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درا�صة تحليلية

Language Errors in Tombstone Inscriptions
(Taking the Tombstones at Sadah as a Semple) A Critical Study
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مـقدمـــة 

من  �لغربي  �ل�شمال  �إلى  �لو�قعة  �شعدة  مدينة  تعد 
في  ولى  �لأ �لمدينة  245كم،1  بم�شافة  �شنعاء  �لعا�شمة 
من:  كل  في  �لمنت�شرة  �ل�شو�هد  عدد  حيث  من  �ليمن 
جبانتها �ل�شمالية �لمعروفة بمقبرة �لعر�ر، وجبانتها �لغربية 
�لمعروفة بمقبرة �لقري�شين )�شكل1(، و�للتين تحويان ما 
كل  تقدير�ت  ح�شب  �شاهد  �آلف  و�شتة  �آلف  �أربعة  بين 
و�لدكتور  �هلل(،  )رحمه  �لن�شر  �شيف  محمد  �لدكتور  من 
د�خل  �لموجودة  �ل�شو�هد  وكذلك  �لمطاع،2  �إبر�هيم 
عن  ف�شاًل  �شاهًد�،3  �شتون  وعددها  �لهادي  مام  �لإ جامع 
�شو�هد حائط �ل�شهد�ء �لموجود �إلى �لجنوب من �لجامع، 
في  �لموجودة  �شرحة  و�لأ �ل�شريحية،  �لقباب  و�شو�هد 

خرى في �لمدينة. �لم�شاجد �لأ

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. 

�لمدن  �أهم  من  و�حدة  بو�شفها  �لمدينة  �أهمية  ورغم 
�لنقو�ش  من  �لكبير  �لعدد  هذ�  ورغم  �ليمن،  في  �شالمية  �لإ
مئة  �شوى  منها  ُيدر�ش  لم  �أنه  �إل  فيها،  �لموجودة  �ل�شاهدية 
تي: و�أربعة وثالثين نق�ًشا �شاهديًا فقط، موزعة على �لنحو �لآ

ت�شعون �شاهًد� در�شت من قبل م�شطفى عبد �هلل �شيحة   -
ول من كتابه ‘�شو�هد قبور  )رحمه �هلل(، في �لجزء �لأ
�إ�شالمية من جبانة �شعدة باليمن’، وكان ينوي ن�شر 
�لمذكور  كتابه  من  �لثاني  �لجزء  في  �أخرى  �شو�هد 

لول �أن و�فته �لمنية قبل �إ�شد�ره.

�شيف  محمد  قبل  من  در�شت  �شاهًد�  ع�شر  خم�شة   -
‘در��شة  كتابه  في  �هلل(  )رحمه  �لفتوح  �أبو  �لن�شر 
لمجموعة من �شو�هد �لقبور بجبانة �شعدة في �ليمن، 

�شالمية �ليمنية )1(’. ثار �لإ �شل�شلة در��شات في �لآ
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�ليمن’،  في  رخة من جبانة �شعدة  موؤ �شاهدية  �إ�شالمية 
.)2006(

مدينة �شعدة  �شو�هد  �ل�شابقة  �لدر��شات  تناولت  وقد 
و�أ�شاليبها،  �لخطوط،  و�أنو�ع  �لم�شمون،  حيث:  من 
ون�شبهم،  عالم،  �لأ وترجمة  وزخارفها،  و�شماتها، 
يات  كالآ �لدينية  �لن�شو�ش  و�أنو�ع  و�ألقابهم،  ووظائفهم، 
�لقر�آنية، و�لعبار�ت �لدينية، و�أ�شاليب �لتاأريخ �لمتبعة على 

�ل�شو�هد.4

خطاء  �لأ مف�شل  ب�شكل  �لدر��شات  تلك  تتناول  ولم 
�للغوية �لتي ��شتملت عليها كتابات �ل�شو�هد، و�إن �أ�شارت 

�إليها �إ�شار�ت عامة وموجزة، ومنها:

على  للدللة  �لخطاأ  �لكلمة  بعد  ‘هكذ�’  كلمة  �إ�شافة 
�شارة في �لتعليق و�ل�شرح �إلى نوع �لخطاأ  خطئها، وعدم �لإ
�شارة �إلى وجود �أخطاء لغوية ب�شكل عام دون  وت�شويبه، �لإ
ومن  �لخطاأ،  �لكلمات  لكتابة  �ل�شحيحة  �لقو�عد  تو�شيح 

�أحمد  �إبر�هيم  قبل  من  در�شت  �شاهًد�  ع�شر  �شتة   -
�لمطاع: ثالثة ع�شر �شاهًد� منها في ر�شالته �لتي نال 

بها درجة �لدكتور�ة من جامعة جنوب �لو�دي

مام  �لإ ‘جامع  بـ  و�لمو�شومة  2000م،  �شنة  م�شر   -
به  �لملحقة  �لمعمارية  �لحق و�لمن�شاآت  �إلى  �لهادي 
في مدينة �شعدة باليمن’، و�شاهد و�حد في كل من: 
كليل، �لعدد 27، خريف )2002(؛ ومجلة  مجلة �لإ
�أبجديات،  ومجلة   ،)2004(  ،2 �لعدد  �لم�شند، 

�لعدد 1، )�أكتوبر( 2006.

في  �شيف  �شعيد  علي  قبل  من  در�شت  �شو�هد  ثالثة   -
ر�شالته �لتي نال بها درجة �لدكتور�ة من جامعة �شنعاء 
�شرحة في �ليمن من  �شنة 1998م، و�لمو�شومة بـ ‘�لأ
�لقرن �لر�بع �لهجري وحتى �لقرن �لعا�شر �لهجري’. 

�لرحمن  عبد  محمد  قبل  من  در�شت  �شو�هد  ع�شرة   -
�لثنيان، وم�شلح بن كميخ �لمريخي في كتابهما ‘نقو�ش 

)�سكل 1( خريطة مدينة �سعدة �لقديمة ُمبيًنا عليها موقع �لجبانتين )عن محمد �لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية(.
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ت�شعة وع�شرون �شاهًد� من �لقرن �لتا�شع �لهجري.10  -
ثالثة وثالثون �شاهًد� من �لقرن �لعا�شر �لهجري.11  -

�شتة ع�شر �شاهًد� من �لقرن �لحادي ع�شر �لهجري.12  -

�شاهد و�حد من كل من �لقرنين �لثاني ع�شر و�لثالث   -
ع�شر �لهجريين.13

�لتي  و�لدر��شات  �ل�شابقة  �ل�شو�هد  قر�ءة  خالل  ومن 
تي: تمت عليها يمكن مالحظة �لآ

�لقرون  �إلى  ترجع  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  معظم  �إن   -1
ع�شر،  �لحادي  وحتى  �لتا�شع  من  �لثالثة:  �لهجرية 
هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى يعد �شاهد قبر عبد 
رخ ب�شنة 344هـ  �هلل بن �لح�شين )�ل�شاهد 75( �لموؤ
�أقدم �ل�شو�هد �لمدرو�شة من مدينة �شعدة، و�أحدثها 
�شاهد قبر �إ�شحاق بن عبا�ش بن �إ�شماعيل بن علي بن 

رخ ب�شنة 1282هـ. �لقا�شم )�ل�شاهد 80( �لموؤ

2- �إن �ل�شو�هد �لمدرو�شة في هذ� �لبحث موزعة على 
منهم:  �لذكور  من  لمتوفين  �شاهًد�  و�أربعين  ت�شعة 
من  و�شتة  و�حد،15  و�شريف  ئمة،14  �لأ من  ثالثة 
مر�ء،16 و�ثنان من �لق�شاة،17 و�أحد ع�شر فقيًها،18  �لأ
�ل�شباب،20  من  وثالثة  �ل�شيوخ،19  من  و�أربعة 
طفال،21 و�أحد ع�شر فرد�ً غير محدد  وثمانية من �لأ
�إلى �شت وثالثين �مر�أة منهن:  �شافة  �ل�شفة،22 بالإ

خم�ش وثالثون من �لحر�ئر،23 و�َأَمة و�حدة.24

�لثلث  بالخط  كتبت  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  معظم  �إن   -3
�لمركب تركيًبا خفيًفا، و�إن وجدت بع�ش �لكلمات 
بد�ية  في  �لكوفي  بالخط  نفذت  �لتي  �لعبار�ت  �أو 
جالل لبع�ش  �ل�شاهد كنوع من �لزخرفة و�لتبجيل و�لإ

�لعبار�ت.25

وعددها  �شعدة  جبانة  من  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  �إن   -4
ن�شبته  ما  �شوى  ت�شكل  ل  �شاهًد�  ع�شر  وثمانية  مئة 

�ل�شو�هد  ‘وقد خلت  ذلك ما ذكره م�شطفى �شيحة بقوله5 
من �لهمز�ت في �لكلمات �لم�شاحبة لها، و�إهمال �لخطاط 
د�ئًما  ‘�إلى’  حرف  وكتابة  �لو�شطى،  و�لياء  لف  �لأ لحرفي 
و�شهو  �لعديدة،  �للغوية  خطاء  �لأ بع�ش  وو�شوح  ‘�إل’، 
�لخطاط و�إ�شقاطه لبع�ش �لكلمات’، وكذلك ما ذكره محمد 
مالئية  �لإ خطاء  �لأ بع�ش  وردت  ‘وقد  بقوله6  �لن�شر  �شيف 
�لهمز�ت  كتابة  �ل�شو�هد كعدم  ن�شو�ش هذه  في  و�لنحوية 
و�إثبات  �لو�شطى،  لفات  �لأ �إثبات  وعدم  �لكلمات...  في 
و�لمق�شورة،  �لممدودة  لفات  �لأ بين  و�لخلط  ‘�بن’،  �ألف 
�إبر�هيم  ذكره  وما  �لمحلية’،  باللهجة  يام  �لأ �أ�شماء  وكتابة 
خطاء ومنها: كتابة �لمق�شور ممدوًد�،  �لمطاع عن بع�ش �لأ
وو�شل كلمة ‘تعالى’، وخلو �لكلمات من �لهمز�ت،7 فيما 
خطاء  لم يبين كل من: محمد �لثنيان، وعلي �شعيد �أنو�ع �لأ

�لموجودة في �ل�شو�هد �لتي قامو� بدر��شتها.

