
 فيٌرسمٌتنوينٌالنصبٌرأيٌ 

ٌمروانٌالبواب
ٌ

ٌهجري6/8/1429ٌٌٌ-ميالدي09/08/2008ٌٌ تاريخٌاإلضافة:

ٌ
ٌخالصةٌالرأي:

ٌيُرَسمٌتنويُنٌالنصبٌفوقٌالحرفٌالمنونٌبه،ٌالٌفوقٌاأللفٌالتيٌتليٌهذاٌالحرف.

ٌ

ٌالمؤيدات:

حةٌوالضمةٌوالكسرة(،ٌتنوينٌالنصبٌشأنهٌشأنٌتنوينٌالرفعٌوالجر،ٌوشأنٌالحركاتٌاألخرىٌ)الفتٌ-1

ٌبكالتنوينٌأوٌالحرككة ٌنحكو:ٌ جميعٌذلك ٌيرسكمٌفكوقٌالحكرفٌ)أوٌتحتكه(،ٌوذلك ٌألنٌالحكرفٌهكوٌالملننكين

.) ،ٌسدٌّ،ٌسدًّا،ٌسد ٍ ،ٌبدًرا،ٌبدٍر،ٌبدُر،ٌبدَر،ٌبدرن ٌ)بدر 

ٌ

اٌعنكدٌاأللُفٌالتيٌتليٌالحرَفٌالمنونٌبتنوينٌالنصب،ٌإنماٌُجللْتٌليُنطقٌبهذاٌالحرفٌالمنونٌمفتوحًٌٌ-2

الوقف،ٌالٌليُرسمٌفوقهاٌتنوينٌالنصب.ٌمثالٌذل ٌأنناٌنلفظٌكلمةٌ)قََمكًرا(ٌعنكدٌالوقكفٌهككذا:ٌ)قََمكَراٌ ٌقٌ

ٌمٌ– ٌرٌ–ََ ََ– ٌا(.ٌ َ 

ٌ

ٌوالدليلٌعلىٌهذاٌالذيٌقلناه:

أنهٌإذاٌكانٌالحرفٌالمنكونٌبتنكوينٌالنصكبٌيُوقَكفٌعليكهٌبالسككونٌ)فكيٌحالكةٌالتكاةٌالمربو كة(،ٌفك نٌٌ-أ

،ٌالنتفكاةٌالحاجكةٌإلكىٌإتباتهكا،ٌوأمكاٌتنكوينٌالنصكبٌفيُرسكمٌفكوقٌالحكرفٌالمنكون،ٌكتنكوينٌاأللفٌالٌتليكه

الرفعٌوالجر ٌفمثالًٌنلفظٌالتاةٌالمربو ةٌفيٌكلمةٌ)ُجْملَة(ٌهاًةٌسكاكنةٌعنكدٌالوقكفٌعليهكا،ٌسكواةٌأكانكتٌ

ٌ منونةٌبتنوينٌالرفعٌأمٌالنصبٌأمٌالجر،ٌهكذا:ٌ
ٌمٌ–)ُجْملَةٌ  ٌجٌ ٌلٌ–َُ ٌهـٌ–َْ ََ–.)ٌ ٌَْ

ٌمٌ–)ُجْملَةًٌ ٌجٌ ٌلٌ–َُ ٌهـٌ–َْ ََ–.)ٌ ٌَْ

ٌمٌ–)ُجْملٍَةٌ ٌجٌ ٌلٌ–َُ ٌهـٌ–َْ ََ–.)ٌ ٌَْ

ٌ

ٌ ٌقٌٌ-ب اٌكانٌالحرفٌالمنونٌبتنوينٌالرفعٌأوٌالجرٌيَُسكَّنٌعندٌالوقكف ٌننحكو:ٌ)قََمكر  ٌمٌ–أنهٌلم  ََ–ٌ ََ

ٌ(،ٌو)قََمٍرٌ ٌقٌ–رٌ ٌمٌ–َْ ٌرٌ–ََ ٌ([ٌلمٌيَحتَْجٌإلىٌأنٌيليَهٌحرُفٌمدٌ)الواوٌفيٌحالةٌتن–ََ وينٌالرفع،ٌَْ

