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تطّور أهلها يف ب اً أّي لغة َرْهن تطّورإذ كان األفراد واألمم، من نافلة القول اإلشارة إىل أمهية اللغة يف حياة 
بالتخلف أو إقصائها  أو إضعافها مث ما يقابل ذلك من ارتباط ضعف أّي لغة ،العلمية واحلضارية مجيع امليادين

ا م، وتباين أعراقهم التقين واحلضاري للناطقني  م، وتفاوت مستويا وقد نتج عن التخّلف ، على اختالف بلدا
اوز الطلبَة يف مجيع مراحل التعليم وعاّمة املثقفني وغري املختصني إىل جت ،عاملغوي  ضعفٌ  احلضاري ألهل العربية

غري قليل من ذوي االختصاص يف علوم العربية وعلوم الدين، مما ال يكاد يربأ منه إال َمْن رحم ربُّك . آيُة ذلك 
ا،  انتشاُر األخطاء اللغوية الشائعة يف الكتابة والنطق، على اختالف أنواع الكتابة، وتفاوت مستويات أصحا

وفشوُّ العامّيات، مع كبري قصورها عن التعبري العلمي الدقيق، واستئثارها بغري قليل من االهتمام والذيوع يف 
وسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة، بل تعّدى استعماُهلا األموَر احلياتية إىل كثري من الفصول والقاعات 

م أسهم يف زيادة ضعف الطلبة يف لغته ممّا ليم ويف غري قليل من البلدان العربية،الدراسية يف مجيع مراحل التع
ا الناجتة عن األخطاء اإلمالئية . على أن أكثر ما يتجّلى به الضعف يف العربية هو الوطنية األم اليت يتعلمون 

ا، أو قواعد اإلمالء، أو عن تلّقيها خالَف الصوا ،عدم معرفة أصول الكتابة الصحيحة ب عّمن مل يتقن مهارا
ض بتدريس اللغة العربية   . باحلديث عنها شّىت، ال يسمح املقام  ، وذلك لدواعٍ ّممن 

ويهدف إىل عصمة القلم من  بأصول الكتابة الصحيحة، من بني علوم العربية ) علم اإلمالء(  يهتمّ 
تقومي اليد، إقامة اهلجاء، ، الكتابةم، اخلّط، الرس (علم مثل  ،ا تسميةبغري مقدميًا وقد ُعرف ، اخلطأالوقوع يف 

وهذا العلم،  . )1(وقد استعمله بعض األقدمني ،احلديثيف العصر أكثرها شيوعًا  اإلمالء ) (غري أن  اهلجاء)
ة بعلومها األخرى كالنحو مقارن مل حيَظ مبا يستحقه من العناية لدى األقدمني من علماء العربية ،على أمهيته
بة األوىل تْ الكَ  رسمَ  الذي التزم العلماءُ  قرآن الكرمي،لا العربية خدمةَ  إىل نشأة علوم ، إذ كان الدافعُ مهاوغري والصرف 

عناية األقدمني بقواعد  أنومن املعلوم  .انفصال اإلمالء عن علوم القرآن فأّدى ذلك إىليف املصحف اإلمام، 
النحو واللغة مثل ( أدب الكاتب ) كتب  بعضثوثة يف يف البداية مب هقواعد، فقد كانت كانت متفاوتة  اإلمالء

ن األندلسي، أليب حياب ) رَ و( ارتشاف الضَّ البن يعيش، و( شرح املفصل ) للزجاجي، و( اُجلَمل ) البن قتيبة، 
هـ يف ( أدب 336مثل أيب بكر الصويل بكتب  أفردهاقد وغريها، وإن كان بعضهم للسيوطي، و( مهع اهلوامع ) 

( كتاب الكّتاب ) يف هـ 347يه وابن درستو هـ يف ( ُعمدة الُكّتاب ) 338أيب جعفر النحاس و  الكّتاب )
  . موغريه

يف كثـٍري مـن قواعـدها  فنياملصـنِّ  طـال اخلُْلـف بـني إذ الختالف،من ا غري قليلبقواعد اإلمالء  حظيتْ وقد 
كمـا أن  ،َقل كلمُة الفصل يف كثري من قضاياهاومل تُـ قدمياً وحديثاً، وال تزال األصواُت جتأُر بالشكوى من ُعْسرها، 

ـا والدارسـني  سـواءٍ  وصـوًال إىل كلمـةٍ  للمجتهـدين الباب مـا زال مشـرعاً  جتمـع الكـاتبني مـن أبنـاء العربيـة والنـاطقني 
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سـري حتـافظ علـى األصـول واملبـادئ، وتتسـم بالسـهولة واملرونـة والتيو ، وموحدة لإلمالء العـريب معياريةٍ  هلا على قواعدَ 
  . لرسم للكلمة الواحدةتتجاوز مواضع االختالف الكثرية، وتلغي تعّدد صور او ، والتجديد

ـــة أو  قواعـــد اإلمـــالء ظهـــر ممّـــا ســـبق أن دراســـتها  تقتضـــيمـــن قضـــايا اللغـــة العربيـــة املعاصـــرة الـــيت الكتاب
، تواكـب التطـور التقـينمـاً وتعليمـاً، و ومعاجلتها، كيما تبقى اللغة العربية حيًة، يستعملها أبناؤها كتابـًة وحـديثاً، وتعلّ 