�أنه من خالل قر�ءة �لدر��شات �ل�شابقة تبين  و�لحقيقة 
�أكثر  من  و’�لمطاع’،  �لفتوح’،  ‘�أبو  من:  كل  در��شة  �أن 
على  تعاليقهما  في  �للغوية  خطاء  �لأ �إلى  �إ�شارة  �لدر��شات 
تلك  نوعية  يبينا  لم  لكنهما  بدر��شتها،  قاما  �لتي  �ل�شو�هد 

مالئية �ل�شحيحة. خطاء وقو�عدها �لنحوية و�لإ �لأ

خطاء �لكتابية على  ومن هنا جاءت �لحاجة �إلى در��شة ‘�لأ
�لكتابات �ل�شاهدية بمدينة �شعدة’وبيان قو�عد كتابتها �لنحوية 
مالئية �ل�شحيحة، وهو ما �شوف نتناوله في هذه �لدر��شة.  و�لإ

التمهيد
من  �شاهًد�  وثمانين  خم�شة  �لدر��شة  هذه  تتناول 
�شو�هد جبانة �شعدة وجامع �لهادي، وترجع جميعها �إلى 
�لفترة �لممتدة من �لقرن �لر�بع وحتى �لقرن �لثالث ع�شر 

تي: �لهجريين، موزعة على �لنحو �لآ
�شاهد و�حد من �لقرن �لر�بع �لهجري.8  -

�أربعة �شو�هد من �لقرن �لثامن �لهجري.9  -
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�لجبانة  �شو�هد  مجموع  2.95%’من   -  %1.96‘
�آلف  �شتة  �إلى  �آلف  �أربعة  بين  ما  عددها  �لبالغ 
مام  �شاهد، كما �أن �ل�شو�هد �لمدرو�شة من جامع �لإ
�شوى  ت�شكل  ل  �شاهًد�  ع�شر  �شتة  وعددها  �لهادي 
�لبالغ  �لجامع  �شو�هد  ن�شبة 26.16% من مجموع 
ما در�ش من  ن�شبة  ت�شكل  �شاهًد�، ول  �شتين  عددها 
�شو�هد �لجبانة و�لجامع �شوى ‘%2.21 - %3.3’، 
�أ�شيفت  ما  �إذ�  كثيًر�  �لن�شبة  هذه  تقل  �أن  ويمكن 
�ل�شهد�ء،  حائط  من:  كل  في  �لموجودة  �ل�شو�هد 
في  �لموجودة  �شرحة  و�لأ �ل�شريحية  و�لقباب 

خرى. م�شاجد �شعدة �لأ

�أخطاء  على  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  معظم  �حتو�ء   -5
خطاء كانت  لغوية: نحوية و�إمالئية، وبع�ش هذه �لأ
ولى للم�شاحف و�لن�شو�ش  موجودة على �لكتابات �لأ
ولى من �لع�شر  و�ل�شو�هد �لتي ترجع �إلى �لقرون �لأ
لم  نه  لأ �أخطاًء،  تعد  ل  حينذ�ك  وكانت  �شالمي،  �لإ
يكن قد تم بعد تقعيد �للغة �لعربية تقعيًد� كاماًل، وبما 
�أن �شو�هد �شعدة �لمدرو�شة ترجع – �أربعة وثمانون 
�إلى   – �شاهًد�  وثمانين  خم�شة  مجموع  من  �شاهًد� 
�لقرون من �لثامن وحتى �لثالث ع�شر للهجرة/ �لر�بع 
بعد  ما  �إلى  �أي  للميالد؛  ع�شر  �لتا�شع  وحتى  ع�شر 
نعدها  فاإننا  قو�عدها،  و�كتمال  �لعربية  �للغة  ن�شوج 

خطاء. من �لأ

�لدر��شة  من  حظها  تنل  لم  خطاء  �لأ تلك  �أن  وبما 
�إلى محاولة –  �لباحث  دفعت  فقد  و�لتحليلية،  �لت�شخي�شية 
�لتحليل  على  يعتمد  باأ�شلوب  لدر��شتها  �أولية26–  محاولة 
�شلوب �لمتبع في در��شة �ل�شو�هد، ويق�شد  �للغوي ل على �لأ

به در��شة �ل�شو�هد من حيث �ل�شكل و�لم�شمون فقط.

�إلى ثالثة  �لدر��شة  تق�شيم هذه  وبناًء على ذلك يمكن 
في  �أخطاء  منها:  ول  �لأ �لمبحث  يتناول  رئي�شة:  مباحث 
و�لحروف،  �لمعتل،  و�لفعل  و�لمق�شور،  �لممدود، 

نث،  و�لموؤ �لمذكر  في  �أخطاء  �لثاني:  �لمبحث  ويتناول 
وحروف �لجر، و�ل�شمائر، فيما يتناول �لمبحث �لثالث: 

مالئية. خطاء �لإ �لأ
المعتل،  والفعل  والمق�صور،  الممدود،  في  اأخطاء  اأواًل: 

والحروف

��شتملت �ل�شو�هد �لمدرو�شة في هذ� �لبحث من مدينة 
�لممدود  كتابة  في  خطاء  �لأ من  �أنو�ع  ثالثة  على  �شعدة 
�شوف  ما  وهو  و�لحروف،  �لمعتل،  و�لفعل  و�لمق�شور، 

تيين: نتناوله في �لمطلبين �لآ

1- اأخطاء المد والق�سر
قبلها  �آخره همزة  ُمعرب  ��شم  ‘كل  بالممدود:  يق�شد 
منقلبة عن  �أو  �أ�شلية  �لمد  �أكانت همزة  �شو�ء  ز�ئدة،  �ألف 
��شم  بالمق�شور:‘كل  ويق�شد  للتاأنيث’،27  ز�ئدة  �أو  �أ�شل 
��شتملت �شو�هد �شعدة  �ألف لزمة’.28 وقد  �آخره  معرب 

على �أربعة �أنو�ع من �أخطاء �لمد و�لق�شر:

ول: كتابة الممدود مق�سوًرا النوع الأ
باألف  منتهية  �شل  �لأ في  �لكلمة  �أن  به:  ويق�شد 
مق�شورة،  باألف  �ل�شو�هد  على  كتبت  بينما  ممدودة، 

ومن ذلك:

‘�لدنيى’  مق�شورة  باألف  ‘�لدنيا’  كلمة  1-كتابة 
�لقرن  �إلى  تعود  �لتي   )68  ،39  ،33( �ل�شو�هد  على 
�لميالدي، و�ل�شاهدين  �لهجري/�ل�شاد�ش ع�شر  �لعا�شر 
ع�شر  �لحادي  �لقرن  �إلى  يعود�ن  �للذين   )81 ،46(

�لهجري/ �ل�شابع ع�شر �لميالدي. )�شكل2(

)�سكل 2( كلمة �لدنيا مكتوبة )�لدنيى( )عن �إبر�هيم �لمطاع، �ساهد قبر 
�أحمد بن �لقا�سم(.
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كلمة  كتابة  في  �ل�شبب  �أن  �لمطاع  �إبر�هيم  يرى 
وتحقيًر�  لها  ت�شغيًر�  ‘ربما  مق�شورة  باألف  ‘�لدنيا’ 
هذه  كتابة  عند  �لر�أي  هذ�  قبول  ويمكن  ل�شاأنها’،29 
كما  �لكريم  بالقر�آن  لها  عالقة  ل  ن�شو�ش  في  �لكلمة 
في �ل�شاهد �لذي تناوله حيث وردت �لكلمة في �ل�شطر 
لكن  �لمرثية،  �لق�شيدة  من  �ل�شاد�ش  �لبيت  من  ول  �لأ
يات �لقر�آنية كما في قوله تعالى  �أن تكتب هكذ� في �لآ
ْنَيا �إِل َمَتاُع �ْلُغُروِر’،30 على �ل�شاهدين:  ‘َوَما �ْلَحَيوُة �لدُّ
�ْلَحَيوِة  ِفي  �ْلُب�ْشَرى  ‘َلُهْم  تعالى  قوله  وفي   )68 ،39(
ِ َذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز  ِخَرِة ل َتْبِديَل ِلَكِلَماِت �هللهَّ ْنَيا َوِفي �لآ �لدُّ
ل  �أمر  فهو   )46  ،33( �ل�شاهدين  على  �ْلَعِظيُم’،31 
ن ذلك يعد تحريًفا لكلمة من كلمات  يمكن قبوله، لأ
�أن تكتب كما كتبت في  �شل فيها  �لقر�آن �لكريم، و�لأ

�لم�شحف �ل�شريف.

�شارة ‘هذ�’ كتب ‘هذى’ في عبارة ‘هذ�  2- ��شم �لإ
�ل�شاهد  على  �شريح’  ‘هذى  تقر�أ  فاأ�شبحت  �شريح’ 

رخ ب�شنة 1282هـ/1865م. )�شكل3( )80( �لموؤ

ومما �شبق يمكن �لقول �إن كتابة كلمتا ‘دنيا، وهذ�’ 
باألف مق�شورة ‘دنيى، هذى’ربما يرجع �شببه �إلى �للهجة 

�لمحلية لكاتب �ل�شاهد �أو ناق�شه �أو كليهما مًعا.

النوع الثاني: كتابة المق�سور ممدوداً
ويق�شد به: �أن �أ�شل �لكلمة تنتهي باألف مق�شورة، 
�أي  ممدودة،  باألف  منتهية  �ل�شو�هد  على  كتبت  بينما 
ول. وتعد �أخطاء هذ� �لنوع من  عك�ش كلمات �لنوع �لأ
خطاء �شيوعًا على كتابات �شو�هد �شعدة، حيث  �أكثر �لأ
ورد هذ� �لخطاأ في ثمانية وع�شرين �شاهًد� من مجموع 

�ل�شو�هد �لمدرو�شة في هذ� �لبحث، ومن ذلك:

1- في كتابة الكلمات

كتبت  مق�شورة،  باألف  �لمنتهية  ‘�لهدى’  كلمة   •
�ل�شاهد )73(، في قوله  ‘�لهد�’، في  باألف ممدودة 
يِن  ِلُيْظِهَرُه َعَلى �لدِّ ‘...ِباْلُهَدى َوِديِن �ْلَحقِّ  تعالى32 

ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه �ْلُم�ْشِرُكوَن،33 )�شكل4(

للتاأنيث،  مق�شورة  باألف  �لمنتهية  ولى’  ‘�لأ كلمة   •
ول’، على �ل�شاهد )64( في  كتبت باألف ممدودة ‘�لأ
وَلى  لهَّ �ْلَمْوَتَة �لُأ قوله تعالى ‘ل َيُذوُقوَن ِفيَها �ْلَمْوَت �إِ
َوَوَقاُهْم َعَذ�َب �ْلَجِحيِم’،34 وعلى �ل�شاهد )39( في 

ولى’. )�شكل5( كتابة ��شم �ل�شهر ‘جمادى �لأ

كتبت  ز�ئدة،  مق�شورة  باألف  �لمنتهية  ‘تعالى’  كلمة   •
 ،2( �ل�شو�هد:  على  تعال’  �أو  ‘تعال،  ممدودة  باألف 
15، 34، 44( في عبارة ‘توفي �إلى رحمة �هلل تعالى’، 
و�ل�شاهد )85( في عبارة ‘�شبحانه وتعالى’، و�ل�شاهد 

)36( في عبارة ‘رحمها �هلل تعالى’. )�شكل6(

كلمة ‘�لح�شنى’ كتبت باألف ممدودة ‘�لح�شنا’ على   •
َلُهْم  �َشَبَقْت  �لهَِّذيَن  نهَّ  ‘�إِ �ل�شاهد )78( في قوله تعالى 

ِمنهَّا �ْلُح�ْشَنى �ُأْوَلِئَك َعْنَها ُمْبَعُدوَن’.35

نقو�ش  �لثنيان،  محمد  )عن  ‘�لهد�’  مكتوبة  ‘�لهدى’  كلمة   )4 )�سكل 
�إ�سالمية(

نقو�ش  �لثنيان،  محمد  )عن  وال’  ‘�الأ مكتوبة  ولى’  ‘�الأ كلمة   )5 )�سكل 
�إ�سالمية(

)�سكل 3( كلمة ‘هذ�’ مكتوبة ‘هذى’ )من عمل �لباحث(.
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على  ‘�ليتاما’  ممدودة  باألف  كتبت  ‘�ليتامى’  كلمة   •
و�ليتامى  �ل�شعفاء  ‘كهف  عبارة  في   )83( �ل�شاهد 

و�لم�شاكين’.

كلمة ‘�شلى’ �لمق�شورة كتبت باألف ممدودة ‘�شال’   •
‘و�شلى �هلل على خير  �ل�شاهد )53( في عبارة  على 
�هلل  ‘و�شلى  عبارة  في   )37( �ل�شاهد  وعلى  خلقه’، 

على �شيدنا محمد’.