ٌ والياةٌفيٌتنوينٌالجر(.
ٌ

إذاٌكانٌالحرفٌالمنونٌبتنوينٌالنصبٌيوقفٌعليهٌمفتوًحا،ٌويمتنعٌأنٌتَلنيَهٌاأللُفٌخطًّكا،ٌفك نٌتنكوينٌٌ-3

ٌ النصبٌيرسمٌفوقٌهذاٌالحرفٌالمنون،ٌتماًماٌكتنوينٌالرفعٌوالجر ٌنحو:ٌ
ٌمٌ–)َسَماة ٌ ٌسٌ ٌاٌةٌ–ََ ٌ(،ٌ)َسَماًةٌ ٌسٌ–ََ ٌمٌ–َْ ٌاٌة–ََ ٌاٌ(،ٌ)َسكَماٍةٌ ٌسٌ–ٌََ ٌمٌ–ََ ٌاٌةٌ–ََ ََ–

.)ٌ ٌَْ
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ٌ

ٌ ونحو:ٌ
ٌ  ٌمٌ ٌلٌ–)َمْلَجككأ ٌجٌ–ََ ٌأٌ–َْ ٌ(،ٌ)َمْلَجككأًٌ ٌمٌ–ََ ٌلٌ–َْ ََ– ٌأٌ–جٌٌ َ  ٌاٌ(،ٌ)َمْلَجككٍأٌ ٌمٌ–ََ ٌلٌ–ََ ََ–ٌ َْ

ٌأٌ–جٌ ََ–.)ٌ ٌَْ

ٌ

ٌ ونحو:ٌ
ٌدٌ–)هذاٌُهدًىٌ ٌهـٌ ٌاٌ(،ٌ)وجللناهٌُهدًىٌ ٌهـٌ–َُ ٌدٌ–ََ َُ– ٌدٌ–اٌ(،ٌ)علىٌُهدًىٌ ٌهـٌٌ َ  ٌاٌ(.–َُ ٌََ

ٌ

ٌ ونحو:ٌ
ٌصٌ–)هذهٌَعًصاٌ ٌعٌ ٌاٌ(،ٌ)رأيُتٌَعًصاٌ ٌعٌ–ََ ٌصٌ–ََ ٌاٌ(،ٌ)علىٌَعًصكاٌ ٌعٌ–ََ ٌصٌ–ََ ََ–ٌ ََ

ٌاٌ(.

ٌ

ٌ ونحو:ٌ
ٌرٌ–)هذهٌذًُراٌ ٌذٌ ٌاٌ(،ٌ)رأيُتٌذًُراٌ ٌذٌ–َُ ٌرٌ–ََ ٌاٌ(،ٌ)علىٌذًُراٌ ٌذٌ–َُ ٌرٌ–ََ ٌاٌ(.–َُ ٌََ

ٌ وهذاٌيدلٌعلىٌأنٌاألصلٌفيٌرسمٌالتنوينٌهوٌأنٌيكونٌفوقٌالحرفٌالمنون.ٌ
ٌ

أنٌاأللككفٌالتككيٌتلككيٌالحككرفٌالمنككونٌبتنككوينٌالنصككبٌهككيٌمككنٌالصككوانتٌ)أيٌالحركككات(،ٌالٌمككنٌٌ-4

اٌككانٌتنكوينٌالنصكبٌفكيٌحهيهتكهٌٌ-ألنهاٌهناٌحرفٌمد ٌ-الصوامتٌ ومنٌتمٌفهيٌالٌتحتملٌالحركات.ٌولم 

–فتحةًٌونونًاٌساكنة ٌنحو:ٌ)ُخْبًزاٌ ٌخٌ ٌزٌ–بٌٌ َ  ٌنٌ–َْ ٌوصكالًٌالٌوقفًكا(،ٌلَكْمٌيصك ٌر–ََ سكُمٌتنكوينٌَْ

ٌالنصبٌفوقٌاأللف.

