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العدد 34  - فرباير  2019م

اد  ُة الضَّ مَجَلَّ
َغةِ العَرَِبيَّةِ لِلُّ

 .. النَّابغُة الذُّبياِنيُّ
شـــاعُر االعتذاريَّـــاِت وُمحكِّـــُم شـــعراِء ُعـــكاٍظ

المِديُح النَّبويُّ
تعبيراٌت ساِمَيٌة عن 

عواطَف ديِنيٍَّة 

اُح يِن الرَّمَّ َنجُم الدِّ
ُل َمن َوصَف  أوَّ

واريَخ الناريَة  الصَّ

واسِتْخداماِتها

مسابقــــــ
شـارك واربـح

ــة
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رئيس التحرير

اِد« َمــَع أَْعَبــِق التَِّحيَِّة َوأَْزَك التَّْســِليِم  َتَنــا اْلِكــرَاَم، َنــُزفُّ إِلَْيُكــْم َجِديــَد ُقُطــوِف »الضَّ أَِحبَّ

رَاِجــَن لَُكــْم ِقــرَاَءًة ُمْمِتَعًة.

ــاٌء  ــرُّوِح َوَتْنِشــيٌط لِْلَقْلــِب َوَنَ ــِت اْلِقــرَاَءُة ِرَياَضــًة ِفيَهــا ِريٌّ لِل ــزَّاَء، إَِذا َكاَن ــا األَِع إِْخَوَتَن

ًة، َوَتْدَفــُع ِتْلــَك اْلُقــَوى إَِل َمِزيــٍد ِمــَن  ــًة َتِزيــُد اْلَبــَدَن ُقــوَّ ــَة ِرَياَضــًة َحَرِكيَّ لِْلَعْقــِل َفــإِنَّ َثَّ

ــٌة  ٌة لَِنشــاِطِهام، ُموِرَي ــدَّ ــي ُمِم ــا، َفِه ــِل َعْنَه ــِب َواْلَعْق ــى لِْلَقْل ــَا ِغَن ــِة، َف ــاِط َوالحَيِويَّ النََّش

ــِليِم«. ــِليُم ِف الجْســِم السَّ ــِل، َفَقِدمًيــا ِقيــَل: »اْلَعْقــُل السَّ ِفيِهــاَم زَِنــاَد اْلِفْكــِر َوَجــْذَوَة التَّأَمُّ

ِة اْلِجْســِم َوَصاَبــِة اْلَبــَدِن ِمــَن التَّْدِريَبــاِت  َولَْيــَس أَْجَلــَب لُِقــوَّ

ــِريِّ  ــَتَواُه اْلُعْم ــَبِة ملْس ــاِن املَناِس ــنِّ اإلِْنَس ــَع ِس ــِجَمِة َم ــِة املْنَس الَحَرِكيَّ

ــَس  ــٍف، َولَْي ــزٍِن َحِصي ــٍل ُمتَّ ــاِء َعْق ــِبيُل لِِبَن ــا السَّ ــِه، إِنَّه ــةِ لَِطاَقاِت امُلاِئَـ

َياَضــِة لِـــاَم لََهــا ِمــْن  ِة اْلَعْقــِل َكالرِّ ُيْســَلُك َطِريــٌق لَِعاِفَيــِة اْلَبــَدِن َوُقــوَّ

ــِة.  ــاِن الَحَيِويَّ ــَوى اإلِْنَس ــِة ُق ــِل َكافَّ ــٍد ِف َصْق ــٍر َحِمي أََث

ٌ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

َشَفاَك اهلُل َوَعاَفاَك 
َيا َعْبَد اهللِ

ُكلُّ ُزَمالِء الَفْصِل َيْسَأُلوَن َعْنَك 
َفاِء الَعاِجِل َوَيْدُعوَن َلَك بِالشِّ

َمالِء بِاْنتَِظاِر  ُكلُّ الزُّ
ُخُروِجَك إِْن َشاَء اهلُل

َلَقِد اْشَتْقُت 
إَِليُكْم َجِيًعا

َلَقْد َغَمْرُتُويِن 
تُِكْم َجِيًعا بَِمَحبَّ

بِيُب َعىل  َلَقْد َطْمَأَنَنا الطَّ
َنا َأنََّك  تَِك َوَأْخرَبَ ِصحَّ

َسَتْخُرُج ِمَن املْسَتْشَفى َقِريًبا

ُشْكًرا َعىل ِعَياَدتُِكَم ِل، 
َمالِء  َوُشْكًرا لُِكلِّ الزُّ

الِذيَن َزاُرويِن

َأْيَن ُكْنُتَم؟ ِلَ َلْ َتْرَكَبا َمَعَنا 
َحاِفَلَة املْدَرَسِة؟

ُرُج َقِريًبا  احلْمُد هللِ؛ َسْوَف َيْ
ِمَن املْسَتْشَفى

َسِمْعُت َأَحَدُكَم اآلَن 
َلَقْد ُكْنُت َوناِصٌ َنُعوُد َزِميَلَنا َعْبَد َيُقوُل »َحاُلُه«

َمالُء َيْسَأُلوَنَنا َعْن َحالِِه اهللِ، َوالزُّ

َوَكْيَف َحاُلُه اآلَن؟

َذَهْبَنا لِِزَياَرِة َعْبِد اهللِ
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ا َعْبُد اهللِ َفَقْد ُزْرُتُه  َأمَّ
ا َحاُلُه َفُهو  َأْمِس، َوَأمَّ
َمْوُضوُع َحِديثَِنا الَيوَم

هههههه..  َأْنَت َأْقَدُم ِمنِّي ِف الَفْصِل 
َهُل ُأْسُلوَب اأُلْسَتاِذ؟ ْأِكيِد َسوَف َوَل َتَزاُل َتْ َأَنا َعَرْفُت، َفاأُلْسَتاُذ بِالتَّ

ُس َلَنا الَيوَم َمْوُضوَع احلاِل ُيَدرِّ

ُهَو اْسٌم َمْنُصوٌب َيأِت لَِبَياِن َهْيَئِة 
َصاِحِب احلاِل ِعْنَد ُوُقوِع الِفْعِل

ِمَثاُلُه َأْن 
َنُقوَل: 
َدَخَل 
ُم  املَعلِّ
ُمْبَتِسًم

َأْحَسْنُتْم، َنْنَتِقُل إًِذا 
إىِل َأْنَواِع احلاِل

َوَيُكوُن َدائًِم َنِكَرًة َمْنُصوَبًة 
َوَصاِحُب احلاِل َمْعِرَفٌة ُل احلاُل  ْوُع اأَلوَّ النَّ

املْفَرُد: َوُهَو َأْن َيُكوَن 
احلاُل َكِلَمًة ُمْفَرَدًة، 

ْت َعْن ُمْفَرٍد  َ َسَواٌء َعربَّ
ٍع َأْو ُمَثنًّى َأْو َجْ

َوَعالَماُت َنْصبِِه ِهَي الَفْتَحُة 
َع َتْكِسرٍي،  إَِذا َكاَن ُمْفَرًدا َأْو َجْ

َع  َوالَياُء إَِذا َكاَن ُمَثنًّى َأْو َجْ
ٍر َسالِـًم، َوُيْنَصُب  ُمَذكَّ

ِة َبَدًل َعِن الَفْتَحِة إَِذا  بِالَكْسَ
َع ُمَؤنٍَّث َسالِـًم َكاَن َجْ

ٍة  ُه َيْأِت َجَواًبا جلْمَلٍة اْستِْفَهاِميَّ َوَل َتْنَسوا َأنَّ
َتُكوُن َأَداُة الْستِْفَهاِم ِفيَها ِهَي »َكْيَف«، 
َأْي: َكْيَف َكاَنت َحاُل َصاِحِب احلاِل؟

ًرا َوَدائًِم َما َيْأِت احلاُل ُمَنكَّ

َنا  إًِذا َل ُتَضيُِّعوا الَوْقَت، َوْلُيْخرِبْ
َأَحُدُكْم بَِتْعِريِفِه

َوَهْل لِـَحاِل خالد - َعْبِد اهلِل َعالَقٌة بُِدُروِسَنا؟
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الَة َنِشيًطا،  ي الصَّ ِمَثاُلُه: ُأَؤدِّ
َفـ»َنِشيًطا«: َحاٌل َمْنُصوٌب 

اِهَرُة  َوَعالَمُة النَّْصِب الَفْتَحُة الظَّ
َعىل آِخِرِه، َوَصاِحُب احلاِل 

َضِمرٌي ُمْسَترِتٌ َتْقِديُرُه »َأَنا«

وَراٍت،  الَِباُت إىِل املْنِزِل َمْسُ َوِمْن َأْمثَِلتِِه َأْيًضا: َعاَدِت الطَّ
ُة  وَراٍت«: َحاٌل َمْنُصوٌب َوَعالَمُة النَّْصِب الَكْسَ َفـ»َمْسُ
الَِباُت« ، َوَصاِحُب احلاِل َكِلَمُة »الطَّ ُع ُمَؤنٍِّث َساِلٌ ُه َجْ نَّ أِلَ

ايِن ِمْن  ْوُع الثَّ ا النَّ َأمَّ
َأْنَواِع احلاِل، َفُهَو 

احلاُل اجلْمَلُة، َسَواٌء 
ًة ًة َأْو ِفْعِليَّ َكاَنِت اْسِميَّ

ِمَثاُل َحاِل اجلْمَلِة 
ِة: َعاَد  الْسِميَّ

ُب ِمَن املْدَرَسِة  الَّ الطُّ
وُروَن َوُهْم ُمْسُ

ِة: ُأْعِجْبُت  َوِمَثاُل َحاِل اجلْمَلِة الِفْعِليَّ
ْرَس ُح الدَّ ِم َيرْشَ بِاملَعلِّ

ِة،  مَّ ُح ِفْعٌل ُمَضاِرٌع َمْرُفوٌع بِالضَّ َيرْشَ
ْرَس: َمْفُعوٌل بِِه َمْنُصوٌب بِالَفْتَحِة،  الدَّ

لِّ َنْصِب َحاٍل ُة ِف َمَ َواجلْمَلُة الِفْعِليَّ

َنٌة ِمْن ُمْبَتَدأٍ  وُروَن«: اجلْمَلُة ُمَكوَّ »َوُهْم َمْسُ
ى الَواُو املْوُجوَدُة بَِواِو احلاِل،  َوَخرَبٍ، َوُتَسمَّ

لِّ َنْصِب َحاٍل ُة ِف َمَ َواجلْمَلُة الْسِميَّ

الُِث ِمْن  ْوُع الثَّ ا النَّ َأمَّ
َأْنَواِع احلاِل، َفُهو 
َحاُل ِشْبِه اجلْمَلِة

ُن َحاُل ِشْبِه اجلْمَلِة  َوَيَتَكوَّ
ُروٍر َأْو َظْرٍف ِمْن َجارٍّ َوَمْ

ِمَثاُل اجلارِّ َواملْجُروِر َأْن َنُقوَل: 
َرَأْيُت اأَلَسَد ِف الَقَفِص

ْرِف َأْن َنُقوَل:  ِوَمَثاُل الظَّ
َرَأْيُت احلاِرَس َأَماَم الَبْيِت

َث َعْن  َبِقَي َأْن َنَتَحدَّ
َخَصائِِص احلاِل

اأَلْصُل ِف احلاِل 
ا َأْن َيْأِتَ ُمْشَتقًّ

َوِمْن َخَصائِِصِه الْنتَِقاُل 
َوَأِخرًيا ِمْن َخَصائِِصِه َأْن َوَأْن َيُكوَن َنِكَرًة

