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لـ يرد في كتب العربية المتقدمة مصطمح اإلمبلء، كال مصطمح الترقيـ، 
في معناىا المتعارؼ عميو اآلف، فيما مصطمحاف مستحدثاف، ابتدعيما باحثك 

.  عصرناً 
كليس في كتب المتقدميف مف عممائنا ما يقابؿ مصطمح الترقيـ، فيك فف 
مستحدث، كىك مف آثار اتصالنا بالغرب، كلكف ال يعني ىذا أف تراثنا المكتكب 
قبؿ عصرنا، قد خبل تمامان مٌما يدٌؿ عمى ىذا الفف، فقد جاءت فيو رمكز يمكف 
ف لـ يرد نص عمى المصطمح نفسو، كلعؿ مف أقدـ  أف تعٌد مف رمكز الترقيـ، كا 
ـٌ  اإلشارات إلى مدلكؿ ىذا الفف، كضعيـ دائرة لمفصؿ بيف آيات القرآف الكريـ، ث
كضعيـ أرقاـ اآليات كسط تمؾ الدكائر، كنستطيع أف نعٌد رمكز الكقؼ كالكصؿ 
بأنكاعيا المختمفة، المضافة إلى رسـ المصحؼ، جارية مجرل رمكز ىذا الفف 

كمٌما يمكف أف يعٌد مف رمكز ىذا الفف في تراثنا القديـ كضع كممة . المستحدث
.  بعد نياية النص الذم ينقمكنو في ثنايا كتبيـ (أىػ)أك مختصرىا  (انتيى)

أمتنا  مف الرمكز التي استعممياً عمماء كيمكف أيضان أف نعد قسمان 
 (ص)المتقدمكف مندرجة ضمف رمكز ىذا الفف، مف ذلؾ مثبلن استعماليـ رمز 

لمداللة عمى  (ش)لمداللة عمى متف األصؿ الذم يريدكف شرحو، كاستعماليـ رمز 
.  شرح ذلؾ المتف

كلـ تخؿ كتب عممائنا المتقدميف مف إشارات إلى ىذا الفف فقد دعا صاحب 
إلى مراعاة فكاصؿ الكبلـ، كىذا األمر ىك جكىر فيف الترقيـ،  (مكاد البياف)كتاب 

ـٌ حٌث عمى تمييز فصكؿ الكتاب، لتعرؼ مبادئ الكبلـ كمقاطعو، ؼ ف إكمف ث
الكبلـ ينقسـ فصكالن كقصاران، فالكتابة إذا تميزت فصكليا، كصؿ معنى كٌؿ فصؿ 

ذا كاف متصبلن دعا إلى إعماؿ الفكر في  منيا إلى النفس عمى صكرتو، كا 
ـٌ ذكر أف الكيتٌاب قد اختمفت طرقيـ في فصكؿ الكبلـ الذم لـ  تخميص أغراضو، ث
يميز بذكر باب أك فصؿ، فالناسخ يجعمكف لذلؾ دائرة تفصيؿ بيف الكبلميف، أٌما 
كيتٌاب الرسائؿ فيجعمكف لمفكاصؿ بياضان يككف بيف الكبلميف يككف قد قدر رأس 

.  ()إبياـ، كفصؿ السجعتيف يككف في قدر رأس خنصر
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كقد اعتنى عمماء عصرنا بيذا الفف، ككتبكا فيو شيئان غير قميؿ، ككثيران ما 
ذٌيمكا كتب اإلمبلء بمبحث تناكلكا فيو أصكؿ الترقيـ، كحددكا رمكزه، كال أريد أف 
أفصؿ القكؿ فيو، ألف ما نشر عنو في كتابات المحدثيف فيو الكفاية كالغناء، 
فضبلن عف أف كثيران مف جزيئاتو تعتمد عمى ذكؽ الكاتب، ال سيما ما يتصؿ 

. بالتفريؽ بيف الفاصمة، كالفاصمة المنقكطة، كالنقطة 
كيحسف بمف يقـك بتدريس العربية كغيرىا مف العمـك أف يحٌث طمبتو عمى 
استعماؿ عبلمات الترقيـ، كأف ينظر في ما يكتبكنو، ليتأكد مف أنيـ يستعممكف 
ىذه العبلمات، كىذا مٌما ييسر تعميـ ىذا الفف، ككمما كانت العناية بو قكية في 

ف أنفع كأجدل، ألف التبكير في تعميمو يرسخو في ذىف كاالمراحؿ األكلى 
.  المتعمميف، كيمكنيـ مف الجكدة فيو

: أٌما مصطمح اإلمبلء فيقابمو في كتب المتقدميف جممة مصطمحات، ىي
 كقد ارتبط مصطمح ، كالرسـ، كتقكيـ اليد،الخط، كالكتاب، كالكىٍتب، كاليجاء

سكاد )كربما عبركا عف رسـ المصحؼ بعبارة  بخط المصحؼ، (الرسـ)
، ألف المداد الذيف اعتادكا أف يكتبكا بو المصحؼ ىك المداد األسكد، (المصحؼ

، كىذه (المصطمح الرسميٌ )، أك (الرسـ السمفي)كقد يطمقكف عمى خط المصحؼ 
الذم يقصد بو الخط المكافؽ لقكاعد  (المصطمح العرفي)المصطمحات تقابؿ 

الرسـ القياسية، كىك المصطمح العاـ الذم اصطمح عميو الكيتٌاب، في غير رسـ 
.  المصحؼ، كرسـ العركض
مقترنة بفف الخط في عبارة صاحب مفتاح  (إمبلء)كلقد كردت لفظة 

عمـ )السعادة، فقد ذكر أف مف بيف العمـك المتعمقة بإمبلء الحركؼ المفردة 
.  ، كتكررت العبارة نفسيا في كشؼ الظنكف(إمبلء الخط العربيٌ 

كاإلمبلء ىك مصدر أممى يممي، كلـ يرد ىذا المصدر في القرآف عمى 
نما كرد فعؿ مف  المعنى الذم نحف بصدده كال عمى المعنى المغكم العاـ كا 

الذم مصدره اإلمبلؿ، فقد تردد ىذا  (يمؿ)ككرد الفعؿ  (تيممى)مشتقاتو كىك 
 ككميا في معنى ،(فميممؿ)يمٌؿ، كليممؿ، ك)الفعؿ في آية الديف ثبلث مرات بصيغ 

.  اإلمبلء المرتبط بالكتابة كليس المقصكد بو الكتابة نفسيا
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كاإلمبلء في أصؿ كضعو ىك غير الكتابة كالخط، كىك أف يبدأ إنساف ما 
باإلدالء بأقكاؿ كلتثبيت ىذه األقكاؿ يبدأ إنساف آخر أك أكثر مف إنساف ييٌدكف 

 ثـ تطكر مدلكؿ ىذه ،ىذه األقكاؿ، كىذا ىك مفيـك ىذه المفظة في القرآف الكريـ
المفظة فأصبحت فنان مف فنكف التعميـ، كذلؾ بأف يبدأ معمـ أك شيخ بإلقاء درس 
عمى تبلمذتو، كيأخذ ىؤالء التبلميذ يدكنكف ما ييممىى عمييـ، كبعد ذلؾ ظير فف 
مف فنكف التأليؼ اسمو األمالي كأمالي الزجاجي، كابف الشجرم كابف الحاجب 

.  كأبي عمي القالي
كيبدك لي أف معنى اإلمبلء قد تطكر في عصرنا ىذا فأصبح يدؿ عمى 

نما جاء ىذا التطكر الداللي مف المبلبسة الحاصمة بيف اإلمبلء  الكتابة كالخط، كا 
كالكتابة كالخط كقكانيف الكتابة، فعممية اإلمبلء ىذه أصبحت في مركر الزمف 

لؾ ضير، كال مجانبة لقكانيف المغة كتطكر داللة ذبديبلن عف الكتابة كليس في 
.  ألفاظيا

كتب ككتبنا، كتكتبكه، : كاأللفاظ القرآنية المتصمة بالكتابة كثيرة، منيا مثبلن 
كيكتبكف، كاكتتبيا، ككاتب، كالكتاب، كمكتكب كيسطركف، كمسطكر، كمستطر، 

مىا ): في قكلو تعالى (تخطو)كصحؼ، ككرؽ، أما لفظ الخط فقد كرد منو الفعؿ  كى
. ( )(كيٍتب تىٍتميك ًمٍف قىٍبًمو مف كتابو كال تىٍخطُّطوي بىًيمًينؾى 

 ،ككرد ذكر القمـ مرتيف كاألقبلـ مرتيف أيضان، ككرد ذكر المداد مرة كاحدة
عمى مدل اىتماـ ىذا الديف : كغزارة ىذه األلفاظ في القرآف فييا داللة كبيرة

بآالت العمـ كالمعرفة، كمما يعزز ىذا كيقكيو أف أكؿ ما نزؿ مف القرآف عمى 
، كفي القرآف (القىمىـ)كلفظة  (اٍقرىأ). النبي صمى اهلل عميو كسمـ كرد فيو لفظة

مىؽى )أصؿ مف أصكؿ التعميـ  (القىمىـ)تصريح بأف  مىؽ، خى بِّؾى اٌلذم خى اٍقرىأ باٍسـً رى
ـٍ يىٍعمـ ـى اإلٍنسىافى مىا لى مَّ ـى باٍلقىمىـ، عى مَّ ربُّطؾى األٍكرىـ، اٌلذم عى مىؽ، اٍقرىأ كى . (اإلٍنسىافى ًمٍف عى
كقد حصؿ في عصرنا ىذا تفريؽ بيف مدلكؿ لفظ اإلمبلء كلفظ الخط، 
فأصبح اإلمبلء داالن عمى تعميـ قكانيف الكتابة كأصكليا، أما الخط فأصبح داالن 

ة كثمث كغير ذلؾ مف أنكاع ععمى تعميـ فنكف الخط كأنكاعو مف نسخ كرؽ
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الخطكط، كأصبحت كظيفة معمـ اإلمبلء منحصرة بتعميـ تبلمذتو قكانيف الكتابة 
كربما أرشدىـ إلى ما يحسف خطيـ، أما فف الخط فمو درس آخر ييعنى المعمـ 

فيو بتعميـ تبلمذتو فنكف الخط كأنكاعو كليست لو عناية بتعميميـ قكانيف 
.  الكتابة

كالكتابة أم كتابة كانت إٌنما ىي فف مستحدث استحداثو اإلنساف في 
ظير مبلزمة لظيكر المغة، بؿ تمرحمة مف مراحؿ تطكره الحضارم، فيي لـ 

.  ابتدعت بعد مرحمة طكيمة مف مراحؿ تقدـ اإلنساف كرقيو
كليس مف غرضي في ىذا البحث أف أتحدث عف المراحؿ التي قطعتيا 

نما الذم أسعى إليو  مسيرة الكتابة في تاريخ اإلنساف العربي أك غير العربي، كا 
.  ىك معالجة أمر الكتابة العربية ككيؼ نييٌسر تعميميا

كالكتابة عمـ لو قكانينو، ككٌؿ عمـ ال يخمك مف مشكبلت، كجٌؿ ىذه 
المشكبلت متأتية مف خركج الكتابة في كؿ المغات عف أصؿ عاـ ينبغي أف يمتـز 

بو كؿ مف يمارس الكتابة، كىذا األصؿ ىك أف رمكز الكتابة يجب أف تطابؽ 
الممفكظ بو مف األصكات، كفي حد معرفتي اليسيرة أستطيع أف أجـز أنو ليس 

.  تزمت الكتابة فييا بيذا القانكفاؿىناؾ لغة قد 

ككؿ مف لو إلماـ بالمغة اإلنجميزية، في ذىنو ألفاظ كثيرة، قد خالؼ فييا 
ركا إصبلحات كثيرة عمى  الخط المفظى، ككاف باستطاعة عمماء ىذه المغة أف يجي

أصكؿ كتاباتيـ لتخمك ىذه المغة مف تمكـ المخالفات، كلكنيـ لـ يفعمكا ذلؾ، رغبة 
منيـ في المحافظة عمى خطيـ المكركث، مع أف ىذا الخط غير مرتبط بنص 

