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hح|ثàالب rلَخَّصrم: 

تَتَناو~ُل هذàهà الد�راس~ةُ قَضàيrةَ َأثَرِ قَواعàدà الُّلغَةà الع~ر~بِيrةà الم~نْطوقَةà، بِمuسèتَو~ياتàها 

 àالءèاِإلم àدàوِي� والد�الِلي� في قَواعèي� والنَّحàفèرrي� والصàتèوrالص :àفَةàخْتَلuالع~ر~بِي�.الم 

وتَْأتي هذàهà الد�راس~ةُ في مuحاو~لَةé إللْقاءà م~زيدé مàن~ الضrوèءà ع~لى م~جèموع~ةé مàن~ 

الظَواهàرِ اِإلمèالِئيrةà المuهِمrةà، مàنè خàالِل بِحèثà جuذورِها التّاريخàيrةà؛ مàنè َأجèِل التَّغَلُّبِ 

تي تَعèتَرِضu الكàتاب~ةَ الع~ر~بِيrةَ المuعاصàر~ةَ لَدى ع~لى الم~شاكàِل الع~ويص~ةà والصwعوباتà ال

         .éس~واء Çع~لى ح~د àع~لِّمين~ والطَّلَب~ةuالم 

 àتَو~ياتèسuم èنàنًا مrع~يuى مíتَوèسuنْها مàم~ثُِّل كٌُل مuخْتار~ةً، يuلَةً مàثèالد�راس~ةُ َأم àتَناو~لَت èوقَد

àتَوى  النِّظامِ الّلغَوِي� ِللُّغَةèسuالم rي�، ثُمàفèرrي� والصàتèوrتَوى الصèسuا بالمíءè؛ ب~دàةrالع~ر~بِي

.aتَوى الد�الِليèسuا المíوِي�، وَأخيرèالنَّح 
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The relationship between Arabic orthography and rules 

in the different linguistic levels 

Abstract: 

This study discusses the effect of Arabic rules with its different 

levels: phonetic, morphological, syntactic and semantic on the 

Arabic spelling rules. 

This study attempts to shed light on some significant spelling 

phenomena through examining their historical roots so that the 

obstacles facing teachers and students alike in contemporary 

writing could be overcome. This research uses selected 

samples that represent phonetic, morphological, syntactic and 

semantic levels.  
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 المrقدtمàةُ

ي~زèعuمu ب~عضu الدaارِسين أنَّنا، نحنu العرب~، الشَّعبu الوحيدu الذي ي~فهمu ِليقْرأ، أمaا 

 àتابةàالك àعوب~ةuص èا عنíبيرèالشَّكْوى تَع àاألخرى فهي تَقرُأ ِلتَفْهم~. وتْأتي هذه uالشُّعوب

 àجودuدين~  في ذلك~ إلى وàتَنèسuم ،àةr؛ العربِيàن~ الم~كْتوبِ والم~قْروءèا ب~يíعàشاس uنَهèنٍ ي~ر~وèب~و

 )١(وإلى وuجودà صuو~رٍ مuتَع~د�د~ةé ِللْح~رèفà الواحàدà أحèيانًا.

وهذا َأمèرò فيهà ح~قٌ، غَيèر~ َأنَّهu ليèس~ الح~قَّ الذي ما بعد~هu باطàٌل؛ فهذàهà دàراس~ةٌ تُحاوُِل 

 uي~راه èا قَدaاإلجابةَ ع~م ،uهuمèُل فَهuهè؛ فَي~سàةrالع~ر~بِي àالءèفي إم èهِمàا على َأفْهامíع~ويص uالنّاس

 àلك~ القَواعدàت àقuوتَساو àةrالع~ر~بِي àكuقوفَ على م~دى تَماسuالد�راسةَ تُحاوُِل الو rكَما َأن

 م~ع~ قَوانينِ الع~ر~بِيrةà في ص~وèتàها وص~رèفàها ونَحèوِها ودàاللَتàها.

لَّ أسèِئلةً كَثيرةً تَدورu على َألْسàنةà الدaارِسين~ والمuد~ر�سين~ ِللْع~ربِيrةà ع~نè ب~عضِ ولَع~

م~ساِئِل اإلمèالءà، وتَكونu اِإلجاباتُ ع~نْها مuبèتَس~رةً في ب~عèضِ اَألحèيانِ، ولَع~لَّ السrب~ب~ 

ي�، ِإذْ ِإنr َأغْلب~ المuَؤلَّفاتà في ذلك~ قàلَّةُ الد�راساتà المuع~مrقَةà في اإلمèالءà الع~ر~بِ

المuعاصàر~ةà في اإلمèالءà الع~ر~بِي� هي~ َأقْربu إلى المuلَخَّصاتà مàنْها إلى اَألبèحاثà العàلْمàيrة 

المuع~مrقَةà؛ وقَدè ي~كونu ِلَأصèحابِها َأعèذارò َأه~مwها دافàعuهuمè في التَّْأليفà؛ ِإذْ فَع~لوا ذِلك~ 

èحيصِ.ِللتَّدèوالتَّم àثè٢(ريسِ والتَّلْقينِ ال ِللْب~ح( 

                                                
، دار  ١. ط نظريات في اللغةهذا الزعم تلقّاه أنيس فريحة من قاسم أمين، انظر : فريحة، أنيس:  )١(

. دار الثقافة، بيروت، نحو عربية ميس"رة؛ فريحة، أنيس :  ٨٨، ص ١٩٧٣الكتاب اللبناني، بيروت، 

 .٢٦، ص ١٩٥٥

؛  ١٩٨٥، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ١. ط العربيقواعد اإلمالء ) هارون، عبد السالم : ٢(

؛  ١٩٧٥، مكتبة غريب، القاهرة، ١ة. طاإلمالء والترقيم في الكتابة العربيإبراهيم، عبد العليم: 

سعيد، محمود شاكر:  ؛دار الشرق العربي، بيروت، (د.ت)  كيف تكتب الهمزة ؟ الدهان، سامي : 

= ؛ الطباع، عمر فاروق:  ١٩٩٦الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ، دار  ٣. ط المرشد في اإلمالء
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 àقَدuلُّ كُلَّ عuفَ تَحèالد�راسةَ سو àهذه rبَِأن Çيàخَف éفèطَر èنàم~ يوحي مrولَع~لَّ ما تَقَد

اإلمèالءà الع~ر~بِي�، وهذا ليس~ بِالم~قْصودà، إذْ ال ي~سèتَطيعu ب~حèثٌ مuتَواضàعò َأنè ي~حuلَّ كلَّ 

مuعèضàالتà، وال يuمèكنُهu أنè يuجيب~ ع~نè جuلِّ تàلك~ التَّساُؤالتà ؛ غَيèر~ َأنَّهu خُطْوةٌ تàلك~ ال

ي~زèعuمu صاحàباها أنَّها في االتِّجاهà الصrحيحِ تُبèنى على جuهودà عuلَماء~ فُض~الء~، وتَحuثُّ 

 باحàثين~ َأجِلّاء~ مàنè بعèدàهàمè ِليuكْمàلوا الم~سير~.

àتُحاوُِل هذ àةrالع~ر~بِي�، وقَوانينِ الع~ر~بي àالءèن~ قَوانينِ اِإلمèطَ بيèبrالد�راسةُ الر àه

 àالءèِل اإلمèَأص èع~ن éلَةàر~ ذاهèها. غيàاللَتàوِها ودèها ونَحàفèها وص~رàتèبِص~و ،àالم~نْطوقة

éبِم~راحَل ثَالث rم~ر wالع~ربِي uالءèالقَديمِ، فاِإلم àهàروثèالع~ربي� وم~و: 

أوrلها: م~رèحلةُ النَّشْأةà التي ب~دَأتْ قبèَل اإلسèالمِ بِثَالثَةà قُرونٍ، ح~يèثُ َأخَذَتà الكàتابةُ 

الع~ر~بيrةُ تَتب~لْورu وتَنْفَرِدu ع~نè غَيèرِها مàن~ الكàتاباتà السaامàيrةà، وقَدà امèتَدrتْ هذهà الم~رèح~لَةُ 

 )١(ح~تّى ظُهورِ اإلسèالمِ.

م~رèحلةُ االسèتàخْدامِ واالنْتàشارِ، وتَمèتَدw مàنè ظُهورِ اِإلسèالمِ إلى مuنْتَصفà ثانيها: 

القَرèنِ الثّاني الهِجèرِي�، وخàاللَها ب~دأتْ قَضàيrةُ تَقْعيدà قَواعàدà اإلمèالءà الع~ر~بي� و~فْقَ 

الصaورةُ الم~وèروثَةُ، ومuتَطلّباتُ  َأقْيàس~ةà النُّحاةà، وكان~ ي~تَناز~عu اإلمèالء~ عامàالنِ مuهِمaانِ:

.à٢(النُّطْق( 

                                                                                                                    
معجم اإلعراب ؛ يعقوب، إميل بديع :  ١٩٩٣، دار القلم، دمشق، ١. ط المحيط في قواعد اإلمالء=

 .١٩٨٦، دار العلم للماليين، بيروت، ١ط واإلمالء. 

 .١٠٦- ١٠٥زيع، عمان، ص ، دار عمار للنشر والتو١ط علم الكتابة العربية. ) الحمد، غانم : ١(

 . ١٠٧-١٠٦، ص المرجع السابق) ٢(
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 ،àالءèَؤلَّفاتُ األولى في اإلمuاللَها المàع~تْ خàضuثُ وèح~ي ،àحلةُ التَّقْعيدèثاِلثها: م~ر

وتَمèتَدw مàن~ القَرèنِ الثّاني الهِجèريa ِإلى َأنِ اسèتَحèكمتْ في ع~صèرِ ابèنِ قُتَيèبةَ 

 )١(م).٨٨٩هـ/ ٢٧٦(ت

الواضحِ أنr أثر~ القَوانينِ اللُّغَوِيrةà الم~نْطوقةà ب~دَأتْ تُه~يèمنu َأكْثر~ فَأكْثر~ في  ومàن~

الم~رèحلتيèنِ الثّانàيةà والثّالثةà. َأمaا في الم~رèحلةà األولى فَكانتْ آثارu الم~وèروثà اإلمèالئي� 

 النَّب~طàي� القَديمِ أكْثر~ اسèتàحèكامíا.

العامàالنِ (أثَرu الم~وèروثà النَّب~طي�، وقَواعدu الع~ربِيrةà الم~نْطوقةà)  ولَمè ي~زْل هذانِ

 èنàم òشاجèي~ َأمàالتي ه àهàعلى قوانين uعاصرuالم wالع~ربي uاإلمالء rتقرèي~تَجاذَبانِ ح~تّى اس

وفَوèقَ ذلك~ كُلِّهà  َأصèٍل نَب~طàيٍ وَأثرٍ ص~وèتيٍّ وص~رèفيÇ ونَحèوِيÇ ودàاللِّي�، وأثَرٍ لَهèجِيٍ؛

.òفَنَّي òج~مالي òَأثر 

ولقَدè ج~علتْ هذهà الد�راسةُ جuلَّ غايتàها في اقْتàناصِ تàلْكُمu المuَؤثِّراتà في قَوانينِ 

اإلمèالءà الع~ربي�، والوuقوفà على آثارِ كُلٍّ مàنْها من خالل أمثàلةé مuخْتار~ةé؛ ثُمr تَحèليِل 

èنàتاص~ على  ما تَداخَل وتَوالى مèيانًا، ح~تّى اعèأح àد~ةàالواح àلك~ اآلثارِ ع~لى الكَلمةàت

الدaارسين~ بِأي� َأثرٍ ي~ْأخُذون~؛ كَما ح~صَل في تَفْسيرِ العuلَماءà ِللْألفà ب~عèد~ واوِ الج~ماعةà؛ 

èأم òالِليàقٌ دèي~ فَرàرٍو؛ َأهèلةٌ ؟ وكذلك~ الحاُل في واوِ عمàفاص èي~ أمàروثٌ  َأفارقَةٌ هèم~و

 نَب~طàيò؟ أمè أثَرò لَهèجيò؟

 àها في الّلغةàتَو~ياتèسuبِم àالم~نْطوقة àةrآثار~ القَوانينِ اللُّغَوي uا كانت الد�راسةُ تُتابعaولَم

الم~كْتوبةà؛ فَال م~ناص~ مàنè تَقْسيمِ الد�راسةà بِح~س~بِ تàلك~ المuسèتَوياتà، إذْ تَبèدُأ الد�راسةُ 

انينِ الصrوèتàيrةà والصrرèفàيrةà في قَوانينِ اإلمèالءà الع~ربي�، كالوقْفà والو~صèِل بِأثرِ القَو

                                                
 .١٠٨، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ص ١ط علم الكتابة العربية. )الحمد، غانم : ١(
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واإلمالةà وغيèرِ ذلك~. وقَدè ج~معتà الد�راسةُ بيèن~ الصrوèتà والصrرèفà نَظَرíا ِلتَداخُلàهِما، 

èفي اإلم àةrويèند~ أثَرِ القَوانينِ النَّحàالد�راسةُ ع àوقَفَت aثُم àماتàِل الكَلèالع~ر~بي� ، كَو~ص àالء

.àةrوِيèها النَّحàذلك~ بِو~ظاِئف àضٍ، وع~القَةèب~ع èها ع~نàضèها ب~عàلèوفَص 

ثُمr عالج~تà الد�راسةُ آثار~ الد�اللةà في كتابةà الكَلàمتيèنِ بِشكْلَيèنِ مuخْتَلفيèنِ م~ع~ اتِّفاقàهما 

 .في اللفْظà كَما في: ي~حèيى، وي~حèيا

غيèر~ أنr الد�راس~ةَ في ثàنْيِ ذلك~ كُلِّهà لَمè تَغْفْل ع~نè َأثَرِ الخَطِّ الم~وèروثà الذي صار~ 

في بعèضِ اَألحèيانِ مuتَح~ج�راتé إمèالِئيrةً ال تُم~سw؛ وي~ْأتي هذا األثَرu مàنè م~صèد~ر~يèنِ: 

 المuصèح~فà الشَّريفà.اَألوrِل مàنè م~وèروثé نَب~طàيٍّ، واآلخَرِ مàنè ر~سèمِ 

 ،àلةàتَداخuلك~ اُألصوِل والقَوانينِ المàدةً ع~لى تàتَمèعuةُ مrالئيèاإلم uالقَوانين àا كانتaولَم

فَِإنr الدaارِس~ للْإمèالءàِ الع~ربي� س~يجِدu تàلك~ المuَؤثِّراتà تَجèتَمàعu ع~لى الكَلàمةà الواحàدةà في 

لد�راسةُ باالهèتàمامِ، وحاو~لتْ َأنè تَسèتجلàي~ بعض~ َأمèثلتàهà آنٍ م~عíا؛ وهذا ما خَصrتْهu ا

 بِشيèءé مàن~ التَّفْصيِل والتَّعèليِل.