َيُكوَن َفْضَلًة، َأْي ِعْنَد َحْذِفِه 
َتلُّ َمْعَنى اجلْمَلِة َل َيْ

َوِمَثاُلُه َأْيًضا: َجَلَس
ُب ِف الَفْصِل الَّ الطُّ

ُمْنِصتنَِي، َفـ»ُمْنِصتنَِي«:
َحاٌل َمْنُصوٌب َوَعالَمُة

ُه نَّ النَّْصِب الَياُء أِلَ
ٌع مذكر سال، َوَصاِحُب  َجْ

الُب« احلاِل َكِلَمُة »الطُّ



 

ديوان
العرب

ـــَذا  ـــاُوِل َه ـــَعَراُء ِف َتَن ـــرُي الشُّ ـــا ُيِش ـــاَدًة َم َوَع
ـــْعِر إىَِل َتْقِصرِيِهـــْم ِف َتْعـــَداِد  ـــْوِع ِمـــَن الشِّ النَّ
ـــْم َلـــْن  ُ نَّ َم؛ أِلَ اِســـنِِه َصـــىلَّ اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ َمَ
ـــَم  ـــا، َك ـــىَل َوْصِفَه ـــْدَرَة َع ـــْعِرِهِم الُق ـــوا بِِش َيْبُلُغ
َم  ـــلَّ ـــِه َوَس ـــىلَّ اهلُل َعَلْي ـــيِّ َص بِ ـــَفاَعَة النَّ ـــوَن َش َيْبَتُغ
بَِقَصائِِدِهـــِم التِـــي ُتَعبِّــــُر َعـــْن ُحـــبٍّ َعِميـــٍق 
ـــىَل  ـــاَلُم، َع ـــاَلُة َوالسَّ ـــِه الصَّ ـــِه َعَلْي ـــْوٍق إَِلْي َوَش

ـــَعَراِء: ـــرِي الشُّ ـــْوِل َأِم ـــدِّ َق َح

ـــُس  ـــوُل َعَرائِ ـــا َرُس ـــكَ َي ِل ِف َمِدحِيـ

َجــاَلُء ُهنَّ  َوَشــاقَّ ِفيــَك  ُتيِّْمــَن   

ـــا  ًم ـــَت َتَكرُّ ـــإِْن َقبِْل ـــِحَساُن َف ـــنَّ الـ ُه

 َفُمُهوُرُهــنَّ َشــَفاَعٌة َحْســَناُء

َبـــِويُّ إِبَّـــاَن َحَيـــاِة  َوَقـــْد َظَهـــَر املِديـــُح النَّ
ــَد  َم، َوَذاَع َبْعـ ــلَّ ــِه َوَسـ ــىلَّ اهلُل َعَلْيـ ــيِّ َصـ بِـ النَّ
ِة  ْعـــَوِة اإِلْســـاَلِميَّ َذلِـــَك َمـــَع اْنِطـــاَلِق الدَّ
َأِن  إىَِل  ِة،  اإِلْســـاَلِميَّ الُفُتوَحـــاِت  َوِشـــْعِر 
ـــاِرِض  ـــِن الَف ـــَع اْب ـــوِفِّ َم ـــْعِر الصُّ ـــَط بِالشِّ اْرَتَب

 . ِضِّ يـــِف الـــرَّ ِ َوالرشَّ

َبـــِويَّ َلْ َيْنَتِعـــْش  َوَلِكـــنَّ َهـــَذا املِديـــَح النَّ
ـــَعَراِء  ــِه إِلَّ َمـــَع الشُّ ْك َبَصَمتِـ َوَيْزَدِهـــْر َوَيـــرْتُ
ــِد  ـ مَّ ــاِعِر ُمَ ـ ــَع الشَّ ــًة َمـ ـ ــَن، َوَخاصَّ ِريـ املَتَأخِّ
ـــِن َســـِعيٍد الُبوِصـــرِييِّ )608هــــ - 696هــــ(  اْب
ـــَعَراِء الِذيـــَن  الـــِذي َعاَرَضـــُه َكثِـــرٌي ِمـــَن الشُّ
ـــَذا  ـــى ِف َه ـــَدُه. َوَل َنْنَس ـــْوا َبْع وُه َأْو َأَت ـــاَصُ َع
ـــَعَراَء املَغاِرَبـــَة َواأَلْنَدُلِســـيِّنَي  املْضـــَمِر الشُّ

ْدِق َواإلِْخَلِص  َتْعِبريَاٌت َساِمَيٌة َعْن َعَواِطَف ِديِنيٍَّة ُمْفَعَمٍة ِبالصِّ

النَّبَِويُّ املدِيحُ 
الِذيـــَن َكاَن َلــــُهْم َبـــاٌع َكبِـــرٌي ِف املِديـــِح 

. َبـــِويِّ النَّ

ـــْعِر  ـــَن الشِّ ـــْوِع ِم ـــَذا النَّ ـــاِدُح ِف َه ـــاِعُر امل الشَّ
ــِه  ــرِيِه ِف َأَداِء َواِجَباتِـ ــرُي إىَِل َتْقِصـ ــيِّ ُيِشـ ينِـ الدِّ
تِـــِه  ـــِة، َوَيْذُكـــُر ُعُيوَبـــُه َوَزلَّ ْنَيِويَّ ـــِة َوالدُّ ينِيَّ الدِّ
ـــا اهلَل  ـــا، ُمَناِجًي ْنَي ـــِه ِف الدُّ ـــَرَة ُذُنوبِ ـــيَنَة َوَكْث املِش
ـــُه  ـــا ِمْن ـــاُه، َطالًِب ـــَتْعِطًفا إِيَّ ـــْوٍف، ُمْس ـــْدٍق َوَخ بِِص
ـــِر  ـــَك إىَِل ِذْك ـــَد َذلِ ـــُل َبْع ـــَرَة. َوَيْنَتِق ـــَة َواملْغِف ْوَب التَّ
ـــا ِف  َم، َطاِمًع ـــلَّ ـــِه َوَس ـــىلَّ اهلُل َعَلْي ـــوِل َص ُس الرَّ

ـــِة.  ـــْوَم الِقَياَم ـــَفاَعتِِه َي َش

املِديـــِح  َوِشـــْعُر 
اْمتِـــَداٌد  ُهـــَو  َبـــِويِّ  النَّ
الـــِذي  املـــْدِح  لِِشـــْعِر 
ُل َأْكَثـــَر اأَلْغـــَراِض  ُيَشـــكِّ
ـــاًرا  ـــا َواْنتَِش ِة ُذُيوًع ـــْعِريَّ الشِّ
ـــَرِبِّ  ـــْعِر الَع ـــِة الشِّ ِف َخِريَط
ـــِة،  ـــَر ُعُصـــوِرِه املَتاَلِحَق َعْبـ
ـــَذا  ـــا ِبَ ـــلَّ ُمْرَتبًِط ـــْد َظ َوَق
ــَه  ـ ــُه َوجَّ ـ ــِل، َوَلِكنَّ اأَلْصـ

ـــَعَراِء إىَِل ِوْجَهـــٍة َجِديـــَدٍة بَِحْيـــُث  ــَمَم الشُّ اْهتِـ
بِـــيِّ  َيُكـــوُن املْمـــُدوُح ِفيَهـــا ُهـــَو َشـــْخُص النَّ
َم، َوَتُكـــوُن ِســـرَيُتُه  َصـــىلَّ اهلُل َعَلْيـــِه َوَســـلَّ

ــاِء. َنـ ــْدِح َوالثَّ ــَداُر املـ ــَي َمـ ــُه ِهـ َوَدْعَوُتـ

َبِويِّ َعــِن املَدائِِح  َتِلــُف ِشــْعُر املِديــِح النَّ ُربَّـــمَ َيْ
اِســنِِهْم،  َمَ َوِذْكــِر  بِاأَلْحَيــاِء  املْعنِيَّــِة  اأُلْخــَرى 
ــَد  ــْت َبْع ــمِّ ِقيَل ــِب اأَلَع ــُة ِف الَغالِ َبِويَّ ــُح النَّ َفاملَدائِ

َم. ــلَّ ــِه َوَس ــىلَّ اهلُل َعَلْي ــوِل َص ُس ــاِة الرَّ َوَف

ـــىَل  ـــاِء َع ـــاُرِف اأُلَدَب ـــْن َتَع ـــِم ِم ْغ ـــىَل الرَّ َوَع
َأنَّ ُكلَّ ِشـــْعٍر ُيَقـــاُل َبْعـــَد الَوَفـــاِة ُيَعـــدُّ ِرَثـــاًء، 
ـــىلَّ اهلُل  ـــوِل َص ُس ِة الرَّ ـــْخِصيَّ ـــَل ِف َش ـــُه إَِذا ِقي َفإِنَّ
ـــْم َلــــَحُظوا  ُ ـــا؛ َوَكَأنَّ ى َمِدحًي َم ُيَســـمَّ ـــلَّ ـــِه َوَس َعَلْي
ـــوُل  َم َمْوُص ـــلَّ ـــِه َوَس ـــىلَّ اهلُل َعَلْي ـــوَل َص ُس َأنَّ الرَّ
اِطُبـــوَن  اِطُبوَنـــُه َكـــَم ُيَ ـــْم ُيَ ُ احلَيـــاِة، َوَأنَّ

اأَلْحَيـــاَء.

