوْفـ ــ جَّ ــا التُّ ِفيَهـ

َطبِيَعتَِهـــا. 

َكـــَم ُتَعـــدُّ َبْلـــَدُة ِرَبـــاِط اخلـــْيِ ِمـــَن 
اِرخِييَّـــِة ِف ِصْفـــُرو َوَكاَنـــْت  الَبْلـــَداِت التَّ
ـــل  ـــلُّ َع ـــي ُتِط ـــوا التِ ـــِم َأْهُرُموُم ـــَرُف بِاْس ُتْع
َجَبـــِل ُبِويبـــَلَن الـــِذي َيْرَتِفـــُع 3000 ِمـــرْتٍ 
ـــا  ـــُد إَِلْيَه ـــي َيَتَواَف ـــِر، َوالتِ ـــْطِح الَبْح ـــْن َس َع

َمْهــَرَجــاُن َحـبِّ المُلـــــــوِك ِلالْحِتَفاِل ِبَمــْوِسِم 

َجْنــِي الَكَرِز َأْقَدُم المـــــْهَرَجاَناِت ِفي المْغِرِب
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رسوم: 

وجدان توفيق

َطاَلْت َغْيَبُتَك َهِذِه 
َة َيا َأِخي املرَّ

َما َمَنَعنِي َعْنُكْم إِلَّ 
َكْثَرُة املَشاِغِل

َكاَن اهلُل ِف الَعْوِن، 
َوَنْسَأُل اهلَل َأْن َتُكْوَن 
ْقَت ِف ِرْحَلتَِك َقْد ُوفِّ

 .. احلْمُد هللِ َربِّ الَعاَلـِمْيَ
َوَأْنَت َيا َسلَمُن َلْ َأْسَمْع َلَك 

اَرَة يَّ َصْوًتا ُمْنُذ َرِكْبَنا السَّ

ُقوا  َكثِْيٌ ِمَن التَّالِمْيِذ َتَفوَّ
َعىل َأَساتَِذِتِْم، َأْو َعىل اأَلَقلِّ 

َأْصَبُحوا َأْكَثَر ِمْنُهْم ُشْهَرًة

ِم  َهبِيِّ َواْبِن الَقيِّ ُه َشْيُخ احلاِفِظ الذَّ َك َتْقِصُد َأنَّ َلَعلَّ
ْم ُشْهَرَتُه َواْبِن َعِقْيٍل َوَغْيِِهْم ِمَّْن َفاَقْت ُشْهَرُتُ

َقْبَل َأْن َيْأُخَذُكَم احلِدْيُث َعْن ِعْلِم 
َفاِن  ُيْوِخ َوُشْهَرِة التَّالِمْيِذ َعرِّ الشُّ

اَعَة؟ ًل، َمْن ُهَو اْبُن َجَ َأوَّ

ُت َعىل َنْفِسَك  َكَعاَدتَِك، َل ُتَفوِّ
ِم َعلُّ ُفْرَصًة لِلتَّ

َمنِي َهَذا َأْنَت َمْن َعلَّ

ُد ْبُن إِْبَراِهْيَم ْبِن َسْعِد اهللِ ْبِن  مَّ اَعَة ُهَو ُمَ َعىل َأيِّ َحاٍل؛ َفاْبُن َجَ
اِفِعيُّ الِكَناِنُّ اَعَة ْبِن َحاِزِم ْبِن َصْخٍر الشَّ اَعَة ْبِن َعِلِّ ْبِن َجَ َجَ

َة َمَع َأْصِدَقائِي  َهَذا َصِحْيٌح، ُكْنُت ُأَناِقُش َهِذِه الَقِضيَّ
اَعَة ِف َأْثَناِء َحِدْيثَِنا َعْن َشْيِخ اإِلْسالِم اْبِن َجَ

، َأْنَتِظُر َفَقْط  َلَديَّ اْشتَِياٌق َوَكالٌم َكثِْيٌ
َفِر َحتَّى َتْسَتِْيَح ِمْن َتَعِب السَّ

َأَهَكَذا َيا َسْلَمُن؟! َنْبَقى َأْصِدَقاَء 
َك َفَيْأُخَذَك ِمنِّي! َحتَّى َيُعْوَد َعمُّ

، َوَأْحُلُم بِالَيْوِم  َقاِفُّ ْوِعي الثَّ َسْلَمُن ُهَو َمْشُ
َق َعَلَّ ِف الِعْلِم َواملْعِرَفِة الِذي َأَراُه َقْد َتَفوَّ

ْلِمْيُذ َعىل ُأْسَتاِذِه؟ ُق التِّ َوَهْل َيَتَفوَّ
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َوُهَو ِمْن َبنِي َمالِِك ْبِن ِكَناَنَة 
ِمْن َقبِْيَلِة ِكَناَنَة، َوُكْنَيُتُه: َأُبو 
ْيِن َعْبِد اهللِ، َوَلَقُبُه: َبْدُر الدِّ

ُه ِف  ِرْيَق ُكلَّ َلَقْد َأْخَذَنا الطَّ
اَعَة احلِدْيِث َعِن اْبِن َجَ

َنا َلْ ُنْكِمْل  َوَلِكنَّ
َحِدْيَثـَنا َبْعُد

َسْوَف ُأْرِسُل َلَك َرابًِطا 
ِفْيِه ُكلُّ َما ُتِرْيُدُه َعِن اْبِن 
اَعَة، َما َعَلْيَك إِلَّ َأْن  َجَ

َتْفَتَحُه ِمْن َهاتِِفَك

ِلُس  اَعَة َيْ َها ُهَو اْبُن َجَ
ْف ِعْنَدُه َبْيَ ُكُتبِِه، َفْلَنَتَوقَّ

َأَنا َسْلَمُن، َقَطْعُت َأْمَياًل َوُعُصْوًرا 
َف َمْنَهَجَك ِف الِعْلِم َتَعرَّ َوِجْئُت أِلَ

َحتَّى َتُكْوَن َعالِـًم، َل ُبدَّ ِمْن 
ِّ َوالَعَلِن َمَع  ُمَراَقَبِة اهللِ ِف السِّ

