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َط لُِنْزَهٍة  َعَلْيَنا َأْن ُنَخطِّ
ْر ِمَن اآلَن ِف َبْعَد اْنتَِهاِء َدْرِس الَيْوِم لُِنَفكِّ

ُه ِفيِه املَكاِن الِذي َسَنَتَنزَّ

َ َتْوِقيَت ُخُروِجَنا َماِن َواملَكاِن َوَأْيًضا َعَلْيَنا َأْن َنَتَخيَّ َأْحَسْنَت. اْختَِياُر الزَّ
ِمْن َأَهمِّ َعَواِمِل َنَجاِح َأيِّ ِرْحَلٍة

ْزَهِة  ِذِه النُّ َوَحتَّى َتْسَتْمتُِعوا ِبَ
ْرَس َتِْهيًدا َلَا َسْوَف َنْجَعُل الدَّ

ُع َأْن َيُكوَن َدْرُس  َأَتَوقَّ
ْرِف الَيْوِم َعِن الظَّ

ُن  ْرِف َيَتَضمَّ َنَعْم َفَدْرُس الظَّ
َماِن َواملَكاِن َحِديًثا َعِن الزَّ

َماِن َواملَكاِن؟ َماِن َواملَكاِن َفَم َتْعِريُف َظْرَفِ الزَّ ُف َظْرَفا الزَّ ُيَعرَّ
َلَلَة  ِمَلِن الدَّ َم اْسَمِن َيْ ُ بَِأنَّ

ِة ِة َأِو املَكانِيَّ َمانِيَّ َعَل الزَّ

َط َعَل ُكلٍّ ِمْنُهَم  َوُسلِّ
َعاِمٌل َعَل َمْعَنى »ِف«

َوَيُكوُن ُحْكُمُهَم 
النَّْصَب َدائًِم

اِن ِمَن  َم ُيَعدَّ ُ لَِذلَِك َفإِنَّ
اأَلْسَمِء التِي ُتْدَرُج 
َت َقائَِمِة املَفاِعيِل َتْ

َت  َوَكْيَف َيْنَدِرَجاِن َتْ
َقائَِمِة املَفاِعيِل؟

َماِن َأِو املَكاِن  ى َظْرُف الزَّ ُيَسمَّ
َمْفُعوًل ِفيِه؛ َوَذلَِك ِلْحتَِمِل 

َمْعَنى َحْرِف اجلرِّ َقْبَلُه
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ِمَثاُل َذلَِك: »ُصْمُت َيْوَم اخلِميِس«، 
َأْي »ُصْمُت ِف َيْوِم اخلِميِس«

َماِن ُهَو الْسُم الِذي َيُدلُّ َعَل َزَماِن  َوَظْرُف الزَّ
َؤاِل بِـ»َمَتى« ُوُقوِع الِفْعِل، َوَيُكوُن َجَواًبا لِلسُّ

َوَظْرُف املَكاِن ُهَو الِذي َيُدلُّ َعَل َمَكاِن 
َؤاِل بِـ»َأْيَن« َكَأْن َنُقوَل: »َوَقَف ُوُقوِع الِفْعِل، َوَيُكوُن َجَواًبا لِلسُّ

ِم« الُِب َأَماَم املَعلِّ الطَّ

َكِلَمُة »َأَماَم« ُتْعَرُب َظْرَف َمَكاٍن 
َمْنُصوًبا َوَعَلَمُة َنْصبِِه الَفْتَحُة

َبْيَنَم َيُدلُّ َظْرُف املَكاِن َعَل 
املَكاِن الِذي َحَدَث ِفيِه الِفْعُل

ِمُل ِف  ُروِف َما َل َيْ َوِمْن َهِذِه الظُّ
َماِن َذاتِِه َدَلَلًة َعَل املَكاِن َأِو الزَّ

ِمَل  َفَكْيَف َيُكوُن َظْرًفا ِمْن َغْيِ َأْن َيْ
َماِن َوَل املَكاِن؟ َم َيْكَتِسُبَها ِمَن الْسِم الِذي َيِليِهَدَلَلًة َعَل الزَّ إِنَّ

 » ِمْثُل: »َسُأَقابُِلَك ِعْنَد اجلْسِ
َلَلِة َعَل املَكاِن، َو»َسُأَقابُِلَك  لِلدَّ
َماِن َلَلِة َعَل الزَّ ِعْنَد املَساِء« لِلدَّ

َأَتْدُخُل 
ُروُف َعَل  الظُّ

ِة  اجلَمِل الْسِميَّ
َأِم الِفْعِليَِّة؟

ُروُف ِمَن  الظُّ
اأَلْسَمِء التِي 

َتْدُخُل َعَل اجلَمِل 
ِة ِة َوالِفْعِليَّ الْسِميَّ

ا ِلْحتَِياَجاِت اجلْمَلِة  ا َأْسَمٌء َتْنَساُق ِف َدَلَلِتَ َ َكَم َأنَّ
ِمُلَها َأْلَفاُظ اجلْمَلِة ِة التِي َتْ َللِيَّ ِة َوالدَّ َغِويَّ َواإِلَشاَراِت اللُّ

ِة ُفُروٍع  ُع إَِل ِعدَّ َأِلََذا َتَتَفرَّ
؟ ِمَن الَعامِّ إَِل اخلاصِّ
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ِمُل ِف  ُروُف التِي َتْ َصِحيٌح، َفالظُّ
َمْعَناَها َتْقِديَر َحْرِف اجلرِّ »ِف« َقْبَلَها 
ُة إَِل  َلَلُة الَعامَّ َتْنَقِسُم ِمْن َحْيُث الدَّ

