ثالثة أسئلة وأجوبتها
بقلم أ.د يوسف اخلليفة أبو بكر 
السؤال األول :ما الفرق بني احلرف القرآني واحلرف العربي ؟.
تطا ٍ٤نجري ٕٚعٔ املكؿٛد بايعبازات ايتاي ١ٝاييت تتهسز نجرياً يف
أدٜبات نتاب ١ايًغات باؿسف ايعسب ٞأ ٚاؿسف ايكسآْ ٞاملُٓط َ :ٖٞٚا
املكؿٛد بهًُ( ١املُٓط)؟ يف َٓتؿف ايجُآْٝات َٔ ايكسٕ ايعػس ٜٔقسزت
َٓظُ ١األَِ املتشد ٠يًرتبٚ ١ٝايعًٚ ّٛايجكاف( ١ايْٛٝطه )ٛتػذٝع ايػعٛب
اإلضالَ ١ٝعً ٢ق ٛاألَ ١ٝباؿسف ايعسب ٞفتٛىل ايبٓو اإلضالَ ٞيًتُٓ١ٝ
ٚإٜطٝطه ٛته ٜٔٛؾٓ َٔ ١عًُا ٤األؾٛات فدزضت ايطسم املتبع ١يف نتاب١
ايًغات اإلفسٜك ١ٝباؿسف ايعسبٚ ،ٞاتكح هلا أْٗا يف ساد ١إىل إؾالح يه ٞتهٕٛ
نتابٖ ١ر ٙايًغات باؿسف ايعسب ٞأنجس دق َٔ ١ايٓاس ١ٝايؿٛت ،١ٝمبعٓ ٢إٔ
ٜه ٕٛيهٌ ؾٛت سسف خاف ب٘ٚ ،ال ٜعرب اؿسف عٔ أنجس َٔ ؾٛت ٚاسد.
ٚيريو ابتهست ايًذٓ ١سسٚفاً ٚسسنات ددٜد ٠تعرب عٔ أؾٛات ايًغات
اإلفسٜك ١ٝبدقٚ ،١أؾبح يهتاب ١ايًغات اإلفسٜكْ ١ٝظاّ (منط) ٚاسد َكٓٔ
ٚمس ٞباؿسف ايكسآْ ٞاملُٓط
ب َ-ا ايفسم بني (اؿسف ايكسآْ( ٚ )ٞاؿسف ايعسبَٚ ،)ٞا اـطأ يف عباز٠
(اؿسف ايعسب)ٞ؟
 رئيس مركز يوسف الخليفة لكتابة اللغات بالحرف العربي
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ٚاؾٛاب ٖ ٛإٔ بعض املجكفني يف غسب أفسٜكٝا ٜس ٕٚإٔ ايتعبري عٔ نتاب ١يغاتِٗ
باؿسف (ايعسب )ٞحيٌُ غ٦ٝاً َٔ ايعٓؿسٚ ١ٜايتشٝص يًعسب ،فاضتددَت
إٜطٝطه ٛعباز :٠نتاب ١ايًغات اإلفسٜك ١ٝباؿسف (ايكسآْ )ٞبدالً َٔ اؿسف
ايعسبٚٚ .ٞددت داَع ١إفسٜكٝا إٔ َؿطًح (اؿسف ايعسبَ )ٞكب ٍٛيف بك١ٝ
أما ٤أفسٜكٝا ،خاؾ ١يف غسقٗا ٚٚضطٗاٖٚ ،را ايتعبري غا٥ع عاملٝاً يف ايجكافات
األخسٚ ٣يف أٚزٚبا