َبِويَّـــُة  ُالنَّ َوَهَكـــَذا اْســـَتَطاَعِت املَدَائـــُح 
ــًدا  ــا َجِديـ ـ ــُح َفنًّ ــَها، َفُتْصبِـ ــَتِقلَّ بَِنْفِسـ َأْن َتْسـ
َيْنَضـــاُف إىَِل اأَلْغـــَراِض 
ــاِدُر  ــا َمَصـ ـ َدْتَ ــي َحدَّ التِـ
ـــا  َ نَّ أِلَ ؛  اأَلَدِبِّ ْقـــِد  النَّ
ــًة  ـ يَّ ــَرًة َفنِّ ــْت َظاِهـ َأْصَبَحـ
ــي  ــا التِـ ُتَهـ ــا ُخُصوِصيَّ َلَـ
َباِقـــي  َعـــْن  ُزَهـــا  ُتَيِّ

اأُلْخـــَرى. الُفُنـــوِن 

ِشـــْعُر  َوَيْســـَتْوِحي 
ــُه  َتـ ــِويِّ َمادَّ َبـ ــِح النَّ املِديـ
َوُرْؤَيَتـــُه  اإِلْبَداِعيَّـــَة 
ًل  َأوَّ الَكِريـــِم  الُقـــْرآِن  ِمـــَن  َة  اإِلْســـاَلِميَّ
يَفـــِة َثانًِيـــا. َكـــَم َأنَّ  ِ َبِويَّـــِة الرشَّ ِة النَّ ـــنَّ َفالسُّ
َبِويَّـــَة الَعِطـــَرَة ُتَعـــدُّ َمِعيًنـــا َل  ـــرَيَة النَّ السِّ
ـــَعَراُء َأْشـــَعاَرُهْم  َيْنَضـــُب َيْســـَتْلِهُم ِمْنـــَه الشُّ
ـــٍة  ُموَع ـــُل ِف َمْ ـــا َتَتَمثَّ َ ـــًة َأنَّ ـ ـــْم، َخاصَّ َوَمَدائَِحُه
َفـــاِت التِـــي ُكتَِبـــْت  ِمـــَن الَوَثائِـــِق َواملُصنَّ
ُســـوِل َصـــىلَّ اهلُل َعَلْيـــِه  َحـــْوَل ِســـرَيِة الرَّ

َم. َوَســـلَّ

َبِويَُّة  املَداِئُح النَّ

أَْصَبَحْت أََحَد الُفُنوِن 

املَضاَفِة إَِل األَْغرَاِض 

َدْتَها َمَصاِدُر  الِتي َحدَّ

النَّـْقـِد األََدِبــيِّ
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َم،  بِيِّ َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ْعُر الِذي َيْنَصبُّ َعَل َمْدِح النَّ ُه َذلَِك الشِّ َبِويُّ بَِأنَّ ُيْعَرُف املِديُح النَّ
ْوِق إىِل ُرْؤَيتِِه َوِزَياَرِة َقْبِِه  ِة َوإِْظَهاِر الشَّ ِة َوالـَخْلِقيَّ َوَذلَِك ِمْن ِخَلِل ِذْكِر ِصَفاتِِه الـُخُلِقيَّ
َم، َوَأْيًضا ِمْن ِخَلِل احلِديِث  َسِة التِي َتْرَتبُِط بَِحَياتِِه َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ َواأَلَماِكِن املَقدَّ

ِة،  ينِيَّ ْعبرِِي َعِن الَعَواِطِف الدِّ َبِوّي َلْوٌن ِمَن التَّ َعْن ُمْعِجَزاتِِه َوِذْكِر ِسرَيتِِه الَعِطَرِة. َواملِديُح النَّ
ْدِق َواإِلْخَلِص. َكَم  ا اَل َتْصُدُر إاِلَّ َعْن ُقُلوٍب ُمْفَعَمٍة بِالصِّ َ نَّ ِفيِع؛ أِلَ َوَباٌب ِمَن اأَلَدِب الرَّ

ُف. ْعِر التِي َأَذاَعَها التََّصوُّ ا َفنٌّ ِمْن ُفُنوِن الشِّ َ ُة بَِأنَّ َبِويَّ َفِت املَدائُِح النَّ ُعرِّ
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا أَْن َتْسَمَع بالـُمَعْيِديِّ َخرْيٌ ِمْن أَْن َتَراُه

َأ  رَّ َمْن َهَذا الِذي َتَ
َعىَل َمَسالِِح املِلِك 

ْعَمِن َفَأَغاَر َعَلْيَها؟ النُّ

َوِلَ َلْ َيْقبِْض َعَلْيِه ُجُنوُدَنا؟

ٍة ُيْفِلُت  ِف ُكلِّ َمرَّ
اَعٍة ِمْنُهْم برَِبَ

َلَقْد ِعيَل َصرْبِي ِمْن َهَذا 

الـُمَعْيِديِّ

َلَدىَّ َرْأٌي َيا َسيِِّدي، َفَلْو 
َرَأْيَت َأْن َأْعِرَضُه

َأَرى َأْن ُتْرِسَل ِف َطَلبِِه 
َث َمَعُه َوَتَتَحدَّ

إِْن َأْعَجَبَك َحِديُثُه 
ْبَتُه ِمْنَك َقرَّ َوَما َفائَِدُة َذلَِك؟

َهاِت َما ِعْنَدَك

ُهْم  َأَيْعَجُز ُجُنوُدَنا ُكلُّ
َعِن اإِلْمَساِك بِِه؟

ُه َفاتٌِك  َيا َسيِِّدي إِنَّ
َوُمَراِوٌغ

ُه الـُمَعْيِديُّ َيا َمْوَلَي إِنَّ
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ُب  َك َيا َرُجُل! َكْيَف ُأَقرِّ َوحْيَ
ِلِس؟ ْعُلوَك ِمْن َمْ َهَذا الصُّ

ُه إِْن َظلَّ ُيِغرُي َعىَل  َيا َمْوَلَي، إِنَّ
ُه َفَفَعَل َكَم َيْفَعُل َمالَِك َأْغَرى َغرْيَ

َكَم َأنَّ ُوُجوَدُه بِالُقْرِب ِمْنَك َسْوَف ُيِيُف 
ُل َلُه َنْفُسُه اإِلَغاَرَة َعىَل َأْمَوالَِك ُكلَّ َمْن ُتَسوِّ

اجلِميُع َيْعَلُم َأنَّ َكِلَمَة َمْوَلَي 
ْيِف ْعَمِن َكالسَّ املِلِك النُّ

َلْو َأْعَطْيَتُه اأَلَماَن َلْطَمَأنَّ 
َوَحَضَ إَِلْيَك َيا َمْوَلَي

ْأُي.. َسْوَف  نِْعَم الرَّ
ُأْرِسُل ِف َطَلبِِه

َرُجٌل ُيْدَعى الـُمَعْيِديَّ َيْسَتْأِذُن 
ُخوِل َيا َمْوَلَي ِف الدُّ

َهْل َأْنَت الـُمَعْيِديُّ 
الِذي َأْرَهَق ُجْنَدَنا؟

َدْعُه َيْدُخُل

ا اهلُل املِلَك َحيَّ َأْوِضْح َكاَلَمَك َيا َرُجُل.. 
َماَذا َتْقِصُد؟

َشى احلُضوَر  ُه َقْد َيْ َوَلِكنَّ
َلْو َطَلْبَناُه
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اعالن

َنَعْم َيا َمْوَلَي، َما إِْن َجاَءيِن 
َرُسوُلُكْم َحتَّى َهْرَوْلُت إَِلْيُكْم

َأَما ِخْفَت َأْن َأْقُتَلَك َوَقْد 
َأَغْرَت َعىَل َأْمَوالَِنا؟

ْعَمَن َل  َعِلْمُت َأنَّ املَِلَك النُّ
ِلُف َوْعَدُه َوَل َيْنُقُض َعْهَدُه ُيْ

ههههه.. َأْن 
َتْسَمَع بِالـُمَعْيِديِّ 

َخرْيٌ ِمْن َأْن َتَراُه

َم املْرُء  َيا َمْوَلَي إِنَّ
بَِأْصَغَرْيِه: َقْلبُِه َولَِسانُِه

ُتْعِجُبنِي ِحْكَمُتَك 
ُبَك  َوَشَجاَعُتَك، َسْوَف ُأَقرِّ
ِمنِّي َوَأْجَعُلَك ِف َحاِشَيتِي



اَفَظِة نِيَنَوى َشَمَل الِعَراِق، َوِهَي َثاِن َأْكَبِ  ٌة، َتَقُع يِف َمْرَكِز حُمَ الـَمْوِصُل َمِديَنٌة ِعَراِقيَّ
َيِت املْوِصُل بَِذلَِك االْسِم بَِسَبِب َمْوِقِعَها احلَيِويِّ  َمِديَنٍة يِف الِعَراِق َبْعَد َبْغَداَد، ُسمِّ

ِر  َتي َنْ ا َتِصُل َبْيَ ِضفَّ َ ِق َوالَغْرِب، َكَم َأنَّ ْ َمِل َواجلُنوِب َوالشَّ الَواِصِل َبْيَ الشَّ
« بَِسَبِب اْعتَِداِل َطْقِسَها يِف َفْصَلِ  بِيَعْيِ ِدْجَلَة لُِوُقوِعَها َعَلْيِه، َكَم ُيْطَلُق َعَلْيَها »ُأمُّ الرَّ

ا.  بِيِع، َو»احلْدَباُء« اِلْحتَِداٍب يِف ِدْجَلتَِها َواْعِوَجاٍج يِف َجَرَياِنَ اخلِرْيِف َوالرَّ

 ُأمُّ الرَِّبيَعْيِن َوَأْرُض الحَضاَراِت

ــُة  ــُة الَقِديَمـ ــُع املِديَنـ َوَتَقـ
ـــِة ِمـــْن  ـــِة الَغْربِيَّ فَّ َعـــىل الضِّ
ــُة  ــا املِديَنـ ـ ــَة، َأمَّ ــِر ِدْجَلـ ـ َنْ
ْت إىِل  ــدَّ ــِد اْمَتـ ــُة َفَقـ احلِديَثـ
ِمـــَن  ِقيَّـــِة  ْ الرشَّ ـــِة  فَّ الضِّ
بِاآلَثـــاِر  َوُتِيـــُط  ْهـــِر،  النَّ
ــَوى،  ــِة نِيَنـ ِة ملِديَنـ ــوِريَّ اآلُشـ

املْوِصـــِل  َمِديَنـــُة  َوَتْبُعـــُد 
ـــَمِل  ـــاَفَة 362 كـــم إىِل الشَّ َمَس
ـــَداَد. ـــِة َبْغ ـــْن َمِديَن ـــْرِبِّ ِم الَغ

ـــِل  ـــُة املْوِص ـــُع َمِديَن َوَتَتَمتَّ
بُِمَنـــاٍخ ُمْعَتـــِدٍل َمائِـــٍل إىِل 
ْفِء؛ َوَذلِـــَك بَِســـَبِب  الـــدِّ
اْرتَِفاِعَهـــا َعـــْن ُمْســـَتَوى 

ـــُل  ـــِذي َيِص ـــِر ال ـــْطِح الَبْح َس
ـــًرا. إىِل 223 ِمـْتـ

ـــا  َتَْتِلـــُك املْوِصـــُل َتاِرْيً
َطِويـــاًل َيُعـــوُد إىِل َمـــا َقْبـــِل 
ــُع  ــرُي املََراِجـ ــاَلِد؛ إِْذ ُتِشـ امليـ
ـــوِريِّنَي  ـــةُ إىِل َأنَّ اآلُش ـ اِرِييَّ التَّ
ـــُذوا ِمـــْن َمِديَنـــِة نِيَنـــَوى  َ اتَّ

ُ
املْوِصل
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ـــنَي  ـــاِء اأُلَمِويِّ ـــُر اخلَلَف ـــى آِخ ـــاَرِة، َوَبَن احلَج
ا ِفْيَهـــا، َوَبَنـــى  ـــٍد ِجـــْسً مَّ َمـــْرَواُن ْبـــُن ُمَ
ــِذِه  ــالَل َهـ ــِل. َوِخـ ــَة املْوِصـ ــا َقْلَعـ َأْيًضـ
ـــِة  ـــِل الَعَربِيَّ ـــَرُة الَقَبائِ ْت ِهْج ـــَتَمرَّ ِة اْس ـــرْتَ الَف
إَِلْيَهـــا، َوِمـــَن الَقَبائِـــِل التِـــي َهاَجـــَرْت ِف 
ـــَزُة،  ـــْيَباُن، َوَعْن ـــُب، َوَش ـــَرِة: َتْغِل ـــِذِه الَفْتـ َه

َوَربِيَعـــُة، َوَخـــْزَرُج.