ديني مقدس عندىـ، كلكنو جزء مف حضارتيـ، كمف مكركثيـ، أما نحف العرب، 
فقد سارعنا إلى الدعكة إلى تغيير خطنا كاستبداؿ الخط البلتيني بو، كقد فات 

ىؤالء الدعاة المخمص منيـ، كالمغرض، أف الخط العربي قد ارتبط بنص لغكٌم 
ىا، اتتكفؿ اهلل بحفظو، فضبلن عف أف أٌم تغيير في صكر حركؼ العربية كأصك
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حبلؿ صكر أخرل محميا سيؤدم  قطع الصمة بتراثنا المكتكب الذم ضـٌ إلى كا 
حضارتنا ككٌؿ ما يتصؿ بيذه الحضارة مف ديف كعمـ كأدب كتاريخ كفف، كال أظٌف 
أف ىناؾ لغة في الدنيا استطاعت أف تحافظ عمى كجكدىا ككيانيا كما استطاعت 

العربية، كىذا ىك سٌر رباني كحكـ إليي لف تستطيع أٌم قكة أف تغٌيره، ميما 
 فالذم تكفؿ بحفظ القرآف تكفؿ بحفظ العربية، ألنيا لغة ،أكتيت مف مكر أك حيمة

القرآف، كلغة مف أينزؿى عميو القرآف، كمف ىنا كجدنا جميع الدعكات الٌتي ظيرت 
 تغيير الخط العربي إلىفي أكاخر القرف الماضي كأكائؿ القرف الحالي الداعية 

كبحجة تيسر تعميمو قد خابت كماتت، كبقي الخط العربي محافظان عمى أصكلو 
كفنكنو، كزاد تمسؾ األمة بو، كشاع كانتشر في أرجاء العالـ، ففي كؿ مكاف 

يرتفع فيو صكت مؤذف تجد أثران مف آثار ىذا الخط، كربما كاف غير العرب أكثر 
جبلالن ليذا الخط، فارتباط الخط العربي بالقرآف أتاح لو  مف العرب تقديسان كا 

لحجج، سكاء اق كٌؿ الدعكات اليادفة إلى تغييره، بأم حجة مف جالصمكد في ك
أصدرت ىذه الدعكات مف مخمصيف أـ مف مغرضيف، كسيبقى الخط العربي ما 

. بقي عمى ىذه األرض إنساف يتمك آيات الذكر الحكيـ

كلكف إيماني بقدسية ىذا الخط ال يحكؿ دكف اإلسياـ في التفكير في 
كضع أسس تيسير تعميمو، ألف عممية التعميـ بيا حاجة إلى إيجاد الطرؽ التي 

كقد ، ا المغة أـ كانت غير المغةقتيٌسر التعميـ، سكاء أكانت المادة التي ييراد تعميـ
ما سعييـ إلى تدكيف كشغؿ أمر تيسير التعميـ باؿ أسبلفنا مف عمماء األمة، 

العمـك في كقت مبكر مف نيضتيـ إال دليؿ بٌيف عمى مدل اىتماميـ في نشر 
العمـك كحفظيا كتيسير تعميميا، كقد فطنكا عمى عظيـ قيمة التدرج في ىذه 

المؤلفات، كتعٌد مؤلفات ابف ىشاـ األنصارم مثاالن عمى ىذا النمط مف التأليؼ، 
كما كضعيـ المتكف الصغيرة، كشيكع المنظكمات التعميمية إاٌل خطكات نٌيرة في 
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.  ىذا السبيؿ

ؿ القكؿ في سبؿ تيسير عمـك العربية صكليس ىمي في ىذا البحث أؼ
نما ىمي منحصر بتيسير تعميـ الكتابة العربية، التي أصبحنا نسمييا  عامتيا، كا 

.  اإلمبلء

كالكتابة العربية مرتبطة بقكانيف عمـك شتى مف عمـك العربية، كالنحك 
ـٌ إلمامان  كالصرؼ كالمغة، كلف يستطع أم متعمـ أف يتقف الكتابة العربية ما لـ يم

تامان بقكانيف العربية، ال سيما ما يتصؿ منيا بالحذؼ، كاإلعبلؿ، كاإلبداؿ، 
كاإلدغاـ، كالكقؼ، كاالبتداء، فضبلن عف إلمامو بأشكاؿ  كالكصؿ، كالفصؿ،

الحركؼ كطبيعتيا، كما ينقط منيا، كما ال ينقط، كما يجكز أف يكصؿ بما قبمو 
.  كبما بعده، ما يجكز أف يكصؿ بما قبمو، كال يجكز أف يكصؿ بما بعده

أعني اإلمبلء، إذف مرتبط ارتباطان كثيقان بتعميـ  فتيسير تعميـ الكتابة،
ىك الكاك،  (دعا)العربية بصفتيا كبلن ال يتجزأ، فالذم ال يعرؼ أف أصؿ األلؼ في 

ىك الياء، قد يخطئ في كتابة ىذيف الفعميف، كالذم  (رمى)كأف أصؿ األلؼ في 
الناصبة لمفعؿ المضارع، قد يخطئ  (أفٍ )ك (أفٌ )المخففة مف  (أفٍ )ال يفرؽ بيف 

، كمف ىنا كجب عمى معمـ (ال)في كتابة ىذيف الحرفيف إذا كلييما الحرؼ 
اإلمبلء أٍف يككف مممان بقكانيف العربية، نحكىا، كصرفيا، كأصكليا حتى يستطيع 
أف ينجح في تعميـ تبلمذتو، فالخطكة األكلى في تيسير تعميـ اإلمبلء تتمثؿ في 

عداده اإلعداد الصحيح، كالعناية بو العناية التي تتناسب  اختيار معمـ ىذا الفف كا 
كلعؿ . كما أككؿ إليو مف كاجب عظيـ يتمثؿ في تعميـ النشء قكانيف الكتابة

تقصيرنا في ىذا األمر ىك الذم حاؿ دكف تعميـ أبنائنا لغتيـ، كىـ في المراحؿ 
.  األكلى مف التعمـ
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كليس في كسع الباحث المنصؼ أف ينكر كجكد مشكبلت في الكتابة 
العربية، كلكٌف ىذه المشكبلت ليست عسيرة الحٌؿ، كقد سعى عمماء أمتنا إلى 

تذليؿ ىذه المشكبلت، فكضعكا المؤلفات الكثيرة في ضبط قكانيف الكتابة العربية، 
ككاف غرضيـ مف ذلؾ ىك حٌؿ ىذه المشكبلت، كالسعي إلى تيسير تعميـ ىذا 

الفف مف فنكف العربية، كالناظر في كتاب كشؼ الظنكف يجد مجمكعة مف الكتب 
ليست قميمة عالجت ىذا الفف، كقد أسيـ عمماء عصرنا في كضع جممة ليست 
قميمة مف الكتٌب عالجكا فييا ىذا الفف، ككاف غرضيـ األكؿ ىك تيسير تعميمو، 

 جميرة ما كتب في اإلمبلء قديمان ()كقد استقصى الدكتكر عبد الفتاح الحمكز
.  مصنفان ( 126  )كحديثان، فبمغت

كمما ييٌسر تعميـ اإلمبلء ىك أف نسعى إلى حصر مشكبلت الخط العربي، 
َـّ نسعى إلى كضع السبؿ التي تذلؿ ىذه المشكبلت، كأضع بيف يدم  كمف ث

: البحث أبرز ىذه المشكبلت كىي

. التفريؽ بيف الضاد كالظاء .1

.  األحرؼ المحذكفة مف الكتابة .2

.  األحرؼ الزائدة في الكتابة .3

.  كتابة األلؼ في آخر الكممة .4

.  التفريؽ بيف التاء المربكطة كالتاء المفتكحة .5

.  الكصؿ كالفصؿ بيف الكممات .6

                                                           

 .39-1/24فف اإلمبلء في العربية  ( )
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.  عبلمات الضبط كالشكؿ .7

.  كتابة اليمزة .8

: التفريؽ بيف الضاد كالظاء

لقد أدرؾ عمماء أمتنا منذ زمف بعيد صعكبة التفريؽ بيف الضاد كالظاء، 
كعٌدكا ذلؾ مف المشكبلت، كقد أشار إلى ىذه القضية ابف الجزرم فقاؿ كىك 

كليس مف الحركؼ ما يعسر عمى المساف مثمو، فإف ألسنة :"يتحدث عف الضاد
. ()" الناس فيو مختمفة، كقؿ مف يحسنو، فمنيـ مف يخرجو ظاءن 

كقد عالج المتقدمكف ىذه المشكمة فكضعكا جممة كتب حصركا فييا ألفاظ 
الضاد كالظاء لييسركا عمى الناس معرفة ىذه األلفاظ، كليفرقكا فيما بيف األلفاظ 
المشتممة عمى ىذيف الصكتيف، كقد ثبت باالستقراء أف األلفاظ التي كردت فييا 

، كمف ىنا كجدنا قسمان مف ()دالظاء أقؿ مف األلفاظ التي كردت فييا الضا
العمماء قد سعكا إلى حصر ىذه األلفاظ ليسيمكا عمى المتعمميف حفظيا، 

فجمعكىا في باب مف أبكاب كتبيـ التي عالجكا فييا قكانيف الكتابة العربية، أك 
.  كضعكا فييا مؤلفان خاصان بيا

كلعؿ ما ييسر ىذا األمر ىك أف يسعى معمـ القراءة عمى ضبط ىذيف 
الصكتيف، كيضع بيف أيدم تبلمذتو أمثمة عمى األلفاظ التي جاءت مشتممة عمى 
نما مرده إلى السماع  ىذيف الصكتيف، كضبط ذلؾ غير خاضع لقكانيف قياسية كا 

ذا عرؼ الناش  جممة أصكؿ األلفاظ الكاردة فييا ىذاف الصكتاف مف ئكالحفظ، كا 
                                                           

 .1/219النشر في القراءات ا لعشر  ( )

، كقد أحصى القمقشندم جممة األلفاظ الكاردة فييا الظاء كرتبيا عمى 3/220صبح األعشى  ( )
 .227-3/220صبح األعشى – حرؼ المعجـ 
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الممكف أف يفيـ أف كؿ ما اشتؽ مف ىذه األصكؿ يشابييا، كاعتقد أف الخمط 
بيف األلفاظ التي تشتمؿ عمى ىذيف الصكتيف ليس كبيران، كمما خفؼ ىذه 

المشكمة في زماننا ىذا إقباؿ النشء عمى حفظ القرآف، تعمميـ أصكؿ تبلكة، 
كمعممك القرآف ىـ أكثر الناس عناية بضبط األصكات، كأكثرىـ مقدرة عمى 

.  ترسيخيا في آذاف طمبتيـ

: األحرؼ المحذكفة مف الكتابة

األصؿ في كتابة األلفاظ أف يشتمؿ الرسـ عمى رمكز األصكات الممفكظة، 
، كىذا ىك القانكف العاـ الذم يخضع لو جميكر ()ليطابؽ المكتكب الممفكظ 

م المدٌكف في تراثنا، كلكف كاضعي الخط العربي لـ يمتزمكا بيذا األصؿ بالكمـ العر
في جميع ما رسمكه مف ألفاظيـ، فرسمكا قسمان مف ألفاظيـ بحركؼ ال تشتمؿ 

ف كانكا يمفظكف  عمى كؿ رمكز تمؾ األلفاظ، إذ حذفكا بعضيا مف الكتابة، كا 
 كىذا النكع مف الحذؼ جرل لقسـ مف المفردات العربية قبؿ التركيب، ،أصكاتيا

 كىذا الحذؼ غير خاضع ،كغالبان ما يككف سببو التخفيؼ كاإليجاز في الكتابة
فظ عميو في رسـ  نما أخذ بو عف طريؽ النقؿ، كحكي لقكانيف نحكية أك صرفية، كا 
تمؾ الكممات التي حذؼ أحد حركفيا مف الرسـ، دكف المفظ، كقد اختصت األلؼ 
كالكاك بيذا النمط مف الحذؼ، كاأللؼ أكثر مف الكاك تعرضان لمحذؼ في الكتابة، 
كربما يككف لحذؼ األلؼ مف الرسـ أصؿ تاريخي يرتبط بنشأة الخط العربي، فقد 
جاءت بعض النقكش العربية القديمة خالية مف األلؼ، في كممات كاف حقيا أف 

