
 

 ىملحاغسة ألاولا

 اإلاىغىع: ؤلاوشاء

 ملدمت:

واهىاعه واغساغه  جدىاول َرٍ املحاغسة حعٍسف ؤلاوشاء لغت واضطالحا ومبادءٍ 

 واكظامه.

 أَداف حعلُمُت:

ف ماَُت ؤلاوشاء لغت واضطالحا.               -أ   حعٍس

ف الدازض مبادب ؤلاوشاء.           -ب   حعٍس

ف             -ج   الدازض اهىاع ؤلاوشاء.حعٍس

 حعٍسف الغسع مً ؤلاوشاء.             -د 

 :ؤلاوشاء لغت 

ء, خلله. وأوشأ هللا يالش ء أحدثه. جلىل أوشأ هللا يالش أوشأ, أوشأٍ: زباٍ. وأوشأ 

الخلم, ئبخدأٍ وخلله, وجلىل أوشأ الحدًث أو الكالم وغعه وابخدأٍ. وجلىل أوشأ فالن 

 وخطبت وأحاد فيهما.كال شعسا  يأشعسا أو خطبت 

 

 :علم ؤلاوشاء اضطالحا 

شخمل عل  يَى فً مً فىىن ألادب ًبحث عً اإلاىثىز مً حُث أهه بلُغ وفطُح َو

: أن ي آلاداب اإلاعخبرة عىدَم في العبازاث اإلاظخحظىت والالةلت باإلالام. وبعبازة أخس 

ير عً حظً الخفاَم وصحت الخعبير عما في الػم يًخىضل به ئل يؤلاوشاء علم ضىاع

م الكخابت.  طٍس

 

 مبادب علم ؤلاوشاء 

م جدبع الخطب والسطاةل بل مظخمد مً حمُع العلىم طُما علمبادٍؤ مأخىذة مً 

الحكمت العلمُت والعلىم الشسعُت وطير الكمل ووضاًا العلالء وغير ذلك مً ألامىز 

 غير اإلاخىاَُت.

 

 



 

 أهىاع ؤلاوشاء 

 

 هىعين: يعل ي اللغى الخعبير 

 

ًكىن الغسع مىه اجطال الىاض بعػهم ببعؼ للػاء حاحاتهم وجىظُم هىع        -1

ظم ( مثل: املحادثت, واإلاىاكشت, وحكاًت يَرا الىىع )الخعبير الىظُف يشئىن حُاتهم, َو

الَلَطظ وألاخباز, وئللاء الكلماث والخطب, وئعطاء الخعلُماث وؤلازشاداث, وكخابت 

ساث, واإلاركساث, واإلالخطاث, واليشسا س الخلٍس ث, وؤلاعالهاث, والدعىاث, وجحٍس

 وهحى ذلك.… السطاةل 

 

ْلِلَها ئل       -2
َ
 يوهىع ًكىن الغسع مىه الخعبير عً ألافكاز او اإلاشاعس والخىاطس وه

طلم عل لت مشىكت مثيرة, ٍو ً بطٍس ( يأو ؤلاوشات يَرا الىىع )الخعبير ؤلابداع يآلاخٍس

والخمثُلُاث وكخابت اإلاركساث الشخطُت مثل كخابت اإلالاالث, وجألُف اللطظ 

 والتراحم, وهظم الشعس.

 

ان لإلوظان في املجخمع الحدًث, فاألول ٌظاعد عل ران الىىعان مً الخعبير غسوٍز  يَو

الىفاء بمطالب الحُاة اإلاادًت والاحخماعُت, وما ًلخػُه ذلك مً اجطال بالىاض, 

ىه مً الخعبير عما ًساٍ حىله مً  ِ
ّ
َمك ًُ  ٌعكع والثاوي 

ً
أحداث وأشخاص وأشُاء حعبيرا

خه. وعل َِّ مكىه مً أن ًإثس في حُاجه العامت بأفكاٍز وشخط َرا ألاطاض  يذاجَِخُه, ٍو

ت  يًيبغي أن هدزب الطالب عل َرًً الىىعين مً الخعبير, ووعدَم للمىاكف الحٍُى

 املخخلفت, التي جخطلب كلَّ هىع منها.

 

إدَّ   .يخابوك يوحهين: شفه يالخعبير عل يٍو

 

 والخعبير ي: َى ما ٌعسف باطم املحادثت أو ؤلاوشاء الشفهيفالخعبير الشفه ,

س  يالكخاب  .ي َى ما ٌعسف باطم ؤلاوشاء الخحٍس



 

, والىجاح  يوجبدو أَمُت الخعبير الشفه ع بين الفسد وغيٍر في أهه أداة الاجطال الظَس

ت في اإلاُادًً املخخلفت, ومً ضىزٍ: الخعبير الحس,   مً ألاغساع الحٍُى
ً
فُه ًحلم كثيرا

واإلاىاكشت والخعلُم, والخلخُظ علب اللساءة, وؤلاحابت عً ألاطئلت, والخحدث في 

 .اإلاىغىعاث املخخلفت, والخطب, واإلاىاظساث, وهحى ذلك

فهى وطُلت الاجطال بين الفسد وغيٍر ممً جفطله عىه اإلاظافاث  يأما الخعبير الكخاب

الصماهُت واإلاكاهُت, والحاحت ئلُه ماطت, وضىزٍ عدًدة منها: كخابت السطاةل, واإلالاالث 

وألاخباز  وجلخُظ اللطظ واإلاىغىعاث اإلالسوءة أو اإلاظمىعت وجألُف اللطظ 

س ا  لُىمُاث وغير ذلك.وكخابت اإلاركساث والخلاٍز

ت, لرلك   أو كخابُا, فهى أَم ثماز الثلافت ألادبُت اللغٍى
ً
وطىاء أكان الخعبير شفهُا

دزوض الخعبير  يًجب أن ًىحه ئلُه هطِب كبير مً العىاًت. وال ًلخطس في ذلك عل

وحدَا بل ًجب أن هىتهص الفسضت اإلامكىت لخىمُت كدزة الخالمُر علُه في دزوض 

 لىطىص وفي كل فسضت طاهحت.اإلاطالعت وفي ا

 

 الغسع مً ؤلاوشاء 

 

في خدمت الخعبير, فاللىاعد )الىحى( وطُلت  يفان طاةس فسوع اللغت العسبُت ئهما ه

م اللظان  ي, بمعنأوالخطلصحت ألاطلىب وطالمت التركُب مً اللحً  أنها وطُلت لخلٍى

الكخابت مً الخطأ,  والللم مً ؤلاعىحاج والصلل , ومعسفت ؤلامالء وطُلت أًػا لظالمت

ادة الثروة اللفظُت وحطُلت اإلاعن وألافكاز  يكما أن ؤلاكثاز مً اللساءة وطُلت لٍص

كرا باليظبت ئل كساءة الىطىص حُث معسفتها معسفت   يوالطىز التي جخدم الخعبير, َو

ت. ئذن الغسع مً ؤلاوشاء َى ؤلاحادة في فن  يحُدة جىمي اللدزة ؤلابداعُت الخعبيًر

 أطالُب العسب. يواإلاىثىز عل اإلاىظىم

 

 :ًمكً ئحمال أغساع دزض الخعبير بما ًلي 

 

 جمكين الطالب مً الخعبير عما في هفىطهم, أو عما ٌشاَدوهه, بعبازة طلُمت صحُحت.



 

يبغي أن ًخم َرا  يعل يجمكين الطالب مً ئجلان فىىن الخعبير الىظُف اخخالفها, ٍو

طىاء داخل اإلادزطت  –ن َإالء الخالمُر ًىحدون ؤلاجلان في نهاًت اإلاسحلت ؤلاعدادًت, أل 

 ئلخ.… في مىاكف جخطلب منهم املحادثت أو اإلاىاكشت أو كخابت السطاةل   –أو خازحها 

عً خبراتهم وآزائهم الخاضت في أطلىب طلُم ًدظم  يجمكُنهم مً الخعبير الكخاب

فلساث  يبىغىح ألافكاز وصحتها وجىظُمها, مع مساعاة كىاعد التركُم والخلظُم ئل

 ومساعاة الهىامش.

جمكُنهم مً الخعبير عما ًلسؤوهه بأطلىبهم الخاص, وحعُين العىاضس ألاطاطُت في 

ً حصةُت لكل كظم مً أكظامه.  اإلاىغىع ووغع عىاٍو

بهم عل د عبازاتهم  يضلل أطالُبهم بمحاكاتهم أطالُب كباز الكخاب, وجدٍز ججٍى

 بمخخلف الطسق التي جحلم َرٍ الغاًت.

 الازججال. يئعدادَم للمىاكف التي جخطلب فطاحت اللظان, واللدزة عل

ا, وحعهدَا بالسعاًت والطلل والخىمُت. ىبين منهم وئظهاَز بت اإلاَى  الكظف عً مَى

باث  جدٍز

 

 عسف الاوشاء لغت واضطالحا.               -أ 

 أذكس مبادب علم الاوشاء.           -ب 

ما والغسع منهما. يًىلظم ئل            -ج   كظمين, أذكَس

 حمُع فسوع اللغت العسبُت جخدم الاوشاء, هاكش.             -د 

م اللظان والللم مً الاعىحا             -ٌ   ج والصلل؟َل الاوشاء وطُلت لخلٍى

سي؟             -و  ل معسفت الاوشاء حظاعد في طالمت الاوشاء الخحٍس  َو

ل كثرة كساءة الىطىص حظاعد في جىمُت اللدزة الابداعُت              -ش   َو



 

 

 

 

 التعبير أهىاعه وأهدافه

 

بأن الفً الري ٌظخطُع مً خالله إلاوظان إعهاز أفكازه ،  :التعبير ٌعسف

ٌظخطُع الفسد  التعبير ومً خالل  وعىاطفه بلغت طلُمت ، وأطالُب زائعت ،

جب على الفسد أن الشخص أن ًحظً اخخُاز الخىاصل بِىه وبين  املجخمع ، ٍو

 املفسداث التي طُكخبها في مىطىع الخعبير .

 : للتعبير من حيث ألاداء هىعين وهما 

مثل هرا الىىع   الخعبير الشفهي : وهى ألافكاز التي ًقىم الكاجب بالخعبير عنها -1 ، ٍو

 حاهب الخحدث في اللغت .

ألالفاظ والعبازاث التي ًمكً للشخص مً خاللها أن ٌعبر الخعبير الكخابي : وهى  -2

 عً ألافكاز ، ًمثل هرا الىىع الجاهب املكخىب في اللغت .

  

 : يقسم التعبير الشفهي والكتابي إلى هىعين وهما 

طلق علُه اطم الخعبير الىفعي ، حُث ٌعبر عً املىاقف  -1 الخعبير الىعُفي : ٍو

ف إلاوظان خالل حُاجه ، حُث ٌشعس بأن الحُاة هي الاحخماعُت املخخلفت والتي جصا

مً علمخه الخعبير وأعطخه الخبرة فُه ، وحعد مجاالث هرا الىىع مً الخعبير واطعت 

،ومىاقف املجاملت والاعخراز ، وطسد القصص   للغاًت ، كخقدًم إلاوظان لىفظه

د مً قدزجه والحكاًاث ، وحظاعد هره املهازاث الشخص على إلقاء الخطب ، كما جٍص

 على املىاقشت .

 



 

 

 

دعى بالخعبير إلاوشائي ، (البالغي)الخعبير إلابداعي -2 خميز هرا الىىع مً   : ٍو ٍو

الخعبير مً باالهفعال والعاطفت ، ومً خالله ًقىم الكاجب بعسض أفكازه ومشاعسه 

قخه وأطلىبه الخاص ، حُق ًقىم باهخقاء عبازاجه بدقت كبيرة ، بحُث حشد  بطٍس

ئ إلى املىطىع الري ًكخبه ، وجخعدد مجاالث هرا الىىع مً الخعبير الظامع والقاز 

 ومنها أدب ألاطفال والري ًخظمً الحكاًاث العاملُت ، واملظسح ، والشعس وغيرها .

