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ـُ  ال َشَؾ  في أفَّ العربيَّة َلَغة القرآِف ُتواِجُو َتَحدِّياٍت َشِدْيَدًة،  وىي تحدِّياٌت ُتْسِي
: في تراُجِعيا، وُنُفوِر الُمريديف مِنيا، ومْف ىذه الَتحدِّيات

ـُ الُمغات اأُلخرى أو ُمزاَحَمُتيا ليا، وال سيَّما الُمَغة اإلنجميزيَّة في  -ٔ َزْح
. المراحؿ التعميمّية المختمفة

 .ازدواجيَّة المغة، وىي اْزِدواجيَّة َتْنشأ عف ُمزاَحِمة العاّميَّة أو َزْحُميا ليا -ٕ

ِتيـ  -3 َضْعؼ النَّاطقْيف بيا في مجاالٍت َشتَّى؛ ألفَّ المُّغة َتَقوى بُقوَّ
 .وَتْضُعؼ بَضْعفيـ

إْسياـ الناطقيف بيا في تراُجعيا واْنِحسارىا، وىو إْسِياـٌ َيَتبدَّى مف  -ٗ
يَّة عمييا في أثناء َحديِثيـ في الجامعات،   إيثاِرىـ اإلنجميزيَّة، والعامِّ

 .والمعاِىد العممّية المختمفة، وَغْيِرىا

ـُ بعض الباحثيف، والدَّارسيَف في ىذا التَّراُجع، واالنْحِساِر ِمْف ِخالِؿ  -٘ إْسيا
يَّة َمَحمَّيا، واسَتْبدالِيا بيا، زياَدًة عمى  َدَعواِتِيـ إلى إْحالؿ العامِّ

 .محَاوَلة اَلَتخمُّص ِمْف الكتابة العربيَّة

ـُ ِوزارات التَّْرَبية، والتَِّعمْيـ في ىذا التراُجع، واالْنِحسار بإْيثاِر  -ٙ ِإْسيا
 .اإلنجميزيَّة عمييا في بعض التخصُّصات في الجامعات

الثَّْوَرُة العمميَّة في  البالد الناطقة باإلنجميزيَّة َتْفِرُض عمى أبناء العربيَّة  -ٚ
يثاِرىا  .الرَّغَبة في تعمُّـ اإلنجميزية، وا 

ـُ في ُنفوِر  -ٛ ما في العربيَّة ِمْف ُمْشكالٍت في َتَعمُّميا، وىي مشكالُت ُتْسِي
 .الطمبة منيا

ـُ في  وِمَف الُمشِكالِت التي ُيْمِكُف أْف َتُدْوَر في فمؾ العربيَّة َنْفِسيا، والتي ُتسِي
. ُنفور المتعمِّْميف، والُمريديف منيا

و والصَّرِؼ العربّي ِمْف ُصُعوباٍت َتَتبدَّى لمُمَتَعمِّمْيف،  -ٔ ما في النحَّ
. والُمِرْيدْيفَ 
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ـُ في ُنُفْور ىؤالء المتعّمِميْف،  -ٕ ما في الكتابة العربيَّة ِمْف ُصُعوباٍت ُتْسِي
 .والُمِرْيديَف منيا

ورَأْيت أْف تكوَف ىذه الُمحاَضَرة فيما  ُيواِجُيُو المتعمِّموف،  والُمِرْيُدوف ِمْف 
ـَ في الَقَضاِء  ِِ ُصُعوبات في الرَّسـ اإلمالئي بحروٍؼ  عربيَّة، وفيما ُيْمِكُف أْف ُيْسِو

عمى ىذه الُصعوباِت، وىو َقضاءٌ يَتَكفَُّؿ بَتْرغْيب المتعمَّميف، وغيرىـْ في ىذا 
الرَّسـ، ولكْف ًقْبؿ الُولوج  في ىذه  المْسالة ال ُبدَّ ِمْف التَّْنبْيو عمى أفَّ األساتذَة في  
الجاِمعاِت، والَمراِحِؿ التعِميميَّة ُيْسيِموف أيَّما  إْسياـٍ في ُنُفور الطََّمبة  مف  النَّحُو 
ْرؼ العَربيَّْيف، وىو إْسياـٌ يتراَءى لنا في أْثناِء الدَّْرس، أو المحاضرة َجميًا  والصَّ

بيِّنًا، وىذا اإلْسياـ َيَتبدَّى ِمف نواٍح ُمَتَعدِّدٍة أَىمَّيا إىماليـ لمدَّالَلة إىمااًل تامًا، وكأفَّ 
ُف ِمْف عناِصر أو كمماٍت ال وشيَح ليا بالدَّاللة، ألفَّ الغاَية  الكالـ العربّي يتَكوَّ

ْرؼ أْف َيْسَتْوِعَب ىؤالء الطمََّبُة القواِعَد النَّحويَّة   الُقْصوى ِمْف تدِرْيس النَّحو، والصَّ
رفيَّة، ويحَفُظْوىا، ولتَعِزيز ما َأْذَىُب إليو أْعِرُص شواِىَد ِمْف َنْصب المُضاِرِع  والصَّ

بعد فاِء السََّبب، وَرْفِعو ال ُبدَّ ِمْف التَّْنبيو فييا عمى الُمراِد لئالَّ ُيْفِسَد اإلعراُب 
ما َتْأتينا فُتَحدِّثَّنا، عمى أفَّ المراُد ِمْف ىذا الَقْوِؿ، كما َذكر سيبيَوْيو : ُقْوُلؾ: المَعْنى

()  .
. أفَّ اإلتْياَف لـ َيَقْع، وىي َمْسَأَلُة َأدَّت إلى َعَدـ وُقْوع  التَّحديث (أ) 
أفَّ اإلْتياَف َقدَّ َوقََّع، وتَحقََّؽ، وعمى الرَّْغـِ مف ذلؾ فإف  التَّحِدْيث لـ َيقَّْع،  (ب)
وال َتَحدِّثنا، أي أنَّؾ ال ُتولي َتْحديثَنا أيََّة : أنؾ  تأتينا غيَر مَحدِّث، أو:  والُمراد

، وفي كمتا الحالتيف لـ َيَقِع الَحِدْيُث، أي أفَّ ما بعد إلفاٍء يُكْوُف  عناَية، أو اْىتماـٍ
دائمًا َمْنفّيًا في ىذا الَقْوِؿ، وأَضرابو، وأفَّ ما َقْبَميا ُيمكُف أْف يكوف منفيًَّا، وأْف يكوَف 

. ُمْثَبتًا، أو أفَّ ما َبْعَد الفاِء ال ُيصاِحُب ما َقْبَمُو في الدَّالَلة ِمْف َحْيث الُوقوعُ 
ـُ الَمْعَنى عمى أَحِد التََّقِديرْيف، وعميو َفال ُبدَّ ِمْف إىمِالِو، كما في  وقد ال َيْسَتِقْي

بعَد فاء السََّبب، عمى  (فيُمْوتوا) بَنْصب  ( )"ال ُيْقَضى َعمَيْيـ فيُمْوتوا:" َقْولِو تِعالى
َأفَّ الِمَعنى أنَّيـ ال ُبدَّ ِمْف أْف يُمْوتوا إذا َوَقع الَقضاُء، وعميو فإنو ال َيِصحِّ أْف ُيقاؿ 

                                                 

. 3/28: انظر الكتاب.  
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بالرَّْفع َعْطفًا عمى  (فيُمْوُتْوف)وقراَءُة عْيسى، والَحَسف . أفَّ القضاَء واِقٌع فال َيُمُوْتوفَ 
.  ()ما َقْبَؿ الفاء تُْنبُئ عف َعَدـِ وُقْوِع ما َبْعَد الفاِء، وما َقْبَميا

وال َتْطُرِد الذَّْيَف َيْدُعْوف ربَّيـُ بالغداِة والَعِشيِّ :" والَقْوُؿ َنْفُسُو في َقْوِلو تعالى
ـْ ِمْف شْيٍء، وما ِمْف ِحساِبَؾ عمييـ ِمْف َشْيٍء  ُيِرْيُدوَف َوْجَيُو ما عميؾ ِمْف حساِبِي

ـْ فَتُكْوَف ِمَف الظالِمْيفَ  ، عمى أفَّ الَمْعَنى عمى اْنِتفاِء الطَّْرِد الَِّنتفاِء َكْوِف  ()" َفَتْطُرَدُى
حساِبيـْ عميو، وليس عمى اْنِتفاء الطَّْرِد وثُُبْوِت حساِبِيـ عميؾ
()  .

إالَّ  ُتْيِمؿ : ال ُتْيِمْؿ َتْرُسْب، والَمْعنى: وِمْف ذلؾ عمى الَمْذَىِب الَبصرّي َقْوُلؾَ 
ـْ َتْدُخِؿ النَّارَ : ال َتْسِرؽ ُتعاَقْب، وفي: َتْرَسْب، والَقْوؿ َنْفُسُو في َقْولؾ . أْسِم

وال َتْمُنْف "في قراءِة َقْوِلِو تعالى  (َتْمُنفَّ )َبَدٌؿ ِمْف  (َتْسَتْكثر)ولذلؾ قْيَؿ إفَّ 
نَّو َمْرُفْوٌع في األْصِؿ ُسكَِّف تْخفيفًا، أو إْجراًء لمَوْصِؿ ُمْجَرى الَوْقؼ، . ()"َتْسَتِكْثْر  ، وا 

، وَمْف  َتبَعُو، ألنَّو  نَّو َمْجزوـٌ عمى َجواِب النَّْيي عمى َمْذَىب الكسائيِّ وغير ذلؾ، وا 
.   ( )لئالَّ َيْفُسَد المعنى (إالَّ )ال ُيَقدُِّر، 

َمْف َأَكَؿ ِمْف :" وممَّا ُيْمكُف َعدُُّه ِمْف باب ىذه القراءة َقْوُؿ الرَُّسْوؿ عميو السَّالـ
حاَبة"  ( )ىذه الشََّجَرِة فال َيْقَرَبفَّ َمْسِجَدنا ىذا ُيْؤِذنا ال َتَشرَّْؼ ُيِصْبَؾ :"وَقْوُؿ أَحِد الصَّ

.   ( )"َسْيـ

                                                                                                                        

. 36: فاطر.  
رُّ المصوف في عمـو الكتاب  المكنوف: انظر.  ، البحر  9/234: السَّميف  الحمبّي، الدُّ  ، أبو حيَّاف النَّحويَّ

. 7/316: المحيط
 .52: األَنعاـ. 

. 646- 645/ 4: السَّميف الحمبّي، الدّر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف: انظر.  
. 6: المدثر.  
. 10/536، 6/552: السَّميف الحمبَي، الدُّرُّ المصوف في عمـو  الكتاب المكنوف.  
، البرىاف فوري، كنز  العمَّاؿ  في  3/311: الصبَّاف، حاشية الصبَّاف عمى شرح األشموني:  انظر.  

. 15/268: سنف  األقواؿ، واألفعاؿ
. وىذا الحدْيث ُرِوي برواياٍت  َمَتعدِّدة ليس  منيا الَجْزـُ 



 15 

: أْيف ْبيُتؾ أْضِرْب َزْيدًا في الُسْوؽ، عمى أفَّ المعنى: وعميو فال َيصحُّ أْف ُيقاؿَ 
فْنْيِو َأْضِرْب زيداً  . أْيَف َبيُتؾ أُزْرؾ: ، واأَلْولى أْف يقاؿَ "إْف ُتعرِّ

ـْ إال بالتي ىي أْحَسُف حتَّى :" ومف ذلؾ أيضًا َقْوُلُو َتعالى وال َتْقَربوا ماَؿ اليتِي
عمى أفَّ الَمْعنى عمى َحَسب الظَّاىر النَّيُي عف ذلؾ إلى أْف َيْبُمَ   ، ()"َيْبُمَ  أُشدَّهُ 

. أُشدَّه
ما كاف اهلُل لَيَذَر المؤِمنْيَف عمى ما أنتـ عميو حتَّى يمْيَز الَخِبْيث :" وَقُوُلو تعالى

،  عمى أف المَعنى عمى َحَسِب الظَّاِىر أفَّ اهلل تعالى ال َيْتُرُؾ  ()"مف الّطيِّب
المؤمنيف عمى ما أنتـ عميو إلى ىذه الغاَية، وىي التمييز بيف  الَخبيث، والطّيب، 

ـَ َعْمُرو،  عمى أفَّ الظَّاىِر أفَّ الكالـ ال : وىذا مثُؿ َقولؾ ال أَكمِّـ زيدًا حتَّى َيْقُد
ـُ مف المعنى، والُمراد  (حتَّى)يتحقَّؽ حتَّى َيقدـَ َعْمُرو؛ ولذلؾ قيؿ إفَّ  غاية كما ُيْفَي

.  ()أفَّ اهلل ُيخمُِّص ما  بينكـ  باالبتالِء إلى أف  يميز الخبيَث مف  الطيِّب
ولَتْعزْيِز ما َمرَّ  َأْعِرُض َبْعَض اآليات الُقرآنيَّة ُيْنِبُئ ظاِىُرىا عف ُمخاَلَفة َبْعِض 

ُأُصْوِؿ النُّحاِة  وَقواِعِدىـ  َلْو ُحِمَمْت  عمى ىذا الظَّاىر، وىي ُمخاَلَفٌة َتُعْوُد إلى 
. ُخُضْوِعيا ِلُسْمطاِف  الَمْعنى، إْذ َلْوالىا لما تُبيِّف ىذا الَمْعنى الُمراُد، كما َيْظَيُر لي

ـْ اْثَنتي َعْشَرة أْسباطًا ُأَمماً :" قْوُلُو تعالى- 1 َتْكُمُف ىذه المخاَلفة :  ( )"وَقطَّْعناُى
، عمى الرَّْغـ ِمْف أفَّ  َتِمْييَز ىذا "ِسْبط: َجْمُع  َتْكِسْير لمقمَّة ُمْفَرُده (أْسباطاً )في أفَّ  

الَمَعُدْوِد ال ُبدَّ ِمْف أْف يُكْوَف ُمْفَردًا، وفي  أفَّ ىذا التمَّيز ال ُبدَّ ِمْف أْف ُيطابَؽ  
. الَمْعُدْوَد في التَّأِنْيِث، ولكنَّو ُمخاِلٌؼ لو

ٍِ ال  تَُتبيَُّف إالَّ  (أسباطاً )َويَتَبدَّى لي أفَّ  َكْوَف التَّمِيْيز  َجْمعًا  ُيْنبُئ عف َداللٍة
عندي  : بِو، وىي أفَّ  كؿَّ  واَحِدٍة مف ىذا الَعَدِد  ِفْرَقٌة، أو مْجُموَعُة، كما  َتُقْوؿُ 

                                                                                                                        

. 2/462: ابف  األثير،  الّنياية في غريب  الحديث، واألثير: انظر.  
. 6: األنعاـ.  
. 179: آؿ عمراف.  
. 3/508: انظر  السميف الحمبّي، الدُّرُّ المصوف في عمـو الكتاب  المكنوف.  
. 160: اأَلعراؼ.  
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، وىو ُمراٌد   ِِ ، والُمراُد اإلَنباُء َعْف ىذه الكْثَرِة ـَ ِعْشُرْوَف َسَمكًا،  وعِنْدي ِعْشُروَف ِدَراِى
عمى خالِؼ ِعْشِرْيف ِدْرىمًا، أو َسَمَكًة؛ ألفَّ كؿَّ مجموَعة أو واِحِدٍة منيا َتْشَتِمُؿ 

. عمى ِعْشرْيَف، وأفَّ الُمراَد ِمْف ِعْشرَيَف ِدْرىمًا، أْو  َسَمَكًة الِعْشُرْوَف َفَقط
وعميو  فإفَّ  ما في ىذه اآلَية الكِرْيمة يْنبُئ عف أفَّ الُمراُد كؿُّ واِحَدٍة َمْجُمْوعة 

ُز ىذا اإلْنباَء أفَّ السِّْبط َوَلُد الَوَلد، أو   (اْثَنتْي َعْشَرة)ِمْف  َتْشَتِمؿ عمى ِعْشِرْيَف، وُيعزِّ
ـْ َيِزْيدوف عمى اثَنَتي  ياُتُيـ، وُى ـْ إْسحْؽ، عميو السَّالـُ وُذرِّ الِبْنِت، عمى أفَّ األْسباَط ُى

ِيْيُز المحذوؼ ُمْفَردًا ُمؤنَّثاً  . َعْشَرَة لو ُقدِّر التمَّ
ُينْبئ َعف الّتْكثيِر، والمباَلَغِة وال سيَّما إذا  َحَمْمناُه  (َقطَّعَّناُىـْ )وُيَعّزُزه أفَّ الِفْعَؿ 

حاٌؿ ال َمْفُعْوٌؿ  (اْثَنَتي َعْشَرةَ )، عمى أفَّ (َصيَّرَ )عمى ظاِىِره ُدْوف َتْضمْيِنُو َمْعنى 
. ثافٍ 

ِصَفٌة  الثنتي َعْشَرة،  (أسباطاً )َوَيَتبدَّى لي أيضًا أنَّو  ُيمكُف  أْف  ُيَتَوىَّـ أفَّ 
َِ ِعْشُرْوَف أْوالٌد أو  َبَدؿ: كما في أقبَؿ َخْمَسَة َعَشَر رجاٌؿ، وأقَبَؿ