�سماء الَعَلِميَّة 2- في كتابة الأ

عالم، حيث كتبت  تكرر �لخطاأ نف�شه في كتابة �لأ
باألف ممدودة،  باألف مق�شورة  �لمنتهية  �شماء  �لأ بع�ش 
على  ‘عي�شا’  كتب  ‘عي�شى’  �لعلم  �ل�شم  ذلك:  ومن 
�ل�شاهد  على  ‘مو�شا’  كتب  و‘مو�شى’   ،)64( �ل�شاهد 
)11(، و‘يحيى’ كتب ‘يحيا’ على �ل�شاهدين )41، 70( 
نث ‘�شلمى’ كتب ‘�شلما’  )�شكل7(، و�ل�شم �لعلم �لموؤ
لف �لمق�شورة فيها من  على �ل�شاهد )35( رغم �أن �لأ

عالمات �لتاأنيث.36 )�شكل8(

النوع الثالث: عدم كتابة األف المد
�إهمال  �شعدة  �شو�هد  كتابات  على  �لمالحظ  من 
مر   �لأ وهذ�  �لمد،  حرف  �أي  �لو�شطى،37  لف  �لأ حرف 
يمكن  �أنه  �أي  ذ�ته،  �لوقت  في  و�ل�شو�ب  �لخطاأ  يحتمل 
�لقر�آن  كلمات  من  كانت  ما  �إذ�  �شحيحة  كتابتها  �عتبار 
�لكريم وكتبت ح�شب ر�شم �لم�شحف، وفي �لوقت نف�شه 

�سرحة؛ من  )�سكل 6( كلمة ‘تعالى’ مكتوبة ‘تعال’ )عن: علي �سعيد، �الأ
عمل �لباحث؛ محمد �لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية(.

نقو�ش  �لثنيان،  محمد  ‘عي�سا’ )عن  ‘عي�سى’ مكتوًبا  �ال�سم   )7 )�سكل 
�إ�سالمية(.

)�سكل 8( �ال�سم ‘�سلمى’ مكتوًبا ‘�سلما’ )عن: م�سطفى �سيحة، �سو�هد 
قبور؛ من عمل �لباحث(.
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تعتبر كتابتها خطاأ �إذ� ما كانت كلماتها لي�شت من �لقر�آن 
تي: �لكريم،  وبناًء على ذلك يمكن تق�شيمها �إلى �لآ

1- الكلمات
نها تو�فق �لر�شم �لعثماني للقر�آن  �أ- كلمات �شحيحة لأ

�لكريم منها:

�لم�شحف  ر�شم  ح�شب  كتبت  ‘�لحياة’  كلمة   •
في  �ل�شاهدين )46، 48(  ‘�لحيوة’ على  �لعثماني 
َوِفي  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَيوِة  ِفي  �ْلُب�ْشَرى  ‘َلُهْم  تعالى  قوله 
قوله  في  �ل�شاهدين )10، 28(  ِخَرِة’،38 وعلى  �لآ

ْنَيا �إِل َمَتاُع �ْلُغُروِر ’.39 تعالى ‘َوَما �ْلَحَيوُة �لدُّ

�ل�شاهد  على  ‘�لملئكة’  كتبت  ‘�لمالئكة’  كلمة   •
 ُ �هللهَّ َربَُّنا  َقاُلو�  �لهَِّذيَن  نهَّ  ‘�إِ تعالى  قوله  في   )65(
َوَل  َتَخاُفو�  �َألهَّ  �ْلَمَلِئَكُة  َعَلْيِهُم  ُل  َتَتَنزهَّ ��ْشَتَقاُمو�  ُثمهَّ 
 40،’ ُتوَعُدوَن  ُكْنُتْم  �لهَِّتي  ِباْلَجنهَِّة  ُرو�  َو�َأْب�شِ َتْحَزُنو� 
وعلى �ل�شاهد )24( في قوله وتعالى ‘َل َيْحُزُنُهُم 
اُهُم �ْلَمَلِئَكُة َهَذ� َيْوُمُكُم �لهَِّذي  ْكَبُر َوَتَتَلقهَّ �ْلَفَزُع �ْلَأ

ُكنُتْم ُتوَعُدوَن ’.41

‘�لقيمة’ على �ل�شو�هد )8،  ‘�لقيامة’ كتبت  كلمة   •
َذ�ِئَقُة  َنْف�ٍش  ‘ُكلُّ  تعالى  قوله  في   )32  ،28  ،9
َفَمْن  �ْلِقَيَمِة  َيْوَم  �ُأُجوَرُكْم  ْوَن  ُتَوفهَّ نهََّما  َو�إِ �ْلَمْوِت 
ُزْحِزَح َعِن �لنهَّاِر َو�ُأْدِخَل �ْلَجنهََّة َفَقْد َفاَز َوَما �ْلَحَيوُة 

لهَّ َمَتاُع �ْلُغُروِر ’.42 ْنَيا �إِ �لدُّ

ب- كلمات غير �شحيحة ولي�شت من �لقر�آن، منها:
�ألف  بدون  ‘تعلى’  مت�شلة43  كتبت  ‘تعالى’  كلمة   •
�لكريم بهذ�  �لقر�آن  �لو�شطى، وقد كتبت في  �لمد 
�ل�شكل، لكنها هنا لي�شت من كلمات �آيات �لقر�آن، 
و�إنما جاءت �شمن عبار�ت دينية مختلفة، ومنها: 
تعالى’ على  �هلل  �إلى رحمة  توفيت  �أو  ‘توفي  عبارة 
 ،38  ،23-22  ،19  ،17-16  ،3( �ل�شو�هد 
 ،)71 ،64-63 ،58 ،56 ،54 ،45 ،43-40

وعبارة ‘�شبحانه وتعالى’ على �ل�شو�هد )29، 43، 
على  تعالى’  �هلل  �إلى  ‘�لفقير  وعبارة   ،)83  ،64
�ل�شاهد )69(، وعبارة ‘�لمفتقر �إلى كرم �هلل تعالى’ 
‘�إيمانًا باهلل تعالى’ على  على �ل�شاهد )4(، وعبارة 
على  تعالى’  له  �شريك  ‘ل  وعبارة   ،)26( �ل�شاهد 
�ل�شاهد )39(، وعبارة ‘لم يزل د�عًيا �إلى �هلل تعالى’ 

على �ل�شاهد )76(. )�شكل9(

�لمد  �ألف  بدون  ‘�لخزنة’  كتبت  ‘�لخازنة’  كلمة   •
‘�لخازنة  �لمركب  �للقب  في   )65( �ل�شاهد  على 

خرة’. لمحا�شن �لدنيا و�لآ

 )8( �ل�شاهد  على  ‘�شلوته’  كتبت  ‘�شلو�ته’  كلمة   •
في عبارة ‘و�شلو�ته على �شيدنا محمد’.

)�سكل 9( كلمة ‘تعالى’ مكتوبًة  ‘تعلى’ )عن: م�سطفى �سيحة، �سو�هد 
قبور؛ من عمل �لباحث؛ محمد �لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية(
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كلمة ‘�شبحانه’ كتبت ‘�شبحنه’ على �ل�شاهدين )32،   •
33( في عبارة ‘�شبحانه وتعالى’.

�سماء الَعَلِميَّة 2- الأ

�شماء �إلى �أ�شماء كتبت ب�شكل  يمكن تق�شيم هذه �لأ
�شحيح وفًقا لر�شم �لم�شحف �لعثماني، و�أ�شماء كتبت 

تي: ب�شكل غير �شحيح، وذلك على �لنحو �لآ

�شماء �لمكتوبة ب�شكل �شحيح �أ- �لأ

مماثل  ب�شكل  كتبت  �لتي  �شماء  �لأ بها  ويق�شد 
�لعلم  �ل�شم  ومنها:  �ل�شريف،  �لم�شحف  في  لكتابتها 
على  �لمد  �ألف  بدون  ‘��شمعيل’  كتب  ‘�إ�شماعيل’ 
بالن�شبة  �لحال  وكذلك   ،)80  ،77  ،64( �ل�شو�هد 
ا  لـ ‘�شليمان’ كتب ‘�شليمن’ على �ل�شاهد )67(، و�أي�شً

‘�إ�شحاق’ كتب ‘��شحق’ على �ل�شاهد )80(.

�شماء �لمكتوبة ب�شكل غير �شحيح ب- �لأ

يو�فق  ل  خطاأ  ب�شكل  كتبت  �لتي  �شماء  �لأ وهي 
خرى،  كتابتها ل في كتابات �لقر�آن ول في �لكتابات �لأ

علون’  ‘دود،  كتبت  وعلو�ن’  ‘د�ود،  �شماء  �لأ ومنها: 
‘�لق�شم’  كتب  ‘�لقا�شم’  و�ل�شم   ،)49( �ل�شاهد  على 

على �ل�شاهدين )59، 78(. )�شكل10(
النوع الرابع: تخفيف المد44

�شل  ��شتملت �ل�شو�هد �لمدرو�شة على كلمات �لأ
فيها �أن تكتب ممدودة، �أي منتهية باألف ز�ئدة وهمزة، 
عن  مخففة،  �أي  �لهمز�ت؛45  من  خالية  كتبت  لكنها 
�لخطاأ  وهذ�  �لكلمة،  نهاية  من  �لهمزة  حذف  طريق 
حيث  �ل�شو�هد،  كتابة  على  �شيوًعا  خطاء  �لأ �أكثر  من 
بع�شها  �أو  جميعها  �آنًفا  �لمذكورة  خطاء  �لأ وجدت 
على و�حد وخم�شين �شاهًد�46 من �ل�شو�هد �لمدرو�شة 
في هذ� �لبحث، �شو�ء في كلمات �لقر�آن �لكريم �أو في 

خرى. �لعبار�ت �لدينية �لأ

من �أكثر �لكلمات �شيوًعا �لكلمات: )للقا، �لبقا، 
�شا، �وليا، �لفنا، �لربعا، �ل�شعفا، �لعلما، �لحيا، �لنقا، 
هكذ�  بهمزة  منتهية  �شل  �لأ في  تكتب  و�لتي  �شيا(، 
�ل�شعفاء،  ربعاء،  �لأ �لفناء،  �أولياء،  �شاء،  �لبقاء،  )للقاء، 

�لعلماء، �لحياء، �لنقاء، �شياء(. )�شكل11(

)�سكل 10( �ال�سمان ‘علو�ن ، د�وود’ مكتوبان ‘علون، دود’ )عن: م�سطفى 
�سيحة، �سو�هد قبور؛ من عمل �لباحث(

)�سكل 11( كلمات ‘�لبقاء، �لفناء’ مكتوبتين ‘�لبقا، �لفنا’ )عن محمد 
�لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية(
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�لتي  �لدينية  و�لعبار�ت  �لقر�آنية  يات  �لآ �أمثلة  ومن 
كتبت كلماتها مخففة:

ْيٍء ِمْن  كلمة ‘�شاء’ في قوله تعالى ‘َوَل يحيُطوَن ِب�شَ
ْر�َش’،47  َمَو�ِت َو�ْلَأ يُُّه �ل�شهَّ َع ُكْر�شِ لهَّ ِبَما �َشاَء َو�شِ ِعْلِمِه �إِ
َل   ِ �هللهَّ �َأْوِلَياَء  نهَّ  �إِ ‘�َأَل  تعالى  قوله  في  ‘�أولياء’  وكلمة 
َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم َيْحَزُنوَن’،48 و�لعبار�ت �لدينية 
�لم�شهورة ‘ل �إله �إل �هلل عدة للقاء �هلل’، ‘�شبحان من 

تعزز بالقدرة و�لبقاء وقهر �لعباد بالموت و�لفناء’.