َواُضِع ِكْيَنِة َوالَوَقاِر َوالتَّ السَّ

َوَماَذا َعْن َعالَقِة الَعاِلِ 
بِالنَّاِس؟

ُه َعْن  َعىل الَعاِلِ ِصَياَنُة الِعْلِم َوَتْنِزْيُ
ْهَرِة َأْو  ًم لِلُوُصْوِل إىِل الشُّ َجْعِلِه ُسلَّ

ْمَعِة َواجَلاِه َكْسِب املاِل َوالسُّ

ا  َ َمْن َأْنَت َأيُّ
ائُِر؟ الَفَتى الطَّ

ُة اهللِ َعالِـًم َجاِمًعا، َفَقِد  اَعَة َعَلْيِه َرْحَ َلَقْد َكاَن اْبُن َجَ
َر ِفْيَها،  َل، َوَشاَرَك ِف ُفُنْوٍن ِمَن الِعْلِم َفَتَبحَّ اْشَتَغَل َوَحصَّ
َواَيِة َفَجَمَع َوَصنََّف ْفِسْيِ َوالِفْقِه، َوُعنَِي بِالرِّ َز ِف التَّ َوَتَيَّ

َوِف َأيِّ الُعُلْوِم اْشُتِهَر؟
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ُق َلُه  َوَكْيَف َيَتَحقَّ
َذلَِك؟

ُق َذلَِك بِالِعَناَيِة  َيَتَحقَّ
اِفِع، َوُحْسِن  بِالِعْلِم النَّ

ْفِق بِالنَّاِس ِف  املَعاَمَلِة َوالرِّ
َأْثَناِء َتْوِجْيِهِهْم َوإِْرَشاِدِهْم

َمَر  ُق الِعْلُم الثِّ قِّ َمَتى ُيَ
َة ِمْنُه؟ املْرُجوَّ

ْبَت بَِشْيِخ الُقَضاِة  ملاَذا ُلقِّ
َوَقاِض الُقَضاِة؟

ْيُت َقَضاَء ِمْصَ  نِّ ُولِّ َم أِلَ ُربَّ
اِم َوالُقْدِس َوالشَّ

َوَماَذا َعِن اْشتَِهاِرَك بِاخلَطاَبِة؟

ٌة، َوَتْبُلُغ ُمْنَتَهاَها  انِيَّ ُحْسُن الَبَياِن ِمْنَحٌة َربَّ
ْرِس ِعْنَدَما ُتْدَعُم بِالِعْلِم َوالدَّ

ُطُب ِف  َهْل ُكْنَت َتْ
َنٍة؟ َأَماِكَن ُمَعيَّ

ُكْنُت َأْخُطُب ِف املْسِجِد اأَلْقَص ِف الُقْدِس، َواجلاِمِع 
اأَلْزَهِر ِف الَقاِهَرِة، َواجلاِمِع اأُلَمِويِّ ِف ِدَمْشَق

َوَهْل ُقْمَت 
ْدِرْيِس َأْيًضا؟ بِالتَّ

اِم َنَعْم، ِف الَعِدْيِد ِمْن َمَداِرِس ِمْصـَر َوالشَّ

َفاتَِك؟ َفَمَذا َعْن ُمَؤلَّ

ْفُت  ْألِْيِف، َفَألَّ ُكْنُت َغِزْيَر التَّ
ْفِسْيِ َوُعُلْوِم الُقْرآِن  ِف التَّ

اِرْيِخ  َوالِفْقِه َواأَلْخالِق َوالتَّ
َوالَوْعِظ َوالنَّْحِو َوالَفَلِك 

َوَغْيَِها

ُشْكًرا َشْيَخَنا اجلِلْيَل.. َسَأْعُكُف 
َعىل َما َأْسَتِطْيُع ِمْن ِعْلِمَك الَغِزْيِر

ِة ِمَن الِعْلِم  َمِر املْرُجوَّ ُق الثِّ قُّ َتَ
ُمْوَعًة  ِم َمْ ِم َواملَتَعلِّ بِاْلتَِزاِم املَعلِّ
ِمَن اآلَداِب، َأْوَضْحُتَها ِف َأْكَثَر 

ِمْن َمْوِضٍع



تِي َقــْد  َرَأى َكثِــُيوَن َأنَّ َشــْخِصيَّ
ِد،  َفــرُّ َوالتَّ بِالَغَراَبــِة  ْت  َتَيَّــزَ
َذلِــَك  َظَهــَر  َوَقــْد 
ــْعِري. ــا ِف ِش َواِضًح

ُبـــــُزوِغ  َمــَع 
اإِلْســَلِم  ُنـــــوِر 
ــَن  ــَلْمُت َوَحُس َأْس
ْســــــــَلِمي،  إِ
ُت  ــْد ـَ هـ َجـا َو
اهللِ  َســـبِيِل  ِف 
ِف  َوَشــاَرْكُت 

اهلَُذلِيُّ ُذؤَيٍْب  أَبُو 
ِز َشاِعٌر ُمَخْضٌَم ُعرَِف ِبالَغرَاَبِة َوالتََّميُّ

ــَت ِقَيــاَدِة َعْبــِداهللِ ْبــِن َســْعِد ْبــِن  ــَة، َتْ َفْتــِح إِْفِريِقيَّ
اِشــِد ُعْثــَمَن ْبــِن  ِح، ِف َعْهــدِ اخلِليَفــِة الرَّ ْ َأِب الــرَّ
ــِداهللِ  ــَع َعْب ــْدُت َم ــْد ُع . َوَق ــهُ ــاَن َرِضَ اهلُل َعْن َعفَّ
ــاِرِكَن ِف  ــَن املَش ــى ِم ــْن َتَبقَّ ــَع َم ــْيِ َم َب ــِن الزُّ ْب
الَفْتــِح َوَنْحــُن َنْحِمــُل َراَيــَة النَّْصـــِر. َوَبْعــَد َفْتــِح 
ــي  ــَب َأْبَنائِ ــاَك ُأِصي ــا، َوُهَن ــْرُت إَِلْيَه ــَر َهاَج ِمْصـ
ــِة  اِمَن ــَنِة الثَّ ــَك ِف السَّ ــوِن، َوَذلِ اُع ــُة بِالطَّ اخلْمَس
ِمــَن اهلْجــَرِة، َوَفَتــَك ِبـِـُم املــَرُض ِف الَعاِم َنْفِســِه.

