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 )منظومة وحاشية(: يف قواعد اإلمالء العذراء

 محد بن صاحل القمرا النابت تأليف:

 (إمالئيةدراسة )

 د. عمر محدان الكبيسي

 1/6/0222تاريخ القبول:  14/1/0222تاريخ التقديم: 

 ــة ـمقدم

ين ،ين على من ال نبّي بعدهوصالة وسالمًا دائم   ،حمدًا هلل وحده آله  غامر 
 .وصحبه وجنده

 :دـوبع
 :منها ،فقد لفت نظري في هذه المنظومة المقتضبة الرشيقة أمور

هـذه  ،فـي نظـ  العلـو  لتسـهيلها وحفظهـا (بـار  اهلل فـي جهـوده )طريقة السلف  .أ 
 .الطريقة التي ندر في هذا العصر مقتفوها

 .ندرة من نظ  في مجال اإلمالء .ب 
 .كما سيأتي ،صغر سّن ناظمها .ج 
 .واحد حيث نظمْت في يو  ،مدة نظمها .د 

ألضــعها بــين يــدي طــالب  ،دراســتهابعــد هــذا هــو الــذي دفعنــي الــى نشــرها 
 .واقتفاء أثرها ،لإلفادة منها ،العل 

تناولــْت  ،تشــتمل علــى أربعــة وأربعــين بيتــاً و  ،منظومــة فــي قواعــد اإلمــالءالو 
 :قال ناظمها ،من قواعده خمساً 

ـــــــــــــــــــــــــــْو  ة  ه ــــــــــــــــــــــــــــذ ْبت ه ا ها أ ْرج   ف ه ـــــــــــــــــــــــــــذا
 

ـــــــــــــــالءا  ْم ـــــــــــــــد  اإلا ْنت ها ق و اعا ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــْد ض   ق 
 

ـــــــدا  ـــــــن  اْلق و اعا ـــــــ   ما ْم ـــــــى خ  ل  ْت ع  ـــــــو   ح 
 

دا  ــــــــــــــاجا ــــــــــــــل  س  ــــــــــــــاء  ك  ــــــــــــــا د ع  ــــــــــــــْو باه   أ ْرج 
 

ـــــــــــــــفْ  ـــــــــــــــ   ف ت ـــــــــــــــاء  و أ لا ل  اْله ْم ـــــــــــــــاأل و   ف 
 

ــــــــــــط  و الل ْفــــــــــــظ   و اْلخ 
ــــــــــــرافْ   ك ــــــــــــل  ق ــــــــــــْد ع   و 

 

                                                 
 بية المتحدةاإلمارات العر / جامعة االتحاد/ رأ  الخيمة. 
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 القاعدة األولى: في كتابة الهم ة.
 .مبسوطةوالقاعدة الثانية: في التاء المربوطة وال

 والقاعدة الثالثة: في األلف الممدودة والمقصورة.
 والقاعدة الرابعة: فيما يخط  وال يلفظ به.

 والقاعدة الخامسة: فيما ي لفظ  به وال ي خط .
ن ل  تكْن كلها ،والحقيقة أن هذه القواعد الخم  هي أبر  قواعد اإلمالء  .وا 

بـرا  مـا كـان  ،ا تولى شرحهاومما ي يد المنظومة جمااًل وكمااًل أّن ناظمه وا 
فــأغنى الــدار  عــن كثيــر مــن االجتهــادات التــي قــد  ،يقصــده فــي كثيــر مــن عباراتهــا

 .يضطر اليها
ـــد فـــي هـــذا  ـــا فـــي ابـــرا  هـــذا الجهـــد الفري آمـــل أن أكـــون قـــد حـــالفني التوفي

لنكـون بـذل  قـد وصـلنا مـا انقطـ   ،عله يكون أسـوة لمـن شـاء أن يتأسـى بـه ،ال مان
 .سلفنا الصالح رضوان اهلل عليه  من وشائج م 

فـــي هـــذه الدراســـة بعـــد المقدمـــة مقتصـــرًا  -ان شـــاء اهلل  –ســـيكون عملـــي و 
 :على
   وأشهر المؤلفات فيه قواعد اإلمالء،عل. 
  ترجمة موج ة للناظ. 
 ات المنظومةيم . 
 المنظومة مصادر. 
 على المنظومة اتاستدراك. 

 (.الال  الشمسية والقمرية) 5ملحا رق  ال 

 (.ما يوصل بغيره من الكلمات) 2ملحا رق  ال 
 (.عالمات الترقي ) 3ملحا رق  ال 

 (.المحذوفات من الحروف) 4ملحا رق  ال 

 األسماء التي تبـدأ بهمـ ة تتمة و  ،اللينأحرف في مجال  وضيحت) 1ملحا رق  ال
 (.الوصل

  حاشيتهاعرض المنظومة و. 
  المصادر والمراج. 



 م0242هـ/4114                                       ( 75العدد ) –آداب الرافدين 

 591 

 ترمجة خمتصرة للناظم

  قطري المولد والنشأة .يبن صالح القمرا النابت المرّ االس : حمد. 
  :7/4/0891تاريخ الميالد .  
 امتيا ، وعنوان الرسالة )العقود التي  المؤّهل: ماجستير في الفقه المقارن بتقدير

 (ال يجو  اجتماعها م  البي 
 الشــيخ مصــطفى كمــال،  حفــْظ القــرآن كــاماًل بروايــة حفــع عــن عاصــ  علــى

 .الرحمن حافظ عبد علو  الشرعية على يد الشيخ الدكتورأصول ال ىوتلقّ 
 و)اآلجرومية( على الشيخ حافظ السال (، در  )مختصر خليل(، و)دليل. 
 التقريـب( ) ودر  ،عبـد اهلل الشـنقيطي كاملـة ودر  ألفية ابن مال  علـى الشـيخ

 .سعيد بن محمد المّري :للنووي وباقي علو  الحديث على يد الشيخ المحّدث
  جم   من الشيوخ مشافهًة وكتابةً  اإلجا ة في الكتب السّتة وغيرها على يدأخذ. 

 :اتــاملؤّلف

التعريفات الندية على المنظومة البيقونية: كتبها للمدّرسين على نهج المتأخرين  .5
 .المحّدثين، وهي مطبوعة على الشبكة من

ي روضة الناظرين علـى ريـاض الصـالحين: حاشـية علـى الكتـاب المـذكور، عنـ .2
 .الحديثية والتربوية، وداف  عن اإلما  النووي بشّدة فيها بالناحية

العــذراء فــي نظــ  قواعــد اإلمــالء: وهــي منظومــة مختصــرة، حــوْت علــى أصــول  .3
وعليهـا  ،"فوائد مدونـة عنـدي مـن شـيوخي نظمت  فيها" :قال عنها اإلمالء، عل 

 (.وهي التي بين أيدينا) .الشبكة على حاشية مختصرة، وهي مطبوعة

المحــّدث  هالعقــد الفريــد علــى نظــ  الشــيخ ســعيد: وهــو شــر  علــى منظومــة شــيخ .4
 .وهي مطبوعة على الشبكة ،ي بأمر منهالمرّ  سعيد بن محمد

 .ت  الشر يشرحها ول   :ينمختصر روضة الناظر  .1
المســت اد علــى الــ اد: وهــي حاشــية توضــيحية مقارنــة علــى مــتن  اد المســـتقن ،  .1

العلمـاء مـ  األدلـة ومـن ثـ   رّجـح مـا  أقـوالعـرض المسـألة الفقهيـة و  صـور فيهـا
 .مجلدات الحاشية في ثالث . وتق يهترّجح لد
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المشـكاة فـي أحكــا  ال كـاة: وهـي أول رســالة كتبهـا، فّصـل فيهــا مـذهب المالكيــة  .1
 .ال كاة، وهي من أجمل ما لّخع في بابه في

وصـحيح األمثلـة مـن القـرآن  المفهـو  علـى مقّدمـة ابـن آجـرو : عنـي فيـه بـذكر .1
مطبــوو وموجــود  تــذليل صــعاب هــذا العلــ  للطــالبين، وهــو الســنة فقــط، وحــاول

 .كة العنكبوتيةعلى الشب
ــة المالــ  علــى شــر  ألفيــة ابــن مالــ  أو ال .9 وضــيح والتــذييل علــى شــر  ابــن تمّن

حاشــية كالمــدّر ، تشــر  كــال  ابــن عقيــل بأســلوب معاصــر مــ   عقيــل: وهــي
أن يكتفــي العــال  الشــرعي  المؤلــف اولوحــ المتقــّدمين، المحافظــة علــى عبــارات

 .والهم  والتسهيل عن غيرها من متون النحو كالكافيةبهذه )المّنة( 

أمّد اهلل في عمر شيخنا الفتّي، وكتب له االستقامة على هـذا الـنهج التراثـي 
وكلنــا أمــل  أن ت خــر المكتبــات بمؤلفاتــه العلميــة التــي يتوســدها صــاحبها بعــد  ،الثــرّ 

 ار البقاء. الرحيل الى د

 قواعد اإلمالءعلم 

 ر املؤلفات فيهوأشه

 ،والهجـــــاء ،وعلـــــ  الخـــــط ،وعلـــــ  الكتابـــــة ،علـــــ  الرســـــ  هـــــذا العلـــــ  ويســـــمى
 .واإلمالء

 :والرس  ثالثة أنواو
 .رس  المصحف الشريف .5
 .رس  العروضيين .2
 .رس  مصطلح عليه .3

فهـو علـى حسـب مـا رسـ  فـي المصـحف "اإلمـا " وال  :فأما رسـ  المصـحف الشـريف
 .ف  ـ  خالـ  ي

والحـرف  ،ككتابـة التنـوين نونـاً  ،فهو علـى حسـب الملفـوظ بـه :وأما رس  العروضيين
 .ونحو ذل  ،المشدد بحرفين

 .وهذان الخطان ال يقا  عليهما
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 :(الكتـــاب المـــتم ) :قـــال عبـــد اهلل بـــن درســـتويه فـــي كتابـــه المتـــرج  بكتـــاب
 ،وخــط العــروض ،خــط المصــحف ألنــه ســنة :فــي الخــط والهجــاء خطــان ال يقاســان)

 (1).(ألنه يثبت فيه ما أثبته اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه
بـأنواو  ىعنـ"علـ  الخـط" علـى العلـ  الـذي ي  وقد اصطلح أخيـرًا علـى اطـالا 

 .وغيرهاالخطوط من نسخ ورقعة وثلث وديواني وكوفي 
ولـــي  مـــن علـــ   ،علـــ  مســـتقل(كمـــا يســـمى قـــديماً الخـــط  أو)اإلمـــالء  وعلـــ 

نمــا ذكــر  .النحــو ه النحويــون فــي كتــبه  لضــرورة مــا يحتــاج اليــه المبتــد  فــي لفظــه وا 
 .(2)وألن كثيرًا من الكتابة مبني على أصول نحوية ،وفي كتبه

مقدمــة فــي  (الشــافية فــي علــ  التصــريف)وقــد ذكــر ابــن الحاجــب فــي آخــر 
 .(3)الخط

 (همـ  الهوامـ  فـي شـر  جمـ  الجوامـ )فـي آخـر كتابـه  السيوطي ذكر كما
 .(4)خطخاتمة في ال

"اتمـــا   :وذكـــره باعتبـــاره علمـــًا مســـتقاًل فـــي كتابـــه "النقايـــة" وشـــرحه المســـمى
 .(5)عل  الخط :الدراية لقراء النقاية" العل  الثامن

