ء ا ا أ أ إ إ آ آ ٱ ٱ ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح ححح خ خخخ د د
ذ ذ ر ر ز ز س سسس ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط
ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ل للل م ممم
ن ننن ه ههه ة ة و و ؤ ؤ ي ييي ئ ئئئ ال ال أل أل إل إل آل آل ٱل ٱل
ُّ ٌّ ِّ ٍّ َّ ًّ ّ ْ ٌ ُ ٍ ِ ً َ

Bold

Basic Arabic

Vocalisation Marks

ء ا ا أ أ إ إ آ آ ٱ ٱ ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح ححح خ خخخ د د ذ ذ
ر ر ز ز س سسس ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط
ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ل للل م ممم
ن ننن ه ههه ة ة و و ؤ ؤ ي ييي ئ ئئئ ال ال أل أل إل إل آل آل ٱل ٱل
ُّ ٌّ ِّ ٍّ َّ ًّ ّ ْ ٌ ُ ٍ ِ ً َ

Regular

Basic Arabic

Vocalisation Marks

پ پپپ چ چچچ ژ ژ گ گگگ ی ییی

Persian Extension

پ پپپ چ چچچ ژ ژ گ گگگ ی ییی

Persian Extension

پ پپپ ٹ ٹٹٹ ڈ ڈ ڑ ڑ ک ککک گ گگگ ں ں ہہہ ھ ھھھ ۂ ۂ ۃ ۃ ے ـے ۓ ـۓ

Urdu Extension

پ پپپ ٹ ٹٹٹ ڈ ڈ ڑ ڑ ک ککک گ گگگ ں ں ہہہ ھ ھھھ ۂ ۂ ۃ ۃ ے ـے ۓ ـۓ

Urdu Extension

ىل يل ئل ـىل ـيل ـئل ىف يف ئف ىڤ يڤ ئڤ ىق يق ئق ىب يب ئب ىپ يپ ئب ىي يي ئي ىن ين ئن ىت يت ئت ىث يث ئث ىئ يئ ئئ
ىٹ يٹ ئٹ ـىب ـيب ـئب ـىپ ـيپ ـئپ ـىي ـيي ـئي ـىن ـين ـئن ـىت ـيت ـئت ـىث ـيث ـئث ـىئ ـيئ ـئئ ـىٹ ـيٹ ـئٹ ئك يك کى ـئك
ـيك ـکى ئگ يگ ىگ ـئگ ـيگ ـىگ جل جلـ حل حلـ خل خلـ چل چلـ ىج يج ئج ـىج ـيج ـئج ىح يح ئح ـىح ـيح ـئح ىخ يخ ئخ ـىخ
ـيخ ـئخ ىچ يچ ئچ ـىچ ـيچ ـئچ ىص يص ئص ـىص ـيص ـئص ـىض يض ئض ـىض ـيض ـئض ىس يس ئس ـىس
ـيس ـئس ىش يش ئش ـىش ـيش ـئش رس زس ـرس ـزس رش زش ـرش ـزش رص زص ـرص ـزص رض زض ـرض ـزض ـرى ـرب
ـرت ـرث ـرن ـرئ ـري ـرپ ـزب ـزت ـزث ـزن ـزئ ـزي ـزپ ـڑب ـڑت ـڑث ـڑن ـڑئ ـڑي ـڑپ ـژب ـژت ـژث ـژن ـژئ ـژي ـژپ ـنب ـنت ـنث ـنن ـنئ ـني ـنپ ـنٹ

