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 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 

 حضرة األستاذ مدير موقع صيد الفوائد حفظه اهللا ورعاه
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 
أهـــديكم أطيـــب التحيـــات ســـائًال اهللا القـــدير أن يُمـــن علـــيكم بـــالتوفيق والنجـــاح خدمـــة   

لغريـــب " كتـــابي" ا\لإلســـالم والمســـلمين كافـــة، ويســـرني أن أرســـل لمكتبـــة" صـــيد الفوائـــد
وزيــــع فــــي توالطريــــف فــــي اللغــــة والتــــأليف" الــــذي صــــدر عــــن دار الحضــــارة للنشــــر وال

 .م، وتقبلوا عاطر التحيات٢٠١٠الرياض عام 
 

 محّمد رجب السامرائي                                                        
 أبوظبي                                                                   

 
 م١٣/١/٢٠١٣                                                          
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  والغريُب الطريُف
 فـــة والتأليـــفي اللغ
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 دار الحضارة للنشر والتوزيع

 م٢٠١٠، المملكة العربية السعودية -الرياض 
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PBÕÃN�A 
 

 المقدمــة
 غرائب في ُلغة الضادطرائف والال أوًال:
 الُمصنّفات العربّيةطريف وغريب  ثانيًا:
 الصحافة والنشرالطرائف والغرائب في  ثالثًا:

 المصادر والمراجع
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مــن أكبــر  لغــة القــرآن الكــريم الُمعِجــز، لغــة كريمــة ألمــة خالــدة، هــي عربيــةاللغــة ال     
مــن حيـث عـدد المتحــدثين، وٕاحـدى أكثـر اللغــات انتشـاًرا فــي  س�امية الالمجموعــة  لغ�ات 

مليــــون نســــمة، ويتــــوزع متحــــدثوها فــــي المنطقــــة  ٤٢٢العــــالم، يتحــــدث بهــــا أكثــــر مــــن 
، باإلضــافة إلــى العديــد مــن المنــاطق األخــرى المجــاورة الــوطن العربــيّ المعروفــة باســم 

 .وٕارتريا والسنغال ومالي وتشاد وتركيا كاألحواز

وللغــة العربيــة أهميــة قصــوى لــدى المســلمين والعــرب فهــي لغــة َمصــدري التشــريع      
النبــّي المرويــة عــن الشــريفة الكــريم، واألحاديـث النبويــة  القــرآناألساسـيين فــي اإلســالم: 

إّال بإتقـان  اإلسـالمصلى اهللا عليه وسلم، وال تتم الصـالة " وعبـادات أخـرى" فـي  محمد
الوحيـدة بـين  ألّنهـا اللغـةقـه العـرب هـو االسـم الـذي يطلو  بعض من كلمـات لغـة الّضـاد

 اد.لغات العالم التي تحتوي على حرف الضّ 

عند منزلة هـذه اللغـة أوًال وبالنظر لمكانة وسمّو لغة القرآن الُمعجز فإّن كتابنا يقف    
طريــف وغريــب وفــّن اللعــب بالكلمــات والحــروف الهجائّيــة  العظيمــة لتبيــان مــا فيهــا مــن

وقـــد توزعـــت والكتّـــاب والشـــعراء العـــرب علـــى مـــّر العصـــور.  التـــي تففـــّن بهـــا اللغويـــون
الطريـف والغريـب مفردات الكتاب على ثالثة موضوعات ُمختارة تصّب ُمجتمعـة فـي " 

فـي لغـة الّضـاد" الطرائـف والغرائـب في اللغة والتأليف" حيـث أفـردت أوًال للحـديث عـن" 
لغــة راء مــن غريــب فــي ووقفــت فيــه عنــد مــا ورد لــدى اللغــويين العــرب والكّتــاب والشــع

 من نصوص ُمختارة من خزائن الكتب العربية. الّضاد

"  الُمصــنّفات العربّيــةطريــف وغريــب حــول"  ثــم تحــدثنا فــي الجــزء الثــاني مــن الكتــاب  
لغرائـب مـا  وهي تلـك الُمصـنفات التـي كتبهـا األدبـاء والُكتـاب العـرب القُـدامى فعرضـت

أبـو  األديـب العربـيّ  أخبـار متناقلـة فـي كتـبدونوا فـي مؤلفـاتهم مـن أقـوال ومشـاهدات و 
ي، ولزكريــــا بــــن محمــــد كمــــال الــــدين الــــدمير عثمــــان عمــــرو بــــن الجــــاحظ البصــــرّي ، و 

   سراج الدين أبي حفص عمر بن الوردي، ولشيخ الربوة.القزوينّي، والمسعودي، و 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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" الصـحافة والنشـر الطرائف والغرائب فيبينما جاء ثالث أجزاء الكتاب للحديث عن"   
فقــدمت فيــه لثالثــة موضــوعات هــي: غرائــب الصــحف، وغرائــب الــدوريات" المجــالت"، 

 ولغرائب اإلعالنات.

فــــي هــــذه وبعـــد: أتمنــــى أن أكــــون قــــد أوفيــــت الموضــــوع حقّــــه وأن تكــــون موضــــوعاته  
لـزاد المعرفـّي غّيـة مـنح قرائنـا الكـرام اب وافيـة المعنـى والقصـدالسياحة الثقافّيـة الُمقتضـبة 

بمطالعة الكتب النافعة والتثقـف مـن خيـر جلـيس جل قضاء وقتهم ألمنّوع من والثقافّي ا
 ، واهللا الموفق.في الزمان

 

 المؤلف                                                                

   م٢٠٠٩/مايو " أيار"  يأبو ظب ٢٩                                                           

mr_alsamarie@yahoo.com  
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أفصــح األلســنة، وال يحــيط بكــالم العــرب غيــر نبــي، ولغتنــا هويتنــا  اللســان العربــيّ      

ى أفئـدة أئمـة الكفـر والضـالل فهـداهم إلـى ســواء هـي لغـة القـرآن الُمعِجـز الـذي دخـل إلــ
الصــراط المســتقيم، ونــّور قلــوبهم نحــو هدايــة اإلســالم الحنيــف. واللغــة العربيــة الســمحة 
ُمزدانــة بعجيبهــا وغريبهــا فــي األلفــاظ والتراكيــب والُمتشــابهات والُمترادفــات، ومــن خــالل 

ويــة النــادرة والعجيبــة عــن قراءاتنــا المتواصــلة فــي كتــب اللغــة جمعنــا هــذه الحصــيلة اللغ
اد.  ُلغة الضَّ

 بمعنى ومن اليسار بمعنـًى آخـر ومن عجائب اللغة العربية جملة تقرأ من اليمين     

طلبوا منه إرسال رسـالة إلـى  و قد جاءت في قصة رجل من المسلمين أسره الروم فلما
 -ين كمينـاً نصـبوا للمسـلم وكـان الـروم قـد -قائـد المسـلمين ليشـجعه علـى القـدوم إلـيهم 

كـان كمــا أراد الــروم وٕاذا قــرأت  فكانـت الرســالة هــذه الجملـة فقــط فــإن قــرأت مـن اليمــين
ريبك ودع مهلـك ". فـإذا  "نصحت فدع من الشمال كان تحذيرًا للمسلمين، ونّصها هو:

 ن".د فتحصّ كبير عُ  هم عدوّ عكست القراءة كانت كما يأتي:"  كلّ 
 الثعالبي وأبرُّ ِمن ِهّرة

ة أّن للعـــرب ولغـــتهم أســـرارًا وعجائـــب كثيـــرة، قـــد نـــال كـــل مؤلَّـــف منهـــا بقســـط الحقيقـــ  
فمن ذلك: تقول العرب: "أبر من هرة" ، وتقول: "أعقُّ من ضـبة"، والعجيـب فـي  كبير،

هـذا: أّن الهـرة تأكـل أوالدهـا فتنسـب إلـى البـر فيقـال أبـُر مـن هـّرة، والضـبة  قـول العـرب
 أعق من هرة.  قال أعقُّ من ضبة وال يقالفتنسب إلى العقوق في تأكل أوالدها

 كلمات ترد اسما وفعًال وحرفاً 

 العجائب اللغوية أيضًا كلمات ترد اسما وفعال وحرفا، وهي أكثـر مـن عشـرين نوم   

  ذكر منها الجمال السُّرََّمرِّي ثالثًا حين قال: كلمة

 وفعل ثم حرف بال مرا هي اسم                      أيُة ِكْلَمة   إذا طارح النحويُّ 

 و(في) ثم (لما) ظاهر لمن اقترا            في شأنها (على)    فقل هي إن فكرت
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 الورى (على) قدر عمرو بالسماحة في           ) قدر خالد (عليه) قد (عال غدت من

 لـو كنــت (فـي) الكــرى (وفـي) موعــدي يـا هنــدفـظ مــن (فـي) محمــد  وقـل قـد ســمعت الل

 رىعـــــ(لمـــــا) فــــــ(لما) أخـــــف  إلـــــى (شـــــعث   دان حـــــالي تحولـــــت لزيـــــو(لّمـــــا) رأى ا

 أصرح بالدليل محررا وٕان لم            ته              مواردها تنبي بما قد ذكر 
كتابــــه  ثـــم جــــاء اإلمـــام الســــيوطي فأوصــــلها إلـــى عشــــرين كلمـــة!! وذلــــك فــــي       

  الشهير"األشباه والنظائر"، ونظمها قائًال:
 تارة حرفا وفعال وُسما                            ت أتت وردت في النحو ِكْلما

 و(النون) و(في) أعني فما (رب)      وهي (من) و(الهاء) و(الهمز) و(هل)     
 فيما نظما و(على) و(الكاف)         (عل) (لما) و(بلى) (حاشا) (إلى)           

) فَروِّ   و(خال) (الت) و(ها) فيما رووا                          الكلما و(إلى) (َأنَّ
  الكلمات هذه هي التالية: وترك اإلمام السيوطي (حتى) فلم ينظمها، و          

 علــى: حــرف جــر كمــا فــي قولــك: وقفــت عليــه،  اســم بمعنــى فــوق كمــا فــي قــول     

وفعــل بمعنــى  العــرب: مــررت مــن عليــه، ألّن حــروف الجــر ال تــدخل علــى بعضــها،
 : إذا ما عال المرء رام العالفي قولك ارتفع، كما

البيـت، واسـم بمعنـى الفـم، كمـا فــي  حـرف جـر معــروف كمـا فـي قولـك: فـي فـي:     
 من الوفاء: في موعدي يا هند الحديث: تخرج من في السقاء، وفعل أمر للمؤنث

جــازم بمعنــى لــم، وفعــل مــاٍض  لّما:اســم ظــرف فــي قولــك: لّمــا جــاء، وحــرف نفــي     
 متفرق.للمثنى من لمَّ ال

واسم بمعنى بعض، في قوله تعالى:" فأْخَرَج بِـِه ِمـَن الَثَمـَراِت"،  حرف جر واضح، ِمْن:
 كذب. وفعل أمر من ما نأي

وفعـل  الهمزة:حرف استفهام، واسم في قـول مـن قـال: حـروف النـداء أسـماء أفعـال،    
 أمر من َوَأى أي وعد.

وفعـل أمــر مـن وهــى يهــي أي  الهاء:اسـم ضــمير واضـح، وحــرف فـي قــولهم: إيـاه،    
 ضعف.

حيهــل، وفعــل أمــر مــن وهــل يهــل، أي  هــل:حرف اســتفهام، واســم فعــل فــي قــولهم:    
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 َسَها.
وزجر لإلبل بالمـدِّ والَقْصـر، وفعـل أمـر مـن  ها:حرف تنبيه، واسم فعل بمعنى خذ،    

 هاء يهاء، أي فرح.
ضــهم، وفعــل مــاض اســتثناء، ومصــدر بمعنــى التنزيــه، ولهــذا نونــه بع حاشــا:حرف    

 أستثني. بمعنى
:بفــتح الــراء لغــة فــي رّب حــرف جــر، واســم بمعنــى ســّيد، وفعــل مــاض بمعنــى      َربَّ

 َرَبى وأصلح.
ضـمير اسـم، وفعـل أمـر مـن ونـى ينـي أي  النون:نـون الوقايـة حـرف، ونـون النسـوة    
 فتر.
مــن عليهــا شــذوذا فــي الشــعر، وفعــل أمــر  الكـاف:حرف جــر، واســم لــدخول الكــاف    

 وكى يكي.
للقراد المهزول والشيخ الُمِسن، وفعل ماٍض أي سـقى  علَّ:حرف لغة في لعل، واسم   

 مرة بعد مرة.
واســم مقصــور مــن الــبالء أو هــو لغــة فيــه، وفعــل مــاض بمعنــى  بلى:حــرف جــواب،   

 أختبر.
 توكيد، ومصدر من األنين، وفعل ماض من األنين أيضا. أّن: حرف     
ــر أو  اح،أال:حــرف اســتفت     واســم بمعنــى نعمــة مفــرد آالء، وفعــل مــاض بمعنــى قصَّ

 استطاع.
للمثنـى مـن  ِإَلى:حرف جر واضح، واسم بمعنى نعمة مفـرد آالء أيضـا، وفعـل أمـر    

 وأل أي لجأ.
{وٕاذا خـــال بعضـــهم إلـــى  خال:حـــرف اســـتثناء، وفعـــل مـــاض كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى    

 الخالء. بعض، واسم للرطب من الحشيش وكذا مقصور من
 صرف. الَت:حرف نفي بمعنى ليس، واسم للصنم، وفعل ماض بمعنى    

 حتى:حــرف جــر وغايــة، واســم علــم المــرأة، وفعــل مــاض للمثنــى مــن الحــت وهــو    

 القشر.
 



