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ــُأ  ــُهوَدًة، َوَتْنَشـ ــاٍت َمْشـ ــٍم َنَفَحـ ــُه يف ُكلِّ َمْوِسـ ــًا َمَعـ ــاُن َحاِمـ ُد الزََّمـ ــدَّ َيَتَجـ

ِد ، َوَتْنُمـــو ِجيـــًا َبْعـــَد ِجيـــٍل، َوِتْلـــَك ُســـنَُّة اللـــِه يِف  األَْجَيـــاُل َمـــَع َهـــَذا التََّجـــدُّ

ورَِة َهـــِذِه الحَيـــاِة   ـــاُد« َعـــَى ُمَواَكَبـــِة َســـْرُ َخليَقِتـــِه. َويِف ُكلِّ َمـــرٍَّة َتْحـــرُِص »الضَّ

َدِة.  ــدِّ ــا املَتَجـ ِبأَْعَداِدَهـ

ـــُر  َكاُت، َوَتْغُم ـــَرَ ـــِه ال ـــزَُّل ِفي ـــِن، َتَتَن ـــاِن املْؤِم ـــُع زََم ـــَو َرِبي ـــْهٌر ُه ـــا َش ـــْد أََظلََّن لََق

ـــْهٌر  ، َش ـــِرِّ ـــَواَب ال ـــَن أَْب ارِِق ـــَحاِت الطَّ الِـ ـــاِص الصَّ ِريَن ِلْقِتَن ـــمِّ ـــَن املَش اِئِ اُت الصَّ الخـــْرَ

ـــَتِهي  ـــا َتْش ـــًة َم ، َتارَِك ـــُموِّ ـــَن السُّ ـــوُس يِف ُدُروٍب ِم ُف ـــِه النُّ ـــي ِفي َترَْتِق

ـــِم  ـــَذا املْوِس ـــاِم َه ـــَى اْغِتَن ـــرِْص َع ـــَواِب. َفْلَنْح ـــَجِزيِل الثَّ ـــاًبا لِـ اْحِتَس

ُمَتَعرِِّضـــَن لِــــَا َيَتَنـــزَُّل ِفيـــِه ِمـــَن النََّفَحـــاِت. َوَيْكِفـــي رََمضـــاَن 

ـــٌق  ـــرُُه ِعْت ـــرٌَة وَآِخ ـــُطُه َمْغِف ـــٌة َوأَْوَس ـــُه رَْحَم ُل ـــْهٌر أَوَّ ـــُه َش ـــًا أَنَّ َفْض

ـــاِر. ـــَن النَّ ِم

ٌ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

َهاِب َمَعَنا  َخْوُف َساِلٍ ِمَن الذَّ
إىِل َحِديَقِة احلَيَواِن َقاَدَنا إىِل 

َدْرَسْيِ ِف النَّْحِو

َل َتُكْن َمْغُروًرا، َبْل 
ِهَي ِفْطَنُة اأُلْسَتاِذ

ا، اأُلْسَتاُذ َل  َحقًّ
َيَدُع َمْوِقًفا إِلَّ َرَبَطُه 

ْحِو بَِدْرٍس ِف النَّ

ُروِس بِالَواِقِع  َرْبُط الدُّ
َعُلَها َتْثُبُت ِف َأْذَهانَِنا َيْ

َق ِب  َوَلِكنَّ املْوِقَف املَتَعلِّ
ُه اأُلْسَتاُذ بَِدْرَسْيِ َخصَّ

َبْعَد َذلَِك َسْوَف ُنْطِلُق 
ِذيٌر« َعَلْيَك»َساِلٌ إِْغَراٌء َوَتْ

َهَكَذا َأَنا ِف ُكلِّ َمَواِقِفي، 
َب َأْوَجَع ِوإَِذا  َكَمْن إَِذا َضَ

َقاَل َأْسَمَع

ُثوَن َعِن  َسِمْعُتُكْم َتَتَحدَّ
اإِلْغَراِء َوالتَّْحِذيِر، َيْبُدو 
ْرِس  َأنَُّكْم َجاِهُزوَن لِلدَّ

اجلِديِد

َجاِهُزوَن، َوَقْد َخَلْعَنا 
َعىل َساِلٍ اْسَم )َساِلٌ 

ِذيٌر( إِْغَراٌء َوَتْ

إَِذْن َسْوَف َنْدُرُس الَيْوَم 
َك اآلَخَر َيا َساِلُ ِشقَّ

َبْعَد َأْن َتَناَوْلَنا ُأْسُلوَب اإِلْغَراِء 
ـِي، ُنِريُد َأْن  ِف َدْرِسـَنا املاض
َف إىَِل ُأْسُلوِب التَّْحِذيِر َنَتَعرَّ

ُهَو َتْنبِيُه املَخاَطِب َعىل 
َبُه َأْمٍر َمْكُروٍه لَِيَتَجنَّ

ْأِكيِد َتْقِصُد  بِالتَّ
التَّْحِذيَر
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ُه  َوِمْن َأْمثَِلتِِه َقْوُلَنا: الَكَسَل َفإِنَّ
ِلُب الَبالَء َيْ

َوِمْن َأْمثَِلتِِه َأْيًضا َقْوُلَنا: 
َم  ُ الَغْدَر َواخلَياَنَة َفإِنَّ

َأْقَبُح َما ُتُعوِمَل بِِه

َيْأِت ُأْسُلوُب التَّْحِذيِر َعىَل 
َثاَلِث َحاَلٍت

احلاَلُة اأُلوىَل َأْن َيُكوَن 
ِل الِذي  ُمْفَرًدا، َكاملَثاِل اأَلوَّ

ِة َذَكْرُتُه ِف بَِداَيِة احلصَّ

ًرا،  َوِمْن َحاَلتِِه َأْيًضا َأْن َيْأِتَ ُمَكرَّ
ُه  ئِيَم َفإِنَّ ئِيَم اللَّ َكَم َسَبَق َوُقْلُت: اللَّ

َصْخَرٌة َل َيْنَفِجُر َماُؤَها

ا احلاَلُة اأَلِخرَيُة، َفِهَي َمِيُئُه َمْعُطوًفا،  َأمَّ
ْلُت لَِذلَِك بَِقْوِل: الَغْدَر  َوَقْد َسَبَق َوَمثَّ

َم َأْقَبُح َما ُتُعوِمَل بِِه ُ َواخلَياَنَة َفإِنَّ

ُكْنُت َأْعَلُم َأنَّ َتْرتِيَبُكَم اأَلْمثَِلَة 
ْرِس َمْقُصوٌد َوْفًقا  ِف بَِداَيِة الدَّ

حلاَلِت التَّْحِذيِر

َكاَن الَوْقُت َكاِفًيا َلُنِعدَّ 
ْرَس بِِعَناَيٍة الدَّ

َأَراُكْم َلْ َتُعوُدوا ِف َحاَجٍة 
إىِل ُمَساَعَدِت

َوِمْن َأْمثَِلِة ُأْسُلوِب التَّْحِذيِر 
ُه  ئِيَم َفإِنَّ ئِيَم اللَّ َأْيًضا َقْوُلَنا: اللَّ

َصْخَرٌة َل َيْنَفِجُر َماُؤَها

ِر،  ِر، َواملَحذَّ ُن ِمَن املَحذِّ َتَتَكوَّ
ِر ِمْنُه َواملَحذَّ

َر ُهَو  ُم، َواملَحذَّ ُر ُهَو املَتَكلِّ املَحذِّ
ُر ِمْنُه ُهَو اأَلْمُر  املَخاَطُب، َواملَحذَّ

ُبُه املْكُروُه الِذي َيَتَجنَّ

ْسُلوِب  ُهَناَك َأْوُجٌه أِلُ
التَّْحِذيِر، َفَمْن َيْذُكُرَها َلَنا؟

ُن  َأْحَسْنُتْم َيا ِصَغاِري، َفِممَّ َتَتَكوَّ
َلُة التَّْحِذيِر؟ ُجْ



ية
ها

الن

9 8

َسَنَظلُّ َدائًِم ِف 
َحاَجٍة إىِل ملَساتَِك 

َوَتْوِجيَهاتَِك
ًة ُأْخَرى،  لَِنُعْد إىِل َدْرِسَنا َمرَّ

ِر ِمْنُه ِمْن  َما ُحْكُم املَحذَّ
َحْيُث اإِلْعَراُب؟

ُه ُيْعَرُب  ُهَو َكُحْكِم املْغَرى بِِه، َفإِنَّ
ُذوٍف  َمْفُعوًل بِِه لِْفِعٍل َوَفاِعٍل َمْ

ُوُجــوًبا َأْو َجـَواًزا

َذُف  َذُف َجَواًزا إَِذا َكاَن ُمْفَرًدا َوُيْ ُيْ
ًرا َأْو َمْعُطوًفا ُوُجوًبا إَِذا َكاَن ُمَكرَّ

بِالَعْوَدِة إىِل اأَلْمثَِلِة، َنِجُد املْفَرَد 
ُذوٍف  )الَكَسَل( َمْفُعوًل بِِه لِِفْعٍل َمْ

َمَع َفاِعِلِه َجَواًزا َمْنُصوًبا بِالَفْتَحِة

ئِيَم(اأَلِخرَيُة ُتْعَرُب  )اللَّ
ا َتْوِكيًدا َلْفِظيًّ

ْسَبِة إىل املْعُطوِف،  َوبِالنِّ
َفِعْنَد َقْولَِنا ِف املَثاِل: 

الَغْدَر َواخلَياَنَة.)الَغْدَر( 
ُهَنا َمْفُعوٌل بِِه لِفْعٍل 
ُذوٍف َمَع َفاِعِلِه  َمْ

 ُوُجوًبا َمْنُصوٌب بِالَفْتَحِة

الَواُو ُهَنا َحْرُف َعْطٍف 
ِة َفإَِذا َكاَنْت  َأْو َواُو املِعيَّ

ِمْن ُحُروِف الَعْطِف 
ُأْعِرَب َما َبْعَدَها اْسًم 

َمْعُطوًفا َمْنُصوًبا بِالَفْتَحِة

َيُكوُن َما َبْعَدَها 
َمْفُعوًل َمَعْه َمْنُصوًبا 

بِالَفْتَحِة

َماَذا َعِن الِفْعِل؟

ِر ِمْنُه ِفْعٌل ُمَناِسٌب  ُر لِلُمَحذَّ ُيَقدَّ
نَّْب-  لِلُجْمَلة: )اْحَذْر- َتَ
ْر- اْنَتبِْه( ُصْن- ُقْل- َتَذكَّ

َفَمَذا َلْوَكاَنِت الَواُو 
ِة؟ َواَو املِعيَّ

ئِيَم( َمْفُعوٌل  ُر، َفَقْوُلَنا )اللَّ ا املَكرَّ َأمَّ
ُذوٍف َمَع َفاِعِلِه ُوُجوًبا  بِِه لِِفْعٍل َمْ