ِمُل َدَلَلًة بَِعْينَِها... ِقْسٍم َيْ

َوإَِل ِقْسٍم آَخَر َيْكَتِسُب 
َدَلَلَتُه ِمَن الْسِم الِذي َيِليِه

َف َأْنَواَع  َبِقَي َأْن َنَتَعرَّ
َماِن َواملَكاِن ُف: َوُهَو الِذي َظْرَفِ الزَّ ْرُف املَتَصِّ ُل ُهَو الظَّ ْوُع اأَلوَّ النَّ

ُه َيْأِت ملَعاٍن ُأْخَرى َة، بَِمْعَنى َأنَّ ْرِفيَّ َل َيْلَزُم الظَّ

ْوِع َكِلَمُة »َصَباح«  ِمَثاُل َهَذا النَّ
ِ اجلْمَلِة  ا بَِتَغيُّ ُ َدَلَلُتَ التِي َتَتَغيَّ

التِي ُتْسَتْعَمُل ِفيَها

َفإَِذا ُقْلَنا: »ُزْرُتَك َصَباًحا«، َكاَنْت 
َظْرَف َزَماٍن. َوِف َقْولَِنا: »َكاَن 

َباُح َجِيًل« ِهَي اْسُم َكاَن َمْرُفوٌع الصَّ

اِن َفُهَو  ْوُع الثَّ ا النَّ َأمَّ
ِف ْرُف َغْيُ املَتَصِّ الظَّ

َة، َوَل ُيْمِكُن  ْرِفيَّ َوُهَو الِذي َيْلَزُم الظَّ
يُفُه، َفَكِلَمُة »َفْوَق« ِف َقْولَِنا:  َتْصِ

َجَرِة« ُتْعَرُب  ائُِر َفْوَق الشَّ »َوَقَف الطَّ
َدائًِم َظْرَف َمَكاٍن َمْنُصوًبا

ٍء«  ا ِف َقْولَِنا: »إِنَّ احلِقيَقَة َفْوَق ُكلِّ َشْ َأمَّ
» لِّ َرْفِع َخَبِ »إِنَّ َفُتْعَرُب َظْرًفا َمْنُصوًبا ِف َمَ

ُروِف َغْيِ  َوِمَن الظُّ
َفِة: َبْعَد، َوَراَء،  املَتَصِّ

، ِعْنَد،  َت، َبْيَ َطَواَل، َتْ
َحْوَل، ُدوَن، َخْلَف

ُة،  ُروُف املْبنِيَّ َوُهَناَك َأْيًضا الظُّ
ُروِف  ُموَعٌة ِمَن الظُّ َوِهَي َمْ

التِي َتْلَزُم َحاَلَة البَِناِء َدائًِم

 ُ ُه َل َيَتَغيَّ بَِمْعَنى َأنَّ
 َ آِخُرَها َمْهَم َتَغيَّ
َمْوِقُعَها ِف اجلْمَلِة

َوِمْنَها: َأْمِس، اآلَن، 
 ، إِْذ، إَِذا، َحْيُث، َقطُّ

اَن ُمْذ، َأْيَن، َأيَّ

َماِن ُمْعَرَبٌة،  ُروُفُ املْعَرَبُة، َفُمْعَظُم ُظُروِف املَكاِن َوالزَّ َوَأِخًيا الظُّ
ِة ْرِفيَّ ، َوَتْبَقى َمْنُصوَبًة َعَل الظَّ ُ بَِمْعَنى َأنَّ َحَرَكَة آِخِرَها َتَتَغيَّ
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ــاِء  ــَواِن اإِلْنَش ــُه ِف ِدي ــَن َعَمَل ــْي ُيْتِق ــُب لَِك الَكاتِ
َســائِِل َوَمــا َشــاَبَه،  ِمــْن َوْضــِع الُكُتــِب َوالرَّ
ــَرِبَّ  ِة َصْفَحــاٍت اخلــطَّ الَع ــاَوَل ِف ِعــدَّ ــَك َتَن َكَذلِ
َلــٍة. ــٍة ُمَفصَّ َوَتاِرخَيــُه، َمْصُحوًبــا بُِرُســوٍم َتْوِضيِحيَّ

ا  انَِيِة َتْوِضيًحـا ُجْغَراِفيًّ َوَقـْد َتَناَوَل ِف املَقاَلـِة الثَّ
ُظُهـوِر  ُمْنـُذ  َوَتْنِظيِمَهـا  َواملَملِــكِ  لِْلَمَسـالِِك 
وِن  ا لُِشـؤُ َن َتْفِصيًل َخاصًّ َتَضمَّ ِم، َكَم  اإِلْسـلَ

َيْتَبُعَهـا. َوَمـا  ـِة  يَّ املْصِ َيـاِر  الدِّ

الَِثُة َتْفِصيًل َواِفًيــا  الثَّ املَقاَلــُة  َوَشــِمَلِت 
ــاِب  ــى َواأَلْلَق ــِب الُكَن ــاِت َوَتْرتِي ــَواِع املَكاَتَب ْن أِلَ

ــاتِِه  ــَوَرِق َوَمَقاَس ــَواِع ال َوَأْن
ــَلٍم.  ــْن َأْق ــُبُه ِم ــا ُيَناِس َوَم