ظخخدم ب   سي فهى كالخعبير الىعُفي ، و  يطلىبين الشفهأَو لكً هرا الىىع والخحٍس

كىن لغاًت وقصد خمً العبير ًكىن اط خدامه اقل مً اطخخدام الخعبير الىعُفي ٍو

ظخخدم عادة في املىاطباث والخطب السهاهت والتي جسمي الى حرب اهدباه  معُىين ، َو

 الىاض لها ولخحقُق هدف معين .

حخا مً املخكلم او الكاجب لشد اهدباه الىاض الُه  ج هرا الىىع مً الخعبير الى حهدٍو

والالفاظ البالغُت   ، فتري املعبر ًجهد هفظه في اخخُاز العبازاث املسجبت واملىمقت

 املىاطبت ، لكي ًؤثس في طامعُه او قازئُه.
  

 

 

 أهداف التعبير 

 :  وللخعبير عدة أهداف وهي

ت :   -1  ألاهداف املهاٍز

ً الكلماث لخصبح   - أ ب الطالب على جكٍى حمال، وزبط الجمل  وتهدف إلى جدٍز

 ببعظها لخصبح فقساث ، وزبط الفقساث ببعظها لُدشكل املىطىع .

 



 

 

 

جىمي مهازاث الكخابت والقساءة بشكل حهسي ، بحُث ًخحدث الطالب بصىث  - ب

 مظمىع وبلغت طلُمت .

إعداد املخعلم لالهدماج في املجخمع وذلك مً خالل جىعُف مهازاث الخعبير في  - ث

 ُقت .مىاقف الحُاة الحق

 الىحداهُت :  ألاهداف   -2

جىمُت الحع اللغىي لدي الطالب ، وبالخالي ًصبح لدًه القدزة على الخعبير عً   - أ

 فكسجه بأطلىب طلُم .

ًحفص مُىل الطالب هحى الاطالع والقساءة ، واطخخالص العبر والقُم  - ب

 والاججاهاث إلاًجابُت منها .

 ألاهداف املعسفُت :   -3

د -1  .  مً عدد الكلماث واملفسداث والتراكُب لدي املخعلم جٍص

ًخظمً الخعبير على عدد مً العملُاث كالخركس ، الاطخقساء ، الخخُل والاطخيخاج  -2

 ، ومً خاللها جىمى طسعت الخفكير واملهازاث العقلُت لدي املخعلم .

، ألامس الري   ًصبح لدي املخعلم قدزة على اهخقاء املفسداث والتراكُب بدقت كبيرة -3

 ًجعله ًقىم بدشكُل حمل وكخابت مىاطُع بأطلىب حُد .

 جدزب املخعلم على إلابداع وكخابت املىاطُع والخعابير التي لم ٌظبقه إليها أحد . -4

 حظاعد املخعلم على وصف ألاشُاء كما هي وبدقت كبيرة . -5

على أن ًكىن مظخقال حظاعد املخدزب على معسفت الىقد البىاء ، وجدزب املخعلم  -6

 بفكسه .

 



 

 

 

وهكرا هسي أن للخعبير بأهىاعه املخخلفت أهمُت كبيرة ، فهى ًثري خُال املخعلم ، 

علمه كُفُت كخابت وزبط الجمل ببعظها ، وفي الخخام هسحى أن هكىن وفقىا في  َو

 . التعبير وأهىاعه وأهدافه عسض

 الخعبير جدَزع هدافا : 

 بعبازة ، ٌشاهدوهه عما او ، هفىطهم في عما الخعبير مً الخالمُر جمكين -1

 صحُحت طلُمت

 ًصعب الغسض هرا ان املعلمين بعع ًغً وقد ، افكازهم دائسة جىطُع -2

 هصود ان الشفعي الخعبير حصت في وظخطُع ولكىىا ، الخعبير حصت في جحقُقه

 والاحاطت الاطدُفاء وا الخقص ي مً بىىع الافكاز معالجت على بالقدزة الخالمُر

 .عامت اطاطُت بفكسة املخصلت تالجصئُ املعاوي ىلُدج وعلى ،

قت ذلك ًكىن  ان على ، والتراكُب املفسداث مً ٌعىشهم بما جصوٍدهم  -3  بطٍس

  طبُعُت

دهم -4   ببعع بعظها وزبط ، الافكاز وجسجِب ، املىطقي الخفكير على حعٍى

 على والقدزة ، اللظان فصاحت جخطلب التي الحُاجُت للمىاقف اعدادهم -5

 .الازججال



 ةمىاضع رسم الهمز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، صىث    وجكىن  الهمس أو بالجهر ًىَصف وال الحىجرة من مخرجه شدًد 

سخعمل املعاوي، حروف من الهمزة
ُ
ب، لىداء الىداء، في فد ؛ ف القٍر يَّ

َ
ُبن
َ
 أ

ل الاسخفهام، وفي
َ
سأ ُِ ئين أحد عن بها فَ ِْ خىك: مثل ألاشُاء، أو الش

َ
أ
َ
 أ

بىك؟ أم سافر
َ
 ) 901 آًت ألاهبُاء: وهحى أ

ْ
ب   أْدِري  وإن قٍر

َ
 َما َبِعُد   أمْ  أ

 
َ
ىَعُدن

ُ
كىن  ،( ج ل بالخعُين الجىاب ٍو

َ
سأ سافر: مثل إلاسىاد، عن بها وَُ

َ
 أ

خىك؟
َ
كىن  أ و بىعم الجىاب ٍو

َ
لم: جىاب في وجقىل  بال أ

َ
 أخىك؟ ٌسافر أ

ى، ٌسافر؛ لم أي وعم،
َ
 .سافر أي وَبل

 



 ةمىاضع رسم الهمز 

 القاعدة العامت:

 الهمزة املخىسطت، 
َ
خِقن كخابت

ُ
ىاِسبها من حتى ج ًُ علُك أن حعرف الحركاث في اللغت وما 

 :ألاحرف، وجرجُبها حسب قىتها

ىاشبهاالنصسة -1  )ـئـ( .الىبرة ؤو الياء : وهي ؤقىي الحسماث، وٍُ

ىاشبهاالضمت -2  )ئ( .الىاو : وجلي النصسة في القىة، ٍو

ىاِشبهاالفخحت -3  )ؤ( .ألالف : وجلي الضمت، وٍُ

لي الصهىن  -4  .وال حسف له الفخحت، وهى ؤضعف الحسماث: ٍو

طت هىظس بلى حسلِتها وحسلت الحسف الري قبلها، ثم هنخبها على الحسف  لنخابت الهمزة املخىّشِ

ىاشب الحسلت ألاقىي. ًُ  الري 

ؤي على ًاء بذا ماهت النصسة ؤقىي ، وعلى واو بذا ماهت الضمت ؤقىي، وعلى ؤلف بذا ماهت 

 مع الصهىن.الفخحت ؤقىي. وعلى الصطس 

 -: ؤمثلت

[ هره الهلمت حسلت الهمزة املخىشطت فيها النصسة، وحسلت ما قبلها الضم، ُشـ ِء َى ] -

ىاِشبه الىبرة؛ لرلو هنخبها على هبرة هنرا ] ًُ  .[ُشِئَل والنصس ؤقىي مً الضم، والنصس 

الفخح، والفخح [ هره الهلمت حسلت الهمزة املخىشطت فيها الفخحت، وحسلت ما قبلها َشـ َء َى ] -

ىاِشبه ألالف ؛ لرلو هنخبها على ؤلف هنرا ]  .[ َشـإَى  ًُ

س بذا ماهت الهمزة شالىت زشمت على حسف مجاوض لحسلت ما قبلها:
ْ
ـإ

َ
ض ،ف

ْ
مً ، ِبـئ

ْ
 .   ُما

   :مىاضع رسم الهمزة املخىسطت على ألالف (1)

 : جنخب الهمزة املخىشطت على ألالف في الحاالث الخاليت

 : بذا ماهت الهمزة مفخىحت وشبقها حسف مفخىح .مثل -)ؤ( 

خس
َ
مل ، ًَخــإ

َ
ى ، مخــإ

َ
لم ، َشـــإ

َ
 (.......). ) ًَخـــإ

 .مثل : بذا ماهت الهمزة مفخىحت وشبقها حسف شالً -)ب(

ز........(
َ
ى ، ًْجـــإ

َ
لت ، ٌْصـــإ

َ
ة ، مْصــإ

َ
 . ) فْجـــإ



 ةمىاضع رسم الهمز 

 مفخىح . مثل :بذا ماهت الهمزة شالىت وشبقها حسف   -)ج(

خر
ْ
س ، ًإ

ْ
ـإ

َ
س ، ل

ْ
زب ، َزؤ

ْ
ي ، َمـإ

ْ
 .َزؤ

 هام جدا :

واو( فةن الهمزة جنخب مفسدة  –بذا مان الصالً الري ٌصبق الهمزة حسف علت )ؤلف  -)ؤ( 

 مثل: على الصطس

 ." "بّن شماَءها صافيت ، حصاَءى املرهب ؤًً املفس؟ ،مسوَءة ،املامً ما ؤعظم وضىَءه

   .الصالً الري ٌصبق الهمزة حسف علت )الياء( فةن الهمزة جنخب على هبرةبذا مان  -)ب(

ت                      مثل:
َ
ض -"هيئ

َ
 .جْيئ

بذا ماهت الهمزة مفخىحت وما قبلها مفخىح وجاء بعدها ؤلف ؤو ؤلف الاثىين فةن  -)ج(

ة .مثل:  الهمزة جنخب ؤلفا عليها مّدِ

 .هما ؤوشأ -وؤوشأ ًجدان " مأثس. مهافأث الطالبان بدآ املرالسة  -"مأزب 

 .  قـــسآن ، مــآلن ، ًقــــسآن ، ًمــآلن ولرلو بذا جالها ؤلف جثييت . مثل :

  :مىاضع زشم الهمزة على هبرة في وشط الهلمت (2)

جنخب الهمزة على هبرة في وشط الهلمت ؛ بذا ماهت منصىزة ؤو قبلها حسف منصىز على 

 :الىحى الخالي

 .بذا ماهت منصىزة زشمت على ًاء دون الىظس بلى حسلت ما قبلها -)ؤ(

 بذا مان ما قبلها منصىزا دون الىظس بلى حسلتها .مثل: -)ب(

ىن  –"ِفــئت 
ُ
ر  –مخطـئ

ْ
ض –ِبـئ

ْ
 ." ِبـئ

ت         مثل:  بذا ماهت مفخىحت وما قبلها ًاء شالىت. -)ج(
َ
 ." شْيـئان –هىـيئا  –"هْيـئ

ــىس           : مثل  .مىمت وما قبلها ًاء شالىتبذا ماهت مض -)د(
ُ
 ." "مْيــئ

 مثل :  بذا ماهت مضمىمت وبعدها واو ًمنً اجصالها بما قبلها.  -)هـ(

ىى 
ُ
ىس  –"مصئ

ُ
ئ

ُ
ىس". -ل

ُ
ئ

ُ
 ف

 



 ةمىاضع رسم الهمز 

 )مىاضع رسم الهمزة املخىسطت على الىاو(: –( 3)

ه           مثل :  ِبذا ماهت مضمىمت وما قبلها مفخىح. -)ؤ(
ُ

ا
َ
مُّ ".  -"خط

ُ
ا ًَ

 

 ضيائه ". –حيائه  –" شمائه          :ِبذا ماهت مضمىمت وما قبلها ؤلف مد. مثل -)ب(

مً      ِبذا ماهت شالىت وما قبلها مضمىم . مثل: -)ج(
ْ

ذي  –"ُما
ْ

ا ثس  –ًُ
ْ

ا س  –ًُ
ْ

ا". -ُبا
ُ
ل

ْ
ا

ُ
 ل

ن            ِبذا ماهت مفخىحت وما قبلها مضمىم. مثل: -)د(
َ

دب  – "ُما
َ

ٍد  –ُما
َ

جل ". –ُما
َ

 ُما

اك ".ُ                                مثل:  ِبذا ماهت مضمىمت وما قبلها مضمىم. -)هـ(
ُ
 "جباط

