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ـــَراِع الـنــمـِل ُكـــ
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ـــاِد(، ُمَتَمنِّـــَن  َنـــُزفُّ أَْطَيـــَب التَِّحيَّـــاِت لُِقرَّاِئَنـــا َمـــَع ُكلِّ َعـــَدٍد َجِديـــٍد ِمـــَن )الضَّ

ـــُع  ـــِة، َوُيْشِبـ ـــْم لِْلَمْعرَِف ـــْرِوي َظَمَُه ـــا َي ـــِة َم ـــَدِة َواملْتَع ـــَن اْلَفاِئ ـــِه ِم ـــُدوا ِف َمجاِني أَْن َيِج

ـــبٍّ   ـــُة ُح ـــا رَاِبَط ـــْم َوَبْيَنه ـــأَ َبْيَنُه ـــى َتْنَش ـــاِد َحتَّ ـــِة الضَّ ـــْم ِبُلَغ ـــِة، َوَيْرِبُطُه ـــْم ِباملَطالََع َنَهَمُه

ٍة. ـــَودَّ ـــُة َم ـــو َعالَق َوَتْنُم

َتَنــا، إِنَّ  الرَّْحَمــَة ِمــْن أََجــلِّ اْلِقَيــِم َوأَْنَبِلَهــا َوَقــْد أَْوَجَبَهــا اللــُه َعــَى َنْفِســِه اْلَكِرمَيِة  أَِحبَّ

ُكــْم َعــَى َنْفِســِه الرَّْحَمــَة{، َوف الَحِديــِث   : }َكَتــَب َربُّ ــاًل، َفَقــاَل َعــزَّ  َوَجــلَّ َتَكرًُّمــا َوَتَفضُّ

: )إِنَّ للــِه ِماَئــَة رَْحَمــٍة أَْنــزََل ِمْنَهــا رَْحَمــًة َواِحــَدًة َبــْنَ الِجــنِّ  يــفِ ِ الشَّ

ــا  ــوَن َوِبَه ــا َيَتَاَحُم ــوَن َوِبَه ــا َيَتَعاَطُف ، َفِبَه ــَوامِّ ــِم َوالَه ــِس َواْلَبَهاِئ َواإلِْن

ــًة  ــِعَن رَْحَم ــًعا َوِتْس ــُه ِتْس ــَر الل ــا، َوأَخَّ ــَى َولَِدَه ــُش َع ــُف اْلَوْح َتْعِط

َيْرَحــُم ِبَهــا ِعَبــاَدُه َيــْوَم اْلِقَياَمــِة(. َوِف َحِديــِث رَُســوِل اللــِه َصــىَّ اللــُه 

ــٌد، َوأََنــا أَْحَمــُد، َوأََنــا َنِبــيُّ الرَّْحَمــِة(. َعَلْيــِه َوَســلََّم قولــه: )أََنــا ُمَحمَّ

ٌ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
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اإِلْغرَاءِ  أُسْلُوِب  فِي  دَرْسٌ 

اِد َمْدَرَسُة الضَّ
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رسوم: وفـاء شـطا

مدرسة       
     الضـاد

4

ٍة َطِويَلٍة  ُع ُمْنُذ َفرْتَ َأَنا َأَتَطلَّ
إَِل ِزَياَرِة َحِديَقِة  احلَيَواِن

ا، َفِهَي ِمْن َأْفَضِل  َحقًّ
املَزاَراِت املْوُجوَدِة ِف َقَطَر

َساِلٌ ُيَعايِن ِمْن ُرَهاِب احلَيَواَناِت 
ُضْ َمَعَنا لَِذلَِك َلْ َيْ

َسْوَف َيْنَدُم ِعْنَدَما 
ُيَشاِهُد ُصَوَرَنا َوُهَو 

َلْيَس َمَعَنا

َبِقَي َقْبَل َأْن ُنَغاِدَر احلِديَقَة َأْن 
َواِحِف  َنْلَتِقَط ُصوَرًة َمَع الزَّ

ا َسامِلًا لُِنِخيَف ِبَ

َما اخلْطُب َيا َتَلِميِذي 
اَء؟ اأَلِعزَّ

ُرَنا  ذِّ َء َيا ُأْسَتاُذ، َفَقْد َكاَن َساِلٌ ُيَ َل َشْ
َهاِب إَِل َحِديَقِة احلَيَواِن، َوَنْحُن  ِمَن الذَّ

اآلَن ُنِخيُفُه بُِصَوِر احلَيَواَناِت

َنا َلْ  َحاَوْلَنا َكثرًِيا َلِكنَّ
َنْنَجْح ِف إِْقَناِعِه

َهاِب،  ُرُكْم ِمَن الذَّ ذِّ َطاَلـَم َحاَوْلُتْم إِْغَراَءُه َوُهَو ُيَ
َفْلَيُكْن َحِديُثَنا الَيْوَم َعْن ُأْسُلوِب اإِلْغَراِء

َكاَن َعَلْيُكْم إِْغَراُؤُه 
َهاِب َمَعُكْم بِالذَّ

َياَرِة َأْكَثَر  ِذِه الزِّ ْطَنا ِلَ َلَقْد َخطَّ
ِذيَراُت  ٍة، َوَلْوَل َتْ ِمْن َمرَّ
َساِلٍ َلَذَهْبَنا إَِلْيَها ُمْنُذ َزَمٍن
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اإِلْغَراُء ُهَو َحثُّ املَخاَطِب 
ُموٍد َعَل ِفْعِل َأْمٍر َمْ

َلُة اإِلْغَراِء  ُن ُجْ َتَتـَكوَّ
ِمَن املْغِري، واملْغَرى، 

واملْغَرى بِِه

لِْلِْغَراِء َأَسالِيُب، َفَهْل 
َيْعِرُفَها َأَحُدُكْم؟

اآلَن َفِهْمُت، َفُهَو َيْأِت َعَل 
ٍر،  َثَلِث َحاَلٍت: ُمْفَرٍد، َوُمَكرَّ

َوَمْعُطوٍف َعَلْيِه

َوإِْعَراُبُه: َمْفُعوٌل بِِه 
ُذوٍف َجَواًزا لِِفْعٍل َمْ

َمْعَنى َذلَِك َأنَّ َكِلَمَة )احلَياَء( َمْفُعوٌل 
ُذوٍف   بِِه َمْنُصوٌب َعَل اإِلْغَراِء لِِفْعٍل َمْ

َجَواًزا، َوَعَلَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة

ْقِديُر:  َوَيُكوُن التَّ
اْلَزِم احلَياَء

ِر َأْن  َوِمَثاُل املَكرَّ
ْمَت ْمَت الصَّ َنُقوَل: الصَّ

َوُهَنا ُيْعَرُب َمْفُعوٌل بِِه 
ُذوٍف ُوُجوًبا،  لِِفْعٍل َمْ
َوَعَلَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة

ُل ِمَثاُلُه َأْن َنُقوَل  اأَلوَّ
لَِشْخٍص: احلَياَء

َأْي احَلاَلُت التِي َيْأِت َعَلْيَهاَل َنْفَهُم املْقُصوَد بَِأَسالِيِب اإِلْغَراِء

اِعِر:     ِمَثاُلُه َقْوُل الشَّ
 َأَخاَك َأَخاَك إِنَّ َمْن َل َأًخا َلُه

َكَساٍع إَِل الْيَجا بَِغرْيِ ِسَلِح
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ْمَت(  إَِذْن َكِلَمُة )الصَّ
اأُلوَل ُتْعَرُب: َمْفُعوٌل 

ُذوٍف ُوُجوًبا  بِِه لِِفْعٍل َمْ
َمْنُصوٌب َعَل اإِلْغَراِء، 

َوَعَلَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة

َوِمَثاُل املْعُطوِف 
َعَلْيِه َأْن َنُقوَل: 
ْدَق َواإِلجَياَز الصِّ

َوُهَنا َأْيًضا َمْفُعوٌل بِِه 
ُذوٍف ُوُجوًبا لِِفْعٍل َمْ

إَِذا َكاَن الْسُم 
ًرا ُيْعَرُب  ُمَكرَّ
ايِن  ُر الثَّ املَكرَّ
ا َتْوِكيًدا َلْفِظيًّ

إَِذْن َفَكِلَمُة 
انَِيُة ِف  ْمَت( الثَّ )الصَّ
ايِن َتْوِكيٌد  املَثاِل الثَّ
ْقِديُر:  ، َوالتَّ َلْفِظيٌّ

ْمَت اْلَزُموا الصَّ

َفَم إِْعَراُب 
الْسِم 

املْعُطوِف ِف 
املَثاِل الثَّالِِث؟

الَواُو َحْرُف َعْطٍف، َو)اإِلجَياَز(: 
اْسٌم َمْعُطوٌف َمْنُصوٌب َوَعَلَمُة 
ْقِديُر: اْلَزُموا  َنْصبِِه الَفْتَحُة. َوالتَّ

ْدَق َواإِلجَياَز الصِّ

ُهَناَك َوْجٌه آَخُر 
إِلِْعَراِب الْسِم 

املْعُطوِف ِف 
َهَذا املَثاِل، َفَم 

َيُكوُن؟

ُيْمِكُن َأْن َنُقوَل: )الَواُو( َواُو 
ِة. َو)اإِلجَياَز(: َمْفُعوٌل  املِعيَّ

َمَعُه َمْنُصوٌب َوَعَلَمُة َنْصبِِه 
ْقِديُر: )اْلَزُموا  الَفْتَحُة، َوالتَّ

ُلوا اإِلجَياَز( ْدَق َوَتَثَّ الصِّ

ْدَق( ِف اجلْمَلِة  َوَكِلَمُة )الصِّ
ُتْعَرُب: َمْفُعوٌل بِِه لِِفْعٍل 

ُذوٍف ُوُجوًبا َمْنُصوٌب َعَل  َمْ
اإِلْغَراِء، َوَعَلَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة

ُنَلِحُظ َأنَّ الَفاِعَل املْحُذوَف ِف ُأْسُلوِب 
اإِلْغَراِء ُهَو املْغَرى املَخاَطُب

َأَرَأْيُتْم َكْيَف َكاَن بِإِْمَكانُِكْم إِْغَراُء َزِميِلُكْم 
لِْلُخُروِج َمَعُكْم إَِل َحِديَقِة احلَيَواِن؟

ا، َكاَن َعَلْيَنا َأْن ُنغِرَيُه  َحقًّ
بَِأَحِد َهِذِه اأَلَسالِيِب

ْحَبَة  ا َسَنُقوُل َلُه: »َأْصَحاَبَك«، أْو: »الصُّ ُكنَّ
ْزَهَة َواملْتَعَة« ْحَبَة«، أْو: »النَّ الصَّ

َفَمَذا ُكْنُتْم َسَتُقوُلوَن َلُه؟

َوالْسُم املْوُجوُد ُهَو 
املْغَرى ِبِه
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ــَواِع  َل َأْنـ ــْرِديُّ َأوَّ ــاُء الَفـ ــدُّ الَجـ َوُيَعـ
ــُم  ــا َيْنِقـ ــْرٍد َمـ ــُه إِل َفـ ـ ــاِء؛ إِْذ ُيَوجَّ الَجـ
ـــِه،  ـــاَر َمَثالِبِـ ـــاِوُل إِْظَه ـــاِعُر، َفُيَح ـــِه الشَّ َعَلْي

ــاِرِه.  ــو إِل اْحتَِقـ ــَم َيْدُعـ ــُه، َكـ َوَتْوبِيَخـ

ـــِذي  ـــيُّ ال ـــاُء اجلَمِع ـــا الَج ـــُه َأْيًض َوِمْن
ــْد  ــاِس، َوَقـ ـ ــَن النَّ ــٍة ِمـ اَعـ ــُه إِل َجَ ـ ُيَوجَّ
ــًة،  ـ ــًة، َأْو ُأمَّ ــُة َقبِيَلـ ــِذِه اجلَمَعـ ــوُن َهـ َتُكـ
ــْم،  ــاِعُر َمَثالَِبُهـ ـ ــُر الشَّ ــا، َفَيْذُكـ َتَمًعـ َأْو ُمْ
ـــَذا  ـــَأنَّ َه ـــًم بِ ـــْم، ِعْل ـــْن َفَضائِِلِه ـــُل ِم َوُيَقلِّ
؛ إِْذ  ـــِيِّ ـــِر اجلاِه ـــَرَز ِف الَعْصـ ـــْد َب ـــْوَع َق النَّ
ــَرى ِف  ًة ُأْخـ ــرَّ ــَر َمـ ــمَّ َظَهـ ــا، ُثـ ـ َكاَن َقَبِليًّ
. َوِمْنـــُه الَجـــاُء الــــَخْلِقيُّ  ـــاِسِّ الَعْصــــِر الَعبَّ
ِة،  ـــِديَّ ـــوِب اجلَس ـــِن الُعُي ُث َع ـــدَّ ـــِذي َيَتَح ال
ـــوِل  ـــَرِج، َوُط ـــَرِة، َكالَع اِه ـــِكَلِت الظَّ َواملْش

ـــِة.  ـــِر الَقاَم ـــِف، َوِقَصـ اأَلْن

ـــاُء  ـــا الَج ـــاِء َأْيًض ـــَواِع الَج ـــْن َأْن َوِم
ُث َعـــْن  الَفاِحـــُش، َوُهـــَو َنـــْوٌع َيَتَحـــدَّ
ـــاِس، َفَيْعَتِمـــُد َعـــل اأَلْلَفـــاِظ  َأْعـــَراِض النَّ
اأَلْخـــلِق،  َعـــِن  الَبِعيـــَدِة  الَبِذيَئـــِة 
َوَل ُبـــدَّ ِمـــَن اإِلَشـــاَرِة إِل َأنَّ َهـــَذا 
ـــُعوِر  ـــْن ُش ـــُد ِم ـــاِء َيِزي ـــَن الَج ـــْوَع ِم النَّ

ــاِرِئ.  ــَدى الَقـ ــِمْئَزاِز َلـ الْشـ

ـــاِء،  ـــُتْحِدَثْت ِف الَج ـــَواٌع اْس ـــاَك َأْن َوُهَن
، إِْذ َيُقـــوُم  ِمْثـــُل الَجـــاِء الَكاِريَكاُتـــوِريِّ
ــاِوِئ  ــِم املَسـ ــل َتْضِخيـ ــْوُع َعـ ـ ــَذا النَّ َهـ
ــَن  ــَخُر ِمـ ــَم َيْسـ ، َكـ ــيٍّ ــُلوٍب ُفَكاِهـ بُِأْسـ
، َوَعـــاَدًة َمـــا ُيَســـاِهُم  ـــْخِص املْهُجـــوِّ الشَّ
ـــْوُع ِف ِزَيـــاَدِة َرْغَبـــِة الَقـــاِرِئ ِف  َهـــَذا النَّ

ِحـــِك.  الضَّ

ْعِر َيُقوُم َعىل ِذْكِر املَثاِلِب َواملَساِوِئ  َنْوٌع ِمَن الشِّ

اهلجَاءُ
ـــا الَجـــاُء الَعِفيـــُف، َفَيَتَنـــاَوُل  َأمَّ
ـــُه  ـــَفَقِة، إِلَّ َأنَّ ـــرَيٍة لِلشَّ الُعُيـــوَب بَِطِريَقـــٍة ُمثِ
ـــُتْحِدَث  ـــَم اْس ـــِة، َك ـــَن الُفَكاَه ـــو ِم ُل َل َيْ
ـــل  ـــُد َع ، َوَيْعَتِم ـــَياِسُّ ـــاُء السِّ ـــا الَج َأْيًض
ـــا  ـــاَدًة َم ِة، َوَع ـــيَّ َياِس ـــا السِّ ـــاُوِل الَقَضاَي َتَن
ـــِد ِف آٍن  ْق ِة َوالنَّ ـــْخِريَّ ـ ـــْنَ السُّ ـــا َب ـــُزُج َم َيْم

ـــٍد.  َواِح

ـــوِر  ـــَن الُعُص ـــٍر ِم ـــاِء ِف ُكلِّ َعْصـ َولِلِهَج
َلْوُنـــُه الـــِذي َيَتَميَّـــُز 
بِـــِه؛ َفِفـــي الَعْصــــِر 
ُعـــِرَف   ، اجلاِهِلــــيِّ
ــيٌّ  ــُه َقَبِلــ ــاُء بَِأنَّـ الَجـ
َفـــَكاَن   ، َوَفـــْرِديٌّ
الَفـــْرِديُّ  الَجـــاُء 
ــِد  ِريـ ــل َتْ ــُل َعـ َيْعَمـ
املْهُجـــوِّ ِمـــَن الَعِديـــِد 

ـــْت  ـــي َكاَن ـــلِق التِ ـــِل َواأَلْخ ـــَن الَفَضائِ ِم
ـــَجاَعِة  ــَك الَعْصــــِر، َكالشَّ َســـائَِدًة ِف َذلِـ
ـــا الَجـــاُء الَقَبِلــــيُّ َفـــَكاَن َيُقـــوُم  َوالَكـــَرِم. َأمَّ
ــا،  ـ ــاِر ُعُيوِبَ ــا، َوإِْظَهـ ــٍة َمـ ــل َذمِّ َقبِيَلـ َعـ
ــِة  ــْدِح َقبِيَلـ ــِة إِل َمـ ــا، بِاإِلَضاَفـ َوَأْخَطائَِهـ

اِســـنَِها. َمَ َوإِْظَهـــاِر  ـــاِعِر،  الشَّ

َب   َوِف َعْصــــِر َصـــْدِر اإِلْســـلِم َهـــذَّ
ــِه،  ــَتَلِف َأْنَواِعـ ــْعَر بُِمْخــ ـ ــلُم الشِّ اإِلْسـ
َوِمْنـــُه الَجـــاُء الـــِذي اْســـُتْخِدَم بَِكْثـــَرٍة 
ــِه  ــلَّ اهلُل َعَلْيـ ــيِّ َصـ بِـ ــِن النَّ ــاِع َعـ َفـ لِلدِّ
ــاِء  ــَعَراِء الَجـ ــَهِر ُشـ ــِن َأْشـ َم، َوَمـ ــلَّ َوَسـ
 ، ــرْيٍ ــُن ُزَهـ ــُب ْبـ ــِر: َكْعـ ــَذا الَعْصــ ِف َهـ

ــُن  ــُد اهللِ ْبـ ــٍت، َوَعْبـ ــُن َثابِـ ــاُن ْبـ ـ َوَحسَّ
ِعـــَن. َرَواَحـــَة َرِضَ اهلُل َعْنُهـــْم َأْجَ

ـــاُء،  ـــَر الَج ـــِويِّ اْزَدَه ـــِر اأُلَم َوِف الَعْصـ
ـــَل  ـــِة َع ـــاِت املَتَصاِرَع ـــَرِة اجلَمَع ـــَة َكْث َنتِيَج
اَعـــٍة ِبَِجـــاِء  احُلْكـــِم، َفَبـــَدَأْت ُكلُّ َجَ
ـــِر:  ـــَعَراِء الَعْصـ ـــمِّ ُش ـــْن َأَه ـــَرى. َوِم اأُلْخ

اأَلْخَطـــُل، َوَجِريـــٌر، َوالَفـــَرْزَدُق. 