ٚ ،هلرا اضتددَت داَع ١إفسٜكٝا ايعامل١ٝ

ٖرا ايتعبري ٚمس ٞب٘ (َسنص ٜٛضف اـًٝف ١يهتاب ١ايًغات باؿسف ايعسبٞ

السؤال الثاني:
يكد أزاد اهلل ي ٞإٔ أقكْ ٞؿف قسٕ َٔ ايصَإ يف َعاؾ ١تعً ِٝايكسا٠٤
ٚايهتاب ١يغري ايٓاطكني بايعسبَٓ ١ٝر إٔ عٓٝت َعًُاً يًغ ١ايعسب ١ٝيف َدزض١
زَبٝو ايجاْ ١ٜٛعاّ  .ّ5511ثِ ْكًت َطاعداً يًدنتٛز خً ٌٝقُٛد عطانس
فهتبٓا مخط ١نتب بًغات دٓٛب ايطٛدإ باؿسف ايعسبٚ ،ٞدزبٓا أنجس َٔ
مثامناَ ١٥عًِ عً ٢تدزٜطٗا يف ايؿف األ َٔ ٍٚاملسسً ١األٚيٚ .١ٝقازْا بني
ايطفٌ ايرٜ ٟبدأ تعًِ ايكسا ٠٤بًغ ١األّ أٚالً َع ايطفٌ ايرٜ ٟبدأ تعًِ ايكسا٠٤
ٚايهتاب َٔ ١نتاب املطايع ١األٚي( ١ٝبايًغ ١ايعسبٚ ،)١ٝاتكح يٓا َٔ املكازْ ١إٔ
ايطفٌ ايرٜ ٟتعًِ ايكساٚ ٠٤ايهتاب َٔ ١خالٍ نًُات ٚمجٌ َٔ يغت٘ األّ ال
حيتاز إىل أنجس َٔ عػس ٜٔضاع ١يٝهَ ٕٛاٖساً يف ايكساٚ ٠٤ايهتاب ،١يٝظ قسا٠٤
ايهًُات ٚاؾٌُ بٌ قسا ٠٤قؿـ قؿري َٔ ٠يغت٘ املهتٛب ١باؿسف ايعسب .ٞفإذا
اْتكٌ إىل تعًِ ايًغ ١ايعسب ١ٝجيد ْفط٘ قد ادتاش أِٖ َػهالت ايتعًِ ٖٞٚ
ايكساٚ ٠٤ايهتاب١
ب -

