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 الكتابية في اللغة العربيةالمختصرات 
 تحليلية استقرائيةدراسة 
 أحمد راغب أحمد دكتور/

 ماليزيا -مساعد باجلامعة اإلسالمية العادلية أستاذ 
 

 ملخص الدراسة:
دلختصرات الكتابية ُب اللغة العربية بُت الرؤية اللغوية التنظَتية كطريقة تتناكؿ اىذه دراسة 

ها ككيفية التعامل معها كفق معطيات الدرس اللغوم احلديث، كىذه الرؤية احلديثة معاجلت
عرض ب مشفوعة ،من إلقاء نظرة ثاقبة حوؿ ادلعآب التارؼلية ذلذا ادلوضوع ةتكن مانع ٓب

كصفي ألشكاذلا كقوالبها إضافة إٔب طرؽ كتابتها كقراءهتا كحكمها من حيث اإلعراب 
 .اكالبناء كمدل احلاجة إليه

عرب اذلواتف االتصاؿ تطور سبل ك ادلسموعة كادلرئية كادلكتوبة، مع انتشار كسائل اإلعالـ ف
أصبح استعماؿ ىذه الرموز كتلك االصطالحات أك ادلختصرات اإلنًتنت، ك احملمولة 

ليبينوا ماىية ىذه الرموز، كأصلها ُب  ؛العربية إٔب توقف متخصصيظاىرة ربتاج من 
ب اللجوء إليها كما يقبل منها كما يرد، كآثارىا على الكتابة العربية العربية كأنواعها كسب

 كعلى الفصحى ادلعاصرة.
 

 المقدمة: 
دلختصرات الكتابية ُب اللغة العربية كفق معطيات الدرس اللغوم ادراسة الىذه تتناكؿ 
لغة العربية أننا نستعمل ُب كتاباتنا بعض ال متخصص ُبكال ؼلفى على كل ، احلديث

للداللة على أمر ما يكوف معركفان عند من طلاطبهم، مثل:  ادلختصراتموز أك الر 
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)ص.ب( اليت نستعملها للداللة على صندكؽ الربيد، ك )ىػ( نستعملها للداللة على قولنا 
 أك )ـ( اليت نستعملها للداللة على قولنا: مياليِّا أك ميالدية. ،من اذلجرة النبوية

، كطريقة كتابتها، كطريقة نطقها، ىذه الدراسة صور سَتكز ىذا البحث على دراسةك 
 : من خالؿ النقاط اآلتيةكحكمها من حيث اإلعراب كالبناء( 

ىذه الرموز ما يدخل ُب العالمات اإلعرابية كعالمات الًتقيم، كمنها ما من األكٔب: أف 
ة ما  يوضع صورة لألشياء أك دلثيل ذلا أك دلا تدؿ عليو من فكرة تتعارؼ عليها صباع

كصورة ادليزاف توضع رمزان للعدؿ، كاحلمامة البيضاء رمزان للسالـ، مع مالحظة أف بُت 
 .فبعض الشارات كالشعارات ىذه اختالفان من مكاف إٔب مكاف كمن زماف إٔب زما

 كغَتعلا. كحوقلكمن ادلختصرات الكتابية النحت ضلو: عبشمي 
أخذ حرؼ من كلمة كاستعمالو ُب  علىتقـو ادلختصرات الكتابية اليت منها أيضنا تلك ك 

 مثل: )ـ( سلتصرا لقولنا : من ادليالد. ،كاملةذه الكلمة بصورهتا الالكتابة ليغٍت عن ذكرى
الثانية: قد يكوف ادلتخصر عبارةن عن حركؼ مفردة يفصُل بينها بنقط مثل: )ؽ.ىػ( 

ؽ بينهما بشرطة لداللة على قبل اذلجرة، ك)ص.ب( للداللة على صندكؽ بريد، كردبا فُػر  
 الثانية. كل  ُب ميلليمائلة ضلو: )ـ/ث( للداللة على قولنا: 

يكوف ادلختصر عبارة عن حركؼ متصلة تشبو الكلمات ادلنحوتة مثل: )كم( كتعٍت:   كقد
 مًت، ك)كجم( كتعٍت: كيلو جراـ. كيلو

للغة العربية الثالثة: أف استعماؿ الرموز كادلختصرات قدًن ُب الكتابة العربية إذ عرفت ا
كرمزت لكل صوت ينطق برمز يكوف اختصاران السم  ،الرموز الكتابية للحركؼ األلفبائية

 إّب.احلرؼ ضلو: أ . ب . ت .. .
كقد نطقها الرسوؿ صلى اهلل عليو  ،ٓب(اكمنها احلركؼ ادلقطعة ُب أكائل السور ضلو: )

ألف حرؼ، كالـ  "ال أقوؿ ألف الـ ميم حرؼ كلكن أقوؿ: :كسلم بامسها ُب حديث
صاحف ىو رمزىا أك اختصارىا، كقد خرجها بعض حرؼ، كميم حرؼ" كادلرسـو ُب ادل
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العلماء على أهنا من الرموز اليت تستعمل العرب ُب كالمها حيث يقوؿ الرجل للرجل : 
 أال تا ؟ فيقوؿ : بلى، يريد : ىل تأٌب؟ فيكتفي حبرؼ من حركفو كما قاؿ الشاعر: 

 قالوا صبيعان كلُّهم أال فا  موا أال تا نادكىم أال اجلِْ  
 يريد : أال تركبوف، قالوا: أال فاركبوا.

 كمنو قوؿ اآلخر:
 فقالت قاؼْ  فقلت ذلا قفي  

 أراد: قالت: كقفت.
كمنها كذلك احلركؼ اليت نسميها " األجبدية " كىي رلموعة ُب: أجبد ىّوز حطي كلمن 

 سعفص قرشت.
كالرموز ُب العلـو العربية كاإلسالمية فاشتهر عند احملدثُت الرابعة: شاعت ىذه ادلختصرات 

 مثال: )ثنا( اختصاران لقوذلم : حدثنا، ك)نا( اختصاران ألخربنا .
كظهرت فكرة صبع احلركؼ ادلشًتكة ُب كظيفة كبنائها ُب كلمة ذات معٌت ليسهل حفظها 

غاـ، كتذكرىا مثل: )أنيت( ُب حركؼ ادلضارعة، ك)يرملوف( ُب حركؼ اإلد
.  ك)سألتمونيها( ُب حركؼ الزيادة، كىكذا ُب بقية العلـو

كاستعمل العلماء ىذه ادلختصرات ُب تآليفهم للداللة على أمساء أعالـ تتكرر عندىم أك 
أمساء كتب، من ذلك استعماؿ أيب حياف ُب التذكرة )س( اختصاران لسيبويو، ك)فا( 

ه ادلختصرات أك الرموز ُب أكائل  للفارسي. كىم ُب الغالب ينبهوف على مدلوالت ىذ
 كتبهم.

كاستعملها كذلك نساخ ادلخطوطات للداللة على منت أك شرح أك حذؼ أك إحالة شلا 
.  ىو معلـو

اخلامسة: أف العلماء ُب سلتلف الفنوف نصوا على أنو ينطق باألمساء ادلتعارؼ عليها دكف 
كحدثنا للمختصر )ثنا(،  ،أمساء حركؼ اذلجاء فيقاؿ مثال: قبل اذلجرة للرمز )ؽ.ق(
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ككيلو جراـ للمختصر )كجم(، كلكن ردبا نطقت احلركؼ فقط، ضلو: ص.ب، كخاصة 
 . إْب.فيما كانت أصولو أعجمية ضلو: أكبك، كيونسكو..

السادسة: أف ىذه الرموز كادلختصرات استمر شيوعها ُب الكتابة العربية إٔب العصر 
و أعراؼ، تالطمت فيو سلتصرات من احلديث الذم ماجت فيو مصطلحات، كراجت في

تراث األمة كسلتصرات كرموز كافدة، فظهرت رموز دلا جّد من علـو نظرية كعملية 
كظهرت سلتصرات تدؿ على منظمات عادلية، كرموز دلصانع كمصنوعات كمؤسسات 

 ذبارية، كدخلت ُب اختصار مؤسسات علمية كتعليمية كدعوية.
ت اللغوية احلديثة أظهرت رموزان جديدة ذلا دالالت كنأخذ مثاال ذلذا كىو أف الدراسا

 خاصة بعلم اللغة احلديث من ذلك: 
( حرؼ ادليم كبعده دائرة جوفاء مقسومة قسمُت خبط مستقيم مائل ضلو اليمُت Ǿ)ـ 

 ك بؤرة ادلقابلة أك اسم االستفهاـ. أيظهر طرفاه من اجلانبُت تدؿ على موقع احملور 
) [[[ ( تدؿ على أف كل كلمة من كلمات الًتكيب اللغوم كثيقة  اقواس ادلركبة ادلتجاكرة

 الصلة بغَتىا.
 .فاربة كل خَت كسباـ كل نعمةكاحلمد هلل 
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 قضايا تمهيدية: 
يتناكؿ ىذا التمهيد عرضا جملموعة من القضايا كثيقة الصلة بالدراسة، ككاف ذلا 

ُب عرض سريع دلشكالت تأثَتىا البالغ على الشكل كادلضموف، كتتمثل ىذه القضايا 
الدراسة، كالتأصيل ادلنهجي ذلا، مشفوعة بعرض موجز للدراسات السابقة اليت تناكلت 
أطرافا من ادلوضوع، ٍب إطاللة موجزة على مستويات التحليل اللغوم احلاسويب للغة 

 العربية.
 مشكالت الدراسة: 

  اآلٌب:ل ُب إلسباـ ىذه الدراسة توجد رلموعة من الصعوبات كادلشكالت تتمث
 أوال: جدة الموضوع

مؤلفات ٓب غلد الباحث برغم أف الظاىرة تضرب جبذكرىا إٔب أزماف بعيدة إال أف 
بل كانت رلرد إشارات  ،أك دراسات سابقة تتناكؿ ىذا ادلوضوع على الوجو الذم يرتضيو

إٔب  - على استحياء -تتناكؿ ُب األساس ربليل النصوص اللغوية مع التنويو  ؾىنا كىنا
 ف معظم تلك احملاكالت ٓب تكتب باللغة العربية.أظاىرة االختصارات الكتابية، إضافة إٔب 

 ثانيا: آليات التحليل النصي وأدواتو
ؽليز ىذه ك حيث تعتمد ىذه الدراسات على آليات كأدكات للتحليل النصي، 

 اآلليات كتلك األدكات دقة النتائج كاطلفاض نسبة ادلخاطرة.
 ة البيانات النصيةثالثًا: قاعد

فمثل ىذه الدراسة البد أف ترتكز على قاعدة بيانات نصية، تتميز بالشمولية 
 كالتنوع، كىي تنطلق من النص كصوال إٔب استنباط القواعد. 

كقد قاـ الباحث جبمع قاعدة بيانات مكونة من مليوف كلمة فصيحة ذبمع بُت الًتاث 
 النحو اآلٌب:عاصرة من مصادر متنوعة األغراض على ادلك 

 م نوع النص عدد الكلمات
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 1 نصوص عامة 100000
 2 نصوص سياسية 150000
 3 نصوص رياضية 100000
 4 نصوص اقتصادية 100000
 5 نصوص علمية 100000
 6 نصوص من تفسَت القرآف 150000
 7 نصوص من علم احلديث 150000
 8 نصوص من علم القراءات 150000
   اجملموع 1000000

 ( سبثيل أغراض النصوص ُب قاعدة البيانات1جدكؿ )

 
 ( رلسم توزيع النصوص ُب قاعدة البيانات النصية1شكل )

آلية للبحث عن ادلختصرات الكالمية ُب تلك القاعدة البيانية، ٍب  بتصميمٍب قاـ الباحث 
 لغويِّا.قاـ بعرضها على رلموعة من احملكمُت اللغويُت لتحليلها 

إٔب حل ىذه ادلشكالت، كذلك عن طريق تكوين فريق  كقد سعى الباحث
فادة من نتائج ربليل ىذا الكم اذلائل من النصوص ادلًتامية اليت سبأل لغوم يستطيع اإل

االفق كل صباح متمثلة ُب النصوص الصحفية كالتقارير كادلؤلفات كادلقاالت اليت تزخر هبا 
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 الشبكة العنكبوتية.
 التأصيل المنهجي للدراسة: 

المنهج االستقرائي  -بادئ ذم بدء  -ما من حيث ادلنهج فقد اعتمدت أ
كىو ادلنهج الذم يعمد إٔب رصد الظواىر النصية الفعلية كربليلها  الحاسوبي،التحليلي 

بطريقة آلية، دكف اخلوض ُب زلاكلة كضع أطر معيارية هتتم دبا ىو ينبغي أك غلوز أك 
 غلب.