�ل�شهو،  �أخطاء  نعده من  �أن  يمكن  �لخطاأ ل  وهذ� 
�لكاتب  بها  ق�شد  �لتي  �لمتعمدة  خطاء  �لأ من  و�إنما 

تخفيف �لكلمات.

فعال المعتلة والحروف باألف ممدودة 2- كتابة الأ
فعال  ��شتملت �شو�هد �شعدة على �أخطاء في كتابة �لأ

�لمعتلة و�لحروف، و�لتي كتبت باألف ممدودة.

فعال المعتلة اأ- الأ
�شلية  �لأ حروفه  في  كان  ‘ما  �لمعتل:  بالفعل  يق�شد 
ثالثة  �إلى  وينق�شم  �لعلة’،49  حروف  من  �ثنان  �أو  حرف 
فعال  �لأ وتنتمي  و�لناق�ش،  جوف،  و�لأ �لمثال،  �أق�شام: 
�لثالث  �لق�شم  �إلى  �ل�شو�هد  ب�شكل خطاأ على  كتبت  �لتي 

�شلية حرف علة’.50 �لناق�ش، وهو ‘ما كان �آخر حروفه �لأ

باألف  �لناق�شة  �لمعتلة  فعال  �لأ بع�ش  كتبت  وقد 
ممدودة بدًل من حرف �لعلة ‘ى’، ومن ذلك:

 ،15( �ل�شو�هد  على  ‘يبقا’  كتبت  ‘يبقى’  كلمة   •
َربَِّك  َوْجُه  ‘َوَيْبَقى  تعالى  قوله  في   )20  ،18

 ،73( �ل�شو�هد  وعلى  ْكَر�ِم51’،  َو�ْلإِ �ْلَجاَلِل  ُذو 
�إل  يبقى  �لذي ل  ‘�لحمد هلل  57، 85( في عبارة 

وجهه’.)�شكل12(

كتابة مجموعة من �لكلمات �لمنتهية بحرف �لعلة   •
ممدودة52 لجعل قافية �لق�شيدة تنتهي  ‘ى’ باألف 
ومن  ‘ى’،  �لعلة  حرف  من  بدًل  لف  �لأ بحرف 
ذلك: بع�ش كلمات �لق�شيدة �لمرثية على �ل�شاهد 
قرى،   = قر�  جرى،  ما   = جر�  ما  ومنها:   )77(
�ل�شر� = �ل�شرى، �لور� = �لورى، �لثر� = �لثرى، 
�ل�شاهد  كلمات  بع�ش  ا  و�أي�شً ��شترى’،   = ��شتر� 
�شحى،   = �شحا  وعى،   = وعا  ومنها:   )79(

�لهد� = �لهدى، غطا = غطى، هو� = هوى.

ب- الحروف
م�شتقل  غير  معنى  على  يدل  ‘�لذي  هو  �لحرف 
بالفهم بل يظهر من و�شع �لحرف مع غيره في �لكالم، 

ول يقبل عالمات �ل�شم ول عالمات �لفعل’.53

�لعلة  بحرف  �لمنتهية  �لجر  حروف  كتبت  وقد 
كتب  ‘�إلى’  �لجر  حرف  ومنها:  ممدودة،  باألف  ‘ى’ 
 ،53  ،35  ،34  ،15  ،11( �ل�شو�هد  على  ‘�إل’54 
رحمة  �إلى   – توفيت   – ‘توفي  عبارة  في   )66  ،56
عبارة  في   )47  ،46( �ل�شاهدين  وعلى  تعالى’،  �هلل 

)�سكل 12( كلمة ‘ال يبقى’ مكتوبًة ‘ال يبقا’ )عن محمد �لثنيان، نقو�ش 
�إ�سالمية(

‘�ال’ )عن: م�سطفى �سيحة، �سو�هد  ‘�إلى’  كتب  )�سكل 13( حرف �لجر 
قبور؛ من عمل �لباحث(
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�إلى  ‘�لفقير �إلى �هلل’، و�ل�شاهد )3( في عبارة ‘�لفقيرة 
ربها’، و�ل�شاهد )49( في عبارة ‘�لفقير �إلى عفو �هلل’. 

)�شكل13(

�أربع  كتب  ‘على’  �لجر  حرف  في  �لحال  كذلك   
في   )37( �ل�شاهد  على  ‘عال’  ممدودة  باألف  مر�ت 
وعلى  �لخالئق،  على  متف�شل  يا  �آله،  ‘وعلى  عبار�ت 

كرمين’، وعلى �ل�شاهد )85( في عبارة ‘وعلى �آله’. �لأ
ثانيًا: اأخطاء في المذكر والموؤنث وحروف الجر وال�صمائر

خطاء في كتابة  ��شتملت �شو�هد �شعدة على عدد من �لأ
نث، وحروف �لجر، و�ل�شمائر، ومنها: �لمذكر و�لموؤ

نث 1- مخالفة قواعد المذكر والموؤ
 ت�شتمل على نوعين: مخالفة قو�عد �لعدد، ومخالفة 

كتابة تاء �لتاأنيث

ول: مخالفة قواعد العدد النوع الأ
للعدد عدة �شور، وعدة �أحكام من حيث �لتذكير 
و�لتنكير،  و�لتعريف  و�لبناء،  عر�ب،  و�لإ و�لتاأنيث، 
و�شياغته على وزن فاعل، وما يهمنا هنا هو ثالثة �أحكام 
�لعدد وتاأنيثه، وتعريف  �لعدد وهي: تذكير  �أحكام  من 
ن  لأ فاعل،  وزن  على  �لعدد  و�شياغة  وتنكيره،  �لعدد 
�لمطلب  هذ�  في  �ل�شو�هد  على  وردت  �لتي  خطاء  �لأ

حكام �لثالثة. تندرج تحت هذه �لأ

ول: مخالفة تذكير العدد وتاأنيثه الحكم الأ

تبًعا  كتابتها  في  قو�عد  عد�د  لالأ �أن  �لمعروف  من 
يو�فقان   )2  ،1( ‘�لعدد�ن  ذلك:  ومن  للمعدود، 
عد�د من )3-9( تكون على عك�ش  �لمعدود د�ئًما، و�لأ
�لمعدود في �لتذكير و�لتاأنيث، و�لعدد )10( ياأتي على 
خالف �لمعدود تذكيًر� وتاأنيًثا، و�ألفاظ �لعقود )20-

مع  لفظها  يتغير  ل  وم�شاعفاتهما  و�ألف  ومئة،   ،)90
نث’.55 �لمذكر و�لموؤ

خالفت  �أخطاء  على  �شعدة  �شو�هد  �حتوت  وقد   -1
و�لتاأنيث،  �لتذكير  في  و�لمعدود  �لعدد  �أحكام 

ومنها:

�حد  �شنة  مثل:  �شنة:  كلمة  بعد  تاأتي  �لتي  عد�د  �لأ  •
و�شبعمايه، �شنة �ثنين وع�شرين، �شنة �ثنين و�شبعين، 
...�لخ،  وثالثين  �ثنين  و�شنة  وثالثين،  �أحد  �شنة 
 ،41  ،2( �ل�شو�هد  على  للمعدود  مخالفة  كتبت 
46، 65، 66(  رغم �أن �لمعدود كلمة ‘�شنة’ وهي 
نثة، لذلك كان من �لالزم كتابة �لعدد مو�فًقا لها  موؤ
�ثنتين  �شنة  �إحدى و�شبعمائة،  ‘�شنة  نًثا هكذ�  موؤ �أي 
وع�شرين، �شنة �ثنتين و�شبعين، �شنة �إحدى وثالثين، 

�شنة �ثنتين وثالثين’. )�شكل14(.

‘�أحد  مكتوبين  وثالثين’  و�ثنتين  وثالثين،  ‘�إحدى  �لعدد   )14 )�سكل 
وثالثين، و�ثنين وثالثين’ )عن: م�سطفى �سيحة، �سو�هد قبور؛ من عمل 

�لباحث؛ محمد �لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية(
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�ل�شو�هد  على  عد�د  �لأ كتابة  في  �لحال  كذلك   •
لف = �شنة خم�ش  خرى، ومنها: �شنة خم�شة بعد �لأ �لأ
بعد  �شنة ع�شر  لف =  �لأ بعد  �شنة ع�شرة  لف،  �لأ بعد 
ثماني  �شنة   = لف  �لأ بعد  ع�شر  ثمانية  �شنة  لف،  �لأ
�ثنين وع�شرين و�ألف = �شنة  لف، �شنة  ع�شرة بعد �لأ
�ثنتين وع�شرين و�ألف، �شنة �ثنين وخم�شين و�ألف = 

�شنة �ثنتين وخم�شين و�ألف.

على  ع�شر’  ت�شعة  ‘�شنة  كتب  ع�شرة’  ‘ت�شع  �لعدد   -2
مخالًفا  �لعدد  ياأتي  �أن  �شل  و�لأ  ،)70( �ل�شاهد 
ت�شع  ‘�شنة  هكذ�  و�لتاأنيث  �لتذكير  في  للمعدود 

ع�شرة’.

الحكم الثاني: مخالفة تعريف العدد وتنكيره

يق�شد بتعريف �لعدد وتنكيره ‘�إذ� كان �لعدد مركًبا 
ول منه، و�إذ� كان  �لأ �لجزء  ‘�أل’ �لتعريف على  دخلت 
�لمعطوف  على  �لتعريف  ‘�أل’  دخلت  معطوًفا  مركًبا 

و�لمعطوف عليه’.56

تخالف  �أخطاء  على  �شعدة  �شو�هد  �حتوت  وقد 
�أحكام تعريف �لعدد وتنكيره، منها: 

�شهر،  من  ع�شر  ثاني  �لخمي�ش  ‘يوم  عبارة  كتابة   •
�ل�شو�هد  على  �شهر’  من  ع�شر  ثالث  �لثنين   يوم 
�شل في كتابتها �إ�شافة  )1، 28، 38(، و�إن كان �لأ
هكذ�  �لعدد  من  ول  �لأ �لجزء  على  �لتعريف  ‘�أل’ 
�لثنين  يوم  �شهر،  من  ع�شر  �لثاني  �لخمي�ش  ‘يوم 
على  يقا�ش  )�شكل15(.  �شهر’  من  ع�شر  �لثالث 
خرى  ذلك كتابات �لعدد �لمركب على �ل�شو�هد �لأ
�لخمي�ش  يوم   = ع�شر  ر�بع  �لخمي�ش  يوم  ومنها: 
يوم  )�ل�شو�هد 22، 25، 29، 39(،  �لر�بع ع�شر 
)�ل�شاهد�ن  ع�شر  �لخام�ش  �ليوم  ع�شر=  خام�ش 
�ل�شاد�ش  �ليوم   = ع�شر  �شاد�ش  يوم   ،)57  ،24
�ليوم  ع�شر=  �شابع  يوم   ،)7  ،4 ع�شر)�ل�شاهد�ن 
�ل�شابع ع�شر )�ل�شو�هد 19، 68، 73(، يوم ثامن 
ع�شر = �ليوم �لثامن ع�شر )�ل�شاهد 13(، يوم تا�شع 

ع�شر = �ليوم �لتا�شع ع�شر )�ل�شاهد�ن 5، 23(.