، عمى أفَّ  ()
فة أْولى إذا  َرِغْبنا في َحْمِؿ الُقرآِف عمى ظاِىِره . الصِّ

، عمى أفَّ  (ِمَئةٍ )بَتْنويف "  ()وَلِبُثوا في  كْيِفِيـ ثالَثمَئٍة سِنْيفَ :" َقْوُلُو َتعالى- 2
ِِ : الُمراَد، كما َمرَّ  ، وىو ُمراٌد  (ثالثِمئةٍ )كؿُّ واِحَدٍة منيا تشتمؿ عمى الَعَدِد َنفسِو

ُز ذلؾ  أفَّ  الَعَدد  الِكثْيَر  ُِ َعِف المباَلغِة، كما َيْظَيُر لي، وَلعّؿ، ما ُيَعزِّ ُيْنبُئ
،   47: ، الحج66، 9: ، اأَلْنفاؿ96: البقرة)ُيطاِلُعنا في القرآِف  كثيرًا، كاألَلِؼ 

دة14: العنكبوت ، وثالثة (66: اأَلنفاؿ)، واألَْلَفْيف (65: ،  األنفاؿ5: ، السجَّ
: البقرة)، واألَُلْوؼ (125: آؿ عمراف)، وَخْمَسة  اآلالؼ (124: آؿ عمراف)اآلالؼ 

افَّات)، وِمَئِة األَْلِؼ (243 (. 4: المعارج)، والَخْمسيف أْلفًا (147: الصَّ

                                                 

ؿ: انظر.   ، السَّميف الحمبّي،  الدُّرُّ المصوف في عمـو  الكتاب 6/20: ابف يعيش،  شرح  المفصَّ
. 5/484: المكنوف

. 25: الكيؼ.  
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القرآف  الكريـ )أْربعِة  وَتِرُد  الِمَئُة َغْيَر ُمضاَفٍة إلى َعَدِد في مواِضَع مف 
وَغْيَر ُمضاَفة في َمْوِضَعْيف        (512، النور 261، 259، 259: البقرة

( 66، 65: األنفاؿ)النُّْور، وَترُد المئَتْيف في موِضَعْيف  (66، 65: األنفاؿ)
وَيَتَبدَّى لي أفَّ في  ىذه الُمخاَلَفِة َجْذبًا  لالنِتباه، وَتْشِوْيقًا، ألفَّ الُمْبَدؿ منو ُبَعدُّ 

حَاؾ  ُز ذلؾ قراَءُة الضَّ ، عمى (ِسُنْوف)َتْوطَئًة، أو َتْمييدًا لمَبَدِؿ الَمْقُصْوِد لذاِتِو، وُيَعزِّ
. أنَّيا خبر ُمْبَتدأ َمْحُذْوؼ، ألنَّيا َمْقُطْوَعٌة َعِف الُمْبَدِؿ منو إْعراباً 

َز ما َمرَّ َقْوُلو َتعالى إْف َيُكْف منكـ ِعْشُرْوَف صاِبروَف :" ولعؿَّ ما ُيْمِكُف أْف ُيَعزِّ
، والُمراُد أفَّ كؿَّ (ِعْشُروفَ )صَفٌة ِلػ  (صاِبروفَ )، عمى أفَّ " ()َيْغِمُبوا مئَتْيف ، كما َمرَّ

ْبر، والِجياِد، وعمى أفَّ ىذه  واِحٍد ِمْنيـ يمكف أْف ُيَعدَّ ِعْشِرْيف في الثَّباِت، والصَّ
، عمى أنَّيا ِمْف باب  فة تقوـ مقاـ التَّْمِييِز في الدَّالَلِة، أو الَبَدِؿ،  كما َمرَّ الصِّ

فات التي َغَمَبْت عمييا االسميَّة، وُيمكُف أْف يكوَف التقَّديرُ  عِشروَف رجاًل ): الصِّ
. َحماًل عمى الَمْعنى (صابرًا، أو صاِبرْيف

ُز ذلؾ أيضًا َقولو تعالى تُْنبُئ  (أعماالً )عمى أفَّ "  ( )باألْخَسِرْيف َأعماالً :" وَيعزِّ
. عف  اْختالِؼ األنواعِ 

ال ُيْحَذُؼ َحْرؼ الَخفض َمِع :   ()"وَتْرَغُبْوَف أْف  َتْنكِحُوُىفَّ :"  َقْولُو َتعالى -ٖ
ـَ ِمْف  لة إالَّ إذا  تحقَّؽ أْمُف المَّْبس، كما َذَكر النُّحاة، وعمى الرَّْغ المصاِدر الَمَؤوَّ
َعَدـِ تَحقُِّقِو في ىذه اآلَية  فإنَُّو  ُحذَؼ،  ولعؿَّ  في ىذا الَحْذِؼ تْنِبْييًا عمى 

االضطراِب النَّْفسي الَّذي ُيَسْيِطُر عمى ىؤالء، وىو اْضطراٌب َيْكُمُف في الرَّْغَبِة 
إذا َقَصَد المتكمـ  (في)َيَتعدَّى بَوساَطة  (َرِغبَ )في ذلؾ، أو َعَدِميا؛ ألفَّ الِفْعؿ 

، ألفَّ اأَلْولياَء َيْرَغُبوف (َعفْ )ذلؾ، وَأراَده، وبوساطة  ِِ ـْ ُيِردُه ، إذا لـ َيْقِصْدُه، وَل
في ِنكاِح الَجميمة الُمْوِسَرة، وال َيْرَغُبْوَف في ِنكاِح ِمْف ال َتتواَفُر فييا ىاتاف 

فتاِف، في  الغالِب،  وليس بُمْسَتْبَعد أف تتحقَّؽ الرََّغبة في نِكاِح  الفَّقيرِة  الصِّ
 .الَجْمَيمة

                                                 

. 65: األنفاؿ.  
. 103: الكيؼ.  
. 127: النساء.  
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َـّ َعُموا وَصمُّوا كثيٌر ِمْنيـُ :"  َقْوُلُو تعالى -ٗ وا النَّجوى الذَّيف "، " ( )ث وَأَسرُّ
وغيُر ذلؾ ِمما ُيَعدُّ ِمْف باب  مطابقة الِفْعؿ لفاِعِمو  َتْثِنَيًة، "  (  )...َظَمُموا

مْيِر،  وىو إْبداُؿ ُينِبُئ َعْف  وجمعًا، عمى أفَّ االْسـ الظَّاِىَر َبَدٌؿ ِمْف ىذا الضَّ
، والشُُّمْوِؿ، واالْسـُ  ِمْيَر ُيْنبُئ ِعف الُعُموـِ َجْذِب االِنتباِه، والّتْشِوْيؽ، ألف الضَّ

الظاِىُر ُيِزْيؿ ذلؾ، عمى أنَّو ُمَفسٌِّر لو، إذا لـ َتْرَغب في إعاَدتِو عمى اْسـ آَخر 
 . َقْبَموُ 

وَنْنَتيي مف ذلؾ ُكمِّو إلى أفَّ لمَمْعنى أَثرَا بيِّنًا في الَحركة اإلعرابيَّة، وىي 
َمْسَأَلٌة َتَتبدَّى بُوضوح وجالء تامَّيف في كثيٍر ِمْف مسائؿ النَّْحِو، كالَقْطِع في 
النَّْعِت، والَبَدؿ، والمفعوِؿ معو، والَمْنُصْوِب عمى االْخِتصاِص، والمستْثنى، 

َسْقيًا ليـ، وغير ذلؾ  مف  المسائؿ  : والمعُطْوؼ، والـِ  التَّْبِيَيِف في مثؿ
 .اأُلْخرى التي ُيمِكُف إْخضاُعيا لُسْمطاِف الَمْعنى

ِِ َنِقْؼ عند  َدُعْونا َقْبؿ الُوُلْوج في ُمْشكالِت الرَّْسـ اإلمالئّي العربّي، وصُعوباِتِو
: أْقواؿ  بْعِض الدَّاِرْسيف غير الَعَرب في ىذا الرَّْسـ

ْوـِ في أيَّاـ المعتمد-ٔ ما َرَأْيُت لمَعَرِب شْيئًا أْحَسَف ِمْف  ىذا :" َقْوُؿ َمِمؾ الرُّ
ـْ عميو الشَِّكْؿ، وما أْحُسُدىـ عمى َشْيٍء َحَسدي إَياُى

، عمى الرَّْغـِ مف أنَّو ال  " ()
َيْعِرؼ قراَءة الَخّط العربّي، وعميو فإفَّ الذَّي َأْعجَبُو فيو، وَفَرَض ُسْمطاَنُو عميو 

. اْعتداُؿ ىذا الخطِّ، وىندَسُتُو، وُحْسُف مواِقِعِو، وَمِراتُبُو، كما ِقْيؿَ 
 َقْوُؿ أَحِد المسَتشرقيف الذي كاف أْستاذًا لمغَّات الّشْرقَية في جامعة -ٕ

إفَّ الَطَمَبة َقْبؿ االنِقالب األِخْير في ُتْركّيا  كانوا  َيْكتُبوف ما  ُأْممي :" إسطاْنبوؿ
عمييـ ِمْف المحاَضراِت بالحروؼ العربيَّة، وبالسُّْرَعة التَّي اْعَتْدُت عمييا؛  ألفَّ  
الكتابَة العربيَّة ُمختزَلٌة ِمف َنْفِسيا، أما الَيْوـَ  فإفَّ  الطََّمبة يكتُبوف ما ُأْممي عمييـ 
ـْ  بالحروؼ  الالَّتينّية، ولذلؾ ال َيْفَتُؤْوف  َيسَأُلْوَف أْف ُأِعْيَد ليـ الِعباراِت  ِمرارًا، وُى

َمْعُذْوروَف في ذلؾ؛ ألفَّ الكتابة اإلْفرنِجيََّة ُمَعقََّدة والكتاَبَة العربيَّة واضِحٌة ُكؿَّ 

                                                 

. 71: المائدة.  
. 3: األنبياء.  
. 45: الّصْولي،  أدب الكاتب.  
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الُوضوح، فإذا  ما  َفَتْحَت أيَّ ِخطاب فمٍف َتَجَد  ُصُعْوَبًة في ِقراَءة َخطٍّ فيو، وىذه 
 " . ()طبيَعُة الكتابة العربيَّة، الُسُيولة، والوضوح

َدَعَوُة أَحِد المستشرقيف األمرْيكيِّيف إلى َعَدـ التَّعدْيؿ، أو التَّغيير في الكتابة -ٖ
العربيَّة في رسالٍة إلى لجنة َتْيسير  الكتابة العربيَّة في مجمع المَّغة العِربيَّة في 

 . ()القاىرة بعد أْف قرأ اإلعالَف الذي َيُدوُر في فمؾ َتْطِويِر الكتابة العربيَّة

 أفَّ أَحد الفنَّانيف اأَلْمريكييف شيَد  بجماؿ الخّط العربي وُحْسنِو، عمى الرَّْغـِ -ٗ
 .مف أنَّو  ال يعِرُفوُ 

وِمَف الَخَطأ أْف َنُظفَّ  أفَّ النَّصَّ  المكتوَب  ُيْعَتَبُر  تمثياًل  :"  َقوؿ فندريس-٘
َنْكُتُب كما َنَتَعمَّـُ - َدقيقًا  لمكالـ، فَمْسنا عمى َعْكِس ما يَتَصوَُّر  كثَيٌر  ِمَف النَّاسِ 

كما َيْكُتُب  َغْيُرنا، إفَّ َأَقؿَّ النَّاس ثَقاَفًة   (أو  ُنحاِوؿ أْف  َنْكُتب)بؿ إنَّنا َنْكُتُب 
َيْشُعروَف مجرَّد َوْضِع أْيِدييـ عمى القمـ بأنَّيـ  َيْسَتْعِمموَف لغًة  خاصًة  غير الّمغة 

ىذا الِخالُؼ  َيَتَجمَّى في َأْوَضح ُصَوِرِه ... المتَكمَّمة، ليا َقواِعُدىا، واستَعماالُتيا 
ْف كثيرًا غير أفَّ  ما  ، فال ُيْوَجُد َشْعٌب ال َيْشُكو منو إْف قمياًل، وا  في َمْسأَلة الرَّْسـِ
تعاِنيو الفرنسيَّة، واإلنجميزيَّة ِمْف َجرائِو َيُفْوُؽ ما في َغْيرىا، حتى إفَّ َبْعَضُيـ َيُعدُّ 

، واأَلْسباب  ُمِصيَبة الرَّْسـ عندنا كارثًة وطنيًَّة؛ لذلؾ َيُيمَّنا أْف َنْعِرَؼ َمدى ىذا الشَّرِّ
 . ( )..."التَّي َأدَّْت إليو، وَأنواع الدَّواء التَّي ُيْمكُف أْف ُيعالج بيا

ْسـِ  عوبات في الرَّ وَبْعُد فَمَعؿَّ أىـ ما ُيْمِكُف َعدُُّه ِمْف باب  الُمْشكالِت، والصُّ
: اإلمالئيّ 
َحْذُؼ َبعض الحُروؼ عمى الرَّْغـ ِمْف َتواُفرىا في الُنْطِؽ، وىو َحْذؼ  -ٔ

ىذا، : ُيَؤدِّي إلى أّف يكوَف المكتوُب عمى خالِؼ المنطُوِؽ، كما في
وىذه، والرَّْحمف، وداود، والسَّماواِت، وغيِر ذلؾ ِمف مسائؿ الّحْذؼ 

 .المختمفة

                                                 

. 351: فوزي عفيفي، نشأة، وتطوُّر الكتابة الخطية العربيَّة: انظر.  
. 351: فوزي عفيفي، نشأة، وتطُور الكتابة الخّطية العربيَّة: انظر.  
. 405: فندريس، المغة.  
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زِياَدة َبعض الحروِؼ عمى الرَّْغـِ ِمْف َعَدـ تواُفِرىا في المَّفِظ، وىي  -ٕ
مائِة، : زياَدٌة ُتَؤدِّي إلى أْف ُيخاِلَؼ المكُتْوُب الَمْنُطْوَؽ، كما في

وَعْمرو، وتِعُبوا، وَأولي، وأوكسجيف، وَغْيرىا، والَقْوُؿ َنفْسو في َحْذِؼ 
ألؼ اْبٍف وزياَدِتيا، وىاء السَّكْت في الوقِؼ التي ُتْحَذُؼ في َوْصِؿ 

 .الكالـ

تَعدُُّدُ ُصَوِر الحرِؼ الَّذي ُتْرَسـُ عميو الَيْمَزة، إْذ ُتْرُسـُ عمى ألٍؼ، أو  -ٖ
 .واٍو، أو ياٍء، أو ُمْنَفَردةً 

 .تواُفُر ُصْوَرَتْيف لأَلِلؼ الميِّنة المُتَطرِّفة، العَصوّية، والياء الُمْيَممة -ٗ

ؿ الكممة -٘  .ىمزُة الَوْصِؿ، وَىْمَزُة الَقّطع: َتواُفُر صوَرتْيف لمَيمَزِة في أوَّ

َـّ، : الَفْصُؿ، والَوْصُؿ المَّذاف ُيطاِلعاننا في بعض األَلفاِظ، كما في -ٙ ِم
الـ، وِحَيَنِئذ، ووْيكأفَّ   وَعَـّ، وا 

َتواُفُر بعض األْصواِت التَّي قد تكوف ُمتشاُبيًة في الَمْخَرِج، والَوْصِؼ،  -ٚ
اد والظَّاء، والذَّاؿ، : وىي ِمْسَاَلُة ُتَؤدِّي إلى التََّعثُِّر في َرْسِميا، كما في الضَّ

والثَّاِء، والسِّْيف، والقاؼ، والكاؼ، والخاِء، والَغْيِف، والياِء، والجيـ، وغير  
ُز ذلؾ أفَّ إحدى  ذلؾ مما ُيطاِلُعنا في كثيٍر ِمَف المَّيجات العربيَّة، وُيعزِّ

ًِ الَعْيف َىْمَزًة كما  (الشُّحوح)القبائؿ  دة َتْقِمُب في اإلمارات العربيَّة المتحَّ
 .َعذِّْبناؾ: أدَّْبناؾ في: في

الِتقاُء السَّاكْنيِف ُيَؤدِّي إلى َحْذِؼ الياِء، أو الواو، أو األِلِؼ زياَدًة عمى  -ٛ
َحْذِؼ أِلِؼ الَوْصؿ في التَّراكيب المََّغوّية، وىي َمْسأَلٌة َتْجَعُؿ الممُفْوَظ عمى 

        و  ()" وال َتْسِقي الَحْرث:" ِخالِؼ المكتوِب، كما في َقْولو تعالى
،           " ()ال َتتَّخذوا الكاِفرْيَف َأْولياءَ "، و  ()"كذلؾ يْحيي اهلُل الَمْوتى"

                                                 

. 71: البقرة.  
. 73: البقرة.  
. 144: النساء.  
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إنَّما َيْخَشى اهلَل ِمف عباِدِه " ، و ()"َيْوـَ َيْدُع الدَّاعي  إلى َشْيٍء ُنُكرٍ "و 
 . وغير  ذلؾ ِمْف مواِطَف الَحْذِؼ الثَّرَّة في ىذه الَمْسَأَلة ()" العمماءُ 