 èع~؛ فإنèسuما ب~ذَال فيها الوuباها َأنّهàصاح uعمèي~ز òب~شَري òدèهuالد�راسةُ ج àفهذه ،uوبعد

تَّقْصيرu؛ ومàنْهu سuبèحانَهu الع~فْو ، ثُمr َأجèرu آتتْ ُأكُلَها فبِإذْنِ ر~ب�ها وتَوèفيقàهà؛ وإلّا فَمàنّا ال

 المuج~تهدà الذي جانَب~هu الصrوابu وهuو~ ي~طْلُبu الح~قَّ.               

١. hةFيhر|فFالص hةFيhو|تFالقَوانين الص rَأثَر  : 

 àتابةàفي الك àةrيàفèرrالص àةrتيèوrالقَوانين الص uا َأثَرíيàج~ل uروفُ ي~ظْهرuح uِإذْ تُكْتَب ،àةrالع~ر~بِي

  àماتàروفُ الكَلuُل حàوتَنْفَص àم~ةàروفُ الكَلuُل حàلَّةً، فَتَتَّصàتَقèسuوحدةً م àد~ةàالواح àم~ةàالكَل

 ب~عèضuها ع~نè ب~عèضٍ، وبِهذا ي~تَّضàحu في اِإلمèالءà الفَرèقُ ب~يèن~ قَوèِلنا:

                 uس~ْل ما تُريد 

                 uس~لْمى تُريد 



329

العدد التا�شع  والت�شعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

 

 uتُكْتَب èفقَد ،àالءèشَكَْل اِإلم uِل في هذا الم~جاِل تُح~د�دèوالو~ص àقَوانين~ الو~قْف rكَما أن

جuمèلَةٌ كامàلةٌ في وحدةé إمèالِئيrةé واحàد~ةé؛ مàثْل: (ع~ر~فْتُك~) ِإذْ تُكْتَبu الجuمèلَةُ الفàعèلàيrةُ 

الفاعàِل والم~فْعوِل و~حèد~ةً إمèالِئيrةً واحàد~ةً، وذِلك~ م~ر~دwهu إلى النُّطْقà؛ بِع~ناصàرِها: الفàعèِل و

ِإذْ ال تُنْطَقُ هذàهà الضrماِئرu إال مuتَّصàلَةً؛ فَتُكْتَبu مuتَّصàلَةً. َأمaا (ع~ر~فَ م~حèمودò الطَّريقَ) 

r؛ ألنéلةàنْفَصuم éةrالِئيèإم éب~تْ ثَالثَ و~ح~داتàكُت èفَ ثَالثَ  فقَدàي~ق èأن uنàكèمuقَ بِها يàالنّاط

.àابِقaثاِل السàفي الم éد~ةàواح éو~قْفَة èنàب~د~ال م éو~قَفات 

وهذا المuنْطْلَقُ اِإلمèالِئيw في الكàتاب~ةà ص~رrح~ بِهà عuلَماءu الكàتاب~ةà الع~ر~بu قَديمíا حين~ 

àتاب~ةàفي الك rيàد~َأ اَألساسèالم~ب rقالوا: ِإن  àد~ةàالواح àم~ةàروفُ الكَلuتوص~َل ح èَأن àةrالع~ر~بِي

  )١(وتُفْص~َل ع~مaا ب~عèد~ها، وَأنè تُكْتَب~ الكَلàم~ةُ و~فْقًا ِلنُطْقàها م~بèدوءíا بِها م~وèقوفًا ع~لَيèها.

لàم~ةُ م~وèقوفًا وِللْع~ر~بِيrةà الم~نْطوقَةà قَوانينu في الو~قْفà تُخاِلفُ الو~صèَل؛ فَقَدè تُقْر~ُأ الكَ

 ع~لَيèها بِصور~ةé، وم~وèصولَةً بِصور~ةé ُأخْرى، كَما هuو~ الحاُل في التَّنْوينِ:

 كàتابò / كàتابٍ / كàتابíا . 

 َن-ِن     / ب -ُ ن   /  ب -ِ ت ا ب–في الو~صèِل: ك 

 ِ ت ا ب ا–ِ ت ا ب  / ك –ِ ت ا ب       / ك –في الو~قْفà :  ك 

الو~صèِل نونò تَتْب~عu الح~ر~كَةَ القَصير~ةَ. َأمaا في الو~قْفà فإنr النّون~ ال فَالتَّنْوينu في 

 .àَأِلفًا في الو~قْف uوتُقْلَب àر~ةèو الكَس àةaمrد~ الضèتُنْطَقُ ب~ع 

،àهàكامèوَأح àسِ الو~قْفèفي د~ر àفèرrالص uلَماءuع uهuروفٌ ي~ذْكُرèم~ع òرè١(وهذا َأم(  rنàولك

àال الذي ي~لْف àتَب~طَتْ بِالو~قْفèةَ ارrتابِيàور~ةَ الكaَأوِ الص aالء~ الع~ر~بِيèاِإلم rو~ أنuتُ النَّظَر~ ه

 بِالو~صèِل، وهذا ما ج~ع~َل اإلمèالِئيaين~ الع~ر~ب~ ي~كْتُبون~ َأِلفًا م~ع~ تَنْوينِ النَّصèبِ.

                                                
. تحقيق: محمد صبح األعشى في صناعة اإلنشام ): ١٤١٨هـ/ ٨٢١) القلقشندي، أحمد بن علي (ت ١(

علم فما فوق ؛ الحمد،  ١٧٠ج،ص 3، ١٩٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت، ١حسن شمس الدين، ط 

 .١٣٧، ص الكتابة العربية
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ةَ الح~ديثةَ في اإلمèالءà الع~ر~بِيa؛ َأال ولَع~لَّ مàنè آثارِ هذا القانونِ تàلْك~ الم~سèَألَةَ القَديم~

 وهàي~ تاءu التَّْأنيثà الم~رèبوطَةُ.

hالتَّْأنيث rر|بوطَةُ (هاءàالم hالتَّْأنيث rتاء(: 

 àم~ةàرِ الكَلàفي آخ àالتّاء àتاب~ةàرِ ع~لى كàعاصuالِئي� المèفي النِّظامِ اإلم uْأيrالر rتَقرèاس

uكَما في "س~نَة" و "م ،íيها تاء~ هاءaرِ تُس~مàالم~صاد uضèكانَتْ ب~ع èم~ة". وِإنàع~لِّم~ة" و"فاط

 )٢(التَّْأنيثà الم~رèبوطَةَ.

 uنè؛ كَما فَع~َل ابàيها هاء~ التَّْأنيثaس~مuي èم~ن èمuنْهàفَم àةrالع~ر~بِي àلَماءuع èنàتَقَد�مون~ مuا المaَأم

.uهuرèب~ةَ و~غَيè٣(قُتَي( .َي~عيش uنèواب wم~خْشَرِيrكَما فَع~َل الز àيها تاء~ التَّْأنيثaس~مuي èم م~نuنْهàوم)٤( 

و~لَمè ي~ز~ِل اَألمèرu ع~لى هذàهà التَّسèمàي~ةà عàنْد~هuمè ح~تّى ع~هèدé قَريبٍ؛ ي~قوُل الصrبaانu في 

                                                                                                                    
. تحقيق: إميل بديع شرح المفصلم):  ١٢٤٥هـ/٦٤٣) ابن يعيش، موفق الدين يعيش بن علي (ت ١(

التطبيق ؛ الراجحي، عبده:   ٢٠٩، ص ٥،ج ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١يعقوب، ط 

 . ١٩٩-١٩٨، ص ١٩٧٣. دار النهضة العربية، بيروت، الصرفي

، القاهرة -مجلة كلية اآلدابنامي، خليل: " أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل اإلسالم"،   )٢(

؛  ١٩، صالمحيط في قواعد اإلمالء؛ الطباع،  ٨٨م، ص ١٩٣٥لعاشر، العدد األول ، سنة المجلد ا

 . ١٣٩، صمعجم اإلعراب واإلمالءيعقوب، 

تحقيق: محمد محيي الدين أدب الكاتب. م):  ٨٨٩هـ/٢٧٦ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم (ت   )٣(

هـ/ ١٢٩١؛ الهوريني، نصر أبو الوفاء ( ت  ٢٠٠، ص ١٩٦٣عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، 

، بوالق، القاهرة، ١ط للمطابع المصرية في األصول الخطية،  المطالع النصريةم ): ١٨٧٤

أدب الكتاب. م ): ٩٤٧هـ/ ٣٣٥؛ الصولي، أبو بكر محمد بن يحيى (ت  ١٤١هـ، ص ١٢٧٥

هـ، ص ١٣٤١ربية، بغداد، تحقيق: محمد بهجت األثري و محمد شكري األلوسي، ط  ، المكتبة الع

شرح تلخيص الفوائد وتقريب م ):  ١٣٩٨هـ/ ٨٠١؛ ابن القاصح، أبو البقاء علي بن عثمان ( ٢٥٠

، دار الصحابة ١. تحقيق: عامر السيد عثمان، ط المتباعد على عقيلة أتراب القصائد في علم الرسم

 .١٥٥، ص ٢٠٠٦للتراث، طنطا، 

  . ٢٣١-٢٣٠ص ، ٥، ج شرح المفصلابن يعيش،   )٤(
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م): "الفَرèقُ ب~يèن~ تاءà ١٤٩٩هـ/٩٠٥"التَّصèريحِ" نَقْلًا ع~نِ الشَّيèخِ خاِلدé اَألزèه~رِي� (ت

التَّْأنيثà وهاءà التَّْأنيثà َأنr تاء~ التَّْأنيثà ال تُبèد~ُل في الو~قْفà هاءí، وتُكْتَبu م~جèرور~ةً. 

، و~جاء~ في "الم~طاِلعِ )١(وهاءu التَّْأنيثà يوقَفُ ع~لَيèها بِالهاءà وتُكْتَبu م~رèبوطَةً"

ذِلك~ تُس~مaى هاء~ التَّْأنيثà، وتُكْتَبu بِالهاءà نَظَرíا ِللْوuقوفà ع~لَيèها النَّصèرِيrةà": "فَفي ج~ميعِ 

 )٢( بِهاءé عàنْد~ ج~ميعِ الع~ر~بِ".

وتُكْتَبu هاءu التَّأنيثà في: س~نَة و~ر~حèم~ة وشَج~ر~ة ونَظاِئرِها هاءí م~ع~ نُقْطَتَيèنِ، هذا 

صèطàالحàيw، وحuجrةُ العuلَماءà في ذِلك~ َأنr النِّظام~ ما اسèتَقَرr ع~ليèهà اإلمèالءu الع~ر~بِيw اال

 uلْكُمàفُ ع~لى تàالع~ر~ب~ تَق rَأن òلومèو~م~ع ،àع~لى الو~قْف òقاِئم àةrالع~ربِي àم~ةàِللْكَل rالِئيèاإلم

ذا اتَّص~َل األسèماءà بِالهاءà، فإذا و~ص~لوا نَطَقوها تاءí؛ ومàنè أجèِل ذلك~ فَإنَّها تُكْتَبu تاءí إ

 بِها ض~ميرò نَحèو: شَج~ر~تُك~، ر~حèم~تُه.