ابَِعــِة  الرَّ املَقاَلــةِ  َوِف 
َمَقــاَلِت  َأَهــمُّ  -َوِهــَي 
َوَأْطَوُلـــَها-  الِكَتــاِب 
لِلُمُلــوِك  َلٌة  َفْهَرَســٌة ُمَطوَّ
اِء  َواأُلَمــرَ ِطِي  ــلَ َوالسَّ
َفــِة  َواملَتَصوِّ َوالُعَلــَمِء 
َوُأَمــَراِء  َوالُقَضــاِة 
ــْم  ْلَقاِبِ اجلُيــوِش، َوِذْكــٌر أِلَ
ــتِْعَراٌض  ــا، َواْس وِحَه َوُشُ
َرَســائِِل  ِمــْن  لِلَعِديــِد 
 . ــَواِن اإِلْنَشــاِء املْمُلوِكيِّ ِدي

َمْســَأَلَة  َنــْت  َفَتَضمَّ اخلاِمَســُة  ا املَقاَلــةُ  َأمَّ
ــا ِمــَن اخِلَلَفــِة  الِوَلَيــاِت َوَتْنِظيِمَهــا َوَطَبَقاِتَ

الَبْيَعــاِت. َوَأْنــَواَع  َواإِلَمــاَرِة،  ــْلَطَنِة  َوالسَّ

ــِة َعِن  اِدَس ــةِ السَّ ــفُ ِف املَقاَلـ َث املَؤلِّـ ــدَّ َوَتَ

اِت َوَتَصاِريــِح اخلْدَمــِة  ــِة َواملَســاَمَ ينِيَّ الَوَصاَيــا الدِّ

َنِت املَقاَلــةُ  َوَتَضمَّ َواملَقاَبـــلِت.  ِة  ــْلَطانِيَّ السُّ

ــابَِعُة َحِديًثــا َعــِن اإِلْقَطاَعــاِت َوَأْنَواِعَهــا  السَّ

ا. َوَأْصِلَهــا َوَنْشــَأِتَ

اِمَنـــَة  ـــَص    الَقْلَقَشـــْنِديُّ املَقاَلـــَة الثَّ َوَخصَّ

ُمْنـــُذ  َوَأْنَواِعَهـــا  اأَلْيـــَمِن  َعـــِن  لِلَحِديـــِث 

ـــَل  ـــمَّ اْنَتَق ِة. ُث ـــَلِميَّ ـــِة اإِلْس ْوَل ـــى الدَّ ـــِة َحتَّ اجلاِهِليَّ

ِف املَقاَلـــِة التَّاِســـَعِة إَِل احلِديـــِث َعْن ُعُهـــوِد 

ـــُق  ْهـــِل الُكْفـــِر َوَمـــا َيَتَعلَّ اأَلَمـــاِن َوَعْقِدَهـــا أِلَ

ـــِة،  مَّ الذِّ بَِأْهـــِل  ِمْنَهـــا 

ــا.  ــَدِن َوَأْنَواِعَهـ َوالـ

املَقاَلــِة  َوَقْد َعــَرَض ِف 

ِمــَن  ُفُنوًنــا  ِة  الَعــاِشَ

ــاُب  ــا الُكتَّ ــِة َيَتَداَوُلَ الِكَتاَب

ــا َلْيَس  ــوَن ِف َعَمِلَه َوَيَتَناَفُس

َواِويــِن  ــٌق بِِكَتاَبــِة الدَّ ــا َتَعلُّ َلَ

ــْت  َن ــْد َتَضمَّ ِة، َوَق ــْلَطانِيَّ السُّ

يَّــاِت  َل ِف اجَلدِّ : اأَلوَّ َباَبــْيِ

َســائِِل،  َوالرَّ َكاملَقاَمــاِت 

ــا  ــاِت َوَم ــاِن ِف الْزلِيَّ َوالثَّ

بَِبْعِضــِه.  املُلــوُك  اْعَتَنــى 

ــاِب  ــُة الِكَت ــْأِت َخاِتَ ــمَّ َت ُث

ــْصَ  ــِد ِف ِم ــِخ الَبِي ــْن َتاِري ــا َع َث ِفيَه ــدَّ ــي َتَ التِ

ــتِْخَداَماتِِه  ــِل َواْس اِج ــَمِم الزَّ ــِن احل ــاِم ، َوَع َوالشَّ

َوَمَطاَراتِــِه. َوَأْبَراِجــِه 

ًة ُقْصَوى  يَّ َتلُّ َأَهِّ ِة التِي َتْ ِكَتاُب »ُصْبُح اأَلْعَشى ِف ِصَناَعِة اإِلْنَشا« ِمْن َأَهمِّ الُكُتِب املْوُسوِعيَّ

ُد ْبُن  يِن َأْحَ ُخ الَكاتُِب اأَلِديُب ِشَهاُب الدِّ ِة. ُمَؤلُِّف »ُصْبُح اأَلْعَشى« ُهَو املَؤرِّ ِف املْكَتـَبِة الَعَربِيَّ

ِة، وَ   الَقْلَقَشْنِديُّ نِْسَبًة إَِل  . َيُعوُد َنَسُبُه إَِل َقبِيَلِة َفَزاَرَة الَعَربِيَّ َد    الَقْلَقَشْنِديُّ الَفَزاِريُّ َعِلِّ ْبِن َأْحَ

. اَفَظاِت ِمْصَ ِة إِْحَدى ُمَ ا، َوِهَي    َقْلَقَشْنَدُة بُِمَحاَفَظِة الَقْلُيوبِيَّ الَقْرَيِة التِي ُولَِد ِبَ