يْمألوف، ويممؤوف، ويممئوف، : َتَعدُّد رْسـِ بَعِض األَلفاِظ اإلمالئّي، كما في -ٜ
 وَيْممؤف

عوباِت، وَتْرِسْيِخيا ما يْأتي : وُيْسِيُم في تعِزيز ىذه الُمشكالِت، والصُّ
ُسْوَف َففَّ اإلمالِء مف مسائمو المختمفة َمْسمكّيًا، وعممّيًا؛  -ٔ ُِ ُيَدرِّ َعَدـ َتَمكُّف َمْف

إْذ يْكَتُفْوف بحفظ قواِعِده، وُأُصْوِلو،  وىي َمْسَأَلُة ُتَؤثَِّر في الُمتَعّمْميف مف 
يح، والنُُّفوُر ِمف ُدُرْوس اإلمالء ـُ إْتقاف الرَّْسـ الصحَّ . َحْيُث َعَد

َأْوضاُع الُمْممْى ِمْف َحْيُث إْتقاُف النَّْطِؽ َمْخرجًا، وِصَفًة، وَأْوضاُع الُمْمَمى  -ٕ
 .عمييـ ِمَف المتعمميف مف َحْيُث ُحْسُف االْسِتماِع، وغيره

ـُ  -ٖ ـُ َتَنبُِّو كثيٍر مَف المتعمِّميف إلى مواضع األغاْلط  اإلمالئية، وَعَد َعَد
ـَ  الالـز ِمْف َحْيُث  التَِّصوْيُب، وَىْجرىا في كتاباِتيـ  إيالئيا االىتما

َبُيـ في الكتابة  ؿ إلى ما ُيْمِكُف أْف ُيَرغِّ المختمفة، وعميو فال ُبدَّ ِمَف التََّوصُّ
 .الصَّحيحة، وُينفَِّرىـُ ِمْف َغْيِرىا

ْرِؼ التَّي يمكُف أْف  -ٗ ـُ الَتمكُِّف مف اإلحاطة ببعض ُأُصْوِؿ النَّحو والصَّ عَد
يكوَف ليا َأَثُر بيٌِّف في َرْسـِ بعض األَلفاظ، كتمؾ التَّي تشتمؿ عمى 
الَيمَزة،  واأللؼ المّينة المتَطرِّفة، والتَّاِء المربوطة،  وىي  َمْسأَلٌة 

، (إْف شاَء اهللُ )ِإْنشاَء اهلُل : ُتَؤدِّي إلى شُيوع الَغَمِط  أْحيانًا، كما في
ؿ الكممة َألؼ َقْطٍع، وَكْتِب تاء  التَّأنيث التَّي  وَجْعِؿ كّؿ َأِلِؼ في أوَّ
ـُ َمْفُتوَحًة، وَكتِب التَّي َتْمَحُؽ الِفعؿ الماضي  َمْربوَطًة،  تمَحؽ االْس

 .وغير  ذلؾ

                                                 

. 6: القمر.  
. 28: فاطر.  
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ازِدواجيَّة الّمغِة، وىي َمْسَأَلٌة قِد َتَجَعُؿ الُمْمَمى َعَمْييـ، أو َبْعَض الكَتَبِة  -٘
يَّة ألَثرىا الَقِويِّ فييـ  .يمْيُمُوَف إلى َكْتب بعض األلفاظ بالعامِّ

 ُشيوع بْعِض المَّيجات عمى أْلِسَنِة بعض الُممَمى عمييـ، وىو شيوٌع َيْفِرُض  -ٙ
اِد،  عمييـ سمطاَنُو في الكتابة َأحْيانًا، إذ َيْبدو ذلؾ في الَخْمط بيف الضَّ

والظَّاِء، والذَّاؿ والزَّاي، والقاؼ، والغْيف، والخاِء، والَغْيف، والَيْمَزة 
 .والعَيِف، والياِء والِجَيـ، وغير ذلؾ ِممَّا يطاُلعنا في قاعات الدَّْرس

َعَدـ إجادة َبْعِض َمْف ُيَدرِّسوف الطَمبة لبعض قواِعِد الَخطِّ العربّي،  -ٚ
 .وُأُصْوِلو، وىي َمْسأَلُة ُتَؤدِّي إلى الغمط في َرْسِميا

في الَمراِحِؿ الَتعميميَّة - في الغالب- َحْصُر َتعمُّـ َففِّ اإلْمالِء العربيّ  -ٛ
 .اأُلْولى، وىي مراحُؿ قد ال َيَتمكَُّف الطََّمَبُة فييا ِمَف اإلحاطة بيذا الَففِّ 

َحْصُر التَّْنبْيو عمى اأَلغالِط اإلمالئية في أساتذة الّمغة العربيَّة، أمَّا غيرىـ  -ٜ
فال َأثَر ليـ في ذلؾ، وبذلؾ ُيْسِيموَف في إشاَعِة ىذه األغالط زياَدًة عمى  

، في  ذلؾ ـْ  .أفَّ بعَضيـ ُيَزيِّنوف كتاباتيـ بيا، وىـ ُأْسَوُة الطَّمَبة وُقْدَوُتُي

َتأثُّر بْعِض الطَّمَبة، والُمَدرسيف  يرْسـ المصحؼ الذي ُيَعدُّ غير َقياِسيِّ  -ٓٔ
في رْسـِ كثيٍر مف األلفاظ، كزيادة األلؼ بعد الواو، والَحْذِؼ، وَكْتب  الَتاء 

، وغير  ذلؾ  .المربوطة في بعض المواِطف مفتوَحة، والِياء بال إْعجاـٍ

ـُ وسائؿ اإلعالـ المكتوبة في إشاعة الغَمِط، كما في قطع ألؼ  -ٔٔ إْسيا
 .،  وغير  ذلؾ(ُمْوسيقا)الَوْصؿ، واأللؼ المّينة المتطرِّفة، كالموسيقى 

وعمى الرَّغـْ ِمَف المحاوالِت الثَّرَّة لتيسير الّرْسـ اإلمالئي وتقريبِو إلى الطَّمَبِة، 
: والُمَتعمِّميف فإنَّيا  لَّما ُتْؤِت  ُأُكَميا، وِمْف ىذه المحاوالت

الدَّْعَوة إلى استبداؿ الكتابة الالتينيَّة بالكتابة العربيَّة، وقد تبّنى ىذه  -ٔ
الدَّعوة  عبد العزيز  فيمي، وداود جمبي، واألب أنستاس الكرممي، وسعيد 

. عقؿ، وغيرىـ



 23 

الدَّعَوة إلى وُجْوب َفؾِّ الحروؼ العربيَّة، وَفْصِميا عمى أْف ُيْوَضَع بعد كؿِّ  -ٕ
َحْرٍؼ حرٌؼ َيُدؿُّ عمى حرَكِتو، ومف أْنصاِر ىذه الدَّعوة حّقي الميالسّي، 

. وَمعروؼ الّرصافّي، ويونس عبد الرزَّاؽ السامَّرائّي، وغيُرىـ
الدَّْعَوُة إلى إلغاء اأَلوجو اإلمالئيَّة المتَعدِّدة التي ُتطالِعَنا في رْسـ الَيْمَزة،  -ٖ

يادة، والَوْصؿ والَفْصِؿ، وغير  ذلؾ،  واألَلؼ الميَّنة المتطرِّفة، والزِّ
وِمْف أْنصاِر ىذه الدَّْعَوِة لجنة اإلمالِء في مجمع المَّغة العربيَّة في 
القاىرة، ولجنة المغة العربيَّة في المجمع العممي العراقّي، وأساتذة 
المغة العربّية في دار المعمَّميف  العالية  في بغداد، وعبد العميـ 

. إبراىيـ، وغيره ممَّف َصنَّفُوا في  الرَّْسـ اإلمالئيّ 
. اِختيار مْذَىٍب مف َمذاِىب القداَمى في الرَّْسـ اإلمالئّي، وردِّ آخر -ٗ
الدَّْعوة إلى توحيد  قواِعد الرَّْسـ اإلمالئّي، وُأصولِو، وَنْبِذ تمؾ اأَلْوجو التَّي   -٘

. َتْفِرُض الَتعِقْيَد الذي يْنفر منو  المَتعمِّموف
 

 في مجمع المغة 1947وقد بَدَأت محاوالت تيسير الرسـ اإلمالئّي وتقريبو عاـ 
العربيَّة في القاىرة الذي شّكؿ لجَنًة  ليذه الغاية في ىذا العاـ، وىذه المجنة تتكوف  

، ومحمد الخضر حسيف، وزكي الميندس، وحسف حسني عبد  ِمْف عمي الجاـر
الوىاب، والدكتور منصور فيمّي، والدكتور  أحمد  أميف، وفي الجامعة العربّية في 

ـ، وفي المجمع العممي العراقي، ومعيد دار  1948المؤتمر الثقافي ليا عاـ 
. المعمميف العالية في بغداد

وقد أْسَيمْت في ىذه المسألة ندَوة مناىج المغة العربّية في التعميـ  قبؿ 
.  ( ) ىػ1409الجامعيَّ في الرياض عاـ 

                                                 

. 327، 1/301: فف اإلمالء في العربيَّة: انظر إْسيامات ىذه المجاف في كتابنا.  
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وتطالِعنا إْسياماٌت لبعض الدَّارسيف في ىذه المسألة كالدكتور مصطفى جواد، 
ومحمد  بيجة  اأَلثرَي، والدكتور رمضاف عبد التَّوَّاب، ومنير القاضي، ومتَّى 

عقراوي، والدكتور  شوقي النجار، والدكتور أحمد الخراط، وعبد العميـ إبراىيـ،  
. والدكتور  محمد عمي  سمطانّي،  وغيرىـ

وَبْعُد فإفَّ تْيْسير الرَّْسـِ اإلمالئي وتقريَبو إلى الطمّبة والمريديف َضروَرٌة ال ُبّد 
، وىي َشْكوى ُتَؤدِّى إلى  منيا، ألفَّ الشِّكوى ِمف بعض مسائمو في َذْرَوه السَّناـِ

. النَُّفْور ِمف العربيَّة

ويَتَبدَّى لي أفَّ التَّيسير يمكف أْف َيُدوَر في فمؾ ما َأَدُعو إلى اأَلْخِذ بو بال 
: َتُردٍُّد، وىو َيْشتمؿ عمى ما َيأتي

 عصوَيةَّ أّيًا كاف للاًا الدَّْعوة إلى كتابة األلف المّيَنة المَتطرِّفة أ -ٔ
ُِ َأَخَذ َقَصَب السَّْبؽ  َأْصُميا، لُيطاِبَؽ الَمْنُطْوُؽ المكُتْوب، وىي َدْعَوٌة

الَّذي َدعا إلى َكْتب األَِلؼ   ( )(ىػ377: ت )فييا أبو عمي  الفارسيّ 
ٍِ باأَلصؿ المعيارّي المَتَوىَّـ،  الثالثة ألفًا عموديَّة مف غير اْعتداٍد

وىي َمْسَأَلة ُتَؤدِّي إلى توحْيد رْسميا في األسماء  الثَّالثّية المعربة 
والمبنَية، العربية واألعجمية، والرُّباعيَّة، وما يِزْيُد عمييا، وال ُمْحِوَج 

إلى رْسـ َبْعض األَلفاظ شذوذًا لتحقيؽ أْمف  المَّْبِس، أو لمَتخمُِّص ِمْف 
.  توالي اأَلمثاؿ، وغيِر ذلؾ

دعا، َرمى، اْسَتْدعا، : وعمى َوْفؽ ما َمرَّ ُتْكَتب األَلفاظ التالية باألَلؼ العصوية
ارَتَمى، عصًا، فتا، ُمْصطفا، عيسا، ُمْوسا، حتَّا، َمَتا، ِكْسرا، ُعاَل، ُدنيا، َيْحيا 

عممًا، وِفْعاًل، َرأا، َشأا، موسيقا، يافا، ريَّا عممًا، وِصفة، ودنيا عممًا، وصفة، وكال، 
. وِكمتا، وَأنَّا

                                                 

، األَلفاظ الميموزة، وعقود اليمز: انظر.   ، ابف 298: ، ابف الدَّىَّاف، باب اليجاء45- 44: ابف جنيِّ
 .40: درستويو، كتاب الكتَّاب
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ياَدة التي ال يواِفق فييا الَمْنطُوُق المكتُوَب، - 2 الدَّْعَوة إلى إلغاء الزِّ
: والحروُف التَّي ُتزاُد في الرْسِم اإلمالئّي ىي

و ببيودٍر - أ ُز الدَّْعَوَة إلىالواو التي تزاد في َعْمرٍر  الَتخمُّص ِمْف ، ولعؿَّ ما ُيَعزِّ
يادة مف قيوِد في ىذه الكممة : ىذه الواِو ما ُقيَِّدت بو ىذه الزِّ

. لَعْمُر اهلل ألْفَعَمفَّ : أْف تكوف عممًا، فيي ال ُتزاُد في ِمثؿِ  -
ـُ ُمَكبَّراً  -  .أْف يكوف ىذا ا لَعَم

 .أْف يكوَف ٌمفَرداً  -

 .أْف يكوف مرفوعًا، أو مجروراً  -

 .أْف يكوف غيَر مضاؼ -

 .(أؿ)أْف يكوف غير مقترٍف بػ -

 .أْف يكوف غير َمْنُسْوبٍ  -

 .أالَّ يَقَع في قافية ِشْعرٍ  -

ُز الدَّْعَوَة إلى َعَدـ زياَدِتيا أفَّ كثيرًا ِمف المتعّمِمْيَف  ينُطُقْونيا واواً  . َعْمُرو: وُيَعزِّ

ـُ ِمف  وَيَتَبدَّى لي أفَّ َقَصب السَّبؽ في ىذه الدَّْعَوة بيد ابف دِرسُتوْيو، كما ُيْفَي
 ( . )كالِمو

يادة ِمف المحدثيف عبد العميـ إبراىيـ ويتحقَّؽ .  ()وِممَّف دعا إلى إلغاء ىذه الزِّ
أمف المبس بيف ىذا الَعِمـِ وُعَمَر بإْسكاِف ِميْمو، وَفْتِح ِمْيـ ُعَمَر زيادًة عمى  الَمْنع 

ْرؼ الذي يتواَفُر في ُعَمرَ  . ِمَف الصَّ

                                                 

 .236: ، فف اإلمالء في العربّية7: ابف الدَّىاف، باب اليجاء: ، وانظر86: كتاب الكتَّاب: انظر.  
 .124: اإلمالء والترقيـ: انظر.  
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ُأوخّي ُمَصغََّرًة، لتحقيؽ َأْمِف المَّْبِس بينيا وبيف َأِخْي : وِممَّا ُتزاَد فيو أيضًا لفظة
ُز الدَّْعَوَة إلى إلغائيا أفَّ .  ()ُمكبَّرًا، وىي زياَدٌة زاَدىا بعض أْىؿ الخطِّ  ولعؿَّ ما ُيَعزِّ

، وابف  ()بعض َمْف َصنَُّفوا في الرَّْسـِ اإلمالئّي قد َأْغَفُموا ذكرىا، كابف ُدُرستويو
، وغِالُب ظّني أف بْعَض الكتَّاب كانوا يزيدوَنيا في َعْيد ابف ُقتيبة؛ ولذلؾ  ()الدَّىَّاف

.  ( )طالعنا بيا في كتابو
 

ياَدة؛ ألنَّنا لو َرِغْبنا في أف نسير في فمِكيا رْغَبًة في  وال ُمْحِوَج إلى ِمْثِؿ ىذه الزِّ
تحقيؽ َأْمِف المَّْبس لَوجبت زِياَدُتيا في كِثِيٍر مف األلفاظ المصغَّرة زياَدًة عمى أفَّ 

. الَتصغيَر ُيَعدُّ ِمف مواِضع الّمْبس في العربيَّة
 ُأْولو، وأولي رفعًا ونْصبًا، وجّرًا؛ لتحقيؽ أْمِف الّمْبِس َبْيف :وِممَّا ُتزاُد فيو أيياًا 

، عمى أفَّ  (إلى)َنْصبًا، وَجّرًا و (أْولي)  (أْولي)رفعًا َمْحُمْوَلٌة عمى  (ُأْولى)َحْرِؼ الَجرِّ
.  ()في ىذه المْسَألة

 (إليؾ)ُأولئَؾ، لتحقيؽ َأْمِف المَّْبس بْيَنُو وبْيَف : ومنو زياَدُتيا في اْسـِ اإلشارة
االسميَّة، كما ذَكر  (إلى)حرؼ الجرَّ الجارِّ لضمير المخاَطِب، أو َبْيَنُو وبيف 

. اْنَصَرْفُت ِمْف إَلْيؾَ : الكوفيُّْوف، كما في َقوؿ العربِ 
 

، وىو (إالَّ )، و(أالَ )أوالء لتحقيؽ َأْمِف المَّْبس بيَنو ِوَبْيف : وِقْيَؿ إنَّيا ِزْيَدت في
.   ()َقْوُؿ ابف ُدُرستوْيِو 
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اأُلالِء، واألُلى؛ : وال ُتزاُد ىذه الواو في االْسـ الموصوؿ ممدودًا أو  َمْقُصْوراً 
حرؼ الجر باقتراِنِو  (إلى)ألفَّ أْمف المَّْبس يتحقَّؽ بينو  وبيف أْوالِء اسـ اإلشارة، و