ٌ

ٌومماٌيؤيدٌأنٌتنوينٌالنصبٌهوٌفتحةٌونونٌساكنة،ٌأنٌتنوينٌالرفعٌهوٌضمةٌونونٌساكنة ٌنحو:ٌ

ٌ ٌخٌ ٌبٌ–)ُخْبز  ٌزٌ–َُ ٌنٌ–َْ ٌوصالًٌالٌوقفًا(.–َُ َْ ٌَْ

ٌ

ٌوأنٌتنوينٌالجرٌهوٌكسرةٌونونٌساكنة ٌنحو:

ٌبٌ–)ُخْبٍزٌ ٌخٌ ٌزٌ–َُ ٌنٌ–َْ ٌوصالًٌالٌوقفًا(.–َن ٌَْ

ٌ عٌحركةًٌعلىٌاأللفٌالتيٌهيٌحرفٌمد؟!فكيفٌنض
ٌ

لوٌَسلَّمناٌبرسمٌتنوينٌالنصبٌفوقٌاأللفٌالتيٌتليٌالحرفٌالمنونٌبتنوينٌالنصب،ٌ)نحكو:ٌشكجراً(،ٌٌ-5

ٌ فَبنَمٌنَْشُكلٌهذاٌالحرفٌ)أيٌحرفٌالراةٌفيٌهذاٌالمثال(؟ٌ
ٌ

ونٌسكاكنة،ٌكمكاٌذكرنكاًٌنفًكا،ٌف نٌقيل:ٌبالفتحةٌ)أيٌهكذا:ٌَشكَجَراً(،ٌقلنكا:ٌإنٌتنكوينٌالنصكبٌهكوٌفتحكةٌونك

وهذاٌيلنيٌأنٌفتحةٌالحرفٌالمنونٌ)الراةٌهنا(ٌتكررتٌمرتين ٌاألولىٌفوقٌالراة،ٌوالثانيكةٌفكيٌتنكوينٌ

. ٌالنصب.ٌوهذاٌالٌيص  
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ٌ

وإنٌقيل:ٌالٌنَْشكله،ٌبلٌنتركهٌُغْفالًٌمنٌالحركةٌ)أيٌهكذا:ٌَشَجراً(،ٌقلنا:ٌهكذاٌالٌيسكتهيم ٌإذٌكيكفٌننطكقٌ

َلٌليبي ننٌكيفيةٌالنطقٌبالحرفٌ)مفتوًحاٌأوٌمضكموًماٌأوٌٌبهذاٌالحرفٌوهو غيرٌمشكول،ٌوالشكلٌإنماٌُجلن

مكسوًراٌأوٌساكنًا(؟!ٌفك نٌقيكل:ٌالٌنَشككلهٌألنٌاأللكفٌالتكيٌبلكدهٌهكيٌحرككةٌهكذاٌالحكرف.ٌقلنكا:ٌوهكذاٌالٌ

علكىٌالحكرف ٌٌيستهيمٌأيًضا،ٌألنٌاأللفٌالتيٌتكونٌبلدٌالحرفٌالمحكرَّ ٌبالفتحكةٌالٌتمنكعٌإتبكاَتٌالفتحكة

كةٌبالفتحةٌهيٌللنطقٌبهذاٌالحرفٌبفتحةٌ ويلكة،ٌومكعٌذلك ٌفك نٌ )نحو:ٌُمهَام(،ٌفاأللفٌبلدٌالهافٌالمحرَّ

هككذهٌاأللككفٌلككمٌتمنككعٌإتبككاَتٌالفتحككةٌعلككىٌالهككاف.ٌومثككلٌذلكك ٌالضككمةٌقبككلٌالككواوٌالمديككة ٌ)نحككو:ٌَغفُككور(،ٌ

يم(،ٌفالٌالواوٌفيٌ)غفٌُ ور(ٌَمنلْتٌإتباَتٌضكمةٌالفكاة،ٌوالٌاليكاةٌفكيٌوالكسرةٌقبلٌالياةٌالمدية ٌ)نحو:ٌَرحن

يم(ٌَمنلْتٌإتباتٌكسرةٌالحاة.ٌ ٌ)رحن

ٌ

لوٌسلَّمناٌتانيةًٌبرسمٌتنوينٌالنصبٌفوقٌاأللفٌالتيٌتليٌالحرفٌالمنونٌبتنوينٌالنصكب،ٌوككانٌهكذاٌٌ-6