Ligatures

اخ لخ كخ الخ ألخ إلخ آلخ � دخ ذخ هخ ةخ ـاخ ـلخ ـكخ ـالخ ـألخ ـإلخ ـآلخ � ـدخ ـذخ ـهخ ـةخ اح لح كح
الح ألح إلح آلح � دح ذح هح ةح ـاح ـلح ـكح ـالح ـألح ـإلح ـآلح ـ� ـدح ـذح ـهح ـةح اج لج كج الج ألج إلج
آلج � دج ذج هج ةج ـاج ـلج ـكج ـالج ـألج ـإلج ـآلج � ـدج ـذج ـهج ـةج اچ لچ كچ الچ ألچ إلچ آلچ � دچ
ذچ هچ ةچ ـاچ ـلچ ـكچ ـالچ ـألچ ـإلچ ـآلچ � ـدچ ـذچ ـهچ ـةچ مج مجـ مح محـ مخ مخـ مچ مچـ جم جمـ حم حمـ خم خمـ چم چمـ مس
مسـ مش مشـ ـمس ـمسـ ـمش ـمشـ مص مصـ مض مضـ ـمص ـمصـ ـمض ـمضـ ـرم ـزم ـڑم ـژم مل ملـ مىـ مبـ متـ مثـ منـ ميـ مئـ مپـ مٹـ ـمى ـمب
ـمت ـمث ـمن ـمي مئ مپ مى مب مت مث من مي مئ مپ مم ممـ همـ هبـ هتـ هثـ هٹـ هپـ هيـ هئـ ـهبـ ـهتـ ـهثـ ـهٹـ ـهپـ ـهيـ ـهئـ هسـ هشـ ـهسـ ـهشـ
هصـ هضـ ـهصـ ـهضـ ـهد ـةد ـۂد ـهذ ـةذ ـۂذ ـهڈ ـةڈ ـۂڈ اك لك الك ألك إلك آلك � اگ لگ گ ال ألگ إلگ آلگ �

Discretionary
Ligatures

بـبپ ـپت ـتث  ـثٹ ـٹس ـسش ـشص ـصض ـضف ـفڤ ـڤق ـقككككگگگگ
ک ـکل ـلم ـمن ـنئ ـئي ـيىليلئلـىلـيلـئلىفيف ئفىڤيڤئڤىقيقئقىبيبئبىپيپئبىيييئيىن
ينئنىتيتئتىثيثئثىئيئئئىٹيٹئٹـىبـيبـئبـىپـيپـئپـىيـييـئيـىنـينـئنـىتـيتـئتـىثـيثـئثـىئـيئ
ـئئـىٹـيٹـئٹئكيكکىـئكـيكـکىئگيگىگـئگـيگـىگلخـلخكخـكخلحـلحكحـكح
لجـلجكجـكجلچـلچكچـكچلكلگىجيجئجـىجـيجـئجىحيحئحـىحـيحـئحىخيخئخـىخـيخ
ـئخ ىچ يچ ئچـىچـيچـئچىصيصئصـىصـيصـئصـىضيضئضـىضـيضـئضىسيسئسـىسـيس
ـئسىشيشئشـىشـيشـئشـنبـنتـنثـننـنئـنيـنپـنٹ

Stylistic Set 1

ىب يب ئب ىپ يپ ئب ىي يي ئي ىن ين ئن ىت يت ئت ىث يث ئث ىئ يئ ئئ ىٹ يٹ ئٹ ـىب ـيب ـئب ـىپ ـيپ ـئپ ـىي ـيي ـئي ـىن ـين
ـئن ـىت ـيت ـئت ـىث ـيث ـئث ـىئ ـيئ ـئئ ـىٹ ـيٹ ـئٹ ىص يص ئص ـىص ـيص ـئص ـىض يض ئض ـىض ـيض ـئض ىس يس ئس ـىس
ـيس ـئس ىش يش ئش ـىش ـيش ـئش ىف يف ئف ىق يق ئق

