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ُُ ال َشَك  في أنَّ العربيَّة َلَغة القرآِن ُتواِجُه َتَحد ِ  ِِ ياٌت ُتْسه ياٍت َشِدْيَدًة،  وهي تحدِ 
يات:  في تراُجِعِا، وُنُفوِر الُمريدين مِنِا، ومْن هذه الَتحدِ 

ُُ الُاغهههات اُأ هههرح أو ُمااَحَمُتِههها لِههها، وال إلهههيَّما الُاَغهههة ا ن ا ايَّهههة فهههي  -1 َزْحههه
 المراحل التعايمي ة المختافة.

 ن ُمااَحِمة العام يَّة أو َزْحُمِا لِا.ازدواجيَّة الاغة، وهي اْزِدواجيَّة َتْنشأ ع -2

ِتُِ  -3 َضهههههْعَّ النَّهههههافقْ ن الِههههها فهههههي م هههههاالٍت َشهههههتَّ   أنَّ الا غهههههة َتَقهههههوح  ُقهههههوَّ
 وَتْضُعَّ  َضْعفُِ.

اٌل َيَت هههدَّح مهههن  -4 ِِ إإْلهههِال النهههافق ن الِههها فهههي تراُجعِههها واْنِحسهههارها، وههههو إإْلههه
يَّهة عا ِها فهي أ نها  َحه ديِثُِ فهي ال امعهات،  إيثاِرهُ ا ن ا ايَّهة، والعامِ 

 والمعاِهد العامي ة المختافة، وَغْ ِرها.

ارإل َن في هذا التَّراُجع، واالنْحِساِر ِمْن ِ الِل  -5 إإْلِاُل  عض الباحث ن، والدَّ
ا الِهههها، زيههههاَدًة عاهههه   ِِ يَّههههة َمَحاَِّهههها، واإلههههَتْ دال ُ إلهههه  إْحههههالل العامِ  ِِ َدَعههههواِت

 ة.محَاوَلة اَلَتخا ص ِمْن الكتا ة العربيَّ 

ِإإْلهههههِاُل ِوزارات التَّْرَبيهههههة، والتَِّعاهههههْيُ فهههههي ههههههذا التراُجهههههع، واالْنِحسهههههار   ْيثهههههاِر  -6
صات في ال امعات.  ا ن ا ايَّة عا ِا في  عض التخص 

الثَّهْوَرُة العاميَّههة فههي  الهه الد النافقههة  ا ن ا ايَّهة َتْفههِرُ  عاهه  أالنهها  العربيَّههة  -7
 اِرها.الرَّغَبة في تعا ُ ا ن ا اية، وإيث

ُُ فهي ُنفهوِر  -8 ِِ ما في العربيَّة ِمْن ُمْشهالالٍت فهي َتَعا مِها، وههي مشهالالُت ُتْسه
 الطابة منِا.

ُُ فهي  ِِ وِمَن الُمشاِلالِت التهي ُيْمِكهُن أْن تَهُدْوَر فهي فاهك العربيَّهة َنْفِسهِا، والتهي ُتسه
 ُنفور المتعاِ ْم ن، والُمريدين منِا.

هههههرِ  العربهههههي  ِمههههه -1 هههههو والصَّ ْن ُصهههههُعوباٍت َتَت هههههدَّح لاُمَتَعاِ مهههههْ ن، مههههها فهههههي النحَّ
 والُمِرْيدْيَن.
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ُُ فههي ُنُفههْور ههه ال  المتعا ِمهه ْن،  -2 ِِ مهها فههي الكتا ههة العربيَّههة ِمههْن ُصههُعوباٍت ُتْسهه
 والُمِرْيديَن منِا.

هههُه المتعاِ مهههون،  والُمِرْيهههُدون ِمههههْن  ُِ ورَأْيهههن أْن تكهههوَن ههههذه الُمحاَضهههَرة هيمههها  ُيواِج
َل فهي الَقَضهاِ  ُصُعوبات في الرَّ  ِِ إلُ ا مالئي  حروٍ   عربيَّة، وهيما ُيْمِكُن أْن ُيْسِه

هههُل الَتْرغْ ههه  المتعاَّمههه ن، وغ هههرهُْ فهههي ههههذا  عاههه  ههههذه الُصهههعوباِت، وههههو َفضههها ٌ يَتَكفَّ
الرَّإلُ، ولكْن ًفْ ل الُولوج  في ههذه  المْسهالة ال اُلهدَّ ِمهْن التَّْن ْيهه عاه  أنَّ اأإلهاتذَة فهي  

ِت، والَمراِحهِل التعِايميَّهة ُيْسههِِمون أيَّمها  إإْلهِاٍل فهي ُنُفههور الطََّابهة  مهن  النَّحههُو ال اِمعها
ههْر  العههَرب َّْ ن، وهههو إإْلههِاٌل يتههراَ ح لنهها فههي أْ نههاِ  الههدَّْري، أو المحاضههرة َجايههًا  والصَّ

دٍة أَهمَِّا إهمالُِ لادَّال َلة إهمااًل تامهًا، ونهأنَّ ال ِ نًا، وهذا ا إْلِال َيَت دَّح ِمن نواٍح ُمَتَعدِ 
اللهههة، أنَّ الغاَيهههة  ُن ِمهههْن عناِصهههر أو نامهههاٍت ال وشهههيَا لِههها  الدَّ الكهههالل العربهههي  يتَكهههوَّ

ههْر  أْن َيْسههَتْوِعَ  ههه ال  الطاََّبههُة القواِعههَد النَّحويَّههة   الُقْصههوح ِمههْن تههدِرْيح النَّحههو، والصَّ
رهيَّة، ويحَفُظْوها، ولتَعِايها مها َأْهَهه ُ  إليهه أْعهِرُ  شهواِهَد ِمهْن َنْصه  المُضهاِرِ  والصَّ

هههَ  ، وَرْفِعهههه ال اُلهههدَّ ِمهههْن التَّْن يهههه ف ِههها عاههه  الُمهههراِد لههه الَّ ُيْفِسهههَد ا عهههراُ    عهههد فهههاِ  السَّ
المَعْن : ُفْوُلك: ما َتْأت نا فُتَحدِ  َّنا، عا  أنَّ المراُد ِمْن ههذا الَقهْوِل، نمها َهسهر إله   َوْيه 

(1 ). 
 نَّ ا تْياَن لُ َيَقْع، وهي َمْسَأَلُة َأدَّت إل  َعَدل وُفْو   التَّحديث.)أ( أ 

ُِ من هلك ف ن  التَّحهِدْيث لهُ َيقَّهْع،  ) ( أنَّ ا ْتياَن َفدَّ َوفََّع، وتَحقََّق، وعا  الرَّْغ
ا أيَّهههَة والُمههراد:  أنههك  تأت نههها غ ههَر مَحهههدِ ح، أو: وال َتَحههدِ  نا، أ  أنَّههك ال تُهههولي َتْحههديَثن

عناَيههة، أو اْهتمههاٍل، وفههي ناتهها الحههالت ن لههُ َيَقههِع الَحههِدْيُث، أ  أنَّ مهها  عههد إلفههاٍ  ياُلههْوُن 
دائمًا َمْنفي ًا في هذا الَقْوِل، وأَضرا ه، وأنَّ ما َفْ َاِا ُيمالُن أْن يالون منفيًَّا، وأْن يالهوَن 

الَلة ِمْن َحْ ث الُوفوُ .ُمْثَ تًا، أو أنَّ ما َ ْعَد الفاِ  ال ُيصاِحُ  ما َفْ اَ   ُه في الدَّ
ُُ الَمْعَن  عا  أَحِد التََّقِديرْين، وعايه َفال اُلدَّ ِمْن إهمِالِه، نما في  وفد ال َيْسَتِقْي

ُ هيُمْوتوا" ِْ َ  ، عا   (  1)َفْولِه تِعال :" ال ُيْقَض  َعاَ  الَنْص  )هيُمْوتوا(  عَد فا  السَّ
ِمْن أْن يُمْوتوا إها َوَفع الَقضاُ ، وعايه ف نه ال َيِصاًّ أْن ُيقال  َأنَّ الِمَعن  أنَُِّ ال اُلدَّ 

                                                 

 .3/28. انظر الكتا :  1
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أنَّ القضاَ  واِفٌع فال َيُمُوْتوَن. وفراَ ُة عْيس ، والَحَسن )هيُمْوُتْون(  الرَّْفع َعْطفًا عا  
 .( 2)ما َفْ َل الفا  ُتْن ُئ عن َعَدِل وُفْوِ  ما َ ْعَد الفاِ ، وما َفْ َاِا

ُُ  الغهههداِة والَعِشهههيِ  والَقهههوْ  ُل َنْفُسهههُه فهههي َفْوِلهههه تعهههال :" وال َتْطهههُرِد الهههذَّْيَن َيهههْدُعْون ربَِّههه
ُْ ِمههْن شههْيٍ ، ومهها ِمههْن ِحسههاِ َك عاهه ُِ ِمههْن َشههْيٍ   ِِ ههُه مهها عايههك ِمههْن حسههااِل َِ ُيِرْيههُدوَن َوْج

ُْ فَتُكْوَن ِمَن الظالِمْ َن"  اْنِتفاِ  الطَّْرِد الَِّنتفهاِ  َنهْوِن ، عا  أنَّ الَمْعَن  عا  ( 3)َفَتْطُرَدُه
ُ عايك ِِ  .( 4)حسااِلُِْ عايه، وليح عا  اْنِتفا  الطَّْرِد وُ ُ ْوِت حسااِل

ِمهل  ِْ ِمهْل َتْرإُلهْ ، والَمْعنه : إالَّ  ُت ِْ وِمْن هلك عاه  الَمهْذَهِ  الَبصهر   َفْوُلهَك: ال ُت
ُْ َتْدُ ِل النَّاَر.َتْرإَلْ ، والَقْول َنْفُسُه في َفْولك: ال َتْسِرق ُتع  اَفْ ، وفي: أإْلِا

( فهههي فهههرا ِة َفْوِلهههِه تعهههال  "وال َتْمهههُنْن  ولهههذلك فْ هههَل إنَّ )َتْسهههَتْكثر( اَلهههَدٌل ِمهههْن )َتْمهههُننَّ
َن تْخفيفًا، أو إْجراً  لاَوْصِل ُمْ َرح الَوْفَّ، ( 5)َتْسَتِكْثْر" .، وإنَّه َمْرُفْوٌ  في اأْصِل إُلالِ 

، وَمهْن  َتبَعهُه، أنَّهه وغ ر هلك، وإنَّه َم ْ  ي عا  َمْذَه  الكسهائيِ  ِْ اوٌل عا  َجواِ  النَّ
ُر، )إالَّ( ل الَّ َيْفُسَد المعن   . (  6)ال ُيَقدِ 

الل:" َمْن َأَسَل ِمْن  ُه ِمْن  ا  هذه القرا ة َفْوُل الرَّإُلْول عايه السَّ وممَّا ُيْمكُن َعد 
َ َرِة فال َيْقَرَبنَّ َمْس ِ  حاَ ة:"ال َتَشرَّْ  ُيِصْبَك (  7)َدنا هذا ُيْ ِهناهذه الشَّ " وَفْوُل أَحِد الصَّ

"ُ ِْ  . (  1)إَل

                                                                                                                        

 .36. فافر:  1
، الد  2 م ن  الحا ي  ، البحهر  9/234ر  المصون في عاول الكتا   المالنون: . انظر: السَّ ، أالو حيَّان النَّحو َّ

 .7/316المحيط: 
 .52. اأَنعال: 3

، الدر  المصون في عاول الكتا  4 م ن الحا ي   .646 -645/ 4المالنون:  . انظر: السَّ
 .6. المد ر:  5
ر  المصون في عاول  الكتا  المالنون:  6 م ن الحا َي، الد   .10/536، 6/552. السَّ
هال  فهي  3/311. انظهر:  الصهبَّان، حاشهية الصهبَّان عاه  شهرح اأشهموني:  7 ، ال رههان فهور ، ننها  العمَّ

 .15/268إلنن  اأفوال، واأفعال: 
دة ليح  منِا الَ ْاُل.وهذا الحدْيث رُ   ِو  الرواياٍت  َمَتعدِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 15 

وعايه فال َيصا  أْن ُيقاَل: أْين اْل ُتك أْضِرْ  َزْيدًا في الُسْوق، عا  أنَّ المعن : 
فْنْيِه َأْضِرْ  زيدًا"، واَأْول  أْن يقاَل: أْيَن اَل ُتك أُزْرك.  إْن ُتعرِ 

ُْ إال  التي هي أْحَسُن حتَّ  ومن هل ك أيضًا َفْوُلُه َتعال :" وال َتْقَربوا ماَل ال تِي
ُه" عا  أنَّ الَمْعن  عا  َحَس  الظَّاهر النَُِّي عن هلك إل  أْن َيْ ُاَغ  ،( 2)َيْ ُاَغ أُشدَّ

ه.  أُشدَّ
يمْ هَا الَخِ ْ هث  وَفُوُله تعال :" ما نان هللُا لَ َذَر الم ِمنْ َن عا  ما أنتُ عايه حتَّ 

،  عاهههه  أن المَعنهههه  عاهههه  َحَسههههِ  الظَّههههاِهر أنَّ هللا تعههههال  ال َيْتههههُرُك ( 3)مههههن الط  ِ هههه "
الم من ن عا  ما أنهتُ عايهه إله  ههذه الغاَيهة، وههي التم  ها اله ن  الَخ  هث، والط  ه ، 

أنَّ الكهههالل ال  وههههذا مثهههُل َفولهههك: ال أَساِ هههُ زيهههدًا حتَّههه  َيْقهههُدَل َعْمهههُرو،  عاههه  أنَّ الظَّهههاهرِ 
ُُ مهن المعنه ، والُمهراد  ه َِ يتحقَّق حتَّ  َيقدَل َعْمُرو  ولذلك ف ل إنَّ )حتَّ ( غاية نمها ُيْف

 .( 4)أنَّ هللا ُيخاِ ُص ما  ال نكُ   االالتالِ  إل  أن  يم ا الخ  َث من  الط ِ  
ُرها عن ُمخاَلَفة َ ْعهِض ولَتْعاْيِا ما َمرَّ  أَْعِرُ  َ ْعَض اآليات الُقرآنيَّة ُيْنِ ُئ ظاهِ 

ُأُصههْوِل الن حههاِة  وَفواِعههِدهُ  َلههْو ُحِمَاههْن  عاهه  هههذا الظَّههاهر، وهههي ُمخاَلَفههٌة َتُعههْوُد إلهه  
ُر لي. َِ  ُ ُضْوِعِا ِلُسْاطاِن  الَمْعن ، إْه َلْوالها لما ُت  ِ ن هذا الَمْعن  الُمراُد، نما َيْظ

ُْ اْ نَ  -1 : َتْكُمُن هذه المخاَلفهة (  5)تي َعْشَرة أإْلبافًا ُأَممًا"فْوُلُه تعال :" وَفطَّْعناُه
في أنَّ  )أإْلبافًا( َجْمُع  َتْكِسْ ر لاقاَّة ُمْفَرُده: إِلهْبط"، عاه  الهرَّْغُ ِمهْن أنَّ  َتِمْ  هَا ههذا 

الَق  الَمَعههههُدْوِد ال اُلههههدَّ ِمههههْن أْن ياُلههههْوَن ُمْفههههَردًا، وفههههي  أنَّ هههههذا التمَّ هههها ال اُلههههدَّ ِمههههْن أْن ُيطهههها
 الَمْعُدْوَد في التَّأِنْ ِث، ولكنَّه ُمخاِلٌَّ له.

ٍِ ال  ُتَت ه َُّن إالَّ  َويَتَ هدَّح لهي أنَّ  َنهْوَن التَّمِ ْ ها )أإلهبافًا( َجْمعهًا  ُيْن هُئ عهن َداللهٍة
 ههِه، وهههي أنَّ  نههلَّ  واَحههِدٍة مههن هههذا الَعههَدِد  ِفْرَفههٌة، أو مْ ُموَعههُة، نمهها  َتُقههْوُل: عنههد   

                                                                                                                        

 .2/462. انظر: االن  اأ  ر،  الن ِاية في غري   الحديث، واأ  ر:  1
 .6. اأنعال:  2
 .179. آل عمران:  3
ر  المصون في عاول الكتا   المالنون:  4 ، الد   .3/508. انظر  السم ن الحا ي 
 .160. اَأعرا :  5
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، وههو ُمهراٌد  ِعْشُروْ  ِِ ، والُمراُد ا َنبهاُ  َعهْن ههذه الكْثهَرِة َُ َن إَلَمكًا،  وعِنْد  ِعْشُروَن ِدَراِه
عاههه   هههالِ  ِعْشهههِرْين ِدْرهمهههًا، أو إَلهههَمَكًة  أنَّ نهههلَّ م موَعهههة أو واِحهههِدٍة منِههها َتْشهههَتِمُل 

 لِعْشُرْوَن َفَقط.عا  ِعْشرْيَن، وأنَّ الُمراَد ِمْن ِعْشرَيَن ِدْرهمًا، أْو  إَلَمَكًة ا
وعايه  ف نَّ  ما في هذه اآلَية الكِرْيمهة يْن هُئ عهن أنَّ الُمهراُد نهل  واِحهَدٍة َمْ ُمْوعهة 
ْبط َوَلُد الَوَلد، أو  ُز هذا ا ْنباَ  أنَّ السِ  ِمْن )اْ َنتْي َعْشَرة(  َتْشَتِمل عا  ِعْشِرْيَن، وُيعاِ 

ُْ إإْلحقْ  ُْ َيِاْيدون عا  ا َنتَهي الِ ْنِن، عا  أنَّ اأإْلباَط ُه ُ، وُه ُِ ياُت الُل وُهرِ  ، عايه السَّ
ِ ْ ُا المحذو  ُمْفَردًا ُم نَّثًا. ر التمَّ  َعْشَرَة لو ُفدِ 

( ُينْ ئ َعن الت ْكث ِر، والمباَلَغِة وال إليَّما إها  َحَمْاناُه  ُْ ُزه أنَّ الِفْعَل )َفطَّعَّناُه وُيَعا 
َمْعن  )َص ََّر(، عا  أنَّ )اْ َنَتي َعْشَرَة( حاٌل ال َمْفُعْوٌل  عا  ظاِهِره ُدْون َتْضمْ ِنهُ 

  اٍن.
َوَيَت ههدَّح لههي أيضههًا أنَّههه  ُيمالههُن  أْن  ُيتَههَوهَُّ أنَّ )أإلههبافًا( ِصههَفٌة  ال نتههي َعْشههَرة، 