ِف  اأَلْعَشــى  »ُصْبــُح  ِكَتــاُب  َوُيَعــدُّ 
ْخَمــِة ِف  ِصَناَعِة اإِلْنَشــا« ِمَن املْوُســوَعاِت الضَّ
ــُه  ــْد َكاَن َيَتَوجَّ ــا، َوَق اِريـــخِ َواجلْغَراْفَي اأَلَدِب َوالتَّ
يــَواِن الــِذي َكاَن  ــَذا الِكَتــاِب إَِل َكاتِــِب الدِّ ِبَ
َواملَخاَطَبــاِت  الِكَتاَبــِة  ُأُمــوِر  َعــْن  َمْســُؤوًل 
بِاحلْكــِم  َقــِة  املَتَعلِّ َفاِصيــِل  التَّ ُكلِّ  َوَتْدِويــِن 
ــيِمِه  ــْنِديُّ ِف َتْقِس ــَد الَقْلَقَش ــد َعَم اِم. َوَق ــكَّ َواحل
ــا« إَِل  ــى ِف ِصَناَعِة اإِلْنَش ــُح اأَلْعَش ــاَب »ُصْب ِكَت
ــٍة، َوِف  ــاَلٍت َوَخاِتَ ــرْشِ َمَق ــٍة َوَع َم ــِه ِف ُمَقدِّ َجْعِل
ــِة  ــِة الِكَتاَب ــَة َصْنَع يَّ ــِه َأَهِّ ــيََّ ِفي ــٌد َب ــةِ َتِْهي َم املَقدِّ
ــْعِر  ــَل الشِّ ــِر َع ْث ــِل النَّ ــاِب، َوَتْفِضي ــَل الُكتَّ َوَفْض
ِمــْن ِوْجَهــِة َنَظــِرِه، إَِضاَفــًة إَِل َعــْرِض ملَحــٍة 
ــوِر.  ــْبَ الُعُص ــاِء َع ــِن اإِلْنَش ــْن َدَواِوي ــةٍ َع َتاِرخِييَّ

ًعـا َفِريـًدا ِمـْن ِخـَلِل  ـُن َتَنوُّ َوالِكَتـاُب َيَتَضمَّ
ْقِسـيَم اجلْغَراِفَّ  ُموَعـِة املَقاَلِت التِـي َتَناَوَلِت التَّ َمْ
ِم، َوَتَناَوَلـتْ َطَبَقاِت  لَِدْوَلِة اإِلْسـلَ

ـلِطِي َواملُلوِك َواأُلَمَراِء، َوَتْنِظيــمَ الِوَلَياِت.  السَّ

َواملَواثِيـِق  الُعُهـوِد  إَِل  َأْيًضـا  الَكاتِـُب  َق  َوَتَطـرَّ

اِم  َواملَكاَتَبـاِت ِف ُعُهـوِد اإِلْسـلِم اأُلوَل َمـعَ ُحكَّ

َسـائِِل  ُوُمُلـوِك الَعاَلِ، َوِمْن َثـمَّ َخَتَم بَِنَمِذَج ِمَن الرَّ

ا  ِي الَقاِرِئ َنُموَذًجـا َتْطبِيِقيًّ ـِة لَِيَضَع َبْيَ َيـدَ املُلوِكيَّ

اإِلْنَشـاِء.  لَِطِريَقِة 

ــى« ِف  ــُح اأَلْعَش ــاِب »ُصْب ــُع َمَقاَلُت ِكَت َوَتَق

ِة َأْجــَزاٍء َل ُتَغــاِدُر َصِغــَيًة َوَل َكبِــَيًة ِف  ِعــدَّ

ــْن  ــا ِم ــُف َباًب ــَف امُلؤلِّ ــاِء. َوَأْوَق ــِة اإِلْنَش ِصَناَع

َتَنــاَوَل  َوَأَدَواتِــِه،  اخلــطِّ  ِعْلــِم  َعــَل  َأْبَوابِــِه 

ــِه َوَأَدَواِت  َلتِ ــاِء َوُمَؤهِّ ــِب اإِلْنَش ــاِت َكاتِ ِفيِه ِصَف

البِــَلِد  ِف  اإِلْنَشــاِء  ِديــَواِن  َوَتاِريــَخ  الِكَتاَبــِة 

الَعَربِيَّــِة َوُفُنــوَن الِكَتاَبــِة َوَأَســالِيبَِها. 

ُمــوَع  َمْ َتَناَوَلــْت  َفَقــدْ  اأُلوَل  ا املَقاَلــةُ  َأمَّ

َتاُجَهــا  َيْ التِــي  َواأَلَدبِيَّــِة  َغِويَّــِة  اللُّ املَعــاِرِف 

  سوق      
الوراقني

ـــا َمْوُســـوَعٌة َشـــاِمَلٌة ِف األََدِب َوالتَّاِريـــِخ َوالجْغرَاْفَي

»صُبْحُ األَعْشَى«

رَتََّب    الَقْلَقَشْنِديُّ »ُصْبُح 

َمٍة  األَْعَش« َعَل ُمَقدِّ

َوَعْشِ َمَقاَلٍت َوَخاِتٍَة
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َمْن َيْلِمُس أَرَْنَبَة أَْنِفِه 