. باألَلؼ، والالِّـ
يادة مصطفى جواد،ومحّمد  بيجة  وِممَّْف دعا ِمْف المحدثيف إلى تناسي ىذه الزِّ

.  ( )أَلثرّي، ومتَّى عقراوّي، وعبد الكريـ الدُِّجْيمّي،  وعبد العميـ إبراىيـ
أوْكُسجيف، : ، كما في ( )وِمْنُو زِياَدُتيا في بْعض األَلفاظ اأَلعجميَّة

واوقياُنْوس، وأوروبا، وأوستراليا، وغيرىا، وىي زياَدٌة ال ُمْحِوَج إلييا ليطاِبَؽ 
الَمْنُطْوُؽ المكتوَب، وألفَّ أْمَف المَّبَّس ُمَتواِفٌر دوف ِزياَدِتيا، والَقْوُؿ َنْفُسو في زيادتيا 

. في المواِضع  السَّابقة
 ىذه الواو لفظًا، وَكْتبًا تمؾ التي الواُو ال ُبدَّ ِمْف إْثباِتيا ِومَّا ُيَعدُّ ِمْن باب زياَدة

ياَدة : في الَكْتِب لُيطاِبَؽ المنطوُؽ المكَتْوب، وِمْف مواِضِع ىذه الزِّ
 

 

 

 

ّمة، كما في -ٔ َضَربتُمو، وَقَرْأتُمو، : ما ُيْحَمُؿ ِمف األَلفاِظ عمى إْشباع الضَّ
.  ( )وِمْنُيو، وَكَتْبُتيوُ 

: َيُقْوُمو، في  ِمْثِؿ َقْوِلنا: واو التََّذكُّر التَّي ُتَعُد ِمْف باب  اإلْشباِع، كما في -ٕ
 .َيُقْوـُ َزْيدٌ 

ـَ الرَُّجُؿ، والرَُّجالُه، في : آلرُّجُموه بعد َقْوِؿ القائؿ: واُو اإلْنكاِر، كما في -ٖ قا
النَّْصب، والرَُّجِمْيْو في الُجّر، عمى أفَّ الواَو، والياَء، واألَِلؼ ناشئة ِمف 

 .إْشباِع حرَكة اآلِخر، وأفَّ الياَء لمسَّْكتِ 
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، كما في -ٗ ٌِ  .َمُنْو لممفرد مؤنَّثًا وُمذّكرًا ومثنَّى وجمعاً : واُو الحكاَيِة

 )الواُو التَّي ُتزاُد في الَقوافي ألْجؿ الوزف، كما في قوؿ عبيد بف   األْبَرص -٘

) :
بيَّاُت فالذَّّنوُبْو  أْقَفَر ِمْف أْىِمِو ممحوُبْو فالُقط َّ

: اأَلِلفُ - ب
: ِمْف مواِضع ِزياَدِتيا في الَكْتِب العَربيّ 

التَّخمُّص ِمْف صعوبة النُّّطِؽ بالسَّاكف، وىي ألؼ الَوْصِؿ التي ُتزاُد في - 1
، واْنِطْمؽ، واْنَطَمَؽ، واْقَتِدْر، واْقَتَدَر، : أوائؿ اأَلفعاِؿ، كما في ـْ اْضِرْب، واْكتُب، واْعَم

، واْسَتْخِرْج، واْسَتْخَرَج، واْسَتْغِفْر، واْسَتْغَفَر، واْسَتْكِتْب، واْستْكَتَب،  ، واْحَتَرـَ واْحَترـْ
، وَاْقَعْنَسَس، وأْضراِبيا ، واْعَشْوَشَب، واْقَشَعرَّ ، واْحمارَّ . واْصفارَّ

وُتزاُد في أوائؿ مصاِدِر ما َمرَّ مف األْفعاِؿ المزْيَدة ومصادر اأَلفعاؿ السَّابقة 
اْستغفار، وانطالؽ، واحتراـ، واْسِتكتاب، وغير : ما َعدا األْفعاؿ الثالثَية، كما في

اْسـٌ واْسٌت، واْبٌف، واْبَنة، واْبُنـٌ، واْمُرٌو، : ذلؾ، وفي أوائؿ األسماء الَعَشَرة، وىي
، عمى أفَّ الالَّـ وْحَدىا َحْرُؼ (َأؿ)، وفي المَّوواْمَرَأة، واثناف واْثنتاِف، واْيمُف 

. التعريؼِ 
َذُؼ ىذه األَِلُؼ التَّي تَعدُّ زيادُتيا الزَمًة في َوْصؿ الكالـ لفظًا، ولكنَّيا  ُِ وُتْح

َتْثُبُت كْتبًا، وىي َمْسَأَلٌة ُتَؤدِّي إلى أْف ُيخاِلَؼ الَمْنُطوُؽ المْكُتْوَب، عمى أفَّ االْبتِداَء 
. بالكالـ قد ُغمَِّب عمى َوْصِمِو؛ ألنَّيا ُتْكَتُب فيو

ِف المَّْبس بيف كممٍة وُأْخرى، وىي ِزيادٌة في الَكْتِب ال في المَّفِظ؛ - 2 ِِ ـْ تحقيُؽ أ
:  ()ولذلؾ يخاِلُؼ الَمْنُطْوُؽ فييا المْكُتْوَب، وِمما ِزْيَدْت فيو في ىذه الَمْسأَلة
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ِقْيؿ إنَّيا ِزْيَدْت في ىذه المَّْفَظِة لتحقيؽ أْمف المَّْبس في الَكْتِب بينيا وبيَف : مائة- 
ياَدِة مف الَحْرِؼ، كما ِقْيَؿ، أو (َحْرؼٌ )، ألنَّيا اْسـٌ، وِمْنو (ِمْنوُ ) ـُ َأْحَمُؿ لمزِّ ، واالْس

. ألفَّ الَعَدَد َأْولى بالتَّْوِكيِد مف َغْيره
نَّيا ِزْيَدت ِعَوضًا ِمْف الـ ِمئٍة -  : ، وُيَعّزُز ذلؾ َقْوُؿ الَعَربِ (الياء المْحُذوفة)وا 

ـٌ ِلعَدـ َتواُفِر النَّظيِر في  ، ويَتبدَّى لي أفَّ ىذا الَقْوَؿ بِعْيٌد فيو َتَوىُّ ـَ أْمَأْيُت الدَّراِى
الَحْذِؼ، والتَِّعويض، ألفَّ الغاِلَب في َكْوف ىذه األَلؼ ِعَوضًا ِمْف َحْرِؼ محذوؼ أْف 
تكوَف ِعَوضًا مف الـ الكممة، كما في ابٍف، واْسـٍ عمى  الَمْذَىب البصرّي، واْسٍت، 

. واثَنْيفِ 
نَّيا ِزْيَدت لمَفْرؽ َبْيَنيا وَبْيَف َميََّة اسـ اْمَرأة، وَيْمِكُف أْف يكوف ىذا الَقْوُؿ أْولى -  وا 

ُز  ِممَّا ِقْيؿ لمتَّشابو الذي يكاُد يكوُف تاّمًا في ِعدَّة اأَلْحُرؼ إذا تناَسْينا اإلدغاـ، وُيَعزِّ
ـَ الَيْمَزِة في كتاباتيـ  ذلؾ أفَّ كثيرُا مف  الكَتَبِة، والنُّسَّاخ الُقَدماء كانوا ُيْيِمموَف رْس
ُمكَتِفِيف بكْتب الحرؼ الذي َيْنُتُج عف َتْسييميا، ويبدو ىذا التَّسييؿ بيِّنًا في بعض 

. اْمَيو: ليجاِت ُدَوؿ الخميج
َض النُّحاِة -  ُِ ، وِرئٍة، وذكر أبو حيَّاف أفَّ َبْع ِِ نَّيا ِزْيَدْت لمتَّْفِرَقة بينيا وَبْيف ِفَئٍة وا 

ِمَأة، وىو َمْذىب الفرَّاء في رْسـ الَيْمَزة عمى أِلٍؼ أّيًا كانت : يْكتُبيا عمى ألؼِ 
. ِمئة: حركُتيا، وَحَركُة ما قبَميا، وأنَّو َيْكتُبيا بغير َأِلؼٍ 

وفي زياَدة ىذه األَِلؼ في ِمئَتْيِف خالٌؼ بيف النُّحاة، فمنيـ َمْف َيِزْيُدىا، وىو - 
اختيار ابف مالؾ؛ ألفَّ التَّْثنية ال ُتَغيُِّر الواِحَد عمَّا ىو عميو، ومنيـ َمْف لـ َيِزدىا 

مئات، وِمُئوف، : وُيجمُع النُّحاُة عمى عدـ ِزياَدِتيا في الجمع. لَزواؿ َسبب زيادتيا
. ومئيف

يادة، ليطابؽ المنطوُؽ المكُتْوَب،  وبعُد فال ُمْحِوَج في َكْتبنا المعاِصر إلى ىذه الزِّ
وَيَتخمََّص الطَّمبُة، والمتعمِّموَف، وبْعُض األساِتَذة مف َتَعثُّرىـ في لفِظيا، والقوُؿ َنفْسُو 
ة، أال يكفي دلياًل أفَّ قاضي  ُقضاة في َأَحد األقطاِر العربيَِّة َيَتعثرُّ فييا،  مع الخاصَّ
والقوؿ َنْفُسو في وسائؿ اإلعالـ المختمفة، أال يكفي أفَّ َبْعَض النُّحاة الُقداَمى َيُعدُّوف 
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، وأفَّ بْعضيـ يحذُفيا في  ()ِزياَدَتيا في ىذه المَّفظة ِمف باب الشَّاذِّ، كاْبف دُرستْويوِ 
، والَقْوؿ نفسو مع َبْعض الدَّارِسْيف المحدثيف كاألستاذ عبد العميـ إبراىيـ . الرَّْسـِ

، عمى أّنيا ِزْيَدْت في ىذه األَلفاِظ َخطاؤُه، وِمْن خطائو: َخَطُؤُه، وِمن َخَطئو -
رْفعًا،  وَجّرًا ونصبًا، والَقْوؿ نفسو في كؿ اْسـٍ ميموز الالَّـ كالَمأل، والنَّبأ، 

. والظََّمأ، وأَضرابيا بقيد إضاَفِتيا إلى ضميرٍ 
َمْبَدئِو، وُمْبِدئو، َومْنشئِو، وُمْنِشئو، وُمَوطَّئِو وأْضرابيا : والَقْوُؿ َنْفُسو في

َنْصبًا، وَجّرًا، وَرْفعًا،  ويكفينا دلياًل عمى ىذا الَوْىـِ في الَكْتب والتَُّخمُّص منو 
. َيْقراؤه: أفَّ اْبَف ُدُرْسُتَويِو َنَسَبُو إلى َجْيؿ الكَتَبة، والَقْوُؿ َنْفُسو في كْتبِيـ َيْقَرؤه

ُيْطَمُؽ عمى ىذه :  ولـ َيْقَرءوا، ولـ يكتُبوا، واْقَرُءواقَرءوا، قَرأوا، َقَرؤوا، قَرؤا، -
األِلؼ الزَّائدة بعد واو الجماَعة في ىذه األفعاؿ األلؼ الفارقة أو األلؼ 

: وِمْف أْسباِب زياَدة اأَلِلؼ في ىذا الَموَضع عند النُّحاِة القدامى. الفاصمة
 

 

 

 

مير الُمْنَفِصؿ كما في -أ  مير الُمّتصؿ والضَّ : أنَّيا ِزْيَدْت لمَفْصؿ بيف الضَّ
، وَضَرُبْوُىـ ـْ . َضرُبْوا ُى

:  أنَّيا ِزَيَدْت لتحقيؽ َأْمِف الّمْبِس بيف واو الجماَعة واوا الَعْطِؼ، كما في -ب 
كَفَر وَوَرُدوا، وعميو فإنَّيا : كَفُروا، وَردُّوا، إْذ لوال ىذا الَكْتُب لَظنَّيا القاِرئُ 

َردُّوىـُ، وَضَربوا؛ ألنَّيا في الِفْعؿ الثَّاَني ُمّتصمة : ال تزاُد في ِمْثؿِ 
بالحرِؼ الذَّي قْبَميا، كما ِقيؿ، والَقْوُؿ َنَفُسو في الِفْعؿ الُمْعَتؿِّ الالَّـ غير  

 .َلْف َيْدُعَو، وَيْدعو أَلَمِف الّمْبس: المسند إلى واو الجماعة

أنَّيا ِزْيَدْت لتحقيؽ َأْمِف المَّْبِس بيف الواو اأَلِصْيَمة، والواو الزَّائَدة، كما  -ج 
ىـ لْف َيْدُعوا الرَُّجَؿ، وَيْدُعو الرُّجَؿ، عمى الرَّْغـِ ِمْف أنَّيا ُتْحذُؼ : في
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في  النُّطِؽ في ىذيف الموِضَعْيف لمتَّخمُِّص مف اْلِتقاِء السَّاِكنْيف، وبذلؾ 
. ُيخاِلُؼ الَمْنُطْوُؽ المْكُتْوبَ 

، والفْعِؿ، كما في- د َبُنو تميـ، : أنَّيا ِزْيَدْت لَتْحقيؽ أْمِف المَّْبس بيف االْسـِ
وذو ماٍؿ، وُفْو َزْيِد، وَيْدُعو، وُيْغُزو ُمْسَنَدْيف إلى الُمْفَرِد، وواو 
الجماعِة، عمى أْف ُيْستبقا بناِصب، أو جازـٍ إذا ُأْسِندا إلى واِو 

. الجماعة
ْكِة، والواو السَّاكتة وىو - ىػ  أنيا ِزْيَدْت لتحقيؽ َأْمِف المَّْبِس بيف الواو الُمَتَحرِّ

َمْذَىُب الَفرَّاِء، كما في َلْف َيْغُزْوا، ولـ َيْدُعْوا، ولْف َيْغُزَو، وَلْف َيْدُعَو، 
ـَ : لـ َيْدُعْوا، وَلْف َيْدُعْوا،               و: أال َيَتواَفُر ىذا المَّْبُس بْيفَ  ل

! َيْدُعَوا وَلف َيْدُعَوا؟
 بعد الواو المتَِّصمة بآِخِر المُضاِرع، كما في َلْف وِقْيل إن ىذه الواَو ال َتزادُ 

: َيْضِربوا، ولـ َيْضربوا، وزاَدىا األْخَفُش حماًل عمى الماضي، واأَلْمِر في َنْحو
نيا ِزْيَدْت بعد الواو الُمّتِصَمِة بآخر الماضي، واألْمِر َحْماًل ليما  َضَربوا، واْضِرَبوا، وا 
في ىذه المَسَألة عمى تمؾ الواو غير المَتصمة، كما في كَفُروا، وَردُّوا ليكوَف الباب 

ُأْكِرـُ، وُنْكِرـُ، وُتْكِرـ، وُيْكِرـُ في َحْذِؼ الَيمزِة، وَيِعُد، وَتِعُد، : واِحدًا، ُمّطردًا، كما في
وَنِعُد، وأِعُد في حذِؼ الواو الواِقعة بيف الياِء، والَكْسَرِة، وغير ذلؾ مف مسائؿ 

. التَّعاُدِؿ في العربيَّة
 بعَد الواِو الـ الِفْعؿ، كما في ىو َيْغُزوا، وَيْدُعوا وزاَدىا بعُع الّنّ َ حاةِ 

ـْ في ذلؾ األْخَفش،  فة ال يْزْيُدوَنيا، وَتَبعُي َِ حماًل عمى كَفُروا، وبعض كتَّاب الُكْو
. وىو الَمْذىُب الظَّاِىر

ـُ ِمْف كالـ ابف دُرْسُتِويو أفَّ بعض  الكتَّاب يزيدونيا بعد الواو عالمة  وُيْفَي
.    ()َرفع جمع المَذكر السالـ المضاؼ لتكوف ِعَوضًا مف النُّْوف المحذوفةِ 

: وَبْعُد فيتبدَّ  لنا ِمما مرَّ 
. أف ىناِلؾ خالفًا بيف النُّحاِة في َمواِضع ِزيادة ىذه األلؼ -ٔ
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ُـّ  -ٕ أف النُّحاة أجاُزوىا متناسبيف ما في التركيب المغوّي مف قرائف َتَتضا
 .لتحقيؽ أْمِف المَّبس بيف الواوات في ىذه المسَألة

أفَّ وسائؿ الَكْتب، والّطْبع قد َتطوََّرت، وىي وسائؿ تتكفَُّؿ بتحقيؽ أْمِف  -ٖ
 .المَّْبِس في ىذه المْسَألة

ـُ زياَدتِيا، ألنَيا َلْيَسْت في المَّفظ -ٗ  ) أفَّ أبا عمّي الفارسّي َذَكَر أفَّ القياَس َعَد

)  . 