طــالا "علــ  اإلمــالء" علــى الرســ  المصــطلح عليــه فــي هــو المشــار اليــه  اليــو  وا 
 .هذه الدراسة

 :ومن ذلك ،نثرًا ونظماً  وقد ألف جماعة من العلماء في هذا العلم
                                                 

القاس  محمود بن عمر  يبأل ،الكشاف عن حقائا التن يل وعيون األقاويل في وجوه التأويل( 5)
دار احياء التراث  ،عبد الر اا المهدي :تحقيا ،هـ(131)ت ال مخشري الخوار مي 

 .5/19 ،بيروت ،العربي

بن أبي بكر السيوطي جالل الدين عبد الرحمن لإلما  في شر  جم  الجوام   هم  الهوام  (2)
 .3/121 ،مصر ،المكتبة التوفيقية ،عبد الحميد هنداوي :تحقيا ،(هـ955)ت

 ،عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي وجمال الدين أب، الشافية في عل  التصريف (3)
 ،المكتبة المكية ،5ط ،حسن أحمد العثمان :تحقيا ،هـ(141)ت الحاجب بن المعروف با

 .531/  5 ، 5991/ هـ5451مكة 
 .3/155 هم  الهوام  (4)
الشيخ ابراهي   :تحقيا ،إلما  جالل الدين عبد الرحمن السيوطيلاتما  الدراية لقراء النقاية،  (1)

 .252 ، 5911/ هـ 5451 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،5ط ،العجو 
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 بـــد اهلل بـــن العبـــا  الصـــولي "أدب الكتـــاب" ألبـــي بكـــر محمـــد بـــن يحيـــى بـــن ع
بمصـر سـنة طب  في المطبعة السـلفية  ،هـ( 331)هـ( وقيل 331سنة ) ىالمتوف

ث  قامت بتصـويره بعـد ذلـ  دار  ،( بعناية الشيخ محمد بهجت األثريهـ5345)
 .البا  للطباعة والنشر دون تاريخ

 لباب في صـناعة الخـط والكتـاب" للشـيخ  يـن الـدين عبـد الـرحمن "تحفة أولي األ
 .هـ(141سنة ) ىالمتوف ،المعروف بابن الصائغ ،بن يوسف القاهري الم ك ت ب

الطبعــة األولــى  ،قامــت بطبعــه دار بــو ســالمة للطباعــة والنشــر فــي تــون 
جمــ  فيــه بــين قواعــد الخــط  ، ( بتحقيــا وتعليــا األســتاذ هــالل نــاجي5911) ســنة

 .والقل  والنماذج الخطية
  جـام  محاسـن كتابــة الكتـاب" للشـيخ محمــد بـن حسـن الطيبــي مـن رجـال القــرن"

نشـر  ،طبـ  بتحقيـا الـدكتور صـال  الـدين المنجـد فـي بيـروت ،العاشر الهجري
 . (5912دار الكتاب الجديد سنة )

 أبــــي بكــــر الســــيوطي  "رســــالة فــــي علــــ  الخــــط" لجــــالل الــــدين عبــــد الــــرحمن بــــن
 .رسالة صغيرة تق  في ثالث صفحات ،هـ(955سنة ) ىالمتوفالشافعي 

"التحفـة البهيـة والطرفـة الشـهية" فـي مطبعـة  :طبعـت ضـمن مجموعـة رسـائل بعنـوان
( ثــــ  قامــــت بتصــــويرها دار اآلفــــاا 14هـــــ( ع )5352ســــتانة ســــنة )الجوائــــب باأل

 .هـ(5455الجديدة في بيروت سنة )
منظومـة لطيفـة تقـ  فـي  ،سنجاري"منظومة في الخط" للشيخ محمد بن حسن ال .5

ـــاً 531) ـــر ا حبيـــب  ،( بيت طبعـــت فـــي آخـــر كتـــاب "خـــط وخطاطـــان" تـــأليف مي
المطبــــــوو فــــــي مطبعــــــة أبــــــي الضــــــياء توفيــــــا فــــــي اســــــتانبول ســــــنة  ،اإليرانــــــي

 .هـ(5351)

 
 :ولجماعة من المتأخرين كتب كثيرة في هذا العلم منها

نشـــر مكتبـــة الفـــال   ،"أصـــول اإلمـــالء" للـــدكتور عبـــد اللطيـــف محمـــد الخطيـــب .5
 . (5913الطبعة األولى سنة ) ،بالكويت
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نشــــر مكتبــــة دار التــــراث بالكويــــت ســــنة  ،ثــــ  طبــــ  ثانيــــة فــــي مطبعــــة الفيصــــل
(5911) . 

ــي  ابــراهي  .2 دار طبعتــه  ،"اإلمــالء والتــرقي  فــي الكتابــة العربيــة" لاســتاذ عبــد العل
 .دون تاريخ ،غريب للطباعة في القاهرة

وآدابه" للشـيخ محمـد طـاهر بـن عبـد القـادر الكـردي المكـي "تاريخ الخط العربي  .3
 ،طبـ  فـي المطبعـة التجاريـة الحديثـة بمصـر ،هـ(5455سنة ) الخطاط المتوفى

 .هـ(5311نشر مكتبة الهالل في مصر سنة )

"حسن الدعابة فيمـا ورد فـي الخـط وأدوات الكتابـة" للشـيخ محمـد طـاهر الكـردي  .4
ي مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي بمصــر ســابا الــذكر، رســالة صــغيرة، طبعــت فــ

 .(1)هـ(5311) سنة

مكتبـة نشـرتها رسـالة صـغيرة  ،"قواعد اإلمالء" للشيخ عبـد السـال  محمـد هـارون .1
 .هـ(5451سنة ) ،الطبعة الخامسة ،الخانجي بالقاهرة

"المطــال  النصــرية للمطــاب  المصــرية فــي األصــول الخطيــة" للشــيخ أبــي الوفــاء  .1
طب  فــي مطبعـــة ،هــــ(5295هــوريني المتـــوفي ســنة )نصــر بـــن نصــر الوفـــائي ال

 .هـ(5352وسنة ) (هـ5211بوالا بمصر سنة )

 .هـ(5354كما طب  في المطبعة الخيرية في مصر سنة )

"المفـــرد العلـــ  فـــي رســـ  القلـــ " للشـــيخ أحمـــد بـــن ابـــراهي  بـــن مصـــطفى الهاشـــمي  .1
 .هـ(5312المتوفي سنة )

فـي مطبعـة حجـا ي بالقـاهرة دون طب  عدة مرات، منها الطبعة السادسـة عشـرة 
 .تاريخ

 :منظومات اخلط واإلمالء عرب التأريخمن 

 قصيدة رائية في الخط المنسوب وأدواته: 
                                                 

 :ذخائر الشرقيةال :لالست ادة من المراج  العربية المتعلقة باإلمالء والخط يراج  كتاب( 5)
 :. وانظر كتاب292 ، 5999 ،دار الغرب اإلسالمي ،5ط ، (5992) كوركي  عواد

القاضي بالمحكمة الكبرى  ،الدليل الى المتون العلمية للشيخ عبد الع ي  بن ابراهي  بن قاس 
 .(وما بعدها )بتصرف يسير 191ع ،هـ 0241دار الصميعي  ،بالرياض
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  (هـ423)المعروف بابن البواب الخطاط الشهير  ،علي بن هالل :نظمها
استقصــــى فيهــــا أدوات  ،بليغــــة) :قــــال عنهــــا حــــاجي خليفــــة فــــي كشــــف الظنــــون

 (.الكتابة
  (1) .ية في دار الكتب المصريةمنها نسخة خط

 أرجو ة في عل  الخط: 

 (2)(.هـ 115)الو ير عون الدين يحيى بن هبيرة  :تأليف
  تحفــة الطــالب منظومــة فــى رســ  الخــط / بــدر الــدين يوســف بــن عبــد الــرحمن

)مخطوطــة فــي المكتبــة المرك يــة / و ارة األوقــاف المصــرية  يالبيبــانى المغربــ
 .(114 :تحت رق 

  ي رس  الخطمنظومة ف: 

 (3)(هـ 5212صالح بن أحمد بن يحيى الموصلي السعدي ) :تأليف
 نظ  لآللئ السمط في حسن تقوي  بدي  الخط :األسرار األربعة: 

 5211)هـــ أحمـــد الرفـــاعي القســطالي األندلســـي الغرنـــاطي  5224نظمهــا ســـنة 
 (4).هالل ناجي (على مخطوطتين من الرباط)حققها  (،هـ

 القراء والكتاب بهجة الطالب وتحفة. 

مكتبـــة  وكيـــل ،المـــالكي البـــبالويللشـــيخ محمـــد بـــن علـــي  ،منظومـــة فـــي الخـــط
( 11تقـــ  فـــي ) ،هــــ(5313ســـنة ) المتـــوفىو  ،هــــ5219المولـــود ســـنة  ،الخديويـــة

 .بيتاً 
 .هـ 5351فرغ من نظمها وطبعها سنة 

 حمد اإلله دائ  اإلحسان             أفضل ما يرس  بالبيان          :أولها

                                                 

دار الكتب  ،هـ(5511حاجي خليفة )ت  :مي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسا :انظر (5)
 .331-331 ،والذخائر الشرقية ،155/ 5 ، 5992 / هـ5453 ،بيروت ،العلمية

دار  ،52ط (، 5911هـ /  5391خير الدين ال ركلي ) :األعال  و  ،13/ 5كشف الظنون  (2)
 .511/   1 ، 5991،بيروت ،العل  للماليين

 .349 :شرقيةانظر الذخائر ال (3)
 .291 ،انظر الذخائر الشرقية (4)
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الحلبــي بمصــر البــابي طبعــت ضــمن مجمــوو مهمــات المتــون المطبــوو فــي مطبعــة 
 (1).هـ(5319الرابعة سنة ) الطبعة

 
 :في مؤلفات اإلمالء (العذراء)أما اسم 

تنسب الى ابراهي  بن  ،الرسالة العذراء :فقد عثرت  على رسالة تحت عنوان
ــــاهـــــ219المــــدبر ) ــــار   :( تحقي مطبعــــة دار  (، 5912 -هـــــ  5315)د.  كــــي مب

 .نفسه المحقا وقد ترجمها الى الفرنسية ، 5935الكتب المصرية / القاهرة 
بــل ألبــي اليســر ابــراهي   ،ســت البــن المــدبريوالظــاهر أن الرســالة المــذكورة ل

بــن محمــد الشــيباني المعــروف بالرياضــي الكاتــب الــذي تــرأ  ديــوان اإلنشــاء لبنــي 
 .ـه 291والمتوفى سنة  ،األغلب ث  للفاطميين

البالغــــة  مــــوا ينالرســــالة العــــذراء فــــي ) :وقــــد طبعــــت مــــؤخرًا تحــــت عنــــوان
ــــالكتا أدواتو  ــــي اليســــر الشــــيباني (ةب ــــا الــــ ،ألب ــــد الوهــــاببتحقي  ،دكتور يوســــف عب

 (2). 2551عا   ،وصدرت عن دار الطالئ  بالقاهرة

 ةــاملنظوم اتميز

 .فحسب بيتاً  حيث اشتملْت على أربعة وأربعين صغرها .5
ن عامًا حين ناظمها ستة وعشرو  حيث اّن سنّ )ها صغر سّن صاحب .2