 ١١ 

 
 ترادفات األسماء المختلفة مُ 

قـــال: أحفـــظ للســـيف خمســـين قـــد الشـــهير ابـــن خالويـــه  العـــاِلم اللغـــويّ  أنّ بـــ ُيُ◌حكـــى   
إّال اسـمًا واحـًدا، فقـال  ال له أبو علي الفارسي اللغوي المعـروف: مـا أحفـظ لـهاسمًا؟ فق

هـذه صـفات، وكـأّن الشـيخ  فقال له أبو علي:،  له ابن خالويه: فأين المهند ؟ و ... و
 ال يفرق بين االسم والصفة؟

كتابًا في أسماء األسد يحتوي على خمسمائة اسـم، وزاد عليـه  وقد صّنف ابن خالويه  
إلـى األلـف أو يزيـد، كمـا صـّنف ابـن خالويـه أيضـًا كتابـًا  جاء بعـده حتـى أوصـلوها من

اسم، كذلك وللعسل ثمـانون اسـمًا أفردهـا الفيروزآبـادي  في أسماء الحّية أوصلها لمائتي
بُمصــّنف، وكــذلك  مائــة اســم أفردهــا الصــغانيّ  بمصــنٍف خــاص. والعــادة لهــا أكثــر مــن

 أفردها لغويون كثيرون بُمصنفاتهم.  ى أسماء الخمرأفردها الفيروزآبادي بمصنف، وحت
ذكــر أبــو العــالء المعــري أّن للكلــب ســبعين اســمًا، حــاول اإلمــام الســيوطي جمعهــا و    

عجائب لغتنا أيضـًا أّن كلمـة واحـدة ذكرهـا  وشيئًا، ومن في ُمصّنف فلم يدرك إّال ستين
"عجوز" أشار إليها بالـذكر معنى هي كلمة  العلماء في ُمعجمات اللغة لها حوالي مائة

ثـــم جـــاء شـــارحه  اللغـــوي الفيروزآبـــادي فـــي القـــاموس المحـــيط فـــوق الســـبعين معنـــًى،
ِبيدي صاحب ُمْعَجم تاج العروس فأوصلها المائة.  مرتضى الزَّ

منهـا فـي القـرآن الكـريم:"  باالنعكـاس كثيـرة مشـهورة ل التـي ال تسـتحيلَمـوهنـاك الجُ     
، وقـول بعضـهم" دام عـالء العمـاد"، ُس رَ الفَـ بـكَ  بار فال كَ ربك فكبر"، وقول بعضهم: سِ 

ـــكـــر مُ وقـــول اآلخـــرين: " بَ  ـــعّل ـــرْ مَ ِع ق تحـــت قل ـــب"، وقـــول بعضـــهم: "بَ َك ـــَل  بقلعـــةِ  قَ ح تعَل
 ".ِتْتَكسَّح ب"، ومن طرائف العوام:" ِحسَّك تتزوج عجوزلَ حَ 
 
 
 
 
 
 



 ١٢ 

 ثلث قطربعجائب مُ 
 

ي يتضـمن مفـردات لغويـة متشـابهة فـي الرسـم قطرب كتـاب لغـو  ثلث العاِلم العربيّ مُ    
لكنها مختلفة في التشكيل مثل:" ُبـر، وَبـر، وبِـر". وهـذه إحـدى مثلثـات اللغـوي قطـرب، 
إذ ينقسم كل بيت منها إلى ثالثـة أقسـام مـن اللغـة أي أن الكلمـات ال تختلـف إّالّ◌ فـي 

اعر أن يوضـح التشكيل، وذلك الكسر والفتح والضم ، وكـل كلمـه لهـا معنـى ويريـد الشـ
أن لغتنــا العربيــة لغــة واســعة وعميقــة وغنيــة، ومثلثــة قطــرب إحــدى المعجــزات األدبيــة 
التي بها وبغيرها نحافظ علـى لغتنـا الجميلـة ابتـداء بـالقران الكـريم وبأحاديـث رسـول اهللا 
صـــلى اهللا عليـــه وســــلم، وبخطـــب شــــعراء العـــرب وكــــل المنتـــوج المحفــــوظ علـــى شــــكل 

 واهر األدب، للسيد أحمد الهاشمي: جواهر أدب العرب مثل ج
 والهجر والتجنِب          يا مولعا بالغضِب              

 حبك قد يرح بي                 جده واللعِب           في
 وليس عندي ِغمرُ       إن دموعي َغمُر                 

 أقصر عن التعتِب     يا أيها ذا الُغمُر                     
 والكسر حقٌد سترا     الفتح ماًء كثرا                   ب

 شيئا ولم يجرِب        والضم شخٌص ما درى          
 رمى عدوي بالِسالمِ      بدى وحيا بالَسالِم               

 بِ خضّ المُ  من كفهِ           اشار نحوي بالُسالِم           
 والكسر بعض الجلمدي     بالفتح لفظ المبتدي             

 في اليِد                قد جاء في لفظ النبي قٌ رْ عِ  والضمّ 
 تُيم قلبي بالَكالِم                        وفي الحشا منه ِكالمِ   

 فصرت في أرض ُكالِم                      لكي أنال مطلبي
 بالفتح قول ُيفهُم                         والكسر جرح مؤلمُ 

 والضم أرض تلزُم                              لشدة التصلبِ 
 حمدت يوم الَسبت                     إذ جاء محدي الِسبت
 على بنات الُسبت                     في المهمِة المستصعِب 



 ١٣ 

 بالفتح يوم وٕاذا                                  كسرته فهو حذا
 إذا نشا للربربِ                         نبات وغذا       والضمّ 

 صار مجدًا في الَمال                          فأبحر الشوق ِمال
 ولبست ثوب الُمال                                فقلت يا للعجِب 

 بالفتح جمع البشِر◌ِ 
 والكسر ملؤ األبحر
 والضم ثوب عبقري

 معتٌب بالذهبِ 
 لما أصاب َمسكي

 الِمسكِ فاح نسيم 
 وكان فيه ُمسكي                                وراحتي من تعبي
 بالفتح ظهر الجلِد                             والكسر طيب الهندِ 

 من راحة المستوهِب         والضم ماًال بيدي                      
 
 



 ١٤ 

 أبياٌت معكوّسة
 

ذا البيــت الشــعرّي الـذي تــتّم قراءتــه مـن اليمــين إلــى أمـا مــن عجائـب لغتنــا الجميلــة فهـ  
 اليسار، ومن ثم قراءته أيضًا اليسار إلى اليمين، كقول أحد الشعراء:

 وهل كلٌّ مودُتُه تدومُ        لكلِّ َهْوٍل  مودُته تدومُ 
 قراءتها من الجهتيِن كقول الشاعر: باستطاعتنابينما نجّد هذه الجملة التي   

 بكوَكِب  ضيءُ يُ الَلُه                  أنَّى هِ  ضيءُ يُ ليٌل 
، أو يمكننــا قــراءة أبياتهــا االعتياديــةأمــا القصــيدة األخــرى فيمكننــا أن نقرأهــا بالطريقــة  

 الشعرية من األعلى إلى األسفل أيضًا وبنفس المعنى، يقول الشاعر:
 مرض أخا َنَدمِ         ُمْعٍط أخا كرم                   

 معني ذي َنَهمِ        َقرٍم                     معرٍّ أخا 
 ُ◌ملٍّ أخا َحَرٍم                             مآلن من أأمِ 

 ُمهدٍِّن ِمن َكلمِ         ُمغنٍّ ِمن َدَهٍم                   
 ُمَعنٍّ أخا َنَغمِ            مَلْكَن ِمن َدهمٍّ                  

 مرٍح أخا َلَممِ                         ما أن َمن َدَهٍم     
 مرق أخا َرَعمِ         مهنِّي ذي نّم                     
 مرٍك أخا َطَعمِ           ُمدِّنٍّ أخا َضَرٍم                  

 أكُتُب ُكتُبي كما قد كنُت أكتُُبه             ُكتُبًا لذاَك الُكتب في الُكُتِب 
 إّال َتُكن كيَف ُكّنا َتُكن ذا كأبِ      الُكُتب كيَف َنُكن   كذا ُكّنا فُكن في

 
 
 
 
 
 
 



 ١٥ 

  
 

فـي  قابلـةاق والمُ توجد في لغتنا العربية العديد مـن العجائـب واألسـرار، ومنهـا الطَبـ     
ق الطبـا إلـى ويقسـم "، الجمـع بـين الضـدين"علماء البالغة الطباق بأّنـه:  لغتنا. وُيعرِّف

أو قولـه  .أيقاظـًا وهـم رقـود" يكون بألفاظ حقيقية كقوله تعـالى:" وتحسـبهمالذي  الحقيقيّ 
رور"، وال الَحـ النـور وال الظـلّ  الكـريم:" ومـا يسـتوي األعمـى و البصـير وال الظلمـات وال

" أو  :الجليـلقولـه  جازي وهو مـا كـان بألفـاظ المجـاز مثـلاق المَ بَ الطِ  هو والقسم الثاني
 فأحييناه". تاً من كان مي

  أما في القصيدة العربية فنجده في قول الشاعر:   
 شيٌء عجيٌب         تضحُك األرُض من ُبكاِء الّسماءِ  إنَّ هذا الربيع

المطابقــة التــي لــم ُيصــّرح فيهــا بإظهــار  بينمــا يعنــي الطبــاق بــين الســلب و اإليجــاب:  
، كقولـه تعـالى:" قـل هـل يســتوي واآلخـر سـالباً  الضـدين وٕاّنمـا كـان أحـد اللفظـين موجبـاً 

 الذين يعلموَن و الذيَن ال يعلموَن".
 

 َبِني اِإلنسانِ  َتجلَّى َعَلى  أنِت سرُّ من اْلُحْسِن      يا ابنَة الضادِ          
الغرابة في البيت فأّنه ال يستحيل باالنعكاس أي يقـرأ مـن الجهتـين، وأبـرع  أما موضع  

 في الصنعة قول الشاعر: منه
 رشَّ ما دمع طرف يرمقُ      قمر يفرط عمدًا ُمشرق                   

 قلت راٍج باب حتٍف أليقُ        باب جار تلقه        قيل افتح              
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦ 

 أبيات للمدح والهجاء
 

 المـدِح، أعجب من ذلك أن تكون األبيات إذا ُقِرَئت من اليمين جاءت بصيغةأما     

 ت من اليسار كانت هجاًء، ومّما ورد في المدح قول الشاعر:وٕاذا ُقِرئَ 
 قدير مسند كرما           باهي المراحم البس       

 مرفد –لعمرك  -غنم       باب لكل مؤمل           
 وٕاذا ُعِكس البيتان تجدهما على النحو التالي:   

 يهاب كسب المحارم ال               مريد قامر               دنس
 بـــــــــاب دفــــــــر مكـــــــــر معلـــــــــم                                نغـــــــــل مؤمـــــــــل كـــــــــل

هــذا إذا عكســت الحــروف حرفــًا حرفــًا، ولكــن مــاذا عــن ُعِكَســت الكلمــات، فتقــرأ قــول    
 أحدهم في المدح:

 ننُ مِ  سمحوا فما شحت لهنّ              يمٌ موا فما ساءت لهم شِ لِ حَ 
 ننُ ت لهم سُ رشدوا ما ضلّ                 دمُ ت لهم قَ زلّ  موا فمالِ سَ 

 :اآلتّيةأما إذا ُعِكَس البيتان كلمة كلمة، فستجد قول الشاعر وفق الصيغة      
 لهم ساءت فما حلموا شيمٌ   ت فما سمحوا       شحّ  لهم نٌ نَ مِ 

 موالِ ت فما سَ لهم زلّ  دمٌ ت فما رشدوا                 قَ لهم ضلّ  ننٌ سُ 
 

 

 

 

 

 

 



 ١٧ 

 الهجائيةالدعاء بالحروف 

 

بــاأللـــــف  اللهـــم ارزقـــنــــــا" صـــاغ أحـــدهم حـــروف الهجـــاء بصـــيغة الـــدعاء بقولـــه:      
و بالـحــاء  ، و بالِجيــم جـمــاًال، و بـالـثـــاء ثـَـوابــــاُ  و بـالـتـــاء تــَوبــــًة، وبـالـبـــاء بــَركـــًة، ُألـْـفَـــًة،

و بـالــزاي  َرْحـمـــةً  و بـالـــّراء و بـالـــذال َذكـــــاءً  ل َدلـيـــًال،بـالـــّدا و و بـالـخــَاء َخــيـــرا، حكـمــة،
و بالـطــاء  بـالـّضـاد ضـيــاءً  و و بالـّصـاد ِصـدقــاً  و بالشيـن شفـاءً  ً◌و يالِسين َسعادةً  َزكــــاة

و بالقــَاف  اء فَـالحـــاً و بـالـفــ و بالَغـيــن ِغـنـــىً  َظـفـــرًا و بالعـيــن عـِلـمــاً  و بـالـظــاء طـَاعـــةً 
و بـالـنـُــون نـــــورًا و بالـهــاء  و بـالِميم َموعظــةً  و بـالـــالم لُـطـفــاً  بالَكــاف كـرامــةً  قنـاعــًة و

 ."الـلـــهـم آمــيــــــــن و بـالـيـَـاء يـَقـيـنـًا، بـــــالـــــواو ِوّداً  و ِهـدايــةً 
 
 
 



 ١٨ 

 وفالعجيب في هندسية الحر 
 

للحــروف العربيــة هندســة بديعــة وعجيبــة فــي دالالتهــا وأوزانهــا، وهــذا يــؤثر علــى       
 دالالتها. ونقرأ في السطور التالية داللة هندسية الحروف العجيبة للغتنا الجميلة:

 الطاء والفاء:   

ــــــ       ـــــاء َطْف ـــــى اليمـــــين           حـــــرف الطـــــاء والف ـــــوس مـــــن الشـــــمال إل : يقابلهـــــا نصـــــف ق
 "َطفـــَرَ  "أي أّن كلمــة  اء والــراء ـْفر: يقابلهــا نصــف قــوس مــن اليمــين إلــى الشــمالوالفــ

لذلك تقول: َطفَـَر الحصـان الحـاجز. أي قفـَز عنـُه،  كامًال أو نصف دائرة تساوي قوساً 
وكـــذلك تقـــول: َطَفـــَر الـــدَّْمُع أي ســـال فـــوق حافـــة الجفـــن  .ألّن القفـــَز إّنمـــا يكـــوُن قوســـياً 

