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Abstract 

The present study shows that grog holey is regarded as one in 
indication & many others which affects the syntactic explanation. 
Accordingly the word in its contest has its explanation in relation to its X 
graphology Y. other presumptions many go hand in hand with 
graphology like the usage. meaning. or the parsing signs to support the 
syntactic juag ement of some words. It is worth say any that the present in 
resignation is supported with some reuses From the Gloriow Quran where 
graphology is proved to essential in their syntactic explanation though 
Hear reuses have ottoman graphology In the literate we, the scholars 
Have to the relationship that holds between graphology and its effective 
syntax in a brief way. This phenomenon encourages us to tackle This in 
the present study adophig. the literature in references graphology 
spelling.syntax ,parsing the Gwriow. Quran and Meanings the Gtwriow 
Quran   

  
  الملخص

 فیكـــون ،أبــرز البحـــث الرســم اإلمالئـــي قرینـــة مــن القـــرائن التــي تـــؤثر فـــي التوجیــه النحـــوي
َ وقـد تتـضافر قـرائن ُأخـــر ،للكلمـة فـي سـیاقها الـذي وردت فیــه توجیـه علـى وفـق هـذا الرســم أو ذاك

فـي عـدد مع الرسـم اإلمالئي نحـو االستعمال أو المعنى أو العالمة اإلعرابیة لتعزز الحكم النحـوي 
ّإن البحــث قــد عـــزز بآیــات قرآنیــة كــان للرســم اإلمالئــي أثــر فــي :  ومــن المفیــد القــول،مــن الكلمــات

ً وقـد أشـار العلمـاء إشـارة مـوجزة جـدا إلـى ،توجیه إعرابها مع أنها جاءت على وفق الرسم العثماني
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 فتتبعناهـا ،ً مـستقالً مما اقتـضى أن نفـرد لهـذه الظـاهرة بحثــا،صلة الرسم اإلمالئي بالنحو وأثره فیه
 .ٕفي كتب الخط والهجاء وكتب النحو واعراب القرآن ومعانیه لدراستها

  
  المقدمة

ــط الكتــابي علـــى وفـــق األنـــواع  لــیس المقـــصود بالرســــم اإلمالئــي فـــي هـــذا البحــث نـــوع الخــ
یر ذلك غ وال كیفیة كتابة الهمزة والتاء والضاد والظاء إلى ،المعروفة كخـط الثلث والنسخ والدیواني

 مــا زیــد علــى ّ إنمــا المقــصود،ًقــد ال تتــرك أثــرا فــي التوجیــه النحـــوي ممــا مــن ظــواهر امالئیــة شــكلیة
ًأحـرف الكلمة وما نقص منها وما جاء متصـال أو منفـصال ممـا یـؤثر فـي التوجیـه النحـوي  فیكـون ،ً

ة التــي تحتمــل للكلمــة فــي ســیاقها الــذي وردت فیــه توجیــه علــى وفــق هـــذا الرســم أو ذاك لتلــك الكلمــ
ًأوجهــا نحویـــة مختلفـــة لكـــل توجیـــه احتمـــال أو أكثــر علـــى وفـــق القواعـــد النحویـــة أو االســـتعمال أو 

احتمـل وجهـین اعـرابیین  )١(M¥ ¦ §L : فـي قولـه تعـالى)تنـسى( المعنى، فالفعـل المـضارع
 ،)٢()فأنت تنسى( الناهیـة مع بقاء األلف مراعاة الفاصلة القرآنیة أو الرفع على تقدیر )ال(الجزم بـ 

ّ أو جاء مجزوما بحذف حرف العلة لما احتمل ،ًمنتهیا باأللف )تنسى(فلو لم یكن الفعل المضارع  ً
  .هذه األوجه

  

ًوممــا جــاء متــصال أو منفــصال وكــان لــه أثـــر فــي التوجیــه النحــوي   فهــي حــرف مــن )كلمــا(ً
كـل  ": مجیئها منفصلةحال) الذي( بمعنى )ما( و،)كلما(حروف المعاني في حال مجیئها متصلة 

 )بـل ال(  وهنـاك كلمـات ال تقبـل الوصـل مـع أن أمثالهـا جـاز فیهـا ذلـك نحـو.)٣("ما عملـت صـواب
 علــى )ال( فــدخول )هــال(لــم یغیــر معناهــا علـى عكــس ) بـل ( علــى)ال(ّتكتـب مقطوعــة ألن دخــول 

ه من االستفهام  وهي بهذا التركیب أزالت المعنى الذي كانت علی، جعلتها بمنزلة حرف واحـد)هل(
   .)٤(إلى التحضیض

 ، ولكنها تختلف فـي االسـتعمال أو الداللـة،وقد تتحد عدد من الكلمات في الرسم االمالئي
َمررت بیعرب ویـشكر (ً تحتمل أن تكون أسماء أو أفعاال، ففي قولنا) یشكر، یزن،یعرب(فالكلمات  َ

ًهــي ال تنــون وتجــر بالفتحــة بــدال ً جــاءت أســماء ممنوعــة مــن الــصرف للعلمیــة ووزن الفعــل ف)َویـزن ُ ُ
َ جاءت أفعـاال◌ ینطبـق علیهـا )اإلیمان یزید وینقص( ،)یشكر المؤمن ربه( : وفي قولنا،من الكسرة ً

                                         
 .٦ : اآلیة،   سورة األعلى)١(
 .٤٥٣ / ٨ : البحر المحیط،٧٣٩ / ٤ : الكشاف:   ینظر)٢(
 جامعة تكریت ـ كلیة ، خولة صالح حسین:سالة ماجستیر ر،٢١٤ :ّ البن السراج، كتاب الخط:   ینظر)٣(

  ٦١ : للزجاجي، كتاب الخط، م٢٠٠١ هـ ـ ١٤٣١ ، غانم قدوري الحمد. د: إشراف،التربیة للبنات
   .٣٣٢ :البرهان في وجوه البیان

 .٢٢٠ : البن السراج، كتاب الخط:   ینظر)٤(
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غیـر _ ًأحیانـا_ ّ هـذا یعنـي أن الرسـم االمالئـي ،ما ینطبـق علـى الفعـل المـضارع مـن اعـراب وبنـاء
ن أخـر نحـو العالمـة اإلعرابیـة أو االســتعمال أو ٍكاف لیقوم قرینة للتوجیه النحـوي ما لم تعززه قرائــ

ُقرائن السـیاق اللفظي أو الحالي بمـا ســماه الـدكتور تمـام حـسان بتـضافر القـرائن ّ
قـال ابـن قتیبـة . )١(

وربما لم یمكن الكتاب أن یفصلوا بین المتشابهین بزیادة وال نقصان فتركوها على  "):هـ٢٧٦٦ت (
 ولالثنـین )لن یغزو(ًدم الكالم ومتأخره مخبرا عنها نحو قولك للرجل حالهـا واكتفوا بما یدل من متق

  .)٢(")لن یغزوا( وللجمع )الن یغزوا(
  

 بــالنون إذا )إذن(ُوممــا یعــزز أثــر الرســم االمالئــي فــي التوجیــه النحــوي مــا ذكــر فــي كتابــة 
 فــي حــین .)٣(ً أمــا إذا توســطت الكــالم وكانــت لغــوا فتكتــب بــاأللف،كانــت ناصــبة للفعــل المــضارع

ــة إلــى أنهــا تكتــب بـــاأللف  ــون وعلــة ذلــك أن الوقــوف علیهـــا ال )ًإذا(ذهــب ابــن قتیبـ ّ وال تكتــب بالنـ
  .)٥(Mµ ¶L : في قوله تعالى)٤(ّیكون إال باأللف فهي تشبه النون الخفیفة

  

 وعــن ابــن ،)٦()ٕ وان،لــن( أنهــا بــالنون ألنهــا كنــون : القــول) هـــ٧٦١ت (ونقــل ابــن هــشام 
   .)٧( الظرفیة خشیة الوقوع في اللبس)إذا(ً أنها تكتب بالنون فرقا بینها وبین )هـ ٦٦٩ت (عصفور 