ــاِلِ  ــَن املَعـ ــَدًدا ِمـ ــُل َعـ ــمُّ املْوِصـ َوَتُضـ
ـــي  ـــاَراِت التِ ـــىَل احلَض ـــُدلُّ َع ـــي َت ـــَة الت املِهمَّ
َمـــِن،  َقاَمـــْت َعـــىل َأْرِضَهـــا ُمْنـــُذ َقِديـــِم الزَّ
ـــَي  ـــُروُد«، َوِه ْم ـــاِلِ »النُّ ـــَك املَع ـــَرِز تِْل ـــْن َأْب َوِم
ـــِح«  ِة »َكالِ ـــِة اآلُشـــوِريَّ الْســـُم الــــَحاِل لِلَمِديَن
ـــَة،  انَِي ـــوِريِّنَي الثَّ ـــَة اآلُش ـــْت َعاِصَم ـــي َكاَن َوالتِ
ـــاَلِد،  ـــَل املي ـــِث َقْب الِ ـــْرِن الثَّ ـــا ِف الَق َوَذاَع ِصيُتَه

ـــرَياٍن َذاِت  ـــَمٍت لِثِ سَّ ـــُة ُمَ ـــمُّ املِديَن َوَتُض

َبـــاَل  َأْجنَِحـــٍة، َوَبَقاَيـــا َقْصــــِر آُشـــوَر َناِصْ
الثَّـــايِن، َوَمَقابِـــَر َمَلِكيَّـــًة َتُضـــمُّ ُكُنـــوًزا 
ــوَر  ــُة آُشـ ــَك َمِديَنـ ــًة، َوَكَذلِـ ـ ــا َذَهبِيَّ َوِقَطًعـ
ــاٍت  ــمُّ َمْنُحوَتـ ــٌة َتُضـ ـ ــٌة َتاِرِييَّ ــَي َمِديَنـ َوِهـ
َوآَثـــاًرا ِمـــْن َعْهـــِد املِلـــِك اآلُشـــوِريِّ 
ـــَس،  ـــاِت َخَن ـــِب َمْنُحوَت ـــْنَحاِريَب، إىِل َجانِ َس
ــِه آَثـــاٌر  ــَو ُمْتَحـــٌف َأَثـــِريٌّ َطبِيِعـــيٌّ ِفيـ َوِهـ

ا. ــدًّ ــٌة ِجـ َقيَِّمـ

َوِمـــْن َمَعـــاِلِ املْوِصـــِل، ِمْئَذَنـــُة اجلاِمـــِع 
ــَرُف  ــٌة ُتْعـ ــٌة َمائَِلـ ــَي ِمْئَذَنـ ، َوِهـ ــوِريِّ ـ النُّ
ـــاِلِ  ـــَهِر َمَع ـــْن َأْش ـــدُّ ِم ـــاِء، َوُتَع ـــِم احلْدَب بِاْس
ـــوَدِة ِف  ـــآِذِن املْوُج ـــَدِم امل ـــْن َأْق ـــِل َوِم املْوِص
ـــَع. َوِمـــْن َمَعامِلَهـــا  الَعـــاَلِ اإِلْســـالِميِّ َأْجَ
ـــوُر  ـــَو ُس ـــُم، َوُه ـــَوى الَقِدي ـــوُر نِيَن ـــا ُس َأْيًض
ًة  املِديَنـــِة الَقِديـــُم، َوُأِعيـــَد بَِنـــاُؤُه َمـــرَّ
ـــوُر ِمـــْن َبَقاَيـــا  ُأْخـــَرى، َوُيَعـــدُّ َهـــَذا السُّ
ِة، َوِمْنَهـــا َأْيًضـــا  َمِديَنـــِة نِيَنـــَوى اآلُشـــوِريَّ

. ـــْمِس اآلُشـــوِريُّ َمْعَبـــُد آلِــــَهِة الشَّ

إىِل الَغـــْرِب ِمـــَن املْوِصـــِل َعاِصَمـــًة َلــــُهْم، 
ــاِم  ــا، َوِف َعـ ــَواًرا َوِقالًعـ ــا َأْسـ ــْوا ِفيَهـ َوَبَنـ
ـــُحْكِم  ـــَوى لِـ ـــْت نِيَن ـــاَلِد َخَضَع ـــَل املي 612 َقْب
ـــَرِت  ـــٍة َدمَّ ـــَد َمْعَرَك ـــنَي َبْع ـــِميِدّينَي َوالَكْلَدانِّي الـ
ـــاِل  ـــاَد َأَه ـــِة َع ـــاِء املَْعَرَك ـــَد اْنتَِه ـــَة، َوَبْع املِديَن
ـــْم  اَرُتُ ـــَدَأْت ِتَ ـــا، َوَب ـــِل إَِلْيَه ـــَوى َواملْوِص نِيَن
ـــِة  ـــِل الَعَربِيَّ ـــَرِة الَقَبائِ ـــاِد ِهْج ـــَع اْزِدَي ـــُر َم َتْزَدِه
ـــاِم. ـــِة الشَّ ـــِن َوَباِدَي اِفَدْي ـــالِد الرَّ ـــْي بِ إىِل ِمْنَطَقَت

ـــَت ِقَيـــاَدِة  َفَتـــَح الَعـــَرُب املْســـِلُموَن َتْ
ـــْن  ـــَل ِم ـــِزيِّ املْوِص ـــَكِل الَعْن ـــِن اأَلْف ـــيِّ ْب ِرْبِع
ــْت  ــٍة َكاَنـ ـ ــَل َعَربِيَّ ــاَعَدِة َقَبائِـ ــالِل ُمَسـ ِخـ
ــَحَبْت  ــِد اْنَسـ وِم؛ َفَقـ ــرُّ ــَع الـ ــْرٍب َمـ ِف َحـ
َهـــِذِه الَقَبائِـــُل ِمـــْن تِْكِريـــَت إىِل املْوِصـــِل 
ـــَد  ـــوا، َوِعْن َزُم ـــِلِمنَي اْنَ وُم َأنَّ املْس ـــرُّ ـــنَّ ال َفَظ
ُدُخـــوِل الَقَبائِـــِل إىِل املْوِصـــِل َســـْيَطُروا 
ـــا، َوَدَخَلـــْت َبْعَدَهـــا ُجُيـــوُش  َعـــىل َأْبَواِبَ
اُن  ـــكَّ ـــدَّ ُس ـــَنَواٍت اْرَت ـــَد 4 َس ـــِلِمنَي. َوَبْع املْس
ـــِر  ـــىل إِْث ـــْت َع ـــالِم، َوَقاَم ـــِن اإِلْس ـــِة َع املِديَن
َذلِــــَك ُحـــُروٌب 

ـــْيَطَرِة  َجِديـــَدٌة َنَجَحـــْت ِف َفـــْرِض السَّ
ـــاَن  ـــِن َعفَّ ـــَمَن ْب ـــِة ُعْث ـــالَل ِخالَف ـــا. َوِخ َعَلْيَه
اْزَداَدْت ِهْجـــَراُت الَعـــَرِب إىِل املْوِصـــِل 
ـــِة  َبْعـــَد اْســـتِْقَراِرَها، َوِمـــَن الَقَبائِـــِل الَعَربِيَّ
التِـــي َهاَجـــَرْت إَِلْيَهـــا اأَلْزُد، َوِكْنـــَدُة، 
ـــَة  ـــِد َعْرَفَج ـــٍس. َوِف َعْه ـــُد َقْي ٌء، َوَعْب ـــيِّ َوَط
ـــَعِت املِديَنـــُة،  اْبـــِن َهْرَثَمـــَة الَباِرِقـــيِّ َتَوسَّ
ـــا ِف  ـــَع َجاِمُعَهـــا. َأمَّ ُرَهـــا َوَتَوسَّ َوَكُثـــَر ُعمَّ
َعْهـــِد ِخالَفـــِة َعـــِيِّ ْبـــِن َأِب َطالِـــٍب َفَقـــِد 
ـــِت  ـــا، َوَأْصَبَح ـــُة إَِلْيَه ـــَرُة الَعَربِيَّ اْزَداَدِت الْج
ــرًيا.  ا َكبِـ انِيًّ ــكَّ ــَداًدا ُسـ ــُك َتْعـ ــُة َتَْتِلـ املِديَنـ
ـــَعِت املْوِصـــُل  ، َتَوسَّ َوِف الَعْهـــِد اأُلَمـــِويِّ
ــِعْيُد  ــا اأَلِمـــرُي َسـ َرَهـ ، َوَعمَّ ــرَبَ بَِشـــْكٍل َأْكـ
ْبـــُن َعْبِداملِلـــِك ْبـــِن َمـــْرَواَن، َوَبَنـــى ِفيَهـــا 
ـــَن  ـــًة ِم ـــَف َأْرِصَف ـــوَن َوَرَص احلُص

َمِديـــَنـُة المـْوِصــــــــِل َحاِضَنُة »ِدْجَلَة«
 َوَمْقَصُد الَقـــــــــَباِئِل الَعَرِبـيَِّة
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ِمَن املْؤِسِف َأنَّ ِصَناَعَة 
َلِح َأْصَبَحْت  السِّ
ِحْكًرا َعَل الَغْرِب

ائَِجُة  ا البَِضاَعُة الرَّ َ إِنَّ
التِي َيبِيُعَها الَغْرُب 
الِِث لُِدَوِل الَعاَلِ الثَّ

ُج اخلَلَفاِت َبْيَ  َهْل َتْعَلُموَن َأنَّ الَغْرَب ُيَؤجِّ
اِء َأْسِلَحتِِه؟ َوِل َحتَّى َتَتَساَبَق َعَل ِشَ َهِذِه الدُّ

ُل َمْن َصَنَع  َوُهْم َكَذلَِك َأوَّ
وْربِيَد َواْسَتْخَدَمُه الطُّ

َمْن ِمْن ُعَلَمِء الَعَرِب 
َقاَم بَِذلَِك اأَلْمِر؟

الِكيْمَيائِيُّ َوالَعْسَكِريُّ َنْجُم 
اُح مَّ يِن َحَسُن الرَّ الدِّ

َوَهْل َهَذا الَكَلُم 
ٌف بِِه؟ ٌق َوُمْعَتَ ُمَوثَّ

ٌن َيا َوَلِدي ِف َكثرٍِي  ُه ُمَدوَّ إِنَّ
ِة ِة َواأَلْجَنبِيَّ ِمَن املَراِجِع الَعَربِيَّ

َف إَِل َهَذا الَعاِلِ  َعرُّ ُأِريُد التَّ
الَعَرِبِّ الَكبرِِي

لأَِلَسِف َلْيَس َلَديَّ ُكُتٌب 
َتَتَناَوُل َحَياَتُه

ُكْنُت َأَتَنَّى َأْن َيُكوَن لِْلَعَرِب 
َناَعِة ْبُق ِف َهِذِه الصِّ السَّ

ْبُق ِفيَها،  َلَقْد َكاَن لِْلَعَرِب ِفْعًل السَّ
َياَدِة وا َعِن الرِّ لَّ ُهْم َتَ َوَلِكنَّ

َكْيَف َذلَِك؟ َلْ 
َأْعِرْف ِسَلًحا ِمَن 
اأَلْسِلَحِة احلِديَثِة 

اْبَتَكَرُه الَعَرُب!