ا(،ٌفَبنَمٌنَْشكلٌهذاٌالحرفٌ)أيٌالزايٌهنا(؟ٌ زًّ ٌ الحرفٌمشدَّدًاٌ)نحو:ٌعن
ٌ

اً(،ٌقلنا:ٌهاهناٌمسألتان:ٌاألولىٌأنٌالفتحةٌتكررْتٌمرتين،ٌكماٌف نٌقيل:ٌبالش زَّ دةٌالمفتوحةٌ)أيٌهكذا:ٌعن

.ٌوالثانيكةٌأنٌإتبكاتٌالشكدةٌالمفتوحكةٌفكوقٌالحكرفٌالمنكونٌيلنكيٌ إسكها ٌذكرناٌقبلٌقليكل،ٌوهكذاٌالٌيصك  

ٌ(-الشدةٌالمنونةٌبتنوينٌالنصبٌ)ٌ ًَ لمنونكةٌبتنكوينٌمنٌجملكةٌالحرككات.ٌوهكذاٌالٌيككون،ٌألنٌالشكدةٌاٌَ 

-النصبٌشأنهاٌفيٌاالستلمالٌوالوجودٌشأنٌالشدةٌالمنونةٌبتنوينٌالرفعٌ)ٌ (ٌوالشدةٌالمنونةٌبتنكوينٌٌ   َ 

ٍ(...ٌ-الجرٌ)ٌ ،ٌَعَربنيًّا،ٌَعَربني  ٍ(،ٌو)َعَربنيٌّ ،ٌُحبًّا،ٌُحب  ٌ( ٌنحو:ٌ)ُحبٌّ ٍَ  ٌَ

اً(،ٌقلنكا:ٌالٌيسكتهيمٌالنطكق كز  بهكذاٌالحكرف،ٌألنٌالشكدةٌوحكدهاٌٌوإنٌقيل:ٌبالشكدةٌدونٌفتحكةٌ)أيٌهككذا:ٌعن

تلنككيٌالنطككقٌبككالحرفٌالمشككددٌمككرتين:ٌاألولككىٌسككاكنًا،ٌوأمككاٌالثانيككةٌفككالٌيُْللَككمٌكيككفٌيُنَطككقٌبككهٌ)بككالفت ٌأمٌ

بالضككمٌأمٌبالكسككر(،ٌوذلكك ٌللككدمٌوجككودٌحركككةٌفككوقٌالشككدة،ٌخالفًككاٌللشككدةٌالمفتوحككةٌالتككيٌتلنككيٌالنطككقٌ

بالفتحككة،ٌوالشككدةٌالمضككمومةٌالتككيٌتلنككيٌالنطككقٌٌبككالحرفٌالمشككددٌمككرتين:ٌمككرةٌسككاكنًاٌومككرةٌمحرًكككا

بالحرفٌالمشددٌمرتين:ٌمرةٌساكنًاٌومرةٌمحرًكاٌبالضمة،ٌوالشدةٌالمكسورةٌالتيٌتلنيٌالنطقٌبالحرفٌ

ٌالمشددٌمرتين:ٌمرةٌساكنًاٌومرةٌمحرًكاٌبالكسرة.

ٌ

ذكرنكاٌهكذاٌٌيرسمٌتنوينٌالنصبٌفيٌالمصاحفٌفوقٌالحرفٌالمنونٌالٌفوقٌاأللكفٌالتكيٌتليكه.ٌ)وقكدٌ-7

ٌ ألنهٌموافقٌلماٌأوردناٌمنٌالمؤيدات،ٌالٌألنٌهذاٌالرسمٌهوٌأحدٌهذهٌالمؤيدات(.ٌ
ٌ

ٌتنبيه:

هنككا ٌمككنٌدعككاٌإلككىٌإسككها ٌتنككوينٌالنصككبٌفككيٌالنصككوصٌغيككرٌالمشكككولةٌاكتفككاًةٌبككاأللفٌالمبدلككةٌمنككه،ٌ

ٌوحجتهٌفيٌذل :ٌ

يارةٌمسككرعةٌنهككاًرا(،ٌأتبتنككاٌتنككوينٌأنٌهككذاٌالتنككوينٌالٌيُثْبَككتٌفككيٌسككانرٌالكلمككات ٌففككيٌمثككل:ٌ)رأيككتٌسككٌ-

ٌالنصبٌفيٌكلمةٌ)نهاًرا(،ٌوأغفلناهاٌمنٌكلمتيٌ)سيارة(ٌو)مسرعة(.