الَعْصــــِر  َوِف 
َز الَجـــاُء  ـــاِسِّ َتــــَميَّ الَعبَّ
َل  بَِطابِــــٍع آَخـــَر َتــــَمثَّ
ْزَعـــِة  النَّ بِاْختَِفـــاِء 
َوُظُهـــوِر  الَقَبِليَّـــِة، 
ِة،  الَقْوِمــــيَّ ْزَعـــِة  النَّ
ـــوِر  ـــُة ُظُه ـــَك َنتِيَج َوَذلِ
ِة، َوَظـــلَّ الَجـــاُء  ـــُعوبِيَّ احلـــَرَكاِت الشُّ
ـــبِّي،  ـــَن املَتَنـ ـــَد ُكلٍّ ِم ا ِعْن ـــاِضً ـــْرِديُّ َح الَف

 . وِمـــيِّ الرُّ َواْبـــِن 

ــِث،  ــِر احلِديـ ــاِل إِل الَعْصــ َوبِالْنتَِقـ
ــِر  ــَر ِف الَعْصــ ــاَء َظَهـ ــُظ َأنَّ الَجـ ُنلِحـ
ـــاَلٍت بَِجانِـــِب  ِة َمَ احلِديـــِث ِف ِعـــدَّ
َطِريـــِق  َعـــْن  َفَظَهـــَر  ـــْعِر،  الشِّ
ـــَياِسِّ  ـــاِء السِّ ـــِج الَج ـــاِت، َوَبَراِم ِحيَّ املْسَ
ْلَفـــاِز، َواأَلْفـــلِم،  نِـــْت َأِو التِّ َعـــل اإِلْنرَتْ

َوَغرْيَِهـــا.

اْنِتَقاُد َبْعِض اأُلُموِر 

االْجِتَمِعيَِّة أََهمُّ 

املْوُضوَعاِت الِتي 

اْهَتمَّ الهَجاُء ِبَها
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ْعـِر، َوُيَعدُّ َنِقيَض املِديِح، َوَعاَدًة َما ُيْكَتُب ِعْنَدَما ُيِريُد  اهلَجاُء ُهَو َأَحُد َأْنَواع الشِّ
َ َعْن ُكْرٍه َوَسَخٍط لَِشْخٍص آَخَر، َعىل َعْكِس املِديِح الِذي َيُقوُم  اِعُر َأْن ُيَعبِّ الشَّ
ْقِديِر َوَعاِطَفِة اإِلْعَجاِب َوِذْكِر املَناِقِب. َفاهلَجاُء َيُقوُم َعىل ِذْكِر املَثالِِب،  َعىل التَّ

ِة. َوُيْسَتْخَدُم َأْيًضا لِِذْكِر َمَساِوِئ املَواِقِف، َأْو اِلْنتَِقاِد َبْعِض اأُلُموِر االْجتَِمِعيَّ
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رسوم: 
وفــاء 
شــطا

َدْت ِعَصاًما.. نَْفُس ِعَصاٍم َسوَّ

َلَقْد َأْصَبَح لِـَحاِجِب 
ْعَمِن َشْأٌن َعِظيٌم النُّ

َل َواهللِ، َلَقْد َأْصَبَح 
ْعَمُن َيْعَتِمُد َعَلْيِه  النُّ

َوَيْسَتِشرُيُه َوَيثُِق ِف َرْأيِِه

َوَلِكْن َكْيَف َوَصَل ِعَصاٌم 
إِل َهِذِه املْنِزَلِة؟

َتِهٌد َوَذِكيٌّ  ُه َرُجٌل ُمْ إِنَّ
ُم َنْفَسُه بَِنْفِسِه ُيَعلِّ

ْعَمِن  َظ َحاِجٌب لِلنُّ َصَدْقَت، َفَلْم َيْ
ُم بِِمْثِل َما َحِظَي بِِه ِعَصاُم ْبُن َشْهرَبٍ َما َأَراُه إِلَّ َحاِجًبا ُيَنظِّ

ُدُخوَل النَّاِس َعَل املِلِك

ْعَمِن ِمْن َقْبِلِه َكاُنوا َأْذِكَياَء اِب النُّ َقَة التِي َناَلا ِعَصاٌمُكلُّ ُحجَّ َوَلِكْن َلْ َيَنْل َأَحُدُهْم تِْلَك الثِّ

َلَقِد اْرَتَقى ِعَصاٌم َحتَّى َصاَر 
ِمْن َأَهمِّ ِرَجاِل الَقْصـِر

ُه اْعَتَمَد َعل َحَسٍب  َلَعلَّ
َأْو َنَسٍب َأْو َثْرَوٍة َوِرَثَها

َب املَثَل ِف الْجتَِهاِد َوالْعتَِمِد  َل؛ َفَقْد َضَ
ْفِس لُِبُلوِغ َأْعَل املَناِصِب، َوَقْد  َعل النَّ

ا وا ُكلَّ َمْن َفَعَل ِمْثَلُه ِعَصاِميًّ َسمَّ

َلَقْد َأْصَبَح ِف 
َمَكاَنٍة َعالَِيٍة َوَذا 
َماٍل َكثرٍِي ُمْعَتِمًدا 

ِف َذلَِك َعل 
َجْهِدِه، ِمْن ُدوِن 

ُمَساَعَدِة َأَحٍد
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ِد إِل ِعَصاٍم َودُّ ُبوَن بِالتَّ ْعَمِن َوُكلُّ َحاِشَيتِِه َيَتَقرَّ ِلُس النُّ َلَقْد َأْصَبَح َمْ

اِعُر الَكبرُِي  ُه الشَّ إِنَّ
ْبَيايِنُّ ابَِغُة الذُّ النَّ

َظى بَِمْنِزَلٍة َكبرَِيٍة  ُه َيْ إِنَّ
ْعَمِن ِعْنَد املِلِك النُّ

ابَِغُة َعل َمَكاَنتِِه  َوَهِل النَّ
ْعَمِن ِف َحاَجٍة  ِمَن النُّ
ِد إِل ِعَصاٍم؟! َودُّ لِلتَّ

ا بَِنا َنْدُخُل الَقْصَ  َهيَّ
َوَسْوَف َتَرى بَِنْفِسَك

َمْرَحًبا بَِرُجِل 
املِلِك َوَحاِجبِِه

َكْيَف َأْصَبَح َمْوَلَنا 
املِلُك الَيْوَم؟

َل َيَزاُل ُيَعايِن ِمَن الَوْعَكِة 
ْت بِِه التِي َأَلـمَّ

َهْل ِل َأْن َأْدُخَل 
ُعوَدُه؟ َعَلْيِه أِلَ

َمْرَحًبا َشاِعَرَنا الَفذَّ

َهَذا َصِحيٌح، َفُهَو 
ُل َشاِعُر الَبلِط اأَلوَّ

؟ َمْن َهَذا الَقاِدُم إِل الَقْصِ
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اعالن

َمَع اأَلَسِف َل ُيْمِكُنَك 
ُخوُل َعَلْيِه الَيْوَم الدُّ

ُه َمِريٌض َوَل  َقاَل إِنَّ
ُخوُل َعَلْيِه ُيْمِكُننِي الدُّ

َفَكْيَف َبَلَغ ِعَصاٌم 
َهِذِه املْنِزَلَة؟

َدْت ِعَصاَما  َنَفُس ِعَصاٍم َسوَّ
َمـْتُه الَكـرَّ َواإِلْقـَداَما َوَعلَّ

َك ِعَصاٌم َعْن ُمَقاَبَلِة  َأَردَّ
ْعَمِن؟ النُّ

َفإيِنِّ َل َأُلوُمَك ِف ُدُخوٍل
 َوَلِكْن َما َوَراَءَك يا ِعَصاُم



ِة، َوِهَي ِمَن  ِة اهَلاِشِميَّ َمِديَنُة الَكَرِك ِمَن املُدِن الَواِقَعِة يِف املْمَلَكِة اأُلْرُدنِيَّ

اِريِخ، بِاإِلَضاَفِة  املُدِن الَقِديَمِة َوالَعِريَقِة التِي َتُعوُد إَِل َصِميِم َأْعَمِق التَّ

اَفَظِة الَكَرِك  ا َواِقَعٌة يِف ُحُدوِد لَِواِء َقَصَبِة الَكَرِك، َوبِالتَّْحِديِد يِف حُمَ َ إَِل َأنَّ

ا ُمَربًَّعا. َن، َوَتْبُعُد َعْنَها َنْحَو 120 ِكيُلوِمْتً ِة لِلَعاِصَمِة َعمَّ بِاجلَهِة اجلُنوبِيَّ

َمِديـَنُة َمْرَقــِد ُشَهـَداِء ُمـْؤَتـَة

الكرك

1819 1819



21 20

الَكَرُك ِمَن المُدِن اأُلْرُدِنــــــيَّــِة الَمْعــُروَفـــِة 
ِبِإْرِثَها االْجِتَماِعـــــــــيِّ الَعِريِق

َحـــِة  َأْضِ إِل  بِاإِلَضاَفـــِة 
ـــْم:  ـــَة َوُه ـــْزَوِة ُمْؤَت ـــِة َغ َصَحاَب
ـــَة،  ـــُن َحاِرَث ـــُد ْب ـــاِبُّ َزْي َح الصَّ
ـــاُر،  يَّ َحـــاِبُّ َجْعَفـــٌر الطَّ َوالصَّ
َحـــاِبُّ َعْبـــُد اهللِ ْبـــُن  َوالصَّ
ـــْم،  ـــَواُن اهللِ َعَلْيِه ـــَة ِرْض َرَواَح
َوَغرْيَِهـــا َكثِـــرٌي ِمـــَن املَعـــاِلِ.

