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 ؟تنوين املنصوبأين نرسم 

  
  أبوأوس إبراهيم الشمسان                                                                              

  األستاذ يف قسم اللغة العربية                                                                            
  جامعة امللك سعود-كلية اآلداب                                                                         

  مدخل 

من الة الثقافية ملحق  ١٣٣يف العدد ) أعلى احلرف يكتب أم على األلف: تنوين املنصوب(نشر حبث 
م اللغة ، وكان يف أصله موضوع ندوة يف قسه١٤٢٦سنة  من ذي القعدة ١٠صحيفة اجلزيرة الصادرة يف 

رمز (بعد تنقيحه، وبعد إضافة ما عقبت به على حبث ذا العنوان اجلديد العربية، وأعود اليوم إىل إعادة نشره 
     . للدكتور سعود آل حسني؛ ألن البحثني ميثالن طريقتني خالفيتني )التنوين يف العربية ومواضعه الكتابية

  مشكلة رسم تنوين املنصوب-١

فأما املنصوب املنون فإنه يبدل منه يف حال الوقف : "الداينا لتنوين املنصوب يف قول ميكن أن جند تعريفً
ويستثىن من هذا تنوين ما ختم بتاء تأنيث . )١("داللة على ذلك وكذلك جاء مرسوما يف الكتابة،. ألـفًا خلفّته

  .فيوقف عليه بالسكون
نصوب ما نشهده من فوضى يف رمسه، أن نسأل عن مكان وضع تنوين املإىل  اواإلشكال الذي يدعون

على احلرف نكتبه أم أ املنصوباب يف كتابة تنوين ما الصووما جنده من اختالف الكتاب اليوم بني طريقتني، ف
  ؟)بيتاً /بيتا( على األلف

الناس أن الضمتني والكسرتني مها رمزان كتابيان للضمة املصحوبة بتنوين وللكسرة  املعروف عند
أما الفتحة املصحوبة بتنوين فإا ال حتذف للوقف وال  .تنوين تنطقان معا وحتذفان عند الوقف معااملصحوبة ب

  .، حسب تصور النحويني التقليديني ال األصواتيني احملدثنيحيذف تنوينها بل يصري ألفًا
؛ ولذلك وجدناهم يرمسون وحدهناس أن الفتحتني رمز للتنوين توهم بعض الوتنشأ الفوضى من 

وكذلك ). حقَّـاً / حقّـاً / بيتـاً(:الكلمات بفتحة على احلرف وبفتحتني على األلف، وكذلك املشدد
، ركة على احلرف وحركتني على األلفبألف مقصورة فقد يضعون حمن األمساء يفعلون يف تنوين ما ينتهي 

  ).فىتفتى أو ( :ومنهم من يكتفي حبركتني على األلف
 فصلييتضمنه برنامج تنسيق الكلمات  ميكن أن حاسويبوهو مصحف  )رمصحف النو(وكذلك جند 

أُولَئك هم الْكَافرونَ حقّاً وأَعتدنا للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً﴾  ﴿قال تعاىل ، بني رمز الشدة والفتحتني

                                                           
  .٦٠ص )م١٩٩٧دمشق، /،دار الفكر٢ط(عزة حسن :أبوعمرو عثمان بن سعيد الداين، احملكم يف نقط املصاحف،حتقيق  )١(
 



 ٢

قال تعاىل﴿قَالُوا سمعنا صورة، وكذلك على األلف املق). عذَابا/  حقا(  :راه صواباوالذي أ ،]١٥١:النساء[
  ﴾يماهرإِب قَالُ لَهي مهذْكُري ى:(، والصواب عندنا]٦٠:االنبياء[فَىتفت.(  

شرح الكافية (و) سر صناعة اإلعراب(وجند هذا اخلطأ انتشر يف بعض الكتب اللغوية احملققة مثل كتاب 
   :وهذه صفحة من الكتاب األول) للرضي

  

  
 

  :شكلة قدميملاأصل  ٢-١

اختالف نقّاط املصاحف يف كيفية نقط املنصوب فبني لنا  ،أصل املشكلة لنا الداين يف كتابه احملكم صور
  .مذاهبهمفذكر  املنون

  : املذهب األول
وصورة  .، ومن إحدامهاجعل نقطتني باحلمراء على تلك األلف املرسومة، ويعري احلرف املتحرك منهما

 :ذلك اآليت

  



 ٣

  
، جيعلون النقطتني أيضا على تلك الياء، ألا تصري المه ياء املقصور الذي تكتباالسم املنون  ومثله

  :وذلك يف حنو قوله. ألفًا يف الوقف
 
 
 
 
ة والكوفة، ونقاط أهل بصرعليه نقاط أهل املصرين، الأن و. هذا مذهب أيب حممد اليزيديذكر الداين أن و

  . )١(املدينة
 مثال للتنوين على األلف املقصورةوهذا 

  
  

  :املذهب الثاين

                                                           
  .٦٠الداين، احملكم، ص  )١(



 ٤

وصورة ذلك يف . امهاتلك األلف وتلك الياء منهما، ومن إحد معا على احلرف املتحرك، وتعرية جعل النقطتني
 :األلف

  
 :ياءويف ال

  
  

   . )١(وهذا مذهب اخلليل وأصحابه
 :مثال لتنوين املنصوب على احلرف وبعده ألفوهذا 

  
  

                                                           
  .٦٠الداين، احملكم، ص  )١(



 ٥

  
 :لف املقصورةمثال للتنوين على احلرف قبل األوهذا 

  
  

  :املذهب الثالث
وعلى جعل الثانية، وهي التنوين، على األلف تحرك، وهي احلركة، على احلرف املجعل إحدى النقطتني، و

 :الياء

 
 

  :املذهب الرابع



 ٦

 :جعل نقطة واحدة على احلرف املتحرك، ونقطتني على األلف، وصورة ذلك كما ترى

  
  

 
 

  . )١("لنقاط وال إمام هلم فيهما علمناهوجهني قوم من متأخري اوذهب إىل هذين ال"قال الداين 
 جة رسم التنوين على األلفح٢/١-١

لبقيت األلف  ى احلرفأما لو جعلتا علب الفتحتني على األلف /أم حيتجون لوضع النقطتني الداينيذكر  
حينئذ غري دالة على معىن، وال لف األ، مع احلاجة إىل معرفة ذلك، فتصري اهي عوض منه اليتعالمة العارية من 

وهذا املذهب يف "قال يرجح الداين هذا . من بني سائر احلروف هارااختي وعلة هارمس ت علةمفيدة شيئا فيبطل
   .)٢("به أقول وعليه اجلمهور من النقاطنقط ذلك أختار و

 حجة من رمسهما على احلرف٢/٢-١

على  تجعلفإحدامها هي احلركة لى احلرف حيتج بأن الفتحتني ع/ أن من يرسم النقطتني الداينويذكر 
متناعهما من االنفصال إليها الثانية اليت هي التنوين ال تاحلرف املتحرك داللة على حتريكه ا مث ضم