  

ــول إن  ــد القــــ ــن المفیــــ ــسام"ّومــــ ــــة أقــــ ــ ـــط ثالث ـــو :الخـــ ـــــسلفي وهـــ ــــداء الـ ــ ـــه االقت ـــع بـــ ـــ ـــط یتب  خـــ
ٕالمصحف،وخط جرى على ما أثبته اللفظ واسـقاط ما حذفه وهو خـط العروضـیین فیكتبـون التنـوین 

  .)٨("ط جرى على العادة المعروفة وهو الذي یتكلم علیه النحوي وخ،ویحذفون همزة الوصل

أعلـم  ") هــ٣٤٦ت ( قال ابن درسـتویه ،والذي یعنینـا من هذه األقسام الثالثة القسـم الثالث
ّأن الكتــاب ربمــا یكتبــون الكلمــة علــى لفظهــا وعلــى معناهــا ویحذفـــون مــا هــو فیهــا ویثبتــون فیهــا مــا 

   )٩("ویصلون الكلمـة بأخرى ال تتصل بها ویفصلون بین أمثالها ویبدلون الحرف ،لیـس منها
ٍولیس اعتمادنا على القسم الثالث من أقسام الخـط بمغـن مـا لـم یعـزز بآیــات قرآنیـة كریمـة 
كان للرسـم االمالئي دور في توجیه اعرابهـا على الرغم من أنها جاءت على وفــق الرسـم العثمـاني 

ّلك إال ألن مؤلفي كتب الرسم أخـذوا مادة كتبهم مـن المـصاحف وما ذ،لتكون معززة للدراسـة  قـال ،ّ

                                         
 .١٥٩ :اسات في األدوات النحویة در،١٩٢ : اللغة العربیة معناها ومبناها:   ینظر)١(
 .٢١٤ ـ ٢١٣ :   أدب الكاتب)٢(
 .٧٢ : ألبي حیان، كتاب الهجاء،٢٠٢ : أدب الكاتب:   ینظر)٣(
  ٢١ / ١ : مغني اللبیب،١٨٠ : البن السراج، كتاب الخط،٢٠٢ : أدب الكاتب:   ینظر)٤(
  .١٥/  اآلیة ،سورة العلق   )٥(
 .٤١٦ / ٣ : همع الهوامع،٢١ / ١ : مغني اللبیب:ینظر   )٦(
 .١٧٠ / ٢ : البن عصفور األشبیلي، شرح الجمل:   ینظر)٧(
 .٤٥٧ :   البرهان في علوم القرآن)٨(
 .٥ :   كتاب الكتاب)٩(
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كانــت الفتحــة  ".)١(M² ³L : فــي قولــه تعــالى)ال(فــي زیــادة األلــف بعــد " الزمخــشري
ًتكتب ألفـا قبل الخط العربي والخط العربي اخترع قریبا من نـزول القـرآن  وقـد بقـي فـي ذلـك األلـف ،ً

ًمزة ألفا وفتحتها ألفـا أخـرىأثـر في الطباع فكتبوا صورة اله  وعلـى هـذا ذهـب علمـاء اللغـة الـى .)٢("ً
ّأن قواعــد الرســم العثمــاني جــاءت موافقــة لقواعــد الهجــاء باســتثناء عــدد مــن الظــواهر جــاءت علــى 

ّ ویبـدو أن هـذا القـول مقلـوب علـى نحـو مـا یـراه األســتاذ الـدكتور غـانم قـدوري ،خالف هذه القواعـد
ّم العثماني ما هـو إال النمـوذج الحقیقـي لحالــة الكتابـة العربیـة فـي الفتــرة التـي ّوذلك أن الرسـ"الحمد 

ً وظــل النــاس یكتبــون وفقــا لمــا جــرى فــي المــصحف فتــرة طویلــة،نــسخت فیهــا المــصاحف ّ إال أن ،ّ ّ
حرص علمـاء العربیة على تفسیر القواعد الكتابیـة بعـد ذلـك االسـتعمال للكتابـة جعلهـم یـسعون إلـى 

  .)٣("ًعد الرسم العثماني وفقا ألصولهم الصرفیة وأقیستهم النحویةتوحید قوا
  

ــه الیـــوم ،وقـــد عنـــي العلمــــاء مـــن نحـــویین ولغـــویین وغیـــرهم بالهجــــاء والخـــط  وهـــو مـــا نعنیــ
ًوقد وضعوا كتبا متخصصة في ذلك وأشاروا إشـارة موجزة جدا إلى صلة الرسـم االمالئـي  باالمالء ً ُ ُ

ًضى أن نفــرد لهـــذه الظــاهرة بحثــا مــستقال ممــا اقتــ،بــالنحو وأثــره فیــه وة إلــى جعــل الرســم ،ً  فیــه دعــ
االمالئي قرینة مـن القـرائن التـي یمكـن اللجـوء إلیهـا فـي التوجیـه النحـوي لعــدد مـن النـصوص علـى 

لـضرورة مـا یحتـاج "ٕ وانمـا ذكـره علمـاء النحـو فـي كتـبهم ،ّالرغم من أن الهجاء لیس من علم النحـو
ً وألن كثیــرا مــن الكتابــة ینبنــي علــى أصــول نحویــة،فظــه وفــي كتبـــهإلیــه المبتـــدئ فــي ل  ففــي بیانهــا ،ّ

 ولــم نتوســع فــي تقــدیم دراســـة نظریــة عــن تــاریخ الرســم االمالئــي والكتابــة .)٤("بیــان لتلــك األصــول
  .)٥(ّ فقد ُألف كتاب متخصص في ذلك،العربیة وصلة ذلك برسم المصحف

  

 مـن ) هــ٥٦٩ت (اب باب الهجاء البن الـدهان الدكتور فائز فارس محقق كت وقد أحصى
 ،) هــ٢٠٧ّالفــراء ت ( ،)هــ١٨٠الكـسائي ت ( مـنهم ،ّكتب في ذلك وسـموا كتبهـم بالهجاء أو الخط

 ،)هـــ٢٩٩ابــن كیــسـان ت ( ،) هـــ٢٩١ثعلــب ت ( ،)هـــ٢٨٥المبــرد ت ( ،)هـــ٢٥٥السجــستاني ت (
ابـن درسـتویه ت ( ،)هــ٣٢٨نبـاري ت ابـن األ( ،) هــ٣١٦ابـن الـسراج ت ( ،) هــ٣١٠الطبـري ت (

  .)٦( وآخرون،) هـ٣٨٤ّالرماني ت ( ،) هـ٣٤٧
  

                                         
 .٤٧ : اآلیة،   سورة التوبة)١(
 .٤٧٠ / ٣ : الدر المصون: وینظر.٢٧٧ / ٢ :   الكشاف)٢(
 .٢٤٤ :   رسم المصحف)٣(
 .٤٣ : ألبي حیان،ء   كتاب الهجا)٤(
  ، بغداد، الطبعة األولى، الدكتور غانم قدوري الحمد،رسم المصحف ـ دراسة لغویة تاریخیة  )٥(

  ). م١٩٨٢ هـ ـ ١٤٠٢(
 .٤١ : مقدمة المحقق: البن الدهان، باب الهجاء:   ینظر)٦(
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 أثر في التوجیه النحوي في عـدد مـن النـصوص لدراسـة اإلمالئيوقد تتبعنا ما كان للرسم 
  : فجاء البحث على النحو اآلتي،هذه الظاهرة

  

  .أثر الزیادة في التوجیه النحوي   ـ١ 
  .الحذف في التوجیه النحويأثر الفصل والوصل و   ـ٢ 
  
  :أثر الزیادة في التوجیه النحوي  .١

ًتــزاد فــي كتابــة الحــرف مــا لــیس فــي وزنــه للفــصل بــین متــشابهین أمنــا للــبس  أو إفــادة ،)١(ُ
 أمـا األلـف فتـزاد فـي .)٣()األلـف والـواو والیــاء(ُ واألحـرف التـي تـزاد وال ینطـق بهـا ثالثـة ،)٢(التوكیـد

