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 الضبط الصحیح السم التا�عي أو�س القرني
 السیر والتراجم

 
هـل هـو �فـتح الـراء أو بتسـكینها  ،ما الضبط الصحیح السم التا�عي الجلیـل أو�ـس القرنـي :السؤال

 لیها لضبط أسماء األعالم؟إوهل هناك قاعدة �شار  ؟كما نسمعه من �عض الفضالء

َقْرن (ا إلى ولیس منسو�ً  )،َقَرن (التا�عي الجلیل ُأَوْ�س الَقَرني منسوب إلى القبیلة  :الجواب
ورد علیه  )،َقْرن (نسبه إلى ) حیث الصحاح(ووهم في ذلك صاحب  )،َقْرن الثعالب(أو  )،المنازل

 ).مسلمصحیح شرح (ونبه على ذلك النووي في  ،أهل العلم

 تبصیر المنتبه(للذهبي و )المشتبه(للضبط منها  اوالجادة في ضبط األعالم أن هناك �تبً 
وأولى ما یهتم �ه طالب  ،هذه �ستفاد منها في مثل هذا ،للحافظ ابن حجر في تمییز المشتبه)

وال  ،وال تدرك من خالل سیاق الكالم ،ألنها ال تدرك �االجتهاد ؛العلم �النسبة للضبط األعالم
ال �مكن تمییزه  ؟!ز َعِبْیدة وُعَبْیدة من خالل السیاق�میّ من ف ،�ستدل علیها �ما قبلها وما �عدها

متیسرة بین یدي و  ،وهي موجودة وهلل الحمد ،ز من خالل �تب الضبطإنما �میّ  ،من خالل السیاق
أهل ف ،تهتم �الضبط �الحرفا، و وهي �ثیرة جدً ، فعلى طالب العلم أن �عتني بها، طالب العلم

وتمییز المهمل من  ،الكلمات التي تحتاج إلى ضبط �الحروف العلم �ضبطون األعالم وغیرها من
 تتداخل ّال عون الكلمة إلى حروفها من أجل أوقد �قطّ �ذا...إلى آخره،  و�فتح �ذا و�كسر ،المعجم

و�ذا  ،فالحرف إذا �تب مع غیره له صورة ،الصحیح النطقالحروف ثم �عد ذلك ال یتوصل إلى 
وفي  ،�الحر�ات امضبوطً  )الُهَجْیمي(ورأیت في �عض الكتب الخطیة  ،أفرد له صورة أخرى 
عوا الكلمة من االشتباه قطّ  افهم إذا خشو  ،إلى آخره...هاء وجیم و�اء ومیم :الحاشیة ُمقطَّع مكتوب

، فیضبطون �الشكل، و�ضبطون �الحرف، و�ضبطون لهم عنا�ة فائقة في الضبطإلى حروفها، ف
، مثل (حرام بن عثمان) �ضبطونه �قولهم: (بلفِظ ضِد الحالل)، �النظیر، و�ضبطون �الضد

و(الحكم بن ُعَتیبة) �قولون: (بتصغیر عتبة الدار) وهكذا، فعندهم تفنن في الضبط �حیث یتمّیز 
 عن غیره، وال یلتبس على أحد.

ال �شكل ؛ لئضبط �ل شيءمن أهل العلم من یرى أنه �ُ ف ،ضبطفیما �ُ  العلماء و�ختلف 
ال فائدة من ضبط ف ،لكِ شْ ل إال المُ كَ شْ ومن أهل العلم من یرى أنه ال �ُ  ،تى على المبتدئینشيء ح

 ممدودة ضم حرٍف �عده واوأو  ،أي حرف �أتي �عده ألف فهو مفتوحألن  "؛�فتح القاف" )قال(
هذه ال تحتاج في  ،أو ما أشبه ذلك ،ممدودة �اء جر حرٍف �عده أو ) مثًال،ذوكما في �لمة (

قع من قد و و  ،الضبط أمر البد منهف ،ضبط المشكل عند أهل العلمو�نما �ُ  ،الغالب إلى ضبط
 .عنایتهم بهذا الشأنعدم الكبار �عض المضحكات �سبب 
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