عاجلة اللغة موضع الدراسة بطريقة آلية، كهتدؼ اللغويات احلاسوبية إٔب م"
كتسًتشد ذلذا الغرض بتوجهات علمية كتطبيقية متنوعة، حيث تستمد من اللسانيات 
العامة مادة اشتغاذلا، أم اللغة الطبيعية كأيضا تستعُت بعتادىا الوصفي كأدكاهتا 

ن تطبيقاهتا االصطالحية ُب فهم اللغة ككصفها، كتدين اللغويات احلاسوبية ُب العديد م
تطبيقاهتا  اذلندسية إٔب بعض منجزات ىندسة الذكاء االصطناعي، كتوظف بعضنا من

 .(1) "كغَتىا...النصوص كالبحث اآلٕب كالًتصبة اآللية اذلندسية ُب ربليل 
"أما التمثيل الصورم للغة الطبيعية ضمن اللسانيات احلاسوبية فهو مرتبط 

للغات الصورية، حيث يتم ىنا تطوير آليات التمثيل باألساس بالنظرية األكتوماتيكية كا
 الصورم كظلاذج حسابية ألصناؼ سلتلفة من اللغات الطبيعية.

كإٔب جانب النظرية األكتوماتيكية كادلنطق الصورم أضحت حقوؿ رياضية أخرل 
ربتل مكانة تزداد  -(Statistics)-مثل نظرية ادلخططات كباألخص علم اإلحصاء 

خريطة اللسانيات احلاسوبية ُب فهمها اآلٕب للغة   عد يـو داخلأعليتها يوما ب
 (2الطبيعية".)

                                                 

األدبية، السنة أضبد، أضبد راغب، دكر ادلؤثرات السياقية ُب ربديد ادلدل الزمٍت للفونيم، رللة الدراسات اللغوية ك  (1)
 .84ـ، ص: 2012العدد األكؿ،  –الثالثة 

(2)http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_i
d=1777. 
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كإذا كانت الدراسات اللغويات احلاسوبية العامة قد قطعت شوطنا كبَتنا على 
مستول اإلصلازات كالنتائج فإف الدراسات اللسانية العربية أيضنا قد حوت "زلاكالت جادة 

شخصيتها كزلارفها كرسومها من  بية دبا يتوافق معلتطويع تقنيات احلاسوب للغة العر 
من جهة أخرل بادئة بربرلة  جهة، كدلواءمة قواعد اللغة العربية كخصائصها للحاسوب
   (.1اإلنساف كاحلاسوب" ) احلركؼ كالنصوص العربية هبدؼ ربسُت االتصاؿ اآلٕب بُت

ستويات بناء اللغة ادلستمرة دل كصلم عن ىذه احملاكالت إشكاليات تتطلب ادلعاجلة
العربية، كالسيما ادلعرفة اللغوية الصرفية كالصوتية كالًتكيبية كالداللية، "إذ ال يتعلق األمر 

بل غلاكزه إٔب التأصيل كادلقارنة كالعقلنة  باالشتقاؽ كالنحت أك بظاىر األلفاظ فحسب،
امي كالعربية كاألصيل كالدخيل كالفصيح كالع كالنظم ادلستوعبة لثنائيات اللغة اجلمة

   (.2كاألجنبية")
عليها  اكإذا كانت أية دراسة حديثة تفتقر إٔب منهج زلدد كاضح ادلعآب زلكومن 

قبل أف تولد، كأية دراسة قامت على أسس منهجية منضبطة كسعت إٔب ربقيق  بالفشل
ىدؼ كاضح كزلدد فقد قطعت شوطنا كبَتنا لتتبوأ مكانتها بُت األعماؿ العلمية 

ة ما دمنا تعهدناىا بالرعاية كاجلهد ادلتواصل كالدؤكب، إذا كاف األمر على ىذا ادلوضوعي
فإنو ينبغي عليَّ ربديد منهجي الذم سأنسج عليو خيوط حبثي؛ حيث ستعتمد النحو 

لدراسة الظواىر موضوع  الحاسوبيالتحليلي المنهج االستقرائي دراسيت ىنا على 
ذلذه الدراسة، كاإلجابة عن تساؤالهتا البحث، كذلك لتحقيق األىداؼ ادلرسومة 

 ادلطركحة.
 الدراسات السابقة: 

                                                 

 .23صحيفة "رؤل ثقافية" )دمشق(، ص اللسانيات كاحلاسوب كاللغة العربية، مازف، الوعر،(1) 
رللػة الػًتاث  كالتقنيػة أظلوذجػان،: حوسػبة ادلعجػم العػريب كمشػكالتو اللغويػة مستقبل اللغة العربية ،أبو ىيف، عبد اهلل(2) 

آذار  -السػػػنة الرابعػػػة كالعشػػػركف  - 94ك  93دمشػػػق العػػػدد  -رللػػػة فصػػػلية تصػػػدر عػػػن اربػػػاد الكتػػػاب العػػػرب -العػػػريب
 ىػ. 1424احملـر كربيع الثاين  - 2004كحزيراف 



 دكتور/ أحمد راغب أحمد           المختصرات الكتابية في اللغة العربية.. دراسة استقرائية تحليلية

 

9 

لعل الالفت للنظر افتقار ادلكتبة العربية إٔب الدراسات أك البحوث اليت تناكلت ظاىرة 
االختصارات الكتابية إال ما كرد من إشارات من طرؼ خفي أثناء تناكؿ ادلوضوع العاـ 

ربية من حيث النشأة كاألصوؿ كالتطور، كؽلكننا عرض ذلذه الدراسة أال كىو الكتابة الع
 ظلاذج جلهود اللغويُت على النحو اآلٌب:

بعنواف "تاريخ الكتابة العربية من أبرز ادلؤلفات اليت تناكلت ىذا ادلوضوع كتاب  .1
للباحث السورم زلمود حاج حسُت، كيقع الكتاب ُب جزئُت ، (1)كتطورىا"

اإلمالء العريب، عرب دراسة موسعة عن تاريخ  يدرس فيهما تاريخ الكتابة كأصوؿ
الكتابة كتطورىا كتفرعاهتا كالشعوب اليت كتبت هبا، كنبذة عن تارؼلها، كقصص 
اكتشاؼ كتاباهتا كحل رموزىا، فبدأ بالسامية اليت أطلقها العآب األدلاين شلوتزر 

 ـ على رلموعة من لغات الشعوب القدؽلة اليت سكنت بالد الشاـ 1871عاـ 
عتمدان على مقوالت التوراة التارؼلية، ٍب مشلت ، مكجزيرة العرب كبالد احلبشة

دلا كجد العلماء  "دجلة كالفرات"ىذه التسمية لغات كشعوب ما بُت النهرين 
بُت تلك اللغات من كشائج القرىب: باتفاؽ اجلذكر اللغوية، كصيغ األفعاؿ 

مة التأنيث ] ت [، كحركؼ كأزماهنا، كبناء الفعل للمجهوؿ، كالضمائر، كعال
احللق ] ح، ع، غ [ كحركؼ اإلطباؽ ] ص، ض، ط، ظ [ كالتفخيم ] ؽ[ 
كاللثوية ] ذ، ث [، إٔب غَت ذلك من ادلقومات اللغوية اليت تقطع بتفرع ىذه 

الذم  "األنبار"كانتهى البحث ليصل إٔب قلم . اللغات كشعوهبا عن أصل كاحد
  .رسم بو ادلصحف الشريف

                                                 

، كزارة الثقافػة ُب اجلمهوريػة العربيػة السػورية، مطبوعػات ربيػة كتطورىػاتػاريخ الكتابػة الع ،زلمػود حػاج ،حسُتانظر: (1) 
 .ـ2004 الطبعة األكٔب
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 للدكتور فوزم (1)نواف " أثر اللغة ادلكتوبة ُب تقرير األحكاـ اللغوية"دراسة بع .2
، 2رللة جامعة الشارقة للعلـو الشرعية كاإلنسانية، اجمللد ُب الشايب، حسن 
كقد عاِب ُب دراستو بعض  ،ـ2005أكتوبر  -ىػ 1426، شعباف 3العدد 

دراسة من قبل كال األحكاـ الناصبة عن اعتماد اللغة ادلكتوبة أساسا للبحث
كجو الفرؽ بُت اللغتُت أ الدراسات اللغوية التقليدية، كقد استهل حبثو دبعاجلة

ادلنطوقة كادلكتوبة، مستنتجا أف اللغة ادلكتوبة ال سبثل اللغة ادلنطوقة سبثيال حقيقيا 
 صرفا.

 (2)رسالة ماجستَت غَت منشورة ربت عنواف: "احلركؼ ادلقطعة ُب أكائل السور" .3
كىي عبارة عن أطركحة  يل عباس صاّب عبد اللطيف أبو عيسللباحث فض

استكماال دلتطلبات درجة ادلاجستَت ُب أصوؿ الدين بكلية الدراسات العليا ُب 
 فلسطُت.  -جامعة النجاح الوطنية ُب نابلس 

 التحليل اللغوي ومستوياتو:
الصرُب،  تتألف اللغة من عدة مستويات أساسية، منها: ادلستول الصوٌب، كادلستول

 كادلستول الكتايب، كادلستول الًتكييب أك النحوم، كادلستول الدالٕب.
كيتميز ادلستوياف الصوٌب كالكتايب عن بقية ادلستويات خبصائص منهجية تربر دراستهما 
دراسة مستقلة عن بقية ادلستويات، أما ادلستويات األخرل فمتداخلة كمتشابكة كمن 

  كلو لغرض الدراسة التنظَتية.الصعوبة دبكاف الفصل بينها حىت
كتنماز العالقة التأثَتية بُت تلك ادلستويات بأهنا ليست تبادلية بنسب متساكية أك حىت 
متقاربة، فالنظاـ الصرُب تتحدد خصائصو الصرفية بناء على اخلصائص الداللية فهو 

                                                 

رللػػة جامعػػة الشػػارقة للعلػػـو الشػػرعية ، أثػػر اللغػػة ادلكتوبػػة ُب تقريػػر األحكػػاـ اللغويػػة، حسػػن فػػوزم ،الشػػايبانظػػر: (1) 
 .ـ2005 أكتوبر -ىػ 1426، شعباف الثالث، العدد الثاينكاإلنسانية، اجمللد 

، حبػػث تكميلػػي للحصػػوؿ احلػػركؼ ادلقطعػػة ُب أكائػػل السػػور، فضػػل عبػػاس صػػاّب عبػػد اللطيػػفي، أبػػو عيسػػ انظػػر: (2) 
 .، فلسطُتجامعة النجاح الوطنية -غَت منشور –على درجة ادلاجستَت 
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الصرفية ُب  متأثر هبا كىي مؤثرة فيو، كالنظاـ الًتكييب أك النحوم يعتمد على الوحدات
بناء متواليتو الكالمية أك اجلملة، كعلى النظاـ الدالٕب ُب ربقيق اإلفادة أك الصحة 
ادلنطقية لتلك ادلتوالية؛ كعليو فإف ادلستول الدالٕب ىو ادلؤثر ُب ادلستول الصرُب، ككذلك 

اإلعرايب ىو ادلؤثر الرئيسي ُب النظاـ الًتكييب؛ فاإلعراب فرع ادلعٌت كادلعٌت ىو ادلوج و 
األكؿ، كىذا يعٍت أف التحكم اجليد ُب النظاـ الدالٕب ينعكس إجابنا على ادلستويُت 
اآلخرين، كأف االضطراب على ادلستول الدالٕب يكافئو اضطرابا أشد على ادلستويُت 

 اآلخرين. 

 
 ( ظلوذج زبطيطي دلستويات ربليل اللغة حاسوبيِّا، كتفاعلها مع ادلستول الكتايب2شكل )

يعترب النظاـ الدالٕب أكثر ادلستويات اللغوية تغَتِّا، فهو تابع ذلا، أك تابع حلركتها ادلتغَتة، ك 
كال يثبت عند نقطة، كذلك ألنو ادلستول اللغوم ادلتماس مع ادلؤثرات غَت اللغوية 
  )الثقافية كاالجتماعية كالنفسية( اليت تعرب عنها اللغة، فتتشكل اللغة دبنطقها كنظمها، كدلا

كانت ىذه ادلؤثرات دائمة التغَت فإف النظاـ الدالٕب ىو اآلخر دائم التغَت، كالتغَت الدائم 
للمستول الدالٕب ينعكس على بقية مستويات اللغة. كعلى النقيض من ذلك فإف ىذا 
القدر اذلائل من التغَت يقابلو قدر أكرب من الثبات كالوضوح كاالضطراد ُب ادلستويات 
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ية كالنحوية؛ لذا كانت ىذه ادلستويات أقدر على انصهارىا ُب نظاـ الكتابية كالصرف
" Computec System" أك نظاـ حاسويب "Algorithm Systemرياضي "

من الناحيتُت النظرية كالتطبيقية كالنظامُت الكتايب كالصرُب، أك من الناحية النظرية فقط  
ترتبط بدكرىا بعوامل غَت لغوية:  كادلستول النحوم، كذلك الرتباطو الوثيق بالداللة اليت

نفسية أك اجتماعية أك عقلية.  كنتيجة ذلك أنك ذبد مئات احمللالت الصرفية العربية اليت 
تعمل بكفاء عالية كرلموعة غَت قليلة من األنظمة اليت تعاِب جزئيات من التحليل الكتايب 

احلإب عن إغلاد زللل ضلوم  احلاسويب للغة العربية ُب حُت تعجز اجلهود العربية إٔب كقتنا
 كاحد ؽلكن االعتماد عليو كلو بقدر يسَت.