أدسٜٓا ٖر ٙايتذسب ١يف عػسات املدازع (َدازع ايكسٚ ٣ايؿف األ ٍٚيف

املدازع األٚيٚ ١ٝذيو عاّ ٚ ّ5511يف عدد َٔ املٓاطل يف َستبتني االضتٛا١ٝ٥
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ٚعس ايغصاٍ – ؼدٜداً يف املدٕ ايتاي( ١ٝمنٛي - ٞتٛزبت – دٛبا  -الْٝا –
بآَ - ٟدز - ٟيٛنا َ -سبد - ٟباَب - ٛٝاْرازا  -ضٛزضب - ٛطُرب- ٠
ٚا - ٚايفْٛر  -زَبٝو ٜ -سٚ - ٍٚايٛزٚ .)ٚغٗد بعكٗا ضس اـتِ اـًٝف١
َطاعد َدٜس املعازف يًُدٜسٜات اؾٓٛبَٚ ١ٝفتػ ٛايتعً ِٝيف اؾٓٛبٚ ،أغادٚا
بايتذسب .١أدس ٣ايتذسب ١د.عطانس ٜٛٚضف اـًٝفٚ ١عدد َٔ املعًُني
اؾٓٛبٝني اير ٜٔتدزبٛا عً ٢تدزٜظ يغاتِٗ باؿسٚف ايعسب١ٝ
ز  -ازتهصت ايعًُ ١ٝعً ٢ثالثَ ١بادئْ :فطٚ ،١ٝتسبٚ ،١ٜٛايتذسب ١املٝداْ١ٝ
يف اؾاْب ايٓفط :ٞالسظٓا تٛتساً ْفطٝاً حيدخ عٓد ايطفٌ عٓد بدا١ٜ
تعًُ٘ اؿسٚف ايعسب َٔ ١ٝخالٍ نًُات عسب .١ٝنُا يف املجاٍ ايتايٞ
ايطفٌ ايرْ ٟعًُ٘ زضِ سسف األيف َجالً ْٚسبط زضِ األيف مبديٛي٘
ايؿٛتْ ٞكدّ ي٘ َجاالً بهًُ( ١أضد) آ ـ ـ أضد .ألٜٓ ١ًٖٚ ٍٚؿسف تفهري ايطفٌ
عٔ اهلدف األضاض ٞيًدزع  ٖٛٚزضِ اؿسف ٚزبط٘ مبديٛي٘ ايؿٛت( ٞفٝطأٍ يف
ْفط٘ ضؤاالً ال جيد ي٘ إداب( ١ملاذا ٜطُٖ ٕٛرا اؿٛٝإ (أضد) ٚمٔ ْطُ ٘ٝنرا
– بًغتٓاٜٗٚ ...دز املعًِ ٚقت٘ ٚدٗد ٙبتهساز آ ـ أضدٚ ،ب – بكس ٚايتًُٝر ٜهسز ٚزا٤
املعًِ ٚال جيد إداب ١عٔ ضؤاي٘ٚ .ايطفٌ قد غسد تفهري ٙد ٕٚؼكٝل ٖدف املعًِ
( ٖٛٚزبط اؿسف بايؿٛت).
فإذا أدخًت ايهًُات ايعسب ١ٝيف مجٌ نإ األَس أنجس تعكٝداً ٜٚظٌ
ايطفٌ ٜعٝؼ يف تٛتس ْفطٚ ،ٞتكعف قدزت٘ عً ٢االضتٝعابٚ ،حيتاز املعًِ إىل
َكاعف ١اؾٗد ٚايٛقت يًٛؾ ٍٛإىل ٖدف٘
 ٚيف اؾاْب ايرتب ٟٛفإٕ ايبد ٤بتعًِ ايطفٌ ايكساٚ ٠٤ايهتاب َٔ ١خالٍ نًُات
ٚمجٌ َٔ يغت٘ األّ ْه ٕٛقد سككٓا َبدأ ٜٔتسبٜٛني األ :ٍٚايتدزز َٔ املعً ّٛإىل
اجملٗٚ ،ٍٛايجاْ :ٞاالْتكاٍ َٔ احملً ١ٝإىل ايك١َٝٛ
فإذا نإ املجاٍ بهًُ َٔ ١يغ ١ايطفٌ فإٕ ايتطاؤٍ ٚايتعذب ٜص،ٍٚ
ٜٚسنص ايطفٌ عًٖ ٢دف ايدزع  ٖٛٚزبط اؿسف مبديٛي٘ ايؿٛتٞ
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د  -ثِ إٕ ايطفٌ ايرٜ ٟتعًِ ايهتابٚ ١ايكسا ٠٤باؿسٚف ايعسب ١ٝباضتدداّ
نًُات َٔ يغت٘ األّ حيظ بإٔ ٖر ٙاؿسٚف أ ٚايهتاب ٖٞ ١دص َٔ ٤ثكافت٘
ٚغدؿٝت٘ ٚب٦ٝت٘ ايًغ .١ٜٛنُا إٔ تعً ِٝايطفٌ ايكساٚ ٠٤ايهتاب ١بًغت٘ جيعً٘
ٜطتُتع بجكافت٘ ٚيغتٖ٘ٚ ،را َا ْادت ب٘ َٓظُ ١ايْٛٝطه ٛقبٌ أنجس َٔ ضتني
عاَاً س ٍٛأُٖ ١ٝإٔ ٜبدأ ايطفٌ تعًُ٘ بًغت٘ األّٚ .تعً ِٝايكساٚ ٠٤ايهتاب ١بايًغ١
األّ ضٛف ٜهَ ٕٛدخالً يبد ٤تعًِ ايًغ ١ايعسب َٔ ١ٝايهتاب املكسز أٜا نإ ٖرا
ايهتاب
أَا املبدأ ايجايح فٗ ٛايتذسب ١املٝداْ ١ٝاييت جيعًٗا ايعامل خبري املٓاٖر
ٖـ.دٚقالع بسا ٕٚأفكٌ ايطسم بكٛي٘ يف نتاب ١املػٗٛز َبادئ تعًٚ ِٝتعًِ ايًغ١
(إٕ طسٜك ١ايتدزٜظ َُٗا تهٔ داذبٝتٗاَُٗٚ ،ا تهٔ عًَُٓٚ ١ٝطك ١ٝفإٕ أفكٌ