!!!!ِبِلَساِنِه َدَخَل الـَجنََّة

13

ْل ُأْبِصْ َأَحًدا ِف َوَجاَهِة 
ِغَياِث ْبِن إِْبَراِهيَم

اٌب  ُه َكذَّ َلْوَل َأنَّ
اٌع لِلَحِديِث َوضَّ

َحِسْبُتُه َعالِـًم لَِوَجاَهتِِه 
َوُحْسِن َهْيَئتِِه

ُه َيَتَظاَهُر بِالِعْلِم  إِنَّ
َفَيْخَدُع الُبَسَطاَء

َعِلْمُت َأنَّ َلُه لَِساًنا 
ُب ِمَن الَكِذِب بِِه َيَتَكسَّ

َتِمُعوَن َحْوَلَه  َأَل َتَرى النَّاَس َيْ
ُقوَنُه؟ َثُهْم بِاأَلَعاِجيِب َفُيَصدِّ َفُيَحدِّ

َفُظ  ُه َيْ َفُهَو َيْزُعُم َأنَّ
اأَلَحاِديَث َوَيْرِوهَيا

ا َفْلَنَر َماَذا َيْفَعُل َها ُهَو َقاِدٌم، َهيَّ

َيا ِغَياُث! َل َيِليُق بَِوِجيٍه ِمْثِلَك 
وِق َأْن َيْأُكَل َبْيَ النَّاِس ِف السُّ

ْيُ ِف َذلَِك؟ َوَما الضَّ

َأَل َتْسَتِحي ِمَن النَّاِس َيا َرُجُل؟

َوَأْيَن النَّاُس الِذيَن 
ُث َعْنُهْم؟!! َتِمُعوَن َلَكَتَتَحدَّ َهُؤَلِء الِذيَن َيْ

َتْعنِي َهُؤَلِء؟! 
َهُؤَلِء َلْيُسوا َناًسا

َتُقوُل َلْيُسوا َناًسا! 
َفَم ُهْم إَِذْن؟
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ْم َأْتَباُعَك َوُمِريُدوَك!هههه.. َهُؤَلِء َبَقٌر ُ إَِذا َأَرْدَت َأْن ُأْثبَِت َلَك َبَقٌر؟!! إِنَّ
ِلِس َفَتَعاَل َمِعي إَِل َحْيُث َمْ

ُثَنا الَيْوَم َيا ِغَياُث؟ ُكُم الَيْوَم بَِم َعمَّ َسُتَحدِّ َسَأُخصُّ
ُكْم ْث بِِه َغْيَ َلْ ُأَحدِّ

َنا بِِه؟ َوَما الِذي َسَتُخصُّ

ُه َمِن اْسَتَطاَع َأْن َيْلِمَس  َسِمْعُت َأنَّ
َة َأْرَنَبَة َأْنِفِه بِِلَسانِِه َدَخَل اجلنَّ

ْم َبَقٌر؟! ُ َأَلْ َأُقْل َلَك إِنَّ
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ــِل  ــَرى لِْلَعَم ــَن الُق ــا اآلَلُف ِم ــا َيْوِميًّ إِْذ َيْقِصُدَه

اِء اْحتَِياَجاِتـِـْم  بِالتَِّجــاَرِة َداِخــَل َأْســَواِقَها َأْو لـِـرِشَ

ــَلِع َوالَبَضائِــِع. ِمــْن َجِيــِع السِّ

ــًل؛ إِْذ  ــُة الَبْدَرِشــِي َتاِرخًيــا َحاِف ــُك َمِديَن َوَتَْتِل

َتُضــمُّ َقْريــَة ِميــْت َرِهيَنــَة، َوِهــَي َمْنــُف الَقِديَمــُة، 

َتاِريــِخ  ِف  َعاِصَمــٍة  َأْقــَدَم 

ــُب  ــْصَ َفَحْس ــَس ِم ، َوَلْي ــْصَ ِم

ــِه. ــاَلِ ُكلِّ ــِل الَع َب

اجِليــَزِة  اَفَظــُة  ُمَ َتِفــُل  َوَتْ

-التِــي ُتَعــدُّ الَبْدَرِشــُي إِْحــَدى 

ف  الَقْوِمــيِّ  بَِيْوِمَهــا  ــا-  ُمُدِنَ

ــاٍم  ــْن ُكلِّ َع ــاِرَس ِم ــْن َم 31 ِم

َقْرَيــِة  َأْبَنــاِء  ِقَيــاِم  ِذْكــَرى  ِف 

احَلِديِديَّــِة  ِة  ــكَّ السِّ ُقْضَبــاِن  بِإَِزاَلــِة  ــوَبِك  الشُّ

ــٍل بِاجلُنــوِد اإِلْنِكِليــِز ِف َأْثَنــاِء  مَّ إِلِيَقــاِف ِقَطــاٍر ُمَ

1919م. َثــْوَرِة 

ــِة إِل  ــِذِه املِديَنـ ــاِء َهـ ــُخ إِْنَشـ ــُع َتاِريـ َيْرِجـ

ـــا  ـــاٍم، ِعْنَدَم ـــِة آَلِف َع ـــَلِد بَِخْمَس ـــَل املي ـــا َقْب َم

ـــَمِل  الشَّ َمَْلَكـــَة  ؛  َمَْلَكَتـــْيِ ِمـــْصُ  َكاَنـــْت 

َشـــْمٍس  )َعـــْيُ  ِهْلُيوُبولِيـــس  َوَعاِصَمُتَهـــا 

ـــُة  ـــا َمِديَن ـــوِب َوَعاِصَمُتَه ـــَة اجُلُن ـــا(، َوَمَْلَك َحالِيًّ

ـــا(. َوَقـــاَم املِلـــُك ِميَنـــا  ِطيَبـــَة )اأَلْقـــُصُ َحالِيًّ

، َوَأَقـــاَم  ـــَمِلِّ َواجَلُنـــوِبِّ بَِتْوِحيـــِد الُقْطَريـــِن الشَّ

ـــَذ ِمـــْن َمِديَنـــِة َمْنـــَف  َ ـــَة، َواتَّ يَّ املْمَلَكـــَة املْصِ

ـــِة  ـــِب َمِديَن ـــُع بَِقْل ـــي َتَق ـــا التِ ـــَة َحالِيًّ ـــْت َرِهيَن )ِمي

