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Language Errors in Tombstone Inscriptions
(Taking the Tombstones at Sadah as a Semple) A Critical Study
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Abstract
Sadah is located in the western north of San’a, the capital of Yemen, and is considered to be the
country’s first city as regards number of tombstones scattered in the northern Cemetery known
as El ‘Arar and in its Southern Cemetery known as El Qaredeen. These 2 Cemeteries contain
thousands of tombstones. In addition, there are some 60 tombstones inside Al-Emam Al-Hady
Mosque.
This research studies 85 tombstones of Sadah Cemetery and Al Emam Al Hady Mosque.
Many previous studies have been concerned more about the context, type of calligraphies and
its decorative styles, names and titles of the deceased, its Quranic verses and religious sentences.
However, none of those studies were concerned with the grammatical mistakes in the inscription
of these tombstones.

مـقدمـــة
تعد مدينة �صعدة الواقعة �إلى ال�شمال الغربي من
العا�صمة �صنعاء بم�سافة 245كم 1،المدينة أ
الولى في
اليمن من حيث عدد ال�شواهد المنت�شرة في كل من:
جبانتها ال�شمالية المعروفة بمقبرة العرار ،وجبانتها الغربية
المعروفة بمقبرة القري�ضين (�شكل ،)1واللتين تحويان ما
بين �أربعة �آالف و�ستة �آالف �شاهد ح�سب تقديرات كل
من الدكتور محمد �سيف الن�صر (رحمه اهلل) ،والدكتور
�إبراهيم المطاع 2،وكذلك ال�شواهد الموجودة داخل
�شاهدا 3،ف�ض ً
ال عن
المام الهادي وعددها �ستون
ً
جامع إ
�شواهد حائط ال�شهداء الموجود �إلى الجنوب من الجامع،
و�شواهد القباب ال�ضريحية ،أ
وال�ضرحة الموجودة في
الم�ساجد أ
الخرى في المدينة.
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ورغم �أهمية المدينة بو�صفها واحدة من �أهم المدن
ال�سالمية في اليمن ،ورغم هذا العدد الكبير من النقو�ش
إ
ال�شاهدية الموجودة فيها� ،إال �أنه لم ُيدر�س منها �سوى مئة
و�أربعة وثالثين نق�شً ا �شاهديًا فقط ،موزعة على النحو آ
التي:
�شاهدا در�ست من قبل م�صطفى عبد اهلل �شيحة
 ت�سعونً
(رحمه اهلل) ،في الجزء أ
الول من كتابه ‘�شواهد قبور
�إ�سالمية من جبانة �صعدة باليمن’ ،وكان ينوي ن�شر
�شواهد �أخرى في الجزء الثاني من كتابه المذكور
لوال �أن وافته المنية قبل �إ�صداره.
�شاهدا در�ست من قبل محمد �سيف
 خم�سة ع�شرً
الن�صر �أبو الفتوح (رحمه اهلل) في كتابه ‘درا�سة
لمجموعة من �شواهد القبور بجبانة �صعدة في اليمن،
�سل�سلة درا�سات في آ
ال�سالمية اليمنية (.’)1
الثار إ

�أبجديات 2008

أالخطاء الكتابية يف الكتابات ال�شاهدية يف اليمن

(�شكل  )1خريطة مدينة �صعدة القديمة ُمبينًا عليها موقع الجبانتين (عن محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية).
�شاهدا در�ست من قبل �إبراهيم �أحمد
 �ستة ع�شرً
�شاهدا منها في ر�سالته التي نال
المطاع :ثالثة ع�شر
ً
بها درجة الدكتوراة من جامعة جنوب الوادي
المام
 م�صر �سنة 2000م ،والمو�سومة بـ ‘جامع إالهادي �إلى الحق والمن�ش�آت المعمارية الملحقة به
في مدينة �صعدة باليمن’ ،و�شاهد واحد في كل من:
الكليل ،العدد  ،27خريف ()2002؛ ومجلة
مجلة إ
الم�سند ،العدد  ،)2004( ،2ومجلة �أبجديات،
العدد �( ،1أكتوبر) .2006
 ثالثة �شواهد در�ست من قبل علي �سعيد �سيف فير�سالته التي نال بها درجة الدكتوراة من جامعة �صنعاء
�سنة 1998م ،والمو�سومة بـ أ
‘ال�ضرحة في اليمن من
القرن الرابع الهجري وحتى القرن العا�شر الهجري’.
 ع�شرة �شواهد در�ست من قبل محمد عبد الرحمنالثنيان ،وم�شلح بن كميخ المريخي في كتابهما ‘نقو�ش

العدد الثالث

�إ�سالمية �شاهدية م ؤ�رخة من جبانة �صعدة في اليمن’،
(.)2006
وقد تناولت الدرا�سات ال�سابقة �شواهد مدينة �صعدة
من حيث :الم�ضمون ،و�أنواع الخطوط ،و�أ�ساليبها،
و�سماتها ،وزخارفها ،وترجمة أ
العالم ،ون�سبهم،
ووظائفهم ،و�ألقابهم ،و�أنواع الن�صو�ص الدينية آ
كاليات
القر�آنية ،والعبارات الدينية ،و�أ�ساليب الت أ�ريخ المتبعة على
4
ال�شواهد.
ولم تتناول تلك الدرا�سات ب�شكل مف�صل أ
الخطاء
اللغوية التي ا�شتملت عليها كتابات ال�شواهد ،و�إن �أ�شارت
�إليها �إ�شارات عامة وموجزة ،ومنها:
�إ�ضافة كلمة ‘هكذا’ بعد الكلمة الخط أ� للداللة على
ال�شارة في التعليق وال�شرح �إلى نوع الخط أ�
خطئها ،وعدم إ
ال�شارة �إلى وجود �أخطاء لغوية ب�شكل عام دون
وت�صويبه ،إ
تو�ضيح القواعد ال�صحيحة لكتابة الكلمات الخط أ� ،ومن

79

عبد اهلل عبد ال�سالم احلداد

ذلك ما ذكره م�صطفى �شيحة بقوله‘ 5وقد خلت ال�شواهد
من الهمزات في الكلمات الم�صاحبة لها ،و�إهمال الخطاط
لحرفي أ
دائما
اللف والياء الو�سطى ،وكتابة حرف ‘�إلى’ ً
‘�إال’ ،وو�ضوح بع�ض أ
الخطاء اللغوية العديدة ،و�سهو
الخطاط و�إ�سقاطه لبع�ض الكلمات’ ،وكذلك ما ذكره محمد
�سيف الن�صر بقوله‘ 6وقد وردت بع�ض أ
المالئية
الخطاء إ
والنحوية في ن�صو�ص هذه ال�شواهد كعدم كتابة الهمزات
في الكلمات ...وعدم �إثبات أ
اللفات الو�سطى ،و�إثبات
�ألف ‘ابن’ ،والخلط بين أ
اللفات الممدودة والمق�صورة،
وكتابة �أ�سماء أ
اليام باللهجة المحلية’ ،وما ذكره �إبراهيم
المطاع عن بع�ض أ
الخطاء ومنها :كتابة المق�صور ممدو ًدا،
وو�صل كلمة ‘تعالى’ ،وخلو الكلمات من الهمزات 7،فيما
لم يبين كل من :محمد الثنيان ،وعلي �سعيد �أنواع أ
الخطاء
الموجودة في ال�شواهد التي قاموا بدرا�ستها.
والحقيقة �أنه من خالل قراءة الدرا�سات ال�سابقة تبين
�أن درا�سة كل من�‘ :أبو الفتوح’ ،و’المطاع’ ،من �أكثر
الدرا�سات �إ�شارة �إلى أ
الخطاء اللغوية في تعاليقهما على
ال�شواهد التي قاما بدرا�ستها ،لكنهما لم يبينا نوعية تلك
أ
والمالئية ال�صحيحة.
الخطاء وقواعدها النحوية إ

ومن هنا جاءت الحاجة �إلى درا�سة أ
‘الخطاء الكتابية على
الكتابات ال�شاهدية بمدينة �صعدة’وبيان قواعد كتابتها النحوية
والمالئية ال�صحيحة ،وهو ما �سوف نتناوله في هذه الدرا�سة.
إ

التمهيد

�شاهدا من
تتناول هذه الدرا�سة خم�سة وثمانين
ً
�شواهد جبانة �صعدة وجامع الهادي ،وترجع جميعها �إلى
الفترة الممتدة من القرن الرابع وحتى القرن الثالث ع�شر
الهجريين ،موزعة على النحو آ
التي:
� -شاهد واحد من القرن الرابع الهجري.

8

� -أربعة �شواهد من القرن الثامن الهجري.

9
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�شاهدا من القرن التا�سع الهجري.
 ت�سعة وع�شرونً

10

�شاهدا من القرن العا�شر الهجري.
 ثالثة وثالثونً

11

� -ستة ع�شر �شاهدً ا من القرن الحادي ع�شر الهجري.

12

 �شاهد واحد من كل من القرنين الثاني ع�شر والثالث13
ع�شر الهجريين.
ومن خالل قراءة ال�شواهد ال�سابقة والدرا�سات التي
تمت عليها يمكن مالحظة آ
التي:
� -1إن معظم ال�شواهد المدرو�سة ترجع �إلى القرون
الهجرية الثالثة :من التا�سع وحتى الحادي ع�شر،
هذا من ناحية ،ومن ناحية �أخرى يعد �شاهد قبر عبد
اهلل بن الح�سين (ال�شاهد  )75الم ؤ�رخ ب�سنة 344هـ
�أقدم ال�شواهد المدرو�سة من مدينة �صعدة ،و�أحدثها
�شاهد قبر �إ�سحاق بن عبا�س بن �إ�سماعيل بن علي بن
القا�سم (ال�شاهد  )80الم ؤ�رخ ب�سنة 1282هـ.
� -2إن ال�شواهد المدرو�سة في هذا البحث موزعة على
�شاهدا لمتوفين من الذكور منهم:
ت�سعة و�أربعين
ً
ثالثة من أ
الئمة 14،و�شريف واحد 15،و�ستة من
18
أ
المراء 16،واثنان من الق�ضاة 17،و�أحد ع�شر فقي ًها،
20
و�أربعة من ال�شيوخ 19،وثالثة من ال�شباب،
وثمانية من أ
الطفال 21،و�أحد ع�شر فرداً غير محدد
بال�ضافة �إلى �ست وثالثين امر�أة منهن:
ال�صفة 22،إ
24
خم�س وثالثون من الحرائر 23،و�أ ََمة واحدة.
� -3إن معظم ال�شواهد المدرو�سة كتبت بالخط الثلث
تركيبا خفيفًا ،و�إن وجدت بع�ض الكلمات
المركب
ً
�أو العبارات التي نفذت بالخط الكوفي في بداية
والجالل لبع�ض
ال�شاهد كنوع من الزخرفة والتبجيل إ
25
العبارات.
� -4إن ال�شواهد المدرو�سة من جبانة �صعدة وعددها
�شاهدا ال ت�شكل �سوى ما ن�سبته
مئة وثمانية ع�شر
ً

�أبجديات 2008

أالخطاء الكتابية يف الكتابات ال�شاهدية يف اليمن

‘’%2.95 - %1.96من مجموع �شواهد الجبانة
البالغ عددها ما بين �أربعة �آالف �إلى �ستة �آالف
المام
�شاهد ،كما �أن ال�شواهد المدرو�سة من جامع إ
�شاهدا ال ت�شكل �سوى
الهادي وعددها �ستة ع�شر
ً
ن�سبة  %26.16من مجموع �شواهد الجامع البالغ
�شاهدا ،وال ت�شكل ن�سبة ما در�س من
عددها �ستين
ً
�شواهد الجبانة والجامع �سوى ‘،’%3.3 - %2.21
كثيرا �إذا ما �أ�ضيفت
ويمكن �أن تقل هذه الن�سبة ً
ال�شواهد الموجودة في كل من :حائط ال�شهداء،
أ
وال�ضرحة الموجودة في
والقباب ال�ضريحية
م�ساجد �صعدة أ
الخرى.
 -5احتواء معظم ال�شواهد المدرو�سة على �أخطاء
لغوية :نحوية و�إمالئية ،وبع�ض هذه أ
الخطاء كانت
موجودة على الكتابات أ
الولى للم�صاحف والن�صو�ص
وال�شواهد التي ترجع �إلى القرون أ
الولى من الع�صر
ال�سالمي ،وكانت حينذاك ال تعد �أخطا ًء ،ألنه لم
إ
تقعيدا كام ً
ال ،وبما
يكن قد تم بعد تقعيد اللغة العربية
ً
�أن �شواهد �صعدة المدرو�سة ترجع – �أربعة وثمانون
�شاهدا – �إلى
�شاهدا من مجموع خم�سة وثمانين
ً
ً
القرون من الثامن وحتى الثالث ع�شر للهجرة /الرابع
ع�شر وحتى التا�سع ع�شر للميالد؛ �أي �إلى ما بعد
ن�ضوج اللغة العربية واكتمال قواعدها ،ف إ�ننا نعدها
من أ
الخطاء.
وبما �أن تلك أ
الخطاء لم تنل حظها من الدرا�سة
الت�شخي�صية والتحليلية ،فقد دفعت الباحث �إلى محاولة –
محاولة �أولية –26لدرا�ستها ب أ��سلوب يعتمد على التحليل
اللغوي ال على أ
ال�سلوب المتبع في درا�سة ال�شواهد ،ويق�صد
به درا�سة ال�شواهد من حيث ال�شكل والم�ضمون فقط.
وبنا ًء على ذلك يمكن تق�سيم هذه الدرا�سة �إلى ثالثة
مباحث رئي�سة :يتناول المبحث أ
الول منها� :أخطاء في
الممدود ،والمق�صور ،والفعل المعتل ،والحروف،
العدد الثالث