 (3).(نظمها
 .حيث  نـ ظمْت في يو  واحد ،قصر وقت نظمها .3
 .ندرة من ينظ  العلو  في  ماننا .4
 .أشهر مؤلفات اإلمالء :، كما مّر فيندرة المنظومات في عل  اإلمالء .1
 مما ال نكاد (المنظومة على صغر) القواعدبعض التفصيل الدقيا لج ئيات  .1

قال  اذ ة حاشيته، وقد ذكر ذل  في مقدمنجده اال في الحواشي والمطوالت
                                                 

 وما بعدها. 191ع ،والدليل الى المتون العلمية ،292 ،كتاب الذخائر الشرقية انظر (5)
 مجلة تراثية فصلية، تصدرها و ارة الثقافة والفنون الجمهورية العراقية)وانظر مجلة المورد  (2)

 . 5/15واألعال   ،324 ،رقيةوالذخائر الش ،وما بعدها 43ع 2و ( 5913بغداد 

 السيرة الذاتية للناظ  في مقدمة البحث. :انظر (3)
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)وقد حوْت م  صغرا حجمها على قواعد كّلية، ت غني عن كثير من  :فيها
 (1).التي ال توجد اال في المطوالت( التفصيالت

 .ثيبات   يتب  الناظ   عذراء ه  أن ذه المي ات، فإننا يحدونا األمل له

 ةــمادر املنظوــمص

انمـا هـي فوائـد مـن )أّن المنظومة  على نع الناظ  في مقدمة شرحه للمنظومة .5
عبد  الشيخلذل  فالذي يظهر أن ما تلقاه الناظ  من شيخه  (،شيخي ومطالعتي
ومـــا طالعـــه فـــي  ،الـــذي در  علـــى يديـــه ألفيـــة ابـــن مالـــ  كاملـــةاهلل الشـــنقيطي 
 .قواعدهااليها المنظومة في  التي استندتْ  رئيسةيشكـّل الركي ة ال ،بطون الكتب

ــــ  اإلمــــالء محــــدودة ــــو  أّن موضــــوعات عل ــــه ،ومــــن المعل  ،تتكــــرر فــــي كتب
القواعــد  ،شــأنها شــأن أّي علــ  مــن العلــو  النظريــة ،وطــرا متنوعــة ،بأســاليب شــتى

ولكـّل عصـر  ،لكـن أسـاليب عرضـها ال تقـف عنـد حـّد أو عصـر ،تكـاد تكـون واحـدة
  .بل أساليبه ،أسلوبه

وقـد أبـدو فيهـا  ،ْت فـي عصـرنا أسـاليب تفـوا التصـور والحصـروقد استجدّ 
فـيه  موروثـات أن تضي  أجيالنا مبتكروها ومنظموها ابداعًا خشينا في  حمته على 

تقان ْن كانتْ  ،أسالفنا المشرقة من حفظ وا   قـد تعيـد أمثـال هـذه المنظومـة المباركـة وا 
ويعرضــوا عــن  ،واهرهأن يأخــذوا مــن كــّل عصــر جــفــي لنــا األمــل فــي جيلنــا الجديــد 

 .سفاسفه
ذه المنظومـــة اّن موضـــوعات علـــ  اإلمـــالء ال تكـــاد تتعـــدى المـــذكور فـــي هـــ

 (اإلمـــالء واإلنشـــاء قواعـــد الوســـيط فــي)صــاحب كتـــاب  ختصـــروقـــد ا ،واســتدراكاتها
  :في أربعة أقسا فحصرها  ،موضوعات اإلمالء

 ويشمل الهم ة واأللف ،اإلبدال. 
 ةوتشمل الحروف الم اد ،ال يادة. 
 ويشمل الحروف المنقصة ،اإلنقاع. 

                                                 

: اذا   -مثال  –انظر: من هذه التفصيالت  (5) البيت الثاني من: باب كتابة الهم ة: )فصل 
 .كانت الهم ة  في أّولا الك لام ة( والبيت األخير من: )فصل في الهم ة المتوّسطة(
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 (1).ويشمل ما يجب فصله أو وصله في الكلمات ،الوصل والفصل 
بهجة الطالب وتحفة )اقتبسها من منظومة  ،ضمـّن الناظ  منظومته أبياتًا ثالثة .2

  :وهي ،(القراء والكتاب
ــــــــــْحب ةا  ــــــــــي )أ ول ــــــــــى( ااشــــــــــار ة  أ ْو ص  ف  و 

 

ــــــــــــو   ْشـ ـــــــــــو او  ح  ( اْل ـــــــــــذ ا )أ والت   ًا أ ْثباـــــــــــتا ك 
 ج

ــــــــــ ار ةا اْحـــــــــذافا  شـ  و أ لافـــــــــًا فـــــــــي اْســـــــــ ا اإلا
 

ـــــــــــفا   ـــــــــــا ت ْنصا ـــــــــــد  ف اْحف ظ ْنه  ـــــــــــْ  ال ا ب ْع  م 
ـــــــرافْ   ــــــذ ا   ه ـــــــا الت ْنباْيـــــــها فايـــــــــْها ق ـــــــْد ع   ك 

 
ـــْذف  األ لاـــفْ   ْثـــلا )ه ـــذ ا(، )ه ه ن ـــا( ح   فـــي ما

 :يمــّر الحــديث عنهــا فــ) الخــطو  اإلمــالء منظومــة فــي بهجــة الطــالب هــذهو  
ســـنة  المتـــوفى الوي المـــالكيبللشـــيخ محمـــد بـــن علـــي البـــ (أشـــهر مؤلفـــات اإلمـــالء

 .بيتاً  سبعة وسبعينتق  في و  ،هـ(5313)
 حمد اإلله دائ  اإلحسان         أفضل ما يرس  بالبيان          :أولها
ممــا يــدعونا ) :يقــول الــدكتور عبــد اللطيــف الخطيــب) :قــال المؤلــف فــي حاشــيته .3

أللف أّن بعض النا  يخطئـون فـي النطـا بهـذا اللفـظ )مائـة(، الى حذف هذه ا
 انتهى كالمه.(فينطقونها باأللف م  أنها  يدت خّطًا وأهملْت في النطا

أصـــول )الخطيـــب كتـــاب فـــي اإلمـــالء ســـماه  عبـــد اللطيـــف محمـــد وللـــدكتور
 .ليه سابقاً اوقد أشرنا  (اإلمالء

 :المؤلـف فـي حاشـيته قـال المتطرفـة صورة رس  األلـف معرض حديثه عن وفي .4
ــاب العــرب فــي القــدي   )والــذي أختــاره مــا ذهــب اليــه الجمهــور  فهــو طريقــة  الك ّت
ــــ  أســــوًة فــــي الرســــ  بــــاأللاف  ، فحيــــث  ال تجــــد  ل والحــــديث، واألمــــر  فيهــــا ســــهل 
، فتكون مخرجًا عند اإلشكال، ومـال الـى  المقصورة فارسْمها بالممدودة ان شئت 

د يْ   .(  حفظه اهلل تعالىهذا الشيخ عبد اهلل الج 
 مؤلفـاتال ، محّدث من أصل عراقـي، لـه مـنلشيخ عبد اهلل يوسف الجدي وا
المنهـاج كتاب:  (وهو ما نحن بصدده)منها  ،األربعين أغلبها في الحديث ما يقارب

 عــــا بيــــروت  فــــيمؤسســــة الريــــان نشــــرته  ،المختصــــر فــــي علمــــي النحــــو والصــــرف
4111 .  

                                                 

، مكتبة 5ط ،الدكتور عمر فاروا الطباو ،قواعد اإلمالء واإلنشاءانظر: الوسيط في  (5)
 .51ع ،  5993هـ /5453 ،بيروت ،المعارف
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 املنظومة على  اتاستدراك

فاتته بعض على جم  مواضي  عل  اإلمالء، فقد  الرغ  من حرع الناظ  على .5
 :مثل أو استيعاب ج ئياتها  ،أبواب اإلمالء

 انظـر ،وقد استدركت  هـذا المبحـث فـي هـذه الدراسـة.الال  الشمسية والقمرية .أ 
 .5 :الملحا رق 

 .2 :الملحا رق  :انظر .ما يجب وصله بغيره من الكلمات .ب 

 .3 :الملحا رق  :ظران .الترقي  عالمات .ج 

  .4 :الملحا رق  :انظر .من الحروف –امالئياً – اتالمحذوف التفصيل في .د 
 
 (بهجة الطالب وتحفة القراء والكتاب)أنه ل  يطل  على منظومة  لناظ ذكر ا .2

تق  في و  ،هـ(5313المالكي المتوفي سنة ) الببالويخ محمد بن علي ـــللشي
 :ه على المنظومةحيث قال في مقدمة حاشيت ،( بيتاً 11)

 (.اال بعد الفراغ منها ،)ول  أّطل  على منظومة تحفة القّراء
مــا يكتـــب وال ) :بعــض أبياتهـــا، انظــر فصـــل (العـــذراء)منظومتــه علمــًا أنــه ضمــــّن  

  .وجّل من ال يسهو (،ما يلفظ وال يكتب)وفصل  (يلفظ
د سر و  ،اللينأحرف بعض التعريفات، كتعريف في  الحاجة الى توضيح أداّ  .3

 .1 :الملحا رق  انظر .المحفوظة في باب هم ة الوصلاألسماء العشرة 
 :قاعدة (في الهم ة المتوسطة :فصل)في  أورد المؤلف .4

ْن تكْن مسبوقة بحرف لين           فتنفرد بنفسها بال معين  وا 
، و (مســيئون)و(،هيئــة) :مثــل كلمــة ،ممـا اضــطره الــى ايــراد مســتثنيات علـى القاعــدة

 (.التفاؤل) و (في وضوئه)
لــو بقيــت القاعــدة علــى أصــلها مــن كتابــة الهمــ ة علــى مــا يناســب أقــوى  :وفــي رأيــي
 ( مـــ  ايـــراد بعـــض التفصـــيالتقـــانون الحركـــات :مـــا يســـميه المؤلـــفأو ) الحـــركتين

 .لكانت المستثنيات أقل
 :من هذه التفصيالت
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ــــــة، مجيئ هــــــا .أ  ــــــل: خطيئ  ــــــة الكســــــرة، مث ــــــاء الســــــاكنة بمن ل ، عــــــّد العلمــــــاء الي
  .شيئاً  ،مسيئونئ ة،هيْ 

باعتبـار  -اذا سـ بقت الهم ة المتوسطة بألف ساكنة، فـإذا كــ تبت علـى ألـف  .ب 
تكررت األلف، لذل  عدلوا عن التكرار الى كتابتها على  -أقوى الحركتين 

التكــرار  (مــن بــاب أولــى)، وكــذل  وشــاهدت  أبنــاء ه ،مثــل: تفــاء ل ،الســطر
  .وياءان ،وماءان ،واتبّوء :نحو ،الثالثي في الواو واأللف

ــأ .ج   ،مــروءة :مثــل (،اســتثناء)علــى الســطر فتكتــب  ،بقْت بــواو ســاكنةمــا اذا س 
 .مملْوء ةو 

 .واهلل أعل 
أورد الناظ  هم ات الوصل في األسماء  (ما يـ كتب وال يلفظ) :في باب .1

 .وعّدها مما يـ كتب وال يـ لفظ ،واألفعال
بيــــد أنهــــا تـــــ لفظ فــــي  ،صــــلصــــحيح أّن همــــ ات الوصــــل ال تـــــ لفظ فــــي الو  ،نعــــ 