لكن جهود علماء اللغة ٓب تقف مكتوفة األيدم عند ىذه ادلعضلة بل لقد حاكؿ علماء 
اللغة دراسة ادلستول الدالٕب كالكشف عن منطقو كنظمو كزلاكلة توصيفو، فوضعت أكثر 

علَم اللغة ُب ذلك العلوـُ اإلنسانية األخرل،  من نظرية للوصوؿ إٔب ىذا اذلدؼ، كشارؾ 
كعلم االجتماع، كعلم النفس، ككذلك علم فسيولوجيا األعضاء.. كحاكلت كل ىذه 
النظريات أف تفسَت العالقة ادلتبادلة بُت اللغة كادلؤثرات اخلارجة عنها، ككلها تصب ُب 

 ىدؼ أساسي ىو زلاكلة تفسَت ادلعٌت.
اآلكنة األخَتة ُب الدعوة إٔب االلتفات إٔب أعلية ادلعاجلة  وقد ظهرت ثمار تلك الجهود

اآللية للغات البشرية، كذلك لتكاثر ادلعلومات إٔب احلد الذم يصعب على اجلهود البشرية 
أف تتماشى معو، كلكن ادلعاجلة اآللية للغة العربية على كافة مستوياهتا كالسيما ادلتقدمة 

وبات كثَتة ال يزاؿ بعضها حجر عثرة إٔب اآلف كتتلخص منها كالًتصبة اآللية تعًتضها صع
ُب أف العقل احلاسويب يفتقد إٔب ذلك الكم اذلائل من ادلسلمات كادلنطقيات اليت ؼلتزهنا 

 العقل البشرم كيقيم عليها استنتاجاتو كربليالتو كتوقعاتو.
ف منها على كمع ذلك فقد بُِذَلْت العديد من اجلهود حملاكلة تذليل ىذه الصعاب ككا-

ادلستول الدالٕب إعداد أكثر من قاعدة بيانات داللية رباكؿ توصيف النظاـ الدالٕب ُب 
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شكل يفهمو احلاسوب، كحاكؿ أصحاب كل لغة االىتماـ بلغتهم كخدمتها لنشر 
ثقافاهتم، ككانت اللغة اإلصلليزية ُب مقدمتها كقد حققت صلاحا ال بأس بو، أما اللغة 

 لقائموف عليها مؤخرنا إٔب أعلية إعداد مثل ىذه البحوث.العربية فقد تنبو ا
 المختصرات الكتابية في التراث العربي

 المختصرات الكتابية في العلوم اإلسالميةأوال: 
لقد كاف االعتقاد السائد عند كثَت من علماء اللغة احملدثُت أف الكلمة ُب اللغة العربية 

زئة، كلذلك فال يوجد هبا ادلختصرات تتميز  بعدـ قابليتها لالنقساـ أك التج
abbreviations  أك الكلمات األكائليةacronyms  مثلما ىو احلاؿ ُب اللغة

اإلصلليزية، كإف كجدت فهي قليلة للغاية، إال أف ىذه القلة النسبية ال تتناَب مع أعلية تلك 
 ٔب كقتنا احلإب.الظاىرة كمع رسوخها ُب الفكر اللغوم العريب منذ فًتة ليست بالقليلة كإ

فظاىرة ادلختصرات ال ؽلكن أف تعد أمرا ىامشيا غلوز االستغناء عنو، بل إف الواقع 
ا ُب اللغات العادلية ادلعاصرة على مستول أصبحت مكوننا أساسيِّ  اللغوم يؤكد على أهنا "

 .[1]"العلم كالتقنيات كاحلياة العامة، ككذلك ُب مستول اإلعالـ
رد ظلاذج من ىذه الظاىرة ُب موضعها، غلدر بنا نؤكد على أف كقبل أف نستفيض ُب س

العلـو اإلسالمية ٓب زبل من ذكر ظلاذج عديدة من ادلختصرات الكتابية، اقتداء بأسلوب 
القرآف الكرًن الذم أعجز فصحاء العرب جبملة من اإلعجاز اللغوم لعل أشهرىا على 

قطعة اليت رأل كثَت من العلماء أهنا اإلطالؽ ابتداء بعض سوره دبجموعة من احلركؼ ادل
 ردبا تعرب عن سلتصرات كتابية إعجازية. 

قاـ أعالـ شلن كتبوا ُب قواعد ربقيق الًتاث جبمع ىذه االختصارات من كقد "
ادلخطوطات كبياف معناىا للمحقق الناشئ كالقارئ احلديث. كمن ىذه االختصارات ما 

                                                 

عجمي، رللة رلمع زلمود فهمي، االختصارات احلديثة ُب كسائل اإلعالـ بُت الًتصبة العربية كاالقًتاض ادل ،[حجازم1]
 .89ـ، ص: 2000 -ىػ 1421، 92 العدد:اللغة العربية، 
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أعالـ ادلؤلفُت ) س = سيبويو (، كبعض  يدؿ على اإلسناد ) ثنا = حّدثنا (، كعلى
 [.1] "عالمات تقسيم النص ) أ ىػ = انتهى، ت = زيادات، ش =        شرح (

 الحروف المقطعة:ثانًيا: 
 قبل العرب عند معركفناأسلوب احلركؼ ادلقطعة  كوف ُببداية لقد اختلف العلماء 

 ٓب األسلوب ىذا إف :ولاأل :مذىبُت ذلك ُب كذىبوا كذلك، يكن ٓب نوأ أـ اإلسالـ
 األسلوب ىذا يكن ٓب" :قاؿ حيث شلتوت، زلمد بو قاؿ كشلن العرب عند معركفنا يكن

 عليها تدؿ ).العربية اللغة ُب معاف احلركؼ ذلذه يكن كٓب قبل، من العرب عند معركفنا
 [2الكالـ] منها يلتئم ىجائية كحركؼ مسمياهتا سول
 قد العرب صلد إننافقاؿ:  عطية ابنقد صرح بذلك ك  ربالع عند معركفنا كاف أنو :الثاني

ا ادلقطعة باحلركؼ تكلمت  قوؿ، ك.منها احلركؼ اليت الكلمات بدؿ ككضعنا ذلا نظمن
 ر:الشاع

 [3] قاؼ فقالت قفي ذلا قلنا
 .كقفت قالت :أراد

 :القائل ككقوؿ
 .[4] تا أف إال الشر أريد كال فا شرنا كإف خَتات   باخلَت

 .تشاء أف إال كأراد فشر، رناش كإف :أراد
                                                 

 .90، ص: ادلصدر السابق[1]
 .54ـ، ص:  1965القلم،  دار الكرًن، القرآف تفسَت [ زلمد شلتوت،2]
 هللا رسوؿ كبعثو مكة، فتح يـو أسلم ألمو،  عفاف بن عثماف أخو كىو معيط األموم أيب بن عقبة بن للوليد [البيت3]

 ُب األغاين ُب األصفهاين الفرج أبو بقيتو أكرد ق، 61 سنة توُب ادلصطلق بٍت صدقات كسلم على عليو اهلل صلى
 خَت ،الزركلي ، كانظر: 24اخلامس، ص: ،  اجمللد تبَتك  الفكر، األصفهاين، دار األغاين أليب الفرج :انظر ترصبتو،
 .146لد الثامن، ص: بَتكت، اجمل للماليُت، العلم األعالـ، دار الدين،

 ألحكاـ االقرآف، دار اجلامع أضبد، بن زلمد اهلل عبد أبو ،القرطيب لزىَت،انظر:  القرطيب كنسبو عطية ابن ينسبو [ٓب4]
 .155، ص: 20اجمللد  بَتكت،  العريب، الًتاث إحياء
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 كاف إذا فينبغي لغتها، ُب العرب تنكره شلا القرآف ُب كوهنا فليس كثَتة ىذا ُب كالشواىد
 .[1] "كجهو كيلتمس تأكيلو يطلب أف العرب كالـ معهود من

اهبذا القوؿ  القرطيب قاؿقد ك   كتاب صاحب أشار كقد السابقُت، بالبيتُت مستشهدن
 الشعرية الشواىد

 نظمنا ادلقطعة باحلركؼ تكلمت العرب أف على هبما استشهد أنو على القرطيب تفسَت ُب
 .[2منها] احلركؼ اليت الكلمات بدؿ ككضعنا، ذلا

 من منهم ادلتكلم ينقص أف العرب كالـ ُب ظاىر كمستفيض" :تفسَته ُب الطربم كقاؿ 
 منها ليس ما فيها كيزيد منها حذؼ ما على داللة بقي فيما كاف إذا األحرؼ الكلمة

 ُب كالشوكاين الزجاج بو قاؿ كما ).، "سامعها على معناىا ملبسة الزيادة ). تكن ٓب إذا
 .القدير فتح

إف ادلتتبع لظاىرة استعماؿ احلركؼ ادلقطعة يدرؾ أهنا كانت معركفة عند أىل كعليو ف
 لقرآف. الكتاب أك عند العرب قبل اإلسالـ، كلكنها كانت زبتلف سباـ عن أسلوب ا

إذ أف "ىذه احلركؼ ادلقطعة ذلا اتصاؿ بالتناسق العددم كليس ذلا عالقة حبساب اجلمل 
ادلعركؼ عند اليهود، كللعلماء ُب ىذه احلركؼ ما يزيد على عشرين قوال أرجحها أهنا 
لبياف إعجاز القرآف كأهنا دالة على إثبات النبوة كصدؽ الرسوؿ صلى اهلل عليو 

 .(3)كسلم".

                                                 

 دار ىاركف، السالـ عبد ، ربقيقالعزيز الكتاب تفسَت ُب الوجيز احملرر غالب، بن احلق عبد زلمد أبو ،عطية [ابن1]
 .82ـ،  اجمللد اخلامس، ص: 1993بَتكت،  العلمية، الكتب

، ص: 20اجمللد  بَتكت،  العريب، الًتاث إحياء ألحكاـ االقرآف، دار اجلامع أضبد، بن زلمد اهلل عبد أبو ،[القرطيب2]
155. 

كلية حبث ماجستَت غَت منشور،  ئل السور، احلركؼ ادلقطعة ُب أكا ،فضل عباس صاّب عبد اللطيف ،[أبو عيسى3]
 .9الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ُب نابلس، فلسطُت، ص: 
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 أقواؿ فيها كحديثنا، كقيلت قدؽلنا كادلفسرين العلماء ادلقطعة اىتماـ رت احلركؼكقد أثا
نتناكذلا بعد إيراد التعريفُت اللغوم كاالصطالحي للحركؼ  سلتلفة آراء فيها ككتبت شىت،

 ادلقطعة
 بين اللغة واالصطالح: المقطعة الحروف تعريف

 :لغة ادلقطَّعة احلركؼ 
 أحرؼ: كاجلمع اذلجاء حركؼ من احلرؼ مسي كبو انب،كاجل الطرؼ األصل ُب احلرؼ

 [1كحركؼ ]
 [2حرؼ] كال فعل كال باسم ليس دلعٌت جاء ما :النحاة كعند

 .فصال بعض من اجلـر أجزاء بعض إبانة كىو القطع من كادلقطَّعة
 .فانقطع قطعنا احلبل قطعت مصدر :كالقطع
قطَّع

ُ
 [3ما قطع ] غاية :كادل
 :ًحااصطال المقطعة الحروف 

 تتكوف القرآف، سور بعض هبا افتتح اهلل اذلجاء، حركؼ من حركؼُب لساف العرب: "
 [4] "دبفرده حرؼ كل يُنطق أكثر، أك حرؼ من

إذا فادلقصود هبذه احلركؼ فواتح السور اليت تكوف على شكل حركؼ ىجائية مفردة أك 
 شبو مفردة، كقد جاءت ُب فاربة تسع كعشرين سورة، كىي:

، لقماف، السجدة.}آب{ -1  : البقرة، آؿ عمراف، العنكبوت، الرـك

                                                 

 ، مادة )حرؼ(.1994،  بَتكت الطبعة الثالثة لساف العرب، دار صادر، ،مد بن مكـر بن علىزل [ ابن منظور،1]
، ادلؤسسة العربية، بَتكت، لبناف، مادة لد الرابعاجمل، رلد الدين زلمد بن يعقوب، القاموس احمليط ،بادمآ[الفَتكز 2]