ويتناول المبحث الثاني� :أخطاء في المذكر والم ؤ�نث،
وحروف الجر ،وال�ضمائر ،فيما يتناول المبحث الثالث:
أ
المالئية.
الخطاء إ
أ�و ًال :أ�خطاء في الممدود ،والمق�صور ،والفعل المعتل،
والحروف

ا�شتملت ال�شواهد المدرو�سة في هذا البحث من مدينة
�صعدة على ثالثة �أنواع من أ
الخطاء في كتابة الممدود
والمق�صور ،والفعل المعتل ،والحروف ،وهو ما �سوف
نتناوله في المطلبين آ
التيين:

� -1أخطاء المد والق�صر

يق�صد بالممدود‘ :كل ا�سم ُمعرب �آخره همزة قبلها
�ألف زائدة� ،سواء �أكانت همزة المد �أ�صلية �أو منقلبة عن
�أ�صل �أو زائدة للت أ�نيث’ 27،ويق�صد بالمق�صور‘:كل ا�سم
معرب �آخره �ألف الزمة’ 28.وقد ا�شتملت �شواهد �صعدة
على �أربعة �أنواع من �أخطاء المد والق�صر:

النوع أ
الول :كتابة الممدود مق�صو ًرا

ويق�صد به� :أن الكلمة في أ
ال�صل منتهية ب أ�لف
ممدودة ،بينما كتبت على ال�شواهد ب أ�لف مق�صورة،
ومن ذلك:
-1كتابة كلمة ‘الدنيا’ ب أ�لف مق�صورة ‘الدنيى’
على ال�شواهد ( )68 ،39 ،33التي تعود �إلى القرن
العا�شر الهجري/ال�ساد�س ع�شر الميالدي ،وال�شاهدين
( )81 ،46اللذين يعودان �إلى القرن الحادي ع�شر
الهجري /ال�سابع ع�شر الميالدي�( .شكل)2

(�شكل  )2كلمة الدنيا مكتوبة (الدنيى) (عن �إبراهيم المطاع� ،شاهد قبر
أ�حمد بن القا�سم).
81
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يرى �إبراهيم المطاع �أن ال�سبب في كتابة كلمة
وتحقيرا
ت�صغيرا لها
‘الدنيا’ ب أ�لف مق�صورة ‘ربما
ً
ً
ل�ش أ�نها’ 29،ويمكن قبول هذا الر�أي عند كتابة هذه
الكلمة في ن�صو�ص ال عالقة لها بالقر�آن الكريم كما
في ال�شاهد الذي تناوله حيث وردت الكلمة في ال�شطر
أ
الول من البيت ال�ساد�س من الق�صيدة المرثية ،لكن
�أن تكتب هكذا في آ
اليات القر�آنية كما في قوله تعالى
اع ا ْلغ ُُرورِ ’ 30،على ال�شاهدين:
‘و َما ا ْل َح َيو ُة ُّ
الد ْن َيا ِ�إال َم َت ُ
َ
وة
( )68 ،39وفي قوله تعالى ‘ َل ُه ْم ا ْل ُب ْ�ش َرى ِفي ا ْل َح َي ِ
الد ْن َيا َو ِفي آ
ال ِخ َر ِة ال ت َْب ِد َ
الل َذ ِل َك ُه َو ا ْلف َْو ُز
يل ِل َك ِل َم ِ
ات هَّ ِ
ُّ
31
يم’ ،على ال�شاهدين ( )46 ،33فهو �أمر ال
ا ْل َع ِظ ُ
يمكن قبوله ،ألن ذلك يعد تحريفًا لكلمة من كلمات
القر�آن الكريم ،أ
وال�صل فيها �أن تكتب كما كتبت في
الم�صحف ال�شريف.

ال�شارة ‘هذا’ كتب ‘هذى’ في عبارة ‘هذا
 -2ا�سم إ
�ضريح’ ف أ��صبحت تقر�أ ‘هذى �ضريح’ على ال�شاهد
( )80الم ؤ�رخ ب�سنة 1282هـ1865/م�( .شكل)3
ومما �سبق يمكن القول �إن كتابة كلمتا ‘دنيا ،وهذا’
ب أ�لف مق�صورة ‘دنيى ،هذى’ربما يرجع �سببه �إلى اللهجة
المحلية لكاتب ال�شاهد �أو ناق�شه �أو كليهما م ًعا.

(�شكل  )3كلمة ‘هذا’ مكتوبة ‘هذى’ (من عمل الباحث).

(�شكل  )4كلمة ‘الهدى’ مكتوبة ‘الهدا’ (عن محمد الثنيان ،نقو�ش
�إ�سالمية)
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النوع الثاني :كتابة المق�صور ممدوداً
ويق�صد به� :أن �أ�صل الكلمة تنتهي ب أ�لف مق�صورة،
بينما كتبت على ال�شواهد منتهية ب أ�لف ممدودة� ،أي
عك�س كلمات النوع أ
الول .وتعد �أخطاء هذا النوع من
�أكثر أ
الخطاء �شيوع ًا على كتابات �شواهد �صعدة ،حيث
�شاهدا من مجموع
ورد هذا الخط أ� في ثمانية وع�شرين
ً
ال�شواهد المدرو�سة في هذا البحث ،ومن ذلك:
 -1في كتابة الكلمات

• كلمة ‘الهدى’ المنتهية ب أ�لف مق�صورة ،كتبت
ب أ�لف ممدودة ‘الهدا’ ،في ال�شاهد ( ،)73في قوله
الد ِين
تعالى...‘ 32بِا ْل ُه َدى َو ِد ِين ا ْل َح ِّق ِل ُي ْظهِ َر ُه َع َلى ِّ
ُك ِّل ِه َو َل ْو َك ِر َه ا ْل ُم ْ�ش ِر ُكونَ �( 33،شكل)4

• كلمة أ
‘الولى’ المنتهية ب أ�لف مق�صورة للت أ�نيث،
كتبت ب أ�لف ممدودة أ
‘الوال’ ،على ال�شاهد ( )64في
قوله تعالى ‘ال َي ُذوقُونَ ِف َيها ا ْل َم ْو َت ِ�إالَّ ا ْل َم ْو َت َة ُأ
الو َلى
اب ا ْل َج ِح ِيم’ 34،وعلى ال�شاهد ( )39في
َو َوق ُ
َاه ْم َع َذ َ
كتابة ا�سم ال�شهر ‘جمادى أ
الولى’�( .شكل)5
• كلمة ‘تعالى’ المنتهية ب أ�لف مق�صورة زائدة ،كتبت
ب أ�لف ممدودة ‘تعاال� ،أو تعال’ على ال�شواهد،2( :
 )44 ،34 ،15في عبارة ‘توفي �إلى رحمة اهلل تعالى’،
وال�شاهد ( )85في عبارة ‘�سبحانه وتعالى’ ،وال�شاهد
( )36في عبارة ‘رحمها اهلل تعالى’�( .شكل)6
• كلمة ‘الح�سنى’ كتبت ب أ�لف ممدودة ‘الح�سنا’ على
َت َل ُه ْم
ين َ�س َبق ْ
ال�شاهد ( )78في قوله تعالى ‘ ِ�إنَّ ا َّل ِذ َ
35
ِم َّنا ا ْل ُح ْ�س َنى ُ�أ ْو َل ِئ َك َع ْن َها ُم ْب َع ُدونَ ’.

(�شكل  )5كلمة ‘ أالولى’ مكتوبة ‘ أالوال’ (عن محمد الثنيان ،نقو�ش
�إ�سالمية)
�أبجديات 2008

أالخطاء الكتابية يف الكتابات ال�شاهدية يف اليمن

 -2في كتابة أ
ال�سماء ال َع َلمِ يَّة
تكرر الخط أ� نف�سه في كتابة أ
العالم ،حيث كتبت
بع�ض أ
ال�سماء المنتهية ب أ�لف مق�صورة ب أ�لف ممدودة،

ومن ذلك :اال�سم العلم ‘عي�سى’ كتب ‘عي�سا’ على
ال�شاهد ( ،)64و‘مو�سى’ كتب ‘مو�سا’ على ال�شاهد
( ،)11و‘يحيى’ كتب ‘يحيا’ على ال�شاهدين ()70 ،41
(�شكل ،)7واال�سم العلم الم ؤ�نث ‘�سلمى’ كتب ‘�سلما’
على ال�شاهد ( )35رغم �أن أ
اللف المق�صورة فيها من
عالمات الت أ�نيث�( 36.شكل)8

النوع الثالث :عدم كتابة �ألف المد

من المالحظ على كتابات �شواهد �صعدة �إهمال
اللف الو�سطى� 37،أي حرف المد ،وهذا أ
حرف أ
المر
يحتمل الخط أ� وال�صواب في الوقت ذاته� ،أي �أنه يمكن
اعتبار كتابتها �صحيحة �إذا ما كانت من كلمات القر�آن
الكريم وكتبت ح�سب ر�سم الم�صحف ،وفي الوقت نف�سه

(�شكل  )7اال�سم ‘عي�سى’ مكتو ًبا ‘عي�سا’ (عن محمد الثنيان ،نقو�ش
�إ�سالمية).
(�شكل  )6كلمة ‘تعالى’ مكتوبة ‘تعال’ (عن :علي �سعيد ،أال�ضرحة؛ من
عمل الباحث؛ محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية).
• كلمة ‘اليتامى’ كتبت ب أ�لف ممدودة ‘اليتاما’ على
ال�شاهد ( )83في عبارة ‘كهف ال�ضعفاء واليتامى
والم�ساكين’.
• كلمة ‘�صلى’ المق�صورة كتبت ب أ�لف ممدودة ‘�صال’
على ال�شاهد ( )53في عبارة ‘و�صلى اهلل على خير
خلقه’ ،وعلى ال�شاهد ( )37في عبارة ‘و�صلى اهلل
على �سيدنا محمد’.
العدد الثالث

(�شكل  )8اال�سم ‘�سلمى’ مكتو ًبا ‘�سلما’ (عن :م�صطفى �شيحة� ،شواهد
قبور؛ من عمل الباحث).
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تعتبر كتابتها خط أ� �إذا ما كانت كلماتها لي�ست من القر�آن
الكريم ،وبنا ًء على ذلك يمكن تق�سيمها �إلى آ
التي:
 -1الكلمات

�أ -كلمات �صحيحة ألنها توافق الر�سم العثماني للقر�آن
الكريم منها:
• كلمة ‘الحياة’ كتبت ح�سب ر�سم الم�صحف
العثماني ‘الحيوة’ على ال�شاهدين ( )48 ،46في
الد ْن َيا َو ِفي
قوله تعالى ‘ َل ُه ْم ا ْل ُب ْ�ش َرى ِفي ا ْل َح َي ِ
وة ُّ
آ
ال ِخ َر ِة’ 38،وعلى ال�شاهدين ( )28 ،10في قوله
39
اع ا ْلغ ُُرورِ ’.
‘و َما ا ْل َح َيو ُة ُّ
الد ْن َيا ِ�إال َم َت ُ
تعالى َ

• كلمة ‘المالئكة’ كتبت ‘الملئكة’ على ال�شاهد
( )65في قوله تعالى ‘�إِنَّ ا َّل ِذين قَا ُلوا رب َنا هَّ ُ
الل
َ ُّ
َ
َاموا َت َت َن َّز ُل َع َل ْيهِ ُم ا ْل َم َل ِئ َك ُة �أ اََّل ت ََخافُوا َو اَل
ا�س َتق ُ
ُث َّم ْ
40
ُوع ُدونَ ’،
ت َْح َز ُنوا َو�أ َْب ِ�ش ُروا بِا ْل َج َّن ِة ا َّل ِتي ُك ْن ُت ْم ت َ
وعلى ال�شاهد ( )24في قوله وتعالى اَ‘ل َي ْح ُز ُن ُه ُم
ا ْل َف َز ُع ْ َأ
َّاه ُم ا ْل َم َل ِئ َك ُة َه َذا َي ْو ُم ُك ُم ا َّل ِذي
ال ْك َب ُر َو َت َت َلق ُ
41
ُوع ُدونَ ’.
ُكن ُت ْم ت َ

وعبارة ‘�سبحانه وتعالى’ على ال�شواهد (،43 ،29
 ،)83 ،64وعبارة ‘الفقير �إلى اهلل تعالى’ على
ال�شاهد ( ،)69وعبارة ‘المفتقر �إلى كرم اهلل تعالى’
على ال�شاهد ( ،)4وعبارة ‘�إيمان ًا باهلل تعالى’ على
ال�شاهد ( ،)26وعبارة ‘ال �شريك له تعالى’ على
داعيا �إلى اهلل تعالى’
ال�شاهد ( ،)39وعبارة ‘لم يزل ً
على ال�شاهد (�( .)76شكل)9
• كلمة ‘الخازنة’ كتبت ‘الخزنة’ بدون �ألف المد
على ال�شاهد ( )65في اللقب المركب ‘الخازنة
لمحا�سن الدنيا آ
والخرة’.
• كلمة ‘�صلواته’ كتبت ‘�صلوته’ على ال�شاهد ()8
في عبارة ‘و�صلواته على �سيدنا محمد’.