 .وتلفظ في األخرى ،فهي ال تلفظ في احدى حالتيها ،االبتداء
ذكر الناظ  في حاشيته تعليقًا على مواض  هم ة الوصل في األسماء واألفعال  .1

وبقي  موض   ل  يذكْره  الناظ  غفر اهلل له  ) :قال (وقد عّدها اال أمر الثالثي)
: )اكتبْ  -دعا -بوهو األمر من الفعل الثالثي )كت (، فتكتب   -ادو   -ذكر 

 اْذك ْر(.
ليــــذكر هــــذا مــــن أن ي يــــد بيتــــًا فــــي منظومتــــه،  ال أدري مــــا الــــذي يمنــــ  النــــاظ 

 الموض ؟
 :-شارحاً –قال المؤلف  ،المنظومةفي الصفحة األخيرة من  .1

ت حــذ ف  نــون )عــن( و)مــن( اذا اّتصــلت بـــ)م ن(، نحــو )عّمــن تســأل؟(، و)مّمــن )
(القو ؟(، وكذل  .  نون )أن( اذا اّتصلت بـ)ال(، نحو )نصحت   أاّل تْلع ب 

ـــ  تــــ حذف بـــل قــــ لبْت حرفـــًا مـــن جـــن   ،ولـــدى التأمـــل نلحـــظ أّن هـــذه النونـــات ل
 .وهنا  فرا بين الحذف واإلدغا  ،ثّ  أ دغمْت فيه ،الحرف الذي بعدها

 :أنذا أحاول سّد ما فات الرسالة من نقع في الملحقات اآلتية وها

 (4لحق رقم امل) 
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 الالم الشمسية والقمرية

فقـد آثـرت  أن يكـون االسـتدرا  نظمـًا  ،نظرًا الى أن الرسالة منظومـة شـعرية
رحمـه  –لذل  نقلت  هذا الموضوو من منظومة الشيخ سليمان الجمـ وري  ،ما أمكن

  :بتعليا العالمة علي الضباو األستاذ المشهور بمؤلفاته –اهلل 
 اْلِفْعلِ  ُحْكُم الِم أْل َوالمِ 

 (الالم الشمسية والقمرية)
ـاال نا  أ لْ  لاـال  ا   األ ْحـر فا  ق ْبـل   ح 

ـا  رافا ـــف ْلتـ ْعـ ـار ه ـاــااْظه   أ وال ه م 
ْشـر ة   م  ْ  اْرب     ق ْبل   ـذْ  ع  ـه    خ  ْلم   عا

ـ    اْبـغا ) مانا  ج  ـفْ  ح  قايم  و خ   (ه  ــــ  ع 
ـا  ْرب ــ ا أ   فاــي ااْدغ ام ه ـا ث انايهام 

ْشـر ة   مْ  أ ْيًضـا و ع   ف ــ ا    ه ـاــــو ر 
بْ  لْ  ث     طا فْ  ت ف ْ   ر ْحًما صا  ناع  ْ  ذ ا ضا

ْر  ـن  ـظ   س وء   د وْ   لاْلك ـر  ْ  ـاـــش رايفً    
ـراي ـهْ  س م ه ـا اال ول ـى و الـال      ق م 

ي    س م ه ـا اال ْخـر ى و الال      ـهْ ــــش ْمسا
 م ْطل ـق ـا فاـْعـل   ال     ن  وأْظـهاـر  

ق ْلن ن ع ـ ْ  ق لْ  ن ْحوا  فاي  و اْلت ق ـى  ـاــــ  و 

 :تعليق الشيخ علي الضباع على األبيات اخلمسة األوىل

)األولى( اإلظهار وجوبـا   يعنى أن ال  أل المعرفة لها عند حروف الهجاء حالتان)
واو و الخاء والفـاء والعـين والقـاف عند الهم  والباء والغين والحاء والجي  والكاف وال

 .الـــودود .الكـــري  .الجليـــل .الحلـــي  .الغنـــى .البـــر :واليـــاء والمـــي  والهـــاء نحـــو اآليـــات
ــــي  .الفتــــا  ــــ  .اليمــــين .القــــادر .العل ــــة .الهــــادي .المل ــــال  القمري ــــذ ال   وتســــمى حينئ

 .حمنالـر  .الصـالة .الثـواب .)الثانية( اإلدغا  وجوبا في بقية األحرف نحو الطامـةو



 م0242هـ/4114                                       ( 75العدد ) –آداب الرافدين 

 259 

ــــائبون ــــذاكرين .الضــــالين .الت ــــا  .ال ــــدين .الن  .ال جاجــــة .الظــــالمون .الســــائحون .ال
 .(وتسمى حينئذ الال  الشمسية .الليل .الشياطين

 تعليق الشيخ علي الضباع على البيت األخري:

التقـى وجعلنـا أو  :يعنى أن ال  الفعل يجب اظهارها مطلًقا سـواء كـان ماضـًيا نحـو)
 (1).(قل نع  :ه وال يلتفت أو أمًرا نحويلتقط :مضارًعا نحو

 

                                                 

بعد ت )سليمان الجم وري للشيخ  منظومة تحفة األطفال والغلمان في تجويد القرآن  (5)
ليف المعروفة في القراءات أصاحب الت ،الشيخ علي محمد الضباو :تعليا ،هـ(5591
 .9و 1ع  ،قس  النحو والصرف والعروض ،جامعة القاهرة ،كلية دار العلو  ،ةالقرآني
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 (0لحق رقم امل)

 كلماتما يوصل بغريه من ال

عرضـــًا فــي بـــاب لــئْن ولـــئال وحينئــذ  :لثــذكــر المؤلــف بعـــض مــا يوصـــل م
 :وفي هذا الملحا حاولت  ايراد ما ل  يذكره (،–أول الكلمة  –كتابة الهم ة )
 (.حبـّذا)حّب م  ذا  :كلمة 
  بعلب  :تركيبًا م جيًا مثلالكلمتان المركبتان. 

  (.تسعمائة ،ثالثمائة) :م  المائةالمركبة األعداد من ثالثة الى تسعة 

 (ما) أينما( ،بينما ،طالما ،نعمـّا ،ليتما ،كيفما) :اسمية كانت أ  حرفية مثل. 

  باإلضـــافة الـــى الضـــمائر المتصـــلة، وعالمـــات التثنيـــة وجمـــ  المـــذكر والمؤنـــث
وحـــــروف الجـــــر واالبتـــــداء والعطـــــف  ،وتـــــاء التأنيـــــث ،الســـــال  ونـــــوني التوكيـــــد

 (1).والقس 
 

                                                 

من موق  اللغة  (نسخة الكتـرونية) ، 2551يوسف المال  :الشامل في قواعد اإلمالء :انظر (5)
.(ما يجب وصله بغيره من الكلمات)فصل  ،برعاية الدكتور مسعد محمد  ياد ،العربية
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 (1لحق رقم امل)

 عالمات الرتقيم

   هي عالمات اصطالحية توض  في أثناء الكال  أو آخره لتيسير عملية فه
 .الكال 

 الفرا بين هاتين العبارتين أّملتوألهمية هذه العالمات في فه  الكال ، لن: 
 مات فريد وأخوه في سفر. 
  (1)وأخوه في سفر ،فريدمات. 

 

 (ومواضع استخدامها ،مختصر ألهم عالمات الترقيم) 
 عالمة الترقيم

 

 ارمزه
 

 استخدامها
 

 .بعد انتهاء الكال   . النقطة
 .خير النا  أنفعه  للنا  :المثال

 .بين أج اء الجمل  ، الفاصلة
 ويا باغي الشر، أقصر. ،يا باغي الخير، أقبل :المثال
  المعطوفةبين المفردات. 

  .اس ، وفعل، وحرف :تقس  الكلمة الى :المثال

الفاصلة 
 المنقوطة

  
 
 
 

 مثال ،بين جملتين احداهما سبب لاخرى: 
 .فودو أهل   ان كنت مسافراً 

 قبل الجملة الموضحة لما قبلها: 

يعلمـون ظـاهرًا   "ولكـن أكثـر النـا  ال يعلمـون :مثل قوله تعـالى
  (. / الرو 1و1) من الحياة الدنيا"

                                                 

ْمالءا و الّتْرقاي  في اْلك افاي قال في كتاب (5)  -هـ 5423 الدكتور جمال عبد الع ي  أحمد :اإلا
هي مجموعة من الرمو  والعالمات )معّرفًا عالمات الترقي  ومبينًا أهميتها  1ع:   2553

التي تعد ج ءا أساسيا من الكتابة، حيث تساعد على بيان العالقات المنطقية بين أج اء 
 .(بعض من ناحية أخرىم  بعضها الجملة من ناحية، وبين الجمل 
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النقطتان 
 الشارحتان

:  الصحراء :البيداء ،بعد التفسير. 
 اخشوشـنوا فـإن  :-رضـي اهلل عنـه -قـال عمـر  ،بعد القول

 .النع  ال تدو 

  وحرف ،وفعل ،اس  :الكلمة ثالثة أقسا  ،بعد التقسي. 

عالمة 
 االستفها 

 :بعد جمل االستفها   ؟
 ما هدف  في الحياة ؟ :المثال

 بخير. -والحمد هلل  -اني  الجملة االعتراضية قبل وبعد  - الشرطة

  (.األرقا )وقبل األعداد 

 في بداية السطر للفصل بين كال  المتحاورين. 

 .محل المحذوف من الكال   ... نقاط الحذف
 ... ث  أنشد.وقف في ساحة المدرسة :المثال

عالمة 
 التعجب

 :بعد جمل التعجب !
 ! سبحان اهلل ! ما أشّد العواصف 

 :المثالبينهما كال  لي  من النع أصاًل. يوض   ]  [ عقوفتانالم
ان فلسفة شوبنهور ] فيلسـوف ألمـاني مشـهور[ تشـبه فلسـفة أبـي 

 العالء المعري.

 :-مثال  –يوض  بينهما كال  منقول بنصه   (  ) القوسان
 :قال اإلما  الغ الي في كتابه اإلحياء

(              )  
 مثال  –فسيري ويوض  بينهما الكال  الت-. 
د ة   .مدينة على ساحل البحر األحمر (بض  الجي  وكسرها)ج 

  كما مّر في الشرطتين ،بين المعترض من الكال. 
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عالمة 
 التنصيع

"  "  كمـــــا اصـــــطلح ) خاصـــــة باآليـــــات واألحاديـــــث النبويـــــة
 :(عليه

 ./ الضحى( 55)"وأما بنعمة رب  فحّدث"  :قال سبحانه
 :وقال صلى اهلل عليه وسل 

(1)."أفضل المؤمنين أحسنه  خلقًا"
 

 

                                                 

 ،حمد طاهر حسنينأحسن شحاته و  :و التطبيا ةبين النظري العربي اإلمالءقواعد  :انظر (5)
 . (قواعد الترقي )والشامل في اإلمالء  ،99ع  ، 5991 ،للكتاب ةالدار العربي ةمكتب ،5ط
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 (1لحق رقم امل)

 :من احلروف احملذوفات

 :مما مل يذكره الناظم

 :األلفو اهلمزة حذف .4

 :أول الكلمة .أ
 (.بس  اهلل الرحمن الرحي )اس  في  :هم ة 
 :وسط الكلمة .ب

 (.طه) (لكن) (اإلله) (الرحمن) :األلف فيمثل 
 :آخر الكلمة .ج

  مثــل ،(ذا)ســتفهامية اذا ســبقت بحــرف جــر بشــرط أال تليهــا اال (مــا)ألــف: 
 ؟مّ   ،في   

/ 5) مـــن "عـــّ  يتســـاءلون" (عـــن)وذكــر بعضـــه  حـــذف النـــون مـــن حـــرف الجـــر 
انمــا  ،بــل قلبــت ميمــًا وأدغمــت ،ولــدى التأمــل يتبــّين أّن النــون لــ  تحــذف ،النبــأ(

 .المحذوف بوضو  هو ألف ما االستفهامية
  (أنا)   هأنذا :مثل.شارةااذا تالها اس. 
 .حذف الواو .0

  ال تـــدن  مـــن  :ونحـــ ،تحـــذف واو الفعـــل المضـــارو المعتـــل اآلخـــر المجـــ و
 الخطر. 