غَير~ َأنr قارَِئ القُرèآنِ الكريمِ ي~جِدu هذهà القاعàد~ةَ م~خْروم~ةً؛ ح~يèثُ كُتàب~تْ "ر~حèم~ة 

 àفي اآلي~ة íب~تْ تاءàم~رِ، و~كُتwالز àسور~ة èنàسين~ مèوالخَم àالثّاِلثة àفي اآلي~ة íاِهللا" هاء

àسةàادaمت اِهللا". السèر~ح" àرافèاألع àسور~ة èنàسين~ مèوالخَم 

 èنàع~ مàفي م~واض íكَتَبوها تاء èا... وقَدíَأب~د íهاء uتُكْتَب àالتَّْأنيث uب~ةَ: "هاءèقُتَي uي~قوُل ابن

 íكَتَب~ها هاء èا م~نaراجِ، وَأمèفَع~لى اإلد íكَتَب~ها تاء èا م~نaع~، فَأمàفي م~واض íآنِ، وهاءèالقُر

                                                
هـ/ ١٢٠٦؛ الصبان، أبو العرفان محمد بن علي (ت  ١٤١، ص المطالع النصريةالهوريني،   )١(

تحقيق: محمود بن ومعه شرح الشواهد للعيني.   حاشية الصبان على شرح األشمونيم ): ١٧٩٢

اهللا(ت ؛ األزهري، خالد بن عبد  ٣٠٣-٣٠٢، ص٤، ج ٢٠٠٢، مكتبة الصفا، القاهرة،  ١الجميل، ط 

، دار  ١تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط شرح التصريح على التوضيح. م ): ١٤٩٩هـ/٩٠٥

 .٦٣١-٦٣٠، ص ٢، ج ٢٠٠٠الكتب العلمية، بيروت، 

   .١٤٣، ص المطالع النصريةالهوريني،   )٢(
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،"...àهèع~لَي àقوفuع~لى الو àبِالهاء uكُلَّه uتَكْتُب~ه èَأن rِإلَي uج~بèوَأع ...àن~  )١(فَع~لى الو~قْفàوم

هـ) مàمaا ي~عèني أنr ٢٧٦الم~عèلومِ َأنr ابن~ قُتَيèب~ةَ مàنè و~فَياتà القَرèنِ الثّاِلثà الهِجèرِي� (ت 

لى صور~تàها المuعاصàر~ةà في ذِلك~ الع~صèرِ، إذْ ج~ع~لوا كàتابةَ هاءà التَّْأنيثà قَدè اسèتَقرrتْ ع~

 àالتَّْأنيث àن~ هاءèقوا ب~يrفَر èمuِل. غَير~ أنَّهèال ع~لى الو~ص ،àع~لى الو~قْف uدàتَمèتَع àم~ةàتاب~ةَ الكَلàك

èنْد~ الو~صàع íها؛ إشار~ةً إلى أنَّها تُقْر~ُأ تاءèنِ ع~لَيèعِ نُقْطَتَيèرِها بِو~ضèِل.وغَي 

وهذا النَّهèجu في اإلمèالءà ي~دuلُّ ع~لى دàقَّةà مuبèتَكàريهà إذْ و~ض~عوا ِلهذàهà الهاءà صور~ةً 

 :uوèنَح àِل والو~قْفèفي الو~ص íالتي تُنْطَقُ هاء àالهاء àن~ صور~ةèب~ي uم~عèد~وِج~ةً(ـة)  تَجèزuم

قْفà نَحèو: بِنْت، و~كَأنَّهuمè بِهذا و~جèه، وصور~ةُ التّاءà التي تُنْطَقُ تاءí في الو~صèِل والو~

الرrمèزِ المuزèد~وِجِ يuساعàدون~ القارَِئ ِلي~قولوا لَهu: إذا و~قَفْتَ على كَلàم~ةé (سنة) فاقْر~ْأ 

.íد~ها فاقْرْأ تاءèوإذا و~ص~لْتَها بِما ب~ع ،íهاء 

صèطàالحàيr؛ ولكàنr العuلَماء~ وم~عèلومò أنr ر~سèم~ المuصèح~فà يuخاِلفُ الرrسèم~ اإلمèالِئيr اال

ناقَشوا تàلْك~ الم~واطàن~ التي باي~ن~ فيها ر~سèمu المuصèح~فà الرrسèم~ االصèطàالحàيr؛ فالْتَفَتَ 

ب~عèضuهuمè إلى م~عانٍ مuعèجِب~ةé في م~واضàع~ مàنْهu، وأعèلَنوا ع~جèز~هuمè َأمام~ م~واضàع~ ُأخَر~؛ 

(آل  ﴾آم~نّا بِهà كُلٌّ مàنè عàنْدà ر~ب�نا﴿ب� العàزrةà آخàذين~ بِقَوèِلهà: فَو~كَلوا َأسèرار~ها إلى ر~

 ).٧عمران:

ولَع~لَّ ابن~ قُتَيèبةَ قدè َأشار~ ـ وإنè ع~ر~ضíا ـ إلى سàر� كàتاب~ةà (ر~حèم~ت و ر~حèم~ة) 

 )٢(هاءí فَعلى الو~قْفà".حين~ قاَل: "فأمaا م~نè كَتَب~ها تاءí فَعلى اإلدèراجِ، وأمaا م~نè  كَتَب~ها 

وقدè ي~ذْهبu الخاطàرu في تَفْسيرِ ذلك~ إلى أنr ر~سèم~ المuصèح~فà راعى لَهèج~ةَ طَي�َئ التي 

                                                
 . ٢٠٠، صأدب الكاتبابن قتيبة،   )١(

 . ٢٠٠، ص السابق  )٢(
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إذْ حuكàي~ ع~نْهuمè "يا َأهèَل سور~تà  )١(كانتْ تَنطق تàلك~ الكَلàماتà بالتّاءà و~قْفًا وو~صèال،

 مàنْها آي~تْ .  وقاَل بعèضu شُع~راِئهِمè: الب~قَر~تْ، فَقاَل لَهu: واِهللا ما أحèفَظُ

 و~اُهللا َأنْجـاك~ بِكَـفَّيè مuسèـلàم~تْ           مàنè ب~عèدàما و~ ب~عèدàما وب~عèدàم~تْ

 )٢(كانَتْ نُفوسu القَوèمِ عàنْد~ الغَلْص~م~تْ         و~كاد~تà الحuرrةُ َأنè تُدèعى َأم~تْ" 

 àالمِ بِالهاءaالس àَؤنَّثuعِ المèج~م àفُ ع~لى تاءàطَي�َئ كانتْ تَق rرِ أنèفي األم uوالع~جيب

 ،(àها بِالتّاءèفون~ ع~لَيàي~ق) ْوي~قولون~: س~نَت ،(ها بِالهاءèفون~ ع~لْيàي~ق) èفَي~قولون~: س~نَواه

                                                
التعليقة م): ١٢٩٩هـ/٦٩٨ابن النحاس، أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم المعروف بابن النحاس(ت   )١(

، وزارة الثقافة، عمان،  ١. تحقيق: جميل عويضة، طعلى المقرب البن عصفور في علم النحو

 .٥٨٥، ص ٢٠٠٤

النجم العجلي  كما ، ورد هذان البيتان من الرجز للراجز أبي ١٤٤ص المطالع النصرية، ) الهوريني، ٢(

حاشية الصبان على ؛ الصبان،  ٦٣١، ص٢،ج شرح التصريح على التوضيحجاء في: األزهري، 

هـ/ ٧٦٩؛ ابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عبد الرحمن(ت  ٣٠٢-٣٠١،ص٤، ج شرح األشموني

راث ، مركز إحياء الت٢. تحقيق: محمد كامل بركات، ط المساعد على تسهيل الفوائدم): ١٣٦٧

.  وهنالك اختالف في رواية ٣٢٢، ص ٤، ج٢٠٠١اإلسالمي ـ جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

(كانت) فبدال منها استعمل الفعل (صارت)،ودون إدخال (الواو) قبل (اهللا) كما في: ابن جني ، أبو الفتح 

الكتب  ، دار١. تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط الخصائصم): ١٠٠١هـ/ ٣٩٢عثمان ابن جني (ت 

هـ/ ١٠٩٣؛ البغدادي، عبد القادر بن عمر (ت  ٣١٠-٣٠٩، ص١، ج٢٠٠١العلمية، بيروت، 

، دار الكتاب  ١. تحقيق: عبد السالم هارون، ط خزانة األدب ولب لباب لسان العربم): ١٦٨٢

؛  ٢٣١، ص ٥، جشرح المفصل؛ ابن يعيش،  ١٧٧، ص٤،ج ١٩٨٩-١٩٦٨العربي، القاهرة، 

شرح األشموني على ألفية م ): ١٤٩٥هـ/ ٩٠٠سن نور الدين علي بن محمد (ت األشموني، أبو الح

؛  ١٤، ص٤، ج١٩٩٨، دار الكتب العلمية ، بيروت،  ١. تحقيق: إميل بديع يعقوب، ط ابن مالك

، اللجنة الوطنية لالحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري، ١ط  رسم المصحف،الحمد، غانم: 

الدار العربية   اللهجات العربية في التراث.الجندي، أحمد علم الدين: ؛  ٢٧٢، ص ١٩٨٢بغداد، 

 .٥٠٢، ص ١٩٨٣للكتاب، طرابلس، 
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)، والب~ناهè ب~د~لًا مàن~ (الب~ناتْ)وغَيرِ و~ه~يèهاه ب~د~لًا مàنè (ه~يèهاتْ)، وأوالهè ب~د~لًا مàنè (ُأوالتْ

  )١(ذلك.

ولوè كان~ هذا التَّفْسيرu المuعèتَمàدu ع~لى لَهèج~ةà طَي�َئ ص~حيحíا بِالمuطْلَقà َألراح~ 

 èفَقَد ،àلَفrالس uشٍ كَما ذَكَر~تْ كُتُبèقُر~ي àَأخَذوا بِلُغَة àح~فèصuكُتّاب~ الم rارِسين~؛ إذْ إنaالد

"المuزèهàرِ": " لَمè تَخْتَلàفْ لُغَةُ قُر~يèشٍ واَألنْصارِ في شَيèءé مàن~ القُرèآنِ إال في  جاء~ في

."àولُغةُ اَألنْصارِ بِالهاء ،àشٍ بِالتّاءèفَلُغَةُ قُر~ي ،à٢(التّابوت( 

àواح éع~لى صور~ة rتَقَرèاس àقد èي~كُن èلَم àالتَّْأنيث àم~ هاءèر~س rَأن uهuفي والذي نُر~ج�ح éد~ة

م~رèح~لةà ر~سèمِ المuصèح~فà، إذْ  كُتàبتْ هاءí م~رaةً وتاءí م~رaةً ُأخْرى؛ ومàثُْل هذا نَجِدuهu في 

النُّقوشِ الم~كْتوبةà في تàلك~ الم~رèح~لَةà المuمèتدrةà مàنè ظُهورِ اإلسèالمِ إلى مuنْتَص~فà القَرèنِ 

  )٣(الثّاني الهِجèري� َأوè ب~عèد~هu بِقَليٍل.

فَقدè و~رد~تْ كَلàمةُ (س~نَتْ) بِالتّاءà الم~بèسوطَةà في نَقْشِ القاهàر~ةà الم~كْتوبِ س~نَةَ 

كَما ظَه~ر~تà الصaور~تانِ (ت ، ـة) في نَقْشٍ واحàدé، وهuو~ النَّقْشُ الذي ما  ٤هـ،٣١

، ر~حèم~تْ)، وقدè ي~زاُل ماثàال على قُبrةà الصrخْرةà المuشَرrفةà في القُدèسِ الشَّريفà (س~نَة

 àدèفي الع~ه (الميِل àجار~ةàحèأو) àالطَّريق àفي م~نارات àم~ةُ (س~نَة) بِالهاءàب~تْ كَلàكُت

                                                
، ٤، ج  شرح األشموني على ألفية ابن مالك؛ األشموني،  ١٤٥، ص  المطالع النصريةالهوريني،   )١(

 . ١٣ص

. تحقيق: محمد المزهرم): ١٥٠٥هـ/ ٩١١السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت   )٢(

أحمد جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

  .٧٣، ص٢، ج ١٩٤٣

 .١٠٦، ص علم الكتابة العربيةالحمد،   )٣(

4 N. Abbott ,(1939) The Rise of the north Arabic Script and its  Ķur’ānic 

development. The University of Chicago Press, Chicago. من ملحق  ٢ص  

١الرسومات،الشكل رقم  
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و~كَذلك~ كُتàب~تْ في م~ناراتà الطَّريقà ب~يèن~ فàلَسèطين~ ودàم~شْقَ في م~نْطàقَةà  )١(اُألم~وِي�،

 )٢(هـ .٥٢الج~وèالنِ الم~كْتوب~ةà س~نَةَ 

ذàهà الم~رèحلةَ كانَتْ م~رèح~لةً وuسèطى ب~يèن~ الب~قاءà على الصaور~ةà القَديم~ةà في ولَعلَّ ه

 àبِالنُّطْق àتَبِطةèرuالم àالج~ديدة àور~ةaوالص ،àروثèي� الم~وàبِالخَطِّ النَّب~ط àتَأثِّر~ةuالم àتابةàالك

 éطاقàعلى ن àةrالع~ر~بي àتابةàخْدامِ الكàتèرِ، واسèالع~ص àوحاجات àدàتََأثِّر~ةً بِقَواعuواسعٍ، م

 النَّحèوِ والصrرèفà التي َأخَذتْ تَنْضuجu وتَسèتَوي على سوقàها.