 . )٣(واالفتراق

 حجة من رسم نقطة على احلرف وأخرى على األلف٢/٣-١

ملا كانت إحدامها هي كة حيتج بأنه حر/ حركة على احلرف ونقطة/أن من يرسم نقطة لداينويذكر ا
احلركة جعلها على احلرف احملرك ا، وملا كانت الثانية هي التنوين جعلها على احلرف املبدل منه وهو األلف 

 . )٤(تأدية هلذا املعىن وإعالما به

 حجة من جعل ثالث نقاط٢/٤-١

ملا كانت "على األلف أنه فتحتني /حركة فوق احلرف ونقطتني/أن حجة من جعل نقطة الداينويذكر 
إحدى النقطتني حركة احلرف املتحرك جعلها عليه، كما جتعل سائر احلركات على احلروف املتحركة ن، مث 

                                                           
  .٦١ ص الداين، احملكم،  )١(
  .٦٢الداين، احملكم، ص  )٢(
  .٦٢الداين، احملكم، ص  )٣(
  .٦٣-٦٢، صالداين، احملكم  )٤(



 ٧

أعادها مع التنوين الرتباطه ا ومالزمته إياها وامتناع كلّ واحد منهما من االنفصال عن صاحبه أعين التنوين 
 . )١("عىنعن احلركة تأكيدا وداللة على هذا امل

 نقد الداين لوجوه النقط٢/٥-١

وهذه املذاهب الثالثة فاسدة ال : "وملا كان الداين له ختريه يف طريقة النقط انتقد الطرق األخرى فقال
تصلح عند التحقيق أما األول منها الذي ينفرد احلرف املتحرك فيه بالنقطتني فإن األلف املرسومة بعد تعريتها 

فإن ما بني التنوين واحلركة من االرتباط ... ىن الذي ألجل تأديته رمست، وأما الثاينمن ذلك ختلو من املع
فإن احلرف املتحرك ...واملالزمة واالتصال واالشتراك يف اإلثبات واحلذف يذهب ويبطل بذلك، وأما الثالث 

ثالثة والرابعة، وأخالفه وأنا أوافقه يف رد الطريقتني ال. )٢("جتتمع له حركتان، حركة عليه وحركة على األلف
 .فأرد الطريقة األوىل وأقبل الثانية

 استفتاء حممد العدناين-٢

لكثرة قراءته الكتب املطبوعة اختالف رسم التنوين فرأى أن يستفيت حممد العدناين الحظ األستاذ القدير 
سؤال إىل دم به من ما تق) معجم األغالط اللغوية املعاصرة(مقدمة كتابه من رأى أم حمل الفتوى فضمن 

وكذلك املكتب الدائم لتنسيق التعريب يف الرباط وبعض  ،جمامع اللغة العربية يف القاهرة ودمشق وبغداد
 :وكان سؤاله. املستشرقني واألدباء

ـًا(هل تضعون التنوين على أعلى جانب األلف األمين  أم تضعون التنوين على احلرف الصحيح قبل ) كتابـ
 .فجاءته الردود اآلتية ؟)كتابـاً(أم تضعون التنوين على األلف يف اية الكلمة ) كتابــا(األلف 

 ممدوح حقي كبري خرباء مكتب التعريب. رد د١-٢

إن حروف العلة يف األصل امتدادات صوتية حلركاا، والتنوين تكملة لغنة احلركة : "قال ممدوح حقي
أما قول النحاة بأا . ا التنوين ما دامت قد أصبحت حرفًاوموسيقاها، ولذا ال نرى بأسا من حتميل األلف هذ

حرف معتل مريض يكفيه أن حيمل حركته وحده فكيف حنمله حركتني، فقول فيه كثري من احلنان 
وحنن نعتقد أن األلف من أقوى احلروف، إن مل تكن يف واقعها أقواها وأشدها جلدا وصالبة أال !!! الفلسفي

ري وتتبدل وتتنكر، وتلبس لكل حال لبوسها؛ فتارة تكون ممدودة مبسوطة وطورا ترى أا تستطيع أن تتغ
مهموزة مفصولة، وحينا موصولة، وأحيانا مقصورة؟ فأي حرف من حروف اللغة يستطيع هذا التلوي والتغري 

التوين على  ومع هذا كله فإنا نفضل متابعة األكثرية املطلقة من علماء اللغة ورسم! والتبدل والتلون سواها؟
وواضح أن هذا الرد ليس وليد حبث . )٣("خلط، ورغبة عن الشذوذ عن اموعاحلرف السابق حبا بتوحيد ا

                                                           
  .٦٣الداين، احملكم، ص  )١(
  .٦٣الداين، احملكم، ص  )٢(
  .٤٩٩ص  )م١٩٨٩بريوت، / مكتبة لبنان،١ط( املعاصرةاللغوية حممد العدناين، معجم األغالط   )٣(



 ٨

والالفت لالنتباه أنه . للمشكلة وفيه من وهم فالنحويون ال يقولون بأن األلف له حركة؛ ألنه ساكن عندهم
املطلقة من علماء اللغة، وأحسبه مل يعتمد على وصف رسم التنوين على احلرف املنصوب بأنه رسم األكثرية 

  . إحصاء يدعم قوله

 رد زكي املهندس عن جممع القاهرة٢-٢

إمنا هو حلرف الباء، فوضعه على احلرف أحق، ولكن ال ) كتابا(التنوين يف مثل: "وقال زكي املهندس
وهذا رد مبين . )١(" قالب واحدبأس بوضعه على األلف، ففي ذلك تيسري طباعي؛ إذ تسبك األلف والتنوين يف

  .على معرفة لغوية، ولكنه جوز الطريقة األخرى لعلة غري لغوية، وهذه العلة زالت اليوم باستعمال احلواسيب

 سورية -رد األستاذ رشاد علي أديب ٣-٢

أرى أن يكتب تنوين الفتح والضم فوق احلرف املنون بالضبط، ويكتب أيضا "وقال رشاد علي أديب 
وال بأس من إمالته إىل اليسار . وين الفتح على حرف األلف مائال عنه على اليمني قليال كما يف القرآن الكرميتن

وهذا القول فيه تردد ال يناسب  .)٢("حلرف، أو مائال إىل اليسار قليالأما تنوين الكسر فيكتب حتت ا. قليال
 .املسألة

 رد عبداهلادي هاشم عضو جممع دمشق٤-٢

أعتقد أن شأن هاتني الفتحتني يسري، وأمر تقدميهما أو توسيطهما أو تأخريمها : "هلادي هاشموقال عبد ا
أما أنا . ليس بذي بال فيما أحسب واخلطاطون وعلماء الرسم من املتقدمني واملتأخرين مل يلتزموا حالة واحدة