 النمل(521)"ادو  الى سبيل رب "  ،وفي فعل األمر /. 
 داود وطاو . :تحذف الواو من نحو 
 :حذف الياء .1

 مجـــ و ، ال تـــر ا الشـــو  فـــي تحـــذف يـــاء الفعـــل المضـــارو المعتـــل اآلخـــر ال
 الطريا. 
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 اتاا اهلل يا رجل ،وفي فعل األمر. 
 اذا لـ  يكـن مضـافًا وال محلـى  ،ياء االس  المنقوع في حـالتي الرفـ  والجـر

 .ومررت  بقاض   ،جاء قاض  من المحكمة :مثل ،بأل
 يا ربّ  :يف اليها المنادى مثليجو  حذف ياء المتكل  الذي أض. 
 :حذف النون .1

  ت ب ت ي د ا  :عند اإلضافة مثل ر السال نون جم  المذكو تحذف نون المثنى{
ت ّب{ ب ها { )هودو (5:المسد)أ باي ل ه ب  و    .(1)(29 :}اان ه   م ال ق و ر 

 

                                                 

 ،دار الوفاء ،2ط ،صالح فخرى محمد :و كتابة امالءو نطقا و  أداء العربية انظر: اللغة (5)
والشامل   13ع  ،والتطبيا ةبين النظري العربي اإلمالءقواعد و   513و513ع ، 5994

صفحات )ودرو  في اإلمالء على  ( ملخع ما يحذف من الحروف :فصل)في اإلمالء 
 موق  متخصع في اللغة العربية وفروعها. (في اللغة
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 (7لحق رقم امل)

 
  األسماء التي تبدأ بهمزة الوصلتتمة ، و اللينأحرف توضيحات في مجال: 
  ؟اءهل هي شيء واحد أو أشي ،العلة وحروف اللين وحروف المد   حروف  .4

  األلف والواو والياء :العلة هيأحرف نقرأ أّن  العربيةفي كتب. 

   ّاللين هي الثالثة نفسهاأحرف  وأن. 

  المّد كذل أحرف و. 

  فكيف نستطي  التفريا ؟ 

  المتـــداد  ،وقبلهـــا حركـــة تجانســـها ،مـــّدا اذا كانـــْت ســـواكناألحـــرف تســـمى هـــذه
 .الصوت بها

 .لبقاء صفة اللين والرقة فيها ،ة فقطوقبلها فتح ،وتسمى لينًا اذا كّن سواكن
 ،سـاكنة أ  متحركـة ،الثالثـة فـي صـورها كافـةحرف أما كلمة العلة فهي اس  لا

 .وقبلها ساكن أ  متحر 
 ،الثالثــة فــي كونهــا دائمــًا ســاكنة، وقبلهــا فتحــة حــرفوتنفــرد األلــف مــن بــين األ

 .لذل  فهي حرف لين ومّد وعلة
 الهالل والبدر والقمر :كلمات هذه الصورة تشبه الى حّد كبير. 

 .فال يسمى هالاًل اال اذا استهّل به الشهر
 .وال يسمى بدرًا اال اذا اكتمل

 .أما القمر فهو اس  للكوكب نفسه في صوره كافة
  (:أسرار العربية)في  قال
 الموجبـة بالعلـل بعـض الـى بعضـها بـانقالب تتغير حروف أنها المعتلة ومعنى)

 أمـا،واللين المـد حـروف والـواو والياء األلف وسميت ،تلةمع سميت ولذل  ،لذل 
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ــين وأمــا ،بهــا يمتــد الصــوت فــان المــد  واتســعت مخارجهــا فــي النــت فانهــا الل
 .(1)(األلف مخرجا وأوسعهن

 ،الخماسيي والسداسيي ينهمزة الوصل فيي األسيماء تكيون فيي مصيادر الفعلي .0
رد النياظم منهيا أو )محفوظة نصْت عليها كتب النحو والصرف عشرة وأسماء 

 :، هي(خمسة فقط
-جمـ  يمـين –ايمن  ،اس  ،است ،ةامرأ ،امرؤ ،اثنتان ،اثنان ،ابن  ،ابنة ،ابن)
)(2), 
 
 

                                                 

 ،بيروت ،دار الجيل ،5ط ،د.فخر صالح قدارة :تحقيا ،ابو البركات األنباري :أسرار العربية (5)
5991 ، 5 /312. 

والكافي  ،5/15وانظر شافية ابن الحاجب   ،من المنظومة (باب ما يـ كتب وال يـًلفظ)انظر: ( 2)
 .1:في اإلمالء والترقي 
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 حاشيتهاعرض املنظومة و

 حاشية العذراء يف قواعد اإلمالء

 جمع
 الفقير إلى اهلل تعالى

 يحمد بن صالح القمرا المر  
 غفر اهلل له ولوالديه ولجميع المسلمين

 
 بس  اهلل الرحمن الرحي 

الحمد هللا الذي عّل  بالقل ، عّل  اإلنسان ما ل  يعلـ ، والصـالة  والسـال   علـى  
المبعوث الى خير األمـ ، وعلـى آلـه وصـحبه أهـل الهمـ ، ومـن تـبعه  بإحسـان الـى 

 يو  الدين.
أمـــا بعـــد: فهـــذا تعليـــا  مختصـــر  علـــى )العـــذراء فـــي قواعـــد اإلمـــالء(، وهـــي 

ة، مختصرة مفيدة، وم  أنها ل  تخل  من حشو  وضرورة   ااّل أنـه يشـف  منظومة فريد
 لها أربعة  أمور:

 : صغر سّن ناظمها.أوالً 
  .-م  أني لست بناظ -: قصر مدة النظ  ثانياً 
 : اعتناؤها بالضوابط واألصول.ثالثاً 
 بعــد : كونهـا وحيــدًة فــي هــذا البـاب، ولــ  أّطلــ  علــى منظومـة )تحفــة القــّراء( االرابعيياً 

 الفراغ منها.
نمـا هـي فوائـد مـن شـيخي  وليعل ا   القار  الكـري  أنـي لـ  أنظـ  كتابـًا معّينـًا، وا 

ومطــالعتي، وقــد حــوْت مــ  صــغرا حجمهــا علــى قواعــد كّليــة، ت غنــي عــن كثيــر مــن 
فأســـأل  اهلل تعـــالى أن ينفـــ   بهـــا، وأن  ،التـــي ال توجـــد اال فـــي المطـــوالت التفصـــيالت

 المسلمين، انه سمي  قريب.يغفر لصاحبها وجمي  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ْر  ْقت ــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــي  الم  ــــــــــــــــــــــــــد  هللا الع ل ْم  الح 

 

رّْ  ـــــــــت ما ْس ـــــــــال    م  ـــــــــْ  س  ـــــــــالة  م   ث ـــــــــ   الص 
 

ابا  ل ــــــــــــــــــى الن باــــــــــــــــــْي و اآللا و األ ْصــــــــــــــــــح   ع 
 

ل ــــــــــــى كات ــــــــــــابا  ــــــــــــط  ك اتاــــــــــــب  ع  ــــــــــــا خ   م 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــذ ْبت ه ا ــــــــــــــــــــــــــــــــْو  ة  ه  ها أ ْرج  ــــــــــــــــــــــــــــــــذا  ف ه 
 

ْمــــــــــــــال ــــــــــــــد  اإلا ْنت هاق و اعا ــــــــــــــم   ءا ق ــــــــــــــْد ض 
 

ــــــــــدا  ــــــــــن  اْلق و اعا ــــــــــ   ما ْم ــــــــــى خ  ل  ْت ع  ــــــــــو   ح 
[ 

دا  ـــــــــــاجا ـــــــــــاء  ك ـــــــــــل  س  ـــــــــــْو باه ـــــــــــا د ع   أ ْرج 
[ 

 باب  في ذكر القواعد اجماالً 
ل  اْله ْمـــــــــــــــــــ   ف ت ـــــــــــــــــــاء  و أ لاـــــــــــــــــــفْ   ف ـــــــــــــــــــاأل و 

 

ـــــــظ   ـــــــط  و الل ْف و اْلخ 
ـــــــرافْ  (1) ـــــــْد ع  ـــــــل  ق  ك   و 

 

 (2)باب كتابة الهمزة
ِل الَكِلَمةفصٌل: إذا كانت ال  همزُة في أو 
ــــــــــــــــد ر ا ــــــــــــــــْن باه ــــــــــــــــا م ص   ف ــــــــــــــــاْله ْم   ااْن ت ك 

[ 

ــــــــــر ا( )أ ْكب  )أ ْحت باــــــــــْي( و  ْي( و  ـــــــــــ)أ ْنت ما  (3)ك 
 

ــــــــــــْذ( ْين ئا ــــــــــــئان( )ل ــــــــــــئاال ( )حا  و اْســــــــــــت ْثناي ْن )ّل
 

س ـــــــــط ْت ف األ ْصـــــــــل  )ااْذ( ـــــــــا ت و  لاك ْوناه 
(4) 

 

 فصٌل في الهمزة المتوس طة
ــــــــــــــــو اْلك ْســــــــــــــــر  أ عْ  ت ــــــــــــــــبا اْلع ال م   ةا ل ــــــــــــــــى ر 

 

ـــــــــــــ   و اْلف ـــــــــــــْتح   ـــــــــــــةا  (5)ف الض   باـــــــــــــال  م ال م 
 

ـــــــيْ  فا ـــــــْبط  خ  ـــــــماه ا ض  ْس ـــــــي و  ـــــــْد أ ت ـــــــى ف ق   و 
 

ـــــــي ـــــــْد ق فا ـــــــا ق ـــــــو ًة ف ق  ْنه  ـــــــا   ما ـــــــْن ح  م 
(6) 

 

                                                 

دة والمقصورة، فالقاعدة األولى: كتابة الهم ة، والثانية: التاء المربوطة، والثالثة: األلف الممدو  (5)
 والرابعة: ما يخط  وال يلفظ به، والخامسة: ما ي لفظ  به وال ي خط .

 ( للهم ةا ثالثة  مواض : أول الكلمة، ووسطها، وآخرها.2)
أحمد(، ك تبْت بصورة األلف بكّل حال،  -( اذا وقعْت الهم ة  في أول الكلمة نحو: )أكتب  3)

 الحك . واكتفى الناظ  غفر اهلل له بالمثال عن
( هذه الكلمات الثالث اذا جرت على القاعدة فستكتب  على ألف  هكذا )حين اذ(، وهذا معنى 4)

قوله: )فاألصل  اْذ(، ولكّنها س بقْت بما يجعلها متوّسطًة، فجرى استعمال ها على نحو هذا 
 التركيب.