َثــاِء، َوَقــْد َظَهــَر َهــَذا  ُت بِِشــْعِر الرِّ َتَيَّــزْ
ــِة بِِرَثــاِء  َواِضًحــا ِف َقِصيــَدِت الَعْينِيَّــِة اخلاصَّ
ــْعِري،  ــوَن بِِش َتمُّ ــاَس َيْ ــَل النَّ ــا َجَع ــي، ِمَّ َأْبَنائِ
ــاِء  َث ــٍة َبــْنَ ُشــَعَراِء الرِّ ــٍة َخاصَّ ــُه ِف َمَكاَن َوَيَضُعوَن

ــًة. ــِري َعامَّ ــَعَراِء َعْصـ ــْنَ ُش ــًة، َوَب َخاصَّ

َوُتَعــدُّ الَقِصيــَدُة التِــي َنَظْمُتَهــا ِف َأْبَنائِــي 
بَِمــَرِض  ِمْصـــَر  ِف  َوَفاِتِــْم  َبْعــَد  اخلْمَســِة، 
اِدَقــِة َعــْن ُشــُعوِر  ْعبـِـَياِت الصَّ اُعــوِن، ِمــَن التَّ الطَّ
َمــْوِت  َنتِيَجــَة  يِد  ــدِ الشَّ َواَلَلِ  ْوَعــةِ  بِاللَّ اَلِب 
ــْت  ــَها، َوَقــْد َكاَن ِة َنْفِس ــي ِف الَفــرْتَ ــِع َأْبَنائِ َجِي
َأْبَيــاُت الَقِصيــَدِة َزاِخــَرًة بَِمَشــاِعِر اَلَلِ، َواحلــْزِن 

الَكبَِيْيــِن.

َوِمَّا َجاَء ِف َهِذِه الَقِصيَدِة:

ــُع َأِمــَن الـــَمُنوِن َوَرْيبَِهــا َتَتَوجَّ

ــَزُع ْهــُر َلْيــَس بُِمعتِــٍب َمــْن َيْ َوالدَّ

َقاَلــْت ُأَمْيَمُة َما لِـــِجْسِمَك َشــاِحًبا

ــُع ــَك َينَف ــُل َمالِ ــَت َوِمْث ــُذ اْبَتَذْل ُمْن

َأْم َمــا لِـــَجْنبَِك َل ُيَلئِــُم َمْضَجًعــا

إِلَّ َأَقـــضَّ َعَلْيــَك َذاَك املْضَجــُع

َأنَّــُه  لِـــِجْسِمَي  َمــا  َأْن  َفَأَجْبُتَهــا 

ُعــوا َأْوَدى َبنِــيَّ ِمــَن البِــَلِد َفَودَّ

َوبَِجانِــِب تِْلــَك الَقِصيــَدِة ِل َقَصائِــُد ِمــْن 
، َوِمْنَهــا: ــْعِر الَعــَرِبِّ ُعُيــوِن الشِّ

ْهُر إِلَّ َلْيَلٌة َوَناُرَها.  َهِل الدَّ
ْمِل َلْ َيُمْت.  َيُقوُلوَن ِل َلْو َكاَن بِالرَّ

َها.  َأَل َزَعَمْت َأْسَمُء َأْن َل ُأِحبُّ
 . َوْيُل ُأمِّ َقْتَل َفَويَق الَقاِع ِمْن ُعرَشٍ

َصَبا َصْبَوًة َبْل َلجَّ َوُهَو َلـُجوُج. 
َيا َبْيَت َخْثَمَء الِذي ُيَتَحبَُّب. 

وا.  َعَرفُت الِدَياَر َكَرْقِم الدَّ
ا الَقْلُب الَقِريُح.  َ اَلَك َأيُّ َجَ

َوقائَِلٌة َما َكاَن ِحْذَوُة َبْعِلَها. 
َما َباُل َعْينِي َل َتِفُّ ُدُموُعَها. 

َوَأْشَعَث َماَلُه َفَضَلُت َثْوٍل. 
ُل َأْن ُتلِقَي ُأمَّ َوْهٍب.  ُتَؤمِّ

ْيَل ُمشَتِجًرا.  َناَم الـَخِلُّ َوبِتُّ اللَّ
ْزَء ِمْثُل اْبِن َمالٍِك.  َأَعاِذُل إِنَّ الرُّ

اِم ُمْبَتِقٌل.  َتاهللِ َيْبَقى َعَل اَليَّ
ى.  َأِمْن ُأمِّ ُسْفَياَن َطْيٌف َسَ

ُجوِع َوَأْهُلَنا.  َأِمْن آِل َلْيَل بِالضُّ
اِر َأْم َلْ ُتَسائِِل.  َأَساَءْلَت َرْسَم الدَّ

ِهِن.  مِّ الرَّ َياَر ِلُ َعَرفُت الدِّ
َأَل َهْل َأَتى ُأمَّ احُلَوْيِرِث ُمْرَسٌل. 

َل الُبْختِيُّ َعاَم ِغَياِرِه.  َوما ُحِّ
َر خالٌِد. َأَل َلْيَت ِشْعِري َهْل َتَنظَّ

 َأِمْنَك الرَبُق َأرُقُبُه َفَهاَجا.

ـــِد  ـــُن َخالِ ـــُد ْب ، ُخَوْيِل ـــَذِلُّ ـــٍب اُل ـــو ُذَؤْي ـــا َأُب َأَن
ـــُزوٍم، ِمـــْن  ِث ْبـــِن ُزَبْيـــِد ْبـــِن َمْ ـــرِّ اْبـــِن حُمَ
ـــُت  . ُكْن يِّ ـــَة املـــَرِ ـــِن ُمْدِرَك ـــِل ْب ـــي ُهَذْي َبنِ
ِمـــَي، الِذيـــَن  ـــَعَراِء املَخْرَ َأَحـــَد الشُّ
َوَأْدَرُكـــوا  اجلاِهِليَّـــِة،  يِف  َعاُشـــوا 
ـــْعِري  ـــا بِِش ـــُت َمْعُروًف ـــاَلَم، َوُكْن اإِلْس
ـــَرًة  ـــاِت َزاِخ ـــْت َحَي ـــَم َكاَن َوَأَدِب، َك
ــِد ِمـــَن اأَلْحـــَداِث ِخـــاَلَل  بِالَعِديـ