 àبِالتّاء uةَ القَديمةَ تُكْتبrالنُّقوشَ الع~ر~بي uه~ في التَّفْسيرِ أنَّنا نَجِدwهذا التَّو~ج uَؤي�دuوي

) à؛ كَما في نَقْشِ النّمار~ةàسوطَةèسٍ (م)، ون٣٢٨َالم~بèب~تْ ٥٢٨قْشِ ج~ب~ِل ُأس~يàثُ كُتèم) ح~ي

غَير~ أنr القارَِئ في تàلك~ النُّقوشِ ي~جِدu ب~عèض~ها زاو~ج~ ب~يèن~ )٣((س~نَت ، م~دينَت).

 .àب~تْ س~نَت بِالتَاءàوكُت ،àلَم~ة بِالهاءèغير~ة وم~سuب~تْ: مàسٍ كُتèنِ؛ فَفي نَقْشِ ج~ب~ِل ُأس~يèزيèمrالر 

الح الدين المنجaد ي~زèعuمu أنr هاء~ التَّْأنيثà في الكàتابةà النَّب~طàيrةà تاءò ال وم~ع~ أنr ص~

فإنr رمزي بعلبكي ي~رى ر~ْأيíا  ٤هاءò، كَما في: َأم~تْ، وح~بrتْ ب~د~لًا مàنè َأم~ة و ح~بrة،

تàب~تْ تاءí وكُتàب~تْ هاءí، مuناقàضíا ح~يèثُ ي~رى أنr هاء~ التَّْأنيثà في النَّب~طàيrةà واآلرامàيrةà كُ

وذلك~ و~فْقَ نàظامٍ ي~عèتمàدu على اإلضافةà والتَّعèريفà والتَّنْكيرِ، ثُمr ي~خْلُصu إلى القَوèِل: 

                                                
1 C. Kessler,(1970) ʿA bd Al-Malik’s  Inscription in the Dome of the Rock: A 

Reconsideration,JOURNAL OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY,no.1 ,p.2-

14 

2 A. Elad,(1999) “The southern Golan in early muslim period”. Der 

Islam,76,pp.33-88 

،  ١. طالكتابة العربية والسامية: دارسات في تاريخ الكتابة وأصولها عند الساميينبعلبكي، رمزي:   )٣(

 .١٧٨-١٧٧، ص ١٩٨١دار العلم للماليين، بيروت،

،  ١. ط نهاية العصر األمويدراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى المنجد، صالح الدين:  )٤(

 .١٩، ص ١٩٨١دار الكتاب الجديد، بيروت، 
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"وعلى هذا تَكونu األمèثلةُ التي جاء~ بِها (خليل نامي) أيè: س~نَت وحارِثَت، واألمثàلةُ 

مèثلةً على اسèتàعèماِل التّاءà في الم~واضàعِ التي التي جاء~ بِها المنجد، أيè: َأم~ت وح~بrت أ

وال يuْمكàنu بِحاٍل أنè ذكَرèناها، أيè في حاِل اإلضافةà وفي بعèضِ أسèماءà األعèالمِ؛ 

àبِالهاء àالتَّْأنيث àتاء àتابةàثلةُ د~ليلًا على عد~مِ كèاألم àهàتَخْدم~ هذèع~ ؛ تُسàم~واض àِللْهاء rَألن

 )١(".تُسèتَعèمُل فيهاُأخْرى 

ومàنè خàالِل ما س~بقَ يuمèكنu أنè نَخْلُص~ إلى القَوèِل بَِأنr كàتابةَ المuصèحفà كانَتْ 

مuتَناغàمةً م~ع~ الكàتابةà المuنْتشàر~ةà في ذلك~ الع~صèرِ؛ ولكنr كُتّاب~ المuصèح~فà اخْتاروا 

ث ِلتُوافàقَ ما تَواتَر~ مàنè قàراءاتà القُرèآنِ اسèتàعèماَل هذا االزèدàواجِ في صورةà هاءà التَّْأني

الكَريمِ، ح~يèثُ كَتَبوا (ر~حèم~ت) في الم~واقàعِ التي و~ر~دهuمè أنr ر~سول اِهللا ـ ص~لّى اُهللا 

)، ٥٦ع~لَيèهà وس~لَّم~ ـ َأجاز~ الو~قْفَ ع~لَيèها بِالتّاءà كَما في سور~ةà األعèرافà (اآلية 

في الم~واقàع التي لمè ي~تَوافرè لَد~يèهِمè قàراء~ةٌ مuتَواتàر~ةٌ بِالو~قْفà علَيèها وكَتَبوها (ر~حèم~ة) 

تاءí؛ فَأخَذوا بِاللغةà الفاشàي~ةà بيèن~ الع~ربِ وكَتَبوها هاءí: (ر~حèمة) كَما في آل عàمèران~ 

التّاءà، )، فَفي قàراءةà ح~فْصٍ ع~نè عاصàمٍ ي~قàفُ القارُِئ ع~لى (ر~حèمتْ) ب٦٧ِ(اآلية: 

.àحفèصuمِ المèا ِلر~سíزامàعٍ، الْتàضèفي كُلِّ م~و àبِالهاء (م~ةèر~ح) ٢(وع~لى( 

                                                
 .١٧٨-١٧٧، ص  الكتابة العربية والساميةبعلبكي،   )١(

؛ الدمياطي، أحمد بن محمد البناء  ٣٠٢، ص٤، ج حاشية الصبان على شرح األشمونيالصبان،   )٢(

ات األربعة عشر المسمى"منتهى اتحاف فضالء البشر في القراءم): ١٧٠٥هـ/ ١١١٧الدمياطي (ت 

. رواه وصححه وعلق عليه: علي محمد الضباع، دار الندوة األماني والمسرات في علوم القراءات

 . ١٠٣، ص ١٩٨٦الجديدة، بيروت، 
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ر~سèمu هاءà التَّْأنيثà يuثْبِتُ لَنا َأنr الكàتاب~ةَ في ع~هèدà كُتّابِ المuصèح~فà كانَتْ َأكْثَر~ اسèتàجاب~ةً 

وهو ما يuفَس�رu لَنا هذا االزèدàواج~   )١(ةà؛ِلتَسèجيِل الواقàعِ الصrوèتàي� الم~سèموعِ َألهèِل الّلغَ

   .àوُأخْرى بِالتّاء àةً بِالهاءrم~ر àالتَّْأنيث àهاء àتابةàفي ك  

 éد~ةàواح éع~لى صورة rرàتَقèةُ ِلتَسrالحيàطèةُ االصrالِئيèتابةُ اإلمàالك àرتrفي حين~ تَطَو

الذي ارèتَض~وèهu مuنْطَلقًا مuَؤس�سíا ِللْكàتابةà: وهuوè  ِلهاءà التَّْأنيثà، مuعèتَمàدين~ على الم~بèد~ِأ

 ،àفُ على (س~نَة) بِالهاءàتَق uالع~ر~ب àا كانَتaها؛ ولَمàتاب~تàفي ك àمةàعلى الكَل àالو~قْف uمادàتèاع

 àحلةèوهذا ما ح~ص~َل في الم~ر ،íيةَ تاءàوالثّان íكَتبوا األولى هاء àوعلى (بِنْت) بالتّاء

ةà مàنè م~راحِل تَطوwرِ الخَطِّ الع~ر~بي�، وهàي~ م~رèحلةُ التَّقْعيدà، كَما ي~رى غانم الثّاِلثَ

 )٢(الحمد.

٢. hةFالتَّر|كيبِي hةFالقَوانينِ النَّح|وِي rَأثَر     : 

قَبèلَها فإذا مàن~ الم~عèلومِ أنr كàتاب~ةَ اله~مèزةà في الع~ر~بِيrةà تَرèتَبِطُ بِح~ر~كَتàها و بِح~ر~كَةà ما 

كانَتà اله~مèز~ةُ هàي~ م~ح~لُّ الح~ر~كَةà تَع~دrد~تْ صuو~رuها تَب~عíا ِلم~وèقàعàها اِإلعèرابِي�، كَما في 

 قَوèِلنا:

 جاء~ َأبèناُؤك~            

 قاب~لْتُ َأبèناء~ك~            

 اتَّص~لْتُ بَِأبèناِئك~            

     àءèزuنَّنا في هذا الجàولك  àم~ةàالكَل àن~ و~ظيفَةèبي àفُ َأمام~ الع~القَةàس~نَق àثèن~ الب~حàم

  .àةrالِئيèها اِإلمàو~صور~ت (àلَةèمuَل الجàاُألخْرى داخ àماتàها بِالكَلàع~القَت èَأو) àةrوِيèالنَّح 

    

                                                
 . ٢٧٥-٢٧٤، ص رسم المصحف) الحمد، ١(

 .١٠٨، علم الكتابة العربيةالحمد،   )٢(



338

العدد التا�شع  والت�شعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

 

 :الوàص|ُل والفَص|ُل

بي� عàنْد~ مuناقشةà الو~صèِل والفَصèِل ي~تَج~لّى َأثَرu القَوانينِ النَّحèويrةà في اإلمèالءà الع~ر

 في رسèمِ الكَلàماتà مàثِْل: كُّل ما/ كُلّما ؛ َأيèن~ ما/ َأيèنَما ؛ إنr ما/ إنَّما ؛َأنè ال / َأال.

ي~قوُل عuلَماءu الع~ربيrةà: إذا جاءتْ (ما) ب~عد~ َأد~واتà الم~عاني ـ ذَواتà الح~رèفَيèنِ 

èلَتْ فََأكْثر~ ـ وكانَتْ بِم~عàصuو àفèنى الح~رèكانَتْ بِم~ع èلَها، وِإنèا قَبaلَتْ ع~مàمِ فُصèنى االس

وتَفْسيرu هذا القوèِل ي~قْتَضي َأنr الكاتب~ حين~ ي~كتُبu، ع~ليèهà أنè ي~ميز~ (ما)  )١(بِما قَبلَها،

 التي هي~ اسèمò م~وèصوٌل، مàنè(ما) التي هي~ حرèفٌ زائدò، كَما في قَوèِلنا:

       uنُهèجاز~ ر~ه uهuعèكُلُّ ما جاز~ ب~ي 

       uتَهèر~ضيتُ بِكُلِّ ما قَض~ي 

       uسنْتُ كُلَّ ما قُلْتَهèتَحèاس 

 حيèثُ فُصàلَتْ (ما) ع~مaا س~ب~قَها؛ ِلَأنَّها اسèمò م~وèصوٌل بِم~عèنى الذي، أمaا إذا قُلتَ:

 ةُكُلَّما زاد~تà البِطالَةُ، زاد~تà الج~ريم~    

 كان~ ص~ديقي ي~تَّصُل بي، كُلَّما احèتاج~ مuساع~د~ةً    

 فَِإنَّك~ تَكْتُبu (ما) مuتَّصàلةً بـ(كُّل): كُلّما ؛ َألنَّها ح~رèفٌ ال اسèمò م~وèصوٌل.   

                                                
. شرح شافية ابن الحاجبم): 1287هـ/ ٦٨٦األستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن (ت   )١(

تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، 

 . ٣٢٦-٣٢٥، ص ٣بيروت، ج 
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 èصولَةً، أوèتاب~تَها م~وàك uةَ ِلـ(ما) هي التي تُح~د�دrوِيèالو~ظيفَةَ النَّح rأن uناهèوهذا م~ع

ةً . غَيèر~ أنr الهورينيr ذَهب~ ِإلى َأنr المuَؤثِّر~ هو~ دوèرu (كُّل) في الجuمèلةà، فإنè م~فْصولَ

  )١(كانَتْ م~رèفوعةً أوè م~نْصوبةً أوè م~جèرورةً فُصàلَتْ ع~نè (ما)، وإال وuصàلَتْ بِها.

دu شَكَْل الكàتابةà. ومàثُْل هذا وم~هèما ي~كُنè مàنè َأمèرٍ، فَإنr الدrوèر~ النَّحèوِيr هو~ الذي يuحد�

:èقاُل ع~نuي 

.òفوعèمر rِإن uخَب~ر :òآنèقُر   (ٌصولةèما: م~و /òكيدèتَو :rإن) òآنèما تَقْرُأ قُر rإن 

 إنَّما تَقْرُأ قُرèآنًا   (إنّما: أداةُ ح~صèرٍ )          قُرèآنًا: م~فْعول به ِللفàعèل تَقْر~أ.