ا ا، وتكون لغَة العلم يف مجيع ا   الت .وتليب حاجات الناطقني 
  

 א:
 

  وتفـاوتها في األهمية :قواعد اإلمالء  موضوعات   – 1

الكتابـــة الء أو كتــب قواعــد اإلمــالــيت تشــتمل عليهــا معظـــم  أو األبـــواب املوضــوعات  مجلــةمــن املعلــوم أن    
هــاء التأنيــث والزيــادة واحلــذف، والفصــل والوصــل، و  لــف اللينــة،األو اهلمــزة، (  ، هــي :ســتة أبــواب ال جتــاوزالعربيــة 

جـّد وهـو  - بعضـها وإن كان ،على قدٍر من التفاوت يف ترتيب هذه األبواب فيما بينها ) ه، وعالمات الرتقيموتاؤ 
 علـى كبـري أمهيتـه ،ىل، وأمهـل البـاب السـادس، وهـو بـاب عالمـات الرتقـيماقتصر على األبـواب اخلمسـة األو  -قليل 

ـــا كـــان بــابُ  .)2(يف تفصــيل الكـــالم، وبيــان أغراضـــه ومراميــه
ّ
هــا أمهيـــًة، وخطــراً، وتفصـــيًال يف الرســـم، أكثرَ اهلمـــزة  ومل

وأثـــراً يف الكـــاتبني، ، اعـــدالقو  حجـــموحّيـــزاً يف اهلمـــزة، رســـم يف صـــور  تعـــّدداً و خلطـــأ، رًة يف اوكثـــودورانـــاً يف الكتابـــة، 
  . )3(األلف اللّينة ويليه غالباً بابُ  ،معظم كتب قواعد اإلمالءرأيناه قد تصّدر واحتياجاً إليها = 

  

   : لإلمالء  دةفي وضع قواعد موحّ   جب مراعاتهتما   – 2

:                      ها أمهّ ، مبادئ أساسية ال بّد من توّفرها يف وضع أّي قواعد لإلمالء العريب أو للكتابة العربية مثة
هــذا غــُري متحقــٍق مــع االعــرتاف بــأن ، مــا أمكــن ذلــك)  ( املكتــوب اإلمالئــيّ  لرســمل املنطــوق ةطابقــم -أ 

كّلمــا كــان االخــتالُف بــني املنطــوق واملكتــوب قلــيًال ومضــبوطاً ا كــان مــن املعلــوم أنــه  يف مجيــع اللغــات املكتوبــة، لــذ
ممــا تتميــز بــه اللغــُة العربيــُة أن هــذه كــان و  .يف الــتعّلم والتعلــيم واملعاجلــة احلاســوبية ثاليــةأدىن إىل املومقّننــاً كانــت اللغــُة 

ـــا تعّلمهـــا و جيعـــل  ممـــاقـــوانَني تنتظمهـــا، يف بضـــعِة أو معـــدودة، الفـــروَق ِجـــدُّ قليلـــٍة، وهـــي حمصـــورٌة يف حـــاالٍت  إتقا
  . للشائع بني عامة املثقفني  اً خالف ممكناً ومعاجلتها 

حــاالت االســتثناء أو الشــذوذ أو  حصــرشــاملًة، و و القواعــد مــا أمكــن، وجعلهــا مطّــردًة التقليــل مــن  -ب 
  .أضيق احلدود  يفاخلروج عن القاعدة 
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عــدم اخلــروج عــن الصــور املألوفــة يف الطباعــة والكتابــة مــا أمكــن ذلــك حتقيقــاً الســتمرار الصــلة بــني  -جـــ 
  دة منه .القدمي واحلديث، وتيسرياً لقراءة الرتاث املطبوع واإلفا

ــٍة وجيهــة،  –د  احلــرص علــى الــربط بــني قواعــد اإلمــالء والقواعــد النحويــة والصــرفية حتقيقــاً ألهــداٍف تربوي
، واعتماد بعـض قواعـد اإلمـالء علـى معـارف حنويـة وصـرفية، كمـا فيما بينها وذلك الرتباط معارف املنظومة اللغوية

  .رسم اهلمزة واأللف اللينة بعض قواعد يف 
مـــن اخلالفـــات، والزيـــادات املقحمـــة، وتعـــّدد الوجـــوه، فضـــًال عـــن األخطـــاء  قواعـــد اإلمـــالء ختلـــيصُ  -هــــ 

العلميــة واملنهجيــة واملصــطلحية، ممــا جنــد أمثلَتــه واضــحًة يف كتــٍب غــري قليلــة مــن قواعــد الكتابــة، علــى مــا بينهــا مــن 
إقحـــام بتابعـــة يف الصـــواب واخلطـــأ، و تفـــاوت يف املنـــاهج والغايـــات؛ إذ يتســـم غـــُري قليـــٍل منهـــا بالنقـــل والتكـــرار وامل

  . موضوعات صرفية أو حنوية أو لغوية، دون أّي مسوّغ
  

  : يـربـعـالء الـاإلم  التـكـشـم – 3

ام بني صوريت املنطوق واملكتوب، لتكغريها من اللغات تفتقر إىل التطابق اأن العربية  إىل  مضت اإلشارة
ا  لفصل لخاّصة  أحكامعلى و احد حبسب موضعه يف السياق، صور احلرف الو لتعدد  تشتمل علىفضًال عن أ