 :مىاضع رسم الهمزة املخىسطت على السطر (4)

ْزَبَعِت َمَىاِضَع 
َ
 ِفي ؤ

ً
ْسَشُم ُمْفَسَدة

ُ
 :ج

 َبْعَد ؤلف شالىت -)ؤ(
ً
َعْت َمْفُخىَحت

َ
ا َوق

َ
 مثل: ِبذ

ـــاَءا، مصاءلت ، قساءة ، ًخضاءى ، لفاءة
َ

 .جفـــاَءى ، ش

 َبْعَد واو شالىت مثل: -)ب(
ً
َعْت َمْفُخىَحت

َ
ا َوق

َ
 ِبذ

 .جىءم ، هبىءة ، املسوءة ،مقسوءة، شىءة ،مبدوءة

 َبْعَد َواٍو َشاِلَىٍت ؤو مشددة مثل : -)ج(
ً
َعْت َمْضُمىَمت

َ
ا َوق

َ
 ِبذ

ءلم َضْىُءهُ  ءها ، جبىُّ ِدًٌد ، مْىُءْودة ، جيبىُّ
َ

 . ش

ِيَيِت، مثل: -)د(
ْ
ث ِلِف الخَّ

َ
ْو ؤ

َ
ًِ ؤ ْىِىٍ ِلِف الخَّ

َ
ْبَل ؤ

َ
، َوق ًٍ  َبْعَد َصِحيٍح َشاِل

ً
َعْت َمْفُخىَحت

َ
ا َوق

َ
 ِبذ

 .ُجْزَءا، ُجْزَءاِن 

ا جلتها ًاء املثنى فةنها جنخب على ألالف، مثل:
َ
 ،جزؤًً وقسؤًً       وؤما ِبذ

ْبَرةٍ 
َ
ى ه

َ
َها ِبَما َبْعَدَها ُزِشَمْت َعل

َ
ْبل

َ
ًَ َوْصُل َما ق َ

ْمن
َ
ا ؤ

َ
ِت، ِبذ

َ
َحال

ْ
 مثل :  َوِفي َهِرِه ال

اِن.
َ
ْيئ

َ
ْيًئا، ش

َ
 ش

 

 

 

 

 

 م دمحم مخعب  م.
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 همصحي هخابت وحػخبر اليلمت، بداًت في واللطؼ الىصل همصجا جأحي

ت اللىاغد إحدي من واللطؼ الىصل ت إلامالئيَّ سوزيَّ  اللغت في الضَّ

مييز وإنَّ  الػسبيت،  شاٌ فما منه، بدَّ ل  أمس الهمصجين هاجين بين الخَّ

اض من الىثير  ألادطاء واهدشسث وهخابتها، كساءتها طسيلت ًجهلىن  النَّ

 هخابت كىاغد غلى امللاٌ هرا في طنخػسف لرا هخابتها في إلامالئيت

 . ألامثلت مؼ بينهما والفسق  واللطؼ الىصل همصة

 الىصل همصة حػسيف 

ص بها هأحي همصة، جلفظ شائدة ألف هي
ُّ
ذل طم من للخَّ اهن النُّ  في بالظَّ

 ٌ ىخب اليلماث اوَّ
ُ
يل بهرا وج

َّ
لسأ الهمصة وهره ،(ا) الش

ُ
ٌ  في ج  الىالم، أوَّ

لسأ ول
ُ
 بداها إذا( اطخنخج) ولمت: فمثال بحسف، مظبىكت واهذ إذا ج

ا ،(إطخنخج) كسأهاها بها، هالمنا : مثل هلسؤها، ل حسف كبلها جاء إذا أمَّ

 (.طخنخج و: ) هىرا هلفظها ،(واطخنخج)
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 الىصل همصة مىاضؼ 

 ألاطماء في 

 واطذ، وامسأة، وامسؤ، وابنت، وابن، اطم،: )وهي الػشسة، ألاطماء -1

 (.هللا واًمن وابنم، واثنخان، واثنان،

، الفػل مصدز -2 حاد، اجخماع،:)مثل الخماس ّيِ ِ
ّ
 (.وابخداء واج

، الفػل مصدز -3 داس ّيِ
 (.واطخذسج واطخدلٌ، اطخلساز،: )مثل الظُّ

 ألافػاٌ في 

، ماض ي -1 فَم، اجخمَؼ،: )مثل الخماس ّيِ  (.واكترَب  واجَّ

، ماض ي -2 داس ّيِ
 (.واطخىغَب  واطدشاَز، اطخلبَل،: )مثل الظُّ

، أمس -3 الثّيِ
ُّ
 (.وافخْح  واجلْع، اهخْب،: )مثل الث

، أمس -4  (.وابخػْد  وازجحْل، اجتهْد،: )مثل الخماس ّيِ

، أمس -5 داس ّيِ
 (.واطخلبْل  واطخذسْج، اطدبػْد،: )مثل الظُّ

 الحسوف في 

ػسيف،( اٌ)وهى واحد حسف في جسة البيذ،: )مثل الخَّ
َّ

 (.والش

 

 

 

 

 



 املهارات اللغوية-اللغة العربيةقسم  –كلية الكوت الجامعة 

  اللطؼ همصة حػسيف 

 ألف صىزة غلى وجىخب جاءث، ميان   أي في بها نطموي جىخب همصة هي

 فاملىظىزة، مفخىحت، أم مضمىمت أم مىظىزة، أواهذ طىاء دائما

،: ) مثل م،: )مثل واملضمىمت، ،(وِإذا ِإنَّ
ُ
لىف أ

ُ
: مثل واملفخىحت، ،(وأ

حمد،)
َ
در أ

َ
لهما همصجان حػاكبذ وإذا ،(وأ اهيت مفخىحت أوَّ

َّ
 طاهنت، والث

دمجذ
ُ
ة، فىكها بألف الاثنخان أ  بينما ،(وآحي وآدر، آول،: )مثل َمدَّ

ول،: ) هىرا ألاصل في واهذ
ْ
أ
َ
در، أ

ْ
أ
َ
حي أ

ْ
أ
َ
 (.أ

 اللطؼ همصة مىاضؼ 

 ألاطماء في 

  ألاطماء، جميؼ في
َّ

م ما إل  وأبىان، أب،: )مثل وذلً الىصل، همصة في ذهسه جلدَّ

مائس، وفي ،(وإبساهيم وأحمد، وأخ، وأطماء،  وأهخم، وأهذ، أها،: )مثل الضَّ

ان ًَّ ، إذا،: )مثل ألادواث، وفي ،(وإ  (.وأي وإنَّ

 ألافػاٌ في 

الثي ماض ي -1
ُّ
 (.وأحى وأول، أدر،: )مثل املهمىش، الث

، ماض ي -2 باعّيِ
 (.وأحظن وأجسي، أبدي،: )مثل السُّ

، أمس -3 باعّيِ
 (.وأهمل وأهلر، أطسع،: )مثل السُّ

 (.وأجاهُد  وأطافُس، أهخُب،:) مثل املضازغت، همصة -4
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 الحسوف في 

ػسيف( اٌ) غدا ما كطؼ، همصة همصتها الحسوف ول  وصل، همصة فهمصتها الخَّ

،: )مثل وذلً ، أنَّ ْم، وِإنَّ
َ
 (.وأما وإلى، وإل، وأل، وأْو، وأ
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 ولماث جبدأ بهمصة الىصل                                                                                       شياٌ همصة اللطؼأ                      

 

 أطخاذ املادة: م.م دمحم مخػب مىس ى
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 الكتابة العربية ونشأتها

 

 .وكاة الىخابت -1

 .أصل الخؽ اللغبي -2

 .الىخابت اللغبُت في الجاهلُت -3

 .الىخابت اللغبُت في ؿل ؤلاؾالم -4

 .أصواث الىخابت اللغبُت -5

 

 وكأة الىخابت: 

ازخلف في وكأة الىخابت، متى واهذ بضاًتها، ومً أٌو مً ازتركها، فالبلع ًغي أن الىخابت جىكُف مً 

ً صحُفت -كلُه الؿالم  -هللا حلالى، أهؼلذ كلى آصم  هى  -كلُه الؿالم  -وكُل: ئّن آصم ، في ئخضي وككٍغ

مً وطلها، هخبها في ػين وػبسه، كبل أن ًمىث بثالزماةت ؾىت، وإلاا وان غغق الؼىفان، أصاب وّل كىم 

ض ، والحلُلت أّن اإلالغفت الحلُلت ألصل الىخابت، وهُف واهذ وكأتها، لِـ باألمغ الؿهل، لغمى هخابهم

فتها الحظاعاث اللضًمت، ًضعُن أن كملُت 
ّ
ًّ اإلاؼلم كلى الىلىف وآلازاع، التي زل ش جلً الفتراث، ولى جاٍع

ا مً وطم أخض بلُىه ًُّ  .الىخابت لم جىً جىكُفُت مً هللا حلالى، ولم جىً ازتراًكا فجاة

كلُه  -الى، وال مً وطم آصم ال جىكُفُت مً هللا حل وئطا وان الاجفاق كلى أن الىخابت هي مً صىم ؤلاوؿان،

لت كبر  -الؿالم  فهظا ٌلني أن الىخابت لم جىً بالكيل اإلاخلاعف كلُه آلان، ولىّنها مّغث بلضة مغاخل ػٍى

ش، وطلً جبًلا لخؼىع خُاة ؤلاوؿان، وبِئاجه املخخلفت، ختى وصلذ ئلى هي ما كلُه في هظا اللصغ،  الخاٍع

خين وان في الكغق ألاصوى اللضًم، وكض كّضم لللالم أٌو هخابخين وجخفم الضعاؾاث كلى أن ؿهىع أٌو هخاب

ت، والىخابت الهيروغلُفُت في مصغ  .هاّمخين، وهما الىخابت اإلاؿماٍع

إهض هاهم كبضالغخُم أن البضاًت الحلُلُت للىخابت واهذ في بال  ص الغافضًً، زم جبلتها مصغ بفترة ٍو

ت، وواهىا ًإهضون كلى طلً مً  : )أّن الىخابت بضأث في اللغاق، وهي الىخابت اإلاؿماٍع مخلاعبت؛ خُث ًلٌى

اث اللضًمت التي جمَّ اللثىع كليها بجىىب  ش بلع ألالىاح الؼُيُت التي وحضث في الحفٍغ زالٌ جاٍع

ي  (ناللغاق، وأهضوا أنها جغحم للهض الؿىمٍغ

 :فأما ألاولى وهي

ت: ؿهغث في اللغاق، وكثر كليها مً زالٌ بلع ألالىاح الؼُيُت التي وحضث في  الىخابت اإلاؿماٍع

ين اث اللضًمت حىىب اللغاق، وأهضوا أنها جغحم للهض الؿىمٍغ  .الحفٍغ

moon1
Rectangle
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 :الىخابت الهيروغلُفُتوأّما الثاهُت، 

ين اللضماء كض اكخبؿىها مً  ؿهغث الىخابت الهيروغلُفُت في مصغ، وجظهغ بلع اإلاصاصع أّن اإلاصٍغ

م الازخالغ بين الحظاعجين ين، كً ػٍغ ض كلى  ،الؿىمٍغ ىن إلاضة جٍؼ ؾىت، 3333وكض اؾخسضمها اإلاصٍغ

ت،  ت الحجٍغ وكض اؾخسضمىا جلً الىخابت بكيل عةِـ في الىلىف الضًيُت كلى اإلالابض والىصب الخظواٍع

 .ولدسجُل ولماث وأفلاٌ الشخصُاث وألاؾغ اإلالىُت

ت، والهيروغلُفُت، جمثالن اإلاغاخل التي مّغث بها اللملُت الىخابُت، ختى وصلذ ئلى  ئن الىخابخين، الؿىمٍغ