َمْنُصوٌب بِالَفْتَحِة

ئِيَم(اأَلِخرَيِة؟ َفَم إِْعَراُب)اللَّ



 

ديوان
العرب

ـــِة  اَش ـــِة اجليَّ ـــاِج الَعاِطَف ـــْن نَِت ـــُر ِم َوالَفْخ
، َكـــَم َأنَّـــُه  اِدَقـــِة، َوالْنِفَعـــاِل الَقـــِويِّ الصَّ
الْعتِـــَزاُز بِالَفَضائِـــِل احلِميـــَدِة التِـــي 
ـــُه.  ـــا َقبِيَلُت ـــاِعُر َأْو َتَتَحـــىلَّ ِبَ ـــا الشَّ َيَتَحـــىلَّ ِبَ
َوالَفْخـــُر َيْشـــَمُل َجِيـــَع الَفَضائِـــِل، َعـــىَل 
ـــىَل  ـــُر َع ـــَم َتْقَتِصـ ـــي ُربَّ ـــِة التِ ِخـــاَلِف احلَمَس

ـــِة.  الَفْخـــِر بِاِلْنتَِصـــاَراِت احلْربِيَّ

ـــِق  ـــُر بِاحلَقائِ ـــِزُم الَفْخ ـــا َل َيْلَت ـــْن ُهَن َوِم
املَباَلَغـــِة  إىَِل  َيْعَمـــُد  َبـــْل   ، اِرخِييَّــــةِ التَّ
ـــاِل  ـــاَلِق اخلَي ـــِل، َوإِْط ْهِوي َوالتَّ

اأَلْلَفـــاُظ  ِفيـــِه  َوَتْنَطِلـــُق  اخلِصيـــِب. 
ـــَى  ـــًة ُمْقَت ـــُه، ُمَطابَِق ـــًة َل ـــاَراُت ُمَواِفَق َوالِعَب

تِِه. ــدَّ ًة بِِشـ ــَتدَّ ــِه، ُمْشـ َحالِـ

، َوِفيـــِه  اِتُّ َكاَن ُهَنـــاَك الَفْخـــُر الـــذَّ
ا َفْخـــَرُه  ـــاِعُر بَِنْفِســـِه، َقـــاِصً َيْفَخـــُر الشَّ
َعَلْيَهـــا، َغـــرْيَ ُمْلَتِفـــٍت لِِســـَواَها. َوَكاَن 
ـــْد  ا، َوَق ـــرًيا ِجـــدًّ ـــْوُع ِمـــَن الَفْخـــِر َكثِ َهـــَذا النَّ
َة،  ـــزَّ ـــَوى الِع ـــوٍس َتْ ـــْن ُنُف ـــا ِم ـــَت تِْلَقائِيًّ َنَب
ـــْت َأْســـَواُق الَعـــَرِب  َوَتْعَشـــُق املْجــــَد. َوَكاَن
ــْم  ــُط َأَماَمُهـ ــَكاٍظ َتْبُسـ ــوِق ُعـ ــُل ُسـ ِمْثـ

 إِْطــاَلُق الِعــَناِن ِلالْعِتـزَاِز ِبالَفَضـاِئــِل

لفَْخــــــرُ ا
َكَذلِـــَك  َواملَفاَخـــَرِة.  الَقـــْوِل  َمَياِديـــَن 
َتِمُعـــوَن  الُِســـُهُم التِـــي َيْ َكاَنـــْت َلــــُهْم َمَ
َوُمَباَدَلـــِة  اأَلْشـــَعاِر،  لَِتَناُشـــِد  ِفيَهـــا 
ــُد  ائِـ ْم َوالذَّ ــاُنُ ــاِعُر لَِسـ ـ ــاِر. َوالشَّ اأَلْخَبـ
ـــْم، َوَكاَن الَبْيـــُت  ـــْعُر ِديَواُنُ َعْنُهـــْم، َوالشِّ
ـــِي  ـــا، َوُيْع ـــيُد بِِذْكِرَه ـــَة، َوَيِش ـــُع الَقبِيَل َيْرَف
ـــْعُر، َوَكاَن  ــَك َكاَن الشِّ ا، َكَذلِـ ِمـــْن َشـــْأِنَ
ـــُس. ـــَواُق َواملَجالِ ـــِت اأَلْس ـــاِعُر، َوَكاَن الشَّ

اِتِّ ُوِجـــَد  َوإىَِل َجانِـــِب الَفْخـــِر الـــذَّ
 . الَفْخـــُر الْجتَِمِعـــيُّ
ـــاِعُر  َوِفيـــِه َيَتَغنَّـــى الشَّ
ـــيُد  ـــِه، َوَيِش ـــاِد َقْوِم بَِأْمَ
ِتِـــْم،  َوِعزَّ بَِمَنَعتِِهـــْم 
ُل َمَفاِخَرُهـــْم  َوُيَســـجِّ
ـــا. ِبَ  ُمَباِهًيـــا 

َل  ـــوَّ ـــاَلِميِّ َتَ ـــِر اإِلْس ـــِة الَعْصـ ـــَع بَِداَي َوَم
الَفْخـــُر ِمـــَن الَفْخـــِر بِالَقبِيَلـــِة إىَِل الَفْخـــِر 
ـــَو.  ـــَم ُه ـــْرِد َك ـــِر الَف ـــاِء َفْخ ـــَع َبَق ـــِة َم َياَن بِالدِّ
َواإِلْســـاَلُم َجَعـــَل ِعَوًضـــا َعـــْن َفْخـــِر َقبِيَلـــٍة 
ــٍة  ـ ــَل ُمْنَدِمَ ــَر َقَبائِـ ــَدِد َفْخـ ُصـــوَرِة الَعـ َمْ
ـــَد الَعـــَرُب  ـــَت لِـــَواِء اإِلْســـاَلِم، َفَتَوحَّ َتْ
َعـــْن  ِعَوًضـــا  بِإِْســـاَلِمِهْم  َوَفَخـــُروا 
َقَبائِِلِهـــْم َفَداَنـــْت َلــــُهْم َمَالِـــُك الُفـــْرِس 

وِم. َوالـــرُّ

ـــَن  ـــاًل ِم ـــِه َقِلي ـــىَل َحالِ ـــُر َع ـــلَّ اأَلْم  َوَظ
ـــَة  َم َبُنـــو ُأَميَّ َمـــِن َحتَّـــى إَِذا َمـــا َتَســـلَّ الزَّ

ـــُة  َعـــَراُت الَقَبِليَّ احلْكـــَم َعـــاَدْت تِْلـــَك النَّ
ـــِض  ـــَع َبْع ـــِيُّ َم ـــُر الَقَب ـــَك الَفْخ ـــاَد َذلِ َوَع
ـــَل  ـــاِعًرا ِمْث ـــُد َش . َفَنِج ـــاَلِميِّ ـــرِي اإِلْس ْأثِ التَّ
َجِريـــٍر َيْفَخـــُر بَِقْوِمـــِه ِحيًنـــا َوبِإِْســـاَلِمِه 

. ايِنِّ ِحيًنـــا آخـــَر َأَمـــاَم اأَلْخَطـــِل النَّـــْرَ

ـــَدَأ  ـــاَلُه َب ـــا َت ـــاِسِّ َوَم ـــِر الَعبَّ َوِف الَعْصـ
ـــًة َبْعـــَد إِْســـاَلِم  ـــاِس، َخاصَّ اْختِـــاَلُط النَّ
ـــَى  ـــا َأْف ـــَرِب، َم ـــِر الَع ـــْن َغْيـ ـــيِ ِم املاََليِ
إىَِل ُظُهـــوِر ُشـــَعَراَء َعَجـــٍم ُمْســـِلِمَي 
ِه.  َوَغـــرْيِ َكالُبْســـتِيِّ 
َفـــإَِذا َفَخـــُروا َفَخـــُروا 
َف  َواْنـــَرَ بَِأْنُفِســـِهْم 
َكثِـــرٌي ِمْنُهـــْم إىَِل َطـــْرِق 
ـــْعِر  َأْبـــَواِب ُفُنـــوِن الشِّ
َكالَغـــَزِل  اأُلْخـــَرى 
ًبـــا لاِلْنـــِزَلِق ِف َمَتاَهـــِة  نُّ َواحلْكَمـــِة َتَ

 . ــِيِّ ــِر الَقَبـ الَفْخـ

ـــا  ـــَو َم ـــاِد ُه قَّ ـــَد النُّ ـــِر ِعْن ـــُل الَفْخ َوَأْجَ
ـــِر  ـــِه َوَفْخ ـــْرِد بَِجَمَعتِ ـــِر الَف ـــْيَ َفْخ ـــَع َب َجَ
ـــاِعُر  ــِه ُيـــَواِزُن الشَّ اجلَمَعـــِة بِالَفـــْرِد، َوبِـ
ـــِدِه  ـــاِت َمْ ـــبِِه َوإِْثَب ـــِة َنَس ـــاِت َعَراَق ـــْيَ إِْثَب َب
ـــِة الَفْخـــِر  ُط ِف ِمَثالِيَّ . َوُيْشـــرَتَ ـــْخِصِّ الشَّ
ـــاِعُر َصاِدًقـــا ِفيـــَم َيْفَخـــُر  َأْن َيُكـــوَن الشَّ
ـــُة  ـــِل َوِدقَّ َخيُّ ـــُف التَّ ـــُيْبِهُرَنا ُلْط ـــِه َوإِلَّ َفَس بِ
ــٍة  ــاَرِة َأيِّ َعاِطَفـ ــُه ُدوَن إَِثـ اُلـ ــِك َوَجَ احلْبـ

ـــا. ِفيَن

َفنُّ الَفْخِر َمْوُروٌث 

َثَقاِفٌّ َيَتَواَفُق َمَع 

الِفْطرَِة الَعَرِبيَِّة 
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اِعِر  ِل ُفُنوِن اأَلَدِب َتْأثرًِيا َعَل ِفْطَرِة اإِلْنَساِن، َوَيُكوُن بَِتْعَداِد الشَّ الَفْخُر ِمْن َأوَّ
َجاَعِة، َوالَكَرِم، َوالَوَفاِء،  يِِّئ ِمْنَها. َوَنَراُه َيْرَتبُِط َغالًِبا بِالشَّ ِسنِي السَّ ِصَفاتِِه الَكِريَمَة َوَتْ

َفاِت َأْيًضا  ِزيِل، َوَمْنِع احلِريِم. َوِمَن الصِّ اَيِة اجلاِر َوالنَّ َواحِلْلِم، َوَعَراَقِة اأَلْصِل، َوِحَ
بُّ َعِن  َعَراُء النَّْجَدُة َوُمَساَعَدُة املْحَتاِج، َوإَِغاَثُة املْلُهوِف، َوالذَّ ا الشُّ التِي َيْفَتِخُر ِبَ