ارتباط بعض قواعد اإلمالء مبعارف على و ، وصورها عدد يف أنواع اهلمزاتالتعلى واحلذف، و  ، والزيادةوالوصل
على التقاء الساكنني، و  تقتضيها، مثللدواٍع يف مواضع حذف بعض احلروف وعلى حنوية أو صرفية أو لغوية، 

بني احلروف املتقاربة يف  سٍ بْ لَ وجود على و  ،تؤّدي إىل أخطاء إمالئية ،صحى والعاميات واللهجاتازدواجية الف
 أهم مشكالت اإلمالء العربي منلذا كان ، وغريهإلمالء فشّو األخطاء الشائعة يف اعلى املخارج أو الصفات، و 

:                                                                                                     
ـــا مـــن :  اخـــتالف المكتـــوب عـــن المنطـــوق – أ وهـــو مـــا يتجّلـــى يف حـــذف بعـــض احلـــروف املنطـــوق 

( هــذا ، هــذه ، هــؤالء ، الــرمحن ، الســموات ، . . ) ويف زيــادة بعــض احلــروف يف الكتابــة الكلمــات الكتابــة مثــل 
ا مثل ( مائة ، َعْمرو ، أولو ،    أوالت ، كتاباً ، حفظوا ، . . ) . دون النطق 

  :، مثل بعض الحروفالتعّدد في رسم صور   -ب 
  اهلمزة ( أ ، إ ، ؤ، ئ ، ء ، ـئـ ) . -
  األلف اللّينة ( دعا ، رمى ، قال ) . -
  ) . ، آَمنَ  حساناهلمزة يف بداية الكلمة ( استغفر ، أكرم ، إ -

، ( َمـْن ، مـا ، ال ) مثـل ( ِممّـا ت أو الرتاكيـبيف بعـض الكلمـا أحكام الوصل والفصـل والحـذف -ج 
  ِممَّ ، َعّما ، َعمَّ ، إّما ، أالّ ، أْن ال ، إالّ ، إالَم ، عالَم ، . . ) .
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 -قــَرُؤوا  -قــَرأُوا  ) (مْســُؤول  -خمتلفــة مثــل ( مْســُئول لــدواٍع  التعــّدد فــي رســم أنــواع مــن الهمــزات -د 
  قَرُؤا ) . -قَرُءوا 

اهلمـزات، واأللـف بعـض (  النحـو والصـرفمعارف رسم أنواع من الكلمات على بعض اعتماد   -هـ 
يا ، دنيا ، استحيا ، جبـا دعا ، سعى ، قضى ، أح ) (بنائه  ،بناءه  ،اللّينة املتطرفة، والتاء املربوطة ) مثل ( بناؤه 

  رمحات ، قضاة ، حكمة ) . ،رمحة (  )، جىب 
، وذلـك يف مواقـع مـن الكلمـات مثـل ( اكنين فـي كلمـة واحـدةـحذف حـروف العلـة اللتقـاء السـ  -و 

ْوَن ، ـ، يـَْرَضـــواـَرُضـــ ) (ُزْوَن ، تـَْغـــُزْوَن َغـــَزْت ، َغَزتـــا ، َغـــَزوا ، يـَْغـــ ) (َعوا ، َيْســـَعْوَن ، َتْســـَعْوَن ـَعتا ، َســــَعْت ، َســــَســـ
  .) َمتُْشونَ  َشوا ، َميُْشوَن ،تا ، مَ ـْت ، َمشَ ـَمشَ  ) (تـَْرَضْوَن ، تـَْرَضْنيَ 

، ومـا ينـتج عنـه مـن لـدى كثيـر مـن المتعلمـينأو اللهجـة ازدواجية اللغة بين الفصـحى والعاميّـة   -ز 
وإيثــار اســتعمال العاميــة لشــيوعها وســهولتها، وكــذلك شــيوع بعــض اللهجــات، ومــا وإقصــائها، احنســار الفصــحى 

ات مثــل ( العــني والغــني، والــذال والــزاي، والقــاف مــن اخللــط بــني احلــروف املتقاربــة يف املخــارج أو الصــف يــؤّدي إليــه
  . .).الغني والقاف و ، والكاف، واهلمزة والعني، والياء واجليم 

مثـل األلـف املقصـورة واليـاء، وذلـك عنـد  فـي الصـورة أو الرسـم، الخلط بين الحروف المتشابهة  -ح 
جـام األلـف املقصـورة مثـل اليـاء، حنـو ( فـىت كتابة الياء طرفاً بال إعجام، وما ينـتج عنـه مـن لـبس يف مواضـع، أو إع

ْعطي  -
ُ
ْجَتيب  -فيت ، امل

ُ
ْعطى ، امل

ُ
ْجَتىب . . ) .  -امل

ُ
  امل

لـدى عاّمـة املثقفـني، وكثـري مـن  ُفُشّو األغالط اللغوية الشائعة بأنواعها اإلمالئية والنحوية والصـرفية  -ط 
  . املختلفة اص فضًال عن وسائل اإلعالم غري املختصني من األساتذة واملعلمني، وبعض ذوي االختص