. ()تشتمؿ كتابتيا عمى األلؼ 

كالكممات التي حذفت منيا األلؼ في الرسـ دكف المفظ قبؿ التركيب ليست 
                                                           

 .103ص. ـ1976 سنة 3 عدد 5مجمة المكرد ـ/ كتاب الخط لبي بكر بف السراج  ( )

 .305 ك 71الدكتكر غانـ قدكرم الحمد / دراسة لغكية كتاريخية/ رسـ المصحؼ ( )
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 (إلو)ك (اهلل)لفظ الجبللة : كثيرة، كقد جمعيا عمماء الخط العربي كحصركىا مثؿ 
. (ذلؾ)ك (ىؤالء)ك (ىذيف)ك (ىذاف)ك (ىذه)ك (ىذا)، ك(الرحمف)ك (لكفٌ )ك
، كأرل أف حذؼ األلؼ مف ىذه األلفاظ ال يشكؿ معضمة في الكتابة، ال (ذلكـ)

. رة االستعماؿ، كقد استقر رسميا كاعتادتو أيدم النشءمسيما أف ىذه األلفاظ كث

أما حذؼ الكاك مف الكتابة فميس أمره شائعان في الرسـ القياسي، فقد حذؼ 
 ، ()داككد، كطاككس، كراككؽ، كناككس كىاركف : الكاك مف كممات قميمة، مثؿ

فقد كتبكىا بكاك كاحدة، كذلؾ لمتخفيؼ، كربما كتبكىا بكاكيف عمى أصؿ المفظ، 
.  عد داككد، فقد كتبت بكاك كاحدة

كحذؼ الكاك في مثؿ ىذه الكممات ال ييعد مشكمة كبيرة، كذلؾ لقمة ىذه 
الكممات فضبلن عف أف استعماليا في الكبلـ قميؿ، كال ييعد إثباتيا خطأ شنيعان، 
كأرل تسييبلن لتعميـ اإلمبلء أف تكتب ىذه األلفاظ بكاكيف، ليطابؽ الخط المفظ 

فتكتب بكاك، لشيرة ىذه المفظة كيقكم ىذا كركدىا في القرآف  (داككد)عدا لفظة 
.  الكريـ بكاك كاحدة

كىناؾ نكع آخر مف الحذؼ يقع لمكممات في التركيب، فيي في أصؿ 
ؼ لبعض ذرسميا ليس فييا حذؼ، كلكنيا إذا دخمت في التركيب جرل ح

حركفيا، كىذا الحذؼ خاضع لضكابط نحكية أك صرفية، كقد يككف لمتخفيؼ، 
كغالبان ما يسبؽ ىذا الحذؼ مف الرسـ حذؼ في المفظ أيضان، فمثبلن حذؼ ىمزة 

، سبقو حذؼ في المفظ، لزكاؿ ()إذا كقعت بيف عمميف، بالضكابط المعركفة (ابف)
لسككف الباء،  (ابف)مكجب لفظيا، كىك االبتداء بيا، فيي إنما لحقت لفظة 

                                                           

، 167السيد أحمد الياشمي / ، كالمفرد العمـ في رسـ القمـ47عبدالسبلـ ىاركف / قكاعد اإلمبلء ( )
 .143الدكتكر عبدالمطيؼ محمد الخطيب / كأصكؿ اإلمبلء
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العرب ال تبدأ بالساكف، فجيء بيمزة الكصؿ بيا إلى النطؽ بالساكف عند ابتداء 
.  الكبلـ بو

كقد استقصى عمماء الخط مكاضع حذؼ ىمزة الكصؿ لفظان ككتابة، مف 
: ذلؾ مثبلن 

في البسممة الكاممة، كذلؾ لكثرة االستعماؿ  (اسـ)حذفيا مف  -1
كلكركدىا في أكائؿ سكر القرآف الكريـ، عدا سكرة التكبة، كحذفكىا أيضان 

المضافة إلى لفظ الجبللة، إذا افتتحت بيا الكتابة، كلـ يحذفكىا  (اسـ)مف 
باسمؾ )أك  (باسمؾ يا رب)في غير ىذيف المكضعيف، فمك قيؿ  (اسـ)مف 
. ()لتثبت اليمزة ( ابدأ باسـ اهلل)، أك (الميـ

إذا دخمت عمييا البلـ، سكاء كانت الـ جر،  (اؿ)حذفيا مف األداة  -2
كلآلخرة خير مف األكلى، : أـ ال ابتداء، أـ ال استغاثة أك تعجب مثؿ 

. ()كالكتاب لمرجؿ، كيا لؤلغنياء مف الفقراء، كيا لمداىية 

تحذؼ ىمزة الكصؿ لفظان ككتابة إذا : حذفيا مع ىمزة االستفياـ -3
 أـ عمرك؟ كقد داسمؾ زم: دخمت عمييا ىمزة االستفياـ، كما في قكليـ 

: اتفؽ في ىذا الحذؼ الرسـ القياسي كرسـ المصحؼ، قاؿ تعالى
مىى البىنيفى ) . () (اٍصطىفى البىنىاًت عى

ذا دخمت ىمزة االستفياـ عمى االسـ المحمي  ، ثبتت ىمزة االستفياـ، (ؿاب)كا 

                                                           

 .184أدب الكاتب البف قتيبة  ( )
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. ()آلرجؿ ىذا قاؿ لؾ ذلؾ؟ : كحدثت بعدىا مدة، كما في قكلنا

كتيسيران لتعمـ اإلمبلء، اقترح أال يتكسع في حذؼ الحركؼ، كأرل أف تثبت 
فيبقى عمى . (طو)األلؼ في كثير مف األعبلـ التي شاع حذفيا منيا، عدا العمـ 

إذا أضيفت  (ثبلث)كألؼ  (السماكات)صكرتو المعركفة، كأرل أيضان أف تثبت ألؼ 
، أك لـ تضؼ، ليطابؽ رسميا لفظيا، كىذا ىك (ثبلثمئة)في نحك  (مئة)إلى 

في أٌم  (يا)األصؿ في كتابة األلفاظ، ككذلؾ اقترح إثبات ألؼ حرؼ النداء 
ثبات ألؼ الضمير  التنبيو كجاء  (ىا)إذا تقدمت عمييا  (أنا)مكضع كردت، كا 

ثبات ىمزة : اإلشارية، في مثؿ (ذا)بعده  إذا سبقت بحرؼ  (ابف)ىا أنا ذا، كا 
يا ابف الكراـ، كذلؾ لممحافظة عمى صكر ىذه األلفاظ في : في مثؿ  (يا)النداء 

التركيب، كما كانت عميو قبؿ التركيب، خبلفان لمف ذىب إلى حذفيا مف القدامى 
. ()كالمحدثيف 

: األحرؼ الزائدة في الكتابة

األصؿ في كتابة األلفاظ أاٌل ييرسـ فييا حرؼ ال كجكد لو في النطؽ، كقد 
جاءت جميرة األلفاظ العربية ممتزمة بيذا األصؿ، إاٌل أٌف ىناؾ ألفاظان جاءت فييا 
أحرؼ تكتب كال تمفظ، كقسـ مف ىذه األحرؼ جيء بو لغرض صكتي مثؿ ىمزة 
الكصؿ، فقد زيدت في الكتابة ليتكؿ بيا إلى النطؽ بالساكف، فصار ليا كضعاف، 
كضع تيعٌد فيو ليست زائدة إذ ينطؽ بيا، ككأنيا ىمزة قطع، كذلؾ إذا ابتدئ بيا 
الكبلـ، أما إذا جاءت في كصؿ الكبلـ فبل ينطؽ بيا، كعندئذ يككف ليا كضع 

آخر، تككف فيو مزيدة في المفظة كالكتابة، كلكف ىناؾ أحرؼ أخرل رسمت في 
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الكتابة كال ينطؽ بيا في أٌم حاؿ مف األحكاؿ، كقد استقرل عمماء العربية ىذه 
: األحرؼ كمف ثـ حصركا مكاضع زيادتيا، كىذه األحرؼ ىي

: األلؼ- 1

تزاد األلؼ بعد كاك الجماعة المسند إلييا الفعؿ المضارع، كالفعؿ المضارع 
، كفعؿ األمر، في مثؿ ذىبكا، كلف يذىبكا، كلـ يذىبكا، : في حالتي النصب كالجـز

.  كاذىبكا

كاك الجماعة ككاك العطؼ في كعمؿ العمماء زيادتيا بأنو جيء لمتفريؽ بيف 
ـٌ ألحقكىا بكؿ األفعاؿ : األفعاؿ التي تنتيي بحرؼ ال يتصؿ بما يعده، مثؿ كمف ث

، كمف ()المتصمة بكاك الجماعة في الحاالت المذككرة آنفان، كذلؾ طردان لمباب
العمماء مف عمؿ ىذه الزيادة بعمة أخرل، كىي أنيا تفرؽ بيف حالتي اتصاؿ 

، فإذا جيء بو لتككيد كاك الجماعة (ىـ)الفعؿ المسند إلى كاك الجماعة بالضمير 
 لمداللة عمى أف الضمير ،(ضربكاىـ)الحقكا الكاك ىذه األلؼ، فكتبكىا مثؿ 

ضمير منفصؿ، أما إذا كاف ىذا الضمير مفعكالن بو، فبل يمحقكف الكاك ىذه 
في مثؿ ىذا  (ىـ)لمداللة عمى أف الضمير  (ضربكىـ)األلؼ، فيكتبكنيا ىكذا 

ف لـ يتصؿ بالكاك الضمير إضمير متصؿ، ثـ ألحقكىا في سائر المكاضع، ك
. (ألؼ الفصؿ)كقد سمكا ىذه األلؼ الزائدة .  ()، كذلؾ طردان لمباب (ىـ)

مفردة كمثناة، كذكر عمماء العربية أنيا زيدت  (مائة)كتزاد األلؼ أيضان في 

                                                           

 .112لمدكتكر عبدالمطيؼ محمد الخطيب / ، كأصكؿ اإلمبلء189أدب الكاتب البف قتيبة  ( )
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، كذلؾ قبؿ نقط الحركؼ () (فئة)ك (مائة)أك بيف  (منو)ك  (مائة)لمتفريؽ بيف 
عجاميا ككضع رمز خطي لميمزة، كقد دعا قسـ مف العمماء القدماء عمى  كا 

، إذ ال ضركرة ليا بعد أف استقر إعجاـ ()حذؼ ىذه األلؼ كاالستغناء عنيا 
صكر الحركؼ العربية، كأصبح مف اليسير التفريؽ بيف الميـ كالفاء، كالنكف 

كاليمزة، كزاؿ الذم كاف متكقعان حصكلو قبؿ استحداث النقط، ككضع رمزو 
كيعززه أف كثيران مف الناس - فيما أحسب– كمٌما يقكم ىذا الرأم . لميمزة

، كفي ضكء ىذا اقتراح () (ماءه): ييخطئكف في لفظ ىذه الكممة، فيقكلكف
االستغناء عف ىذه األلؼ، كحذفيا مف مرسـك ىذه الكممة، مفردةن كمثناةن، كمف 

في النصب كالجر، ألف  (كمئتيف)في الرفع،  (مئتاف)ك (ًمئىة). ثىـٌ رسميا ىكذا
كتابة ىذه األلفاظ خارجة عف القياس، كفي حذفيا عكدة إلى أصؿ مف أصكؿ 

.  الكتابة، كىك أٌف رسـ الكممات يجب أف يطابؽ لفظيا

 :زيادة الكاك_ 2

في كممات قميمة، أحصاىا عمماء ىذا الفف،  (الكاك) أيضان حرؼ اكزادك
 (أكلى)ك (أكلئؾ)بمعنى صاحبات، ك (أكالت)بمعنى أصحاب، ك (أكلك)كىي