 أفَّ األْسباُب الّتي َسوََّغت ىذه الّزَيادَة فيما َمرَّ لْيست كاِفَيًة لتعزيزىا؛  ألف  -٘
َدَعْوا، وَدَعَوا، وَعَزْوا، وَغَزوا إذا : في زياَدِتيا تحقيقًا أَلمِف المَّْبس بيف

َتناَسْينا فتحة الواِو وُسُكوَنَيا، ولعؿَّ ماُيَعّزُز ىذا الَّْبس أفَّ الطََّمَبة يَتعثَّروف 
في ىذه النَّْطِؽ، ألنَّيـ قد َيْنطقوف الُمْسَند إلى واو الجماَعة كالُمْسَنِد إلى 

ْطُبْوعاِت في الغالب َِ ـَ ْرَفَية ُتْيَمؿ في ال  .َأِلِؼ االثنيف، ألف الَحَركة الصِّ

يادة أنَّيا ُتزاُد في المصحؼ، أحيانًا بعد  ُز َعَدـ اّطراِد ىذه الزِّ ولعؿَّ ما ُيَعزِّ
افات)البمؤا . (29:المائدة)جزاُؤا : األسماء، كما في (.              106:الصَّ

َعَفؤا  بوا. (197:الشَّعراء)ُعَممؤا. (21:إبراىيـ)الضُّ (. 276،275: البقرة) الرِّ
: وقد تزاُد بعد األفعاؿ المضاِرَعة غير الُمْسَنَدِة إلى واو الجماَعِة، كما في

(.8:النَّْور)وَيْدَرؤا  (18:طو)أَتَوكَّؤا  (48:النحؿ)َيَتَفيَّؤا  (85:يوسؼ)َتْفَتؤا   
(. 77:الفرقاف)َيعْبؤا 

: وقد ُتزاْد بعد األْفعاِؿ المضارعة الُمْسَنَدة إلى واو الجماعة، كما في
وَتُقْولوا          (13:الزُّخرؼ)َتذُكروا  (13:الزخرؼ)لتسَتْووا  (87:يوسؼ)تايئسوا 

(. 56:النِّساء)ليذوقوا (13:الزُّخرؼ)
: وال َتزاُد بعد األفعاِؿ الماضوّية الُمْسَنَدِة إلى ىذه الواِو، أحيانًا كما في

(. 9:الحشر)َتبؤَّءو  (116:األعراؼ)وجآءو  (5:سبأ)َسَعْو 
                                                 

. 93:أبو عمي الفارسّي، المسائؿ الحميّية: انظر.   
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ذاُقوا        (20:الزُّخرؼ)وقالوا  (19:الزُّخرؼ)وقد ُتزاد فيو، كما في أَشِيدوا 
(. 148:األنعاـ )

ـْ لذائقوا ): وْتزاُد بعد واو َجْمع الُمذكَّر السَّاِلـ المضاؼ، كما في َقْولو تعالى إّنُك
   (.  )(الذَّيَف َيُظنُّْوَف أنيـ ُمالُقوا َربِِّيـْ  ): ، وَقْوُلوُ  ( )(الَعذاِب اأَلِلْيـِ 

ُِ  ):وُتزاُد أيضًا في الُمْمَحِؽ َبْجمع الُمَذكَّر الّسالـ، كما في َقْولو تعالى وما َيذَّكَُّر
ِِ )، و ( )(إالَّ أولوا األلْبَابِ  ٍِ ـُ أْولى ِبَبْعٍض ، وغير ذلؾ  ()(...وأوُلوا األْرحاـ َبْعضُي

.  ()مف المواِضع اأُلخرى
ومّمْف َدعا إلى َىْجِر ىذه الَزيادة ِمَف المحدثيف حسف الدُّجيمّي، وىاشـ الحّمَي، 
وَرفيؽ السّيد، والدُّكتور مصطفى جواد، ومحمَّد بيجة اأَلثرّي، وِممَّف لـ َيِسْر في 

. فمؾ ىذه الدَّعِوة األب أنستاس الكرممّي، وعز الدِّيف آؿ ياِسْيف
يادة في ىذه المواِضِع أّيًا كانت الُمَسوَِّعاُت، ألف  وَبْعُد فال ُمْحوَج إلى ىذه الزِّ
ُـّ لتحقيؽ َأْمِف الَّمْبس مف خالِؿ التراِكْيب المُّغويَّة المكتوبة،  القراَئف المختمفة تتضا
وألف زيادتيا ُتَحقِّؽ المَّْبس بيف الفعؿ الُمْسَند إلى واو الجماعة والُمْسَند إلى َألؼ 
االثنيف، وال ًبدَّ ِمْف إْثبات األلؼ التي َتْظَيُر في النُّْطِؽ كأِلؼ اإلطالؽ، وأِلؼ 

َرَأْيُت َرُجال، وُيَقيَُّد االْسـُ في ىذه : ، كما في()الِعَوِض مف التنوْيف في الَوْقؼ
المْسَألة بأالَّ يكوَف ُمْنَتييًا بتاء التَّأنيث المربطة،  أو بَيمَزة مرُسْوَمٍة عمى أِلِؼ، وأالَّ 

. يكوَف َمْقُصْوراً 
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، ليطاِبَؽ الَمْنطْوُؽ  َِ كْتبيا زياَدًة عمى ما مرَّ وِمَف األَِلفاِت التَّي ال بَّد ِمْف
قَابْمت ُعَمرا وُمحمَّدا، في الَوْقِؼ عمى ُعَمَر ومحمٍد : المكتوَب َأِلُؼ الَتِذكُّر، كما في

يا ُمحمَّدا ِلَزْيٍد، ويازْيدا : لمَتَذكُّر، واألِلُؼ التي َتْمحؽ المستغاث والمندوب، كما في
،    ويا ماَءا، وياَعَجبا، واوُعَمرا، واألَِلُؼ التَّي َتَمَحُؽ َمْف االسِتفياِمّية في  لعميٍّ

. رَأْيُت َرجالً : َمنا في َقْوِؿ ِمْف َيُقْوؿُ : حكاَية الَمْنُصْوب، كما في
الدَّْعَوُة إلى َكْتب ما َيِشْيُع َخْذُفُو في الرَّْسِم اإلمالئّي تحبيباًا ليطابق  (3 )

: الْمنُطوُق المْكُتْوب
: من ذلك: (أل)ما يبَترُن بحرف التَّْعِرْيف (أ) 
  َُتْرَسـُ ىذه األلفاُظ بالـٍ واحدِة، عمى أفَّ الالَّـَ اأُلْولى : اّلذي، الَّتي، الَِّذْيف

َمْت في الثَابتة، وعمى الرَّْغـِ مف ذلؾ فإف ىذه الكتاَبة ُتَعدُّ َغْير َمِقْيَسٍة،  ِِ ُأْدِغ
. ()ليست بالزمة كما ِقْيؿ (أؿ)ألفَّ 
المَّتاف، والمََّتْيف، والمَّذاف، والمََّذْيف بالَمْيِف عمى الرَّْغـ مف إْدْغاـ الَّالـ : وُتْكَتبُ 

اأُلْولى في الثَّاَنية، وعميو فال ُبدَّ ِمَف التََّخمُّص ِمْف أَحِد الَوْجَيْيف لئالَّ َتَتَعدََّد اأَلْوجُو، 
. واأَلْولى أْف ُتْكَتَب باَلَمْيف إذا َرِغبنا في السَّْير في َفمؾ َعَدـ المُُّزِوـ

  ،المِِّطْيؼ، والَِّطْيُؼ، والَمْيُؿ والْيُؿ، والَمْيمة، واَلْيمة، والّمْيُو والَّْيُو، والمَِّعُب والَِّعُب
ـُ الَحْذِؼ  وأْضراِبيا، وىي مسألٌة ال ُبدَّ مف االْكِتفاِء فييا بَوْجو واِحٍد، وىو َعَد

، وقد ُكِتَبت المَّْيؿ في  ْحماًل عمى ما َمر، وىو األولى، أو الَحْذُؼ لإلْدغاـِ
، ()،والّمْحـ()، والمطَّْيؼ()القرآف الكِرْيـِ في جميع مواِضعيا بالـ واحَدةٍ  ُِ

 .بالَميفِ - ()، والمَّْغو()، والالِعنوف()، والمَّْعَنة()، والمَُّؤُلؤُ ()، والالَّت()والّمَيب

 .بالَميفِ 
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، ()"أِرنا الَّّذْيِف َأَضالَّنا:" وقد ُكَتِبت المَّذاف في القرآف الكريـ بالـ واِحَدٍة 
، ( )..."والَّئي َيِئْسَف مف الَمِحْيض:" كالَِّذْيَف، والَّذي، واَلَقْوُؿ َنْفُسُو في الالَّئي

ـْ الَّتي أْرَضْعَنُكـْ :"...وفي الالَّتي  . ( )..."وُأمَّياُتُك

  َأَخْذُت، وُعْدُت، وَبَسطُت، وَبَحْثُت، وغير ذلؾ ِمَف اأَلفعاؿ اأُلْخرى ِمْف ىذا
، أو الُمخاَطِب الُمّتِصؿ لفظًا ال  الباب التي ُتْدَغـُ الُميا في ضمير الُمَتَكمِّـِ
َكْتبًا، وىو َكْتٌب ُيغاِيُر فيو الَمْنُطْوُؽ الَمْكُتْوَب، ألفَّ االتِّصاَؿ عاِرٌض ال 

 .دائـٌ الِزـٌ 

ولعؿَّ السََّبَب في عدـ اإلْدغاـِ فيما َمرِّ بعد الَقْمب َيُعْوُد إلى تحقيؽ أْمف المَّْبِس 
 ، بيف ما الُمُو تاٌء ُمْنَقِمَبٌة عف داٍؿ، أو ذاؿ، أو َغّيِرىما، كما في َنَبْذت، ونَبتُّ

ُز ىذا اإلْدغاـَ  ِإنَّا إذًا :" قراَءُة  ابف محيصف. وَأَضراِبيِما، ولعؿَّ ما َيعزِّ
 وَلْسُت ()، وغير ذلؾ()" َيْسَألوَنَؾ َعمَّْنفاؿ:"  وقراَءة ابف محيصف()"المالَِّثمْيفَ 

ـَ خفاِء الذَّاؿ، أو التَّاِء، وَغْيرىما مما ُيْقَمُب تاًء تمامًا، وما لنا نتناسى : ُأِنْكُر َعَد
َبرَ  ، واصَّ َِ ـَ ـَ،واطََّم . أدََّكر، واظََّم

، كما في : والَقْوُؿ َنْفسُو في َكْتبِ  ، واطََّمَع باإلْدغاـِ اّضَطَرَب بعَدـِ اإلْدغاـِ
.  ()"َأطََّمَع عمى الَغْيبِ :"قولو تعالى

 َحْذُؼ َبْعِض اأَلْحُرؼ في الَكْتب دوف المَّْفِظ، وِمْف ىذه األْحُرؼ :
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داود، وطاوس، وَيْسَتُوف، وَيْحَتُوِف، وىو َحْذٌؼ ال ُمْحوَج : الواو كما في -
ز  ،  وُيَعزِّ َد َقواِعُد الرَّّسـِ اإلمالئيَّ إليو لُيطابَؽ الَمْنطْوُؽ المكُتْوَب، وَتَتوحَّ

َرَوْوا، واْسَتوْوا، واأَلْقَوْوف، وأضرابيا بواَوْيِف، والَقْوؿ : ىذا الْكتَب َكْتُبيـ
َذُوْو ماٍؿ، والُمْصَطَفْيِيف، واأَلْقَوَييْف، واأَلْعَمَيْيِف، والتَّْميْيز، : َنْفُسُو في
. والتَّْغيير

َكَمُمْوف أَحِد مموؾ الَيَمْف  الذيف ُنِسَبْت إلييـ : وتْحذؼ الواُو ِمفْ 
. كَمُمف: الكتابة العربيَّة

َلِبْست رداًء، وأْعَطْيُتُو إْعطاًء، وَأْضرابيما : َحْذُؼ ألؼ التنويف في ِمْثؿ -
فيمَّا ُحِذَفْت فيو َأِلُؼ التَّْنوْيف لمَتخمُّص ِمْف َتوالي األمثاؿ، وىو َحْذٌؼ ال 

مْيَف،  ِِ ِد، وَتْقِريبيا إلى الُمَتعؿِّ ِِ ُمِحوَج إليو إذا َرِغْبَنا في َتْوِحْيد القواَع
قاَبْمَت َرُجاًل، وأّخْذُت ُجزْءًا ِمْف َحْيُث : والَقْوُؿ َنفْسُو في زيادِتيا في

. الَحْذُؼ أو َعَدُمُو عمى َوْفؽ ما مرَّ 
شاءا، : ولَعؿَّ في َعَدـِ الَحْذِؼ َتْوِحيدًا لأَلْصِؿ الَصْرفّي، وىو َيَتَبدَّى مَف َكْتبِ 

ُِ المَّْبِس بيف  وجاَءا، وَرَأيا، وَكْتِب ما َمرَّ باألَِلِؼ عمى َوْفِؽ ما ِقْيؿ ِمْف َحْيُث أْمِف
. الَوْقِؼ عمى الَمْنُصوب والَوْقِؼ عمى الَمْجُرْور والَمْرُفوع

إذا ُسِبَقْت بإحدَى الالَّمات الحرفّية، كما في لمرٌَّجِؿ، وَلَمِو،  (َأؿ)َحْذُؼ َأِلؼ 
حرؼ النَّْفي  (ال)وَلِمُمْسِممْيَف، ويالَمَعَجَب، وىو َحْذٌؼ ُيصاُر إليو لتحقيِؽ َأْمف المَّْبِس 

ْحَدى ىذه الالمات، كما في ال ِلرَُّجِؿ، : ال الرَُّجؿ، إْذ لو ُكِتَبِت ِلمرَُّجِؿ، أو لمرَُّجؿ: وا 
. واَل َلرَُّجِؿ لَتحقَّؽ َأْمُف المِّْبسِ 

بالرَُّجؿ، وفالرَُّجؿ، وأْضراِبيا، : وما لنا نتناسى، َكْتَب ىذه األَلؼ في مثؿ
َحقَِّؽ ما في التَِّراكْيب المُِّغويَّة ِمْف َقرائَف َأْمَف المَّْبِس في  َِ أال ُيْمكُف أْف ُي

! ىذه الَمْسَأَلِة؟
ـَ ال ُتْحذُؼ َأِلُؼ الَوْصِؿ في ِمْثؿ اِلْلتِقاتو، وَلاْللِتقاُؤُه، وأْضراِبيما؟ : ِل

ـُ اهلل إذا ُسِبَقْت بإْحدى الالَّمات، كما في: َحْذُؼ أِلؼ - ـُ الّمِو، : واْيُمِف، واْي َلْي
وَلْيُمُف الّمِو، وَذكر اْبُف ُدُرْسَتَوْيِو أفَّ ىذا الَحْذَؼ َمْحُصوَر في َأِلفاِت 

، وعميو فإفَّ َأِلَؼ الوْصِؿ في األسماِء الّتْسَعِة اأُلخرى ()الَوْصِؿ الَمْفتوَحة
ال ُتْحَذؼ، وِقْيَؿ إنَّو ُيْسَتْثَنى ِمْف ىذا الَحْذِؼ أِلُؼ الَوْصِؿ التَّي َتْسِبُؽ المًا 

. الْلِتَقاٍء، واَلْلتقاءٌ : ِمف بنية الكممة، كما في
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في ىذه  (ايـ)، أو(اْيمفُ )ولسُت أرى َضُرْوَرًة، أو ُمْحِوجًا َلكْتِب ألؼ 
الِمْسَألة، عمى الرَّْغـِ مف أنَّيا عند الُكْوفيِّيف أِلُؼ َقْطع ُصيََّرْت َأِلَؼ َوْصؿ 

اِللتقاِء، واَل ْلِتقاٌء، فال ُبدَّ ِمْف : َتْخِفْيفًا لكثرِة االسِتعماؿ، والَقْوُؿ َنْفُسو في
هلل، ولمّرَحمِف، :َحْذؼ األَِلِؼ إذا َرِغْبنا في َتْوِحْيِد الرَّسـِ اإلمالئّي، كما في

، ولمَِّطْيؼِ، وأضراِبيا ِممَّا ُيطاِبُؽ فيو الَمْنُطْوُؽ المْكُتْوبَ  .  ولمَّحـْ
، واْبٍف، واْسَتْكَتَب، واْنَطَمَؽ، وأْضراِبيا ِممَّا ُبدَئ بَأِلؼ َوْصٍؿ  - َحْذُؼ َألِؼ اسـٍ

. إذا ُسبَؽ َبيْمَزِة االسِتْفياـ؛ ألفَّ في ىذا الَحْذؼ ُمطاَبقَة الَمْنُطْوِؽ لممْكُتوبِ 
يَأَبِت، : إذا جاء َبْعَدىا َىْمَزُة َقْطع، كما في (يا) َحْذُؼ َأِلِؼ َحْرِؼ النَّداء  -

يَأخي، يأوالِء، يأيُّيا الرَُّجُؿ، يأّيُتيا الَمْرَأُة، وُيَقيُِّد الُقداَمى ىذا الَحْذَؼ في 
ـُ، ويا آَخُر، وُيقيُِّدُه : ىذه الَمْسَأَلِة بَعَدـِ َكْوِف الَيمَزِة َمْتُموًَّة بَأِلٍؼ، كما في آَد

عممًا زائدًا عمى ثالثِة أْحُرٍؼ  (يا)الُمْحَدُثْوف َأْكَثُرىـُ بَكْوِف ما َتْدُخُؿ عميو 
يأيُّْوُب، وعميو فال َيِصحُّ َحْذُؼ أِلؼ : لـ ُيْحَذْؼ منو َحْرٌؼ آَخُر، كما في