ـــِة َواإِلْســـاَلِم. اجلاِهِليَّ
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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 رشيحة إلكرتونية، تصوِّب لـه أخطاَءه اللغوية.
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رسوم:
محمد صالح درويش

ي  وي
وي  وي  و

ي
وي  وي  وي  و

ي
  و

وي  وي  وي

ٍة َطِوْيَلٍة َلْ َنْسَتْمتِْع  ُمْنُذ َفْتَ
ِة اَجاِت اهلَوائِيَّ رَّ بَِجْوَلٍة بِالدَّ

اِق  ا َأَنا َفِمْن ُعشَّ َأمَّ
ِة  اَجاِت اهلَوائِيَّ رَّ الدَّ
َوَل َيُمرُّ ُأْسُبْوٌع َعَلَّ 

ا ِمْن ُدْوِن ُرُكوِبَ

ٌة،  بِالَعْكِس؛ َلَنا ِهَواَياٌت َكثِْيَ
ْسَبِة إَِلْيَنا َهَدٌف َوَمْبَدٌأ َها بِالنِّ َوَلِكنَّ

ْسَبِة  َغَة بِالنِّ َنا َنْعَلُم َأنَّ اللُّ ُكلُّ
إىَِل َعائَِلتُِكْم ِرَساَلٌة

َك  ْم ُيْطِلُقْوَن َعىل َجدِّ ُ إِنَّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ اَبِة اللُّ َحاِرَس َبوَّ

َك َمَشاِرْيُع  َأَلْيَس لِـَجدِّ
َغِة  ُق بِاللُّ َجِدْيَدٌة َتَتَعلَّ

الَعَربِيَِّة؟

ْختِي  ُط لَِعَمِل َساَعٍة أِلُ طِّ ُه ُيَ إِنَّ
َشبِْيَهٍة بَِساَعتِي

َل َتُقْل: »ِرَساَلٌة«، 
َوَلِكْن ُقْل: »َهَدٌف«

َجابٌِر َوَعائَِلُتُه 
ِهَواَيُتُهُم 

الَوِحْيَدُة ِهَي 
ُة َغُة الَعَربِيَّ اللُّ

ُه َيْسَعى َدائًِم إىِل  إِنَّ
املَحاَرَبِة ِضدَّ اأَلْخَطاِء

ِة  َغِة الَعَربِيَّ اَيَة اللُّ ي َيُعدُّ ِحَ َجدِّ
َأَماَنًة َتَتَواَرُثَها اأَلْجَياُل

َمَنا  ِرُص َعىل َأْن ُيَعلِّ لَِذلَِك َيْ
ِة َغِة الَعَربِيَّ َقَواِعَد اللُّ

َأِب َيُقْوُل إِنَّ َجدَّ َجابٍِر َظلَّ 
َغِة ِطْيَلَة ُعْمِرِه ِف ِخْدَمِة اللُّ

َل َتُقْل: »ِطْيَلَة 
ُعْمِرِه«، َوَلِكْن 

ُقْل: »َطَواَل 
ُعْمِرِه«

ْمَنا  َوَنْحُن َيا ِرَفاُق، َماَذا َقدَّ
لِلِحَفاِظ َعىل ُلَغتَِنا؟

َواُب َأْن َنُقْوَل:  الصَّ
»ملَحاَرَبِة اأَلْخَطاِء«
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ية
ها

لن
ا

َنا َأْصَبْحَنا ُنَشاِرُكَك ُحبَّ  َل َتْنَس َأنَّ
الِع ِف ُعُلوِمَها َغِة َوالِقَراَءِة َوالطِّ اللُّ

َنا اآلَن َلْ َنُعْد َنِضْيُق  َيْكِفي َأنَّ
اَعِة َصْدًرا بَِتْصِوْيَباِت السَّ

َل َتُقْل: »َأِقُف َأَماَمُه«، َوَلِكْن ُقْل: 
اَهُه« َأْو »َأِقُف ُقَباَلَتُه« »َأِقُف ُتَ

، َأَنا َفَقْط  َلْيَس إىِل َهَذا احلدِّ
اَشى الُوُقْوَع ِف اأَلْخَطاِء اَشى َعْن الُوُقْوِع«، َأَتَ ُقْل: »َأَتَ

اَشى الُوُقْوَع« َوَل َتُقْل: »َأَتَ

َغِة َيُقْوُل  َسِمْعُت َأَحَد ُعَلَمِء اللُّ
َغِة  إِنَّ الُوُصْوَل إىِل الَكَمِل ِف اللُّ

ُحْلٌم َبِعْيُد املَناِل

َف  َوَلِكنَّ َهَذا َل َيْعنِي َأْن َنَتَوقَّ
اِب ِمْنُه اَوَلِة الْقِتَ َعْن ُمَ

اِب  َوَسْوَف َنْبَدُأ ِرْحَلَة الْقِتَ
َغِة بِِزَياَرٍة  ِمَن الَكَمِل ِف اللُّ
لِـَجدِّ َجابٍِر اأُلْسُبْوَع الَقاِدَم

اَعُة َقْد َبْرَهَنْت َلُكْم  هههههه.. َها ِهَي السَّ
َأنَّنِي َل َأَزاُل َأَقُع ِف اخلَطأِ

إِنَّ نِْسَبَة اأَلْخَطاِء ِعْنَدُكْم 
َأْصَبَحْت َأَقلَّ بَِكثِْيٍ َعْن ِذي َقْبُل