 ·بشكل قوسي صغير
 رف الكاف والصادح

. بينمـا نـافرة" ك "" درجـة أو زاويـة ٩٠قائمـة " له زاوية ك" فإنّ أما حرف الكاف "      
 ، لحـــرف الصـــاد (ص رســـٌم لـــيٌن ال نفـــور فيـــه، فـــإذا أضـــفت " ب" لكـــال اللفظـــين:" َكـــبَّ
" تجـد األول يعنـي: رشَّ المـاء دفعـة واحـدة دون اعتنـاء " فعـل يـوازي نفـور رسـم  وَصبِّ

اف". وتجــد الثــاني يعنــي: ســكب المــاء برفــق وأنــاٍة وهــدوء "فعــل يــوازي ليونــة حــرف الكــ
رسـم حــرف الصــاد". ومـن ذلــك اســتعمالهم " الَقْضـم" بالقــاف ألكــِل الشـيِء اليــابس مثــل 

 "َقَضَم الُحّمَص".
" أكــــل الحمــــص مثــــل:كمــــا اســــتعملوا "َخَضــــَم" بالخــــاء ألكــــِل الشــــيِء الرطــــِب اللــــيِّن    

فالقــاف حــرف ثقيــل الــوزن يكســر الحمــص اليــابس، بينمــا نجــد الخــاء  المبلــول بالمــاء".
ــــول  ــــل بطحــــن الُحمــــص المبل ــــًا وهــــو كفي ــــه أخــــف وزن دون جهــــٍد لفكــــي  -الطــــري-فإّن

 ·اإلنسان
وَضــَع العــرب المصــادر التــي فيهــا معنــى الحركــة واالضــطراب علــى وزن فعــالن و     

كــة واســتمرارها بهندســة دائريــة أي فقــابلوا بتــوالي الحر ، فقــالوا: "غليــان، ودوران، وفــوران"
 ومن ذلك:، مستمرة، معاني تلك المصادر
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والطــــاء: تــــوازي خطــــًا أفقيــــًا ، "  الَقــــدُّ والَقــــطُّ ". فالــــدال: تــــوازي خطــــًاَ◌ عموديــــًا طــــويالً 
قصيرًا، فالقدُّ: هو الَقْطُع طوًال : "قدَّ الثوب"، والَقطُّ: الَقْطُع عرضـًا قَـطَّ القلـم، ثـم الحـظ 

 .  َقَفَز في الفضاء، وَقَمَز في الماء"، فالفاء هنا فضائية، والميم مائية قولهم:"
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 غرائب الِصَيغ في العربية

 
هنــاك العديــد مــن غرائــب الصــيغ فــي لغتنــا العربيــة ومنهــا علــى وزن فعــل المتعــدي     

ن جســمِه، نــدل نحــو وزن فعــَل بمعنــى َضــَرَب أو أصــاب شخصــًا أو حيوانــًا فــي جــزء مــ
عليه، عند اللزوم: إذن، أفخ أو يفـُخ" يـأفوخ أي أعلـى الـرأس"، أم " ُأم الـرأس أي ِجْلـَدة 
دماغــه"، حــدق" حدقــة العــين"، رفــق" ِمْرَفــق"، ِصــمخ" ِصــَماخ أي بــاطن األذن"، فــأد أو 
ــار الُعُنــق"، قــذل" قــذال أي مــؤخر الــرأس"، كــرع"  قلــب" فــؤاد"، فهــق" فهقــة أي أعلــى ِفَق

   ِكلية"، نسى" الِنسا"، يدى" يد".اع"، ِكَلى" ُكرَ 
ومــن غرائــب الصــيغ مــا ورد علــى وزن فعــَل بمعنــى َضــَرَب شخصــًا أو حيوانــًا بآلــٍة     

ــة"، َعَمــَد" بَعُمــوٍد"، كلــب  ــَد أو َســاَط" بَســْوٍط"، ســاَف" بســيٍف"، َطــَرَق" ِبِمْطَرَق ُمعينــة: َجَل
 " ِبِهراوة أي عصا كبيرة". َهَرىالحصان" بالُكالَِّب أي الِمْهَماز"، 

وٕاذا ورد وزن أفعـــَل بمعنـــى دخـــل مكانـــًا نـــُدلُّ عليـــه بـــين قوســـين عنـــد اللـــزوم، مثـــل:    
أبــرد" مكــان الَبــرد"، أحجــز" بــالد الحجــاز"، أريــف" مكــان الريــف"، أصــعد" مكــة"، أشــأم" 
، الشــام أي ســورية"، أعــرق" بــالد العــراق"، أغــرب" جهــة الغــرب"، أغــار" مكــان الَغــْور"

 بالد اليمن"، أمصر" بالد مصر".  أقمر" مكان ُيضيئه القمر"، أيمن"
وعلــى وزن ُفعَّــل بمعنــى عــدَّ الشــخص أو الشــيء ذا صــفة ُنشــير إليهــا عنــد اللــزوم    

نحـــو: بّخـــل، بـــدع" صـــاحب ِبْدَعـــة"، عجـــز" عـــاجز"، غلـــط" غـــالط". وعلـــى وزن تفّعـــل 
ي"، تحّضـر" أهـل الحَضـر"، تـذكّرت أو بمعنى تشّبه أي ما ُيتشبه به مثل: َتَبـدى" البـدو 

َترجّلـــت" الِرَجـــال"، تطّفـــل" األطفـــال"، َتَفـــرّعن" الفراعنـــة فـــي ِعُتـــوِهم"، تنّمـــر" النمـــر فـــي 
 أو ألوانِه"، وتهّجر"المهاجر". شراسته 

كــذلك فمــن عجيــب الصــيغ العربيــة مــا جــاء علــى أفعــل التفضــيل الســماعي؛ ويمكــن    
و: أبكــى" أكثـر ُبكــاًء"، أبــيض" أكثـُر بياضــًا"، أتجــر" اسـتعماله بصــفة أفعــل التعجـب نحــ

ـــًا"، أخطـــب" أْمَهـــُر بالِخطابـــِة"، أزكـــى" أطيـــُب لألكـــِل"،  أكثـــر ُمتـــاجرًة"، أحـــّق" أكثـــُر حّق
 أكثُر ُودًَّا، أوَكس" أْنَقص". أْشَعر" أكثُر شاِعِريًة"، أوّد" 

لـى زوال الشـيء أو وهناك صيغ غريبة في لغتنا ففي األفعال. أفعال السلب تـدل ع   
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إزالتـه أو تجنبـه، وهـي فـي الغالـب تـأتي علـى األوزان التاليـة: علـى وزن أفعـل: أعتـب: 
أزال عنــه العتــاب بإرضــائه. أعَجــَم الكتــاب: أزال عنــه الُعْجَمــة بوضــع الــنقط والحركــات 
إلــــى كلماتــــه. أنصــــل الســــهم: أزال نصــــله، أفلــــس الرجــــل: زال عنــــه آخــــر فلــــس. وفــــي 

ادر علـــى وزن مفعـــول كـــــ: محلـــوف" أي ِحلـــف"، مصـــدر حلـــف"، األســـماء هنـــاك مصـــ
"، مجهــود" مصــدر محصــول" مصــدر حصــل شــيء"، ميســور" مصــدر ُيســر أي ســُهل

   جهد أي أجتهد". 
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 العربّية ُكلّيات في
 

مـن المعـاني والـدالالت التـي ال توجـد فـي سـواها  تنفرد لغة القـرآن الُمعجـز بفـيضٍ      
ت العالم. ومن عجائب لغتنا السمحة ما جاء في الكليات من معاٍن وافـرة علـى من لغا

 ومنها: ادلسان الضّ 
 كلّيات البناء

 .ما عالك وأظلك فهو: سماء كلّ  - 
 .فهو: صرح بناء عالٍ  كلّ  - 
 .بناء ُمكعب فهو: كعبة كلّ  - 
 .بقعة ليس فيها بناء فهي: َعَرَصة كلّ  - 
 د.جْ و: نَ كل ما ارتفع من األرض فه- 

 الطيور والحيوانات والنباتات

 .أداة ُتعار فهي: ماعون كلّ  -
 .ما كان على ساق من نبات األرض فهو: شجر كلّ  -
 .بستان عليه حائط سور فهو: حديقة كلّ  -
 .كريمة من النساء والخيل: فهي عقيلة كلّ   -
 .شجر له شوك فهو: غضاة كلّ  -
 .شجر ال شوك له فهو: سرح كلّ  -
 يبة فهو: فاغية.نبت له رائحة ط كلّ  -
 .طائر ال يصاد فهو: رهام كلّ  -
 .طائر يخالف جوارح الطير فهو: ُبَغاث كلّ  -
 .طائر له طوق فهو: َحَمام كلّ  -
 .ما َدَب على سطح األرض فهو: دابة كلّ  -
 .ما شابه رأسه رؤوس الحّيات كالحرابي فهو: حنش كلّ  -
 جلد مدبوغ فهو: ِسْبت كلّ   -

 .ضارب بمقدمته فهو: يلدغ كلّ   -
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 .ضارب بمؤخرته فهو: يلسع كلّ  -
 صغير من األشياء فهو: الطُّال. كلّ  -

 الِحَرف والصناعات

 .صانع عند العرب فهو: اسكاف كلّ  -    
 كل عامل بالحديد فهو: َقْين  -    

 ُكلّيات متفرقة

 .حتحرام فهو: سُ  كلّ  -
 .يلي الجسد من الثياب فهو: شعار ما كلّ   -
 .ثارما يلي الشعار فهو: دِ  كلّ  -
 أرض ال تنبت شيئًا فهي: َمْرت كلّ   -

 .محمله فهو: ُخفّ  شيء خفّ  كلّ   -
 صنف أو ضرب فهو: نوع كلّ   -

 كالم ال تفهمه العرب فهو: زطانة كلّ  -

 ما تشاءمت منه فهو: لجمة كلّ  -

 شيء قليل رقيق من ماء أو نبت أو علم فهو: ركيك كلّ   -

 .شيء له قدر وقيمة فهو: نفيس كلّ  -
 .قبيحة فهي: عوراء كلّ  -
 لين فهو: َلِدنْ  ذكل -

 ما َالَن للجلوس أو النوم فهو: وثير كلّ  -

 عطر مائع فهو: َمالب  ذكل -

 فهو: الِكبا عطر يابس كلّ  -

 شيء كثير فهو: جمّ  كلّ  -

 أمر تجهله وال تعرفه فهو َعمّي  كلّ  -
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 غرائب 
 معالمثنى والجَ  تيّ في صيغ

 
ات غرائـب وعجائـب تتباين صيغ العربية من صـيغة ألخـرى. وتشـمل تلـك التباينـ      

ــًا بمعنــى تكــرار العمــل نحــو: حناَنيــك:  فيهــا ومنهــا غرائــب المثنــى الــذي ُيســتعمل أحيان
تحــنْن علــيَّ مــّرة بعــد أخــرى. هــداَديك: مهــًال بعــد مهــٍل. لبَّيــَك: البابــًا بعــد البــاب علــى 
طاعتك" ألبَّ على األمـر: لزمـه". سـعَديَك: ُأسـعدك، أي أسـاعدك، إسـعادًا بعـد إسـعاد. 

 اليَك: تداِول األمر تداوًال. هجاجيك: ُكفَّ عن األمر كفًَّا بعد كٍف". دو 

أما غرائب الجمع الذي يكون أحيانًا بصيغة الجمـع المفـرد: حاضـر أي حاضـرون،    
ســاِمر أي ُســّمار، حــاج أي حّجــاج. وجمــع المــذكر بإضــافة تــاء مربوطــة إلــى المفــرد، 

أصــحاب الَحِميــر، حّطابــة. حّمــارة. خّيالــة.  مثــل: تناســخّية: القــائلون بالتناســخ. حــامرة:
رّحالة. رّماحة" ِرماح: صانع الِرماح". صليبية. صـفاتية: النـاكرون صـفات اهللا تعـالى. 

 صوفية. عّسالة: مشتارو العسل. مقاتلة: مقاتلون. ناشئة: ناشىء: شاب.
َظْرَبــى.  وهنــاك الجمــع علــى وزن ِفْعَلــى وهــو نــادر جــدًا نحــو: حَجلــة حجلــى، ِظْرَبــان   

والجمــع علــى وزن مفاعــل، المــيم فــي أّول مفــردِه مثــل: جهــل مجاهــل، ُحســن محاِســن، 
خَطـــر مخـــاِطر، ُســـم" ثقـــب" مســـاّم، ســـوء مســـاوىء، شـــؤوم مشـــاِئم، ِشـــبه مشـــابه، شـــيخ 

 مشايخ، فقر" َهم" مفاِقر، قحمة مقاحم، قَذر مقاذر، لمحة مالمح، نحس مناِحس.
خـتالف عـن مفـرده كــ: مـرأة نسـاء، وُخْلـد، ومناجـذ. كذلك يوجد جمع مختلف كّل األ   

وجمـــــٌع بـــــال مفـــــرد نحـــــو: أوازع: جماعـــــات. أوضـــــاح: جماعـــــات مـــــن قبائـــــل مختلفـــــة. 
تعاجيــــب: عجائــــب. تمــــاس: مصــــائب. تناشــــير: خطــــوط التالميــــذ. عجــــارف الــــدهر: 
حوادثــه. كســور األوديــة: منعَطفاتهــا. مراشــد الُطــُرق: مــا أســتقام منهــا. مرافــع: أصــول 

دين والفخذين. مراهب: أهوال. مصـاعب: مطايـب الشـيىء: خيـاره. معـاير: عيـوب. الي
 ائد. مناِكب الطير: أربُع ريشات بعد القوادم. وهزائز: الشد
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 عجيبة ةنوادر لغويّ 
 

ة الكثير مـن المفـردات والصـيغ الغريبـة والنـادرة ضـمن أبجـديتها تحفل اللغة العربيّ      
قــد تجتمــع أو ال تجتمــع إطالقــًا فــي أيــة كلمــة أو  المعروفــة. ونجــد أّن بعــض الحــروف

 جملة عربية، ودونكم بعضًا من تلك النوادر العجيبة:
لـيس فـي كـالم ، و لم تجتمع الباء والميم في كلمة عربية، إّال في" َيَبْمـَبم" وهـو اسـم جبـل

ا العــرب كلمــة أولهــا واو وآخرهــا واو إّال " واو"، كمــا لــم ُيســمع فــي العربيــة بكلمــة بــدلو 
 ·ضادها ذاًال إّال "نبض القلب، ونبذ" فقط

كـــذلك فـــإّن كــــل اســـم يبــــدأ بــــ واو مكســـورة، يجــــوز همزهـــا، مثــــل: "وســـادة لتصــــبح     
إســادة"، ثــم لــم يصــغر فعــل فــي العربيــة، إال فــي لفظــين ال ثالــث لهمــا: مــا أَمــْيِلَح زيــدًا، 

إّال فـي المخلوقـات  وما أَحْيَسَنه، ولم يأِت في العربية جمـع أقـل مـن واحـدة بحـرف هـاء
 ال في المصنوعات، مثل: َحبَّة، َثَمرة ، بقرة، وليس ذلك من صنع اإلنسان.