ـُ، وَغْيِرىما لئالِّ ُيَؤدَّي َحْذُفيا إلى ِإْجحاٍؼ : في ِمَثؿ (يا) يا إْسحُؽ، ويا آَد
 .بالَحْذؼِ 

ويَتَبدَّى لي أنَّو ال ُمْحِوَج إلى ِمْثِؿ ىذا الَحْذِؼ، لئالَّ ُيخاِلَؼ الَمْنُطْوُؽ 
َد أُصْوُؿ اإلْمالءِ  . الْمُكُتْوَب، وِلَتَتوحَّ

َىذا، : ُتْحَذُؼ ىذه األِلُؼ َمَع أسْماِء اإلشارةِ : (ىا)َحْذُؼ َأِلِؼ َحْرِؼ التَّْنبيوِ  -
ىذي، ىذاف، ىؤالِء، وَمع اْسـٍ ُمْضَمٍر َمْبُدوٍء بَيْمَزٍة، كما في ىأناذا، وىو 

ىا إفَّ زْيدًا : َحْذٌؼ ُقيَِّد بكْثَرِة االْسِتْعماِؿ، وَعَمْيو فال َيِصحُّ َحْذُفيا في ِمْثؿِ 
 .قائـٌ 

. ىاهلل، وغير ذلؾ: ، كما في(ىا) وُتْحَذُؼ َأِلُؼ الَوْصِؿ بعد َحْرِؼ التَّْنيو
وال ُمْحِوَج إلى ىذا الَحْذِؼ أّيًا كاَنِت األْسباُب، ألّف ىذه األَِلَؼ لو ُحِذَفت 

ىالّمو ليست : لخاَلَؼ المْنَطُوُؽ المْكُتوَب، وَيَتبدَّى لي أفَّ الياَء في
: لمتَّْنبيو،ألنَّيا في األْصؿ َىْمَزٌة ُقِمَبْت ىاًء، كما في المَّغِة العبريَّة، كما في
ىالِحْيف، وىالسَّاعة، وىاأَلْرض، وغيرىا ممَّا َيِشْيُع في بْعِض المَّيجات 

. المعاصرة
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، وىي ُقُيْوٌد ()َحْذُؼ َأِلؼ اْبٍف، واْبَنِة بالُقيود المعروفة في َمظاّف اإلْمالءِ  -
َد الَقواِعُد، وَتطَِّرَد في  وَج إليو لَتَتَوحَّ ِِ َتِصُؿ إلى َعشَرٍة، وىو َحْذٌؼ ال ُمْح
.  ىذه المَّفظِة، وَغْيرىا ِمّما َيْبَدَأ بُأِلِؼ وْصٍؿ ِمَف األسماء الثَّمانية اأُلخرى

َد :  َحْذؼ أِلِؼ الَبْسَمَمة - ال َضُرْوَرَة إلى ىذا الَحْذِؼ أّيًا كانت اأَلْسباِب لَتَتوحَّ
 ِِ  . أُصْوُؿ اإلمالء، وَتطَِّرَد

َيِة بكاؼ الخطاِب، كما في (ىا)وال ُتْحَذُؼ َأِلؼُ  - َِ : مع أْسماِء اإلشارِة المنتِو
، كما في ٍِ ىاتا، : ىاذاؾ، وىاؤالئَؾ، والَقْوُؿ َنْفُسُو مع ِتْمَؾ الَمْبُدْوَءِة بتاٍء

وىاِتْي، وىاَتْيِف، وىاتاٍف لقمة اْسِتعماِليا، كما ِقَيَؿ، والَقْوُؿ َنَفْسُو َمَع َظْرؼ 
ىاُىنا، لقمَّة استعمالو، ولئالَّ َتتَِّصَؿ الياءاِف بعد الَحْذِؼ، عمى : اإلشاَرةِ 

 .الرََّغـِ ِمْف أفَّ كثيرًا ِمف الكَتبة َيْحِذفوَنيا

 

ِسـ، وُسـّ، : وال ُمْحِوَج ِإلى الَقْوِؿ إفَّ الباَء داِخَمٌة عمى َبْعض لغات االْسـِ  -
ُز ذلؾ أفَّ ىذا الَحْذَؼ يكاُد يكوُف َمْحُصْورًا في الَبْسَمَمِة، إْذ  ولعؿَّ ما ُيَعزِّ

باْسـِ ربَؾ، وِقْيؿ إنَّيا ال ُبدَّ ِمْف كْتِبيا إذا ُذِكَر ما يَتَعمَُّؽ بو : َتثْبُت في
الجارُّ والَمْجُروُر، أْو لـ َيُكْف الكالـُ ُمْفَتَتحًا بالَبْسَمَمِة، ولـ يُكِف الجارُّ 

 . ()الباء

ىا ىوذا، وىا ىي ِذِه، وىا ىما ذاِف، وىا ىـ ىؤالِء، : وال ُتْحَذُؼ أيضًا ِمفْ 
ىا : وىا ُىفَّ ىؤالِء، لئالَّ َتتَّصؿ الياءاف بعد الَحْذِؼ، والَقْوُؿ َنْفُسُو في

، لئالَّ َتتجاَوَر َأِلؼُ : َنحُف عمى ِخالؼِ  ، وَىْمَزُة (ىا)ىأْنَت، وىأنا، وىأْنتـُ
ِمْيرِ  . الضَّ

َد القواِعُد  وىذا الَحْذُؼ ال ُمْحِوَج إليو أّيًا كانت الدَّواعي، ِلَتتوحَّ
. واأُلُصْوُؿ، ويطابَؽ الَمْنُطْوُؽ المكُتْوب
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، وأولئؾ، : َحْذؼ األلؼ مف أْسماِء اإلشارة - ذلؾ، وذلكُما، وذلكـ، وذِلكفَّ
 .وىو َخْذٌؼ شاٌذ ال ُمحِوَج إليو

، ولِكْف، وىو َحْذٌؼ ال ُمْحِوج إليو أيضاً : َحْذؼ أِلؼ -  .لِكفَّ

ِلِؼ الَوْصِؿ في ِمّثؿِ  - ًِ َفْأَتمَف، وْأَتَمَف، فْأَتَمَر، وْأَتَمَر، فْأُمْر، وْأُمْر، :  َحْذؼ َأ
 .فْأِت، َوْأِت، وأْضراِبيا، َوأْلِتماُتَؾ خْيٌر ِمِف ائِتماِنوِ 

َد  ؛ لُيطابَؽ الَمْنُطْوؽ المكْتُوَب، وَتَتَوحَّ وىذا الَحْذُؼ ال ُبدَّ منو فيما َمرَّ
. ُأُصْوُؿ الَكْتِب، وَتطَِّرد

الّمو، وىو َحْذٌؼ شاٌذ ُيخاِلُؼ فيو المنطوُؽ : َحْذُؼ َأِلِؼ َلْفِظ الَجالَلةِ  -
ْت بو العربيَّة ىذه المَّْفَظِة، كإلحاِؽ الِمْيـ الُمَشدََّدِة  المكُتْوَب، وأنًَّو ِممَّا اْخَتصَّ

َـّ، وَقْطِع أِلفو في النِّداِء، وندائو عمى الرَّْغـ مف َكْونِو ُمْقَترنًا بَحْرِؼ : بو الّمُي
. تالّمِو، وغير ذلؾ: التَّْعريِؼ، وَجرِِّه بتاِء الَقَسـِ 

َحْذُؼ األَِلؼ ُشذوذًا في بْعِض ما ُيجْمَع َجْمَع أو ما ُيْمَحُؽ بو يقيد اْقتراِنِو  -
العاَلِمْيف؛ ألَنو طاَؿ بالياء، والنُّْوِف، أو الواِو، : باألَِلؼ، والالَّـ، كما في

والنُّْوف، وأنَُّو ممَّا َيْكُثُر استْعماُلُو، وأفَّ األَِلَؼ ُتْشِبُو ُصْوَرة الالَّـ، والقْوُؿ 
َنْفُسو عند النُّحاة في كؿِّ ما َجْمٍع ِمْف ىذا الباب ِمّما كُثَر اسِتْعماُلُو، 

وشاَع، وَقيََّد َأبو عميٍّ الفارسّي ىذا الَحْذَؼ في ىذه الَمْسَأَلة بَكْوف الُمْفَرِد 
، أو الغْيِف، أو الفاِء، وَغْيَر ُمضاَعؼٍ   . ()ُمْعَتّؿ الاّلـِ

وَيَظَيُر لي أنَّو ال ُبدَّ مف التََّخُمِص ِمْف ىذا الْحْذؼ الشَّاذِّ الَّذي يخاِلُؼ 
. الَمْنُطْوؽ المكتوب فيو إذا ما ِصْيَر إَلْيوِ 

والَقْوُؿ َنْفُسُو في الدَّْعَوِة إلى َعَدـ َحْذؼ األَِلؼ في بْعض ما ُيْجَمُع 
ُز ذلؾ أفَّ  باألَلِؼ، والتَّاِء، كالسَّماوات، والصالِحاِت أَيا كاَف السََّبُب، وُيَعزِّ
َحْذَؼ ىذه األِلؼ قد ُيَؤدِّي إلى المَّْبِس في الَكْتب في بعض األَلفاظ، كما 

. في الطالِحات، والَطَمحاِت، وأفَّ ىذا الَحْذَؼ لـ ُيْجْمع النُّحاُة عميو
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المالئكِة لطوِؿ : َحْذُؼ األَِلِؼ ُشذوذًا  ِمف بْعِض ُجمُوِع الّتكسيِر كما في -
، (َمفاِعْيؿَ )، و(َمفاِعؿَ )ىذا الَجْمع بالتَّاِء، والَقْوُؿ َنْفُسُو فيما ُيَعدُّ ِمْف بابِ 

وما ُيُشبييما يَقْيد َتَحقُِّؽ َأْمِف المَّْبِس، وأالَّ َتُكْوَف ىذه األَِلَؼ فاِصَمًة بيف 
المَحاريب، والتَّماِثْيؿ والَشياِطْيِف، وال َيصحُّ : َحْرَفْيِف متماِثَمْيِف، كما في

. َدكاِكْيَف، وَسكاكْيَف، وَدناِنْيرَ : َحْذُفيا في ِمَثؿ
ىا،  ِِ وِقْيؿ إنَّيا ال ُتْحَذُؼ في كّؿ ما ال َفْرؽ بينو وَبْيَف ُمْفَرده إالَّ بزياَدِت

 .لئالَّ َيْمَتِبَس الُمْفَرُد بالَجْمع

َد الَقواعُد،  وال ُمْحِوج إلى ىذا الَحْذِؼ الشَّاذِّ أيا كاف َسَبُبُو لَتَتوحَّ
. واأُلُصْوُؿ، وُيطاِبَؽ الَمْنُطْوُؽ المْكُتْوبَ 

، وثالِث ِنْسوة، وثالِثة رجاٍؿ، (ثمثمئة)ثالثمئة: َحْذُؼ األَِلؼ شذوِذًا ِمفْ  -
وثالٌث وثالُثْوَف، كما ِقْيَؿ، وىو َحْذٌؼ ال ُمْحِوَج إليو، لئالَّ ُيخاِلَؼ الَمْنُطْوُؽ 

. الَمْكُتْوبَ 
السَّالـُ عميؾ في ُصَدْوِر : َحْذُؼ األَِلؼ ُشُذوذًا فيما َيْكُثُر اسِتَعماُلُو، كما في -

 .الُكُتِب، وَغْيِرىا، وىو ّحْذٌؼ ال ٌمْحِوَج إليو

، مف ىذه األعالـ - ْف َبْعض األْعالـِ ِِ صِالٌح، : َحْذُؼ األَِلؼ ُشذوذا وجوازًا ـِ
 .وَخاِلٌد، وغيرىما ِمَما كُثَر اسِتْعماُلوُ 

سرائيؿ، : ومنيا سحاؽ، وسميماف، وىاُرْوف، وا  سماعيؿ، وا  ـُ، وا  إبراِىي
. وغيرىا مف األْسماِء اأَلعجِميَّة الَمْشُيْوَرِة، الكثيَرة االسِتْعماؿِ 

وِمَف اأَلعالـِ العربيَّة التَّي ُحِذَفِت األَِلُؼ فييا لكثرة االستعماؿ شُذْوذًا، 
. ُسْفياف، وَمْرواف، وأْضراُبيما ِممَّا ُيَعدُّ َطوياًل في الَكْتبِ : وجوازاً 

ومنيا اأَلعالـُ الزَّائَدُة عمى ثالثة أْحُرٍؼ والتَّي كُثَر اسِتَعماُليا وشاَع، 
بَحْذِؼ األَِلِؼ،  (َقْرشتُ )، وُقَرْيشات(ىّوز)، وىواز(َأْبَجد)أباجاد: كما في

والياء، وىذا الَحْذُؼ ال َمْحِوَج إليِو أّيًا كاَنِت الدُّواعي، لئالَّ يخاِلَؼ 
َد َقواِعُد الَكْتِب، وِتطَّردَ  . الَمْنُطْوؽ المكتوَب، ولَتَتَوحَّ
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ّحْذُؼ األَِلؼ ُشذوذًا، وجوازًا ِمف الرَّْحمف مقترنًا بحرؼ التَّْعِرْيَؼ لكثرة -  
. اْستِعماِلِو، وُشْيَرِتِو، وىو َحْذٌؼ ال ُمْحِوَج إليو َأْيضاً 

ويَتَبدى لي أفَّ أْكَثَر ما ُيْحَذُؼ في الَخطِّ يُدْوُر في َفمؾ الَجواِز ال اإليجاب، 
وأفَّ فيو ِخالفًا َبْيَف النُّحاِة، وأفَّ الَمِصْيَر إليو َيْنَتيي إلى أْف ُيخاِلَؼ الَمْنُطْوُؽ 
المكُتْوَب، وىي َمْسَأَلٌة َتْجَعُؿ َقواِعَد الرَّْسـِ غيَر ُمطَِّردة، وُتَعدُّ ِمَف الُمْشكالِت 

ئيَسة الَتي َتْفرُض سمطاَنيا عمى المَتعمَِّمْيف، فَتجعميـ يْنفروف ِمَف الرَّْسـِ اإلمالئّي  الرَّ
اَلعربّي، وعميو فإنَّني أْدُعْو بال َتَردٍُّد إلى إْثباِت ُكؿِّ ما وِرْثناه ِمف َمْحُذوفاٍت بال 

الِتفاٍت إلى أفَّ فيِو مخاَلَفة  ألْجدادنا الُقَدماء، وأفَّ تآليفنا الَمْطُبْوعَة، والَمْخُطْوَطَة 
َتِسْير عمى َوْفِؽ ىذه الَمْحُذْوفاِت، وألفَّ التَّخْفْيَؼ عمى الكاِتِب الذَّي َيْجَعُؿ المكتوب 

ْسـِ  . عمى ِخالِؼ الَمْنُطْوِؽ ال ُيَعدُّ َتْخفيفًا؛ ألنَّو ُيَؤدِّي إلى المَّْبِس، وَعَدـ إْتقاِف الرَّ
وِممَّْف يْدُعْو إلى التَّخمُِّص ِمف ىذا الحْذِؼ بَكْتب ما ُحِذَؼ مف المحدثَيف مّتى 
عْقراوي، إذ َدعا إلى كتابة األَِلؼ في أسماء اإلشارة وعبد العميـ إبراىيـ، إذ َذَكر 

أنو ال داعي إلى َحْذؼ األلؼ مف اْبف بالُقيوِد المعروفة، وأسماِء اإلشارة، 
لو، وَحْرؼ الّنداء، وغير ذلؾ  .والسَّمواِت، وا 

: ِممَّا ييوَز فيو الَوْصُل، والَلْصلُ : الَوْصُل، والَلْصلُ  (4)
بعمبؾ، ومعديكرب، وَأْضراِبيا، : األَلفاظ المركَّبُة تركيبًا َمْزِجّيًا، كما في -أ 

َصباَح : باستثناء اأَلعداِد المَركَّبة تركيبًا َمْزجّيًا، واألسماء التَّي ِمْف باب
مساَء، وَبْيَف َبْيَف، وَحْيَص َبْيَص، وَأضراِبيا، وال ُمْحِوَج إلى ىذا الَوْصِؿ 

ُز ذلؾ أفَّ بعمبؾ،  إذا َرِغْبنا في َتْوِحْيِد قواِعد الرَّْسـ، واطِّراِدىا، وُيَعزِّ
ومعديكْرب، وَحْضَرَمْوت ُيمكف أْف َتْعَرَب إعراَب المتضايفيف عمى الرَّْغـ 

. مف أنَُّو ِقْيَؿ إفَّ الَوْصؿ أفَصحُ 
َبُة، كما في ُخشكناف، وَسَكْنَجبيف، وَتَرْنجيف، وشاىنشاه،  -ب   األسماُء المعرَّ

، وىو اأَلْفَصُح، وال ُمْحِوَج إلى ()وقيؿ إفَّ ىذه األسماَء ُتْكَتُب بالَوْصؿ
. ىذا الَوْصِؿ في ىذه األَلَفاِظ، كما في أضراِبيا
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َتْكَتُب ىذه األَلفاظ بالَوْصِؿ، كما : ُمَركَِّبًة َمَع ِمَئةٍ  (9-3)اأَلْعداُد مف -ج 
ِقْيَؿ؛ ألنَّو ُيَحقُِّؽ َأْمَف المَّْبِس بيف ىذه األعداِد مُضاَفًة إلى ِمئة، والُكُسْور 