ش اإلاضون، ألابجضًت اإلاخلاعف كليها آلان، ووان الىكذ الظي ؿهغث فُه الىخابت، نهاًت للصغ ما كبل ا لخاٍع

ش اإلاىخىب وواهذ الىخابت في أقيالها البضاةُت زم اإلاخؼىعة اإلاغخلت الفاصلت بين كصىع ما  وبضاًت الخاٍع

ش اإلاضون، وهظه اإلاغاخل مسخصغة ش وبضاًت الخاٍع  :كبل الخاٍع

ت -1 ٍغ  :اإلاغخلت الخصٍى

ض كىله وهي اإلاغخلت ألاولى مً مغاخل الىخابت وأٌو أهىاكها، وفي هظه اإلاغخلت،  وان ؤلاوؿان ٌلبر كّما ًٍغ

م الغؾم، فاطا أعاص أن ٌلبر كً اإلالً، عؾم جاًحا، وهىظا..، )وكض عوي هيروصوث مظمىن عؾالت  كً ػٍغ

ىؽ ملً الفغؽ كبل زىض اللخاٌ مله، وكض  ُذ ئلى صاٍع
ّ
صّوهذ )باإلاىطىكاث( بلثتها كباةل الؿى

ت ؾهام، فلام حىصًا مؿاكض اإلالً صاٍعىؽ اقخملذ الغؾالت كلى عؾم كصفىع، وفأع وطفضكت، وزمؿ

بخفؿير مظمىنها أيها الفغؽ ألم جخىاعوا في الؿماء واللصافير، أو جسخبئىا في الجحىع والفئران، أو 

ا لؿهامىا
ً
 .جلفؼوا في اإلااء والظفاصق، فؿخغضون هضف

ت  -2  :اإلاغخلت الغمٍؼ

جياص جغجبؽ هظه اإلاغخلت باإلاغخلت الؿابلت، ئال أن ؤلاوؿان في هظه اإلاغخلت أصبذ ٌلبر كً اإلالاوي املجغصة 

، حلبر كً الىىع والنهاع والبُاض، والخاج صاع عمًؼا للملً، )واإلافاهُم 
ً

وألافلاٌ، فأصبدذ الكمـ مثال

ا، فالبروصة عمؼ لها ب ت، وفلل أول عمؼ له باوؿان ًغفم ًضه ئلى فمهاملجغصة ٌلبر كنها عمٍؼ ؛  اإلاُاه الجاٍع

ا، فلض  ًُّ ًغا خغف غها جصٍى ًلٌى ٌو صًىعاهذ: )وإلاا واهذ بلع اإلالاوي مجغصة ئلى خّض ًصلب مله جصٍى

غ بىطم عمىػ للملاو ي، فلض واهذ بلع الصىع جخسظ بدىم اللاصة واللغف اؾخلُع كً الخصٍى

 .للخلبير كً الفىغة التي جىحي بها، ال كً الش يء اإلاصىع 

 :اإلاغخلت الصىجُت أو اإلالؼلُت -3

حلّض هظه اإلاغخلت مهمت لخأؾِـ ألابجضًت، وكض مغث بمغاخل كضًضة ختى وصلذ ئلى ألابجضًت؛ ئط اهخضي 

ؤلاوؿان فيها ئلى عؾم صىع وأقياٌ للضاللت كلى اليلماث التي ًخفم كليها في لغت ملُىت، )فلض وان 
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بدثىن كً ألالفاؾ اإلاكابهت لهظه اإلالا ػم هفؿها في الىؼم الىخاب ًلؼلىن اليلمت الصلبت ملاػم، ٍو

غؾمىن مجمىكت ألاقُاء اإلااصًت التي جىحي بها أصىاتها ، ومثاٌ طلً ولمت واإلاغاًغة لها في اإلالنى، ٍو

ت جضٌ كلى مجلـ، فهي جخيىن مً ملؼلين، )مج (، و) لـ (، فلض اصؼلحىا كلى وطم ئقاعاث  عمٍؼ

هظًً اإلالؼلين، بدُث ًخم اؾخسضامهما في حمُم اليلماث التي ًغص بهم هظان اإلالؼلان، زم كمل 

ئط ًىفي ) ؤلاوؿان كلى جبؿُؽ هظا الىىق مً الىخابت، فلض كمل كلى وطم صىع جضٌ كلى الحغوف،

الهجاةُت ليل لغت،  للخلبير كً ألاقُاء وألافياع حمُلها بلضص مدضوص مً الصىع ٌؿاوي كضص الحغوف

فللى ؾبُل اإلاثاٌ للضاللت كلى ولمت " قغب " ًغمؼ للحغف )ف( بالكمـ، وئلى الحغف )ع( بالغمذ، وئلى 

ت، كبر فترة ػمىُت ، وهىظا اؾخؼاق ؤلاوؿان اللضًم أن ًظم حجغ ألاؾاؽ لألبجضً الحغف )ب( بالبِذ

 .اؾخغغكذ آالف الؿىين

 :اإلاغخلت ألابجضًت-4

وهي اإلاغخلت التي جؼىعث فيها الىخابت مً الىخابت باإلالاػم، ئلى الىخابت بالحغوف؛ بدُث ًلابل ول 

غحم الفظل ئلى الفُيُلُين في ازتراق هظا الىىق مً الىخابت، والظًً ؾىىىا بالص  صىث، خغف واخض، ٍو

اهخمل هظا الىجاح كىضما وطلذ حثت اخيرام هاووؾه في حبُل، خُث اؾخسضم في الىخابت الكام، وكض 

ا صحًُدا، فياهذ هظه 
ً
ً خغف ا جلابل ازىين وككٍغ ًُّ املحفىعة كلى غؼاةه ازىان وككغون عمًؼا اصؼالخ

م، واكخمضث كليها اللغاث الؿامُت ه ظلً، الىخابت مصضع ألابجضًاث التي اهخللذ ئلى الُىهان وؤلاغٍغ

م م ؤلاغٍغ  .لخيخلل هظه ألابجضًت ئلى حمُم الحظاعاث اإلاخىؾؼت كً ػٍغ

 اللغبي 
ّ
 :في أصل الخؽ

غة اللغب بلض حكدذ الؿامُين،  ت، والتي ؾىً أهلها قبه حٍؼ ُّ اللغت اللغبُت هي ئخضي اللغاث الؿام

، وكض كؿم الللماُء ظًً اهدكغوا في أهداء مسخلفت، فىخج كً طلً اهدالٌ لغتهم الؿامُت ئلى كضة لغاثال

ت  ، ئلى كغبُت باةضة، وكغبُت باكُت، فأما الباةضة، فلم ًبم منها ئال بلع الىلىف الصفٍى
َ
اللغبُت

، والتي حكير ئلى أن جلً ألامم واهذ جخيلم اللغبُت، وأّما الباكُت، فهي التي ًخيلم بها والثمىصًت واللحُاهُت

ً أزظها  وحلضصث  اللغب؟اللغب في اللصغ الحالي، والتي ازخلف الللماء في أصلها، وميان وكأتها، وكمَّ

 :آلاعاء في طلً، ومنها

مه آلصم  -1
ّ
 اللغبي جىكُف مً هللا حلالى، كل

ّ
هما باقي الخؼىغ وكض ؾبم  -كلُه الؿالم  -أن الخؽ

 .بُان بؼالن هظا الغأي

 أهل الُمً -2
ّ
ه مكخم مً الخؽ الحميري )اإلاؿىض(، وهى زؽ

ّ
، اهخلل ئلى اللغاق؛ خُث حللمه أه

ت  م اللىافل الخجاٍع أهل الحيرة، زم حللمه أهل ألاهباع، فىللخه حماكت ئلى الحجاػ، كً ػٍغ
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، وكاٌ الضهخىع ئبغاهُم حملت ببؼالن هظا الغأي؛ ئط ئهه ال ٌؿدىض ئلى صلُل ماصي، وألاصبُت

 اللغبّي 
ّ
، غير أن هلىف اللغبُت ولِؿذ هىان كالكت ؿاهغة بين زؼىغ "خمير" في الُمً، والخؽ

 .ؽ اإلاؿىض، جسالف هظا الغأيالباةضة، والتي هخبذ بس

 .أّن مً وطم الخؽ اللغبي، عحل مً بني ًسلض، ًضعى الىظغ بً هىاهت، فىخبذ به اللغب -3

وصفه كلى   -كلُه الؿالم  -ووان ابً كباؽ ًلٌى أن أٌو مً وطم الىخاب اللغبي ئؾماكُل  -4

 .]لفـه ومىؼله

وكُل أن أٌو مً وطله هفًِؿا وهصًغا وجًُما وصومت بني ئؾماكُل، وطلىا هخاًبا واخًضا وحللىه  -5

 .ؾؼًغا واخًضا مىصٌى الحغوف

ل، فهإالء هم اللغب اللاعبت، وأن  -6 وكُل: ئن الىالم اللغبي بلغت خمير وػؿم، وحضٌـ واعم وخٍى

ت بً مظاض الجغهمي، فهم  ئؾماكُل إلاا خصل في الحغم ووكأ وهبر، وجؼوج في حغهم، الى ملاٍو

 .أزىاٌ ولضه، فللم هالمهم

وكُل: ئن زالزت هفغ مً ػيء احخملىا ببللت وهم )مغامغ بً مّغة، وأؾلم بً ؾضعة، وكامغ بً  -7

اهُت، فخللمه كىم مً ألاهباع،  ، وكاؾىا هجاء اللغبُت كلى هجاء الؿٍغ
ّ
حضعة(، فىطلىا الخؽ

 .وكنهم أزظث اللغب

 اللغبّي هثيرةوآلاعاء خٌى أصل ال 
ّ
، وللّل أكغبها ئلى الّصىاب، هى الغأي الظي أحمم كلُه خؽ

 الىبؼي، وأن اللغب 
ّ
 اللغبي مكخم مً الخؽ

ّ
: ئّن الخؽ الللماء واإلاؿدكغكىن والظي ًلٌى

، وألاهباغ هم كباةل كغبُت هؼخذ ألاهباغ كبل ؤلاؾالم أزظوا الخؽ اللغبي كً أبىاء كمىمتهم

غة اللغبُت وؾىىىا في اإلاىاػم آلاعامُت في فلؿؼين وحىىب بالص الكام وألاعصن ض مً الجٍؼ ٍإ ، ٍو

: ئن أغلب خغوف وأقياٌ الخؽ اللغبي مكابهت  هظا الغأي الضهخىع حىاص كلي؛ خُث ًلٌى

 الىبؼي اإلاخأزغ وأقياله، هما أًضه في طلً الضهخىع ئبغاهُم حملت
ّ
أهثر ، وللله لحغوف الخؽ

عأي ًغهً ئلى صلُل ماصّي؛ خُث ٌؿدىض الللماء الظًً كالىا به، ئلى الىلىف الىبؼُت التي هكفذ 

 :الصلت بين الخؽ اللغبي والىبؼي، وهظه الىلىف مسخصغة

 :هلل الىماعة -1

وكض كثر كلى هظا الىلل في مىؼلت الىماعة، وهي كصغ صغير للغوم، كغب صمكم، وهى ٌكير ئلى كبر 

 .ـ بً كمغو، مً ملىن الحيرة، وكض صّون بالغؾم الىبؼي اإلاخصل الحغف، والغؾمامغب اللِ

ُخمَّ الغؾم اللغبّي الىبؼي هى أخض أهىاق الغؾم آلاعامي
ْ
، ومً مميزاجه اعجباغ بلع خغوفه ، ومىه اق

ببلع، وهخابت بلع الحغوف في نهاًت اليلمت بكيل ًسخلف كً عؾم الحغوف التي مً هىكها 

https://www.alukah.net/culture/0/63331/#_ftn19
moon1
Line

moon1
Line

moon1
Line

moon1
Line

moon1
Line

moon1
Line

moon1
Line

moon1
Line

moon1
Line



8 - 7املحاضرة  املهارات اللغوية [] 