• كلمة ‘القيامة’ كتبت ‘القيمة’ على ال�شواهد (،8
 )32 ،28 ،9في قوله تعالى ُ
ْ�س ذَا ِئ َق ُة
‘ك ُّل َنف ٍ
ور ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َم ِة ف ََم ْن
ا ْل َم ْو ِت َو ِ�إ َّن َما ت َُوف َّْونَ �أ ُُج َ
َاز َو َما ا ْل َح َيو ُة
ُز ْح ِز َح َع ِن ال َّنارِ َو ُ�أ ْد ِخ َل ا ْل َج َّن َة َفق َْد ف َ
42
اع ا ْل ُغ ُرورِ ’.
ُّ
الد ْن َيا ِ�إ اَّل َم َت ُ

ب -كلمات غير �صحيحة ولي�ست من القر�آن ،منها:
• كلمة ‘تعالى’ كتبت مت�صلة‘ 43تعلى’ بدون �ألف
المد الو�سطى ،وقد كتبت في القر�آن الكريم بهذا
ال�شكل ،لكنها هنا لي�ست من كلمات �آيات القر�آن،
و�إنما جاءت �ضمن عبارات دينية مختلفة ،ومنها:
عبارة ‘توفي �أو توفيت �إلى رحمة اهلل تعالى’ على
ال�شواهد (،38 ،23-22 ،19 ،17-16 ،3
،)71 ،64-63 ،58 ،56 ،54 ،45 ،43-40
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(�شكل  )9كلمة ‘تعالى’ مكتوب ًة ‘تعلى’ (عن :م�صطفى �شيحة� ،شواهد
قبور؛ من عمل الباحث؛ محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية)
�أبجديات 2008
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• كلمة ‘�سبحانه’ كتبت ‘�سبحنه’ على ال�شاهدين (،32
 )33في عبارة ‘�سبحانه وتعالى’.

ومنها :أ
ال�سماء ‘داود ،وعلوان’ كتبت ‘دود ،علون’
على ال�شاهد ( ،)49واال�سم ‘القا�سم’ كتب ‘الق�سم’
على ال�شاهدين (�( .)78 ،59شكل)10

يمكن تق�سيم هذه أ
ال�سماء �إلى �أ�سماء كتبت ب�شكل
�صحيح وفقًا لر�سم الم�صحف العثماني ،و�أ�سماء كتبت
ب�شكل غير �صحيح ،وذلك على النحو آ
التي:

النوع الرابع :تخفيف المد

 -2أ
ال�سماء ال َع َلمِ يَّة

�أ -أ
ال�سماء المكتوبة ب�شكل �صحيح
ويق�صد بها أ
ال�سماء التي كتبت ب�شكل مماثل
لكتابتها في الم�صحف ال�شريف ،ومنها :اال�سم العلم
‘�إ�سماعيل’ كتب ‘ا�سمعيل’ بدون �ألف المد على
ال�شواهد ( ،)80 ،77 ،64وكذلك الحال بالن�سبة
ي�ضا
لـ ‘�سليمان’ كتب ‘�سليمن’ على ال�شاهد ( ،)67و�أ ً
‘�إ�سحاق’ كتب ‘ا�سحق’ على ال�شاهد (.)80
ب -أ
ال�سماء المكتوبة ب�شكل غير �صحيح
وهي أ
ال�سماء التي كتبت ب�شكل خط أ� ال يوافق
كتابتها ال في كتابات القر�آن وال في الكتابات أ
الخرى،

(�شكل  )10اال�سمان ‘علوان  ،داوود’ مكتوبان ‘علون ،دود’ (عن :م�صطفى
�شيحة� ،شواهد قبور؛ من عمل الباحث)
العدد الثالث

44

ا�شتملت ال�شواهد المدرو�سة على كلمات أ
ال�صل
فيها �أن تكتب ممدودة� ،أي منتهية ب أ�لف زائدة وهمزة،
لكنها كتبت خالية من الهمزات؛� 45أي مخففة ،عن
طريق حذف الهمزة من نهاية الكلمة ،وهذا الخط أ�
من �أكثر أ
�شيوعا على كتابة ال�شواهد ،حيث
الخطاء
ً
وجدت أ
الخطاء المذكورة �آنفًا جميعها �أو بع�ضها
�شاهدا 46من ال�شواهد المدرو�سة
على واحد وخم�سين
ً
في هذا البحث� ،سواء في كلمات القر�آن الكريم �أو في
العبارات الدينية أ
الخرى.
�شيوعا الكلمات( :للقا ،البقا،
من �أكثر الكلمات
ً
�شا ،اوليا ،الفنا ،االربعا ،ال�ضعفا ،العلما ،الحيا ،النقا،
�ضيا) ،والتي تكتب في أ
ال�صل منتهية بهمزة هكذا
(للقاء ،البقاء� ،شاء� ،أولياء ،الفناء ،أ
الربعاء ،ال�ضعفاء،
العلماء ،الحياء ،النقاء� ،ضياء)�( .شكل)11

(�شكل  )11كلمات ‘البقاء ،الفناء’ مكتوبتين ‘البقا ،الفنا’ (عن محمد
الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية)
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ومن �أمثلة آ
اليات القر�آنية والعبارات الدينية التي
كتبت كلماتها مخففة:
ُ
يحيطونَ ب َِ�ش ْي ٍء مِ ْن
‘و اَل
كلمة ‘�شاء’ في قوله تعالى َ
47
ات َو ْ َأ
�ض’،
عِ ْلمِ هِ �إ اَِّل ب َِما َ�ش َاء َو ِ�س َع ُك ْر ِ�س ُّي ُه ال�سَّ َم َو ِ
ال ْر َ
الل اَل
وكلمة ‘�أولياء’ في قوله تعالى ‘�أ اََل �إِنَّ �أ َْول َِي َاء هَّ ِ
َخ ْو ٌ
ف َع َل ْيهِ ْم َو اَل ُه ْم َي ْح َزنُونَ ’ 48،والعبارات الدينية
الم�شهورة ‘ال �إله �إال اهلل عدة للقاء اهلل’�‘ ،سبحان من
تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء’.
وهذا الخط أ� ال يمكن �أن نعده من �أخطاء ال�سهو،
و�إنما من أ
الخطاء المتعمدة التي ق�صد بها الكاتب
تخفيف الكلمات.

 -2كتابة أ
الفعال المعتلة والحروف ب�ألف ممدودة

ا�شتملت �شواهد �صعدة على �أخطاء في كتابة أ
الفعال
المعتلة والحروف ،والتي كتبت ب أ�لف ممدودة.

�أ -أ
الفعال المعتلة

يق�صد بالفعل المعتل‘ :ما كان في حروفه أ
ال�صلية
حرف �أو اثنان من حروف العلة’ 49،وينق�سم �إلى ثالثة
والجوف ،والناق�ص ،وتنتمي أ
�أق�سام :المثال ،أ
الفعال
التي كتبت ب�شكل خط أ� على ال�شواهد �إلى الق�سم الثالث
50
الناق�ص ،وهو ‘ما كان �آخر حروفه أ
ال�صلية حرف علة’.
وقد كتبت بع�ض أ
الفعال المعتلة الناق�صة ب أ�لف
ممدودة بد ًال من حرف العلة ‘ى’ ،ومن ذلك:

ال ْك َر ِام ،’51وعلى ال�شواهد (،73
ُذو ا ْل َجلاَ ِل َو ْ ِ إ
 )85 ،57في عبارة ‘الحمد هلل الذي ال يبقى �إال
وجهه’�(.شكل)12
• كتابة مجموعة من الكلمات المنتهية بحرف العلة
‘ى’ ب أ�لف ممدودة 52لجعل قافية الق�صيدة تنتهي
بحرف أ
اللف بد ً
ال من حرف العلة ‘ى’ ،ومن
ذلك :بع�ض كلمات الق�صيدة المرثية على ال�شاهد
( )77ومنها :ما جرا = ما جرى ،قرا = قرى،
ال�شرا = ال�شرى ،الورا = الورى ،الثرا = الثرى،
ي�ضا بع�ض كلمات ال�شاهد
ا�شترا = ا�شترى’ ،و�أ ً
( )79ومنها :وعا = وعى� ،ضحا = �ضحى،
الهدا = الهدى ،غطا = غطى ،هوا = هوى.

ب -الحروف
الحرف هو ‘الذي يدل على معنى غير م�ستقل
بالفهم بل يظهر من و�ضع الحرف مع غيره في الكالم،
53
وال يقبل عالمات اال�سم وال عالمات الفعل’.
وقد كتبت حروف الجر المنتهية بحرف العلة
‘ى’ ب أ�لف ممدودة ،ومنها :حرف الجر ‘�إلى’ كتب
‘�إال’ 54على ال�شواهد (،53 ،35 ،34 ،15 ،11
 )66 ،56في عبارة ‘توفي – توفيت – �إلى رحمة
اهلل تعالى’ ،وعلى ال�شاهدين ( )47 ،46في عبارة

• كلمة ‘يبقى’ كتبت ‘يبقا’ على ال�شواهد (،15
‘و َي ْبقَى َو ْج ُه َر ِّب َك
 )20 ،18في قوله تعالى َ

(�شكل  )12كلمة ‘ال يبقى’ مكتوب ًة ‘ال يبقا’ (عن محمد الثنيان ،نقو�ش
�إ�سالمية)
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(�شكل  )13حرف الجر ‘�إلى’ كتب ‘اال’ (عن :م�صطفى �شيحة� ،شواهد
قبور؛ من عمل الباحث)
�أبجديات 2008
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‘الفقير �إلى اهلل’ ،وال�شاهد ( )3في عبارة ‘الفقيرة �إلى
ربها’ ،وال�شاهد ( )49في عبارة ‘الفقير �إلى عفو اهلل’.
(�شكل)13

 -1وقد احتوت �شواهد �صعدة على �أخطاء خالفت
�أحكام العدد والمعدود في التذكير والت أ�نيث،
ومنها:

كذلك الحال في حرف الجر ‘على’ كتب �أربع
مرات ب أ�لف ممدودة ‘عال’ على ال�شاهد ( )37في
عبارات ‘وعلى �آله ،يا متف�ضل على الخالئق ،وعلى
أ
الكرمين’ ،وعلى ال�شاهد ( )85في عبارة ‘وعلى �آله’.
ثاني ًا :أ�خطاء في المذكر والم�ؤنث وحروف الجر وال�ضمائر

• أ
العداد التي ت أ�تي بعد كلمة �سنة :مثل� :سنة احد
و�سبعمايه� ،سنة اثنين وع�شرين� ،سنة اثنين و�سبعين،
�سنة �أحد وثالثين ،و�سنة اثنين وثالثين ...الخ،
كتبت مخالفة للمعدود على ال�شواهد (،41 ،2
 )66 ،65 ،46رغم �أن المعدود كلمة ‘�سنة’ وهي
م ؤ�نثة ،لذلك كان من الالزم كتابة العدد موافقًا لها
�أي م ؤ�ن ًثا هكذا ‘�سنة �إحدى و�سبعمائة� ،سنة اثنتين
وع�شرين� ،سنة اثنتين و�سبعين� ،سنة �إحدى وثالثين،
�سنة اثنتين وثالثين’�( .شكل.)14

ا�شتملت �شواهد �صعدة على عدد من أ
الخطاء في كتابة
المذكر والم ؤ�نث ،وحروف الجر ،وال�ضمائر ،ومنها:

 -1مخالفة قواعد المذكر والم ؤ�نث

ت�شتمل على نوعين :مخالفة قواعد العدد ،ومخالفة
كتابة تاء الت أ�نيث

النوع أ
الول :مخالفة قواعد العدد

للعدد عدة �صور ،وعدة �أحكام من حيث التذكير
والعراب ،والبناء ،والتعريف والتنكير،
والت أ�نيث ،إ
و�صياغته على وزن فاعل ،وما يهمنا هنا هو ثالثة �أحكام
من �أحكام العدد وهي :تذكير العدد وت أ�نيثه ،وتعريف
العدد وتنكيره ،و�صياغة العدد على وزن فاعل ،ألن
أ
الخطاء التي وردت على ال�شواهد في هذا المطلب
تندرج تحت هذه أ
الحكام الثالثة.
الحكم أ
الول :مخالفة تذكير العدد وت�أنيثه

من المعروف �أن أ
للعداد قواعد في كتابتها تب ًعا
للمعدود ،ومن ذلك‘ :العددان ( )2 ،1يوافقان
دائما ،أ
والعداد من ( )9-3تكون على عك�س
المعدود ً
المعدود في التذكير والت أ�نيث ،والعدد ( )10ي أ�تي على
تذكيرا وت أ�ني ًثا ،و�ألفاظ العقود (-20
خالف المعدود
ً
 ،)90ومئة ،و�ألف وم�ضاعفاتهما ال يتغير لفظها مع
55
المذكر والم ؤ�نث’.