َها ِمَن الَفَضائِِل التِي َعَرَفَها الَعَرُب. َوَيَتَواَفُق الَفْخُر َمَع املْوُروِث الَعَرِبِّ  احِلَمى، َوَغرْيُ
وَن بِاحلَسِب َوالنََّسِب،  اأَلِصيِل، َفَقْد َظلَّ الَعَرُب َعْبَ َتاِرخِيِهْم، َوِف ُكلِّ الُعُصوِر، َيْعَتزُّ

ـُرُؤ َأَحٌد َعَل  اُوَن ِفيِه َوَل َتْفِريَط، َوَيْرَقى إىِل َمْرَتَبِة الَقَداَسـِة، َفـَل َيْ َوَهَذا َأْمٌر َل َتَ
ِض َلُه بَِأيِّ َوِسيَلٍة، َوإِلَّ َفاحلْرُب َوالَعَداَوُة التِي َقْد َتَْتدُّ َأْجَياًل. َعرُّ املَساِس بِِه، َأِو التَّ
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رسوم: 
وفــاء 
ِشْنِشَنٌة أَْعِرُفَها ِمْن أَْخَزِمشــطا

َلْ َأَر َأَحًدا ِف 
ُعُقوِق َأْخَزَم

َصَدْقَت، َفاَل َيُمرُّ َيْوٌم إِلَّ 
َوَيَتَطاَوُل ِفيِه َعىَل َأبِيِه

ُه َأْبَناُؤُه  َشى َأْن َيُعقَّ َأَل خَيْ
َكَم َيُعقُّ َأَباُه؟

َمِن َكُأ الزَّ ُة الَعْيِ َوُمتَّ َراَح ُقرَّ

؟ َوَهْل َبِقَي َبْعَد َأْخَزَم َصرْبٌ

َنَعْم، َبِقَي َأْبَناُؤُه، َأْنَت ِجْذُرُهْم 
َوُهْم ُفُروُعَك

َوَما ِقيَمُة الُفُروِع إَِذا 
اُق؟ َهَلَكِت السَّ

َل َخْوَف َعىَل الُفُروِع 
ْت َواْسَتَوْت  إَِذا َكرُبَ

َعىَل ُعوِدَها
َفْلُيِعنِّي اهلُل َعَلْيِهْم َوَعىَل َتْربَِيتِِهْم

ا َيا َأَبا َأْخَزَم َصرْبً

َوَلِكنَّ َأباُه َيْصرِبُ َعىَل 
ُعُقوِقِه َكَم َلْ َيْصرِبْ َأَحٌد 

َعىَل ُعُقوِق َأْبَنائِِه

ُجُل  َوَماَذا َيْفَعُل الرَّ
املْسِكُي؟

َيْسَتِطيُع َأْن ُيَعاِقَبُه َوَأْن ُيَضيَِّق 
َعَلْيِه َوَعىَل َأْبَنائِِه
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َأَرَأْيُتْم َكْيَف َكاَن َأُبو َأْخَزَم 
َيْبِكي َوَلَدُه َأْخَزَم؟!

ُه َقِد اْرَتاَح  ُكْنُت َأُظنُّ َأنَّ
ِمْن ُعُقوِقِه

ُه ُبَكاُء َمِن اْفَتَقَد  إِنَّ
ِة إِْحَساَس اأُلُبوَّ

ِة  َصَدْقَت، َفإِْحَساُس اأُلُبوَّ
َل َعاَلَقَة َلُه برِِبٍّ َأْو ُعُقوٍق

ُأِريُدُكْم َأْن َتْسَتِمُعوا إَِلَّ 
ًدا َوَتُعوا َكاَلِمي َجيِّ

َلَقْد َسئِْمَنا َنَصائَِحَك التِي 
َل َتُكفُّ َعْن َتْرِديِدَها

َم َأَرْدُت َأْن َيْرَتِفَع  َيا ُبَنيَّ إِنَّ
ِذْكُرُكْم َبْيَ النَّاِس

َوَهْل َنَصائُِحَك الَبالَِيُة تِْلَك ِهَي التِي 
َفُع ِذْكَرَنا َبْيَ النَّاِس؟ َسرَتْ

َم َأَرْدُت َأْن َأْنُقَل إَِلْيُكْم  إِنَّ
ِت التِي َوِرْثُتَها َعْن آَبائِي ِخرْبَ

َنانرَِي، َوَأْنَت  َراِهَم َوالدَّ النَّاُس َتِرُث الدَّ
ِة آَبائَِك! ُثَنا َعْن ِخرْبَ دِّ ُتَ

ٍء بِاحلْكَمِة َوالَكَرِم،  َلَقِد اْشُتِهَر َبُنو َطيِّ
َفُهَم َأْغىَل ِمَن املاِل

ُه َلْ َيَر ِمْنُه ُعُقوًقا َقْط َوَكَأنَّ

ُه َفاِعاًل؟ َفَم ُكْنَت َتُظنُّ



ية
ها

لن
ا
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اعالن

َأَتَرْوَن َكْيَف ُيِشيُح َأْحَفاُد َأِب 
ِهْم؟ َأْخَزَم بُِوُجوِهِهْم َعْن َجدِّ

َيا َبنِيَّ َتَعاَلوا ُهَنا َوَأْصُغوا 
ا إىَِل َكاَلِمي إِْن َلْ ُتْفِسْح َلَنا َأَرْيَناَك ِمنَّ

َما َتْكَرُه

َأْدِرُكوا َأَبا َأْخَزَم َفَقْد َوَثَب 
َعَلْيِه َأْحَفاَدُه

ِم ...  ُجويِن بِالدَّ إِنَّ َبنِيَّ َضَّ
ِشْنِشَنٌة َأْعِرُفَها ِمْن َأْخَزِم

َما َأَراُهْم إِلَّ ِصْبَيًة 
َرَضُعوا الُعُقوَق ِمْن َأبِيِهْم



اثَِها الَعِريِق. َوَتَقُع املْنُصوَرُة  ِة التِي ُعِرَفْت بُِتَ يَّ َمِديَنُة املْنُصوَرِة  َواِحَدٌة ِمْن َأْشَهِر املُدِن املْصِ

ِق الَقاِهَرِة. ِة لَِنْهِر النِّيِل- َفْرِع ِدْمَياَط، َوَتْبُعُد 120 كم َعْن َشَمِل َشْ ِقيَّ ْ ِة الشَّ فَّ َعىل الضِّ

ِليِبــيِّيَن  َقـاِهــَرُة الصَّ  

ـــوَرِة  ـــُخ املْنُص ـــُع َتاِري َوَيْرِج

ُتْعـــَرُف  َكاَنـــْت  -التِـــي 

ــِك  ــَوْرِد- إىِل املِلـ ــَرِة الـ بَِجِزيـ

ــِك  ــِن املِلـ ــِد ْبـ ـ مَّ ــِل ُمَ الَكاِمـ

ـــِة  ْوَل ـــوِك الدَّ ـــْن ُمُل ـــاِدِل؛ ِم الَع

ـــاَم  ـــا َع ـــِذي َبَناَه ، َوال ـــةِ وبِيَّ اأَليُّ

َوَقـــْد  1219م.   - 616هــــ 

َبْعـــَد  بِاملْنُصـــوَرِة  َيْت  ُســـمِّ

ـــوَرِة  ـــِة املْنُص ـــِر ِف َمْعَرَك النَّْصـ

ِليبِيَّـــِة  الصَّ احلْمَلـــِة  َعـــىل 

ُلويِـــَس  بِِقَيـــاَدِة  ـــابَِعِة  السَّ

التَّاِســـِع.

ـــِن  ي ـــيُّ الدِّ ـــا َتِق ـــْد َذَكَرَه َوَق

املْقِريـــِزيُّ ِف ِخَطِطـــِه َفَقـــاَل: 

ــَدَة َعـــىل َرْأِس  ــِذِه الَبْلـ »إِنَّ َهـ

ــْروِف  ــُموَم ]َواملَعـ ــِر َأْشـ َبْحــ

ـــِر  ـــُموَم َأِو الَبْح ـــاِة َأْش اآلَن بَِقَن

املِلـــُك  َبَناَهـــا  ِغـــرِي[،  الصَّ

يـــِن  الدِّ َنـــاِصُ  الَكاِمـــُل 

ــاِدِل  ــِك الَعـ ــُن املِلـ ــُد ْبـ ـ مَّ ُمَ

ِف  ـــوَب  َأيُّ ْبـــِن  َبْكـــِر  َأِب 

ـــَك  َمَل ـــا  ِعْنَدَم 616هــــ  ـــَنِة  َس

ِدْمَيـــاَط،  َمِديَنـــَة  الِفِرْنـــُج 

َهـــِذِه  َمْوِضـــِع  ِف  َفَنـــَزَل 

ــى  ــِه، َوَبَنـ ــَم بِـ ـ ــَدِة َوَخيَّ الَبلـ

ا لُِســـْكَناُه، َوَأَمـــَر َمـــْن  َقـــْرً

ـــاِكِر  ـــَراِء َوالَعَس ـــَن اأُلَم ـــُه ِم َمَع

ُة  بِالبَِنـــاِء َفُبنَِيـــْت ُهَنـــاَك ِعـــدَّ

اأَلْســـَواُق،  َوُنِصَبـــِت  ُدوٍر 

ـــي  ـــا َيِلـ ـــوًرا ِمَّ ـــا ُس َوَأَداَر َعَليَه

ة ر ملنصو ا

1819 1819
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ـــَوِر التِـــي  َواملْعُلوَمـــاِت َوالصُّ

ـــْعِب املْصــــِريِّ  ُح َدْوَر الشَّ ُتَوضِّ

ـــَي،  ِليبِيِّ اِت الصَّ ـــوَّ ـــِم ُق ِطي ِف َتْ

ــِس  ــِض املالبِـ ــِب َبْعـ إىِل َجانِـ

ـــُتْخِدَمْت  ـــي اْس ـــِلَحِة التِ َواأَلْس

ـــِة. ِف املْعَرَك

َوِمـــْن َأْشـــَهِر املَســـاِجِد 

ــِجُد  ــوَرِة، َمْسـ ــِة املْنُصـ بَِمِديَنـ

ـــُك  َســـُه املِل الــــُمَواِفِّ الـــِذي َأسَّ

ـــوُب  ـــِن َأيُّ ي ـــُم الدِّ ـــُح َنْج الِ الصَّ

ـــِجًدا  ـــاَم 646هــــ، َوَكاَن َمْس َع

ـــْيُخ  َصِغـــرًيا إىِل َأْن َنـــَزَل بِـــِه الشَّ

ـــِه  ـــَب إَِلْي ـــَواِفُّ َفُنِس ـــُد اهللِ امُل َعْب

ـــُد  ـــا ُتْعَق ـــًدا ِدينِيًّ ـــَح َمْعَه َوَأْصَب

ينِيَّـــُة  اُت الدِّ ِفيـــِه املَحـــاَضَ

ــىل  ُة َعـ ــيَّ َراِسـ ــاُت الدِّ َواحلْلَقـ

ــا. ْلَتـ ــَمِء بِالدِّ ــاِر الُعَلـ ــِد ِكَبـ َيـ

َمَســـاِجِدَها  َوِمـــْن 

الِـــِح  ـــِهرَيِة، َمْســـِجُد الصَّ الشَّ

ـــاِجِد  ـــَدُم َمَس ـــَو َأْق ـــوَب َوُه َأيُّ

املِلـــُك  َبَنـــاُه  املْنُصـــوَرِة. 