 )حرؼ(.
 .، مادة )قطع(1994،  بَتكت الطبعة الثالثة [ابن منظور، لساف العرب، دار صادر،3]
، ص: الثاين ، اجلزءالطبعة الثانية ،عبد اجلبار، موجز تفسَت القرآف الكرًن، دار الثقافة اإلسالمية، بغداد ،[األعظمي4]

، اجمللد  زلمد متوٕب، تفسَت الشعراكم، ،انظر: الشعراكم، ك 116  .94، ص: 11مطبعة أخبار اليـو
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 }ادلص{: األعراؼ. -2
 }الر{: يونس، ىود، يوسف، إبراىيم، احلجر. -3
 }ادلر{: الرعد. -4
 }كهيعص{: مرًن. -5
 }طو{: طو. -6
 }طسم{: الشعراء، القصص. -7
 }طس{: النمل. -8
 }يس{: يس. -9

 }ص{: ص. -10
 خرؼ، الدخاف، اجلاثية، األحقاؼ.}حم{: غافر، فصلت، الز  -11
 }حم، عسق{: الشورل. -12
 }ؽ{: ؽ. -13
 }ف{: القلم. -14
 كتصنف احلركؼ ادلقطعة على أساس ادلباين إٔب:    

 ذات احلرؼ الواحد: ص، ؽ، ف. -1
 ذات احلرفُت: طو، طس، يس، حم. -2
 ذات الثالثة أحرؼ: آب، الر، طسم. -3
 ر.ذات األربعة أحرؼ: ادلص، ادل -4
 ذات اخلمسة أحرؼ: كهيعص، حم عسق. -5

كال تُقرأ ىذه احلركؼ كاألمساء مثل باقي الكلمات، بل تقرأ كاحدة كاحدة بصورة 
 متقطعة، كمن أجل ذلك مسيت باحلركؼ ادلقطعة.
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ـْ ميْم(، كننطق )طسم( هبذه الكيفية: )طا سُْت  فننطق )آب( هبذه الكيفية: )ألْف ال
 .سكوننا الزمنالبقية، مع مالحظة تسكُت األكاخر ميْم(، كىكذا بالنسبة ل

كقد استطرد الزسلشرم ُب أسباب اختيار ىذه احلركؼ دكف سواىا من الناحيتُت الصوتية 
ا أف الناظر إليها غلدىا "مشتملة على أنصاؼ أجناس احلركؼ،ك بياف كالكتابية موضحن 

كالسُت، كاحلاء. كاذلمس( ذلك أف فيها من ادلهموسة نصفها(: الصاد، كالكاؼ، كاذلاء، 
ىو : ضعف الصوت مع جرياف النفس عند النطق باحلرؼ، كمن اجملهورة نصفها: 
)األلف، كالالـ، كادليم، كالراء، كالعُت، كالطاء، كالقاؼ، كالياء، كالنوف(. كاجلهر ضد 

 .اذلمس
ـ، كمن الشديدة نصفها: )األلف، كالكاؼ، كالطاء، كالقاؼ( كمن الرخوة نصفها: )الال

 كادليم، كالراء، كالصاد، كاذلاء، كالعُت، كالسُت، كاحلاء، كالياء، كالنوف(. 
كمن ادلطبقة نصفها: )الصاد، كالطاء(، كمن ادلنفتحة نصفها: )األلف، كالالـ، كادليم، 

 .كالراء، كالكاؼ، كاذلاء، كالعُت، كالسُت، كاحلاء، كالقاؼ، كالياء، كالنوف(
ؼ، كالصاد، كالطاء(، كمن ادلنخفضة نصفها: األلف، كمن ادلستعلية نصفها(: القا

 .كالالـ، كادليم، كالراء، كالكاؼ، كاذلاء، كالياء، كالعُت، كالسُت، كاحلاء، كالنوف
كادلالحظة العجيبة ىنا أنو ذكر من حركؼ االستفاؿ ) االطلفاض ( أحد عشر حرفا كىي 

ُت رلموع حركؼ الصفتُت : أكثر من النص بقليل كذلك ليتناسق العدد كيتم التصنيف ب
االستعالء كاالستفاؿ . فذكر ُب االستعالء ثالثة من سبعة، كذكر ُب االستفاؿ أحد 
عشر من كاحد كعشرين فيكوف اجملموع أربعة عشر عرفا من شبانية كعشرين كهبذا يتم 

 .[1التصنيف على أًب صورة ]

                                                 

الزسلشرم، أبو القاسم جاد اهلل زلمود بن عمر، الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه [ انظر: 1]
 ، كما بعدىا.1/73التأكيل، دار الفكر، 
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ادلقطعة بل لقد استطرد كٓب يكن الزسلشرم كحده من تناكؿ طرائف اإلعجاز ُب احلركؼ 
العلماء ُب دراسة ىذه احلركؼ ادلقطعة هبدؼ الوصوؿ إٔب سر إعجازىا كإظهار أكجو 
البياف فيها مع ذكر طرؼ من التحليل الصوٌب أك الصرُب أك النحوم ادلؤدم إٔب ىذا 

  .اإلعجاز أك تلك األكجو البيانية
كيفية اليت ركاىا عن أستاذه فمن ناحية الصوت فقد ذكر سيبويو طريقة النطق هبا بال

اخلليل "قاؿ سيبويو: قاؿ اخلليل يومنا كسأؿ أصحابو: كيف تقولوف إذا أردًب أف تلفظوا 
 بالكاؼ اليت ُب لك كالباء اليت ُب ضرب؟

فقيل نقوؿ كاؼ باء، فقاؿ: إظلا جئتم باالسم كٓب تلفظوا باحلرؼ، كقاؿ: أقوؿ: كو كبو 
[1]. 

د ذىب ابن كثَت أف سبب اختيار ىذه احلركؼ دكف سواىا أما من الناحية الصرفية فق
يرجع إٔب علة صرفية "كبذلك يكوف رلموع احلركؼ ادلقطعة ُب أكائل السور أربعة عشر 
حرفا بعد حذؼ ادلكرر منها كىي : ا ؿ ـ س ر ؾ ىػ م عط ص ح ؽ ف غلمعها 

ا: أشرؼ كادلذكور منه قولك : " نص حكيم قاطع لو سر.، كىي نصف احلركؼ عددا،
 . [2من ادلًتكؾ كبياف ذلك من صناعة التصريف]

كذكر العكربم أف ىذه احلركؼ ادلقطعة "كل كاحد منها اسم، فألف اسم يعرب بو عن 
مثل احلرؼ الذل ُب قاؿ، كالـ يعرب هبا عن احلرؼ األخَت من قاؿ، ككذلك ما أشبهها، 

سو، كىى مبنية ألنك ال تريد كالدليل على أهنا أمساء أف كال منها يدؿ على معٌت ُب نف
أف زبرب عنها بشئ، كإظلا ػلكى هبا ألفاظ احلركؼ الىت جعلت أمساء ذلا فهى كاألصوات 

                                                 

ف بن قنرب، الكتاب، ربقيق كشرح عبد السالـ زلمد ىاركف،  اجمللد [انظر: سيبويو، أبو بشر عمرك بن عثما1]
 .اخلامس

ـ  1999، دار طيبة، سامي بن زلمد السالمة، ربقيق: إمساعيل بن عمر، تفسَت القرآف العظيم ، [ انظر: ابن كثَت2]
 .236/ 1،  ىػ 1420 –
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[ ٍب ذكر العكربم طرائق التحليل النحوم ؿ 1ضلو: غاؽ، ُب حكاية صوت الغراب"]
"أٓب" اليت ال زبرج عن ثالثة ربليالت "كَب موضع آب ثالثة أكجو: أحدىا اجلر على 

لقسم، كحرؼ القسم زلذكؼ كبقى عملو بعد احلذؼ ألنو مراد، فهو كادللفوظ بو كما ا
قالوا اهلل ليفعلن ُب لغة من جر، كالثاىن: موضعها نصب، كفيو كجهاف: أحدعلا ىو على 
تقدير حذؼ القسم كما تقوؿ اهلل ألفعلن كالناصب فعل زلذكؼ تقديره: التزمت اهلل، 

عوؿ هبا تقديره اتل آب، كالوجو الثالث: موضع رفع بأهنا أم اليمُت بو، كالثاىن ىي مف
 [.2مبتدأ كما بعدىا اخلرب"]

كقد اختلف العلماء ُب إدراج ىذه احلركؼ ادلقطعة ربت باب احلركؼ أك باب األمساء 
 كليست أمساء كالبيضاكم كاأللوسي إٔب أهنا فقذ ذىب سيبويو كاخلليل كالزسلشرم

 ُب معٌت على دؿ ما كاحلرؼ نفسها ُب معٌت على دالة : بأهنا[  كاستدلوا باآلٌب3حركفنا]
كاجلمع   كالتنكَت التعريف من يعًتيها ما بو كيشهد االسم، حد ربت غَته، كباندراجها

 [.4ذلك] كغَت كاإلضافة كالوصف كالتصغَت
شلدكدة،  كما غلوز كصفها كقولك: ألف حيث غلوز صبعها كقولك األلفات كالياءات

 كثاء مثلثة مع جواىز تعريفها كقولك: السينات كالصادات كالطاءات.كياء شامية 
 صرح بينما ذىب الزسلشرم كصبع من ادلتقدمُت إٔب أهنا حركؼ كليست أمساء؛ فقد

[ كما استدلوا بتسميتها باحلركؼ ُب احلديث 5ُب عباراهتم ] كاقع ذلك أف الزسلشرم
                                                 

 .21/ 1ـ، 2001راب القرآف، دار الفكر، أبو البقاء عبد اهلل بن احلسُت،  التبياف ُب إع ،[انظر: العكربم1]
 .21/ 1، ادلصدر السابق[2]
[ انظر: سيبويو، أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب، الكتاب، ربقيق كشرح عبد السالـ زلمد ىاركف،  اجمللد 3]

 .176، ص اخلامس
قاكيل ُب كجوه التأكيل، [ الزسلشرم، أبو القاسم جاد اهلل زلمود بن عمر، الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األ4]

 .4/97دار الفكر، 
. كانظر: سيبويو، أبو بشر عمرك 213/ 1، كانظر البيضاكم، تفسَت البيضاكم، 79[األلوسي، ركح ادلعاين :ص:5]

 .320 الثالث، ص:بن عثماف بن قنرب، الكتاب، ربقيق كشرح عبد السالـ زلمد ىاركف،  اجمللد 
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ليو الصالة كالسالـ قاؿ: "من قرأ الشريف، ادلركم عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أنو ع
حرفنا من كتاب اهلل فلو حسنة، كاحلسنة بعشر أمثاذلا، ال أقوؿ )آب( حرؼ بل ألف 

 [.1] حرؼ، كالـ حرؼ كميم حرؼ
كرد عليهم بقوؿ أيب السعود ُب تفسَته: "ال تعلق ذلذا احلديث دبا ضلن فيو قطعنا، فإف 

رؼ جديد، اخًتعو أئمة الصناعة، كإظلا على ما يقابل اإلسم كالفعل ع إطالؽ احلرؼ
يًتكب منو الكلم من احلركؼ ادلبسوطة، كردبا يطلق على الكلمة  احلرؼ عند األكائل ما

الشريف دفع توىم التجوز، كزيادة تعيُت إرادة ادلعٌت احلقيقي،  أيضنا ذبوُّزنا، كأريد باحلديث
رآنية، بل بعدد حركفها ليست بعدد الكلمات الق ليتبُت بذلك أف احلسنة ادلوعودة

 [.2ادلكتوبة ُب ادلصاحف"]
كاحد  كقاؿ األلوسي: "ادلراد بو غَت ادلصطلح إذ ىو عرؼ جديد بل ادلعٌت اللغوم كىو

حركؼ ادلباين، فمعٌت ألف حرؼ أْب مسمى ألف كىكذا كلعلو صلى اهلل عليو كسلم 
 [. 3ذلك حرفنا باسم مدلولو، فهو معٌت حقيقي لو"] مسى

ىذا االختالؼ ُب نسبتها إٔب احلركؼ أك األمساء اختالؼ آخر متصل بو كىو كقد تبع 
اختالؼ العلماء ُب إعراب ىذه احلركؼ ادلقطعة ُب القرآف الكرًن على حسب اختالؼ 
مذاىب التفسَت، كذلك ُب ضلو إعراب )أٓب( من سورة البقرة اليت تباينت مذاىب 

 اإلعراب فيها على النحو اآلٌب:
 :األولالرأي 

                                                 

يح غريب من ىذا الوجو، انظر الًتمذم أبو عيسى زلمد بن عيسى سنن [ركاه الًتمذم كقاؿ حديث حسن صح1]
 ـ( . 1994 -ق 1414، ربقيق صدقي زلمد صبيل العطار، دار الفكر، بَتكت، ) اجمللد اخلامسالًتمذم، 