العدد الثالث

(�شكل  )14العدد ‘�إحدى وثالثين ،واثنتين وثالثين’ مكتوبين ‘ أ�حد
وثالثين ،واثنين وثالثين’ (عن :م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور؛ من عمل
الباحث؛ محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية)
87

عبد اهلل عبد ال�سالم احلداد

• كذلك الحال في كتابة أ
العداد على ال�شواهد
الخرى ،ومنها� :سنة خم�سة بعد أ
أ
اللف = �سنة خم�س
اللف� ،سنة ع�شرة بعد أ
بعد أ
اللف = �سنة ع�شر بعد
اللف� ،سنة ثمانية ع�شر بعد أ
أ
اللف = �سنة ثماني
ع�شرة بعد أ
اللف� ،سنة اثنين وع�شرين و�ألف = �سنة
اثنتين وع�شرين و�ألف� ،سنة اثنين وخم�سين و�ألف =
�سنة اثنتين وخم�سين و�ألف.
 -2العدد ‘ت�سع ع�شرة’ كتب ‘�سنة ت�سعة ع�شر’ على
ال�شاهد ( ،)70أ
وال�صل �أن ي أ�تي العدد مخالفًا
للمعدود في التذكير والت أ�نيث هكذا ‘�سنة ت�سع
ع�شرة’.
الحكم الثاني :مخالفة تعريف العدد وتنكيره

مركبا
يق�صد بتعريف العدد وتنكيره ‘�إذا كان العدد
ً
دخلت ‘�أل’ التعريف على الجزء أ
الول منه ،و�إذا كان
مركبا معطوفًا دخلت ‘�أل’ التعريف على المعطوف
ً
56
والمعطوف عليه’.
وقد احتوت �شواهد �صعدة على �أخطاء تخالف
�أحكام تعريف العدد وتنكيره ،منها:

(�شكل  )15العدد ‘الثالث ع�شر’ مكتو ًبا ‘ثالث ع�شر’ (عن :م�صطفى
�شيحة� ،شواهد قبور؛ من عمل الباحث)
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(�شكل  )16العدد ‘الثاني والع�شرين ،والثامن والع�شرين’ مكتوبين ‘ثاني
وع�شرين ،وثامن وع�شرين’ (عن :أ� ،ج -م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور؛
ب ،د من عمل الباحث)
• كتابة عبارة ‘يوم الخمي�س ثاني ع�شر من �شهر،
يوم االثنين ثالث ع�شر من �شهر’ على ال�شواهد
( ،)38 ،28 ،1و�إن كان أ
ال�صل في كتابتها �إ�ضافة
‘�أل’ التعريف على الجزء أ
الول من العدد هكذا
‘يوم الخمي�س الثاني ع�شر من �شهر ،يوم االثنين
الثالث ع�شر من �شهر’ (�شكل .)15يقا�س على
ذلك كتابات العدد المركب على ال�شواهد أ
الخرى
ومنها :يوم الخمي�س رابع ع�شر = يوم الخمي�س
الرابع ع�شر (ال�شواهد  ،)39 ،29 ،25 ،22يوم
خام�س ع�شر= اليوم الخام�س ع�شر (ال�شاهدان
 ،)57 ،24يوم �ساد�س ع�شر = اليوم ال�ساد�س
ع�شر(ال�شاهدان  ،)7 ،4يوم �سابع ع�شر= اليوم
ال�سابع ع�شر (ال�شواهد  ،)73 ،68 ،19يوم ثامن
ع�شر = اليوم الثامن ع�شر (ال�شاهد  ،)13يوم تا�سع
ع�شر = اليوم التا�سع ع�شر (ال�شاهدان .)23 ،5
كتابة عبارة ‘يوم ثاني وع�شرين من �شهر’ على ال�شواهد
( ،)50 ،36 ،20أ
وال�صل في كتابتها �أن تدخل ‘�أل’
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التعريف على العددين :المعطوف ،والمعطوف عليه،
هكذا ‘اليوم الثاني والع�شرين من �شهر�( .’..شكل )16
يقا�س على ذلك كتابات العدد المركب المعطوف ،على
ال�شواهد أ
الخرى ومنها :يوم ثالث وع�شرين = اليوم
الثالث والع�شرين (ال�شواهد  ،)62 ،61 ،46يوم �أربعه
وع�شرين = اليوم الرابع والع�شرين (ال�شاهد  ،)41يوم
�ساد�س وع�شرين = اليوم ال�ساد�س والع�شرين (ال�شاهدان
 ،)63 ،37يوم ثامن وع�شرين = اليوم الثامن والع�شرين
(ال�شاهد  ،)65يوم تا�سع وع�شرين= اليوم التا�سع
والع�شرين (ال�شاهدان .)59 ،14
الحكم الثالث :مخالفة �صياغة العدد على وزن فاعل

الخرة ،جمادى أ
الخرة ،جماد آ
آ
الخرى’ على
ال�شواهد ( ،)72 ،41 ،25 ،23 ،17 ،3أ
وال�صل
�أن يكتبا ‘ربيع الثاني ،جماد الثاني’ لداللة كلمة ‘الثاني’
على الترتيب�( .شكل)17

 -2مخالفة كتابة تاء الت�أنيث

ا�شتملت كتابات �شواهد �صعدة على �أخطاء في كتابة
‘تاء الت أ�نيث’ 58،حيث كتبت التاء المفتوحة مربوطة،
والمربوطة مفتوحة ،ومن ذلك�( :شكل)18
 -1كلمة ‘وفاة’ كتبت ‘وفات’ في عبارة ‘كانت
وفاة  ’...على ال�شواهد ( )32-30الم ؤ�رخة

ي�صاغ العدد على وزن فاعل ‘للداللة على الترتيب
الول ،أ
فتقول :أ
والولى ،بد ًال من الواحد ،والواحدة،
وحكم العدد الم�صوغ على وزن فاعل �أن يطابق المعدود
57
من حيث التذكير والت أ�نيث في جميع حاالته’.
وقد احتوت �شواهد �صعدة على �أخطاء تخالف
�صياغة العدد على وزن فاعل ،في �أ�سماء ال�شهور،
الخر ،ربيع آ
منها :ا�سم ال�شهر‘ :ربيع آ
الخرة ،جمادى

(�شكل  )17ا�سم ال�شهر ‘جماد أالول’ مكتو ًبا ‘جمادى آالخرة’ (عن:
م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور؛ من عمل الباحث)

العدد الثالث

(�شكل  )18كلمة ‘وفاة ،توفيت’ مكتوبة ‘وفات ،توفية’ (عن :أ� ،ج -
م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور؛ ب ،د -من عمل الباحث)
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بال�سنوات (924 ،923 ،922هـ) على التوالي،
مما نرجح معها �أن كاتب ال�شواهد الثالثة �شخ�ص
واحد.
 -2كلمة ‘توفيت’ في عبارة ‘توفيت �إلى رحمة اهلل
تعالى’ كتبت بتاء مربوطة ‘توفية’ على ال�شاهد
( )34الم ؤ�رخ ب�سنة 940هـ.
 -3كلمة ‘ليلة’ في عبارة ‘توفي ليلة العيد’ كتبت بتاء
مفتوحة ‘ليلت’ على ال�شاهد ( )49الم ؤ�رخ ب�سنة
1046هـ.

� -2أخطاء في حروف الجر

ا�شتملت �شواهد �صعدة على �أخطاء في كتابة
حروف الجر ،تمثلت بكتابة حرف جر مكان �آخر،
�أو حذف حرف الجر� ،أو تغيير عالمة جر أ
ال�سماء
الخم�سة ،ولذلك يمكن تق�سيمها �إلى نوعين:

النوع أ
الول :كتابة حرف الجر وحذفه

احتوت �شواهد �صعدة على أ
خط�ين من هذا النوع هما:
 -1كتابة حرف جر مكان �آخر

وتمثل ذلك في كتابة حرف الجر ‘في’ مكان حرف
الجر ‘من’ ،ومن ذلك:
‘توفي �ساد�س ع�شر في �شهر الحجة ... ،في
�شهر رجب ... ،في �شهر ربيع أ
الول ... ،في �شهر
�شوال ... ،في �شهر رم�ضان ... ،في �شهر �شعبان،
 ...في القعدة ... ،في �شهر محرم ... ،في الحجة،
وذلك في ال�شواهد (،22 ،20 ،19 ،13 ،11 ،7
 .)71 ،69 ،68 ،66 ،64 ،59 ،44 ،36مع �أن
حرف الجر ال�صحيح والمنا�سب هو حرف ‘من’ الدال
على التبعي�ض ،وبذلك كان يمكن �أن تكون العبارات
على النحو آ
التي‘ :توفي يوم ال�ساد�س ع�شر من �شهر
ذي الحجة ،ال�سابع ع�شر من �شهر رجب ،من �شهر ربيع
90

أ
الول ،من �شهر �شوال ،من �شهر المحرم ،من �شهر ذي
الحجة’.
 -2حذف حرف الجر

وتمثل ذلك في كتابة العدد الدال على تاريخ الوفاة
ثم ا�سم ال�شهر ،وذلك على النحو آ
التي:
‘توفيت� ...ساد�س ع�شر �شهر الحجة ،توفيت يوم
الربوع �شهر رجب ،توفيت ...يوم الجمعة تا�سع �شهر
ربيع آ
الخر ... ،رابع ع�شرة �شهر الحجة ... ،خام�س
�شهر الحجة ... ،ثالث ع�شر �شهر رجب ،م�صبح
الربوع ثامن �شهر رم�ضان ... ،ثالث وع�شرين �شهر
المحرم ... ،ثامن وع�شرين �شهر ربيع أ
الول’.
و�إن كان ال�صحيح في كتابتها �إثبات حرف الجر ‘من’
قبل كلمة ال�شهر هكذا‘ :توفيت  ...ال�ساد�س ع�شر من �شهر
ذي الحجة ،توفيت يوم الربوع من �شهر رجب ،توفيت
 ...يوم الجمعة التا�سع من �شهر ربيع آ
الخر ... ،الرابع
ع�شر من �شهر ذي الحجة ... ،الخام�س من �شهر ذي
الحجة ... ،الثالث ع�شر من �شهر رجب ،م�صبح الربوع
الثامن من �شهر رم�ضان ... ،الثالث والع�شرين من �شهر
المحرم ... ،الثامن والع�شرين من �شهر ربيع أ
الول’.
وكذلك الحال في حذف حرف الجر ‘في’ قبل
الكلمة الدالة على كناية العدد ،حيث كتبت العبارة
‘توفي الربع أ
الول’ على ال�شاهد ( ،)69و�صحة كتابتها
‘توفي في الربع أ
الول’�( .شكل)19

النوع الثاني :تغيير عالمة جر أ
ال�سماء الخم�سة
أ
ال�سماء الخم�سة هي�‘ :أب� ،أخ ،حم ،فو ،ذو،
و�شروط �إعرابها �أن ترفع بالواو ،وتن�صب أ
باللف،
59
وتجر بالياء’.
وقد ا�شتملت كتابات ال�شواهد المدرو�سة على
عدة �أخطاء في كتابة ا�سمين منها ،وهما�‘ :أب’ ،و‘ذو’،
�أبجديات 2008
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(�شكل  )19حذف حرف الجر‘في’ قبل كلمة الربع (عن محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية)
وذلك على النحو آ
التي:
 -1كتابة اال�سم ‘�أب’ في ُ
الكنى 60مثل �أبو القا�سم ،و�أبو
مرفوعا بالواو مرتين في م�سل�سل اال�سم ‘�أحمد
طويلة
ً
بن �أبو القا�سم بن يحيى بن زيد بن �أبو طويلة’،
مجرورا
على ال�شاهد ( ،)14رغم �أن �صحة كتابته
ً
بالياء ،على النحو آ
التي ‘�أحمد بن �أبي القا�سم بن
يحيىى بن زيد بن �أبي طويلة’�( .شكل)20
 -2كتابة اال�سم ‘�أب’ مت�ص ً
ال بالمكنى به ‘القا�سم’
هكذا ‘محمد بن يحيى بن �أبلقا�سم بن ح�سن