َمِديَنـــــــُة   َواْشـــُتِهَرْت 
ـــاَداِت  ـــَن الَع ـــَدٍد ِم ـــَرِك بَِع الَك
ـــا  َ َأنَّ ـــًة  َخاصَّ َقالِيـــِد،  َوالتَّ
ِمـــَن املـــُدِن املْعُروَفـــِة بِإِْرثَِهـــا 

ـــوُم  ـــِق؛ إِْذ َتُق ـــيِّ الَعِري الْجتَِمِع

ـــاِت  ـــَل الَعَلَق ـــُة َع ـــِذِه املِديَن َه

ـــْنَ  ـــا َب ـــِة َم ـــةِ الَقِويَّ ـ الْجتَِمِعيَّ

ـــا  َ ا، بِاإِلَضاَفـــِة إَِل َأنَّ اِنَ ُســـكَّ

ُيْظِهـــُر  الـــِذي  النَُّمـــوَذُج 

ـــَلِميَّ  ـــاِريَّ اإِلْس ـــاَء احلَض البَِن

َمـــَع  َعاُمـــِل  التَّ َوَكْيِفيَّـــَة 

َغْيــــِر املْســـِلِمَن، َمـــا َجَعـــَل 

املِديَنـــَة ُتَعـــدُّ ِمـــَن املـــُدِن 

َعاُمـــِل  املَتَميِّـــَزِة ِف َطِريَقـــِة التَّ

ـــَن  ا الِذي اِنَ ـــكَّ ـــَع ُس ـــَبِة َم ـ يِّ الطَّ

َة.  َياَنـــَة املِســـيِحيَّ َيْعَتنُِقـــوَن الدِّ
ـــًة  اِفَظ ـــا ُمَ ـــِة إَِل َبَقائَِه بِاإِلَضاَف
َوَتَقالِيِدَهـــا  ـــا  َعاَداِتَ َعـــَل 
الَقِديَمـــِة، التِـــي َتُقـــوُم َعـــَل 
ـــِة  اجلْمـــِع َبـــْنَ احلَيـــاِة الَبَدِويَّ
ـــِه.  ـــِت َنْفِس ـــةِ ِف الَوْق ـ يَّ َواحلَضِ
ـــِة  ـــِذِه املِديَن ـــُخ َه ـــَرُف َمْطَب َوُيْع
بَِأْطِعَمتِـــِه املَتَميِّـــَزِة َكاملْنَســـِف 
ــِة  ـ ــيِّ َوالَفتَّ ــِد الَكَرِكـ َواجلِميـ

ـــِة. الَكَرِكيَّ

الَكــَرِك  َمِديَنــَة  َيْســُكُن 
الَعَشــائِِر  ِمــَن  َكبِــرٌي  َعــَدٌد 
ــَرِة،  ايِ َ َأْشــَهُرَها: َعِشــرَيُة الصَّ
التِــي  الَغَساِســَنِة  َوَعِشــرَيُة 
ُة ُفــُروٍع  َتَهــا ِعــدَّ َيْنــَدِرُج َتْ
ــِحيَمِت  َوالسِّ ُعــــوِب  َكالصُّ
َوَعِشـــــرَيُة  َوالَعَضــــايَِلِة، 
َوَعِشـــــرَيُة  َراِوَنــــــِة،  الطَّ
ــَميَلِة  املََحاِديــَن، َوَعِشــرَيُة الشَّ
ُة  ِعــدَّ َتَهــا  َتْ َيْنــَدِرُج  التِــي 
، َواملَعايَِطــُة،  ُفــُروٍع، َواملَجــالُّ
ُع  َيَتَفــرَّ التِــي  َواحلَباِشــَنُة 
َواِشــَدُة  ِمْنَهــا اجلَعاِفــَرُة والرَّ
والرِبِيـــــَكاُت،  والَعَباِدَلــُة 

َهــا َكثرٌِي. َوَغرْيُ

 َوِجَبـــاُل َهـــِذِه املِديَنـــِة 
ُمَبـــاِشٍ  بَِشـــْكٍل  ُف  ُتـــرْشِ
الَبْحـــِر  ِمـــَن  ُكلٍّ  َعـــَل 
اأَلْغـــَواِر  َوِمْنَطَقـــِة  امليِّـــِت 
ـــِة الَغْربِيَّـــِة  فَّ اجلُنوبِيَّـــِة َوالضِّ
َمِديَنـــُة  َوُتَعـــدُّ  لِِفَلْســـِطَن، 
َة  ــِميَّ ْسـ ــَة الرَّ ــَرِك الَعاِصَمـ الَكـ
ِمـــُل  َتْ التِـــي  لِلُمَحاَفَظـــِة 

َنْفَســـُه.  الْســـَم 

ـــَرِك  ـــُة الَك ُب َمِديَن ـــْضِ َوَت
َأْعـــَمِق  ِف  بُِجُذوِرَهـــا 
َراَســـاُت  َفالدِّ اِريـــِخ،  التَّ
ــَة  ــُد َأنَّ املِديَنـ ـ ــةُ ُتَؤكِّ ـ اِرِييَّ التَّ
ــِم  ــْوَراِة بِاْسـ ـ ــَرْت ِف التَّ ُذِكـ
»ِكـــري ُمـــَؤاَب«. َو ملِديَنـــِة 
ـــرٌي ِف  ـــيٌّ َكبِ ـــَرِك َدْوٌر َتاِرِي الَك
ـــَؤاَب،  ـــِك ُم ـــَع َمِل ـــِد ِميَش َعْه
ـــاِمَرِة  ـــَك السَّ ـــرَبَ َمِل ـــِذي َأْج ال
ـــاِء  ـــَل إِْنَ ـــِليَم َع ـــَك ُأورَش َوَمِل
ــْوَل  وِب َحـ ــْضُ ــاِر املـ احلَصـ
َوَيـــُدلُّ  الَكـــَرِك.  َمِديَنـــِة 
ـــَرِك  ـــَة الَك ـــَل َأنَّ َقْلَع ـــَك َع َذلِ
ـــِه  ـــا بِاإِلَل ـــًدا َخاصًّ ـــْت َمْعَب َكاَن
َكُمـــوَش، َوَقـــْد ُبنَِيـــْت ِمـــْن 
ِقَبـــِل املِلـــِك املـــَؤاِبِّ ِميَشـــَع 
َأْجـــِل  ِمـــْن 

َهـــَذا الَغـــَرِض. َوِفيـــَم َبْعـــُد 
ــِة  ــِم َمَْلَكـ ــَلُق اْسـ ــمَّ إِْطـ َتـ
ــا،  ــِة َعَلْيَهـ وبِيَّــ ــَرِك اأَليُّ الَكـ
ْت ُحُدوُدَهـــا ِمـــَن  َواْمَتـــدَّ

اجلـــْوِف إِل ِدَمْشـــَق. 

ــَرِك  ــُة الَكـ ــمُّ َمِديَنـ َوَتُضـ
ــِة  ـ ــاِلِ املِهمَّ ــَن املَعـ ــَدًدا ِمـ َعـ
ـــَداٌد  ـــا َأْع ـــِذُب إَِلْيَه ـــي َيْنَج التِ
ـــائِِحَن  السَّ ِمـــَن  َكبِـــرَيٌة 
َعـــِن  َيْبَحُثـــوَن  الِذيـــَن 
ـــِق،  ـــِخ الَعِري اِري ـــِة َوالتَّ اأَلَصاَل

َعـــَل  ِلْحتَِوائَِهـــا  َوَذلِـــَك 

ـــِة  اِرِييَّ َكثِـــرٍي ِمـــَن املَعـــاِلِ التَّ

ـــْت  ـــي ُبنَِي ـــَرِك التِ ـــِة الَك َكَقْلَع

ِمـــْن ِقَبـــِل املَؤابِيِّـــَن، َوُبـــْرِج 

َس، َوِتَْثـــاِل  اِهـــِر بِيـــرَبْ الظَّ

ـــوِبِّ الـــِذي  يـــِن اأَليُّ َصـــَلِح الدِّ

ـــُز بَِمْوِقِعـــِه ِف ُمْنَتَصـــِف  َيَتَميَّ

ـــرٍي  ـــِة، َوَكثِ ـــِذِه املِديَن ـــَواِرِع َه َش

ـــوُد إِل  ـــي َتُع ـــاِت التِ ـــَن املَقاَم ِم

ـــاِم  ـــاِء َكَمَق ـــَن اأَلْنبَِي ـــِد ِم الَعِدي
ـــَلُم.  ـــِه السَّ ـــْوٍح َعَلْي ِدَنا َن ـــيِّ َس
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رسوم: 

وجدان توفيق

اْنُظْر َيا َأِب! َهَذا 
ا،  ُجُل َقِصيـٌر ِجدًّ الرَّ

ُه َقْزٌم إِنَّ

َنَعْم َيا َوَلِدي، ُقْل: 
احلْمُد هللِ الِذي َعاَفاَنا

ٍة َأَرى  ُل َمرَّ َهِذِه َأوَّ
ِفيَها َقْزًما، لَِنِقْف َكي 

ُنَشاِهَدُه َقِليًل

ْق إَِلْيِه َحتَّى َل  دِّ َل ُتَ
ُتَضايَِقُه َنَظَراُتَك

إِنَّ ِمْشَيَتُه ُتْعِجُبنِي، 
ُأِريُد َأْن ُأَشاِهَدُه 

َوُهَو َيْمِش

ا ُيْمِكُن َأْن  َهْل َحقًّ
َيُكوَن َكَذلَِك؟

َوِلَ َل َيا َوَلِدي؟ َفَكثرٌِي 
ِمَن الُعَلَمِء َكاُنوا ِمْثَلُه

ي َقْد  َها ُهَو َعمِّ
اَرتِِه َوَصَل بَِسيَّ

َك َدائًِم َيِصُل  َعمُّ
ا  ِف َمْوِعِدِه، َهيَّ

َنْرَكُب َمَعُه

َرَأْيُتُكَم ِمْن َبِعيٍد 
ُمْنَهِمَكْيِ ِف احلِديِث

َلَقْد َشاَهْدُت َقْزًما َوَكاَن 
ُثنِي َعْن ُعَلَمَء  دِّ َوالِِدي ُيَ

ِريَن ِمَن اأَلْقَزاِم َوُمَفكِّ

الِعْلُم َيا َسْلَمُن َل َعلَقَة 
ْكِل َوَل بِاهلْيَئِة َلُه بِالشَّ

َهَذا َما ُكْنُت ُأِريُدَك َأْن 
َتْعِرَفُه َيا َسْلَمُن

ُثَك َعْن َأَحِد الُعَلَمِء َلْ َيُكْن  َسْوَف ُأَحدِّ
َقِصرَي الَقاَمِة َفَحْسُب، َبْل َكاَن َأْيًضا َدِميًم

َعاِلٌ َدِميٌم َوَقِصرُي 
الَقاَمِة؟!