 

، وحلض هظه الىخابت أٌو هخابت وأكضم هخابت كثر كليها ختى آلان اإلاؿخلملت في أواةل اليلمت أو أواؾؼها

بت مً لهجت اللغآن وئن هخبذ بالخؽ الىبؼي اإلاخأزغ مّما وهظا  ،مضوهت باللهجت اللغبُت الكمالُت اللٍغ

ًإهض اعجباغ الخؽ الىبؼي بالخؽ اللغبي، الظي جسخلف فُه بلع الحغوف، في أٌو اليلمت منها في آزغ 

م  اللغآن الىٍغ
ّ
ب مً زؽ  .اليلمت واللٍغ

 :هلل أم الجماٌ -2

ىحض في هظه الىخابت خغوف غير مغجبؼت، وخغوف مكابهت  كثر كلُه حىىب خىعان، قغق ألاعصن، ٍو

لحغوف الخؽ اليىفي، وهخبذ باآلعامُت، ووحض فيها أؾماء كغبُت، وكض واهذ حؿخلمل اللباةل اللغبُت 

 .الكمالُت، آلاعامُت في الىخابت

 :هلل ػبض  -3

ً ونهغ الفغاث اهُت، واللغبُت، وكثر كليها بين كيؿٍغ ، ووان الىص وهخب بثالر لغاث، الُىهاهُت والؿٍغ

  .اللغبي فُه ال ًسلى مً ألازغ آلاعامي

 :هلل خغان -4

 .كثر كلُه في خغان اللجا، في اإلاىؼلت الكمالُت مً حبل الضعوػ، ومضون بالُىهاهُت واللغبُت

ه  بىاًء كلى جلً الىلىف التيو  
ّ
وحضث، اجفم أغلب الللماء واإلاؿدكغكىن كلى صىاب الغأي ألازير، غير أه

 اإلاؿىض، بضلُل وحىص هلىف 
ّ
 اللغبي مكخم مً الخؽ

ّ
ال ًمىً ئهماٌ الغأي الظي ًلٌى بأن الخؽ

 اللغبي، وكض خاٌو خؿان صبحي مغاص، 
ّ
اللغبُت الباةضة، التي جثبذ الصلت بين الخؽ اإلاؿىض والخؽ

 اإلاؿىض غير بلُض الكبه كً الخؽ الباخث في جاع 
ّ
 اللغبي، الجمم بين الغأًين؛ خُث ئن الخؽ

ّ
ٍش الخؽ

آلاعامي، وأن لغت اإلاؿىض جأزغث باللغت آلاعامُت، وأن أبجضًدىا اللغبُت جغجبؽ بأبجضًت اللغب ألاصلُت وهي 

 اإلاؿىض، فىُف الجمم بين الغأًين؟

ا حضًًضا ئن الىّبؽ هم كىم كغب، جأزغوا بالخؽ اإلاؿىض،  
ًّ
وبسؽ آلاعام، زم اقخلىا مً الخؽ آلاعامي زؼ

 الىبؼي
ّ
 اللغبي، غير أّن خؿان صبحي مغاص، ؾمي بالخؽ

ّ
، وبهظا ًدل الخالف اللاةم خٌى أصل الخؽ

 اللغبي هى اإلاؿىض
ّ
 .35]ٌلىص ليري أن أصل الخؽ

 الكتابة العربية في ظّل الجاهلية: 

ازخلف اإلاإعزىن، هل وان اللغب ٌلغفىن الىخابت أم ال، فمنهم مً فهم لفف الجاهلُت، فهًما طًُلا، 

وأجحف في خّلها، فلالىا: ئّن اللغب لم حلغف الىخابت، وال اللغاءة، وال الللىم، وغاب كً أطهانهم أن 

باهلل، والجهل بالضًاهاث  لفف الجاهلُت أػلم كليهم مً مىـىع صًنّي، خُث الجهل بخىخُض هللا وؤلاًمان

ُت في الضًً مَّ
ُ
م أ ت، فاألّمُت التي وؾمها بهم اللغآن الىٍغ ، وئال، فان اللغب وان لضيها مً الللىم، الّؿماٍو

https://www.alukah.net/culture/0/63331/#_ftn35
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ر: )ومم أّن كغب الجاهلُت لم ًيىهىا أهل بملضاع ال بأؽ فُه، وفي قأن الىخابت ًلٌى الضهخىع كمغ فغو 

هخابت، فاّن الىخابت كىضهم لم جىً هاصعة هما ًمُل بلظهم، للض وان اللغب ًىخبىن بُنهم الللىص 

بضو أن الكلغاء واهىا ًضوهىن أقلاعهم أًًظا، ومم أّن  ىخبىن الغؾاةل في بلع ألاخىاٌ، ٍو واإلاىازُم، ٍو

، وللّل الؿبب في هظا، ما ا لم جىً مألىفت، وزصىًصا في الباصًتالىخابت ملغوفت في الجاهلُت، فانه

 .فغطخه ػبُلت الحُاة الجاهلُت، مً جىلل وجغخاٌ، واقخغاٌ بالخجاعة

لغفىهه، فظهغ الللم و   الىخاب، وألالىاح، وما وان هللا لُساػب وحاء اللغآن ًداوي اللغب بما ًفهمىهه َو

َم  ﴿ - كلُه الصالة والؿالم -كىًما بش يء ال ٌلغفىهه، فلاٌ حلالى مساػًبا هبُه 
َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ًَ ال  ِباْؾِم َعّبِ

ْ
َغأ
ْ
﴾  اك

غَ  ﴿ :[، وكاٌ حلالى1الللم: ]
ْ
ِه ُبى ُْ ى َكلَ

َ
ْمل

ُ
ِهَي ج

َ
َخَخَبَها ف

ْ
ِليَن اه وَّ

َ ْ
َؾاِػيُر ألا

َ
ىا أ

ُ
ال
َ
 َوك

ً
ِصُال

َ
 َوأ

ً
[؛ 5الفغكان: ]﴾  ة

بين كً أّن بلع الجاهلُين واهىا ًضّوهىن ألازباع 
ُ
ًلٌى الضهخىع هاصغ الضًً ألاؾض في هظه آلاًت: )ج

ش، وأّن هىان مً وان ًملي هظه اإلاىطىكاث  .واللصص والخاٍع

 ولهم وآلا  
ً

م، وإلاا حاء ؤلاؾالم وان في كَغل ؾبلت ككغ عحال ًاث التي جضلل كلى هظا هثيرة في اللغآن الىٍغ

ت جدؿً الىخابت، ووان في اإلاضًىت يهىصّي مً يهىص ماؾىت كض  ًىخب، وواهذ الكفاء بيذ كبضهللا اللضٍو

ن، منهم ؾلُض بً ػعاعة، كلمها، فيان ٌللمها الصبُان، فجاء ؤلاؾالم وفي اإلاضًىت بظلت ككغ ًىخبى 

واإلاىظع بً كمغو، وأبّي بً هلب، وػٍض بً زابذ، وعافم بً مالً، وأؾُض بً ُخظير، وملً بً كضّي، 

 .]وأبى كبـ بً هثير، وأوؽ بً زىلّي، وبكير بً ؾلض

غوي أّن في الجاهلُت  مللمين، ٌللمىن الىاؽ اللغاءة والىخابت، وطغوًبا مً الللم، وكامذ في مىت ٍو

، وللل مضاعؽ ًخلم فيها الصبُان الىخابت اللغبُت -واإلاضًىت، والؼاةف والحيرة وألاهباع وغيرها، وغيرها

ض اللبا  الفاعس يكضّي بً ٍػ
ّ
 اللغبي، زم الخؽ

ّ
 .صي، ٌلّض قاهًضا كلى هظا، ئط حللم في الىخاب الخؽ

 :الىخابت اللغبُت في ؿّل ؤلاؾالم 

 كىة باهخمام هبير؛ ئط واهذ عهيزة أؾاؾُت مً عواةؼ الض حظيت الكتابة في ظّل إلاسالم

ًما لكأنها  ِ
ّ
ؤلاؾالمُت، ووؾُلت هاّمت في خفف الىحي، والضكىة ئلى جىخُض هللا، فجاء اللغآن ملـ

وهى أطوى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ووان عؾٌى هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -والللم، عافًلا مً كضعها، فأٌو آًت هؼلذ كلى عؾٌى هللا 

 
ً
م، ولضوع الىخابت في الحُاة البكغ، وأفصح اللغب، وكاةض ألاّمت، مضعو

ّ
ا ألهمُت الللم والخلل

، ًىخبىن الىحي الظي أهٌؼ كلُه،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الؿُاؾُت، والضًيُت، والثلافُت، فلض عوي أّن له 
َ
هَخَبت

ت، وأبان بً ؾلُض، وزالض بً الىلُض، وأبّي بً هلب، وػٍض بً زابذ  )منهم الخلفاء ألاعبلت، وملاٍو

ئطا أهٌؼ كلُه ش يء ًضكى أخض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كِـ، وخىـلت بً الغبُم وغيرهم، فيان الىبي وزابذ بً 
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أمغه بىخابت ما هٌؼ كلُه ولى وان ولمت...، ووان الصحابت ًىخبىن اللغآن فُما  هّخابه هإالء، ٍو

ض الىسل، وعكُم الحجاعة، وهدى طلً  .ًخِؿغ لهم ختى في اللـام، والغكاق، وحٍغ

َم  ﴿ :واهذ -ملسو هيلع هللا ىلص  -فأٌو آًت هؼلذ كلى عؾٌى هللا  
َ
ل
َ
ِظي ز

َّ
ًَ ال  ِباْؾِم َعّبِ

ْ
َغأ
ْ
ا كلى 1الللم: ]﴾  اك [، وحاء خاطًّ

ا لحلىق اللباص
ً
ً ألامىع اإلاهمت، هخىزُم اإلالامالث، خفـ ا  ﴿ :، كاٌ حلالىجضٍو

َ
ًَ آَمُىىا ِئط ِظً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ

 ٌِ َلْض
ْ
اِجٌب ِبال

َ
ْم و

ُ
َىى ِْ ُخْب َب

ْ
ى َُ ُخُبىُه َولْ

ْ
اه

َ
ى ف َحٍل ُمَؿمًّ

َ
ى أ

َ
ًٍ ِئل

ًْ ُخْم ِبَض
ْ
ي ًَ َضا

َ
 .[282البلغة: ]﴾  ج

م ككغة مً صبُان اإلاؿلمين وفي غؼوة بضع،
ّ
في الىخابت،  وان عؾٌى هللا ًؼلم ؾغاح ألاؾير في بضع ئطا كل

، واهخم أًًظا بخللم اليؿاء، فأمغ كغف اللغاءة والىخابت في آزغ كمغه -ملسو هيلع هللا ىلص  -ختى كُل: ئن عؾٌى هللا 

ت أن حللم ػوحخه خفصت اللغاءة والىخابت ، وغضث الىخابت وؾُلت مهمت مً الكفاء بيذ كبضهللا اللضوٍّ

، واحؿلذ عكلت ئلى اإلالىن ًضكىهم ئلى ؤلاؾالم - ملسو هيلع هللا ىلص -وؾاةل الحىم، هما بضا طلً في عؾاةل الغؾٌى 

ت للمياجباث واإلاغاؾالث في قإون  البالص ؤلاؾالمُت في كهض الخلفاء الغاقضًً، وأصبدذ الحاحت طغوٍع

ابالضولت، واقتهغ طلً في كهض الخلُفت كمغ بً الخ
ّ
ش ملُئت بغؾاةل كمغ بً الخؼاب ؼ  -، وهخب الخاٍع

م، ووىؾُلت  -هنع هللا يضر  ئلى أمغاء ألامصاع ؤلاؾالمُت، فاػصاصث الحاحت ئلى الىخابت، وىؾُلت ليكغ اللغآن الىٍغ