الحداد ،جمال الدين علي بن �أمير الم ؤ�منين
المهدي لدين اهلل �صالح بن علي بن محمد بن
�أبلقا�سم بن محمد ’ ...على ال�شاهدين ()78 ،60
على التوالي ،وحذف عالمة جر اال�سم مما �أخفى
حقيقة جره ،و�صحة كتابة الكنية �أن يف�صل بين
اال�سم ‘�أب’ المجرور بالياء وبين المكنى به ‘بن �أبي
القا�سم’�( .شكل.)21
 3كتابة اال�سم ‘ذا’ في قوله تعالى ‘ َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْ�شف َُع
61
مجرورا بالياء ‘ذى’ مع �أن �صحة
ِع ْن َد ُه ِ�إ اَّل ِب ِ إ� ْذ ِن ِه’
ً

(�شكل  )20اال�سم ‘ أ�بي’ الواقع بين علمين مكتو ًبا ‘ أ�بو’ (عن محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية)
العدد الثالث
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وهذا النوع من أ
الخطاء ال يمكن و�صفه ب أ�نه من
�أخطاء ال�سهو ،و�إنما هو خط أ� متعمد ،ون�ستدل على
ذلك بما يلي:

(�شكل  )21الكنية ‘ أ�بي القا�سم’ مكتوبة ‘ أ�بلقا�سم’ (من عمل الباحث)
كتابته كما جاء في آ
الية القر�آنية .ويبدو �أن �سبب
مجرورا بالياء ،اعتقاد الكاتب �أو
كتابة اال�سم ‘ذا’
ً
النقا�ش �أن حرف ‘من’ الذي ي�سبق اال�سم حرف
جر ِ‘من’ بك�سر الميم ،ولي�س ا�سم ا�ستفهام ‘ َمن’
بفتح الميم.

 -3تغيير ال�ضمير

ال�ضمير :ا�سم و�ضع ليدل على المتكلم� ،أو
62
المخاطب� ،أو الغائب.
وقد ا�شتملت كتابات ال�شاهد ( )46الم ؤ�رخ
ب�سنة 1031هـ على خط أ� تمثل في تغيير حرف �ضمير
الجر المت�صل ‘كاف الخطاب’ �إلى حرف �ضمير الجر
المت�صل ‘هاء الغائب’ حيث تم تغيير ‘كاف الخطاب’ في
الد ْن َيا َو ِفي ْ آ
ال ِخ َر ِة
قوله تعالى ‘ َن ْح ُن َ�أ ْو ِل َيا ُ ؤ� ُك ْم ِفي ا ْل َح َي ِ
وة ُّ
63
َو َل ُك ْم ِف َيها َما ت َْ�ش َتهِ ي َ�أنف ُُ�س ُك ْم َو َل ُك ْم ِف َيها َما ت ََّد ُعونَ ’
�إلى ‘هاء الغائب’ ،ف أ��صبحت آ
الية تقر�أ ‘ولهم فيها ما
ت�شتهي �أنف�سهم ولهم فيها ما يدعون’�( .شكل)22

� -1شمل التغيير الكلمات الثالث الموجودة في آ
الية
المذكورة ‘لكم� ،أنف�سكم ،لكم’ ،ولو كان ذلك �سه ًوا
من الكاتب لحدث ال�سهو في كلمة واحدة مث ً
ال.
 -2اقت�ضى تغيير ‘كاف الخطاب’ �إلى ‘هاء الغائب’ تغيير
الفعل ‘تدعون’ �إلى ‘يدعون’ ليتنا�سب مع �صياغة
الجملة للغائب ولي�س للمخاطب.
ثالث ًا :أ
الخطـاء ا إلمالئيـة
تحتوي �شواهد مدينة �صعدة على �أخطاء �إمالئية
متنوعة منها :نق�ص بع�ض الحروف من بع�ض الكلمات،
�أو زيادة حروف� ،أو اخت�صار بع�ض الكلمات ب�شكل غير
�صحيح ،وكتابة �أ�سماء أ
اليام باللهجة المحلية ،وبنا ًء على
ذلك يمكن تق�سيمها �إلى آ
التي:

 -1نق�ص بع�ض الحروف �أو زيادتها

ا�شتملت كتابات ال�شواهد المدرو�سة على نق�ص
بع�ض الحروف ومنها:
• نق�ص حرف أ
‘اللف’ في بع�ض الكلمات ومنها:
كلمة ‘�إحدى’ على ال�شاهد (�( )1شكل ،)23ومن
كلمة ‘ذا’ في قوله تعالى ‘من ذا الذي ي�شفع عنده’
على ال�شاهدين ( ،)75 ،44ومن كلمة ‘داود’

(�شكل  )22تغير �ضمير كاف الخطاب �إلى هاء الغيبة (من عمل الباحث)
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(�شكل  )23حذف حرف أاللف من كلمة ‘�إحدى’ (عن :م�صطفى �شيحة،
�شواهد قبور؛ من عمل الباحث)
اللف أ
على ال�شاهد ( )49ونق�ص حرفي أ
الولى
‘الكرام’ على ال�شاهدين (،20
والثالثة من كلمة إ
 ،)54وحرف أ
اللف الثانية من كلمة ‘الحرام’
على ال�شاهد ( ،)49ومن كلمة ‘�أبدا’ على ال�شاهد
( ،)57وحرف أ
اللف المق�صورة من كلمة ‘جزى’
على ال�شاهد (.)56
• نق�ص حروف متنوعة من بع�ض الكلمات ومنها:
حرف الباء من كلمة ‘بمخرجين’ في قوله تعالى
64
ين’
اَ‘ل َي َم ُّ�س ُه ْم ِف َيها َن َ�ص ٌ
ب َو َما ُه ْم ِم ْن َها ب ُِم ْخ َر ِج َ
على ال�شاهد ( ،)58وحرف الراء في كلمة ‘رحمة’
في عبارة ‘توفي �إلى رحمة اهلل’ على ال�شاهد (،)55
وحرفي أ
‘اللف والطاء’ من كلمة ‘�صراط’ في قوله
‘�ص َر َ
وب
ين َ�أ ْن َع ْم َت َع َل ْيهِ ْم غَ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ�ض ِ
تعالى ِ
اط ا َّل ِذ َ
ين’ 65على ال�شاهد ( ،)52وحرف
َع َل ْيهِ ْم َو اَل ال�ضَّ الِّ َ
‘الطاء’ من كلمة ‘الم�صطفين’ في عبارة ‘وعلى �آله
الم�صطفين أ
الخيار’ على ال�شاهد ( ،)85وحرف
الالم أ
الولى من كلمة ‘الطفل’ ،حيث كتبت ‘اطفل’
على ال�شاهد (�( )15شكل ،)24و�أحد المي لفظ
خيرا
الجاللة ‘اهلل’ حيث كتبت ‘جزا اله محمدا ً
بما هو �أهله’ على ال�شاهد ( ،)55وحرف الميم
‘الكرام’ في قوله تعالى ‘ذو الجالل
من كلمة إ
والكرام’ على ال�شاهد ( ،)54وحرف الواو
إ

العدد الثالث

(�شكل  )24حذف حرف الالم أالولى من كلمة ‘الطفل’ (عن :م�صطفى
�شيحة� ،شواهد قبور؛ من عمل الباحث)
من كلمة ‘�شهور’ في عبارة ‘من �شهور �سنة’ على
ال�شاهد ( ،)49والواو الثاني من كلمة ‘الر ؤ�وف’
حيث كتبت ‘الروف’ على ال�شاهد (.)55

 -2زيادة بع�ض الحروف

احتوت كلمات بع�ض ال�شواهد على زيادة بع�ض
الحروف عليها ومنها:
• من �أكثر الحروف زيادة على ال�شواهد هو حرف
أ
ال�شارة ‘ذلك وهذه’ حيث
‘اللف’ في �أ�سماء إ
كتبت ‘ذالك ،هاذه’ على ال�شاهدين (،)29 ،22
وقبل لفظ الجاللة ‘اهلل’ في عبارة ‘العزة هلل’ على
اللف أ
ال�شاهد ( ،)46و�ألف ثانية بعد أ
الولى من
كلمة ‘بالموت’ حيث كتبت ‘باالموت’ في عبارة
‘وقهر العباد بالموت والفناء’ على ال�شاهد (،)59
وفي كلمتي ‘بن’ ،و ‘بنت’ الواقعتين بين ا�سمين
علمين يمثالن االبن أ
والب ،حيث كتبتا ‘ابن’،
و‘ابنت’ 66على ال�شواهد (،35 ،20 ،15 ،2 ،1
 ،)80 ،79 ،70 ،65 ،57 ،53-51و�أحيانًا
كان يتكرر ذلك بتكرار الكلمة نف�سها في ال�شاهد
الواحد ،حيث تكررت كتابة كلمة ‘ابن’ مرتين على
ال�شاهد ( )53وثالث مرات على ال�شاهد (.)51
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ال�شارة ‘ذلك’ 67في
• زيادة حرف ‘الواو’ قبل ا�سم إ
قوله تعالى ‘ َل ُه ْم َما َي َ�ش ُاءونَ ِع ْن َد َر ِّبهِ ْم َذ ِل َك َج َز ُاء
ين’ 68على ال�شاهد (.)83
ا ْل ُم ْح ِ�س ِن َ
زيادة حرف ‘ي’ في نهاية كلمة ‘الم�ضمار’ 69التي
من المفتر�ض نطقها مك�سورة الحرف آ
الخر ،حيث
كتبت ‘الم�ضماري’ ليتنا�سب نطقها مع القافية في
البيت الواحد والع�شرين من الق�صيدة المرثية الثانية –
�سطر 28على ال�شاهد (.)77

 -3نق�ص بع�ض الكلمات

احتوت بع�ض ال�شواهد على نق�ص بع�ض الكلمات
في آ
اليات القر�آنية والعبارات والن�صو�ص الدينية
�سهوا والبع�ض آ
عمدا ،ومنها:
الخر ً
والت�سجيلية بع�ضها ً

�أ -النق�ص �سه ًوا

• نق�ص كلمة واحدة ومنها :نق�ص كلمة ‘ال’ في
قوله تعالى هَّ ُ
‘الل اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ا ْل َح ُّي ا ْلق َُّيو ُم’ 70على
ال�شاهد (�( )70شكل ،)25وكلمة ‘فيها’ في قوله
‘و َل ُك ْم ِف َيها َما ت َْ�ش َتهِ ي َ�أنف ُُ�س ُك ْم َو َل ُك ْم ِف َيها
تعالى َ
َما ت ََّد ُعونَ ’ 71على ال�شاهد ( ،)46وكلمة ‘وجه’
‘و َي ْبقَى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ا ْل َجلاَ ِل
في قوله تعالى َ
ال ْك َر ِام’ 72على ال�شاهد ( ،)14وكلمة ‘الحي’
َو ْ ِ إ
73
في قوله تعالى هَّ ُ
‘الل اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ا ْل َح ُّي ا ْلق َُّيو ُم’
على ال�شاهد ( ،)23وكلمة ‘لمن’ في عبارة ‘وغفر
لكاتبه ولمن �سعى’ على ال�شاهد ( )2وكلمة ‘ذي’
من معظم ال�شواهد التي احتوت على ا�سم ال�شهر’
ذي الحجة ،وذي القعدة’ ومنها على �سبيل المثال
ال�شواهد (.)49 ،37 ،29

(�شكل  )25نق�ص حرف ‘ال’ من آالية (عن م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور)
94

• نق�ص كلمتين ومنها :كلمة ‘�إال’ في قوله تعالى هَّ ُ
‘الل
اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ا ْل َح ُّي ا ْلق َُّيو ُم’ 74وكلمة ‘فيها’ في قوله
ات
تعالى ‘ ُي َب�شِّ ُر ُه ْم َر ُّب ُه ْم ب َِر ْح َم ٍة ِم ْن ُه َورِ ْ�ض َوانٍ َو َج َّن ٍ
يم ُم ِقيم’ 75على ال�شاهد (.)1
َل ُه ْم ِف َيها َن ِع ٌ