َيْكِفي َأنَّ الَعَرَب ُهْم 
ُل َمِن اْسَتْخَدَم الَباُروَد  َأوَّ

بَِشْكِلِه الِكيْمَيائِيِّ ِف 
َراِت ِصَناَعِة املَتَفجِّ

َوَلِكنِّي َلْ َأْسَمْع َعْن َذلَِك ِمْن َقْبُل

رسوم: 

وجدان توفيق



2425

َوَلِكنِّي َأْسَتِطيُع َأْن ُأْرِشَدَك إَِل َمْوِقٍع 
ِة َتُِد ِفيِه ُكلَّ َما  َبَكِة الَعْنَكُبوتِيَّ َعَل الشَّ

ُتِريُد َأْن َتْعِرَفُه َعْنه

ا َقْبَل َأْن  َبْل َعَرَفنِي َعْسَكِريًّ
َيْعِرَفنِي َعالِـًم

َكْيَف َذلَِك؟ إِنَّ ُكُتَبَك َتُدلُّ َعَل ِعْلِمَك، 
َفَمَذا َيُدلُّ َعَل َأنََّك َعْسَكِريٌّ ُمَقاتٌِل؟

ْبُت  اُح(؛ َفَقْد ُلقِّ مَّ َيُدلُّ َعَل َذلَِك َلَقبِي )الرَّ
ْمِح َهَذا َصِحيٌح، َكْيَف َغاَب بِِه لِـَمَهاَرِت الَفائَِقِة ِف اْستِْخَداِم الرُّ

َعنِّي َذلَِك؟!

ِة املْذِهَلِة  َكَم ُعِرْفُت بَِأَسالِيبِي الَعْسَكِريَّ
َة َواْبتَِكاِري َوَتْطِويِري اأَلَدَواِت احلْربِيَّ

َوَكْيَف ُكْنَت َتُِد َوْقًتا لِلِعْلِم 
َوَأْنَت َمْشُغوٌل بِاملَعاِرِك؟

ْرُت ُكلَّ َحَياِت  َيا ُبَنيَّ َلَقْد َسخَّ
لِلِجَهاِد ِف َسبِيِل اهللِ

َوَما َعَلَقُة َذلَِك بِالِعْلِم؟

َلَقْد َرَأْيُت الَكثرَِي ِمَن الُعَلَمِء، َفَلْم َأَر 
َأَحًدا َتْكُسوُه اهلْيَبُة ِمْثَلَك

َفَهْل َتِيُل إَِل الِعْلِم 
َأِم الِقَتاِل؟

َيا ُبَنيَّ َأَنا ُمَقاتٌِل 
ْفُت ِعْلِمي  َوظَّ

َواْسَتْثَمْرُتُه ِف اجِلَهاِد

َوَلِكنَّ الَعاَلَ َعَرَفَك َعالِـًم 
ا َأْكَثَر ِمْن َمْعِرَفتِِه بَِك َعْسَكِريًّ

َيا ُبَنيَّ َأَنا َعْسَكِريٌّ ُمَقاتٌِل 
َقْبَل َأْن َأُكوَن َعالِـًم
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َكَم َيُقوُلوَن، احَلاَجُة 
َم  اِع، َفُكلَّ ُأمُّ االْخِتَ

َواَجَهْتَنا ُمْعِضَلٌة 
َعَكْفُت ِف َمْعَمِل َحتَّى 

َأِجَد هَلَا َحلًّ

ْثنِي َعِن الُكُتِب التِي  َحدِّ
ُقْمَت بَِتْصنِيِفَها

َوَما َأْشَهُر احلُروِب التِي 
ا؟ َشاَرْكَت ِبَ

َلْن َأْنَسى ُمَشاَرَكتِي ِف احلْرِب 
ابَِعِة  ِة السَّ ِليبِيَّ ِضدَّ احلْمَلِة الصَّ
ِة التِي َكاَن  اِت الَفَرْنِسيَّ َوالُقوَّ

اِسُع َيُقوُدَها ُلِويُس التَّ

ملاَذا َذَكْرَت َهِذِه 
احلْرَب ُدوَن َغرْيَِها؟

َفَم َأْشَهُر الُكُتِب 
ْفَتَها؟ التِي َصنَّ

ْبِق ِف اْبتَِكاِر  َعَرْفُت َأنََّك َصاِحُب السَّ
ِة َعَدٍد َكبرٍِي ِمَن اأَلَدَواِت احلْربِيَّ

وْربِيِد  َهَذا َصِحيٌح، َفبِاإِلَضاَفِة إَِل الطُّ
َع ُقْنُبَلًة  َل َمِن اْخَتَ َوَقَذائِِف الَباُروِد، ُكْنُت َأوَّ

ُموِع َلًة لِلدُّ ُل َمِن اْبَتَكَر ُقْنُبَلًة ُمَسيِّ َمًة َوَأوَّ ُمَنوِّ

ُة َواملَكائُِد  ِكَتاُب )الُفُروِسيَّ
ٌح  ُة( َوِفيِه َشْ احلْربِيَّ

ٌل لِِصَناَعِة الَباُروِد  ُمَفصَّ
بِاْستِْخَلِص ِمْلِح الَباُروِد ِمَن 
اِت بِيَعِة َوَتْفتِيتِِه ِف املْخَتَبَ الطَّ

َلَقِد اْسَتْخَدْمُت ِف َهِذِه 
احلْرِب املَداِفَع التِي 

ُتْطِلُق َقَذائَِف الَباُروِد، 
لَِدَرَجِة َأنَّ َمِلَك َفَرْنَسا 
َجَعَل َيْسَتِغيُث ِمْن َهَذا 

ُه  اجلِحيِم الِذي َتُصبُّ
َعَل ُجُيوِشِه

ا  َنَ اِرِب َأَرْدُت َأْن ُأَدوِّ ا ُخَلَصُة َتَ َ إِنَّ
ا اأَلْجَياُل الَقاِدَمُة َحتَّى َتْنَتِفَع ِبَ

ٍل  ُل َوْصٍف ُمَفصَّ َوَرَد ِف ُكُتبِي َأوَّ
ا، َوَتْزِويَد  ِة َواْستِْخَداَماِتَ اِريَّ َواِريِخ النَّ لِلصَّ

ِة اِريَّ َماِح َواأَلْسُهِم بِالَقَذائِِف النَّ الرِّ

َوَهْل َذَكْرَت َشْيًئا َعِن املْنَجنِيِق 
َواْستِْخَداِم الِعْلِم ِف ِقَتاِل اأَلْعَداِء؟

ْثُت َعْن )ِعْلِم احِلَيِل(  دَّ ْمِي بِاملْنَجنِيِق َوَتَ َة الرَّ َذَكْرُت َكْيِفيَّ
ُة( الِذي ُأْطِلَق َعَلْيِه ِفيَم َبْعُد )اهلْنَدَسُة امليَكانِيِكيَّ

َما الِذي َحَرْصَت َعَل 
َنُه ُكُتُبَك؟ َأْن َتَتَضمَّ



ـــِن  ـــَة ْب ـــُن ُمَعاِوَي ـــاُد ْب ، ِزَي ـــاِنُّ ْبَي ـــُة الذُّ ابَِغ ـــا النَّ َأَن

ـــا  ـــاِنٌّ َأًب ـــوٍع، ُذْبَي ـــِن َيْرُب ـــاِب ْب ـــِن ِضَب ـــِر ْب َجابِ

ـــا، َوُكْنـــُت ُأَكنَّـــى بِـــَأِب ُأَماَمـــَة َوَأِب  َوُأمًّ

ـــُب  ـــُت ُأَلقَّ ـــَم ُكْن ـــاَي، َك ـــا اْبَنَت ـــَة، َوُهَ ُثَمَم

ــُتِهْرُت،  ــِب اْشـ َقـ ــَذا اللَّ ـ ــِة، َوِبَ ابَِغـ بِالنَّ

َوَلَعـــلَّ َمـــَردَّ َذلِـــَك إىِل ُنُبوِغـــي يِف 

ـــْن  ِدي َع ـــرُّ ـــِه، َوَتَف ـــي ِفي ِق ـــْعِري َوَتَفوُّ ِش

ـــْعِر  َأْقـــَراِن بَِفْهِمـــي ُأُصـــوَل الشِّ

ــْت  ــْد َكاَنـ ــُه؛ َفَقـ ــي ِمْنـ نِـ َوَتَكُّ

ــُروِب  ــَرِة احلـ ــاِت َعـــل َكْثـ َحَيـ

ا َحاِفَلـــًة بِاملْجـــِد  التِـــي َشـــِهْدُتَ

ـــَن  ـــرِي ِم ـــًة بِالَكثِ ، َوَحاِفَل ـــاِنِّ اإِلْنَس

َلـــْت  وَّ املَشـــاِعِر التِـــي َتَ

إىِل َأْشـــَعاٍر َخالِـــَدٍة. 

ـــُم ُشـــَعرَاِء ُعـــَكاٍظ ـــاِت َوُمَحكِّ َشـــاِعُر االْعِتَذاِريَّ
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ــْم  ــِري َوَأْكَثِرِه ــَعَراِء َعْصـ ــَرِز ُش ــْن َأْب ــا ِم َوَأَن
َنــْت  ُشــْهَرًة ِف َأَدِب، َوَقــْد ِعْشــُت ِف بِيَئــٍة َلوَّ
ِة،  ــانِيَّ ــِر اإِلْنَس ــَن املآثِ ــرٍي ِم ــْعِري بَِكثِ ــاِت َوِش َحَي
ْضــُت إىِل َكثِــرٍي ِمــَن  ُخُصوًصــا َأنَّنِــي َقــْد َتَعرَّ
ــْعِري  ْت ِف ِش ــظَّ ــَم َتَش ــي ُربَّ ــاِم التِ ــوِر اجِلَس اأُلُم
ــًرا. ــا ُمَؤثِّ ــُت نَِتاًج ــِة َوَأْخَرْج َع ــِدي املَتَنوِّ َوَقَصائِ

»ُذْبَيــاَن«،  اِف  َأْشَ ِمــْن  بَِأنَّنِــي  ُعِرْفــُت 
َتِديــُن  َكاَنــْت  »َنْجــٍد«  َقَبائِــَل  َأنَّ  َوَمْعــُروٌف 
ــُل ِف  ــاُن« َتْدُخ ــْت »ُذْبَي ــاِذَرِة، َوَكاَن ــَولِء لِلَمَن بِال
ــَن  ــَمَن ْب ْع ــَد »النَّ ــيٌّ َأْن َأْقِص ــَوَلِء، َفَبَدِه ــَذا ال َه
ــْد ُسَّ  ــي، َوَق ــِه ِمَدائِِح ــَي َعَلْي ــِذِر« َوَأْن ُأْضِف املْن
َبنـِـي ِمْنــُه َوَناَدَمنـِـي،  ُن« بُِوُفــوِدي َعَلْيــِه َفَقرَّ ْعــمَ »النَّ

. ــذَّ ــاِعَرُه الَف ــُت َش ــى َأْصَبْح َحتَّ
ــاِذَرِة  نِــي اْضُطــِرْرُت إىِل ُمَغــاَدَرِة َبــالِط املَن َلِكنَّ
ــهِ إىِل َبــالِط الَغَساِســَنِة؛ إِْذ َأْوَقُعــوا بُِذْبَيــاَن  َوالتََّوجُّ