. ()اإلشارية كأكالء 

كمما ييسر ضبط ىذه الزيادة كتعمـ إمبلئيا أنيا قد جاءت مكافقة لرسـ 
المصحؼ فضبلن عف أنيا في كممات قميمة، كقد كثر استعماليا في الكبلـ فاستقر 
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 .27عبدالسبلـ ىاركف /  قكاعد اإلمبلء:كانظر، 201أدب الكاتب  ( )
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.  رسميا، كربما كتبيا المرء مف غير أف يشعر زيادتيا أك يستشكميا

في حالتي الرفع كالجر، كحذؼ في حالة النصب،  (عمرك)كتزاد الكاك في 
العمـ،  (عمر)ىي التفريؽ بينيا كبيف رسـ - كما ذكر العمماء– كعمة زيادتيا 

في حالة النصب، ألف عمران متصرفة، كعمر ممنكعة  (عمرك)كليذا حذفكىا مف 
مف الصرؼ، فيحصؿ التفريؽ بينيما باأللؼ التي تزاد في حالة النصب في كؿ 

، كالذم أكجب زيادة ىذه الكاك في الخط العربي القديـ ىك خمك ()اسـ منصرؼ 
 كلما كانت ىذه العبلمات ،(الحركات كالسككف)الخط آنذاؾ مف عبلمات الضبط 

 (عمر)قد أدخمت عمى رسـ الحركؼ العربية، غدا مف الممكف التفريؽ بيف 
المنصرفة، كانتفى المبس، كفي ضكء ىذا أقترح حذؼ ىذه الكاك مف  (عمرك)ك
، ال سيما أف كثيران مف الناس أصبحكا يمفظكف ىذه الكاك مع ىذا العمـ، (عمرك)

. ككأنيا جزء مف بنيتو، كالتعكيض عنيا بضبط حركؼ ىذيف العمميف عند كتابتيما
عند شكميا، ألف ذلؾ يفرؽ  (عمرك)كقد دعا أبك جعفر النحاس إلى حذؼ كاك 

  (.)بينيا كبيف عمر

: كتابة األلؼ في آخر الكممة

األلؼ حرؼ مٌد كليف، ال يقبؿ الحركة، بخبلؼ الكاك كالياء، كليذا سماه 
، كألنو ال يقبؿ الحركة، لـ يقع في أكؿ الكممة، بؿ يقع في ()سيبكيو حرفان ميتان 

حشكىا كآخرىا، كلٌما كاف ال يصح أف يبدأ كأرادكا أف يجعمكا لو رمزان خطيان ألحقكا 
.  ، كذلؾ ليتكصمكا عمى تصير لفظة كرسمو( )(الـ ألؼ ال)بو البلـ، فقالكا 

                                                           

 .178القمقشندم / صبح األعشى  ( )

 .136أبك جعفر النحاس / صناعة الكتاب ( )

 .3/356الكتاب  ( )
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كحؽ ىذا الحرؼ أف يرسـ خطان قائمان، سكاء أكاف في حشك الكممة أك 
آخرىا، كسكاء أكاف جزءان مف اسـ أك فعؿ أك حرؼ، كلكٌف العرب لـ تمتـز في 
خطيا بيذا األصؿ فإذا جاء ىذا الحرؼ في آخر الكممة، فيي ترسمو مرة ألفان 

، كتارة ترسمو مثؿ الياء (عصا)ك (رجا)، ك(ال)قائمة عمى األصؿ كما في 
، إما إذا كقع ىذا (متى)ك (رمى )ك (إلى)المتطرفة، مف غير أف تعجميا، مثؿ 

الحرؼ في كسط الكممة فتكتبو ألفان قائمة عمى أصؿ رسمو، سكاء أكاف ىذا 
 (رحاه)ك (فتاه)، أـ كاف تكسطان عارضان، في (قاؿ)التكسط أصميان، كما في 

ـى )ك (إالـى )ك (يخشاه)ك . (حتٌا

كلقد تتبع عمماء العربية مكاضع كتابة األلؼ في آخر الكممة، ككضعكا 
ضكابط تضبط كتابتيا باأللؼ القائمة أك عمى صكرة الياء، كعززكا ذلؾ بأمثمة 

كثرة تيسر عمى الناس إتقاف رسـ ىذا الحرؼ، كمٌمف فعؿ ذلؾ عبدالسبلـ ىاركف 
: فقد ذكر أنيا تكتب في صكرة الياء في سبعة مكاضع ىي- رحمو اهلل–

الفتى،كاليدل، كالرحى، : في كؿ اسـ ثبلثي ألفو منقمبة عف ياء مثؿ .1
القفا، : عف كاك، فتكتب باأللؼ القائمة، مثؿ أما إذا كانت ألفو منقمبة

.  كالعصا، كالحجا

 :في كؿ اسـ عربي زائد عمى ثبلثة أحرؼ كليس قبؿ آخره ياء، نحك .2
صغرل، صرعى، كسكارل، كمصطفى، كتترل، أما إذا كاف قبؿ آخره ياء 

عممان فترسـ ألفو  (يحيى)دنيا، كقضايا كثرٌيا، إال : فكتب ألفو قائمة، نحك
كيرل بعض الباحثيف أف . (يحيا)عمى صكرة الياء، لمتفريؽ بينو كبيف الفعؿ 

في صكرة الياء إذا كانت ىذه األسماء  (رٌيا)ك (ثريا)ك (دنيا)نكتب ألؼ مثؿ 
أعبلمان، كال أحسب ذلؾ سديدان كأرل أف تكتب ألفان قائمة في كؿ ىذه 
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.  األسماء، سكاء أكانت أعبلمان أـ غير أعبلـ

مكسى، كعيسى، ككسرل، كبخارل، : في أربعة أعبلـ أعجمية، كىي .3
دارا، : أما غيرىا مف سائر األسماء األعجمية فتكتب باأللؼ القائمة، مثؿ 

.  كأكربا

اسـ )لدل، كأنى، كمتى، كأكلى : في خمسة أسماء مبنية، كىي .4
(. اسـ مكصكؿ)كاأللى  (إشارة

سعى، كرعى، كرمى، :  في كؿ فعؿ ثبلثي ألفو منقمو عف ياء، مثؿ .5
دعا، كرجا، : أٌما إذا كانت ألفو منقمبة عف كاك فتكتب باأللؼ القائمة، مثؿ

.  كعزا

في كؿ فعؿ زائد عمى ثبلثة أحرؼ، سكاء أكاف الحرؼ الزائد عمى  .6
األحرؼ الثبلثة حرؼ مضارعة أـ لـ يكف، كسكاء أكاف أصؿ األلؼ ياءن أـ 

ذا كاف قبؿ األلؼ  كاف أصميا كاكان، مثؿ ييدعى، يسعى، كاستدعى، كييرمى، كا 
استحيا، كيحيا، : ياء كتبت األلؼ قائمة، كراىة اجتماع صكرتيف لمياء، مثؿ

.  كتزٌيا

لى، كعمى، كبمى :  في أربعة أحرؼ ىي .7 أما  (في الجكاب)حتى، كا 
في )ما كال كىبٌل كيا كىا : في سائر الحركؼ األخرل فتكتب ألفان قائمة، مثؿ 

قاعدتيف، - رحمو اهلل– ثـ أضاؼ ( حركؼ جرٌ )كخبل كحاشا كعدا  (التنبيو
: كىما

.  مثؿ كعى ككقى كالجكل كاليكل: ما كانت فاؤه كاكان كتب بالياء .1



 204 

. ()ما كانت عينو ىمزة كتب أيضان بالياء، مثؿ نأل  .2

المكاضع التي تكتب فييا - رحمو اهلل–كقد استكفى عبدالسبلـ ىاركف 
.  األلؼ قائمة في ثنايا المكاضع التي تكتب فييا عمى صكرة الياء

كال بد لمعمـ اإلمبلء أف يككف مممان بمعرفة ىذه المكاضع كميا، فضبلن عف 
صؿ األلؼ الثالثة في األفعاؿ كاألسماء كيحسف بو أف يراجع معاجـ أمعرفتو 

المغة ليضبط ذلؾ، كىناؾ ضكابط تؤدم عمى معرفة أصؿ ىذه األلؼ في األسماء 
ثنية األسماء أك جمعيا، أك إعادتيا إلى مفرداتيا إٍف كانت جمكعان تكاألفعاؿ، ؾ

عصكات، كأصؿ : مثبلن أصؿ األلؼ في عصا كاك، لف مثناه عصكاف، كجمعو ؼ
ألٌف  كاك، (ذرا)قرية كأصؿ األلؼ في : ياء، ألف مفردىا  (قرل)األلؼ في 

. ()عركة : كاك، ألٌف مفردىا (عيرا)مفردىا، ذركة كاصؿ األلؼ في 

أما معرفة أصؿ األلؼ في األفعاؿ فيتكاصؿ إليو إما بتصريؼ الفعؿ، كذلؾ 
برده عمى مصدره، أك بصياغة المضارع منو، فمثبلن األلؼ في سعى أصميا ياء، 

الكاك، ألف مضارعو يدعك، كيتكصؿ  (دعا)كأصؿ األلؼ في  (سعي)لف مصدره 
إلى معرفة أصؿ األلؼ بطريقة أخرل أيضان، كذلؾ بإسناد الفعؿ عمى ضمير الرفع 

 (رجا)المتصؿ المتحرؾ كضمير النفس مثبلن، فإذا أردنا معرفة أصؿ األلؼ في 
كعندئذ نعرؼ أف أصمو كاك، فنكتبو  (رجكت): نسنده إلى تاء المتكمـ مثبلن فنقكؿ

ذا أردنا أف نعرؼ أصؿ األلؼ في الفعؿ سعى نسنده إلى  باأللؼ القائمة، كا 
كعندئذ نعمـ أف أصؿ األلؼ ياء، فنكتبو في  (سعيت): ضمير النفس فنقكؿ

                                                           

، كدليؿ 79-67، 143-139العمـ، أحمد الياشمي  المفرد:  كينظر28-23قكاعد اإلمبلء  ()
 .39-31اإلمبلء كقكاعد الكتابة العربية، فتحي الخكلي 

 .36-32دليؿ اإلمبلء كقكاعد الكتابة العربية  ( )
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.  ()صكرة الياء 

كمٌما ييسر تعميـ كتابة األلؼ في آخر الكممة ىك إعطاء أمثمة كثيرة 
عمييا، فضبلن عف السعي إلى ترسيخ قكاعد ضبطيا في أذىاف ضبطيا في أذىاف 
المتعمميف، ال سيما في المراحؿ األكلى مف مراحؿ التعميـ، كأف يقؼ معمـ القراءة 
عند جٌؿ الكممات التي ترد فييا األلؼ متطرفة، كيبيف لطمبتو سبب مجيء األلؼ 
في الصكرة التي جاءت عمييا، كيحثيـ عمى مراجعة معاجـ المغة لمعرفة ما كرد 
فييا مف كممات أصؿ األلؼ فييا كاك، كما كرد فييا مف كممات أصؿ األلؼ فييا 

.  ياء

: التاء المفتكحة كالتاء المربكطة

أف تكتب مفتكحة، سكاء أكانت في أكؿ الكممة، أك  األصؿ في التاء
تذىب كتأتي، كستذىب كأتى، كبنت، زيت، كتبيف، كمٌما : حشكىا أك آخرىا، مثؿ

يؤيد ىذا أننا إذا أضفنا كممة منتيية بتاء مربكطة إلى ضمير نكتبيا تاءن 
، كىي ()فتاتكـ، كجامعتكـ، كتسمى التاء المربكطة ىاء التأنيث : مفتكحة، مثؿ

ال تأتي إال تأتي إال في آخر الكممة، ككتبت في الرسـ القياسي كما تكتب الياء 
المتطرفة، كزيد عمييا نقطتاف، كعمة ىذا أف العرب تجمع في رسـ ألفاظيا بيف 

، كٌلما كانت ىذا التاء تمفظ في الكقؼ ىاءن، كتمفظ في الكصؿ ()الكصؿ كالكقؼ 
تاءن، جمعكا في رسميا ىذيف الحرفيف، فأخذكا مف التاء النقطتيف، كمف الياء 

فاطمة، أـ كانت : شكميا في حالة التطرؼ، سكاء أكانت متصمة بما قبميا، مثؿ
 كمف العرب مف يمفظيا تاءن في الكصؿ كالكقؼ كىذا ،امرأة: منفصمة عنو، مثؿ