 ثـم جـاء بعـدها كـالم لـذهب )واو الجماعـة(ّ ألن األلف لو لم تكتـب بعــد )فرواوردوا وك( :مثل قولنا
 أو أنهــم فعلـوا ذلـك لیفرقــوا بـین واو الجمــع ،)٤()كفـر وفعــل وورد وفعـل(الظـن إلـى أنهــا واو عطـف 

ّ أو أن ،)٥()یغــزو، ویــدعو( والــواو األصـلیة التــي هـي الم الفعــل فــي مثـل ،)آمنـوا وكفــروا(فـي مثــل 
ّدال من الضمیر ألنهم إذا قالوا ضربوه سقطت األلف فإذا قالوا ضـربوا تثبـت لـیعلم أن األلف جاء ب ً

  .)٦(الحرف قد انفرد
  

ّإن القول بزیادتها للفرق بین واو العطف وواو الجمع یجوز ألننا إذا قلنا حضر وتكلم زیـد 
 وفاعـل حـضروا )یـدز(ّولم تكتب األلف لم یعلم أن القوم حضـروا وتكلـم زیــد بـأن یكـون فاعـل تكلـم 

ٌ أو أن زید حضر وتكلم بأن الفاعل فیها زید)القوم( ّ)٧(.  
  

ّ ألن الفـرق بـین ، ففـي ذلـك نظـر،أما القول بزیادتها للفرق بین واو العطف والواو األصلیة
فــأین اللــبس ) ُلــم یــدع( تـسقط إذا دخــل علیهــا جــازم )یــدعو( فــي مثــل )فــالواو(هـذه الــصورة واضــح 
 وما أشـبه ) ودعوا،غزوا(ّ ولهـذا لم یزد بعض الكتاب هذه األلف بعـد ،)٨(لفارقةُحتى یؤتى باأللف ا

 القــوم لـن یغــزوا ولـن یــدعوا واالختیـار إثباتهــا فـي هــذه :ذلـك وال بعـد المجــزوم والمنـصوب فــي مثـل
   .)٩(المواضع كلها
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 .٣ : باب الهجاء:   ینظر)٢(
 .٤٧٤ / ٣ : همع الهوامع،٣ : باب الهجاء:ینظر   )٣(
   .٢٧٥ / ٣ : همع الهوامع،١٨ : للزجاجي، كتاب الخـط،١٨٩ :ُ الجمل،١٨٠٩ : أدب الكاتـب:ینظر   )٤(
   .٣٥ ،٦ : باب الهجاء،٢٤٦ : للصولي، أدب الكتاب،٢٧٥ :ُ الجمل:   ینظر)٥(
  .٢ : أدب الكتاب:   ینظر)٦(
 .٥١ :ح شرح المرا:   ینظر)٧(
 .٥٢ : ن. م:   ینظر)٨(
 .٢٠ :ُ الجمل:   ینظر)٩(



 .أثر الرسم اإلمالئي في التوجیه النحوي

١٧٤ 

 بعـد ّویبدو أن هناك من عمم الحكم على زیادة هذه األلـف فـي المفــرد فحكـم علـى زیادتهـا
 ولهـذا كتبـوا ، إنما هـي واو أصـلیة، فهـذه الواو لیست واو جمع،)یغزوا ویدعوا(الواو في مثل قولنا 

ة التــي ،ّ ألن الــواو مــن نفــس الفعــل ال تفارقــه، مــن دون ألــف)أنــا أدعــو( و )هــو یرجــو( ّــ وألن العل ّ
لمــذهب أنــه فــي  وممــا یعــزز هــذا ا،)١(ُأدخلــت لهــا هــذه األلــف فــي الجمــع ال تلــزم فــي هــذا الموضــع

ّ ألنــه قـد زال الــشبه )َلـن یغـزو( إذا نــصبت الفعـل المـضارع فیكتــب بـال ألــف )ًهـو یغــزو زیـدا( قولنـا
  .)٢( وقد أجاز قوم إثباتها)لن یغزو(الذي بین الواو التي للجمع وهذه الواو بحركة الـواو 

  

ن اللـبس مـا ّ ألن في اتصالها ال یعرض لها مـ)یدعو(والصحیح أنها ال تلحق المفرد نحو 
ّ ولذلك سموا هـذه األلف ألف الفصل،یعرض لواو الجمع

 وهناك من ذهـب إلـى زیادتهـا للفـصل .)٣(
َ ضـربوهم فـإذا كـان الـضمیر مفعـوال بـه فـال تكتـب :بین الضمیر المنفـصل والـضمیر المتـصل نحـو

ُ أما إذا كانت تأكیدا فتكتب للفرق بین الـضمیرین،األلف ً ّ
مـاء فـي إعـراب  وعلـى هـذا اختلـف العل.)٤(

M<L ــــي قولـــــه تعـــــالى  ́ M¦ §  © ª « ¬ ® ̄  ± ² ³  :ف
µL)فهو إما أن یكون ضمیرا متصال في محل نصب مفعول بـه، أو أن یكـون فـي محـل ،)٥ ً ً ّ

 ألنهـا لـو ، قـاموا هـم: كما تقول) أو وزنواهم( ثم االستئناف M ª «Lًرفع توكیدا بالوقف على 
ّأن "ً، فضال عـن )٦()كالوا هم( لتصبح )هم(حذفت الالم قبل كانت في موضع رفـع لكتبت األلف و

ٕالحدیث في الفعل ال في الفاعل إذ المعنى إذا أخذوا من النـاس اسـتوفوا واذا أعطـوهم أخـسروا واذا  ٕ
ـــاه ــار معن ــى ( ُجعـــل الـــضمیر للمطففـــین صـ ــوا الكیـــل أو الــــوزن هـــم علـ ــذوا اســــتوفوا واذا تولـ ٕإذا أخــ

   )٧("تنافرالخصوص أخسـروا وهو كالم م
  

ٕیتــضح فــي هــذه اآلیــة أثــر الرســم االمالئــي فــي القــول بزیــادة األلــف مــن عــدمها وانهــا إذا 
 )ظلمــوهم( فــي قولنـا )هـم(ان "ذلـــك , ًزیـدت فـي هــذا الموضـع فیكــون مـا بعـــدها مـن ضــمیر توكیـدا

ّیكون اسما منصوبا ألن األلف لم تكتب بسبب اتـصالها بالفعـل كاتـصال الهــاء فـي ظلمـه ً ّمـا إذا  أ،ً
   .)٨("ً جاءت توكیدا لضمیر الفاعل)هم( باأللف ألن )ظلمـوا( كتبت )ظلموا(ًكانت توكیدا لما في 
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ً زیــادة األلـف تعلــیال صـوتیا) هـــ١٧٥ت (وعلـل الخلیــل بـن أحمــد الفراهیـدي   قــال ســیبویه ،ً
مــد  وهــي حـروف لــین و،وهــذه الحــروف غیـر مهموســـات"فـي بــاب الوقــف مـن الــواو والیــاء واأللـف 

 ، ولـیس شـيء مـن الحـروف أوسـع مخـارج منهـا وال أمـد للـصوت،ومخارجها متسعة لهـواء الـصوت
ً إذا وجـد متـسعا ،فإذا وقفت عندها لم تضمها بشفة وال لسان وال حلق،كضم غیرها فیهوي الـصوت

َ وذلــك قولــك ظلمــوا ورمــوا ،ٕ واذا تفطنــت وجــدت حــسـن ذلــك،حتــى ینقطــع آخــره فــي موضــع الهمــزة
ِوعمي وحب   .)١("ً ظلموا ورموا فكتبـوا بعد الواو ألفا: وزعم الخلیل أنهم لذلك قالوا،لىَ

  