َيا َسْلَمُن، َهْل َتْعَلُم 
َم َيُكوُن َعالِـًم  ُه ُربَّ َأنَّ
ًرا َأْو ُمْبِدًعا؟ َأْو ُمَفكِّ
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َوبَِسَبِب َذلَِك َأْطَلَق 
النَّاُس َعَلْيِه»ُكَراُع النَّْمِل«

ْوِسُّ ُهَو َأُبو احلَسِن َعِلُّ ْبُن احلَسِن ْبِن احلَسْيِ الـُهَنائِيُّ الدَّ
ُه َنْحِويٌّ ُلَغِويٌّ َلُه  إِنَّ

َمَكاَنُتُه َبْيَ ِكَباِر الُعَلَمِء

َبْل َكاَن َيا َوَلِدي ِمْن 
َأْنَبِغ ُعَلَمِء َعْصـِرِه

ًداَهْل ُتَراَنا َسَنِصُل إَِلْيِه؟  َل َتْقَلِقي، َفالبَِساُط َيْعِرُف َطِريَقُه إَِل الُعَلَمِء َجيِّ

ْن َتْبَحَثاِن؟ َعمَّ

ِجْئَنا ملَقاَبَلتَِك
َوَماَذا ُتِريَداِن؟

ٍة  اَضَ اْسَتَمْعَنا إَِل ُمَ
َفاتَِك  َعْن ِعْلِمَك َوُمَصنَّ

َف إَِلْيَك َفِجْئَنا لَِنَتَعرَّ

ْلَت ُكلَّ  َكْيَف َحصَّ
َهَذا الِعْلِم؟

ِة  َأَخْذُتُه َعْن َأْهِل الُكوَفِة َوالَبْصَ
َقْبَل َأْن َأُعوَد إَِل ِمْصـَر

ًة  اَضَ َها َقْد َوَصْلَنا، َسُأْعِطيَك ُمَ
َحِد ُعَلَمِء  َعىل ُقْرٍص ُمْدَمٍج أِلَ

َغِة َحْوَل ُكَراِع النَّْمِل اللُّ

ْمِل َهَذا؟ َمْن ُكَراُع النَّ
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ْع ِف ُفُروِع  َوَلِكْن، لِـَمَذا َلْ َتَتَوسَّ
َك؟ الِعْلِم املْخَتِلَفِة َكَعاَدِة ُعَلَمِء َعْصِ

َز ِعْلِمي َوَأْقُصَ َنْفِس َعىل  َرَأْيُت َأْن ُأَركِّ
َغِة َواملَعاِجِم ِة َوِفْقِه اللُّ َغِويَّ َراَساِت اللُّ الدِّ

َواَيَة َكثرًِيا َما َتِقُف ِعْنَدَك،  ي َأنَّ الرِّ ِن َعمِّ َأْخَبَ
َوَتُكوُن َأْعىَل َمْصَدٍر هَلا ُتْنَسُب إَِلْيِه

َغِة َواملَعاِجِم ِة َوِفْقِه اللُّ َغِويَّ َراَساِت اللُّ َت َنْفَسَك َعىل الدِّ َولِـَمَذا َقَصْ

َغِة َأَرْدُت  َكَمْن َسَبَقنِي ِمْن ُعَلَمِء اللُّ
َم اهلُل  ِخْدَمَة الُقْرآِن الَكِريِم الِذي َكرَّ

الَعَرَب َأْن َأْنَزَلُه بُِلَغتِِهْم

ُد«،  ْفَت ِكَتاَب »املَنضَّ َعِلْمَنا َأنََّك َصنَّ
ُد«،  َتُه ِف ِكَتابَِك »املَجرَّ ُثمَّ اْخَتَصْ

ُد« َتُه ِف»امُلَنجَّ ُثمَّ اْخَتَصْ

َفاِت َأْيًضا: »املْنَتَخُب«،  َوِمْن ُمَصنَّ
َو»اأَلْوَزاُن«، َوَغرْيُ َذلَِك

ُهْم َيُقوُلوَن إِنَّ ِكَتاَب  َوَلِكنَّ
»املْنَتَخُب« ُهَو َأْبَرُز ُكُتبَِك َوَأْشَهُرَها

ُه اْشَتَمَل َعىل ُمْفَرَداٍت  نَّ َم أِلَ ُربَّ
ٍة َعنِّي بَِمَعاٍن َمْرِويَّ

َهَذا َيُدلُّ َعىل َأنِّ َمْصَدٌر 
َغِة ِمْن َمَصاِدِر اللُّ

َوَماَذا َيْعنِي َذلَِك؟

ُد اهلَل َتَعاَل َأْن  َأْحَ
َقنِي لَِذلَِك َوفَّ



 

يُّ لبُحْتُِر ا
اِبِع الَبَدِويِّ يِف َقَصاِئِدِه  َشاِعُر الخَلَفاِء الِذي َحاَفَظ َعىَل الطَّ

اِعُر الَعبَّاِسُّ الَولِيُد ْبُن ُعَبْيِد  َأَنا الشَّ
، ُكنِّيُت  ائِيُّ الـَمْنبِِجيُّ َيى الطَّ اْبِن َيْ
 . ْبُت بِالُبْحُتِيِّ بَِأِب ُعَباَدَة، َوُلقِّ
ُكْنُت َأْشَعَر ُشَعَراِء الَعْصـِر 
الَعبَّاِسِّ إَِل َجانِِب َأِب َتَّاٍم، َوَقْد 
ْبُت بِالُبْحُتِيِّ َنَظًرا لِِقَصـِر  ُلقِّ
َقاَمتِي، َوَأْيًضا اِلْنِحَداِر 
َنَسبِي ِمْن َبنِي ُبْحُتٍ َأَحِد 
ٍء. ُفُروِع َقبِيَلِة َطيِّ

ٍة  ْنُت ِمْن َنْيِل َمَكاَنٍة ُمِهمَّ َتَكَّ
ْدُت َمَناِصَب َكبرَِيًة يِف  َوَتَقلَّ
ْمُتُه  ِة؛ لِـَم َقدَّ اِسيَّ ْوَلِة الَعبَّ الدَّ
ِمْن ِشْعٍر َعِظيٍم يِف َمْدِح اخلِليَفِة 
ُموَعٍة ِمْن ُأَمَراِء  ِل، بِاإِلَضاَفِة إَِل َمْدِح َمْ املَتَوكِّ
اجلُيوِش َوالُوَزَراِء. َوِمَّا َزاَد ِمْن َمَكاَنتِي 
اِسيِّنَي بِالنََّشاِط الِعْلِميِّ  ِة اْهتَِمُم الَعبَّ ْعِريَّ الشِّ
29َواْزِدَهاِرِه يِف َعاِصَمتِِهْم. 28

ْبَغاُت  َلْم َتْتُِك الصِّ

الخاِرِجيَُّة الِتي َطرََحْتَها 

الحَضارَُة الجِديَدُة أَيَّ 

أََثٍر يِف ِشْعِر الُبْحُتِيِّ

ـــْزِء  ـــِة ِف اجل ـــَج الَواِقَع ـــْدُت ِف َمِديَنِة َمْنبِ ُولِ
ـــَب َداِخـــَل احلـــُدوِد  ـــْن َحَل ِقــــيِّ ِم ْ ـــَمِلِّ الرشَّ الشَّ
َمْوِهَبتِـــي  ـــْت  لَّ َتَ 206 هــــ.  ِة َســـَنَة  ـــوِريَّ السُّ
ْلـــُت  ُة ُمْنـــُذ ُنُعوَمـــِة َأَظَفـــاِري. َفاْرَتَ ـــْعِريَّ الشِّ
ْلِقـــَي ِمـــْن َأْشـــَعاِري َعـــَل  إَِل َأِب َتَّـــاٍم أِلُ
َمَســـاِمِعِه؛ َفَأْســـَدى إَِلَّ َنَصائِـــَح َوإِْرَشـــاَداٍت 

ـــْعِر. َحـــْوَل َمـــا جَيِـــُب اْنتَِهاُجـــُه ِف الشِّ

َهـــْت َبْعـــَد َذلِـــَك َأْنَظـــاِري َنْحـــَو  َتَوجَّ
ـــاِعَر  ـــُت َش ـــَداَد، َفَأْصَبْح ِة َبْغ ـــيَّ اِس ـــِة الَعبَّ الَعاِصَم

ـــاِء  ـــَن اخلَلَف ـــَدٍد ِم ـــَلِط َع َب
ُل  ـــَوكِّ ـــْم: املَت ـــيَِّن ُه اِس الَعبَّ
َواملْســـَتِعُن  َواملْنَتِصــــُر 
ِل.  َواملْعَتـــزُّ ْبـــُن املَتـــَوكِّ
ـــِد  ـــْن َتْوِطي ـــُت ِم ْن ـــَم َتَكَّ َك
َمـــَع  َعَلَقـــاِت  َأَواِصِ 