ومن عجيب ونوادر اللغة أّن هناك ألفاظ ال تُثنى وال ُتجمع نحو : واحـد َيـّم َعـَرق      
االثنان: مثنى ليس له واحد، وواحد: ال تثنية له، وليس في كـالم العـرب اسـم أولـه يـاء 

 ة إّال "يسار" لليدِّ الُيسرى.مكسور 
البريـة  ، ووقد ترك العرب الهمزة في أربعة أشياء: مثل: الخابية وهي من "خبأت"     

وهــي مــن "بــرأ اهللا الخلــق"، والنبــي وهــي مــن "النبــأ"، والذريــة وهــي مــن "ذرأ اهللا الخلــق"، 
 ·أي: خلقهم

غاء، والُعـواء، إّال لفظـين: كما أّن كل األصوات في لغتنا مضمومة، كالُرغاء، والثُ      
الِنــداء والِغنــاء. ولــيس فــي كــالم العــرب َجْمــٌع ُجِمــَع ســت مــرات إّال الَجَمــل فقــد جمعــوه 
ـــيس فـــي األرض  ـــة وِجمـــاالت. كـــذلك ول ـــًال وأجمـــاًال وجـــاِمًال وُجمـــاًال وُجمال ـــى: أجُم عل

 هللا.حجازي إّال وهو ُينصب وال في األرض تميمي إّال وهو يرفع إّال لفظ طاعة ا
ولم يؤنث من مفعيل بالهاء سوى لفظ واحد "مسكينة"، وال يكون فـاء الفعـل وعينـه      

حرفًا واحدًا في كالم العرب، إّال في قولهم: " َدٌد، وَدَدن وحسب"، وهذه الجموع الثالثـة 
لـيس فـي اللغـة  ثـم ال رابع لهـا فـي لغـة العـرب مـن وزنهـا :" فَـواِرس ، َهواِلـك، نـواِكس"،

أي ذئــب، و"َنْعَنــع"، وهــو نبــات  "َنْهَســْر  ": نــون أصــلية فــي صــدر كلمــة، ســوى العربيــة
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م والقـاف فـي كلمـة عربيـة لم تجتمـع الجـي، وختامًا معروف، و" َنْهَشل"وهو الُمِسّن الَهِرم
 ·  أبداً 

 
 
 
 
 
 



 ٢٧ 

 الحروفعجيب داللة بعض 
 

ي الخاصـــة بهـــا، والفريـــدة تكشــف حـــروف األبجديـــة العربيـــة علـــى بعــض المعـــان       
 ذات المعنى العجيب والغريب بها، ومن عجيب تلك الدالالت التالي:

 * حرف التاء:
 إذا جاء هذا الحرف ثاني الكلمة دّل على القطع :" بتر اليد ، بت الحبل".  - 

 * حرف الثاء:
 إذا جاء هذا الحرف ثاني الكلمة دّل على االنتشار:" نثر الماء". -

 ء:* حرف الحا
ـــر، ســـاَح  - إذا وقـــع فـــي آخـــر الكلمـــة دّل علـــى الظهـــور والتفـــرق واالمتـــداد:" بـــاّح السِّ

 الماء، صاَح الرجل ، فاَح الِطيب، الَح القمر".
 * حرف الخاء:

 إذا جاء ثاني الكلمة دّل على التفريق:" بّدَد المال ، صّدع الجدار، وّدع أهله". -
 * حرف الذال:

على القطع مثـل :" جـذَّ، وَجـَذَم". وأمـا إذا جـاء آخـر الكلمـة  إذا جاء ثاني الكلمة دلّ  -
 مادام مستمرًا في ذلك". -دّل على االستمرار مثل:" خرخرة الساقية، كركر الَجَملُ 

 * حرف السين:
 يكون في معنى القطع :" حَسَم الّداء". -

 * حرف الشين:
م، شـطَر الشـيء، شـاع إذا جاء في أول الكلمـة دّل علـى التفريـق مثـل:" شـّتَت شـمله -

 الخبر، شّف الثوب".
 * حروف: الصاد، الضاد، الطاء:

تكــــون فــــي معنــــى القطــــع :" حصــــَد الــــزرع، قــــصَّ الشــــعر، قضــــَب الغصــــن، َقطــــَف  -
 الثمر".
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 * حرف الغين:
إذا جــاء فــي أول الكلمــة دّل علــى الظلمــة واالســتتار مثالــه:" غابــت الشــمس، غــاَص  -

 الشيء، َغسق الليل، َغّلف الكتاب، غرق". غمره الماء، َغبَّيَ  -الماء 
 * حرف الفاء:

يكــون بمعنــى االنفتــاح أو الفــتح:" َفــضَّ الرســالة، َفــلَّ الحديــد َفَلــَق الصــخرة، َفَلــَح  -
األرض، َفَلـــَج الخشـــب".  ويـــدّل علـــى االنغـــالق والضـــمنية نحـــو: "َمـــّص، شـــمَّ، 

الفـم جـاء لفـظ: "فـم" أي كمـا ضمَّ، لمَّ، طمَّ، َجَمـَع". ومـن فـاء الفـتح ومـيم الغلـق 
 يتحرك. 
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 قوافي األشعارغرائب وعجائب 
 

كنـك ربّمـا لـم ربما تكون قـد شـاهدت بعـض عجائـب الـدنيا المعروفـة فـي العـالم ل       
دواويــن الشــعر  مــن مــن غرائــب وعجائــب قــوافي الشــعراء  أطلعــت عليــهتقــف علــى مــا 

أسـتطيع أن أقـول بأّنهـا تجمـع مـا  ودونكـم أبياتـاً . عروفـةوالموسوعات األدبّيـة الم العربيّ 
أال وهـــي األشـــعار ذات اللـــون المغـــاير للشـــعر  فـــي الوقـــت ذاتـــه،والطرافـــة  الغرابـــةبـــين 

قوافيهـــا الشـــعراء بحرفيـــة وهندســـة كلمـــات تـــدلُّ علـــى  ، أي األشـــعار التـــي دبـــجّ التقليـــديّ 
رائــب وطرائــف أدبنــا العربــي ... وهــذه طائفــة مــن غالدقــة فــي االختيــار وســبك القــوافيّ 

 ...التي سُتدهشك فعًال بغرابتها وطرافتها
 أبيات عجيبة في مقامات الحريري 

المعروفــة يقــول  "مقامــات الحريــري" صــاحب أبيــات للقاســم بــن علــي الحريــريّ هــذه 
 فيها:

 َعَرا ُأْس َأْرَمًال ِإَذا 

 واْرَع ِإَذا الَمْرُء َأَسا

 َأْسِنْد َأَخا َنباَهة

 ِإَخاًء َدنََّسا َأِبنْ 

 ُاْسُل َجَناَب غاِشم

 ٍ◌ُمَشاِغٍب ِإْن َجَلَسا

 ُاْسُر ِإَذا َهبَّ ِمراً 

 َواْرِم ِبِه ِإَذا َرَسا

 ُاْسُكْن َتَقوَّ َفَعَسى
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 ُيْسِعُف َوْقٌت َنَكَسا

ْفـــ البيـــت األول:ويعنـــي    ِد، َأْعـــِط اَألْرَمـــَل الـــذي َنِفـــَد زاُدُه واْفَتَقـــَر إذا َأَتـــى طاِلًبـــا للرِّ
 واْحَفْظ العالقة الطيبة إذا المرُء َأَساَء.

ُث الِعْرَض. والثاني:  َأْي َأِعْن الشَّْخَص النَِّبيَه واْقَطْع وَأْبِعْد ِإَخاًء ُيلَــوِّ

. والثالث:  َأْي اْنَس وِطْب َنْفًسا عن ِفراِق ِفناِء الظاِلْم الُمَهيِِّج للشَّرِّ

 ًدا َرئيًسا إذا ثاَر الَجَدُل وَتَخلَّْص منه إذا ثََبَت.َأْي ُكْن َسِريـــ�ا َسيِّ  والرابع:

 َأْي إذا َهَدْأَت تَــتَــقَــوَّى وعسى الوقت الذي قلب يسعفك. والخامس:

علمًا بأّن كـل َبْيـٍت مـن األبيـاِت السـابقِة ُيْقـَرُأ ِمـن اليمـين إلـى اليسـار وبـالعكس حرفًـا 
 .حرًفا

 الكبرىحياة الحيوان  منبيتان 

ي بيتــين شــعريين للقاضــي أحمــد بــن محمــد األرجــاني ضــمن  الجــزء الثــاني مــن وفــ  
 لكمال الدين الدميري جاء فيه: كتاب "حياة الحيوان الكبرى"

 ُأِحبُّ الَمْرَء ظاِهُرُه َجِميل

 ٌ◌لَصاِحِبِه وباِطُنُه سـَِليم

 ُ◌َمَودَُّتُه َتُدوُم لُكلِّ َهْول

 ٍ◌وَهْل ُكلٌّ َمَوّدتُه َتُدوُم؟

 رًفا .وبالعكس حرًفا حار الثاني ُيْقَرُأ ِمن اليمين إلى اليس والبيت

 لِلقاِضي الفاِضِل عندما َلِقَيه وهو راِكٌب َفَرًسا:  الكاتبالِعَماَد  وقد قال

 ِسْر َفال كَبا ِبك الَفَرُس 
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وِكـال  داَم ُعـال الِعَمـاِد. ْي فال اْنَكبَّ الفرس َعَلى َوْجِهِه وَتَعثََّر.فـرد عليـه الفاضـل:أَ   
 .حرًفا حرًفا القولين ُيْقَرُأ ِمن اليمين إلى اليسار وبالعكس

 والّذمأبيات عجيبة في المدح  

 وهذه أبيات شعرية عندما تقرأ من جهة اليمين إلى اليسار تكون في مقام المدح،     

 وعندما تقرأ من جهة اليسار إلى اليمين تكون في مقام الذم.
 اليسار...في مقام  المدح: القراءة من اليمين إلى  -   
 القراءة من اليسار إلى اليمين...في مقام الذم: - 

 طلبـوا الذي نالوا فما حرموا          رفعـت   فما حطت لهم رتب

 وهبـوا  ومـا تمت لهم خلق          سلمـوا   فما أودى بهم عطب

 جلبوا الذي نرضى فما تكسدوا            حمـد لهـم شيم فما كسبوا
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 عجائب القوافي
 

أبيات شعرية عجيبة لعدد مـن الشـعراء العـرب القـدامى، تسـتطيع قراءتهـا أفقيـًا هذه     
     :ورأسيًا، أو قراءة األبيات بالمقلوب، أو من الجهتين

 الحمُ  ي وهـذاألـوم صديق

 القـيُ  المي أحبه كصديقـ

 مالبليـغ الجَ  المـذا كوه

 اليخَ مال الجَ  ال يقالحمُ 

 .ـاً ورأسي اً أفقيـ ع قراءتهك تستطيإنّ  الغريـب فيـهو 
دارم، واذا  مــن طرائـــف الشــعر هـــذه القصــيدة والتـــي عبــارة عـــن مــدح لنوفـــل بـــنو     

 اكتفيــت بقــراءة الشــطر األول مــن كــل بيــت  فــإّن القصــيدة تنقلــب رأس علــى عقــب،

 وتغدو قصيدة ذم ال مدح:
 قصيدة المدح:

 مخزوم وسيف هاشم أمير                نوفل بن دارم إذا أتيت  

 على الدنانير أو الدراهم كل ظــالم                 وجــدته أظلم

 اتمألعراب واألعـاجم               بعـرضه وســره المكا وأبخل

 إذا قضى بالحق في الجرائم     ال يستحي مـن لوم كل الئـم         

 الحاكم في جانب الحق وعدل       اعي جانب المكارم          وال ير 

 إذا لم يكن من قدم بقادم       أتيه سن النادم                 يقرع من ي

 : قصيدة الذم
 المظ وجدتــه أظلـم كلّ     وفل بن دارم                   ذا أتيت نإ

 وم كل الئملال يستحي من       واألعاجم                وأبخل األعراب

 النادم يأتيه سنّ  يقرع من      جانب المكارم                   وال يراعي
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 أبيات حروفها بال نقط !
 أبيات كل حروفها بدون تنقيط: أوًال:

 الحمد هللا الصمد حال السرور والكمد

 ــدله إال اهللا مــوالك األحاهللا ال ا

 ـدأول كل أول اصل األصول و العم
  ما سردالحول والطول له ال درع إالّ 

 القراءة طرديًا وعكسيًا:
 أبيات تقرأ طرديًا وعكسيًا بدون تغيير: ثانيًا:

 شرق رش ماء دمع' طرف يرمقمُ  مداً ع قمٌر يفرطُ 
 دقع لعبا تدعو بـذاك الحقد حال كاذب وعد تاب

 قجفا فجناه انس وعد يسبـ قبٌس يدعو سناه إن
 ـرقـقر في إلف نداها قلبه بلقاها دنف ال يف