                                                           

 .(84ب  )أصكؿ اإلمبلء الدكتكر عبدالمطيؼ حمد الخطي (
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.  ()يفسر لنا سبب رسميا في مكاضع كثيرة مف المصحؼ تاءن مفتكحة 

المربكطة خاصة باألسماء المفردة منيا كالمجمكعة جمع تكسير،  كالتاء
الظرفية، فيقاؿ  (ثىـٌ )خديجة، كفاطمة، كقائمة، كمؤمنة، كقضاة، كتمحؽ : مثؿ
التي  (ثٌمت)دليبلن عمى تأنيث لفظيا، كلمفرؽ بينيا كبيف حرؼ العطؼ  (ثىمىة)

.  تكتب بالتاء المفتكحة

كعبلمة ىذه التاء أف تككف مسبكقة بفتحة، كأنيا تقمب في الكقؼ ىاءن، 
.  كيجب نطقيا، ما لـ تكف في مكضع كقؼ مف شعر أك نثر مسجكع

أما التاء المفتكحة، كتسمى المبسكطة أيضان، فتأتي في آخر األسماء 
بيت، كزيت، كبنت، كأخت، كفي آخر جمع السبلمة المجمكع  :المفردة، مثؿ

فتيات كمكتبات، كسرادقات، كرجاالت، كتأتي في آخر  :باأللؼ كالتاء، مثؿ
، كتمحؽ الفعؿ الماضي المسند إلى المتكمـ المفرد أك : الفعؿ، مثؿ بات، يبيتي

، كجئًت، كتأتي جزءان مف بناء : المخاطب المفرد أك المخاطبة المفردة، مثؿ جئتي
. ()ليت: بعض الحركؼ مثؿ

سافرت المدرسة، : كتمحؽ الفعؿ الماضي إذ أسند عمى مؤنث، مثؿ
، كالت، كلعمت ،ثٌمت: ككصمٍت القافمةي، كتمحؽ أربعة أحرؼ، ىي  العاطفة، كرٌبتى

كتككف حركتيا مع ىذه األحرؼ الفتحة، فرقان بينيا كبيف تاء التأنيث الساكنة . ()
.  التي تمحؽ الفعؿ الماضي
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كعبلمة التاء المفتكحة أف يكقؼ عمييا بالتاء، سكاء أكانت جزءان مف بناء 
، كبنت، أـ جاءت ممحقة ببناء الكممة ألم : الكممة، كما في مثؿ زيت، كليتى

تاء جمع السبلمة، كالتاء الممحقة بالحركؼ األربعة : غرض مف األغراض، مثؿ
المذككرة آنفان، كىي ليست خاصة باألسماء، بؿ تمحؽ جميع أنكاع الكمـ، بخبلؼ 

. ()التاء المربكطة فيي خاصة باألسماء 

التاء المربكطة كالتاء المفتكحة في الكتابة، : كأرل أٌف تردد ىذيف الحرفيف
قد يسر عمى المتعمميف كتابتيا، كقٌؿ الخطأ في ذلؾ، كلكف قد يخطئ قسـ مف 

فيكتبكنيا . الناس في كتابة بعض الكممات التي حقيا أف تكتب بالتاء المفتكحة
، فقد يخطئ قسـ مف الكتاب كالطمبة، (ثقة)جمع  (ثقات):بالتاء المربكطة، مثؿ

قياسان عمى ما جاء مف الجمكع عمى كزف  (ثقاة)فيكتبكنيا بالتاء المربكطة 
، كقد يخطئكف خطأ آخر، فيضمكف () (سعاة)ك (ديعاة)ك (قضاة): ، مثؿ(فيعمة)

، كىذا (سيعاة)ك (قضاة)قياسان عمى ضـ أكؿ  (ثيقات)أكؿ ىذا الجمع، فيقكلكف 
.  نكع مف التكىـ أك القياس الخاطئ

كشاع في عصرنا استعماؿ أعبلـ منقكلة مف أسماء منتيية بتاء التأنيث، 
كقد اعتاد كثير مف الناس كتابتيا بالتاء المفتكحة، خبلفان ألصميا الذم نقمت 

بالتاء  (حكمت، كرأفت، كشككت، كعصمت، كبيجت)منو، مف ذلؾ كتابتيـ 
المفتكحة إذا كانت أعبلمان، كقد يككف سبب ىذا ىك تأثرنا بما اعتاده إخكاننا 
األتراؾ في رسـ ىذه األعبلـ، كأرل أف تكتب ىذه األعبلـ كما شابييا بالتاء 

المربكطة، التزامان باألصؿ الذم نقمت منو، ألف تاءىا ىي تاء التأنيث التي تمحؽ 
.  األسماء، كعامة العرب يكتبكنيا تاءه مربكطة
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: الكصؿ كالفصؿ بيف الكممات

 األصؿ أف تكتب كٌؿ كممة منفصمة عف الكممة التي قبميا كالكممة التي 
كلكف . ، كىذا ىك القانكف العاـ الذم يخضع لو جميكر الكمـ العربيٌ ()بعدىا 

ىناؾ كممات فقدت استقبلليا في الرسـ، فجاءت متصمة بغيرىا، كىذا االتصاؿ 
قسـ منو اضطرارم، ال بيٌد منو، كذلؾ كأف تككف إحدل الكممتيف مٌما ال يجكز 
الكقؼ عمييا، فمثبلن كثير مف حركؼ المعاني ال يصح الكقؼ عمييا، كالبلـ، 

الباء، كتاء القسـ، ككاؼ التشبيو، كفاء العطؼ كالجزاء كالفاء السببية، فبل بد 
أف تتصؿ ىذه الحركؼ بأٌكؿ الكممات التي تدخؿ عميا، أك أف تككف إحدل 

التأنيث  الضمائر المتصمة، كتاء: الكممتيف مما ال يصح االبتداء بيا، مثؿ
الساكنة، كنكني التككيد الخفيفة، كالثقيمة، فبل بيٌد أف تتصؿ ىذه الكممات بآخر 

.  ما سبقيا مف كممات

كىناؾ سبب آخر يؤدم إلى اتصاؿ كممة بأخرل، كىك اإلدغاـ، فمثبلن 
سكاء أكانت زائدة، أـ استفيامية، أـ (ما)باألداة  (مف)العرب تكصؿ حرؼ الجر 

مكصكلية، كىاتاف مما يصح أف يقع كؿ منيما مستقبلن في الكتابة، إذ يصح أف 
 كلكف جاءتا في الكتابة ،ييبتدأ بأٌم منيما، كما يصح أف يكقؼ عمى كٌؿ منيما

متصمتيف، ألنيما تمفظاف متصمتيف أيضان، بسب اإلدغاـ الذم أدل إليو تقارب 
ميمان، كلٌما زاؿ  (مف)صكتي النكف كالميـ، كقد سبؽ ىذا اإلدغاـ قمب نكف 

ما لئلدغاـ الذم  (ميـ)مف المفظ، زاؿ رسميا مف الكتابة، كسيٌدد (النكف)صكت 
حصؿ بسبب اجتماع صكتيف متقاربيف ككاف أكليما ساكنان، كعمى ىذا جاء قكلو 

ـٍ أيغرقيكا): تعالى طيئاًتي إذا اتصؿ بالحرؼ  (عف)كيحدث مثؿ ذلؾ لمحرؼ  (ًمٌما خى
: ، فيكتبكنيما إذا اتصبل ككأنيما كممة كاحدة، كعمى ىذا جاء قكلو تعالى(ما)
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فَّ نادميفى ) نما قمبت ذكالنكف في مثؿ ىذا االتصاؿ لـ تح. (عىمَّا قىميؿو لىييٍصًبحي ؼ، كا 
، كجاءت الكتابة مكافقة لفظ المستحدث (ما)ميمان في المفظ كأدغمت في ميـ 

.  بسبب اإلدغاـ، ككضعكا العبلمة الخطية المعركفة لئلدغاـ فكؽ الحرؼ المدغـ

 (ما)ك (ال)الشرطية باألداة  (إفٍ )كفي ضكء ىذا نستطيع أف نفسر كصؿ 
 كسبب ىذا ىك اإلدغاـ ،(ال)المصدرية الناصبة بالحرؼ  (أفٍ )الزائدة، ككصؿ 

 (أفٌ )المخففة مف  (أفٍ )المصدرية الناصبة لممضارع ك (أفٍ )أيضان، كقد فٌرقكا بيف 
، (أالٌ )، فكصكليما في الحالة األكلى، ككتبكىما (ال)اتصمتا بالحرؼ  إذا

المخففة مف  (أفٍ )، كحجتيـ أٌف (أٍف ال)كفصمكىما في الحالة الثانية ككتبكىما 
بضمير الشأف المحذكؼ الذم ىك اسميا، كعمى  (ال)قد فصؿ بينيا كبيف  (أفٌ )

كىذا  (أشيد أٍف ال إلو إال اهلل)ىذا جاء رسميما منفصمتيف في كممة التكحيد 
أف اإلدغاـ ليس مكجبان اضطراريان لكصؿ كممة بأخرل، - فيما أحسب–يعني 

كعمى ىذا جاء رسـ جميرة كبيرة مف الكممات التي أيدغـ آخرىا في أكؿ الكممة 
التي بعدىا إدغامان كامبلن مبنيان عمى االنفصاؿ كنظرة يسيرة في القرآف الكريـ 

.  تعطينا أمثمة كافية تؤيد ذلؾ

كىناؾ اتصاؿ بيف كممتيف ليس لو سبب سكل التخفيؼ في الكتابة، مف 
، في نحك (ما)الظرفية بػ (كؿٌ )ك (أيف)ك (حيث)ك (كيؼ): ذلؾ مثبلن اتصاؿ كؿ مف

ٌنما اختارتو . (كٌمما)ك (أينما)ك (حيثما)ك (كيفما) كىذا االتصاؿ ليس اضطراريان، كا 
.  العرب لمتخفيؼ، إذ يؤدم إلى السرعة في الكتابة

جراء تغيير كتابتيما، أك كتابة  كقد يؤدم اجتماع كممتيف إلى اتصاليما كا 
ما بحذؼ حرؼ، كقد  إحداىما، كذلؾ إٌما بتغيير رسـ حرؼ مف حركفيما، كا 
يجتمع الحذؼ كالتغيير في مكضع كاحد مف مكاضع اتصاؿ كممتيف، كما في 

ـى ) فيـ . (عمى ما)ك (إلى ما)ك (حتى ما): كأصميما (عبلـى )ك (إالـ)ك (حتٌا
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االستفيامية لفظان ككتابة كيبقكف الفتحة عمى الميـ دليبلن  (ما)يحذفكف ألؼ 
حذؼ األلؼ، كيكتبكف ألؼ حركؼ الجر في ىذا المكضع ألفان قائمة، كىك األصؿ 

.  في كتابتيا

كمما كقع فيو حذؼ بسب اتصاؿ كممة بكممة ىك التغيير الذم يطرأ بسبب 
ؿ، سكاء أكانت ىذه البلـ، الـ ابتداء اعمى االسـ المحمى ب (البلـ)دخكؿ الحرؼ 

فنكتبيا  (ؿا)أـ الـ جر، أـ الـ استغاثة أـ الـ تعجب، ففي ذلؾ كمو نحذؼ ىمزة 
ذا كاف االسـ المحٌمى باؿ مبدكءان :  لمىحٌؽ، كلمرجؿ، كيالؤلغنياء، كيالمداىية، كا 

المبف، كالميؿ، كالمساف، كدخمت البلـ، فعندئذ تجتمع فيو ثبلث : أصبلن ببلـ مثؿ
المات، كالعرب تكره تكالي األمثاؿ، فبل تكتفي في ىذه الحالة بحذؼ ىمزة األكؿ، 

نما تعضد ذلؾ بحذؼ إحدل البلمات كتكتبيا ببلميف فقط،   (لٌمبف) (لٌميؿ)كا 
. (لٌمساف)

كمٌما يييسر أمر تعمـ مكاضع الفصؿ كالكصؿ بيف الكممات العربية في 
الكتابة أٌف عمماء العربية، قد تتبعكا ىذه المكاضع، فيما كتبكه عف الخط العربي 