ا َأْنَت َيا َجابُِر َفإِنَّ  َأمَّ
َكالَمَك َأْصَبَح َخالًِيا 

ِمَن اأَلْخَطاِء

َلْ َنِصْل َبْعُد إىِل ُمْسَتَوى َجابٍِر؛ َفِعْنَدَما َأِقُف 

َأَماَمُه َأْشُعُر َأنَّنِي َل َيَزاُل َيْنُقُصنِي َكثِْيٌ

ي  وي
وي  وي  و



  سوق      
الوراقني

 َمْوُسوَعٌة تَْفِسريِيٌَّة َشاِملٌَة ُعِنَيْت ِبأَْحكَاِم الُقرْآِن

َمـــًة َحاِفَلـــًة  ِه ُمَقدِّ َم الُقْرُطبِـــيُّ لَِتْفِســـْيِ َقـــدَّ

ــا  ــِه، َوَمـ َلتِـ ــْرآِن َوآَداِب َحَ ــِل الُقـ ــاِن َفَضائِـ بَِبَيـ

ــُه  ــَذ َنْفَسـ ــْرآِن َأْن َيْأُخـ ــِب الُقـ ــي لَِصاِحـ َيْنَبِغـ

ـــِة  ـــل ِكَتاَب ـــُه َع ـــَدُه َوَباِعَث ـــَح َمْقِص ـــمَّ َأْوَض ـــِه. ُث بِ

ْفِســـْيِ بَِقْولِـــِه: »َوَعِمْلُتـــُه َتْذِكـــَرًة  َهـــَذا التَّ

ًة لَِيـــْوِم َرْمـــِي، َوَعَمـــًل  لَِنْفـــِي، َوَذِخـــْيَ

ـــْوِت«.  ـــَد َم ـــًحا َبْع َصالِـ

ِف  الُقْرُطبِـــيُّ  اْلَتـــَزَم  َوَقـــِد 

ـــِة  ـــَة، َواملْوُضْوِعيَّ ـ ـــَة الِعْلِميَّ ـــْيِ اَلَماَن ْفِس ـــَذا التَّ َه

ِطـــي  ــاَدِة ِمـــْن َأْســـَلِفِه؛ َفَقـــاَل: »َوَشْ ِف اإِلَفـ

ـــا،  ـــَواِل إِل َقائِِلْيَه ـــُة اَلْق ـــاِب إَِضاَف ـــَذا الِكَت ِف َه

ِفْيَهـــا، َفإِنَّـــُه ُيَقـــاُل: ِمـــْن  َواَلَحاِدْيـــِث إِل ُمَصنِّ

ــِه«.  ــْوُل إِل َقائِِلـ ــاَف الَقـ ــِم َأْن ُيَضـ ــِة الِعْلـ َبَرَكـ

ـــْرآِن  ـــْيِ الُق ـــُف ِف َتْفِس ـــيُّ َل َيِق َوَكاَن الُقْرُطبِ

ـــلَّ  ـــْوِل َص ُس ـــِن الرَّ ـــَك َع ـــْن َذلِ ـــا ُرِوَي ِم ـــَد َم ِعْن

ــْل  ــِح، َبـ الِـ ــَلِف الصَّ ـ َم َوالسَّ ــلَّ ــِه َوَسـ اهلُل َعَلْيـ

الُقرُْطِبيِّ تَْفسِريُ 
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ِة  ـــنَّ ـــَن السُّ ـــُه ِم َن ـــَم َتَضمَّ ُ لِـ ـــيِّ ـــْرآن َواملَب ـــَكاِم الُق ْح ـــُع أِلَ ى »اجلاِم ـــمَّ ـــيِّ املَس ـــرْيُ الُقْرُطبِ ـــدُّ َتْفِس ُيَع
 ، ، اخَلْزَرِجـــيِّ ـــَد ْبـــِن َأِب َبْكـــِر ْبـــِن َفـــْرٍح اأَلْنَصـــاِريِّ ـــِد ْبـــِن َأْحَ مَّ ِفِه حُمَ َوآِي الُفْرَقـــان« لِــــُمَؤلِّ
ــي َخِصْيـــٍب َجُنـــوَب ِمـــْصَ َســـَنَة )671  ، املالِِكـــيِّ َأِب َعْبـــِد اهللِ، املَتـــَوفَّ بِِمْنَيـــِة َبنِـ ــيِّ الُقْرُطبِـ
ـــْت  ـــي َعنَِي ـــرْيِ التِ ْفِس ـــِب التَّ ـــِل ُكُت ـــْن َأْفَض ـــَو ِم ـــِم، َوُه ـــْرآِن الَكِرْي ـــرْيِ الُق ـــْوَعًة يِف َتْفِس هــــ(- ُمْوُس
َغـــاِت، َوُوُجـــْوِه  ـــُزْوِل، َوِذْكـــِر الِقـــَراَءاِت، َواللُّ ــَمِم بَِبَيـــاِن َأْســـَباِب النُّ بِاأَلْحـــَكاِم، َمـــَع االْهتِـ
ـــِع  ِدْيـــِد َأْقـــَواِل الُفَقَهـــاِء، َومَجْ ِرْيـــِج اأَلَحاِدْيـــِث، َوَبَيـــاِن َغِرْيـــِب اأَلْلَفـــاِظ، َوَتْ اإِلْعـــَراِب، َوَتْ
َم املَصنِّـــُف ِفْيـــِه ِمـــَن االْستِْشـــَهاِد بَِأْشـــَعاِر  ـــَلِف َوَمـــْن َتبَِعُهـــْم ِمـــَن اخلَلـــِف. َوَقـــدَّ َأَقاِوْيـــِل السَّ
ـــىل  ـــَم َردَّ َع ـــُل َعْنُه،َك ـــْن َيْنُق ـــىل َم ـــِه َع ـــَع َتْعِقْيبِ ، َم ـــرْيِ ْفِس ـــَبَقُه يِف التَّ ـــْن َس ـــَل َعمَّ ـــْد َنَق ـــَرِب، َوَق الَع
ــَها.  ــِة َوَناَقَشـ ـ ــَب اأَلئِمَّ ــَر َمَذاِهـ ــَرِق، َوَذَكـ ــِة الِفـ ـ ــِة َوَبِقيَّ َفـ ــاَلِة املَتَصوِّ ــِة َوُغـ ــَفِة َواملْعَتِزَلـ الَفالِسـ
ْفِســـرْيُ َعـــمَّ َســـَبَق ِمـــْن َتَفاِســـرْيِ َأْحـــَكاِم الُقـــْرآِن َأنَّـــُه َلْ َيْقَتِصــــْر َعـــىل آَيـــاِت  َوَيْمَتـــاُز َهـــَذا التَّ