  

  تيسيراً وتجديداً:و تقريباً  جهود المعاصرين في قواعد اإلمالء    - 4

امع اللغويةباهتمام قواعد اإلمالء حظي موضوُع لقد  املختّصة العلمية اهليئات املؤسسات التعليمية و و  ا
وما فَِتَئت حماوالُت ملهتمني بقواعد اإلمالء والكتابة، وا، املختصني من أهل العربيةبالعربية وقضاياها، فضًال عن 

على اختالف أشكاهلا ( كتب، حبوث، مقاالت، القرن املاضي تتواىل يف تقدمي االقرتاحات مطلع الباحثني منذ 
تنامى عدُد الكتب املعاصرة اليت وقفها  كماوصوًال إىل تيسريها على الكاتبني وتوحيد صورها،  مقرتحات ) 

 ُ ، على ما بينها من تفاوٍت يف : املنهج، واملاّدة، اً كتابومخسني   مئةأربت على ا على قواعد الكتابة حىت أصحا
والنقل واملتابعة والتكرار، والزيادة والنقص، وحّظها من الدّقة والصواب، واحلجم، والشرح، والتوثيق، والتفصيل، 

   . ى كّل منهااملالحظ اليت تّتجه عل حجمو ومبلغ عنايتها باالختالفات وتعّدد اآلراء والصور، 
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حظي منها بنصيب وافر من االهتمام والعناية والبحث قد على أن موضوع قواعد رسم اهلمزة 
ا للهمزة وقواعد رمسها وقضاياها . واالختالف وتعّدد الصور  وقد جتّلى ووفرة اآلثار املفردة اليت وقفها أصحا

فضًال عن البحوث والدراسات واملقاالت والقرارات، مما سريد يف البحث ، ذلك يف إفرادهم اهلمزة مبؤّلفات عّدة
لمو ـ( قاعدة األقوى لكّل اهلمزات ) لبشري حممد س حبث:  تلك املؤلفات ومن أشـهرويف املراجع الحقاً، 

و ( املرشد يف كتابة اهلمزات ) جلالل صاحل ، 1971ف تكتب اهلمزة ؟ ) لسامي الدهان ـم، و( كي1953
ا وعالجها ) لشـوقي النجـو( اهلمزة : مش، 1979 و( اهلمزة يف اإلمالء العريب : احلل،  م،1984ار ـكال

م، و( اهلمزة 1989و( تيسري كتابة اهلمزة ) لعبد العزيز نبوي وأمحد طاهر م، 1987واملشكلة ) ألمحد اخلراط 
لمرحوم رمضان عبد ل اهلمزة العربية ) و( مشكلة م،1990يف اللغة العربية : دراسة لغوية ) ملصطفى التوين 

م و( 1990 ( اهلمزة واأللف ومدلوهلما عند القدماء ) ألستاذنا الدكتور مازن املبارك ، مثل، م1996التواب 
  .م2000معجم اهلمزة ) ألدما طربيه 

ــا كانــت 
ّ
مــن هــي  املتقدمــة،علــى اخــتالف صــورها  وجتديــدها،وتيســريها قواعــد اإلمــالء تقريــب  جهــودومل
ــا علــى أبــرز  اقتضــى ذلــك االقتصــارَ  = الكثــرة مبكــان ــا عــن ســواها ممــا هــو دو شــأناً تلــك اجلهــود وأّمههــا اســتغناًء 
  : أهل العلم  بعض اجتهادِ  عن مأ ،سواء أكانت تلك اجلهوُد صادرًة عن هيئات علميةوأمهيًة وأثراً، 
  

  الءـد اإلمـواعـوقة ـئات العلميـأوالً : اهلي

  

  العربية  في القـاهرة :  مجمع اللغة  *

وظهــر ذلــك يف ، عاّمــًة وقواعــد رســم اهلمــزة خاّصــةً بقواعــد اإلمــالء مبكــراً جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة  ُعــين
قواعــد  يتضــمنان ،قــراران أّمههــاوكــان مــن م، 1960 – 1947حماضــر جلســاته وندواتــه ومؤمتراتــه املنعقــدة مــا بــني 

م ونشــر يف جمموعــة القــرارات العلميــة مــن الــدورة األوىل إىل الــدورة  5/1/1960رســم اهلمــزة، األول : صــدر يف 
وصـدر الثـاين يف الــدورة . "  قواعــد ضـبط الهمـزة وتنظـيم كتابتهــابعنـوان "  190 - 189الثامنـة والعشـرين ص 

لس واملؤمتر ص  1979 - 1978السادسة واألربعني  بعنـوان  24 - 23م ونشر يف ملحق حماضر جلسات ا
مــع بعــد  الــدكتور" وهــو املشـــروع الــذي اقرتحــه املرحــوم  رســـم الهمــزة ضــوابط"  رمضــان عبــد التــواب واعتمــده ا

  : على النحو التايل مفصًال بيان ذلك و .  مناقشته مع تعديل يسري
مع  - كيل جلنة من أ. ـم )  من الدورة الرابعة عشرة تش1947نوفمرب  3ة الرابعة ( ـيف اجللسقرر ا
والشيخ حممد اخلضر حسني و د. منصور فهمي و أ. زكي املهندس و د. أمحد أمني و أ. حسـن  علي اجلارم
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مع، ضّم إليه  قرارات املؤمتر الثقايف للجامعة  حسـين عبد الوهاب، عقدت عدة جلسات، وأعدت تقريراً ملؤمتر ا
  العربية املتعلقة باإلمالء .