وجيعلها مزاجية ال ملنصوب تنوين ارسم قول يشجع على فوضى وهذا  .)٣("فأوثر إثباما بعد األلف اللينة
 . قاعدة هلا

 شكري فيصل أمني جممع دمشق.رد د٥-٢

والتعبري . أنطلق من مالحظة أن التنوين صوت، لنا أن نتجاوزه يف حالة الوقف: "وقال شكري فيصل
حالة إثبات : فإذا كتبنا اللفظة املنصوبة املنونة، واجهتنا حالتان جائزتان(=). عن هذا الصوت اختذ شكل 

وملا كانت الكتابة برموزها املختلفة إمنا دف أن تكون كذلك عونا للقارئ فإننا . وحالة الوقف -التنوين
األلف ): األلف وفوقها شارة التنوين)=(اً(وهلذا تستعمل . حنتاج هنا أن جند الرمز الذي يشري إىل هاتني احلالتني

قارئ اكتفى مبا نسميه األلف هنا اصطالحا، وأمهل فإذا وقف ال .للتنوين( ً) إشارة أو رمز حلركة النصب و
 ﴿إِنْ لَم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفَا﴾ التنوين 

  :احلاجة ماسة إىل تغيري موضع شارة التنوين وال تبدو

                                                           
  .٥٠٠العدناين، معجم األغالط، ص  )١(
  .٥٠٠العدناين، معجم األغالط، ص  )٢(
  .٥٠٠العدناين، معجم األغالط، ص  )٣(



 ٩

  .فإذا وضعتها فوق األلف حتقق ما أشرت إليه واختار القارئ أحدمها- أ
  .وكذلك إذا وضعتها على اجلانب األمين- ب
أما إذا وضعتها على اجلانب األيسر فماذا يكون؟ إا ال تنصرف إىل األلف وال إىل الفاء، وكأا شيء - ج

  .جديد ينضاف إىل ما بعد األلف
أما قولكم بأن األلف حرف علة ال يقبل حركة واحدة فعندي أن هذا ال يرد هنا؛ ألن األلف هذه 

، ( ً)إا معتمد ومعول لرمز التنوين . يشبه كرسي اهلمزة ليست حرف علة حبال من األحوال، وإمنا هي شيء
أما . إا مبثابة كرسي التنوين، فالتنوين املرفوع فوق احلرف، والتنوين ارور حتته كالمها ال يورث التباسا

ف أو صورة األل(فوق احلرف، ولكنما اختاروا األلف ( ً) فقد كان ميكن أن يكون ) كتاباً(التنوين املنصوب 
فإذا راعينا بعد هذا أمور . كرسيا له؛ ألن الوقف على التنوين املرفوع وارور) وحسب، أو لنقل هذه العصا

يكون التنوين فوق األلف أو على ميينها، ولكنه بعدها حيتاج إىل فراغ  الطباعة، وجدنا أن األمر يستوي حني
لتنوين فوق األلف جزًءا منها، وكأننا نقول وعلى ذلك يبقى أين أفضل أن تكون شارة ا .خاص ال معىن له

ما يف وواضح . )١("ولعلنا نكون كذلك هنا أكثر اتساقًا مع الرسم القرآين يف مصحف عثمان .اختر: للقارئ
والقول غري جازم يف موقفه  .ن الفتحتني عالمة للتنوينالقول من وهم وهو قوله إن األلف عالمة للحركة وإ

  .املوليس معتمدا على نظر ش
 رد عبدالرزاق حميي الدين رئيس جممع بغداد٦-٢

 م١١/٤/١٩٧٢ما أقره  امع يف وأما رد عبدالرزاق حميي الدين فكان ذكر 

أما رسم التنوين يف اية االسم يف حالة الفتح، فإن امع يفضل أن يرسم التنوين على ميني اجلانب األعلى من "
ـًا و: األلف، وذلك يف مثل ـًاقرأت كتابـ   .)٢("حضرت درس

 العدناين ستفتاءصة اخال٧-٢

جيوز أن يوضع التنوين على األلف يف اية الكلمة : "وضع العدناين األمر بصيغة قاعدة حني قال
ـًا(أو على طرفها األمين ) كتاباً(املنصوبة  حسب ) صوابا ، نصرا(أو على احلرف الصحيح قبلها ) شرابـ

 . )٣("تستطيع أن تضع التنوين حيث تشاء مع أن جل املطابع احلديثة.  املطابعأنواع حروف الطباعة املوجودة يف
 مل يوفق يف ترجيح قول على آخر فكأنه بذلك مل يفعل شيئًا، أما صياغته املومهة بأا قاعدة العدناينواحلق أن 

 . فمتوقف فيها

   

                                                           
  .٥٠١العدناين، معجم األغالط، ص   )١(
  .٥٠٠العدناين، معجم األغالط، ص  )٢(
  .٥٠٢-٥٠١العدناين، معجم األغالط، ص  )٣(



 ١٠

 قول العدناين٨-٢

وأنا أوثر وضع التنوين إما على طرف األلف : "قولوعلى الرغم من جتويزه الطريقتني يبني ما يفضله في
ـًا(األمين  ؛ ألن معظم املعاجم وجلّ أمهات كتب األدب )شعرا(، أو فوق احلرف الصحيح قبلها )كتابـ

يتقيد بأحد هذين الرمسني، وألن األلف، اليت قيل إا شيء يشبه كرسي اهلمزة، تظلّ ألفًا يتعذر ) مصدرا٤٧(
انت وحدها وفوقها تنوين الفتح، فنوفر بذلك على أنفسنا زيادة نوع جديد من األلف على التلفظ ا، إذا ك

أما تنوين النصب فأرى أن نثبته يف الكتابة دائما، إال يف الشعر حيث جيب . أنواعها األخرى االثنتني والعشرين
أنه ال داعي للتفريق بني واحلق . )١("قربا، وأجرا، وحنرا: املنصوب مثلأن مل كتابته على حرف الروي 

، واملسألة أفوق األلف يرسم التنوين أم قبلها؟ ووفق العدناين بلفت )فوق احلرف/طرف األلف األمين(احلالتني 
االنتباه إىل أن رسم التنوين فوق األلف قد يوهم بأنه األلف حرف منون يتلفظ به كغريه وهو كما قال ألف 

 .يتعذر التلفظ ا منونةً

 على احلرف تنوين املنصوبرسم مسوغات -٣

ته، والذي أراه جديرا  تعدد طرائق كتاب؛ ألنه ال خري يفرسم التنوين طريقةحنن حباجة إىل توحيد 
ومذهبه أن ترسم الفتحتان على احلرف احملرك . مذهب اخلليل بن أمحد وهو إمام العربيةعلى الرسم باالتباع 

  .ماهذا فتى رأيته قاد  :بالفتح منونا هكذا

 مسلمات ١-٣

  :هناك مجلة من املسلمات اليت ال بد أن تكون حاضرة يف الذهن عند املناقشة، وهي
 .الضبط بالشكل ترمجة للضبط بالنقط -١