 كمٌما يذٌلؿ ذلؾ ،()قديمان كحديثان، كسعكا إلى حصر األلفاظ التي تتصؿ بغيرىا
أيضان أٍف يسعى معمـ اإلمبلء في المراحؿ األكلى مف التعميـ إلى تنبيو تبلمذتو 

عمى ىذه المكاضع شيئان فشيئان، كأال يقتصر في ذلؾ عمى درس اإلمبلء بؿ عميو 
أف ينتفع مف مختمؼ دركس العربية كال سيما درس القراءة كالنحك كالصرؼ، كأف 
ينتفع أيضان مف درس التبلكة لمصمة الكثيقة بيف الظكاىر الصكتية كالكتابة، كال 

.  سيما ظاىرة اإلدغاـ

: عبلمات الضبط كالشكؿ
                                                           

-54عبدالسبلـ ىاركف / ، كقكاعد اإلمبلء323-6/319ىمع اليكامع لمسيكطي : ينظر مثبلن  ( )
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لـ تكف العرب في جاىميتيا تضبط حركؼ كمماتيا بالشكؿ، كعمى ىذا جرل 
كلـ يكف ذلؾ - رضي اهلل عنو- رسـ المصحؼ اإلماـ في زمف سيدنا عثماف

 فقد كانكا ،ييٌشكؿ عقبة في قراءتيـ النصكص المكتكبة مف غير ضبط أك شكؿ
يعتمدكف في ذلؾ كمو عمى السياؽ، كعمى ما كيىبكا مف سميقة تساعدىـ عمى 
القراءة الصحيحة، كلكنيـ بسبب شيكع المحف، اضطركا في النصؼ الثاني مف 
القرف اليجرم األكؿ إلى كضع عبلمات ضبطكا بيا نطؽ كؿ حرؼ تألفت منو 

الكممة، كقد بدؤكا بالقرآف الكريـ، كينسب ىذا العمـ الجميؿ إلى أبي األسكد 
فقد نقط القرآف نقط اإلعراب، ككضع لو عبلمات . (ىػ69)الدُّطؤلي المتكفى سنة 

 ثـ تطكر ،()تفرؽ بيف حركات حركفو، ما كاف منكنان منيا، كما كاف غير منكف 
عممو ىذا عمى يد عبقرم مف عباقرة األمة، ىك الخميؿ بف أحمد الفراىيدم 

، الذم استبدؿ الضمة كالفتحة كالكسرة كالسككف كالتنكيف (ىػ170سنة )المتكفى 
نما ()بعبلمات أبي األسكد الدؤلي  ، كلـ تدمج ىذه العبلمات في بنية الكممات، كا 

جاءت منفصمة عنيا، فالضمة الفتحة كالسككف كضعت فكؽ الحرؼ الذم 
 كرمكز الحركات ىذه ،تضبطو، ككضعت الكسرة تحت الحرؼ الذم تضبطو

مأخكذة مف الكاك، كالفتحة مف األلؼ، كالكسرة مف الياء، كذلؾ لمعبلقة الصكتية 
 كبيذا الضبط استطاع عمماء العربية أف ييسركا ،()بيف الحركات كحركؼ المٌد 

.  عمى الناس النصكص العربية القراءة الصحيحة

كلـ يكتًؼ عمماء العربية بيذا العمؿ الخطٌي، فيما ذىبكا إليو مف تيسير 
النحكية : تعمـ العربية كضبطيا، بؿ بادركا عمى دراسة قكانيف ىذه المغة

كالصرفية كالصكتية، كاعتمدكا في ذلؾ عمى استقراء كبلـ العرب المحفكظ في 
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ف أك المنقكؿ مشافية، كبذلكا مف أجؿ ذلؾ جيدان كبيران،  نصكص تراثيـ المدكَّ
أعانيـ عمى كضع مؤلفات جمعكا فييا تمؾ القكانيف، كبيذا استطاعكا أف يحفظكا 

.  المغة كيصكنيا مف الضياع الذم تمثؿ بشيكع المحف

كقد عٌد قسـ مف الباحثيف المحدثيف خمك بنية الكممة الداخمية مف رمكز 
 كسعى ،التي ىي صكائت صغيرة، مشكمة مف مشكبلت الخط العربي الحركات،

، كلكف لـ () بعضيـ إلى حٌؿ ىذه المشكمة، فكضعكا في سبيؿ ذلؾ جممة مقترحات
ينؿ أٌم مقترح منيا التأييد الشعبي أك الرسمي، كبقي ضبط الحركؼ العربية 

.  عمى ما كاف عميو منذ أف كضع الخميؿ ىذا الضبط إلى يكمنا ىذا

كال يسع الباحث أف ينكر كجكد مشكبلت تتعمؽ بضبط حركؼ الكممة، ال 
سيما بعد أف شاع المحف، كابتعد العرب عف سميقتيـ، كمما زاد ىذه المشكبلت 
تعقيدان تدىكر أكضاع األمة في العصكر المتأخرة، كسرياف ركح الضعؼ كالكىف 

إلييا في كؿ مناحي الحياة، كالمغة جزء مف األمة، تسمك كترقى بسمك األمة 
 كالنيكض بالمغة ىك جزء مف النيكض باألمة، بؿ ىك ،كرقييا، كتضعؼ بضعفيا

مف أكائؿ ما ينبغي أف يشغؿ باؿ كؿ مف يسعى عمى إحداث نيضة عامة تأخذ 
فبل بد أف يسعى كؿ مف ييميـ . باألمة عمى المكاف الذم يميؽ بيا بيف األمـ

كجكد األمة إلى إيجاد السبؿ الكفيمة بحؿ مشكبلت المغة، كمنيا قضية عبلمات 
.  الضبط

إف اإلصبلح المغكم ال يقؿ عف اإلصبلح االقتصادم أك االجتماعي أك 
 كيحسف بكالة أمكر األمة أف يكلكا ىذه ،السياسي، بؿ يأتي في مقدمة ذلؾ كمو

القضية عناية فائقة، كاف يسيمكا في تحقيؽ األمف المغكم مثمما سعكا إلى 
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ؿ لك فكر ـتحقيؽ األمف الغذائي أك السياسي أك االجتماعي، كما أعظمو مف ع
.  كالة أمر العرب في زماننا ىذا في كضع قكانيف تحقؽ لمغة أمنيا كصيانتيا

ذا كاف البحث معنيان بحؿ مشكمة عبلمات الضبط كالشكؿ، فأرل أف نبدأ  كا 
ذلؾ بسف قكانيف تمـز أصحاب المطابع بأف يعمدكا إلى شكؿ كؿ ما يقكمكف 

بطبعو، شكبلن مضبكطان مكافقان لقكانيف النحك كالصرؼ كالمغة، كأف يبدأ في ذلؾ 
لـز تبالكتب المدرسية في جميع مراحؿ التعميـ االبتدائي كالثانكم كالجامعي، كأف 

الييئات الرسمية كغير الرسمية بذلؾ، كأف تككف ىناؾ رقابة لغكية عمى 
المطبكعات، كييشدد في ذلؾ بقدر ال يقؿ عف تشددنا في مراقبة المطبكعات، 

ف . لمحيمكلة دكف نشرىا ما يسيء إلى المجتمع أك الدكلة مف أفكار أك آراء كا 
إدخاؿ عبلمات الضبط عمى كٌؿ ما يطبع ليس أمران عسيران في زماننا ىذا ال سيما 

سياميا في طباعة الحركؼ ذا تحقؽ ذلؾ ،بعد تقدـ أجيزة الحاسكب كا   كا 
كصاحبو عناية بالمعمـ، كسعي حثيث إلى رفع منزلتو الفكرية كاالجتماعية 

 سنككف بذلؾ قد بدأنا في أكؿ الطريؽ الذم ،كاالقتصادية كالتربكية كالعممية
سيؤدم بنا في مدة ليست ببعيدة إلى إحداث نيضة لغكية ال تقؿ عف تمؾ 

النيضة التي حدثت في القرنيف الثاني كالثالث في تاريخ ىذه األمة العظمية 
.  بتراثيا كحضارتيا كجيكد أبنائيا المخمصيف

: كتابة اليمزة

تعد اليمزة مف مشكبلت الخط العربي، كقد سعى العمماء كالباحثكف قديمان 
ؼ كتابة ىذا الصكت مف صعكبات، كقد دعا الفراء مف تكحديثان إلى تذليؿ ما يكت

المتقدميف عمى كتابتيا في صكرة األلؼ أينما كقعت، كلكف دعكتو ىذه لـ تجد 
 كسبب المشكمة أٌف ىذا الصكت لـ تضع لو العرب رمزان ،سبيبلن عمى التطبيؽ

خطيان خاصان بو بخبلؼ سائر أصكاتيا، قد يككف سبب ذلؾ ىك أف أىؿ الحجاز 
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ما كانكا يحققكف اليمزة بؿ يسيمكنيا، كتسييميا قد جعؿ صكتيا غير ثابت، 
فأدل ذلؾ إلى تعدد صكرىا الخطية، كمف ىنا كجدناىا مرة تكتب عمى ىيئة كاك، 

.  كمرة تكتب عمى ىيئة ياء كمرة تكتب عمى ىيئة ألؼ

كلـ يترؾ عمماء الخط العربي ىذا الصكت ىمبلن مف غير ضبط كأحكاـ، 
فبادركا منذ كقت مبكر إلى كضع قكاعد تضبط رسمو، فاستقركا مكاضعو في 

ثر عميو كمف ثـ سعكا إلى كضع قكاعد تحكـ ؤالكمـ العربي، ثـ تتبعكا ما م
: كىذه القكاعد تتأثر بالمؤثرات اآلتية. رسمو

 

.  مكقع اليمزة في الكممة .1

.  حركة اليمزة كسككنيا .2

.  حركة الحرؼ السابؽ ليا كسككنو .3

.  نكع الحرؼ السابؽ ليا .4

كفي ضكء ىذه المؤٌثرات كضع عمماء العربية قكاعد رسـ اليمزة، كتبيف ليـ 
باستقراء يسير أف اليمزة إما أف تقع في أكؿ الكممة أك كسطيا أك آخرىا، 

 .كسمكا األخيرة اليمزة المتطرفة

كثبت ليـ أيضان أٌف اليمزة إما أٍف تككف مفتكحة أك مضمكمة أك مكسكرة أك 
 كالحرؼ السابؽ ليا إٌما أف ، كأٌف ما قبميا يككف عمى ىذا النمط نفسو،ساكنة

ما أف يككف حرفان صحيحان أك حرؼ عمة، كحرؼ العمة إما أف  يككف ىمزة أيضان كا 
 كبعد أف درسكا ىذه المؤثرات كضعكا قكاعدىـ في رسـ ،يككف كاكان أك ألفان أك ياءن 



 215 

ىذا الصكت، كرسمكا ىذه القكاعد بحسب مكقع اليمزة، كتخٌصكا كؿ ىمزة بأحكاـ 
: خاصة بيا، كىذا بياف ذلؾ بإيجاز

: اليمزة الكاقعة في أٌكؿ الكممة- أ

اليمزة الكاقعة في أٌكؿ الكممة إٌما أٍف تككف ىمزة كصؿ مثؿ ىمزة فعؿ األمر 
ٌما أف تككف ىمزة قطع، كتكتب اليمزتاف (اذىب) عمى ىيئة ألؼ، كتكضع  كا 

فكؽ اليمزة إذا كانت مفتكحة أك مضمكمة، كتحتيا إذا كانت  (ء)قطعة 
 كالفرؽ بيف ،مكسكرة، كأما ىمزة الكصؿ فيكضع فكقيا رأس حرؼ الصاد

أكؿ، : اليمزتيف أٌف ىمزة القطع تكتب كتمفظ كقد تككف جزءان مف بنية الكممة مثؿ
 أما ىمزة الكصؿ فتكتب كال تمفظ إال إذا ابتدئ الكبلـ بيا، أٌما إذا كانت في ،كأخذ

كصؿ الكبلـ فبل تمفظ كىي مزيدة دائمان، كال تأتي أبدان جزءان مف بنية الكممة، 
.  كييؤتى بيا لمتكصؿ إلى النطؽ بالساكف