نما ذكر 1) ها تمهيدًا لقاعدة ( أقوى الحركات: الكسرة ، ث  الضمة ، ث  الفتحة، ث  السكون، وا 
 )قانون الحركات(.

( ذكر ما ي سّمى بـ)قانون الحركات(، وينع  هذا القانون على األخذا بأقوى الحركتين، في نظ ر  1)
الى حركة الهم ةا وحركةا ما قبلها، ث  ت كت ب  على جن  حركة األقوى، فقوله: )منها( أي: 

 غفر اهلل له. من حركتي الهم ة وما قبلها، وسيمّثل لها الناظ 
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ْســـــــــــــــــــؤ ْول ة (، و    ()ل ْؤل ـــــــــــــــــــؤ هْ ك ق ـــــــــــــــــــْولاهاْ : )م 
 

) ْســـــــت ْه ائ ْون  )م 
ْســـــــتْه ائ  ، ما (1)  (هْ ْثل ـــــــه : )م 

 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــو أ لا ــــــــــــــــــــ ا الت ْثناي  ْك  هْ ف  ت ل ــــــــــــــــــــْت لاح 
 

ـــــــــ ـــــــــر اوا األ ْبناي  ْصـــــــــلا ف  ـــــــــبا اْلو   (2)هْ بحس 
 

 فصل في الهمزة المتوس طة إذا ُسِبَقْت بحرف ِلْين
ـــــــــــْينْ  ـــــــــــْرفا لا ـــــــــــب ْوق ًة باح  ْس ـــــــــــْن م  و ا اْن ت ك 
(3) 

 

ـــــــــــــــــينْ  ـــــــــــــــــه ا باـــــــــــــــــال  م عا  ف ت ْنف ـــــــــــــــــراْد بان ْفسا
 

ْوء ة ( ـــــــــــــــــر  ك ق ـــــــــــــــــْولاهاْ : )م 
ال ف ـــــــــــــــــتْ (4)   ، و خ 

 ج

ْثلاه ــــــــــــــا ك ْســــــــــــــر ه ا باما ــــــــــــــاء  و  ي 
 أ ت ــــــــــــــتْ  (5)

 

                                                 

( ففي المثال األول كانت حركة الهم ة الضمة، والحرف الذي قبلها السكون، فك تاب ت على 5)
الواو، وهكذا جرْت القاعدة  السابقة في سائر األمثلة. وقد جرى الخلف  في مثل: )مسؤولة(، 

مجم  اللغة فأكثر المتقّدمين يكتبها هكذا: )مسئولة(، ومثله: )مرءو (، و)شئون(، وقد أقر 
العربية كتابتها على الواو هكذا )شؤون(، ألنها مضمومة وما قبلها مضمو ، والمتقّدمون 
كرهوا توالي األمثال، وقد رّخع أبو حّيان النحوي رحمه اهلل باجتماو الواوين في غير رس  

 القرآن.
مكن اتصال  الهم ةا ( اذا تلْت ألف  التثنية الهم ة  فإنها تكتب  على حسب امكان الوصل، فإن أ2)

ط ئان اّل ك تاب ْت األلف بعدها وبقيت الهم ة   -بما قبلها خّطًا فعلى ياء نحو )خ  شيئان(، وا 
ْ ءان لؤلؤان(، وقد جرى الخالف  في تثنية ما الهم ة فيه على األلف  -على حالها نحو )ج 
كانت األلف   خطآن(، أّما اذا -خطأ(، فبعضه  يكتبها هكذا )ج آن -أو السطر، نحو )ج ء

 لغير الثنية فإنها تكتب هكذا )آ( على المشهور، نحو )آمن(، فإّن أصل ها )ءامن(.
 -  -ر -ذ -د -هي: )األلف -وهي التي ال تتصل بما بعدها خطاً -: حروف االنفصال فائدة

 و(، وما سواها حروف اتصال.
 ( وهي ثالثة: األلف، والواو، والياء.3)
المتوّسطة بحرف لين، ولو كانت الواو مشّددًة كما في )بّوء ه (، فاكتْبها  ( فإذا س باق ْت الهم ة  4)

، نحو: )تساء ل (، وكما مّثل، وي ْستثنى ثالثة مواض   يأتي ذكر ها. -على السطرا  سم ْوء ل 
، نحو: )هْيئة(، 1) ( خالفْت )الياء( والهم ة  المكسورة هذه القاعدة ، فإنها ت كت ب  على ياء 

، وكذل  المسبوقة و)مسْيئ ون   (، و)في وضوئاها(، فالهم ة  المكسورة ت كت ب  على ياء  بكّل حال 
بالياء، ونثره: خالفْت الياء  والهم ة  المكسورة القاعدة  السابقة )حروف اللين(، فأتت بمثل 

 الياء أو الكسرة، فتكت ب  على ياء هكذا )ئـ(.
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ق ْبل ــــــــــــــــــه  ألاــــــــــــــــــفْ  ْضــــــــــــــــــم ْو   و  ــــــــــــــــــذ ا   م   ك 
 

ل ى اْلـو اوا  ـْن أ لاـفْ  (1)ف اْكت ْب ع  ْب م  ـاحا  و ص 
 

ــــــــــــــــــــــــى الت ــــــــــــــــــــــــو الايْ  ل  ــــــــــــــــــــــــْت ع   و ا اْن ت ت اب ع 
 

ــــــــــــالايْ  ــــــــــــْطرا و ال  ت ب  ــــــــــــى الس  ل   ف اْكت ــــــــــــْب ع 
 

 كمــــــــــــــــا تــــــــــــــــرى كقــــــــــــــــولهاْ : )مــــــــــــــــوءودة (
 

 (2)جـــــــئ فــــــي رســـــــماها مــــــنا امتـــــــرافلــــــْ  ي
 

ــــــــــْن ذ ا   )يــــــــــاًء( ااْن أ ت ــــــــــتْ   و اْســــــــــت ْثناي ْن ما
 

) ـــــــــْيئ ْينا ــــــــــ)م ْر باش  ك 
ـــــــــتْ (3) ـــــــــدا اْلع ن  ب اعا  ، و 

 

 فصٌل في الهمزة المتطر فة
ـــــــــــــــــــــــابااا  ــــــــــــــــــــــْكل  الس  ر ْت ف ش  ـــــــــــــــــــــأ خ   و ا اْن تـ 

 

ـــــــْ ء   )ج  ك ق ـــــــْولاهاْ : )ق ـــــــر ْأ(، و 
ــــــــاا( (4)  الاّلحا

 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــباْا باح  ق ـــــــــــــــلْ و ا اْن س  ـــــــــــــــاكان  و   ْرفا س 
 

ْصــــل  ق باــــلْ  ــــْ  )ي ــــاًء( اانا اْلو   (5)ن ْصـــبًا ف ض 
 

ق ْبل ــــــــــــــــه  أ لاــــــــــــــــفْ  ــــــــــــــــْب ه ْمــــــــــــــــ   و   و ا اْن ن صا
 

ــــــــــباْيه ه   ف ــــــــــال  ت ــــــــــ اْد ش 
ــــــــــرافْ  (6)  ف ق ــــــــــْد ع 

 

 باب التاِء المربوطة
                                                 

ك تابْت على الواو، نحو: )التفاؤ ل(، والخالصة: كذل  اذا جاءْت الهم ة  المضمومة بعد ألف ( 5)
س بق ْت الهم ة  بحرفا لين تكتب  على السطرا اال في ثالثة مواض :           اذا  

 اذا س بق ْت بياء فتكتب على ياء. .5
 اذا كانت الهم ة  مكسورًة فتكتب على ياء. .2
 اذا كانت الهم ة  مضمومًة وس بقت بألف فتكتب  على واو. .3

اذا ل   من كتابة الهم ة على الواو أو األلف توالي ثالثة حروف من جن  واحد، كتبْت  (2)
ياءان(، وهذا متفا  عليه، وأشرت  الى  -ماءان -على السطر كراهية التوالي، نحو )تبّوءوا

االتفاا بقولي: )فل  يجئ في رسمها من امترا(، بخالفا ما اذا أدى كتابة  الهم ة على الواو 
 اجتماو واوين، ففيه الخالف المشهور، وقد مضى ذكر ه. الى

 ( واس تثنايْت الياء  من القاعدة الماضية، فيجو  توالي الياءات كما مّثل بقوله: )بشيئين(.3)
ر  الى حركة ما قبلها ال الى حركتها، فإن كان ما قبلها مضمومًا ك تبْت 4) ( اذا تطّرفت الهم ة ن ظا

ن كان ما قبلها مفتوحا كتبت على ألف نحو )نبأ على واو نحو )التهّيؤ(، ن  -وا  بدأ(، وا 
ن كان ما قبلها ساكنًا كتبت  -كان ما قبلها مكسورًا كتبْت على ياء  نحو )شواطئ ب دا  (، وا 

ْ ء    ضْوء (. -كْفء   -على السطر نحو )ج 
ب ْت فضعها ( اذا س بق ْت الهم ة  المتطّرفة بحرف ساكن ك تاب ْت على السطر كما مضى، فإ1) ن ن صا

ال فض  بعدها ألفًا نحو  -على ياء ان أمكن االتصال بما قبلها نحو )شيئاً  خطئًا(، وا 
ذا كانت على ألف  ر سمْت فوقها عالمة التنوين نحو:  -ردءاً  -سوءاً  -)ج ءاً  لؤلؤًا(، وا 

 نبأً (.)
تي قبلها حرف وهي ال-( قد سبا الكال  على نصب الهم ة المتطّرفة اذا كانت على السطر 1)

، وقلنا في التي س باق ْت بحرف ال يمكن اتصالها به: ضْ  بعدها ألفًا  فذكر الناظ   -ساكن
غفر اهلل له هنا مسألًة مستثناة، وهي ما اذا كان الحرف  الساكن الذي ال يمكن اتصالها به 

مة التنوين على ألفًا، فحينئذ  ال تض  ألفًا، وهذا معنى قوله: )فال ت ْد شبيه ه (، وتوض  عال
 سماًء(، وذل  كراهية توالي ألفين. -ج اءً  -الهم ة فقط نحو )رداءً 
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ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــ ا ن ْطقاه  ْك ـــــــــــــــــــث  باح  ت ـــــــــــــــــــاء  ت ْأناْي  و 
 

ــــــــــــــه   ــــــــــــــك ْن و ع ْكس  س 
ــــــــــــــا (1) ه   ت ف ــــــــــــــْ  باف ْهما

 

َ  ب ْعــــــد  ف ــــــْتح  أ ْو أ لاــــــفْ  ْبط  فــــــي اْســــــ ا  ف ــــــالر 
 

ـــرافْ  ـــْة( أ ْصـــل  ع  ن  ْمـــ   )م ْؤما و اْســـت ْثنا ج 
(2) 

[ 

ْوفا  ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــه  فـــــــــــــــي اْلفاْعـــــــــــــــلا و اْلح   و ع ْكس 
 

ْوفا  ــــــــــــــر  ــــــــــــــن  اْلح  ــــــــــــــاكان  ما ــــــــــــــد  س  ب ْع و 
(3) 

 

 باب األلِف الممدودة والمقصورة
ْســـــــــــطا اْلك لاـــــــــــ ْ  ـــــــــــاء  فـــــــــــي و   و أ لاـــــــــــف  ااْن ج 