، كصححو 887، ص: 1991، 1دمشق، ط  –[كتاب فضائل القرآف باب فضل من قرأ القرآف، دار القلم 2]
، 1103،، ص: 2لباين، زلمد ناصر الدين، صحيح اجلامع الصغَت كزياداتو )الف تح الكبَت (، مج األلباين، انظر األ

 .3كما بعدىا، ادلكتب اإلسالمي، بَتكت ط 
 34، ص: لد اخلامساجمل[ أبو السعود، زلمد، تفسَت أبو السعود أك إرشاد العقل السليم إٔب مزايا الكتاب الكرًن، 3]

 ـ(. 1981 –ق  1401مكتبة الرياض، الرياض ) ربقيق عبد القادر أضبد، 
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على مذىب من جعل ىذه احلركؼ اختصارا من كالـ أك ليس لها محل من االعراب 
ال  بمنزلة حروف التهجي فهي محكيةحركؼ مقطعة فال موضع ذلا من اإلعراب ألهنا 

زلل ذلا من اإلعراب ألهنا دبنزلة قولك )زيد قائم( ُب أف موضعو ال موضع لو ُب اإلعراب. 
عت موقع ادلفرد كقولك: زيد أبوه قائم( ك)إف زيدان أبوه كإظلا يكوف للجملة موضع إذا كق

 [.1قائم( ]
 الرأي الثاني: 

 ذلا زلل من اإلعراب، كذلك على التفصيل اآلٌب:
مذىب احلسن البصرم: مرفوعة على أهنا خرب دلبتدأ زلذكؼ،  على اعتبار اهنا أمساء  -أ

ام : ىذه ) آب ( أك ) للسور كأنو قاؿ ىذه )آب(،  فتكوف بذلك خرب ابتداء مضمر 
 [. 2طسم ( كما تقوؿ ىذه سورة البقرة ]

مذىب الركماين: أجاز أف يكوف )آب( مبتدأ ك)ذلك الكتاب( خربه، كتقديره حركؼ -ب
 ذلك الكتاب، فتكوف ىنا مرفوعة على االبتداء كاخلرب ذلك، كما تقوؿ زيد ذلك الرجل.

عولية كاف تقوؿ : إقرأ ) طسم مذىب ابن كيساف: جعلها ُب موضع نصب على ادلف-ج
(، أك منصوبة ُب باب القسم، فموضعها نصب بإضمار فعل ألف حرؼ القسم إذا 
حذؼ يصل الفعل بو فينصبو فإف معٌت قولك: )باهلل أقسم باهلل( ٍب حذفت )أقسم( 

  .[3] فيبقى باهلل فلو حذفت الباء لقلت :اهلل ألفعلنّ 
 [.4] عباس : إهنا أقساـ أقسم اهلل هباقيل ُب موضع خفض بالقسم لقوؿ ابن  -د

                                                 

عآب الكتب  ،أبو جعفر أضبد بن زُلَمَّد بن إمساعيل، إعراب الُقْرآف، ربقيق : د . زىَت غازم زاىد ،النحاس انظر:[1]
 .1/127. َمْكَتَبة النهضة العربية : 

 ل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، دارالزسلشرم، أبو القاسم جاد اهلل زلمود بن عمر، الكشاؼ عن حقائق التنزي[2]
 ..1/13. كاجلَاِمع أِلْحَكاـ الُقْرآف : 1/83الفكر، 

انظر: الزسلشرم، أبو القاسم جاد اهلل زلمود بن عمر، الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه  [3]
 .1/136، كالقرطيب، اجلَاِمع أِلْحَكاـ الُقْرآف : 1/83التأكيل، دار الفكر، 

 .السابق، الصفحة نفسها[4]
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 : أما الزسلشرم فقد قسم ىذه احلركؼ على ضربُت
 . أحدعلا : ما ال يتأتى فيو إعراب ضلو ) كهيعص، ادلر(

ثانيهما : ما يتأتى فيو االعراب، كىو إما أف يكوف امسان فردان ) ص، ؽ ف (، أك أمساء 
فاهنا موازية لقابيل كىابيل، ككذلك )  عدة رلموعها على زنة مفرد كػ) حم، طس، يس (،

طسم ( يتأتى فيها أف تفتح نوهنا كتصَت ميمان مضمومة إٔب ) طس ( فيجعال امسان كاحدان  
كدار جبرد فالنوع االكؿ زلكي يس اال كأما النوع الثاين فسائغ فيو األمر اف االعراب 

 [.1كاحلكاية]
جاء كصلد آرآىم "منثورة ُب تضاعيف  كىكذا عٍت علماء العربية بدراسة ىذه احلركؼ اذل

كتب اللغة كبعضهم أشار إليها صراحة كادلربد ُب الكامل، كابن جٍت ُب سر صناعة 
اإلعراب، كثعلب ُب اجملالس، كابن خلدكف ُب ادلقدمة، كابن ىشاـ ُب ادلغٍت. كما أشار 

ـ( ُب  787-716إليها أصحاب ادلعاجػم اللغوية: كمنهم اخلليل بن أضبد الفراىيػدم )
-895ـ( ُب كتابو )اجلمهرة( كاألزىرم )933-838كتابو )العُت( كابن دريد )

ـ( ُب كتابو )التهذيب(، فضال عن كتب إعراب القرآف كمعانيو. كمنهم من أخرجها 981
عن دائرة احلركؼ ُب كوهنا ليس ذلا معٌت بذاهتا ٍب أحلقها باألمساء أك األفعاؿ من حيث 

ا أبوابان كأبواب ادلعرب كادلبٍت من األمساء كاألفعاؿ على ضلو ما اإلعراب كالبناء، كجعل ذل
كرد بالبحث، كاالختالؼ الذم بُت ىؤالء يتلخص ُب أف بعضهم عٍت باجلانب الصوٌب 
أك اذلجائي، كغَتىم عٍت باجلانب الوصفي أك الصرُب، كخالفهم عٍت باجلانب النحوم 

ذه احلركؼ، كصح عندنا أف ىذه احلركؼ كالدالٕب. كلقد تتبعنا ُب ىذا البحث داللة ى
إظلا ىي لغات، كأرجو أف يكوف ىذا القوؿ إضافة جديدة ُب الكشف عن أسرار احلركؼ 

 .[2]ادلقطعة ُب القرآف الكرًن"
                                                 

 .السابق، الصفحة نفسها[1]
العلـو االجتماعية  :أضبد احلسن، احلركؼ ادلقطعة ُب القرآف الكرًن ُمشِكل فواتح السور، اجملّلةالسماعة، [ 2]

 .72 – 62، 1،  30،  2003نسانية، رللة دراسات ، كاإل
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 [:1]ثالثًا: علوم الحديث
ذكرت ُب النقطة السابقة ما يفيد قرابة الصلة بُت ادلختصرات الكتابية كبُت ظاىرة 

ُب بدايات بعض سور القرآف الكرًن، كىذه الصلة كانت حافزا للعلماء احلركؼ ادلقطعة 
لكي يتبعوا ادلنهج نفسو حاؿ تأليفهم ُب العلـو اإلسالمية على سلتلف أشكاذلا كالواهنا، 

العلـو من ذكر ظلاذج عديدة من ادلختصرات الكتابية، اقتداء بأسلوب  فلم زبل ىذه
 عرب كسننها.الذم جاء على طريقة الالقرآف الكرًن 

تاريخ كاضح ادلالمح ُب إطار شلا يؤكد على أف للمختصرات الكتابية ُب اللغة العربية "
 .[2]"احلركة العلمية، نعرؼ اختصارات كثَتة تتناكؿ الكتب كالصياغة العلمية ذلػا

ُب   الفضل بن حجر العسقالينكبإطاللة سريعة على علـو احلديث صلد العآب اجلليل أبا 
ائع "تقريب التهذيب" يستخدـ صبلة من الرموز أك االختصارات لتعرب عن  كتابو الر 

 عن كلمات أك عبارات كثر استخدامها ُب كتابو "كقد استخدـ ستة رموز أساسية تعرب  
 ت د ـ خ: ) الرموز تلك معو راكينا كجدتَ  إذا:  فمثالن  ؛ الراكم ذلذا أخرج من إٔب العزك

، داكد كأبو، كمسلم، البخارم:  اجلماعة لو ركل الراكم ىذا أف:  يعٍت فهذا( ؽ س
 .[3]القزكيٍت" ماجو كابن، كالنسائي، كالًتمذم

كقد اعتمد احلافظ ُب التقريب على رلموعة أخرل من الرموز أك ادلختصرات الكتابية 
 للداللة على بعض الكلمات أك األشخاص أك العبارات أك األبواب، كقد بُت ُب مقدمة

                                                 

ث من حيث : ركايتو ك صبعو ُب الكتب، أك من حيث بياف [ىي صبيع العلـو كادلعارؼ اليت حبثت ُب احلدي1]
صحيحو من ضعيفو، أك من حيث بياف ركاتو كنقضهم كجرحهم كتعديلهم، أك من حيث شرح معناه كاستخراج 
األحكاـ منو . إٔب غَت ذلك من العلـو اليت دارت ُب فلك احلديث الشريف، أم أف ىذا ادلركب اإلضاُب ) علـو 

 ـو احلديث ركاية كعلـو احلديث دراية ككل منهما لو موضوعو كغايتو.احلديث ( يشمل عل
زلمود فهمي، االختصارات احلديثة ُب كسائل اإلعالـ بُت الًتصبة العربية كاالقًتاض ادلعجمي،  ،[انظر: حجازم2]

 .97ـ، ص: 2000 -ىػ 1421، 92رللة رلمع اللغة العربية، ع/ 
دراسة ادلتكلم فيهم من رجاؿ تقريب التهذيب، رسالة دكتوراه، جامعة اإلماـ [انظر: عبدالعزيز بن سعد التخيفي، 3]

 (. ى1405) –السنة كعلومها  -أصوؿ الدين  - زلمد بن سعود اإلسالمية، 
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 على بالرقم اكتفيت ُب كتابو، فقاؿ: "كقد سيستخدمها اليت الرموز كتل معٌت التقريب
(، خ) صحيحو ُب فالبخارم .األئمة من حديثو أخرج من إٔب إشارة راك ، كل اسم أكؿ
 أفعاؿ خلق كُب(، بخ) ادلفرد األدب ُب كللبخارم(، خت) معلقان  عنده حديثو كاف فإف

 ( .م)اليدين رفع كُب(، ر) القراءة جزء كُب(، عخ) العباد
 )مق(. صحيحو ، كدلقدمة(ـ)كدلسلم 

(، خد) الناسخ كُب(، صد) األنصار فضائل كُب(، مد) لو ادلراسيل كُب(، د) داكد كأليب
 ( .كد)مالك مسند كُب(، ؿ) ادلسائل كُب(، ؼ) التفرد كُب(، قد) القدر كُب

 (.ًب)لو  الشمائل كُب ،(ت) كللًتمذم
 العمل كتاب ، كُب(كن)مالك  مسند كُب ،(عس) ول علي مسند كُب ،(س) كللنسائي

 (.ص) علي خصائص كُب ،(سي)كالليلة اليـو
 (.فق)لو  التفسَت كُب(، ؽ) ماجو كالبن

 .غَتىا ُب لو أخرج كلو برقمو، أكتفي الستة، األصوؿ أحد ُب الرجل حديث كاف فإف
 .الشيخُت سول ذلم فهي( ؟) عالمة كأما(، ع) فالرقم اجتمعت كإذا
 .غَته عن ليتميز ذكر أنو إٔب إشارة(، سبييز: )عليو مرقـو ركاية عندىم لو ليست كمن
 .[1]كمسيتو" بعد أك قبل كترجم عليو، نبو عالمة عليو ليست كمن

رلموعة من ادلختصرات الكتابية تناثرت ُب كتب علـو  عبد السالم هارونكقد أكرد األستاذ 
 [:2]، ضلومُّل العلمطرؽ ربََ احلديث، كخاصة تلك اليت تدؿ على 

 = حدثٍت ثٍت
 نا = حدثنا أك أخربنا

 أنا = أنبأنا، أخربنا

                                                 

 .19ىػ، ص  1380بَتكت،  -احلافظ ابن حجر، تقريب التهذيب، دار ادلعرفة ،[انظر: العسقالين1]
 .53، الصفحات 1965النصوص كنشرىا، القاىرة  عبد السالـ، ربقيق  ،[انظر: ىاركف2]
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 خربنا عند بعض ادلغاربة ()أأرنا = 
 عند بعض ادلغاربة( –أخربنا )أخ نا = 

 قثنا = قاؿ حدثنا
دالة على حدكد النصوص كمكوناتو كالرأم الات إضافة إٔب رلموعة أخرل من ادلختصر 