طسٜك ٖٞ ١اييت ٜتٛؾٌ إيٗٝا املعًِ َٔ ػسبت٘ ايفاسؿٚ ١املسادع ١املتٛاؾً.١
ٖـ  -عًٖ ٢ر ٙاألضظ قُٓا بهتاب ١مخط ١نتب بًغات دٓٛب ايطٛدإ باؿسٚف
ايعسبٚ ١ٝدزبٓا عًٗٝا َ٦ات املعًُني يف أٚاخس اـُطٝٓٝات َٔ ايكسٕ ايعػسٜٔ
ٚ - ٚاآلٕ قد أعد َسنص ٜٛضف اـًٝف ١يهتاب ١ايًغات باؿسف ايعسب ٞظاَع١
إفسٜكٝا ايعامل ١ٝمخط ١نتب يتعً ِٝايكساٚ ٠٤ايهتاب ١غُظ يغات إفسٜكٖٞ ١ٝ
ايتبداٚ ،١ٜٚبين عاَسٚ ،اهلٛضا ٚايفالْٚ ،ٞايٛيٛفٚ .األخريٜ ٠تشدخ بٗا ايٓاع يف
ايطٓغاٍ ،أَا اهلٛضا ٚايفالْ ٞفَٗ ٞػرتن ١بني ايطٛدإ ٚنجري َٔ د ٍٚغسب
إفسٜكٝا
َعَدَّ ٖر ٙايهتب أضاترَٚ ٠عًُٚ َٔ ٕٛالٜيت نطال ٚايبشس األمحس  ٖٞٚيغاتِٗ
األّٚ ،مٔ اآلٕ بؿدد ػسبٖ ١ر ٙايهتب يف ب٦ٝتٗا ،خاؾ ١ايًغ ١ايتبداٚ ١ٜٚايبين
عاَس (أ ٚايتكس.)ٟعٔ طسٜل َعًُني َٔ ايبٚ .١٦ٝقد أُعِدَّ َسغد ٚاضتباْ ١يهٞ
ٜد ٕٚاملعًَُ ٕٛالسظاتِٗ س ٍٛنٌ دزع َٔٚ ،ثِ جيس ٟايتعد ٌٜايالشّ يًهتب
عً ٢ق ٤ٛػسبتٗا َٝداْٝاً.
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السؤال الثالث:
بعض املجكفني ٜٓهس إٔ ٖٓايو َؤاَس ٠قد دبست إلقؿا ٤اؿسف ايعسب ٞايرٟ
ناْت تهتب ب٘ يغات املطًُني ْٚرنس أْ٘ ست ٢ايسبع األ َٔ ٍٚايكسٕ ايعػسٜٔ
نإ اؿسف ايعسب ٖٛ ٞايغايب يف نتابات نٌ غعٛب ايعامل ،إذ نتبت ب٘
أنجس َٔ َا ١٥يغ ١يف قازت ٞآضٝا ٚأفسٜكٝا ،ست ٢أٚزٚبا ناْت تهتب ب٘ عػس
يغاتٚ .بعد إٔ غصت دٛٝؽ أٚزٚبا بالد املطًُني بدأت َعٗا محً ١قد اإلضالّ
دٜٓاً ٚثكافٚ ١يغٚ ١سسفاٚ .اؽرت اؿًُ ١أضايٝب ٚأدٚات كتًف :١ايتدٜٛف
ٚايرتٜٚع ٚاإلغساٚ ٤ػٓٝد قعاف ايٓفٛع ٚايتبػري مبدازض٘ َٚطتػفٝات٘
ٚخدَات٘ املتٓٛعٚ .١نإ َٔ إضرتاتٝذٝات٘ إٔ ٜٛس ٞإىل أبٓا ٤ايعسب إٔ ايًغ١
ايعسب ١ٝال تؿًح يتهٚ ٕٛض ١ًٝيتعً ِٝايعًٚ ،ّٛإٔ َٔ األفكٌ إٔ تهتب ايًغ١
ايعسب ١ٝباؿسٚف ايالتٚ ،١ٝٓٝإٔ اؿسف ايالتٝين ٖ ٛاألفكٌ يهتاب ١يغات ايػعٛب
اإلضالَ .١ٝمحٌ يٛاٖ ٤ر ٙاؿًُ ١بسٜطاْٝا يف املطتعُسات االلً - ٛف،١ْٝٛ
ٚفسْطا يف املطتعُسات ايفساْه - ٛفٚ ،١ْٝٛبػست بريو مجٝع اهل٦ٝات ايتبػس١ٜ
األٚزبٚ .١ٝيتٓفٝر ٖر ٙاإلضرتاتٝذ ١ٝعكدت االدتُاعات ٚاملؤمتسات ٚمتت
االتؿاالت باملؤضطات األنادميٚ ١ٝعً ٢زأضٗا اؾاَعات األٚزب١ٝ
ٚأنتفٖٓ ٢ا بكؿتني ٚاقعٝتني ْػستُٗا فالت ٚنتب َٛثٛق ،١تٛقح َدَ ٣ا
نإ خيطط قد اؿسف ايعسب ٞاير ٟتهتب ب٘ ايًغ ١ايعسبٚ ١ٝيغات ايػعٛب
اإلضالََٚ ،١ٝا بريت٘ املؤضطات األنادمي ١ٝايربٜطاْ َٔ ١ٝدٗٛد يتٓفٝر ٖرٙ
اإلضرتاػ ١ٝايغسبٚ ،١ٝمحٌ املجكفني ايعسب يتغٝري نتاب ١ايًغ ١ايعسب ١ٝيتهٕٛ
باؿسٚف ايالت ١ٝٓٝبدالً َٔ اؿسف ايعسبٚ ،ٞنريو نتاب ١يغات املطًُني
ٚؼًٜٗٛا َٔ اؿسف ايعسب ٞإىل اؿسف ايالتٝين
ايكؿ ١األٚىل :أٚزدٖا ايدنتٛز عبد ايهس ِٜخًٝف ١زٝ٥ظ فُع ايًغ ١ايعسب١ٝ
األزدْ ٞيف نتاب٘ (ايًغ ١ايعسب ١ٝيف َدازز ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػس )ٜٔؾفش،51 ١
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أ .دٜٛ .ضف اـًٝف ١أب ٛبهس