• نق�ص ثالث كلمات متتالية وهي ‘ال ريب فيه’ في
قوله تعالى هَّ ُ
‘الل اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو َل َي ْج َم َع َّن ُك ْم ِ�إ َلى َي ْو ِم
76
الل َح ِدي ًثا’
ا ْل ِق َي َم ِة اَل َر ْي َب ِف ِيه َو َم ْن َ�أ ْ�ص َد ُق ِم ْن هَّ ِ
على ال�شاهد (.)83
‘و ِ�إ َّن َما ت َُوف َّْونَ
• نق�ص خم�س كلمات متتالية وهي َ
ور ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة’ في قوله تعالى ُ
ْ�س
‘ك ُّل َنف ٍ
ُ�أ ُج َ
ور ُك ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
َذا ِئ َق ُة ا ْل َم ْو ِت َو ِ�إ َّن َما ت َُوف َّْونَ ُ�أ ُج َ
ف ََم ْن ُز ْح ِز َح َع ْن ال َّنارِ َو ُ�أ ْد ِخ َل ا ْل َج َّن َة َفق َْد فَا َز َو َما
اع ا ْلغ ُُرورِ ’ 77على ال�شاهد
ا ْل َح َيا ُة ُّ
الد ْن َيا ِ�إ اَّل َم َت ُ
(�( .)19شكل.)26

(�شكل  )26نق�ص ‘و�إنما توفون أ�جوركم يوم القيامة’ (عن :م�صطفى
�شيحة� ،شواهد قبور؛ من عمل الباحث)
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(�شكل  )27الحذف المتعمد آليات العذاب (عن �إبراهيم المطاع� ،شاهد قبر �صالح الدين �صالح)

ب -النق�ص المتعمد
لقد قام الكاتب �أو النقا�ش في بع�ض ال�شواهد
عمدا على أ
الرجح ،وتمثل
بحذف بع�ض الكلمات
ً
ذلك كلمات العذاب من آ
اليات التي احتوت على
ذكر الثواب والعقاب ،ومن ذلك حذف الن�صف الثاني
من آ
الية الرابعة من �سورة �آل عمران والمتمثل في قوله
يد و هَّ ُ
الل
ين َكف َُروا ِب�آ َي ِ
ات هَّ ِ
الل َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َ�ش ِد ٌ َ
تعالى ‘ ِ�إنَّ ا َّل ِذ َ
َام’ على ال�شاهد ( ،)83حيث كتبت آ
اليات
َع ِزي ٌز ُذو ا ْن ِتق ٍ
الولى والثانية والثالثة ثم الجزء أ
أ
الول من آ
الية الرابعة
ثم آ
اليتان الخام�سة وال�ساد�سة من ال�سورة ،وذلك على
التي ‘الم* هَّ ُ
النحو آ
الل اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ا ْل َح ُّي ا ْلق َُّيو ُم* َن َّز َل
اب بِا ْل َح ِّق ُم َ�ص ِّدقًا ِل َما َب ْي َن َي َد ْي ِه َو َ�أ ْن َز َل ال َّت ْو َرا َة
َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
ا�س و َ�أ ْن َز َل ا ْلفُرقَانَ * ِ�إنَّ هَّ َ
ال ْن ِج َ
الل اَل
َو ْ ِ إ
يل* ِم ْن ق َْب ُل ُه ًدى ِلل َّن ِ َ
ْ
َي ْخفَى َع َل ْي ِه َ�شي ٌء ِفي ْ َأ
�ض َو اَل ِفي ال�سَّ َما ِء* ُه َو ا َّل ِذي
ال ْر ِ
ْ
أ
َ
َ
ْ
ف َي َ�ش ُاء اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ا ْل َع ِزي ُز
ي
ك
ام
ح
ر
ال
ُي َ�ص ِّو ُر ُك ْم ِفي ْ َ ِ ْ َ
يم ’�(.شكل)27
ا ْل َح ِك ُ
اليات هي ‘الم* هَّ ُ
و�صحة كتابة آ
الل اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ا ْل َح ُّي
اب بِا ْل َح ِّق ُم َ�ص ِّدقًا ِل َما َب ْي َن َي َد ْي ِه
ا ْلق َُّيو ُم* َن َّز َل َع َل ْي َك ا ْل ِك َت َ
ال ْن ِج َ
ا�س َو َ�أ ْن َز َل
يل* ِم ْن ق َْب ُل ُه ًدى ِلل َّن ِ
َو َ�أ ْن َز َل ال َّت ْو َرا َة َو ْ ِ إ
يد
ين َكف َُروا ِب�آ َي ِ
ات هَّ ِ
اب َ�ش ِد ٌ
الل َل ُه ْم َع َذ ٌ
ا ْلف ُْرقَانَ ِ�إنَّ ا َّل ِذ َ
و هَّ ُ
الل َع ِزي ٌز ُذو ا ْن ِتقَام* ِ�إنَّ هَّ َ
الل اَل َي ْخفَى َع َل ْي ِه َ�ش ْي ٌء ِفي
ٍ
َ
ْ َأ
�ض َو اَل ِفي ال�سَّ َما ِء* ُه َو ا َّل ِذي ُي َ�ص ِّو ُر ُك ْم ِفي ْ َأ
ال ْر َح ِام
ال ْر ِ
78
يم’.
َك ْي َ
ف َي َ�ش ُاء اَل ِ�إ َل َه ِ�إ اَّل ُه َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َح ِك ُ
العدد الثالث

(�شكل  )28اخت�صار عبارة ‘و�صلى اهلل على محمد’ �إلى ‘و�صلعم’ (عن
محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية)
ويعتقد �إبراهيم المطاع �أن الحذف ربما كان
مق�صو ًدا من الكاتب لعدم رغبته في ت�سجيل �آيات العذاب
79
التي توعد اهلل بها الكفار على �شاهد قبر رجل م�سلم.

 -4اخت�صار الكلمات

احتوت بع�ض ال�شواهد المدرو�سة على اخت�صار
للعبارة الدينية ‘و�صلى اهلل على محمد’ كما يلي ‘و�صلعم’
على ال�شاهدين ( )65 ،12وهو اخت�صار غير �صحيح
ألن االخت�صار ال�صحيح �إن لزم أ
المر كتابة حرف (�ص)
بين قو�سين� ،أما االخت�صار ‘�صلعم’ فقد جاوز الحد َ
وغ َّير
المعنى ،وهذا ال يليق بمقام الر�سول*�( .شكل)28

 -5ا�ستخدام اللهجة المحلية

من أ
الخطاء ال�شائعة في اليمن وحتى يومنا هذا نطق
�أ�سماء بع�ض أ
اليام وكتابتها باللهجة المحلية على غير
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(�شكل  )29كتابة أ��سماء أاليام باللهجة المحلية (عن :م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور؛ من عمل الباحث؛ محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية)
نطقها وكتابتها باللغة العربية ،وخا�صة �أيام ‘االثنين،
الثالثاء ،أ
الربعاء’ ،حيث تنطق عند عامة النا�س ‘الثنين،
�أثنين ،الثلوث ،الربوع’ وهذا ما وقع فيه كتاب بع�ض
ال�شواهد ،فقد كتب يوم االثنين ‘الثنين’ على ال�شاهد
( ،)20وكتب الثالثاء ‘الثلوث’ على ال�شواهد (،46
‘الربعاء’ من �أكثر �أ�سماء أ
 ،)68 ،59ويعد ا�سم يوم أ
اليام
كتابة باللهجة المحلية ‘الربوع’ على ال�شواهد (،21 ،5
�( .)71 ،62 ،61 ،50 ،45 ،25شكل.)29
الخاتمة
تعد ال�شواهد عامة و�شواهد مدينة �صعدة خا�صة ذات
نظرا لما لها من دالئل تاريخية و�أثرية قلما تكون
�أهمية كبيرةً ،
خاطئة ،فبوا�سطتها يمكن ت أ�ريخ أ
الحداث المختلفة ،والتعرف
على ال�شخ�صيات التي �أدت دو ًرا ما في الحياة ال�سيا�سية،
والدينية ،والثقافية ،واالجتماعية ،وبوا�سطتها يمكن درا�سة
تطور الكتابة العربية و�أنواع الخطوط ،والزخارف.
ال عن ذلك تمثل �شواهد �صعدة �سج ً
وف�ض ً
مهما
ال �أثر ًّيا ًّ
أل�سماء القبائل و�أن�سابها العلوية ،أ
والموية ،والعبا�سية،
96

والقبلية� ...إلخ ،وكذلك المرثيات ال�شعرية والنثرية
والعبارات الدينية ،كما تعد دلي ً
ال على تطور اللغة وازدهار
ي�ضا.
الثقافة ،وتقدم التعليم ،والعك�س �صحيح �أ ً
وقد ك�شفت درا�سة �شواهد �صعدة عد ًدا من أ
الخطاء،
و�أوجه الق�صور ،والحاجة �إلى �إعادة درا�سة ال�شواهد درا�سة
علمية �شاملة ،وقبل هذا وذاك الحاجة الملحة �إلى �سرعة
توثيق ال�شواهد التي لم توثق ولم تدر�س حتى آ
الن.
النتائج
من خالل درا�سة أ
الخطاء الكتابية على �شواهد مدينة
�صعدة المدرو�سة �أمكن التو�صل �إلى عدد من النتائج،
موجزها ما يلي:
� -1إن درا�سة ال�شواهد من حيث ال�شكل والم�ضمون ال
ت�صورا �شام ً
ال لما يمكن �أن تمدنا به ال�شواهد
تعطينا
ً
من معلومات مهمة تاريخية ،وثقافية ،واجتماعية،
لذلك تحتاج �إلى درا�ستها درا�سة علمية ت�شخي�صية
وتحليلية �شاملة.
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� -2إن ن�سبة ال�شواهد المدرو�سة من مدينة �صعدة ال
تمثل �سوى ما ن�سبته  ،%3.3 -%2.21من مجموع
�شواهد مدينة �صعدة الموجودة في الجبانتين،
والجامع ،وحائط ال�شهداء ،أ
وال�ضرحة ،والم�ساجد
أ
الخرى.
 -3احتواء ال�شواهد المدرو�سة على �أخطاء متعمدة،
و�أخطاء ناتجة عن �سهو الكاتب� ،أو الخطاط� ،أو
النقا�ش� ،أو جميعهم.
� -4إن ثقافة كتاب بع�ض ال�شواهد كانت جيدة،
ون�ست�شف ذلك من خالل المرثيات ال�شعرية والنثرية
المدونة على ال�شواهد ،و�إن احتوت على �أخطاء فهي
قليلة مقارنة بغيرها ،ومعظمها �أخطاء �إمالئية.
 -5احتواء بع�ض ال�شواهد على �أخطاء لغوية كثيرة
ومتكررة تدل على تدني ثقافة كتابها من حيث اللغة
ومنها:
 -6كتابة الحروف الممدودة مق�صورة ،والعك�س،
وعدم كتابة �ألف المد ،وهمزة المد التي ت أ�تي في
نهاية الكلمة في كثير من ال�شواهد رغم �أنها ترجع
�إلى القرون من الثامن �إلى الثالث ع�شر للهجرة.

ي�ضا.
 -7كتابة التاء المفتوحة مربوطة ،والعك�س �أ ً
وتنكيرا،
تذكيرا وت أ�ني ًثا وتعريفًا
 -8مخالفة قواعد العدد
ً
ً
ف�ض ً
ال عن مخالفة �صياغة العدد على وزن فاعل.
 -9كتابة حرف جر مكان �آخر� ،أو حذفه ،ومخالفة
عالمات جر أ
ال�سماء الخم�سة.
 -10نق�ص بع�ض الحروف والكلمات �أو زيادتها.
 -11تغيير بع�ض ال�ضمائر من كاف الخطاب �إلى هاء
الغائب.
اخت�صارا
 -12اخت�صار عبارة ‘و�صلى اهلل على محمد’
ً
غير دقيق على النحو آ
التي ‘و�صلعم’.
 -13كتابة �أ�سماء بع�ض أ
اليام ح�سب اللهجة المحلية
‘الثنين ،الثلوث ،الربوع’.
 -14ك�شفت قراءة ال�شواهد المدرو�سة في الدرا�سات
ال�سابقة المذكورة في مقدمة البحث؛ احتواء تلك
الدرا�سات على �أخطاء في قراءة بع�ض الكلمات،
وخا�صة درا�سة كل من :م�صطفى �شيحة ،ومحمد
�سيف الن�صر ،والتي تحتاج �إلى مراجعة و�إعادة
درا�سة.