ةà ( َأنè ال/ َأال)؛ إذْ تُكْتَبu م~فْصولةً إذا كانَتْ (َأنè) مuخَفَّفَةً وكَذِلك~ الحاُل في كàتاب

 مàنè (َأنè) الثَّقيلَةà، ولكàنَّها تُدèغَمu وتُكْتَبu م~وèصولَةً في غيèرِ ذِلك~، مàثُْل:

 ع~لàمèتُ أنè ال فاِئدةَ مàن~ المuحاو~لَةà = َأنَّهu ال فاِئد~ةَ 

 المuحاو~لَةَ. طَلَبèتُ مàنْهu َأال ي~م~لَّ

ي~قوُل غانم الحمد: "وإذا و~قع~تْ (ال) بعèد~ (أنè) الم~فْتوحةà اله~مèز~ةà كُتàب~تْ م~وèصولَةً 

هكذا (َأال)،إذا كانَتْ (َأنè) عامàلةً ونَص~ب~تà الفàعèَل المuضارع~ نَحèو~: َأحèب~بèتُ َأال تَقوَل 

èإذا لم (ال èَأن) م~فْصولَةً هكذا uتُ  ذلك~ . وتُكْتَبèمàو: ع~لèِل نَحèعàلَةً في الفàعام (èَأن) èتَكُن

 )٢(َأنè ال تقوُل ذلك، َألنَّها مuخَفّفَةٌ مàن~ الثَّقيلةà، والم~عèنى: ع~لàمèتُ أنَّك~ ال تقوُل ذلك".

àن~ الثَّقيلةàخَفَّفَةُ مuفَس�ر~ةُ والمuالم (èَأن)" :ِلèالم هارون ِإلى القَوrالس uدèنَما ذَهب~ عبèب~ي 

، فإذا ر~فَعèتَ (ي~فْعُل) )٣(تُفْص~النِ، وتُثْب~تُ فيهمàا النّونu: َأشَرèتُ ع~لَيèهà َأنè ال يفعُل..."

                                                
 .٧٣، ص المطالع النصريةالهوريني،   )١(

 .١٧٦ص  ،علم الكتابة العربيةالحمد،   )٢(

 . ٦١، صقواعد اإلمالءهارون،   )٣(
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فَص~لْتَ بيèن~ (َأنè) و (ال)؛ أمaا إذا نَص~بèتَ (ي~فْعل) فإنr ع~لَيèك~ أنè تَصàَل بيèنَهuما في 

 الكàتابةà فَتَكْتُب~:

 َأشَرèتُ ع~ليèهà َأال ي~فْع~َل.  

ي~جèدuرu التَّنبwهu هuنا ِإلى َأنr هذا الفارِقَ بيèن~ الجuمèلَتَيèنِ ي~تَج~لّى في الم~كْتوبِ، وال و

ي~ظْهرu لَهu أيw َأثرٍ في الم~نْطوقà إذْ إنr النّاطقَ في الحالَيèنِ ي~قوُل: (َأال) فَقَدè ح~صلَتْ 

 إذْ َأثَّر~تà الالمu في النّونِ فَقَلَب~تْها نونًا: مuماثَلَةٌ ص~وèتيrةٌ تامrةٌ ر~جèعàيrةٌ تَجاوuرِيrةٌ:

أْل ال    ثُمr ُأدèغàم~تà الالمانِ؛ ِلتُنْطَقا ص~وèتًا واحàدíا مuشَدrدíا: (أالّ)، َأيè    >َأنè ال 

َأنr المuشْتَرك~ اللفْظàيr  ظاهرò في النُّطْقà، ِإلّا َأنr الفَرèقَ ي~ظْهرu بيèن~ اللفْظَيèنِ في 

 الكàتابةà: (َأنè ال) و (َأال) .

د~ هذهà الظّاهرةà اِإلمèالِئيrةà؛ حيèثُ ي~كونu الم~كْتوبu وهuنا ال بuدr مàن~ الوuقوفà عàنْ

أوèض~ح~ مàن~ الم~نْطوقà، فَفي النُّطْقà مuشْتَركò يuفْضي ِإلى اللَّبèسِ وتَعدwدà الم~عاني، وفي 

 الخَطِّ مuفْتَر~قٌ يuعي�نu الم~عانàي~.

íفُ اِإلم|الِئيhخْتلrوالم íيhو|تFالص rكàشْترrالم: 

 uالتي تَدلُّ ي~ذْكر (ٍنèع~ي) àمةàثِْل كَلàم  èنàاللفْظي� م àشْتركuرفُ بالمèعuما ي àاللغَة uلَماءuع

 uاالشْتراك uي~كون àشْتركuأشْكاِل الم èنàهوا ع~لى شَكٍْل مrنَب èمuنَّهà؛ لكéتَعد�د~ةuعلى م~عانٍ م

في اإلنجليزيrةà؛  (write)و  (right)فيهà في اللفْظà دون~ الكàتابةà؛ كَما في كَلàم~تَي: 

فهuما في اللفْظà واحدò وم~عèناهuما مuخْتَلàفٌ، فَاألولى بِم~عèنى (ص~وابٍ) والثّانàيةُ فàعèٌل 

 )١(بِم~عèنى (ي~كْتُبu)، ولكàنr اإلمèالء~ يuفر�قُ بيèن~ الكَلàم~تيèنِ ِلي~تَّضàح~ االخْتالفُ بيèنَهuما.

                                                
 .١٣٩، ص ٢٠٠٠، دار الفالح للنشر والتوزيع، عمان، مدخل إلى علم اللغةالخولي، محمد علي:    )١(
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ذًا) و (إذَنè)، فَقَدà اخْتَلَفَ العuلَماءu في كàتاب~تàهما، ومàثُْل هذا م~وèجودò في كَلàم~ةà (ِإ

وكان~ جuلُّ خàالفàهِمè م~بèنàيíا ع~لى النَّظَرِ إلى الفَرèقà الد�اللي� النَّحèوي� بيèن~ الكَلàم~تيèنِ، 

األولى ظَرفٌ والثّانàيةُ حرèفُ ج~وابٍ؛ وِلهذا ذَهب~ كَثيرò مàنْهuم إلى كàتابةà األولى 

تَّنْوينِ (إذًا)، وكàتاب~ةà الثّانيةà بِالنّونِ (ِإذَنè)؛ وقَدè َأخَذَتْ هذàهà الم~سèألةُ ح~ي�زíا كَبيرíا مàن~ بِال

 )١(النِّقاشِ بيèن~ عuلَماءà اللغَةà، وكانَتà م~وèضàع~ خàالفé في اآلراءà بيèنَهuم.

حاةَ ي~سèتَمèسàكون~ بالفَرèقà اِإلمèالئي� بيèن~ ومàمaا ي~رèفàدu هذا التَّفْسير~ النَّحèويr أنَّك~ تَجِدu النُّ

اللفْظَيèنِ؛ أمaا عuلَماءu ر~سèمِ المuصèح~فà الشَّريفà فَال؛ وهذا ما َأشار~ ِإلَيèهà السwيوطيw (ت 

م) حين~ قاَل: "وقَدè ماَل جuمèهورu النُّحاةà إلى كàتاب~تàها بِالنّونِ، ١٥٠٥هـ/ ٩١١

                 )٢(ع~لى كàتاب~تàها بِاألِلفà". وجuمèهورu َأهِل الرrسèمِ

 èلَم èوِإن ،àالءèاإلم àةُ في صور~ةrوِيèتَظْه~ر~ الم~عاني النَّح èريدون~ أنuالنُحاةَ ي rوكََأن

 تَظْه~رè في الّلغَةà الم~نْطوقَةà َأصèال.    

 :اَألس|ماءr المrرàكَّبةُ

èر~كَّبةٌ تَرuم òالمèَأع àةrا في الع~ر~بِيíكيبèركَّبةٌ ترuم èينِ، أوaثُْل: ص~الحِ الدàا مíيàا ِإضافíكيب

 uالمèاَألع àم~، وهذهèثُْل: طولَكَرàا مíجِيèا م~زíكيبèر~كَّبةٌ ترuم èر~أى، أو èم~ن rرuثُْل: سàا مíيàنادèِإس

 èنàجٍ، أو مèم~ز èأو éما ع~القَةُ ِإضافَةuنَهèنِ بيèميèن~ اسàنةٌ مrكَوuٍل. الثَّالثةُ مàٍل ونائبِ فاعèعàف

وي~بèدو أنr نَوèع~ الع~القَةà النَّحèويrةà بيèن~ الكلمتيèنِ يuح~د�دu كَيèفàيrةَ كàتاب~تàهِما؛ فِإنè كانَتà الع~القَةُ 

                                                
 . ١٤٠، ص علم الكتابة العربيةالحمد،   )١(

، القرآناإلتقان في علوم م): ١٥٠٥هـ/ ٩١١السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت   )٢(

 . ١٥٤، ص٢، ج ١٩٨٧تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، 
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 àزِج~تuجٍ مèالع~القَةُ ع~القةَ م~ز àكانَت èال، وِإنàفُص éنادèإس èأو éما ع~القةَ ِإضافةuنَهèبي

 )١(خَطِّ فَكُتàب~تا م~وèصولَتَيèنِ.الكَلàم~تانِ في ال

ويuمèكàنu أنè نُطَب�قَ هذا الحuكْم~ على كàتابةà األسèماءà ِللْمuدنِ والقُرى في و~قْتàنا 

 الحاضرِ فَنَكْتُب~: 

 م~رèجu دابقé   أوè: م~رèجu ب~ني عامàرٍ (بِالفَصèِل)

 و: م~رèج~عuيون~  (بِالو~صèِل)

 م~زèجِيíا، وم~عèلومò أنr النَّوèع~ األخير~ م~مèنوعò مàن~ الصrرèفà.َألنr األخير~ةَ مuركَّبةٌ 

أمaا النَّوèعu األوrُل فَهuو~ مuعèر~بò م~صèروفٌ مàثُل: (ب~يèتà ر~ْأسٍ) كَما و~ر~د~تْ في شàعèرِ 

:(uي~ اُهللا عنْهàر~ض)éنِ ثابِتèان~ ابaح~س 

àم uر~ْأسٍ       ي~كون àتèبي èنàس~بيَئةً م rكََأنu٢(زاج~ها ع~س~ٌل و~ماء(  

وتَجèدuرu اإلشارةُ هuنا إلى َأنr بعèض~ اَألعèالمِ مàنè أسèماءà المuدuنِ والقُرى بِحاج~ةé إلى 

تَحèديدà نَوèعِ التَّرèكيبِ فيها؛ كَيè ي~عèرِفَ النّاطàقُ بِالعربيrةà كيèفَ ي~نْطàقُها(م~مèنوعةً مàن~ 

 ي~عèرفَ كيèفَ ي~كْتُبuها (م~وèصولَةً أمè م~فْصولةً)، مàثُل:الصrرèفà أمè م~صèروفةً)، ثُمr ِل

 ب~يèتَ لَحèم~ ، بير~ ز~يèتَ ، ب~يèتà د~ج~نٍ ، كَفْرِ ع~قَبٍ، رام~ اهللا . 

                                                
همع الهوامع في شرح م): ١٥٠٥هـ/ ٩١١السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت   )١(

 . ٣١، ص٦، ج ١٩٩٢، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١. تحقيق: عبد العال سالم مكرم، طجمع الجوامع

. تحقيق: الشيخ عبد الرحمن  البرقوقي، المطبعة الديوانم )، ٦٤٤هـ/ ٥٤(ت حسان بن ثابت   )٢(

): م١٣١١هـ/ ٧١١ين محمد بن مكرم (ت ؛ ابن منظور، جمال الد ٣، ص ١٩٢٩الرحمانية، القاهرة، 

 مادة ( سبأ). ٩٣، ص١، ج ١٩٥٥. دار صادر، بيروت، لسان العرب
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وب~عèدu؛  فِإنr هذا األمèر~ ي~قْتَضي مàن~ الكاتàبِ دàراس~ةً تاريخيrةً لُغَوِيrةً؛ ِلي~عèرِفَ أصèَل 

ونَوèع~ التَّرèكيبِ الذي ي~رèبِطُ َأجèزاء~ها قبèَل أنè ي~عèرِفَ كيèفَ ي~كْتُبuها. وفي هذàهà اَألعèالمِ 

 هذا تَح~كُّمò ي~جèع~ُل قَواعàد~ الكàتابةà َأمèيَل إلى التَّعèقيدà مàنْها إلى التَّيèسيرِ.

٣. hاللَةtالد rَأثَر : 

 قاَل َأحèم~د شَوèقي:   

 لَمِ     َأح~لَّ س~فْك~ د~مي في اَألشْهuرِ الحuرuمِريمò ع~لى القاعِ ب~يèن~ البانِ والع~

ع~لى: ح~رèفُ ج~رٍ، وقَدè كُتàب~تà اَألِلفُ في آخàرِهà ياءí غَيèر~ م~نْقوطَةé؛ ولكنè لوè قر~َأها 

 أحدuهم مuص~ح�فًا:   ريمò ع~ال القاع~ ...