 

ْضـــــــــــ لاـــــــــــ ْ ف و  ـــــــــــْد ع  ْلـــــــــــف  ق  ـــــــــــرا خ   (4)ع ه  باغ ْي
 

ي  باي ــــــــــــــــــــاء  األ لاــــــــــــــــــــفْ  ب ــــــــــــــــــــاعا فــــــــــــــــــــي ر   و 
 

ـــــــا( باـــــــاأل لافْ  )د ْني  ك ق ـــــــْولاهاْ : )ب ْشـــــــر ى(، و 
(5) 

 

ق ـــــــــــــْول ه ْ : )ي ْحي ــــــــــــــى( باق ْصـــــــــــــر  اْلع ل ــــــــــــــ ْ   و 
 

و ا اْن أ ر ْدت  فاْعل ــــــــــــــــــه  اْمــــــــــــــــــد ْد و اْســــــــــــــــــت قا ْ 
(1) 

 

                                                 

( هذه قاعدة  لفظّية  مفيدة ، تحّدد لنا كتابة  تاء التأنيث، فإذا ن طق ْت تاء  التأنيثا هاًء في الوقفا 5)
ذا ن طقْت في الوقفا تاًء ك تبْت مفتوحًة. وكثير  من الط البا يستشكل  عليه ك تاب ْت مربوطًة، وا 

معرفة  التاء المربوطة من الهاء، فللخالعا من هذه اإلشكالّية: سّكْن آخر  الكلمة ثّ  
نحو  -وتسمى مبسوطة–حّركها، فإن كانت في الحالتين ت نطا  تاًء فاكتبها تاًء مفتوحة 

ن كانت في الحالتين هاًء فاكتبها هاًء نحو )فوهْ  -)أبياتْ  (، وا  ن كانت هاًء فوه (، و  -أبيات  ا 
 ثمرة (. -في حالة الوقف  وتاًء في حالة التحري  فاكتبها تاًء مربوطة نحو )ثمرةْ 

( هذه قاعدة  أخرى لمعرفة التاء المربوطة والمفتوحة، يستعملها م ن ل  تسعْفه  قريحت ه، 2)
، نحو )ثم  -رةومضمونها: ت كت ب  التاء  مربوطًة في األسماءا  اذا جاءْت بعد حرف  مفتو  

، نحو )قضاة -تفاحة صالة(، وي ستثنى  - كاة -فتاة -شجرة(. وكذل  اذا جاءْت بعد ألف 
 -من ذل  جم   المؤّنث السال  نحو )مؤمنات(، وجم   أصل  تاؤه  مفتوحة نحو )أموات

بيت(، وهذا مراد قوله: )أصل  عراف(، أي:  -صوت -أبيات(، فإّن أصلها )موت -أصوات
( معطوف على )مؤمنة(.جم   أصل  ع رف  أنه    مفتو   التاء، فـ)أصل 

 ( وت كت ب  التاء  مفتوحًة في ثالثة مواض :3)
، قالْت(. .5  األفعال نحو )كتبت 
 الحروف نحو )ليت(. .2
 بعد الحرف الساكن نحو )بْنت(. .3

 باو( ك تاب ْت ممدودًة بكّل حال بال خالف. -( اذا كانت األلف  في وسط الكلمة كـ)قال4)
سواء كانْت  -وتسمى مقصورة –ت األلف رابعًة فأكثر ك تاب ْت على شكل )ياء( اذا جاء (1)

بلى، مستشفى، مصطفى(، ويستثنى من ذل  ما اذا  الكلمة  اسمًا أو فعال نحو )أعطى، ح 
لئاّل يتوالى في الرس  ياءان على  -وتسمى الممدودة–س بقْت بياء، فتكتب  على شكل األلف 

ذا سبقْتها استحيا( -الطرف نحو )دنيا . وأشار الى االستثناء بقوله: )ودنيا باأللف( أي: وا 
 . -وتسمى الممدودة-ياء  نحو )دنيا( فاكتبها على صورة األلف 
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ـــــــــــــــــــــــــةْ  ي  ما اًء اْعج  ـــــــــــــــــــــــــْن أ ْســـــــــــــــــــــــــم   و ا اْن ت ك 
 

ــــــــــــــــــــــد   ف اْلم 
ــــــــــــــــــــــةْ  (2) ــــــــــــــــــــــت ة  ب قاي  ــــــــــــــــــــــر  سا ْي  غ 

 

ــــــذ ا   )كاْســــــر ى( ك  ــــــى( و  ْيس  ــــــى( و)عا  )م ْوس 
 

ْثـــــــــر ى( ـــــــــذ ا )ك م  ك  ـــــــــار ى( و  ت ـــــــــى(، )ب خ  )م 
(3) 

 

ـــع ى( ـــا )س  ـــلا م  ْث ـــف  فـــي ما ْل ـــر ى الخ  ق ـــْد ج   و 
 

ى( ـــح  ْنـــد  )الض  ـــى( أ ْو ق ـــْولها : عا م  ـــْن )ر  أ ْو م 
(4) 

 

ــــت ة : )ع   ت ــــى(، )اال ــــى(و اْخــــر ْج باسا  ل ــــى(، )ح 
 

ــر  اْجع ْلــه  )ب ل ــى( ت ــى(، و اآلخ  )أ ن ــى(، )م 
(5) 

 

 باب ما ي كت ب  وال ي لف ظ  
ْصــــــــــــــلا  ــــــــــــــ   اْلو  ــــــــــــــي أ ّول  ت ــــــــــــــ  اد  ه ْم ف
(6) 

 

ـــــي ْ  ن ْقلا ( ف اْســـــم  ؤ  ـــــر  )اْم ـــــر أ ة ( و   فـــــي )اْم
[ 

                                                                                                                       

يف  االلتبا   بين كلمتين احداهما فعل 5) ( كذل  قد تأتي في رباعي  وت كت ب  ممدودًة، وذل  اذا خا
باأللف المقصورة  تميي ًا للعل  ا عن الفعل.  يحيا(، في كت ب  العل    -واألخرى عل   كـ)يحيى

ن أردت  فعل ه  امد ْد( أي: ان أردت  فعل اللفظ )يحيا( فاكتبه  باأللفا الممدودة،  وقوله: )وا 
.)  نحو )يحيا قلب  المؤمنا بالقرآنا

ليه أشار بقوله: )فالمد (، وسواء كان ا (2) الس  األسماء األعجمّية ت كت ب  باأللفا الممدودة، وا 
 وأمريكا(. -وأستراليا -وطنطا -وأغا(، أو غير  ثالثي  كـ) ليخا -األعجمي ثالثيًا كـ)لوقا

( استثنى الناظ  غفر اهلل له ست  كلمات أعجمّية  ت كت ب  بألف  مقصورة، و)كّمْثرى(: اس   3)
.  فاكهة  أعجمي 

ثالثّية، فالجمهور  على أن ما ( جرى الخالف  في األلفا اذا وقعْت ثالثًة في حروف الكلمة ال4)
عصا(، وما كان أصل ها ياًء ت كت ب  مقصورًة،  -كان أصل ها واوًا ت كت ب  ممدودًة، نحو )دعا

س عى(، وقالْت طائفة : ت كت ب  ممدودًة بكل  حال، وقد حاول مجم   اللغةا العربّية  -نحو )رمى
سواء كان ثالثيًا أو  ائدًا عليه، ااّل أن يجعل  جمي   ما ينتهي باأللفا دائمًا بالممدودةا 

: )عيسا  -الكلمات السّت المستثناة في البيت التالي، لكن است قبح في ذل  أن ي كت ب مثل 
موسا...(. والذي أختاره ما ذهب اليه الجمهور  فهو طريقة  الك ّتاب العرب في القدي  

، فحيث  ال تجد  ل  أسوًة في ا لرس  باأللاف المقصورة فارسْمها والحديث، واألمر  فيها سهل 
د ْي   ، فتكون مخرجًا عند اإلشكال، ومال الى هذا الشيخ عبد اهلل الج  بالممدودة ان شئت 

 حفظه اهلل تعالى.
: معرفة  أصل األلف يكون بالرجوو الى كتب اللغةا، ولكن مما يساعد على معرفة األصل فائدة

، نحو )مشىيدنو -في األفعال بمضارعة الماضي، نحو )دنا  -(، واإلتيان بالمصدرا
(، وفي األسماء واألفعال  -المتحّر ، نحو )رمى مْشيًا(، واإلسناد الى ضمير الرف  رميت 

يدعوان(،  -يسعيان(، و)دعا -عصوان(، و)سعى -فتيان(، و)عصا -بالتثنية، نحو )فتى
 واهلل تعالى أعل . 

.( هذه الكلمات السّت  ت كتب  باأللف المقصورة اج1)  ماعًا، وذا  ألنها مجهولة  األصلا
: هم ة  ي ت وّصل  بها الى النطا بالحرفا الساكن، وتظهر  في النطاا حين نبدأ 5) ( هم ة  الوصلا

بنطا الكلمة التي وقعت هذه الهم ة في أّولها، وتختفي من النطاا حين تق  هذه الكلمة في 
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) ــــن  )اْيم  )اْســــ  ( و  ( و  )اْثن ــــانا و 
ق ــــْد أ ت ــــى (1)  و 

 

ـيْ في م ْصد را  م اسا اْلفاْعـلا اْلخ 
 ي ـا ف تـ ى (2)

 

ْثل ــــــــــه   ــــــــــْي ما ــــــــــلا الس د اسا ْصــــــــــد ر  اْلفاْع م  و 
(3) 

 

ــــــــــــــه   ــــــــــــــي  ذ ا   فاْعل  ــــــــــــــر  و اْلم ضا و األ ْم
(4) 

[ 

 
( اْن تـ ـــــــــــــراْد كات اب ــــــــــــــة  األ لاــــــــــــــفْ  لـــــــــــــــا)ابن   و 

 

ف اْبــــد ْأ باه ــــا
ـــــل فْ (5) ــــر ى باــــها الس  ــــذ ا ج   ، ك 

 

و( ااذ ا ل ـــــــ ْ  ْمـــــــر  ـــــــبْ  و اْلـــــــو او  فـــــــي )ع   ي ْنت صا
 

بْ  ــــّدًا ي ْصــــط حا ــــه  فــــي الن ْصــــبا م   (6)أل ن 
 

ـــــــــــــــــــــــــــلْ  ـــــــــــــــــــــــــــْ  و او  ات ص  ـــــــــــــــــــــــــــًا  اْد م   و أ لاف
 

ـــــلْ  ــــْود  ت ْمياْيــــ   ح ص  ، و اْلم ْقص  بااْلفاْعــــلا
(1) 

 

                                                                                                                       

حين تقول: )هذها اْمرأة ( بوصل وسط الكال ، فتظهر  حين تقول: )اْمرأة (، وال تظهر 
 في النطا، ولها مواض   يأتي ذكر ها في النظ . الكلمتين

، ومثل )اثنان(: )اثنتان(، ومختصر: )أيمن  اهللا(: )اْي   اهللا(.( 2)  هذه الكلمات تكت ب  بهم ة الوصلا
 ر...(.انتظا -انتهاء -ابتسا  -اشترا  -( نحو )اجتماو( مصدر )اجتم (، ومثله )اتحاد3)
( أي: مثل مصدر الفعل الخماسي في الحك ، في كتب بهم ة وصل، نحو )استخراج( مصدر 4)