ًویبــدو أن القــول بزیــادة هــذه األلــف التــي أثــارت خالفــا بــین العلمــاء فــي توجیههــا لــم تكــن  ّ
 ومــن ذلــك مــا عرضــه الــدكتور عبــد الجبــار ،بمنــأى عــن تناولهــا لــدى البــاحثین والعلمــاء المحــدثین

راء لعــدد مــن البـاحثین فــي وجــوب هــذه األلــف مـن عدمــه فــي مــساجالت علمیــة جعفـر القــزاز مــن آ
 فیهـا دعــوة إلـى حــذف األلـف بعــد واو الـضمیر للجماعــة ،)ِعـالم الغــد(جـرت علــى صـفحات مجلــة 

 فریــق لــم یستحــسن :ًفـي األفعــال تیــسیرا للطبــع والقــراءة والكتابــة وانقــسموا فــي ذلــك علــى ثالثــة فــرق
َالحذف ألنه مخالف لمـا   فـي حـین ذهـب الـدكتور ،َّنـص علیـه الـسلف مـنهم األب انـستاس الكرملـيِ

داود الجلبي وطه الراوي وبهجة األثري والدكتور مـصطفى جـواد إلـى حـذف األلـف الزائـدة بعـد واو 
 وهناك من أقر بزیادتها بعد واو الجمع المتطرفة ال غیر وحجتهم فـي ذلـك التفریـق بینهـا ،الجماعة

  .)٢(وبین واو العطف
  

وترك الدكتور غانـم قـدوري الحمـد تفـسیر زیـادة األلـف للمـستقبل فهـو الكفیـل بالكـشف عـن 
ُوسائل تعین على ترجیح احتماالت زیادتها أو أن یاتى بتفسیر لهذه الظـاهرة واحتـرز فـي ذلـك مـن 
ــــحیحا  ــسیرا صـ ــي تفـــ ــن أن یعطـــ ــة ال یمكـــ ـــة ال تقـــــوم علـــــى شـــــمول كـــــل واو متطرفــــ ـــة محاولـــ ًأن أیــ ً ّ

  .)٣(للمشكلة
  

ًولعـــل القـــول بزیـــادة األلـــف هـــو مظهـــر مـــن مظـــاهر اســـتعمالها قـــدیما وحـــدیثا ً  ألنهـــا فـــي ،ّ
 ّ وال سیما بعد واو الجماعة فـي مثـل قولنـا،مواضع البـد من القول بزیادتها خشیة الوقوع في اللبـس

طـي ّ وهذا االستعمال ال یـدل علیه إال الرسـم االمالئي من حیـث كـون األلـف جـاء لیع)كفر و ورد(
  .ّدور أمن اللبس في الكالم على نحو ما فصلنا

  

ً فـإن لـسیاق التخاطـب دورا مهمـا فـي بیـان )ارسلوا هـم(ّأما زیادة هذه األلف في مثل قولنا  ً ّ
 فــإذا أردنــا اإلخبــار عــن ،دور األلــف التــي جــاءت فــي تركیــب یــربط بــین الرســم االمالئــي والمعنــى

                                         
 .٢٤٦ : للصولي، أدب الكتاب،٢٠ : للزجاجي، كتاب الخط: وینظر.١٢٧٦ / ٤ :   الكتاب)١(
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 بإثبــات )ارســلوا هــم(ٕ واذا أردنــا التوكیــد قلنــا ، األلــف مــن دون)ارســلوهم(جماعــة قــاموا بالفعــل قلنــا 
  . وبهذا نجمع قول العلماء بزیادة هذه األلف لغرضي أمن اللبس والتوكید،األلف

  

ْعمـرو( فـي )الـواو(ومما كان له أثـر في التوجیه النحوي زیـادة   ، فـي حـالتي الرفـع والجـر)َ
 منـــصرف فـــي )ًعمـــرا(ّـة النـــصب ألن  وتـــسقط هـــذه الـــواو فـــي حالـــ)عمـــرو( و )عمـــر(للفـــرق بـــین 

ّ ألن )عمـــر( و )عمـــرو(ّ أن األلـــف التـــي هـــي عـــوض مـــن التنـــوین فـــصلت بـــین : أي.)١()َعمـــرو(
َ ورب سائل یـسأل لـم زیـدت الـواو فـي هـذا الموضـع ولـم تـزد األلـف أو .)٢()عمـر(التنوین ال یدخل  ِ ّ

لــف بالمنــصوب ولــم تــزد الیــاء ّ وقـــد أجــاب عــن ذلــك ابــن الــدهان حــین علــل ذلــك بالتبــاس األ،الیــاء
َخوفا من االلتباس بالمضاف إلى یاء المتكلم، فكانـت الـواو َأولـى ْ ّ فـضال عـن أن الـواو ال ،بالزیـادة ً ً

ّ وقـــد یـــستغني عــــدد مـــن الكتـــاب عـــن الـــواو .)٣(تكـــون فـــي اســـم معـــرب حـــرف إعـــراب وقبلـــه حركـــة
ْعمرو( یكتبون :بتسكین المیم وفتحـه العین أي ْعمر() َ ْعمر و عمرو(فرق بین  لل)َ َ َُ()٤(.  

  
   :أثر الفصل والوصل والحذف في التوجیه النحوي .٢

ــد الفـــصل والوصـــل فـــي الخـــط مـــن الموضـــوعات المهمـــة فـــي بیــــان األوجـــه االعرابیـــة  یعـ
ُفقــد یعطــى اعــراب او معنــى لكلمــة فــي حــال  والمعــاني المحتملــة لعــدد مــن الكلمــات فــي التركیــب،

ّألن كــل كلمــة تــدل علــى معنــى غیــر "عــراب لهــا فــي حــال انفــصالها اتــصالها قــد ال یجــوز هــذا اإل
 ،)٥("ً فكــذلك اللفــظ المعبــر عنهمــا یكــون متمیــزا،ّ فكمــا أن المعنیــین متمیــزان،معنــى الكلمــة األخــرى

 )مـا( بــ )نعـم( فعلى سبیل المثال إذا وصلت )نعم وبئس( تكتب موصولة ومفصولة مع )ما(ًفمثال 
ًكانت حرفا واحدا مثل ح ٕبذا، واذا فـصلت كـان معناهـاً  )ربمـا(، ونحـو ذلـك )٦(الـشيء صـنعت  نعـم:ّ

ــــت  ــدة)مـــا(فإنهـــا إذا كانـــت موصـــولة كان ــون علـــى تقــــدیر ، كافـــة أو زائـــ ــا تكـ  أمـــا إذا فـــصلت فإنهـ
  .)٧()شيء(
  

 نحـو مـا جـاء )٨()أن( توجـب كتابتهـا مفـصولة فـي )ما(ٕواذا كانت قاعدة كتابة الموصول االسمي  
 ، فهــي هنــا اســم موصــول ال غیــر باتفــاق العلمــاء)٩(M@ A B C D EL :فــي قولــه تعــالى

                                         
  .٢٥١ : أدب الكتاب،١٨٢ : البن السراج، كتاب الخط،٢٤٤ : أدب الكاتب:   ینظر)١(
  .٣٣٠ : البرهان في وجوه البیان،٢٧٤ :ُ الجمل،١٨ : للزجاجي، كتاب الخط:   ینظر)٢(
 .٧ : باب الهجاء:   ینظر)٣(
 .٧ : ن. م:   ینظر)٤(
 .٤٤ :یان ألبي ح،   الهجاء)٥(
 .٢١٤ : البن السراج، الخط:   ینظر)٦(
  .٢٣ : البن الدهان، باب الهجاء:   ینظر)٧(
  .٦١ : ألبي حیان، الهجاء،٦٠ : للزجاجي، الخط،٢١٣ : البن السراج، الخط،١٩٤: أدب الكاتب:   ینظر)٨(
  .٣٠ : اآلیة،   سورة لقمان)٩(
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ًفإنهــا جــاءت اســما موصــوال بمعنــى. )١( عاملــة فیهــا)ّأن(وجــاءت   فــي قولــه )ّأن( متــصلة بـــ )الــذي(ً
ــمها مفـــصولة مـــن ،)٢(Mt u vL :تعـــالى  واحـــتج )ّأن(ّ مـــع أن قاعـــدة كتابتهـــا توجـــب رسـ