 بيتا مدح يصيران هجاًء بقراءة كل بيت عكسًا: :ثالثاً 

 دالمراحـم البس كـرما قدير مسن باهي
 دلكـل مؤمـل 'غنٌم لعمرك 'مرفـباب 

 ـتف كل بيــاذا عكسنا ترتيب حرو 
 دنس مريـد قامر كسَب المحارم ال يهاب

 ابٌر 'معَلم' نغل مؤمل كل بــدفَـٌِر مكِ 

كما نظمها الحريري صاحب المقامـات  حرف شين كلماتها أبيات شعرية في كلّ  رابعًا:
 :األدبّية

 فأشعاره مشهورٌة ومشاعُرهْ 
 وشّوه ترقيَش المرّقش رقُشه

 وشاق الشباَب الُشّم والِشيَب وشيه
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 مولهششمائله معشوقة ك
 شكوٌر ومشكور وحشَو ُمشاشه

 وعشرته مشكورٌة وعشائرهْ 
 يشكونه واشاعره فأشياعه

 رهفمنشوره نشر الَمشوق وناش
 وَمشهده مستبشٌر ومَعاشره

 شهامُة ِشّمير يطيش ُمشاجره

 بيت تتشابه فيه نطق بعض الكلمات وتختلف في المعنى: خامسًا:
 يلمتني كَ نِ تْ ولما كلَّ مَ         َمْتِنيحتى كلَّ  البابَ  طرقتُ 

 والمقصود بكلمة كلَّ متني أي تعبت أكتافي من طرق الباب. -
 بدون نقاطأبيات كل حروفها عواطل أي 

 الحمد هللا الصَمْد حاَل السرور والكَمدْ 
 دإله إال اهللا، موالك األحــاهللا، ال 

 دل كّل أّول، اصل األصول والُعمأوّ 
 ددـع اآلالء، واآلراء علمًا والمَ الواس

 الحول والطول له، ال درع إّال ما سرد
 ددعدٌد وال عُ كٌل سواه هالـــٌك، ال 

 ذات نقط حروفها ُمعجمة أي أبيات كلّ 
 بين جنبيَّ ُشقَّة خُشنْت                   في قضيٍض تُبيتني خشنِ 
 ِقضُت جفني بيقظة ثبتت                   ِغبَّ بيٍن، فبتُّ في غَبن

 َضَغٍن بّيٍن تجنبني          قيٌق يغيب غيبة ذي              بي ش
 بيت ُنخبة، فُبنيشبَّ في      ، فتّي ِشنشنة،                شيُخ فنٍ 
 يتّقي َشين ِضّنة بغني     ين جنة ُجنيت،                  ينتفي زَ 

 بيتان فيهما كلمة عاطلة فكلمة ُمعجمة:
 ال تفي العهد فتشفيني، وال               تُنِجُز الوعَد فتشفي الِعلال

 تقتضي أحكام بغٍي، طالما                  نّفذت أحكامها بين الَمال
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 أبيات تقرأ طردًا وعكسًا بدون تغيير:
تســتطيُع قــراءة كــل بيــت مــن اليمــين إلــى الشــمال ومــن الشــمال إلــى اليمــين، ألّن       

 ترتيب الحروف هو ذاته، وذلك من أغرب الغرائب في اللغة العربية:
 رشَّ ماًء دمُع طرف يرمقُ     قمٌر ُيفِرط َعمدًا ُمشرُق،         

 تابٌع                  َلِعبًا تدعو بذاك الحَدقِ  قد حال كاذُب وعد
 َقَبٌس يدعو َسناه، إْن جفا،                 َفَجناه انُس وعٍد يسبق
 قرَّ في إلٍف َنداها قلبه؛                      بُلقاها دِنٌف ال يفَرقِ 

 بيت عكسًا: بقراءة كلّ  بيتا مدح يصيران هجاءً هذان و  

 ٌس            َكَرمًا، َقديٌر، ُمْسِنُد،باهي المراحم، الب

 باٌب لكل ُمؤّمٍل،                   َغَنٌم لَعمِرك ُمْرِفدُ 

 أما إذا عكسنا ترتيب حروف كّل بيت، فإننا سنجُد بيتي الهجاء اآلتيين: 

 َكسَب الَمحاِرم ال يهابْ     َدِنٌس، َمريٌد، قاِمٌر،             

، ُمْعلَ   ـٌم،                     َنِغٌل، ُمْوِمُل كلَّ بابْ َدِفِ◌ٌر، ِمكرٌّ

 بيت: أبيات مدح تصير هجا بقراءة األشطر األولى من كلّ 

 إذا أَتيَت َنوفل بن َداِرِم،             أمير مخذوٍم وسيف َهاشمِ 

 ـٍم               على الَدنانيِر أو الَدراهمِ وجدته اظلم كل ظال

 بِعرضه وسرِّه المكاتم     ِم         ُل األعراِب واألعاجوابخ

 ال يستحي من لوٍم كلِّ الئم إذا         قضى بالَحقِّ في الَجرائمِ 

 ارِم      في جانِب الَحقِّ وَعْدِل الَحاكمِ جانَب الَمك وال ُيراعي

 َيقرُع َمْن يأتيِه ِسّن النادم،             إذ لم يكن من ِقَدٍم بقادم



 ٣٦ 

 
 هذا الهجاء: فسنقرأبيت،  لشطر األول من كلّ أما إذا قرأنا ا 

إذا أتيـــــت نوفـــــل بـــــن دارِم، وجدتـــــه اظلـــــم كـــــل ظـــــالِم، وابخـــــل األعـــــراب  -
واألعاجم، ال يستحي من لوم كل الئم، وال يراعـي جانـب المكـارم، يقـرع 

 ·النادم من يأتيه سنّ 
 

 ما ُيقرأ طردًا وعكساً 
 ، فال كبا بك الفرس ْر ِس◌ِ  -        

 ام عالء العمادد -         

 ·ك تحت كالمكمالُ كَ  -    

 عقرب تحت برقع-    

 بلٌح تعلق تحت قلعة حَلب -   

 مودته تدوم لكل هول؛ وهل كٌل مودته تدوم؟ -   

 ·اندهشنا إن شهدنا كيف معنى نعٍم فيك-        
 عجمة:وبيت فيه كلمة عاطلة فكلمة مُ   

 خزي والُهمام ينيبُ واللؤم ي       الُحر يجزي والكرام تُثيُب، 

 حدها عن اآلخر:أبيتان كل حروفهما مفصولة    
 ُزر دار ُودٍّ، ان اردت ورودا، واردع ودْع دارًا أوت داودا، -      
 ·وٕاذا رأوا مرءا ودودًا واردًا، زادوه ُودًا أن رأوه ودودا -      

 بيتان كل حروفهما متصلة احدها باآلخر   
 فلقد قسا قلبًا، فال يتطلفُ           تعطف،سْل ُمتلفي عطفًاَ◌، عسى ي
 سَقمًا لجسمي، بعضه لي ُمتلفُ           ظبٌي تحّكم بي، فسّلط جفنه

 
 



 ٣٧ 

 أغنى بيت عربي بالكلمات

، اْعـــَل، ُطـــل، ُســـد، عـــش، اْبـــَق، اســـَلم، ُمـــر، انـــه، أِقـــل، ُصـــْل، أوِل، هـــْب، اْســـمُ  -    
 أْغِن، ُجد، زد، ِصل، أِعْن، أِنلِ 

ا البيت تسع عشرة كلمة، وكلها أفعال أمر؛ وقد تحـتم علينـا أن نضـع كـل ونجد في هذ
 ·شطر في سطر كامل لفرط طوله كل ألف بدون همزة ال يلفظ بها

 اسنَ الجِ  حفِ ن تُ ِم◌ِ 

 هـذه نحـوه أو بعضـه، كلّـ تشـابه كلمتـين فـي اللفـظ في البالغة العربّيـة هـي الجناس   
 :األمثلة

 حل بنا بهْ  عّضنا الدهر بنابْه؛ ليت ما - 
 إذا لم يكن ملٌك ذا ِهبْه، فدعه، فدولته ذاهبهْ  -
 ·ال تعرضنَّ على الُرواة قصيدًة، ما لم تكن بالغَت في تهذيبها -
 ·فإذا عرضت القول غير ُمهذب، عّدوه منك مقالًة تهذي بها -
 أحسن خلق اهللا وجهًا وفمًا؛ إن لم يُك األول بالُحسن، فمْن؟ -
 ين اليه من مجال سجود في مجالس جودِ وكم بجباه الراغب -
 ·الصدق في أقوالنا اقوى لنا، والكذب في أفعالنا أفعى لنا -
 ·اخبروها بانه ما تصدى لسلوٍّ عنها، ولو مات صّدا -
 مدير الجام لو جاملنا؟ كلكم قد اخذ الجام، وال جاَم لنا؛ ما الذي ضرّ  -
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 َزْوُج اثَنَتْيِن.. طريف الحكاية

 
ــُذق حــالوَة العــيش! فتــَزَوج األعرابــي  • ــم َي ــم يتــَزَوج امــرأتين َل ِقيــَل ألعرابــّي: َمــْن ل

 امرأتيِن، ثم َنِدَم، فأنشأ قصيدة قال فيها:
 

 ِبما َيْشَقى َزْوُج اثنتينِ        َتَزَوْجُت اثَنتيِن ِلَفْرِط جهلي                    
 ُأَنعَُّم بيَن أكَرِم َنعَجتينِ               فقلُت: أِصْيُر بينُهما خروفًا              

 ُتداَول بيَن أخبِث ذئَبتَينِ       َفِصْرُت كَنْعَجٍة ُتْضِحي وُتْمِسي                
 فما أْعَرى ِمن إحدى الُسخَطتَْينِ          ِرَضا هذي ُيهْيُج ُسْخَط هذي             

َرتْينِ               كلَّ ُضرٍّ           وألَقى في المعيَشةِ   كذاَك الُضرُّ بيَن الضَّ
 لهذي ليلٌة ولتلَك ُأخرى                                 ِعَتاٌب داِئٌم في الليلتَْينِ 

 ِمَن الخيراِت مملوَء اليدينِ         فإْن أحَبْبَت أن تبَقى كريمًا                   
 وذي َجِدٍن وُمْلَك الَحارثينِ                  ي يِزٍن وَعمٍرو      وُتْدِرَك ُمْلَك ذ
 وتُبََّع القديَم وذي ُرَعْينِ           وذي ُنواٍس                    وُمْلَك الُمْنَذَرْينِ 

 فَضْرَبًا في ِعَراِض الَجْحَفَلْينِ       َفِعْش َعْزبًا، فإْن لم تسَتِطعُه                
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نـا المؤلفون العرب العديد من الكتب التي دبجوها في شتى ألـوان المعرفـة. لكنّ  أنجزَ    

 الُكتّــابنجـد فــي هــذه الكتــب الكثيـر مــن الغرائــب والعجائــب التـي أودع حكاياتهــا أولئــك 
ونقـف ، كتبهم ومخطوطـاتهم الـوافرةفي فصول  فضموهاالعرب مّما قرأوها أو عايشوها 

 عند بعض من تلكم الغرائب في الُمصنفات العربية القديمة.
 

 في مؤلفات الجاحظ غرائب أ. 
هــ" ولـد وعـاش فـي ٢٥٥األديب المعروف أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ" ت    

مدينتــــه البصــــرة جنــــوب العــــراق أيــــام العصــــر العباســــي الثــــاني وتنقــــل بــــين عاصــــمتي 
أمتـاز الجـاحظ بثقافـة مـزيج مـن األدب و . اليـوم"  اءسـامرّ ُسـّر َمـن رآى" فة بغداد و الخال

والفلســفة والعلــوم، وميولــه الثقافيــة موزعــة بــين هــذه العلــوم، ولــه نثــر رائــق معــروف فــي 
مؤلفاته مثـل: الـبخالء، البيـان والتبيـين، والحيـوان، والتـاج، والتربيـع والتـدوير، والبلـدان، 

 عديدة. ورسائل الجاحظ ال
ونجــد فــي قراءتنــا فــي مؤلفــات األديــب الجــاحظ نمــاذج مــن العجائــب والغرائــب التــي    

ضمنها كتبه ومنها قوله ضمن السـحر والتنجـيم فـي كتـاب الحيـوان:" ومـا للـديك إّال مـا 
لـــم يدخلـــه  -مفـــروق الُعـــْرف -تقـــول الَعـــَوام: أّنـــه إذا كـــان فـــي الـــدار ديـــك أبـــيض أْفـــَرق

ذلـك، ولـو كـان ذلـك حقـًا بشـؤمه ألّن العـوام تقضـي علـى كـلِّ  شيطان وليس يقـوم خبـر
 ديك أبيض أْفَرق بالزندقة...".  َمن كان في داره

 -وقال الجاحظ في البخالء عن الحيوانات الخرافية:" إنِّـي قـد بـتُّ بـالقفز مـع الُغـول   
غـُت وتزوجت السعالة، وجاوبت الهـاتف ور  -اسٌم لكلِّ شيء من الِجنِّ ويعرض للسفار

 عــن الِجــنِّ إلــى الِحــنِّ واصــطدت الشــّق، وجاوبــت النســناس، وصــحبني الرئــي، وعرفــت
 خدع الكاهن وتدسيس الَعرَّاف". 

ومــــن القّصــــاص موســــى بــــن ســــّيار األســــواري، وكــــان مــــن أعاجيــــب الــــدنيا، كانــــت   
فصاحته بالفارسية في وزن فصـاحته بالعربيـة، وكـان يجلـس فـي مجلسـه المشـهور بـه، 

ب عـــن يمينـــه، والفُـــرس عـــن شـــماله. فيقـــرأ اآليـــة مـــن كتـــاب اهللا بالفارســـية، فتقعـــد العـــر 
ل وجهه إلى الُفرس فيفسرها لهـم بالفارسـية،  فـال يـدرى ويفسرها للعرب بالعربية، ثم يحوِّ



 ٤١ 

 بأيِّ لساٍن أْبَين". 
وأخيــرًا نقــف عنــد قــول الجــاحظ فــي بلدانــه فــي تــدبير شــؤون الحيــاة أّنـــه:" إذا أراد     

فـإن كانـت داره  -الطـين -يبنـي دارًا فيجـيء إلـى مزبلـة فيضـرب منهـا لَــ[شناَ  أحدهم أن
مطمئنــة ذات قعــر حَشــا تلــك المزبلــة التــي لــو وجــدها أصــحاب الســماد عنــدنا لباعوهــا 

تنـــانيرهم بالُكســـاحات التـــي فيهـــا مـــن كـــل  -يوقـــدون -بـــاألموال النفيســـة، ثـــم يســـجرون
 د الكيران". شيء.. وكذلك مواق
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 غرائب في ُمصنفات الدميريب. 