َِ ِعْشهههُرْوَن أْوالٌد أو  اَلهههَدل ، عاههه  أنَّ ( 1)سمههها فهههي: أف هههَل َ ْمَسهههَة َعَشهههَر رجهههاٌل، وأفَ هههَل
 فة أْول  إها  َرِغْ نا في َحْمِل الُقرآِن عا  ظاِهِره.الصِ  

هُ  الَ مَ هٍة إلهِنْ نَ  -2 ِِ ِف ِْ " الَتْنهوين )ِمَ هٍة(، عاه  أنَّ  ( 2)َفْوُلُه َتعال :" وَلِ ُثوا فهي  ن
ِِ ) ال ِم ههٍة(، وهههو ُمههراٌد   : نههل  واِحههَدٍة منِهها تشههتمل عاهه  الَعههَدِد َنفسههِه الُمههراَد، نمهها َمههرَّ

ُِ َعههه ُز هلهههك  أنَّ  الَعهههَدد  الِكثْ هههَر ُيْن هههُئ ، مههها ُيَعهههاِ  هههُر لهههي، وَلعهههل  َِ ِن المباَلغهههِة، نمههها َيْظ
،   47، الحهههه : 66، 9، اَأْنفههههال: 96ُيطاِلُعنهههها فههههي القههههرآِن  نث ههههرًا، نههههاأَلَِّ )البقههههرة: 

دة: 14العنك هههههوت:  (، و ال هههههة 66(، واأَْلَفهههههْ ن )اَأنفهههههال: 65،  اأنفهههههال: 5، السههههه َّ
(، واأَُلْو  )البقرة: 125(، وَ ْمَسة  اآلال  )آل عمران: 124عمران: اآلال  )آل 

افَّات: 243  (.4(، والَخْمس ن أْلفًا )المعارج: 147(، وِمَ ِة اأَْلَِّ )الصَّ

                                                 

ههل: . انظههر: االههن ي هه 1 ر  المصههون فههي عاههول  الكتهها  6/20يش،  شههرح  المفصَّ ،  الههد  ههم ن الحا ههي  ، السَّ
 .5/484المالنون: 

 .25. الكَِّ:  2
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أْربعهههِة  وتَهههِرُد  الِمَ هههُة َغْ هههَر ُمضهههاَفٍة إلههه  َعهههَدِد فهههي مواِضهههَع مهههن )القهههرآن  الكهههريُ 
( وَغْ هههههههههههَر ُمضهههههههههههاَفة فهههههههههههي َمْوِضهههههههههههَعْ ن       512، النهههههههههههور 261، 259، 259البقهههههههههههرة: 
 (66، 65( الن ْور، وَترُد الم َتْ ن في موِضَعْ ن )اأنفال: 66، 65)اأنفال: 

وَيَتَ دَّح لي أنَّ في  هذه الُمخاَلَفِة َجْذ ًا  لالنِتباه، وَتْشِوْيقًا، أنَّ الُمْ َدل منه ُ َعهد  
هحَاك )إِلهُنْون(، عاه  َتْوفَ ًة، أو َتْمِ دًا لاَ َدِل المَ  ُز هلهك فهراَ ُة الضَّ ْقُصْوِد لذاِتِه، وُيَعاِ 

 أنَِّا   ر ُمْ َتدأ َمْحُذْو ، أنَِّا َمْقُطْوَعٌة َعِن الُمْ َدِل منه إْعرا ًا.
َز ما َمهرَّ َفْوُلهه َتعهال :" إْن َيُكهْن مهنكُ ِعْشهُرْوَن صهااِلروَن  ولعلَّ ما ُيْمِكُن أْن ُيَعاِ 

، والُمهراُد أنَّ نهلَّ ( 1) َتْ نَيْغِاُ وا م "، عاه  أنَّ )صهااِلروَن(  صهَفٌة ِلهه)ِعْشُروَن(، نمها َمهرَّ
هههْ ر، والِ ِهههاِد، وعاههه  أنَّ ههههذه  واِحهههٍد ِمهههْنُِ يمالهههن أْن ُيَعهههدَّ ِعْشهههِرْين فهههي الثَّبهههاِت، والصَّ

، عاههه  أنَّ  الَلهههِة، أو الَ هههَدِل،  نمههها َمهههرَّ هههفة تقهههول مقهههال التَّْمِ  هههِا فهههي الدَّ ِههها ِمهههْن  ههها  الصِ 
هههديُر: )عِشهههروَن رجهههاًل  هههفات التهههي َغَاَ هههْن عا ِههها االإلهههميَّة، وُيمالهههُن أْن يالهههوَن التقَّ الصِ 

 صاالرًا، أو صااِلرْين( َحماًل عا  الَمْعن .
ُز هلك أيضًا َفوله تعال :"  اأْ َسهِرْين أَعمهاالً  " عاه  أنَّ )أعمهااًل( ُتْن هُئ (  2)وَيعاِ 

 عن  اْ تالِ  اأنواِ .
"فَ   -3 :  ال ُيْحَذُ  َحْر  الَخفض َمِع ( 3)ْولُه َتعال :" وَتْرَغُ ْوَن أْن  َتْنكِحُوُهنَّ

َُ ِمْن  لة إالَّ إها  تحقَّق أْمُن الاَّْبح، نما َهَسر الن حاة، وعا  الرَّْغ المصاِدر الَمَ وَّ
تْنِ ْ ًِا عا  َعَدِل تَحق ِقِه في هذه اآلَية  ف نَُّه  ُحذَ ،  ولعلَّ  في هذا الَحْذِ  

االضطراِ  النَّْفسي الَّذ  ُيَسْيِطُر عا  ه ال ، وهو اْضطراٌ  َيْكُمُن في الرَّْغَبِة 
في هلك، أو َعَدِمِا  أنَّ الِفْعل )َرِغَ ( َيَتعدَّح الَوإلاَفة )في( إها َفَصَد المتكاُ 

، أ ِِ ُْ ُيِردُه نَّ اَأْولياَ  َيْرَغُ ون هلك، وَأراَده، وبوإلافة )َعْن(، إها لُ َيْقِصْدُه، وَل
في ِنكاِح الَ م اة الُمْوإِلَرة، وال َيْرَغُ ْوَن في ِنكاِح ِمْن ال َتتواَفُر ف ِا هاتان 
فتاِن، في  الغالِ ،  وليح  ُمْسَتْبَعد أن تتحقَّق الرََّغبة في نِكاِح  الفَّق رِة  الصِ 

 الَ ْمَ اة.
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َُّ َعُموا وَصم وا نث   -4 وا النَّ وح الذَّين (  1)ٌر ِمْنُُِ َفْوُلُه تعال :"   "، "وَأإَلر 
" وغ ُر هلك ِمما ُيَعد  ِمْن  ا   مطا قة الِفْعل لفاِعِاه  َتْثِنَيًة، (  2) َظَاُموا...

مْ ِر،  وهو إاْلداُل ُينِ ُئ َعْن  وجمعًا، عا  أنَّ االإْلُ الظَّاِهَر اَلَدٌل ِمْن هذا الضَّ
ُُ َجْذِ  االِنتباِه، والت ْشِوْيق ُمْوِل، واالإْل ِمْ َر ُيْن ُئ ِعن الُعُموِل، والش  ، أن الضَّ

ٌر له، إها لُ َتْرَغ  في إعاَدتِه عا  اإْلُ آَ ر  الظاِهُر ُيِاْيل هلك، عا  أنَّه ُمَفسِ 
 َفْ َاُه. 

وَنْنَتِي من هلك ُناِ ه إل  أنَّ لاَمْعن  أَ رَا ال ِ نًا في الَحرنة ا عرااليَّة، وهي 
َتَت دَّح الُوضوح وجال  تامَّ ن في نث ٍر ِمْن مسائل النَّْحِو، نالَقْطِع في  َمْسَأَلةٌ 

النَّْعِن، والَ َدل، والمفعوِل معه، والَمْنُصْوِ  عا  االْ ِتصاِ ، والمستْثن ، 
والمعُطْو ، والِل  التَّْ ِ َ ِن في مثل: إَلْقيًا لُِ، وغ ر هلك  من  المسائل  

 ْ ضاُعِا لُسْاطاِن الَمْعن .اُأْ رح التي ُيماِلُن إ

ِِ َنِقَّْ عند  ، وصُعوباِتِه َدُعْونا َفْ ل الُوُلْوج في ُمْشالالِت الرَّإْلُ ا مالئي  العربي 
اِرإْل ن غ ر الَعَر  في هذا الرَّإْلُ:  أْفوال   ْعِض الدَّ

ْوِل في أيَّال المعتمد:" ما َرَأْيُن لاَعَرِ  شْ  ًا أْحَسَن مِ -1 ْن  هذا َفْوُل َمِاك الر 
ُْ عايه اِلْل، وما أْحُسُدهُ عا  َشْيٍ  َحَسد  إَياُه ُِ من أنَّه ال  ( 3)الشَّ "، عا  الرَّْغ

، وعايه ف نَّ الذَّ  أَْع َبُه هيه، وَفَرَ  إُلْاطاَنُه عايه  َيْعِر  فراَ ة الَخط  العربي 
 ِفْ َل.اْعتداُل هذا الخطِ ، وهندإَلُتُه، وُحْسُن مواِفِعِه، وَمِراتُبُه، نما 

ْرقَية في جامعة  -2 َفْوُل أَحِد المسَتشرف ن الذ  نان أإْلتاهًا لاغَّات الش 
إإلطاْن ول:" إنَّ الَطَاَبة َفْ ل االنِقال  اأِ ْ ر في ُتْرسي ا  نانوا  َيْكُت ون ما  ُأْماي 
ْرَعة التَّي اْعَتْدُت عا ِا   أنَّ    عا ُِ ِمْن المحاَضراِت  الحرو  العربيَّة، وبالس 

الكتا َة العربيَّة ُمختاَلٌة ِمن َنْفِسِا، أما الَ ْوَل  ف نَّ  الطََّابة يالتُ ون ما ُأْماي عا ُِ 
 ُْ  الحرو   الالَّت ني ة، ولذلك ال َيْفَتُ ْون  َيسَأُلْوَن أْن أُِعْ َد لُِ الِ باراِت  ِمرارًا، وُه

قََّدة والكتاَ َة العربيَّة واضِحٌة ُنلَّ َمْعُذْوروَن في هلك  أنَّ الكتا ة ا ْفرنِ يََّة ُمعَ 

                                                 

 .71. المائدة:  1
 .3. اأن يا :  2
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الُوضوح، ف ها  ما  َفَتْحَن أ َّ ِ طا  فاٍن َتَ َد  ُصُعْوَبًة في ِفراَ ة َ طٍ  هيه، وهذه 
ُِولة، والوضوح  " .( 1)ف يَعُة الكتا ة العربيَّة، الُس

غ  ر في الكتا ة َدَعَوُة أَحِد المستشرف ن اأمرْيك ِ  ن إل  َعَدل التَّعدْيل، أو التَّ -3
العربيَّة في رإلالٍة إل  ل نة َتْيس ر  الكتا ة العربيَّة في م مع الاَّغة العِربيَّة في 

 .( 2)القاهرة  عد أْن فرأ ا عالَن الذ  َيُدوُر في فاك َتْطِويِر الكتا ة العربيَّة

ُِ أنَّ أَحد الفنَّان ن اَأْمريال  ن شَِد    مال الخط  العربي وُحْسنِه، عا -4   الرَّْغ
 من أنَّه  ال يعِرُفُه.

َفول فندريح:" وِمَن الَخَطأ أْن َنُظنَّ  أنَّ النَّصَّ  المالتوَ   ُيْعَتَ ُر  تمث اًل   -5
ُر  نَث ٌر  ِمَن النَّايِ  ُُ  -َدقيقًا  لاكالل، فَاْسنا عا  َعْكِح ما يَتَصوَّ َنْكُتُ  نما َنَتَعاَّ

َنْكُت (  نما َيْكُتُ   َغْ ُرنا، إنَّ َأَفلَّ النَّاي َ قاَفًة   الل إنَّنا َنْكُتُ  )أو  ُنحاِول أنْ 
َيْشُعروَن م رَّد َوْضِع أْيِديُِ عا  القاُ  أنَُِّ  َيْسَتْعِماوَن لغًة   اصًة  غ ر الا غة 
المتَكاَّمة، لِا َفواِعُدها، واإلتَعماالُتِا ... هذا الِخالُ   َيَتَ اَّ  في َأْوَضا ُصَوِرِه 

ُِ، فال ُيْوَجُد َشْعٌ  ال َيْشاُلو منه إْن فا اًل، وإْن نث رًا غ ر أنَّ  ما في مَ  ْسأَلة الرَّإْل
ُ َيُعد   ُِ تعاِنيه الفرنسيَّة، وا ن ا ايَّة ِمْن َجرائِه َيُفْوُق ما في َغْ رها، حت  إنَّ َ ْعَض

مَّنا أْن َنْعِر َ  ُِ ، واَأإْلبا   ُمِص َبة الرَّإْلُ عندنا نار ًة وفنيًَّة  لذلك َي رِ  َمدح هذا الشَّ
وا  التَّي ُيْمكُن أْن ُيعال  الِا..." ْت إليه، وَأنوا  الدَّ  .( 3) التَّي َأدَّ

 ُِ عوبات في الرَّإْل ُه ِمْن  ا   الُمْشالالِت، والص  وَبْعُد فَاَعلَّ أهُ ما ُيْمِكُن َعد 
:  ا مالئي 

ا في الُنْطِق، وهو َحْذ  َحْذُ  َ عض الحُرو  عا  الرَّْغُ ِمْن َتواُفره -1
ُيَ دِ   إل  أن  يالوَن المالتوُ  عا   الِ  المنطُوِق، نما في: هذا، 
ْذ   ماواِت، وغ ِر هلك ِمن مسائل الح  وهذه، والرَّْحمن، وداود، والسَّ

 المختافة.
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ُِ ِمْن َعَدل تواُفِرها في الاَّفِظ، وهي  -2 زِياَدة َ عض الحروِ  عا  الرَّْغ
  إل  أْن ُيخاِلََّ المالُتْوُ  الَمْنُطْوَق، نما في: مائِة، زياَدٌة ُتَ د ِ 

وَعْمرو، وتِعُ وا، وَأولي، وأونس  ن، وَغْ رها، والَقْوُل َنفْسه في َحْذِ  
الْن في الوفَِّ التي ُتْحَذُ  في َوْصِل  ألَّ ااْلٍن وزياَدِتِا، وها  السَّ

 الكالل.

ُدُ ُصَوِر الحرِ  الَّذ  ُتْرإَلُُ عايه  -3 ْمَاة، إْه ُتْرإُلُُ عا  ألٍَّ، أو تَعد  َِ ال
 واٍو، أو ياٍ ، أو ُمْنَفَردًة.

َماة. -4 ِْ فة، العَصوي ة، واليا  الُم  تواُفُر ُصْوَرَتْ ن لأَلِلَّ الا ِ نة المُتَطرِ 

ل الكامة: هماُة الَوْصِل، وَهْمَاُة الَقط ع. -5 مَاِة في أوَّ َِ  َتواُفُر صوَرتْ ن لا

َُّ، الَفْصُل، والَوْصُل الاَّذا -6 ن ُيطاِلعاننا في  عض اأَلفاِظ، نما في: ِم
 وَعَُّ، وإالل، وِحَ َنِ ذ، ووْيكأنَّ 

َتواُفُر  عض اأْصواِت التَّي فد تكون ُمتشااُلًِة في الَمْخَرِج، والَوْصَِّ،  -7
اد والظَّا ، والذَّال،  وهي ِمْسَاَلُة ُتَ دِ   إل  التََّعث ِر في َرإْلِمِا، نما في: الضَّ

ْ ن، والقا ، والكا ، والخاِ ، والَغْ ِن، والياِ ، وال يُ، وغ ر  والثَّا ِ ، والسِ 
ُز هلك أنَّ إحدح  هلك مما ُيطاِلُعنا في نث ٍر ِمَن الاَِّ ات العربيَّة، وُيعاِ 
ًِ الَعْ ن َهْمَاًة نما  دة َتْقِاُ  حوح( في ا مارات العربيَّة المتحَّ القبائل )الش 

اْلناك في: َعذًّ   اْلناك.في: أدَّ

اسْن ِن ُيَ دِ   إل  َحْذِ  الياِ ، أو الواو، أو اأِلَِّ زياَدًة عا   -8 الِتقاُ  السَّ
َحْذِ  أِلَِّ الَوْصل في التَّراس   الاََّغوي ة، وهي َمْسأَلٌة َتْ َعُل الماُفْوَظ عا  

و         ( 1)ِ الِ  المالتوِ ، نما في َفْوله تعال :" وال َتْسِقي الَحْرح" 
"،           ( 3)، و "ال َتتَّخذوا الكاِفرْيَن َأْوليا َ ( 2)يْح ي هللُا الَمْوت " "سذلك
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اعي  إل  َشْيٍ  ُنُكٍر" ، و" إنَّما َيْخَش  هللَا ِمن عباِدِه ( 1)و "َيْوَل َيْدُ  الدَّ
 وغ ر  هلك ِمْن مواِفَن الَحْذِ  الثَّرَّة في هذه الَمْسَأَلة. ( 2)العاماُ " 

د ر  -9 ، نما في: يْمألون، ويما ون، ويما ون، َتَعد  ُِ  َعِض اأَلفاِظ ا مالئي  إْل
 وَيْما ن 

عوباِت، وَتْرِسْيِخها ما يْأتي:  وُيْسِهُم في تعِزيز هذه الُمشكالِت، والصُّ
إُلْوَن َفنَّ ا مالِ  من مسائاه المختافة َمْساكي ًا، وعامي ًا   -1 ُِ ُيَدرِ  َعَدل َتَمك ن َمْن

 حفظ فواِعِده، وُأُصْوِله،  وهي َمْسَأَلُة ُتَ  ِ َر في الُمتَعا ْم ن من إْه ياْلَتُفْون 
يا، والن ُفوُر ِمن ُدُرْوي ا مال .  َحْ ُث َعَدُل إْتقان الرَّإْلُ الصحَّ

َأْوضاُ  الُمْماْ  ِمْن َحْ ُث إْتقاُن النَّْطِق َمْخرجًا، وِصَفًة، وَأْوضاُ  الُمْمَا   -2
 ن َحْ ُث ُحْسُن االإْلِتماِ ، وغ ره.عا ُِ ِمَن المتعام ن م

َعَدُل َتَنب ِه نث ٍر مَن المتعاِ م ن إل  مواضع اأغاْلط  ا مالئية، وَعَدُل  -3
إيالئِا االهتماَل  الالزل ِمْن َحْ ُث  التَِّصوْيُ ، وَهْ رها في نتا اِتُِ 

ل إل  ما ُيْمِكُن أْن ُيرَ  ُ في الكتا ة المختافة، وعايه فال اُلدَّ ِمَن التََّوص  ُِ  َ غِ 
حيحة، وُينفِ َرهُُ ِمْن َغْ ِرها.  الصَّ

ْرِ  التَّي يمالُن أْن  -4 ِن من ا حافة البعض ُأُصْوِل النَّحو والصَّ عَدُل الَتمال 
ُِ  عض اأَلفاظ، نتاك التَّي تشتمل عا   يالوَن لِا َأَ ُر ال ِ ٌن في َرإْل

فة، والتَّاِ   مَاة،  واألَّ الا  نة المتَطرِ  َِ المربوفة،  وهي  َمْسأَلٌة ال
ُتَ دِ   إل  شُ و  الَغَاِط  أْحيانًا، نما في: ِإْنشاَ  هللُا )إْن شاَ  هللُا(، 
ل الكامة َألَّ َفْطٍع، وَنْتِ  تا   التَّأن ث التَّي  وَجْعِل نل  َأِلَِّ في أوَّ

ُُ َمْفُتوَحًة، وَنتِ  التَّي َتْاَحُق الِفعل الماضي  َمْربوفَ  ًة، تاَحق االإْل
 وغ ر  هلك.
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ازِدواجيَّة الا غِة، وهي َمْسَأَلٌة فِد َتَ َعُل الُمْمَا  َعَاْ ُِ، أو َ ْعَض الكَتَبِة  -5
 يمْ ُاُوَن إل  َنْت   عض األفاظ  العامِ يَّة أَ رها الَقِو ِ  ف ُِ.