  .هو نقط أيب األسود الدؤيل النقط األول املعترب-٢
  .تدل النقطتان أو الشكلتان على احلركة املتبوعة بالتنوين -٣
  .الوقف فرع على الوصل-٤
  :املسوغات٢-٣

  :مسوغاتمجلة الذي ارتضيته وأدعو إليه ويؤيد هذا املذهب 
 .طلب االطراد يف منط التشكيل �

  .مراعاة تقدمي حالة الوصل على الوقف �
 .دفع توهم حترك األلف أو تنوينِها �

  .درء فصل حركة عني االسم عنها �
  .دفع توهم انفصال احلركة عن التنوين �

                                                           
  .٥٠٢العدناين، معجم األغالط،   )١(



 ١١

  .ملخطوطةمتابعة رسم كثري من املصاحف ا �
 .متابعة رسم املصحف املتداول �

  .التنوين يف الكتابة احلاسوبيةرسم مراعاة  �
 :طلب االطراد يف منط التشكيل٢/١-٣

جعل تنوين االطراد مطلب من مطالب نشاط اإلنسان ومن أمهها اللغة نطقًا وكتابة ما أمكن ذلك، و
وتنوين ، زيد، عمرو :رفوع يرسم على احلرففيه طرد لطريقة التنوين كله؛ إذ تنوين املعلى احلرف املنصوب 

 مهزة على األلف يرسم على اهلمزة،السم آخره وتنوين املنصوب ، زيد، عمرٍو: ارور يرسم حتت احلرف
، وتنوين املنصوب للمختوم بتاء مربوطة )خطأً، جزاًء( :بعد ألف يرسم على اهلمزةاهلمزة وكذلك إن  جاءت 

 .زيدا، عمرا كتابا .لك حيسن رسم تنوين املنصوب على احلرفولذ .)شجرةً: (على التاء

 :اعاة تقدمي حالة الوصل على الوقفمر٢/٢-٣

دالة مزدوجة مؤلفة من عالمتني إحدامها الفتحتان لتدال على من حيث الرسم قد يكون تنوين املنصوب 
ن التنوين حسب الصرفيني التنوين يف حال الوصل واألخرى األلف لتدل على التنوين يف حال الوقف؛ أل

سواء أكانت عالمة نصب أو  فتحةالأما حسب األصواتيني فالتنوين حيذف ومتطل . القدماء يقلب إىل ألف
 .احملذوفالتنوين تعويضا عن  حركة عني االسم، وهي متطل

 :دفع توهم حترك األلف أو تنوينها٢/٣-٣

قد خيلق لنا ألفًا يتعذر نطقها، وهو رسم فوق األلف  رسم التنوينورد سابقًا ما نبه إليه العدناين وهو أن 
، أن األلف متحركة أو منونة أو أا قابلة العربية أصالمن الصغار أو من غري الناطقني بيوهم متعلمي القراءة، 

ال تليه احلركة؛ ولذلك ال ترد أول الكلمة بل  واملعروف املتفق عليه عند اجلمهور أن األلف حرف مد. لذلك
ليمكن التلفظ ا، وجعل التنوين على احلرف ال  )ال(ولذلك رمست يف األلفبائية هكذا  ؛وسطها أو ايتهايف 

 .األلف فيه دفع هلذا الوهم

  .درء فصل حركة عني االسم عنها ٢/٤-٣

ن أن الفتحتني يف اجلملة األوىل عالمة اإلعراب وتنوين أل) أكرمت زيدا، وكسرت عصا(الفرق بني التنوين يف 
وأما الفتحة األوىل يف اجلملة الثانية فهي حركة عني الكلمة وليست حركة إعراب . زيدا مفعول به منصوب

أما . هو تعويض عن التنوين يف حالة الوقف) زيدا(واأللف يف . ألن املقصور ال تظهر عليه احلركات بل تقدر
كلمة احملذوفة؛ وقد أبقي عليها يف رسم فليست للتعويض من التنوين بل هي صورة الم ال) عصا(األلف يف 

) واو(ومن أجل ذلك جند أم رمسوا األلف مشالة ملا المه . الكلمة ألا تعود عند الوقف وحذف التنوين
هذه : ولذلك جند هيئة االسم واحدة يف كل أعاريبها فتقول يف الرفع). فتى(مثل ) ياء(ورمسوها ياء ملا المه 

ولو كانت للتعويض ما اجتمعت مع التعريف . كسرت عصا: صا، ويف النصبضربت بع:عصا، ويف اجلر
فإذا عرفنا ذلك سهل علينا أن نفهم وجوب . ؛ ألن التعريف والتنوين متعاقبان)الفىت(و) العصا(بالالم كما يف 



 ١٢

ن، وتبني على عني الكلمة؛ ألن إحدامها حركة العني واألخرى عالمة التنوي) فتى(و) عصا(رسم الفتحتني يف 
من يضعهما على األلف يفصل بني العني وحركتها؛ ويوهم أن املقصور منصوب يف كل أحواله ألن  لنا أنّ

  .  الفتحتني على األلف إمنا تكونان للمنصوب
 :ع توهم انفصال احلركة عن التنويندف٢/٥-٣

؛ ولذلك جند من رسم التنوين على األلف قد يوهم القارئ أن التنوين شيء غري حركة احلرف السابق
رسم الفتحة على احلرف مث رسم الفتحتني على األلف متومهًا أن الفتحتني للتنوين وحده، وهذا خطأ وقد 

 .أشار إىل مثل هذا الوهم الداين يف حديثه عن النقط، ويف رسم التنوين على احلرف دفع لذلك الوهم

 :عة رسم كثري من املصاحف املخطوطةمتاب٢/٦-٣

املصاحف املخطوطة والكتب املخطوطة األخرى ترسم التنوين على احلرف، ويف رسم جند كثريا من 
 :وهذه أمثلة منها. التنوين على احلرف متابعة هلا 

 مثال للتنوين على احلرف

  
  



 ١٣

 لف املشالةمثال للتنوين على احلرف قبل األ

  
  

 على احلرف قبل ألف مشالة مثال للتنوين



 ١٤

 
  
 :متابعة رسم املصحف املتداول٢/٧-٣

يرسم تنوين املنصوب يف مصحف خادم احلرمني فوق احلرف وهو مصحف متداول عامليا وجدير بنا أن 
 :وهذا مثال منه. نتابعه يف رسم تنوين املنصوب

 رسم التنوين يف مصحف خادم احلرمني



 ١٥

 
 
 التنوين يف الكتابة احلاسوبيةمراعاة ٢/٨-٣

يتدخل احلاسوب يف ضبط أسطر الصفحة؛ فيعاجلها بإضافة مدات يف احلروف املتصلة، وإن جعل 
أما رمسه فوق احلرف فال يبعده عنه بل يبعد .)كتابـاً(: رف كما يفالتنوين فوق األلف قد يبعده عن احل