َعـــاَم  ـــوُب  َأيُّ الِـــُح  الصَّ

اَحٌة  ـــرِتَ اْس ـــِه  بِ َوَكاَن  640هــــ 

املَملِيـــِك،  ِمـــَن  اِر  وَّ لِلـــزُّ

َفـــٌة  ُتْ بَِأنَّـــُه  َوَيتَِّصـــُف 

. يَّـــٌة ِر ِمْعَم

ـــاِر،  َوَأْيًضـــا َمْســـِجُد النَّجَّ

ـــاِر  جَّ الـــِذي َيَقـــُع بُِســـوِق التُّ

ــاَم  ــَي َعـ ــْد ُبنِـ ــُروِف، َوَقـ املُعـ

َتِفًظـــا  ُمْ َيـــَزاُل  َوَل  1119هــــ 

َوَســـْقِفِه  ِصـــِي  الرَّ بِبَِنائِـــِه 

اخلَشـــبِيِّ الَقِديـــِم َوِمْئَذَنتِـــِه 

ـــِل،  ـــَزا املائِ ـــْرِج بِي ـــَل ُب ـــِة ِمْث املائَِل

َســـيِِّدي  َمْســـِجُد  َوَكَذلِـــَك 

ـــيِِّدي  ـــاِرِع َس ـــُع بَِش ـــَة َوَيَق َحال

ـــَي َعـــاَم 711هــــ  ـــْد ُبنِ َحالـــَة َوَق

َوَل  املَملِيـــِك  َدْوَلـــِة  إِبَّـــاَن 

ـــِجُد  ـــِه. َوَمس ـــىل َحاَلتِ ـــَزاُل َع َي

َســـيِِّدي َســـْعٍد َوَيَقـــُع بَِحـــيِّ 

ــْت  ــذي َتَّـ ــَدر والـ ــْت َحـ ِميـ

َأْعـــَمِل  ِمـــْن  الَعِديـــُد  بِـــِه 

ـــُه َل  ـــِة إِلَّ َأنَّ َياَن ـــِد َوالصِّ التَّْجِدي

َتِفـــُظ بَِبْعـــِض َمَعامِلـــِه  َيـــَزاُل َيْ

املَســـاِجِد  َوِمـــَن  الَقِديَمـــِة. 

َأْيًضـــا  بِاملِديَنـــِة  الَعتِيَقـــِة 

َمْســـِجُد احلـــواِر، َوَمْســـِجُد 

 ، ـــْيِخ إِْدِريـــَس احلنَّـــاِويِّ الشَّ

بُِســـوِق  ـــاَن  َرْيَ َوَمْســـِجُد 

. ــْرِبِّ ــاِر الَغـ ـ جَّ التُّ

ـــِل  ي ـــْرَع النِّ ـــُد َف ـــَر ]َيْقِص الَبْحـ

ـــاآلَلِت  ُه بِ ـــرَتَ ـــيَّ [ َوَس ِق ْ الرشَّ

ـــَزْل  ـــَتائِِر... َوَلْ َي ـــِة َوالسَّ احلْربِيَّ

َجَع َمِديَنـــَة  ـــا َحتَّـــى اْســـرَتْ ِبَ

َصـــاَرْت  ُثـــمَّ  ِدْمَيـــاَط... 

ـــا املَســـاِجُد  َمِديَنـــًة َكبِـــرَيًة ِبَ

َواأَلْســـَواُق«. َمـــاُت  َواحلمَّ

َكاَنـــْت َبْلـــَدُة َأْشـــُموَن 

َطَنـــاَح التِـــي ُتْعـــَرُف الَيـــْوَم 

ـــاِن  مَّ الرُّ َأْشـــُموَن  بِاْســـِم 

بَِمْرَكـــِز ِدِكْرنِـــَس، َقاِعـــَدًة 

َوَمَقـــرَّ  َقْهِليَّـــِة  الدَّ إِلِْقِليـــِم 

ـــِر  ـــِه إىِل آِخ ـــِم ِفي ـــَواِن احلْك ِدي

ـــاِم َدْوَلـــِة املَملِيـــِك. َوَلــــمَّ  َأيَّ

ـــوَن ِمْصــــَر  َمَلـــَك الُعْثَمنِيُّ

ــاِن  ـ مَّ ــُموَن الرُّ ــَدَة َأْشـ َرَأْوا َبْلـ

-َفْضـــاًل َعـــْن ُبْعِدَهـــا َعـــِن 

ُهـــَو  َكاَن  الـــِذي  النِّيـــِل 

ـــالِت  ـــامَّ لِلُمَواَص ـــَق الَع ِري الطَّ

َقـــِد  الَوْقـــِت-  َذاَك  ِف 

َل  َوَأْصَبَحـــْت  ـــْت  اْضَمَحلَّ

ِفـــي  ُمَوظَّ إِلَِقاَمـــِة  َتْصُلـــُح 

َأْصـــَدَر  َوهلـــَذا  ْوَلـــِة،  الدَّ

ُســـَلْيَمُن اخلـــاِدُم َواِل ِمْصــــَر 

 - 933هــــ  َســـَنِة  ِف  َأْمـــًرا 

ِديـــَواِن  بَِنْقـــِل  1527م 

احلْكـــِم ِمـــْن َبْلـــَدِة َأْشـــُموَن 

ـــاِن إىِل َمِديَنـــِة املْنُصـــوَرِة  مَّ الرُّ

اإِلْقِليـــِم  بِـــالَد  ـــِطَها  لَِتَوسُّ

َعـــىل  َمْوِقِعَهـــا  َوُحْســـِن 

ــِت  ــَك َأْصَبَحـ ــِل، َوبَِذلِـ النِّيـ

املْنُصـــوَرُة َعاِصَمـــَة إِْقِليـــِم 

َقْهِليَّـــِة َوَمَقـــرَّ َدَواِويـــِن  الدَّ

ـــَنِة  احلُكوَمـــِة ِمـــْن تِْلـــَك السَّ

الَيـــْوِم. إىِل 

َوَتُضـــمُّ املْنُصـــوَرُة َعـــَدًدا 

ِمـــَن املَعـــاِلِ، َأْشـــَهُرَها َداُر 

اْبـــِن ُلْقـــَمَن، َوَتَقـــُع بِِجـــَواِر 
َوْســـَط  املـــَواِف  َمْســـِجِد 
َأَخـــَذْت  َوَقـــْد  املِدْيَنـــِة، 
ُســـِجَن  َأْن  َبْعـــَد  ا  ُشـــْهَرَتَ
ـــُك  ـــُع َمِل اِس ـــُس التَّ ـــا ُلِويـ ِفيَه
احلْمَلـــِة  َوَقائِـــُد  َفَرْنَســـا 
َعـــىل  ـــابَِعِة  السَّ ِليبِيَّـــِة  الصَّ
1250م(   -  1249( ِمْصــــَر 
ـــُه  ـــُه َزْوَجُت ـــْهٍر؛ إِْذ َفَدْت ِة َش ـــدَّ مل
ــْن  ــُه ِف 7 ِمـ اُحـ ــَق َسَ َوُأْطِلـ
َماُيـــو 1250م. َوَقـــْد ُأْنِشـــَئ 
َتاِرخْيِـــيٌّ  ُمْتَحـــٌف  اِر  بِالـــدَّ
ـــاِت  ْوَح ـــَن اللَّ ـــرًيا ِم ـــِوي َكثِ َيْ

َجِزْيَرُة الَوْرِد َشــِهـــــــَدْت َأْســَر َمِلِك 
َفــــــَرْنـــــَســـــا ِفـــــــي َداِر اْبِن ُلْقَماَن
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رسوم: 

وجدان توفيق

َقَنا  َيْبُدو َأنَّ الَوْقَت َقْد َسَ
ا َيْنَبِغي ْرَنا َأْكَثَر ِمَّ َوَتَأخَّ

َنا َلْ َنُزْر  نَّ َم ِلَ ِفْعًل.. َوَلِكْن ُربَّ
ٍة َطِويَلٍة َبْيَت َخاِل ُمْنُذ َفْتَ

َعَل َأيِّ َحاٍل َقْد ُفْزَنا 
ِحِم بَِأْجِر ِصَلِة الرَّ

َلْيَس َهَذا َفَحْسُب، َفَقْد ُفْزَنا َأْيًضا بِاملْعُلوَماِت 
اَرِة يَّ َمِة التِي اْسَتَمْعَنا إَِلْيَها ِمْن ِمْذَياِع السَّ الَقيِّ

َلِم َعامِلًا  َلَقْد َكاَن الِعزُّ ْبُن َعْبِد السَّ
اِهًدا ا َوُمَ ً ُعوا َبْيَ َأْكَثَر ِمْن َوَفِقيًها َوُمَفسِّ ِه َقْد َجَ َأْعَلُم َأنَّ ُعَلَمَء َعْصِ

َع َبْيَ الِعْلِم َواجلَهاِد؟ ِعْلٍم، َوَلِكْن َكْيَف َجَ

َهَذا ُسَؤاٌل َوِجيٌه. ِعْنَدَما َنِصُل إَِل الَبْيِت َسُأْعِطيَك 
َلِم ِكَتاًبا َيَتَناَوُل َحَياَة الِعزِّ ْبِن َعْبِد السَّ

َكْم َأَنا ُمْشَتاٌق إَِل َمْعِرَفِة َحَياِة 
ْيِخ اجلِليِل َذلَِك الشَّ

ِجُه  إَِل َأْيَن َتتَّ
بِالبَِساِط َيا َسْلَمُن؟

ْيِخ  َسَأْذَهُب إَِل ِزَياَرِة الشَّ
َلِم الِعزِّ ْبِن َعْبِد السَّ

َها َسَتُكوُن  ْأِكيِد، َأُظنُّ بِالتَّ
َزًة يَّ ِرْحَلًة ُمَ َهْل ُيْمِكُن َأْن َتْصَطِحَبنِي َمَعَك؟

َناَمَج  َأْعِرُف َأنََّك َتْقِصُد الَبْ
ُث َعِن الُعَلَمِء  الِذي َكاَن َيَتَحدَّ

َأْصَحاِب املَواِقِف

َناَمُج، ِمْن ُمَتاَبَعتَِك َوإِْصَغائَِك إَِلْيِه ِفْعًل، َلَقْد َجَذَبنِي الَبْ
ْيِخ  َث َعِن الشَّ دَّ ًة ِحَي َتَ َخاصَّ

َلِم الَعزِّ ْبِن َعْبِد السَّ

َوَكْيَف َعَرْفَت َأنَّنِي 
َناَمَج  َأْقِصُد َهَذا الَبْ

ِديًدا َيا َوالِِدي؟ َتْ
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ٌف َلَنا َأْن َنْجِلَس  َشَ
َبْيَ َيَدي ُسْلَطاِن الُعَلَمِء 
يِن َعْبِد  ٍد ِعزِّ الدِّ مَّ َأِب ُمَ

َلِم الَعِزيِز ْبِن َعْبِد السَّ

َوِلَ َل َوَأْنَت الَقِويُّ ِف 
احَلقِّ املَحاِرُب لِلبَِدِع؟!