م وطبؼه، ؤلا  -كؼ وحل  -لحفف هخاب هللا  ؾالمُت، فأمغ الخلُفت كثمان بً كفان، بيسخ اللغآن الىٍغ

وحمله في مصحف واخض، وهخب اإلاصحف في ػمً كثمان بالغؾم الىبؼي في هثير مً صىع اليلماث، زم 

مىه وسًخا ئلى ألامصاع  -هنع هللا يضر  -وأعؾل كثمان  ،وان الخؼىع في هخابت اإلاصاخف بسؼىغ مسخلفت

ؤلاؾالمُت، وفي كهضه ؿهغث الىخابت كلى الىلىص الؿاؾاهُت، خُث خملذ)بؿم هللا( و)بغهت( و)دمحم(، 

ا ومإزًغا كلى هخابت اللغاث ألازغي؛ واإلًغاهُت والهىضًت، وفي أهداء  واهدكغث الىخابت اللغبُت اهدكاًعا كىًٍّ

وأزظ الخؽ اللغبّي ًخؼىع في اليىفت، والتي أصبدذ مغهًؼا لخؼىعه، في كهض الخلُفت  ،ة مً اللالمهثير 

كلي بً أبي ػالب كىضما هلل الخالفت ئلى اليىفت، وكغف بالخؽ اليىفي؛ خُث واهذ جيؿب الخؼىغ ئلى 

 .ان التي جىحض فُه، مثل الخؽ اإلاضوي واإلايي والبصغي اإلاي

 

وإلاا ازخلؽ اللغب باألكاحم، وطاق ؾُؽ ؤلاؾالم، وصزل به الىثير مً غير اللغب، ؿهغ اللحً في اللغت 

م، فلمضوا ئلى طبؽ اللغت اللغبُت، هدًىا  اللغبُت، وزش ى الللماء أن ًؼٌى هظا الفؿاُص اللغآن الىٍغ

، بدكىُل آزغ اليلماث، وأٌو مً كام بهظا، هى أبى ألاؾىص الضؤلي بخ
ً
اص أمير اللغاق وهخابت يلُف مً ٍػ

ان ًضلىن بها كلى الغفم والىصب والجّغ، 67خىالي  هـ، واؾخلان الضؤلي في طلً بلالماث واهذ كىض الؿٍغ

ميزون بها بين الاؾم والفلل والحغف م الكيل ، زم كمضوا ئلى طبؽ الحغوف اللغ ٍو بُت، كً ػٍغ

والخىلُؽ، ليزوٌ الالخباؽ بين الحغوف اإلادكابهت، والضاٌ والظاٌ، بىطم هلؼت كلى الظاٌ، فيان هظا 
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أٌو ئصالح أحغي كلى اللغت اللغبُت، لُأحي ؤلاصالح الثاوي في ػمً الخلُفت كبضاإلالً بً مغوان، كىضما 

فيان الازخالف بين الكيل الظي  -لىلؽ أي: ا -كام ًديى بً ٌلمغ وهصغ بً كاصم بىطم ؤلاعجام 

وطله الضؤلي، والكيل الظي وطله ًديى بً ٌلمغ، وهصغ بً كاصم، فلام الخلُل بً أخمض 

الفغاهُضي في اللصغ اللباس ي باإلصالح الثالث؛ خُث كام بابضاٌ الىلؽ التي وطلها أبى ألاؾىص الضؤلي 

للضاللت كلى الفخذ والىؿغ، وبغأؽ واو للضاللت  للضاللت كلى الحغواث ؤلاكغابُت بجغاث كلىٍت وؾفلُت

كلى الظّم، واصؼلح كلى أن ًيىن الؿيىن الخفُف )الظي ال ئصغام فُه( عأؽ زاء أو صاةغة صغيرة، 

 .وللهمغة عأؽ كين )ء(، وغيرها مً ؤلاصالخاث

  

 :لخطوط العربيةأنواع ا

ّغب الىخاب مً الخلفاء، 
ُ
اػصهغث الحظاعة ؤلاؾالمُت واحؿلذ عكلتها، واعجفم قأن الىخابت، ختى ك

ا مً كىاصغ   اللغبي كىصًغا مهمًّ
ّ
فت، ًماعؾها البلع، وأصبذ الخؽ وصاعث الىخابت خغفت، ومهىت قٍغ

، وابخلض ، وألاهضلـ، كلى هظاالؼزغفت ؤلاؾالمُت، هما حكهض اإلالالم ؤلاؾالمُت في ؾىعٍه وفلؿؼين

ؼزغفىهه،   اللغبي، ًجىصوهه، ٍو
ّ
الفىاهىن كً الغؾىم آلاصمُت والحُىاهُت، واهىفأ الفىاهىن كلى الخؽ

 اللغبي كلًما له أؾؿه وكىاكضه، وأوكئذ له مضاعؽ زاصت 
ّ
غه، مثل اإلاضعؾت وأصبذ الخؽ حلنى بخؼٍى

ت، واإلاضعؾت الترهُت، والفاعؾُت ووان الخؽ اللغبي في بضاًخه، ًيؿب ئلى  ،اللغاكُت، واإلاضعؾت اإلاصٍغ

غي الضهخىع ئبغاهُم حملت، أهه  اإلايان الظي وحض فُه هما جلضم، واإلايي، والبصغي والحيرة وألاهباعي، ٍو

ض ازخالف  ال ازخالف بين هظه الخؼىغ في مغاخلها ألاولى، وعجح أن ًيىن الازخالف ازخالف ججٍى

 بسصاةص جميزه كً آلازغ، ملخمضًً في طلً كزصاةص
ّ
لى هىضؾت الحغوف ، لُخميز بلضها ول زؽ

 :ومن أهم الخطوط العربيةبؼغاةم مسخلفت وأطواق مسخلفت، 

 :الخؽ اليىفيّ  -1

ىلؿم ئلى كضة أكؿام  :ؿهغ باليىفت، وواهذ بضاًخه في كهض الخلُفت كلّي بً أبي ػالب، ٍو

ٌٍ مً الخىعٍم والخسمُل والخىعٍم،  :الخؽ اليىفي البؿُؽ -أ ت ألاولى، وهى زا قاق في اللغون الهجٍغ

 .وماصجه هخابُت بدذ، ومً أقهغ أمثلخه، ما هخب كلى كبت الصخغة في اللضؽ الكٍغف

 .جلحله ػزاعف حكبه أوعاق الشجغ :الخؽ اليىفي اإلاىعق -ب

حؿخلغ فُه الىخابت فىق أعطُت مً ؾُلان الىباث اللىلبُت  :(ملخملاليىفي طو ألاعطُت الىباجُت )ا -ج 

  .وأوعاكه، وأقهغ أمثلخه في ئًغان
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وهى هىق مً الؼزاعف التي بىلغ في حللُضها، ئلى خض ًصلب فُه أخُاًها  :(اليىفي اإلاظفغ )اإلاللض-ص

 .الخمُيز بين اللىاصغ الخؼُت والؼزغفُت

بأهه قضًض الاؾخلامت، كاةم الؼواًا، أؾاؾه هىضس ي بدث، ووكأهه ًخميز  :الخؽ اليىفي الهىضس ي-هـ

 .غامظت

 :الخؽ اليؿخي -2

ت، واؾخيؿار  ؾمّي بالبضٌم واإلالىع، واإلاضّوع، واملحلم، واؾخسضم في اإلاغاؾالث واإلالامالث الخجاٍع

ض بً زابذ   اإلالىع، ومىه الخؽ اللين اإلاضوع الظي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بلع عؾاةل الغؾٌى  -هنع هللا يضر  -الىخب، وبه ٍػ
ّ
بالخؽ

هخب به هلل خغان، وأقهغ الىخاب في هظا الخؽ، الضحان بً عجالن واسحم بً خماص، واػصهغ هظا 

الىىق مً الخؽ في كصغ الخلُفت اإلاأمىن ومً الخؽ اليؿخي هظلً، زؽ الثلث ؿهغ في أوازغ الضولت 

ت، كلى ًض كؼبت املحغع، وػّىعه الخؼ اغ ئبغاهُم الشجغي، وهى كلى كضة أهىاق، ومىه زؽ ألامٍى

الؼىماع، والخللُم، والغكلت، الظي ًمُل ئلى البؿاػت والجماٌ، والبلض كً الخللُض، وقاق اؾخسضامه 

زالٌ خىم الضولت اللثماهُت، ومً الخؽ اليؿخي هظلً، ازؽ الضًىاوي، ووان ًىخب فُه كغاعاث 

 الضولت اللثماهُت وبالغاتها وهخبها 
ّ
ت، وهظلً زؽ الؼغغاء، وزؽ الغؾمُت، وجخميز خغوفه بأنها ملخٍى

 .ؤلاحاػة

 :أدوات الكتابة العربية

هخب الجاهلُىن كلى الجلض، وواهىا ٌؿّمىهه بالغّق وألاصًم واللظُم، وهىان ازخالف بؿُؽ بُنهم، 

ًغا وان أم كؼًىالغّق حلض عكُم، وألاصًم حلض اخمغ واللظُم حلٌض أبُعفا ، ]، وهخبىا كلى اللماف، خٍغ

ض الىسل وعكُم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ووان صحابت عؾٌى هللا  ، وكلى ؾلف الىسُل ًىخبىن كلى اللـام والغكاق وحٍغ

غ ، واؾخسضم اللغب وعق االحجاعة ً للهجغ لبرصي اإلاصغي، ٍو  ة.حم كهضهم به بلض ؾىت ككٍغ
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 و���� ا������ �� ا���� ا������

������ ���� �� ��ة ا���� ا������ ��� ا������ب, ����� ��� ا�و�� وأ��� د��ات  

� ا�داء, ����ا��  إ�� أ�� ����� أن ���� أ���ء ا���ب �� ������� �� ا������ و���� 

و����ون ��� ا�����ت ا������ ����  ������� ���� ������, ��������� أو ا�������� أو �����

 �����ض.� ��� ���ص, و���� �� ���� ������ ��

 و���ك ��ث و���� ���� إ���ل �� ���� ا������ ��د��� إ�� ذ�� ا������, و��� ا������ ��:

 �� ا������.

 �� ا�����.

 �� ا����.

 �� ا������ : -1

و�� �� ���� ا�����ء )��� ا������(, و�� ا������ ا��� ���ف ��� ا����ز ا��ا�� ���  

 ا���م.

���� ��ا���� �� ا��� �� ا���, ��� ���� ��ا��ة ا���ا��� أو ����رة أ���: �� ����ن  

 ا������ �� ا���� �� ا����.

و��� ا��� �� ا����ث ا������, و���� ��را�� ا����� ��� ا���� ا�����ب وا���ت  

ا�����ق ��, و��� ������ �� ����� ����, و����� ����� ا����ر �� ا������ �� ����� 

 ����.ا�����ق �� ����� 

و���ك ������ت ����ة ������� �� ��ا ا���, �����: ا����ب, وا����ء, وا���, وا����,  

 وا���ء.

و������� أ�� ���� �� ���ة ا����ن, و�� ���ء  ا����رة ا�������, ���� ���م ا������  

��� ا������ ا������ ����� �����ً� �� ��� و�� ر�� وا�� ����� ��� و��ة �����, ����ك �� ا�

و���ك ����ا��� ���� و���ون ر��ًا ��� �� ر�� ���� ���� و���ون ���� ����� )����(, 

 ���ت ���� � ����ا�, و�� ا��� ��ا ا����أ ���� ������� �������ت )ا�����ت(.

���� � �� ��� أن ا���م ���� �������, وان ا������ �� ���ف إ� ��� ���ر ا����ة  

 �رات.و���ر ا���



و��ا ���� ا���رة ��� ��� ���� إ�� ا���رة ا�و�� ������� ا������� ��� ا���ا���,  

و�� أ�� إ���� �� ا����ر ا�����, �������� ��أت ���ر��, �� ��رت ������, �� ا���� إ�� 

 ا������ ا������.