خالدة من مؤلفها الشيخ كمال الـدين محمـد بـن  ةإسهامكتاب حياة الحيوان الكبرى     
ميالديــــة،  ١٣٤٩موســــى بــــن علــــي الــــدميري المولــــود بصــــعيد مصــــر فــــي دميــــرة عــــام 

ميالدية ويقع كتابه في جزأين كبيرين، كل جـزء منهـا يتـألف مـن  ١٤٥٠والمتوفى عام 
وقد رتـب المؤلـف الكتـاب علـى حسـب الحـروف والهجائيـة، أي   ·حو أربعمائة صفحةن

" كائنــا أو دابــة، ١٠٦٩ترتيبــًا أبجــديا علــى طريقــة المعجــم المعروفــة، وتنــاول بالبحــث" 
 ي ذلك الوقت. جعل لكل كائن منها صفات تميزه عن غيره، ما كان معروفًا ف

عـن األفعـى:" األنثـى مـن الحّيـات، ومـن  وقال الشيخ كمال الدين الدميري في حديثـه  
عجيــب أرهــا مــا حكــاه ابــن شــبرمة أّن أفعــى منهــا نهشــت ُغالمــًا فــي ِرْجلــه فانصــدعت 
جبهتــه. وقــال الشــيخ أبــو الحســن الصــوفي: كنــت بباديــة تبــوك فقــدمت إلــى بئــر أســتقي 

 فأصــلحتُ منهــا فزلقــت ِرْجلــي فوقعــت فــي جــوف البئــر فرأيــت فــي البئــر زاويــة واســعة 
عًا وجلــُت فيــه، فبينمــا أنــا كــذلك إذا أنــا بخشخشــة فتأملــُت فــإذا أنــا بــأفعى ســقطت موضــ

عليَّ ودارت ِبي وأنا ساكن السِِّر ال أضطرب، ثم َلَفت عليَّ ذنبها وأخرجتني من البئـر 
 حّلت عني ذنبها ثم ذهبت عنِّي". و 

يــروى  وروى مؤلـف حيـاة الحيــوان الكبـرى فـي معــرض حديثـه عـن العصــفور قـائًال:"   
أّنـه قـال: أخبرنـي محمـد بـن وهـب  -يقصـد اإلمـام الزاهـد الجنيـد البغـدادي -عن الجنيد

عن بعض أصحابه أّنه حّج مع أيوب الَجّمال قال: فلّما دخلنـا الباديـة وِسـرنا منـازل إذ 
بعصــفور يحــوُم حولنــا، فرفــع أيــوّب رأســه إليــه وقــال لــه: قــد جئــت إلــى هنــا فأخــذ ِكْســَرة 

ِه فأنحّط العصفور وقعـد علـى فأكـل منهـا ثـم صـبَّ لـه مـاء فشـربه ثـم خبز ففتها في كف
قال له: اذهـب اآلن، فطـار العصـفور، فلّمـا كـان مـن الغـد رجـع العصـفور ففعـل أيـوب 
مثل فعله في اليوم األّول ولم َيَزل كّل يوم يفعل به مثل ذلـك إلـى آخـر السـفر، ثـم قـال 

قـال: إّنـه كـان يجيئنـي فـي منزلـي كـّل  أيوّب: أتدري ما قصـة هـذا العصـفور؟ قـال: ال،
ا مــا كنــت أفعــل بــه فــي يــوم فكنــت أفعــل بــه فــي مــا رأيــت، فلّمــا خرجنــا تبعنــا يطلــب مّنــ

 المنزل".  
وجـــاء حـــديث صـــاحب الكتـــاب عـــن النحـــل بأّنـــه:" ذبـــاب العســـل، الـــذي مـــن شـــأنه     



 ٤٣ 

 ثـم بنـى البيـوت تدبير معاشه أّنه إذا أصاب موضعًا نقّيًا بنى فيه بيوتـًا مـن الشـمع أوالً 
التي تأوي فيها الملوك ثم بيوت الـذكور التـي ال تعمـل شـيئًا والـذكور أصـغر جرمـًا مـن 
اإلناث وهي تكثر المادة داخل الخلية. والنحل يسـلخ جلـده كالحّيـات وتوافقـه األصـوات 
اللذيــذة الُمطربــة ويضــّره الســوس ودواؤه أن يطــرح لــه فــي كــلِّ خليــة كــف ملــح وأن يفــتح 

ر مــّرة ويــدخن بإخثــاء البقــر. وفــي طبعــه أّنــه متــى طــار مــن الخليــة يرعــى ثــم كــّل شــه
يعــود فتعــود كــّل نحلــة إلــى مكانهــا ال تخطئــه. وأهــل مصــر يحولــون الخاليــا فــي الســفن 
ويسافرون بها إلى مواضع الزهر والشجر فإذا أجتمع في المرعى فتحت أبواب الخاليا 

ســى عــاد إلــى الســفينة وأخــذت كــّل نحلــة فيخــرج النحــل منهــا ويــرع يومــه أجمــع فــإذا أم
 كانها من الخلية ال تتغير عنه". منها م

أما النعام فذكر الدميري بأّنها:" اسم جنس مثل حمام وحمامة وجراد وجـرادة، ويقـال    
لهـــا: أم البـــيض وأم ثالثـــين، وتـــزعم األعـــراب أّن النعامـــة ذهبـــت تطلـــب قـــرنين فقطعـــوا 

وا أذنيهـا ولـم يعطوهـا وكأّنهم إنّما سّموها ظليمًا حـين قطعـأذنيها فلذلك ُسِميت بالظليم. 
 ما طلبت". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٤ 

 عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتج. 
ئــل هــو زكريــا بــن محمــد بــن محمــود القزوينــي، المولــود فــي أوامؤلــف هــذا الكتــاب     

القــرن الســابع. ورحــل إلــى دمشــق وهــو شــاب، وتعــرف إلــى ابــن العربــي. وتــولى قضــاء 
المغــول، وهــو  قبضــة واســط والحلــة فــي زمــن المستعصــم العباســي. فســقطت بغــداد فــي

    هـ.٦٨٢سنة  وتوفاه اهللا في ذلك المنصب
ــــــب      ــــــات وغرائ ــــــب المخلوق ــــــه المعــــــروف: "عجائ ــــــات أهمهــــــا كتاب ــــــف مؤلف ــــــد خّل وق

"، وهــو كتــاب فــي الفلــك والجغرافيــة الطبيعيــة عنــد العــرب. وهــو مــن أوفــى الموجــودات
الكتب العربية في هذا الموضوع: قّسم فيه المخلوقات إلـى العلويـات والسـفليات. ورتـب 

ولـه كتـاب فـي التـاريخ بعنـوان:"   كًال من الحيوانات والنباتات فيه على حروف المعجم. 
 آثار البالد وأخبار العباد".

ما تناول القزويني في كتابه"عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" الكثيـر مـن ك     
المفاهيم الفلكية والجغرافية أيامه، فذكر في فصل عن خـواص القمـر وتأثيراتـه العجيبـة 
غرائب وعجائب عن تلكم التأثيرات فقـال:" وزعمـوا أّن الـذين يمرضـون فـي أّول الشـهر 

قـــوى، والـــذين يمرضـــون فـــي آخـــر الشـــهر بالضـــدِّ. أبـــدانهم وقـــواهم علـــى دفـــع المـــرض أ
ومنها أّن شعور الحيوانات يسرع نباتها مادام القمر زائد النور ويغلـظ ويكبـر، وٕاذا كـان 

 ص النور أبطأ نباته ولم يغلظ". ناق
وذكر من خواص وعجائب القمر أيضًا من:" أّن الحيوانات تكثـر ألبانهـا مـن ابتـداء    

مـتالء، وتــزاد أدمغتهــا وبيــاض البـيض الُمنعقــد فــي أّول الشــهر زيـادة نــور القمــر إلــى اال
أكثر، وٕاذا نقص نور القمر نقصـت غـزارة األلبـان... وأّن الفواكـه إذا وقـع عليهـا ضـوء 
القمــر أعطاهــا لونــًا عجيبــًا مــن حمــرة أو ُصــفرة، فــالتي يقــع عليهــا الضــوء فــي النصــف 

 النصف األخير". ا يقع عليها في األّول من الشهر أحسن لوّنًا ممّ 
ثم تناول خـواص الـذئب فقـال عنهـا:" حيـوان كثيـر الخبـث ذو غـارات وحيـل شـديدة،    

في وثبته، وينام بإحـدى عينيـه، وٕاذا أصـاب أحـدهما جراحـة أكلتـه البقيـة،  يخطئوقلما 
وٕاذا مرض ينفرد عن الذئاب لعلمه بأّنها إن علمت بضعفه أكلتـه، وٕاذا رأى مـع الرجـل 

وَمـن رمـى إليـه الحجـر يتركـه، وٕاذا مـرض أكـل حشيشـة تسـمى جعـدة  عصا يفزع منـه،
يـزول مرضـه، وٕاذا دنـا مـن الغــنم يعـوي إلـى جهـة أخـر ليــذهب الكلـب إلـى الجهـة التــي 

http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=19538


 ٤٥ 

ســمع منــه العــواء ثــم يــأتي يســلب الغــنم والكلــب بعيــد عنــه ويأخــذ بقفــا الشــاة ويضــربها 
يعلــم أّن الكلــب طــول الليــل بذنبــه حتــى تعــدو معــه، وأكثــر مــا يــأتي طلــوع الشــمس ألّنــه 

 م وفي ذلك الوقت يغلبه النوم". يحرس وال ينا
وقــال القزوينــي عــن عجائــب النعامــة بأّنهــا:" إذا باضــت تــدفن البيضــة تحــت التــراب    

لئال يقع عليهـا الـذباب والبـق والنمـل وغيرهـا، وتبـيض عشـرين بيضـة أو أكثـر فتجعلهـا 
ك ثلثهـــا فـــي الشـــمس وتحتضـــن ثلثهـــا، فـــإذا ثالثـــة أقســـام تـــدفن ثلثهـــا فـــي التـــراب وتتـــر 

خرجت أفراخها كسرت ما كان في الشمس وغذتها بما فيها من الرطوبات التـي ذوبتهـا 
الشـــمس ورققتهـــا فـــإذا اشـــتدت فراريجهـــا أو قويـــت أخرجـــت المـــدفون وفتحـــت لهـــا ثقبـــًا 

تقــوى فيجتمــع عليهــا الــذباب والبــق والنمــل وغيرهــا مــن الهــوام فتأكلهــا فراريجهــا إلــى أن 
فغـــدت ورعـــت فـــأنظر إلـــى هـــذه التربيـــة العجيبـــة مـــن غيـــر تعلـــيم مـــن أســـتاذ وال آبـــاء، 

 فسبحانه من حكيم ما أعظم شأنه". 
 
 
 
 



 ٤٦ 

 للمسعوديّ  "مروج الذهب" غرائب د. 
 

ُيَعـــدُّ كتـــاب" عجائـــب مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر" لمؤلفـــه علـــي بـــن الحســـن        
ــــة. م" مــــن ٩٥٧-هـــــ٣٤٦المســــعودي"ت  ــــة العربي لكتــــب الموســــوعية فــــي خزانــــة المكتب

، رحالـــة، مـــؤرخ. نشـــأ ببغـــداد ورحـــل فـــي طلـــب العلـــم والكشـــف إلـــى باحـــث فالمســـعوديّ 
 مختلف البلدان، وهو في العشرين من عمره. 

التنبيــه واإلشــراف، ومــروج الــذهب ومعــادن  ومــن أبــرز مؤلفــات المســعودي كتابيــه:"    
م، ١٨٧١م، و١٨٦١ســـع مجلـــدات فـــي بـــاريس عـــام الجـــوهر" والكتابـــان ُمحققـــان فـــي ت

وأعيد طبعهما بطبعات عديدة. بينما يحتل كتاب"مروج الذهب ومعادن الجـوهر" مكانـة 
كبيــرة فــي المكتبــة العربيــة القديمــة، ألّن القزوينــي مــأله بالمعلومــات الجغرافيــة وأســماء 

تــاب ووقفنــا المواضــع، وأســتعرض فيــه موضــوعات متعــددة واســعة. وقــد قرأنــا أجــزاء الك
علـــى بعـــض الغرائـــب والعجائـــب التـــي أوردهـــا بـــين دفتيـــه. فقـــد تحـــدث المســـعودي فـــي 
 "الجـــزء األول مـــن "مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر" عـــن نـــوع غريـــب مـــن النقـــد قـــائًال:

ولــيس يوجــد فــي جزائــر البحــر ألطــف صــنعة مــن أهــل هــذه الجزائــر فــي ســائر المهــن 
، وبيـوت أمـوال هـذه الملكـة الـَوَدع، وذلـك أّن والصنائع، في الثياب واآلالت وغيـر ذلـك

هـــذا الـــَوَدع فيـــه نـــوع مـــن الحيـــوان، وٕاذا قـــلَّ مالهـــا أمـــرت هـــذه الجزائـــر أن يقطعـــوا مـــن 
ســــعف نخــــل النارجيــــل بخوصــــه، ويطرحوَنــــه علــــى وجــــه المــــاء، فيتراكــــب عليــــه ذلــــك 
الحيـــوان، فيجمـــع وَيطـــرح علـــى رمـــل الســـاحل، فتحـــرق الشـــمس مـــا فيـــه مـــن الحيـــوان، 
ويبقى الـَوَدع خاليـًا مّمـا كـان فيـه، فـتمأل مـن ذلـك بيـوت أألمـوال، وهـذه الجزائـر تعـرف 

 ل أكثر الزانج، وهو النارجيل". جميعها بالدبيجات ومنها ُيحم
ثــم ذكــر وصــفًا عجيبــًا ألحــد أنــواع الشــجر فقــال:" وهنــاك شــجر مــن إحــدى عجائــب    