وِله؛ ألنr الوزèن~ ال ع~ال: فàعèٌل ماضٍ  (ع~ال ي~عèلو عuلُوíا)، فإنّه لمè يuشْطàطْ في ق

 ي~خْتلُّ، وظَّل الم~عèنى مuتَقارِبíا.

وهذا يuظهِرu أنr اِإلمèالء~ الع~ر~بِيr مuرèتَبِطé بِالتَّفْريقà الد�الِلي� بيèن~: ع~لى: الح~رèف و 

 ع~ال: الفàعèل.

ى) والفàعèُل ومàثُْل هذا الكَالمِ يuقاُل في الفَرèقà بيèن~ ي~حèيى و ي~حèيا، فاالسèمu (ي~حèي

 éماتàن~ كَلèفَر�قُ بيuي wالع~ر~بِي uالءèع~صى، فاِإلم èالع~صا ِلم~ن :èمuلُهèقَو uثْلُهàوم ،(ياèي~ح)

 مuتَشابِهاتé في النُّطْقà مuخْتَلàفاتé في الم~عèنى.

 ولَع~لَّ مàنè َأشْه~رِ المuباح~ثاتà في هذا المàضèمارِ واو~ ع~مèرٍو.

 :واوr عàم|رٍو                           

ي~قوُل ب~عضu المuعلِّمين~ ِلتَالميذàهàمè في فُصوِل التَّدèريسِ االبèتàداِئيrةà: لَقدè س~رقَ 

 (ع~مèرòو) الواو~ مàنè (داود) ، فنُظàم~تà الحàكايةُ شàعèرíا:

 َأيuسèر~قُ داودò ويuنْص~بu ِللْـو~رى     وقَدè كان~ َأحèرى َأنè يuج~لَّ و يuكْر~ما
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 )١(تَقà اَهللا وارèدuدè ما َأخَذْتَ فَضuمrهu     لَعـلَّك~ ِإنè تَفْع~ـْل َأتـاك~ مuس~لِّما

وهذàهà الم~قولَةُ ج~ميلَةٌ جِدíا مàنè ح~يèثُ كَوèنُها و~سيلةً تَعèليميrةً ِلتَحèفيظà التَّالميذà؛ 

 داود) فيها واوò م~حèذوفةٌ.ِلي~عèلَموا َأنr كàتابةَ (ع~مèرٍو) فيها واوò زاِئدةٌ و~كàتابةَ (

 àها وكَثْر~ةàدادèا ِلتَرíا؛ نَظَرíلْمàليمِ عèو~سيلَةُ التَّع uبحèحين~ تُص uزuلةَ تَبرàشْكuالم rر~ أنèغي

 اسèتàعèماِلها؛ فَهْل س~رقَ (ع~مèرòو) وه~ْل سuرِقَ (داود)؟

ب~يèنَهu وب~يèن~ (عuم~ر~)؛ قال ابèنu تَذْكرu كُتُبu اإلمèالءà أنr الواو~ تُزادu في (ع~مèرٍو) فَرèقًا 

الواو~؛ فَرèقًا ب~يèنَهu وبِيèن~ "عuم~ر~"  -في حاِل ر~فْعàهà وج~ر�هà –قُتَيèب~ةَ: "تُدèخàُل في "ع~مèرٍو" 

فإذا صàرèتَ إلى حاِل النَّصèبِ لَمè تُلْحàقْ بِهà واوíا؛ ألنr "ع~مèرíا" ي~نْصرِفُ، و"عuم~ر~" ال 

ن~ في دuخوِل األلفà في "ع~مèرٍو"، وامèتàناعàها مàنè دuخوِلها في "عuم~ر~" ي~نْص~رِفُ؛ فَكا

 )٢(في حاِل النَّصèبِ فَرèقٌ، فلَمè ي~ْأتوا بِفَرèقé ثانٍ...".

 uاِئدaفُ الزèهذا الح~ر uي~كون ،(رٍوèع~م) الواوِ في àِلو~ظيفة àفèعلى هذا الو~ص íوبِناء

ِللتَّعèويضِ مàنè كàتابةà الح~ر~كاتà القَصيرةà؛ فَب~د~لًا مàنè في الخَطِّ  ع~لى النُّطْقà و~سيلةً 

كàتاب~ةà (ع~مèر) و (عuم~ر) ج~ع~لوا الواو~ في (ع~مèرٍو) ع~المةً فارِقةً ب~يèن~ هذيèنِ الع~لَميèنِ. 

وي~بèدو أنr الحاجةَ إلى هذàهà الواوِ كانَتْ مuلàحrةé في م~رèح~لَةé  كُتàب~تْ فيها الكَلàماتُ 

 àهàِلهذ àءèنْذُ الب~دuالكُتّاب~ الع~ر~ب~ زادوا الواو~ م rأن è؛ َأيàن~ الح~ر~كاتàةُ خاِلي~ةً مrالع~ر~بي

 .àالغاي~ة 

                                                
 (ديوانه لم يطبع بعد).نظمهما الشاعر الفلسطيني عبد السالم موسى   )١(

 . ٣٢٨، ص٦، ج همع الهوامع؛ وانظر: السيوطي،  ٢٠١-٢٠٠، ص أدب الكاتب) ابن قتيبة، ٢(



345

العدد التا�شع  والت�شعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

 

جاء~ في "الم~طاِلعِ النَّصèرِيrةà": "وأمaا زِياد~ةُ الواوِ في الطَرِ~ف فَفي اسèمِ ع~مèرٍو؛ 

:éم~ر~ وذِلك~ بِشُروطuن~ عèوب~ي uنَهèقًا ب~يèفي  فَر èي~قَع èض~فْ ِلض~ميرٍ، ولَمuي èا لمíي~كون~ ع~لَم èأن

  )١(قافàي~ةé، ولَمè يuص~غَّرè، ولَمè ي~كُنè مuح~لًى بـ(ال)، وال م~نْصوبíا مuنَوrنًا...".

 ولكàنè ي~عèتَرِضu هذا التَّفْسير~ جuمèلةٌ مàن~ الطُّعونِ:

يèن~ كَلàماتé ُأخْرى مuتَشابِه~ةé في ص~وامàتàها َأوrلُها:  ه~ْل فَرrقتà الكàتابةُ الع~ربِيrةُ ب~

 èأو ،éدèع~يuوس éن~ س~عيدèب~ي èتُم~ي�ز èم~ر~؟ ِلم~ لَمuرٍو وعèها كَما فَع~لتْ في ع~مàفي ص~واِئت éفَةàخْتَلuم

والم~بèنàي� كَثيرٍ وكُثَي�رٍ مàن~ األعèالمِ؟ وِلماذا لَمè نَجِدè ما يuفَر�قُ ب~يèن~ الم~بèنàي� ِللْم~عèلومِ 

 àفْر~دuن~ المèفَر�قُ ب~يuما ي èع~ ؟أوàمuع~ و سàم~؛ س~مàلuم~ وعàع~ل :uوèهوِل في اَألفْعاِل نَحèِللْم~ج

والج~مèعِ في اَألسèماءà مàثُْل: س~قْفé وسuقُفé... ولَوè كان~ ما ي~قولُهu اإلمèالِئيaون~ ص~حيحíا 

 ةً أوè حالَتَيèنِ.لَوج~دèنا ذِلك~ نَهèجíا في اإلمèالءà، ال حالَ

ثانيها:   ي~ذْكرu اإلمèالِئيaون~ الع~ر~بu أنr الكُتّاب~ زادوا في (ع~مèرٍو) ولَمè ي~زيدوا في 

،uرافُهàثُ انْصèح~ي èنàوم ،(لèفَع) ع~لى uثُ بِناُؤهèح~ي èنàَأخفُّ م (اíرèع~م) r؛ ِلأن(~م~رuع))٢( 

كان~ ي~نْب~غي َأنè تَلْحقَ المuتَأخِّر~ ال  -في فَهèمàهِمè لَوè وافَقْناهuمè –عàلْمíا بِأنr الز�يادةَ 

 àَل بِهàدuع òو~ ع~لَمuفَه (م~رuع) اaد~مِ، أمàٌل في القàموغ ò(عمرو) ع~لَم rأن òلومèتَقد�م~ ؟ فَمعuالم

 ع~نè (عامر) بِح~سبِ النَّحèوِيaين~ الع~ر~بِ.

(ع~مèر) الذي ج~مèعuهu عuمورu اَألسèنانِ؛  ثالثها:   ما الفَرèقُ ب~يèن~ (ع~مèرٍو) الع~لَمِ و

ح~تّى تُكْتَب~ (ع~مèرòو) بِواوٍ و(ع~مèر) بِغَيèرِها ؟ فَلوè كانَتà الواوu الم~زيد~ةُ ِلتَوèضيحِ 

 الح~ر~كاتà التي على الكَلàم~ةà لَو~ج~ب~ كàتاب~ةُ (ع~مèرو) األسèنانِ بِواوٍ.

                                                
 . ١٥٦، ص ، المطالع النصريةالهوريني  )١(

 . ١٧٨، ص٣، ج صبح األعشىالقلقشندي،   )٢(
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إنr الواو~ في (ع~مèرٍو) م~وèروثٌ ِإمèالِئيò مàن~  هذàهà التَّساُؤالتُ تَسوقُنا إلى القَوèِل:

 uب~تْ (نزرو، عمرو، معدو)، وي~ذْكُرàكُت :àالخَطِّ الع~ر~بِي� القَديمِ؛ فَفي نَقْشِ النّمار~ة

،àةrرِيuمèوالتَّد àةrيàالمِ في النَّب~طèاألع àماءèفي أس uالواو~ تُزاد àهàهذ r١(رمزي بعلبكي أن( 

نَقْشِ (مرانا) م~لكà النّبطà ما يأتي : " مرانا ملكو ملكا ملك نبط "، ونَجِدu في 

كَما أنr زِياد~ةَ الواوِ في هذا الع~لَمِ مàنè  )٢(وتَرèجمتُه: الملكu مرانا م~لàكu مuلوكà النّبط،

ر،زيد،عمر) تَْأثيرِ لَهèجةé ع~ر~بِيrةé قَديم~ةé هàي~ لَهèجةُ أزèدà السrراةà الذين~ ي~قàفون~ ع~لى (بك

بِواوٍ في الرrفْعِ فَتُصèبحu (بكرو، زيدو، عمرو)، وياءé في الج~ر�(بكري، زيدي، 

 )٣(عمري)، وَأِلفé في النَّصèبِ إشْباعíا ِللْح~ر~كةà (بكرا، زيدا، عمرا). 

èالواوِ في األع àهذه èنàتَخَلَّصتْ م éقَةàَل الحàةَ في م~راحaتاب~ةَ الع~ر~بِيàالك rر~ أنèالمِ غَي

وب~قàيتْ واوu (عمرو)؛ وقَدè القى ذلك~ ه~وíى لَدى الكُتّابِ في م~رèح~لَةà التَّقْعيدà إذْ و~ج~دوا 

في زِياد~ةà الواوِ س~بيلًا ِللتَّفْريقà ب~يèن~ ع~لَميèنِ م~شْهور~يèنِ فَأبèقَوèها ولَمè ي~حذàفوها؛ كَما فُعàَل 

 بَِأخَواتàها في ساِئرِ األعèالمِ.

uنَّهàج~بوا ح~ذْفَها إذا ولكèفي واوِ (عمرو) فََأو èمuد~هàم~لوا قَواعèَأع àح~لَةèالم~ر àفي هذه èم

نُو�ن~ بِالنَّصèبِ (ع~مèرíا)؛ ألنr التَّنْوين~ ي~لْحقُ (ع~مèرíا) وال ي~لْحقُ (عuم~ر~) . وذَه~بوا إلى 

 rرِ؛ ِلَأنèالشِّع àي~ةàإذا و~قَع~ في قاف (رٍوèع~م) èنàها مàح~ذْف (~م~رuع) ~نèب~ي uعلُك~ تُم~ي�زèن~ ي~جèالو~ز

و (ع~مèرٍو)، يقول نصر الهوريني: "و~كَذا ال تُزادu إذا و~قَع~ قافàي~ةً ِلتَنافي (ع~مèرو) 

 و(عuم~ر) فيها، فال يuفْضي إلى الْتàباسٍ كَقَوèِل الع~رèجِيa الشّاعàر...:

                                                
 .١٣٣-١٣٢، ص الكتابة العربية والساميةبعلبكي،   )١(

 . ١٤٣، ص  ١٩٢٩، مطبعة االعتماد، القاهرة، ١. طتاريخ اللغات الساميةولفنسون، إسرائيل:    )٢(

. تحقيق: عبد السالم هارون، الهيئة الكتابم): ٧٩٦هـ/ ١٨٠سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان (ت   )٣(

 .١٦٧، ص٢، ج ١٩٧٧المصرية العامة، القاهرة، 
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 uتَك èو~سيطًا      ولَم èفيهِم èَأكُن èرِ كََأنّي لَمèب~تي في آِل ع~مèسà١(ن( 

 وقَوèِل اآلخَرِ:

 )٢(إنَّما َأنْتَ مàنè سuلَيèمى كَواوٍ     ُألْحàقَتْ في الهِجاءà ظُلْمíا بِع~مèرِ"

وي~بèدو َأنr ب~عèض~ الكُتّابِ لَمè يuوافàقْ على ح~ذْفà واوِ (ع~مèرٍو) في الشِّعèرِ، وفَضrلوا 

نَّثْرِ، زاعàمين~ أنr النّاس~ ي~تَفاو~تون~ في  موسيقى الشِّعèرِ إثْباتَها في الشِّعèرِ كَما في ال

،"àهàرِ وخَلَلèن~ الشِّعèرِفُ و~زèتاب~ ي~عàي~قْر~ُأ الك èنrمàم éس~ كُلُّ َأح~دè؛ "لَيàهàزانè٣(وَأو(  rدو َأنèوي~ب

èحàتèتَمام~ االس èمàكèتَحèي~س èلَم (روèع~م) àتاب~ةàفي ك rيàو~ الحاُل اَألثَر~ الموسيقuكامِ، كَما ه

 àتèفي الب~ي (روèع~م) ثْبِتُ الواو~ فيuي àزانَةàالخ uبàوِي�؛ فَهذا صاحèلَألثَرِ النَّح àب~ةèبِالنِّس

 السaابِقà "في آِل ع~مèرو"، وكَذِلك~ رuسàم~تْ في ديوانِ الشّاعàرِ الع~رèجِي�.