كتابة عبارة ‘يوم ثاني وع�شرين من �شهر’ على �ل�شو�هد 
‘�أل’  تدخل  �أن  كتابتها  في  �شل  و�لأ  ،)50  ،36  ،20(

)�سكل 16( �لعدد ‘�لثاني و�لع�سرين، و�لثامن و�لع�سرين’ مكتوبين ‘ثاني 
وع�سرين، وثامن وع�سرين’ )عن: �أ، ج- م�سطفى �سيحة، �سو�هد قبور؛ 

ب، د من عمل �لباحث(

م�سطفى  )عن:  ع�سر’  ‘ثالث  مكتوًبا  ع�سر’  ‘�لثالث  �لعدد   )15 )�سكل 
�سيحة، �سو�هد قبور؛ من عمل �لباحث(
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عليه،  و�لمعطوف  �لمعطوف،  �لعددين:  على  �لتعريف 
هكذ� ‘�ليوم �لثاني و�لع�شرين من �شهر..’. )�شكل 16( 
يقا�ش على ذلك كتابات �لعدد �لمركب �لمعطوف، على 
�ليوم   = وع�شرين  ثالث  يوم  ومنها:  خرى  �لأ �ل�شو�هد 
�لثالث و�لع�شرين )�ل�شو�هد 46، 61، 62(، يوم �أربعه 
يوم   ،)41 )�ل�شاهد  و�لع�شرين  �لر�بع  �ليوم   = وع�شرين 
�شاد�ش وع�شرين = �ليوم �ل�شاد�ش و�لع�شرين )�ل�شاهد�ن 
37، 63(، يوم ثامن وع�شرين = �ليوم �لثامن و�لع�شرين 
�لتا�شع  �ليوم  وع�شرين=  تا�شع  يوم   ،)65 )�ل�شاهد 

و�لع�شرين )�ل�شاهد�ن 14، 59(.

الحكم الثالث: مخالفة �سياغة العدد على وزن فاعل

ي�شاغ �لعدد على وزن فاعل ‘للدللة على �لترتيب 
ولى، بدًل من �لو�حد، و�لو�حدة،  ول، و�لأ فتقول: �لأ
وحكم �لعدد �لم�شوغ على وزن فاعل �أن يطابق �لمعدود 

من حيث �لتذكير و�لتاأنيث في جميع حالته’.57

تخالف  �أخطاء  على  �شعدة  �شو�هد  �حتوت  وقد 
�ل�شهور،  �أ�شماء  في  فاعل،  وزن  على  �لعدد  �شياغة 
خرة، جمادى  خر، ربيع �لآ منها: ��شم �ل�شهر: ‘ربيع �لآ

على  خرى’  �لأ جمادى  خرة،  �لآ جماد  خرة،  �لآ
�شل  و�لأ  ،)72  ،41  ،25  ،23  ،17  ،3( �ل�شو�هد 
�أن يكتبا ‘ربيع �لثاني، جماد �لثاني’ لدللة كلمة ‘�لثاني’ 

على �لترتيب. )�شكل17(

2- مخالفة كتابة تاء التاأنيث
��شتملت كتابات �شو�هد �شعدة على �أخطاء في كتابة 
�لتاأنيث’،58 حيث كتبت �لتاء �لمفتوحة مربوطة،  ‘تاء 

و�لمربوطة مفتوحة، ومن ذلك: )�شكل18(

‘كانت  عبارة  في  ‘وفات’  كتبت  ‘وفاة’  كلمة   -1
رخة  �لموؤ  )32-30( �ل�شو�هد  على   ’... وفاة 

)عن:  خرة’  �الآ ‘جمادى  مكتوًبا  ول’  �الأ ‘جماد  �ل�سهر  ��سم   )17 )�سكل 
م�سطفى �سيحة، �سو�هد قبور؛ من عمل �لباحث(

)�سكل 18( كلمة ‘وفاة، توفيت’ مكتوبة ‘وفات، توفية’ )عن: �أ، ج - 
م�سطفى �سيحة، �سو�هد قبور؛ ب، د- من عمل �لباحث(
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بال�شنو�ت )922، 923، 924هـ( على �لتو�لي، 
مما نرجح معها �أن كاتب �ل�شو�هد �لثالثة �شخ�ش 

و�حد.

�هلل  رحمة  �إلى  ‘توفيت  عبارة  في  ‘توفيت’  كلمة   -2
�ل�شاهد  على  ‘توفية’  مربوطة  بتاء  كتبت  تعالى’ 

رخ ب�شنة 940هـ. )34( �لموؤ

3- كلمة ‘ليلة’ في عبارة ‘توفي ليلة �لعيد’ كتبت بتاء 
رخ ب�شنة  مفتوحة ‘ليلت’ على �ل�شاهد )49( �لموؤ

1046هـ.

2- اأخطاء في حروف الجر
كتابة  في  �أخطاء  على  �شعدة  �شو�هد  ��شتملت 
�آخر،  مكان  جر  حرف  بكتابة  تمثلت  �لجر،  حروف 
�شماء  �لأ جر  عالمة  تغيير  �أو  �لجر،  حرف  حذف  �أو 

�لخم�شة، ولذلك يمكن تق�شيمها �إلى نوعين:

ول: كتابة حرف الجر وحذفه النوع الأ
�حتوت �شو�هد �شعدة على خطاأين من هذ� �لنوع هما: 

1- كتابة حرف جر مكان اآخر

وتمثل ذلك في كتابة حرف �لجر ‘في’ مكان حرف 
�لجر ‘من’، ومن ذلك:

في   ... �لحجة،  �شهر  في  ع�شر  �شاد�ش  ‘توفي 
�شهر  في   ... ول،  �لأ ربيع  �شهر  في   ... رجب،  �شهر 
�شعبان،  �شهر  في   ... رم�شان،  �شهر  في   ... �شو�ل، 
�لحجة،  في   ... محرم،  �شهر  في   ... �لقعدة،  في   ...
 ،22  ،20  ،19  ،13  ،11  ،7( �ل�شو�هد  في  وذلك 
�أن  مع   .)71  ،69  ،68  ،66  ،64  ،59  ،44  ،36
حرف �لجر �ل�شحيح و�لمنا�شب هو حرف ‘من’ �لد�ل 
�لعبار�ت  تكون  �أن  يمكن  �لتبعي�ش، وبذلك كان  على 
�شهر  من  ع�شر  �ل�شاد�ش  يوم  ‘توفي  تي:  �لآ �لنحو  على 
ذي �لحجة، �ل�شابع ع�شر من �شهر رجب، من �شهر ربيع 

ول، من �شهر �شو�ل، من �شهر �لمحرم، من �شهر ذي  �لأ
�لحجة’.

2- حذف حرف الجر

وتمثل ذلك في كتابة �لعدد �لد�ل على تاريخ �لوفاة 
تي: ثم ��شم �ل�شهر، وذلك على �لنحو �لآ

‘توفيت... �شاد�ش ع�شر �شهر �لحجة، توفيت يوم 
�لربوع �شهر رجب، توفيت... يوم �لجمعة تا�شع �شهر 
خر، ... ر�بع ع�شرة �شهر �لحجة، ... خام�ش  ربيع �لآ
م�شبح  رجب،  �شهر  ع�شر  ثالث   ... �لحجة،  �شهر 
�شهر  وع�شرين  ثالث   ... رم�شان،  �شهر  ثامن  �لربوع 

ول’. �لمحرم، ... ثامن وع�شرين �شهر ربيع �لأ

و�إن كان �ل�شحيح في كتابتها �إثبات حرف �لجر ‘من’ 
قبل كلمة �ل�شهر هكذ�: ‘توفيت ... �ل�شاد�ش ع�شر من �شهر 
ذي �لحجة، توفيت يوم �لربوع من �شهر رجب، توفيت 
�لر�بع   ... خر،  �لآ ربيع  �شهر  من  �لتا�شع  �لجمعة  يوم   ...
ذي  �شهر  من  �لخام�ش   ... �لحجة،  ذي  �شهر  من   ع�شر 
�لحجة، ... �لثالث ع�شر من �شهر رجب، م�شبح �لربوع 
�شهر  من  و�لع�شرين  �لثالث   ... �شهر رم�شان،  من  �لثامن 

ول’. �لمحرم، ... �لثامن و�لع�شرين من �شهر ربيع �لأ

قبل  ‘في’  �لجر  حرف  حذف  في  �لحال  وكذلك 
�لعبارة  كتبت  حيث  �لعدد،  كناية  على  �لد�لة  �لكلمة 
ول’ على �ل�شاهد )69(، و�شحة كتابتها  ‘توفي �لربع �لأ

ول’. )�شكل19( ‘توفي في �لربع �لأ

�سماء الخم�سة النوع الثاني: تغيير عالمة جر الأ
ذو،  فو،  حم،  �أخ،  ‘�أب،  هي:  �لخم�شة  �شماء  �لأ
لف،  بالأ وتن�شب  بالو�و،  ترفع  �أن  �إعر�بها  و�شروط 

وتجر بالياء’.59

على  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  كتابات  ��شتملت  وقد 
عدة �أخطاء في كتابة ��شمين منها، وهما: ‘�أب’، و‘ذو’، 
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تي: وذلك على �لنحو �لآ

1- كتابة �ل�شم ‘�أب’ في �لُكنى60 مثل �أبو �لقا�شم، و�أبو 
طويلة مرفوًعا بالو�و مرتين في م�شل�شل �ل�شم ‘�أحمد 
طويلة’،  �أبو  بن  زيد  بن  يحيى  بن  �لقا�شم  �أبو  بن 
على �ل�شاهد )14(، رغم �أن �شحة كتابته مجروًر� 
بن  �لقا�شم  �أبي  بن  ‘�أحمد  تي  �لآ �لنحو  على  بالياء، 

يحيىى بن زيد بن �أبي طويلة’. )�شكل20(

‘�لقا�شم’  به  بالمكنى  مت�شاًل  ‘�أب’  �ل�شم  كتابة   -2
ح�شن  بن  �أبلقا�شم  بن  يحيى  بن  ‘محمد  هكذ� 

منين  �لموؤ �أمير  بن  علي  �لدين  جمال  �لحد�د، 
بن  محمد  بن  علي  بن  �شالح  �هلل  لدين  �لمهدي 
�أبلقا�شم بن محمد... ’ على �ل�شاهدين )60، 78( 
على �لتو�لي، وحذف عالمة جر �ل�شم مما �أخفى 
بين  يف�شل  �أن  �لكنية  كتابة  و�شحة  جره،  حقيقة 
�ل�شم ‘�أب’ �لمجرور بالياء وبين �لمكنى به ‘بن �أبي 

�لقا�شم’. )�شكل21(.

كتابة �ل�شم ‘ذ�’ في قوله تعالى ‘َمْن َذ� �لهَِّذي َي�ْشَفُع   3
ْذِنِه’61 مجروًر� بالياء ‘ذى’ مع �أن �شحة  لهَّ ِباإِ ِعْنَدُه �إِ

)�سكل 19( حذف حرف �لجر‘في’ قبل كلمة �لربع )عن محمد �لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية(

)�سكل 20( �ال�سم ‘�أبي’ �لو�قع بين علمين مكتوًبا ‘�أبو’ )عن محمد �لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية(
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�شبب  �أن  ويبدو  �لقر�آنية.  ية  �لآ في  جاء  كما  كتابته 
كتابة �ل�شم ‘ذ�’ مجروًر� بالياء، �عتقاد �لكاتب �أو 
حرف  �ل�شم  ي�شبق  �لذي  ‘من’  حرف  �أن  �لنقا�ش 
‘َمن’  ��شتفهام  ��شم  ولي�ش  �لميم،  بك�شر  ‘ِمن’  جر 

بفتح �لميم.