زٚاٖا ي٘ األضتاذ ضعٝد اير ٟغٗد يكا ٤بني األضتاذ قُد نسد عً ٞزٝ٥ظ
اجملُع ايعًُ ٞبدَػل ٚاألضتاذ َسغًٛٝخ أضتاذ ايًغ ١ايعسب ١ٝيف داَع١
أنطفٛزد بالًرتا

قاٍ األضتاذ ضعٝد
يكد سكست أْا ْفطَ ٞطعٖ ٢را ايدبٝب اـف ٞيًٓ َٔ ٌٝايًغ ١ايعسب ١ٝقبٌٝ
اؿسب ايعامل ١ٝايجاْ .١ٝنٓت ٚاألضتاذ قُد نسد عً ٞزٝ٥ظ اجملُع ايعًُٞ
بدَػل يف دازٚ ،ٙإذا ب٘ ٜطتكبٌ شا٥ساً طاعٓا يف ايطٔ ..فكدَ٘ ي ٞبكٛي٘:
"َسغًٛٝخ؟
ٚعسف٘ ب ..ٞمل ٜطٌ فًط٘ أنجس َٔ ْؿف ضاع ١عسفت ف ٘ٝإٔ سهَٛت٘ -
ٚٚشاز ٠املطتعُسات اإللًٝص - ١ٜقد أٚفدت٘ ملُٗ َٔ ١يٓدٕ يٝبٝت ي ً١ًٝيف دَػل،
ٚثاْ ً١ٝيف ايكدع يٝشط زساي٘ يف ايجايج ١يف طٗسإ سٝح إْ٘ عًَٛ ٢عد َع
ايػاٙ

قاٍ األفغاَْٛ ٞاؾالً قؿت٘
زأٜت٘ – أ ٟزأَ ٣سغًٛٝخ ٜٗ -ذِ عًَٛ ٢قٛع٘ د ٕٚتًبح فٓٝاقؼ األضتاذ
نسد عً ٞقا٥الًَ :ا اير ٟأبطأ بايبالد ايعسب ١ٝعٔ االقتدا ٤برتنٝا يف اؽاذ
اؿسٚف ايالت١ٝٓٝ؟ ٚنِ أقاعٛا