ٌ

ٌوأنٌالسياقٌيدلٌعلىٌهذاٌالتنوين،ٌفوجودهٌوعدمهٌسواة.ٌ-

ٌ

وأنٌعدمٌإتباتهٌيخففٌمنٌعبةٌتنضيدٌالنصوص ٌإذٌليسٌفيٌلوحةٌمالمسٌالحاسوبٌمفتكا ٌلللكفٌٌ-

وفوقهاٌتنوينٌالنصب،ٌبلٌلللفٌمفتا ٌولتنكوينٌالنصكبٌمفتاحكان.ٌوهكذاٌيلنكيٌأنكهٌيلكزمٌالضك  ٌعلكىٌ

ٌتالتةٌمفاتي ٌفيٌلوحةٌالمالمسٌلتنضيدٌاأللفٌوفوقهاٌتنوينٌالنصب.
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ٌ

ذهٌالدعوىٌالٌتَثْبتٌعلىٌنظر.ٌوقبلٌعكر ٌالبيكان،ٌيحسكنٌأنٌنمث نكلٌللحكاالتٌوفيٌالجوابٌأقول:ٌإنٌه

ٌالتيٌتلتبسٌفيهاٌألفٌتنوينٌالنصبٌب يرهاٌمنٌاأللفات:

ٌٌ(ٌتلتبسٌألفٌتنوينٌالنصبٌبألفٌالتثنية 1

)فهدٌفلالٌماٌهوٌأعظمٌمنٌذل (.ٌهذهٌالجملةٌتهكرأٌبكوجهين ٌاألول:ٌ)فهكدٌفَلَكالٌمكاٌهكوٌأعظكمٌٌمثالٌذل :

ٌذل (،ٌواآلخر:ٌ)فُهندٌفلالًٌماٌهوٌأعظمٌمنٌذل (.ٌمن

ٌ

كالٌبمكاٌوردٌفكيٌالكدليل(،ٌٌمثالٌتاٍن: )عمالٌبماٌوردٌفيٌالدليل(.ٌوهذهٌالجملةٌتهرأٌبكوجهين ٌاألول:ٌ)َعمن

ٌواآلخر:ٌ)عمالًٌبماٌوردٌفيٌالدليل(.

ٌ

فهلكتٌلهمكاٌقُكوالٌحهًّكاٌ)فهلتٌلهماٌقوالٌحهاٌوانصرفا(.ٌوهكذهٌالجملكةٌتهكرأٌبكوجهين ٌاألول:ٌ)ٌمثالٌتالث:

فا(،ٌواآلخر:ٌ)فهلتٌلهماٌقَْوالًٌحهًّاٌوانصَرفا(. ٌوانصرن

ٌ

بًا(،ٌ)حسكنا:ٌَحسَّكنَاٌوَحَسكنًا(،ٌٌومثلٌذل : َعكاٌوَجَزًعكا(،ٌ)ككذبا:ٌَككذَّباٌوَككذن )كتبا:ٌَكتَبَاٌوُكتُبًا(،ٌ)جزعا:ٌَجزن

ْمالً(،ٌ)بال ا:ٌبَالَ َاٌوبَالن ًا(،ٌ)عينا:ٌعٌَ َن ٌيَّنَاٌوَعْينًا(...ٌ)حمال:ٌَحَمالٌوَ 

ٌ

ٌ(ٌتلتبسٌألفٌتنوينٌالنصبٌبألفٌ)نا(ٌالفاعلين 2

)وهككذاٌيهينككاٌمككنٌأعظككمٌاآلفككات(.ٌهككذهٌالجملككةٌتهككرأٌبككوجهين ٌاألول:ٌ)وهككذاٌيَهنينَككاٌمككنٌأعظككمٌٌمثككالٌذلكك :

ٌاآلفات(،ٌواآلخر:ٌ)وهذاٌيهينًاٌمنٌأعظمٌاآلفات(.