  .)كتابـا(: األلف وحدها
  املآخذ عليهااخلليل و طريقةرد حجج ٤

رمز "عنوانه  لرسم التنوين على األلف أنصاره املتعصبون له تعصبهم للعادة املألوفة، وقد قرأت حبثًا
، للدكتور سعود بن عبداهللا آل حسني، نشر يف جملة الدراسات اللغوية، "التنوين يف العربية ومواضعه الكتابية

عن طريقة اخلليل يف  ٢٠٢وبدأ الباحث كالمه يف ص  .م، الد الثامن العدد الرابع٢٠٠٦/ ه١٤٢٧سنة 
  .رسم تنوين املنصوب على احلرف وناقش احلجج اليت حيتج ا من يذهبون إىل ذلك

  احلجة األوىل١/١-٤



 ١٦

حلرف والتنوين تابع أن احلرف املتحرك ما قبل األلف أما األلف فساكنة وحق احلركة أن تكون على ا"وهي  
ولكين أنقط على األلف ألين إذا وقفت قلت عليما فصار "واكتفى الباحث برد اليزيدي . )١("للحرف الصحيح

". عليم يعين بغري ألف: ولو كان على ما قال اخلليل لكان ينبغي إذا وقف أن يقول: ألفا على الكتاب،قال
للغة يف األصل منطوقة والكتابة مهما كان شكلها تابعة األمر األول أن ا: وقول اليزيدي ليس بشيء ألمرين

للمنطوق واألمر الثاين أن القارئ عند الوقف ال يزيل التنوين كما هو احلال يف الرفع واجلر ولكنه حيوله إىل 
  .األلف الذي يراه آخر اللفظ

  احلجة الثانية١/٢-٤

ال األلف ليس حم"، وردها بأن )٢("حنملها حركتني أن األلف ساكنة ال تتحمل حركة واحدة فكيف"وهي 
وهو الذي جعل بعض  ،، وكالمه ال يدفع توهم أن األلف متحركة منونة)٣("للحركة بل هي كرسي إمالئي هلا

ألنه  ؛فراح يرسم فتحة على احلرف املتحرك قبل األلف ،الناس يتوهم أن احلركتني على األلف رمز تنوين فقط
للحركة والتنوين من إزالة للحركة عن احلرف  ايفى ما يف جعل األلف كرسوال خي ،ينطق بالفتحة قبل التنوين

مث مل احلاجة إىل كرسي . بل احلركة والتنوين انفالكاتب بوضعه الفتحتني على األلف مل يرسم تنوي ،املتحرك
 غييل حيمل الفتحتني ايوكون األلف كرس ؟تان والكسرتان مع احلرف بال كرسيللفتحتني وقد جعلت الضم

  .افًوظيفته وهي أنه التنوين نفسه وق
  احلجة الثالثة ١/٣-٤

يوجد "رور بأنه اخيتلف عن املرفوع و املنصوب ورد هذه احلجة بأن .)٤("أن تطرد طريقة كتابة التنوين"وهي 
 حرف جاء يف اآلخر، ومراعاة االطراد يف كون الشكل يف رمز التنوين آخر حرف يف الكلمة أوىل من مراعاة

غري مقبول ألن ألف التعويض ليس بآخر أحرف الكلمة،  ردوهذا . )٥("أن يكون التنوين على موضع اإلعراب
ومع هذا فآخر أحرف االسم يبقى مع . سابق يف وجوده التنوين وهذا باطلوقوله هذا يوهم كما أسلفنا أنه 

والفتحتان مها حركة إعراب  ،لهأما هذه األلف التعويضية فهي التنوين نفسه فيزول بزواو ،تعريف االسم
  .وحركة اإلعراب أوىل أن تكون على احلرف املعرب ،وتنوين

  ابعةاحلجة الر ١/٤-٤

                                                           
مركز امللك فيصل (الدراسات اللغوية جملة سعود بن عبداهللا آل حسني، رمز التنوين يف العربية ومواضعه الكتابية،   )١(

  .  ٢٠٤-٢٠٣ص، ٢، ع٨م  )م٢٠٠٦الرياض، / حوث والدراسات اإلسالميةللب
  .٢٠٤، صآل حسني، رمز التنوين  )٢(
  .٢٠٤، صآل حسني، رمز التنوين  )٣(
  .٢٠٤، صآل حسني، رمز التنوين  )٤(
  .٢٠٤،صآل حسني، رمز التنوين  )٥(



 ١٧

وهذا خمالف ملا عليه اإلمالء يف العربية، فقواعد اإلمالء مبنية . مراعاة تقدمي حالة الوقف على الوصل "وهي
يف احلاشية هذه احلجة يل ولكن احلجة كما  وقد نسب. )١("على مراعاة حال الكلمة عند الوقف ال الوصل

ة وهذا ما يفهم من ، ولعل مرد اخلطأ إىل الطباع)٢("على الوقف الوصلمراعاة تقدمي حالة "وردت عندي هي
فالوصل أول والوقف ثان، وال يكون . يف قويل خمالفة لتلك القواعد ولكنه ترتيب هلاوليس . رده هذه احلجة

 تقدمي حالة الوصل على الوقف أن الوصل أهم من الوقف بل يعين أن األصل وليس قويل. وقف إال عن وصل
وجيوز ) زيدا(أصل  )أكرمت زيدا وأعنته على أمره: (قولنا فعند. الوصل والوقف حالة أخرية تلي الوصل  وه

عالمة ا أل، ولذلك حسن أن تكون الفتحتان ومها عالمة الوصل أوالً مث األلف بعدمها )زيد( يل الوقف
وكان :"قوله  ينعن الدا ٩س  ٢٠٩وقد نقل الباحث يف ص . الوقف، وال غرو فحالة الوصل قبل الوقف

  ".النقط، كما قدمناه، موضوعا على الوصل دون الوقف، بدليل تعريبهم أواخر الكلم وتنوينهم املنون منها
  احلجة اخلامسة٥/ ١-٤

أن "ويتصور  "أن التنوين شيء غري حركة احلرف السابق أن رسم التنوين على األلف قد يوهم القارئ"وهي 
يء آخر والفرق ألن حركة اإلعراب شيء والتنوين شهذا القول ينهي حجة رسم التنوين على احلرف املنون 

يأىب أن جيعال شيئًا واحدا، واقتراما يف الكتابة ال يعين أما شيء  ويةبينهما يف الطبيعة الصوتية والوظيفة النح
وهو ما  ،فلست أقصد بالتنوين الصوت ،ويف فهم كالمي والرد عليه شيء من املغالطة والتناقض. )٣("حدوا

قصده هو أن يتوهم من يرى رسم فتحتني على أوما  ،وال أحد جيادل يف اختالف الفتحة عن النون ،يسمع نونا
وال أحد يزعم  ،لفتحة والتنوين معاوقد جرى اإلمجاع على أن الفتحتني رمز ل ،أما رمز للتنوين وحده أللفا