، ��� ��ر ا����ء ا��� ���� ������ن ، و���م ��� أ��س ر�� ����� ا������ ا�������� - أ

ا����� ��� ��� ا����ء وا���ا�� ا������� وا������ ا������� ���� ا������ ���� 

�����ر ، و�� �� �� ��� ��� ا������ �� ا������ ����� ، ��� أد�� إ�� ����� ��� 

 . ا������ ����ن أ��� ��رة ��� ا������ �� ��� ا���ر

، ��رت ا����� ) أو ا���رة ( �����م ������ �  ا������ ا�������� ا�����������   -ب

��� ا���ء ا���د� ا��� ����� ���� ، �� ������ أ��ً� ��� ا����ء وا����ل وا����ت 

ذوات ا����� �����ء ا���د� ا��� ����� ا����� ، ���رة ا���م ��ً� ��� أن ���� �����م 

 . ��� �� ا������ ا������ أ���� ��ل ��� ا���م أو ا���� أو ا����ف ������ ��� ا���م

��� ا������ ا�������� وا������ ����ة �� ا������ �� ���  :����� ا������ ا�������  -ج

ا������ و����� ا���� ا������ ��� ���� �� أ���ء وأ���ل وأدوات ����� ������ ، و�� ��� 

� ����ة ������� �� ذ�� ����� ا������ ا������ ا������� ��ءت ا����� �����ر ����

�������� ا������� أو� ، �� ا������ ا������ ��� ذ�� ، وا���س ا��� ���م ���� ا������ 

ا������� �� ا�����ل ا���� ا������ ������ت ا���ر�� وا������ ������ ��� ����� ����� 

 .�� ������ ور��ز ��� ا�����ت������ �� ����� ����ت � ���� �

����ج �� �����م ا������ ا������� إ�� ا�����ل ���ت ا����ز  :����� ا������ ا�������  -ح

������� �� ا������ ا������ ا��� ����� ���� ا���� ، و���� ذ�� �����ر ا������ ا������� ، 

د ا����ز ا�������� �� ا��� ���م ��� ����� ر�� وا�� ����ت ا��ا�� ، أ� أن ��

ا������ ���ن ���و�ً� ���د ا���ات ا��� ����� ���� ا���� ، ���� ��م ، وا���� ���� 

 . ��د ا����ز ا�������� �� ا������ إ�� أ�� �� ����� ر��اً 

 

 

 



 

��� ا���رة ����ر ا������ت ا������ ��رة ������� ، � ��� ����ً� �����   

م ا������ �� ���� إ���ل ���م  ��� ����� وأ��� ، ����� ���� ���رة ���� إ�� ��ا�� ����

���� ������� ، ��ذا ���� ا������ ا�و�� ������� ����� ������م ا��� ����� ا��� ا���ا��� 

�ن ا������ ا������ ا������ ا����و�� �������� ا����و������ ���� ����� ��� ا���ران ، �

ا������ ا�������� ا������ ، و���� ا��� ا�����ر� ا��� ���� �� ا���� ا������� وا���ر�� �� 

ا���اق ا����� ����� ا������ ا������� ، و� ��ال ��ا ا����م ����ً� �� �� ا������ ا������ 

 .� وا�������

و���� ا������ت ا����و�� ا���م ������ ا������ ا������� ، ������ ������ ، و���  

ا�������� ، ��از�� ������ ا���� ������� ، وا������ ا������ إ��� ا������ت ا��� ����� ��� 

ا ��ا ا����م ا������ ، ��� ا���ر��� �� ������ ا������ ����م ���ر�� ���� ���ء ا�����ل ��

 .ا����م ا������ �� ��و�� �����

 

 �� ا�����: -2

���ّ�ُ� ا�ّ��� ا����ّ�� ���ّ�ِع ا������ ا����ّ�� ا��� ُ����ُ� �� ��ّ�ر ���� ا�����ت، وا�ُ���  

ا�ُ����َ��� �� ����ِ� ا�ّ���ص ا����ّ�� وا����ّ��، و����� �� أ��اع ا�ّ���ص اُ����، ��� ُ����ُ� 

ا����ِر ا����ب ا������ �����ِ� �ّ�� �����ٍ� ����ٍ� وُ��ّ��ة، �ّ�� ُ����ُ� �� ا����َ� ��� 

����ِ� ا�ّ����� ا�����ب ��� ا�ُ��اِء؛ إذ �ّ��� ��� ����ُ� ا����ر �����ٍ� ����� وُ����� ���� 

����  ذ�� �� ������� ����ِف ا�����ِب ����؛ ���� ����� ���� ا����اُم ����ٍ� ُ���ٍن وُ����ٍ 

ا�����ب �������ِد ��� أ����� ا�ّ��� ا����ّ�� �� ا�ّ����� �� ا�����ت ����� ���ُ� ا�ّ�ُ� �� 

����� ا����ة ا�����ّ�� ا���ّ�� ��، وُ���ُ� ��� ا������ وا����ق ا�ُ����َ��� �� ا������ ُ��ّ�� 

 أ����� ا�����.

 :��� ا�����

 )���(، و����� ا������ ��ّ�� ��� :ُ���ُف ��� ا����� ���ً   
ّ
ٌر ُ����� �� ا���ر ا�����

 �� ا���ل وا���م أ���ء ا����� أو ا������.



 

��� ا���رة ����ر ا������ت ا������ ��رة ������� ، � ��� ����ً� �����   

م ا������ �� ���� إ���ل ���م  ��� ����� وأ��� ، ����� ���� ���رة ���� إ�� ��ا�� ����

���� ������� ، ��ذا ���� ا������ ا�و�� ������� ����� ������م ا��� ����� ا��� ا���ا��� 

�ن ا������ ا������ ا������ ا����و�� �������� ا����و������ ���� ����� ��� ا���ران ، �

ا������ ا�������� ا������ ، و���� ا��� ا�����ر� ا��� ���� �� ا���� ا������� وا���ر�� �� 

ا���اق ا����� ����� ا������ ا������� ، و� ��ال ��ا ا����م ����ً� �� �� ا������ ا������ 

 .� وا�������

و���� ا������ت ا����و�� ا���م ������ ا������ ا������� ، ������ ������ ، و���  

ا�������� ، ��از�� ������ ا���� ������� ، وا������ ا������ إ��� ا������ت ا��� ����� ��� 

ا ��ا ا����م ا������ ، ��� ا���ر��� �� ������ ا������ ����م ���ر�� ���� ���ء ا�����ل ��

 .ا����م ا������ �� ��و�� �����

 

 �� ا�����: -2

���ّ�ُ� ا�ّ��� ا����ّ�� ���ّ�ِع ا������ ا����ّ�� ا��� ُ����ُ� �� ��ّ�ر ���� ا�����ت، وا�ُ���  

ا�ُ����َ��� �� ����ِ� ا�ّ���ص ا����ّ�� وا����ّ��، و����� �� أ��اع ا�ّ���ص اُ����، ��� ُ����ُ� 

ا����ِر ا����ب ا������ �����ِ� �ّ�� �����ٍ� ����ٍ� وُ��ّ��ة، �ّ�� ُ����ُ� �� ا����َ� ��� 

����ِ� ا�ّ����� ا�����ب ��� ا�ُ��اِء؛ إذ �ّ��� ��� ����ُ� ا����ر �����ٍ� ����� وُ����� ���� 

����  ذ�� �� ������� ����ِف ا�����ِب ����؛ ���� ����� ���� ا����اُم ����ٍ� ُ���ٍن وُ����ٍ 

ا�����ب �������ِد ��� أ����� ا�ّ��� ا����ّ�� �� ا�ّ����� �� ا�����ت ����� ���ُ� ا�ّ�ُ� �� 

����� ا����ة ا�����ّ�� ا���ّ�� ��، وُ���ُ� ��� ا������ وا����ق ا�ُ����َ��� �� ا������ ُ��ّ�� 

 أ����� ا�����.

 :��� ا�����

 )���(، و����� ا������ ��ّ�� ��� :ُ���ُف ��� ا����� ���ً   
ّ
ٌر ُ����� �� ا���ر ا�����

 �� ا���ل وا���م أ���ء ا����� أو ا������.



��ّ�� ا����اُم أ���ب ا���� ��ّ����� �� ا�����ت؛  :أ�� ا����ً� ����ُف ��� ا����� 

��� �� ُ��ّد� إ�� أّ� أن ���َن ا�ُ��� ا����ّ�� ُ������ً� وُ���ا��� و����ة �� ا�ّ����� أو ا����ف ا

���ِب ا�����. و�� ا�ّ������ت اُ���� ���� ا����� أّ�� أ�� ���م ا�ّ��� ا����ّ�� ا�ُ��ّ��، وا��� 

���ُ� ��� إ���ِل ا����ر وا������ ����ِ� ا����ق، �� ا���ص ��� إ���ِ� ا�����ّ��ت ا����ّ�� 

 �ُ���ِ��.�����؛ �ّ�� ُ����ُ� �� ز��دة ������� ��� ا���ر� أو ا

 ����� ��� ا����� ���ّ�ُ� ��� ا����� �������� �� ا������، و��:

���� ا����� ا�ّ����� ا��� ����ُ� ��� ���ِء �ٍ� ���ّ� ���� ���ٍ� �� ا����ء. ����ُ�  

ا����ُ� و���ً� �� و���� ا�ّ����� �����ّ�� ا�����ت ا���ّ�� ����ّ�. ����ُ� ا����ُ� �� ا����ر 

�� ����ِ� �����ٍ� ا�ّ��� ا�ّ���� �� ا����ِن ا������ �� �ّ�� ������ ���� ا�ُ���. ُ����ُ� ا����� 

�� ا����ر ������ �ّ�� ���ّ�� �� ا����ام ���� ا�����، و���ن ����� ا���م ����ٍح ��م. 

ا������ ا����ّ�� �� ا���� ا����ّ�� ُ���ُ� ��ُ� ا����� �� ا�ّ��ِ� ا����ّ�� إ�� ���ِ� أ��اٍع �� 

، و���
ّ
ا����ن، و��� ا�����، وا��� ��ٌح ��  ا����م، أو ا������ ا����ّ��؛ و��: ��� ا������

 ��� ا������: 

 ��� ا������

�� ا���� ا��� ���ّ� �������� وا�ّ��ا���، و��ّل ��� ا�����ام ا������  :��� ا������  

������ت؛ ���ّ�� �� ا����� ����� ��رة ُ�����، و� َ�ْ��� ��ا ا���� إ�� ا�ّ��ا��� ا�ُ��َ�دة أو 

 َ�َ��ّ�ُث �� ��ٍث ُ��ّ��؛ ا�ُ��ِ� ا�ُ����ّ 
ّ
� ���، �� ����� ��را�ِ� ا�ّ�ِ� ���ً�؛ �ّن ا�ّ����� ا�����

��ذا ��ف ا���ر� ����� ا�����ت ����� ���ّ�ُ� �� ����ِ� أ��ال ا�����، وا��� �����ُ� �� ��ر 

 
ّ
إ�� �����ٍ�  ا���م ا�ُ������، و����ُ� ��� ����� ������� �����ٍ� وا���، و���ُ� ��� ا������

 .�� ا���وع، و�� أ�ّ��� ا���� وا����ء

 ��� ا����ن

 ا��� ���ُ� �� إ���ِل ا����� ا��ا��، أو ا����ة  :��� ا����ن  
ّ
�� ا���� ا����ّ� ا�����

����ِ� �� أ���ب، وأ��ً� ُ���ُف ��� ا����ن ��ّ�� أ���ٌب ������ د��ِ� ا�����ت �� ��ل ��� 

 ������� �� ���ق ا�ّ��، وُ���ُ� ��� ا����ن إ�� أر��� أ���م، و��



��� أ���� ِ����د ���ٍت ُ������ ������؛ أّ� ُ���ر�ُ� ���ٍ�  ا�ّ�����: �� إ���ء ���� َ�����ٍ 

 ������ �� ا�����، و������� أر��� أر��ن و��: ا�ُ��ّ��، وا�ُ��ّ�� ��، وأداة ا�ّ�����، وو�� ا�ّ���. 