ــَرًة،  ــًة ُمْنَك ــا َوْقَع َوَأْحالِفَه
ــْعِي  ــَن السَّ ا ِم ــدًّ ــْد ُب َوَلْ َأِج
َأْمَدُحُهــْم  الَغَساِســَنِة  إىِل 
ــي،  ــْن َقْوِم ــوا َع ــى َيُكفُّ َحتَّ
يَّـــةَ إىِل َمــْن  وا احلرِّ َوَيــُردُّ
َوَقــْد  ِمْنُهــْم،  َســَبْوُه 
َرائًِعــا  َمْدًحــا  َمَدْحُتُهــْم 

وُه. َأَسُ ــْن  َعمَّ َفَعَفــوا 
َذْنبِــي  َكاَن  َوبَِذلِــَك 

ــُم  ــَد َمِلِكِه ــٍة ِعْن ــاِذَرِة، َوبَِخاصَّ ــَد املَن ــًم ِعْن َعِظي
اْعتِــَذاَراِت  ِف  َبــَدْأُت  َوبَِذلِــَك  ِن«.  ْعــمَ »النُّ
ْعــَمِن« َفَعَفــا  ْمُتَهــا إىِل »النُّ املْشــُهْوَرِة، التِــي َقدَّ

َجِدْيــٍد. ِمــْن  َباَلِطــِه  إىِل  َوُعــْدُت  َعنِّــي، 
ــُت  ــي َوُكْن ــاَداِت َقْوِم ــْن َس ًدا ِم ــيِّ ــُت َس ُكْن

ــرْيَ  ــَة، َغ ــُم الَوَثنِيَّ ــُد آلَتُه ــي، َأْعُب ــِن َقْوِم ــىل ِدْي َع
ــٍة،  ــٍة َواِضَح ــىل ِحْكَم ــِوي َع َت ــْعِري َكاَن حَيْ َأنَّ ِش
ــِة. َم اخلْمــَر َواأَلْزَلَم ِف اجلاِهِليَّ ــْن َحــرَّ َوُكْنــُت ِمَّ
ًة َعِظيَمــًة؛ إِْذ َكاَن  ــًة ِشــْعِريَّ ْأُت َمَكاَن ــوَّ ــْد َتَب َوَق
ـــةِ َيْعِرُضــوَن َعــيَّ ِف املَواِســِم  ــَعَراُء ِف اجلاِهِليَّ الشُّ
ــٌة بُِســوِق ُعَكاٍظ،  ُب ِل ُقبَّ َأْشــَعاَرُهْم، َفــَكاَن ُيــْضَ

ــَعَراُء، َفَيْعِرُضــوَن َعــيَّ َأْشــَعاَرُهْم. َفَيْأتَِينـِـي الشُّ
ْعــَمِن ْبــِن املْنــِذِر«  َوَقــْد ُعــْدُت َبْعــَد َمــْوِت »النُّ
ــِد  ــاِت. َوَق ــَة َحَي ــا َبِقيَّ ــُت ِفيَه ــي َوَأْمَضْي إىِل َقبِيَلتِ
ُدوَن  ــوِّ ــَن ُيَ ــَعَراِء الِذي ــَن الشُّ ــي ِم نِ ــُتِهْرُت بَِأنَّ اْش
ُفــُه َوَأْصُقــُل  ُحوَنــُه، َبــْل َل َأَزاُل ُأَثقِّ ِشــْعَرُهْم َوُيَنقِّ
ــُة،  ــُة اجلْزَل يَباَج ــُظ َوالدِّ ْف ــَتِوَي اللَّ ــى َيْس ــِه َحتَّ ِفي
ــٍة َقِصيَدِت  َوَلَعــلَّ ِف َمِدحِيــي الَغَساِســَنَة -َوبَِخاصَّ
ـــُر َأْلَفاِظي  يَّ ــُة- َمــا َيُنــمُّ َعــْن َأنَّنـِـي ُكْنــُت َأَتَ الَبائِيَّ
ُل  ــَف ُأَشــكِّ ــايِن َوَكْي ُع ِف املَع ــوِّ ــَف ُأَن ــِرُف َكْي َوَأْع
َها  َأْســَتِهلُّ َوَأَنــا  ُصــوَرِت 
ْيــِل، َوَمــا  بَِوْصــِف ُطــوِل اللَّ

ــوٍم. ـــعَ َعــيَّ ِمــْن ُهُ مَّ َتَ
ـــْن  ـــَذاَراِت ِم ـــلَّ اْعتِ َوَلَع
ـــْعِر ِف  ـــِل َوَأْجـــَوِد الشِّ َأْجَ
، َفَقـــِد  الَعْصــــِر اجلاِهِلــــيِّ
ِف  بَِمْوِهَبتِـــي  اْســـَتَعْنُت 
ـــَوِر َواملَعـــايِن  اِع الصُّ اْخـــرِتَ
ُتَعـــدُّ  َقَصائِـــَد  َم  َقـــدِّ أِلُ
ـــِة  ْهَج ـــْدِق اللَّ ـــْن ِص ـــا ِم ـــَم ِفيَه ـــِع لِـ َوائِ ـــَن الرَّ ِم
ــْد  ــِة، َوَقـ يَباَجـ ــِن الدِّ ــِظ َوُحْسـ ْفـ ــُهوَلِة اللَّ َوُسـ
ــِذي  يُّ الـ ــَضِ ــي احلـ ــَك َذْوِقـ ــَعَفنِي ِف َذلِـ َأْسـ
َصنِـــي ِمـــْن ُخُشـــوَنِة الَبـــْدِو َوِمـــَن اأَلَنَفـــِة  َخلَّ

ــِة. ـ اجلاِمَ

ْبَياِنُّ  َكْيَف اْسَتَعاَن الذُّ

ِبَْوِهَبِتِه َوَذْوِقِه 

الحَضِيِّ يِف التََّخلُِّص 

ِمْن ُخُشْوَنِة الَبْدِو؟

بْيَانِيُّ الذُّ النَّاِبَغُة 



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكامل دراسِتهام العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االخرتاعات،  منصور  الجدُّ  يحبُّ 

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

وأكرث ما يزعجه وقوُع حفيِده  يف خطأ لغوّي، وكذلك 

تصُّفاتـه غـرُي املقبولة، لـذا فقد اخرتع له سـاعة يد 

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

ي
ي  وي  وي  و

و
إَِل َأْيَن َسَنتَِّجُه؟

اًل َنْوَع  َد َأوَّ اَل ُبدَّ َأْن ُنَحدِّ
ِة التِي َسَنْشَتِهَيا اهَلِديَّ

َكْيَف ُيْمِكُننِي 
ُمَساَعَدَتُكْم؟

َواُب َأْن َتُقوِل:  الصَّ
َنْحَتاُج إَِل َبْعِض الُكُتِب

َما َهَذا؟ َساَعٌة 
ُب اأَلْخَطاَء؟ ُتَصوِّ

َم  َدٌة، َفُكلَّ ا ِفْكَرٌة َجيِّ َ إِنَّ
َم اْسَتَفْدُتْم َبْت َلَكْم ُكلَّ َبْت َلُكِم َصوَّ َم َصوَّ قل: ُكلَّ

اْسَتَفْدُتْم

َكْيَف َأْحُصُل َعَل ِمْثِل 
اَعِة؟ َهِذِه السَّ

ٌة  ٌة ُمِبَّ َنا ُأْسَ إِنَّ
ِة َغِة الَعَربِيَّ لِلُّ

َنْحَتاُج َبْعَض 
الُكُتِب

ي اَل ُبدَّ َأْن  َة َيْوِم ِميَلِد َجدِّ َأْعَتِقُد َأنَّ َهِديَّ
َغِة َواأَلَدِب َقاَفِة َواللُّ َيُكوَن هَلَا َعَلَقٌة بِالثَّ