وال أعلم كيف تنتهي حجة رسم التنوين على احلرف وهي جارية يف  ،أن اقتراما يدل على أما شيء واحد
يف الكتب املطبوعة فهو يرى كيف  احثوأما هذا التوهم الذي ذكرته فشواهده بني يدي الب. حالة الرفع واجلر

وجتاهل ! نصوب وفتحتني على األلف فهل يريد الباحث مثل هذا الرسم؟يرسم الناس فتحة على احلرف امل
الثقافية وهي مرجع أحال إليه يف حواشيه، وهي متعلقة  الةالباحث حجة أخرى وردت يف البحث املنشور يف 

وتنوين املنصوب يرسم على مهزة آخر االسم وكذلك إن جاءت : "بأمر االطراد يف رسم التنوين وهي قويل
  .ولو كان الرسم على األلف هو اَألوىل ما حذفت). خطأً، جزاًء: (ألف يرسم على اهلمزة بعد 

  مآخذ على طريقة اخلليل٢-٤

  : ٢٠٥الباحث يذكر بعض ما يؤخذ على هذه الطريقة الصحيحة فقال يف ص  وعاد
  تبطل معىن رسم األلف٢/١-٤

                                                           
  .٢٠٥، صآل حسني، رمز التنوين  )١(
  .لبحثمن هذا ا ٢/٢-٣انظر املدخل   )٢(
  .٢٠٥، صآل حسني، رمز التنوين  )٣(



 ١٨

 الرسم هي مراعاة الوقف كما مر، وكتابة أن العلة يف كتابة األلف يف-١"يأخذ الباحث على طريقة اخلليل
مبينا اخللل يف  - رمحه اهللا -التنوين على احلرف الصحيح قد يظهر أن األلف رمست ألمر آخر، يقول الداين 

احلرف املتحرك فيه بالنقطتني فإن األلف املرسومة بعده بتعريتها من ذلك ختلو من  دأما أن ينفر:(هذا املذهب
وما ذهب إليه الداين وهم ال دليل عليه؛ إذ مل . )١(")أديته رمست، فبطل معىن الرسم بذلكاملعىن الذي ألجل ت

مبثل هذا  شبثرد يف كثري من املصاحف والكتب، والتخيتلط على الناس أمر هذه األلف يف هذا الرسم املطّ
  .الظن ال فائدة منه

  الشذوذ عن طريقة الكتابة العربية ٢/٢-٤

تابة العربية يف مجيع مراحلها جتعل البدل واملبدل منه، والعوض واملعوض عنه، الكأن -٢"يذهب الباحث إىل
واملسهل واملسهل عنه يف مكان واحد عند الكتابة، وذلك لكي يتمكن القارئ من االختيار، وقواعد رسم 

ت هذه احلال وإذا كان...ما تسهل إليه  حبسباهلمزة يف العربية تشهد هلذا فهي ترسم على واو أو ألف أو ياء 
يف وضع احلرف وما يسهل إليه يف مكان فهل األجدى أن يشذ التنوين عن هذا القياس فريسم التنوين يف مكان 

وأقول إن . أقول كنت وددت لو مثل للبدل واملبدل منه والعوض واملعوض عنه . )٢("واأللف يف مكان آخر؟
املنصوب ال وتنوين .  هما من حيث الرسم حركةحرف وأما الفتحتان ف اهلمزةهذا القياس قياس مع الفارق ف

وال يعين رسم التنوين على احلرف املنون أن التنوين رسم يف ). جزاًء(، وقد مر معنا مثل يرسم ألفًا يف كل حال
وأما . ولكنهما خضعا للترتيب فالتنوين يليه األلف ؛مكان واأللف رسم يف مكان آخر بل رمسا يف مكان واحد

هو أمر فيه زعم أن الفتحة اإلعرابية فعلى األلف حبجة أن التنوين حيول ألفًا كما تسهل اهلمزة الفتحتني  رسم
  .ري القارئ أن التنوين وحده حتول إىل ألفيإىل ألف مع الفتحة األخرى؛ ولكن جعل األلف وحدها  حتولت

  كتابة حرف على حرف ٢/٣-٤

ملتحرك ليس برمز إعراب فحسب، وال هو حبركة له على احلرف اأن الرمز الذي يرى جع- ٣"ويرى الباحث 
قصرية فقط، بل رمز لصوت صامت ساكن وهو التنوين، ومل تعهد كتابة حرف على حرف، وهو ليس بدال 

حرف اإلعراب وال  غريوهذه حجة مردودة إذ مل يعهد رسم حركة اإلعراب على . )٣("منه وال مسهال عنه
حرف إعراب، ومن املغالطة اخللط بني الصوت والرمز فالتنوين ) ازيد(أظن الباحث يزعم أن األلف يف مثل 

وإن يكن صامتا فقد رمز له حبركة واحلركات يف الكتابة العربية ترسم على احلروف والباحث يعلم بال جدال 
هو صامت ومع ذلك ال ينكر الباحث رسم الضمتني على  الذيأنّ الضمتني كالفتحتني رمز للحركة وللتنوين 

  ).زيد(يف مثل  احلرف

                                                           
  .٢٠٥، صآل حسني، رمز التنوين  )١(
  ٢٠٥،صآل حسني، رمز التنوين  )٢(
  .٢٠٦، ص آل حسني، رمز التنوين  )٣(



 ١٩

  ضعف تبعية التنوين لإلعراب ٢/٤-٤

األوىل داللة على اإلعراب والثانية داللة على : أن رمز التنوين عبارة عن عالمتني-٤"يذهب الباحث إىل 
مة النصب؛ ألن وجودها اج إىل عالالتنوين، وما دامت األلف بارزة يف آخر االسم فموضع اإلعراب ال حيت

ذا؛  يضعفوأقول إنه ال . )١("ذا فاحتجاجهم بأن التنوين تابع لإلعراب يضعف ذاحتصيل حاصل، وعلى ه
وأما أن موضع اإلعراب ال حيتاج إىل عالمة . تنوين املرفوع وارور واملنصوبفاملسألة شاملة للتنوين كله 

هلون ما قاله فتخالفه أيدي بعض الناس اليت جعلت فتحة يف موضع اإلعراب وفتحتني على األلف ألم جي
  .الفتحتني على احلرف إثباتالباحث من ازدواجية العالمة، وال يدرأ هذا اخلطأ سوى 

  جعل التنوين على حرف ليس بآخر ٢/٥-٤

أن التنوين بطبيعته نون ساكنة تلحق اآلخر، وحلوقها اآلخر ال يؤيد أن جيعل رمزه على -٥"يذهب الباحث إىل 
وأقول له نعم، وال أحد يزعم أن التنوين يوضع على حرف ليس بآخر . )٢("احلرف املتحرك الذي ليس بآخر