ٌ

وهككذهٌالجملككةٌتهككرأٌبككوجهين ٌاألول:ٌ)وبلضككهمٌٌ)وبلضككهمٌيسكككنٌحينككاٌوالٌيطيككلٌاإلقامككة(.ٌمثككالٌتككاٍن:

ينًاٌوالٌيطيلٌاإلقامة(. ٌيسكنٌحيَّناٌوالٌيطيلٌاإلقامة(،ٌواآلخر:ٌ)وبلضهمٌيسكنٌحن

ٌ

نَّكاٌالٌيهكامٌلكهٌوزن؟(،ٌٌمثالٌتالث: )فمنٌمناٌالٌيهامٌلهٌوزن(.ٌوهذهٌالجملةٌتهرأٌبوجهين ٌاألول:ٌ)فَمْنٌمن

ٌمنًّاٌالٌيهامٌلهٌوز ٌن(.واآلخر:ٌ)فَمنَّ

ٌ

نَّككاٌٌومثككلٌذلكك : نًككا(،ٌ)أشككجانا:ٌأْشككَجانَاٌوأْشككجانًا(،ٌ)لونككا:ٌلَوَّ ككبَانَاٌوُحْسككبَانًا(،ٌ)ًمنككا:ًٌَمنَّككاٌوًمن )حسككبانا:ٌَحسن

ٌولَْونًا(...

ٌ

ٌ(ٌتلتبسٌألفٌتنوينٌالنصبٌباأللفٌالفارقة 3

:ٌ)فالتفكتٌإلينكاٌ)فالتفكتٌإلينكاٌوقكال:ٌعفكوا،ٌوتكابعٌكالمكه(.ٌهكذهٌالجملكةٌتهكرأٌبكوجهين ٌاألولٌمثالٌذلك :

ٌوقال:ٌعفًوا،ٌوتابعٌكالمه(،ٌوالثاني:ٌ)فالتفتٌإليناٌوقال:ٌعفنوا،ٌوتابعٌكالمه(.

ٌ

كواٌوُعْضكًوا(،ٌ)حلكوا:ٌَحلنكواٌٌومثلٌذل : )عدوا:ٌَعكدنواٌوَعكْدًوا(،ٌ)سكهوا:ٌَسكَهْواٌوَسكْهًوا(،ٌ)عضكوا:ٌَعضن

ٌُحْلًوا(،ٌ)كفوا:ٌَكفنواٌوُكْفًوا(...

ٌ

ٌالنصبٌبألفٌاألفلالٌالناقصةٌفيٌصي ةٌالماضي (ٌتلتبسٌألفٌتنوين4ٌ

ا(،ٌٌمثل: زًّ بًا(،ٌ)عزا:ٌَعَزاٌوعن )غدا:ٌَغدَاٌوَغدًا(،ٌ)بدا:ٌبَدَاٌوبُدًّا(،ٌ)خطا:ٌَخَطاٌوُخًطا(،ٌ)صبا:ٌَصبَاٌوصن

ٌ )أسا:ٌأََساٌوأًَسا(...
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ٌ

ٌوأمثلةٌغيرهاٌكثيرة،ٌالٌمجالٌالستهصانهاٌهنا.ٌ

ٌ

ٌتنوينٌالنصب.ٌأقول:َرَجَعٌالحديُثٌإلىٌدعوىٌإسها ٌ

نهٌنظاُمٌالكتابةٌفيٌالل ةٌاللربية،ٌوقدٌحافظناٌعلكىٌهكذاٌالنظكامٌقرونًكاٌٌأوالً: إنٌهذاٌالتنوينٌهوٌمماٌتََضمَّ

عديككدة.ٌأالٌتككرىٌأننككاٌحافظنككاٌعلككىٌرسككمٌكلمككاتٌُحككذفٌمنهككاٌحككرفٌاأللككفٌنحككو:ٌلكككن،ٌوهككذا،ٌوذلكك ...ٌ