ُش و   ْعِض الاَِّ ات عا  أْلِسَنِة  عض الُممَا  عا ُِ، وهو ش وٌ  َيْفِرُ    -6
اِد،  عا ُِ إلاطاَنُه في الكتا ة َأحْيانًا، إه َيْ دو هلك في الَخْاط ال ن الضَّ

ْمَاة  َِ والظَّاِ ، والذَّال والاَّا ، والقا ، والغْ ن، والخاِ ، والَغْ ن، وال
 والعَ ِن، والياِ  والِ َيُ، وغ ر هلك ِممَّا يطاُلعنا في فاعات الدَّْري.

، َعَدل إجادة َ ْعِض َمْن ُيَدرِ إلون ا -7 لطَابة لبعض فواِعِد الَخطِ  العربي 
 وُأُصْوِله، وهي َمْسأَلُة ُتَ دِ   إل  الغاط في َرإْلِمِا.

في الَمراِحِل الَتعايميَّة  -في الغال  -َحْصُر َتعا ُ َفنِ  ا ْمالِ  العربي   -8
. ُن الطََّاَبُة ف ِا ِمَن ا حافة الِذا الَفنِ   اُأْول ، وهي مراحُل فد ال َيَتمالَّ

ْصُر التَّْن ْيه عا  اَأغالِط ا مالئية في أإلاتذة الا غة العربيَّة، أمَّا غ رهُ حَ  -9
موَن في إشاَعِة هذه اأغالط زياَدًة عا    ِِ فال َأ َر لُِ في هلك، وبذلك ُيْس

، في  هلك. ُْ ُِ  أنَّ  عَضُِ ُيَايِ نون نتا اتُِ الِا، وهُ ُأإْلَوُة الطَّاَبة وُفْدَوُت

لطَّاَبة، والُمَدرإل ن  يرإْلُ المصحَّ الذ  ُيَعد  غ ر َقياإِليِ  َتأ  ر  ْعِض ا -10
ُِ نث ٍر من األفاظ، نايادة األَّ  عد الواو، والَحْذِ ، وَنْت   الَتا   في رإْل

 المربوفة في  عض المواِفن مفتوَحة، والِيا  الال إْع اٍل، وغ ر  هلك.

ما في فطع ألَّ إإْلِاُل وإلائل ا عالل المالتوبة في إشاعة الغَاِط، ن -11
فة، نالموإليق  )ُمْوإليقا(،  وغ ر  هلك.  الَوْصل، واألَّ الا  نة المتطرِ 

وعا  الرَّغُْ ِمَن المحاوالِت الثَّرَّة لتيس ر الر إْلُ ا مالئي وتقريبِه إل  الطَّاَبِة، 
 والُمَتعاِ م ن ف نَِّا  لَّما ُتْ ِت  ُأُسَاِا، وِمْن هذه المحاوالت:

ْعَوة إل  -1 اإلت دال الكتا ة الالت نيَّة  الكتا ة العربيَّة، وفد ت ن   هذه  الدَّ
الدَّعوة  ع د العايا  فِمي، وداود جا ي، واأ  أنستاي الكرماي، وإلع د 

 عقل، وغ رهُ.
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عَوة إل  وُجْو  َفكِ  الحرو  العربيَّة، وَفْصِاِا عا  أْن ُيْوَضَع  عد نلِ   -2 الدَّ
، َحْرٍ  حرٌ  َيُدل  عا  حرَنِته ، ومن أْنصاِر هذه الدَّعوة حق ي الم الإلي 

، وغ ُرهُ. ، ويونح ع د الرزَّاق السامَّرائي   وَمعرو  الر صافي 
ْمَاة،  -3 َِ دة التي ُتطالِعَنا في رإْلُ ال ْعَوُة إل  إلغا  اَأوجه ا مالئيَّة المتَعدِ  الدَّ

يادة، والَوْصل والَفْصِل، وغ فة، والاِ   ر  هلك، واأَلَّ الا َّنة المتطرِ 
ْعَوِة ل نة ا مالِ  في م مع الاَّغة العربيَّة في  وِمْن أْنصاِر هذه الدَّ
، وأإلاتذة  القاهرة، ول نة الاغة العربيَّة في الم مع العامي العرافي 
الاغة العربي ة في دار المعاَّم ن  العالية  في  غداد، وع د العايُ 

. إالراهيُ، وغ ره ممَّن َصنَّفُوا في  الرَّإْلُ  ا مالئي 
، وردِ  آ ر. -4  اِ تيار مْذَهٍ  من َمذاِه  القداَم  في الرَّإْلُ ا مالئي 
، وُأصولِه، وَنْ ِذ تاك اَأْوجه التَّي   -5 ْعوة إل  توح د  فواِعد الرَّإْلُ ا مالئي  الدَّ

 َتْفِرُ  الَتعِقْ َد الذ  يْنفر منه  المَتعاِ مون.
 

في م مع الاغة  1947الئي  وتقريبه عال وفد الَدَأت محاوالت تيس ر الرإلُ ا م
ل ل َنًة  لِهذه الغايهة فهي ههذا العهال، وههذه الا نهة تتكهون   العربيَّة في القاهرة الذ  شال 
ِمهههْن عاهههي ال هههارل، ضمحمهههد الخضهههر حسههه ن، وزنهههي المِنهههدي، وحسهههن حسهههني ع هههد 

، والدنتور  أحمد  أم ن، وفي ال امعة العربي هة فهي  الوها ، والدنتور منصور فِمي 
ل، وفههههي الم مههههع العامههههي العرافههههي، ومعِههههد دار  1948المهههه تمر الثقههههافي لِهههها عههههال 
 المعام ن العالية في  غداد.

مْن فههههي هههههذه المسههههألة نههههدَوة منههههاه  الاغههههة العربي ههههة فههههي التعاههههيُ  ف ههههل  َِ وفهههد أإْلهههه
 .(  1)هه 1409ال امعيَّ في الريا  عال 
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ارإل ن في هذه المس ألة نالدنتور مصطف  جهواد، وتطالِعنا إإْلِاماٌت لبعض الدَّ
ضمحمهههد  الِ هههة  اَأ هههرَ ، والهههدنتور رمضهههان ع هههد التَّهههوَّا ، ومن هههر القاضهههي، ومتَّههه  

عقهههراو ، والهههدنتور  شهههوفي الن هههار، والهههدنتور أحمهههد الخهههراط، وع هههد العاهههيُ إالهههراهيُ،  
،  وغ رهُ.  والدنتور  محمد عاي  إلاطاني 
ُِ ا مالئي وت قريَبه إل  الطاب ة والمريدين َضروَرٌة ال اُلد  وَبْعُد ف نَّ تْيْس ر الرَّإْل

ح إل   ناِل، وهي َشاْلوح ُتَ دِ  الوح ِمن  عض مسائاه في َهْرَوه السَّ منِا، أنَّ الشِ 
 النَُّفْور ِمن العربيَّة.

ويَتَ دَّح لي أنَّ التَّيس ر يمالن أْن َيُدوَر في فاك ما َأَدُعو إل  اَأْ ِذ  ه الال 
ٍد، وهو َيشْ   تمل عا  ما َيأتي:َتُرد 

فدددل   -1 َِّدددل المأَل رِ  ْةول  لدددة األافدددل انلدددل الطر  عصهههوَيةَّ أي هههًا نهههان  لفدددا  الدددْو
ههْ ق  ُِ َأَ ههَذ َفَصههَ  السَّ َأْصههُاِا، لُيطههااِلَق الَمْنُطههْوُق المالتُههْو ، وهههي َدْعههَوٌة

) ت:  الَّذ  َدعا إل  َنْته  اأَِلهَّ  ( 1) هه(377ف ِا أالو عاي  الفارإلي 
ٍِ  اَأصهههل الم يهههار   المتَهههَوهَُّ، الثالثهههة ألفهههًا ع موديَّهههة مهههن غ هههر اْعتهههداٍد

وهههي َمْسههَأَلة تُههَ دِ   إلهه  توحْ ههد رإْلههمِا فههي اأإلههما   الثَّال  يههة المعربههة 
والم نَيههة، العربيههة واأع ميههة، والر باعيَّههة، ومهها يِاْيههُد عا ِهها، وال ُمْحههِوَج 

ِح، أو لاهَتخا ِص ِمهْن إل  رإْلُ َ ْعض اأَلفاظ شذوهًا لتحق هق أْمهن  الاَّهبْ 
 توالي اَأمثال، وغ ِر هلك. 

وعا  َوْفق ما َمرَّ ُتْكَت  اأَلفاظ التالية  اأَلَّ العصوية: دعا، َرمه ، اإْلهَتْدعا، 
ارَتَمههه ، عصهههًا، فتههها، ُمْصهههطفا، عيسههها، ُمْوإلههها، حتَّههها، َمتَههها، ِنْسهههرا، ُعهههاَل، ُدنيههها، َيْحيههها 

ا، يافا، ريَّا عامًا، وِصفة، ودنيا عامًا، وصفة، ونهال، عامًا، وِفْعاًل، َرأا، َشأا، موإليق
 وِناتا، وَأنَّا.

                                                 

، اأَلفهاظ المِمهوزة، وعقهود الِمها:  1 هَّان،  ها  الِ ها : 45 -44. انظر: االن جنيِ  ، االهن 298، االهن الهدَّ
 .40درإلتويه، نتا  الكتَّا : 
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يددداَول الألدددي ل َواِفددد  فرهدددا الَمِّْ دددُوُ  المكألدددُوَ ،  -2 ْةَول  لدددة  لزددداد الزِ  الدددْو
 والحروُف الألوي ُتزاُو في الرْسِم اإلمالئي  هي:

ُز االواو الألي تزاو في َةْمٍرو فقردووٍ  -أ ْعَوَة إله ، ولعهلَّ مها ُيَعهاِ  الهَتخا ص ِمهْن  لهدَّ
يادة من ف وِد في هذه الكامة:  هذه الواِو ما ُف ِ َدت  ه هذه الاِ 

- .  أْن تكون عامًا، فِي ال ُتااُد في ِمثِل: لَعْمُر هللا أْفَعَانَّ
ُُ ُمَك َّرًا. -  أْن يالون هذا ا لَعَا

 أْن يالوَن ٌمفَردًا. -

 أْن يالون مرفوعًا، أو م رورًا. -

 َر مضا .أْن يالون غ  -

 أْن يالون غ ر مقترٍن اله)أل(. -

 أْن يالون غ ر َمْنُسْوٍ . -

 أالَّ يَقَع في فاهية ِشْعٍر. -

ْعَوَة إل  َعَدل زياَدِتِا أنَّ نث رًا ِمن المتعا ِمْ َن  ينُطُقْونِا واوًا: َعْمُرو. ُز الدَّ  وُيَعاِ 

ْعَوة ال ههد االههن درِ  هه ق فههي هههذه الههدَّ ُُ ِمههن وَيَتَ ههدَّح لههي أنَّ َفَصهه  السَّ هه َِ إلههُتوْيه، نمهها ُيْف
 ( . 1)سالِمه

يادة ِمن المحهد  ن ع هد العاهيُ إالهراهيُ . ويتحقَّهق ( 2)وِممَّن دعا إل  إلغا  هذه الاِ 
ُِ وُعَمههَر   إْلهالاِن ِميْمهه، وَفههْتِا ِمهْيُ ُعَمهَر زيههادًة عاه   الَمْنههع  أمهن الاهبح الهه ن ههذا الَعِاه

ْر  الذ  يتواَفُر في ُعَمَر.  ِمَن الصَّ

                                                 

هان،  ا  الِ ا : 86. انظر: نتا  الكتَّا :  1  .236، فن ا مال  في العربي ة: 7، وانظر: االن الدَّ
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مَّا ُتااَد هيه أيضًا لفظة: ُأو ي  ُمَصغََّرًة، لتحق ق َأْمِن الاَّْبِح ال نِها وبه ن َأِ هْي ومِ 
ْعَوَة إله  إلغائِها أنَّ ( 1)ُمك َّرًا، وهي زياَدٌة زاَدها  عض أْهل الخط ِ  ُز الهدَّ . ولعهلَّ مها ُيَعهاِ 

ُِ ا مالئهههي  فههد أَْغَفُاههوا هنرهههها، نههاال إْلهه ، واالهههن ( 2)ن ُدُرإلههتويه عههض َمههْن َصهههنَُّفوا فههي الرَّ
هَّان د االن ُفت بة  ولهذلك ( 3)الدَّ ِْ ، وغِالُ  ظن ي أن  ْعَض الكتَّا  نانوا يايدوَنِا في َع

 .(  4)فالعنا الِا في نتا ه
 

ياَدة  أنَّنا لو َرِغْ نا في أن نس ر في فاِكِا رْغَبًة في  وال ُمْحِوَج إل  ِمْثِل هذه الاِ 
ج ههن زِياَدُتِهها فههي نِثِ ههٍر مههن األفههاظ المصههغَّرة زيههاَدًة عاهه  أنَّ تحق ههق َأْمههِن الاَّههْبح لوَ 

 الَتصغ َر ُيَعد  ِمن مواِضع الا ْبح في العربيَّة.
ُأْولو، وأولي رفعًا ونْصهبًا، وجهر ًا  لتحق هق أْمهِن الا هْبِح اَلهْ ن  وِمموا ُتزاُو فيه  يضا :

، عا   أنَّ )ُأْول ( رفعًا َمْحُمْوَلٌة عا  )أْولي( )أْولي( َنْصبًا، وَجر ًا و)إل ( َحْرِ  الَ رِ 
 .( 5)في هذه المْسَألة

ُِ ا شههارة: ُأول ههَك، لتحق ههق َأْمههِن الاَّههْبح الْ َنههُه وبههْ َن )إليههك(  ومنههه زياَدُتِهها فههي اإْلهه
حهههر  ال هههرَّ ال هههارِ  لضهههم ر المخاَفهههِ ، أو اَلْ َنهههُه وبههه ن )إلههه ( االإلهههميَّة، نمههها هَنهههر 

 ول العرِ : اْنَصَرْفُن ِمْن إَلْيَك.الكوف  ْون، نما في فَ 
 

وِفْ ههَل إنَِّهها ِزْيههَدت فههي: أوال  لتحق ههق َأْمههِن الاَّههْبح ال َنههه ِوَبههْ ن )أاَل(، و)إالَّ(، وهههو 
 . ( 6)َفْوُل االن ُدُرإلتوْيِه 

                                                 

 .337. انظر: فَن ا مال  في العربيَّة:  1
 .87 -86. انظر: نتا  الكتَّا :  2
 .7. انظر:  ا  الِ ا :  3
 .245. انظر: أد  الكات :  4
 .238. انظر: َفن  ا مال  في العربيَّة:  5
 .338، فن  ا مال  في العربيَّة: 87.  انظر: نتا  الكتَّا :  6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27 

وال تُههااُد هههذه الههواو فههي االإْلههُ الموصههول ممههدودًا أو  َمْقُصههْورًا: اُأالِ ، واأُلهه   
لاَّههْبح يتحقَّههق ال نههه  وبهه ن أْوالِ  اإلههُ ا شههارة، و)إلهه ( حههر  ال ههر  افتراِنههِه أنَّ أْمههن ا

  اأَلَّ، والالًّل.
هههد  الِ هههة  يهههادة مصهههطف  جواد،ضمحم  هههْن دعههها ِمهههْن المحهههد  ن إلههه  تناإلهههي ههههذه الاِ  وِممَّ

،  وع د العايُ إالراهيُ ِجْ اي  ، وع د الكريُ الد  ، ومتَّ  عقراو    .(  1)َأ ر  
، نمهههههها فههههههي: أوْنُسهههههه  ن، (  2)ِياَدُتِهههههها فههههههي  ْعههههههض اأَلفههههههاظ اَأع ميَّههههههةوِمْنههههههُه ز 

واوقيهههههاُنْوي، وأوروبههههها، وأوإلهههههتراليا، وغ رهههههها، وههههههي زيهههههاَدٌة ال ُمْحهههههِوَج إل ِههههها ليطهههههااِلَق 
الَمْنُطْوُق المالتوَ ، وأنَّ أْمَن الاَّبَّح ُمتَهواِفٌر دون ِزياَدِتِها، والَقهْوُل َنْفُسهه فهي زيادتِها 

ا قة.في المواِض   ع  السَّ
هذه الواو لفظًا، وَنْتبًا تاك التهي الهواُو ال اُلهدَّ ِمهْن إْ باِتِها  ِوموا ُيَعُّْ ِمْن فا  زياَول

ياَدة:  في الَكْتِ  لُيطااِلَق المنطوُق المالَتْو ، وِمْن مواِضِع هذه الاِ 
 

 

 

 

ههم ة، نمهها فههي: َضههَربتُمو، وفَ  -1 َرْأتُمههو، مهها ُيْحَمههُل ِمههن اأَلفههاِظ عاهه  إْشههبا  الضَّ
و، وَنَتْ ُتِوُ  ُِ وِمْن

(3  ). 
واو التََّذس ر التَّي ُتَعُد ِمْن  ا   ا ْشهباِ ، نمها فهي: َيُقْوُمهو، فهي  ِمْثهِل َفْوِلنها:  -2

 َيُقْوُل َزْيٌد.