اإلمèالءà الع~ر~بِي� فَضèلًا ع~نè َأثَرِ القَوانينِ وهuنا ي~ظْه~رu َأثَرu القَوانينِ الموسيقàيrةà في 

النَّحèوِيrةà السaاِلفَةà الذِّكْرِ؛ ِلي~جèع~َل المuتَد~ب�ر~ في َأمèرِ هذهà الواوِ ي~ميُل إلى القَوèِل بِأنr الواو~ 

ِإنè  –راتà اإلمèالِئيrةà في (ع~مèرٍو) لَمè تَكُنِ ابèتàكارíا ِإمèالِئيíا ع~ر~بِيíا؛ ب~ْل هàي~ مàن~ المuتَح~ج�

uبيرèالتَّع rاألولى  -ص~ح àتَو~تèةُ، فاسrيàالموسيق rةُ ثُمrوِيèالنَّح uها القَوانينèد~خَلَتْ ع~لَي rثُم

 واسèتَحèكَم~تْ؛ ولَمè تَثْبuتà الثّانàي~ةُ ولَمè ي~كُنè لَها  ح~ظٌ مàن~ االنْتàشارِ والذُّيوعِ.

 

                                                
م ): ٧٣٨هـ/ ١٢٠بد اهللا بن عمر (ت . ؛ انظر: العرجي، ع١٩٧، ص المطالع النصريةالهوريني،   )١(

. تحقيق: خضر الطائي ورشيد العبيدي، الشركة اإلسالمية للطباعة والنشر، بغداد، ديوان العرجي

 خزانةوالرواية في الديوان: "وال لي نسبة في (آل عمرو)"؛ أما الرواية في: البغدادي،  ٣٥، ص١٩٥٦

 و".فهي:  "ولم تك نسبتي من آل عمر ٩٩، ص١، ج األدب

:  "ألحقت في الهجاء ١٠٥، ص٥، ج خزانة األدب؛ والرواية التي في: البغدادي،  صدر السابقمال  )٢(

 ظلما بعمرو" .

 .١٩٨، ص المطالع النصريةالهوريني،   )٣(
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٤. hَؤثِّراتrتَداخُُل الم:  

 uظامàِل التي تَشَكََّل فيها نàِإلى الم~راح àالد�راس~ة àهàهذ àقَد�م~ةuاِإلشار~ةُ في م àس~ب~قَت

الكàتاب~ةà الع~ر~بِيrةà، وي~بèدو أنr اإلمèالء~ الع~ر~بِيr قَدè خَض~ع~ ِلع~وامàَل كَثير~ةé ح~تّى اسèتَوى 

 ِليrةà.ع~لى سوقàهà، وح~تّى و~ص~َل ِإلَيèنا بِصور~تàهà الحا

فَاَألصèُل النَّب~طàيw والرrسèمu القُرèآنàيw والقَوانينu الُّلغَوِيrةُ الدaاخàلàيrةُ تَعاو~ر~تْ ِلتَُؤثِّر~ في 

.àالم~كْتوب~ة àالّلغَة 

ولكàنr كàتاب~ةَ ب~عèضِ الكَلàماتà تََأثَّر~تْ بَِأكْثَر~ مàنè عامàٍل، اَألمèرu الذي ج~ع~َل الباحàثين~ 

 ي~خْتَلàفون~ في تَفْسيرِها، عàلْمíا بَِأنَّها قَدè خَض~ع~تْ لَها ج~ميعíا َأوè ِلب~عèضàها.

 ؟ األِلفُ الفارِقةُ: فارِقةٌ َأم| فاصhلةٌ

تُزادu في الخطِّ بعد~   يuجمàعu علماءu اإلمالءà و الكَتَب~ةُ المعاصرون على أنa األِلفَ

ال تُزادu بعد~ الواوِ األصليةà نحèو: (يرجو ، واوِ الجماعةà نحèوu: (درسوا ، جلسوا) و

يدنو) وال بعد~ واوِ الجمèعِ نحèوu: (معلِّمو زيèدé). كما أنّهم يuقد�مون تعليلًا صريحíا لذلك 

 éجهة èنàعِ مèو واوِ الجم àةaليèوالواوِ األص ،éجهة èنàم àوهو التّفريقُ بين~ واوِ الجماعة

 ُأخْرى.

قدè ران~ عليèهà إلْفُ الكُتّابِ وعuلماءà العربيaةà المعاصرين؛ إذà وي~بèدو أنa هذا األمر~ 

اسèتقرr عند~هم موضعu زيادةà تàلْكُمu األلفà، وسرw زيادتàها، وفوقَ هذا وذاك تسميتُها 

.àبين~ الواوات à؛ فهي عند~هم للتّفريق "à١(بـ "الفارقة( 

                                                
اإلمالء ؛ إبراهيم،  ٥٧، ص المرشد في اإلمالء؛ سعيد،  ٣٦ -٣٥، ص قواعد اإلمالءهارون،    )١(

 . ١٣٦ -١٣١، ص علم الكتابة العربية؛ الحمد،  ٨١، ص والترقيم
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ذا الذي َأِلفَهu النّاسu في عصرِنا ليس~ ونزعuمu في هذا الم~قامِ _ ومنذُ البدايةà، َأنr ه

 uالعكس uب~ما يكونuباطٌل؛ بْل ر uا ال نقاشَ فيه، وليس الحقَّ الذي ما ع~داهíس~لّمuم

 صحيحíا.

وقبَل تفنيدà هذهà الم~قولةà أوè تأييدàها ال بuدr مàن~ القوِل: إنa فهم~ اإلمالئيين~ 

 "àالفارقة" àاأللف àرين~ لهذهàعاصuالتي هي في الم àإلى واوِ الجماعة àرتبطٌ باإلشارةuم

"علم اللغة" مورفيمò ص~رفàيò ي~دuلُّ على الجماعةà، وبهذا فإنa وظيفةَ هذه األلفà في 

اإلمالءà  _ بِح~س~بِ فهمàهِم_ ص~رفيaةٌ دàالليaةٌ، فàهèي~ ص~رèفàيaةٌ َألنَّها تُشيرu إلى واوِ 

المورفيم~ له معنًى.  فاأللفُ هنا تُفر�قُ بين~ تلك~ الجماعةà، وهي~ دàالليaةٌ ألنa هذا 

الواوِ والواوِ التي هي~ فونيمò تركيبيò في "ي~رèجو، ي~دèنو"، وم~علومò أنa الفونيم~ 

 "éدèع~لّمو ز~يuفي "م òقواعدي òالتي هي مورفيم uنى له، أما الواوèهنا ال م~ع rالتّركيبي

éتبطةèرuم éةaإعرابي éإلى حالة uفتُشير  àةaمaالض àفهي بمنزلة "uفعaعِ االسمِ "وهو الرàبموق

القصيرةà في " مuع~لِّمu ز~يèدé"، ي~قوُل نَصèرò الهورينيa مuم~ثِّال على المواضعِ التي ال 

 èمuه àتَقد�مو العلماءuلْمٍ و مàذو ماٍل وأخو ع àتُضافُ فيها ألفٌ بعد~ الواوِ : "أبو الوفاء

èبaأولو الفضِل و ذَوو الس،"àيةُ بِأنّها ألفٌ  )١(قàمèالتّس àتaص~ح uهذا الفهم aوإذا ص~ح

 فارقةٌ.

والحقُّ َأنa القدماء~ مàنè علماءà العربيaةà كانوا َأدقَّ وأعمقَ في دراسةà هذه األلفà؛ 

إذْ ناقشوا في التّسèميةà وفي الم~واضعِ التي تُزادu فيها، فقاَل المuتàقد�مون~ منهم: إنّها 

فَهِي~ عند~هuم فاصلةٌ ال فارقةٌ، أيè أنa وظيفَةَ األلفà بعد~ الواوِ هي  ألفُ فَصèٍل

 الفصُل بين~ كلمتينِ، يقوُل ابنu قتيبةَ في أدبِ الكاتبِ: 

                                                
 . ١٥٠، ص  المطالع النصريةالهوريني،   )١(
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"ألفُ الفصِل تُزادu بعد~ واوِ الجمèعِ م~خافةَ الْتàباسàها بِواوِ النّس~قà في مàثِل: (وردوا 

èلَم èلَو èمuوكفروا) َأال تَرى َأنّه  aاتّصلتْ بِكالمٍ بعد~ه ظَن aلوا األلفَ بعد~ الواوِ ثُمàخèدuي

 )١(القارُِئ أنّها: كَفَر~ و~فَع~َل..." .

 èتُكْتَب èلم èما، فلَوuتَتَداخََل حروفُه èخْشى َأنuِل بين~ كلمتينِ يèأداةٌ للفص uفَهي عند~ه

لى إشارةé تُو~ض�حu له م~وقع~ (كفروا فعل) بِألفé لَظنّها القارُِئ (كفر~ و~ فعَل) فاحèتاج~ إ

 aعلَُنا نقوُل : إنèي~ج uوهذا الفهم .éعطف uهي واو èاألولى َأم àي~ مع~ الكلمةàالواوِ؛ َأه

 èأن uمكنuالذّكرِ. إذْ ي àفةàآن àبين~ الواوات àفي الخطِّ ال ع~القةَ لها بالتّفْريق àوظيفَةَ األلف

uفَر  ،(وِ ج~م~ٍلèفَر ) في uسèي~قع~ ي~قع~ اللَّب èأن uمكنuوي .(َلuو ج~م rفَر) ما ي~ظُنُّها القارُئrب

في واوِ الجمèعِ أيضíا في مàثِل: (ناصàرو ز~يèدé) إذْ ربما ي~ظُنُّها القارُئ (ناصàرò و 

.(òدèز~ي 

والالفàتُ هuنا َأنr ابن~ قُتيبةَ يuصر�حu بِما ال ي~د~عu م~جاال للشك� بِأنa هذه األلفَ كانَتْ 

uثَل: (يغزوا ،  تُزادàةً مaيàلèا أصíأكانتْ واو í؛ س~واءàرِ الكلمةàبعد~ كُلِّ واوٍ في آخ

أوè كانتْ واو~ جمèعٍ أوè جماعةé أوè غير~ ذلك . حتّى قاَل: " إنa مuتَقد�مي  )٢(ويدعوا)،

ون~ الكُتّابِ لمè يزالوا على ما أنبْأتُك~ مàنè إلحاقà ألفà الفصِل بهذه الواواتà كلِّها ِليك

 )٣(الحكمu في كلِّ م~وèضàعٍ واحدíا".