: اليمزة في كسط الكممة- ب

أجمع العمماء قديمان كحديثان عمى أف رسـ اليمزة الكسطية يتحكـ فيو أمراف، 
ضبطيما، أىي متحركة أـ ساكنة؟ كما نكع حركتيا أىي الكسرة أـ الضمة : األكؿ

ذا كاف ،ا أىك ساكف أـ متحرؾقضبط الحرؼ السابؽ ؿ: أـ الفتحة؟ الثاني  كا 
متحركان، أىك مكسكر أـ مضمـك أـ مفتكح؟ كبعد معرفة ىذيف األمريف، يكتبكنيا 
عمى حرؼ عمة يجانس أقكل الضبطيف، كرتبكا الحركات مف حيث القكة كالضعؼ 

الكسرة، ثـ الضمة، ثـ الفتحة، أما السككف فيك أضعفيا، : عمى النحك اآلتي
كقرركا باإلجماع أف الكسرة تجانس الياء، كالضمة تجانس الكاك، كالفتحة 

عمى األلؼ، ألنيا مفتكحة كما  (سأؿ)تجانس األلؼ، فيكتبكف اليمزة في الفعؿ 
عمى الياء، ألف اليمزة مكسكرة، كما قبميا  (سيئؿ)قبميا مفتكح، كيكتبكف الفعؿ 
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، كعندىـ الكسرة في باب اليمزة أقكل مف الضمة، كيكتبكف اليمزة في  مضمـك
عمى الياء، ألنيا ساكنة كقبميا كسرة، كالكسرة أقكل مف السككف،  (ًذئبٍ )مثؿ 

عمى الكاك، ألنيا ساكنة كقبميا  (ميٍؤمف)ك (ييٍؤمف)كيكتبكف اليمزة في مثؿ 
 كعمى غرار ىذه األمثمة يكتبكف اليمزة ،ضمة، كالضمة أقكل مف السككف

.  الكسطية في الكمـ العربي

: اليمزة المتطرفة- ج

عند كتابة اليمزة المتطرفة يينظر إلى الحرؼ السابؽ ليا فإف كاف متحركان 
كتبت اليمزة عمى حرؼ عمة يجانس حركة الحرؼ السابؽ ليا فمثبلن تكتب اليمزة 

عمى الياء، ألف  (قارئ)عمى األلؼ، ألف ما قبميا مفتكح كيكتبكف مثؿ  (قرأ)في، 
ذا كاف ما قبميا  ما قبميا مكسكرة، كفي ىذه الحالة ال يجكز إعجاـ الياء، كا 

. (تباطيؤ)مضمكمان كتبت عمى الكاك كما في 

أٌما إذا كاف الحرؼ السابؽ لميمزة المتطرفة ساكنان، فتكتب اليمزة مفردة 
 كقد يخطئ ،(عبء)، ك(دؼء)ك (شيء)، ك(مؿء)ك (بيطء): عمى السطر كما في

قسـ مف الناس فيكتبكف ىذه اليمزة عمى طرؼ الحرؼ األخير مف الكممة، فإذا 
، كقد ال يمحقكف ياءىا (شيء)فقد يكتبكنيا ىكذا  (شيء)أرادكا أف يكتبكا لفظة 

نقطتيف، كىذا خطأ، كيفعمكف مثؿ ذلؾ في عبء كمؿء كغيرىما مف األلفاظ 
فيكتبكف اليمزة عمى آخر الحرؼ األخيرة  المنتيية بيمزة قبميا سككف،

.  ، كىذا كمو خطأ(عبء، كدؼء، كمؿء)فيرسمكنيا ىكذا 

ىذا مجمؿ قكاعد اليمزة، في مكاقعيا الثبلثة، كالناظر في ىذه القكاعد نظرة 
ظاىرية يجدىا سيمة، كليس مف العسير تعميميا إلى الطمبة، فمف أيف يا ترل 

جاءت صعكبة رسـ ىذا الصكت، الذم يعد رسمو مف مشكبلت الخط العرم؟ مما 
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دعا العمماء قديمان كحديثان عمى أف يفردكه بمباحث خاصة في كتبيـ كمباحثيـ 
.  كىـ لـ يفعمكا مثؿ ذلؾ مع غيره مف حركؼ العربية

: أعتقد أف المشكمة قد جاءت مف أمكر، ىي

تغير كضع اليمزة لطارئ يطرأ عمى الكممة، فقد تككف اليمزة كاقعة  .1
في أكؿ الكممة، ثـ يطرأ فتصبح متكسطة تكسطان عرضيان، كأف يدخؿ عمييا 
ىمزة االستفياـ، ففي مثؿ ىذه الحالة، كيؼ نعامميا ؟ كأم قاعدة نطبؽ 

عمييا ؟ أنطبؽ عمييا قاعدة اليمزة األكلية؟ فنبقييا عمى األلؼ كما كانت 
 أـ نطبؽ ،مكتكبة قبؿ دخكؿ ىمزة االستفياـ، بغض النظر عف حركتيا

 عمييا قاعدة اليمزة الكسطية، كنكتبيا عمى الياء أف كانت مكسكرة؟
ٌنؾ)كلنأخذ مثاالن عمى ذلؾ ىذه الكممات الثبلث  ، كا  ، كأيكـر ثـ ندخؿ  (أذىبي

عمييا ىمزة االستفياـ، فإذا عاممنا ىمزة ىذه الكممات عمى أنيا كسطية، 
؟ أئنؾ؟)كتبت ىكذا  ؟ أؤكـر  كالذم أدعك إليو ىك أف نختار ،(()أأذىبي

الصكرة الثانية، كال نعتد بيمزة االستفياـ، كعندئذ نكتبيا عمى األلؼ، 
ميما كانت حركة اليمزة الثانية، ككأنيا قد جاءت في أكؿ الكبلـ، كليس 

 كمٌمأ يقكم ىذا االختيار عندم ىك أف العرب قد ال ،قبميا ىمزة استفياـ
تعتٌد بالعارض، فضبلن عف أننا نكتب ىذه اليمزة الكاقعة في أكؿ الكممة 

السيف، كما : عمى األلؼ إذا اتصؿ بيا حرؼ غير ىمزة االستفياـ، مثؿ
، السيف أقكل اتصاالن بما بعدىا مف ىمزة (سأكـر)ك (سألقييا)في 

 كقد سبؽ لمجمع المغة ،االستفياـ، التي ال تأتي إاٌل منفصمة عما بعدىا
العربية بالقاىرة، أف أخذ بيذا الرأم فقرر كتابة اليمزة بعد ىمزة االستفياـ 
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 كقد تككف اليمزة كسطية، فيطرأ عمييا ،()عمى األلؼ ميما كانت حركتيا 
طارئ فتصبح متطرفة، فأم قاعدة نطبؽ عمييا؟ ككيؼ نعامميا؟ أتبقى 

كسطية؟ كمف ثـ نبييا كما كانت، أـ نجعميا متطرفة فنطبؽ عمييا قاعدة 
، ثـ ندخؿ عميو أداة (ينأل)اليمزة المتطرفة، كلنأخذ عمى ذلؾ مثبلن الفعؿ 

؟ فبل نعتد (لـ يىٍنأ، كاٍنأ): الجـز لـ، أك نصكغ منو فعؿ األمر، أنكتبيما ىكذا
؟ كفؽ قاعدة اليمزة المتطرفة (لـ يٍفءى، كاٍفءن )بالعارض أـ نكتبيما ىكذا 

.  إذا سيبقت بحرؼ ساكف

كقد تككف اليمزة متطرفة فيطرأ عمييا طارئ فتصبح متكسطة، ككقكع مثؿ 
ىذا كثير في العربية، فكيؼ نعامؿ ىذه اليمزة؟ أنيٌعدىا كسطية؟ فنطبؽ عمييا 

أحكاـ اليمزة الكسطية؟ أـ نبقييا عمى ما كانت عميو قبؿ اتصاليا بيذا العارض؟ 
إذا اتصمت بكاك الجماعة كيؼ نكتبيا؟ كأم  (قرأ، يقرأ، كلجأ، يمجأ)فمثبلن األفعاؿ 

أـ نطبؽ  (لجأكا، قرأكا، كيقرأكف)قاعدة نطبؽ عمييا؟ أنبقييا عمى حاليا فنكتبيا 
كىذا باب . ؟(لجؤكا، قرؤكا، يقرؤكف)عمييا قاعدة اليمزة الكسطية، فنكتبيا ىكذا 

ٌنما  كاسع، كالخبلؼ في رسـ اليمزة بيف العمماء كثير، كال أريد أف أتكسع فيو، كا 
اقترح أٍف نطبؽ قاعدة اليمزة الكسطية في مثؿ ىذا كمو، كالعرب قد تعتد بالطارئ 

. في كثير مف أصكليا 

كيبدك لي أٌف تحكؿ اليمزة المتطرفة إلى ىمزة كسطية عرضان يسبب 
مشكبلت كثيرة في كتابة اليمزة، كىذه المسألة مف أعقد المسائؿ التي تعرض في 
ذا كاف ىناؾ اتفاؽ عمى رسـ قسـ مف حاالت اليمزة المتطرفة  درس اإلمبلء، كا 

: إذا تكسطت عرضا، فإف ىناؾ مكاضيع كثيرة فييا اختبلؼ، فمثبلن األلفاظ
: عبء،كشيء،كدؼء إذا جاءت في الكبلـ نكرة منصكبة غير مضافة كتبت ىكذا

                                                           

 .69فتحي الخكلي / دليؿ اإلمبلء كقكاعد الكتابة ( )



 219 

عبئان، شيئان، كدفئان، كاإلجماع منعقد عمى ىذا، كلكف إذا أضيفت مثؿ ىذه األلفاظ 
 إلى الضمير متصؿ كيؼ تكتب؟

عيبؤه : ىؿ نعٌد ىمزتيا كسطية كنطبؽ عمييا أحكاـ اليمزة الكسطية؟ فنكتبيا
: في حالة الرفع، كعبئو في حالة الجر، كعبأه في حالة النصب، كمثؿ عبء

ضكء كجزء كلجكء كنتكء، مما جاءت اليمزة فيو متطرفة كسبقت بحرؼ ال يتصؿ 
سماء : بما بعده، كيؼ نكتبيا إذا أضيفت إلى ضمير أك ثٌنيت، ككذلؾ مثؿ

كرجاء مما جاء قبؿ اليمزة فييا ألؼ، كيؼ نكتبيا في حالة التثنية كحالة 
اإلضافة إلى الضمير؟ ىؿ يطبؽ عمييا قاعدة اليمزة الكسطية في حالة الرفع، 

سماًئو كبناًئو )كفي حالة الجر فنكتبيا  (سماؤيه، بناؤيه، كرجاؤيه)فنكتبيا 
استثناءن مف ( سماءه، كرجاءه، كبناءه)، أما في حالة النصب فنكتبيا (كرجاًئو

القاعدة، لئبل يجتمع في الكممة صكرة ألفيف متعاقبيف، كحجتنا أٌف العرب تكره 
سماءه كبناءه كرجاءه، : تكالي األمثاؿ، أـ نكتبيا في أحكاليا األعرابية المختمفة

إذا أسند  (يقرأ) (قرأ)ككيؼ نكتب . سكاء أكانت مرفكعة أـ منصكبة، أـ مجركرة
؟ لنفرؽ بيف (يقرأاف)ك (قرأا)إلى ألؼ االثنيف، أنكتبيما قرآ، كيقرآف، أـ نكتبيا 

. ألؼ المثنى التي ىي حرؼ، كألؼ االثنيف في الفعؿ اسـ داؿ عمى المسند إليو

إٌنني اقترح تيسيران ألمر تعميـ اليمزة أٍف تكحد كتابتيا في الفعؿ المسند عمى 
ألؼ االثنيف كفي المثنى المرفكع، فنكتبيما ألفان كاحدة عمييا مدة، ال سيما أف 

النصكص متضافرة عمى أٌف العرب تكره تكالي األمثاؿ فبل تجمع في الكتابة صكرة 
.  ألفيف متعاقبيف