ــُوَلِة. ــُوَزَراِء َوالـ الـ

َقـــًة،  ُمَتَدفِّ ًة  ِشـــْعِريَّ َمْوِهَبـــًة  اهلُل  َمَنَحنِـــي 
ـــا  َ ـــايِن َوَكَأنَّ ـــْن لَِس ـــاُب ِم ـــُد َتْنَس ـــِت الَقَصائِ َفَكاَن
ـــى إِنَّ َأْبَنـــاَء َعْصــــِري َرَأْويِن  َسَلِســـُل َذَهـــٍب، َحتَّ
ـــاَب  ـــِدي إِْعَج ـــْت َقَصائِ ـــْد َناَل ـــاِس، َفَق ـــَعَر النَّ َأْش
ـــو  ـــِهْم َأُب ـــَل َرْأِس ـــَعَراِء َوَع ـــاِر الشُّ ـــْن ِكَب ـــرٍي ِم َكثِ

ـــاٍم. َتَّ

، َفَلـــْم  ابِــــِع الَبـــَدِويِّ َســـَم ِشـــْعِري بِالطَّ اتَّ
ـــُة التِـــي َطَرَحْتَهـــا  ْبَغـــاُت اخلاِرِجيَّ ِك الصِّ َتـــرْتُ
ِشـــْعِري،  ِف  َأَثـــٍر  َأيَّ  اجلِديـــَدُة  احلَضـــاَرُة 
ــُت ِف  ــْد َباَلْغـ ــا، َفَقـ ــِس َتَاًمـ ــَل الَعْكـ ــْل َعـ َبـ
ـــْرِص  ـــا، َواحل ـــِة َلْفِظيًّ ـــايِن الَقِديَم ـــتَِعاَنِة بِاملَع الْس
ـــَك ِف  ـــُح َذلِ َلَلِت. َوَيتَِّض ـــدَّ ـــِد بِال ـــَل التَّْجِدي َع

َهـــا التِـــي َيْظَهـــُر ِفيَهـــا الْلتِـــَزاُم  َقَصائِـــِدي ُكلِّ
ـــْعِر؛ َفَطَغـــى بَِفْضـــِل  ـــِديُد بَِعُمـــوِد الشِّ الشَّ
ْفـــِظ َوَجـــْوَدُة الْختَِيـــاِر  ـــاُل اللَّ َذلِـــَك َجَ
ِة  ـــْعِريَّ ـــوِر الشِّ ـــاِء الُبُح ِف ِف اْنتَِق ـــَصُّ ـــُن التَّ َوُحْس
ـــُه،  ـــْعِر إِلَّ َطَرْقُت ـــا ِف الشِّ ـــُرْك َباًب ـــَواِف. َوَلْ َأْت َوالَق
ـــْدِح،  ـــِم َوامل ـــاِء َواحلَك َث ـــَزِل َوالرِّ ـــُت ِف الَغ َفَنَظْم
ـــِة  بِيَع ـــِف الطَّ ـــْن َوْص ـــْرَف َع ـــضَّ الطَّ ـــَم َلْ َأُغ َك

ـــا. َوالُعْمـــَراِن َوَغرْيِِهَ

التِــي  الَكثِــرَيِة  الَقَصائِــِد  إِل  َوبِاإِلَضاَفــِة 
َنَظْمُتَهــا، َفَقــْد َطَرْقــُت َباَب 
ْألِيــِف، َفَوَضْعــُت ِكَتــاَب  التَّ
( َوِفيــِه ُمَعاَرَضــٌة  )احَلَمَســـةُ
َأِب  ُأْســَتاِذي  لِِكَتــاِب 
ــَعاِر  ــْن َأْش ــُه ِم ُت ــاٍم، اْخرَتْ َتَّ
ــدٍ الَفْتِح  ــ ـمَّ ِب ُمَ الَعَرِب أِلَ
ــًة  ــُه ِمَئ اْبــِن َخاَقــاَن، َوَجَعْلُت
َباًبــا،  َوَســْبِعَن  َوَأْرَبَعــًة 
ــا  ــي َتَناَوَل ــِة التِ ــايِن اأَلَدبِيَّ ــَم املَع ــا ُمْعَظ ْنُتَه َضمَّ
ُمــوَن.  َفَعــَل َســبِيِل املَثــاِل: الَبــاُب  ــَعَراُء املَتَقدِّ الشُّ
ْفــِس َعــَل املْكــُروِه.  ــِل النَّ ُل: ِفيــمَ ِقيــَل ِف َحْ اأَلوَّ
ــتَِطاَبِة  ــَل ِف اْس ــَم ِقي : ِفي ــرَشَ ــَس َع ــاُب اخلاِم الَب
وَن:  ــتُّ ــايِن َوالسِّ ــاُب الثَّ ــْرِب. الَب ــَد احل ــْوِت ِعْن امل

ــِم. ْل ــِي َوالظُّ ــِة الَبْغ ــَل ِف َذمِّ َعاِقَب ــَم ِقي ِفي

َوَتْشـــَتِمُل َهـــِذِه احلَمَســـُة َعـــل َأْقـــَواٍل 
ـــِة َوَصـــْدِر  ِمَئِة َشـــاِعٍر ِمـــَن اجلاِهِليَّ لَِنْحـــِو ِســـتِّ
ـــاِس  ـــي الَعبَّ ـــوا َبنِ ـــٌر َأْدَرُك ـــْم َنَف ـــَلِم، َوِفيِه اإِلْس
َكَيْحَيـــى ْبـــِن ِزَيـــاٍد، َوَصالِـــِح ْبـــِن َعْبـــِد 
ــا  ــاَس. َوِل َأْيًضـ ــِن إَِيـ ــِع ْبـ وِس، َوُمِطيـ ــدُّ الُقـ

ْعــــِر(. ِكَتـــاُب )َمَعـــايِن الـــشِّ



خـطـأ
وصـــواب

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

منصور، بعد أْن سافَر والداه الستكمل دراسِتهم العليا.

هذا  يف  فراِغه  أوقاَت  وميأُل  االختاعات،  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 اختع له سـاعة يد 

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

َلَقِد اْنَزَعْجُت َكثرًِيا ِمْن 
َمَرِض َجدِّ َجابٍِر

َظى بَِمَكاَنٍة  ُجُل َيْ َهَذا الرَّ
َكبرَِيٍة ِف ُقُلوبَِنا َجِيًعا

ُه َأَحُد َأْمَراِض  َلُبدَّ َأنَّ
ْيُخوَخِة الشَّ

ِه، َفإِنَّ  ِم ِسنِّ ْغِم ِمْن َتَقدُّ َعىل الرَّ
ِسِي ُلَغِة  َلَدْيِه ُطُموًحا َكبرًِيا ِف َتْ

ُكلِّ املِحيِطَي بِِه

َمْرَحًبا َيا ِرَفاُق، َسْوَف َيْسَعُد 
ي َكثرًِيا بُِرْؤَيتُِكْم َجدِّ

َبْل َنْحُن َمْن َيْسَعُد َدائًِم 
بُِمَجاَلَستِِه َوالْستَِمِع إَِلْيِه

ائِي  َمْرَحًبا بُِكْم َيا َأِحبَّ
َوَأَمَل املْسَتْقَبِل

َنا  َمْرَحًبا َجدَّ
َب َأْلِسَنتَِنا َوُمَصوِّ

َأِب ُيْطِلُق َعَلْيَك 
َغِة( ى اللُّ )َحاِمي ِحَ

َأْكَرَم اهلُل َأَباَك، َفُهَو َيْعَلُم 
ِة َغَة الَعَربِيَّ َقْدَر ِعْشِقي لِلُّ

، َوَلِكنَّ  َطْمَأَنَك اهلُل َيا ُبَنيَّ
ُعوَبِة اأَلْمَر َبالُِغ الصُّ

وَع  ملاَذا َل َتْسَتْأنُِف َمْشُ
اِطَقِة؟ اَعاِت النَّ السَّ

َنْسَأُل اهلَل َلُه 
لَمَة السَّ

ُتَرى ِمَّا ُيَعاِن؟
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وَع«، َوَلِكْن  َل َتُقْل:»َتْسَتْأنُِف املْشُ
وِع« ُقْل:»ُتَعاِوُد الَعَمَل بِاملْشُ

ًة َقَصْدُت  اَعُة َكاَنْت ِفْكَرًة َفْرِديَّ السَّ
ا َتْعِليَم َحِفيِدي َجابٍِر ِبَ

ْمَنا َمَع َجابٍِر َأْيًضا،  َنا َتَعلَّ َوَلِكنَّ
َرْغَم َأنَّ َذلَِك َلْ َيُكْن ِف ِحَسابَِنا

َكاَن َهَذا بُِحْكِم 
ائَِمِة جلابٍِر ُصْحَبتُِكُم الدَّ

اَعِة َلْ  ا، ِفْكَرُة السَّ َحقًّ
ِدَيًة َتُعْد ِفْكَرًة ُمْ

َوَما الـُمْجِدي ِمْن 
ِوْجَهِة َنَظِرَك؟

َأْخَشى َأْن ُيْرِهَق َحِديُثَنا 
، َفْلَنَدْعُه َيْرَتاُح  الـَجدَّ

َعىَل َأْن َنْسَتْكِمَل 
احلِدْيَث َلِحًقا

َل َتُقْل:»َيْرَتاُح«، َوَلِكْن 
ُقْل:»َيْسَتِيُح«

َأْقَتُِح َأْن َنُقوَم بَِعَمِل َتْطبِيٍق َعىل 
اِل َعَلْيِه ُكلُّ املْحَتَوى  اهلاتِِف اجلوَّ

اَعِة املْوُجوِد َعىل السَّ

َعُلَنا َل  َهِذِه ِفْكَرٌة َرائَِعٌة، َتْ
ُنْضَطرُّ إِل َأْن ُنْعِطَي لُِكلِّ 

َمْن َنْسَتْهِدُفُه َساَعًة

َلْن َيُكوَن َعَلْيِه ِسَوى إِْنَزاِل 
ْطبِيِق َعىَل َهاتِِفِه التَّ

ْل اآلَن َفِريَق َعَمٍل  إًِذا لُِنَشكِّ
وِع لِلَبْدِء  ِف َتْنِفيِذ َهَذا املْشُ