مع  - م ) من الدورة اخلامسة عشرة إحالة قرارات 1948كتوبر أ 11يف اجللسة الثانية ( قرر جملس ا
مع العلمي العراقي وأساتذة  جلنة اإلمالء وقرارات املؤمتر الثقايف للجامعة العربية وملحوظات جلنة اللغة العربية يف ا

لس اللغة العربية يف دار املعلمني العالية إىل جلنة اإلمالء اليت عقدت عدة جلسات، مث رفعت تقريرها  إىل ا
مع .1948   م الذي اختذ فيها بعض القرارات، مث إحالة مجيع ذلك إىل مؤمتر ا

مع قرر - م تأليف جلنة لرسم احلروف، تضم إضافة إىل األعضاء السابقني : إبراهيم 1948 يف سنة  ا
  املازين وحممد رضا الشبييب وخليل السكاكيين و هـ.أ.رجب و ل. ماسينيون .

م إىل وضع 1947سنة من الدورة الرابعة  رةشع بعد ثالثم، أي 1960مع يف سنة توّصل ا -
ووسطاً  حّدد فيها قواعد رسم اهلمزة أوالً  والفصل والوصل بني الكلمتني. ،واأللف اللينة ،قواعد لكتابة اهلمزة

  املشهور من قواعد األقدمني واحملدثني . نوطرفاً مبا ال خيرج يف مجلته ع
  يف الدورة الرابعة عشرة فقد دعت إىل :  نة اإلمالءقرارات لجأما 
  الصدق والسهولة يف تصوير احلروف، لتسهيل القراءة والكتابة.  -
التجديد والتيسري يف رسم احلروف، لتسهيل الكتابة على املبتدئني الذين ينفرون من اختالف  -

م املصحف اإلمام، ولربطهم الرسم قواعدها، وتعّدد وجوه رسم الكلمة الواحدة، وذلك للمحافظة على رس
  بالصرف والنحو.

 -إله ) وحذف الواو الزائدة وسطًا وطرفًا ( عمرو  -إعادة األلفات احملذوفة وسطًا ما عدا ( اهللا  -
  مهزة الوصل والالم الشمسية ومهزة ( ابن ) .  بقة بني املنطوق واملكتوب ما عداأولئك ) حتقيقاً للمطا

ية الكلمة على ألف مطلقاً، وإىل كتابة اهلمزة املتوسطة واملتطرفة على حرف من رسم اهلمزة يف بدا -  
جنس حركتها، ما مل تكن اهلمزة املتطرفة مسبوقة بألف فرتسم مفردة كيال جتتمع ثالث ألفات ( مساًءا ) . وأما 

  اهلمزة الساكنة متوسطًة ومتطرفًة فرتسم على حرف من جنس حركة ما قبلها .
رسم كل كلمتني متصلتني، ألنه األصل والقياس، ما عدا ( أل التعريف ) وما تتصل به،  الفصل يف -  

  والكلمتني اللتني بينهما إدغام، أو كانت إحدامها على حرف واحد .
  رسم التنوين ألفاً يف النصب ما مل تكن الكلمة منتهية بتاء مربوطة . -

ت الصادرة عن املؤمتر الثقايف األول للجامعة العربية درست جلنة اإلمالء يف جممع اللغة العربية القرارا  
مع العلمي العراقي وأساتذة اللغة العربية يف دار املعلمني العالية ببغداد،  وملحوظات جلنة اللغة العربية يف ا

  وانتهت إىل ما يلي :
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 كتابة ( الذين ) بالم واحدة، ألن احلرف املشّدد يـَُعّد حرفاً واحداً .   -
ُعَمر ) من مطابقة املنطوق للمكتوب كما اقرتح أساتذة العربية يف دار املعلمني  –ستثناء ( َعْمرو عدم ا -

  العالية.
موافقة اللجنة دار املعلمني ببغداد فيما استثنته من كتابة األلف اللينة طويلًة حتقيقًا للمطابقة بني املنطوق  -

  واملكتوب .
مزة املتطرفة الساكن ما قبلها على حرف من جنس حركتها، خالفاً إصرار جلنة اإلمالء على وجوب رسم اهل -

مع العلمي العراقي الذي دعا إىل رمسها مفردة أيّاً كانت  لكّل من املؤمتر الثقايف الذي قال برمسها وفق الشائع، وا
  حركة ما قبلها .

، على أن حتذف ألف التنوين كيال دعوة علي اجلارم إىل رسم اهلمزة املتطرفة املسبوقة بألف على ألف أيضاً  -
  يتواىل ثالث ألفات .

مع الفصَل يف اقرتاح أساتذة معهد دار املعلمني العالية ببغداد استثناء احلروف من كتابة  - لس ا تركت اللجنة 
  األلف اللينة طويلة .