واُو ا ْنكههاِر، نمهها فههي: آلر جُاههوه  عههد َفههْوِل القائههل: فههاَل الرَُّجههُل، والههرَُّجالُه، فههي  -3
، عاههه  أنَّ الهههواَو، واليهههاَ ، واأَِلهههَّ ناشههه ة ِمهههن النَّْصههه ، والرَُّجِاْيههه ْه فهههي الُ هههر 

اْلِن.  إْشباِ  حرَنة اآلِ ر، وأنَّ الِاَ  لاسَّ
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رًا ومثنَّ  وجمعًا. -4 ، نما في: َمُنْو لامفرد م نَّثًا وُمذن  ٌِ  واُو الحالاَيِة

 1)الواُو التَّي ُتااُد في الَقوافي أْجل الوزن، نما في فول ع  د الن   اأاْلَر  -5

): 
  يَّاُت فالذَّن وُبوْ فالُقط أْفَفَر ِمْن أْهِاِه ماحوُبوْ 

 اَنِلُل: - 
:  ِمْن مواِضع ِزياَدِتِا في الَكْتِ  العَربي 

اسن، وهي ألَّ الَوْصِل التي ُتااُد في  -1 التَّخا ص ِمْن صعوبة الن ط ِق  السَّ
، و  ُْ اْنِطْاق، واْنَطَاَق، واْفَتِدْر، واْفَتَدَر، أوائل اَأفعاِل، نما في: اْضِرْ ، واْستُ ، واْعَا

واْحَترْل، واْحَتَرَل، واإْلَتْخِرْج، واإْلَتْخَرَج، واإْلَتْغِفْر، واإْلَتْغَفَر، واإْلَتْكِتْ ، واإْلتْكَتَ ، 
، وَاْفَعْنَسَح، وأْضرااِلِا. ، واْعَشْوَشَ ، واْفَشَعرَّ ، واْحمارَّ  واْصفارَّ

ا قة وُتااُد في أوائل مصاِدِر ما  َمرَّ من اأْفعاِل الماْيَدة ومصادر اَأفعال السَّ
ما َعدا اأْفعال الثال َية، نما في: اإْلتغفار، وانطالق، واحترال، واإْلِتكتا ، وغ ر 
هلك، وفي أوائل اأإلما  الَعَشَرة، وهي: اإْلٌُ واإْلٌن، وااْلٌن، وااْلَنة، وااْلُنٌُ، واْمُرٌو، 

 ، وفي )َأل(، عا  أنَّ الالَّل وْحَدها َحْرُ  التعريِف.ّللاو اْيمُن واْمَرأَة، وا نان واْ نتاِن، و 
َهُ  هذه اأَِلَُّ التَّي تَعد  زيادُتِا الزَمًة في َوْصل الكالل لفظًا، ولكنَِّا  ُِ وُتْا

َ  َتْثُ ُن نْتبًا، وهي َمْسَأَلٌة ُتَ دِ   إل  أْن ُيخاِلََّ الَمْنُطوُق الماْلُتْوَ ، عا  أنَّ االاْلتِدا
  الكالل فد ُغاِ َ  عا  َوْصِاِه  أنَِّا ُتْكَتُ  هيه.

ِن الاَّْبح ال ن نامٍة وُأْ رح، وهي ِزيادٌة في الَكْتِ  ال في الاَّفِظ   -2 ِِ تحق ُق أْل
 :( 2)ولذلك يخاِلَُّ الَمْنُطْوُق ف ِا الماْلُتْوَ ، وِمما ِزْيَدْت هيه في هذه الَمْسأَلة

ْت في هذه الاَّْفَظِة لتحق ق أْمن الاَّْبح في الَكْتِ  ال نِا وب َن مائة: ِفْ ل إنَِّا ِزْيدَ  -
ياَدِة من الَحْرِ ، نما ِفْ َل، أو  ُُ َأْحَمُل لااِ  )ِمْنُه(، أنَِّا اإْلٌُ، وِمْنه )َحْرٌ (، واالإْل

 أنَّ الَعَدَد َأْول   التَّْوِن ِد من َغْ ره.
                                                 

 .340.  انظر: فن  ا مال  في العربية:  1
 .342.  انظر: فن  ا مال  في العربيَّة:  2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

ُز هلك َفْوُل الَعَرِ : وإنَِّا ِزْيَدت ِعَوضًا ِمْن الل ِم ٍة  - )اليا  المْحُذوفة(، وُيَعا 
، ويَت دَّح لي أنَّ هذا الَقْوَل  ِعْ ٌد هيه َتَوه ٌُ ِلعَدل َتواُفِر النَّظ ِر في  َُ راِه أْمَأْيُن الدَّ
الَحْذِ ، والتَِّعويض، أنَّ الغاِلَ  في َنْون هذه اأَلَّ ِعَوضًا ِمْن َحْرِ  محذو  أْن 

، واإْلٍن،  تكوَن ِعَوضاً  ٍُ عا   الَمْذَه  البصر   من الل الكامة، نما في االٍن، واإْل
 وا َنْ ِن.

وإنَِّا ِزْيَدت لاَفْرق اَلْ َنِا وَبْ َن َميََّة اإلُ اْمَرأة، وَيْمِكُن أْن يالون هذا الَقْوُل أْول   -
ة اَأْحُر  إها تنا ُز ِممَّا ِفْ ل لاتَّشا ه الذ  يالاُد يالوُن تام ًا في ِعدَّ إَلْ نا ا دغال، وُيَعاِ 

ْمَاِة في نتا اتُِ  َِ َُ ال ِماوَن رإْل ِْ اخ الُقَدما  نانوا ُي هلك أنَّ نث رُا من  الكَتَبِة، والن سَّ
ُمكَتِفِ ن  الْت  الحر  الذ  َيْنُتُ  عن َتْسِ اِا، وي دو هذا التَّسِ ل ال ِ نًا في  عض 

 لِ اِت ُدَول الخاي : اْمَيه.
َ  الن حاِة وإنَِّا ِزْيدَ  - ُِ ، وِرئٍة، وهنر أالو حيَّان أنَّ َ ْع ِِ ْت لاتَّْفِرَفة ال نِا وَبْ ن ِفَ ٍة

ْمَاة عا  أِلٍَّ أي ًا نانن  َِ ياْلُت ِا عا  ألَِّ: ِمَأة، وهو َمْذه  الفرَّا  في رإْلُ ال
 حرنُتِا، وَحَرسُة ما ف َاِا، وأنَّه َيْكُت ِا  غ ر َأِلٍَّ: ِم ة.

ِلَّ في ِم َتْ ِن  الٌ  ال ن الن حاة، فمنُِ َمْن َيِاْيُدها، وهو وفي زياَدة هذه اأَ  -
ا تيار االن مالك  أنَّ التَّْثنية ال ُتَغ ِ ُر الواِحَد عمَّا هو عايه، ومنُِ َمْن لُ َيِادها 
لَاوال إَل   زيادتِا. وُي مُع الن حاُة عا  عدل ِزياَدِتِا في ال مع: م ات، وِمُ ون، 

 وم  ن.
يادة، ليطاالق المنطوُق المالُتْوَ ، وبعُد فال  ُمْحِوَج في َنْت نا المعاِصر إل  هذه الاِ 

وَيَتخاََّص الطَّابُة، والمتعاِ موَن، وبْعُض اأإلاِتَذة من َتَعث رهُ في لفِظِا، والقوُل َنفْسُه 
ة، أال يالفي دل اًل أنَّ فاضي  ُفضاة في َأَحد اأفطاِر العربيَِّة َيَتعث ر  ف ِا، مع الخاصَّ

والقول َنْفُسه في وإلائل ا عالل المختافة، أال يالفي أنَّ َ ْعَض الن حاة الُقداَم  َيُعد ون 
اهِ ، نااْلن دُرإلتْويهِ  ، وأنَّ  ْعضُِ يحذُفِا في ( 1)ِزياَدَتِا في هذه الاَّفظة ِمن  ا  الشَّ

ارإِلْ ن المحد  ن ناأإلت ُِ، والَقْول نفسه مع َ ْعض الدَّ  اه ع د العايُ إالراهيُ.الرَّإْل
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، عا  أن ِا ِزْيَدْت في هذه اأَلفاِظ َخَ ُؤُه، وِمن َخَ ئه: َخ اؤُه، وِمْن خ ائه -
ٍُ مِموز الالَّل نالَمأل، والنَّبأ،  رْفعًا،  وَجر ًا ونصبًا، والَقْول نفسه في نل اإْل

 والظََّمأ، وأَضراالِا  ق د إضاَفِتِا إل  ضم ٍر.
َمْ َدئِه، وُمْ ِدئه، َومْنش ِه، وُمْنِش ه، وُمَوفَّ ِه وأْضراالِا  والَقْوُل َنْفُسه في:

ُِ في الَكْت  والتَُّخا ص منه  َنْصبًا، وَجر ًا، وَرْفعًا،  ويالف نا دل اًل عا  هذا الَوْه
ُ َيْقَرؤه: َيْقراؤ  ِِ ل الكَتَبة، والَقْوُل َنْفُسه في نْت  ِْ  ه.أنَّ ااْلَن ُدُرإْلُتَويِه َنَسَبُه إل  َج

ولُ َيْقَر وا، ولُ يالُت وا، واْفَرُ وا: ُيْطَاُق عا  هذه  قَردوا، قَر وا، َقَرؤوا، قَرؤا، -
اأِلَّ الاَّائدة  عد واو ال ماَعة في هذه اأفعال األَّ الفارفة أو األَّ 

 الفاصاة. وِمْن أإْلباِ  زياَدة اَأِلَّ في هذا الَموَضع عند الن حاِة القدام :
 

 

 

 

ههم ر الُمْنَفِصههل نمهها فههي: أنَِّهها ِزْيهه -أ ههم ر الُمت صههل والضَّ َدْت لاَفْصههل الهه ن الضَّ
، وَضَرُبْوُهُ. ُْ  َضرُبْوا ُه

أنَِّا ِزَيَدْت لتحق ق َأْمِن الا ْبِح ال ن واو ال ماَعهة واوا الَعْطهَِّ، نمها فهي:   - 
ُُ: نَفهَر وَوَرُدوا، وعايهه وا، إْه لوال هذا الَكْتُ  لَظنَِّا القهاِر ف نَِّها  سَفُروا، وَرد 

ُُ، وَضههههَربوا  أنَِّهههها فههههي الِفْعههههل الثَّههههاَني ُمت صههههاة  وههههه ال تههههااُد فههههي ِمْثههههِل: َرد 
 الحرِ  الذَّ  فْ َاِا، نما ِف ل، والَقْوُل َنَفُسه فهي الِفْعهل الُمْعَتهلِ  الهالَّل غ هر  

 المسند إل  واو ال ماعة: َلْن َيْدُعَو، وَيْدعو َأَمِن الا ْبح.

تحق ق َأْمِن الاَّْبِح ال ن الواو اَأِصْ َاة، والواو الاَّائَدة، نما أنَِّا ِزْيَدْت ل -ج
ُِ ِمْن أنَِّا ُتْحذُ   في: هُ لْن َيْدُعوا الرَُّجَل، وَيْدُعو الر جَل، عا  الرَّْغ
اِسنْ ن، وبذلك  في  الن طِق في هذين الموِضَعْ ن لاتَّخا ِص من اْلِتقاِ  السَّ

 اْلُتْوَ .ُيخاِلَُّ الَمْنُطْوُق الم
ُِ، والفْعههِل، نمهها فههي: اَلُنههو تمههيُ،  -د أنَِّهها ِزْيههَدْت لَتْحق ههق أْمههِن الاَّههْبح الهه ن االإْلهه

وهو مهههههاٍل، وُفههههههْو َزْيههههههِد، وَيههههههْدُعو، وُيْغهههههُاو ُمْسههههههَنَدْين إلهههههه  الُمْفههههههَرِد، وواو 
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ال ماعههههههِة، عاهههههه  أْن ُيْسههههههتبقا الناِصهههههه ، أو جههههههازٍل إها ُأإْلههههههِندا إلهههههه  واِو 
 ال ماعة.

هاستة وههو  أنِا -هه  ْسهِة، والهواو السَّ ِزْيَدْت لتحق ق َأْمِن الاَّْبِح ال ن الواو الُمَتَحرِ 
َمْذَهُ  الَفهرَّاِ ، نمها فهي َلهْن َيْغهُاْوا، ولهُ َيهْدُعْوا، ولهْن َيْغهُاَو، وَلهْن َيهْدُعَو، 

َُ أال َيَتواَفُر هذا الاَّْبُح الْ َن: لُ َيْدُعْوا، وَلهْن َيهْدُعْوا،               و:  له
 َيْدُعَوا وَلن َيْدُعَوا؟!

 عهد الهواو المتَِّصهاة  هِِ ِر المُضهاِر ، نمها فهي َلهْن  وِقْرل  ن هذه الدواَو ل َتدزاوُ 
َيْضهههِربوا، ولهههُ َيْضهههربوا، وزاَدهههها اأْ َفهههُش حمهههاًل عاههه  الماضهههي، واَأْمهههِر فهههي َنْحهههو: 

ر الماضي، واأْمِر َحْماًل لِمها َضَربوا، واْضِرَبوا، وإنِا ِزْيَدْت  عد الواو الُمت ِصَاِة  ِ 
وا ليالهوَن البها   في هذه المَسَألة عاه  تاهك الهواو غ هر المَتصهاة، نمها فهي نَفهُروا، وَرد 
ماِة، وَيِعهُد، وَتِعهُد،  َِ واِحدًا، ُمط ردًا، نما في: ُأْسِرُل، وُنْكِرُل، وُتْكِرل، وُيْكِرُل في َحْذِ  ال

عهههة الههه ن اليهههاِ ، والَكْسهههَرِة، وغ هههر هلهههك مهههن مسهههائل وَنِعهههُد، وأِعهههُد فهههي حهههذِ  الهههواو الوافِ 
 التَّعاُدِل في العربيَّة.

َح ددالِ  ح   عههَد الههواِو الل الِفْعههل، نمهها فههي هههو َيْغههُاوا، وَيههْدُعوا  وزاَوهددا فعددُل الن 
ُْ فههي هلههك اأْ َفههش،  ُِ فههة ال يْاْيههُدوَنِا، وتَههَبع َِ حمههاًل عاهه  نَفههُروا، وبعههض نتَّهها  الُكْو

 اِهر.وهو الَمْذهُ  الظَّ 
ُُ ِمههْن نههالل االههن دُرإْلههُتِويه أنَّ  عههض  الكتَّهها  يايههدونِا  عههد الههواو عالمههة  هه َِ وُيْف

 .  ( 1)َرفع جمع المَذسر السالُ المضا  لتكون ِعَوضًا من الن ْون المحذوفةِ 
: ى لِّا ِمما مرو  وَبْعُْ فرألبْو

 أن هناِلك  الفًا ال ن الن حاِة في َمواِضع ِزيادة هذه األَّ. -1
الن حهههاة أجاُزوهههها متناإلههه  ن مههها فهههي الترن ههه  الاغهههو   مهههن فهههرائن َتَتضهههال  أن  -2

 لتحق ق أْمِن الاَّبح ال ن الواوات في هذه المسَألة.

هههُل التحق هههق أْمهههِن  -3 َرت، وههههي وإلهههائل تتكفَّ أنَّ وإلهههائل الَكْتههه ، والط ْبهههع فهههد َتطهههوَّ
 الاَّْبِح في هذه المْسَألة.

                                                 

 .68-63.  انظر: االن درإلتويه، نتا  الكتا : 1
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ا َلْيَسْن في الاَّفظ أنَّ أ ا عاي  الفارإلي  َهَسَر أنَّ   -4 َِ ا، أن ِِ  1)القياَي َعَدُل زياَدت

)  . 