ثالثمئة، وتسِعمئة، وسبِعمئة، وُثْمِث ِمئٍة، وُرْبع : المُضاَفِة إلييا، كما في
ِمَئٍة، وُخْمِس ِمئًة، وَيْظَيُر لي أفَّ َأْمَف المَّْبس في ىذه المْسَألة 

ْرفية في َغْيِرىا، ولعؿَّ ما  يتحقَّؽُ بَكْتب األَلؼ في ثالثمئة، وبالَحَركِة الصَّ
ِِ في ىذه الَمْسَأَلة أفَّ اْبف ُدورسُتَويو  ُز ُوُجْوَب الَفْصِؿ َعدَّ ىذا ()ُيَعزِّ

. وِقْيؿ إفَّ الَوْصَؿ خاصُّ بثالثمئٍة، وِسّتمِئة. الَوْصَؿ َأْبَعَد ِمْف َغْيِره
التَّي ُحِذَفت ُجْمَمتُيا التَّي ُتضاُؼ إلييا،  (إذْ )ما ُركَِّب مف الظُّروِؼ َمعَ  -د 

، ووقتِئذ، :وْجيَء بالتَّنويف ِعوضًا منيا، كما في ِِ يْوَمئٍذ، وساعتئٍذ
ف، وُتَعدُّ  وما  (اذْ )وِحيَنئٍذ، وأْضراِبيا، عمى أفَّ الَفْصؿ واِجٌب إذا لـ تَُنوَّ

ُأِضْيؼ إلييا ِمف الَظروؼ بمنزلة َخْمَسَة َعَشَر، عمى أنَّيا وما َأِضْيَؼ 
. إلييا كالشَّْيِء الواِحدِ 

ُويّعدُّ ىذا الَوْصُؿ ِمْف باب الشَّاّذ، ويتَبدَّى لي أّنُو ُمْحِوَج إليو أّيًا كانت 
ْسـِ  . اأَلْسباُب؛ ألفَّ في َىجرِه توِحْيدًا لقواِعِد الرَّ

ِنعَّما، : ُعدَّا في الَكْتب كالكممة الواِحَدِة، ونظيرىما: َحبَّذا، وال َحبَّذا- ىػ 
ـُ إشارٍة،  (ذا)وبْئَسما، ويَتَبدَّى لي أنَّو الُمْحِوَج إلى ىذا الَوْصِؿ، ألفَّ  اْس

 ِِ ِـّ عمى الرَّْغـِ ِمْف أنَُّو ُيْمكُف أْف يكوَف ِمْف خصاَئص ُأْسموب الَمْدِح، والذَّ
ما)في ىذه الَمْسَألة، أمَّا في  ِّ فيمكف أْف تكوف َحْرفًا  (بئّسَما)، و(ِنّع

َمْصَدريًَّا، ألَف ما الَحْرفيَّة ُتْوَصُؿ بما َقْبَميا، لكوِنيا ال َمْوِضَع ليا مف 
. اإلعراب

استثنى : االْسمّية عمَّا ْقبّميا (ما)الَحْرفَية بما َقْبمَيا وَفْصؿُ  (ما)وْصؿُ - و
ـَ الفعؿ: بعُض الّدارسيَف ِمْف ىذا الَوْصؿِ  شتَّاَف، وىو : َمَتى، وأيَّاَف، واْس

معيا اْسـٌ ال  (ما)، وأّيًا االسِتفيامية؛ ألفَّ ()َمْذَىب مصطفى عناني
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حرٌؼ زائٌد، كما ذكر الشيخ حسف والي، ويَتَبدَّى لى أنَّو ال ُمْحِوَج إلى 
دَ  (ما)ىذا االستثناِء إذا ُعدَّتْ  . حرفًا، لتطَِّرَد القاِعدة وتتوحَّ

في الَوْصِؿ؛ ألّنيا  (ما)ُمعاَمَمة (َمفْ )ال ُتعاَمؿُ : بما َقْبمَيا (َمفْ )وْصُؿ - ز
: اْسـٌ، ولذلؾ ُتْكَتُب َمَفٌصْوَلًة إالَّ في المواِضِع التالية

  ِوأضرابيا، إْذ : أُف ُيْوَصَؿ ماَقْبَميا بيا وُجْوبًا َبَقْيِد َكْوِنو ، ـْ ِمْف أوَعف، أو َأ
ـُ َحْرُفو الثاني ِبْميـ   (َمعَ )ِممَّْف، وعمَّْف، وَأمَّْف، وعميو فإفَّ : (َمفْ )ُيَدَغ

 .وأْضرابيا تْكَتُب َمُفُصْولًة َمَعيا

ؿ إْف  ِْ نَّيا ِيجوُز أْف ُتْوَصَؿ بػ (في)وِقْي  (َمفْ )ُتْكَتُب َمْفُصْوَلًة َمَعيا ُوُجْوبًا، وا 
. ()اسِتفياِميًَّة، أو َمْوُصْوَلةً 

أّيًا كانت لَتطَِّرَد ُأُصْوؿ  (َمفْ )بػ  (في) وَيَتبدَّى لي ُأنَُّو الُمْحِوَج إلى َوْصَؿ 
ـَ بيا زياَدًة عمى َوْصِؿ ما يُكوف  َد، وأنَُّو ال ُبدَّ ِمْف وْصِؿ ِمْف، وَعْف، وأ ، وَتَتَوحَّ ْسـِ الرَّ

، وَغْيرىا . عمى َحْرٍؼ واِحٍد ِمْف ُحروؼ االتَّصاِؿ بيا، كما في الباِء، والفاِء، والاّلـِ
ناِفَيًة كاَنْت،  (ال)النَّاِصَبَة لمُمضاِرِع توَصُؿ ب (أفِ )ِقْيؿ إفّ : بما َقْبَميا (ال)َوْصؿُ - ح

، وألفَّ  ىذه ِشدْيَدُة االتِصاِؿ بالمضاِرع، وعميو  (أفْ )أو زائدًة وُجْوبًا ألْجِؿ اإلْدغاـِ
التَّْفسيريََّة، والُمخفََّفة ال ُبدَّ ِمْف َفْصِميما عنيا،عمى الرَّْغـِ ِمْف أنَّو ِقْيَؿ (أفِ )فإف
، وال ُمْحِوَج إلى إجازَة َىذْيِف ()الناِصَبة َمَعيا يُجْوُز فييا الَوْصُؿ، والَفْصؿُ  (أفْ )أفَّ 

الَوْجَيْيف؛ ألفَّ في ُوُجْوِب الَفْصِؿ َتْوِحْيدًا أُلُصْوِؿ الرَّْسـ اإلمالئّي، وُمطاَبَقَة 
. الَمْنُطْوِؽ لمَمْكُتْوب

َبْعَدىا؛ كْيال،  (ال)بيا ِخالٌؼ، إْذ ِقْيَؿ إنَّيا يُجْوُز أْف ُتْوَصَؿ بػ (كي)وفي َوْصِؿ 
نَّيا َيِجُب أْف ُتْكَتَب َمْفُصْوَلةً  . ()وَكْي ال، وا 
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وبْعُد فإنَّني أْدُعو إلى َتْوِحْيِد الرَّْسـِ في ىذه الَمْسَألة، وغيرىا، وىو َتْوِحْيٌد يْكُمُف 
ـَ (ما)، أو و(ال)بػ (كي)في وُجْوب َوْصِؿ  الَمْصَدريَّة النَّاِصَبِة  (أف)؛ ألنَّيا َتُقْوـُ مَقا
. لمُمضاِرِع بْعَدىا

، والَمْجَزْوـَ بمنزلة الُمضاِؼ،  (ال)الشَّْرطيََّة ب (إفْ )وُتْوَصُؿ  وُجْوبًا؛ ألفَّ الجاِزـَ
ـَ َيْقَتضي أْف ُيطاِبَؽ الَمْنُطْوُؽ  والمَضاِؼ إليو عنَد بعض النُّحاة، وألفَّ اإلْدْغا

ُـّ إالَّ بالَوْصؿِ  . المْكُتْوَب، وىي ُمطاَبَقٌة الَتِت
، عمى (َلفْ )، أو(َلـْ )َمْكُسْوَرة الَيْمَزِة، أو َمْفُتْوَحَتيا ال ُتْوَصُؿ بػ  (أفْ )وِقْيَؿ إْف 

َألَّْف َنْجَمَع :" الرَّْغـِ مف أفَّ الَوْصَؿ ُيطاِلُعنا في الُمْصَحِؼ، كما في َقْوِلِو تعالى
ـْ َيْسَتجيُبوا لكـ"  و()"عظاَموُ  ُز أو ُيْوِجُب ( )..."فإ لَّ  وَيَتَبدَّى لي أفِّ اإلدغاـ ُيَعزِّ

. الوصؿ قياسًا عمى ما مّر، وىو إدغاـ ُيْفضي إلى توحيد قواعد الّرسـ واطّرادىا
يوصؿ ىذا الحرؼ وجوبًا بما َبْعَدُه إذا ُحِذَفْت : (ىا)َوْصُؿ َحْرِؼ التَّْنبيو _  ط

ىذا، وىذه، وىؤالء، وىكذا، وىأناذا، وىأنتـ، : أِلُفُو في الَكْتِب ال في المَّفظ، كما في
ىاتي، وىاتا، وىاتاف، وىاَتْيِف، وىاذاؾ، : وُتْكَتُب إذا لـ ُتْحَذْؼ َلْفظًا، وَكْتبًا، كما في

، وىاَنْحُف، وىاُىنا . وىاؤالئَؾ، وىاىوذا، وىا ىي ذه، وىاُىما، وىاُىـ، وىاَىفَّ
ِِ لئالَّ ُيخاِلَؼ  وَيَتبدَّى لي أنَّو ال َمْحِوَج إلى حذؼ َأِلفيا أيًَّا كانت الُمَسّوغاُت
. الَمْنُطْوُؽ المْكتوَب، وألفَّ في أثباِتيا َتْوِحْيدًا ألُصْوؿ الرَّْسـِ اإلمالئي، كما مرَّ 

 :ِمْن ىذا الَوْصِل الشَّاذّ :  ما ُيَعدُّ َوْصُمُو َكْتباًا ِمْن باب الشَّاذّ _ي
  ََّوْيَؾ، عمى أفَّ : ِقْيَؿ إفَّ الَوْصَؿ في ىذه المَّفظِة َمْحُمْوٌؿ عمى: َوْيَكَأف

الكاَؼ َحْرُؼ ِخطاٍب ال ُيْفَصُؿ عمَّا َقْبَمُو، وفي َتْأِصْيِؿ ىذه المَّْفَظة َخْمَسة 
. ، والُمْحِوَج إلى ىذا الَوْصؿِ ()أْو ُجوٍ 

 ِة، أو: ِقْيؿ إَف َأْصَؿ ىذه الَمْفَظة: َويُممِّو َوْيَؿ ُأمِّو، وىو َوْصٌؿ : َوْي أُلمِّ
 .الَضُرْوَرَة إَلْيِو إالَّ إذا َتَوىَّْمنا َتْرِكيب الكمَمتْيف َتْركيبًا َمْزجّيًا َتْشِبْيياً 
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 الرَّّسـِ اإلْمالئيَّ أفَّ : ِحَيَنئٍذ، وَيْوَمئِذ، وأْضرابيما ، ـُ ِممَّا في َبْعض مظافِّ ُيَفَي
الَوْصَؿ في ىذه المَّْفَظِة ىو الِغالُب، وأفَّ الَفْصَؿ جائٌز، وىو اأَلْولى، كما 

()َيْظيُر لي
 

. ثالثمئة، وستُّمئٍة، كما مرَّ 
. َحبَّذا، وال حبَّذًا، كما مرَّ 

 
 

   
: وِمْن ُمحاَوالت الُمحدثين لتيسير قواعد الرَّّسِم اإلمالئي في ىذه المسألة مما يْأتي

َدَعْت إلى َفْصؿ الكمماِت بعِضيا عف : لجَنُة اإلْمالِء في َمْجَمع المُّغة العربيَّة- 1
طاَؿ ما، وَبْيف ما، وَقؿَّ ما، وَأّي ما، : َبْعٍض؛ ألنَّو اأَلْصُؿ، والقياُس، كما في

: َوكي ال، وسبِع مئٍة، وِسّت مئٍة، وَغْيِرىا، عمى أْف ُيْستْثَنى ِمْف ىذا الَفْصؿِ 
 الكتاب، وامكتاب: أْف تكوَف الكممة اأُلْولى َحْرؼ التَّْعريؼ، كما في .
 ِبَؾ، وبِو، : أْف تكوف الكممتاف، أو إْحداىما عمى َحْرِؼ واِحِد، كما في

؛ وَغْيرىا ـَ  .وُكْنَت، وِل

  لمًة واحَدًة، كما ِِ يُرُىما في المَّْفِظ َؾ  أْف يكوف في الكممتيف إْدغاـٌ ُيصِّ
 .َعمَّا، ِممَّْف، إالَّ، َأالَّ، لئالَّ، وغيرىا: في

وَذَىَبْت لجنُة المُّغة العربيَّة في المْجَمع العممّي العراقي، والُمْؤتمر الثقافي في 
. الجامعة العربيَّة َمْذَىِب ىذه المجنةِ 

وَيْدُعو أساِتَذُة المَّغة العربيَّة في معيد دار المعممَّيف العالية ببغداد إلى َوْصؿ 
نَّما، وَأيَّما، وأْضرابيا: بما َقْبميا إذا كانت حرفًا، كما في (ما) . ()طاَلما، وقمَّما، وا 
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ِمْن : َمسائُل ُأْخر  ِمن الرَّْسِم اإلمالئّي ال ُبدَّ ِمْن االْكتِلاء فييا َبْويوٍر واِحد (5 )
:  ىذه المسائل
: بعض األْعالـِ المنتيَية بالتَّاِء المربوطة ولكنَّيا ُتْكَتُب بالَمْفتوَحة ( أ)

ِحْكَمت، وِمْدَحْت، ورْأَفت، وِعصمت، وَأْضرابيا، وىي أْعالـٌ ال ُبدَّ مف 
ْسـِ  ُد َقواِعُد الرَّ أْف ُتْكَتَب بالمربوطِة ألنَّيا َمصاِدُر ، وبذلؾ َتَتَوحَّ

. اإلمالئّي، وَتطَِّرد
يا ألّمُو، : جواُز َقْطِع َأِلؼ الَوْصِؿ في بْعض األَلفاِظ، كما في ( ب)

ْسَتْغَفر عممًا، وأْضرابيا، وَيَتبدَّى لي أنو َيجُب الَقْطُع،  وَألبتَّة، وا 
 .ليطابَؽ الَمْنُطْوُؽ المْكتوبَ 

ـَ التَّي َتِصْيُر ألفًا في مثؿ ( ج) يا َحْسَرتا باألَِلؼ : وُجْوًب كْتب ياِء المتَكّم
الَعَصوبِّة، والتخمص مِف جواِز َرْسِميا ياًء، ليطاِبَؽ الَمْنٌطْوُؽ 

. المْكُتْوبَ 
وَجْوُب َنْقِط الياء في آِخِر الكممة أّيًا كاَنْت، والتَّخمُّص ِمف َكْتِبيا ياًء  (د)

. ُمْيَمَمةً 
. وغير ذلؾ ِمَف المسائؿ اأُلخرى

: رْسُم الَيْمَزةِ  (6)
ـُ الَيْمَزِة في الكالـ العربيَّة ُمْشِكمًة َتْفرُض سمطاَنيا عمى  ُيَعدُّ َرَس

ـُ في  ة ِمْف َحْيُث َتعدُُّد ُصَوِر رْسِميا، وىو َتَعدٌُّد ُيْسِي المَتعمِِّمْيَف، والخاصَّ
ـَ في ()ُنُفور الطََّمَبة ِمْف العربيَِّة، َوكْتِبيا ، وَيَتَبدى لي أفَّ ما ُيْمكُف أْف ُيْسِي

ْسـِ أْف ُتْكَتَب الَيْمَزُة عمى َأِلٍؼ َتْوِحْيدًا،  التََّخّمِص مف ىذه الُمشِكَمة في الرَّ
، عمى أْف ُتوَضَع الَيْمَزُة الّساكنُة َفْوَقيا، والمفُتوَحُة َتحَتيا،  ًِ وَتْقِريبًا

. والمَضْموَمُة َتْحَت المفتوَحِة، والَمْكُسْوَرُة َتْحت المضموَمِة ىكذا
َِ كثيرا ما ُيَعبَُّر عنيا  ُز ذلؾ أفَّ الَيْمَزَة اْخَتَمَطت باألَلؼ، إْذ وُيَعزِّ

ـُ فيو عمى أِلٍؼ َأْكَثُر ُشُيْوعًا ِمْف  باألَلؼ، وُيْيَمؿ َرْسُميا عمييا، وأفَّ ما ُتْرَس
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ؿ الِكممة، وأفَّ كْتبيا عمى أِلٍؼ ُمْطَمقًا  َرْسِميا عمى َغْيرىا وال ِسيَّما في أوَّ
. َمْذَىُب الفرَّاء