Stylistic Set 2

ىل يل ئل ـىل ـيل ـئل ىف يف ئف ىڤ يڤ ئڤ ىق يق ئق ىب يب ئب ىپ يپ ئب ىي يي ئي ىن ين ئن ىت يت ئت ىث يث ئث ىئ يئ ئئ
ىٹ يٹ ئٹ ـىب ـيب ـئب ـىپ ـيپ ـئپ ـىي ـيي ـئي ـىن ـين ـئن ـىت ـيت ـئت ـىث ـيث ـئث ـىئ ـيئ ـئئ ـىٹ ـيٹ ـئٹ ئك يك کى ـئك ـيك
ـکى ئگ يگ ىگ ـئگ ـيگ ـىگ جل جلـ حل حلـ خل خلـ چل چلـ ىج يج ئج ـىج ـيج ـئج ىح يح ئح ـىح ـيح ـئح ىخ يخ ئخ ـىخ
ـيخ ـئخ ىچ يچ ئچ ـىچ ـيچ ـئچ ىص يص ئص ـىص ـيص ـئص ـىض يض ئض ـىض ـيض ـئض ىس يس ئس ـىس
ـيس ـئس ىش يش ئش ـىش ـيش ـئش رس زس ـرس ـزس رش زش ـرش ـزش رص زص ـرص ـزص رض زض ـرض ـزض ـرى ـرب ـرت
ـرث ـرن ـرئ ـري ـرپ ـزب ـزت ـزث ـزن ـزئ ـزي ـزپ ـڑب ـڑت ـڑث ـڑن ـڑئ ـڑي ـڑپ ـژب ـژت ـژث ـژن ـژئ ـژي ـژپ ـنب ـنت ـنث ـنن ـنئ ـني ـنپ ـنٹ
اخ لخ كخ الخ ألخ إلخ آلخ � دخ ذخ هخ ةخ ـاخ ـلخ ـكخ ـالخ ـألخ ـإلخ ـآلخ � ـدخ ـذخ ـهخ ـةخ اح لح كح
الح ألح إلح آلح � دح ذح هح ةح ـاح ـلح ـكح ـالح ـألح ـإلح ـآلح ـ� ـدح ـذح ـهح ـةح اج لج كج الج ألج إلج
آلج � دج ذج هج ةج ـاج ـلج ـكج ـالج ـألج ـإلج ـآلج � ـدج ـذج ـهج ـةج اچ لچ كچ الچ ألچ إلچ آلچ � دچ
ذچ هچ ةچ ـاچ ـلچ ـكچ ـالچ ـألچ ـإلچ ـآلچ � ـدچ ـذچ ـهچ ـةچ مج مجـ مح محـ مخ مخـ مچ مچـ جم جمـ حم حمـ خم خمـ چم چمـ مس
مسـ مش مشـ ـمس ـمسـ ـمش ـمشـ مص مصـ مض مضـ ـمص ـمصـ ـمض ـمضـ ـرم ـزم ـڑم ـژم مل ملـ مىـ مبـ متـ مثـ منـ ميـ مئـ مپـ مٹـ ـمى ـمب ـمت
ـمث ـمن ـمي مئ مپ مى مب مت مث من مي مئ مپ مم ممـ همـ هبـ هتـ هثـ هٹـ هپـ هيـ هئـ ـهبـ ـهتـ ـهثـ ـهٹـ ـهپـ ـهيـ ـهئـ هسـ هشـ ـهسـ ـهشـ هصـ هضـ
ـهصـ ـهضـ ـهد ـةد ـۂد ـهذ ـةذ ـۂذ ـهڈ ـةڈ ـۂڈ اك لك الك ألك إلك آلك � اگ لگ گ ال ألگ إلگ آلگ �
بـبپ ـپت ـتث  ـثٹ ـٹس ـسش ـشص ـصض ـضف ـفڤ ـڤق ـقككككگگگگ
ک ـکل ـلم ـمن ـنئ ـئي ـيىليلئلـىلـيلـئلىفيف ئفىڤيڤئڤىقيقئقىبيبئبىپيپئبىيييئيىنين
ئنىتيتئتىثيثئثىئيئئئىٹيٹئٹـىبـيبـئبـىپـيپـئپـىيـييـئيـىنـينـئنـىتـيتـئتـىثـيثـئثـىئـيئـئئـىٹ
ـيٹـئٹئكيكکىـئكـيكـکىئگيگىگـئگـيگـىگلخـلخكخـكخلحـلحكحـكحلج
ـلجكجـكجلچـلچكچـكچلكلگىجيجئجـىجـيجـئجىحيحئحـىحـيحـئحىخيخئخـىخـيخ
ـئخ ىچ يچ ئچـىچـيچـئچىصيصئصـىصـيصـئصـىضيضئضـىضـيضـئضىسيسئسـىسـيسـئس
ىشيشئشـىشـيشـئشـنبـنتـنثـننـنئـنيـنپـنٹ
ىب يب ئب ىپ يپ ئب ىي يي ئي ىن ين ئن ىت يت ئت ىث يث ئث ىئ يئ ئئ ىٹ يٹ ئٹ ـىب ـيب ـئب ـىپ ـيپ ـئپ ـىي ـيي ـئي
ـىن ـين ـئن ـىت ـيت ـئت ـىث ـيث ـئث ـىئ ـيئ ـئئ ـىٹ ـيٹ ـئٹ ىص يص ئص ـىص ـيص ـئص ـىض يض ئض ـىض ـيض ـئض ىس يس
ئس ـىس ـيس ـئس ىش يش ئش ـىش ـيش ـئش ىف يف ئف ىق يق ئق