أغصــان مشــتبكة مــن أحســن مــا  العــالم ونــوادره والغرائــب مــن نباتــه، يظهــر مــن األرض
يكـــون مـــن الشـــجر والـــورق، فتســـتقيم فـــي الجـــوِّ كأبعـــد مـــا يكـــون ِمـــن ِطـــوال النخـــل، ثـــم 
ينحنـــي جميـــع ذلـــك ُمنعكســـًا فيعـــود فـــي أألرض ُمندســـًا. ويهـــوي فـــي َقْعِرهـــا ُســـُفًال علـــى 
المقــــدار الــــذي أرتفــــع بــــه فــــي الهــــواء ُصــــُعدًا، حتــــى يغيــــب عــــن األبصــــار"، وأضــــاف 

" ثــــم تظهــــر أغصــــان بادئــــة علــــى حســــاب مــــا وصــــفنا فــــي ألّول فتــــذهب المســــعودي: 



 ٤٧ 

ُصـُعدًا، ثــم تنقطــر ُمنعكســة، وال فـرق بــين المقــدار الــذي يـذهب منهــا فــي الهــواء ويتســع 
في الفضاء وبـين مـا يغيـب منـه تحـت األرض ويتـوارى تحـت الثـرى، فلـوال أّن الهنـد قـد 

ٍر في المستقبل يصـفونه؛ لطبـق وكّلت بقطعة من يراعيه من أمره ألمٍر يذكرونه، وخط
علــى تلــك الــبالد ولغشــي تلــك األرض، ولهــذا النــوع مــن الشــجر أخبــار يطــول ذكرهــا، 

 د ورآها، أو ُنِمي إليه خبرها. يعرفها من طرأ إلى تلك البال
مروج الذهب ومعادن الجوهر" إلى بعض عجائب مصر ونيلها ´"كما أشار صاحب   

جائـــب كثيـــرة مـــن أنـــواع الحيـــوان مّمـــا فـــي البـــر وفـــي نيـــل مصـــر وأرضـــها ع " إذ قـــال:
ــاد، وهــو نحــو الــذراع، إذا وقعــت فــي شــبكة  والبحــر. ومــن ذلــك الســمك المعــروف بالرعَّ
الصّياد ُرِعَدت يداُه وعضَداُه، فيعلم بوقوعها، فيبادر إلى أخـذها وٕاخراجهـا عـن شـبكته، 

ل مصـر إذا خـرَج ولو أمسكها بخشب أو قصب فعلت ذلك. والَفَرُس الذي يكون في نيـ
ــم أهــل مصــر أّن النيــل  مــن المــاء وانتهــى وطــؤه إلــى بعــض المواضــع مــن أألرض َعِل
ـر عنـه، ال يختلــف ذلـك عنــدهم  يزيـد إلـى ذلــك الموضـع بعينـه غيــر زائـد عليــه وال ُمقصِّ
بطول العادات والتجارب، وفي ظهوره من الماء ضرر بأرباب األرض والفالحة لرعيـة 

مــن المــاء فــي الليــل فينتهــي إلــى موضــع مــن الــزرع، ثــم يــولي  الــزرع، وذلــك أّنــه يظهــر
عائــدًا مــن ذلــك شــيئًا فــي ممــره، كأّنــه ُيحــدد مقــدار مــا يرعــاه فمنهــا مــا إذا رعــت وردت 
إلــى النيــل فشــربت ثــم تقــذف مــا فــي أجوافهــا فــي مواضــع شــتى، فينبــت ذلــك مــّرة ثانيــة، 

لـه التـرمس فـي الموضـع  فإذا كُثر ذلك مـن فعلـه وأتصـل ضـرره بأربـاب الضـياع طـرحَ 
الــذي يعــرف خروجــه مــن مكاكيــك كثيــرة ُمبــدِّدًا مبســوطًا، ثــم يعــود إلــى المــاء فيربــو فــي 
جوفــِه، ويــزداد فــي انتفاخــه فيشــّق جوفــه، فيمــوت ويطفــو علــى المــاء، ويقــذف بــِه إلــى 
الســاحل والموضــع الــذي يكــون فيــه ال يكــاد يــرى فيــه تمســاح، وهــو علــى صــورة الَفــَرس 

 به بخالف ذلك، والجبهة أوسع". وافره وذنإّال أّن ح
ـــه كـــان:"  إذا        ثـــم روى المســـعودي ضـــمن حديثـــه عـــن الخليفـــة المعتضـــد بـــاهللا أّن

غضب على القائد النبيل والذي يختصه مـن غلمانـه أمـر أن ُتحفـر لـه ُحفيـرة بحضـرته 
ب، ثــم يــدلى علــى رأســه فيهــا، وُيطــرح التــراب عليــه، ونصــفه األســفل ظــاهر علــى التــرا

وُيداس التراب، فال يزال كذلك حتى تخرج روحـه...، وربمـا كـان ُيقـام الرجـل فـي أعلـى 
 ًا وُيرمى بالنشاِب حتى يموت". القصر ُمجردًا ُمَوثَق



 ٤٨ 

 الغرائب خريدة العجائب وفريدة. هـ. 
 

هــ". ٧٤٩-٦٩٨مؤلف هذا لكتاب هو سراج الدين أبي حفص عمـر بـن الـوردي"      
وكتابــه كمــا ذكــر فــي مقدمتــه:" رســالة لطيفــة بــاهرة كالشــرح فــي توضــيح مــا فــي هــذه 
الــدائرة تبــين للنــاظر فيهــا أحــوال الجبــال والجهــات والبحــار والفلــوات ومــا اشــتملت عليــه 

 من الممالك مستوعبًا فيها لذلك إن شاء اهللا تعالى". 
رائــب البـن الــوردي نمــاذج وسـنختار مــن صـفحات كتــاب خريـدة العجائــب وفريـدة الغ   

مما ذكره من تلكـم العجائـب والغرائـب. فأشـار فـي بيانـه لــ" الـواق واق" التـي ذكـرت فـي 
بــأّن أرضــهم واســعة وُقــراهم عــامرة وكــل قريــة علــى  -ألــف ليلــة وليلــة -الليــالي العربيــة

ُخــور وهــي أرض كثيــرة الــذهب والخصــب والعجائــب، وال يوجــد البــرد عنــدهم أصــًال وال 
وكـــذلك غالـــب بـــالد الســـودان... وأهـــل بـــالد الـــزنج كثيـــرون، وأكثـــرهم يحـــددون  المطـــر

أســنانهم ويبردونهــا حتــى تــّرق ويبيعــون أنيــاب الفيلــة وجلــود النــور والحديــد ولهــم جزائــر 
يمـــة ولهـــم ممالـــك يخرجـــون منهـــا الـــَوَدع ويتحّلـــون بـــه ويبيعونـــه فيمـــا بيـــنهم بـــثمن لـــه ق

صــوله كتابــه عــن جزيــرة طــاوزلق قــائًال:" وهــو وأشــار ابــن الــوردي فــي أحــد ف واســعة". 
أكلـــوا منـــه أفـــادهم ملـــٌك لـــه أربعـــة آالف امـــرأة ولـــيس لـــه ولـــد وعنـــدهم شـــجٌر عظـــيم إذا 

 القوة...".    
كمـــا تنـــاول المؤلـــف بالـــذكر خـــواص أجـــزاء ِســـَباع الوحـــوش كاألســـد والنمـــر والفهـــد     

أســـه ُيعّلـــق فـــي بـــرج والكلـــب والـــذئب الـــذي قـــال عـــن عجائبـــه:" مـــن خـــواص أجزائـــه: ر 
الَحَمام ال يقربه سنور وال حّية ويدفن رأس الذئب في زريبـة الغـنم يمـرض كـّل غـنم فـي 
ـــــل  الزريبـــــة ويمـــــوت غالبهـــــا. أمـــــا دمـــــه فـــــيخلط بـــــدهن الجـــــوز ويقطـــــر فـــــي األذن يزي

 الطرش...". 
وبين صاحب خريدة العجائب وفريدة العجائـب خصـائص البلـدان كمصـر التـي مـن    

ه".. كثرة الذهب والدنانير وكـان يقـال فـي المثـل السـائر مـا معنـاه: َمـن خصائصها عند
دخل مصر ولم يسـتغن فـال أغنـاه اهللا. ومنهـا ثعـابين ال تكـون إّال بمصـر وهـي عجيبـة 
الشــأن فــي إهــالك بنــي آدم والحيــوان لــيس لهــا عــدو إّال الــنمس وهــي إحــدى العجائــب 

من غير خوف وال جزع فينطـوي الثعبـان  ألّنها ُدويبة متحركة إذ رأت الثعبان دنت منه



 ٤٩ 

الثعبـان قطعتـين أو قطعـًا ولـوال  -يقطع -عليها ويريد أن يأكلها فيزفر النمس زفرة ويقدّ 
 النمس ألكلت الثعابين سكان مصر...".  

أما" بغداد" فقال عنها ابن الـوردي:" قـال أحمـد بـن طـاهر هـي جّنـة األرض وواسـطة   
ـــــة اإلســـــالم ومدينـــــة ـــــدنيا وقّب ـــــف  ال ـــــبالد ودار الخلفـــــاء ومعـــــدن الظرائ الســـــالم وغـــــّرة ال

واللطائف. ومن عجائبها أّنها على كونها حظيرة الخلفاء ومقّرها ال يمـوُت فيهـا خليفـة، 
 قال عمارة بن عقيل فيها:

 قضى رّبها أن ال يموُت خليفة       بها وبما شاء في خلقِه يقضى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٠ 

 والبحر ب البرّ خبة الدهر في عجائنُ . و
 

ـــدين أبـــي     يشـــتمل كتـــاب" نخبـــة الـــدهر فـــي عجائـــب البـــر والبحـــر" لمؤلفـــه شـــمس ال
عبـداهللا  محمـد بـن أبـي طالـب األنصـاري الدمشــقي المعـروف بــ" شـيخ الربـوة" وهـو فــي 
الجغرافيـــة علـــى العلـــم بهيئـــة األرض وٕاقليمهـــا وتقاســـيمها، واخـــتالف القـــدماء فـــي ذلـــك 

البحــار الُمّتصــلة والُمنفصــلة، والجزائــر، والجبــال، واألنهــار، وعالماتهــا ومعمورهــا مــن 
والبحيـــــرات، واآلثـــــار القديمـــــة، والينـــــابيع العجيبـــــة، والحيـــــوان النـــــادر الشـــــكل، والنبـــــات 

 الغريب، وغيرها الكثير الكثير...
وذكر شيخ الربوة المبـاني القديمـة واآلثـار العجيبـة فقـال :" ومـن المبـاني العجيبـة ارم   

عمـــاد التـــي لـــم ُيْخَلـــق مثلهـــا فـــي الـــبالد، ابتناهـــا شـــّداد بـــن عـــاد بـــين حضـــرموت ذات ال
وظفــران مــن األرض الــيمن، وطولهــا اثنــا عشــر فرســخًا فــي مــثلهّن، وأحــاط بهــا ُســورًا 
ارتفاعــه مائتــا ذراع، وبنــى داخلــه قصــورًا بعــدد أهــل مملكتــه، وأجــرى فــي وســطها نهــرًا، 

الجواهر، وغرز على حاّفتـه مـن األزهـار  وعمل منه جداول، وجعل حصاهم من أنواع
 كّل فّياح الَزهر طّيب الَثَمر،... وطلى حيطانها من داخلها بالِمسك والعنبر،...". 

ثــم ذكــر مــن المبــاني العجيبــة ســّد ذي القــرنين الــذي بنــاه يــأجوج ومــأجوج،  وقصــر    
ملعــب ُغمــدان بصــنعاء، واألهــرام بمصــر، وحــائط العجــوز وأســمها دلوكــا فــي مصــر، و 

َأْنِصنا من أعمال مصر كان مقياسًا للنيل، وُينسب إلـى أشـمون بـن قفطـيم بـن صـريم، 
ومــــن العجائــــب منــــارة اإلســــكندرية، ، وخــــتم المؤلــــف الفصــــل بــــذكر المبــــاني العجيبــــة 
الحصــن المعــروف بالحضــر، وٕايــوان كســرى الــذي بنــاه ســابور ذو األْكتــاف، فلــم يتّمــه 

نيــف وعشــرين ســنة، وطولــه مائــة ذراع فــي عــرض  فأتّمــه إبــروز بــن هرمــز، وُبِنــي فــي
، ولّمـــا ملـــك المســـلمون  خمســـين ذراعـــًا، فـــي ُســـْمِك مائـــة ذراع، مبِنـــيٌّ بـــالجصِّ واآلُجـــرِّ
المـــدائن أحرقـــوا هـــذا اإليـــوان فـــأخرجوا منـــه ألـــف ألـــف دينـــار ذهـــب واإليـــوان إلـــى اآلن 

 موجود.  
خواصها، فقـال عـن عـين الهـر وأشار المؤلف في كتابه لألحجار الثمينة ومنافعها و    

بأّنـه: حجـر يتكـّون فـي معـدن اليـاقوت، وُسـمِّي بعـين الهـّر ألّن فيـه نكتـة مائيـة كـالروح 
، وتكــون النكتــة المنظــورة فيــه شــبيهة بذبابــة صــافية الّلــون تبــين  الباصــر فــي عــين الهــرِّ



 ٥١ 

 في باطنه كأّنها ماء متدّفق يلعب ُيمَنة وَيْسَرًة. 
يـاح مـن معدنـه وهـو  وذكر األلماس الذي    يوجد مع اليـاقوت إذا أخرجتـه السـيول والرِّ

حصًى، ومن عجيب شأنه أّن َمْن أراد كسره يجعله في ُأنبوبـة َقَصـب، ثـم يضـربه بـأيِّ 
شـــيء كـــان فإّنـــه يتفتـــت. بينمـــا الزبرجـــد هـــو حجـــارة الـــذهب، ويوجـــد فـــي معـــدن الزمـــّرد 