ـــا  ، َوَأَقـــاَم ِبَ َل َعاِصَمـــٍة ملـــْصَ الَبْدَرِشـــِي( َأوَّ

ـــِة  يَّ ـــُخ الَبرَشِ ـــا َتاِري ـــٍة َعَرَفَه ـــٍة َمْرَكِزيَّ َل ُحُكوَم َأوَّ

ـــلُم. ـــِه السَّ ـــوٍح َعَلْي ـــاِن ُن ـــَد ُطوَف َبْع

بِيِّ  ـَذا الْسـِم إَِل النَّ َوَتْرِجـُع َتْسـِمَيُة املِديَنـِة ِبَ

ـلُم، الِذى َعاَش َحَياَتـُه بِاملِديَنِة  ُيوُسـَف َعَلْيِه السَّ

 ، تِِه َمـَع َزْوَجِة َعِزيـِز ِمْصَ َوَقـَى ِفيَهـا َأْغَلَب ِقصَّ

لَِتْجِميـِع  َمْرَكـًزا  ِمْنَهـا  ـذَ  َ َواتَّ

الِغـَلِل ِعْنَدَمـا َعاَنْت ِمـْصُ ِمَن 

اجَلَفـاِف ِف َذلَِك الَعْصــِر.

 َوَتَضـمُّ املِديَنـُة َأْقـَدَم اآلَثاِر 

ا َهـَرُم املِلِك  ـِة؛ َفُيوَجُد ِبَ يَّ املْصِ

َد  ُل َهـَرٍم ُشـيِّ ُج، َأوَّ رَّ ُزوَسَ املـدَ

، َوَأْهَراُم َدْهُشـوَر َوَأُبو  اِريـخِ بِالتَّ

املَعابِـِد  ِمـَن  َوالَعِديـُد  ِصـَي، 

َكَمْعَبـِد املِلِك َرْمِسـيَس الثَّـاِن، الِذي اْكُتِشـَف ِفيِه 

ِتَْثـاُل املِلِك َرْمِسـيَس الثَّاِن، َكـمَ ُيوَجُد بِِجَبالِــَها 

ُدَنا ُيوُسـَف  ُن الـِذي َقـَى ِفيِه َسـيِّ ـجْ ـِة السِّ الَغْربِيَّ

اِزُن  ـا َمَ َة ِسـْجنِِه، َكـم ُيوَجـُد ِبَ ـلُم ُمـدَّ َعَلْيـِه السَّ

َض  َعـرُّ التَّ ِمـْصَ  لُِيَجنِّـَب  َدَها  َشـيَّ التِـي  الِغـلِل 

ـَنَواِت الِعَجـاِف. ملَجاَعـِة السَّ

اِن،  ــكَّ َوَمِديَنــُة الَبْدَرِشــِي َكبَِيُة املَســاَحِة َوالسُّ
ــِة  ــامٌّ بُِمَحاَفَظ ــيٌّ َه ــاِريٌّ َوِصَناِع ــٌز ِتَ ــَي َمْرَك َوِه
اجِليــَزِة، َوَتُضــمُّ املِديَنــُة َعــَدًدا َكبِــًيا ِمــَن الُقــَرى 
ــَرى  ــَة َوُق ــْت َرِهيَن اَرُة َوِمي ــقَّ ــا َس َه ، َأَهُّ ــةِ يِفيَّ الرِّ
ــمُّ  ، َوَتُض ــْرِبِّ ــوَبِك الَغ ــِق َوالشُّ ــوَر َواملَراِزي َدْهُش

، َوَأُبــو  َأْيًضــا َقْلَعــَة املَراِزيــِق َوَأُبــو َرْجــَواَن الِقْبــِيَّ

ــَة. ــو ِصــَي َوالَعِزيِزيَّ َرْجــَواَن الَبْحــِريَّ َوَأُب

الَوْقــِت  ِف  الَبْدَرِشــِي  َمِديَنــُة  َوَتْشــَتِهُر   

ــا َكثـِـٌي  املَعاِصـــِر بِِصَناَعــِة اأَلَثــاِث، َكــم ُيوَجــُد ِبَ

اُبــوِن  ُيــوِت َوالصَّ ِمــَن املَصانِــِع َكَمَصانِــِع الزُّ

ــَزِة  ــِس اجَلاِه ــِع املَلبِ اِد َوَمَصانِ ــجَّ ــِع السِّ َوَمَصانِ

الَعائَِمــِة  َوالَفَنــاِدِق  ــُفِن  السُّ إِْنَتــاِج  َوَمَصانِــِع 

ْوَحــاِت الَكْهَرَبائِيَّــِة. َوَمَصانِــِع إِْنَتــاِج اللَّ

ــْن  ــَر ِم ــا َأْكَث ــُة َوْحَدَه ــُج املِديَن ــا ُتْنتِ  َوِزَراِعيًّ

ُثُلــِث إِْنَتــاِج ِمــْصَ ِمْن َتْــِر النَِّخيــِل َعاِل اجَلــْوَدِة، 

ــِة؛  ــِة اَلامَّ َكــم ُتَعــدُّ الَبْدَرِشــُي ِمــَن املــُدِن التَِّجاِريَّ