َوَما َأْدَراَك بُِجْرَأِت ِف احلقِّ 
اَرَبتِي البَِدَع؟ ُوُمَ

ِف ِمَّا  ِليِص التََّصوُّ َأَلْسَت َمْن َعِمَل َعَل َتْ
حلَق بِِه ِمْن َشَطَحاٍت َوبَِدٍع؟

َوَأْنَت َمْن َأْفَتْيَت بَِبْيِع املَملِيِك َوَردِّ َثَمنِِهْم إَِل 
َبْيِت َماِل املْسِلِمَي

اِريُخ  لَِذلَِك َعَرَفَك التَّ
بَبائِِع اُلَمَراِء

ٌء  َيا ُبَنيَّ الِعْلُم َوَقْوُل احلقِّ َشْ
َواِحٌد َل َيْفَتَِقاِن

َم َيْدَفُع الَعاِلُ  َوَلِكْن ُربَّ
َثَمَن َذلَِك َغالًِيا

الُِح  َمَن َغالًِيا ِعْنَدَما َعَزَلَك الصَّ َوَقْد َدَفْعَت الثَّ
إِْسَمِعيُل ْبُن الَكاِمِل َوَسَجَنَك

َل ُبدَّ لِلَعاِلِ َأْن َيْعَمَل 
َعَل إِْحَقاِق احلقِّ 

َوإِْنَكاِر املْنَكِر

َفَمَذا  َفَعْلَت ِف َمْعَرَكِة 
املْنُصوَرِة َيا َشْيَخَنا؟

ْكُت  ًة اْشَتَ َلَقْد َكاَنْت َمْعَرَكًة َشْعبِيَّ
ِفيَها بَِقْلبِي َوَيِدي َولَِساِن

َوَجَعْلَتنِي ُسْلَطاَن الُعَلَمِء؟



ية
ها

لن
ا

2627

َل اهلُل  َوَقْد َكلَّ
ِزيَمِة  ُجُهوَدُكْم ِبَ
اإْلْفِرْنِج، َوُأِسَ 
اِسُع  ُلِويُس التَّ

َوُحبَِس ِف َداِر اْبِن 
ُلْقَمَن، َكَم ُأِسَ ِكَباُر 

َقاَدتِِه

ْنَت  َوَلِكْن َكْيَف َكوَّ
َة  ْخِصيَّ َهِذِه الشَّ

َة الَعِظيَمَة؟ الِعْلِميَّ

ْسُت  َة، َوَدرَّ َلَقْد َقَرْأُت اُلُصوَل َوالَعَربِيَّ
ْفُت، َحتَّى َبَلْغُت ُرْتَبَة  َوَأْفَتْيُت َوَصنَّ

َلبُة ِمَن اآلَفاِق الْجتَِهاِد، َوَقَصَدِن الطَّ

ْثَنا َعْن ِكَتابَِك »َقَواِعُد  َحدِّ
اَلْحَكام ِف َمَصالِِح اَلَنام«

ًة َتُقوُل بَِأنَّ  َلَقِد اْعَتَمْدُت ِف َهَذا الِكَتاِب َنَظِريَّ
ِقيِق َمَصالِِح النَّاِس ُه َيْنَبنِي َعَل َتْ يَع ُكلَّ التَّْشِ

ُل َما ُكتَِب  ُه َأوَّ إِنَّ
َخاِرَج املْذَهِب 
احلَنِفيِّ ِف َبَياِن 

ِة يِعيَّ الَقَواِعِد التَّْشِ

َة  َظِريَّ َوَلَقْد َأْثَبتُّ َهِذِه النَّ
َعْبَ ُأُلوِف املَسائِِل

ْفِسرِي ا ِف التَّ َبْعَت َمْنَهًجا َخاصًّ ِري َقَرْأُت َأنََّك اتَّ اْعَتَمْدُت َعَل َتَبحُّ
َغِة َواملَعاِن  ِف ُعُلوِم اللُّ

َوالَبَياِن َوَكْثَرِة الْستِْشَهاِد 
بَِأْشَعاِر الَعَرِب

َقْد َظَهَر َهَذا املْنَهُج ِف 
َتْفِسرِيَك الُقْرآَن الَكِريَم 
َوِف ِكَتابَِك »َفَوائُِد ِف 
ُمْشِكِل الُقْرآِن«، َوِف 

َكُت  اْختَِصاِر َتْفِسرِي »النُّ

َوالُعُيوُن« لِْلَمَوْرِديِّ

ٍد الَقاِسِم ْبِن احلاِفِظ  مَّ َلَقْد َسِمْعُت احلِديَث َعْن َأِب ُمَ
ِخَها ِث ِدَمْشَق َوُمَؤرِّ دِّ الَكبرِِي َعِلِّ ْبِن َعَساِكَر ُمَ

َوَكْيَف َبَلْغَت َهِذِه املَكاَنَة 
الَعِظيَمَة ِف الِفْقِه؟

يِن  َدَرْسُت الِفْقَه َعَل اإِلَماِم َفْخِر الدِّ
اْبِن َعَساِكَر، َوَأَخْذُت اُلُصوَل َعْن 
، َكَم َتَتْلَمْذُت  يِن اآلِمِديِّ َسْيِف الدِّ

َعَل َيِد ِكَباِر ُعَلَمِء َبْغَداَد

ًرا  ُكْنَت ُمَتَبحِّ
ِف احلِديِث 

َوُعُلوِمِه َأْيًضا



الدَّوْلَةِ احلمْدَانِيُّ  سَيْفُ 
ـــوِن ـــوِم َوالُفُن ـــي الُعُل ـــارُِس َراِع ـــُب الَف األَِدي

ـــاَلِميِّ َواْبـــِن  َنْوَبـــِريِّ َوُكَشـــاِجَم َوالنَّـــاِش اأَلْصَغـــِر َوالسَّ َغـــاِء والصَّ اِمـــي َوالَببَّ َمْشـــِقيِّ َوالنَّ الدِّ
ـــِه  ابِ ـــِويِّ النَّ َغ ـــِه َواللُّ ـــِن َخاَلَوْي ـــْيِ ْب ـــِويِّ َواحلَس َغ ـــِب اللُّ يِّ ـــَعَراِء، َوَأِب الطَّ ـــَن الشُّ ـــْعِديِّ ِم ـــَة السَّ ُنَباَت
، َوَفْيَلُســـوِف املْســـِلِمَي َأِب  َأِب الَفْتـــِح ْبـــِن ِجنِّـــي َوَأِب َبْكـــٍر َشـــْيِخ ُأَدَبـــاِء َنْيَســـاُبوَر اخلَواِرْزِمـــيِّ
ـــاِرٍة  ـــلِّ َحَض ـــىلَّ ِف ِظ ـــِة َوَتَتَج ُع بِاملْعِرَف ـــوَّ ـــْعًرا َوَتَتَض ـــوُج ِش ـــُب َتُ ـــْت َحَل ـــَذا َكاَن . َوَهَك ـــاَراِبِّ ـــْرٍ الَف َن

ـــْعِر الَعـــَرِبِّ َواْســـتِْحَداِث ُفُنـــوٍن َجِديـــَدٍة. َفـــٍة، َفَقـــْد َعِمَلـــْت َعـــىل اْرتَِقـــاِء الشِّ ـــٍة ُمرْتَ ِفْكِريَّ

ــاِء  ــَمِء َواأُلَدَبـ ــًة بِالُعَلـ ــْلِم َحاِفَلـ ـ اِت السِّ ــرَتَ ــِري ِف َفـ ــا ِف َقْصــ ــي ُأِقيُمَهـ ــْدَوِت التِـ ــْت َنـ َوَكاَنـ
َتَلـــِف بَِقـــاِع الَعـــاَلِ اإِلْســـالِميِّ  ـــَعَراِء َوالَفالِســـَفِة، الِذيـــَن َوَفـــُدوا َعـــىل َحَلـــَب ِمـــْن ُمْ َوالشُّ
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ـــاِطُع  َوَقـــْد َخَطـــَف َأْبَصاَرُهـــْم َذلِـــَك الرَبِيـــُق السَّ
ـــْن  ـــي ِم ـــَب، َفَيْقِصُدوَننِ ـــُع ِف َحَل ـــِذي َكاَن َيْلَتِم ال

ـــا  ـــرِي َوَم ـــي الَوِف ـــْن َكَرِم ـــوَن ِم ـــْوٍب، َيْلَق ُكلِّ َص
ُأْضِفيـــِه َعـــىل اأُلَدَبـــاِء ِمـــْن ِخَلـــٍع َوَعَطاَيـــا 

َوَأْمـــَواٍل.

ـــْعِر  ـــاِب بِالشِّ ـــىل اإِلْعَج ـــْأُت َع ـــَم َنَش َوَك
ْألِيـــِف اجليِّـــِد، َفإِنَّنِـــي ُكْنـــُت  اجلِميـــِل َوالتَّ
ُأْبـــِدي إِْعَجـــاِب بِاخلـــطِّ الَعـــَرِبِّ اجلِميـــِل 
ــَن،  ــَي املاِهِريـ اِطـ ــاَء لِْلَخطَّ ــِزُل الَعَطـ َوُأْجـ

ـــِة َوَكاَن  ـــَق الَكِلَم ـــاِعًرا َرِقي ـــُت َش ـــَم ُكْن َك
ِشـــْعِري َجِيـــاًل َعْذًبـــا.

ـــي  ـــي لِْلُمَتَنبِّ بِ ـــُتِهْرُت بَِتَعصُّ اْش
ـــنِّ  ـــَدَر ِف َف ـــُه اأَلْق ـــِذي َرَأْيُت ال

املِديـــِح، َفُكْنـــُت َأَضُعـــُه 
ئِـــِق ِمـــَن  ِف َمَكانِـــِه الالَّ

َبِقيَّـــِة  َبـــْيَ  ْرَوِة  الـــذُّ
اآلَخِريـــَن  ـــَعَراِء  الشُّ

الِذيـــَن َكاُنـــوا َجِيًعـــا 
ـــَن  ـــاِمَيٍة ِم ـــٍة َس ِف َمْرَتَب

اإِلْبـــَداِع.