 استيعاب...(. -استحسان -استدالل -استقبال -)استخرج(، و)استقالل
( ففعل األمر والماضي كالمصدر، فاألمر الخماسي والسداسي ي كتب بهم ة الوصل، نحو 1)

(، -أّن الحرف  المشّدد حرفان م ْدغ    أحدهما في اآلخرالحْظ –)اجتهْد، اجتمْ ، اّتحْد 
 -استوعْب(، والماضي الخماسي والسداسي كذل ، نحو )اجتم  -استقبل -و)استخرجْ 

(، وبقي  موض   ل  يذكْره  الناظ  غفر  -استوعب   -ابتدأ(، و)استخرج   -اشتر    -اّتحد   استدل 
: )اكتبْ  -عاد -اهلل له  وهو األمر من الفعل الثالثي )كتب (، فتكتب   اْذك ْر(. -ادو   -ذكر 

أشار بقوله: )فابدأ( الى البدايتين: المعنوية والحّسية، فالمعنوية كقول : )رأيت  محمدًا وابن  ( 1)
(، فـ)ابن( ليست بداًل عن )محمد(، فكأّن  بدأت  بشخع  آخر غير األّول، والحّسية:  صالح 

، فشروط حذف الهم ة في )ابن( ثالثة:بأن تأتي في أّول الّسطر فت كتب  باأل  لفا
. (2) أن تق   بين علمين مّتصلين. (5)  أن تكون مفردًة. (3) أن تكون نعتًا للعل ا األّولا
ل  بين العل م ْين ل  ت حذف، نحو )حمد هو ابن صالح(، ألن كلمة )هو( فصل بين   فإْن ف صا

( ألنها وقعت  بين اسمين غير علمين، وكذل  )اشتهر العلمين، وكذل  )العال   ابن  العال ا
العّبا   وحم ة ابنا عبد المطلب(، ألنها ث ّني ْت، وكذل  )يوسف ابن يعقوب(، جوابًا لمن سأل: م ن 

 (.يوسف؟، فإنها وقعت خبرًا ال نعتًا، ومثال موض  الحذف: )محمد بن عبد اهلل 
لعل   في األحكا  السابقة، فتقول: ، كا-ك ين العابدين–، واللقب -كأبي الفضل–: الكنية  فائدة

 )جاء أبو الفضل بن أبي المجد(.   
فت حال التنوين بالنصبا  5) ذا نما ح  ( و ض  الواو في )عْمرو( للتفرقة بينه وبين )ع م ر(، وا 

لوجود ألف التنوين، وهو المشار اليه بقوله: )مّدًا يصطحب(، و)ع م ر( ممنوو من 
، فال تل حقه ألف التنوين حال النصب، فعندئذ  ال ضرورة للواو، وذل  الصرف، أي: ال ينّون 

 ل وال االلتبا .
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ـــــــــْحب ةا  فـــــــــي )أ ول ـــــــــى( ااشـــــــــار ة  أ ْو ص  }و 
(2) 

 

ـــــــتا  ـــــــوًا أ ْثبا ْش ـــــــو او  ح  ( اْل ـــــــذ ا )أ والت   {(3)ك 
 

ـــــــــــــد وْ  ـــــــــــــة ( با ئ  )ما ـــــــــــــحْ و  ـــــــــــــْد ر ج  ـــــــــــــد  ق   نا م 
[ 

ـــــــــــحْ  ـــــــــــانا م ّتضا لاك ْوناـــــــــــها فـــــــــــي ذ ا الّ م 
(4) 

 

 

                                                                                                                       

، نحو )قالوا2) لن يفعلوا(، وت سّمى )األلف  -( اذا اّتصلْت واو الجماعة بالفعل ك تاب ْت بعدها ألف 
الفارقة(، ألّنها تفّرا بين واو الجماعة وغيرها من الواوات التي اّما أن تكون من أصل 

كـ)يدعو(، أو عالمًة للرف  في جم  المذّكر السال  واألسماء السّتةا حال  اإلضافةا،  الكلمة
 نحو )مشركو قريش(، و)أخو محمد(.

)وفي  :هـ رحمه اهلل. يقول5219( مضّمن  من )تحفة القّراء( للعالمة الببالوي المولود سنة 3)
، بكتابة الواو دون لفظها، أولى اشارة ( وهي اس   اشارة للجم ، فتقول: )أولئ  المؤمنون(

نما  يدْت فيه تميي ًا له عن )الي (. وقوله رحمه اهلل: )أو صحبةا( يشير الى )أولي( وهو  وا 
ملحا بالجم  المذكر السال ، ألنه وصف ال واحد له من لفظه، وواحد ه  من معناه 

(، و)أحب  أولي العل (. (، تقول: )جاء  أولو العل ا  )صاحب 
( وهي بمعنى )صاحبات(، وهي ملحا بجم  المؤنث السال ، تقول: بنات   ( كذل  )أوال4) ت 

، فت يد األلف  حشوًا، وذل  حمل  على المذّكر )أولو(.  أوالت  أدب 
نما  يد ْت األلف  في )مائة( قبل اعجا   (1) قوله: )بدون مد ( اشارة الى األلف الممدودة، وا 

مال المثنى الحروف ونقطها، وذل  تميي   بينه وبين )م نه(، فهما في الرس  سواء، وح 
)مئتان( على المفرد، وأما في حالة الجم  فقد اّتفا العلماء على أّن األلف ال ت اد فيها، 
فتكتب )مئات، مئون(، واختار أبو حّيان النحوي حذف  ألف )مائة(، ل وال المحذور، يقول 

ى حذف هذه األلف أّن بعض الدكتور عبد اللطيف الخطيب حفظه اهلل: "مما يدعونا ال
النا  يخطئون في النطا بهذا اللفظ )مائة(، فينطقونها باأللف م  أنها  يدت خّطًا 

 وأهملْت في النطا".انتهى كالمه، وعلى هذا عمل  كثير من محّققي التراث اليو .   
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 باب ما ُيلَفُظ وال ُيكَتبُ 
ــــــــــــْينا  ــــــــــــْن ب  ــــــــــــفا أ ت ــــــــــــى ما ْي ــــــــــــْرف  ت ْعرا  و ح 

 

ْذف ـــــــــــــــه  باغ ْيـــــــــــــــرا مـــــــــــــــْينا  ـــــــــــــــْينا ح  ال م 
(1) 

 

ــــــــــــــر دا  ْف ــــــــــــــي اْلم  ــــــــــــــْول  أ ت ــــــــــــــى ف  و ال   م ْوص 
 

ــــــــــــ ا ت ــــــــــــْذكاير  ف ق ــــــــــــطْ  ْم و ج 
ــــــــــــع دا  (2)  ف ْلت ْس

 

ـــــــــــذافا  ـــــــــــار ةا اْح ش   }و أ لافـــــــــــًا فـــــــــــي اْســـــــــــ ا اإلا
 

ــــــفا  ــــــْ  ال ا ب ْعــــــد  ف اْحف ظ ْنه ــــــا ت ْنصا م 
(3)} 

 

 
ــــــــرافْ  ــــــــْد ع  ــــــــها ق  ــــــــها فاْي ــــــــا الت ْنباْي ــــــــذ ا   ه   }ك 

 

ـــْذف  األ لاـــفْ  ـــا( ح  ـــذ ا(، )ه ه ن  ـــلا )ه  ْث فـــي ما
(4)} 

 

ـــْرف  )أ ْن( ـــذ ا   ح  ـــْن( ك  )م  ـــْن( و  ـــْونا )ع  ن   و 
 

ـــــــْل باــــــــ)م    ف ـــــــاْفه م نْ  (5)ْن( أ وا الــــــــ)اّل(ااْن ت ت صا
 

ــــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــــلت  بعــــــــــــــــــــد  للختــــــــــــــــــــا ا   وق
 

 (6)فالحمــــــــــــــــــــــــد  هللا علــــــــــــــــــــــــى التمــــــــــــــــــــــــا ا 
 

 

 تمي ت،ْ  وهلل الحمدُ 
                                                 

ذ   -اذا دخلت ال   على اس   مبدوء  بال   معّرف  بـ)أل( كـ)الّليل (5) فْت )أل( كراهية  الّلبن(  ح 
، وهذا باإلجماو، نحو )الّليل( تقول: )لّليل(، أّما اذا دخلت على اس    اجتماو ثالثا المات 
مبدوء  بغير الال  معّرف  بـ)أل( فال تحذْف ااّل هم ة الوصل فقط، نحو )الرجل( تقول: 

.)  )للرجل(، وخبر )حذفه ( محذوف تقديره )صواب 
اّلذين(، بخالف المثّنى أو  -ول المفرد أو جم  المذّكر، نحو )اّلذيت حذ ف  ال  االس  الموص (2)

. -الّلتان -جم  المؤّنث السال ، نحو )الّلذان  الاّلت(، فتكت ب  بالال ا
( وذل  اذا 3) ( قال الببالوي رحمه اهلل: )وألفًا( مفعول مقّد  )في اس  اإلشارة( يعني: )ذا( )احذفا

( وهي الال   المكسورة، فت كتب  هكذا )ذل (،  أّما اذا جاءْت م  الال  جاء )مْ  ال  ب ْعد 
ْل –المفتوحة   أ ثبتْت األلف، نحو )ذا ل    هديًة مّني(. -وهي التي تفيد الما

: )كذا ( أي: كحذف األلف من اس  اإلشارة حذف ها من )ها التنبيه(، ( قال الببالوي رحمه اهلل4)
بيه على اس  اشارة مبدوء  بالتاء، أو مختو   بـالكافا نحو )هذا(، و)ههنا(. فإن دخلت ها التن

، فأكثره  يكتبها هكذا  ل  تحذْف، نحو )هاتان(، و)هاذا (، وْلتعلْ  أّن في )ههنا( خالف 
.  )ها هنا(، والخطب سهل 

( ت حذ ف  نون )عن( و)من( اذا اّتصلت بـ)م ن(، نحو )عّمن تسأل؟(، و)مّمن القو ؟(، وكذل  1)
.نون )أن( اذ (، ففيه لف  ونشر  مرّتب   ا اّتصلت بـ)ال(، نحو )نصحت   أاّل تْلع ب 

من هذا التعليا في الثالث والعشرين من محّر   سنة ثمان  -على عجالة  -وقد تّ  الفراغ ( 1)
وعشرين وأربعمئة وألف وصلى اهلل وسل  على سّيدنا محمد وعلى آلها وصحبها أجمعين 

به الفقير الى عفو رّبه الغني الكري  حمد بن صالح القمرا النابت والحمد هلل رب  العالمين كت
 المري غفر اهلل له ولوالديه ولجمي  المسلمين

ن تجْد عيبًا فسّد الخلال  وا 
[ 

 فجّل من ال عيب  فيه وعال
[ 
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Abstract 

It is a short poem deals with Arabic orthography 

comprises 44 lines. The study tackles five of its rules which is 

Al-Hamza, ta’ al-marbouta and al-maftoha, Al-Alef, what is 

pronounced but not written and vice versa in a detailed 

discussions.  

                                                 

 Al-Ettihad University/ Ra’as Al-Khaeima/ UAE. 



  تـرا النابـح القمــد بن صالــف: محـتألي/ ة(ــة وحاشيـــ)منظومالء: ـــد اإلمـذراء يف قواعـالع

 د. عمر محدان الكبيسي                                                                      )دراسة إمالئية(

 221 

 