 المرسـالت أسـم موصـول ولیـسـت كافـة أو مــصدریة  فـي سـورة)مـا(ّ علـى أن )هــ٣٢٨ت (النحـاس 
ّ أن :ً فضال عن صلة الموصول المحذوفة لطول االسم علـى تقـدیر)أن(بوجود الـالم المؤكد لخبر 

  .)٣(الذي توعدونـه لواقع من الحساب والثواب والعقاب 
  

 بـین ّوعلل ابن عاشور لمن كتبها متصلة في هذه اآلیة ألنهم لـم یكونـوا یفرقـون فـي الرسـم
ً فـي المــصاحف موصـولة اتباعــا )مــا( فجــاءت ،ّ فالرســم اصـطالح ورســم المـصحف ســنة،الحـالتین

  .)٤(ُ أما في التفسیر وغیره فتكتب مفصولة،لرسم المصحف
ً فــي هــاتین اآلیتــین اســما موصــوال ال غیــر مــع )مــا(ٕواذا كــان العلمــاء قــد أوجبــوا أن تكـــون  ً
 MP Q : فـــإنهم فـــي قولـــه تعـــالى،الثانیـــة متـــصلةأنهـــا جـــاءت فـــي اآلیـــة األولـــى منفـــصلة وفـــي 

SRL)أو أن  )٦(ّ أن الذي صنعوه كید سـاحر: اما أنها اسـم موصول على تقدیـر)ما(ّ وجهـوا )٥
 ،مع أنها جـاءت متـصلة )٧()كید(ّأن صنعهم كید ساحر في حالة رفع : تكون مصدریة على تقدیر

 أنهـا أسـم موصـول أن تكــون )مـا(لحكـم علــى ّوهـذا یعنـي أن مـا ذهـب إلیــه العلمـاء مـن اشـتراطهم ا
ـــر لـــیس علـــى إطالقـــه إذ هنــــاك مواضـــع ال یجـــوز أن تكـــون فیهـــا )أن(مفـــصولـة مـــن  ــا(ِ ال غی  )مـ

ًموصــوال اســـمیا علــى الــرغم مــن انفــصالها نحــو مــا جــاء فــي قولــه تعــالى ً: Me f g h 

iL)مـا یـستحق علیـه ّ وال یجـوز أن تكـون موصـولة ألن،)٩( سـقیك: فهي مصدریة على تقدیر،)٨ 
 " !M  : وفـي قولـه تعـالى.)١٠(ّ ألن المـاء مبـاح،األجر هو العمل الذي هـو الـسقي ولـیس الغـنم

# $ % & '(L)١١(.  

                                         
 .٣٠٨ / ١ : مغني اللبیب:   ینظر)١(
 .٧ : اآلیة، المرسالت   سورة)٢(
  .٣٠٢ / ٣ : إعراب القرآن:   ینظر)٣(
 .٣٩١ / ٢٩ : التحریر والتنویر:   ینظر)٤(
 .٦٩ : اآلیة،  سورة طه)٥(
 .٢٩٩ / ٣ : للزجاج،ٕ معاني القرآن واعرابه،١٨٩ / ٢ : للنحاس، إعراب القرآن:  ینظر)٦(
 .٧١٨ / ٦ : روح المعاني،٤٠ / ٥ : الدر المصون،١/٨٩٧ : البیان في إعراب القرآن:  ینظر)٧(
 .٢٥ : اآلیة،  سورة القصص)٨(
 . ١٢٠٤/ ٢٠ : التحریر والتنویر،٢/١٠١٩ : البیان في أعراب القرآن،٢/٤٠٢ : الكشاف:  ینظر)٩(
 .٢٠/٣٦٦ : روح المعاني،١/٣٠٤ : مغني اللبیب:ینظر   )١٠(
 .٩٢ : اآلیة،سورة آل عمران   )١١(
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ً فــي هــذه اآلیــة اســما موصــوال علــى الــرغم مــن اتــصالها)مــا(جــاءت   وال یجـــوز أن تكــون ،ً
ما ذهب إلیه العكبـري  ) هـ٧٤٥ت (ّ وعلى هذا ضعف أبو حیان ،)١(ّمصدریة ألن المحبة ال تنفق

 ،)٢(ّ في هذه اآلیة نكـرة موصـوفة علـى أن ذلـك ال معنـى لـه)ما( من جواز أن تكون ) هـ٦١١ت (
وتتــسع . فـالمعنى والـسیاق فــي هـاتین اآلیتــین أوجـب أن یكـون التوجیــه علـى مــا هـو علیـه مــن حكـم

 Me f g h :لى إذا كانـت متـصلة فیحـتكم إلـى القرائــن فـي ذلـك فهـي فـي قولـه تعـا)مـا(داللـة 
i j k l mnL)إما أن تكون نافیة على أن مـا یدعونـه لیــس شـیئا أصـال.)٣ ً ً  أو ،)٤(ّ

 ، في هذه اآلیة)من(وأنكر النحاس زیادة  .)٥(ًأن تكون اسـتفهاما على جهة التوبیخ أو بمعنى الذي
 مــا أجــازه ویبــدو أن مــن تــأول زیادتهــا جـــاء علــى نحــو .)٦(ألن زیادتهــا تــؤدي إلــى انقــالب المعنــى

   .)٧(والنهي النحویون من زیادتها في سـیاق النفي واالستفهام
ّیتضح مما سبق أن الرسـم االمالئي قرینـة مـن القـرائن التـي یحـتكم إلیهـا فـي توجیـه الكلمـة 

 وقد یعزز هـذا التوجیـه علـى وفـق الرســم االمالئـي بقـرائن لفظیـة أو المعنـى أو ســیاق ،في التركیب
 Ms t : فـي قولـه تعـالى)مـا( علـى نحـو مـا جـاء فـي توجیــه ،الحال أو الحركة االعرابیـة

u v wxL)فقد اسـتبعد النحاس والزجاج أن تكون ،)٨   
 وفـي )أن( اءت أجوركم بالرفع على خبـر ألنها لو كانت كذلك لج، في هذه اآلیة بمعنى الذي)ما(

  . ولیست بمعنى الذي أو مصدریة،)٩(هذا تفریق بین الصلة والموصول فهي هنا كافة
  

 ، االســتفهامیة إذا دخلـــت علیهــا حــروف الجــر)مــا( فقــد حــذفت العــرب ألــف ،أمــا الحــذف
َ لـم وفــیم، وبم: فیقولـون،وذلـك للفـرق بـین االســتفهام والخبـر ِـَ ّ وعـم،ِ َ

ّیـد ابــن قتیبـة الحـذف مــع وق. )١٠(
ّســل عــم شــئت( ففــي قولنــا ،ً حــصرا فــي ســیاق االســتفهام)شــئت(كلمــة  كــان المعنــى ســل عــن أي ) ْ

ُ واذا ذكرت األلف ،شيء شئت وجـاء هـذا  .)١١(كان المعنـى سـل عـن الـذي شـئت ) ّسل عما شئت(ٕ

                                         
 .١٥٨ : دراسات في األدوات النحویة،١/١٦٦ : البحر المحیط،١/٢٧٩ :راب القرآن التبیان في إع:ینظر  )١(
 .١/٢٧٩ : التبیان في إعراب القرآن،٢/١٦٦ : البحر المحیط:ینظر   )٢(
 .٤٢ : اآلیة،   سورة العنكبوت)٣(
 .٢٥/٦٨ : التفسیر الكبیر،٣/٤٥٥ : الكشاف:   ینظر)٤(
 .٢/٢٤٥ :ان في غریب إعراب القرآن البی،٧/١٥٣ : البحر المحیط:   ینظر)٥(
 .٢/٢٥١ : إعراب القرآن:   ینظر)٦(
 .٣٢٤ : رصف المباني،٢٣٥ : األزهیة،١٦٥ ،٩٧ : معاني الحروف:   ینظر)٧(
 .١٨٥ : اآلیة،   سورة آل عمران)٨(
 .١/٤١٥ :ٕ معاني القرآن واعرابه،١/٢٢٥ : إعراب القرآن:   ینظر)٩(
 مغني ،٥١ :، الهجاء، ألبي حیان١٩ :، باب الهجاء٢٧٧ :ُ، الجمل٢١٥ : البن السراج، الخط:  ینظر)١٠(