3- تغيير ال�سمير
�أو  �لمتكلم،  على  ليدل  و�شع  ��شم  �ل�شمير: 

�لمخاطب، �أو �لغائب.62

رخ  �لموؤ  )46( �ل�شاهد  كتابات  ��شتملت  وقد 
ب�شنة 1031هـ على خطاأ  تمثل في تغيير حرف �شمير 
�لجر �لمت�شل ‘كاف �لخطاب’ �إلى حرف �شمير �لجر 
�لمت�شل ‘هاء �لغائب’ حيث تم تغيير ‘كاف �لخطاب’ في 
ِخَرِة  ْنَيا َوِفي �ْلآ ُكْم ِفي �ْلَحَيوِة �لدُّ قوله تعالى ‘َنْحُن �َأْوِلَياوؤُ
ُعوَن’63  ُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدهَّ َوَلُكْم ِفيَها َما َت�ْشَتِهي �َأنُف�شُ
ما  فيها  ‘ولهم  تقر�أ  ية  �لآ فاأ�شبحت  �لغائب’،  ‘هاء  �إلى 

ت�شتهي �أنف�شهم ولهم فيها ما يدعون’. )�شكل22(

من  باأنه  يمكن و�شفه  ل  خطاء  �لأ من  �لنوع  وهذ� 
على  ون�شتدل  متعمد،  خطاأ  هو  و�إنما  �ل�شهو،  �أخطاء 

ذلك بما يلي:

ية  �لآ في  �لموجودة  �لثالث  �لكلمات  �لتغيير  �شمل   -1
�لمذكورة ‘لكم، �أنف�شكم، لكم’، ولو كان ذلك �شهًو� 

من �لكاتب لحدث �ل�شهو في كلمة و�حدة مثاًل.

2- �قت�شى تغيير ‘كاف �لخطاب’ �إلى ‘هاء �لغائب’ تغيير 
�شياغة  مع  ليتنا�شب  ‘يدعون’  �إلى  ‘تدعون’  �لفعل 

�لجملة للغائب ولي�ش للمخاطب.
مالئيـة خطـاء االإ ثالثًا: االأ

�إمالئية  �أخطاء  على  �شعدة  مدينة  �شو�هد  تحتوي 
�لكلمات،  بع�ش  من  �لحروف  بع�ش  نق�ش  منها:  متنوعة 
�أو زيادة حروف، �أو �خت�شار بع�ش �لكلمات ب�شكل غير 
يام باللهجة �لمحلية، وبناًء على  �شحيح، وكتابة �أ�شماء �لأ

تي: ذلك يمكن تق�شيمها �إلى �لآ

1- نق�ض بع�ض الحروف اأو زيادتها
نق�ش  على  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  كتابات  ��شتملت 

بع�ش �لحروف ومنها:

ومنها:  �لكلمات  بع�ش  في  لف’  ‘�لأ حرف  نق�ش   •
كلمة ‘�إحدى’ على �ل�شاهد )1( )�شكل23(، ومن 
كلمة ‘ذ�’ في قوله تعالى ‘من ذ� �لذي ي�شفع عنده’ 
‘د�ود’  كلمة  ومن   ،)75  ،44( �ل�شاهدين  على 

)�سكل 22( تغير �سمير كاف �لخطاب �إلى هاء �لغيبة )من عمل �لباحث(

)�سكل 21( �لكنية ‘�أبي �لقا�سم’ مكتوبة ‘�أبلقا�سم’ )من عمل �لباحث(
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ولى  �لأ لف  �لأ حرفي  ونق�ش   )49( �ل�شاهد  على 
 ،20( �ل�شاهدين  على  كر�م’  ‘�لإ كلمة  من  و�لثالثة 
‘�لحر�م’  كلمة  من  �لثانية  لف  �لأ وحرف   ،)54
على �ل�شاهد )49(، ومن كلمة ‘�أبد�’ على �ل�شاهد 
لف �لمق�شورة من كلمة ‘جزى’  )57(، وحرف �لأ

على �ل�شاهد )56(.

ومنها:  �لكلمات  بع�ش  من  متنوعة  حروف  نق�ش   •
تعالى  قوله  في  ‘بمخرجين’  كلمة  من  �لباء  حرف 
ِبُمْخَرِجيَن’64  ِمْنَها  ُهْم  َوَما  ٌب  َن�شَ ِفيَها  ُهْم  َيَم�شُّ ‘َل 
على �ل�شاهد )58(، وحرف �لر�ء في كلمة ‘رحمة’ 
في عبارة ‘توفي �إلى رحمة �هلل’ على �ل�شاهد )55(، 
لف و�لطاء’ من كلمة ‘�شر�ط’ في قوله  وحرفي ‘�لأ
وِب  َر�َط �لهَِّذيَن �َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر �ْلَمْغ�شُ تعالى ‘�شِ
الِّيَن’65 على �ل�شاهد )52(، وحرف  َعَلْيِهْم َوَل �ل�شهَّ
�آله  ‘وعلى  ‘�لم�شطفين’ في عبارة  ‘�لطاء’ من كلمة 
�ل�شاهد )85(، وحرف  خيار’ على  �لم�شطفين �لأ
ولى من كلمة ‘�لطفل’، حيث كتبت ‘�طفل’  �لالم �لأ
على �ل�شاهد )15( )�شكل24(، و�أحد لمي لفظ 
خيًر�  محمد�  �له  ‘جز�  كتبت  حيث  ‘�هلل’  �لجاللة 
�لميم  وحرف   ،)55( �ل�شاهد  على  �أهله’  هو  بما 
�لجالل  ‘ذو  تعالى  قوله  في  كر�م’  ‘�لإ كلمة  من 
�لو�و  وحرف   ،)54( �ل�شاهد  على  كر�م’  و�لإ

�شنة’ على  �شهور  ‘من  عبارة  ‘�شهور’ في  كلمة  من 
‘�لروؤوف’  كلمة  من  �لثاني  و�لو�و  �ل�شاهد )49(، 

حيث كتبت ‘�لروف’ على �ل�شاهد )55(.

2- زيادة بع�ض الحروف
بع�ش  زيادة  على  �ل�شو�هد  بع�ش  كلمات  �حتوت 

�لحروف عليها ومنها:

�ل�شو�هد هو حرف  زيادة على  �لحروف  �أكثر  من   •
حيث  وهذه’  ‘ذلك  �شارة  �لإ �أ�شماء  في  لف’  ‘�لأ
�ل�شاهدين )22، 29(،  ‘ذ�لك، هاذه’ على  كتبت 
على  هلل’  ‘�لعزة  عبارة  في  ‘�هلل’  �لجاللة  لفظ  وقبل 
ولى من  �لأ لف  �لأ بعد  ثانية  و�ألف  �ل�شاهد )46(، 
‘با�لموت’ في عبارة  ‘بالموت’ حيث كتبت  كلمة 
‘وقهر �لعباد بالموت و�لفناء’ على �ل�شاهد )59(، 
��شمين  بين  �لو�قعتين  ‘بنت’  و  ‘بن’،  كلمتي  وفي 
‘�بن’،  كتبتا  حيث  ب،  و�لأ �لبن  يمثالن  علمين 
و‘�بنت’66 على �ل�شو�هد )1، 2، 15، 20، 35، 
و�أحياًنا   ،)80  ،79  ،70  ،65  ،57  ،53-51
كان يتكرر ذلك بتكر�ر �لكلمة نف�شها في �ل�شاهد 
�لو�حد، حيث تكررت كتابة كلمة ‘�بن’ مرتين على 

�ل�شاهد )53( وثالث مر�ت على �ل�شاهد )51(.

�سيحة،  ‘�إحدى’ )عن: م�سطفى  لف من كلمة  �الأ )�سكل 23( حذف حرف 
م�سطفى �سو�هد قبور؛ من عمل �لباحث( ‘�لطفل’ )عن:  كلمة  من  ولى  �الأ �لالم  حرف  حذف   )24 )�سكل 

�سيحة، �سو�هد قبور؛ من عمل �لباحث(
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�شارة ‘ذلك’67 في  زيادة حرف ‘�لو�و’ قبل ��شم �لإ  •
َجَز�ُء  َذِلَك  َربِِّهْم  ِعْنَد  اُءوَن  َي�شَ َما  ‘َلُهْم  تعالى  قوله 

ِنيَن’68 على �ل�شاهد )83(. �ْلُمْح�شِ

زيادة حرف ‘ي’ في نهاية كلمة ‘�لم�شمار’69 �لتي 
حيث  خر،  �لآ �لحرف  مك�شورة  نطقها  �لمفتر�ش  من 
في  �لقافية  مع  نطقها  ليتنا�شب  ‘�لم�شماري’  كتبت 
�لثانية –  �لمرثية  �لق�شيدة  من  و�لع�شرين  �لو�حد  �لبيت 

�شطر28 على �ل�شاهد )77(.

3-  نق�ض بع�ض الكلمات
�حتوت بع�ش �ل�شو�هد على نق�ش بع�ش �لكلمات 
�لدينية  و�لن�شو�ش  و�لعبار�ت  �لقر�آنية  يات  �لآ في 
خر عمًد�، ومنها: و�لت�شجيلية بع�شها �شهًو� و�لبع�ش �لآ

اأ- النق�ض �سهًوا
في  ‘ل’  كلمة  نق�ش  ومنها:  و�حدة  كلمة  نق�ش   •
�ْلَقيُّوُم’70 على  �ْلَحيُّ  ُهَو  لهَّ  �إِ َلَه  �إِ َل   ُ ‘�هللهَّ تعالى  قوله 
‘فيها’ في قوله  �ل�شاهد )70( )�شكل25(، وكلمة 
ِفيَها  َوَلُكْم  ُكْم  �َأنُف�شُ َت�ْشَتِهي  َما  ِفيَها  ‘َوَلُكْم  تعالى 
‘وجه’  وكلمة   ،)46( �ل�شاهد  على  ُعوَن’71  َتدهَّ َما 
�ْلَجاَلِل  ُذو  َربَِّك  َوْجُه  ‘َوَيْبَقى  تعالى  قوله  في 
‘�لحي’  وكلمة   ،)14( �ل�شاهد  على  ْكَر�ِم’72  َو�ْلإِ
�ْلَقيُّوُم’73  �ْلَحيُّ  ُهَو  لهَّ  �إِ َلَه  �إِ َل   ُ ‘�هللهَّ تعالى  قوله  في 
على �ل�شاهد )23(، وكلمة ‘لمن’ في عبارة ‘وغفر 
لكاتبه ولمن �شعى’ على �ل�شاهد )2( وكلمة ‘ذي’ 
من معظم �ل�شو�هد �لتي �حتوت على ��شم �ل�شهر’ 
ذي �لحجة، وذي �لقعدة’ ومنها على �شبيل �لمثال 

�ل�شو�هد )29، 37، 49(.

 ُ نق�ش كلمتين ومنها: كلمة ‘�إل’ في قوله تعالى ‘�هللهَّ  •
لهَّ ُهَو �ْلَحيُّ �ْلَقيُّوُم’74 وكلمة ‘فيها’ في قوله  َلَه �إِ َل �إِ
َو�ٍن َوَجنهَّاٍت  ُرُهْم َربُُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِر�شْ تعالى ‘ُيَب�شِّ

َلُهْم ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيم’75 على �ل�شاهد )1(.