اَلُم أَرُْض التَّاِريِخ َوِذْكَرَياِت النَِّبيِّ ُيوُسَف َعَلْيِه السَّ

لبَدْرَشِنيِ ا
يَِّة الِتي َتْضُِب ِبُجُذورَِها ِف أَْعَمِق التَّاِريِخ َوَتَقُع  َمِديَنُة الَبْدرَِشنِي ِمْن أَْقَدِم َوأَْعرَِق املُدِن املْصِ

يَِّة الَقاِهرَِة َوَتْبُعُد َعْنَها َنْحَو 32 ِكيُلوِمْتًا َناِحَيَة الَجُنوِب،  الَبْدرَِشنُي َعىل أَْطرَاِف الَعاِصَمِة املْصِ

ِْق َنْهُر النِّيِل َوَمِديَنُة ُحْلَواَن َوِمَن الَجُنوِب َمِديَنُة الَعيَّاِط، َوِمَن الَغرِْب َصْحرَاُء  َها ِمَن الشَّ َوَيُحدُّ

يَّاَراِت َوالِقَطاَراِت، َوُهَو  ِمْصَ الَغْرِبيَُّة. َوُيوَجُد ِبَها أَْقَدُم َوأَْكَبُ ِجْسٍ ُعْلِويٍّ َعىل النِّيِل ِلُعُبوِر السَّ

وَبِك، َوَيْرُبُط املِديَنَة ِبَباِقي ُمُدِن َوُقَرى  املْعُروُف ِبـ»ُكوْبِري املرَاِزيِق« ِعْنَد َمْدَخِل َقْرَيِة الشُّ

ِْق.َتْحَتلُّ َمِديَنُة َتِعزَّ َمْوِقًعا ُجْغرَاِفيًّا َحَيِويًّا؛ َفَتْبُعُد َعِن الَعاِصَمِة َصْنَعاَء 256 كم،  الِجيزَِة ِبالشَّ

اِن. كَّ َكَم أَنََّها َمْرَكُز ُمَحاَفَظِة َتِعزَّ الِتي ُتَعدُّ َثاِلَث َمِديَنٍة َيَِنيٍَّة ِمْن َناِحَيِة َعَدِد السُّ

الَبْدرَِشنُي َمِديَنٌة 

َل  َشِهَدْت أَوَّ

ُحُكوَمٍة َمْرَكِزيٍَّة 

يَُّة َعرََفْتَها الَبَشِ
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بِّ اًدا ِف الطِّ َأْحُلُم بَِيْوٍم َيُكوُن ِفيِه الَعَرُب ُروَّ

بِّ ! الَعَرُب َكاُنوا َوَل َيَزاُلوَن ِف الطِّ  َيا ُبَنيَّ
ُهُم  ُربَّم َكاُنوا، َلِكنَّ
اآلَن َبِعيِديَن َعِن 

َياَدِة الرِّ

اُء  َل َتُكْن ُمَتَحاِمًل َيا َوَلِدي؛ َفاأَلِطبَّ
ُقوَن َنَجاَحاٍت ُمَْتاَزًة قِّ الَعَرُب ُيَ

ُم َعْن َنَجاَحاٍت،  َأَنا َل َأَتَكلَّ
ُم َعْن ِرَياَدٍة َوَلِكْن َأَتَكلَّ

 ِمَن الَواِضِح َأنََّك َلْسَت ُمَتابًِعا 
اِء الَعَرِب بِالَقْدِر الَكاِف إِْنَجاَزاِت اأَلِطبَّ

بِيِب  ُنْكِمُل نَِقاَشَنا َمَع الطَّ
َبْعَد الْنتَِهاِء ِمَن الَفْحِص

َأْصَبْحُت َأْنَتِظُر َمْوِعَد َفْحِصَك 
َحتَّى َأْسَتْمتَِع بُِمَناَقَشاِت َسْلَمَن

بِيِب  وِّ َنَتَناَقُش ِف َمَكاَنِة الطَّ ا لِلتَّ ُكنَّ
َياَدِة الَعَرِبِّ املَعاِصِ ِف َخاِرَطِة الرِّ

ُم َأنَّ َقائَِمَة  َم ُيَتَوهَّ ُربَّ
ُلو  ِة َتْ بِّـيَّ َياَدِة الطِّ الرِّ
ِمَن الَعَرِب، َوَهَذا 

َمْفُهوٌم َخاِطٌئ

َهْل َيْعنِي َذلَِك َأنَّ ِمَن 
اِء الَعَرِب َمْن  اأَلِطبَّ
َياَدِة؟ ُهْم ِف َمْوِقِع الرِّ

ُه َلْ َيْشَتِهْر َلَدْيَنا ِسَوى َبْعِض  َنَعْم، َوَكَم َأنَّ
ْهَضِة. ُيوَجُد اآلَن  اأَلْسَمِء َفَقْط ِمْن َعْصِ النَّ
ُهْم ِمْن َمْعِرَفِة النَّاِس اٌد َلْ َيَناُلوا َحظَّ َأْيًضا ُروَّ

ْهَضِة َأْسَمٌء َغْيُ  ُه بَِعْصِ النَّ َهْل َيْعنِي َذلَِك َأنَّ
؟ بِّ اِل الطِّ املْشُهوَرِة َلَدْيَنا َلا إِْسَهاَماٌت ِف َمَ

