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 املستخلص
اهلدف الذى ووسيلة عرض أفكارهم ومشاعرهم، و وسيلة التفاهم بني الناس، الكتابة هي 

وهي حتويل األصوات اللغوية إىل رموز  موضوعات اللغة العربية مجيعها، وتسعى لتجويده.هتدف إليه 
خمطوطة على الورق أو غريه متعارف عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين مهما بعد الزمان واملكان 

ما يشمل اخلط واإلمالء والتعبري،  واملقصود ابلكتابة وبقصد التوثيق واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة.
ألهنا األداة الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار ابلكتابة. فإذا نظران إليها من حيث هي جمرد جتويد 
خطي فهي خط ، فإذا نظران إليها من حيث هي جمرد رسم إمالئي فهي اإلمالء ، فإذا نظران إليها 

تابة ىف اجملال يب عن أفكار الكاتب فهي تعبري. ولكن إذا أطلق اسم الكو من حيث هي تعبري أسل
املثقفني فإنه العام فإنه ينصرف عادة إىل اخلط ألهنا تقابل القراءة ، وإذا أطلق امسها ىف جمال 

 ينصرف إىل التعبري.
، ويف هذا ع و تقيد بقواعد الكتابة العربيةلكتابة العربية يف هذا املقال هي كتابة تتبابواملراد 

املصحف:  كتابة(1، وهي )ثالثة أنواع كما قال أمحد قبش يف كتابهتتنوع الكتابة العربية إىل اجملال 
يكتب على ما رسم يف مصحف اإلمام، وإن خالف القواعد، مثل اتصال التاء حبني يف قوله تعاىل 
)وال حتني مناص(، والقاعدة تقتضي فصل التاء من حني، ولكن ذلك سنة متبعة مقصورة على 

تكتب حسب امللفوظ هبا دون التقيد ابلقواعد وهذه ( كتابة العروض: 2و ) ن الكرمي وحده.القرآ
الكتابة االصطالحية: وهي الكتابة السائدة ( 3و ) خمتصة ابلكتابة العروضية ال يتعداها إىل غريها.

ا من بني الكتاب واليت وضعت القواعد من أجل ضبطها وتثبيتها. واليت استمدت قواعد اإلمالء فيه
 علماء البصرة والكوفة ومن بعض كلمات املصحف اإلمام والنحو. 

 
 املقدمة -أ

. وعرفها )املقدمة(  إّن اللغة كما عرفها ابن جين "أصوات يعرف هبا كل قوم من أغراضهم" 
دي سوسري بقوله "اللغة نظام من اإلشارات )الصوتية( تعرب من أفكارها" ويرى الدكتور عبد الصبور 
شاهني "أن اللغة هي الكالم منطوقا أو مسموعا". فاألساس يف اللغة أهنا رموز صوتية تعرب عن 

mailto:wmuassomah@yahoo.com


نت حماوالت معاين، وقد جاءت الكتابة لتكون رموزا خطية لتلك الرموز الصوتية، ومن مث كا
للحروف والكلمات املنفردة اإلنسان مستمرة، لتكون هذه الرموز املكتوبة دالة على النطق الصحيح 

   (.5وجمتمعة )حسين عبد اجلليل يوسف: 
إذا كانت القراءة إحدى نوافذ املعرفة، وأداة من أهم أدوات التثقيف اليت يقف هبا و 

مفخرة العقل اإلنساين، بل أهنا  –يف الواقع  –بة تعترب اإلنسان على نتائج الفكر البشري، فإن الكتا
أعظم ما أنتجه العقل. ولقد ذكر علماء األنثروبولوجي أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ ابرخيه 

(. وكثريا ما يكون اخلطأ يف الرسم الكتايب سببا يف قلب املعىن 205احلقيقي )علي أمحد مدكور: 
صحيحة عملية مهمة، وضرورة إجتماعية للتعبري عن تعترب الكتابة ال وعدم وضوح األفكار، ومن مث

 األفكار والوقوف على أفكار الغري.
علم يقوم على الفن، وسواء أكانت الكتابة فنا أو علما، الوالكتابة فن يستند إىل العلم، و  

ربة واملهارة. وقد فإن للكتابة قواعد البد من معرفتها، واستخدامها استخداما يقوم على املعرفة واخل
ارتفعت الكتابة العربية مبستواها، ومبا تتضمته من خربة ومهارة إىل مستوى الفن يف املقام 

والكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت واسطتها ميكن  (.5الثاين)حسين عبد اجلليل يوسف: 
مفهومات ومشاعر،  للتلميذ أن يعرّب عن أفكاره، وأن يقف عن أفكار غريه، وأن يربز ما لديه من

 (. 315ئع )حسن شحاتة: يسجل ما يود تسجيله من حوادث ووقاو 
والكتابة يف معناها العام صناعة الكاتب، والكاتب من يتعاطى صناعة الكتابة اخلطية.  