نق�ش ثالث كلمات متتالية وهي ‘ل ريب فيه’ في   •
َيْوِم  َلى  �إِ َلَيْجَمَعنهَُّكْم  ُهَو  لهَّ  �إِ َلَه  �إِ َل   ُ ‘�هللهَّ تعالى  قوله 
َحِديًثا’76   ِ �هللهَّ ِمْن  َدُق  �َأ�شْ َوَمْن  ِفيِه  َرْيَب  َل  �ْلِقَيَمِة 

على �ل�شاهد )83(.

ْوَن  ُتَوفهَّ نهََّما  ‘َو�إِ وهي  متتالية  كلمات  خم�ش  نق�ش   •
َنْف�ٍش  ‘ُكلُّ  تعالى  قوله  في  �ْلِقَياَمِة’  َيْوَم  �ُأُجوَرُكْم 
�ْلِقَياَمِة  َيْوَم  �ُأُجوَرُكْم  ْوَن  ُتَوفهَّ نهََّما  َو�إِ �ْلَمْوِت  َذ�ِئَقُة 
َوَما  َفاَز  َفَقْد  �ْلَجنهََّة  َو�ُأْدِخَل  �لنهَّاِر  َعْن  ُزْحِزَح  َفَمْن 
�ل�شاهد  على  �ْلُغُروِر’77  َمَتاُع  لهَّ  �إِ ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُة 

)19(. )�شكل26(.

ية )عن م�سطفى �سيحة، �سو�هد قبور( )�سكل 25( نق�ش حرف ‘ال’ من �الآ

م�سطفى  )عن:  �لقيامة’  يوم  �أجوركم  توفون  ‘و�إنما  نق�ش   )26 )�سكل 
�سيحة، �سو�هد قبور؛ من عمل �لباحث(
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ب- النق�ض المتعمد
�ل�شو�هد  بع�ش  في  �لنقا�ش  �أو  �لكاتب  قام  لقد 
وتمثل  رجح،  �لأ على  عمًد�  �لكلمات  بع�ش  بحذف 
على  �حتوت  �لتي  يات  �لآ من  �لعذ�ب  كلمات  ذلك 
ذكر �لثو�ب و�لعقاب، ومن ذلك حذف �لن�شف �لثاني 
ية �لر�بعة من �شورة �آل عمر�ن و�لمتمثل في قوله  من �لآ
 ُ ِ َلُهْم َعَذ�ٌب �َشِديٌد َو�هللهَّ نهَّ �لهَِّذيَن َكَفُرو� ِباآَياِت �هللهَّ تعالى ‘�إِ
يات  َعِزيٌز ُذو �ْنِتَقاٍم’ على �ل�شاهد )83(، حيث كتبت �لآ
ية �لر�بعة  ول من �لآ ولى و�لثانية و�لثالثة ثم �لجزء �لأ �لأ
يتان �لخام�شة و�ل�شاد�شة من �ل�شورة، وذلك على  ثم �لآ
َل  �ْلَقيُّوُم*َنزهَّ �ْلَحيُّ  ُهَو  لهَّ  �إِ َلَه  �إِ َل   ُ ‘�لم*�هللهَّ تي  �لآ �لنحو 
ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َو�َأْنَزَل �لتهَّْوَر�َة  دِّ َعَلْيَك �ْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُم�شَ
َ َل  نهَّ �هللهَّ ْنِجيَل* ِمْن َقْبُل ُهًدى ِللنهَّا�ِش َو�َأْنَزَل �ْلُفْرَقاَن*�إِ َو�ْلإِ
�لهَِّذي  َماِء*ُهَو  �ل�شهَّ ِفي  َوَل  ْر�ِش  �ْلَأ ِفي  �َشْيٌء  َعَلْيِه  َيْخَفى 
�ْلَعِزيُز  ُهَو  لهَّ  �إِ َلَه  �إِ َل  اُء  َي�شَ َكْيَف  ْرَحاِم  �ْلَأ ِفي  ُرُكْم  وِّ ُي�شَ

�ْلَحِكيُم ’.)�شكل27(

لهَّ ُهَو �ْلَحيُّ  َلَه �إِ ُ َل �إِ يات هي ‘�لم*�هللهَّ و�شحة كتابة �لآ
ًقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه  دِّ َل َعَلْيَك �ْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُم�شَ �ْلَقيُّوُم* َنزهَّ
َو�َأْنَزَل  ِللنهَّا�ِش  ُهًدى  َقْبُل  ِمْن  ْنِجيَل*  َو�ْلإِ �لتهَّْوَر�َة  َو�َأْنَزَل 
�َشِديٌد  َعَذ�ٌب  َلُهْم   ِ �هللهَّ ِباآَياِت  َكَفُرو�  �لهَِّذيَن  نهَّ  �إِ �ْلُفْرَقاَن 
ِفي  �َشْيٌء  َعَلْيِه  َيْخَفى  َل   َ �هللهَّ نهَّ  �ْنِتَقاٍم*�إِ ُذو  َعِزيٌز   ُ َو�هللهَّ
ْرَحاِم  ُرُكْم ِفي �ْلَأ وِّ َماِء*ُهَو �لهَِّذي ُي�شَ ْر�ِش َوَل ِفي �ل�شهَّ �ْلَأ

لهَّ ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم’.78 َلَه �إِ اُء َل �إِ َكْيَف َي�شَ

كان  ربما  �لحذف  �أن  �لمطاع  �إبر�هيم  ويعتقد 
مق�شوًد� من �لكاتب لعدم رغبته في ت�شجيل �آيات �لعذ�ب 

�لتي توعد �هلل بها �لكفار على �شاهد قبر رجل م�شلم.79

4- اخت�سار الكلمات
�خت�شار  على  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  بع�ش  �حتوت 
للعبارة �لدينية ‘و�شلى �هلل على محمد’ كما يلي ‘و�شلعم’ 
غير �شحيح  �خت�شار  �ل�شاهدين )12، 65( وهو  على 
مر كتابة حرف )�ش(  ن �لخت�شار �ل�شحيح �إن لزم �لأ لأ
بين قو�شين، �أما �لخت�شار ‘�شلعم’ فقد جاوز �لحد وَغيهَّر 

�لمعنى، وهذ� ل يليق بمقام �لر�شول*. )�شكل28(

5- ا�ستخدام اللهجة المحلية
خطاء �ل�شائعة في �ليمن وحتى يومنا هذ� نطق  من �لأ
غير  �لمحلية على  باللهجة  يام وكتابتها  �لأ بع�ش  �أ�شماء 

يات �لعذ�ب )عن �إبر�هيم �لمطاع، �ساهد قبر �سالح �لدين �سالح( )�سكل 27( �لحذف �لمتعمد الآ

‘و�سلعم’ )عن  �هلل على محمد’ �إلى  ‘و�سلى  �خت�سار عبارة  )�سكل 28( 
محمد �لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية(
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‘�لثنين،  �أيام  وخا�شة  �لعربية،  باللغة  وكتابتها  نطقها 
ربعاء’، حيث تنطق عند عامة �لنا�ش ‘�لثنين،  �لثالثاء، �لأ
بع�ش  كتاب  فيه  وقع  ما  �لربوع’ وهذ�  �لثلوث،  �أثنين، 
�ل�شاهد  على  ‘�لثنين’  �لثنين  يوم  كتب  فقد  �ل�شو�هد، 
 ،46( �ل�شو�هد  على  ‘�لثلوث’  �لثالثاء  وكتب   ،)20(
يام  ربعاء’ من �أكثر �أ�شماء �لأ 59، 68(، ويعد ��شم يوم ‘�لأ
كتابة باللهجة �لمحلية ‘�لربوع’ على �ل�شو�هد )5، 21، 

25، 45، 50، 61، 62، 71(. )�شكل29(.

الخاتمة

ذ�ت  خا�شة  �شعدة  مدينة  و�شو�هد  عامة  �ل�شو�هد  تعد 
�أهمية كبيرة، نظًر� لما لها من دلئل تاريخية و�أثرية قلما تكون 
حد�ث �لمختلفة، و�لتعرف  خاطئة، فبو��شطتها يمكن تاأريخ �لأ
�ل�شيا�شية،  �لحياة  في  ما  دوًر�  �أدت  �لتي  �ل�شخ�شيات  على 
در��شة  يمكن  وبو��شطتها  و�لجتماعية،  و�لثقافية،  و�لدينية، 

تطور �لكتابة �لعربية و�أنو�ع �لخطوط، و�لزخارف.

ا  وف�شاًل عن ذلك تمثل �شو�هد �شعدة �شجاًل �أثريًّا مهمًّ
و�لعبا�شية،  موية،  و�لأ �لعلوية،  و�أن�شابها  �لقبائل  �شماء  لأ

و�لنثرية  �ل�شعرية  �لمرثيات  وكذلك  �إلخ،  و�لقبلية... 
و�لعبار�ت �لدينية، كما تعد دلياًل على تطور �للغة و�زدهار 

ا. �لثقافة، وتقدم �لتعليم، و�لعك�ش �شحيح �أي�شً

خطاء،  وقد ك�شفت در��شة �شو�هد �شعدة عدًد� من �لأ
و�أوجه �لق�شور، و�لحاجة �إلى �إعادة در��شة �ل�شو�هد در��شة 
�شرعة  �إلى  �لملحة  �لحاجة  �شاملة، وقبل هذ� وذ�ك  علمية 

ن. توثيق �ل�شو�هد �لتي لم توثق ولم تدر�ش حتى �لآ

النتائج

خطاء �لكتابية على �شو�هد مدينة  من خالل در��شة �لأ
�لنتائج،  من  عدد  �إلى  �لتو�شل  �أمكن  �لمدرو�شة  �شعدة 

موجزها ما يلي:

1- �إن در��شة �ل�شو�هد من حيث �ل�شكل و�لم�شمون ل 
تعطينا ت�شوًر� �شاماًل لما يمكن �أن تمدنا به �ل�شو�هد 
و�جتماعية،  وثقافية،  تاريخية،  مهمة  معلومات  من 
ت�شخي�شية  علمية  در��شة  در��شتها  �إلى  تحتاج  لذلك 

وتحليلية �شاملة.

يام باللهجة �لمحلية )عن: م�سطفى �سيحة، �سو�هد قبور؛ من عمل �لباحث؛ محمد �لثنيان، نقو�ش �إ�سالمية( )�سكل 29( كتابة �أ�سماء �الأ
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ل  �شعدة  مدينة  من  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  ن�شبة  �إن   -2
تمثل �شوى ما ن�شبته 2.21%- 3.3%، من مجموع 
�لجبانتين،  في  �لموجودة  �شعدة  مدينة  �شو�هد 
�شرحة، و�لم�شاجد  و�لجامع، وحائط �ل�شهد�ء، و�لأ

خرى. �لأ

متعمدة،  �أخطاء  على  �لمدرو�شة  �ل�شو�هد  �حتو�ء   -3
�أو  �لخطاط،  �أو  �لكاتب،  �شهو  عن  ناتجة  و�أخطاء 

�لنقا�ش، �أو جميعهم.

جيدة،  كانت  �ل�شو�هد  بع�ش  كتاب  ثقافة  �إن   -4
ون�شت�شف ذلك من خالل �لمرثيات �ل�شعرية و�لنثرية 
�لمدونة على �ل�شو�هد، و�إن �حتوت على �أخطاء فهي 

قليلة مقارنة بغيرها، ومعظمها �أخطاء �إمالئية.