 .٩٨ / ١ :اللبیب
     .٢١٦:البن  السراج:كتاب الخط , ١٩٤:ادب الكاتب: ینظر ) ١(
  .٥٥ : ألبي حیان، الهجاء:  ینظر)٢(
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وحـدها فأجـاز أن ّ واسـتثني ابـن الـدهان البـاء ،)١(الحذف مع شـئت لكثرة استعمال ذلـك فـي كالمهــم
ــف فـــي الموضـــعین معـــا ألنهـــا تبقـــى علـــى حـــرف واحــــد  )مـــا( وجـــاء الحـــذف مـــع .)٣( ًتكتـــب بـــال ألــ

ّأمــا إثبــات األلــف فــي . )٤(ّاالســتفهامیة ألن الجــار والمجـــرور كالكلمــة الواحــدة فخففــت بحــذف ألفهــا
ّب إلــى أن مــن ّ وعلــى هــذا فــإن مــن ذهــ،)٥(  االســتفهامیة إذا دخــل علیهــا حــرف جــر فأنــه شــاذ)مــا(

 یمكــن أن یــرد علــى أنــه ،)٦(  االســتفهامیة المجــرورة علــى أنهــا لغــة)مــا(العــرب مــن ال یحــذف ألــف 
   .)٧( جاء على أضعف اللغتین

  

 )مـا(ّ ألن ، االسـتفهامیة ولـیس مـع الخبریـة)مـا(ّ إن الحـذف حـصل مـع :ومن المفید القول
ًن ألفهــا وقعــت حــشوا غیــر متطرفــة الموصـولة بحاجــة إلــى الــصلة والــصلة مــن تمــام الموصـول فكــأ ّ

  .)٨( االستفهامیة ألنها جاءت متطرفة)ما( ولیس كذلك ،فأمنت الحذف
  

 والنحــاس إثبـات األلـف إذا دخلـت ،) هـ٣١١ت ( والزجاج ،) هـ٢٠٧ت (وقد أجاز الفراء 
ـــا(حــــروف الحــــر علــــى  ــه تعــــالى)مـ ــ ــي قول  MÌ Í  ÎÐ Ñ Ò Ó:  االســــتفهامیة فــ

Ô Õ ÖL)لیتهم یعلمـون بـأي شـيء غفـر : على تقدیر)أي(ت بمعنى  فهي هنا جاء،)٩ 
 لكـن الحـذف فـي هـذا : واسـتدرك الزجـاج علـى ذلـك بقولـه،ّ واستصوب الفـراء هـذا االثبـات،لي ربي

ّأجود في حین ضعف النحاس هذه اللغة مع اجازته لها على أن الثر في االستفهام الحذف ّ)١٠(.  
ــف العلمــــاء فــــي توجیــــه  ــذا اختلــ ــالى فــــ )مــــا(وعلــــى هــ  MM N O P Q Rي قولــــه تعــ

SL )بأي شىء أغویتني ثم ابتدأ بالقسم :فهى اما ان تكون استفهامیة على تقدیر .)١١.  
او شرطیة على  ,فباغوائك ایاي: او ان تكون مصدریة في موضع القسم على تقدیر ,)١( )ّالقعدن(

  .)٢(وابفباي شىء اغویتني فال قعدن لهم صراطك المستقیم فتضمر فاء الج :تقدیر

                                         
  .١٩:باب الهجاء: ینظر  )٣(
  .١/٤٤٨: االیضاح في شرح المفصل: ینظر ) ٤(
  .٢١٧: والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح شواهد التوضیح )٥(
  .٨٤االزهیة في علم الحروف : ینظر ) ٦(
  .٢/٤١٠: المحتسب :ینظر  )٧(
  .٢/١٤٦ :شرح المفصل :ینظر  )٨(
  .٢٦,٢٧ :یس ) ٩(
  .٢/٤٥٠:اعراب القران,٤/٢١٤,٢١٣:معاني القران واعرابه للزجاج ,٢/٢٥٩معاني القران  :ینظر  )١٠(
 ١٦:االعراف  )١١(
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اما الباء فهـى امـا ان تكـون  ,مصدریة هو الذي یخدم المعنى القراني )ما(ویبدو ان القول 
او ان تكــون للقــسم ,فبمــا اغــویتني اقــسم بــاهللا القعــدن  :متعلقــة بفعــل القــسم المحــذوف علــى تقــدیر

  .)٣(فاقسم باغوائك القعدن:أي
 االسـتفهامیة إذا دخلـت علیهـا )مـا(ّإن هذه اإلجازة من هؤالء العلماء في إثبات األلف في 

ّ تعني أن الرسم القرآني رسم قد ال یخضع لقواعـد النحـویین والـصرفیین وعللهـم التـي ،حروف الجر
ً ویبقــى شـــاهدا علــى اإلعجــاز البیــاني مــا دامــت فیــه أوجــه ،ذكروهــا فــي توجیهــاتهم للــنص القرآنــي

 ،ها معنـى قـد ال تعطیـه فـي سـیاق آخـرًمحتملة تغني المعنى وتزیدة بالغـة فیكـون للكلمـة فـي سـیاق
 فـإذا جـاءت ، أو یكـون للوصـل معنـى قــد ال یعطیـه الفـصل،ویكون للذكر معنـى ال یعطیـه الحـذف

الكلمـة علــى خــالف مــا وضــعه العلمـاء فــذلك لحكمــة اقتــضاها هــذا الرسـم قــد تغیــب عــن كثیــر مــن 
 النحویـة، وهـذا مـا علیـه تأویـل یوجهـون هـذه الكلمـة توجیهـات أملتهـا علـیهم قواعـدهم العلماء فبدأوا

  .كثیر من اآلیات القرآنیة التي جاءت مخالفة لقواعد البشر
ًأمــا إثبــات األلــف فــي غیــر القــرآن ففــي النثــر یعــد شــاذا  وعلــى هــذا ، وفــي الــشـعر ضــرورة،ُ

فــي قــول  )٤(  االســتفهامیة علــى أنــه ضــرورة شــعریة)مــا(احــتج ابــن هــشام علــى إثبــات األلــف فــي 
  :)٥(تّحسان بن ثاب

  

ِعالم قام یشتمني لئیم َِ ُ َ َُ ْ َ ِكخنزیر تمرغ في رماد ََ َ ََ َ َّ َ ِ ْ َ  
  

ـــةال ح ـــــجـــ ـــــشن البـ ـــي ذم اـ هـ ــــــكفـــ ــّنأل "ل ــــن الوافــــ ـــت مــ ـــــزؤه األول ،ـر البیـــ ـــــاع( جـ َمفـ ـــــسمى )لتنُ    ویـ
ُمفاعلن( وسكن المه فیخلفه )موفورا( َ فسمي )ِ ِّ ُ ُمفـاعلن(فیجعلـه  )ُمفاعیلن( ویحذف یاء )ًمقصورا(َ ِ َ( 

ُ ألن االنــسـان إنمــا یــسأل عــن معتقــده ورأیــه ولــیس ،ً فــضال عــن فــسـاد المعنــى،)٦()ًقــوالمع(ویــسمى  ّّ
ّعما یتوجه إلیه غیره
)٧(.  