ال�شواهد المدرو�سة في هذا البحث ،و�أرقامها المقابلة في الكتب أ
والبحاث التي در�ستها من قبل
رقم ال�شاهد
يف الدرا�سة

ا�سم �صاحب ال�شاهد

تاريخ ال�شاهد

مكان وجود
ال�شاهد

م�صدر الدرا�سة
ا�سم امل ؤ�لف

الكتاب /البحث
�شواهد قبور �إ�سالمية من جبانة
�صعدة باليمن

ال�صفحة

رقم
ال�شاهد

املنت

اللوحة

ال�شكل

1

73

10

-

75

11

-

13

2

1

جمال الدين حممد بن الهادي
بن يحيى بن �أحمد بن الهادي

13رم�ضان701هـ

2

علي بن مهدي بن �أحمد بن
عبد اهلل النجاري

�شوال 701هـ

2

3

�شعفة بنت ال�شيخ جمال الدين
بن علي النهمي

اخلمي�س 15ربيع
آ
الخر773هـ

4

79

4

�صارم الدين داود بن عبد اهلل بن
علي بن �سعد القطاع

 16ذي احلجة 812هـ

5

84

14

5

فاطمة بنت حممد بن هبة
القر�شي

أ
الربعاء� 19شوال 851هـ

6

86

15

102

6

�صفية بنت �أحمد بن يحيى بن
علي الو�شلي

الع�رش الو�سطى من رجب
824هـ

8

88

17

-

العدد الثالث

جبانة �صعدة

م�صطفى عبد اهلل �شيحة

97

عبد اهلل عبد ال�سالم احلداد

رقم ال�شاهد
يف الدرا�سة

98

ا�سم �صاحب ال�شاهد

تاريخ ال�شاهد

مكان وجود
ال�شاهد

م�صدر الدرا�سة
ال�صفحة

رقم
ال�شاهد

املنت

اللوحة

ال�شكل

7

م�ضية بنت مو�سى بن حممد بن
�أحمد الدواري

16ذي احلجة831هـ

9

90

18

-

8

�رشف الدين �أحمد بن عبداهلل بن االثنني 30ربيع أ
الول
حممد بن �أحمد الظاهر
887هـ

10

91

19

-

9

فاطمة بنت يحيى بن عبداهلل بن
�شحرة اجلحايف الدواري

�آخر يوم من �صفر841هـ

11

93

20

101

10

�أمينة بنت �أحمد بن مو�سى بن
�أحمد الدواري

�صفر 847هـ

13

97

22

-

11

�صفية بنت مو�سى بن حممد بن
غامن بن علي بن ح�سان الطحم

جمادى أ
الوىل 849هـ

15

100

24

-

12

�صالح بن داود بن حممد بن
جابر احل�صيبي

ربيع أ
الول 851هـ

17

105

26

103

13

جمال الدين حممد بن حامت بن
يحيى بن مهدي بن الطاهر

اجلمعة  18ربيع أ
الول
854هـ

18

106

27

-

14

مهدي بن �أحمد بن �أبي القا�سم
بن يحيى بن زيد بن �أبي طويلة

 29رم�ضان 858هـ

19

108

28

104

15

مطهر بن �إبراهيم بن علي بن
حممد الطاهر

حمرم 871هـ

20

109

29

-

16

علي بن حممد بن علي بن �أحمد
النجاري

�شوال 876هـ

21

110

30

-

17

حممد بن �إبراهيم بن علي بن
ح�سني الغادر

جمادى آ
الخرة 877هـ

22

111

31

-

18

يحيى بن حممد بن يحيى بن
عبداهلل �سجف الوادعي

ذو القعدة 879هـ

23

112

32

-

19

جوهرة بنت عبد اهلل

اجلمعة  17رجب 882

24

113

32

-

20

�أبي عي�شان حممد بن حامت بن
يحيى بن مهدي الطاهر

�شوال 882هـ

25

114

34

-

21

الفقيه جمال الدين حممد بن
جابر بن علي بن حامت الطحم

أ
الربعاء رجب 884هـ

26

115

35

-

22

بدرة بنت �أبي القا�سم بن
يحيى بن حممد بن يحيى الفهد
ال�صايدي

اخلمي�س � 14شوال
894هـ

30

119

39

-

23

دنيا بنت حممد بن �شابور
العماري

اجلمعة  19ربيع
آ
الخر897هـ

31

120

40

-

24

الفقيه حممد بن يو�سف بن حممد
بن ح�سن قدايد

الثالثاء  15ذي احلجة
900هـ

34

126

43

-

25

حورية بنت يحيى بن علي بن
عبد اهلل الدواري

أ
الربعاء 14جمادى
آ
الخر916هـ

39

134

48

-

26

دنيا بنت حممد بن �أحمد العلي

� 29شوال 917هـ

40

135

49

-

27

�أحمد بن حممد بن علي بن
قا�سم العلي

�شعبان 918هـ

41

137

50

105

28

الفقيه �شهاب الدين �أحمد بن
حممد بن جعمل املالكي

 13رجب 919هـ

43

139

52

-

جبانة �صعدة

ا�سم امل ؤ�لف

م�صطفى عبد اهلل �شيحة

الكتاب /البحث

�شواهد قبور �إ�سالمية من جبانة
�صعدة باليمن

�أبجديات 2008

أالخطاء الكتابية يف الكتابات ال�شاهدية يف اليمن

رقم ال�شاهد
يف الدرا�سة

ا�سم �صاحب ال�شاهد

تاريخ ال�شاهد

م�صدر الدرا�سة

مكان وجود
ال�شاهد

ال�صفحة

رقم
ال�شاهد

املنت

اللوحة

ال�شكل

29

فاطمة بنت يحيى بن ح�سن بن
�صالح بن ثامر الف�ضيلي

االثنني  14ذي احلجة
920هـ

44

140

53

-

30

�سليمان بن علي بن �سهوان

ربيع أ
الول 922هـ

46

146

55

-

31

علي بن ح�سن بن �أحمد بن علي
بن �أحمد بن علي املكني

القعدة 923هـ

47

147

56

-

32

مرمي بنت علي بن �إبراهيم قطني

رجب 924هـ

49

149

58

-

33

جنم الدين يو�سف بن �أحمد بن
علي بن مرة

رم�ضان 931هـ

51

151

60

-

34

بدرة بنت �صالح بن علي
الطحم

ذو القعدة 940هـ

55

156

64

-

35

�سلمى بنت �أحمد بن حممد
العباقي

اخلمي�س 15ذي احلجة
940هـ

57

158

66

-

36

م�ضية بنت �إ�سحاق بن �أحمد بن اجلمعة  28ذي احلجة
حممد الطاهر
940هـ

59

160

68

-

37

يحيى بن حممد بن يو�سف
النجيح

أ
الحد  26ذي احلجة
949هـ

63

166

72

-

38

حممد بن �أحمد بن حممد
النحوي

أ
الربعاء 13رجب
956هـ

65

169

74

-

39

فاطمة بنت �سعيد بن حممد بن
يون�س بن حمرم

اخلمي�س  14جمادى
أ
الوىل 960هـ

68

174

77

-

40

م�ؤيد بن �صالح بن ح�سن
الدواري

�شوال 971هـ

69

175

78

-

41

فاطمة بنت يحيى بن داود بن
أ
ال�سود

 24ربيع آ
الخر972هـ

70

176

79

-

42

عبد اهلل بن �سليمان بن حممد بن
ماهان الطحمي

973هـ

71

177

80

-

43

م�ؤمنة بنت ح�سن الو�شلي

9--هـ

73

179

82

-

44

�رشف بنت عبد اهلل بن �أحمد
العلفي

اخلمي�س حمرم 1008هـ

75

186

84

-

45

فخرية بنت زياد البكاري

أ
الربعاء  8رم�ضان
1022هـ

79

194

88

-

46

�صالح بن علي بن �إبراهيم فيد

الثالثاء  23حمرم
1031هـ

83

202

92

-

47

وجيه الدين عبد اهلل بن يعقوب
قطني

ال�سبت �شعبان 1040هـ

84

204

93

-

48

فاطمة بنت �صالح املعيل

 10ذي احلجة 1044هـ

85

205

94

-

49

�أحمد بن علوان بن عبد اهلل بن
�أحمد بن حممد بن داود املطاليل

 10ذي احلجة 1046هـ

86

206

95

-

50

مرمي بنت حممد بن حممد بن
�صالح بن �شايع الرزامي

أ
الربعاء  28ربيع
أ
الول1077هـ

90

210

99

-

العدد الثالث

--

ا�سم امل ؤ�لف

--

الكتاب /البحث

--

99

عبد اهلل عبد ال�سالم احلداد

رقم ال�شاهد
يف الدرا�سة

100

ا�سم �صاحب ال�شاهد

تاريخ ال�شاهد

مكان وجود
ال�شاهد

م�صدر الدرا�سة
ا�سم امل ؤ�لف

الكتاب /البحث
درا�سة ملجموعة من �شواهد
القبور بجبانة مدينة �صعدة
يف اليمن

ال�صفحة

رقم
ال�شاهد

املنت

اللوحة

ال�شكل

1

13

2

-

15

3

-

4

-

51

جمال الدين علي بن �سلطان
الكامل

�صفر 847هـ

52

الفقيه حممد بن يحيى بن �إبراهيم
الدو�سي

ربيع أ
الول 863هـ

2

53

نفي�سة بنت القا�سم بن �أحمد بن
علي ال�سياطي

870هـ

3

17

54

ثابت بن علي بن غامن بن علي
بن �أحمد بن حممد بن يحيى
بن مقبل

رم�ضان 878هـ

4

18

5

55

علم الدين �أبو القا�سم بن �أحمد
بن حممد بن ح�سن املتميز

888هـ

5

20

6

-

56

�صفية بنت حممد بن �أحمد فيد

جمادى أ
الوىل901هـ

6

22

7

1

57

�أحمد بن حممد بن يون�س بن
حممد

اخلمي�س15ذي احلجة-
9-هـ

7

25

8

2

58

يحيى بن حممد يون�س بن مغيث
احلداد

جمادى أ
الوىل 917هـ

9

29

10

3

59

نفي�سة بنت �أبي القا�سم بن
�أحمد املتميز

الثالثاء  29رم�ضان
929هـ

10

32

11

-

60

حممد بن يحيى بن �أبي القا�سم
بن ح�سن احلداد

اجلمعة 940هـ

11

34

12

-

61

كله بنت يحيى بن علي الطحم

 23ذي احلجة 955هـ

13

36

13

-

62

جمال الدين حممد بن علي بن
يحيى بن الهادي احلداد

أ
الربعاء  23ربيع آ
الخر
1035هـ

14

40

15

-

63

عماد الدين يحيى بن علي بن
يحيى بن الهادي بن احلداد

اجلمعة  26جمادى
آ
الخرة 1037هـ

15

42

16

-

64

�أحمد بن حممد بن عي�سى بن
�إ�سماعيل الطاهر

أ
الربعاء � 4شعبان 871هـ جبانة �صعدة

1

33

3

3

65

م�ضية بنت حممد بن علي بن
حممود بن �أحمد املطريف

اخلمي�س� 28صفر 913هـ

2

38

4

4

66

بدرة بنت يحيى بن حممد بن
يون�س بن مغيث احلداد

اخلمي�س 1ذي القعدة
932هـ

3

41

5

5

67

بدرة بنت علي بن �إبراهيم
الطحمي

حمرم 935هـ

4

46

6

6

68

فاطمة بنت �سليمان بن حممد بن
�أبي القا�سم قدايد احلكمي

الثالثاء 17حمرم 984هـ

5

50

7

7

69

�صالح بن م�سعود اخلطابي

أ
الربعاء 21ذي احلجة
1010هـ

6

55

8

8

70

حممد بن �أحمد بن يحيى بن
�أبي النجم

 30رم�ضان 1019هـ

7

58

9

9

71

تقية بنت يحيى بن حممد احللم

أ
الربعاء رم�ضان 1028هـ

8

62

10

10

72

فاتن بنت �أحمد بن حممد
البهكلي

جمادى آ
الخرة 1044هـ

9

66

11

11

جبانة �صعدة

حممد �سيف الن�رص

حممد الثنيان

نقو�ش �إ�سالمية �شاهدية م�ؤرخة
من جبانة �صعدة يف اليمن

�أبجديات 2008

أالخطاء الكتابية يف الكتابات ال�شاهدية يف اليمن

رقم ال�شاهد
يف الدرا�سة

مكان وجود
ال�شاهد

ا�سم امل ؤ�لف

الكتاب /البحث

ال�صفحة

رقم
ال�شاهد

املنت

اللوحة

ال�شكل

10

68

12

12

1

344

143

-

337

144

-

145

-

73

�سكينة بنت �أحمد حوالن

 7رم�ضان 1180هـ

74

المام الهادي �إىل احلق يحيى بن
إ
احل�سني بن القا�سم

القرن 8هـ

75

عبد اهلل بن احل�سني بن القا�سم

344هـ

2

76

المام املختار لدين اهلل القا�سم
إ
المام النا�رص لدين اهلل
بن إ

1033هـ

3

340

77

المام الداعي �إىل اهلل يو�سف
إ
أ
المام املن�صور باهلل
الكرب بن إ