Ligatures

Discretionary
Ligatures

Stylistic Set 1

Stylistic Set 2

ـه ـة

Stylistic Set 3

ـه ـة

Stylistic Set 3

123456789۴۵۶۴۷

Indic, Farsi,
& Urdu Figures

123456789۴۵۶۴۷

Indic, Farsi,
& Urdu Figures

  ۾؏؉٪﴾﴿؎؋۔،؛؟؞٭

Arabic Punctuation
& Symbols

  ۾؏؉٪﴾﴿؎؋۔،؛؟؞٭

Arabic Punctuation
& Symbols

ء ا ا أ أ إ إ آ آ ٱ ٱ ب ببب پ پپپ ت تتت ث ثثث ٹ ٹٹٹ ج ججج چ چچچ ح ححح خ خخخ د د ذ ذ ڈ ڈ ر ر ز ز ژ ژ ڑ ڑ س سسس
ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ک ککک گ گگگ ل للل
م ممم ں ں ن ننن ه ههه ہہہ ھ ھھھ ة ة ۂ ۂ ۃ ۃ و و ؤ ؤ ي ييي ئ ئئئ ی ییی ے ـے ۓ ـۓ الـال ألـأل إلـإل آلـآل ٱلـٱل 123456789۴۵۶۴۷
Basic Arabic Light

ء ا ا أ أ إ إ آ آ ٱ ٱ ب ببب پ پپپ ت تتت ث ثثث ٹ ٹٹٹ ج ججج چ چچچ ح ححح خ خخخ د د ذ ذ ڈ ڈ ر ر ز ز ژ ژ ڑ ڑ س سسس
ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ک ککک گ گگگ ل للل
م ممم ں ں ن ننن ه ههه ہہہ ھ ھھھ ة ة ۂ ۂ ۃ ۃ و و ؤ ؤ ي ييي ئ ئئئ ی ییی ے ـے ۓ ـۓ الـال ألـأل إلـإل آلـآل ٱلـٱل 123456789۴۵۶۴۷
Basic Arabic Regular

ء ا ا أ أ إ إ آ آ ٱ ٱ ب ببب پ پپپ ت تتت ث ثثث ٹ ٹٹٹ ج ججج چ چچچ ح ححح خ خخخ د د ذ ذ ڈ ڈ ر ر ز ز ژ ژ ڑ ڑ س سسس
ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ک ککک گ گگگ ل للل
م ممم ں ں ن ننن ه ههه ہہہ ھ ھھھ ة ة ۂ ۂ ۃ ۃ و و ؤ ؤ ي ييي ئ ئئئ ی ییی ے ـے ۓ ـۓ الـال ألـأل إلـإل آلـآل ٱلـٱل 123456789۴۵۶۴۷

Basic Arabic Medium

ء ا ا أ أ إ إ آ آ ٱ ٱ ب ببب پ پپپ ت تتت ث ثثث ٹ ٹٹٹ ج ججج چ چچچ ح ححح خ خخخ د د ذ ذ ڈ ڈ ر ر ز ز ژ ژ ڑ ڑ س سسس
ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ک ککک گ گگگ ل للل
م ممم ں ں ن ننن ه ههه ہہہ ھ ھھھ ة ة ۂ ۂ ۃ ۃ و و ؤ ؤ ي ييي ئ ئئئ ی ییی ے ـے ۓ ـۓ الـال ألـأل إلـإل آلـآل ٱلـٱل 123456789۴۵۶۴۷

Basic Arabic Bold

طلب ضرغام عصير الفراولة والموز والبرتقال يف حين طلبت أسمى دون خجل مشروبا ً كحوليا ً ذا ثمن باهظ
طلب ضرغام عصير الفراولة والموز والبرتقال يف حين طلبت أسمى دون خجل مشروبا ً كحوليا ً ذا ثمن باهظ
طلب ضرغام عصير الفراولة والموز والبرتقال يف حين طلبت أسمى دون خجل مشروبا ً كحوليا ً ذا ثمن باهظ
طلب ضرغام عصير الفراولة والموز والبرتقال يف حين طلبت أسمى دون خجل مشروبا ً كحوليا ً ذا ثمن باهظ