-أ ٟايعسب  -عً ٢أْفطِٗ ٖرا ايسقٞ

ايباٖس؟!! فأداب٘ األضتاذ قُد نسد بًطف َػرياً إىل خطأ ٖر ٙايفهسٚ ،٠إٔ
ٚزاٖ٤ا قسزاً عً ٢ايعسب ال حيؿٚ ،٢إٔ األتساى أْفطِٗ أقاعٛا َسنصِٖ يف
ايػسم بتبد ٌٜسسٚفِٗ .فُاز( ٣أ ٟدادٍ) َسغًٛٝخ يف نٌ َا مسعٚ ،قاٍ :إٕ
أًَ٘ ٚطٝد يف إٔ حير ٚايػا ٙسر ٚأتاتٛزىٚ ،إٔ ايعسب ال حيًُِٗ عً ٢تغٝري
نتابتِٗ إال سانِ قَ ٟٛجٌ أتاتٛزى ،أ ٚايػا ٙبًٟٗٛ؟ ٚأْ٘ َطافس إىل طٗسإ
يدزاض ١أضباب تأخس ايػا ٙعٔ املبادز ٠بفسض األسسف ايالت١ٝٓٝ
اْتٗت ايكؿ١
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ثالث ١أضٚ ١ً٦أدٛبتٗا

أَا ايكؿ ١ايجاْ ١ٝفكد ْػستٗا فً ١ايعامل اإلضالَٞ
اييت تؿدز يف نٓدا ٖٞٚ ،فً ١تبػري ١ٜقدميْ ،١ػست يف عددٖا زقِ  0عاّ
 ،ّ5555ؾفش 050 ١ؼت عٓٛإ (ايعسب ١ٝاألظد ١ٜأّ ايالت١ٝٓٝ
ٚتسمجت٘
(يه ٞتكا ّٚاإلزضاي ١ٝاألملاْ ١ٝاإلضالّ يف غسم أفسٜكٝا فكد أبديت اؿسف ايعسبٞ
باؿسف ايالتٝين يف نتاب ١ايًغات احملًٚ ،١ٝقد عًُٓا إٔ ذيو ٜعترب قسب١
يإلضالّ .يٝظ فكط يف أفسٜكٝاٚ ،يهٔ أٜكاً يف أيباْٝا اييت بدأت تجاز فٗٝا قك١ٝ
نتاب ١ايًغ ١باؿسف ايالتٝين أ ٚاؿسف ايعسبَٛ ٞقٛعًا يًٓكاؽ)
ٚمبا إٔ أيباْٝا تكع يف سدٚد ايكاز ٠األٚزٚب ١ٝسٝح ٚقع أَاَِٗ اـٝازإ :سكاز٠
ايػسم أ ٚايغسب ٚتعد ٖر ٙقك ١ٝضٝاض َٔٚ .١َُٗ ١ٝايطبٝع ٞإٔ ٜفكٌ اؿصب
ايرتن ٞايٓاغ ٤ٞاؿسف ايعسب ،ٞإال إٔ األيبإ األذنٝاٚ ٤غريِٖ َٔ ايرٜٔ
مي ًٕٛٝإىل املطٝشٜ ١ٝفكً ٕٛإٔ ته ٕٛاؿسٚف ايالت ١ٝٓٝيهتاب ١يغتِٗ ٚض١ًٝ
إىل ايجكاف ١ايغسبٚ .١ٝيف ذات ايٛقت قد عًُٓا َٔ َساضٌ باملٓطك ١إٔ ايؿداّ يف
اآلزا ٤سٖ ٍٛر ٙايكك ١ٝقد أثاز االقطساب يف نٌ ايٛالٜات األيباْ١ٝ

احلـــــرف العـــــربي

ايعدد األ ٍٚأغططظ ّ0251

055
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َٔ ٖرا ٜتكح يٓا نٝف ناْٛا ٜكا َٕٛٚاإلضالّ عٔ طسٜل ؼ ٌٜٛاؿسف
ايعسب ٞإىل اؿسف ايالتٝين يف يغات املطًُنيٜٚ ،عترب ٕٚإٔ ذيو قسب يإلضالّ
يٝظ يف أفسٜكٝا ٚيهٔ أٜكاً يف أٚزبا ايػسق ١ٝعٓدَا عًُٛا إٔ ايًغ ١األيباْ١ٝ
جيس ٟايتفهري ؼ ٌٜٛنتابتٗا َٔ اؿسف ايعسب ٞإىل اؿسف ايالتٝينٚ ،بعد
ددٍ نبري بني املجكفني ٖٓاى ٚتػذٝع املؤضطات ايتبػسٚ ١ٜقد مت هلِ ذيو.
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