. ْفِســـرْيِ ـــُق بِالتَّ اأَلْحـــَكاِم َواجلانِـــِب الِفْقِهـــيِّ ِمْنَهـــا َفَقـــْط، َبـــل َضـــمَّ إَِلْيَهـــا ُكلَّ َمـــا َيَتَعلَّ

َيتَِّخـــُذ َمـــا ُأْوتِْيـــِه ِمـــْن َأَدَواِت الِعْلـــِم َوِســـْيَلًة 
ـــُد إِل  ـــَم َكاَن َيْقِص ـــِه، َك ـــل َفْهِم ـــا َع ـــَتِعْنُ ِبَ َيْس
ـــْرآيِنِّ  ـــْيِ الُق ْعبِ ـــاِن التَّ ـــِم بَِبَي ـــْرآِن الَكِرْي ـــْيِ الُق َتْفِس
ـــْن  ، َوِم ـــَرِبِّ ـــَكلِم الَع ـــَن ال ـــِه ِم اِرِه َوَمْنِزَلتِ َوَأْسَ
َغـــاِت َواإِلْعـــَراِب َوالِقـــَراَءاِت؛  ُهَنـــا اْهَتـــمَّ بِاللُّ
َهـــا  ُ َهـــا َوُيَفرِّ ُ َكَأْن ُيـــْوِرَد اآلَيـــَة ُثـــمَّ ُيَفرِّ
ــًل:  ــْوُل َمَثـ ــَواٍب، َفَيُقـ ــا ِف َأْبـ َمُعَهـ ــائَِل َيْ بَِمَسـ

ــِة  ـ ــْوَرِة الَفاِتَ ــْيُ ُسـ َتْفِسـ
َوِفْيـــِه َأْرَبَعـــُة َأْبـــَواٍب؛ 
ُل: ِف َفَضائِِلَهـــا  الَبـــاُب اَلوَّ
ــْبُع  ــِه َسـ ــَمئَِها، َوِفْيـ َوَأْسـ
)َوَيْذُكُرَهـــا(.  َمَســـائَِل 
ـــا  ـــايِن: ِف ُنُزوهِل ـــاُب الثَّ الَب
َوِفْيـــِه  َوَأْحَكاِمَهـــا، 
ـــاُب  ـــَأَلًة. الَب ْوَن َمْس ـــرْشُ ِع
 ، ْأِمـــْنِ التَّ ِف  الِـــُث:  الثَّ
َمَســـائَِل.  َثـــَميِن  َوِفْيـــِه 
ِفْيـــَم  ابِـــُع:  الرَّ الَبـــاُب 
ـــُة ِمـــَن  َنْتـــُه الَفاِتَ َتَضمَّ
َوالِقـــَراَءاِت  املَعـــايِن 
َوَفْضـــُل  َواإِلْعـــَراِب، 
ــِه ِســـتٌّ  ــَن، َوِفْيـ احلاِمِدْيـ
ـــَأَلًة، َوَهَكَذا.  ـــْوَن َمْس َوَثلُث

ـــل  ـــا َع َه ـــائَِل َيُعدُّ ـــْيُ بَِمَس ْفِس ـــْوُن التَّ ـــاَرًة َيُك َوَت
ـــِر  ـــاٍب، َوَل ِذْك ـــِح َب ـــْن ُدْوِن َفْت َم ِم ـــدَّ ـــا َتَق ـــِو َم َنْح
ُعْنـــَواٍن. َوَكاَن الُقْرُطبِـــيُّ ِف َهـــِذِه املَباِحـــِث َأِو 
ـــِة  َغِويَّ ـــَرَداِت اللُّ ـــْيِ املْف ـــْن َتْفِس ـــُل ِم ـــائِِل َيْنَتِق املَس
ـــتَِقاِق  ـــِث اْش ِة، إِل َبْح ـــْعِريَّ ـــَواِهِد الشِّ ـــَراِد الشَّ َوإِْي

ـــَها،  ـــا َوإِْعللِـ ْيِفَه ـــا، إِل َتْرِ ـــَمِت َوَمآِخِذَه الَكِل
ـــُة  ـــا، إِل َمـــا َقاَلـــُه َأئِمَّ إِل َتْصِحْيِحَهـــا َوإِْعَراِبَ
ـــا  ـــُف َأْحَياًن ـــاُرُه املَؤلِّ َت ـــا خَيْ ـــا، إِل َم ـــَلِف ِفْيَه السَّ
ـــاِن  ـــُف ُكلَّ اإِلْحَس ـــَن املَؤلِّ ـــا. َوَأْحَس ـــْن َمَعانِْيَه ِم
ـــاِب  ـــْن َأْصَح ـــا ِم ِجْيَه رِّ ـــِث إِل ُمَ ـــْزِو اَلَحاِدْي بَِع
ـــُم َعـــل  ِة َوَغْيِِهـــْم، َوَقـــْد َيَتَكلَّ ـــتَّ الُكُتـــِب السِّ

ا. احلِدْيـــِث َمْتًنـــا َوَســـَنًدا، َقُبـــْوًل َوَردًّ

ـــَهاِد  ـــَن الْستِْش ـــَر ِم ـــْد َأْكَث َوَق
ـــْن  ـــَل َعمَّ ـــَرِب، َوَنَق ـــَعاِر الَع بَِأْش
ـــِه  ـــَع َتْعِقْيبِ ، َم ـــْيِ ْفِس ـــَبَقُه ِف التَّ َس
ـــِن  ـــَل اْب ـــُه، ِمْث ـــُل َعْن ـــا َيْنُق ـــل َم َع
ــِن  ــَة، َواْبـ ـ ــِن َعِطيَّ ــٍر، َواْبـ َجِرْيـ
اِص.  ، َوَأِب َبْكـــٍر الــــَجصَّ الَعـــَرِبِّ