بِالَعْكِس، َحِديُثُكْم ُيِرُينِي

ُقْل:»ِف 
ُحْسَبانَِنا«، َوَل 

َتُقْل:»ِف ِحَسابَِنا«



 

  سوق      
الوراقني

ُن تَْحِديَد َمَعاِن ُمْصطَلََحاِت الُعلُوِم َوالُفُنوِن ُمْعَجٌم يََتَضمَّ

ـــُن  ْعِريَفـــاُت« ُمْعَجـــٌم َيَتَضمَّ ِكَتـــاُب »التَّ
املْســـَتْخَدَمِة  املْصَطَلَحـــاِت  َمَعـــايِن  َتِديـــَد 
ــَذا  ــِرِه، َوَهـ ــى َعْصــ ــوِم َحتَّـ ــوِن َوالُعُلـ ِف الُفُنـ
ـــِة ِف  ـــِم الْصِطلِحيَّ ـــِل املَعاِج ـــْن َأَوائِ ـــُم ِم املْعَج
ـــُجْرَجايِنُّ  ـــِه الـ َد ِفي ـــدَّ ـــْد َح ، َوَق ـــَرِبِّ اِث الَع ـــرتَُّ الـ
لِــــُمْسَتْخِدِميَها،  َتَبًعـــا  َمَعايِنَ املْصَطَلَحـــاِت 
ـــا،  ـــَتْخَدُم ِفيَه ـــي ُتْس ـــوِن التِ ـــوِم َوالُفُن ـــا لِلُعُل َوَتَبًع
َتْرتِيًبـــا  َبـــًة  ُمَرتَّ تِلَك املْصَطَلَحـــاِت  َوَجَعـــَل 
ـــا ُمْســـَتِفيًدا ِف َذلِـــَك ِمـــَن املَعاِجـــِم  َألِْفَبائِيًّ
َعاُمُل َمَعـــُه لَِطالِبِيـــِه.  ـــِة َحتَّـــى َيْســـُهَل التَّ َغِويَّ اللُّ
ـــِة التِـــي َل  َوَهـــَذا املْعَجـــُم ِمـــَن املَعاِجـــِم املِهمَّ

ــا إَِل اآلَن. ــتِْغَناَء َعْنَهـ ــَتِطيُع الْسـ َنْسـ

ـــِد  مَّ ـــِن ُمَ ـــِيِّ ْب ـــِف َع ـــْن َتْألِي ـــاُب ِم ـــَذا الِكَت َه
ـــَوفَّ  ـــايِنِّ )املت ـــِف اجلْرَج ي ِ ـــِن الرشَّ ْي ـــِيٍّ الزَّ ـــِن َع اْب

816هـ(.

ــَواِرَدَة  ــاِت الـ ــاُب املْصَطَلَحـ ُح الِكَتـ ــرْشَ َوَيـ
ـــَن  وِفيِّ ـــاِة َوالصُّ َح ـــَن َوالنُّ ِم ـــاِء َواملَتَكلِّ ـــَد الُفَقَه ِعْن
َعـــُه  يــــنَ َوُعَلـــَمِء املْنِطـــِق َوالِفـــَرِق. َجَ ِ َواملَفسِّ
املَؤلِّـــُف ِمـــَن الُكُتـــِب َواملَراِجـــِع 

ــي َأَخـــَذ  ، ُدوَن ِذْكـــِر املَصـــاِدِر التِـ ــُكلِّ َفـــنٍّ لِـ
ـــُهَل  ـــاِء لَِيْس ـــُروِف اأَللِْفَب ـــل ُح ـــُه َع َب ـــا، َوَرتَّ ِمْنَه
ـــوُع  ُج ـــَن الرُّ ِب َوالَباِحثِ ـــلَّ َ لِلطُّ ـــسَّ ـــُه َوَيَتَي َتَناُوُل

إَِلْيـــِه.

ــٍب  ــْن ُكُتـ ــِه ِمـ ــلَّ َتْعِريَفاتِـ ــَل ُجـ ــْد َنَقـ َوَقـ
َبَهـــا  َعَهـــا َوَرتَّ َقٍة، َوَزاَد َعَلْيَهـــا، َوَقـــْد َجَ ُمَتَفــــرِّ
الُوُصـــوُل  الِعْلـــِم  ِب  ُطـــلَّ َعـــل  لَِيْســـُهَل 
َفُهـــَو  املْصَطَلَحـــاِت،  تِْلـــَك  َمَعـــايِن  إِل 
ْعُتَهـــا،  َيُقـــوُل: »َوَبْعـــُد َفَهـــِذِه َتْعِريَفـــاٌت َجَ
ــْوِم،  ــِب الَقـ ــْن ُكُتـ ــا ِمـ ـ ــاٌت َأَخْذُتَ َواْصِطلَحـ
ْبُتَهـــا َعـــل ُحـــُروِف الَجـــاِء، ِمـــَن اأَللِـــِف  َوَرتَّ
ـــَن،  الِبِ ـــَها لِلطَّ ـــِهيًل لَِتَناُولِـ ـــاِء؛ َتْس ـــاِء إِل الَي َوالَب

اِغبِـــَن«. َوَتْيِســـرًيا لَِتَعاِطيَهـــا لِلرَّ

َوَقـــْد َأْوَجـــَز ِف َتْعِريَفاتِـــِه لِلُمْصَطَلَحـــاِت، 
ـــٍل،  ـــاُج إِل َتْفِصي َت ـــي َتْ ـــاِظ التِ ـــَل ِف اأَلْلَف َوَفصَّ
َغـــِويَّ ُثـــمَّ املْعَنـــى  َوَكاَن َيْذُكـــُر املْعَنـــى اللُّ

ــاِظ. ــِض اأَلْلَفـ ــيَّ لَِبْعـ الْصِطَلِحـ

ـــَب اأَلْلَفـــاَظ ِف  َكـــَم َأنَّ اجلْرَجـــايِنَّ َقـــْد َرتَّ
ِكَتابِـــِه َعـــل َتْرتِيـــِب ُحـــُروِف الَجـــاِء ُدوَن  3435

عِْريفَاتُ لِلجُرْجَانِيِّ التَّ

َيـْشـَرُح املْعَجُم املْصَطَلَحاِت 

الَوارَِدَة ِعْنَد الُفَقَهاِء 

َحاِة  َواملَتـَكلِِّمنَي َوالنُّ

يَن  ِ وِفيِّنَي َواملَفسِّ َوالصُّ

َوُعَلَمِء املْنِطِق َوالِفرَِق

ـــَة  ُل َعَمِليَّ ـــهِّ ـــا ُيَس ـــا، َم ـــِة إِل َأْصِلَه ـــاِع الَكِلَم إِْرَج
ــَم  ـ ــِه. إِْذ َقسَّ ٍ ِفيـ ــنَّ ــٍظ ُمَعـ ــْن َلْفـ ــِث َعـ الَبْحـ
َبـــٍة َعـــل ُحـــُروِف  الِكَتـــاَب إِل َأْبـــَواٍب ُمَرتَّ
ــي  ــاِظ التِـ ــاصٌّ بِاأَلْلَفـ ــاٍب َخـ ــاِء، ُكلُّ َبـ الَجـ
ـــاٍب إِل  ـــَم ُكلَّ َب ـــمَّ َقسَّ ـــٍد، ُث ـــْرٍف َواِح ـــَدُأ بَِح َتْب
ــايِن  ـ ــْرَف الثَّ ــا ِف الُفُصـــوِل احلـ ُفُصـــوٍل ُمَراِعًيـ
ــوَل  ـــِذِه الُفُصـ ــَب َه ـ ــمَّ َرتَّ ــِة، ُثـ ــَن الَكِلَمـ ِمـ

ــاِء،  ــُروِف الَجـ ــل ُحـ َعـ
ًبـــا  َفَصـــاَر الِكَتـــاُب ُمَرتِّ
ــُروِف  ــل ُحـ ــاَظ َعـ اأَلْلَفـ
ــْرَف  ــا احلـ ــاِء ُمَراِعًيـ الَجـ
ــُب.  ــايِنَ َفَحْسـ ـ َل َوالثَّ اأَلوَّ
اْستِْشـــَهاُد  َوُيلَحـــُظ 
اجلْرَجـــايِنِّ بَِكثِـــرٍي ِمـــَن 
َواأَلَحاِديـــِث  اآلَيـــاِت 

َقـــًة ِف ِكَتابِـــِه. ُمَفرَّ

َعـــل  ُيْؤَخـــُذ  ِمَّـــا 
ْعِريَفـــات«  »التَّ ِكَتـــاِب 
َأْكَثـــَر  َقـــْد  َفـــُه  ُمَؤلِّ َأنَّ 
ِفيـــِه ِمـــْن ُمْصَطَلَحـــاِت 
ـــي  ـــِة، َوالتِ ـــِة الَباِطَل وِفيَّ الصُّ
ـــِوي َمَعـــايِنَ َفاِســـَدًة  َتْ
ـــاِن  ـــا َوَبَي ـــٍق َعَلْيَه ُدوَن َتْعِلي
ــٍل،  ــْن َباِطـ ــا ِمـ ــا ِفيَهـ َمـ
ـــُح  ي ـــا التَّْصِ ـــْل ِف َبْعِضَه َب

ــَرِبٍ َوَلْ  ــِن َعـ ــِن اْبـ ــَل َعـ ــَم َنَقـ ــَدِة، َكـ بِالِوْحـ
ـــْوِل بِِوْحـــَدِة  ـــِه ِمـــَن الَق َيـــُردَّ َعـــل َمـــا ِف َكلِم

الُوُجـــوِد.