: وِمف المحاَوالِت التَّي َتُدْوُر في فمؾ تيسير رْسـِ الَيَمزِة في َعْصِرنا
، وىي لجَنٌة ()َلجَنُة اإلمالِء في َمْجَمِع المََّغُة العربيَّة في القاِىَرة (ٔ)

َر المْجَمُع عمى َحَسب توصيات 1947ُشكمِّت سنة  ـ، وقد َقرَّ
: ىذه المجنة

ؿ الكممة ألفًا ُمَطمقَا مف َغْير اْعِتداٍد بتمؾ  ( أ) ِِ ِِ أْف ُتْكَتَب الَيْمَزة في َأوَّ
 .إَلْف،ِ أل الَّ :األْحُرؼ العارَضة، كما في

َرْأس، وِبْئر، : أْف ُتْكَتَب عمى َحْرٍؼ ُمجاِنٍس لحركِة ما َقْبَميا، كما في ( ب)
. وُبْؤُبؤ

ِتداٍد بحركِة   (ج) ِْ أف ُتْكَتَب عمى ياٍء إْف كاَنْت ُمَتَوّسطًة َمْكُسْوَرًة  بال اِع
: رئْيس، وعمى واٍو إْف كاَنْت َمْضُموَمًة، كما في: ما َقْبميا، كما في

ْف كاف كذلؾ ُكِتَبْت عمى  َىَدؤوِا بَقْيد أالَّ يكوَف ما َقْبَميا َمْكُسْورًا، وا 
َيْسَتْيِزُئْوَف، وعمى ألؼ إْف كاَنت َمْفُتوَحًة، وما َقْبميا : ياٍء، كما في

َتفاَءؿ بَقّيد أالَّ يكوف ما َقْبَميا : ساكنًا غير حْرؼ المدِّ، كما في
ْف كاف كذلؾ َوَجَب َكْتبُيا عمى ياٍء، كما في : َحْرَؼ اتصاٍؿ، وا 

. َمِمْيئة
َفًة،    (د) أْف ُتْكَتَب عمى َحْرٍؼ ِمْف ِجْنِس َحَركِة ما َقْبَميا إْف كانت ُمَتَطرِّ

َيْقَرُا، وَيْسَتْيِزئ، وَيُجُرُؤ، وعمى السَّْطِر ُمنفرَدًة إْف كاَف ما : كما في
ُجْزء، وُبْرء، وعمى ِسفٍّ : َقْبَميا ساكنًا ولـ َيُكْف َحْرَؼ اَتصاٍؿ، كما في

. شْيئًا، وِعْبئاً : َصغيَرٍة إف كاف كذلؾ، كما في
. دعا إلى رْسـ الَيْمَزة المتطرِّفة ُمْنِفردًة ُمْطَمقاً : ()المجمع العممّي العراقّي (2)
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: ـ1948لجنة اإلْمالء الَتي َشّكَميا الُمْؤَتمُر الثَّقافّي في الجامعة العربيَّة سنة ( 3 )
: َدعْت ىذه المجنة إلى

ؿ الكمِمة عمى َأِلٍؼ ُمْطمقاً  ( أ) ـَ الَيْمَزُة في أوَّ . أْف ُتْرَس
َفُة عمى حرٍؼ مف ِجْنِس َحَركِة ما  ( ب) ـَ الَيمَزُة الُمَتَطرِّ أْف ُتْرَس

َقْبّميا، وعمى السَّْطِر ُمْفَرَدًة إْف كاف ما َقْبَمِيا ساكنًا عمى أالَّ 
ُيْعَتدَّ بما َيْجَعُؿ الّتي َقْبَميا متحرٌؾ ُمَتَوسِّطًة َتَوسَّطًا عاِرضًا، 
َفُة السَّاكُف ما َقْبمَيا ُمَتَوسََّطًة َتَوسَّطًا عاِرضًا إذا  وُتَعدُّ الُمَتَطرِّ

 .اتَّصؿ بيا حروٌؼ زائَدة، أو ضمائر

ـَ الَيْمَزُة الُمَتَوسِّطُة المضموَمُة عمى واٍو إذا كاف ما  (ج) أْف ُتْرَس
َقْبَميا َمْضُمومًا، أو َمْفُتْوحًا، أو َمكُسْورًا، أو كاَنْت َمْفُتوَحًة بعد 

، كما في ُفؤاٍد، وعمى ياٍء ُمْيَممٍة إذا كاَنْت َمْكُسْوَرًة أّيًا : َضٍـّ
ٍِ َبْعَد َكْسِر، كما في : كاَنْت َحَركُة ما َقْبمَيا، أو كاَنْت َمْفَتْوَحًة

، وعمى َألٍؼ إذا كانّت َمْفُتْوحًة بعَد َفْتٍح، أو ُسُكْوٍف، وعمى  ِوئاـٍ
بْئٍر، وَرْأٍس، وُسْؤٍؿ : َحْرٍؼ مف ِجْنِس حرَكة ما َقْبميا، كما في

ـُ الَمْفُتْوَحُة بعد َأِلٍؼ ُمْنَفِرَدة كما في : إذا كاَنْت ساِكَنًة، وُتْرَس
. َتضاَءؿ

َمْت إليو ىذه المَّْجنة عما َيِشْيُع في كتاباِتنا .  وال َيْخُرج ما َتَوصَّ
: إْسياماٌت ُأخرى (4)

 الَيْمَزِة تدوُر في فمؾ ما وتكاُد إْسياماُت كثيرٍر ِمَن الدَّاِرِسْين المحدثْين في رْسمِ 
: ، وُيْمكُف َحْصُر إسياماتيـ فيما َيْأتي()مرَّ في الِغالِب 

 أْف َتْبقى ُأُصْوُؿ َرْسـِ الَيْمَزِة كما ىي عميو .
 أْف ُتْكَتَب الَيْمَزُة عمى أِلٍؼ ُمْطمقًا، وىو َمْذَىُب الفرَّاء. 
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  أْف ُتْكَتُب الَيمَزُة بال ُصْوَرٍة في أيٍّ َمْوِضع، عمى أْف ٌتْكَتَب عمى الَمطَِّة، أو
 ٍِ  .الُمتَِّسع إذا كاف ما َقبميا َحْرَؼ اَتصاٍؿ

َؿ أْيَسُر، وأْقَرُب إلى ِإْلِؼ الَكَتَبَة، والَقَرَأِة، عمى الرَّْغـِ مف  وِقْيَؿ إفَّ الرَّأَي اأَلوَّ
. أنَّو ال ُيَحقُِّؽ التيَّسير، أو التَّْوِحْيدَ 

ْنُو َرْ َبةًا في اإلييازِ  ناُه في ىذا الَبْحث، وما لم ُنَدوَّ ، ويَتَبيَُّن لنا ِممَّا َدوَّ
أفَّ كثيرًا ِمَف األَلفاظ العربيَّة َتِشْيُع في َرْسِميا اأَلْوُجُو المتَعدَّدة، وىي - ِِ واالخْتصار

َبْت إلى الخطِّ العربّي ِمَف  أْوَجٌو أْسَيَمْت في إيجاِدىا َعواِمُؿ، وتْأِوْيالٌت ُمخْتمفٌة َتَسرَّ
ْرفيَّة، وِمْف ىذه العواِمؿِ  : الِخالفات النَّْحوّية، والصَّ

االْعِتداُد بالعاِرِض، وَعَدُمُو، وِىي َمْسَأَلٌة َيْبدو َأَثُرىا بيِّنًا في رسـ  (ٔ)
. الَيْمَزة التَّي َتَتَصدَُّر الكممَة، أو ِتْمؾ الُمَتَوّسِطة َتَوسُّطًا عاِرضاً 

ياُدِة، والَحْذِؼ، واألَِلؼ  (ٕ)  َتحْقيُؽ أْمِف المَّْبس، وىي َمسَأَلٌة َتَتبدِّى في الزَّ
 .الميََّنة الُمتَطَرقِة، والَوْصِؿ والَفْصؿِ 

ْرؼ  (ٖ) كْثَرة االْسِتعماِؿ التَّي َتْفِرُض ُسْمطاَنيا عمى مسائؿ النَّْحو، والصَّ
ياَدة، واالتِّصاِؿ، واالْنفِصاِؿ،  أيضًا، وىي َمْسأَلٌة َتْبدو في الحذِؼ، والزِّ

والمغُّاِت التَّي َتْسَتْدعي ُمطاَبَقة الرَّْسـ ليا؛ لئال ُيغاِيَر الَمْنُطْوُؽ 
المكتوَب، وىي َمْسَأَلٌة َتَتبدَّى في رْسـِ الَيمزة مف َحْيث تخْفيُفيا، وَنْقُؿ 

 .ًحَرِكَتيا إلى الّساِكِف قبميا

كراَىُة َتوالي األمثاِؿ، وىي َمْسأَلٌة َتَتبدَّى بُوضوٍح في رْسـ الَيْمَزة عمى  (ٗ)
 .واٍو، أو ياٍء، أو َأِلؼٍ 

ْرفَية، وىي َمْسَألٌة َتتبدَّى في تْكثير اأَلْوجو،  (٘) الخالفاُت النَّْحويَّة، والصَّ
كما في رْسـ الَيْمَزة، واألَِلؼ الميِّنِة، والَفْصِؿ والَوْصِؿ، والَحْذِؼ، 

ياَدِة، كما مرَّ   .والزِّ

، والتَّْوِكيِد، واإلْشباع،  (ٙ) مسائؿ ُأْخرى، كالشُّذوذ، والضَّروَرة، والتّفخيـِ
، واألَلغاز، واأَلحاجيّ  ِِ  .والَغمِط
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يادة، والَحْذِؼ، وَعَدـ إْعجاـ  (ٚ) َرْسـٌ الُمْصحِؼ، وىي َمْسَأَلٌة َتَتَبَدى في الزِّ
 .الياء، وغير ذلؾ

 واالكتلاءِ ، وَبْعُد فإنِّي أْدُعو بال َتَردُّدٍر إلى الَتخمُّص ِمْن ىذه األْويو
َد قواِعُد الرَّْسِم، وَتطَِّرَد، ويمكن أْن يَتحبق  ، لتتوحَّ بَوْيوٍر واِحدٍر بَمسوِّ اتٍر

:  واالطِّراُد في ىذه المسائؿ بما يْأتيالتَّوِحْيُد،
ـَ الَيْمَزُة عمى َأِلٍؼ أّيًا كانت َحَركُتيا، وَحَركُة ما َقْبَميا، متَطرَّفًة  (ٔ) أْف ُتْرَس

كانت أو َمَتَوسَِّطًة، أو في َصْدِر الكممة، عمى أف ُتْرَسـَ عمى أِلٍؼ، 
. كما مرّ 

 . أْف ُيْيَجَر التََّخمُّص ِمْف توالي اأَلْمثاِؿ، لُيطاِبَؽ الَمْنُطْوُؽ المْكُتْوبَ  (ٕ)

(ٖ)  ، أْف ُتْكَتَب األَِلُؼ الميََّنةً  عَصِويًَّة أّيًا كاف أْصُميا، في الَحْرِؼ، واالْسـٍ
 .والِفْعِؿ، في المبنّي، والُمْعَربِ 

يادة لتحقْيؽ أْمِف المَّْبِس، لُيطاِبَؽ الَمْنُطْوُؽ المكُتْوبَ  (ٗ)  .أالَّ ُيصاَر إلى الزِّ

أالَّ ُيصاَر إلى الَحْذؼ َتْخِفيفًا لكثرة االسِتعْماؿ، أو لتوالي اأَلمثاؿ،  (٘)
 .لُيطابَؽ الَمْنُطْوُؽ المكُتْوبَ 

أْف ُيْكَتَب الحرفاف الُمْدُغماف َحْرفًا واحدًا في الكممة الواِحدة، وأْف  (ٙ)
 .ُيصاَر إلى اْخِتيار وْجِو واِحٍد في الكممتيف

أالَّ ُيصاَر إلى الَفْصِؿ، والَوْصِؿ إالَّ في المواِضِع القياِسيَّة، وعميو  (ٚ)
 :فإنَّني أْدُعو بال َتَردٍُّد في ىذه الِمْسألة إلى

.  أْف تْكَتَب األَلفاظ المركَّبُة َتْركيبًا َمْزجّيًا َمْفُصْوَلةً  ( أ)
. عَنْيا (إذْ )أْف تُْفَصَؿ الظُّروؼ المُضافة إلى ( ب)
. الزَّاِئدة أو االسمّية (ما)أْف تُْفَصَؿ األْسماُء الَتي ُتْوَصُؿ بػ  (ج)
. األسمّيًة  (ما)وأخواتيا عف (إفَّ )أْف تُْفَصَؿ  (د)
اسمًا؛ أو (ما)عف (حتَّى)، و(أـ)، و(في)، و(ِمفْ )، و(َعفْ )َفْصُؿ  (ىػ)

. َوْصُميا عمى َحَسب الَوْجِو المختار في اإلدغاـ
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، أو الَنْصب عف (و) النافَية،  (ال)َفْصُؿ ما ُيَعدُّ ِمْف باب حروؼ الجـز
. أو َوْصمُيا عمى َحَسب الَوْجو المختار في اإلدغاـ

الزَّائدة أَو ْوصميا عمى َحَسب  (ما)الشَّْرطَية َعْف  (إْف )َفْصُؿ  (ز)
. الِوْجو المختار في اإلدغاـ

الّتي ُتَعدُّ ِعوضًا،  (ما)َفْصؿ أف الَمْصدرّية النَّاصبة لممضارع عف (خ)
أمَّا أْنت ُمْنَطِمقَا اْنَطَمْقُت، أو َوْصمُيا عمى َحَسِب الَوْجِو : كما في

. المختاِر في اإلْدغاـ
َفْصُؿ بعِض الحروِؼ الَمْحذوِفِة اآلَخِر بعد َكْتِب ىذا المحذوِؼ،  (ط)

، وىأنتـ، وىأناذا . كما في ىذا، وَأْضرابِو، وَعمْماِء، وِمْمَقْوـِ
َفْصُؿ االْسماِء التَّي ُحِذَفت األَِلؼ فييا بعد كْتِب ىذه األِلؼ ،  (ي)

ْسحاؽ، وأْضرابيا سماعيؿ، وا  . كما في أوالئؾ، وا 
ُكؿَّ ما، : المصدرَية، كما في (ما)َفْصُؿ بْعِض األْسماء عف (ؾ)

. ووْقَت ما، وأْضراِبيا
َفْصُؿ ما ُيْمِكُف أْف ُيَعدَّ َوْصُمُو ِمْف باب الشَّاذِّ، كما في وْيكأنَّو،  (ؿ)

: وُيسَتْثنى ِمْف ىذا الَفْصِؿ ما َيْأتي
  ما َيْمكُف أْف ُيَعَد ِمْف باب الكممة الواحدة بعد الَحْذِؼ، ليطاِبَؽ

الَبْسممة، والحمدلة، والرَُّجؿ، : الَمْنُطْوُؽ المكَتْوَب، كما في
والَوَلِد، وامصباـ، وَحبَّذا، والَحبَّذا إف ُعدَّا ِمْف باب الكممة 

. الواِحَدة
 َفِما، وبو، ولكـ، :  الكمماُت التَّي عمى َحْرٍؼ واِحٍد، كما في

؟ ـَ ، وفي الـَ ، وا  ـَ، وعالـَ  وسأذُكُر، وِقْو، وِعْو، وَحتَّا

. أْف ُتكْتَب التَّاُء الَمْربوطًة ىاء في كؿَّ األسماِء بال استثناءٍ  (ٛ)
 .بالنُّْوِف في ُكؿِّ َمْوِضع (إَذف)أْف ُتْكَتبَ  (ٜ)
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أالَّ ُيصاَر إلى َقْطِع َأِلؼ الَوْصِؿ إالَّ في المواِضَع الّتي ال ُبدَّ ِمْف  (ٓٔ)
يا ألميـ، وَألبَتو، وُأكُتْب، : أْف ُيطابَؽ الَمْنُطْوُؽ  فييا المكتوَب، كما في

ْسَتْغِفر مسمَّى بيما  .واِ 

 .أْف ُيصاَر إلى نقِط الياء المعجمة ليطاِبَؽ الَمْنُطْوُؽ المكَتْوبَ  (ٔٔ)

يا : أف ُتْكَتَب األَِلُؼ المبدَلة ِمْف ياء المتكمِّـِ َعَصِويًَّة، كما في (ٕٔ)
 .َحْسَرتا

أْف ُتْكَتَب األَِلُؼ، أو الياُء، أو الواو التَّي ُيَتَخمَُّص بَحْذِفيا مف  (ٖٔ)
 .الْتِقاِء السَّاكَنْيف

أْف ُيْيَجَر اإللغاُز، والتَّعمَيُة في الَكْتب، وال سيمَّا ما ُيطاِلُعنا في  (ٗٔ)
 .الَوْصِؿ، والَفْصؿِ 

أف ُيَنبََّو عمى األغالِط اإلمالئيَّة التَّي َتُعْود إلى بعض المَّيجات،  (٘ٔ)
اؿ وريَّاؿ وقائـ : كما في َضَرب وَظَرب، وقد وغد، وقاِدِر، وغاِدر، ورجَّ

، وأْضرابيا  .وقايـ، و قاِسـِ وجاِسـِ

 