 

ُخْضـــُت الَكثِـــرَي ِمـــَن املَعـــاِرِك املِريـــَرِة 
ــُرْج  ــاَء، َوَلْ َأْخـ ــٍة َوِكرْبَِيـ ــُكلِّ َأَنَفـ ــِة، بِـ اِحَنـ الطَّ
ــُدْر َأْو  ــْم َأْغـ ــْرِب؛ َفَلـ ــِد احلـ ــْن َتَقالِيـ ًة َعـ ــرَّ َمـ
ــاَل،  ــاَء َواأَلْطَفـ ــلِ النَِّسـ ى َأْو َأْقُتـ ِب اأَلْسَ َأْضِ
ــْمَحِة. ـ ــِة السَّ ـ ــالِق الَعَربِيَّ ــُت بِاأَلْخـ ْيـ لَّ ــْل َتَ َبـ

اْبَتَكـــْرُت َفَيالِـــَق الِفَدائِيِّـــَي التِـــي َأْوَقَعـــْت 
ــمَّ  ــي، ُثـ ــوِف َأْعَدائِـ ُر ِف ُصُفـ ــدَّ ــائَِر َل ُتَقـ َخَسـ
ـــَي  ـــا ِح ـــُت نَِظاَمَه ـــا َوَأْلَغْي ـــَر َعْنَه َظ ـــُت النَّ ْف َصَ
َوَجـــْدُت ِفيَهـــا َلْوًنـــا ِمـــَن الَغـــْدِر َل ُأِطيُقـــُه! 
اَعَة َواملـــُروَءَة َتْقَتِضَيـــاِن َألَّ َيْطَعـــَن  ـــجَ نَّ الشَّ أِلَ
ــُه  ــْل ُيَقابُِلـ ــِف، َبـ ــَن اخلْلـ ُه ِمـ ــُدوَّ ــاُن َعـ اإِلْنَسـ

َوْجًهـــا لَِوْجـــٍه.

ـــا،  ـــًدا َمْوُهوًب ـــًرا َوَقائِ ـــاًل ُمَظفَّ ـــْويِن َبَط ـــَع َك َوَم
ــُجْرَأِة  ــًم بِالــ ، ُمتَِّسـ ــَرِبِّ ــِق الَعـ ــا بِاخلُلـ ُمتَِّصًفـ
ـــْزُت  ـــِد اْمَت ِة، َفَق ـــذَّ ـــَجاَعِة الَف َوالشَّ

ــاِر  ــِة َواْختَِيـ ـ ــِط احلْربِيَّ ــِم اخلَطـ ــاَرٍة ِف َرْسـ بَِمَهـ
ـــْن  ـــَبِة؛ إِْذ َلْ َأُك ـــا املَناِس ـــاِرِك َوَأْوَقاِتَ ـــِن املَع َمَياِدي
ـــَتاًذا  ـــُت ُأْس ـــْل ُكْن ـــُب، َب ـــا َفَحْس ـــا َوَفاِرًس اِرًب ُمَ
ـــُر  ـــِط، اأَلْم ـــِم اخلَط ـــُروِب َوَتْنِظي ـــالِيِب احل ِف َأَس
وِم، َوإِيَقـــاِع  ِغ لِلـــرُّ َفـــرُّ َننِـــي ِمـــَن التَّ الـــِذي َمكَّ

ْعـــِب َواهلِزيَمـــِة َبـــْيَ ُصُفوِفِهـــْم. الرُّ

ـــاُس َعنِّـــي َأنَّنِـــي َكِريـــُم الَيـــِد  َعـــَرَف النَّ
ــِة  َغـ ــوِم اللُّ ــاَرَكٌة ِف ُعُلـ ــاِعٌر ِل ُمَشـ ــٌب َشـ َأِديـ
ـــَعَراَء،  ٌع اأُلَدَبـــاَء َوالشُّ َوالَفْلَســـَفِة، ُمَشـــجِّ
َوَراِعـــي اأَلَدِب َوالُفُنـــوِن، َحتَّـــى َحِظَيـــْت 
ــا  ــٍة َعَرَفَهـ ُموَعـ ــَهِر َمْ ــُب بَِأْشـ ــي َحَلـ َعاِصَمتِـ
َتِمَعـــًة ِف َمـــَكاٍن بَِعْينِـــِه ِف  اأَلَدُب الَعـــَرِبُّ ُمْ
َتِمـــْع بَِبـــاِب  َعْصــــٍر ِمـــَن الُعُصــــوِر. َفَلـــْم َيْ
ـــاِب  ـــَع بَِب ـــا اْجَتَم ـــاِء َم ـــوِك َواخلَلَف ـــَن املُل ـــٍد ِم َأَح
ْهِر َكاملَتَنبِّـــي  ـــْعِر َوُنُجـــوِم الدَّ ِمـــْن ُشـــُيوِخ الشِّ
َوالـــَوْأَواِء  ـــاِء َواخلالِِديَّـــِي  فَّ الرَّ يِّ  َوالــــرَِّ

اِعُر َواأَلِديُب  ْوَلِة، املِلُك الَعَرِبُّ الشَّ َداَن املْعُروُف بَِسْيِف الدَّ َأَنا َعِلُّ ْبُن َأِب اهلْيَجاِء َعْبِد اهللِ ْبِن َحْ
ْفَحِة  ِة َوَراِعي الُعُلوِم َوالُفُنوِن.. َصاِحُب الصَّ ُغوِر الَعَربِيَّ َجاُع َحاِمي الثُّ الَفاِرُس، املَحاِرُب الشُّ
ِة الَعَرِب املِجيَدِة َوَبَطٌل ِمْن َأْبَطالِـَها اأَلَشاِوِس،  اَيِة اخلاِفَقِة.. َوَأَحُد ِرَجااَلِت ُأمَّ النَّاِصَعِة َوالرَّ

الِذيَن َعاُشوا يِف َتاِرخِيَها َوَأْسَهُموا يِف اإِلْبَقاِء َعَلْيَها، َوَأْبَلُوا الَبَلَء احلَسَن يِف احلَفاِظ َعَلْيَها.



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
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َياِضُّ َأْصَبَح ِمْن  الَيْوُم الرِّ
اِم التِي َأْنَتِظُرَها  َأْسَعِد اَليَّ

ِمَن الَعاِم إِل اْلَعاِم

ِفْعًل، ِف َهَذا الَيْوِم 
َل َصْوَت َيْعُلو َفْوَق 

َياَضِة َصْوِت الرِّ

َد  لَِذلَِك َعَلْيَنا َأْن ُنَحدِّ
َياَضاِت التِي َسُنَمِرُسَها  الرِّ

َأْثَناَء َهَذا الَيْوِم

ُقْل: »ِف َأْثَناِء َهَذا الَيْوِم«، َوَل 
ههههه.. َمْن َقاَل: الَيْوَم َتُقْل: »َأْثَناَء َهَذا الَيْوِم«

َل َصْوَت َيْعُلو َفْوَق 
َياَضِة؟! َصْوِت الرِّ

هههههه.. ُكْنُت َأْقِصُد َفْوَق َصْوِت 
َياَضِة َوَصْوِت َساَعِة َجابٍِر الرِّ

وِن َعْن  ا َيا ِرَفاُق، َأْخِبُ َهيَّ
َحاتُِكْم ِف َيْوِمَنا َهَذا ُمْقَتَ

اْختَِياُر اَلْلَعاِب التِي 
َسُنَمِرُسَها َيْضَمُن َتْوِزيَع 

ُجْهِدَنا َعَل َمَداِر الَيْوِم

ُقْل: »َجْهِدَنا« بَِفْتِح 
اجِليِم، َوَل َتُقْل: 
َها »ُجْهِدَنا« بَِضمِّ

ُقْل: »َتَتَحاَشى َعِن 
اَلْلَعاِب«، َوَل 

َتُقْل: »َتَتَحاَشى ِمَن 
اَلْلَعاِب«

ُهَو ُمِقٌّ َطْبًعا، َفَهَذَا َيْوُم 
ُمْتَعٍة َل َيْوَم ُعْنٍف

َنا ُنَمِرُس  ُرُكْم بَِأنَّ َوُأَذكِّ
َياَضَة بِِصَفتَِنا ُهَواًة الرِّ

َعَل َأْن َتُكوَن َهِذِه اَلْلَعاُب 
َخالَِيًة ِمَن الُعْنِف

َأْنَت َكَعاَدتَِك َدائًِم َتَتَحاَشى 
ِمَن اَلْلَعاِب الَعنِيَفِة

ًة لَِكْي َل َنْفَتَِق اِعيَّ َأْقَتُِح َأْن َنْخَتاَر َأْلَعاًبا َجَ
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َياَضاُت الَعنِيَفُة  الرِّ
ُب َتْدِريَباٍت  َتَتَطلَّ

ًة َواْستِْعَداَداٍت َخاصَّ

َنا  هههههه.. َهْل َتْقِصُد َأنَّ
َياَضاُت الَعنِيَفُة  ُضَعَفاُء َوالرِّ

ُب ِرَجاًل َبَواِسَل؟ َتَتَطلَّ

َل َتُقْل: »َرَجاًل َبَواِسَل«، 
َوَلِكْن ُقْل: »ِرَجاًل َباِسِلَي«

َأَرَأْيَت؟ َها ِهَي َساَعُة 
َجابٍِر َتْعَتُِض َعَل 
اْنتَِقاِصَك ِمْن َقْدِرَنا

ٍة َيا َجابُِر َأْشُعُر  ِل َمرَّ وَّ ِلَ
بَِأنَّ َساَعَتَك َبَدَأْت 

َتَتَعاَطُف َمَعَنا

ا،  ا َساَعٌة َألِيَفٌة ِجدًّ َ إِنَّ
ا  َ ْوَن َأنَّ ُبوا إَِلْيَها َوَسَتَ َتَقرَّ

َلِطيَفٌة لِْلَغاَيِة

َأْخَشى َأْن َيْكُبَ َجابٌِر 
ُه  نَّ َواَج ِلَ َوَيْرُفَض الزَّ

َل ُيِريُد الْرتَِباَط 
بَِغرْيِ َساَعتِِه

ِعِب َوَل  وا لِلَّ ا اْسَتِعدُّ َهيَّ
َرا الَكَلَم وِّ ُتَ

ا الَكَلَم«،  َ ُقْل: »َل ُتَغريِّ
َرا  وِّ َوَل َتُقْل: »َل ُتَ

الَكَلَم«

هههههه.. َأِخرًيا 
اَعُة  َخِطيَبُتَك السَّ
َتَصيََّدْت َلَك َخَطًأ

َسَنْبَدُأ بُِلْعَبِة َجْذِب احلْبِل، َوَسْوَف 
َأْثَأُر لُِسْخِرَيتُِكْم ِمنِّي

 َل َعَلْيَنا، َفَقْد نِْلَنا ِمْنَك الَيْوَم 
َبْعَدَما َأْوَقَعْتَك َساَعُتَك ِف اخَلَطأِ