ا�����رة: �� ����ٌ� ُ�ِ�ف أ�� ����� ا�ُ��ّ�� أو ا�ُ��ّ�� ��، وا�ّ��ان ����ُ� و��د��� ِ����م 

 ��� ���ب أ����� ���� ا�����رة.����، و ا��ّ 

 ����ًا ����� و��� ُ��اد ��  
ً
ا������: �� ا����ب ا��� ُ�����م ����� ا���� أو ا������ ����

 آ��، وأ��ً� ���ُف ا����ّ�� ����� ��ٌ� ��اُد ��� ����� ا�����
ً
، �� ��ل ا����ام ���� ����

.�� �ٍ��� 

 

 ��� ا�����

ا���� ا��� ���� �� ����� ا���م ا����� أو ا�����ّ�، و���ُ� إ��  ��� ا�����: ��  

 ا���وع ا����:

 ا�ّ��� و��� ������ن �� ا�����. ا����س: �� ����ٌ� ����� ��� ������ �������ن �� 

 ا�ّ���ق: �� ا�ّ����� ا��� ���� ��� ����ّد�� �� ا�����، ���: َ�����ُ� ا�ّ��� وا�ّ���ر. 

 ������ أ��� �� ��ٍ� ُ���ٍدّ ��. �� ا�ّ����� ا��� ���� ��� أ��ِ� �� ��ٍ� و  ا�ُ������: 

 

 

 �� ا�ّ��� -2

  
ّ
إّن ا�ّ��َ� ِ�َ� ا�ُ���ن ا����ّ�� ا�و�� ��� ا���ب، ��� ��َز ��ا ا��ُ� �� ا�ّ��ر�� ا�د��

 ��ُ� ���ِ� ا����ر إ�� أْن أ��َ� و���ً� ���ُ� ِ�� ����� ا���ّ�ُف ��� أو��ِع ا���ب، 
ّ
ا�����

ا���م ا�ُ�����،  و����ِ���، وأ��ا���، و��ر����؛ إذ ��ول ا���ب ����� ا�ّ��� �� ���� �� أ��اع

�� ��ل ا����اِم ا��زن ا����ّ� وا������، ����� ا�ّ��� ����� ���ً� ��زو�ً� ����ُ� ��� و��د 

���ّ�ٍ� ������ ������، ����ً� ���� ���ْت ا����ُ� ِ�َ� ا�ُ�ُ�ِ� ا����ّ��، وا�����ّ�� ا����ّ�� ا��� َ�ّ��� 

ا����ّ�� ا��� ����� اّ������ وا����د�� ��� ا�����رة، ���ّ�� ��� أوزان ا����، و��ا���، وأ����� 

وا�ّ�����، و���ف ا����� وا����ّ�� �� ا������ ا����ّ��. ����� ا�ّ��� ا�ّ��� �� ��ٌم ����ُ� ��� 

ا����اِم ������ ��ّ�ٍ� �� ُ���ُ� ����� ُ��ّ�� ا������� ا����ّ��. ��� ُ���ُف ا�ّ��ُ� ��ّ�� ��ٌع �� 

��م ����ُ� ��� وزٍن د��ٍ�، وُ���ُ� ��� ���ٌة ��ّ�� ���ِ� و����� ا����ة ا�ّ����� أ��اع ا�



ا���ّ�� �������ة. و�� ا�ّ������ت اُ���� ��ّ��� �� ا�����ُت ا��� ���ُ� ���ٍن ���ّ�� ��ّ�ُ� ��� 

 ا�ّ���. ا����ن ��� ��اء��، أو �����، وأ�� ��ٍم � ����� ��� وزٍن ���ّ� � ُ��ّ�ُ� ���

 

 ��ر�� ا�ّ���

 إ�� ��� ا�����ِة ا����ّ��، و�����ًا ��� �� ��� ا���م؛ إذ   
ّ
���ُد ��ر�� ا�ّ��� ا�����

��ص ا���ب ��� ر�ِ� ا�ُ������ت وا���اث ا���ّ�� ��� �������� ا����ّ��، و�� �� َ�ِ���ا ��� 

ا�ُ�ُ�ِ� ����� ��رة ا�����ة، و��ن ���ا ا���ّ�ر �����ُ� ا�ُ��ّ�� وا��� �� زا�� �����ً� �� 

ا���ر��ّ�� ا������ ��ّ��� ا�����. �� و��ل ا���م إ�� ا�����ة ا����ّ�� ���� ا�ّ��ُ� ا������ 

��� ��ّ�ر�، و��� أ��� ا����اُء أ��� ��رًا �� ����ِ� ا�����ة ا����ّ��؛ إذ ا���ْ� ا����رات أو 

، وأ��ً� ����
ّ
ا����ر ا���م وا�ّ��� ا����ّ��  ا����� ا��� � �����ُ� �� ��ا�� ا�ّ��� ا�����

��رج ا�����ة ا����ّ�� �� ���ر ا�ّ��� ا�����، أو �� ���ُ� ���� ُ��ّ�� )ا�ّ��� ا�����(، و�� 

 �� ا������ ������ ��� ا�ّ��� ا�����، وا��� �� �ُ�� ���ا�ُ� �� ا�ّ��� 
ّ
ا���� ��� ا�ّ��� ا������

 ا����ّ�� ا������ ��� ا�ّ���اء ا���ب.

 

 ����� ا���� ���ّ�ُن ا���ُ� ا������ �� ���� �����، و��:

ا������: �� ا�ّ���ُر ا��� ����ُ� ا�ّ���ُ� إ�� ا�����ِة ا����ّ��، ���: ا���ح، وا�ُ��ن،  -1

وا�ُ��، وا����، و����� �� ا������ اُ����، وا��� ����ُ� �� ����� ��ف ا�ّ���� 

 �� ����� ا�����ة. 

ا����ة: �� ا���ُ� ا����ّ� ا��� ����ُ� ��� أ���ِر ا�ّ����، و�������� ����ء �� ا�����ة  -2

���ًء �����، و��دًة ����ُ� ا�ّ���اُء ��� ���ٍة ر���� وا��ة ����ُ� ������ر اُ���� ��� 

 أ���ت ا�����ة ا����ّ��. 

� أ�� ����ِ� أ���ت ا����ل: �� �� ��ٍء � ����ُ� ����ا��، و�����ُ� �� ا�ّ���� � -3

������، و����ُ� ا����ُل أ��ً� ���ّ��ر ا���ّ�� ا����ّ��، وا��� ُ����� �� إ���ِ� ���ٍ� ُ��ّ�ٍ� 

 ������ة. 

ا����ب: �� ����ُ� ا�ّ���� �� ����ِ� ا�����ة، و�� ا��� ���ُ� ا�ّ���اء �� �����  -4

����ُ� �� ��ِ� ������  ���ً� �� ا������ ا����ّ��؛ إذ ��� ���ٍ� أ���ٌب ��ٌص ���



ُ��ّ��ة. ا�����: �� ا����ُب ا��� ُ������� ا�ّ���اء �� ا���ِ� ��� ا����� ا����ّ��، 

وا������ ا�����دة �� �ّ� ا�����ة؛ إذ �ّ��� ُ��ّ�� ا�ّ���ُ� �� ��ِ� ������ �����ٍ� 

 �����، �ّ��� ���� ا�����ُة أ��� ����.

 أ��اض ا���� ا�����

 ����ت ا��� ����و��� ا�ّ���� �� ا�����ة ا����ّ��، و���ُ� إ�� ا���:�� ا���  

ا����: �� ا����اُم ا�ّ���� ������ت ا����ّ�� �� أ�� ا�ّ����� �� ���ٍ�، أو ���ٍ�  -1

، أو ����. و�� ا����� ��� ا���� أن ��َ� 
ّ
ُ��ّ��، و�� ���ُن ��ا ا���� ���ٍء �����

 ��� ���ل ����� أو ���ٍن �� ��� ����� أو �����.ا�ّ���ُ� ���ل �������، أو 

ا���ح: �� �� أ��اض ا�ّ��� ا������، و�� ��ن ُ����َ�ُم �� أ�� ِذ�� ا�ّ���ت ا�����ة  -3

وا��ّ��ة �� ���ّ�� ا����وح، وأ����ً� �� ����ُ� ��ُ� ا�ّ���اء �� ا���ح �� ��ل ا����اِم 

 ���ٍت ��� ����دٍة �� ا�ّ��� �� أ�� ��� ����� و������. 

، و����� ا����ء: �� �� أ��اض ا�ّ��� ا����� -4
ّ
� وا��� ��ن ُ����َ�ُم �� ا�ّ��� ا������

����ُة ا����ء ��� �����ٍ� �� ا�ّ���ت، وا����� ا��� َ���ُ� ���و� ا�ّ���، و���� 

 ����� ا�و��ف.

ا�ّ���ء: �� ا����اُم ا�ّ���� ������ٍ� �� ا�����ت ����ُ� ��� ِذ�ْ� ا�ّ���ت ا�����ة  -4

������ِص ذ� ا������ ا������ّ��، ���: ا�ُ�ّ��م، وا���دة �����، و����� ��ُ� ا�ّ���ء 

 ا������ّ��، و���خ ا������.

 

 

 

 

 

 

 



 ُ��ّ�� ����ة� ���ّ�� ��ُ�  
ّ
ُ��ّ���ت ا�����ة ا����ّ�� ��� ُ���َ� ��� ا�ّ�� ا�د��

 أن ���ّ�َ� ���ُ��ّ���ت ا����:

و��ة ا��زن: أّ� ��ُ� أن ���َن ��ّ�� أ���ت ا�����ة ا����ّ�� ُ������ً� �� ا��زن ا����ّ�  -1

�� ��ُ� ����ُ� ا�ّ�����ت ا�َ��و�ّ��، �� ا����ام ���ّ����� ا����ّ� ا�ّ���� ������� 

 ا�ّ���. 

و����ً� ��ً�،  ���ت ا������: أّ� ��ُ� أن ���َن ا�����ُ� �� ا����ت ا����ّ�� ������ة ُ���ا���ً  -2

����� �� ��ن آ�� ��ٍف �� ����� ا�����ة ���ً�، ���ُ� أن ����� ��ّ�ُ� ��ا�� ا�����ة 

 ���ف ا����.

 

ا�ُ��ّ�� ُ����ُ� ا�ّ��� �� �� أوا�ِ� ا����ن ا�د�ّ�� ا����ّ��، ��ُ� إّن ا�ّ���   

 ��� ا���ب ��� ���� ا����ر ا����ّ��، ��� 
ّ
ُ����ُ� ا�ّ��ُ� و���ً� ��ز �� ا�ّ��ر�� ا�د��

���ُ� ِ�� ����� ا���ّ�ُف ��� أ��اِل ا���ب ا������، ������ِ� إ�� ��ر���� و������� 

و������ ا���ّ��، و��َ� ا���ب ��� ����� ا�ّ��� �� ���� �� ا����ن ا�د�ّ�� اُ����، 

 �ّ�� ���� �� ا����اِم ا����� �� ا�ّ������ت �����ِم ا�ّ���؛ �ّ�� ُ��
ً
��ّ��ُ �ً��� �ُ��

و��زو�ً�، ��� ا����ت ا�����ُة ا����ّ�ُ� ��� ُ��ّ���ٍت ��ُ� أن ���ّ�َ� ��� ��� ���� 

 �����ٌ� �� ا������ ا��� ُ����ُ� �����، 
ّ
و���� ��ّ��� ����ٌة ����ُ�. و��ّ��ِ� ا�����

 .ا�د�ّ�� و�� ا����م ا�ّ���اء ا���ب ا�����ة ا����ّ�� �� �����ٍ� �� ا���اض

 

 

 

 

 

 