  

هــذه  مـن اكبـر دراســة الـى بحاجـة التـي الظــاهرة هـذة لدراسـة متواضــعة كانـت هـذه محاولـة
  ًا وال ـلغوی ًاـترف لیس فهو النحوي التوجیه في أثر من اإلمالئي ما للرسم بیان على للوقوف

  

  ٢/٢٤١الدر المصون  ,٤/٢٧٥البحر المحیط ,٢/٩١:الكشاف :ینظر  )١(
  ٢/٤١ :الدر المصون :ینظر  )٢(
  ٤/٢٧٥البحر المحیط  ,٢/٩١ :ینظر الكشاف  )٣(
 .٢٩٩ / ١ : مغني اللبیب:ینظر ) ٤(
  . االستفهام في)ما(ٕ واذ ذاك فال شاهد على إثبات ألف )ففیم( وروایته فیه ٣٢٤ :دیوانه  )٥(
 .١٠٦ ،١٠٥ :رسالة االفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في االیضاح  )٦(
   ١٠٦ : ن.م  )٧(

 تلك  وبیان-أحیانا-بالنحو والمعني  ربطه من البد بل فحسب الشكلي الجمال تحقق لفظیه ةزخرف
 بـین ًفرقـا وان هنـاك ,اللغة التي حفظت بـه هذه وعاء انه عن ًفضال اتصالهما لشدة بینهما العالقة
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 الكثیـر اللغـة المكتوبـة التظهـر فقـد قواعـد الكتابـة العربیـة مـن الفـرق جـاء وهـذا وما یكتب ما ینطق
الفعــال فهــى لغــة الفكــر  اهمیتهــا ودورهــا للكتابــة العربیــة تبقــى لكــن ,المهمــة مــن الظــواهر الــصوتیة

ما اختلـف العلمـاء فـي  فاذا, اللغة قواعدها وأنظمتها انظمة تتسق مع عبقریة هذه وتبقى والحضارة
ان انفصال مـاهو  رسم باتصال أو من علیها او ماترسم به مایزاد من الكلمة أو ما یحذف .توجیه

 وتطورهـــا اللغــة نمــو وســـائل مــن وســیلة یعـــد الــذي االتــساعهـــذا  ,فــي اللغــة اال مــن بــاب االتـــساع
  .وكتابة ًنطقا واإلبالغ التواصل على قادرة حیه لغة لتبقى وتجددها

  
  ت المصادر والمراجعثب

 محمـد محیـي : تحقیـق،) هــ٢٧٦ت ( أبـو محمـد عبـد اهللا بـن مـسلم بـن قتیبـة :أدب الكاتب )١
  . م١٩٦٣=   هـ١٣٨٢ ، الطبعة الرابعة، مصر، مطبعة السـعادة،الدین عبد الحمید

ــد یحیـــى الـــصولي :أدب الكتـــاب )٢ ــر محمـ ــ ٣٣٥ ت( أبـــو بكـ ــصحیحه ،)هــ  نـــسخه وعنـــي بتــ
 المطبعة ، السید محمود شـكري اآللوسي: ونظر فیه،هجة األثري محمد ب:وتعلیق حواشیه

  ). ت.د( ، مصر ـ القاهرة،السلفیة
ــ٤١٥ت (ُ علــي بــن محمــد النحــوي الهــروي :األزهیــة فــي علــم الحــروف )٣  عبــد : تحقیــق،)هـ

  . م١٩٧١=  هـ ١٣٩١ ، دمشق، مجمع اللغة العربیة،المعین الملوحي
ــم:إعــــــراب القـــــــرآن )٤ ـــن اســــ ـــــد بـــ ــــاس  أبــــــو جعفــــــر أحمـ ـــــ٣٢٨ت (ّاعیل النحـــ    : تحقیــــــق،) هــ

ــامر، د.د ــوان. محمـــد تـ ـــشیخ محمـــد عبـــد المـــنعم، محمـــد رضـ  ، القـــاهرة، دار الحـــدیث، ال
  . م٢٠٠٧=  هـ ١٤٢٨

 . د: تحقیق،) هـ٦٤٦ت ( أبو عمر عثمان بن عمـر الحاجب :اإلیضاح في شرح المفصل )٥
  .م١٩٨٢ ، بغداد، مطبعة العاني،محمد بناي علوان العلیلي

 . د: تحقیـق،) هــ٥٦٩ت ( أبو محمـد سعید بـن المبــارك بـن الدهــان النحـوي :الهجاءباب  )٦
   .م ١٩٨٦=  هـ ١٤٠٦ ، المطبعة األولى، دار األمل، مؤسسة الرسالة،فائز فارس

ــان األندلــسي :البحــر المحــیط )٧  دراســة ،) هـــ٧٤٥ت ( أبــو حیــان محمــد بــن یوســـف بــن حیـ
 وشــارك فــي ، والــشـیخ محمــد معــوض،الموجــود الــشیخ عــادل أحمـــد عبــد :وتحقیــق وتعلیــق

ـــد المجیـــد التـــوني. د:تحقیقـــه ـــا عب ــد النجـــولي الجمـــل. د، زكری ـــة، أحمـ  ، دار الكتـــب العلمی
  . م٢٠٠١ ، الطبعة األولى،بیروت

 : تحقیـق،) هــ٧٩٤ت ( بـدر الـدین محمـد بـن عبـد اهللا الزركـشي :البرهان في علـوم القـرآن )٨
 ١٤٠٨ ، الطبعـة األولـى، بیـروت ـ لبنــان،العلمیـة دار الكتـب ،مصطفى عبد القـادر عطــا

  . م١٩٨٨= هـ 
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 ، أبــو الحــسین اســحاق بــن ابـراهیم بــن ســلیمان بــن وهــب الكاتــب:البرهــان فــي وجــوه البیــان )٩
 ، خدیجــة الحــدیثي، مطبعــة العــاني بغــداد، الطبعــة األولــى. د، أحمــد مطلــوب. د:تحقیــق
  . م١٩٦٧=  هـ ١٣٨٧

ـــــــب إعـــــــراب القــــــــرآ )١٠ ـــــــي غری ــاري :نالبیــــــــان ف ــــ ـــــن األنبــ ــــن بــ ـــــد الرحمــــ ــات عبــ ــــ ـــــو البركــ    أبــ
ــق،) هــــ٥٧٧ت ( ـــد طـــه: تحقیـ ــه عبـــد الحمی  دار الكتـــاب ، مـــصطفى الـــسقا: مراجعـــة، طـ

  . م١٩٦٩=  هـ ١٣٨٩ ، القاهرة،العربي للطباعة والنشر
علــي : ، تحقیــق)هـــ٦١٦ت ( أبــو البقــاء عبــد الــرحمن العكبــري :التبیــان فــي إعــراب القــرآن )١١

  . م١٩٨٧ ، الطبعة الثانیة، بیروت ـ لبنان،الجیل دار ،محمد البجاوي
 :)تحریــر المعنــى الــسدید وتنــویر الفعــل الجدیــد فــي تفــسیر الكتــاب المجیــد(التحریــر والتنــویر  )١٢

  . م١٩٨٤ : الدار التونسیة للنشر،) م١٩٧٢ت (الشیخ محمد الطاهر بن عاشور 
ـــراز:)مفــــــاتیح الغیــــــب(التفــــــسیر الكبیــــــر  )١٣ ـــن عمــــــر الـــ ــدین محمــــــد بـــ ــــر الــــ   ي الــــــشافعي  فخــ

 ٢٠٠٠=  هــ ١٤٢١ ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ لبنـان، الطبعة األولى،) هـ٦٠٤ت (
  .م

 علــي . د: تحقیــق،) هـــ٣٤٠ت ( أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســـحاق الزجــاجي :ُالجمـــل )١٤
=  هــ ١٤٠٨ ، الطبعـة األولـى، إربـد ـ األردن، دار األمـل، مؤسـسة الرسـالة،توفیـق الحمـد

  . م١٩٨٨
ـــع، مـــصطفى النحـــاس. د:ات فـــي األدوات النحویـــةدراســـ )١٥ ــات للنـــشر والتوزی  ، شـــركة الربیعـ

  . م١٩٧٩=  هـ ١٣٩٩ ،الطبعة األولى
 ، عبد الجبار جعفر القزاز، منشورات وزارة الثقافة واالعالم. د:الدراسات اللغویة في العراق )١٦