على آخر حرف متحرك وهو  رسومم) زيدا(بل يوضع على حرف اإلعراب الذي هو حرف آخر فالتنوين يف 
  ).جزاًء(الدال كما أن اهلمزة آخر حرف متحرك يف 

  وبال تراعي الفرق بني تنويين املرفوع وارور وتنوين املنص٢/٦-٤

رور انه مع املنصوب، فهو مع املرفوع ورور خمتلف عارفوع وأن شأن التنوين مع امل-٦"ذهب الباحث إىل
على آخر الكلمة ألنه ال حرف بعده فيكون عليه، وأما يف حالة النصب فيوجد حرف احلرف بعد املنصوب 

من  لعلت ما يكفي لبيان فساده، ووكنت قد أوردت هذا النص أعاله وكتب. )٣("ميكن أن توضع عليه العالمة
املفيد القول هنا إن التنوين الذي هو صوت صامت كما ردد الباحث هو من الناحية الصوتية حيذف عند 
الوقف وحتذف معه احلركة يف حاليت الرفع واجلر، فيكون آخر أحرف اللفظ ساكنا بتعبري النحويني أما يف حالة 

مجهورهم فال حيذفون احلركة بل حيذفون  ماالتنوين واحلركة معا، وأحتذف ) ربيعة(النصب فقلة من العرب 
ولو رمسنا . التنوين وحده و ميطلون الفتحة فتسمع هذه الفتحة الطويلة اليت هي عوض بطوهلا من التنوين 

  :التنوين نونا لغرض البيان لكتبنا هذا البيان الصويت
  دزي=  ∅∅ َ ي د - ز> ) عند الوقف(ُ ن –َ ي د – ز
  زيدا= َ –َ –َ ي د –ز ) بالتعويض( ∅َ –َي د –ز ) عند الوقف) َ ن–َ ي د – ز

  االحتجاج بشكل املصحف٢/٧-٤

                                                           
  .٢٠٦، صآل حسني، رمز التنوين  )١(
  .٢٠٦، صآل حسني، رمز التنوين  )٢(
  .٢٠٦، صآل حسني، رمز التنوين  )٣(



 ٢٠

أن رسم املصحف وشكله ال يصح أن يكون حجة لدعم هذا الرأي وتقويته، وذلك - ٧"يرى الباحث 
ب اهللا عز وجل ال يقاس وجدنا كتا: (أن رسم املصحف ليس مما يقاس عليه، يقول ابن درستويه- أ:ألمرين

األمر اآلخر جنيب  وردوقبل أن ن. )١(")هجاؤه وال خيالف خطه، ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودع املصحف
وهذا ما يفهم من قول ابن درستويه، وال  ،عن هذا فنقول إن رسم املصحف يف احلروف واهلجاء ال يقاس عليه

، ومن املعلوم أن النقط استحدثه أبو األسود، )الشكل( ركاتأحد ينازع يف هذا، وليس يف ذلك إشارة إىل احل
وال يقاس عليه، والباحث يعلم هذا فقد ذكر يف  يغريوطوره اخلليل وليس داخال يف الرسم العثماين الذي ال 

ومعىن هذا ". مع أن الضبط بالشكل اصطالح متأخر وليس من الرسم العثماين"قوله  ٢٠٥من ص  ٣احلاشية 
وحني ندعو إىل متابعة املصحف املتداول من . مل قول ابن درستويه ما ال حيتمليناقض نفسه وحيأن الباحث 

احلرف فلسنا خنالف القياس، ولو رأى الباحث كيف تكتب اآليات يف كثري من  لىحيث إثبات التنوين ع
الفتحتان على األلف  الكتب بل لو رأى املصاحف املتداولة على الشبكة العنكبية هلاله األمر ولرأى كيف ترسم

 نوذا تعددت أشكال رسم املصحف احلاسويب بني أيدي الناس لغياب املوقف الصحيح من رسم تنوي
  .املنصوب بعامة

على األلف : األول: أن موضع رسم التنوين وعلمه يف القرآن الكرمي على وجهني - ب: "الباحث قالو
احلرف الذي قبل األلف وهو املشهور عند املتأخرين، وقد هو جعله فوق : وهو املشهور عند القدماء، والثاين

وأقول إن الداين . )٢("بفعل من تأخر جأوضح هذا الداين والتنسي، واالحتجاج بفعل السلف أقوى من االحتجا
مل يوضح ذلك على الصورة اليت فهم منها الباحث ما فهم ولنسأل أنفسنا أهناك أقدم من نقط أ يب األسود 

ليه اخلليل وكتبت عليه مصاحف كثرية فكيف يوصف مثل هذا بأنه فعل املتأخرين، ومع ذلك الذي تابعه ع
ألن فعل السلف عمل بشري قابل للتطوير والتحسني، ولوال  دودفقوله إن االحتجاج بفعل السلف أقوى مر
يتخذه الناس وهذا رسم املصحف العثماين من فعل السلف ومل . حركة التطوير ملا تقدمت البشرية قيد أمنلة

حجة يف الرسم بل خالفوه، ولكن خمالفة رمسه يف اهلجاء ال تعين خمالفته يف رسم احلركات أو بعض ما جنده 
  .طرائق كتابة احلركات فيه مننافعا 

كرمي يؤثر فيها حال احلرف األول من الكلمة ن هيئة رسم التنوين يف القرآن الأ-٨: "الباحثيذكر و
فإن وليه حرف من باقي احلروف ...إذا وليه حرف من حروف احللق (ً) متراكبا  الالحقة، فالتنوين يكتب

وحاضرة، فال يسوغ أن يبعد رمز التنوين  اةوإذا كانت هذه العلة مراع... (ََ) العربية كتب رمز التنوين متتابعا
ف، وتكون األلف، ويفصل بينه وبني احلرف الذي يتأثر به من الكلمة الالحقة فيجعل على احلرف السابق لألل

                                                           
  .٢٠٦، صتنوينآل حسني، رمز ال  )١(
  .٢٠٧، صآل حسني، رمز التنوين  )٢(



 ٢١

وأقول إن هذا الطريقة يف رسم التنوين خاصة باملصحف لغرض إحكام . )١("فيذهب الغرض من رمسه متتابعا
واملسألة اصطالح فمىت عرفت أن تتابع احلركتني يف املصحف له غرض خيتلف  عاديةاألداء وال تلزم يف الكتابة ال

أمر ما يسوغ فإنه ميكن القول إنه ال يسوغ إبعاد  عن غرض تركبهما عرفت وجه الصواب، وإن يكن األمر
وال أدري من أي جهة تعد هذه الطريقة يف رسم التنوين يف املصحف . حركة اإلعراب عن حرف اإلعراب 

ألنك إن جعلت احلركتني على األلف ومل تتابعهما أو  ؛رسم الفتحتني على احلرف املنصوب على طريقة أخذًام
والتنوين بنوعيه املتراكب واملتتابع ليس مرسوما على األلف يف مصحف . أيضا تركبهما فإن الغرض فائت