 –وصنعة الكتابة من حيث التحرير ابحلروف، وتصنيف املوضوع أو املقال أو البحث أو الكتاب 
ابخلط تسجيال  –و تسجيل ما يريد متكن الكاتب من تسجيل ما يسمع، أ علم بقواعد وأصول

   واعد واألصول واألعراف.صحيحا، وفق الق
والكتابة إخراج للكالم من الوجود ابلقوة إىل الوجود ابلفعل، وهذا الوجود ابلفعل فيما  

يتصل ابلكتابة هو تسجيل للكالم أّّي كان هذا التسجيل صغريا أو كبريا، وأّّي كان نوعه األديب 
 والعلمي، وأّّي كان مستواه وقيمته وموضوعه.

حبروف هجائية اليت ينطق هبا، وذلك  جامعه، اخلط هو تصوير اللفظ وقال الغالييين يف 
(. وقد عرفها آخرون أبهنا رموز خطية 5أبن يطابق املكتوب املنطوق به من احلروف )الغالييين : 

لألصوات اللغوية املنطوقة تعرب عن احلروف اللغوية وألفاظها, حبيث قد عرفها آخرون أبهنا رموز 



وية املنطوقة تعرب عن احلروف اللغوية وألفاظها, حبيث إذا نظر إليها القارئ خطية لألصوات اللغ
 .  (19)حممد عواد احلموز: ميزها وأدركها، مث فهمها وأفهمها غريه، مث انتفع هبا وتفاعل معها 

وعلم قوانني الكتابة  كما عرفه الشيخ مشس الدين األكفايف األنصاري : هو علم يتعّرف  
منها يف السطور ، وكيف  كتباحلروف املفردة ، وأوضاعها وكيفية تركيبها خطّا ، وما ي  منه صور 

 سبيله أن يكتب وما ال ي كتب ، وإبدال ما يبدل منها ، ومباذا يبدل ومواضعه.
  

 الكتابة اإلصطالحية  -ب
هي الكتابة السائدة بني الكتاب واليت وضعت القواعد من أجل ضبطها وتثبيتها. واليت 

 دت قواعد اإلمالء فيها من علماء البصرة والكوفة ومن بعض كلمات املصحف اإلمام والنحواستم
يف كتاب آخر يستخدم املصطلح اخلط االصطالحي، وهو اخلط الذي تكتب  .(17أمحد قبش : )

به ونعلمه أبناءان يف املدارس، ونكتب به الكتب والبحوث والرسائل، والعلوم واآلداب والفنون، 
ويعرف أبنه )علم أبصول يعرف هبا أتدية الكتابة على وجه الصحة، وأبنه قانون تعصم مراعاته من 

و إذن، يطلق على كتاب املطبعة، والكتابة اليدوية ابلقلم والريشة ، والنقش على اخلطأ يف اخلط( فه
 .(31)حممد عواد احلموز:  احلجر واخلشب واملعادن

وعرفه ابن خلدون أبنه: )رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة الدالة على ما 
من الداللة اللغوية( وهو خط تضبطه قوانني حمكمة، وقواعد مطردة ، غذا يف النفس، فهو اثين رتبة 

 عرفها طالب العلم جتنب الوقوع يف اخلطأ.
فيه يكتب وما ال ينطق ال يكتب،  واخلط العريب من أكثر اخلطوط اختزاال، وكلما ينطق

ويندر أو جتد فيه ما خيالف هذه القاعدة ، بل إن ما جتده خمالفا هلا تضبطه قواعد حمكمة مثل 
 األلف الفارقة بعد واو اجلماعة، الواو يف )عمرو(، وهكذا ...

رف والبد من الكتابة االصطالحية أن هتتم بقواعد الكتابة العربية منها قواعد النحو والص
 واإلمالء، وقواعد اإلمالء يشتمل على :

 كتابة اهلمزة )مهزة الوصل، ومهزة القطع، واهلمزة املتوسطة، واهلمزة املتطرفة(   -1
 الوصل والفصل -2
 التاء املفتوحة والتاء املربوطة -3
 احلروف اليت تزاد يف بعض الكلمات عند الكتابة  -4



 احلروف اليت حتذف يف بعض الكلمات عند الكتابة -5
 اللينة املتطرفةاأللف  -6
 عالمات الرتقيم -7

 
  الكتابة العروضية -ت

تكتب حسب امللفوظ هبا دون التقيد ابلقواعد وهذه خمتصة ابلكتابة العروضية ال هي 
ومعرفة حبوره وأوزانه، إذ من  تستعمل يف تقطيع أبيات الشعروهي كتابة خاصة  يتعداها إىل غريها.