 [:1]و اآلٌب، على النحفيو كمصادره
 .ح = ربويل ) السند ُب احلديث (

 .ـ = معتمد، معركؼ
 .ادلص = ادلصن ف

 .ْب = إٔب آخرهإ
صَ 

ُ
 ف.نَّ ص = ادل

 أ ىػ = انتهى
 ش = الشرح

 القاموس احمليط ( ع = موضع = اسم موضع ) اختصار مستخدـ ُب
 .الشػ = الشارح

 .القاموس احمليط ( ج = صبع ) ُب
 اأيض = أيضن 
 اجلمع ) ُب القاموس احمليط ( ج ج = صبع

 ال ؼلػ = ال ؼلفى
 ت = زيادات 

 ج ج ج = صبع صبع اجلمع ) ُب القاموس احمليط (

                                                 

زليي  ،، كانظر: السرحاف54، الصفحات 1965عبد السالـ، ربقيق النصوص كنشرىا، القاىرة   ،[انظر: ىاركف1]
 كما بعدىا. 213، ص:  1984ىالؿ، ربقيق سلطوطات العلـو الشرعية، بغداد 
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 تت = زيادات الزيادات 
 د + بلد ) ُب القاموس احمليط (

 ة = قرية
دالة على كذكر األستاذ الدكتور زلمود فهمي حجازم رلموعة من ادلختصرات الكتابية ال

 :، كىي[1أعالـ ادلؤلفُت]
 خ = البخارم       ح ؿ = احلليب

 ـ = مسلم           ع ف = العناين
 ت = الًتمذم       ح ؼ = احلفٍت
 ف = النسائي        ط = األطفيحي

 أبو حنيفة      ـ د = ادلدابغي = ح
 ـ = مالك            سم = ابن أـ قاسم

 س = سيبويو        ص = األصمعي
 س = السكرمجو = ابن ماجو      

 اذليشميحج = ابن حجر 
 السمعاين= ع 

 مر = زلمد الرملي    ح = احلموم
 ع ش = علي الشرباملسي

 ج = اجلرجاين
 زم = الزيادم        

 شو = الشوبرم

                                                 

كسائل اإلعالـ بُت الًتصبة العربية كاالقًتاض ادلعجمي، زلمود فهمي، االختصارات احلديثة ُب  ،[انظر: حجازم1]
 .97ـ، ص: 2000 -ىػ 1421، 92رللة رلمع اللغة العربية، ع/ 
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 ؽ ؿ = القليويب  
 س ؿ = سلطاف ادلزاحى

 :، كىي[1على عبارات الدعاء]إضافة إٔب سلتصرات كتابية دالة 
 رحو = رضبو اهلل

 صلى اهلل عليو كسلم= ص 
 [ = صلى اهلل عليو كسلم2صلعم]

 اهلل عنو يرضو = رض
 ض = رضي اهلل عنو

 تع = تعأب
 :، كىي[3دالة على الكتب]كسلتصرات ثالثة 

 ط = ادلوطأ
 بس = ادلبسوط

 ع ب = العباب 
 :اأشكال المختصرت وقوالبه

طلح، تتناكؿ نوعنا من ىناؾ عدة مصطلحات متداكلة ُب الدراسات الغربية ُب علم ادلص"
ادلصطلحات يتكوف على سبيل االختصار كتكوين كلمة جديدة اعتمادنا على كلمات 

، كُب الفرنسية Abreviation, acronymكأىم ىذه ادلصطلحات ُب اإلصلليزية  ،متعددة
L’Abreviation, La Siglaison, L’acronyme كُب األدلانية ،Abkürzungen 

Akronyme  . 
                                                 

 .97ص:  ادلصدر السابق،[1]
 .97، ص: ادلصدر السابق[ذكر األستاذ الدكتور زلمود فهمي حجازم كراىة ىذا ادلختصر، انظر: 2]
ت احلديثة ُب كسائل اإلعالـ بُت الًتصبة العربية كاالقًتاض ادلعجمي، رللة [انظر: زلمود فهمي حجازم، االختصارا3]

 .97ـ، ص: 2000 -ىػ 1421، 92 العدد:رلمع اللغة العربية
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 [.1]" ف إٔب عدة أظلاط طبقنا لعملية تكوينها كطريقة نطقهانُتص تصراتادلخكىذه 
أك السم  word"صورة سلتصرة لكلمة  عبارة عنُب اللغة اإلصلليزية الكتابية  ادلختصرات

، تنشأ عن طريق ترؾ بعض phraseأك لعبارة  compound nounمركب 
" mسبيل ادلثاؿ، فإف " من كل كلمة ". كعلى معينةحركؼ الكلمة أك استخداـ أحرؼ 

كيقابلو ُب اللغة العربية  ،الطوؿ" ُب أحد التعبَتات عن meterىي اختصار لكلمة "
طوؿ كأف يقاؿ مثال:   احلرؼ ادليم الذم يدؿ على ادلعٌت نفسو اختصارا لكلمة )مًت(

 British" ىي اختصار للعبارة "BBC. كذلك فإف "ـ 50ثوب القماش 
Broadcasting Corporation ." )كؽلاثلها ُب اللغة العربية قولك )ش ـ ـ

اختصارا لعبارة )شركة مساعلة مصرية( أك )س ح ـ( اختصارا لعبارة )سكك حديد 
استخداـ بعض االختصارات بصورة أكثر من  ات احليةكعادة ما يشيع ُب اللغمصر( 

فرد اللغة كيتفاكت ذلك بُت لغة كأخرل كثرة أك قلة، كتن الصورة الكاملة ذلذا ادلختصر
العربية بإمكانية كضع رمز كاحد يدؿ على أكثر من كلمة، كذلك مثل حرؼ اجليم )ج( 
الذم يوضع ُب عالمات كقف ادلصحف الشريف للداللة على كلميت الوقف اجلائز كىو 
الذم يستوم فيو الوقف كالوصل، كالرمز )ص( عالمة على الوقف ادلرخص، كىو الذم 

الرمز )ؾ( عالمة على الوقف اجلارم على حكم الوقف يرخص فيو الوقف للضركرة، ك 
السابق، غَت أف ىذه الرموز ال ترقى إٔب مفهـو ادلختصرات الكتابية، بل ىي رلموعة من 
اإلشارت ذات اإلػلاءات الداللية مع إمكانية أف تتكوف ىذه الرموز من غَت احلركؼ 

 ات رؤكس اآلم ُب القرآف الكرًن.ادلتفق عليها ُب اللغة العربية مثل عالمة التعانق كعالم
كبطبيعة احلاؿ تقـو ىذه االختصارات على أخذ احلرؼ األكؿ أك عدة حركؼ من "

الكلمات العربية الكاملة. كقد اىتم بعض ادلؤلفُت ُب الًتاث العريب كبعض احملققُت ببياف 

                                                 

 .88، ص: ادلصدر السابق[1]
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ختصارات ىذه االختصارات، كقاـ أعالـ شلن كتبوا ُب قواعد ربقيق الًتاث جبمع ىذه اال
 [.1]"من ادلخطوطات كبياف معناىا للمحقق الناشئ كالقارئ احلديث

كالرموز من حيث العالقة بادلكوف اللغوم من جانب  ادلختصرات الكتابيةكىناؾ فرؽ بُت 
االختصارات تعتمد على العناصر اللغوية ، "فأك العالقة الرمزية مع ادلعٌت من جانب آخر

احلسابية على سبيل  كتكّوف منها اختصػارنا، كلكن الرموزاليت زبتار من تتابع الكلمات 
ادلثاؿ سبثل ادلفهـو احلسايب بشكل مباشر دكف ربط بادلكوف اللغوم، كمن ٍب زبتلف 

اقراءهتا صوتيِّ   [.2]"ا باختالؼ اللغات، كيظل ادلفهـو احلسايب الذم تدؿ عليو كاحدن
 Wordاث كلمة ابتكار كلمة أك إحد"يوصف تكوين االختصار على أنو ك 

Creation    أكثر من كونو قاعدة ىادفة إٔب تكوين كلمةWord 
Formation "[3.] 

غَت أف اختيار ىذه ادلختصرات ال يتم اعتباطا أك بصورة عشوائية بل ؼلضع جملموعة من 
القواعد كالقوانُت ادلتبعة ُب اللغة عينة الدراسة، مع األخذ ُب االعتبار إمكانية كجود عدة 

كعلى سبيل ات تعرب عن معٌت كاحد ككجود سلتصر كاحد قد يدؿ على معنيُت، سلتصر 
." كمختصر للكلمة contd." أك "contادلثاؿ، فيمكننا كتابة "

"continued." كجم، ككذلك ؽلكننا التعبَت   25كج أك   25ككذلك ؽلكننا كتابة
د األعالـ ت باحلرؼ تاء )ت( عن تاريخ الوفاة أك رقم التليفوف، فنقوؿ بعد ذكر أح

ىػػ، أك نكتب التاء )ت( ُب بطاقة العمل اختصارا لكلمة تليفوف، كما غلوز أيضا  345
: مثلأف يستخدـ ادلختصر الكتايب الواحد ُب اللغة اإلصلليزية للداللة على أكثر من معٌت 

                                                 

زلمود فهمي، االختصارات احلديثة ُب كسائل اإلعالـ بُت الًتصبة العربية كاالقًتاض ادلعجمي، رللة رلمع  ،[حجازم1]
 .89ـ، ص: 2000 -ىػ 1421، 92 العدد:للغة العربية، ا

 .94، ص: ادلصدر السابق[2]
 .95، ص: ادلصدر السابق[3]
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( artistأك ) artificial)( أك )article( الذم يدؿ على )artادلختصر الكتايب )
  (.arrival( أك )arranged( الذم يدؿ على )arrتصر الكتايب )ككذلك ادلخ

كتبقى ىذه النقطة مشكلة ُب الًتصبة اآللية أك ُب تقنيات التحليل الدالٕب للغة، على أنو 
ؽلكن ذباكزىا عن طريق فك االلتباس الدالٕب الناتج عن العمليات اإلحصائية أك اتباع 

 لغوم.قوانُت ادلصاحبات السياقية ُب النص ال
أشكاؿ ىذه ادلختصرات،  لىالضوء ع مزيد من إلقاءعرب اجلداكؿ اآلتية كسأحاكؿ 

 ، كذلك على النحو اآلٌب:العربية كطريقة صياغتها ُب اللغة
 الشكل األول: ويتكون من أول حرف في الكلمة، مثل:

 Abbreviation  Word المختصر الكلمة

 M Meter ـ مًت

 P Page ص صفحة

 F Fahrenheit ـ ْ  مئوية

 N North ش مشاؿ

 ( ظلاذج من ادلختصرات اليت تتألف من أكؿ حرؼ ُب الكلمة2جدكؿ )
 الشكل الثاني: ويتكون من األحرف األولى من الكلمة، مثل:

 Abbreviation Word المعنى العربي

 Cont Continued كاصل

 Usu Usually عادة

 Vol Volume قيمة أك حجم

 Thurs Thursday اخلميس

 Hon Honorable شريف

 ( ظلاذج من ادلختصرات اليت تتألف من األخرؼ األكٔب من الكلمة3جدكؿ )
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 كٓب غلد البحث مثاال ذلذا الشكل ُب اللغة العربية كفق قاعدة البيانات موضع الدراسة
 الشكل الثالث: ويتكون من عدة حروف من الكلمة موضوعة بدون ترتيب، مثل:

 Abbreviation  Word المعنى العربي
 Asst Assistant مساعد

 Dept department إدارةأك  فرعأك  شعبة أك قسم

 Jct junction مكاف التقاء

 Km kilometer كيلو مت

 Tbsp tablespoonful ملء ملعقة مائدة

 Sgt sergeant ششاكي أك رقيب

 دكف ترتيب عدة حركؼ من الكلمة( ظلاذج من ادلختصرات اليت تتألف من 4جدكؿ )
ذلذا الشكل ُب اللغة العربية كفق قاعدة البيانات موضع  -أيضا  -كٓب غلد البحث مثاال 

 الدراسة.
 الشكل الرابع: ويتكون من الحرف األول من كل كلمة موجودة في العبارة، مثل:

 Abbreviation Word الكلمة المختصر الكتابي
 MP Member of سجل ذبارم س ت

Parliament 

ككالة أنباء الشرؽ  أ أ ش
  األكسط

CD Compact 
Disc  

 HRH His Royal سكك حديد مصر س ح ـ
Highness 

 USA United States شركة مساعلة مصرية ش ـ ـ
of America 

 VIP very بطاقة ضريبية ب ض
important 
person 
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 RPM Revolutions صندكؽ بريد ص ب
per Minute  

 احلرؼ األكؿ من كل كلمة موجودة ُب العبارةرات اليت تتألف من ( ظلاذج من ادلختص5جدكؿ )
وغالبا ما تنطق ىذه المختصرات على ىيئة حروف مفردة وال يتم تكوين   -