َيادَة هيما َمرَّ لْيسن ناِهَيهًة لتعاياهها   أن   -5 أنَّ اأإْلباُ  الت ي إَلوََّغن هذه الا 
فهههي زياَدِتِههها تحقيقهههًا َأمهههِن الاَّهههْبح الههه ن: َدَعهههْوا، وَدَعهههَوا، وَعهههَاْوا، وَغهههَاوا إها 

ُز ههذا الَّهْبح أنَّ الطََّاَبهة يَتعثَّهرون َتناإَلْ نا فتحة الهواِو وإُله ا، ولعهلَّ مهاُيَعا  َِ اُلوَن
فههي هههذه النَّْطههِق، أنَِّههُ فههد َيْنطقههون الُمْسههَند إلهه  واو ال ماَعههة نالُمْسههَنِد إلهه  

ْفُ ْوعاِت في الغال . َِ َُ َمل في ال ِْ ْرَهَية ُت  َأِلَِّ اال ن ن، أن الَحَرسة الصًّ

ُز َعههَدل ا يههادة أنَِّهها تُههااُد فههي المصههحَّ، أحيانههًا  عههد ولعههلَّ مهها ُيَعههاِ  ف ههراِد هههذه الاِ 
ههههههههههههافات:29اأإلههههههههههههما ، نمهههههههههههها فههههههههههههي: جههههههههههههااُؤا )المائههههههههههههدة: (.              106(. ال اهههههههههههه ا )الصَّ

َعَف ا )إالراهيُ: عرا :21الض  بوا) البقرة: 197(. ُعَام ا)الشَّ  (.276،275(. الرِ 
 َدِة إل  واو ال ماَعِة، نما في:وفد تااُد  عد اأفعال المضاِرَعة غ ر الُمْسنَ 

(.8( وَيْدَرؤا )النَّْور:18( أَتَونَّ ا )فه:48( َيَتَف َّ ا )النحل:85َتْفَت ا )يوإلَّ:  
 (.77َيعْ  ا )الفرفان:

 وفد ُتااْد  عد اأْفعاِل المضارعة الُمْسَنَدة إل  واو ال ماعة، نما في:
(         وَتُقْولوا 13وا )الا  ر :( َتذُنر 13( لتسَتْووا )الا ر :87تاي سوا )يوإلَّ:

 (.56( ل ذوفوا)النِ سا :13)الا  ر :
 وال َتااُد  عد اأفعاِل الماضوي ة الُمْسَنَدِة إل  هذه الواِو، أحيانًا نما في:

 (.9( َت  َّ و )الحشر:116( وجِ و )اأعرا :5إَلَعْو )إلبأ:
دوا )الا  هر : ِِ (       هاُفهوا 20ا )الا  هر :( وفهالو 19وفد ُتااد هيه، نما في أَشه

 (.148)اأنعال :
ُْ لههذائقوا  ههاِلُ المضهها ، نمهها فههي َفْولههه تعههال : )إن ُكهه ر السَّ وْتههااُد  عههد واو َجْمههع الُمههذنَّ

)ُِ (:، وَفْوُلهُ  ( 1) الَعذاِ  اَأِلْي ُْ ِِ   (.  2) ) الذَّيَن َيُظن ْوَن أنُِ ُمالُفوا َربِ 
                                                 

، المسائل الحا ي ة: 1  .93.  انظر: أالو عاي الفارإلي 
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ُِ وُتااُد أيضًا في الُمْاَحِق  َ  الُ، نما في َفْوله تعال :) وما َيذَّسَُّر ْ مع الُمَذسَّر الس 
...(( 3) إالَّ أولوا األْبَاِ ( ِِ ٍِ ُُ أْول  اِلَبْعٍض ، وغ ر هلك ( 4)، و)وأوُلوا اأْرحال َ ْعضُِ

 . (5)من المواِضع اُأ رح 
، وهاشهُ ا ج اي  لحا هَي، ومم ْن َدعا إل  َهْ ِر هذه الَايادة ِمَن المحهد  ن حسهن الهد 

، وِممَّهن لههُ َيِسهْر فههي  ههد الِ هة اَأ ههر   ستور مصههطف  جهواد، ضمحمَّ وَرف هق السهه  د، والهد 
ين آل ياإِلْ ن. ، وعا الدِ  عِوة اأ  أنستاي الكرماي   فاك هذه الدَّ

يهادة فهي هههذه المواِضهِع أي هًا نانهن الُمَسههوِ َعاُت، أن  وَبْعهُد فهال ُمْحهوَج إلهه  ههذه الاِ 
ة تتضههال  لتحق ههق َأْمههِن الَّاههْبح مههن  ههالِل التراِسْ هه  الا غويَّههة المالتوبههة، القههراَئن المختافهه

ههق الاَّههْبح الهه ن الفعههل الُمْسههَند إلهه  واو ال ماعههة والُمْسههَند إلهه  َألههَّ  وأن زيادتِهها ُتَحقِ 
ههُر فههي الن ْطهههِق نههأِلَّ ا فههالق، وأِلهههَّ  َِ اال نهه ن، وال اًلههدَّ ِمهههْن إْ بههات األههَّ التهههي َتْظ

ُُ فهههي ههههذه (6)مهههن التنهههوْين فهههي الَوْفهههَّالِعهههَوِ   ، نمههها فهههي: َرَأْيهههُن َرُجهههال، وُيَق َّهههُد االإْلههه
مَاة مرإُلْوَمٍة عا  أِلهَِّ، وأالَّ  َِ المْسَألة  أالَّ يالوَن ُمْنَتِيًا التا  التَّأن ث المربطة،  أو ال

 يالوَن َمْقُصْورًا.
َِ نْت ِههها زيهههاَدًة عاههه  مههها  ، ليطهههااِلَق الَمْنطهههْوُق وِمهههَن اأَِلفهههاِت التَّهههي ال الَّهههد ِمهههْن مهههرَّ

هههدا، فهههي الَوْفهههَِّ عاههه  ُعَمهههَر  المالتهههوَ  َأِلهههَُّ التَهههِذن ر، نمههها فهههي: فَاالْاهههن ُعَمهههرا ضُمحمَّ
ضمحمٍد لاَتَذس ر، واأِلَُّ التي َتْاحق المستغاح والمنهدو ، نمها فهي: يها ُمحمَّهدا ِلَاْيهٍد، 

،    ويا ماَ ا، وياَعَ با، واوُعَمهرا، وا أَِلهَُّ التَّهي َتَاَحهُق َمهْن االإلهِتفِاِمي ة ويازْيدا لعايٍ 
 في حالاَية الَمْنُصْو ، نما في: َمنا في َفْوِل ِمْن َيُقْوُل: رَأْيُن َرجاًل.

                                                                                                                        

افات: 1  .38.  الصَّ
 .46. البقرة: 2
 .269. البقرة: 3
 .75. اأنفال: 4

، 22النههور:، 52، إالههراهيُ:19، الرَّعههد:116، هههود، 86، التَّْوبههة:8، النِ سهها :18،7. انظههر: آل عمههران: 5
 .35، اأحقا :18،9، الا مر:29، :6، اأحاا :33الن مل:

 .353-350. انظر: فن ا مال  في العربيَّة:  6
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ْسددِم اإلمالئددي  تح يقددا  لي ددا   3)  ُُ َخْذُفددُه فددي الرو ْةَوُل  لددة َاأْلددَ مددا َيِشددْي ( الددْو
 الْمُِّ وُ  المْكأُلْو :

 ْعِرْيف) ل(: من ذلك:) ( ما يقأَلرُن فحرف الألو  
   هههذه األفههاُظ الههالٍل واحههدِة، عاهه  أنَّ الههالََّل اُأْولهه ُُ ال ههذ ، الَّتههي، الَّههِذْيَن: ُتْرإَلهه

ُِ من هلك ف ن هذه الكتاَ ة ُتَعد  َغْ ر َمِقْيَسٍة،  َمْن في الَثاالتة، وعا  الرَّْغ ِِ ُأْدِغ
 .(1)أنَّ )أل( ليسن الالزمة نما ِفْ ل

ن، والاَّتَههْ ن، والاَّههذان، والاَّههَذْين الالَمههْ ِن عاهه  الههرَّْغُ مههن إْدْغههال الَّههالل وُتْكتَههُ : الاَّتهها
َد اَأْوجهُه،  ْ ن له الَّ َتَتَعهدَّ َِ اُأْول  في الثَّاَنية، وعايه فال اُلدَّ ِمَن التََّخا ص ِمهْن أَحهِد الهَوْج

ْ ر في َفاك   َعَدل الا ُاِول.واَأْول  أْن ُتْكَتَ  الاَلَمْ ن إها َرِغ نا في السَّ
  ، ُهُو، والاَِّعهُ  والَِّعه ِْ هُو والَّ ِْ الاًِّطْيف، والَِّطْيُف، والَاْ هُل والْ هُل، والَاْ اهة، واَلْ اهة، والا 

وأْضرااِلِا، وههي مسهألٌة ال اُلهدَّ مهن االْسِتفهاِ  ف ِها الَوْجهه واِحهٍد، وههو َعهَدُل الَحهْذِ  
لإلْدغهههاِل، وفهههد ُنِتَ هههن الاَّْ هههل فهههي ْحمهههاًل عاههه  مههها َمهههر، وههههو اأولههه ، أو الَحهههْذُ  

ُِ فههههي جميههههع مواِضههههعِا الههههالل واحههههَدةٍ  ، (4)،والا ْحههههُ(3)، والاطَّْيههههف(2)القههههرآن الكههههِرْي ُِ
 َِ والا 

 الالَم ِن. -(10)، والاَّْغو(9)، والالِعنون (8)، والاَّْعَنة(7)، والا َ ُل ُ (6)، والالَّت(5)
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، (1)اِحهههَدٍة :" أِرنههها الَّهههذ ْيِن َأَضهههالَّنا"وفهههد ُنَتِ هههن الاَّهههذان فهههي القهههرآن الكهههريُ الهههالل و 
، (2) سالَّههِذْيَن، والَّههذ ، واَلَقههْوُل َنْفُسههُه فههي الالَّئههي:" والَّ ههي َيِ ْسههَن مههن الَمِحههْيض..."

"... ُْ ُْ الَّتي أْرَضْعَنُك  . (3) وفي الالَّتي:"...وُأمَِّاُتُك

  اَأفعال اُأْ رح ِمهْن ههذا َأَ ْذُت، وُعْدُت، وَبَسطُن، وَبَحْثُن، وغ ر هلك ِمَن
ُِ، أو الُمخاَفهِ  الُمت ِصهل لفظهًا ال  البا  التي ُتْدَغُُ الُمِا فهي ضهم ر الُمهَتَكاِ 
َسْتبههًا، وهههو َنْتههٌ  ُيغههاِيُر هيههه الَمْنُطههْوُق الَمْكتُههْوَ ، أنَّ االتِ صههاَل عههاِرٌ  ال 

 دائٌُ الِزٌل.

َ َ  في عدل ا ْدغاِل هيما َمرًّ   عد الَقْا  َيُعهْوُد إله  تحق هق أْمهن الاَّهْبِح ولعلَّ السَّ
 ، الهه ن مهها الُمههُه تههاٌ  ُمْنَقِاَبههٌة عههن داٍل، أو هال، أو َغ  ِرهمهها، نمهها فههي َنَ ههْذت، ونَ ههن 
ُز هههههههذا ا ْدغههههههاَل. فههههههراَ ُة  االههههههن محيصههههههن:" ِإنَّهههههها إهًا  وَأَضههههههرااِلِِما، ولعههههههلَّ مهههههها َيعههههههاِ 

وَلْسههُن  (6)، وغ ههر هلههك(5)ْسههَألوَنَك َعاَّْنفههال" وفههراَ ة االههن محيصههن:" يَ  (4)المالَِّ مههْ َن"
ُأِنْكُر َعَدَل  فاِ  الذَّال، أو التَّهاِ ، وَغْ رهمها ممها ُيْقَاهُ  تهاً  تمامهًا، ومها لنها نتناإله : 

َ َر. ، واصَّ َِ َُ َُ،وافََّا َسر، واظََّا  أدَّ
ههَطَرَ   عههَدِل ا ْدغههاِل، وافََّاههَع  ا  ْدغههاِل، نمهها فههي والَقههْوُل َنْفسههُه فههي َنْتههِ : اض 

 . (7)فوله تعال :"َأفََّاَع عا  الَغْ ِ "
 : َحْذُ  َ ْعِض اَأْحُر  في الَكْت  دون الاَّْفِظ، وِمْن هذه اأْحُر 

الواو نمها فهي: داود، وفهاوي، وَيْسهَتُون، وَيْحتَهُوِن، وههو َحهْذٌ  ال ُمْحهوَج  -
هَد َفوا  ز إليه لُيطاالَق الَمْنطْوُق المالتُهْوَ ، وَتَتوحَّ ،  وُيَعهاِ  ُِ ا مالئهيَّ ه ِعهُد الرَّإل 

هههذا الْكتههَ  َنْتههُ ُِ: َرَوْوا، واإْلههَتوْوا، واَأْفههَوْون، وأضههراالِا الههواَوْيِن، والَقههْول 
َنْفُسههههُه فههههي: َهُوْو مههههاٍل، والُمْصههههَطَفْ ِ ن، واَأْفههههَوَي ْن، واَأْعَاَ ههههْ ِن، والتَّْم ْ هههها، 

 والتَّْغ  ر.
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ن أَحهههِد ماهههوك الهههَيَمْن  الهههذين ُنِسهههَ ْن إلههه ُِ وتْحهههذ  الهههواُو ِمهههْن: َنَاُمهههوْ 
 الكتا ة العربيَّة: نَاُمن.

َحههْذُ  ألههَّ التنههوين فههي ِمْثههل: َلِبْسههن رداً ، وأْعَطْ تُههُه إْعطههاً ، وَأْضههراالِما  -
هيمَّا ُحِذَفْن هيه َأِلَُّ التَّْنوْين لاَتخا ص ِمهْن تَهوالي اأمثهال، وههو َحهْذٌ  ال 

مْ َن، ُمِحهههوَج إليهههه إها َرِغ ْ  ِِ ِد، وَتْقِري ِههها إلههه  الُمَتعهههلِ  ِِ َنههها فهههي َتْوِحْ هههد القهههواَ 
هههْذُت ُجهههاْ ًا ِمهههْن َحْ هههُث  والَقهههْوُل َنفْسهههُه فهههي زيادِتِههها فهههي: فاالْاهههَن َرُجهههاًل، وأ  

.  الَحْذُ  أو َعَدُمُه عا  َوْفق ما مرَّ
، وههو َيَتَ هدَّح مهَن َنْتهِ : شها ا،  ولَعلَّ في َعهَدِل الَحهْذِ  َتْوِح هدًا لأَلْصهِل الَصهْرفي 

ُِ الاَّهْبِح اله ن  وجاَ ا، وَرَأيا، وَنْتِ  مها َمهرَّ  هاأَِلَِّ عاه  َوْفهِق مها ِفْ هل ِمهْن َحْ هُث أْمهِن
 الَوْفَِّ عا  الَمْنُصو  والَوْفَِّ عا  الَمْ ُرْور والَمْرُفو .

ِ، َحهههْذُ  َأِلهههَّ )َأل( إها إُلهههِبَقْن   حهههدَح الالَّمهههات الحرهي هههة، نمههها فهههي لارٌَّجهههِل،  ولَلََ
وَلِاُمْسِامْ َن، ويالَاَعَ َ ، وهو َحْذٌ  ُيصاُر إليه لتحق ِق َأْمن الاَّْبِح )ال( حر  النَّْفي 
وإْحَدح هذه الالمات، نما في: ال الرَُّجل، إْه لو ُنِتَ ِن ِلارَُّجِل، أو لارَُّجهل: ال ِلرَُّجهِل، 

 واَل َلرَُّجِل لَتحقَّق َأْمُن الاًّْبِح.
اإل ، َنْتَ  هذه اأَلَّ في مثل:  الرَُّجل، وفالرَُّجل، وأْضرااِلِا، وما لنا نتن

ههَق مهها فههي التَِّراسْ هه  الا ِغويَّههة ِمههْن َفههرائَن َأْمههَن الاَّههْبِح فههي  َحقِ  َِ أال ُيْمكههُن أْن ُ 
 هذه الَمْسَأَلِة؟!

َُ ال ُتْحذُ  َأِلَُّ الَوْصِل في ِمْثل: اِلْلتِقاته، وَلاْللِتقاُؤُه، وأْضراالِ   ِما؟ِل
-  ،ِ    ُُ ُُ هللا إها إُلهِبَقْن   ْحهدح الالَّمهات، نمها فهي: َلهْي َحْذُ  أِلهَّ: واْيُمهِن، واْيه

ِ، وَهسر ااْلُن ُدُرإْلَتَوْيِه أنَّ هذا الَحْذَ  َمْحُصوَر في َأِلفهاِت الَوْصهِل  وَلْيُمُن   
ُأ ههههرح ال ، وعايههههه فهههه نَّ َأِلههههََّ الوْصههههِل فههههي اأإلههههماِ  الت ْسههههَعِة ا(1)الَمْفتوَحههههة

ُتْحههَذ ، وِفْ ههَل إنَّههه ُيْسههَتْثَن  ِمههْن هههذا الَحههْذِ  أِلههَُّ الَوْصههِل التَّههي َتْسههِ ُق المههًا 
 ِمن النية الكامة، نما في: الْلِتَقاٍ ، واَلْلتقاٌ .

ولسهههُن أرح َضهههُرْوَرًة، أو ُمْحِوجهههًا َلكْتهههِ  ألهههَّ )اْيمهههُن(، أو)ايهههُ( فهههي ههههذه 
ُِ من أنَّ  ِا عنهد الُكهْوف ِ  ن أِلهَُّ َفْطهع ُصه ََّرْت َأِلهََّ َوْصهل الِمْسَألة، عا  الرَّْغ

َتْخِفْيفههًا لكثههرِة االإلههِتعمال، والَقههْوُل َنْفُسههه فههي: اِللتقههاِ ، واَل ْلِتقههاٌ ، فههال اُلههدَّ ِمههْن 
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، نمها فهي:ح، ولاهر َحمِن،  ُِ ا مالئهي  َحْذ  اأَِلهَِّ إها َرِغْ نها فهي َتْوِحْ هِد الرَّإله
، ولاَِّطْيف،ِ   وأضرااِلِا ِممَّا ُيطااِلُق هيه الَمْنُطْوُق الماْلُتْوَ .  ولاَّحُْ

َُ  هَأِلَّ َوْصهٍل  - ٍُ، وااْلٍن، واإْلَتْكَتَ ، واْنَطَاَق، وأْضرااِلِا ِممَّا اُلهد َحْذُ  َألَِّ اإل
 إها إُل َق اَلِْمَاِة االإلِتْفِال  أنَّ في هذا الَحْذ  ُمطاَ قَة الَمْنُطْوِق لاماْلُتوِ .

ْرِ  النَّههدا  )يها( إها جهها  َ ْعهَدها َهْمههَاُة َفْطهع، نمهها فهي: يَأاَلههِن، َحهْذُ  َأِلههَِّ َحه  -
يههَأ ي، يههأوالِ ، يأي ِهها الرَُّجههُل، يأي ُتِهها الَمههْرأَُة، وُيَق ِ ههُد الُقههداَم  هههذا الَحههْذَ  فههي 

مَاِة َمْتُاوًَّة  َأِلٍَّ، نما فهي: آَدُل، ويها آَ هُر، وُيق ِ ه َِ ُدُه هذه الَمْسَأَلِة  َعَدِل َنْوِن ال
الُمْحَدُ ْون َأْسثَهُرهُُ  اَلهْوِن مها تَهْدُ ُل عايهه )يها( عامهًا زائهدًا عاه   ال هِة أْحهُرٍ  
لُ ُيْحَذْ  منه َحْرٌ  آَ هُر، نمها فهي: يهأي ْوُ ، وعايهه فهال َيِصها  َحهْذُ  أِلهَّ 

اٍ  )يا( في ِمَثل: يا إإْلحُق، ويا آَدُل، وَغْ ِرهمها له الًّ ُيهَ دَّ  َحهْذُفِا إله  ِإْجحه
  الَحْذِ .

ويَتَ ههدَّح لههي أنَّههه ال ُمْحههِوَج إلهه  ِمْثههِل هههذا الَحههْذِ ، لهه الَّ ُيخههاِلََّ الَمْنُطههْوُق 
َد أُصْوُل ا ْمالِ .  الْمُكُتْوَ ، وِلَتَتوحَّ

َحْذُ  َأِلَِّ َحهْرِ  التَّْن يهِه)ها(: ُتْحهَذُ  ههذه اأِلهَُّ َمهَع أإلهْماِ  ا شهارِة: َههذا،  -
ْمهَاٍة، نمها فهي هأنهاها، وههو هذ ، هذان، ه الِ ، و  َِ ٍُ ُمْضَمٍر َمْ هُدوٍ  ال َمع اإْل

َحْذٌ  ُف ِ َد  الْثَرِة االإْلهِتْعماِل، وَعَاْيهه فهال َيِصها  َحهْذُفِا فهي ِمْثهِل: هها إنَّ زْيهدًا 
 فائٌُ.