وحدات موسيقية متجانسة تسمى التفاعيل، وهي اليت املعروف أن البيت من الشعر يتألف من 
)حممد عواد  تعطيه إيقاعا خاصا ونغمة خاصة حتددان حبره، ومتيزانه من غريه عن البحور الشعرية

 .(24احلموز: 
يف هنايتها، بل قد تبدأ من أوهلا وليس شرطا أن تبدأ التفعيلة الواحدة من أول الكلمة وتنتهي 

جزء منها، وقد تبدأ من وسطها وتنتهي يف هنايتها أو جبزء من الكلمة اليت  وتنتهي يف وسطها أو يف
 تليها. وكذا ...

 وهناك مثاال على ذلك : 
   

 ــــــــــــــــــت  أطـــــــــــــــــــــــــــري  لعلّـــــــي إلـــــــى مـــــــــن قــــــــد هويـــــــ # ـري  جناحــــــهــــــــــأِســـــــــــــــْرَب الَقــــــــــطا هـــل َمـــْن يعــ
 ويـــــــــــــــــــــــــت  ــــه هويـــــــــــــــــــــــــت   ن قــــــــدمــــإىل  ـــيلعلـْلـــِـــــــــــــــــــــــــــــ  ناحــــــهــــــــــــــــــــــج ري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــي قَـــطاهل َمنْ  أِســـــــْرَب ل
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ـــــبُّ اْلعِـــــزَّ يَــــــــــْدَأْب إلَـــــــــــــــــــــــــــــْيه   وكـــــــــــــــــذا َمــــــــْن طَلَـــــــــــــــَب الـــــــــــدُّرَّ َغــــــــــاصــــــــــــــــا  َمــــــــــــــــْن ُي 

بب    د ْرَر َغـاصــــــا طلَـــــــــــــــَب دْ  وكـــــــــــــــــذا َمــــــــنْ   َأْب إلَـــــــــــــــْيهي يَــــــــــدْ ِعــــْزَز  لْ  مــْن ُي 
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 فاعالتن فعلن فاعالتن  فاعالتن فاعلن فاعالتن
 



نعرف حبر بيت كتبناه كتابة عروضية، مث عرفنا التفعيالت اليت يتكون وهكذا، إذا أردان أن 
ملعرفة أوزان الشعر وحبوره  منها مث عرفنا حبر البيت.  فالكتابة العروضية إذا، هي الكتابة اخلاصة

وتفعيالته اليت يتألف منها، وهي كتابة خاصة ختالف قواعد الرسم االصطالحي القائم على قواعد 
 ة، والذي نكتب به ونعلمه أبناءان يف املدارس.إمالئية مطرد

 أما األشياء اليت تبحث يف علم العروض هي كما يلي:
ور، هي األوزان الشعرية أو اإليقاعات املوسقية املختلفة للشعر العريب. وهذهى البح -1

اإليقاعات املوسيقية الشعرية اعتمدها الشعراء ، فألفتها اآلذان، وطربت هلا النفوس، 
ها الشعراء طوال قرون عدة. حىت جاء اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي، فاعتمد

فاستخرج صورها املوسيقية وسكبها يف قوالب مساها حبورا، وأعطى كل حبر منها امسا 
وهذه البحور كما كتب عبد اجلليل ، (15)خمتار إسحاق مئولو : خاصا مازال يعرف به

 وهي:(، 25-5نوعا )عبد اجلليل:  15يف كتابه 
 البحر الطويل -أ

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن # فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
 البحر البسيط -ب

 مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن
 البحر الوافر  -ت

 اعلنت مفاعلنت فعولن مفاعلنت فعولن # مف مفاعلنت
 التحر الكامل -ث

 متفاعلن  متفاعلن متفاعلن # متفاعلن متفاعلن متفاعلن
 البحر الرجز -ج

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن # مستفعلن
 البحر السريع -ح

 مستفعلن مستفعلن فاعلن # مستفعلن مستفعلن فاعلن
 البحر الرمل -خ

 فاعلن فاعالتن # فاعالتن فاعلن فاعالتن فاعالتن
 البحر اهلزج -د



 مفـــــــــــاعيلن مفـــــــــــاعيلن # مفـــــــــــاعيلن مفـــــــــــاعيلن
 البحر املنسرح -ذ