ههههه.. َوَمْن َيْشَهُد 
اَعِة؟ لِلسَّ

ِفْعًل، َفَجابٌِر َشِديُد 
ُقْل: »َشِديُد احلَمَسِة«، َوَل احلَمِس لَِساَعتِِه

َتُقْل: »َشِديُد احلَمِس«

ي
وي  وي  وي  و



  سوق      
الوراقني

 ِكَتاٌب يَْهَتمُّ ِبظََواِهِر اللَُّغِة َوتَْعِريَفاتَِها َوتَْعلِياَلتَِها َوأَْسَباِبَها

ـــَن  ـــِة« ِم ـــِة َوِسُّ الَعَربِيَّ َغ ـــُه اللُّ ـــاُب »ِفْق ِكَت

ِفـــِه  ـــِة ملَؤلِّ ـــِة ِف املْكَتَبـــِة الَعَربِيَّ الُكُتـــِب املِهمَّ

ـــِد ْبـــِن إِْســـَمِعيَل َأِب  مَّ َعْبـــِد املِلـــِك ْبـــِن ُمَ

429هــــ(. ـــَوفَّ  ـــيِّ )املت َعالِبِ الثَّ ـــوٍر  َمْنُص

َغـــِة  َوِف احلِقيَقـــِة إِنَّ ِكَتـــاَب »ِفْقـــُه اللُّ

ـــٍد؛  ـــٍف َواِح ـــاِن ِف ُمَصنَّ « ِكَتاَب ـــةِ ـ َوِسُّ الَعَربِيَّ

َذلِـــَك َأنَّ َأَبـــا الَفْضـــِل امليـــَكاِلَّ َطَلـــَب 

ـــِه  ـــا ِف ِفْق ـــُه ِكَتاًب ـــَف َل ـــيِّ َأْن ُيَؤلِّ َعالِبِ ـــَن الثَّ ِم

ـــَم  ـــَك، َوَرَس ُه بَِذلِ ـــمَّ ـــِذي َس ـــَو ال ـــِة، َوُه َغ اللُّ

ـــمَّ  ـــِه، ُث ـــيُّ إىَِل َتْألِيِف َعالِبِ ـــاَرَع الثَّ ـــُدوَدُه، َفَس ُح

ـــِة«،  ُه »ِسُّ الَعَربِيَّ ـــمَّ ـــَر َس ـــاٍب آَخ ـــَفَعُه بِِكَت َش

َفَصـــاَرا َكالِكَتـــاِب الَواِحـــِد.

ـــَع  ـــا، َجَ ـــمُّ 31 َباًب ـــِة« َفَيُض َغ ـــُه اللُّ ـــا »ِفْق َأمَّ

 ، ٍ ـــيَّ ـــى ُمَع ـــًة ملْعًن ـــَرَداٍت ُلَغِويَّ ـــاٍب ُمْف ِف ُكلِّ َب

َتـــُدلُّ َعـــىَل َأْجَزائِـــِه َأْو َأْقَســـاِمِه َأْو َأْطـــَواِرِه 

ــَة ِف  ــوَل املَتَقاِرَبـ ــَع الُفُصـ ـ ــِه، َوَجَ َأْو َأْحَوالِـ

املْعَنـــى ِف َبـــاٍب َواِحـــٍد. َوَقـــْد 

ـــُه َكاَن  ـــرُي إىَِل َأنَّ ـــاٍب َوُيِش ـــاًل ِف َب ـــُب َفْص َيْكُت

ــنَّ  ــابٍِق َوَلِكـ ــاٍب َسـ ــُه ِف َبـ ــُب َأْن َيْكُتَبـ َيِـ

ــُه َلْ  ــىَل َأنَّـ ــُدلُّ َعـ ــا َيـ ــاُه ِمَّـ ــْيَطاَن َأْنَسـ ـ الشَّ

ـــِه  ـــاِب َكَعاَدتِ ـــَذا الِكَت ـــاِء َه ـــاَدِة بَِن ْغ إِلَِع ـــرَّ َيَتَف

ــَو ُفُصـــوٌل  ــِة« َفُهـ ـ ـــا »ِسُّ الَعَربِيَّ ِف ُكُتبِِه.َوَأمَّ

ـــِة  َغ ـــائَِل ِف اللُّ ـــا َمَس ـــاَوَل ِفيَه ـــٍة، َتَن َب ـــرْيُ ُمَبوَّ َغ

ـــْن  ـــا َع ـــِه ِفيَه ـــَم ُبُحوثِ ـــَل ُمْعَظ ـــا، َوَنَق َوُعُلوِمَه

َغـــِة« ِلْبـــِن َفـــاِرٍس. ِكَتـــاِب »ِفْقـــُه اللُّ

َغـــِة َوِسُّ الَعَربِيَّـــِة«  َوِكَتـــاُب »ِفْقـــُه اللُّ

ـــا  ـــا َوَتْعِلياَلِتَ ـــِة َوَتْعِريَفاِتَ َغ ـــِر اللُّ ـــمُّ بَِظَواِه َت َيْ

َل  ا، َفَبـــَدَأ املَصنِّـــُف اجلـــْزَء اأَلوَّ َوَأْســـَباِبَ

ـــِل  ـــْن َفْض ـــٍة َع َم ـــِة بُِمَقدِّ َغ ـــِه اللُّ ـــاصَّ بِِفْق اخل

ــمَّ  ــاِب، ُثـ ــِف الِكَتـ ــَبِب َتْألِيـ ــِة َوَسـ ـ الَعَربِيَّ

ــُه  ُ َعْنـ ــربِّ ــوٍع ُتَعـ ــَت ُكلِّ َمْوُضـ ـ ــَمٍت َتْ بَِكِلـ

ـــمَّ  ـــٍة. ُث ـــُكلِّ َكِلَم ـــِق لِ ِقي ـــى الدَّ ـــاِن املْعَن ـــَع َبَي َم

ـــْزِء  ـــَن اجل ـــُر ِم ـــَو َأْصَغ ـــايِن َوُه ـــْزُء الثَّ ـــْأِت اجل َي

ـــِة«، َوَيَتَنـــاَوُل َبْعـــَض  ِل َواْســـُمُه »ِسُّ الَعَربِيَّ اأَلوَّ

العَرَِبيَّةِ وَسِرُّ  َغةِ  اللُّ فِْقهُ 
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اْسَتَطاَع الثََّعاِلِبيُّ ِبَهَذا 

املَؤلَِّف أَْن َيْنُفَذ إىَِل ُلَباِب 

َغِة َوَلَطاِئِفَها ِمْن َغرْيِ  اللُّ

َعَنٍت أَْو َتْعِقيٍد

ْعِريـــَف  َغـــِة بِإَِيـــاٍز، َفُيـــوِرُد التَّ َأَســـالِيِب اللُّ

ــَك َفـــإِنَّ  ُثـــْم َيْذُكـــُر َشـــاِهًدا َعَلْيـــِه. َولَِذلِـ

ا  الِكَتـــاَب ُمْعَجـــٌم َمْوُضوِعـــيٌّ ُمِفيـــٌد ِجـــدًّ

ِديـــِد  ِلـــِع. إِنَّ ِمْفَتـــاَح َتْ ُيْثـــِري ُلَغـــَة املطَّ

َغـــِة( ُهـــَو اجلـــْذُر  َهـــَذا املْصَطَلـــِح )ِفْقـــُه اللُّ

َغـــِويُّ )ف ق هــــ( الِذي  اللُّ

ـــِم  ـــىَل الِعْل ـــًة َع ـــُدلُّ َعامَّ َي

ِء، َوُهـــَو ُمْشـــَتقٌّ  بِالــــيَّْ

ـــقِّ َوالَفْتـــِح،  ِمـــَن الشَّ

َغـــِة«  َفَيُكـــوُن »ِفْقـــُه اللُّ

ـــَم  ـــِق ِعْل ـــَذا املْنَطَل ـــْن َه ِم

ِف  َوالَغـــْوَص  َغـــِة  اللُّ

َوَغَواِمِضَهـــا،  َدَقائِِقَهـــا 

ـــَدُه ُعْنـــَواُن  َوُهـــَو َمـــا َأكَّ

ــَمْيِه.  ــاِب بِِقْسـ الِكَتـ

الِكَتـــاُب  َوَهـــَذا 

ـــٍة  ـــٍب َقِليَل ـــْن ُكُت ـــٌد ِم َواِح

بُِلَغـــِة  ُشـــِغَلْت  ا  ِجـــدًّ

َوَأَســـالِيبِِهْم،  الَعـــَرِب 

ـــاِت البَِنـــاِء  ، َوُخُصوِصيَّ َوَمْأُثوِرِهـــِم الَبَيـــايِنِّ

ـــْم  ـــائِِر َمْعُهوِدِه ـــتَِقاِق، َوَس ـــِة َوالْش َياَغ َوالصِّ

َغـــِة َأَداًة َراِقَيـــًة َمْنُظـــوَرًة  ِف اْســـتِْخَداِم اللُّ

ِة ِف  َســـاَلِت اإِلْنَســـانِيَّ حلْمـــِل َأْرَقـــى الرِّ

ْنَيـــا. يـــِن َوالدُّ الدِّ

ـــُة َهـــَذا الِكَتـــاِب َفِمـــْن َناِفَلـــِة  يَّ ـــا َأَهِّ  َأمَّ

ــُه  نَّـ ــا، أِلَ ــْوُض ِفيَهـ ــا َأِو اخلـ ـ ــْوِل إِْثَباُتَ الَقـ

ا َعاجلـــْت  ــدًّ ــٍة ِجـ ــْن ُكُتـــٍب َقِليَلـ ــٌد ِمـ َواِحـ

ِقيـــَق. َفَنَفـــَذ ِفيـــِه  َغـــِويَّ الدَّ ـــْأَن اللُّ َهـــَذا الشَّ

ــِة  َغـ ــاِب اللُّ ــُه إىَِل ُلَبـ ُفـ ُمَؤلِّ

ـــٍت  ـــرْيِ َعَن ـــْن َغ ـــا ِم َوَلَطائِِفَه

ـــٍر  ـــرٍي ُمَنفِّ ـــٍد، َأْو َتْنِظ َأْو َتْعِقي

ــِد  ــىَل الَقَواِعـ ــَتْحِوُذ َعـ َيْسـ

َوالُقُيـــوِد ُدوَن اجلَواِهـــِر، 

ـــِض  ـــاُل ِف َبْع ـــَي احل ـــَم ِه َك

ـــِه  ـــِو َوَمَداِرِس ْح ـــائِِل النَّ َمَس

ـــاَص  ـــِه. َغ ـــِدِه َوِعَلِل َوَقَواِع

َأُبـــو َمْنُصـــوٍر ِف َمَعـــايِن 

ـــالِيبَِها،  ـــا َوَأَس ـــِة َوآَداِبَ َغ اللُّ

َرَر  الـــدُّ ِمْنَهـــا  َفاْجَتَنـــى 

ِف  َوَخـــاَض  الَغـــَواِلَ 

ـــا،  يَفاِتَ َوَتْرِ ـــا  َتْقِليَباِتَ

َوَأْبَحـــَر ِف َأِديـــِم َأْســـَمئَِها 

َوَدَقائِـــِق  َوَأْوَصاِفَهـــا، 

َهاَيـــاِت،  ُخـــوَم َوالنِّ اأَلْشـــَياِء َوَمَعامِلَِهـــا، َفَبَلـــَغ التُّ