 وُتْحَذُ  َأِلَُّ الَوْصِل  عد َحْرِ  التَّْنيه)ها(، نما في: هالَل، وغ ر هلك. 
هههذا الَحههْذِ  أي ههًا ناَنههِن اأإْلههباُ ، أن  هههذه اأَِلههََّ لههو ُحههِذَفن وال ُمْحههِوَج إلهه  

ح لههههههي أنَّ الِههههههاَ  فههههههي: هههههههالَل  ليسههههههن  لخههههههاَلََّ المْنَطههههههُوُق الماْلتُههههههوَ ، وَيَت ههههههدَّ
لاتَّْن يههه،أنَِّا فههي اأْصههل َهْمههَاٌة ُفِاَ ههْن هههاً ، نمهها فههي الاَّغههِة الع ريَّههة، نمهها فههي: 

ههههاعة، وهههههاأَ  هههها َيِشههههْيُع فههههي  ْعههههِض الاَِّ ههههات هههههالِحْ ن، وهالسَّ ْر ، وغ رههههها ممَّ
 المعاصرة.
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، وهههي ُفُ ههْوٌد (1)َحههْذُ  َأِلههَّ ااْلههٍن، وااْلَنههِة  ههالُق ود المعروفههة فههي َمظههان  ا ْمههال ِ  -
ههَد الَقواِعههُد، وَتطَّههِرَد فههي  وَج إليههه لَتَتَوحَّ ِِ َتِصههُل إلهه  َعشههَرٍة، وهههو َحههْذٌ  ال ُمههْا

 َيْ َدَأ  ُأِلَِّ وْصٍل ِمَن اأإلما  الثَّمانية اُأ رح.  هذه الاَّفظِة، وَغْ رها ِمم ا
هَد   - َحْذ  أِلَِّ الَبْسَمَاة: ال َضُرْوَرَة إل  هذا الَحْذِ  أي ًا نانهن اَأإْلهباِ  لَتَتوحَّ

 . ِِ  أُصْوُل ا مال ، وَتطَِّرَد

َيِة  الها  الخطهاِ ، نمها فه - َِ ي: وال ُتْحَذُ  َأِلَُّ)ها( مع أإْلماِ  ا شارِة المنتِه
، نمهها فههي: هاتهها،  ٍِ هههاهاك، وهاؤالئههَك، والَقههْوُل َنْفُسههُه مههع ِتْاههَك الَمْ ههُدْوَ ِة التههاٍ 
وهاِتْي، وهاَتْ ِن، وهاتاٍن لقاة اإْلهِتعماِلِا، نمها ِفَ هَل، والَقهْوُل َنَفْسهُه َمهَع َظهْر  
 ا شههاَرِة: هاُهنهها، لقاَّههة اإلههتعماله، ولهه الَّ َتتَِّصههَل الِهها اِن  عههد الَحههْذِ ، عاهه 

ُِ ِمْن أنَّ نث رًا ِمن الكَتبة َيْحِذفوَنِا.  الرََّغ

 

-  ، ُ ُِ: إِلههُ، وإُلهه وال ُمْحههِوَج ِإلهه  الَقههْوِل إنَّ البههاَ  داِ َاههٌة عاهه  َ ْعههض لغههات االإْلهه
ُز هلههك أنَّ هههذا الَحههْذَ  يالههاُد يالههوُن َمْحُصههْورًا فههي الَبْسههَمَاِة، إْه  ولعههلَّ مهها ُيَعههاِ 

ُِ ربههَك، وِفْ هه ل إنَِّهها ال اُلههدَّ ِمههْن نْتِ ِهها إها ُهِسههَر مهها يَتَعاَّههُق  ههه َتثْ ههُن فههي:  اإْلهه
ال هههار  والَمْ هههُروُر، أْو لهههُ َيُكهههْن الكهههالُل ُمْفَتَتحهههًا  الَبْسهههَمَاِة، ولهههُ ياُلهههِن ال هههار  

 . (2)البا 

وال ُتْحَذُ  أيضًا ِمْن: ها هوها، وها هي ِهِه، وها هما هاِن، وها ههُ هه الِ ، 
 َتتَّصههل الِهها ان  عههد الَحههْذِ ، والَقههْوُل َنْفُسههُه فههي: ههها وههها ُهههنَّ ههه الِ ، لهه الَّ 

َنحههُن عاهه  ِ ههالِ : هأْنههَن، وهأنهها، وهههأْنُتُ، لهه الَّ َتت ههاَوَر َأِلَُّ)ههها(، وَهْمههَاُة 
ِمْ ِر.  الضَّ

هههههَد القواِعهههههُد  واعي، ِلَتتوحَّ وههههههذا الَحهههههْذُ  ال ُمْحهههههِوَج إليهههههه أي هههههًا نانهههههن الهههههدَّ
 ُطْوُق المالُتْو .واُأُصْوُل، ويطاالَق الَمنْ 
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، وأول ههك،  - َحههْذ  األههَّ مههن أإْلههماِ  ا شههارة: هلههك، وهلكُمهها، وهلكههُ، وهِلكههنَّ
 وهو َ ْذٌ  شاٌه ال ُمحِوَج إليه.

، ولِكْن، وهو َحْذٌ  ال ُمْحِوج إليه أيضًا. -  َحْذ  أِلَّ: لِكنَّ

ِلَِّ الَوْصِل في ِمث ِل: َفْأَتمَن، وْأَتَمَن، فْأَتَمَر، وأْ   - ًِ َتَمَر، فهْأُمْر، وْأُمهْر، َحْذ  َأ
 فْأِت، َوْأِت، وأْضرااِلِا، َوْأِتماُتَك  ْ ٌر ِمِن ائِتماِنِه.

ههَد  وهههذا الَحههْذُ  ال اُلههدَّ منههه هيمهها َمههرَّ  لُيطههاالَق الَمْنُطههْوق المالْتههُوَ ، وَتَتَوحَّ
 ُأُصْوُل الَكْتِ ، وَتطَِّرد.

، وهههههو َحههههْذٌ   - شههههاٌه ُيخههههاِلَُّ هيههههه المنطههههوُق َحههههْذُ  َأِلههههَِّ َلْفههههِظ الَ الَلههههِة:   
َدِة  ْن  ه العربيَّة هذه الاَّْفَظِة، ن لحاِق الِمْيُ الُمَشهدَّ المالُتْوَ ، وأنًَّه ِممَّا اْ َتصَّ
َُّ، وَفْطِع أِلفه في النِ داِ ، وندائه عا  الرَّْغُ من َنْونِه ُمْقَترنًا  َحْرِ   ُِ  ه: الا 

 :ُِ  تالَل ِ، وغ ر هلك.التَّْعريِف، وَجرِ ِه التاِ  الَقَس
َحْذُ  اأَِلهَّ ُشهذوهًا فهي  ْعهِض مها ُي ْمهَع َجْمهَع أو مها ُيْاَحهُق  هه يق هد اْفتراِنهِه  -

 ههاأَِلَّ، والههالَّل، نمهها فههي: العههاَلِمْ ن  أَنههه فههاَل  اليهها ، والن ههْوِن، أو الههواِو، 
هها َيْكثُههُر اإلههتْعماُلُه، وأنَّ اأَِلههََّ ُتْشههِبهُ  ُصههْوَرة الههالَّل، والقههْوُل  والن ههْون، وأنَّههُه ممَّ

ههها نثُهههَر اإلهههِتْعماُلُه،  َنْفُسهههه عنهههد الن حهههاة فهههي نهههلِ  مههها َجْمهههٍع ِمهههْن ههههذا البههها  ِمم 
وشهاَ ، وَف َّهَد َأالهو عاهيٍ  الفارإلهي  ههذا الَحهْذَ  فهي ههذه الَمْسهَأَلة  اَلهْون الُمْفهَرِد 

 . (1)ُمْعَتل  الال ِل، أو الغْ ِن، أو الفاِ ، وَغْ َر ُمضاَعٍَّ 

ههاهِ  الَّههذ  يخههاِلَُّ  هُر لههي أنَّههه ال اُلههدَّ مهن الههتََّخُاِص ِمههْن هههذا الْحهْذ  الشَّ َِ وَيَظ
 الَمْنُطْوق المالتو  هيه إها ما ِصْ َر إَلْيِه.

ْعَوِة إلههه  َعهههَدل َحهههْذ  اأَِلهههَّ فهههي  ْعهههض مههها ُيْ َمهههُع  والَقهههْوُل َنْفُسهههُه فهههي الهههدَّ
هماوات، والصهالِحاِت  ُز هلهك أنَّ  اأَلَِّ، والتَّهاِ ، نالسَّ هَ ُ ، وُيَعهاِ  أَيها نهاَن السَّ

َحْذَ  هذه اأِلَّ فهد ُيهَ دِ   إله  الاَّهْبِح فهي الَكْته  فهي  عهض اأَلفهاظ، نمها 
 في الطالِحات، والَطَاحاِت، وأنَّ هذا الَحْذَ  لُ ُيْ ْمع الن حاُة عايه.
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ئكههِة لطههوِل َحههْذُ  اأَِلههَِّ ُشههذوهًا  ِمههن  ْعههِض ُجمههُوِ  الت كسهه ِر نمهها فههي: المال -
هههذا الَ ْمههع  التَّههاِ ، والَقههْوُل َنْفُسههُه هيمهها ُيَعههد  ِمههْن  اِ )َمفاِعههَل(، و)َمفاِعْ ههَل(، 
ومهها ُيُشهه ِِما يَقْ ههد َتَحق ههِق َأْمههِن الاَّههْبِح، وأالَّ َتُكههْوَن هههذه اأَِلههََّ فاِصههَاًة الهه ن 

ياِفْ ِن، وال َيصههها  َحهههْرَفْ ِن متمهههاِ َاْ ِن، نمههها فهههي: المَحاريههه ، والتَّماِ ْ هههل والَشههه
 َحْذُفِا في ِمَثل: َدساِسْ َن، وإَلالاسْ َن، وَدناِنْ َر.

ههها،  ِِ وِفْ ههل إنَِّهها ال ُتْحههَذُ  فههي نههل  مهها ال َفههْرق ال نههه وَبههْ َن ُمْفههَرده إالَّ الاياَدِت
 ل الَّ َيْاَتِبَح الُمْفَرُد  الَ ْمع.

هههههاهِ  أيههههها نهههههان إَلهههههَ ُبهُ  هههههَد الَقواعهههههُد،  وال ُمْحهههههِوج إلههههه  ههههههذا الَحهههههْذِ  الشَّ لَتَتوحَّ
 واُأُصْوُل، وُيطااِلَق الَمْنُطْوُق الماْلُتْوَ .

َحهههْذُ  اأَِلهههَّ شهههذوِهًا ِمهههْن:  ال م ة) اثم هههة(، و هههالِح ِنْسهههوة، و الِ هههة رجهههاٍل،  -
و الٌح و الُ ْوَن، نما ِفْ َل، وهو َحْذٌ  ال ُمْحِوَج إليه، ل الَّ ُيخاِلََّ الَمْنُطْوُق 

 الَمْكُتْوَ .
الُل عايك في ُصهَدْوِر َحذْ  - ُ  اأَِلَّ ُشُذوهًا هيما َيْكُثُر اإلِتَعماُلُه، نما في: السَّ

ْذٌ  ال ٌمْحِوَج إليه.  الُكُتِ ، وَغْ ِرها، وهو ح 

ْن َ ْعض اأْعالِل، مهن ههذه اأعهالل: صهِالٌا،  - ِِ َحْذُ  اأَِلَّ ُشذوها وجوازًا ِل
 وَ اِلٌد، وغ رهما ِمَما نُثَر اإلِتْعماُلُه.

ُُ، وإإلههههماع ل، وإإلههههحاق، وإلههههايمان، وهههههاُرْون، وإإلههههرائ ل، و  منِهههها: إالههههراِهي
ْوَرِة، الكث َرة االإلِتْعماِل. ُِ  وغ رها من اأإْلماِ  اَأع ِميَّة الَمْش

وِمههَن اَأعههالِل العربيَّههة التَّههي ُحههِذَفِن اأَِلههَُّ ف ِهها لكثههرة االإلههتعمال شههُذْوهًا، 
 ا ِممَّا ُيَعد  َفوياًل في الَكْتِ .وجوازًا: إُلْفيان، وَمْروان، وأْضرااُلِم

ومنِهها اَأعههالُل الاَّائههَدُة عاهه   ال ههة أْحههُرٍ  والتَّههي نثُههَر اإلههِتَعماُلِا وشههاَ ، 
سمههها فهههي: أ اجاد)َأْ َ هههد(، وهواز)ههههو ز(، وُفَرْيشات)َفْرشهههُن(  َحهههْذِ  اأَِلهههَِّ، 

واعي ، لههههه الَّ يخهههههاِلََّ واليههههها ، وههههههذا الَحهههههْذُ  ال َمْحهههههِوَج إليهههههِه أي هههههًا ناَنهههههِن الهههههد 
َد َفواِعُد الَكْتِ ، وِتطَّرَد.  الَمْنُطْوق المالتوَ ، ولَتَتَوحَّ
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هههْذُ  اأَِلهههَّ ُشهههذوهًا، وجهههوازًا ِمهههن الهههرَّْحمن مقترنهههًا  حهههر  التَّْعِرْيهههَف لكثهههرة   - ح 
َرِتِه، وهو َحْذٌ  ال ُمْحِوَج إليه َأْيضًا. ِْ  اإْلتِعماِلِه، وُش

ُيْحههَذُ  فههي الَخههطِ  يههُدْوُر فههي َفاههك الَ ههواِز ال ا ي هها ،  ويَتَ ههدح لههي أنَّ أْسثَههَر مهها
وأنَّ هيهههه ِ الفههههًا اَلههههْ َن الن حهههاِة، وأنَّ الَمِصههههْ َر إليههههه َيْنَتِهههي إلهههه  أْن ُيخههههاِلََّ الَمْنُطههههْوُق 
ُِ غ ههههَر ُمطَّههههِردة، وُتَعههههد  ِمههههَن الُمْشههههالالِت  إْلههه المالتُهههْوَ ، وهههههي َمْسههههَأَلٌة َتْ َعههههُل َفواِعههههَد الرَّ

ُِ ا مالئهي  الرَّ  ئيَسة الَتي َتْفرُ  إلاطاَنِا عا  المَتعاَِّمْ ن، فَت عاُِ يْنفرون ِمَن الرَّإْل
ٍد إلهه  إْ بههاِت ُنههلِ  مهها وِرْ نههاه ِمههن َمْحههُذوفاٍت الههال  ، وعايههه فهه نَّني أْدُعههْو الههال تَههَرد  اَلعربههي 

الَمْطُ ْوعههَة، والَمْخُطْوَفههَة الِتفههاٍت إلهه  أنَّ هيههِه مخاَلَفههة  أْجههدادنا الُقههَدما ، وأنَّ تِليفنهها 
َتِسْ ر عا  َوْفِق هذه الَمْحُذْوفاِت، وأنَّ التَّخْفْيَف عا  الكاِتِ  الذَّ  َيْ َعُل المالتهو  

.ُِ إْل  عا  ِ الِ  الَمْنُطْوِق ال ُيَعد  َتْخفيفًا  أنَّه ُيَ دِ   إل  الاَّْبِح، وَعَدل إْتقاِن الرَّ
خا ِص ِمن هذا الحهْذِ   اَلْته  مها ُحهِذَ  مهن المحهدَ  ن مت ه  وِممَّْن يْدُعْو إل  التَّ 

عْقههراو ، إه َدعهها إلهه  نتا ههة اأَِلههَّ فههي أإلههما  ا شههارة وع ههد العاههيُ إالههراهيُ، إه َهَسههر 
أنههههه ال داعههههي إلههههه  َحههههْذ  األهههههَّ مههههن ااْلهههههن  ههههالُق وِد المعروفهههههة، وأإلههههماِ  ا شهههههارة، 

مواِت، وإله، وَحْر  الن دا ، وغ ر هلك  .والسَّ

 ( الَوْصُل، والَفْصُل: ِمموا يجوَز فيه الَوْصُل، والَفْصُل:4)
بههُة ترن بههًا َمْاِجي ههًا، نمهها فههي:  عابههك، ومعههديالر ، وَأْضههرااِلِا،  -أ اأَلفههاظ المرنَّ

 اإلتثنا  اَأعداِد المَرسَّبة ترن بًا َمْاجي ًا، واأإلهما  التَّهي ِمهْن  ها : َصهباَح 
اَلْيَص، وَأضهرااِلِا، وال ُمْحهِوَج إله  ههذا الَوْصهِل مساَ ، وَبْ َن اَلْ َن، وَحْيَص 

ُز هلهههك أنَّ  عابهههك،  إْلهههُ، وافِ راِدهههها، وُيَعهههاِ  إها َرِغْ نههها فهههي َتْوِحْ هههِد فواِعهههد الرَّ
ومعديالْر ، وَحْضَرَمْوت ُيمالن أْن َتْعَرَ  إعهراَ  المتضهايف ن عاه  الهرَّْغُ 

 من أنَُّه ِفْ َل إنَّ الَوْصل أفَصُا.
َبُة، نمها فهي ُ شهالنان، وإَلهاَلْنَ   ن، وتَهَرْن  ن، وشاهنشهاه، اأإلماُ    -  المعرَّ

، وهههو اَأْفَصههُا، وال ُمْحههِوَج إلهه  (1)وف ههل إنَّ هههذه اأإلههماَ  ُتْكتَههُ   الَوْصههل
 هذا الَوْصِل في هذه اأَلَفاِظ، نما في أضرااِلِا.
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ظ  الَوْصههِل، نمهها ( ُمَرسَِّبههًة َمههَع ِمَ ههٍة: َتْكتَههُ  هههذه اأَلفهها9-3اَأْعههداُد مههن) -ج
ِفْ َل  أنَّه ُيَحقِ ُق َأْمَن الاَّْبِح ال ن هذه اأعداِد مُضاَفًة إله  ِم هة، والُكُسهْور 
المُضاَفِة إل ِا، نما في:  ال م ة، وتسِعم ة، وإلبِعم ة، وُ ْاهِث ِم هٍة، وُرْبهع 
هههههُر لهههههي أنَّ َأْمهههههَن الاَّهههههْبح فهههههي ههههههذه المْسهههههَألة َِ  ِمَ هههههٍة، وُ ْمهههههِح ِم هههههًة، وَيْظ