  موافقة اللجنِة داَر املعلمني يف وجوب وصل الكلمات بـ ( ما ) استثناًء . -
قيق أمن اللبس الناشئ عن رسم ( ذِْكرى ) باأللف الطويلة و( ِذْكرًا ) املنصوبة املنونة برسم عالمة تنوين حت -

  النصب فوق ألف التنوين . 
رفضت اللجنة اقرتاح جلنة املعجم الكبري بوضع حرف للهمزة، يكون صورة واحدة هلا كغريها من احلروف، إذ   -

  ون من رمسها على ما صورة ما تسّهل عليه .كان ذلك يفّوت ما حرص عليه األقدم
مع حبوث ومقاالت وتوصيات وقرارات ت صدر باجلملة فقدو  مل تأخذ ، تعلق بقواعد اإلمالءعن ا
ا والتزامها إليها على اإلشارةبعضهم اقتصر ىل التطبيق، إذ طريقها إ ( مثل عباس حسن يف كتابه  ،دون األخذ 

هيم يف كتابه ( اإلمالء والرتقيم يف راوعبد العليم إبقواعد اإلمالء ) ( ارون يف كتابه وعبد السالم ه) النحو الوايف 
  . الكتابة العربية ) 

، ومل يسلم من جهة يكن شامًال لقواعد اإلمالءمل ، على أمهيته،هذا االهتمام املبكر بقواعد اإلمالء إن
مع يف املوضوع الواحدقرارات يف بعض اختالف  ذلك منمن جهة أخرى، من بعض املالحظ  حكم ففي  ،ا

املتطرفة،  اليت تتصل باهلمزة د يف األول اللواحقَ حدّ صدر عنه قراران، ، اع تنوين النصب واهلمزة املتطرفةاجتم
تعترب اهلمزة متوسطة إذا حلق بالكلمة ما  – 5: " لفظه ، ألف المنصوبمل يذكر بينها فتحوهلا إىل متوسطة، و 

ا رمسًا كال جزأين، وجزاؤه، ويبدؤون، وشيؤه ". وهذا خالف ما ضمائر وعالمات التثنية واجلمع، مثل : يتصل 
مع اللغة العربية بالقاهرة، وهو ما مل يكن يف القرار األول، وال يف أصل القرار الثاين الذي  ورد يف القرار الثاين 
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مع مث أقرّ  ه مع تعديل طفيف بإضافة بضع كلمات، نبّـه قّدمه املرحوم الدكتور رمضان عبد التواب، وناقشـه ا
" إىل اللواصق [اللواحق] اليت  ألف المنصوب، كان منها إضافة " املذكور عليها املرحوم الدكتور رمضان يف كتابه

مع عّدها يف حني تتصل بآخر الكلمة،  ولفظـه مثّة : " تـَُعّد من الكلمة اللواصق اليت  ،منها يف قراره الثاينا
، وال يـَُعّد منها ما دخل عليها من وألف المنصوبآخرها، مثل : الضمائر وعالمات التثنية واجلمع تتصل ب

مع و " . حروف اجلّر والعطف وأداة التعريف والسني ومهزة االستفهام والم القسم  يتبني ذلك مبقارنة نّص قرار ا
" تـَُعّد من الكلمة اللواحق اليت تتصل  ظهالثاين باألصل الذي قّدمه هلم املرحوم د. رمضان عبد التواب، ولف

بآخرها، مثل : الضمائر وعالمة التثنية واجلمع، وال يـَُعّد منها ما دخل عليها من حروف اجلّر والعطف وأداة 
  . )4(التعريف والسني ومهزة االستفهام والم القسم "

فها موقعاً، سواء أكان عن تطرّ  -على الصحيح  -تنوين النصب يف اهلمزة املتطرفة املفردة ال خيرجها  إنّ 
أما األوىل  صال مثل (ِدفْـئًا ، ِعْبـئاً).ما قبلها حرَف انفصال مثل ( جْزءًا ، َضْوءًا ، هدْوءًا ) أم كان حرَف ات

املسبوقة حبرف انفصال فهي على األصل يف اهلمزة املتطرفة، ترسم على السطر إن كان ما قبلها ساكنًا صحيحاً 
سـم خالف سلف، وأّما الثانية املسبوقة حبرف اتصال فهي حالة شـاّذة مشـهورة يف اهلمزة املتطّرفـة، تر أو عّلًة كما 

  . ـْنـئاً)، هَ القاعـدة على نربة، مثل (َشـْيـئاً 
  

  مجمع اللغة العربية  في دمشق :  *

ا ممــا مــع اللغــة العربيــة بدمشــق يف خدمــة لغــة الضــاد، وصــوِ يتهــددها، ومعاجلــِة  تتابعــت اجلهــوُد الطيبــة 
ا، وتيسريِها يف التعّلم والتعليم، وتنميِتها لتواكب التطـّوَر التقـين يف  ا، والنهوِض  قضاياها املعاصرة، والرفِع من شأ

ا علـى اخـتالِف شـرائحهم،  م .  وتفـاوتِ مجيع ميادين العلوم والفنون، خدمًة للناطقني  م، وتباعـِد بلـدا مسـتويا
مـــُع علـــى تنظيمهـــا، وقـــد تنّوعـــت تلـــك  اجلهـــوُد، وتبـــّدت يف مظـــاهَر شـــّىت كـــاملؤمترات العلميـــة الســـنوية الـــيت درج ا