َيا ُبَنيَّ َأْسِكْت َهِذِه 
ـُتَنا ا ُتَشتِّ َ اَعَة َفإِنَّ السَّ

َهِذِه َمْكَتـَبٌة، ُيْمِكُن 
ا ِكَتاًبا َقيِّـًم  َأْن َنِجَد ِبَ

ي ِديِه إِل َجدِّ ُنْ

ِك  َدٌة؛ إِنَّ َجدَّ ِفْكَرٌة َجيِّ
ُيِبُّ الِقَراَءَة َواملَطاَلَعَة

ُيْدَهُش ِمْنَها

ُنِريُد َأْن ُنْحِضَ َلُه 
ًة َيْنَدِهُش ِمْنَها َهِديَّ

ي  وي  وي
 و

ي 
و

ي  وي  وي
 و

ي 
و
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ية
ها

لن
ا

ي  وي  وي  وي
و

ي اُع َجدِّ ا اْخِتَ إِنَّ
ُج  اٌع َرائٌِع، َلْيَتُه ُيَروِّ ا اْخِتَ َ إِنَّ

َلُه َحتَّى َتُعمَّ الَفائَِدُة

بِإِْصَداِر ُنَسٍخ َعِديَدٍة ِمْنَها، 
َوُيْمِكُنَنا َبْيُعَها بِاملْكَتَبِة

ُتْعَتـَبُ َهِذِه َأْفَضَل ِفْكَرٍة 
اَعِة ُطِرَحْت بَِشْأِن السَّ

ْعُتْم ِف إِْنَتاِج  َلْو َتَوسَّ
اَعِة، َأْضَمُن َلُكْم َبْيَع  السَّ

ُكلِّ َما ُتْنتُِجوَنُه

ِة  َأَنا َكَفْرٍد ِمْن َأْفَراِد اأُلْسَ
ٌد وٌع َجيِّ ُه َمْشُ َأَرى َأنَّ

َواُب َأْن َتُقوِل: بِِصَفتِي  الصَّ
ِة َفْرًدا ِمْن َأْفَراِد اأُلْسَ

ي َسْوَف  اَل َأُظنُّ َأنَّ َجدِّ
وِع ُيَواِفُق َعَل َهَذا املْشُ

ُه  ملاَذا اَل ُيَواِفُق؟ إِنَّ
َهاتِِه ِفُق َمَع َتَوجُّ َيتَّ

ْن  َهِذَه الِفْكَرُة َتْصُلُح أِلَ
ٌة اَها ِجَهٌة َمْعنِيَّ َتَتَبنَّ

َتِهُد ِف النَِّطاِق  ي َيْ َجدِّ
املِحيِط َوَحْسُب

ُأْقِسُم َأنَُّكْم َعائَِلٌة َتْكَرُه 
ْبَح اِصُم الرِّ ُقوَد َوُتَ النُّ

ُقوِل: ُتَعدُّ َهِذِه َأْفَضَل ِفْكَرٍة

ُج َلُه؟ َوَكْيَف ُيَروِّ



  سوق      
الوراقني

بََيـــاٌن لِــــاَم يَْســـَتْعِملُُه النَّـــاُس يِف َصلََواتِِهـــْم
اِهـُر ِف َمَعـايِن َكِلـَمِت النَّاِس«  ُيَعـدُّ ِكَتـاُب »الزُّ
ْبـِن  الَقاِسـِم  ْبـنِ  ـِد  مَّ ُمَ َبْكـٍر  َأِب  اأَلْنَبـاِريِّ  ِلْبـنِ 
ـاٍر، املْوُلوِد َسـَنَة 271هـ، ِمـنَ الُكُتِب  ـِد ْبِن َبشَّ مَّ ُمَ
َعابِـرَي َواأَلْمَثاَل  ُح اأَلْلَفـاَظ َوالتَّ ـلُ َوَترْشَ التِي  ُتَؤصِّ
ـَرى اأَلْمَثـاِل َعىَل َأْلِسـَنِة  ـرِي َمْ َواأَلْقـَواَل التِـي َتْ
ِف الِعْلِم َمْنِزَلًة  ُفُه َأنَّ ِمـنْ َأْشَ النَّـاِس، َفَقْد َرَأى ُمَؤلِّ
َوَأْرَفِعـِه َدَرَجـًة َوَأْعـاَلُه ُرْتَبـًة َمْعِرَفَة َمَعـايِن الَكاَلِم 
الـِذي َيْسـَتْعِمُلُه النَّـاُس ِف َصَلَواِتِـْم، َوُدَعائِِهـْم، 
َغْيــُر  َوُهـمْ   ، ِــمْ َربِّ إىَِل  ِبِــمْ  َوَتَقرُّ َوَتْسـبِيِحِهْم، 
ُمـوَن بِِه ِمْن َذلِـَك. لَِذلَِك  َعالِــِمنَي بَِمْعَنى َمـا َيَتَكلَّ
ِه؛  َأْوَضـَح اْبـُن اأَلْنَبـاِريِّ ِف ِكَتابِـِه َمَعـايِنَ َذلِـَك ُكلِّ
لَِيُكـوَن املَصـيِّ إَِذا َنَظـَر ِفيـِه َعالِــًم بَِمْعَنـى الَكاَلِم 
ا  اِعي َفاِهً ُب بِِه إىَِل َخالِِقـِه، َوَيُكـوُن الدَّ الـِذي َيَتَقـرَّ
ُح َعاِرًفا بَِم  ُه، َوَيُكوُن املَسـبِّ َء الِذي َيْسـَأُل َربَّ ْ الــيَّ
َدُه. َوَأْتَبَع َذلِـَك َتْبيِـنَي َما َتْسـَتْعِمُلُه  ــمُ بِـِه َسـيِّ ُيَعظِّ
ـا ِمـنْ َكاَلِم الَعـَرِب  اَوَراِتَ الَعـَوامُّ ِف َأْمَثالِــَها  َوُمَ
َوِهـَي َغْيــُر َعالِــَمٍة بَِتْأِويِلـِه، بِاْختِـاَلِف الُعَلَمِء ِف 

ـْعِر. َتْفِسـرِيِه، َمـَع َشـَواِهَد ِمَن الشِّ

ِت  َكِلـمَ َمَعـايِن  ِف  اِهـُر  »الزَّ ِكَتـاُب  ـلُ  َيْ َوَلْ 
النَّـاِس« لْبــنِ اأَلْنَبـاِريِّ ِمـنَ النَّْحـِو َوالَغِريـِب 
ْثنَِيـِة َواجلْمِع.  َغـِة َواملَصاِدِر َوالتَّ َواللُّ

ُح اأَلْلَفاَظ  ـُل َوَيـرْشَ ا ُيَؤصِّ َوُهـَو ِكَتاٌب ُمِهــمٌّ ِجـدًّ
َرى  ـِري َمْ َعابِـرَي َواأَلْمَثـاَل َواأَلْقـَواَل التِـي َتْ َوالتَّ
اأَلْمَثـاِل َعـىَل َأْلِسـَنِة النَّـاِس، َوَقـِد اْعَتَمـَد املَؤلُِّف 
ـْعِر  ا الِكَتـاِب َعـىَل الَكثِـرِي ِمـْن َدَواِويِن الشِّ ِف َهـذَ
َة  ا ُيْثـِري َمادَّ ـِة الَقِديَمِة ِمَّ َغِويَّ الَعـَرِبِّ َوالُكُتــبِ اللُّ

ِقيَمَتَها. َوَيِزيـُد  الِكَتـاِب 

َوَقـْد َأْوَرَد اْبـُن اأَلْنَبـاِريِّ ِف ِكَتابِـِه َمَعـايِن َقْوِل 
ْم: َونِْعــمَ  : َحِسـيُبَك اهلُل، َوَقوُلُ ُجـلِ ُجــلِ لِلرَّ الرَّ
َة إِلَّ  ـْم: َل َحـْوَل َوَل ُقـوَّ الَوِكيـِل. َوَكَذلـِك َقْوُلُ
ـا ُذُنوَبَنـا، َوَأْيًضا:  ْص َعنَّ ُهــمَّ َمِّ بِـاهللِ، َوَأْيًضـا: اللَّ
ُهمَّ َل  ُهــمَّ اْغِفْر َلَنـا ُذُنوَبَنـا. َوُدَعاُء النَّـاِس: اللَّ اللَّ
َمانَِع لِــَم َأْعَطْيَت َوَل ُمْعِطَي لِــمَ َمَنْعـتَ َوَل َيْنَفُع 
ُهـمَّ اْغِفـْر َلَنـا ُذُنوَبَنـا،  ، َواللَّ َذا اجَلـدِّ ِمْنـكَ اجَلــدُّ
ـَفِر َوَكآَبِة  ُهــمَّ إِنَّـا َنُعـوُذ بِـَك ِمـْن َوْعَثـاِء السَّ َواللَّ
املْنَقَلـبِ َوِمـَن احَلـْوِر َبْعَد الَكـْوِر. ُثـمَّ َأْوَرَد َمْعَني 
ًدا  مَّ ، َوَقْوِل: َأْشَهُد َأنَّ ُمَ ُ ُ اهلُل َأْكــربَ َقْوِل: اهلُل َأْكــربَ
َرُسـوُل اهللِ، َوَأْشـَهُد َأنَّ َل إَِلـَه إِلَّ اهلَل، َوَحـيَّ َعىَل 

الَفاَلِح. ِة، َوَحيَّ َعـىلَ  ــالَ الصَّ

ـَأ  ُثـمَّ اْنَتَقـَل لِلَحِديـِث َعـْن َمْعَنـى: َقـْد َتَوضَّ
اَلِة،  ِة، َوَقْد َأَخـذَ ِف الُوُضـوِء لِلصَّ ـالَ ُجـلُ لِلصَّ الرَّ

ُجـُل، َوَقِد  ُجـُل، َوَقـِد اْسـَتْنَجى الرَّ ـَم الرَّ َوَقـْد َتَيمَّ
َد  ُجُل، َوَقْد َســجَ ُجُل، َوَقـْد َصىلَّ الرَّ اْسـَتْجَمَر الرَّ

ُجُل. ، َوَقِد اْسـَتْنَثَر الرَّ ُجــلُ الرَّ

َوَتَنـاَوَل َمْعَنـى َقـْوِل النَّـاِس: َتَبـاَرَك اْسـُمَك 
: َأُعـوُذ  َك. َوَقْوِلِــمْ َك، َوَل إَِلــَه َغـرْيُ َوَتَعـاىَل َجـدُّ
ِجيِم، َوبِْســِم  ـْيَطاِن الرَّ ــِميِع الَعِليـِم ِمـَن الشَّ بِالسَّ

ِحيـِم. الرَّ ـنِ  ْحَ الرَّ اهللِ 

َوَبيَّـاَك،  اهلُل  َحيَّـاَك   : ـمْ َقْوُلُ ِحيَّـاِت  التَّ َوِمـَن 
ْم  َعَلـْيــكُ ـالُم  َوالسَّ
ـمْ  َوَقْوُلُ اهللِ.  ـُة  َوَرْحَ
َبْعـَد الَفـَراِغ ِمـْن ِقـَراَءِة 
آِمـنْي.  الِكَتـاِب:  ـِة  َفاِتَ
َأْوَتـَر  َقـْد   : ـمْ َوَقْوُلُ
َأَخـَذ  َوَقـْد  ُجـلُ  الرَّ
إِنَّ  َوَقـْوُل:  الَوْتـِر.  ِف 
ـاِر  بِالُكفَّ اجِلـدَّ  َعَذاَبـَك 
َقـْد  ـْم:  َوَقْوُلُ ُمْلِحـٌق. 
َقـَرَأ الُقْرآَن، َوَقـْد َقَرْأُت 
الُقـْرآِن،  ِمـَن  ُسـوَرًة 
ِمـَن  آَيـًة  َوَقـَرْأُت 
ْيَك  الُقـْرآِن. َوَمْعَنـى: َلبَّ
ْعَمَة َلَك،  إِنَّ احَلْمـدَ َوالنِّ
َوَسـْعَدْيَك.  ْيـكَ  َوَلبَّ
َعابِـٌد،  َرُجـٌل   : ـمْ َوَقْوُلُ

ُمْبَتِهـٌل. َوَرُجـٌل  َكاِفـٌر،  َوُفـاَلٌن  َحِكيـٌم،  َوَرُجـٌل 

ُجـِل: َيا  ُجِل لِلرَّ َوَذَكـَر اْبـُن اأَلْنَبـاِريِّ َقـْوَل الرَّ
َمْوَلَي، َوَقْوَلــُهْم: ُفاَلٌن َشـاِطٌر، َوَرُجٌل ِمْسِكنٌي، 
ُجـِل:  لِلرَّ ُجـِل  الرَّ َقـْوَل  َوَأْوَرَد  َمائِـٌق.  َوُفـاَلٌن 

ي، َوَرُجـٌل َفاِجٌر،  ، َوَقْوَلــُهْم: ِعيـَل َصـرْبِ ـكَ َوحْيُ
ُجـِل: َيـا ُلَكُع. ُجـِل لِلرَّ َوَرُجـٌل ُمْلِحـٌد. َوَقـْوَل الرَّ

ًفـا  َكـَم َجـاَء ِف الِكَتـاِب: َل َقبِـَل اهلُل ِمْنـُه َصْ
ٌن َأْمـَرُد. َوَقـْوُل:  ٌة، َوُفـالَ ٌن ُعـرَّ ًل، َوُفـالَ َوَل َعـدْ
ـا َل، َوِف َمْنـِزِل ُفـاَلٍن َمْأَتـٌم، َوُفاَلٌن  اْفَعـْل َهـَذا إِمَّ
ـَياِطنِي، َوُفـاَلٌن َكاِشـٌح، َوَرُجـٌل  َشـْيَطاٌن ِمـَن الشَّ
َرِكيـٌك.  َوُفـاَلٌن  بِيـَذ،  النَّ ُب  َيـرْشَ َوُفـاَلٌن  َبِليـٌغ، 
: َقـْد َتَغْلَغـَل ُفـاَلٌن إىَِل َكـَذا َوَكـَذا، َوَقـْد  ـمْ َوَقْوُلُ
َوَأَبـاَد  ُفاَلًنـا،  ُفـاَلٌن  ـلَ  َبجَّ