  . م١٩٨١ ، دار الرشید للنشر،الجمهوریة العراقیة
 شـهاب الـدین أبـو العبـاس یوسـف بـن محمـد ابـن :الكتـاب المكنـونالدر المصون فـي علـوم  )١٧

 الـــشیخ علـــي محمـــد : تحقیـــق وتعلیــــق،)هــــ ٧٥٦ت (ابـــراهیم المعـــروف بالـــسمین الحلبـــي 
 زكریـــا عبـــد المجیـــد . د، جایـــد مخلـــوف. د، والـــشیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجــــود،معـــوض
 ، بیـــروت، الكتـــب العلمیـــة دار، الطبعـــة األولــى، أحمــد محمـــد صیــــرة. د:ّ قــــدم لـــه،التــوني
  . م١٩٩٤=  هـ ١٤١٤

  . م١٩٧٤ ، القاهرة، سید حنفي حسنین: تحقیق،ّدیوان حسان بن ثابت )١٨
 ٥٢٨ت (ابـن الطــراوة النحـوي  :رسالة في اإلفصاح ببعض ما جاء من الخطـأ في اإلیـضاح )١٩

  . م١٩٩٠ ، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، حاتم صالح الضامن. د: تحقیق،)هـ
 مؤســـسة المطبوعـــات ، غانــــم قـــدوري الحمـــد. د:ــــ دراســــة لغویـــة تاریخیـــة رســــم المـــصحف )٢٠

  . م١٩٨٢=  هـ ١٤٠٢ ،، الطبعة األولى، بیروت ـ لبنان،العربیة
 تحقیـق أحمـد ،)هــ ٧٠٢ ت( أحمـد عبـد النـور المـالقي :رصف المباني فـي حـروف المعـاني )٢١

   . م١٩٧٥ ،بعة زید بن ثابت مط، دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربیة،محمد الخراط
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ــسبع المثــاني )٢٢  أبــو الفــضل شــهاب الــدین الــسید :روح المعــاني فــي تفــسیر القــرآن العظــیم وال
ــدادي  ــ١٢٧٠ت (محمـــود اآللوســـي البغــ ـــسالم ، محمـــد أحمـــد اآلمـــد: تحقیـــق،) هــ  وعبـــد ال

 الطبعــة ، بیــروت ـ لنــان، دار إحیــاء التــراث العربــي للطباعــة والنــشر والتوزیــع،الــسالمي
  . م١٩٩٩=  هـ ١٤٢٠ ،األولى

ـــبیلي :ُشـــــــرح الجمـــــــل )٢٣ ـــصفور األشــــ ــن عــــ ــؤمن بـــــ ـــن مــــ ــــ ٦٦٩ ت( علـــــــي بــــ ـــــق،)هــــ    : تحقیــ
  . الطبعة األولى، مؤسسیة دار الكتب للطباعة والنشر، صاحب أبو جناح.د

 . د: تحقیـق،) هـ٨٥٥ت (بدر الدین محمود بن أحمد العیني  :شرح المرتاح في التصریف )٢٤
  . م١٩٩٠ ،رشید مطبعة ال،عبد الستار جواد

 ، بیـروت،، عـالم الكتـب)هـ٦٤٣ت ( موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش :شرح المفصل )٢٥
  ). ت.د(

 جمال الـدین أبـو عبـد اهللا محمـد بـن :شواهد التوضیح والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح )٢٦
 ، دار آفـاق عربیــة للطباعـة والنــشر، طــه محـسن. د: تحقیـق،) هـــ٦٧٢ت (مالـك الطـائي 

  ). ت.د( ،بغداد
ــــــاب ســـــــیبویه )٢٧ ــن قنبـــــــر  :كت ــان بــــ ـــــن عثمــــ ـــرو بـ ــشر عمـــ ـــو بــــ ــــ١٨٠ت (أبـــ ـــــق،) هـــ    : تحقیـ

  . بیروت، عالم الكتب،عبد السالم هارون
 غـانم . د: تحقیـق،) هــ٣٧ت (أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي  :كتاب الخط )٢٨

  .م٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ ، الطبعة األولى،ّ دار عمار للنشر والتوزیع،قدوري الحمد
ــ )٢٩  ، مطبعــة اآلبــاء الیــسوعیین،) هـــ٣٤٦ت ( أبــو محمــد عبــد اهللا بــن جعفــر :ـاب الكتـــابكت

  . م١٩٢١ ،بیروت
 جـار اهللا ابـن عمـر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل فـي وجـوه التأویـل )٣٠

  . بیروت ـ لبنان، دار الكتاب العربي،) هـ٥٣٨ت (الزمخشري 
ــم الكتـب، تمـام حـسان. د:اللغة العربیة معناهـا ومبناهـا )٣١  هــ ١٤٢٧ ، الطبعــة الخامـسة، عال

  . م٢٠٠٦= 
ت (أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي  :المحتسب في تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات واإلیـضاح عنهـا )٣٢

 دار ، منـشورات محمـد علـي بیـضون، محمـد عبـد القـادر عطـا: دراسـة وتحقیـق،) هــ٣٩٢
  . م١٩٩٨= هـ ١٤١٩ ، الطبعة األولى، لبنان-  بیروت،الكتب العلمیة

ــ٣٨٤ت (ّأبـــو الحـــسـن الرمــاني  :معـــاني الحـــروف )٣٣  عبـــد الفتـــاح اســـماعیل . د: تحقیـــق،) هــ
ــة،شــــلبي ـــع والطباعــ ـــشر والتوزیـ ــشـروق للنـ ــ ــــدة، دار ال ــ ١٤٠٤ ، الطبعــــة األولــــى،ّ جـ =  هـــ
  . م١٩٨١

 أحمــد یوســف : ـ تحقیــق) هـــ٢٠٧ت (ّ أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد الفــراء :معــاني القــرآن )٣٤
  . دار السرور،حمد علي النجار م،نجاتي



 .أثر الرسم اإلمالئي في التوجیه النحوي

١٨٤ 

ــسري الزجــــاج :ٕمعــــاني القــــرآن واعرابــــه )٣٥ ــ٣١١ت ( أبــــو إســــحاق ابــــراهیم بــــن الــ  شــــرح ،) هـــ
  . م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٤ ، القاهرة، دار الحدیـث، عبد الفتاح عبده شلبي. د:وتحقیق

ــن أحمــــد :مغنــــي اللبیـــــب عــــن كتــــب األعاریــــب )٣٦ ــدین بــــن یوســـــف بــ ــال الــ    أبــــو عبــــد اهللا جمـــ
 محمــد محیـي الــدین عبــد : تحقیـق،) هـــ٧٦١ت (ن هـشام األنــصاري المـصري عبـد اهللا ابــ

  ). ت.د( ، القاهرة، مطبعة المدني،الحمید
 . د: درسه وحققه،) هـ٧٤٥ت (ّأبو حیان محمد بن یوسف أثیر الدین األندلسي  :الهجاء )٣٧

 ٢٠٠٩=  هـ ١٤٣٠ ، الطبعة األولى، بیروت، دار صادر،تركي بن سهو بن نزال القبي
  .م

 عبـد العـال : تحقیـق،) هــ٩١١ت ( جالل الدین الـسیوطي :همع الهوامع في شرج الجوامع )٣٨
  . م١٩٧٥=  هـ ١٣٩٥ ، الكویت، دار البحوث العلمیة،سالم مكرم

  
  :الرسائل الجامعیة

 للبنـات ـ جامعـة  كلیـة التربیـة، خولـة صـالح حـسیین:كتاب الخط البن السراج ـ دراسة وتحقیق )١
  .م٢٠١٠= هـ ١٤٣١ ، الدكتور غانم قدوري الحمـداألستاذ : إشراف،تكریت

  
  :المجالت

  ).١٩٤٥( .الجمهوریة العراقیة بغداد  /األولىالسنة  )١٠(العدد  :مجلة عالم الغد )١
 