ْرهية في َغْ ِرها، ولعلَّ ما  يتحقَّقُ  اَلْت  اأَلَّ في  ال م ة، وبالَحَرسِة الصَّ
ِِ فهههي ههههذه الَمْسهههَأَلة أنَّ ااْلهههن ُدورإلهههُتَويه  ُز ُوُجهههْوَ  الَفْصهههِل َعهههدَّ ههههذا (1)ُيَعهههاِ 

 الَوْصَل َأْ َعَد ِمْن َغْ ِره. وِفْ ل إنَّ الَوْصَل  ا   الثال م ٍة، وإِلت مِ ة.
هها التَّههي ُتضههاُ  إل ِهها،  مهها ُرسِ هه َ  -د ُِ مههن الظ ههروِ  َمههَع)إْه( التَّههي ُحههِذَفن ُجْمَات

، ووفتِ هههههذ،  ِِ وْجهههههيَ   هههههالتَّنوين ِعوضهههههًا منِههههها، نمههههها في:يْوَم هههههٍذ، وإلهههههاعت ٍذ
ن، وُتَعههد  )اْه( ومهها  وِح َن ههٍذ، وأْضههرااِلِا، عاهه  أنَّ الَفْصههل واِجههٌ  إها لههُ ُتَنههوَّ

ْمَسهَة َعَشهَر، عاهه  أنَِّها ومها َأِضههْيَف ُأِضهْيف إل ِها ِمهن الَظههرو   منالهة  َ 
ْيِ  الواِحِد.  إل ِا نالشَّ

اه ، ويتَ دَّح لي أن ُه ُمْحِوَج إليهه أي هًا نانهن  ُويع د  هذا الَوْصُل ِمْن  ا  الشَّ
.ُِ إْل  اَأإْلباُ   أنَّ في َه رِه توِحْ دًا لقواِعِد الرَّ

ا فهههي الَكْتههه  ن -ههههه  الكامهههة الواِحهههَدِة، ونظ رهمههها: ِنعَّمههها، َح َّهههذا، وال َح َّهههذا: ُعهههدَّ
ُُ إشهارٍة،  وبْ َسما، ويَتَ دَّح لي أنَّه الُمْحهِوَج إله  ههذا الَوْصهِل، أنَّ )ها( اإْله
 ِِ ُِ ِمْن أنَُّه ُيْمكُن أْن يالوَن ِمْن  صاَئص ُأإْلاو  الَمْدِح، والهذَّلِ  عا  الرَّْغ

هههَما( مههها(، و)ال س   ِ ههها فهههي )ِنع  ههههيمالن أْن تكهههون َحْرفهههًا  فهههي ههههذه الَمْسهههَألة، أمَّ
َمْصههَدريًَّا، أَن مهها الَحْرهيَّههة ُتْوَصههُل  مهها َفْ َاِهها، لكوِنِهها ال َمْوِضههَع لِهها مههن 

 ا عرا .
ههها ْف ا ِههها: اإلهههتثن   -و ههها وَفْصهههُل)ما( االإْلهههمي ة عمَّ َِ وْصهههُل)ما( الَحْرهَيهههة  مههها َفْ ا

ارإل َن ِمْن هذا الَوْصِل: َمَت ، وأيَّاَن، واإْلهَُ  الفعهل: شهتَّاَن، وههو   عُض الد 
، وأي هههًا االإلهههِتفِامية  أنَّ )مههها( معِههها اإْلهههٌُ ال (2)َمهههْذَه  مصهههطف  عنهههاني
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حهرٌ  زائههٌد، نمهها هنههر الشههيي حسههن والههي، ويَتَ ههدَّح لهه  أنَّههه ال ُمْحههِوَج إلهه  
َد. ْت)ما( حرفًا، لتطَِّرَد القاِعدة وتتوحَّ  هذا االإلتثناِ  إها ُعدَّ

هها: ال ُتعاَمههُل)َمْن( ُمعاَمَاهههة)ما( فههي الَوْصههِل  أن ِههها وْصههُل )َمههْن(  مههها َفْ ا -ز َِ
 اإْلٌُ، ولذلك ُتْكَتُ  َمَفٌصْوَلًة إالَّ في المواِضِع التالية:

  أُن ُيْوَصههَل ماَفْ َاِهها الِهها وُجْوبههًا َ َقْ ههِد َنْوِنههِه: ِمههْن أوَعههن، أو َأْل، وأضههراالِا، إْه
هههنْ  ُُ َحْرُفهههه الثهههاني ِ ْمهههيُ )َمهههْن(: ِممَّ هههْن، وعايهههه فههه نَّ )َمهههَع( ُيهههَدَغ هههْن، وَأمَّ ، وعمَّ

 وأْضراالِا تْكَتُ  َمُفُصْولًة َمَعِا.

ل إْن )في( ُتْكَتُ  َمْفُصْوَلًة َمَعِا ُوُجْوبًا، وإنَِّا ِي وُز أْن ُتْوَصهَل الهه)َمْن(  ِْ وِفْي
 .(1)اإلِتفِاِميًَّة، أو َمْوُصْوَلةً 

ي( الههه )َمههْن( أي ههًا نانههن لَتطَّههِرَد ُأُصههْول وَيَت ههدَّح لههي ُأنَّههُه الُمْحههِوَج إلهه  َوْصههَل )فهه 
َد، وأنَُّه ال اُلدَّ ِمْن وْصِل ِمْن، وَعْن، وأَل الِا زياَدًة عا  َوْصِل ما ياُلهون  ُِ، وَتَتَوحَّ إْل الرَّ

 عا  َحْرٍ  واِحٍد ِمْن ُحرو  االتَّصاِل الِا، نما في الباِ ، والفاِ ، والال ِل، وَغْ رها.
)أِن( النَّاِصَبَة لاُمضاِرِ  توَصُل  )ال( ناِهَيًة ناَنْن، َوْصُل)ال(  ما َف ْ  -ح َاِا: ِفْ ل إن 

أو زائدًة وُجْوبًا أْجِل ا ْدغاِل، وأنَّ )أْن( هذه ِشدْيَدُة االتِصهاِل  المضهاِر ، وعايهه 
ُِ ِمهههْن أنَّههه َفهههة ال اُلهههدَّ ِمهههْن َفْصهههِاِما عنِههها،عا  الهههرَّْغ ه ِفْ هههَل ف ن)أِن(التَّْفسههه ريََّة، والُمخفَّ

)أْن( الناِصَبة َمَعِا يُ ْوُز ف ِا الَوْصُل، والَفْصلُ  ، وال ُمْحِوَج إل  إجازَة َهذْيِن (2)أنَّ
، وُمطاَ َقهههَة  إْلهههُ ا مالئهههي  ْ ن  أنَّ فهههي ُوُجهههْوِ  الَفْصهههِل َتْوِحْ هههدًا ُأُصهههْوِل الرَّ َِ الهههَوْج

 الَمْنُطْوِق لاَمْكُتْو .
ِفْ هَل إنَِّها يُ هْوُز أْن ُتْوَصهَل الهه)ال( َ ْعهَدها  نهْ ال،  وفي َوْصِل )سي( الِها ِ هالٌ ، إهْ 

 .(3)وَنْي ال، وإنَِّا َيِ ُ  أْن ُتْكَتَ  َمْفُصْوَلةً 
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ُِ فهي ههذه الَمْسهَألة، وغ رهها، وههو َتْوِحْ هٌد ياْلُمهُن  إْله وبْعُد ف نَّني أْدُعهو إله  َتْوِحْ هِد الرَّ
ِها َتُقهْوُل مَقهاَل )أن( الَمْصهَدريَّة النَّاِصهَبِة في وُجْو  َوْصِل )سي(اله )ال(، أو و)ما(  أنَّ 

 لاُمضاِرِ   ْعَدها.
ههْرفيََّة  )ال( وُجْوبههًا  أنَّ ال ههاِزَل، والَمْ ههَاْوَل  منالههة الُمضههاِ ،  وُتْوَصههُل )إْن( الشَّ
والمَضههههاِ  إليههههه عنههههَد  عههههض الن حههههاة، وأنَّ ا ْدْغههههاَل َيْقَتضههههي أْن ُيطههههااِلَق الَمْنُطههههْوُق 

ُ  إالَّ  الَوْصِل.الم  اْلُتْوَ ، وهي ُمطاَ َقٌة الَتِت
(، أو)َلهههْن(، عاههه   ُْ ْمهههَاِة، أو َمْفُتْوَحَتِههها ال ُتْوَصهههُل الهههه )َلههه َِ وِفْ هههَل إْن )أْن( َمْكُسهههْوَرة ال
ُِ مهههن أنَّ الَوْصهههَل ُيطاِلُعنههها فهههي الُمْصهههَحَِّ، نمههها فهههي َفْوِلهههِه تعهههال :" َألَّهههْن َنْ َمهههَع  الهههرَّْغ

ُْ َيْسههَت  ُ وا لكههُ..."و (1)عظاَمههُه" " فهه  لَّهه
ُز أو ُيْوِجههُ   (2)  وَيَتَ ههدَّح لههي أنًّ ا دغههال ُيَعههاِ 

، وهو إدغال ُيْفضي إل  توح د فواعد الر إلُ وافر ادها.  الوصل قياإلًا عا  ما مر 
ط_ َوْصههُل َحههْرِ  التَّْن يههه )ههها(: يوصههل هههذا الحههر  وجوبههًا  مهها َ ْعههَدُه إها ُحههِذَفْن  

الَكْتِ  ال في الاَّفظ، نما في: ههذا، وههذه، وهه ال ، وهالهذا، وهأنهاها، وههأنتُ، أِلُفُه في 
وُتْكَتُ  إها لُ ُتْحَذْ  َلْفظًا، وَنْتبًا، نما في: هاتي، وهاتا، وهاتان، وهاَتْ ِن، وهاهاك، 

، وهاَنْحُن، وهاُهنا.  وهاؤالئَك، وهاهوها، وها هي هه، وهاُهما، وهاُهُ، وهاَهنَّ
ِِ لههه الَّ ُيخهههاِلََّ  وَيَت هههدَّح لهههي أنَّهههه ال َمْحهههِوَج إلههه  حهههذ  َأِلفِههها أيَّهههًا نانهههن الُمَسهههو غاُت

. ُِ ا مالئي، نما مرَّ  الَمْنُطْوُق الماْلتوَ ، وأنَّ في أ باِتِا َتْوِحْ دًا أُصْول الرَّإْل
اذ :  _ اذ : ِمْن هذا الَوْصِل الشو  ما ُيَعُّْ َوْصُطُه َاأْلبا  ِمْن فا  الشو

 ِفْ هههَل إنَّ الَوْصهههَل فهههي ههههذه الاَّفظهههِة َمْحُمهههْوٌل عاههه : َوْيهههَك، عاههه  أنَّ َوْيَكههه : َأنَّ
الكاَ  َحْرُ  ِ طاٍ  ال ُيْفَصُل عمَّا َفْ َاهُه، وفهي َتْأِصهْ ِل ههذه الاَّْفَظهة َ ْمَسهة 

 ، والُمْحِوَج إل  هذا الَوْصِل.(3)أْو ُجهٍ 
  ْ هههه: ِفْ هههل إَن َأْصهههَل ههههذه الَاْفَظهههة: َو هههه، وههههو َوْصهههٌل  َويُامِ  هههِة، أو: َوْيهههَل ُأمِ  ُأمِ 

 الَضُرْوَرَة إَلْيِه إالَّ إها َتَوهَّْمنا َتْرِس   الكاَمتْ ن َتْرس بًا َمْاجي ًا َتْشِ ْ ًِا.
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  َّا ْمالئهيَّ أن ُِ ، الرَّإل  ُُ ِممَّا في َ ْعض مظانِ  َِ ِحَ َن ٍذ، وَيْوَم ِذ، وأْضراالِما: ُيَف
ِة ههو الِغالهُ ، وأنَّ الَفْصهَل جهائٌا، وههو اَأْوله ، نمها الَوْصَل في ههذه الاَّْفَظه

 (1)َيْظُِر لي

.   ال م ة، وإلت م ٍة، نما مرَّ
.  َح َّذا، وال ح َّذًا، نما مرَّ

 
 
   

ِم اإلمالئي في هذه المسألل مما يْأتي: س   وِمْن ُمحاَولت الُمحْثرن لأليسرر قواةْ الرو
غهة العربيَّههة: َدَعهْن إله  َفْصههل الكامهاِت  عِضهِا عههن ل َنهُة ا ْمهالِ  فههي َمْ َمهع الا   -1

َ ْعههٍض  أنَّههه اَأْصههُل، والقيههاُي، نمهها فههي: فههاَل مهها، وَبههْ ن مهها، وَفههلَّ مهها، وَأ   مهها، 
 َوني ال، وإلبِع م ٍة، وإِلن  م ٍة، وَغْ ِرها، عا  أْن ُيْستْثَن  ِمْن هذا الَفْصِل:

  ْريف، نما في: الكتا ، وامالتا .أْن تكوَن الكامة اُأْول  َحْر  التَّع 
  ،أْن تكههون الكامتههان، أو إْحههداهما عاهه  َحههْرِ  واِحههِد، نمهها فههي: ِ ههَك، وبههِه

َُ  وَغْ رها.  وُنْنَن، وِل

   لمههًة واحههَدًة، نمهها ِِ هه ُرُهما فههي الاَّْفههِظ َك أْن يالههون فههي الكامتهه ن إْدغههاٌل ُيصِ 
 في: َعمَّا، ِممَّْن، إالَّ، َأالَّ، ل الَّ، وغ رها.

وَهَهَ هْن ل نههُة الا غهة العربيَّههة فههي المْ َمهع العامههي  العرافههي، والُمهْ تمر الثقههافي فههي 
 ال امعة العربيَّة َمْذَهِ  هذه الا نِة.

هه ن العاليههة البغههداد إلهه  َوْصههل  وَيههْدُعو أإلههاِتَذُة الاَّغههة العربيَّههة فههي معِههد دار المعامَّ
 .(2)ا، وفاَّما، وإنَّما، وَأيَّما، وأْضراالِا)ما(  ما َفْ اِا إها نانن حرفًا، نما في: فاَلم
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ْسِم اإلمالئي  ل ُ ْو ِمْن الْكألِفاد فرها َ ْوجٍه واِ ْ: ِمْن 5)   هذه المسائل: ( َمسائُل ُ ْخرى ِمن الرو
 عههههض اأْعههههالِل المنتَِيههههة  التَّههههاِ  المربوفههههة ولكنَِّهههها ُتْكتَههههُ   الَمْفتوَحههههة:  (أ)

وِعصمن، وَأْضراالِا، وهي أْعالٌل ال اُلهدَّ مهن  ِحاْلَمن، وِمْدَحْن، ورْأَفن،
 ُِ إْلههههه هههههُد َفواِعهههههُد الرَّ أْن ُتْكتَهههههَ   المربوفهههههِة أنَِّههههها َمصهههههاِدُر ، وبهههههذلك َتَتَوحَّ

، وَتطَِّرد.  ا مالئي 
جهههواُز َفْطهههِع َأِلهههَّ الَوْصهههِل فهههي  ْعهههض اأَلفهههاِظ، نمههها فهههي: يهههها ألَل ُ،  ( )

َت ههدَّح لههي أنههه َي ههُ  الَقْطههُع، وَأل تَّههة، وإإْلههَتْغَفر عامههًا، وأْضههراالِا، ويَ 
 ليطاالَق الَمْنُطْوُق الماْلتوَ .

َُ التَّي َتِصْ ُر ألفًا في مثل: يها َحْسهَرتا  هاأَِلَّ  (ج) وُجْوً  نْت  ياِ  المتَكا 
الَعَصهههههوبًّة، والهههههتخاص مهههههِن جهههههواِز َرإْلهههههِمِا يهههههاً ، ليطهههههااِلَق الَمْنٌطهههههْوُق 

 الماْلُتْوَ .
ِر الكامة أي ًا ناَنْن، والتَّخا ص ِمن َنْتِ ِا ياً  وَجْوُ  َنْقِط اليا  في آ ِ  )د(

َمَاًة. ِْ  ُم
 وغ ر هلك ِمَن المسائل اُأ رح.

 ( رْسُم الَهْمَزِل:6)
ْمهههههَاِة فهههههي الكهههههالل العربيَّهههههة ُمْشهههههاِلاًة َتْفهههههرُ  إلهههههاطاَنِا عاههههه   َِ ُُ ال ُيَعهههههد  َرإَلههههه

ُد ُصههَوِر رإْلههمِ  ههة ِمههْن َحْ ههُث َتعههد  ُُ فههي المَتعاِ ِمههْ َن، والخاصَّ ِِ ٌد ُيْسهه ِا، وهههو َتَعههد 
َُ فهي (1)ُنُفور الطََّاَبة ِمْن العربيَِّة، َونْتِ ِا ِِ ، وَيَتَ دح لهي أنَّ مها ُيْمكهُن أْن ُيْسه

ْمههَاُة عاهه  َأِلههٍَّ َتْوِحْ ههدًا،  َِ ُِ أْن ُتْكتَههَ  ال إْلهه الههتََّخا ِص مههن هههذه الُمشههاِلَاة فههي الرَّ
ْمهههههَاُة  َِ ، عاههههه  أْن ُتوَضهههههَع ال ًِ هههههاسنُة َفْوَفِههههها، والمفُتوَحهههههُة َتحَتِههههها، وَتْقِريبهههههًا الس 

 والمَضْموَمُة َتْحَن المفتوَحِة، والَمْكُسْوَرُة َتْحن المضموَمِة هالذا.
َِ نث هههههرا مههههها ُيَع َّهههههُر عنِههههها  ْمهههههَاَة اْ َتَاَطهههههن  هههههاأَلَّ، إْه َِ ُز هلهههههك أنَّ ال وُيَعهههههاِ 

ُُ هيه عا  ألِ  َمل َرإْلُمِا عا ِا، وأنَّ ما ُتْرإَل ِْ ٍَّ َأْسَثُر ُشُ ْوعًا ِمْن  اأَلَّ، وُي
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ل الِكامههة، وأنَّ نْت ِهها عاهه  أِلههٍَّ ُمْطَاقههًا  َرإْلههِمِا عاهه  َغْ رههها وال إِلههيَّما فههي أوَّ
 َمْذَهُ  الفرَّا .