 مستفعلن مفعوالت مستفعلن مستفعلن مفعوالت مستفعلن #
 البحر اخلفيف -ر

 فاعالتن مستفع لن فاعالتن فاعالتن مستفع لن فاعالتن #
 عالبحر املضار  -ز

 مفاعيل فاعالتن # مفاعيل فاعالتن
 املقتضبالبحر  -س

 مفعالت مفتعلن مفعالت مفتعلن #
 البحر اجملتث -ش

 مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن #
 البحر املتفارب   -ص

 فعولن فعولن فعولن فعولن # فعولن فعولن فعولن فعولن
 البحر املتدارك -ض

 فعلن فعلن فعلن فعلن # فعلن فعلن فعلن فعلن
 

زاء بيت الشعر يتكون من األصوات التحركات والساكنات جتتمع التفعيالت، هي أج -2
مفعوالت، متفاعلن، رمزا ، وهي عشر تفعيالت كما علمنا )فاعلن، فعولن، فاع التن، 

(، والبحور 8-6( )ريفياان عزة: مفاعلنت، فاعالتن، مستفعلن، مفاعيلن، مفتعلن
 (: 16الثة أقسام )خمتار إسحاق مئولو :الشعرية ختتلف يف عدد تفعيالهتا على ث

منها ما يتكون من أربع تفعيالت يف كل شطر، وهي: الطويل، البسيط، املتقارب،  -
 املتدارك.

منها ما يتكون من ثالث تفعيالت يف كل شطر،، وهي: املديد، الوافر، الكامل،  -
 الرجز، الرمل، السريع، املنسرح، اخلفيف.

  كل شطر،، وهي:اهلزج، املضارع، اجملتثمنها ما يتكون من تفعيلتني يف -



، ملعرفة صحة الوزن تقطيع الشعر، هو وزن كلمات بيت الشعر مبا يقابلها من تفعيالت -3
أو انكساره، ويراعي يف تقطيع اللفظ طون اخلط، فالتقطيع تفكيك البيت من الشعر 
إىل أجزاء ووضع حتت كل جزء ما يناسبه من التفعيالت العروضية. والتقطيع العروضي 
يرتكز على إتقان اإليقاع الصويت للتفعيالت، إذ لكل تفعيلة إيقاعها املوسقي اخلاص 

 (. 16حاق مئولو :)خمتار إس
    

 ، مها :(30-24)حممد عواد احلموز:  وتقوم الكتابة العروضية على األمرين
 ما ينطق يكتب -1
 ما ال ينطق ال يكتب -2

وهذا يستدعى أن نزيد بعض احلروف اليت ال تكتب إمالئيا، وأن حنذف يف الكتابة 
 العروضية.

 احلروف اليت تزاد يف الكتابة العروضية، هي ستة : -1
، مرة ابلسكون ومرة  إذا كان احلوف مضعفا، ف ّك التضعيف، ورسم احلرف مرتني -أ

 ابحلركة ، مثل :
 رّق ، وهّز ، وعّد  فتكتب عروضيا  

 رْقق ، وهْزز ، وعْدد 
 إذا كان احلرف منوان، كتب التنوين نوان ، مثل : -ب

 فتكتب عروضيا) جبل  ، أستاذ  ، مدرسة  ( 
 رفعا ونصبا وجرا .) جبلن ، أستاذن ، مدرسنت ( 

 ، مثل :  تزاد ألف يف بعض أمساء اإلشارة -ت
 هذا ، وهذه ، وهؤالء ، وذلك ، فتكتب عروضيا

كما تزاد األلف يف لفظ اجلاللة )هللا(، ويف )لكن و   .هاذا ، وهاذه ، وهاؤالء ، وذالك
 : )الاله ، الكن ، الكنن(.( املخففة واملشددة فتكتب هذه األلفاظ عروضيا  لكنّ 

 تزاد الواو يف بعض األمساء ، مثل : -ث
 )داود ، طاوس ، انوس( فتكتب عروضيا

 )داوود ، طاووس ، انووس(



املطلقة حرفا من جنس حركتها، فإذا كانت حركة القافية ضمة،  تكتب حركة القافية  -ج
حركة القافية ألفا،  كتبت حركة القافية واوا، وإذا كانت حركة القافية فتحة، كتبت 

 وإذا كانت حركة القافية كسرة، كتبت حركة القافية ّيء، مثل :
 ) ...... وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعٌم( فتكتب القافية عروضيا )ينعمو(.