ـــيِّ  ـــْيَ الُقْرُطبِ ـــُز َتْفِس ـــا ُيَميِّ َوِمَّ
ـــْيٍ ِمـــْن َقَصـــِص  ـــُه َعـــْن َكثِ اُب إِْضَ
ـــْنَ  ِخ ـــاِر املَؤرِّ ، َوَأْخَب ـــنَ يـ ِ املَفرِّ
ـــاِت، َوَذَكـــَر َجانًِبـــا  ائِْيِليَّ َواإِلْسَ
ـــَب  ـــُر َمَذاِه ـــا. َوَيْذُك ـــا َأْحَياًن ِمْنَه
ـــِة َوُيَناِقُشـــَها، َوَيْمـــِي  اَلئِمَّ
ـــُب  لِْيـــِل، َوَل َيَتَعصَّ َمـــَع الدَّ
، َوَقـــْد َدَفَعـــُه  ــِه املالِِكـــيِّ ملْذَهبِـ
َفـــاِع َعـــِن  اإِلْنَصـــاُف إِل الدِّ
ـــاَل  ـــي َن ـــَواِل التِ ـــِب َواَلْق املَذاِه
ـــَكاَن  ِه، َف ـــْيِ ـــيُّ ِف َتْفِس ـــَرِبِّ املالِِك ـــُن الَع ـــا اْب ِمْنَه
ـــا ِف َنْقـــِدِه،  ا ِف َبْحثِـــِه، َنِزْيً الُقْرُطبِـــيُّ ُحـــرًّ
َعِفْيًفـــا ِف ُمَناَقَشـــِة ُخُصْوِمـــِه، َوِف َجَدلِـــِه، َمـــَع 
ـــِه،  ـــِع َنَواِحْي ْي ـــْن َجِ ـــْيِ ِم ْفِس ـــَكاِف بِالتَّ ـــَمِمِه ال إِْلـ

ــِة. ْيَعـ ِ ــْوِم الرشَّ َوُعُلـ

اْلَتزََم الُقرُْطِبيُّ َبَياَن 

ُزْوِل َوِذْكَر  أَْسَباِب النُّ

الِقرَاَءاِت َوُوُجْوِه اإلِْعرَاِب 

َوَبَياَن َغِرْيِب اأَلْلَفاِظ
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َما الِذي َجَناُه الرَّاِعي

ْئَب َمَع الَغَنِم؟ َ الذَّ َر أَْن ُيَربِّ ِعْنَدَما َقرَّ

ِمُلُه  َما َهَذا الِذي َتْ
َبْيَ َيَدْيَك؟

َئاَب َوَأْنَت  النَّاُس َتْقُتُل الذِّ
ُتْنِقُذَها ِمَن اهَلاَلِك؟!

ا إَِلْيِه  َنا َأْحَسنَّ َلْو َأنَّ
َفَسْوَف ْيَفُظ َجِيَلَنا 
ُرُس َلَنا اأَلْغَناَم َوَيْ

َما اخلْطُب، َماَذا َأَلَّ بَِزْوِجِك؟
َلَقْد َأَتى بِِذْئٍب َصِغٍي 

َيُه َبْيَ اأَلْغَناِم ُيِريُد َأْن ُيَربِّ

َماَذا َتْقِصُد َيا َرُجُل؟

ِخُر  َنا َسْوَف َندَّ َأْقِصُد َأنَّ
ْغَناِمَنا اَيٍة أِلَ َأْقَوى ِحَ

ْرُتَك َأَماَم  ْر َأنَّنِي َحذَّ َتَذكَّ
الَقبِيَلِة َفَلْم َتْسَمْع ُنْصِحي

ِغَي،  اُة َأْرِضِعي ِذْئَبِك الصَّ ُتَها الشَّ َتَعاَلْ َأيَّ
ِميِك ُه َغًدا َسَيُكوُن َمْن َيْ ِفإِنَّ

ْئَب َلَبَن َشاٍة؟ َماَذا َتْفَعُل َيا َرُجُل، َأُتْرِضُع الذِّ

ْبَنائَِها َأَرْدُت َأْن َيُكوَن َربِيَبَها َوَأًخا أِلَ

ْئُب ِذْئٌب  َيا َرُجُل الذِّ
َوإِْن َرَضَع َلَبَن َشاٍة

ْئُب ِذْئٌب«؟ َماَذا َتْقِصُد بَِقْولَِك: »الذِّ
ُه َحْتًم َسْوَف  َأْقِصُد َأنَّ

وُع َيْفَتُِس الَغَنَم ِحَي َيُ

َأُجنِْنَت َيا َرُجُل؟ َكْيَف 
ْئُب َمَع الَغَنِم؟! َيِعيُش الذِّ

َيا َقْوِم َهِذِه اْمَرَأٌة َل َتَرى إَِل 
َت َقَدَمْيَها َفاَل َتُكوُنوا ِمْثَلَها َتْ

َيا َقْوِم َأِغيُثوِن... َفَقْد ُجنَّ َزْوِجي

ُه  ُه ِذْئٌب َصِغٌي َماَتْت ُأمُّ إِنَّ
َفَخِشيُت َعَلْيِه اهلاَلَك
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َسْوَف ُأْطِعُمُه َحتَّى َيْشَبَع 
وُع َوَلْن َأَدَعُه َيُ

َلِكنَّ َطبِيَعَة الَغْدِر 
اِس َتْغِلُب َعَلْيِه َوالْفِتَ

َئاِب، َوَلِكِن  َتْغِلُب َعَلْيِه إِْن َتَربَّى َبْيَ الذِّ
اآلَن َسْوَف َتْغِلُب َعَلْيِه َطبِْيَعُة احِلْماَلِن

إِنََّك َرُجٌل َواِهٌم َوَغًدا 
َسَتْنَدُم َعىَل ِفْعِلَك

َت َوَجاَء َوْقُتَك  اآلَن َقْد َكِبْ
ْسَتِيَح َوَتْرَعى َأْنَت الَغَنَم أِلَ

إىَل َأْيَن َيا َرُجُل؟

َسَأَناُم َقِلياًل َحتَّى 
َعاَم ِزي َلَنا الطَّ هِّ ُتَ

ُك  َيا َرُجُل َأَتَناُم َوَتْتُ
الَغَنَم َوْحَدَها؟

َوْحَدَها؟ ههههه! َأَل َتَرْيَن ِذْئَبَنا 
ُرُسَها؟ َقْد َكِبَ َوَصاَر َيْ

ْجَدَة َيا َوْيَلتِي، النَّْجَدَة.. النَّ

ِخَي َهَكَذا؟ ملاَذا َتْصُ

َرَك ِمْنُه  َحَدَث َما َحذَّ
ْئُب  اجلِميُع.. َأَكَل الذِّ

اَة التِي َأْرَضَعْتُه الشَّ

َباُع ِطَباَع َسْوٍء  إَِذا َكاَن الطِّ
 َفاَل َأَدٌب ُيِفيُد َوَل َحِليُب



إذا  قرأت ملتك جيدا، فستستطيع حل هذه األسئلة الثالثة، 
حاول، فقد تفوز بجائزة العدد..
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اَهُه«؟ َواُب: »َأِقُف َأَماَمُه«، َأْم: »َأِقُف ُتَ َم الصَّ ُ َأيُّ