صـة، لتنـاقَش أهـمَّ قضـايا اللغـة العربيـة املعاصـرة، فضـًال عـن وتوفِري أسباب جناحها، ومجِع الكفايات العلمية املتخصّ 
مـع العلميـة  . وممـا ينـدرج يف تلـك اجلهـود العريقـةالعلميـة الفصـلية  جملتـه إضـافًة إىلالندوات الثقافية، ومطبوعـاِت ا

مع على دعِم العربية الفصحى كيمـا ُتسـتعملَ  وعلـى تقـدِمي كـّل مـا مـن شـأنه  ،اسـتعماًال صـحيحاً ودقيقـاً  حرُص ا
ــا عــن األخطــاء اللغويــة عاّمــًة،  وعــن األخطــاء الناتجــة عــن عــدم مراعــاة أن حيقــق الســالمَة يف كتابتهــا، وينــأى 

مـع  ـبة لتلـك اجلهـود إصــ. وكان من الثمرات الطي خاّصةً  ول الكتابة العربية أو اإلمالءأص قواعـد (  ابـكتـداُر ا
، اشـــتمل بتقـــدميٍ ) صـــفحة، مصـــّدراً   39م، جـــاء يف (  2004 /هــــ  1425) ضـــمن مطبوعـــات ســـنة  اإلمـــالء

  : )5(وهي، املهمةعلى ُمجلٍة من القضايا واآلراء العلمية 
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مــعُ بيــان أســ - كثــرَة مــا يقــع فيــه الكــاتبون مــن األخطــاء   باب النهــوض بوضــع هــذه القواعــد، فقــد عــاين ا
اإلمالئية، وتعّدَد طرق الكتابة يف البلدان العربية، وذلك العتماد بعض َمْن وضعوا قواعَد اإلمالء من احملدثني على 

م، وذلــك لعــدم وجــود قواعــد إمالئيــة واضــحة متفــق عليهــا، ومــا يلقــاه  طرائــق الســلف، واتّبــاع آخــرين طرائــَق بلــدا
  الكاتبون من ُعْسرها، فضًال عن اختالف األقدمني يف تلك القواعد .

مع - وضَع قواعد  اً مفيد بيان الدافع إىل وضع ( قواعد اإلمالء ) والغاية املتوّخاة منها، فقد وجد ا
القواعد الشاذة مع توّخي التيسري على الكاتبني  ة واإلقالل منتتحقق فيها شروط الوضوح والضبط والدقّ  ،إمالئيةٍ 

  نة  .يف كتابة ما تقع فيه اهلمزة واأللف الليّ 
على كتب قواعد اإلمالء اليت وضعها احملدثون، تتجّلى يف وقوع اختالف   للمجمعمآخذ النّص على   -

تلك القواعد، وأخذه كبري فيما بينها، وذلك ألخذ بعضهم بقواعد السلف مع تعديل يسري، وتنّكب بعضهم ل
ا من الُعْسر، وما ينتج عنها من قطع الصلة بالرتاث لِّ كَ بقواعد جديدة غري مألوفة، فضًال عما تُ  ف اآلخذين 

ا، وإلغاء كّل ا ، وعدم الستثناءات اليت خترج عن القاعدةالعريب، وجنوح بعضهم إىل كتابة الكلمة كما يُنطق 
  يها. مراعاة األحوال اخلاّصة اليت تقتض

مع تقدير - ا الباحثون احملدثون يف وضع قواعد اإلمالء،ل ا  مل جيد غري أنه لطرائق واحملاوالت اليت قام 
  بينها طريقًة واحدًة صاحلًة ألن يقع عليها اإلمجاُع بني مجيع الكاتبني وبني خمتلف األقطار .

مع على ضرورة وضع قواعد - لإلمالء العريب تتحقق فيها الشروط  إمجاع رأي السادة األجالء أعضاء ا
: حتقيُق التوافق ما أمكن بني نطق الكلمة وصورة كتابتها بغية التيسري على الكاتبني والقارئني،  املتوّخاة، وهي

ما أمكن ذلك، ومراعاة خصوصية اللغة العربية يف أصول  ،وحماولة عدم قطع الصلة بني كتابتنا وكتابة أسالفنا
ذلك يف قيامها على اتصال حروفها يف الكتابة والطباعة، وتوّخي القواعد املطردة وجتنب حنوها وصرفها، وك

ا، ونشرها راجني أن  حاالت الشذوذ ما وسعنا ذلك تلقى القواعد اليت انتهوا إليها رضا الكاتبني عنها، واألخذ 
  . يف أقطار عربية أخرى، حتظى لديها مبثل ذلك

معإّن   ومحيد مهّيته، وخطورِة موضوعه، وعظيِم احلاجة إىل مثله، وطويِل انتظاره، على كبِري أ ،كتاب ا
سعيه إىل مجع الكاتبني على كلمة سواء يف قواعد إمالئية موحدة، تتجاوز ما أخذ على جهود اآلخرين، 

م، وتصّحح ما وقع هلم من ضروب السهو واألخطاء، مع احملافظة على األصول والثوابت  ، ملوتستدرك ما فا
دون بلوغه الغايَة حال ، السهو واخلطأفقد شابه َقْدٌر من من لوازم النقص البشري،  -شأن أّي كتاب  -يربأ 