كلمة تعتبر اختصارا لهذا االختصار أو تذكيرا بو، على نحو ما كان شائعا 
في جمع بعض حروف كلمات العربية تحت فئة واحدة كحروف الزالقة أو 

 أو القلقة. الهمس
الشكل الخامس: ويستخدم ىذا الشكل من االختصارات الحرف األول من كل  

كيطلق على ىذا الشكل من االختصارات كلمة في العبارة لصياغة كلمة جديدة. 
 ". كأمثلة ذلك:Acronymsاسم: " الكلمات األكائلية 

 Abbreviations  Word العبارة المختصر

مؤسبر القرآف الدكٕب  مقدس
 إلسالميا

BASIC Beginner's All-purpose 
Symbolic Instruction 
Code 

 OPEC Organization of رللة جامعة ادلدينة العادلية رلمع
Petroleum Exporting 
Countries  

 TEFL teaching English as a حركة مقاكمة إسالمية ضباس
foreign language 

حركة التحرير الوطٍت  فتح
 الفلسطيٍت

NATO North Atlantic Treaty 
Organization 

 AIDS acquired immune ككالة األنباء الكويتية كونا
deficiency syndrome  

 الكلمات األكائلية( ظلاذج من ادلختصرات اليت تتألف من حركؼ 6جدكؿ )
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ذا ن أكثر ادلشاكل اليت تواجو ادلًتجم أثناء عملية الًتصبة، خاصة إعكيعرب الشكل األخَت 
سبت كتابة ىذه الكلمات األكائلية دبفردىا، أم بدكف أف يصاحبها كجود الكلمة ككل 

 قبلها.
وقد يكون المختصر الكتابي قراءة بالعربية لبعض الحروف اإلنجليزية  -

الرابطة المعبرة عن الجملة نحو: )واتا( التي ترمز إلى 
 العرب واللغويين للمترجمين العالمية

-  WATA - World Association of Arab Translators 
& Linguists 

ل االختصار، كدخلت ىذه الكلمات يىناؾ كلمات تكونت ُب اللغة اإلصلليزية على سبك 
كىي  (كوميسامثل كلمة ) االستخداـ اإلعالمي ُب العربية على سبيل االقًتاض ادلعجمي

احلركؼ األكٔب لالسم اإلصلليزم للسوؽ ادلشًتكة عبارة عن سلتصر كتايب يتكوف من "
 [.1]"لدكؿ شرؽ كجنوب أفريقيا

كقد ػلافظ ادلختصر الكتايب على احلركؼ العربية ضلو )كاـ( اليت تعرب عن ككالة أنباء 
ل كقد ترتب احلركؼ بطريقة عكسية مثWAM - Emirates News Agencyاإلمارات:

حركة التحرير الوطٍت ادلختصر الكتايب )فتح( الذم يتكوف من حركؼ عبارة )
 (.الفلسطيٍت

                                                 

 .97، ص: السابق[1]

http://www.wata.cc/
http://www.wata.cc/
http://www.wata.cc/
http://www.wam.org.ae/
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كيستخدـ ىذا الشكل من االختصارات احلرؼ األكؿ من الشكل السادس:  -
لداللة على العبارة كلها أو على جملة تامة، ومن ل ُب العبارةاالكٔب كلمة ال

 أمثلة ذلك:
 العبارة المختصر الكتابي

 اهلل عليو كسلم صلى ص

 رضي اهلل عنو ر

 لداللة على العبارةلاالكٔب كلمة الحرؼ األكؿ من ( ظلاذج من ادلختصرات اليت تتألف من 7جدكؿ )
 ولم أجد مثاال لهذا الشكل في اللغة اإلنجليزية. -

موجودة ُب أك الكلمات األكائلية الكتابية ختصرات من العرض السابق صلد أف ظاىرة ادل
ُب اللغة العربية لكنها ليست بالكثرة أك التقسيم كالتفصيل ادلوجود ُب  بعض صورىا

 . اللغات األجنبية
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 ألكثر مئة مختصر ورودا في قاعدة البيانات: اللغويالتحليل 
يقـو ىذا اجلزء من الدراسة على صبع أشهر مائة سلتصر كتايب كركدا ُب قاعدة البيانات، 

ادلتعلقة بتلك ادلختصرات، كقد ًب  اللغويةطرؽ إٔب القضايا ٍب ترتيبها ىجائيا ٍب زلاكلة الت
إسناد ىذه ادلهمة لعشرة باحثُت حاصلُت على درجة الدكتوراه ُب اللغة العربية أك العلـو 

 اإلسالمية، ٍب قاـ الباحث بتفريغ نتائج ربليالهتم ُب اجلدكؿ اآلٌب:

 طريقة نطق الرمز المعنى المختصر م
التوجيو 
 ظاتمالح النحوي

   معربة الشارح  الشارح الشػ  1
   معربة ادلصن ف ادلصن ف ادلص  2
   مبنية  إْب إٔب آخره إْب  3

4 
 أ ش أ

 
  ككالة أنباء الشرؽ األكسط

 
اختالؼ ُب طريقة 

  النطق
 سلتلف فيها

 

قرأىا بعض ادلتخصصُت ألف شُت  
ككالة أنباء ألف، كقرأىا بعضهم: 

   الشرؽ األكسط

 انتهى أ ىػ  5
اختالؼ ُب طريقة 

 سلتلف فيها النطق
قرأىا البعض: ألف ىاء، كقرأىا 

 بعضهم: انتهى
   معربة  أخربنا عند بعض ادلغاربة –أخربنا  أخ نا  6
   معربة  أستاذ دكتور أستاذ دكتور أ. د 7
   معربة  أستاذ دكتور مهندس أستاذ دكتور مهندس أ. د. ـ. 8

 ادلغاربة أخربنا عند بعض  أرنا  9
أخربنا عند بعض 

   معربة ادلغاربة 

ـْ ميمْ  أٓب 10 ـْ ميمْ  ألْف ال  مبنية  ألْف ال
ظلوذج من احلركؼ ادلقطعة ُب أكائل 

 السور 
قرأىا البعض: أنبأنا، كقرأىا   معربةاختالؼ ُب طريقة  أنبأنا، أخربنا أنا  11
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 البعض: أخربنا  النطق

 حركؼ ادلضارعة معربة  أنيت ألف كنوف كياء كتاء أنيت 12
 أصولو أعجمية  مبنية  أكبك   أكبك 13

  أيضنا أيضنا أيض  14
معربة، الزمة  
   النصب

   معربة  بطاقة ضريبية بطاقة ضريبية ب ض 15

 البخارم ُب األدب ادلفرد بخ 16
البخارم ُب األدب 

   معربة  ادلفرد
   معربة ادلبسوط  ادلبسوط بس 17
ةقري قرية ة 18  ُب القاموس احمليط  معربة  

19 
 ت
 

 تاريخ الوفاة أك رقم التليفوف
 

اختالؼ ُب طريقة 
   النطق

معربة أك 
 أعجمية

 

اعتربىا البعض سلتصرا لتاريخ  
الوفاة، كاعتربىا البعض سلتصرا 

 لكلمة "تليفوف".

20 
 ت
 

 زيادات
 

اختالؼ ُب طريقة 
 النطق 

  
 معربة

 
ات" زلتصرا لكلمة "زيادكما تأٌب   

 الًتمذم.       أك سلتصرا لإلماـ 
   معربة  زيادات الزيادات زيادات الزيادات  تت 21
   فعل ماض  تعأب تعأب تع 22
   معربة  مشائل الًتمذم مشائل الًتمذم ًب 23
 كقرأىا باحث كاحد: ثنا فعل ماض  حدثنا حدثنا ثنا 24
: ثٍتقرأىا باحث كاحد فعل ماض  حدثٍت حدثٍت ثٍت  25  

26 
 ج
 

 اجلرجاين
 

اختالؼ ُب طريقة 
 النطق 

 معربة
 

تأٌب اختصار السم اإلماـ 
اجلرجاين، كما تأٌب للداللة على 
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الوقف اجلائز ُب ادلصحف، كما   
 تأٌب دبعٌت )صبع(.

 ُب القاموس احمليط  معربة  صبع اجلمع صبع اجلمع  ج ج 27
ةمعرب صبع صبع اجلمع  صبع صبع اجلمع  ج ج ج  28  ُب القاموس احمليط 
   معربة ابن ماجو       ابن ماجو       جو 29

 ربويل ح 30

اختالؼ ُب طريقة 
 النطق 

 معربة  

تأٌب دبعٌت ربويل ُب علم احلديث  
كما تأٌب اختصارا السم اإلماـ أيب 

 حنيفة أك احلموم
   معربة  احلفٍت احلفٍت ح ؼ 31
 أىا اثناف: "حل"قر   سلتلف فيها  احلليب احلليب ح ؿ 32
   معربة  ابن حجر اذليشمي ابن حجر اذليشمي حج 33
   سلتلف فيها  ضباس حركة مقاكمة إسالمية ضباس 34
 ركاة معربة  البخارم البخارم  خ 35
   معربة معلقات البخارم  معلقات البخارم خت 36
   معربة ناسخ أيب داككد  ناسخ أيب داككد خد 37

38 
 د

 
 أبو داكد 

 
 أبو داكد 

 معربة 

تأٌب اختصارا السم اإلماـ ايب 
داككد ُب باب الركاة كما تأٌب دبعٌت 

 )بلد( ُب القاموس احمليط.
 لقب علمي معربة دكتور  دكتور د. 39

 معربة البخارم  البخارم ُب جزء القراءة  ر 40
كما تأٌب للداللة على الدعاء 

 )رضي اهلل عنو(.
اهللرضبو   رضبو اهلل رحو  41  دعاء صبلة فعلية 
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 دعاء صبلة فعلية رضي اهلل عنو  رضي اهلل عنو رضو  42
   معربة الزيادم          الزيادم         زم 43

 سيبويو  س 44
اختالؼ ُب طريقة  

 النطق
 معربة

 

كما تأٌب اختصارا السم اإلماـ 
، كتأٌب النسائي أك السكرم

 اختصارا لكلمة: "سؤاؿ".
   معربة سجل ذبارم  ارمسجل ذب س ت 45
   مبنية سُت حاء ميم  سكك حديد مصر س ح ـ 46
   معربة سلطاف  سلطاف ادلزاحى س ؿ 47
  صبلة فعلية سألتمونيها  حركؼ الزيادة سألتمونيها 48
   معربة ابن أـ قاسم  ابن أـ قاسم سم 49

50 
 سي
 

 عمل اليـو كالليلة للنسائي
 

عمل اليـو كالليلة 
   معربة للنسائي

51 
 

 ش 
 

 ، أك مشاؿشرح 
 

اختالؼ ُب طريقة  
 النطق

 معربة
 

عالمات تقسيم النص، كما تأٌب 
دبعٌت جهة الشماؿ ُب النصوص 

 احلديثة          
   معربة شركة مساعلة مصرية  شركة مساعلة مصرية ش ـ ـ 52
   معربة  الشوبرم الشوبرم شو 53

 خصائص علي للنسائي ص 54
 خصائص علي

   معربة  للنسائي
55 
 
 
 

 ص
 
 
 

 صلى اهلل عليو كسلم
 
 
 

اختالؼ ُب طريقة 
  النطق

 
 سلتلف فيها 

كما تأٌب اختصار خلصائص علي 
عند النسائي أك اختصارا السم 

األصمعي، كما تأٌب ُب عالمات 
كقف ادلصحف للداللة على الوقف 
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ادلرخص، كتأٌب أيضا اختصارا 
لكلمة )صفحة( أك إشارة إٔب 

 صنف.ادل
 ًب ذباىل "أليب داككد" ُب القراءة  معربة  فضائل األنصار فضائل األنصار أليب داككد صد 56
 اختصار مكركه مبنية  صلى اهلل عليو كسلم صلى اهلل عليو كسلم صلعم 57
 دعاء صبلة فعلية رضي اهلل عنو رضي اهلل عنو ض 58

 معربة  ادلوطأ ادلوطأ ط 59
اإلماـ كما تأٌب اختصارا السم 

 األطفيحي.
   معربة  السمعاين السمعاين ع 60
   معربة  العباب العباب  ع ب 61
   معربة علي الشرباملسي علي الشرباملسي ع ش 62
   معربة  العناين العناين ع ف 63
64 
 