 )األّويل(. ) ...... شّم األنوف من الطراز األّول( فتكتب القافية عروضيا
 أمري وساَء( فتكتب القافية عروضيا )وساءا() ...... أمحد هللا على ما مر من 

ضمري املفرد املذكر الغائب، كتبت حرفا جمانسا للحركة ، فالضمائر  إذا أشبعت حركة -ح
 مثل : ) له  ، منه  ، عنه  ( تكتب احلركة واوا إذا أشبعت فتقول ) هل و، منه و، عنه و (.

 عروضيا )إليِهي، فيِهي، هِبي (. إذا أشبعت حركاهتا كتبتوالضمائر )إليِه ، فيِه ، بِه ( 
وأما املخاطب واملخاطبة فال تشبع حركاهتا، ومن مث ال يزاد بعدها أي حرف ، مثل: 

 )بَك ، بِك ، و منَك ومنِك ، و أليَك و إليِك (
 

 احلروف اليت حتذف يف الكتابة العروضية -2
الساكن إن كان قبلها حتذف مهزة الوصل ، وهي األلف اليت يتوصل هبا إىل النطق  -أ

 متحرك ، ويكو ذلك يف :
أمر الثالثي ، مثل : ) اكتب ، ادرس ، العب ( فتحذف مهزة هذه األفعال يف  -

 الوصل )وْكتب ، وْدرس ، وْلعب (
 ماضي اخلماسي وأمره ومصدره  ، مثل : -

 وْعتمادا()اعتمَد ، اعتمْد ، اعتمادا( فالكتابة العروضية )وْعتمَد ، وْعتمْد ، 
)استغَفر ، استغِفر ، استغفارا ( فالكتابة العروضية )وْستغَفر ، وْستغِفر ، 

 وْستغفارا (
 هي :األمساء العشرة املسموعة،  -

 ) اسم ، ابن ، ابنة ، اثنان ، اثنتان ، ابنم ، امرؤ ، امرأة ، امين هللا ، است (
ند الوصل ) بسمك واهلمزة يف الكلمات السابقة حتذف يف الكتابة العروضية ع

 ، وبن ، وبنة، ............... (



، فإذا كانت )ال( قمرية ، مثل )الورد ، القمر ، ألف الوصل من )ال( املعرفة -
فاجلمل ) تفتح الورد ، طلع  الكرمي ( حذف ألف )ال( فقط عند الوصل،

 جاءلكرمي(.تفتحلورد ، طلعلقمر ، فالكتابة العروضية ) القمر ، جاء الكرمي (
، كما يف الكلمة )الشمس ، النهر ، التني (، فإن أما إذا كانت )ال( الشمسية  -

ألفها حتذف أيضا عند الوصل ، وتقلب الالم حرفا من جنس احلرف األول يف 
االسم الداخلة عليه )ال( فاجلمل : ) تشرق الشمس ، فاض النهر ، نضج 

 تني (تفاضننهر ، نضج، تكتب عروضيا وهكذا : ) تشرقششمس ، التني (
 حتذف واو )عمرو( يف الرفع واجلر. -ب
حتذف الياء واأللف يف أواخر حروف اجلر املعتلة ، وهي )يف ، إىل ، على( عندما  -ت

يليه ساكن، فالرتاكيب مثل ) يف البيت ، إىل اجلامعة ، على اجلبل ( ، تكتب 
أو الياء من  عروضيا هكذا : ) فلبيت ، إللجامعة ، علىلجبل ( وال حتذف األلف

 وليها متحرك ، مثل ) يف بيت ، إىل جامعة ، على جبل (.آخرها إذا 
ني عندما يليهما ساكن، مثل : املنقوص وألف املقصور غري املنون حتذف ّيء -ث

)احملامي القدير ، النادي الكبري ، الفىت الغريب، الندى الرطيب(، فهذه تكتب 
 النادلكبري ، الفتىلغريب، الندْررطيب(.عروضيا )احملاملقدير ، 

 
 اخلالصة

أّن اخلط العريب أو الكتابة العربية تتنوع إىل ثالثة أقسام، فهي: كتابة املصحف العثماين،   
والكتابة العروضية، والكتابة االصطالحية. ويف هذه الرسالة تبحث يف نوعني ومها الكتابة العروضية، 

ة العروضية  ألن الكتابوالكتابة االصطالحية. ولكل نوع له قواعد، وال نستطع أن نقارن بينهما. 
هي كتابة خاصة تستعمل يف تقطيع أبيات الشعر ومعرفة حبوره وأوزانه، والكتابة االصطالحية 

واليت استمدت قواعد  ت القواعد من أجل ضبطها وتثبيتها،الكتابة السائدة بني الكتاب واليت وضع
 .اإلمالء
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