Pangram Light

Pangram Regular

Pangram Medium

Pangram Bold

إن احلروف أمة من األمم خماطبون ومكلفون ،وفهيم رسل إن احلروف أمة من األمم خماطبون ومكلفون ،وفهيم
رسل من جنهسم ولهم أمساء من حيث هم؛ وعامل
من جنهسم ولهم أمساء من حيث هم؛ وعامل احلروف
أفصح العامل لسانا وأوضهح بيانا .إبن العريب .القلم العلة احلروف أفصح العامل لسانا وأوضهح بيانا .إبن العريب.
القلم العلة الفاعلة واملداد العلة الهيوالنية واخلط
الفاعلة واملداد العلة الهيوالنية واخلط العلة الصورية
Bold
Regular
 16/18 ptsالعلة الصورية والبالغة العلة املمتمة.
والبالغة العلة املمتمة.
16/18 pts

عدد حروف العربية مثانية وعرشون
حرفا ،عىل عدد منازل القرم؛ وغاية
ما تبلغ الكلمة مهنا مع زيادة ،سبعة
أحرف عىل عدد النجوم السبعة .قال
وحروف الزوائد اثنا عرش حرفا عىل
عدد الربوج َ
االثن عرش.

Regular
24/26 pts

عدد حروف العربية مثانية وعرشون
حرفا ،عىل عدد منازل القرم؛ وغاية
ما تبلغ الكلمة مهنا مع زيادة ،سبعة
أحرف عىل عدد النجوم السبعة.
قال وحروف الزوائد اثنا عرش
حرفا عىل عدد الربوج َ
االثن عرش.

Bold
24/26 pts

القلم ينطـق عن الساكت،
القلم ينطـق عن الساكت،
ويخرب عن الباهت ،ويرتمج عن ويخرب عن الباهت ،ويرتمج عن
القلوب ،ويُشا ِف ُه عىل بُعد
القلوب ،و ُيشا ِف ُه عىل بُعد
الدار وتنايئ املزار؛ ال تنقطع
الدار وتنايئ املزار؛ ال تنقطع
أخباره ،وال َتدر ُس آثاره.
أخباره ،وال َتدرُس آثاره.
Regular
30/32 pts

إن يف الكتابة انتقاال من إن يف الكتابة انتقاال
صور احلروف اخلطية إىل من صور احلروف اخلطية
الكلمات اللفظية يف
إىل الكلمات اللفظية يف
اخليال ،ومن الكلمات
اخليال ،ومن الكلمات
اللفظية يف اخليال إىل
اللفظية يف اخليال إىل
املعاين اليت يف النفس .املعاين اليت يف النفس.
Regular
36/38 pts

Bold
30/32 pts

Bold
36/38 pts

القلم طبيب اخلط؛ واخلط مدبّر النفس.

Bold
38 pts

اخلط ديباةجٌ يف تساويه؛ وأما َو ْشيُه َ
فش ْكلُه؛
التا ُعه فم َ
وأما ِ
ُشاكَة بياضه لسواده بالتقدير؛
وأما الحوته فافرتاقه يف اجمتاع ِه .العسدجي

Regular
40/42 pts

ٌ
ُ
ْ
ْ
َ
اخلط ديباةج يف تساويه؛ وأما َوشيُه فشكله؛
التا ُعه ف ُم َ
وأما ِ
شاكَة بياضه لسواده بالتقدير؛
وأما الحوته فافرتاقه يف اجمتاع ِه .العسدجي

Bold
40/242 pts

ٌ
إ ّن احلروف أمة من األمم،
وفهيم رسل ٌ من جنهسم؛
وعامل احلروف أفصح العامل
ً
لسانا وأوضهح بيانا.

Bold
72/80 pts

تاريخ األبجدية العربية
ظهرت عدة أراء عن تاريخ األبجدية العربية ،أغلبها تشري إىل أن
األبجدية العربية اشتقت من اخلط المسند .وروى مكحول الهذيل:
«أن أول من وضعوا اخلط والكتابة هم نفيس ونرض وتيماء ودومة
من أوالد إسماعيل بن إبراهيم ،وأنهم وضعوها متصلة احلروف
بعضها ببعض حىت األلف والراء ،ففرقها هميسع وقيدار وهما
من أوالد إسماعيل» .وقال برهان الدين احلليب يف كتابه السرية
احللبية« :أن أول من كتب بالعربية من ولد إسماعيل هو نزار بن
معد بن عدنان».
2