 عخ
 

 البخارم ُب خلق العباد
 

البخارم ُب خلق 
   معربة  العباد

ائيعلي للنس مسند علي للنسائي عس 65  ًب ذباىل كلمة "مسند" ُب القراءة  معربة  
   معربة  التفرد التفرد ؼ 66
 أعالـ معربة  الفارسي الفارسي فا 67
   سلتلف فيها  فتح حركة التحرير الوطٍت الفلسطيٍت فتح 68
   معربة  تفسَت ابن ماجة تفسَت ابن ماجة فق 69
 ركاة معربة  القزكيٍت ابن ماجو القزكيٍت ؽ 70
 مطقها اثناف: "قل".  معربة  القليويب   القليويب   ؽ ؿ 71
   معربة  قبل اذلجرة قبل اذلجرة ؽ.ىػ 72
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ادليالدقبل   ادليالدقبل  ـؽ. 73  قرأىا كاحد: "قاؼ ميم".  معربة  
   صبلة فعلية قاؿ حدثنا  قاؿ حدثنا قثنا  74
   معربة  القدر القدر قد 75

 ؾ 76
حكم الوقف الوقف اجلارم على 

 من عالمات الوقف ُب ادلصحف معربة  كقف السابق

 معربة  كيلو جراـ كيلو جراـ كجم 77
حركؼ متصلة تشبو الكلمات 

 ادلنحوتة 
   معربة  مسند مالك مسند مالك كد 78

مًت كيلو مًت كيلو كم 79  معربة  
حركؼ متصلة تشبو الكلمات 

 ادلنحوتة 
الك للنسائيمسند م مسند مالك للنسائي كن 80    معربة  

 كوميسا 81
السوؽ ادلشًتكة لدكؿ شرؽ 

   أعجمية  كوميسا كجنوب أفريقيا
   مبنية  كونا ككالة األنباء الكويتية كونا 82
   معربة  ادلسائل أليب داككد ادلسائل أليب داككد ؿ 83
   صبلة فعلية  ال ؼلفى ال ؼلفى ال ؼلػ  84

85 
 
 
 

 ـ
 
 
 

 مسلم 
 
 
 

ُب طريقة اختالؼ 
  النطق

 
  

 معربة
 
 
 

كما تأٌب ُب علم الركاة لإلشارة إٔب 
معتمد اك معركؼ، كتأٌب اختصارا 

السم اإلماـ مالك، كما تأٌب ُب 
النصوص احلديثة للداللة على 
ادلقياس )مًت( أك للداللة على 
مسلسل رقمي، ككثَتا ما تأٌب 

 اختصارا لكلمة ميالديا أك ميالدية.
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ويةمئ مئوية ـ ْ  86    معربة  
   معربة  ادلدابغي ادلدابغي ـ د 87
   معربة  مًت ُب الثانية مًت ُب الثانية ـ/ث 88
   معربة  رلمع رللة جامعة ادلدينة العادلية رلمع 89
   معربة  مراسيل أيب داككد مراسيل أيب داككد مد 90
   معربة  زلمد الرملي     زلمد الرملي     مر 91

 معربة  مقدمة صحيح مسلم مقدمة مق 92
ًب ذباىل "صحيح مسلم" ُب  

 القراءة
   معربة  مقدس مؤسبر القرآف الدكٕب اإلسالمي مقدس 93
   صبلة فعلية  حدثنا أك أخربنا حدثنا أك أخربنا نا  94
   معربة  ىجرية من اذلجرة النبوية  ىػ 95

 كاتا 96
الرابطة 
   أعجمية  كاتا العرب كاللغويُت للمًتصبُت العادلية

   مبنية كاـ ككالة أنباء اإلمارات كاـ 97

 البخارم ُب رفع اليدين م 98
البخارم ُب رفع 

   معربة  اليدين
 صبلة فعلية  يرملوف حركؼ اإلدغاـ  يرملوف 99

 
 يونسكو 100

نظمة األمم ادلتحدة للًتبية م 
 أصولو أعجمية  أعجمية  يونسكو  كالعلم كالثقافة

ألكثر مئة سلتصر كركدا ُب قاعدة البيانات اللغومالتحليل  (8جدكؿ )  
 

كؽلكن تلخيص نتائج ربليل ادلختصرات الكتابية الواردة ُب قاعدة البيانات من خالؿ 
 الشكل اآلٌب:
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 ( رلسم ربليل ادلختصرات الكتابية3شكل )
 

 الخاتمة:
 خلص البحث إٔب رلموعة من النتائج، ىي:

% 72الكتابية على صور الكلمات ادلعربة اليت بلغت جاءت غالبية ادلختصرات  .1
من عدد قائمة ادلختصرات، إضافة إٔب ادلختصرات اليت جاءت ُب صورة الفعل 

%(، كما جاءت بعض ادلختصرات 8%( أك اجلملة الفعلية )3ادلاضي ادلبٍت )
 %(.3%(، كأعجمية )7مبنية )

وؿ التوجيو النحوم اختلف الباحثوف الذين عنوا بتحليل قاعدة البيانات ح .2
لبعض ادلختصرات الكتابية بُت من اعتربىا مبنية كمن اعتربىا معربة، كذلك ُب 

%(، إضافة إٔب كلمة كاحدة اختلفوا ُب توجيهها بُت ادلعربة 6حدكد )
 كاألعجمية.

سبت قراءة بعض ادلختصرات باعتبار ادلعٌت، مثل "ص" اليت تعٍت "صلى اهلل   .3
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تعٍت "كيلو مًت"، ُب حُت سبت قراءة بعض  عليو كسلم" أك "كم" اليت
ادلختصرات باعتبار اللفظ، مثل "ضباس" اليت تعٍت "حركة مقاكمة إسالمية، ك 

 "س ح ـ" اليت تعٍت "سكك حديد مصر".
ًب ذباىل بعض الكلمات ُب العبارة األصلية، نظرا ألهنا تتعارض مع اذلدؼ من   .4

مسند  "، ك "عس" اليت تعٍت "مسلممقدمة صحيح  االختصار، مثل "مق" اليت تعٍت"
 ".علي للنسائي

األصل ُب ادلختصرات الكتابية أهنا تعرب عن معٌت كاحد ال لبس فيو، إال أف نسبة منها  .5
جاءت لتعرب على معاف متعددة حسب نوع النص، مثل "ت" اليت تعرب عن "تليفوف" أك 

ُب علم الركاة لإلشارة إٔب معتمد كما تأٌب "تاريخ الوفاة"، كمثل "ـ" اليت تأٌب دبعٌت "مسلم"  
اك معركؼ، كتأٌب اختصارا السم اإلماـ مالك، كما تأٌب ُب النصوص احلديثة للداللة على 
ادلقياس )مًت( أك للداللة على مسلسل رقمي، ككثَتا ما تأٌب اختصارا لكلمة ميالديا أك 

 ميالدية.
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 المراجع:

، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزطية، أبو زلمد عبد احلق بن غالب، ابن ع
 .ـ1993ربقيق عبد السالـ ىاركف، دار الكتب العلمية، بَتكت، 

، سامي بن زلمد السالمة، ربقيق: تفسير القرآن العظيمابن كثَت، إمساعيل بن عمر، 
 .ىػ 1420 –ـ  1999، دار طيبة

بَتكت بعة الثالثة، طال، دار صادر، لسان العربن على، ابن منظور، زلمد بن مكـر ب
 ـ . 1994

ت، بَتك  ىػ ،1407األكٔب ،  الطبعة ، دار الفكر ،األغاني،  الفرج ، أبواألصفهاين
 .د. أضبد أبو ملحمربقيق 

 .1992، دار العلم للماليُت، بَتكت، الطبعة العاشرة، األعالم الدين، خَت ،الزركلي

 ،، دار الثقافة اإلسالمية، بغدادموجز تفسير القرآن الكريمر، األعظمي، عبد اجلبا
 الطبعة الثانية.

كزياداتو )الفتح الكبَت (، ادلكتب  صحيح الجامع الصغيراأللباين، زلمد ناصر الدين، 
 .الطبعة الثالثة ،اإلسالمي، بَتكت

ى عبد ربقيق عل، روح المعاني ،شهاب الدين زلمود ابن عبد اهلل احلسيٍتاأللوسي، 
 ، القاىرة.الطباعة ادلنَتية، دار البارل عطية

أنوار التنزيل  أك ،تفسير البيضاوي ، ناصر الدين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر  البيضاكم،
، دار الرشيد، زلمد أضبد األطرشك زلمد صبحي حسن حالؽ ، ربقيق كأسرار التأكيل
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 (.ـ2000 -ىػ  1421الطبعة األكٔب )بَتكت، 

، ربقيق صدقي زلمد صبيل العطار، سنن الترمذيعيسى زلمد بن عيسى  الًتمذم، أبو
 ـ(. 1994 -ق 1414دار الفكر، بَتكت، ) 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الزسلشرم، أبو القاسم جاد اهلل زلمود بن عمر، 
 .ـ1977ىػ/ 1397 ، الطبعة األكٔب،، بَتكت، دار الفكراألقاويل في وجوه التأويل

بغداد  مطبعة اإلرشاد، ،تحقيق مخطوطات العلوم الشرعيةيي ىالؿ، زل ،السرحاف
 ـ.1984

رللة جامعة  أثر اللغة المكتوبة في تقرير األحكام اللغوية،الشايب، فوزم حسن، 
أكتوبر  -ىػ 1426، شعباف 3، العدد 2الشارقة للعلـو الشرعية كاإلنسانية، اجمللد 

 ـ.2005

 ، القاىرة.، مطبعة أخبار اليـوعراويتفسير الشالشعراكم، زلمد متوٕب، 

 .ق 1380بَتكت،  -، دار ادلعرفةتقريب التهذيبالعسقالين، احلافظ ابن حجر، 

 ، دار الفكر،التبيان في إعراب القرآن،  البقاء عبد اهلل بن احلسُتأبو  ،العكربم
 .بَتكت

ربية، ، ادلؤسسة العالقاموس المحيطبادم، رلد الدين زلمد بن يعقوب، آالفَتكز 
 .بَتكت

، دار إحياء الًتاث العريب، الجامع ألحكام االقرآنالقرطيب، أبو عبد اهلل زلمد بن أضبد، 
 .بَتكت
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، ربقيق : د . زىَت غازم إعراب الُقْرآنالنحاس، أبو جعفر أضبد بن زُلَمَّد بن إمساعيل، 
 ، القاىرة.زاىد، عآب الكتب

رللة فصلية  -رللة الًتاث العريب عربية،اللسانيات والحاسوب واللغة الالوعر، مازف، 
 -السنة الرابعة كالعشركف  - 94ك  93دمشق العدد  -تصدر عن ارباد الكتاب العرب

 .1424احملـر كربيع الثاين  - 2004آذار كحزيراف 

أك إرشاد العقل السليم إٔب مزايا الكتاب الكرًن،  تفسير أبو السعودأبو السعود، زلمد، 
 ـ(. 1981 –ق  1401أضبد، مكتبة الرياض، الرياض )  ربقيق عبد القادر

 رسالة ،الحروف المقطعة في أوائل السورأبو عيسى، فضل عباس صاّب عبد اللطيف، 
 .كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ُب نابلس، فلسطُت  ،غَت منشورة ماجستَت

العربي ومشكالتو اللغوية حوسبة المعجم أبو ىيف، عبد اهلل، مستقبل اللغة العربية: 
 94ك  93دمشق العدد  -ارباد الكتاب العرب -، رللة الًتاث العريبوالتقنية أنموذجاً 

 ىػ. 1424احملـر كربيع الثاين  - 2004آذار كحزيراف  -السنة الرابعة كالعشركف  -

رللة  المؤثرات السياقية في تحديد المدى الزمني للفونيم، دورأضبد، أضبد راغب، 
 .ـ2012العدد األكؿ،  –راسات اللغوية كاألدبية، السنة الثالثة الد

االختصارات الحديثة في وسائل اإلعالم بين الترجمة العربية حجازم، زلمود فهمي، 
 .ـ2000 -ىػ 1421، 92 دد:عال، رللة رلمع اللغة العربية، واالقتراض المعجمي

بوعات كزارة الثقافة ُب ، مطتاريخ الكتابة العربية وتطورىاحسُت، زلمود حاج، 
 .الطبعة األكٔبـ، 2004اجلمهورية العربية السورية، 
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، رلّلة الحروف المقطعة في القرآن الكريم ُمشِكل فواتح السورمساعة، أضبد احلسن، 
كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة اإلمارات، دكلة العلـو االجتماعية ك اإلنسانية،

 ـ.2003 اإلمارات،

، ربقيق كشرح عبد السالـ زلمد الكتابيو، أبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب، سيبو 
 .قاىرة، الىاركف، مكتبة اخلاصلي

 .ـ 1965، دار القلم، تفسير القرآن الكريمزلمد ،  ،شلتوت

، رسالة دراسة المتكلم فيهم من رجال تقريب التهذيبعبدالعزيز بن سعد التخيفي، 
السنة  -أصوؿ الدين  -إلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية،  ، جامعة اغَت منشورة دكتوراه

 (. ى1405) –كعلومها 
، القاىرةالطبعة اخلامسة، مكتبة السنة، ، تحقيق النصوص ونشرىاىاركف، عبد السالـ، 

 . ىػ1410