: فقداف كحدة الكتابة- 2

ىناؾ ألفاظ كردت فييا ىمزة جرل اختبلؼ في كتابتيا بيف الباحثيف 
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كما جاء عمى شاكمتيا فمف المؤلفيف مف يكتبيا  (شؤكف)كالمؤلفيف، مف ذلؾ 
رؤكس بكاك كاحدة : كيكتبكف مثؿ. (شئكف)عمى نبرة، فتككف في ىذه الصكرة 

بكاك  (فؤكس)رءكس كيكتبكف : كيضعكف اليمزة عمى السطر، فيكتبكنيا ىكذا
 كأرل أف تكحد ( )(فئكس): كاحدة كاليمزة عمى نبرة ، فتككف في ىذه الصكرة

رسـك ىذه الكممات كيطبؽ عمييا قاعدة اليمزة الكسطية، فتكتب مثؿ شؤكف 
.  كمسؤكؿ كفؤكس كرؤكس، كما شابييا بكاكيف

: مجيء حرؼ عمة قبؿ اليمزة- 3

كثيران ما يأتي قبؿ اليمزة حرؼ عمة كاألمثمة عمى ىذه الصكرة كثيرة، نأخذ 
: عمى ذلؾ األمثمة اآلتية

كليس في كتابتيا في  (بناء): مجيء اليمزة متطرفة بعد األلؼ في مثؿ- أ
ىذه الحالة إشكاؿ، كلكف اإلشكاؿ يككف إذا جاءت منصكبة فكيؼ نكتب 
التنكيف؟ إذا اتبعنا القاعدة التي تنص عمى أٌف الخط العربي يهتكخى فيو 

ألننا في  (بناءان )الكصؿ كالكقؼ، كجب عمينا أٍف نكتبيا في ىذه الصكرة 
، أـ نكتبيا بكضع عبلمة التنكيف (بناءا)الكقؼ نقؼ عمييا باأللؼ ىكذا 

، كىذا الرسـ (بناءن )عمى اليمزة مف غير أفٍ  نمحقيا ألفان؟ فتككف ىكذا 
مكافؽ لرسـ أمثاليا في المصحؼ، كقد أخذ بو مؤلفك كتب الخط كاإلمبلء 

كىك مخالؼ لقاعدة متبعة مف قكاعد الخط، كفي ضكء ىذا . قديمان كحديثان 
أقترح أٍف يمتـز بالقاعدة، فيكتب التنكيف عمى ألؼ بعد اليمزة، عمى ىذه 

ذا كقعت  (بناءان كسماءان كرجاءان )الصكرة  ليكافؽ الرسـي الكصؿى كالكقؼى كا 
اليمزة بيف كاكيف ككانت مضمكمة كيؼ نكتبيا؟ إذا التزمنا بالقاعدة 
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فسنكتبيا عمى كاك، كعندئذ تجتمع ثبلث كاكات كالعرب تكره تكالي األمثاؿ، 
كمف ىنا ذىب جؿُّط العمماء إلى كتابتيا عمى السطر بيف كاكيف كما في 

مكءكدة، أٌما إذا كقعت بعد كاك مد، ككانت مفتكحة، فيكتبكنيا عمى السطر 
كما في مقركءة، كلك طبقنا القاعدة لكتبناىا عمى األلؼ، كلكف الذم جرل 
عميو الكيتٌاب في كتابة أشياء ىذه الكممة أنيـ يكتبكف اليمزة عمى السطر 

ذا جاءت اليمزة الكسطية المفتكحة بعد ياء فقد استقرت ،كما في مكبكءة  كا 
 ،كما في ىيئة، كخطيئة، كمشيئة كبيئة: كتابتيا منذ زمف بعيد عمى الياء

ذا أقررنا كتابة ىذه األلفاظ في صكرىا المذككرة، فبل ينبغي أٍف نتكسع في  كا 
ذلؾ، فنجيز كتابة كؿ ىمزة بعد ياء ساكنة عمى نبرة، كما فعؿ أحد األفاضؿ 

عمى نبرة كرسميا  (يئس)فذىب إلى كتابة اليمزة في الفعؿ المضارع مف 
، خبلفان لما عميو قاعدة كتابة اليمزة الكسطية، كفي ضكء () (ييئس)ىكذا 

. (ييأس)ذلؾ ينبغي أف تكتب عمى األلؼ كصكرتيا ىكذا 

كالذم أدعك إليو ىك أف نمتـز بكتابة اليمزة الكسطية كفؽ قكاعدىا سكاء 
أكاف تكسطيا أصميان أـ عرضيان إاٌل إذا اتصؿ بيا حرؼ مف أكؿ الكممة، كأف 

 (الحركؼ الصحيحة)نتحاشى االستثناءات، كأال نفرؽ بيف الحركؼ الصامتة
 .كحركؼ المدٌ 

إف مشكمة كتابة اليمزة مف أعقد مشكبلت الخط العربي، كال بد مف كضع 
حٌؿ ليذه المشكمة، كأرل أاٌل يترؾ ذلؾ الجتياد الباحثيف، كأدعك إلى عقد مؤتمر 
تتكلى أمره المجامع العربية، كتدرس في ىذا المؤتمر ىذه المشكمة دراسة كافية، 
كتكضع ليا الحمك، كأٍف يتٌخذ بذلؾ قرار، كيعزز ىذا القرار بقانكف تسٌنو الدكؿ 
العربية تيمـز بو ىيئات التعميـ ككسائؿ اإلعبلـ بأنكاعيا المختمفة، ما أدعك إليو 
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ليس بدعة ابتدعيا، فميذه الدعكة سابقة تاريخية، فقد ألـز الخميفة عثماف بف 
األمة برسـ مكحد لممصحؼ لما رأل المسمميف قد - رضي اهلل عنو–عفاف 

اختمفكا في قراءة القرآف، كقد كاف لعممو ىذا أعظـ األثر في صيانة المصحؼ 
التغيير، فضبلن عٌما فيو مف كحدة رسـ المصحؼ عند المسمميف  كمف التحريؼ

.  في مختمؼ عصكرىـ كأماكنيـ مع اختبلؼ أجناسيـ كلغاتيـ

، كعقد ندكات كمؤتمرات لتحقيؽ (األمف المغكم)كأدعك إلى إشاعة مصطمح 
ىذا األمف، الذم ال يقؿ خطكرة عف األمف الغذائي أك االقتصادم أك السياسي، 
ألف فيو صيانة لكعاء فكر األمة، كاألمـ إنما تنيض بفكرىا، كأٌني ليا بذلؾ ما 
لـ ييعزز بإحداث نيضة لغكية تعصـ ألسنة أفراد األمة مف الخطأ، كتصكنيا مف 

.  المحف، في المفظ كالكتابة

كال يظنٌف ظاف أٌف مشكبلت الكتابة منحصرة بمغتنا، فيي مشكمة تنكء بيا 
جميع المغات، كمنيا لغات الشعكب المتقدمة، كىذا العالـ فندريس يحدثنا عف 

شيء مف مشكبلت المغة اإلنجميزية كالمغة الفرنسية عند كبلمو عمى الخبلؼ بيف 
ىذا الخبلؼ يتجٌمى في أكضح صكرة في مسألة " :لغة الكبلـ كالكتابة فيقكؿ

ٍف كثيران، غير أٌف ما تعانيو  الرسـ، فبل يكجد شعب ال يشكك منو، إف قميبلن، كا 
الفرنسية كاإلنكميزية مف جرائو، فد يفكؽ ما في غيرىما، حتى إف بعضيـ ييعٌد 

". (). مصيبة الرسـ عندنا كارثة كطنية

ذا أردنا أف نييٌسر تعمـ اإلمبلء عمينا أف نبدأ بالمعمـ، فعنٌده اإلعداد  كا 
الصحيح، كأف نضع ضكابىطي محكىمة الختيار مف يقـك بتعميـ المغة العربية، كأف 
.  نمنح معمـ العربية ميزات تفضمو عمى غيره مف معممي المكاد الدراسية األخرل
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كلبلرتباط الكثيؽ بيف اإلمبلء كمكضكعات المغة العربية األخرل، ال سيما 
النحك كالصرؼ كاألصكات، يحسف بمعمـ اإلمبلء أف ينتفع مف جميع دركس 
العربية لتعميـ طمبتو أصكؿ الكتابة العربية، كأال يقتصر في ذلؾ عمى درس 

.  اإلمبلء، فالمغة كحدة متكاممة بقكانيف لفظيا ككتابتيا كنحكىا كصرفيا كأصكاتيا

كيحسف بمعمـ اإلمبلء أف يشرح لطمبتو قكاعد الكتابة العربية، كيحثيـ عمى 
استيعابيا، كيعطييـ األمثمة الكافية عمى جزئيات تمؾ القكاعد، كأف ينظر في 
دفاترىـ، كيسعى إلى تصحيح ما يعتكرىا مف أخطاء، كيجرم ليـ اختبارات 

مستمرة لمعرفة مدل إتقانيـ ليذه القكاعد، كمدل مقدرتيـ عمى تطبيقيا كاإلفادة 
.  منيا في إتقاف رسميـ الكممات

كيجدر بمعمـ اإلمبلء أٍف ينتفع مف لكحة الصؼ، ففي استخداميا نفع كبير 
. لمطمبة، ال سيما في المراحؿ األكلى مف التعميـ االبتدائي كاإلعدادم

ٌف اطبلع المعمـ عمى أساليب التدريس الحديثة كالقديمة يساعده في  كا 
.  إنجاح عممية التعميـ في درس اإلمبلء كغيره مف الدركس التي أككمت إليو

كينبغي عمى معمـ اإلمبلء أف ينتفع مف الكسائؿ التعميمية المختمفة، كأٌف 
يبذؿ أقصى ما يستطيع مف جيد ألجؿ تحبيب درس العربية لطمبتو، كىذه 

المسألة تأتي في مقدمة الكسائؿ التي تساعد الطمبة في إقباليـ عمى تعمـ ىذه 
.  المغة كاإلقباؿ عمييا

كينبغي عمى معمـ اإلمبلء أف ينبو طمبتو عمى األخطاء اإلمبلئية الشائعة، 
 كاٍف يحث طمبتو عمى تتبع ىذه األخطاء ،كيسعى إلى بياف أكجو الخطأ في ذلؾ

. فيما يقرؤكنو مف صحؼ كمجبلت ككتب
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كيحسف بالييئات المسؤكلة عف التعميـ أٍف تعقد دكرات تدريبية لمعممي 
اإلمبلء لغرض رفع مستكاىـ العممي كالتعميمي، كأف تككف ليا رقابة حازمة عمى 

عممية التعميـ، كأف تسعى إلى إقامة مسابقات بيف طمبة المعاىد المختمفة، 
كتخصص جكائز لممتفكقيف منيـ، كذلؾ تشجيعان ليـ عمى االستمرار في تفكقيـ، 
كلتشجيع غيرىـ مف الطمبة عمى إتقاف ىذه المادة األساسية مف مكاد العمـك التي 

. يدرسكنيا

، كلف  كيبقى المعمـ ىك أكؿ المسار في تيسير تعمـ اإلمبلء كغيره مف العمـك
تقكـ نيضة عممية في ببلدنا ما لـ تبذؿ الحككمات العربية أقصى ما تستطيع 
مف جيد تستيدؼ فيو صناعة معمـ مقتدر عمى رفد طمبتو بحقائؽ العمـ الذم 
ككؿ إليو تدريسو، كسنبقى متميفيف إلى ذلؾ اليـك الذم يدرؾ فيو كالة أمكرنا 
عظيـ منزلة المعمـ، فيكفكنو حقو، كيضعكنو في المكاف الذم يستأىمو، فرفع 
مستكل التعميـ ينبغي أٍف يسبقو رفع مستكل المعمـ، كاألمـ إٌنما تنيض بالعمـ 

فيؿ يدرؾ . كالمعرفة، كلف يتحقؽ ذلؾ إاٌل إذا نجحنا في صناعة المعمـ الناجح
. كالة أمكرنا ىذه الحقيقة كيسعكف إلى العمؿ بيا، ندعك اهلل أٍف يكفقيـ إلى ذلؾ

 
  