َماِة في َعْصِرنا: َِ ُِ ال  وِمن المحاَوالِت التَّي َتُدْوُر في فاك تيس ر رإْل
، وههي ل َنهٌة (1)ي القهاِهَرةَل َنُة ا مالِ  في َمْ َمِع الاََّغُة العربيَّهة فه (1)

َر المْ َمههُع عاهه  َحَسهه  توصههيات 1947ُشههالاِ ن إلههنة  ل، وفههد َفههرَّ
 هذه الا نة:

ل الكامة ألفًا ُمَطاقهَا مهن َغْ هر اْعِتهداٍد التاهك  (أ) ِِ ِِ ْمَاة في َأوَّ َِ أْن ُتْكَتَ  ال
 اأْحُر  العارَضة، نما في:َ ْن،ِ أ الَّ.

رنِة ما َفْ َاِا، نما في: َرْأي، وِبْ ر، أْن ُتْكَتَ  عا  َحْرٍ  ُم اِنٍح لح ( )
 وُبْ ُب .

ِتههداٍد  حرنههِة  ِْ هطًة َمْكُسههْوَرًة  الههال اِ  )ج(  أن ُتْكتَهَ  عاهه  يههاٍ  إْن ناَنههْن ُمَتَوإل 
ما َفْ اِا، نما في: رئهْيح، وعاه  واٍو إْن ناَنهْن َمْضهُموَمًة، نمها فهي: 

، وإْن نههان نههذلك ُنِتَ ههْن عاهه  َهههَدؤوِا  َقْ ههد أالَّ يالههوَن مهها َفْ َاِهها َمْكُسههْوراً 
ِاُئْوَن، وعاهه  ألههَّ إْن ناَنههن َمْفُتوَحههًة، ومهها َفْ اِهها  ِْ يههاٍ ، نمهها فههي: َيْسههَت
، نمههها فهههي: َتفهههاَ ل  َق  هههد أالَّ يالهههون مههها َفْ َاِههها  إلهههاسنًا غ هههر حهههْر  المهههدِ 
ههها عاههه  يهههاٍ ، نمههها فهههي:  ُِ َحهههْرَ  اتصهههاٍل، وإْن نهههان نهههذلك َوَجهههَ  َنْت 

 َمِاْ  ة.
َفههًة،  )د(   أنْ  ُتْكتَههَ  عاهه  َحههْرٍ  ِمههْن ِجههْنِح َحَرسههِة مهها َفْ َاِهها إْن نانههن ُمَتَطرِ 

هْطِر ُمنفهرَدًة إْن نهاَن مها  ِاُ، وَيُ هُرُؤ، وعاه  السَّ ِْ سما في: َيْقهَرُا، وَيْسهَت
َفْ َاِا إلاسنًا ولُ َيُكْن َحْرَ  اَتصاٍل، نما في: ُجْا ، وُبْر ، وعا  إِلنٍ  

 نما في: شْ  ًا، وِعْ  ًا. َصغ َرٍة إن نان نذلك،
فة ُمْنِفردًة ُمْطَاقًا.(2)(الم مع العامي  العرافي  2) ْمَاة المتطرِ  َِ  : دعا إل  رإْلُ ال
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َاِا الُمههْ َتمُر الثَّقههافي  فههي ال امعههة العربيَّههة إلههنة ( 3)  ل: 1948ل نههة ا ْمههال  الَتههي َشههال 
 :َدعْن هذه الا نة إل 

ْمَاُة في أوَّ  (أ) َِ َُ ال  ل الكاِمة عا  َأِلٍَّ ُمْطاقًا.أْن ُتْرإَل
َفهُة عاه  حهرٍ  مهن ِجهْنِح َحَرسهِة مها  ( ) مَاُة الُمَتَطرِ  َِ َُ ال أْن ُتْرإَل

هها إلههاسنًا عاهه  أالَّ  ِِ ههْطِر ُمْفههَرَدًة إْن نههان مهها َفْ َا َفْ ا ِهها، وعاهه  السَّ
ههطًا عاِرضههًا،  ههطًة َتَوإلَّ ُيْعتَههدَّ  مهها َيْ َعههُل الت ههي َفْ َاِهها متحههرٌك ُمَتَوإلِ 

ههطًا عاِرضههًا إها وتُ  ههَطًة َتَوإلَّ هها ُمَتَوإلَّ َِ ههاسُن مهها َفْ ا َفههُة السَّ َعههد  الُمَتَطرِ 
 اتَّصل الِا حروٌ  زائَدة، أو ضمائر.

ههطُة المضههموَمُة عاهه  واٍو إها نههان مهها  ْمههَاُة الُمَتَوإلِ  َِ َُ ال )ج( أْن ُتْرإَلهه
ُتوَحًة  عهد َفْ َاِا َمْضُمومًا، أو َمْفُتْوحًا، أو َمكُسْورًا، أو ناَنْن َمفْ 

َماههٍة إها ناَنههْن َمْكُسههْوَرًة أي ههًا  ِْ ٍُ ، نمهها فههي: ُفهه اٍد، وعاهه  يههاٍ  ُم َضهه
ٍِ َ ْعَد َنْسهِر، نمها فهي:  ا، أو ناَنْن َمْفَتْوَحًة َِ ساَنْن َحَرسُة ما َفْ ا
ِوئاٍل، وعا  َألٍَّ إها نانن  َمْفُتْوحًة  عَد َفْتٍا، أو إُلاُلْوٍن، وعا  

ا َفْ اِا، نما في: الْ هٍر، وَرْأٍي، وإُلهْ ٍل َحْرٍ  من ِجْنِح حرَنة م
ُُ الَمْفُتْوَحههُة  عههد َأِلههٍَّ ُمْنَفههِرَدة نمهها فههي:  إها ناَنههْن إلههاِسَنًة، وُتْرإَلهه

 َتضاَ ل.
َاْن إليه هذه الاَّْ نة عما َيِشْيُع في نتا اِتنا.   وال َيْخُرج ما َتَوصَّ

 ( إإْلِاماٌت ُأ رح:4)
ْمهَاِة تهدوُر فهي فاهك مها  اِرِسْرن المحْثْرن في رْسدِموتكاُو  ْسهاماُت اثرٍر ِمَن الْو  َِ ال

 ، وُيْمكُن َحْصُر إإلِاماتُِ هيما َيْأتي:(1)مرَّ في الِغالِ  
 .ْمَاِة نما هي عايه َِ ُِ ال  أْن َتْبق  ُأُصْوُل َرإْل
 . ْمَاُة عا  أِلٍَّ ُمْطاقًا، وهو َمْذَهُ  الفرَّا َِ  أْن ُتْكَتَ  ال
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  ُمَاة َِ الال ُصْوَرٍة في أ ٍ  َمْوِضع، عا  أْن ٌتْكَتَ  عاه  الَمطَّهِة، أو  أْن ُتْكَتُ  ال
. ٍِ  الُمتَِّسع إها نان ما َف اِا َحْرَ  اَتصاٍل

ُِ مهن  َل أْيَسُر، وأْفَرُ  إل  ِإْلَِّ الَكَتَبَة، والَقَرأَِة، عا  الهرَّْغ وِفْ َل إنَّ الرَّأَ  اَأوَّ
 ِحْ َد.أنَّه ال ُيَحقِ ُق التيَّس ر، أو التَّوْ 

ْيددُه َرْ َبددل  فددي اإليجددازِ  وو يدداُه فددي هددذا الَبْحددو، ومددا لددم ُيَْ ددا َووو ، ويأَلَبددروُن لِّددا ِممو
دة، وهي  -ِِ والخأْلصار أنَّ نث رًا ِمَن اأَلفاظ العربيَّة َتِشْيُع في َرإْلِمِا اَأْوُجُه المتَعدَّ

َمْن في إي اِدها َعواِمُل، وتْأِوْيالٌت ُمخْتاف َِ َبْن إله  الخهطِ  العربهي  ِمهَن أْوَجٌه أإْل ٌة َتَسرَّ
ْرهيَّة، وِمْن هذه العواِمِل:  الِخالفات النَّْحوي ة، والصَّ

االْعِتهههداُد  العهههاِرِ ، وَعَدُمهههُه، وِههههي َمْسهههَأَلٌة َيْ هههدو َأَ ُرهههها ال ِ نهههًا فهههي رإلهههُ  (1)
طًا عاِرض ِطة َتَوإل  ُر الكامَة، أو ِتْاك الُمَتَوإل  ْمَاة التَّي َتَتَصدَّ َِ  ًا.ال

يهاُدِة، والَحهْذِ ، واأَِلهَّ   (2) َتحْق ُق أْمِن الاَّْبح، وههي َمسهَأَلٌة َتَت هدًّح فهي الاَّ
 الا ََّنة الُمتَطَرفِة، والَوْصِل والَفْصِل.

ههْر   (3) سْثههَرة االإْلههِتعماِل التَّههي َتْفههِرُ  إُلههْاطاَنِا عاهه  مسههائل النَّْحههو، والصَّ
ياَدة، واالتِ صهاِل، واالْنفِصهاِل، أيضًا، وهي َمْسأَلٌة َتْ دو في الحذِ ، والا ِ 

إْلهههههُ لِههههها  لههههه ال ُيغهههههاِيَر الَمْنُطهههههْوُق  هههههاِت التَّهههههي َتْسهههههَتْدعي ُمطاَ َقهههههة الرَّ والاغ 
ماة مهن َحْ هث تخْفيُفِها، وَنْقهُل  َِ ُِ ال المالتوَ ، وهي َمْسَأَلٌة َتَت دَّح في رإْل

اِسِن ف اِا.  ًحَرِسَتِا إل  الس 

ْمهَاة عاه  سراَهُة َتوالي اأمثاِل، وهي  (4) َِ َمْسأَلٌة َتَت دَّح الُوضوٍح فهي رإْلهُ ال
 واٍو، أو ياٍ ، أو َأِلٍَّ.

ههْرهَية، وهههي َمْسههَألٌة َتت ههدَّح فههي تْكث ههر اَأْوجههه،  (5) الخالفههاُت النَّْحويَّههة، والصَّ
ْمههههَاة، واأَِلههههَّ الا ِ نههههِة، والَفْصههههِل والَوْصههههِل، والَحههههْذِ ،  َِ سمهههها فههههي رإْلههههُ ال

. ياَدِة، نما مرَّ  والاِ 

ُِ، والتَّْوِن هههِد، وا ْشهههبا ،  (6) هههروَرة، والت فخهههي هههذوه، والضَّ مسهههائل ُأْ هههرح، نالش 
. ، واأَلغاز، واَأحاجي  ِِ  والَغاِط
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يادة، والَحْذِ ، وَعهَدل إْع هال  (7) َرإْلٌُ الُمْصحَِّ، وهي َمْسَأَلٌة َتَتَ َدح في الاِ 
 اليا ، وغ ر هلك.

ٍو  لددة الددأَلخطُّ   والكألفددادِ ، ص ِمددْن هددذه انْوجددهوَبْعددُْ فددييِ ي  ْوُةددو  ددال َتددَروُّ
ْسدِم، وَت ودِرَو، ويمكدن  ْن َأَلحقد   دَْ قواِةدُْ الرو  َوْجٍه واِ دٍْ فَمسدوِ تاٍت، لألألو و

،  واالفِ راُد في هذه المسائل  ما يْأتي: الألووِ ْرُْ
ْمَاُة عا  َأِلٍَّ أي ًا نانن َحَرسُتِا، وَحَرسُة ما َفْ َاِها، متَطرَّ  (1) َِ َُ ال فهًة أْن ُتْرإَل

َُ عاهه  أِلههٍَّ،  ههَطًة، أو فههي َصههْدِر الكامههة، عاهه  أن ُتْرإَلهه سانههن أو َمَتَوإلِ 
.  سما مر 

َ َر التََّخا ص ِمْن توالي اَأْمثاِل، لُيطااِلَق الَمْنُطْوُق الماْلُتْوَ .  (2) ِْ  أْن ُي

(3)  ،ٍُ أْن ُتْكَتَ  اأَِلَُّ الا ََّنةً  عَصِويًَّة أي ًا نان أْصهُاِا، فهي الَحهْرِ ، واالإْله
، والُمْعَرِ .  والِفْعِل، في الم ني 

يادة لتحقْ ق أْمِن الاَّْبِح، لُيطااِلَق الَمْنُطْوُق المالُتْوَ . (4)  أالَّ ُيصاَر إل  الاِ 

أالَّ ُيصهههاَر إلههه  الَحهههْذ  َتْخِفيفهههًا لكثهههرة االإلهههِتعْمال، أو لتهههوالي اَأمثهههال،  (5)
 لُيطاالَق الَمْنُطْوُق المالُتْوَ .

ْدُغمان َحْرفههههًا واحههههدًا فههههي الكامههههة الواِحههههدة، وأْن أْن ُيْكتَههههَ  الحرفههههان الُمهههه (6)
 ُيصاَر إل  اْ ِتيار وْجِه واِحٍد في الكامت ن.

أالَّ ُيصهههاَر إلههه  الَفْصهههِل، والَوْصهههِل إالَّ فهههي المواِضهههِع القياإِلهههيَّة، وعايهههه  (7)
ٍد في هذه الِمْسألة إل :  ف نَّني أْدُعو الال َتَرد 

بُة َترْ  (أ)  س بًا َمْاجي ًا َمْفُصْوَلًة. أْن تْكَتَ  اأَلفاظ المرنَّ
ا. ( ) ِْ  أْن ُتْفَصَل الظ رو  المُضافة إل )إْه( عَن

 )ج( أْن ُتْفَصَل اأإْلماُ  الَتي ُتْوَصُل اله )ما( الاَّاِئدة أو االإلمي ة.
( وأ واتِا عن)ما( اأإلمي ًة .  )د( أْن ُتْفَصَل )إنَّ

( عن)ما(اإلهمًا  أو )هه( َفْصُل )َعْن(، و)ِمهْن(، و)فهي(، و)أل(، و)حتَّه 
 َوْصُاِا عا  َحَس  الَوْجِه المختار في ا دغال.
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)و( َفْصُل ما ُيَعد  ِمْن  ا  حرو  ال ال، أو الَنْص  عن)ال( الناهَيهة، 
ا عا  َحَس  الَوْجه المختار في ا دغال. ُِ  أو َوْصا

هههْرفَية َعهههْن )مههها( الاَّائهههدة أَو ْوصهههاِا عاههه  َحَسههه   )ز( َفْصهههُل )إْن ( الشَّ
 الِوْجه المختار في ا دغال.

)خ( َفْصل أن الَمْصدري ة النَّاصبة لامضار  عن)ما( الت ي ُتَعد  ِعوضًا، 
ا عاه  َحَسهِ  الَوْجهِه  ُِ ها أْنهن ُمْنَطِاقهَا اْنَطَاْقهُن، أو َوْصها سما فهي: أمَّ

 المختاِر في ا ْدغال.
ههذا المحهذوِ ، )ط( َفْصُل  عِض الحروِ  الَمْحذوِفِة اآلَ هِر  عهد َنْتهِ  

 سما في هذا، وَأْضرا ِه، وَعاْماِ ، وِمْاَقْوِل، وهأنتُ، وهأناها.
) ( َفْصههُل االإْلههماِ  التَّههي ُحههِذَفن اأَِلههَّ ف ِهها  عههد نْتههِ  هههذه اأِلههَّ ، 

 سما في أوالئك، وإإلماع ل، وإإْلحاق، وأْضراالِا.
، )ك( َفْصهههُل  ْعهههِض اأإْلهههما  عن)مههها( المصهههدرَية، نمههها فهههي: ُنهههلَّ مههها

 ووْفَن ما، وأْضرااِلِا.
ههاهِ ، نمهها فههي وْيكأنَّههه،  )ل( َفْصههُل مهها ُيْمِكههُن أْن ُيَعههدَّ َوْصههُاُه ِمههْن  هها  الشَّ

 وُيسَتْثن  ِمْن هذا الَفْصِل ما َيْأتي:
  ما َيْمكُن أْن ُيَعَد ِمْن  ا  الكامة الواحدة  عد الَحهْذِ ، ليطهااِلَق

اة، والحمدلهههة، والرَُّجهههل، الَمْنُطهههْوُق المالتَهههْوَ ، نمههها فهههي: الَبْسهههم
ا ِمهههْن  ههها  الكامهههة  والَوَلهههِد، وامصهههبال، وَح َّهههذا، والَح َّهههذا إن ُعهههدَّ

 الواِحَدة.
   ،ُالكامهههاُت التَّهههي عاههه  َحهههْرٍ  واِحهههٍد، نمههها فهههي: َفِمههها، وبهههه، ولكههه

؟ َُ  وإلأهُنُر، وِفْه، وِعْه، وَحتَّاَل، وعالَل، وإالَل، وهي

 ها  في نلَّ اأإلماِ  الال اإلتثناٍ .أْن ُتكْتَ  التَّاُ  الَمْربوفًة  (8)
 أْن ُتْكَتَ )إَهن(  الن ْوِن في ُنلِ  َمْوِضع. (9)
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أالَّ ُيصاَر إله  َفْطهِع َأِلهَّ الَوْصهِل إالَّ فهي المواِضهَع الت هي ال اُلهدَّ ِمهْن  (10)
أْن ُيطاالَق الَمْنُطْوُق  ف ِا المالتوَ ، نما في: يا ألاُِ، وَأل َته، وُأستُهْ ، 

   الِما.وِإإْلَتْغِفر مسمَّ 

 أْن ُيصاَر إل  نقِط اليا  المع مة ليطااِلَق الَمْنُطْوُق المالَتْوَ . (11)

ُِ َعَصهههِويًَّة، نمههها فهههي: يههها  (12) أن ُتْكتَهههَ  اأَِلهههَُّ الم دَلهههة ِمهههْن يههها  المهههتكاِ 
 َحْسَرتا.

أْن ُتْكتَههههَ  اأَِلههههَُّ، أو اليههههاُ ، أو الههههواو التَّههههي ُيههههَتَخاَُّص  َحههههْذِفِا مههههن  (13)
اسنَ   ْ ن.الْتِقاِ  السَّ

َ ههَر ا لغههاُز، والتَّعمَيههُة فههي الَكْتهه ، وال إلههيمَّا مهها ُيطاِلُعنهها فههي  (14) ِْ أْن ُي
 الَوْصِل، والَفْصِل.

أن ُيَنبَّههَه عاهه  اأغههالِط ا مالئيَّههة التَّههي َتُعههْود إلهه   عههض الاَِّ ههات،  (15)
ال وريَّال وفائُ  سما في: َضَر  وَظَر ، وفد وغد، وفاِدِر، وغاِدر، ورجَّ

ُِ، وأْضراالِا.وفايُ، و فاإلِ   ُِ وجاإِل
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