رجب 1053هـ

4

343

147

78

أ
المري جمال الدين علي بن
المام املهدي لدين اهلل
إ

ربيع أ
الول 857هـ

8

357

150

-

79

أ
المري عبد اهلل بن احل�سني بن
علي بن القا�سم

اخلمي�س 17ربيع أ
الول
929هـ

9

359

152

-

80

�إ�سحاق بن عبا�س بن �إ�سماعيل
بن علي بن القا�سم

أ
الربعاء  15جمادى
أ
الوىل 1282هـ

13

374

156

-

81

المام املن�صور باهلل
�أحمد بن إ
القا�سم بن حممد

1066هـ

--

--

امل�سند

2

58

2

-

82

ح�سني بن عبد اهلل الدواري

938هـ

--

--

الكليل
إ

1

101

1

2

83

�صالح الدين �صالح بن احل�سن

911هـ

--

--

�أبجديات

1

146

1

-

84

بدرة بنت علي بن يحيى بن
علي بن مداع�س

 28جمادى آ
الخرة
849هـ

جبانة �صعدة

علي �سعيد �سيف

أ
ال�رضحة يف اليمن

203

231

203

-

85

�سليمان بن يحيى بن حممد بن
يحيى بن حممد

� 15صفر 966هـ

210

307

210

الهوام�ش
1

ا�سم �صاحب ال�شاهد

تاريخ ال�شاهد

م�صدر الدرا�سة

جامع الهادي
ب�صعدة

لمعرفة تاريخ مدينة �صعدة ،وموقعها ،وتطورها ،انظر:
محمد �سيف الن�صر �أبو الفتوح ،درا�سة لمجموعة من
�شواهد القبور بجبانة �صعدة في اليمن� ،سل�سلة درا�سات في
آ
ال�سالمية اليمنية (�( ،)1صنعاء1983 ،م)6-5 ،؛
الثار إ
م�صطفى عبد اهلل �شيحة� ،شواهد قبور �إ�سالمية من جبانة
�صعدة ،ج( ،1القاهرة1988 ،م)� ،32-17 ،إبراهيم �أحمد
المام الهادي �إلى الحق والمن�ش�آت المعمارية
المطاع ،جامع إ
أ
الملحقة به في مدينة �صعدة باليمن ،درا�سة �ثرية معمارية
مقارنة( ،ر�سالة دكتوراة ،جامعة جنوب الوادي،)2000 ،
 ،25-21محمد بن عبد الرحمن الثنيان ،م�شلح بن كميخ
المريخي ،نقو�ش �إ�سالمية �شاهدية م ؤ�رخة من جبانة �صعدة
في اليمن1180-871 ،هـ1766-1466/م ( ،الريا�ض،
2006م).23-19 ،

العدد الثالث

�إبراهيم �أحمد املطاع

2

3
4

5
6

المام الهادي �إىل احلق
جامع إ
واملن�ش�آت امللحقة به يف مدينة
�صعدة باليمن

قدر محمد �سيف الن�صر عدد ال�شواهد الموجودة في جبانة
�صعدة بحوالي � 4000شاهد ،انظر :محمد �سيف الن�صر،
درا�سة لمجموعة من �شواهد القبور ،6 ،فيما قدر �إبراهيم
المطاع عددها بحوالي � 6000شاهد ،انظر� :إبراهيم
المام الهادي.319 ،
المطاع ،جامع إ
المام الهادي.319 ،
�إبراهيم المطاع ،جامع إ
محمد �سيف الن�صر ،درا�سة لمجموعة من �شواهد القبور،
 ،12 -8م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور �إ�سالمية،68 -35 ،
المام الهادي ،332 -324 ،محمد
�إبراهيم المطاع ،جامع إ
الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية.29 -26 ،
م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور �إ�سالمية.61 ،60 ،
محمد �سيف الن�صر ،درا�سة لمجموعة من �شواهد القبور،
.11
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عبد اهلل عبد ال�سالم احلداد

المام الهادي،341 ،339 ،
� 7إبراهيم المطاع ،جامع إ
.347
� 8شاهد رقم  75في الجدول الملحق بهذه الدرا�سة.
	9ال�شواهد.74 ،3 ،2 ،1 :
	10ال�شواهد.84 ،78 ،64 ،55-51 ،24-4 :
 11ال�شواهد.85 ،83-82 ،79 ،68-65 ،61-56 ،43-25 :
	12ال�شواهد.81 ،77-76 ،72-69 ،63-62 ،50-44 :
	13ال�شاهدان.80 ،73 :
	14ال�شواهد.77 ،76 ،74 :
	15ال�شاهد.1 :
 -16ال�شواهد.83 ،81-78 ،75 :
 -17ال�شاهدان.85 ،82 :
 -18ال�شواهد،58 ،55 ،52 ،51 ،33 ،28 ،24 ،21 ،20 :
.64 ،60
 -19ال�شواهد.70 ،57 ،31 ،30 :
 -20ال�شواهد.18 ،17 ،8 :
 -21ال�شواهد.63 ،62 ،40 ،27 ،15 ،14 ،12 ،2 :
 -22ال�شواهد،49 ،47 ،46 ،42 ،38 ،37 ،16 ،13 ،4 :
.69 ،54
 -23ال�شواهد،29 ،26-25 ،23-22 ،11-9 ،7-5 ،3 :
،56 ،53 ،50 ،48 ،45-43 ،41 ،39 ،36-34 ،32
.84 ،73-71 ،68-61 ،59
	24ال�شاهد.19 :
 25محمد �سيف الن�صر ،درا�سة لمجموعة من �شواهد القبور،
 ،10محمد الثنيان ،نقو�ش �إ�سالمية.72 ،29 ،
خ�صو�صا �إلى درا�ستها
 26تحتاج ال�شواهد عمو ًما و�شواهد �صعدة
ً
درا�سة تحليلية م�ستفي�ضة تتناول لي�س ال�شكل والم�ضمون
ي�ضا درا�سة أ
الدوار
والخ�صائ�ص وال�سمات فح�سب ،و�إنما �أ ً
الح�ضارية التي تمثلها ،من حيث قواعد اللغة النحوية،
والمالئية ،ومن حيث الجوانب االجتماعية
وال�صرفية ،إ
والثقافية ،بل وحتى النف�سية وال�صحية ،من خالل :درا�سة
أ
ال�سر والقبائل التي ينتمي �إليها �أ�صحاب ال�شواهد ،ودرا�سة
�أعمار المتوفين ،و�أجنا�سهم ،ووظائفهم ،وحجم الوفيات
في ال�شهر� ،أو العام� ،أو القرن ،و�أ�سباب الوفاة �إن وجدت،
ال عن درا�سة الن�صو�ص أ
ف�ض ً
الدبية النثرية منها وال�شعرية
التي ت�ضمنتها كتابات ال�شواهد ،ودرا�سة مدلوالت عبارات
اليمانية والنف�سية ،ومدلوالتها
الرجاء ،والدعاء ،والت�شفع ،إ
المذهبية والعقائدية ،وهو ما �سوف نقوم به �إن �شاء اهلل
م�ستقب ً
ال.
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 27عبد اهلل بن عقيل الهمداني� ،شرح ابن عقيل ،ج( ،2بيروت،
.407 ،)2003
 28يخرج عن ذلك كل ما كان فع ً
ال كـ ‘ي�سعى’� ،أو حرف ًا كـ ‘�إلى،
أ
مبنيا كـ ‘متى’ ،وما كان �لفًا غير الزمة كـ
وعلى’� ،أو ً
ا�سما ً
‘�أبا� ،أبي’ ،انظر :محمد محيي الدين عبد الحميد ،تنقيح
أ
الزهرية( ،القاهرة.29 ،)1972 ،
� 29إبراهيم المطاع� ،شاهد قبر �أحمد بن القا�سم ،مجلة الم�سند،
العدد الثاني.58 ،)2004( ،
� 30سورة �آل عمران ،جزء من آ
الية .185
� 31سورة يون�س ،جزء من آ
الية .64
 32لم ي أ�خذ الكاتب آ
الية كلها و�إنما كتب �أو ًال عبارة ‘محمد
أ
ر�سول اهلل �أر�سله’ ،ثم �كملها بن�صف آ
الية المذكورة بعد
النقط الثالث ،وعبارة محمد ر�سول اهلل مكملة آ
بالية بهذه
ال�صيغة ‘محمد ر�سول اهلل �أر�سله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره الم�شركون’ وجدت مكتملة �أو
ناق�صة الجزء أ
الخير من آ
الية (ولو كره الم�شركون) على
ال�سالمية منذ الع�صر أ
الموي.
الم�سكوكات إ
الية � ،33أو ال�صف ،جزء من آ
� 33سورة التوبة ،جزء من آ
الية .9
� 34سورة الدخان ،آ
الية .56
� 35سورة أ
النبياء ،آ
الية .101
 36عبد اهلل بن عقيل� ،شرح ابن عقيل.393 ،
 37محمد �سيف الن�صر ،درا�سة لمجموعة من �شواهد القبور،
.60
� 38سورة يون�س ،جزء من آ
الية .64
� 39سورة �آل عمران ،آ
الية .185
� 40سورة ف�صلت ،آ
الية 30
� 41سورة أ
النبياء ،آ
الية .103
� 42سورة �آل عمران ،آ
الية 85
المام الهادي.341 ،
� 43إبراهيم المطاع ،جامع إ
 44يتم تخفيف المد بحذف الهمزة التي في �آخر الكلمة.
 45م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور �إ�سالمية� ،60 ،إبراهيم المطاع،
المام الهادي.339 ،
جامع إ
	46انظر ال�شواهد-21 ،19 ،16 ،13-10 ،8-7 ،3 -1 :
-78 ،72-69 ،67-64 ،59 ،57 ،48 ،45 ،43 ،40
.85-84 ،82
� 47سورة البقرة  ،جزء من آ
الية .255
� 48سورة يون�س ،آ
الية .62
	49القواعد.21 ،
	50القواعد22 ،
�أبجديات 2008

أالخطاء الكتابية يف الكتابات ال�شاهدية يف اليمن

� 51سورة الرحمن ،آ
الية .27
المام الهادي.347 ،
� 52إبراهيم المطاع ،جامع إ
 53عبد اهلل بن ه�شام أ
الن�صاري� ،أو�ضح الم�سالك �إلى �ألفية ابن
مالك ،ج( ،1بيروت.75 ،)1985 ،
 54م�صطفى �شيحة� ،شواهد قبور �إ�سالمية60 ،
 55عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،همع الهوامع ،ج،2
(القاهرة ،د.ت).345 ،
 56عمر بن �إبراهيم الكوفي ،كتاب البيان في �شرح اللمع،
(عمان.504 ،)2002 ،
 57عبد الرحمن بن �أبي بكر ،همع الهوامع 345 ،وما بعدها.
 58تاء الت أ�نيث� :إحدى عالمات الت أ�نيث التي تلحق باال�سم �سواء
حقيقيا �أم مجاز ًّيا ،انظر� :أحمد الحمالوي� ،شذ
�أكان م ؤ�ن ًثا
ًّ
العرف في فن ال�صرف ( ،جدة.104 ،)2002 ،
 59محمد بن �أحمد بن عبد الباري أ
الهدل ،الكواكب الدرية،
ج ( ،1بيروت.77،)1990 ،
ُ
	60الكنى :جمع كنية :وهي كل مركب �إ�ضافي ُبدئ ب أ�ب �أو �أم
أ
أ
مثل� :بو الح�سن� ،م كلثوم ،انظر :عبد اهلل بن عقيل� ،شرح
ابن عقيل ،ج.114 ،1
� 61سورة البقرة ،جزء من آ
الية .255
 62عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،المنقح على المو�شح في
ال�سكندرية.141 ،)2003 ،
قواعد اللغة العربية ( ،إ
� 63سورة ف�صلت ،آ
الية .31

العدد الثالث

64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

�سورة الحجر ،آ
الية .48
�سورة الفاتحة ،آ
الية .7
�إثبات �ألف ابن وابنة من �سمات الكتابات المبكرة في
القرون الثالثة أ
الولى من الهجرة النبوية ،ومن �أقدم ال�شواهد
أ
التي �أثبتت في كتاباتها �لف ابن وابنة� :شاهد قبر العبا�سة بنت
حديج الم ؤ�رخ ب�سنة 71هـ ،انظر :ماي�سه محمود داود،
ال�سالمية منذ القرن أ
الكتابات العربية على آ
الول حتى
الثار إ
القرن الثاني ع�شر للهجرة (القاهرة.105 ،95 )1991 ،
المام الهادي.355 ،
�إبراهيم المطاع ،جامع إ
�سورة الزمر ،آ
الية .34
المام الهادي.347 ،
�إبراهيم المطاع ،جامع إ
�سورة البقرة ،جزء من آ
الية .255
�سورة ف�صلت ،جزء من آ
الية .31
�سورة الرحمن ،آ
الية .27
�سورة البقرة ،جزء من آ
الية .255
�سورة البقرة ،جزء من آ
الية .255
�سورة التوبة ،آ
الية 21
�سورة الن�ساء ،آ
الية .87
�سورة �آل عمران ،آ
الية .185
�سورة �آل عمران.6-1 ،
المام الهادي.354 ،
�إبراهيم المطاع ،جامع إ
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