منهككاٌحكرفٌالككالمٌنحككو:ٌالكذي،ٌالتككي...ٌواألصككلٌٌواألصكلٌإتباتهككاٌ)الككن،ٌوهككاذا،ٌوذالكك ...(!ٌأوٌُحكذنف

إتباتهككاٌ)اللككذي،ٌاللتككي...(!ٌوكككذل ٌحافظنككاٌعلككىٌرسككمٌكلمككاتٌزيككدٌفيهككاٌحككرفٌنحككو:ٌأول كك ،ٌأولككو...ٌ

واألصلٌحذفهاٌ)أاُلنك ،ٌأُلكو...(!ٌفمكاٌبالنكاٌالٌنحكافظٌعلكىٌهكذاٌالتنكوينٌالكذيٌسكنرىٌأنٌإتباتكهٌينفكعٌوالٌ

ٌينفع.يضر،ٌعلىٌعكسٌحذفهٌالذيٌيضرٌوالٌ

ٌ

إنٌالسياقٌوإنٌكانٌيزيلٌفيٌنهايةٌالمطافٌاللَّْبسٌالذيٌيهعٌفيٌبلضٌالكلمكات،ٌفك نٌالهكارجٌيجكدٌٌتانيًا:

اٌأحيانًاٌكثيرةٌإلىٌإعادةٌقراةةٌالجملةٌمرتينٌ)أوٌأكثر(ٌليهتدَيٌإلىٌالوجهٌالصحي ٌلشككلٌ نفسهٌمضطرًّ

رَجٌفكيٌالتفكيكرٌفكيٌالوجكوهٌالمختلفكةٌللكلمكاتٌكلماتها،ٌومنٌتَمٌقراةتها.ٌوالحكمةٌتهتضيٌأالٌنُْلننَتٌالهكا

الُمْلبنسككةٌ)غيككرٌالمضككبو ةٌبالشكككل(ٌللوصككولٌإلككىٌمككرادٌالكاتككبٌومهصككوده.ٌولككذل ٌنجككدٌأنٌالكت ككابٌ

ذلك ٌٌ-وإنٌكانٌالسياقٌيكدلٌعلكىٌمكرادهمٌٌ-يلجؤونٌغالبًاٌإلىٌإتباتٌبلضٌالحركاتٌالتيٌتزيلٌاللبسٌ

ةٌيسهلٌعلىٌالهارجٌقراةةٌالنص،ٌويساعدهٌعلىٌالوصكولٌأنٌإتباتٌهذهٌالحركاتٌفيٌالمواضعٌالملبس

ٌإلىٌالمهصودٌمنٌأقربٌسبيل.

ٌ

(:ٌ))فك نٌعمكتٌنلمكةٌعلكمٌمكن135ٌخذٌمثاالًٌعلىٌذل ٌالجملةٌَاآلتيكةٌمكنٌكتكابٌدصكيدٌالخكا ردٌ)صٌ

تبلًاٌٌأهداها،ٌوإنٌمرٌمرٌحالٌمذاقهٌفيٌفيهٌلملرفتهٌبالمبتلي((،ٌتََرٌأنٌالهارجٌيتوقفٌقليالًٌ)أوٌ ويالً(،

ٌهكذهٌالجملكةٌ لسرعتهٌفيٌالمحاكمة،ٌحتىٌيتبيَّنٌلهٌوجهٌقراةتها.ٌعلىٌحينٌأنناٌلوٌشكَكلناٌبلكَضٌحكروفن

ٌحالٌمذاقُهٌفيٌفيكهٌلملرفتكهٌبكالمبتلي((،ٌالسكتطاعٌ ٌُمرٌّ علنمٌَمنٌأهداها،ٌوإْنٌَمرَّ ْتٌنلمةٌ  هكذا:ٌ))ف نٌعمَّ

ٌر.الهارجٌأنٌيفهمٌملناهاٌمنٌغيرٌأنٌيحتاجٌإلىٌ ويلٌتفكي

ٌ

ن(ٌو)َمن(،ٌوفوقٌالثاةٌللتمييكزٌبكينٌ)تُكم(ٌ ومنٌهذاٌالبابٌتراهمٌيضلونٌفتحةًٌفوقٌالميمٌللتمييزٌبينٌ)من