ـــِة  ْعبرِِييَّ ـــِة التَّ ـــاِت الَباَلَغ اَي ـــوَم اإِلْعَجـــاِز، َوِنَ ُتُ

ــُث،  ــا الَباِحـ ــُل َعَلْيَهـ ــي ُيْقبِـ ــِة التِـ ِصيَنـ الرَّ

ــُد ُكلٌّ  ــاُن، َفَيِجـ ـ ، َوالَفنَّ ــاِلُ ــُب، َوالَعـ َواأَلِديـ

ــُه. ــُه َوُبْغَيَتـ َتـ ــْم َضالَّ 35ِمْنُهـ
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ِشْعٌر ُقِلَعْت َعْيَناُه َفأَْبَصَ

ا احلاِجُب َأْخِبْ  َ َأيُّ
َأِمرَي املْؤِمنَِي َأنَّ َأَبا 

ُنَواٍس بِالَباِب

َشاِعٌر بِالَباِب ُيِريُد َأِمرَي 
َك بِِه؟ املْؤِمنَِي، َفَم َظنُّ

ملاَذا َيا َقاِطَع َأْرَزاِق 
َعَراِء؟ الشُّ

ُه  َأِمرُي املْؤِمنَِي َمْشُغوٌل َوَل َأُظنُّ
َسُيِعرُي َقِصيَدَتَك اْنتَِباًها

َح َعْن َأِمرِي  َروِّ إًِذا ِهَي ُفْرَصتِي ِلُ
املْؤِمنَِي بَِقِصيَدِت

ُكْم  َأْنَت َوَشْأُنَك، َلَقْد َنَصْحُت َلَك َوَلِكنَّ
وَن النَّاِصِحَي َعَراِء َل ُتِبُّ َيا َمْعَشَ الشُّ

ِلُس  ًل، َمْن َيْ ِن َأوَّ َأْخِبْ
ِعْنَد َأِمرِي املْؤِمنَِي؟

َنَظْمُت َقِصيَدًة َل ُتَقاُل 
إِلَّ ِف َأِمرِي املْؤِمنَِي

َوَلِكْن َل ُتِطْل َفَأَنا 
َمْشُغوٌل

َما َوَراَءَك َيا َأَبا ُنَواٍس؟

َلْيَس ِعْنَدُه إِلَّ 
َجاِرَيُتُه َخالَِصُة

َأْنَصُحَك َألَّ َتْدُخَل 
َعَلْيِه اآلَن

ُثُه ِمْثِل ِف َأْمِر اجلْنِد َأْم َأْحَواِل  دِّ َأُيَ
ْأِكيِد َسَأْعِرُض َعَلْيِه  ِة؟ بِالتَّ ِعيَّ الرَّ

ا َقِصيَدًة َأْمَدُحُه ِبَ
َيا َرُجُل َأِجْب َوَل ُتِطِل 

احلِديَث

َوَماَذا ُتِريُد َيا َأَبا ُنَواٍس؟
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َأَنا َعل َيِقٍي َأنَّ َقْوِل 
َسُيْعِجُب َمْوَلَي

َرئِيُس احلَرِس َيْسَتْأِذُن 
ُخوِل َيا َمْوَلَي ِف الدُّ

َأْرِسُلوا ِف َطَلبِِه

َماَذا َكَتْبَت َعل َبابَِنا َيا َأَبا ُنَواٍس؟

ههههههه.. َياَلَك 
!!ِمْن َشاِعٍر َماِكٍر َهَذا ِشْعٌر ُقِلَعْت َعْيَناُه َفَأْبَصَ

َلَقْد َضاَء ِشْعِري َعل َبابُِكْم
 َكَم َضاَء ُدرٌّ َعل َخالَِصْه

ُة َوَضاَع  َضاَعِت الَعِطيَّ
َتَعبِي ِف َنْظِم الَقِصيَدِة

َمْن َنَقَش َهَذا 
َعل الَباِب؟

َماَذا َتْكُتُب َعل 
الَباِب َيا َرُجُل؟

ُه َأُبو ُنَواٍس، َبْعَد َأِن  إِنَّ
َف َأِمرُي املْؤِمنَِي َعْن  اْنَصَ

َأَرَأْيَت َماَذا َكَتَب َأُبو َسَمِع ِشْعِرِه
ُنَواٍس َعل َبابُِكْم؟

َلَقْد َضاَع ِشْعِري َعل َبابُِكْم
 َكَم َضاَع ُدرٌّ َعل َخالَِصْه



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

شارك واربح ــــةمسابقــــ

1
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الفائز مبسابقة3
العدد املايض

///

ــــاليـــاليتســـــتســـــ

@

قم بعمل فولو  ملجلة الضاد عىل تويرت

ثم ريتويت لبوست املسابقة وبه اإلجابة

@alddadmag

2000ريـــال

العدد
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االســم :

رقم الهاتف :

البلـد :

إعداد: أبوطارق

اَشى َعْن«؟  اَشى ِمْن« َأْم »َتَ َواُب: »َتَ َم الصَّ ُ َأيُّ

اَلِم؟ َقُب الِذي اْشُتِهَر بِِه الِعزُّ ْبُن َعْبِد السَّ  َما اللَّ

؟ َعالِبِيُّ َ َأُبو َمْنُصوٍر الثَّ َمَتى ُتُوفِّ
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الفائز مبسابقة3
العدد املايض

حمود بن محمد - عامن

ــــاليـــاليتســـــتســـــ إعداد: أبوطارق

@h_m202020

قم بعمل فولو  ملجلة الضاد عىل تويرت

ثم ريتويت لبوست املسابقة وبه اإلجابة

@alddadmag
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العدد
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االســم :

رقم الهاتف :

البلـد :

دة
تح

م
ال

ت 
ما

كل
ال

ْنَت  لَوَّ حاولت هذه النحلة الوصول إىل أحد حدائق الزهور لتمتص رحيقها. إذا 

الدوائر التي تحتوي عىل أسامء )العسل( فسيمكنك أن تساعدها يف الوصول إىل 

هذه الزهور الجميلة، وستصل بالتأكيد إىل الهدف، حاول..

الطريق؟ أين  

جمــوع غريـبة الذوابشهوة األكل والشاب

السنبة

املنومة

الدعلج

الطلة

املخيلة

الناهور

لعتك ا

الحمق

الهطال

الشع

السليق

النسيل

السالف

امللوان

الرصيم

املزج

املخيلة

العيام

الشهد

الهامر

اللواص

الرشو

الحمطة

املمنان

القنيب

القحمة

الدلسة

اآلرسة

امللوان

الهجري

اللذيذ

املاذية

العرق

السنامر

الحوم

الصافية الطرم

املنهمر

الرصفان

السلوى

الثميلة

املزن

األبد

الروبة

الطخاء

البهور

الجنى

القطب

البادر

العاتق

النسيل

الخميل

الدامس

الطخية

الغورة

املرسبة

الكثيف

الناجود

الزنجبيل

1- رقد.

2- الفاعل من الفعل )َشِعَل(.

َه. 3- كل يشء دخل فيه مثله َفَكثَّ

4- أول من وضع النقاط عى حروف املصحف، 

نطًقا  ونطقها  وضبطها،  إعرابها،  حركة  لتميِّز 

صحيًحا، وأول من أسس لعلم النحو واسم شهرته 

أبو األسود الدؤيل.

5- عكس حرة.

6- من األشهر الحرم .

7- أتم مهمته، أوصل، سلم.

8- يعطش.

9- الناس الذين يتحدثون غر العربية.

10- من أصحاب املعلقات.

11- رجل ماتت زوجته.

ابن آوى: بنات آوى.

عندليب: عنادل.

حرباء: حرايب.

. َدلــو: أَْدٍل و ِدلٌء و ُديِلٌّ

َنهــار: أْنُهٌر، و ُنُهٌر.

ُتفرِّق اللغة العربية يف التعبر عن شهوة اإلنسان إىل 

األصناف املختلفة من الطعام والرشاب، فتقول العرب:

يقولــون فــان جائــع إىل الخبــز، َقــرٌِم إىل اللحــم، 

َعْطشــان إىل املــاء، َعْيــان إىل اللــن، َبــرِد إىل التمــر، 

َجِعــم إىل الفاكهــة.

4
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2

1

9 8

10

11
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7

5
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اعالن

د. مريم النعيمي

ــَلاَل ــا ِهـ ــَهَناُء َعَلْيَنـ ــلَّ الــ َأَطـ

َق يِف ُكلِّ َقْلـــٍب َســـَناُه َفـــَأْشَ

َتِـــنُّ ُفـــوُس  النُّ َرَمَضـــاَن  إَِل 

ي إَِل َكْوَثـــِر اْلــــَخْيِ َظْمـــَأى ُيـــَروِّ

ُل َغْيًثـــا َفَحـــاُت َتَنـــزَّ بِـــِه النَّ

ـــْذَل ـــِر َج ْك ـــِح بِالذِّ اِوي َ ـــاِل التَّ َلَي

ــا ــوَن ِقَياًمـ ائُِمـ َر الصَّ ــمَّ ــِه َشـ بِـ

ِمــَن اْلبِْشِ َواْلـــَخْيِ َفــاَض َجَلال

ـــَلال ـــُهَدى َتَت ـــوِر اْلـ ـــا بُِن ُشُموًس

َقـــى إَِل اْلـــِرِّ  َحـــااًل َفَحـــاال لَِتْ

َصَداَهـــا َفَيـــا ِطيـــَب ِريٍّ َمَنـــاال

ُزاَلال َنِمـــًيا  ـــاِت  َحَ الرَّ ِمـــَن 

ــاَل ــُمْرَتَقى َتَتَعـ ــَوِة اْلــ إَِل َصْفـ

ـــااَل َح ـــُموِّ الرِّ ـــَو السُّ وَن َنْح ـــدُّ َيُش

َ
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