 àصحفuمِ العثماني� في المèسrلنا بعض~ قضايا الر uفس�رuابنِ قُتيبةَ هذا ي uورْأي

و  )١٧(الم~عارِج الشّريفà إذْ نَجِدu فيه:﴿كَلّا إنّها لَظى... تَدèعوا م~نè َأدèب~ر~ و تَو~لّى﴾ 

(الرaعد  ﴿إِلِْيِه َأْدعوا وإَِلْيِه َمآٌب﴾و  )١٠٨سف (يو ﴿ ُقْل هذِه سبييل َأْدعوا إىل اهللا ﴾

                                                
 .  ٢٤٦، ص أدب الكتّاب؛ الصولي،  ١٨٩، ص أدب الكاتبابن قتيبة،   )١(

 .١٨٩، ص  المصدر السابق  )٢(

 .المصدر السابق  )٣(
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ُر إِال ُأولوا و  )١٢(السجدة  ﴿إِذ اُملْجِرموَن ناكِسوا ُرؤوِسِهم﴾و  )٣٦ ﴿ َو ما َيّذكَّ
و في كُلِّ آيةé و~ر~دتْ فيها كلمةُ (أولو) في القرآنِ كُتàب~تْ  )٧(آل عمران األْلباِب﴾

.éزائدة éبِألف 

 èوقَد àزةèم~تْ بِواوٍ هي~ صورةٌ للهمàخُت éفي القرآنِ كلمات uذلك أنّك~ تَجِد èنàم uوَأكْثر

) ٣٥فاطر ( ﴿إِّنام َخيْشى اهللاَ ِمْن عباِدِه العلمُؤا﴾ُأتْبِع~تْ بِألفé مثِل: (العلمؤا) في 

 )١(.)١٧٦(النِّساء  ﴿إِِن اْمُرٌؤا َهَلَك﴾و

وuضàع~تْ َأصèال فاصلةً أنَّك~ تَجِدu العلماء~ في  القراءةà  ومàمaا يuَؤكِّدu َأنa هذهà األلفَ

): َأهàي~ ٣(المuطفّفين  ﴿وإذا كالوُهْم أْو َوَزنوُهْم ُخيِْرسوَن﴾ناقَشوا قولَهu تعالى: 

كالوا هuمè َأمè كالوهم؛ فإنè كانتْ (كالوهم) عuدr الضaميرu (هuمè) ض~ميرíا مuتَّصàال ، أمaا 

هuمè) فالضaميرu (هuمè) ض~ميرò مuنْفَصàٌل. وقَدè خَلَصوا إلى القوِل: إنè  إنè كانَتْ (كالوا

 )٢((هuمè) ض~ميرò مuتّصàٌل في اآليةà بِد~ليِل الرaسèمِ، إذْ كُتàب~تْ: كالوهuمè بِغيèرِ ألفà فَصèٍل.

تَ: م) تَوèضيحíا ِلهذهà الم~سèَألةà: "إذا قُل٩٠٤ْهـ/ ٢٩١وقاَل ثَعèلبò أحمدu بنu ي~حèيى(ت

ظَلَموهuمè ، وكانتْ (هuمè) اسèمíا م~نْصوبíا لمè تَكْتُبè َأِلفًا، َألنّها اتّص~لتْ بالفعِل كاتّصاِل 

الهاءà في (ظَلَم~هu)، وإنè كانتْ تَوèكيدíا في (ظَلَمو) كَتَبèتَ (ظَلَموا) باأللفà، ألنَّك~ إنّما 

                                                
البديع في معرفة ما رسم في  م ): "كتاب١٠٥١هـ/ ٤٤٢الجهني، ابو عبد اهللا محمد بن يوسف (ت   )١(

م، ص  ١٩٨٦، سنة ٤الجزء ، ١٥ المجلدمجلة المورد، مصحف عثمان"، تحقيق: غانم قدوري الحمد، 

المحكم في نقط م  ): ١٠٥٣هـ/  ٤٤٤؛ الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد (ت  ٢٩٠ -٢٨٩

، ص ١٩٦٠تحقيق: عزة حسن، وزارة الثقافة واإلرشاد في اإلقليم السوري، دمشق،  .المصاحف

١٤٣ -١٤٢ . 

. ؛ شيخ زادة، ٣٢٥، ٦، جهمع الهوامع. ؛ السيوطي، ٣٢٧، ص ٣، ج شرح الشافيةاألستراباذي،   )٢(

، حاشية شيخ زاده على تفسير البيضاويم ): ١٥٤٤هـ/ ٩٦١محيي الدين محمد بن مصطفى (ت 

 . ٥٣٧، ص ٨، ج ١٩٩٩ار الكتب العلمية، بيروت، ، د١ط
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م) ذَكَر~ أنa عيسى ١٠٥١هـ/٤٢٢غير~ أنa الجuه~نàيr (ت )١(جِْئتَ بـ (هuمè) تَوèكيدا".

م ) كان~ ي~قàفُ على (كالوا) و (و~ز~نوا) باأللفà ٧٦٦هـ/ ١٤٩بن~ عuم~ر~ الثَقَفيa (ت

ثُمr ي~بèتدàُئ: "هuمè يuخْسàرون~"، ونَسب~ عيسى بنu عuم~ر~ هذا الرaْأي~ إلى حمزةَ بنِ حبيبٍ 

 )٢(َأح~دu القُرaاءà السrبèع~ةà.م) وهuو~ ٧٧٣هـ/ ١٥٦الزaيaاتà(ت

وهuنا ي~تّضàحu د~وèرu هذهà األلفà بِح~س~بِ فَهèمِ القُد~ماءà بِأنّها وسيلةٌ لفصِل الكلمةà ع~مaا 

بعد~ها وكَأنّها في لغةà الع~صèرِ الفراغُ الذي نَتْرuكُهu ب~يèن~ الكلماتà أوè هàي~ ما يuقابُِل 

 اتيحِ في الحاسوبِ اليوèم~." على لوحةà المفspace"َأيèقونَةَ 

و~لَعلَّ الرrسèم~ القرآنيr واضحò في التّفريقà بين~ "وإذا كالوهuمè" وآيةé ُأخْرى: "وإذا 

)، وآيةé ثاِلثةé: ﴿كانوا هuمè َأشَدr مàنْهuمè ٣٧ما غَضàبوا هuمè ي~غْفàرون~" (الشّورى 

هuمu الظّاِلمين~﴾(الزخرف )، و~رابعةé: ﴿وما ظَلَمèناهم ولكن كانوا ٢١قُوaةً﴾(غافر

٧٦.( 

فالضaميرu (هuمè) في اآلياتà الثّالثà األخيرةà ض~ميرò مuنْفَصàٌل ال مuتّصàٌل، بِدليِل 

.àحفèصuمِ المèفي ر~س àاأللف 

ويuَؤيaدu هذا الفَهèم~ لأللفà الزaائدةà بعد~ الواوِ َأنّك~ تَجِدu للحرفà العربي� صورةً 

àرِ الكلمةàا م~خْصوصةً في آخaَل حروفَها ع~مàانْتهتْ، ِلتَفْص àالكلمةَ قد aلّك~ على َأنuتَد ،

 àم~ةàرِ الكَلàا في آخaها لَها صور~ةٌ (بـ )، أمàس~طèوأو àم~ةàِل الكَلrم~ثَلًا في َأو uبعد~ها. فالباء

àوالثّاء àرِها (ب)، وكذلك~ حاُل التّاءàإلى آخ éع~قَفة àز~ةٌ  بِإضافةrم~يuفلَها صور~ةٌ م  .
                                                

م ):  "باب من الهجاء"، تحقيق: محمود جاسم ١١٤٤هـ/ ٥٦٩ابن الدهان، سعيد بن المبارك (ت   )١(

 . ٣٢١، ص ١٩٨٦، ٣، الجزء  ١٥، المجلد مجلة الموردالدرويش، 

حقق : غانم قدوري الحمد للم ١١٧. ؛ انظر الملحوظة رقم: ٢٩٢ -٢٩١، ص  كتاب البديعالجهني،   )٢(

التي أوضح من خاللها أن االختيار في هذه اآلية الوقف على (هم) "على اعتبار  أن  ٢٩٢ص 

 (كالوهم) كلمة واحدة، والضمير في موضع نصب".
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 aالقوُل: ِإن uنàكèمuثُ يèبِح~ي uنèوالعي uينaوالس àرِ الكلمةàفي آخ òزrم~يuلها شَكٌْل م uوالجيم

 )١(هu اللُّغَوِيaون~ المuعاصàرون~:الحرèفَ في العربي�ةà لَهu صuو~رò كàتابِيaةٌ ي~صàحw ع~لَيèها ما س~مaا

" في عàلْمِ اللُّغَةà الح~ديثà. "الح~رèفيمu واأللوح~رèف" َأخْذًا بِنَظَرِيaةà "اإليمu )١(المuعاصàرون~:

فالميمu هuو~ الح~رèفيمu ولكàنr صورةَ الح~رèفà في َأوaِل الكلمةà أوè و~س~طàها تُس~مaى 

"ألوحرف" وصورةُ الميمِ الكàتابيaةُ في آخàرِ الكلمةà هي "ألو حرف" آخَرu للميمِ بِحيèثُ 

 uشْبِهuي éم~تْبوعةً بِخَط àرِ الكلمةàفي آخ uإلى األسفِل" م".تُكْتَب òتّجِهuم uاأللفَ ولكنَّه 

و~بِنَظْر~ةé ِإحèصائيaةé َألشْكاِل الحروفà العربيaةà نَجِدu َأنa هذهà الحروفَ في مuعèظَمàها 

لها صورةٌ مuم~يrزةٌ حين~ تُكْتَبu في آخàرِ الكلمةà، باسèتàثْناءà الحروفà التي ال ي~تّصàُل بِها 

( ر ز د ذ) وكان~ مàن~ المuفْتَر~ضِ أنè يuعامàَل اإلمالئيaون~  شَيèءò مàن~ الحروفà بعد~ها

العربu الواو~ مuعام~لَةَ هذهà الحروفà ألنr الواو~ مثلُها ال تَتّصàُل بِما بعد~ها، ولكنَّهuم 

َأدèر~كوا َأنr في العربيrةà واو~ ع~طْفé ي~كْثُرu استàخْدامuها في الكالمِ، ويuخْشى الخَلْطُ بينَها 

بين~ الواوِ الخàتامàيaةà في الكلمةà فَو~ض~عوا هذهà األلفَ ِلتفْصَل بين~ الكلمةà وما بعد~ها و

.éماتàكَل èنàم 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٥٦، ص مدخل إلى علم اللغةالخولي،   )١(
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 الخاتمة

 àوقَوانينِ الّلغَة àةrالع~ر~بِي àتاب~ةàن~ الكèالع~القَةَ ب~ي àالتي تَناو~لَت àالد�راس~ة àهàهذ àهاي~ةàفي ن

 uنàكèمuي àالم~نْطوقَة:éو~ آتuجيُل ما هèتَس 

 َأوrال: النِّظامu اِإلمèالِئيw الع~ر~بِيw لمè ي~ز~ْل مuتَع~لِّقًا بَِأصèلàهà القَديمِ (النَّب~طàي�) مuرèتَبِطًا بَِأقْد~سِ

.uالكَريم uآنèو~ القُرuةُ، وهrالع~ر~بِي uظَتْهàةَ وح~فrظَ الع~ر~بِيàنَصٍ ح~ف 

يw الع~ر~بِيw مuرèتَبِطٌ بِالنِّظامِ الّلغَوِي� ِللُّغَةà الم~نْطوقَةà بِكُلِّ ثانàيíا: النِّظامu اِإلمèالِئ

 مuسèتَو~ياتàها.

 ثاِلثًا: قَوانينu الصrرèفà َأكْثَرu القَوانينِ س~طْو~ةً وَأعèظَمuها تَْأثيرíا في النِّظامِ اِإلمèالِئي�.

امِ اِإلمèالِئي� الع~ر~بِي� يuعينu في تَدèريسِ اِإلمèالءà رابِعíا: فَهèمu الع~وامàِل المuَؤثِّر~ةà في النِّظ

 وج~عèِل الدrرèسِ اِإلمèالِئي� َأكْثَر~ ِإقْناعíا.

خامàسíا: الحاج~ةُ ِإلى تَسèهيِل اِإلمèالءà الع~ر~بِي� تَسèتَدèعي دàراس~ةَ ُأصوِلهà ومuح~د�داتàهà؛ ِإذْ 

 قَدè ي~كونu التَّسèهيُل في التَّْأصيِل.

سادàسíا:ع~لَيèنا أنè نُراعàي~ عàنْد~ كàتاب~ةà الكَلàماتà الع~ر~بِيrةà جانàب~ النُّطْقà ما اسèتَطَعèنا إلى 

 àاألِلف àثْناءàتèباس àم~ةàروفَ التي تُنْطَقُ في الكَلuالح àذلك~ س~بيال؛ فَنَكْتُب~ فَقَط

هàرu تاريخàيrةٌ م~وèروثَةٌ، الفاصàلَةà والواوِ في (ع~مèرٍو) الّلتين تَتَعاو~رuهuما ظَوا

ولَهèجِيrةٌ قَديمةٌ باِئد~ةٌ ، وب~عèضِ الكَلàماتà الم~وèروثَةà التي شاع~تْ في االسèتàعèماِل 

قَديمíا ع~لى َألْسàنَةà النّاسِ؛ فأََصèب~ح~تْ رuكامíا لُغَوِيíا جامàدíا؛ ِإذْ تَحèوي حuروفًا 

، وهذا، وطه وغَيèرِها، وهي كَلàماتٌ تُنْطَقُ دون~ أنè تُكْتَب~، مàثَْل: ذِلك~

 م~حدود~ةٌ م~عèروفةٌ، م~شْهور~ةٌ لَدى الشّادين~ مàن~ المuتَع~لِّمين~ ب~لْه~ العuلَماء~ المuجيدين~.
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سابِعíا: الدrرèسu اِإلمèالِئيw ي~حèتاجu ِإلى م~زيدé مàن~ الد�راساتà الجادrةà، وفيهà مàن~ النِّقاطà ما 

 جèلàي~ةé و تَمèحيصٍ.ي~حèتاجu ِإلى تَ
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