الفائز مبسابقةَما اْسُم الَقِصيَدِة التِي َرَثى ِفْيَها َأُبو ُذَؤْيٍب َأْبَناَءُه اخلْمَسَة؟
العدد املايض

رغد وليد - قطر

ــــاليـــاليتســـــتســـــ إعداد: أمين حجاج

@itsRorita

قم بعمل فولو  ملجلة الضاد عىل تويرت

ثم ريتويت لبوست املسابقة وبه اإلجابة

@alddadmag
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1- سورة مكية عدد آياتها 110 آيات، تحتوي السورة عىل قصة رجل 
آتاه الله مااًل وجنتني فكفر بأنعم الله وأنكر البعث فأهلك الله 

الجنتني.
2- كتاب لعميد األدب العريب الراحل، تناول فيه سرية سيدنا أيب بكر 

وسيدنا عمر ريض الله عنهام.
3- مثن قليل وناقص.

4- سورة مكية عدد آياتها 5 آيات، تتحدث السورة عن 
ليلة هي خري من ألف شهر.

5- آلة وترية تاريخية قدمية، لها خمسة أوتار ثنائية، 
ويغطي مجالها الصويت نحو األوكتافني 

والنصف.
 6- من أوزان رياضة املالكمة امللقبة بـ»رياضة 

امللوك« أو الفّن النبيل، يبدأ من 56 كجم.
7- سورة مكية، وعدد آياتها 5 آيات، تسمى 

هي وسورة الناس باملعوذتني.
8- أحد األسفار املقدسة لدى الديانة اليهودية 

واملسيحية، ينسب إىل سيدنا موىس 
عليه السالم.

9- شبه جزيرة، 
حظيت يف القرآن 

الكريم باحتفاء خاص، 
فهي معرب أنبياء 

الله تعاىل إبراهيم 
وإسامعيل ويعقوب ويوسف وموىس عليهم السالم.

ت لكلما ا
طعة لمتقا ا

هذه الدبة النشيطة تريد أن تصل إىل ابنها لك تعتني به. إذا كنت 

ما  كل  الدبة،  هذه  تساعد  أن  فستستطيع  وأخواتها«،  »كان  تعرف 

عليك هو أن تلون الدوائر التي تحتوي عىل »كان وأخواتها«، وستصل 

بالتأكيد مع الدبة إىل الهدف، حاول..
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صدفوق

فوائد لغوية

مــا الفــرق بــي كلمــة »امــرأة«، 

»امــرأت«؟ وكلمــة 

- كل امــرأة معرفــة )نعــرف مــن هي( 

تكتب بالتــاء املفتوحة )امــرأت(.

- وكل امــرأة نكــرة )ال نعــرف مــن 

هي( تكتــب بالتــاء املربوطة )امــرأة(.

فــكل امــرأة معروفــة تكتــب بالتــاء 

ــون  ــرأة يك ــف امل ــة، وتعري املفتوح

باإلضافــة إىل زوجهــا بضمــري متصــل 

يــدل عليــه أو إىل اســمه مرصًحــا به، 

ــَرأَُت  ــِت )اْم ــاىل: »إِْذ قَالَ ــه تع كقول

ــا يِف  ــَك َم ــَذرُْت لَ ــرَاَن( رَبِّ إِنِّ نَ ِعْم

ــاَل  ــه: »َوقَ ًرا...«، وقول ــرَّ ــي ُمَح بَطِْن

نِْســَوٌة يِف الَْمِديَنــِة )اْمــَرأَُت الَْعِزيــِز( 

نَْفِســِه...«. َعــن  فَتَاَهــا  تُــرَاِوُد 

ــاء املربوطــة  وكل امــرأة تكتــب بالت

عندمــا تكــون غــري معروفــة، كقولــه 

ــن  ــْت ِم ــَرأٌَة( َخافَ ــاىل: »َوإِِن )اْم تع

ــا...«. ــوزًا أَْو إِْعرَاًض ــا نُُش بَْعلَِه

وقولــه تعــاىل: »إِنِّ َوَجــدتُّ )اْمــَرأًَة( 

ٍء َولََهــا  َتْلُِكُهــْم َوأُوتِيَــْت ِمــن كُلِّ َشْ

َعــرٌْش َعِظيــٌم...«.
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د. مريم النعيمي

                            
قـطر

اعالن

َزاِهـــــُر َمـِسـيــــُرِك  َقَطــــٌر 

اْلـَمـْجــــُد َمـْجــــُدِك َتــالِـــــٌد

َأْنـــِت اإِلَبـــاُء َوَمـــْن َيـــــُرْم

َكـِرْيــَمـــــًة ـــاِك  َحَ َقَطـــٌر 

َهـــَذا َتـِمـْيــــُم الـَمـْجــــِد يِف

ِفـْيــــــَن بِِحْكـَمــــٍة َقـــاَد السَّ

َشَمـائِـــــٌل ُخَطـــاُه  يِف  َلـــِك 

َصاِمـــٌد َشــْعـــــٌب  َيْفِدْيــــِه 

َظـاِهـــــُر ِك  ِعــــــزِّ َوَمنـــاُر 

َحـاِضـــــــُر َمـْجـــــٌد  اُه  َزكَّ

َصاِغـــــُر َطـــْوَدِك  ْيـــِم  بِالضَّ

َقـــــــاِدُر َعـــِزْيــــــٌز  َربٌّ 

َسائِـــــُر اْلـَمـَعـالِــــي  َدْرِب 

َواْلـَبـْحــــُر َمــــْوٌج َزاِخـــــُر

َوَمــآثِـــــــُر َمـْحـُمـــــــوَدٌة 

ــــِه ُمــَتــَضاِفـــــُر ِفــــي ِظـلِّ
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