ة واللــون، وخفــة الــوزن، وهــو حجــر يســمى الماســت جــامع ألوصــاف الزمــّرد مــن الرَّخــاو 
أربعــــة أصــــناف، منهــــا الــــذبابي وهــــو أغالهــــا قيمــــة، وأعالهــــا قــــدرًا، وأقواهــــا خاصــــة 
وأجودها، ولونه أخضر صادق الُخضرة، حسن المائّيـة فيـه لَمَعـان، ولـه رونـق وُيسـّمى 

 ذبابّيًا بشبهه بلون ذبابة خضراء، لونها ُيشبه الرِّيش األخضر بريش الطاووس...". 
ومّما قاله المؤلـف عـن ظـرف الـبالد وصـحائح خصائصـها وعجائبهـا مـا جـاء عـن     

حــّرة بنــي ُســليم: بــالقرب مــن طيبــة حجارتهــا ســود، وأهلهــا ســود، وخيلهــا ســود، وبقــرهم 
سـود، ودوابِّهــم ســود، وغـنمهم ســود، وُحمــرهم ســود، وكالبهـم ســود. وأّن الجــامع األمــوي 

 فــي مكــان منــه، ومــن خصــائص دمشــق فــي دمشــق: ال يوجــد فيــه عنكبــوت ال فيــه وال
أيضًا أّنه ال يلدغ في داخلها حيَّة وال َعقرب، وَحّب الَعِزيز ُيؤكل طرّيـًا كأّنـه لَـَبٌن جاِمـٌد 
فيــه ُســّكر، وهــو ال ينُبــت بغيــر بلــِد َقســِطِيِليَّة مــن عمــل أفريقيــة، وهــو ال ُيــزَرع بــل ينبــت 

 ، وورقه مثل َوَرق الكرفس. لنفسه في ُبقعة مخصوصة به، وُيستّدل عليه بورِقهِ 
 
 
 



 ٥٢ 

 
 
 
 
 
 
 

 ثالثًا:
 

K÷Aj¨ªAÀ ±÷AjÒªA 

jrƒªAÀ “ØBZvªA ü 
 

 



 ٥٣ 

 
يحفل العالم يوميًا بسجل نادر وغريب ممثلوه هم الناس في كل مكان... هؤالء البشر 
هم الذين يسجلون عجائبه وغرائبه في سجل التاريخ والسنين... أحداث تتوالى ووقائع 

هدها الجميع، ولكنها في المحصلة تبقى حّية في الذاكرة.. إّنها طرائف وغرائب في يش
 عالم الصحافة والنشر.

 
 الصحفغرائب أ. 

م. أمـا أقـدم صـحيفة ١٤٧٠توجد نسخة من صـحيفة طبعـت فـي ألمانيـة منـذ العـام     
عـــام  فــي العـــالم ال تـــزال قائمـــة فهـــي الجريـــدة الرســمية الســـويدية التـــي تـــّم تأسيســـها فـــي

م. ويتم نشرها من قبل األكاديمية الملكية السويدية لـآلداب. بينمـا أقـدم صـحيفة ١٦٤٥
 تجارية ال تزال قائمة فهي صحيفة "ها أرليمز" في هولندة.

أمـــا الصـــحيفة البريطانيـــة األكثـــر عراقـــة فـــي األصـــل فهـــي صـــحيفة" بيـــروز ووســـتر    
م وظهـرت أسـبوعيًا ١٦٩٠عـام  جورنال" التي تنشر في" ووستر". وقـد تـّم تأسيسـها فـي

م. فـــي حـــين ُأسســـت صـــحيفة" ســـتانغور ١٧٠٩فـــي عـــام  -حزيـــران -منـــذ شـــهر يونيـــو
 م.١٦٩٥ميركيوري" منذ عام 

 ١٧كيلـــوغرام وهـــو عـــدد صـــدر فـــي ٣,٤٠و أضــخم صـــحيفة فـــي العـــالم بلـــغ وزنهـــا    
م من صـحيفة" نيويـورك تـايمز"، وقـد أحتـوى علـى ١٩٦٥عام  -تشرين األول -نوفمبر

ســطرًا مــن  ١٢٠٠٠٠٠صــفحة بمــا فــي ذلــك  ٩٤٦فصــًال وبلغــت عــدد صــفحاته  ١٥
سنتمترًا لصحيفة " كونستيليش" التـي  ٨٩×١٣٠اإلعالنات. وأضخم قياس صفحة بلغ 

 م.١٨٥٩طبعها جورج روبرتس في عام 
ــدُّ صــحيفة" ســاندي تــايمز" البريطانيــة أغلــى صــحيفة حيــث يبلــغ ثمنهــا       كــذلك  ُتَع
صــحيفة يوميــة ناطقــة باإلنجليزيــة، بحيــث يبلــغ  ١٦٩٢فــي أمريكــا  باونــد. وتوجــد ١٥

م فقـد بلـغ عـدد الصـحف ١٩١٠نسـخة يوميـًا. أمـا فـي عـام  ٦٢٠٠٠٠٠٠عدد نسخها 
 صحيفة يومية.  ٢٢٠٢ الصادرة في أمريكا

صــحيفة  ٥٨٠وأكثــر ُقــرَّاء الصــحف فــي العــالم هــم الســويدون حيــث توجــد لــديهم      
ـــغ عـــدد ا ـــة. بينمـــا يبل ـــة يومي ـــة اليومي ـــغ عـــدد  ٤١٠لصـــحف البريطاني صـــحيفة. كمـــا بل



 ٥٤ 

م علـى ١٩٧٨عـام  -آب -أغسطس٢٢األخطاء المطبعية في صحيفة التايمز بتاريخ 
 " خطًأ في عمود واحد فقط!!٩٧حوالى "  ١٩الصفحة 

ولعّل أول صحيفة في العالم بلغ عدد نسـخها مليـون نسـخة هـي صـحيفة" لـو بـاتي     
م. أما صحيفة" دميل ميل" فقـد وصـل ١٨٨٦اريس في عام جورنال" التي طبعت في ب

م. وقـــد ١٩٠٠عـــام  -آذار -مـــارس ٢عـــدد نســـخها إلـــى مليـــون نســـخة ألول مـــّرة فـــي 
حققــت " بومبيــوي جورنــال" اليابانيــة أكثــر أنتشــارًا لصــحيفة فــي العــالم التــي ُأسســت فــي 

 ١٤م إلــــى ١٩٨٦عــــام  -نيســــان -أبريــــل ١م، إذ بلــــغ عــــدد نســــخها فــــي ١٨٧٤عــــام 
% مــــن البيوتــــات اليابانيــــة، ويبلــــغ عــــدد ٣٨نســــخة يوميــــة. ووصــــلت إلــــى  ١٣٤١٨٧

 عضوًا. ٣٠٦٠أعضاء هيئتها 
وتعتبـــر صـــحيفة" ســـاندي نيـــوز بيبـــر" البريطانيـــة أكثـــر الصـــحف المحليـــة أنتشـــارًا،    

ووصــل عــدد نســخ اإلصــدار منهــا تســعة ماليــين نســخة وقُــدِّر عــدد القــّراء حــوالى تســعة 
ـــوبر ١وصـــدر العـــدد األول مـــن الصـــحيفة ألول مـــّرة فـــي  عشـــر مليـــون قـــارىء،  -أكت

 م. ١٨٤٣عام  -تشرين األول
 أطول سلسلة هزلية؟  

أطول سلسلة هزلية بقيـت مسـتمرة فـي الصـدور هـي" طـرف كـاتز نيجـامر" التـي  لعلّ   
كــانون  -أصــدرها رادولــف ديــركس فــي صــحيفة" نيويــورك جورنــال" منــذ شــهر ديســمبر

، حيــث أتــّم مشــواره ابنــه" جــون". أمــا أقــدم السالســل الهزليــة م١٨٩٧فــي عــام  -األول
تشــرين األول  -أكتــوبر١٨فهــي" الطــرف البايخــة" التــي ظهــرت فــي ذات الصــحيفة فــي 

 م.١٨٩٦عام 
 



 ٥٥ 

 غرائب الدورياتب. 
 

أقــدم الــدوريات المســتمرة فــي العــالم هــي" المــداوالت الفلســفية" للجمعيــة الملكيــة التــي    
م. بينمــــا أكثــــر الــــدوريات األســــبوعية ١٦٦٥ -آذار -مــــارس ٦دن منــــذ تنتشــــر فــــي لنــــ

م أكثـــر مجلـــة ١٩٤٧انتشـــارًا هـــو دليـــل التلفزيـــون فـــي أمريكـــا التـــي أصـــبحت فـــي عـــام 
منتشـــرة بحيــــث يبلـــغ عــــدد نســــخها بليـــون نســــخة ســـنويًا. وقــــد بلــــغ معـــدل عــــدد النســــخ 

م ١٩٨٥عــــام  -كــــانون األول -وديســــمبر -تمــــوز -المنشــــورة فــــي الفتــــرة مــــابين يوليــــو
مليــون نســخة شــهريًا  ٢٨. وبلــغ عــدد نســخ مجلــة" مختــار القــارىء"١٦٨٩٦٩٧حــوالى 

م، أمـا فـي ١٩٢٢شـباط مـن عـام  -" لغة، التي ُأسست في شهر فبرايـر١٥وتصدر بـ" 
 -سـبتمبر ٢٨بريطانية فإّن أكثر الدوريات أنتشارًا هـي" راديـو تـايمز" التـي ُأسسـت فـي 

تمـــــوز،  -د المبيعــــات فـــــي الفتــــرة بـــــين شــــهر يوليـــــوم، وبلــــغ عـــــد١٩٢٣عـــــام  -أيلــــول
نســـــخة. وتنتشـــــر  ٩٧٩٠٠٠٠م حـــــوالى ١٩٨٥مـــــن عـــــام  -كـــــانون األول -وديســـــمبر

ـــد مـــورز ألمانـــك" ســـنويًا منـــذ عـــام  ـــة" أول م. وقـــد صـــدر أول عـــدد منهـــا د. ١٦٩٧مجل
 م في لندن. ١٧١٥-١٦٥٧رانسيس مور ف

 الكلمات المتقاطعة

فـي أمريكـا علـى شـكل تسـعة معينـات عرضـية  صدرت أول كلمات متقاطعة معروفـة  
م فــي مدينــة ١٨٧٥عــام  -أيلــول -فــي خمســة معينــات طوليــة وذلــك فــي شــهر ســبتمبر

نيويورك األمريكية. وقد أخترع هذه الكلمات المتقاطعة د. كينيت ميلـر. بينمـا اخترعـت 
 م في بريطانية.١٩٨٣الكلمات المتقاطعة الملونة عام 

صـدرت فـي صـحيفة بريطانيـة قـّدمها" شـيفرد" فـي صـحيفة" وأول كلمات متقاطعة      
م. ونشـر روبـرت تروكـوت ١٩٢٤ -تشـرين الثـاني -نوفمبر٢ساندي أكسبريس" بتاريخ 

 ٣٥٥مربعـًا، وبمسـاحة بلغـت  ٨٢٩٥١في كندا أضخم كلمـات متقاطعـة، وتتـألف مـن 
التـــايمز متـــرًا مربعـــًا. أمـــا الـــرقم القياســـي فـــي زمـــن حـــلٍّ الكلمـــات المتقاطعـــة لصـــحيفة 

ثانيــة فقــط مــن قبــل روي ديــن، وذلــك فــي ســتوديو إذاعــة  ٤٥دقــائق و ٣اللندنيــة فبلــغ 
ــــ ـــة ١٩٧٠كـــانون األول عـــام  -ديســـمبر ١٩فـــي   BBCأل ـــح لقـــب البطول م، وقـــد رب

 م.١٩٨٥-١٩٧٢للصحيفة د. جون سايكس ثماني مرات مابين األعوام 



 ٥٦ 

م، رســـالة مـــن ١٩٦٦مـــن عـــام  -أيـــار -وتســـلمت صـــحيفة التـــايمز فـــي شـــهر مـــايو   
الصـادر فـي  ٦٧٣امرأة تقول بأّنهـا أتّمـت بـذلك التـاريخ حـّل الكلمـات المتقاطعـة للعـدد 

ــــل ٤ ــــل ١٩٣٢نيســــان  -أبري ــــّدم أدريــــان بي لعبــــة إلــــى  ٤٥٢٠م ١٩٨٠-١٩٠١م.  وق
م وحتــى وفاتــه. بينمــا ١٩٣٠كــانون الثــاني عــام  -ينــاير ٢صـحيفة التــايمز اعتبــارًا مــن 

م إســــهامات ١٨٩٤تشــــرين األول عــــام  -أكتــــوبر ٣٠د فــــي قــــّدم آ.جــــي بــــادوك المولــــو 
 م. ١٩٢٦عام  -آب -أغسطس ١٣منذ  منتظمة في تشكيل الكلمات المتقاطعة

 
 



 ٥٧ 

 اإلعالنات؟ غرائبج. 
 

دوالرًا مــن أربعـة ألــوان  ٣٢٧٢٣٠إّن أغلـى ثمـن إلعــالن فـي صــفحة واحـدة بلـغ       
ــة" بــاراد" ويبلــغ عــدد نســخها   -مليــون أســبوعيًا، وذلــك فــي شــهر أبريــل ٢٥,٢فــي مجل

م. فــــي حــــين ُيعــــد أضــــخم إعــــالن فــــي مجلــــة دوريــــة هــــو البــــالغ ١٩٨٥عــــام  -نيســــان
م، وذلــك مــن اجــل إدراجــه فــي ١٩٧٩عــام  -شــباط -فبرايــر ٥دوالرًا فــي  ٣٢٠٠٠٠٠

 مجلة التايمز " الواليات المتحدة ودول ما وراء البحار".   أما الرقم القياسي البريطـاني
تشــرين  -نــوفمبر١٦جنيــه إلعــالن فــي مجلــة راديــو تــايمز بتــاريخ  ١٠٠٠٠٠فقــد بلــغ 

 ٢٧٥٠٠م، وبلــغ ثمــن اإلعـــالن فــي صــفحة مـــن جلــة ســاندي حـــوالى ١٩٧٢ -الثــاني
 جنيه. 
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 ٥٩ 

 م.١٩٨٤
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