. اَءُهــمْ َخْضَ اهلُل 

َأَقرَّ اهلُل  َوَكَذلَِك َمْعَنـى: 
ُمْصَمـٌت،  َوَثـْوٌب  َعْيَنـَك، 
َوُفـاَلٌن  َوْغـٌد،  َوُفـاَلٌن 
َوِزيـٌر، َوَقـْد َخَلَبنِـي ُحـبُّ 
، َوَأَخَذ  ُفـاَلٍن، َوُفاَلٌن ِعْفـرٌ
البِـاَلَد َعْنـَوًة، َوُفـاَلٌن َعُدوُّ 
َنِسـيُج  َوُفـاَلٌن  ُفـاَلٍن، 
َقْلَبـٌة،  بِـِه  َوَمـا  َوْحـِدِه، 
اِرِق،  َوالطَّ ِء  ـمَ بِالسَّ َوَحَلَف 
َوُفـاَلٌن َغِريـُم ُفـاَلٍن، َوَقـْد 
َتَنـاَوَش الَقـْوُم، َوَقـْد َكـرِبَ 
ـٌة،  ُقفَّ َكَأنَّـُه  َصـاَر  َحتَّـى 

املُؤَنـِة. َعِظيـُم  َوُفـاَلٌن 

َوَظـلَّ اْبـُن اأَلْنَبـاِريِّ ِف 
َهـَذا الِكَتاِب َيْسـَتْعِرُض َمَعـايِن الَعِديِد ِمـْن َكِلَمِت 
ِدَها، إىَِل َأِن اْخَتَتَمُه  النَّاِس التِي  َل َيتَِّســعُ املَقـاُم لَِسْ
ــنِّ الَبـاِل، َوُفاَلٌن َجاٌه ِف  : َصاَر ُفاَلٌن َكالشَّ بَِقْوِلِــمْ

َرَك. ُهمَّ َأْوِزْعَنا ُشـكْ النَّـاِس، َواللَّ

هِــرُ لزَّا ا
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ِفــــي َمَعـانِـــــي 

كَلِـــاَمِت النَّـــاِس

الِكَتاُب َلْم َيْخُل ِمَن 

َغِة  النَّْحِو َوالَغِريِب َواللُّ

ْثِنَيِة َوالجْمِع َواملَصاِدِر َوالتَّ
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َكْيَف أَْغَضَب الرَّْفُع َوالنَّْصُب
؟ اِئَل ِمَن الَفِقيِه النَّْحِويِّ السَّ

َلَقْد َتَرَك الَفِقيُد 
لَِوَرَثتِِه َتِرَكًة َكبرَِيًة

وَن املرَياَث،  املْسَتِحقُّ
ْأِكيِد َهْم بِالتَّ اَل َغرْيَ

َأْقِصُد َأنَّ الَعَدَد َقِليٌل 
َِكِة َبْيَنُهَم  َوَتْوِزيُع التَّ

َأْمٌر َيِسرٌي

َهْل َتْعِرُف َنِصيَب ُكلِّ 
َِكِة؟ َواِحٍد ِمْنُهَم ِمَن التَّ

َم َسْوَف  ُ اَل ُبدَّ َأنَّ
َِكَة  َيَتَقاَسَمِن التَّ
النِّْصَف بِالنِّْصِف

َع اأَلْنِصَبُة  ِق اهلَل، َفل ُبدَّ َأْن ُتَوزَّ اتَّ
َم  ُ ، َوإِنَّ ِعيِّ ْ بَِحْسِب املرَياِث الشَّ

َيْبَحَثاِن َعْن َعاِلٍ بِاملََواِريِث

َأْعِرُف َشْيًخا َضِليًعا ِف 
َأْحَكاِم املَواِريِث بِإِْمَكاِن 

ـُهَم َعَلْيِه َأْن َأُدلَّ

ًدا،  َنَعْم َتْعِرُفُه َجيِّ
ُه النَّْحِويُّ إِنَّ

ا  َهَذاِن ُهَ
الَواِرَثاِن َقْد َأَتَيا

ْيُخ؟ َهْل َأْعِرُفُه؟ َمْن َهَذا الشَّ

ِك الَفِقيُد َغرْيَ  َلْ َيْتُ
َأٍب َوَأٍخ

َأَلْيُسوا َوَرَثًة؟

َعْن َأيِّ َوَرَثٍة 
ُث؟ َتَتَحدَّ
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ُكْنُتَم َتْسَأاَلِن َعْن َعاِلٍ بَِأْحَكاِم 

َِكَة َع َعَلْيُكَم التَّ املَواِريِث لُِيَوزِّ

اَل َنَزاُل َنْبَحُث َعْن 
َعاِلٍ َمْوُثوٍق

النَّْحِويُّ ُهَو َأْعَلُم النَّاِس 
بَِأْحَكاِم املَواِريِث، َعَلْيُكَم بِِه

َنا اَل َنْعِرُفُه َواَل  َلِكنَّ
َنْعِرُف َمَكاَنُه

اَل َعَلْيُكَم، َسْوَف 
َأْصَحُبُكَم إَِلْيِه

لُم َعَلْيَك َشْيَخَنا  السَّ
اجلِليَل، ِجْئَناَك ِف َمْسَأَلٍة

ُة اهللِ  لُم َوَرْحَ َوَعَلْيُكُم السَّ
َوَبَرَكاُتُه، َسُلوا َعمَّ ُتِريُدوَن

َما َتُقوُل ِف َرُجٍل َماَت 
َوَتَرَك َأبِيِه َوَأِخيِه؟

ُنِريُد َأْن َنْعِرَف َما 
َباُه َوَأَخاُه أِلَ

بِيِه  َيا ُبَنيَّ ُقْل: َما أِلَ
َوَأِخيِه

الُِفنِي! َم َطاَوْعُتَك ُتَ َواهللِ إِنِّ َأَراَك ُكلَّ

ُقْل: َتَرَك َأَباُه 
َوَأَخاُه



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

شارك واربح ــــةمسابقــــ

1

2

3

َع َتْكِسرٍي؟ َما َعاَلَمُة إِْعَراِب احلاِل إَِذا َجاَء َجْ

؟ ْبَيايِنُّ ابَِغُة الذُّ ِف َأيِّ َفنٍّ ِشْعِريٍّ اْشُتِهَر النَّ

اِريََّة؟ َواِريَخ النَّ ُل َمْن َوَصَف الصَّ الفائز بسابقةَمْن َأوَّ
العدد املايض

محمد بودوخة - الجزائر

ــــاليـــاليتســـــتســـــ إعداد: أبو طارق

@mouhamed_boudou

قم بعمل فولو  ملجلة الضاد عىل تويرت

ثم ريتويت لبوست املسابقة وبه اإلجابة

@alddadmag

2000ريـــال

العدد
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االســم :

رقم الهاتف :

البلـد :

املرتادف هو كلمة لها معنى قريب 

لكلمة أخرى يف اللغة أو املعنى نفسه. 

هل تستطيع أن تساعد فهًدا يف إيجاد 

خمسة مرتادفات أخرى لكلمة »شديد« 

غري التي ذكرها؟

8- اسم أول معجم متكامل يف اللغة 
أبو بكر محمد بن  العربية، وضعه 

الحسن بن دريد األزدي.
9- لحفظ األشياء.
10- من الضامئر.

11- نهض.
12- ابتعدت.

13- فاعل من الفعل نال.
14- نرجو.

املجهولني،  العرب  عباقرة  أحد   -15
األمريكية  الفضاء  وكالة  أطلقت 
املناطق  إحدى  عىل  اسمه  )ناسا( 
من  املريئ  غري  الجزء  يف  الصخرية 
القمر، أبرز اخرتاعاته رقاص الساعة.
16- حرشة ُضب بها املثل يف إحدى 

سور القرآن الكريم.
أو  الصوف  من  يتخذ  البيت   -17
ويشد  أعواد  عىل  وُيقام  القطن، 

بأطناب.
. 18- اسم املفعول من أََملَّ

من  األرض  عىل  يسقط  ما   -19
الندى فيجمد.

20- فعل من باب )َجَلَس(، مبعنى 
خالَف َورَدَّ الحَق وهو يعرفه.

دة
تح

م
ال

ت 
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ال

هذه القطة تحاول أن تصل إل ابنتها الصغرية، وإذا لونَت الدوائر التي 

تحتوي عىل أسامء »املطر« فسيمكنك أن تساعد القطة األم يف الوصول إل 

القطة الصغرية، وستصل بالتأكيد إل الهدف.. حاول..

1- الفعل الذي ال يكتفي بفاعله فيتعدى إىل املفعول به فينصبه.
2- من سور القرآن الكريم.

3- الروح األمني.
التصانيف،  العديد من  الطبيعة، كانت له  الخلفاء وعاشق  4- شاعر 

أشهرها: ديوان )الحامسة( و)فحول الشعراء(.
5- دولة تقع يف غرب إفريقيا، عىل ساحل املحيط األطليس، من أشهر 

الدول املنتجة لألملاس.
6- مصدر الفعل َدنا.

7- فعل تخلو حروفه األصلية من العّلة والهمز والتضعيف.

الطريق؟ أين  

مترادفات
َشِديٌد

َقِويٌّ

َمِتنٌي

َوِثيٌقُصْلٌب

َجُلوٌد

1

2

3

4

5

6

10

1112
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15

1819

20 17 16
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الربوج
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القارس

املرمرة

الثلج

السحاب الهدير
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اليعلول الوتر

الضباب

السيل

األنهار

النفري

الريان

الرسج

البدر

السعد

الوعد

القاهر

الركام

الرتع

الوابل

الطيب

الشتا

الجنان

الخرير

النازل

الغدير

السهل الدث

الربد

اْلقطر الليل

ملطر ا

الودق الغسق

الحيا

الغيم

الجليد

املوج

الرماح

النابل

القمر

السمر

القيظ

الرعد

األبيض

الهطل

الجدول

الربق

البحار

النهر الريح

املحيطاملهل

الربكةالحدائق

الفردوس

الزمهرير

املرير

الغيث
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د. مريم النعيمي

اعالن

الرياضة
َياَضِة َتْنُمو اْلـُجــُسوْم بَِفْضـِل الرِّ

َوَتْرَقـــى اْلُعُقوُل َوَتْسُمو اْلُقُلوُب

ــْبَلًة ــْت ِقـ ــٌة َأْصَبَح ــِذي َدْوَح َف

اْلـَحـيـاِة َياَضِة َزْهــوُ  الرِّ ُصُنوُف 

ائُِق اْلــُمْسَتَطاُب ِهـَي اْلَبْلَسـُم  الرَّ

ِسـَباَقاُتـَهــا َبـْهَجــٌة َواْلـُكـَراُت

ياَضِة َهـيَّــا اْغـَتـنِــْم َمَغانِــي الرِّ

ـُجـوْم   َتــاُل يِف اخَلالِِديـــن النُّ َوَيْ

َوَيْرَعى اْلــَمواِهَب ِجـْسٌم َسـِليْم   

َتِيـــْم    بِـَهــــَواَها  أِلْفئِــــَدٍة 

ِعيْم   َوَمْغَنـى اْلـَجَمـاِل َوَرْوُض النَّ

ْحُر  ِفيِه َجلُء اْلـُهـُموْم    ِهــَي  السِّ

َتـُحــوْم إِْذ  بِـَأْلـَبـابِـَنــا  َتِطـيــُر 

َأَفانِـيـَنـَهــا َفْهــَي ِعْقــٌد َنــِظيْم 

َ
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