َهَذا َمْوُضوُع َبْحٍث َفَرْغُت 
بِيِب  ي َعِن الطَّ ِمْنُه لَِتوِّ

الَعَرِبِّ اْبِن َأِب ُأَصْيبَِعَة، 
َف ِمْنُه إَِل  ُيْمِكُنَك َأْن َتَتَعرَّ
اِء  َواِحٍد ِمْن َهُؤَلِء اأَلِطبَّ
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َلَقْد َأْتَعْبَتنِي بِالَبْحِث َعْنَك 
َبْيَ الَقاِهَرِة َوِدَمْشَق

ٍة َوُتِريُدِن  َأَتْشُكو ِمْن ِعلَّ
َأْن ُأَعالِـَجَك؟

َف  َبْل َأَرْدُت َأْن َأَتَعرَّ
إَِلْيَك َوإَِل َمَكاَنتَِك 
ِة َوُنُبوِغَك  الِعْلِميَّ

اِء َبْيَ اأَلِطبَّ

يِن  ُق الدِّ َأَنا ُمَوفَّ
ُد  َأُبو الَعبَّاِس َأْحَ
يِن  ْبُن َسِديِد الدِّ

الَقاِسِم ْبِن َخِليَفَة 
اخَلْزَرِجيُّ املْعُروُف 

بِاْبِن َأِب ُأَصْيبَِعَة

َهِل اْقَتَصَ ِعْلُمَك 
ِة  بِّـيَّ َعَل الُعُلوِم الطِّ

َدْت  َفَحْسُب، َأْم َتَعدَّ
اَلُت ِعْلِمَك؟ َمَ

ٌخ، َأْتَقْنُت  َأَنا َطبِيٌب َوُمَؤرِّ
َة َعَل  َسانِيَّ الُعُلوَم اللِّ

ْفُت  ُعَلَمِء َزَماِن، ُثمَّ اْنَصَ

بِّ ي ُعُلوِم الطِّ إَِل َتَلقِّ

ُلَك َبْيَ الَقاِهَرِة َوِدَمْشَق؟ ُولِْدُت َوَأَقْمُت ِف َفِلَم َكاَن َتَنقُّ
ِدَمْشَق، ُثمَّ ُزْرُت 

ًة  ا ُمدَّ ِمْصَ َوَأَقْمُت ِبَ
َعِمْلُت ِفيَها َطبِيًبا 

بِّ اِل الطِّ ْثنِي َعْن ُنُبوِغَك ِف َمَ َحدِّ

َكاَنِت املْرَحَلُة اأُلوَل ِعْنَدَما َدَرْسُت 
ا،  ا َوَعَمِليًّ بَّ ِف ِدَمْشَق َنَظِريًّ الُعُلوَم َوالطِّ

وِريِّ ْقُت ُدُروِس ِف البِيَمِرْسَتاِن النُّ إِْذ َطبَّ

َفَمَذا َتَل َهِذِه املْرَحَلَة؟

وبِيَِّي  اْنَتَقْلُت إَِل الَقاِهَرِة ِف َزَمِن اأَليُّ
َوَماَرْسُت ِفيَها ِطبَّ الُعُيوِن، َكَم اْسَتَفْدُت 

يِّ ِدي َعَل البِيَمِرْسَتاِن النَّاِصِ ِف َتَردُّ

ُاْشُتِهَر ِمْن ُكُتبَِك 
ِكَتاُب »ُعُيوُن اأَلْنَباء 
ِف َطَبَقاِت اأَلِطبَّاء«

ْوَلِة  ِمِي الدَّ ْفُتُه أِلَ َقْد َألَّ
الِِح  َوِزيِر املِلِك الصَّ

اْبِن املَلِك الَعاِدِل
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ُت بَِتْألِيِفِه َنْحَو َسَنِة 640هـ  َقْد َباَشْ
اِجِم َمْن  ِف ِدَمْشَق، َوَوَصْلُت بَِتَ

ْم إَِل َسَنِة 667هـ. َذَكْرُتُ

ْمُت الِكَتاَب إَِل  َلَقْد َقسَّ
َسَة َعرَشَ َباًبا، َحتَّى َبَلْغُت  َخْ

اَء  ِطبَّ ٍة أِلَ َأْرَبَعِمَئَة َتْرَجَ

َوُحَكَمَء ِمْن ُكلِّ َأْنَحاِء الَعاَلِ

اِت ِف َهَذا الِكَتاِب؟ َجَ ْ َكْم َعَدُد التَّ

َفِمْن َأيِّ البَِلِد الُعَلَمُء الِذيَن 
ْم ِف ِكَتابَِك؟ َت َلُ َتْرَجْ

ُهْم ِمْن ِكَباِر ُعَلَمِء اإِلْغِريِق 
َياِن  ْ وَماِن َواُلُنوِد َوالسِّ َوالرُّ

اِم  اِء َفاِرَس َوالِعَراِق َوالشَّ َوَأِطبَّ
َوِمْصَ َواملْغِرِب الَعَرِبِّ َواأَلْنَدُلِس

َلَقْد َكاَن لِِكَتابَِك الَفْضُل الَعِظيُم 
بِّيِّ َوالِعْلِميِّ َمَع  اِريِخ الطِّ ِف التَّ

َغْيِِه ِمَن الُكُتِب التِي ُأثَِرْت َعْنَك

َكِم اْسَتْغَرْقَت ِف َتْألِيِفِه؟
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