3

نشأة األبجديّية العربيّة

4

ظهرت يف جنوب اجلزيرة العربية يف اليمن الكتابة العربية
المعروفة بخط المسند مع ظهور مملكة سبأ قبل القرن العارش
قبل الميالد ثم توقف استخدام هذا اخلط مع القرن السابع
الميالدي حيث كان لظهور العرص اإلسالمي اثر كبري يف لفت
االنتباه للكتابه العربية المكتوبة بلغة قريش واليت تطورت
بدورها أيضا بعد تنقيطها ببعض النقاط واحلركات الممزية .هناك
اعتقاد آخر بأن األبجدية العربية ربما تطورت من النبطية أو من
الرسيانية وهو التصور األضعف .اجلدول التايل يظهر التطورات
اخلاضعة لشكل األحرف من المنشأ اآلرامي إىل األشكال النبطية
والرسيانية .وقد تم وضع العربية بالمنتصف للتوضيح وليك
اليشري إىل التطور الزمين .و إذا ما اخذ االعتقاد بأن األبجدية
النبطية تحولت إىل العربية كما ييل :هاجرت القبائل السامية
إىل الشمال وأنشئوا مملكة تمركزت حول برتا ،الموجودة حاليا
باألردن .ويسمى هؤالء الناس باألنباط نسبة إىل اسم قبيلتهم،
ويعتقد بأنهم يتكلمون أحد أشكال اللغة العربية .تم تسجيل
ظهور أوىل أشكال األبجدية النبطية المكتوبة داخل اللغة
اآلرامية ،ولكن كان بها بعض خصائصها.
5
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1.Bold 90 pts 2. Regular 20/24 pts 3.Bold 20/24 pts4. Bold 30 pts / 5. Light 20/24 pts / 6. Medium 20/24 pts / 7. Bold 40/44 pts / 8. Bold 60/72 pts

اخلطوط العربية يفما قبلاإلسالم

نجا حوايل  40,000ألف مخطوطة من عهد اجلاهلية .ومعظمها
موجود بلغات عربية شمالية قديمة .ولكنها كانت مكتوبة
بأبجدية مقتبسة من أبجدية المسندية اجلنوبية .مثل :الثمودية
واللحيانية والصفائية والتيماوية والدومية يف الشمال .احلسائية
يف اجلانب الرشيق من اجلزيرة العربية .عربية شمالية قديمة باجلزء
اجلنويب من وسط اجلزيرة .وثقت اللغة العربية التقليدية (أو
لغة القرآن الكريم) وما قبل التقليدية بعدد من المخطوطات.
وربما القليل منها كان باألبجدية العربية حديثة .فعىل سبيل
المثال :المخطوطات األثرية من الكتابة ماقبل العربية اليت يعود
تاريخها إىل القرن األول ق م من قرية الفاو وقد كتبت بأبجدية.

القلم طبيب اخلط؛ واخلط مدبّر
النفس؛ والمعىنعني الصحة.

7

نقوش نبطية كتبت باللغة اآلرامية والعربية أي التقليدية ولكن
بأحرف نبطية وهي شكل من أشكال اخلط العريب غري التقليدي.
هناك عدد من النقوش ماقبل اإلسالم وكتبت باألحرف العربية،
تم التأكد عىل خمس فقط من تلك المخطوطات .وال تستخدم
تلك المخطوطات النقاط ،مما أوجد الصعوبة يف ترجمتها ،حيث
أن الكثري من األحرف تتشابه يف الشكل.

تعديالت العرص اإلسالمي األول :اإلعجام

ً
معروفا لدى كتَّاب العرب يف اجلاهلية،
قيل أن اإلعجام كان
ونقلت أخبار تؤيد ذلك فقد قال أبو عمرو الداين« :النقط عند
العرب إعجام احلروف يف سمتها» .يظهر أن العرب كانوا يكتبون
احلروف .يف الغالب بال إعجام ،وكانوا يمزيونها عن بعضها.

لوال القلم ما
استقامت المملكة
وكل يش ٍء تحت
العقلواللسان،
ألنهما احلاكمان عىل
كل يشء؛ والقلم
شكلي،
ُيريكَ ُهما
ّ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
و ُيشهدكهما صورتني
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