ـــَذا  ـــاِعَرِة، لِ ـــي اأَلَش ِم ـــْن ُمَتَكلِّ ـــايِنَّ ِم إِنَّ اجلْرَج
َف َكثِـــرًيا ِمـــَن املْصَطَلَحـــاِت َوْفـــَق  َفَقـــْد َعـــرَّ
ِمـــَن َلـــا، َوِمـــْن َذلِـــَك -َعـــل  َتْعِريـــِف املَتَكلِّ
ــُه  ــْحَر، َوَتْعِريُفـ ـ ــُه السِّ ــاِل- َتْعِريُفـ ــبِيِل املَثـ َسـ

ْوِحيـــَد، َواإِلْيـــَمَن. التَّ

ــاِت  ــَل آَيـ ــُه َجَعـ ــا َأنَّـ ــَك َأْيًضـ ــْن َذلِـ َوِمـ
اِت َوَأنَّ ِفيَهـــا  َفـــاِت ِمـــْن َقبِيـــِل املَتَشـــاِبَ الصِّ
ُيْؤَخـــُذ  َكـــَم  إهَِياًمـــا، 
ـــُه  َف ـــاِب َأنَّ ُمَؤلِّ ـــل الِكَت َع
بَِأَحاِديـــَث  اْسَتْشـــَهَد 
َوَمْوُضوَعـــٍة. َضِعيَفـــٍة 

َكـــَم َأَتـــى املَؤلِّـــُف 
بَِكِلـــَمٍت َلْيَســـْت ِمـــْن 
املْصَطَلـــِح،  َقبِيـــِل 
ِمـــُل  َتْ َوَلْيَســـْت 
ـــٌة  َمْدُلـــوًل َلـــُه ُخُصوِصيَّ
-َحـــــْسَب  ـَنــــٌة  َـّ ُمَعي
ــَرُه-  ــِذي َذَكـ ــِه الـ َتْعِريِفـ
ـــا ِف  بَِحْيـــُث ُيْؤَتـــى ِبَ
؛  ُمْصـَطــــَلِحيٍّ ِكَتـــاٍب 
 ، ْبـِشــــرُي لتَّ ا ( : ِظ ْلَفـا َكـَأ
َوالَفْخـــُر،  ْبِذيـــُر،  َوالتَّ
َوَنْحِوَهـــا؛  َوالَكـــَرُم( 
َدَلَلَتَهـــا  َذَكـــَر  َفَقـــْد 
ــِذِه  ــِم َهـ ــَة. َوبَِرْغـ ـ َغِويَّ اللُّ
ـــْلبِيَّاِت َفإِنَّـــُه َقـــْد َأَفـــاَد الَباِحثِـــَن َكثِـــرًيا،  السَّ
َتَتَقيَّـــُد  َل  التِـــي  املْصَطَلَحـــاِت  ِف  َم  َلِســـيَّ

. ٍ ُمَعـــنَّ بَِمْذَهـــٍب 
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َكْيَف أَْقَنَع أَْشَعُب أَِمرَي املْؤِمِننَي

ِبأَْن مَيَْنَحُه اللَّْوَز َوالُفْسُتَق؟ 

ْوَز َوالُفْسُتَق  َما َرَأْيُت َأَحًدا ُيِبُّ اللَّ
َكُحبِّ َأِمرِي املْؤِمنَِي َلُه

َهَذا َصِحيٌح، َفَدائًِم َما َأِجُدُه َيْأُكُل 
ِمْن َطَبٍق بِِه َلْوٌز َوُفْسُتٌق

ـًم  َوَلِكنَّ َأْشَعَب َأْكَثُر َنَ
ْوِز َوالُفْسُتِق ِف اللَّ

ُخوِل ا َلُه بِالدُّ َقْد َأِذنَّ
َها ُهَو َقْد َحَضَ َوَسَنَرى 

َماَذا َسَيْفَعُل َمَع َطَبِق 
ْوِز َوالُفْسُتِق اللَّ

ُة  َلُم َوَرْحَ َوَعَلْيَك السَّ
اهللِ، َمْرَحًبا بَِك َيا َأْشَعُب

ا ِف اْلَغاِر( )َثاِنَ اْثَنْيِ إِْذ ُهَ

ْزَنا بَِثالٍِث( )َفَعزَّ

ْخَتْيَها الَِثَة َتْعِزيًزا أِلُ ُخِذ الثَّ

انَِيُة َوَهِذِه الثَّ

َلُم َعىَل َأِمرِي املْؤِمنَِي َوَمْن َمَعُه السَّ

ُه َل َيْسَتِطيُع  ا إِنَّ َحقًّ
َأْن ُيَقاِوَمُهَم

ُتَرى َماَذا َسَيْفَعُل َلْو َدَخَل اآلَن َعىَل 
َبَق َأَماَمُه؟ َأِمرِي املْؤِمنَِي َوَوَجَد َهَذا الطَّ

َأْشَعُب بِالَباِب َيْسَتْأِذُن 
ُخوِل َيا َأِمرَي املْؤِمنَِي لِلدُّ
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رْيِ  َن الطَّ )َفُخْذ َأْرَبَعًة مِّ
ُهنَّ إَِلْيَك( َفُصْ

َأَراَك َلْن َتْقَنَع إِلَّ إِْن َأْعَطْيُتَك 
ابَِعَة َأْيًضا الرَّ

َسٌة َساِدُسُهْم   )َوَيُقوُلوَن َخْ
َكْلُبُهْم(

)َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم 
َكْلُبُهْم(

َيا َلَك ِمْن َجِشٍع، ُخِذ 
اِدَسَة اخلاِمَسَة َوالسَّ

َسابَِعٌة َوَثاِمَنٌة؟ َل َبْأَس

جِّ َوَسْبَعٍة  اٍم ِف احْلَ  )َفِصَياُم َثَلَثِة َأيَّ
ٌة َكاِمَلٌة( إَِذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشَ

َسُأْعِطيَك َأْيًضا احلاِدَيَة 
َك َتْقَنُع َة َلَعلَّ َعْشَ

َواهللِ َيا َأِمرَي املْؤِمنَِي إِْن َلْ ُتْعِطنِي 
ُه َلَقَرْأُت َلَك: )َوَأْرَسْلَناُه  َبَق ُكلَّ الطَّ

إَِذْن ُأِريُح َنْفِس.. ُخِذ إَِلٰ ِماَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن(

َبَق بِـُكـلِّ َما ِفيِه الطَّ

)إِنِّ َرَأْيُت َأَحَد َعَشَ َكْوَكًبا(

َوَهِذِه َأْيًضا َعْشٌ
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املرادف هو كلمة لها معنى قريب 

لكلمة أخرى يف اللغة أو املعنى 

نفسه. هل تستطيع أن تساعد فهًدا 

يف إيجاد خمس متادفات أخرى 

لكلمة »خطأ« غري التي ذكرها؟

َخَطٌأ

َجِريرٌَة

َزلٌَّة

َعْثٌَةَهْفَوٌة

َخِطيَئٌة
مترادفات

»البـــيان  1- صاحب كـــتاب 

والتبيني«، وكـــتاب »البخـالء« 

وهو كتاب أدب وعلم وفكاهة، 

فيه  الكتب،  أنفس  من  وهو 

وصف للحياة االجتامعية صدر 

الدولة العباسية.

2- هز.

3- املرأة عند زواجها.

4- من حروف العطف.

5- الذئب والغراب.

»املذّهبات«  عليها  ُيطلق    -6

أو  الذهب،  مباء  كتبت  ألّنها 

»القصائد الطوال« ألنَّها جميًعا 

قصائد طويلة يزيد عدد أبيات 

كلٍّ منها عىل ستني بيًتا.

7- جمع )جمل(.

8- اســـم بلـــدة قبيلـــة عـــاد، 

عاليـــة،  أبنيتهـــم  وكانـــت 
العـــامد. ذات  الخيـــام  مـــن  أو 
فعــل،  تقدمــه  مرفــوع  اســم   -9

الفـــعل. فـعـــــل  الــذى  عــىل  ودل 
10- دخل ىف وقت غياب الشمس.
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د. مريم النعيمي

َحَنـاْن ِمــْن  َكْوثـًرا  يـا  َحياُتـِك 

ـى ُمَصفًّ َلِذيـٌذ  َشـْهٌد  َعَطـاُؤِك 

َلِك اْلَفْضـُل َيا َجْوَهـًرا ِمْن َجالٍل

اْلــُوُجوُد ُسـُمــّو ا  اأُلمِّ َهـذَ ِمـَن 

َتْشـَقى اْلَبْيـِت  يِف  لَِنْسـَعَد  َتَراَهـا 

ِهـَي احُلـبُّ َما َطــاَب ِمـْن َصْفِوِه

ِمـْن َشْمِسـَها ُق  ُيـْرِ اخَلـرْيُ  ِهـَي 

َبَيــاٌن َتَغنَّـــى  َقـــْد  بَِأْفَضاهِلــا 

ـــاْن ـــَمى َوَرْوُض ِجَن ـــرُي ُنْعـ َأَزاِه

َوَعْطــــُفِك َفــــْيُض ُمـًنــــى َوَأَمـــاْن

ـــاْن ـــٍف ِحَس ـــاِت َعْط ـــوَع آَي َوَيْنُب

َماْن بِآاَلئَِهـــا   َيَتـَبــــاَهى الــــزَّ

ــَواْن ــرْيِ َتــ ــاًء بَِغـ ــُذوُب َعـَنــ َتـ

ـــاَض َوزاْن َي ـــمَّ الرِّ ـــُث َع ـــَي اْلَغْي ِه

ــاِن ـ ــْقِد مُجَ ــْضٍل َكِعــ ــَئ َفــ َللِـ

َفَلــْم ُيْغــِن يِف َوْصــِف َفْضــٍل َبَياْن

َ
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