
 عالمات الترقيم لماذا س  م  يت بهذا االسم؟

وفي  s aao coita tcnuPعالمات الترقيم تسمى في اللغة اإلنكليزية 
ن يعرف اللغة اإلنكليزية أو وم  . niianP cn ptaao coitaالفرنسية 

 الفرنسية قد يجد أن المصطلح اإلنكليزي أو الفرنسي أوضح لإلنسان العادي
وما يقابله بالفرنسية  s aao coitaذلك أن لفظ  ؛ن المصطلح العربيم

ألن  ؛وهو استمداد واضح ومعقول. نقطة: بمعنى stiaoمستمد من لفظ  
 !من بين هذه العالمات النقطة من عالمات الترقيم، ولعلها العالمة األهم

 

مستمد من " الترقيم"ن يعرف العربية قد يبدو له ألول وهلة أن لفظ لكن حتى م  
 .النقطة والفاصلة وما إلى ذلك: وليس هو...  3، 2، 1: والرقم هوالرقم، 

 

: يقال. العالمة: إذا رجعنا إلى معاجم اللغة نجد أن الرقم له معان أخرى، منها
 ورقم   .صنفها وثمنها زمها وأعلمها، أي جعل لها عالمة تمي  وس  : م  السلعة  رق  

ذو  :(22و 9طففين مسورة ال) مرقوم كتاب  . زهاه ونقشه وطر  وش  : الشيء  
 . ىش  و  م  : ثوب مرقوم. عالمة

 يموالرق   هف  الك أصحاب   أن   بت  أم حس  ﴿: القرآن الكريم جاء قوله تعالى في
كتاب أو بنيان بمثابة : الرقيم [.9 سورة الكهف] ﴾اب  نا عج  ن آيات  كانوا م  



كتاب مرقوم،  : ، مثلمرقوم: رقيم أي فعيل بمعنى مفعول،هنا رقيم  .العالمة
 .وثوب مرقوم

 

 البيع بالرقم

بعتك هذا الثوب بالرقم   : هو أن يقول، و "البيع بالرقم"في الفقه هناك ما يسمى 
علم  ذا، فإفهذا بيع فاسدالذي عليه، وقبل المشتري من غير أن يعلم مقداره، 

  . جاز البيعوقبله  البيع مجلسالمشتري قدر الرقم في 

 

حمل سطال   كما لو أنه في استخدام عالمات الترقيم، من الكاتبين من يسرف
 !امشحونا  بالفواصل، ورشه على الكالم رش  

فيأتي نصه بال عالمات ترقيم،  في استخدام عالمات الترقيم، ومنهم من يشح  
ا، في . صعب على القارئ القراءة وسرعة الفهموبال فقرات، نص مرصوص رص 

ومن وظائفها  .من وظائف عالمات الترقيموتسهيل القراءة والفهم أهم وظيفة 
ا       أو"   " واالقتباس )...(  والحذف )!( والتعجب (؟) بيان االستفهامأيض 

 .(األمانة العلمية) لغرض التمييز بين كالم المؤلف وكالم غيره «   »

 



. تقوم مقام نبرات الصوت في الخطاب( الكتابة)وعالمات الترقيم في الكتاب 
، ومحطات (الفصل بين الجمل والفقرات والفصول) النتهاءوا البدءكما تبين 

 .Point finalأو المتوسط أو النهائي  الوقوف القليل

 

وأرجح أن عالمات الترقيم في اللغة العربية قد اقتبست من اللغة اإلنكليزية أو 
، إال ما رأيته من الفاصلة كلها الفرنسية، وهي متشابهة في هذه اللغات

المنقوطة التي قال فيها العرب بأنها تستخدم بين جملتين، الثانية هي سبب 
أنا  !الكامن وراءه؟وما المنطق  !ال أدري من أين أتوا بهذا الكالم؟! األولى

ما النقطة وال أرجح أن الفاصلة المنقوطة توضع بين جملتين ال تصلح بينه
في هامش كتابه  كر مؤلف  مع بينهما، كما لو ذ  الج الفاصلة، إنما يصلح

، وحدها مرجعين، فإنه يفصل بينهما بفاصلة منقوطة، ألن النقطة ال تصلح
 .فراديصلح باالجتماع ما ال يصلح باالنوحدها، وهنا  والفاصلة ال تصلح

 : مثال

؛ وكتاب التمويل 122انظر كتاب أصول االقتصاد اإلسالمي، ص 
 ل  بدال  من الفاصلة المنقوطة فاصلة أو نقطة وتأم   ع  ض   .212اإلسالمي، ص 

 .الفرق

 .هذا واهلل أعلم
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