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سألني أحدھم ذات یوٍم قائال : ألسَت تحمُل الدكتوراه في اللغة العربیة؟ قلُت لھ : بلى، قال : إذاً ما ھو   �
أضعُف حرٍف في اللغة العربیة؟، السؤال بصراحة كان مفاجأة لي، ولكن ال ینفع أن ال أجاوب، قلت لھ : 

ممكن أن یكون أحد حروف الھمس مثل السین مثالً، أو أحد حروف المّد "األلف والواو والیاء" ألنھا مجرُد 
ھواٍء خارٌج من الجوِف.

ابتسم إبتسامة المعلّم، وقال : أضعُف حرٍف في اللغة العربیة ھو حرف "الفاء"، ولذلك اختاره هللا   �
." سبحانھ لینھانا بھ عن عقوق الوالدین، فقال تعالى : "فَالَ تَقُل لَُّھَمآ أٍُفّ

�  وعندما ُعدت إلى المراجع، وجدُت أن الحروف الھجائیة فیھا بالفعل القوي والضعیف، وأن أقواھا على 
اإلطالق ھو "الطاء " ألنھ ال توجد فیھ صفة من صفات الضعف "كالھمس والرخاوة واللین"، وأن أضعَف 

الحروف الھجائیِة ھو فعال حرف" الفاء " ألنّھ ال توجد فیھ صفةٌ من صفاِت القوة ك"الجھر والشدة 
واإلطباق".

ومن إعجاز هللاِ في القرآن الكریم أن یأتَي أضعُف الحروف الھجائیة " الفاء " للنھي عن أن نقول   �
للوالدین  "أٍف" ، تعبیرا عن الضیِق والتأفف، فالمولى عز وجل نھانا عن األضعف، فما بالك بالقوي 

واألقوى؟، سبحانك ربي ما أعظمك.

یُذكر أّن ھشام بن عبدالملك أرسل إلى األعمش أن : اكتب لي مناقَب عثمان بن عفان  �
ومساوئ علي، فكتب إلیھ األعمش: بسم هللا الرحمن الرحیم .

أّما بعد: فلو كان لعثمان مناقُب أھل األرض ما نفعتك، ولو كان لعليٍّ مساوئ أھل األرض ما ضرتك،   �
فعلیك بخویصة نفسك .

فإیاك أن یكون شغلك الشاغل عیوب فالن وسقطاتھ وزالتھ، فإنك ال تُحاسب علیھا، وحسناُت  الناس   �
ألنفسھم ال لك، فاشغل نفسك بإصالحِ عیوبك، والتوبة من سیئاتك، وزیادة حسناتُك، فھى الباقیة فى كتابك، 

فعالمةُ خسران العبِد إنشغالھ بعیوِب غیره .

عبارات كتبھا الشاعر رابیوس على شاھد قبره في مدینة أم قیس في األردن "أَیَُّھا المار من ُھنَا ، كما   �
" أنَت اآلن كنُت أنا ، وكما أنا اآلن ستكوُن أنَت، فاغتنم الحیاة ألنك فاٍنّ

أضعف حرف يف اللغة العربية
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