  .خادم احلرمني
  مرجحات طريقة اليزيدي  ٥

، قال امعتمدا على تأييد الداين هلبعد نقده لطريقة اخلليل إىل تأييد طريقة اليزيدي الباحث  وعمد
واحلق أن . )٢("جه أقوى الوجوه وأعدهلا فيما أرىوهذا الذي أورده الداين هو الذي جيعل هذا الو: "الباحث

من يقرأ قول الداين ال جيد ما جيعل هذا الوجه أقوى؛ فالداين ال يزيد على شرح هذا الوجه وتفضيله على 
  .قوي الوجه وترجحه، وأكتفي ببعضهاالباحث أمورا أخرى يراها ت وذكر .غريه

  توافق املكتوب واملنطوق١-٥

توافق املكتوب واملنطوق عند األخذ به يف الكتابة، وحتقيق هذا ": الفتحتني على األلف يقول الباحث عن وضع
هذا وهم فاملكتوب على هذا الوجه خمالف للمنطوق؛ ألن : وأقول. )٣("أمر مطلوب، وأصل مرغوب إذا أمكن

ت لكان جيب املنطوق إما نون يف الوصل أو ألف يف الوقف، ولو أريدت املطابقة قياسا على نطق األصوا
واخلالصة أن الكتابة اصطالحية وقد . بالتنوين؛ ألنّ كل حرف حتمل حركة نطقت بعده تلواإخراج األلف م

قدم الباحث نفسه يف حبثه ما يبني أنه من املستحيل املطابقة التامة بني املكتوب واملنطوق، ولعل كتابة التنوين 
إىل احلرف املنون مث يأيت األلف الذي هو االختيار الثاين عند على احلرف أقرب إىل حتقيق الغرض؛ ألا أقرب 

  .ويدل تواليهما منفصلني ال متراكبني أما لغرضني خمتلفني. الوقف
   الوضوح٢-٥

على القارئ عند األخذ به، فالقارئ إما أن خيتار  اإلاموضوحه وانتفاء "من املرجحات يف رأي الباحث 
. )٤("تنوين عند الوصل، ووقوعهما يف حمل واحد أدلّ للقارئ على هذا االختياراأللف عند الوقف، أو ينطق بال

وأقول إن هذا وهم بل العكس صحيح؛ ألن وجودمها يف حمل واحد مربك للقارئ ومن أجل ذلك نرى كثريا 

                                                           
  .٢٠٧، صآل حسني، رمز التنوين  )١(
  .٢١٠،ص آل حسني، رمز التنوين  )٢(
  .٢١٠، ص آل حسني، رمز التنوين  )٣(
  .٢١٠، صآل حسني، رمز التنوين  )٤(



 ٢٢

باحث القراء ال حيول التنوين عند الوقف إىل ألف بل ينطق بالنون ألنه أمهل األلف وعدها حسب تعبري ال من
  .كرسيا للتنوين

  مذهب اجلمهور والسلف٣-٥

أنه مذهب اجلمهور من النحاة واللغويني ومذهب السلف من كتاب املصحف الشريف، كما "ويقرر الباحث 
نص عليه الداين والتنسي، وال يؤثر عليه أن اشتهر يف كتابة املصحف سواه يف العصور املتأخرة؛ ألن كتابة 

اهللا عنهم، وهي  ياس عليه، وألن احلجة باملصاحف القدمية اليت كتبها الصحابة رضاملصحف ورمسه ليس مما يق
اليت اطلع عليها الداين وأبو داود وغريمها من الشيوخ املقتدى م يف هذا الشأن، وهي جتعل رمز التنوين على 

ب اجلمهور من وأقول إنّ وضع التنوين على احلرف هو مذه. )١("األلف، كما مر يف قول الداين والتنسي
النحاة أيضا ومن أشهرهم اخلليل بن أمحد وقد اشتهر يف املصاحف املتقدمة واملتأخرة، وليس كما قال الباحث 

والعجب من تناقض الباحث حيث . مما يوهم القارئ ، فقد ابتدأ العمل به منذ أيب األسود واخلليل من بعده
وين على احلرف ويستشهد بكتابة املصحف حني يؤيد يقول إنه ال يقاس على كتابة املصحف حني يرد التن

أقوال الداين ما ال حتتمل ويزعم مزاعم ختالف ما نعرفه من  حيمل والباحث فوق ذلك ف،التنوين على األل
فهو يزعم أن مصاحف الصحابة اليت اطلع عليها الداين وأبو داود تضع التنوين على األلف  ،حقائق التاريخ

ما قاله  كلو. ط مل يستحدث إال يف وقت الحق كما هو مشهور من عمل أيب األسودفكيف يكون هذا والنق
وكان الذين عنوا بكتابة املصحف من الصحابة، رضي اهللا عنهم، قد : "قوله ٢٠٩الداين ونقله الباحث يف ص 

ياء تعود ألفا رمسوا بعد احلرف املتحرك يف مجيع ما تقدم ألفا، وهي اليت تعوض من التنوين يف حال الوقف أو 
  .لكتابة الصحابة؛ ألم كتبوا بال نقط اأما ما ورد بعد ذلك من قول الداين فليس وصفً". فيه
  دفع وضع ثالثة عالمات على احلرف٤-٥

أن احلرف الذي قبل األلف يشدد، والتشديد عالمة إدغام، وال ميكن حبال أن توضع الشدة "ويذكر الباحث 
رف املدغم، ولو وضعنا التنوين مع الشدة لصار على احلرف الواحد ثالث فوق األلف، وإمنا هي على احل

على التنوين، ودفع هذا  ةإحداها  للداللة على اإلدغام، والثانية للداللة على اإلعراب، والثالثة للدالل: عالمات 
: وأقول. )٢("اإلشكال ميكن يف أن توضع الشدة يف مكاا على احلرف املشدد نفسه ورمز التنوين على األلف

  ؟)برد/ رد(أليس هذا اإلشكال حاصالً عند الرفع واجلركما يف 
    خامتة

ختاما يكفي من حسنات رسم التنوين على احلرف أنا إذا كتبنا اآلية القرآنية بإمالئنا لن خنالف  أقول
أن نسلم من  ومن حسناته. بذلك شكل التنوين يف املصحف خمالفة كمخالفة من جيعل التنوين على األلف

                                                           
  .٢١٠، صآل حسني، رمز التنوين  )١(
  .٢١١،صآل حسني، رمز التنوين  )٢(



 ٢٣

وفيه متابعة ألول نقط وهو نقط . خطأ من يرسم فتحة على احلرف املنصوب؛ ألنه يرسم الفتحتني على األلف
أيب األسود، وفيه متابعة إلمام النحاة اخلليل بن أمحد، وعليه كتب ابن البواب املصحف، وهو من أشهر 

  .اخلطاطني يف تاريخ العربية ومصحفه بني أيدينا واحلمد هللا