جكل(...ٌوَشكدةًٌ و)تَم(،ٌوفوقٌالخاةٌللتمييزٌبينٌ)َخلهية(ٌو)ُخلهية(،ٌوفوقٌالراةٌللتمييزٌبكينٌ)َرجكل(ٌو)رن

تكاب(ٌو)ُكتَّكاب(،ٌوفكوقٌاليكاةٌللت (...ٌوضكمةًٌفكوقٌفوقٌالتاةٌللتمييزٌبينٌ)كن ي(ٌو)والكدَيَّ مييكزٌبكينٌ)والكدن

التاةٌالمربو ةٌفيٌ)هذهٌفالنةُ(ٌللداللةٌعلىٌأنهاٌممنوعةٌمنٌالصرف...ٌوغيرهاٌوغيرهاٌممكاٌيصكلبٌ

ٌ حصرهٌفيٌهذهٌاللجالة.
ٌ

تمٌإنٌالسياقٌالٌيزيلٌاللبسٌالحاصلٌفيٌتنوينٌالنصبٌفحسكب،ٌبكلٌيزيلكهٌمكنٌمواضكعٌأخكرىٌكهمكزةٌ

ةٌالتخلَيٌعنٌرسمٌهمزةٌالهطعٌفوقٌاأللكفٌنحكو:ٌ)أن(،ٌالوصلٌوالهطع،ٌفه لٌيجيزٌلناٌاألخذٌُبهذهٌالحجَّ

أوٌتحتهككاٌنحككو:ٌ)إن(،ٌوأنٌنرسككمهماٌفككيٌالحككالتينٌهكككذا:ٌ)ان(؟ٌوهككلٌيجيككزٌلنككاٌأيًضككاٌأنٌنلامككلٌاأللككفٌ

،ٌوأنٌالممدودةٌنحو:ٌ)مآل(،ٌملاملةٌاأللفٌاللينةٌنحو:ٌ)مال(،ٌوأنٌنرسمهماٌفيٌالحكالتينٌهككذا:ٌ)مكال(

ٌندعٌللسياقٌتحديدٌالملنىٌواللفظ؟ٌ

ٌ

لهدٌتلهَّكتٌاألمكةٌهكذاٌالتنكوينٌبهبكولٌحسكن،ٌوالٌتجكدٌكتابًكاٌمطبوًعكاٌ)فيمكاٌأعلكم(ٌإالٌوقكدٌأُتْبكتٌفيكهٌٌتالثًا:

تنوينٌالنصب،ٌوصارٌمنٌالمألوفٌلكدىٌالهكارجٌأنٌتهكعٌعينكهٌعلكىٌهكذاٌالتنكوين،ٌفك ذاٌلكمٌيجكْدهٌافتهكده،ٌ

ٌوتساةلٌعنٌسببٌإسها ه!
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ٌ

يهاٌاإلحصانيةٌاآلتية:ٌرابلًا: ٌإنٌحجةٌتخفيفٌعبةٌتنضيدٌالنصوصٌتُوهن

 عددٌحروفه اسمٌالكتاب
عكككككككددٌمكككككككراتٌورودٌتنكككككككوينٌ

 النصب
 النسبةٌالم وية

 ٌ%0.43ٌ 3,046ٌ 708,053ٌٌ الهرًنٌالكريم

 %0.39ٌ 79,004 20,213,678ٌٌ لسانٌاللرب

 %0.61ٌ 7,648ٌٌ 1,363,563ٌٌٌ الكفاف

 %0.48ٌ 7,356 1,535,782ٌٌ كتابملجمٌأخطاةٌال

 %0.41ٌ 97,054 23,721,076ٌٌ المجموع

ٌ

.ٌأيٌ%0.41 تبينٌهذهٌاإلحصانيةٌأنٌالنسبةٌالم ويةٌلدورانٌتنكوينٌالنصكبٌفكيٌالنصكوصٌالٌتتجكاوز

ٌحرف،ٌفماٌهذاٌاللبةٌالذيٌنخف نفهٌبحذفٌالتنوين؟! 1000 إنهٌيردٌأربعٌمراتٌتهريبًاٌفيٌكل

ٌ
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