كثيرة  لغوية  �أخطاء  على  �ل�شو�هد  بع�ش  �حتو�ء   -5
ومتكررة تدل على تدني ثقافة كتابها من حيث �للغة 

ومنها:

و�لعك�ش،  مق�شورة،  �لممدودة  �لحروف  كتابة   -6
في  تاأتي  �لتي  �لمد  وهمزة  �لمد،  �ألف  كتابة  وعدم 
ترجع  �أنها  �ل�شو�هد رغم  من  كثير  في  �لكلمة  نهاية 

�إلى �لقرون من �لثامن �إلى �لثالث ع�شر للهجرة.

ا. 7- كتابة �لتاء �لمفتوحة مربوطة، و�لعك�ش �أي�شً

8- مخالفة قو�عد �لعدد تذكيًر� وتاأنيًثا وتعريًفا وتنكيًر�، 
ف�شاًل عن مخالفة �شياغة �لعدد على وزن فاعل.

ومخالفة  �أو حذفه،  �آخر،  مكان  كتابة حرف جر   -9
�شماء �لخم�شة. عالمات جر �لأ

10- نق�ش بع�ش �لحروف و�لكلمات �أو زيادتها.

هاء  �إلى  �لخطاب  كاف  من  �ل�شمائر  بع�ش  تغيير   -11
�لغائب.

12- �خت�شار عبارة ‘و�شلى �هلل على محمد’ �خت�شاًر� 
تي ‘و�شلعم’. غير دقيق على �لنحو �لآ

�للهجة �لمحلية  يام ح�شب  �أ�شماء بع�ش �لأ 13- كتابة 
‘�لثنين، �لثلوث، �لربوع’.

14- ك�شفت قر�ءة �ل�شو�هد �لمدرو�شة في �لدر��شات 
تلك  �حتو�ء  �لبحث؛  مقدمة  في  �لمذكورة  �ل�شابقة 
�لكلمات،  بع�ش  قر�ءة  في  �أخطاء  على  �لدر��شات 
ومحمد  �شيحة،  م�شطفى  من:  كل  در��شة  وخا�شة 
و�إعادة  مر�جعة  �إلى  تحتاج  و�لتي  �لن�شر،  �شيف 

در��شة.

رقم ال�ساهد
مكان وجود تاريخ ال�ساهدا�سم �ساحب ال�ساهديف الدرا�سة

ال�ساهد

م�سدر الدرا�سة

لف رقم الكتاب/ البحثا�سم املوؤ
ال�ساهد

ال�سفحة
�ل�شكل�للوحة�ملنت

جمال �لدين حممد بن �لهادي 1
�شو�هد قبور �إ�شالمية من جبانة م�شطفى عبد �هلل �شيحةجبانة �شعدة13رم�شان701هـبن يحيى بن �أحمد بن �لهادي

-17310�شعدة باليمن

علي بن مهدي بن �أحمد بن 2
-27511�شو�ل 701هـعبد �هلل �لنجاري

�شعفة بنت �ل�شيخ جمال �لدين 3
بن علي �لنهمي

�خلمي�ش15 ربيع 
خر773هـ -47913�لآ

�شارم �لدين د�ود بن عبد �هلل بن 4
16584142 ذي �حلجة 812هـعلي بن �شعد �لقطاع

فاطمة بنت حممد بن هبة 5
ربعاء19 �شو�ل 851هـ�لقر�شي 68615102�لأ

�شفية بنت �أحمد بن يحيى بن 6
علي �لو�شلي

�لع�رش �لو�شطى من رجب 
-82488817هـ

بحاث التي در�ستها من قبل ال�سواهد المدرو�سة في هذا البحث، واأرقامها المقابلة في الكتب والأ
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رقم ال�ساهد
مكان وجود تاريخ ال�ساهدا�سم �ساحب ال�ساهديف الدرا�سة

ال�ساهد

م�سدر الدرا�سة

لف رقم الكتاب/ البحثا�سم املوؤ
ال�ساهد

ال�سفحة
�ل�شكل�للوحة�ملنت

م�شية بنت مو�شى بن حممد بن 7
-1699018ذي �حلجة831هـ�أحمد �لدو�ري

�رشف �لدين �أحمد بن عبد�هلل بن 8
حممد بن �أحمد �لظاهر

ول  �لثنني30 ربيع �لأ
-887109119هـ

فاطمة بنت يحيى بن عبد�هلل بن 9
119320101�آخر يوم من �شفر841هـ�شحرة �جلحايف �لدو�ري

�أمينة بنت �أحمد بن مو�شى بن 10
-139722�شفر 847هـ�أحمد �لدو�ري

�شفية بنت مو�شى بن حممد بن 11
وىل 849هـغامن بن علي بن ح�شان �لطحم -1510024جمادى �لأ

�شالح بن د�ود بن حممد بن 12
ول 851هـجابر �حل�شيبي 1710526103ربيع �لأ

جمال �لدين حممد بن حامت بن 13
يحيى بن مهدي بن �لطاهر

ول  �جلمعة 18 ربيع �لأ
-8541810627هـ

مهدي بن �أحمد بن �أبي �لقا�شم 14
291910828104 رم�شان 858هـبن يحيى بن زيد بن �أبي طويلة

مطهر بن �إبر�هيم بن علي بن 15
-2010929حمرم 871هـحممد �لطاهر

علي بن حممد بن علي بن �أحمد 16
-2111030�شو�ل 876هـ�لنجاري

حممد بن �إبر�هيم بن علي بن 17
خرة 877هـح�شني �لغادر -2211131جمادى �لآ

يحيى بن حممد بن يحيى بن 18
-2311232ذو �لقعدة 879هـعبد�هلل �شجف �لو�دعي

-2411332�جلمعة 17 رجب 882جوهرة بنت عبد �هلل19

�أبي عي�شان حممد بن حامت بن 20
-2511434�شو�ل 882هـيحيى بن مهدي �لطاهر

�لفقيه جمال �لدين حممد بن 21
ربعاء رجب 884هـجابر بن علي بن حامت �لطحم -2611535�لأ

22
بدرة بنت �أبي �لقا�شم بن 

يحيى بن حممد بن يحيى �لفهد 
�ل�شايدي

�خلمي�ش 14 �شو�ل 
-8943011939هـ

دنيا بنت حممد بن �شابور 23
�لعماري

�جلمعة 19 ربيع 
خر897هـ �شو�هد قبور �إ�شالمية من جبانة م�شطفى عبد �هلل �شيحةجبانة �شعدة�لآ

-3112040�شعدة باليمن

�لفقيه حممد بن يو�شف بن حممد 24
بن ح�شن قد�يد

�لثالثاء 15 ذي �حلجة 
-9003412643هـ

حورية بنت يحيى بن علي بن 25
عبد �هلل �لدو�ري

ربعاء 14جمادى  �لأ
خر916هـ -3913448�لآ

-294013549 �شو�ل 917هـدنيا بنت حممد بن �أحمد �لعلي26

�أحمد بن حممد بن علي بن 27
4113750105�شعبان 918هـقا�شم �لعلي

�لفقيه �شهاب �لدين �أحمد بن 28
-134313952 رجب 919هـحممد بن جعمل �ملالكي
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رقم ال�ساهد
مكان وجود تاريخ ال�ساهدا�سم �ساحب ال�ساهديف الدرا�سة

ال�ساهد

م�سدر الدرا�سة

لف رقم الكتاب/ البحثا�سم املوؤ
ال�ساهد

ال�سفحة
�ل�شكل�للوحة�ملنت

فاطمة بنت يحيى بن ح�شن بن 29
�شالح بن ثامر �لف�شيلي

�لثنني 14 ذي �حلجة 
-9204414053هـ

ول 922هـ�شليمان بن علي بن �شهو�ن30 -4614655ربيع �لأ

علي بن ح�شن بن �أحمد بن علي 31
-4714756�لقعدة 923هـبن �أحمد بن علي �ملكني

-4914958رجب 924هـمرمي بنت علي بن �إبر�هيم قطني32

جنم �لدين يو�شف بن �أحمد بن 33
-5115160رم�شان 931هـعلي بن مرة

بدرة بنت �شالح بن علي 34
-5515664ذو �لقعدة 940هـ�لطحم

�شلمى بنت �أحمد بن حممد 35
�لعباقي

�خلمي�ش 15ذي �حلجة 
-9405715866هـ

م�شية بنت �إ�شحاق بن �أحمد بن 36
حممد �لطاهر

�جلمعة 28 ذي �حلجة 
-9405916068هـ

يحيى بن حممد بن يو�شف 37
�لنجيح

حد 26 ذي  �حلجة  �لأ
-9496316672هـ

حممد بن �أحمد بن حممد 38
�لنحوي

ربعاء 13رجب  �لأ
-9566516974هـ

فاطمة بنت �شعيد بن حممد بن 39
يون�ش بن حمرم

�خلمي�ش 14 جمادى 
وىل 960هـ -6817477�لأ

يد بن �شالح بن ح�شن 40 موؤ
-6917578�شو�ل 971هـ�لدو�ري

فاطمة بنت يحيى بن د�ود بن 41
�شود خر972هـ�لأ -247017679 ربيع �لآ

عبد �هلل بن �شليمان بن حممد بن 42
-9737117780هـماهان �لطحمي

منة بنت ح�شن �لو�شلي43 -7317982--9هـموؤ

�رشف بنت عبد �هلل بن �أحمد 44
-7518684�خلمي�ش حمرم 1008هـ�لعلفي

ربعاء 8 رم�شان فخرية بنت زياد �لبكاري45 �لأ
-10227919488هـ

�لثالثاء 23 حمرم �شالح بن علي بن �إبر�هيم فيد46
-10318320292هـ

وجيه �لدين عبد �هلل بن يعقوب 47
-8420493------�ل�شبت �شعبان 1040هـقطني

-108520594 ذي �حلجة 1044هـفاطمة بنت �شالح �ملعيل48

�أحمد بن علو�ن بن عبد �هلل بن 49
-108620695 ذي �حلجة 1046هـ�أحمد بن حممد بن د�ود �ملطاليل

مرمي بنت حممد بن حممد بن 50
�شالح بن �شايع �لرز�مي

ربعاء 28 ربيع  �لأ
ول1077هـ -9021099�لأ
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رقم ال�ساهد
مكان وجود تاريخ ال�ساهدا�سم �ساحب ال�ساهديف الدرا�سة

ال�ساهد

م�سدر الدرا�سة

لف رقم الكتاب/ البحثا�سم املوؤ
ال�ساهد

ال�سفحة
�ل�شكل�للوحة�ملنت

جمال �لدين علي بن �شلطان 51
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وىل901هـ�شفية بنت حممد بن �أحمد فيد56 62271جمادى �لأ

�أحمد بن حممد بن يون�ش بن 57
حممد

�خلمي�ش15ذي �حلجة-
72582-9هـ

يحيى بن حممد يون�ش بن مغيث 58
وىل 917هـ�حلد�د 929103جمادى �لأ

نفي�شة بنت �أبي �لقا�شم بن 59
�أحمد �ملتميز
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3075899 رم�شان 1019هـ�أبي �لنجم
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فاتن بنت �أحمد بن حممد 72
خرة 1044هـ�لبهكلي 9661111جمادى �لآ
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مام �ملن�شور باهلل كرب بن �لإ -4343147رجب 1053هـ�لأ

مري جمال �لدين علي بن 78 �لأ
مام �ملهدي لدين �هلل ول 857هـ�لإ -8357150ربيع �لأ

مري عبد �هلل بن �حل�شني بن 79 �لأ
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