  :  )6(ومما يتجه عليه من مالحظ.  املتوخاة منه
ترتيـب مـادة القواعـد، وتوزيعهـا علـى األبـواب، يف  ما هـو مـألوٌف يف أغلـب كتـب قواعـد الكتابـة ةمغاير  -
ا  ا بزيــادة مــا لــيس منهــا، وحــذفِ  ،فيهــاوتقســيما قحــم موضــوُع تنــوين أُ فقــد ، مــا هــو منهــا والتصــرف يف موضــوعا
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اية بـاب اهلمـزة بعـد تنـوين النصـبو هلمزة، ااألمساء يف باب  اقْـُتِطَعـت ، و جرى تأخُري احلديث عن مهزة الوصل إىل 
سـقطت كمـا  ،، وُجعلـت قسـماً ثالثـاً برأسـهاللّينـة آخـر الكلمـةاأللـف األلُف اللّينُة يف األمساء األعجميـة مـن قسـم 

أُفـردت ألـُف اإلطـالق بعنـوان مسـتقّل بعـد و  ،احلذف والزيـادةاأللُف اليت تُزاد آخر االسم املنصوب املنّون من باب 
ـــاُء املربوطـــة، وأزيـــادة األلـــف يف البـــاب نفســـه ـــاُء املبســـوطة والت بـــاب  وأمهـــل، يف بـــاب الفصـــل والوصـــل قحمـــت الت

  أمهيته.كبري ، على  عالمات الرتقيم
عليهـــا، ومل حتـــّدد ذكر أمســـاء املصـــادر واملراجـــع الـــيت جـــرى االعتمـــاد التوثيـــق، فلـــم تُـــمـــن  الكتـــاب خلـــوّ  -

ض بإعداده، أو شارك فيه، أو أشرف عليه.   املسؤولية العلمية، فلم يُذكر اسم َمْن 
املـــادة العلميـــة،  يســـتغرق عـــرضَ ٍد يف معظـــم ( قواعـــد اإلمـــالء ) وذلـــك عـــدم التـــزاِم مـــنهٍج علمـــّي حمـــدّ   -

ا، وأمثلتَ ها، وشرحَ ومعاجلتَ    القواعد العاّمة، والتعاريف، واملالحظات . ها، وإيرادَ ها، وتفصيال
عـــدم التمييـــز بـــني احلـــاالِت الشـــاذة الـــيت ال تنطبـــق عليهـــا القاعـــدُة، واحلـــاالِت املعياريـــة الـــيت تســـتغرقها  -

  .كان قليًال ُحيفظ وال يُقاس عليهالتنبيه عليه، إذ  من  من النّص أو إيراد السماعي ُغفالً ، و القاعدُة املطردة
أو عاّمـة، العدول أحياناً عن املصطلحات العلمية الدقيقة املعتمدة يف كتب قواعـد الكتابـة إىل عبـاراٍت  -

  .ال أصل هلا يف كتب األقدمني، وال يف املعتمد من كتب املعاصرين ،مصطلحاٍت خاّصة
ات شخصـــية، وردت يف مواضـــع خمتلفـــة مـــن بـــايب اهلمـــزة، والزيـــادة واحلـــذف، جـــاءت اجتهـــادتضـــمن  -

وإن  -مصدرًة برأي القدماء غالباً، ومتبـوعًة أحياناً بـ " والرأي " خالفاً ملا ذهبـوا إليه، وهذه االجتهاداُت أو اآلراُء 
  .  مسبوقٌة مبا ورد يف بعض كتب قواعد الكتابة -وافقت الصواَب 

  

  : الكويت    -العربي  للبحوث التربوية لدول الخليج    العربي  المركز* 

دليــل توحيــد ضــوابط الرســم اإلمالئــي (  ُمسّيــت بـــ) صــفحة،  153أجنــز املركــز دراســة مهمــة تقــع يف ( 
د يف م، وهــي إحــدى وثــائق املــنهج الشــامل املوّحــ2006هـــ/1427ت طبعتهــا األوىل يف ) صــدر  للكتابــة العربيــة
ل التعليم العام يف الدول األعضاء يف مكتـب الرتبيـة العـريب لـدول اخللـيج العـريب، أعـدها فريـق مـن اللغة العربية ملراح

   اهج يف اململكة العربية السعودية .خرباء املن
ركـز فيـه أن امل بـّني ، مـرزوق يوسـف الغنـيم أ.د.تقدمي مـدير املركـز بعد فهرس احملتوى وقد تضمنت الدراسة 

 تعلم يف الصـفوف االبتدائيـة أمـام منـوذج موحـد لرسـم الكلمـات العربيـة، فـإذا مـا تطـورتاقرتح إجراء دراسة تضع امل
فاعتمـــد املـــؤمتر العـــام بـــرامج  ـــا أو ببعضـــها، مكـــن بعـــد ذلـــك أن يتبـــني النمـــاذج األخـــرى، ولـــه أن يأخـــذته أدراســـ

تـب وكـان مـن م ) بـرامج املك2003مارس  12-11هـ/1424حمرم  9-8( السعودية  17املكتب يف دورته الـ 
  ) . توحيد ضوابط الرسم اإلمالئي للكتابة العربية/ ك (  7بينها برنامج 
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والـدافع وراء إعـداد هـذه الدراسـة، إذ كانـت وتال ذلك مقدمـة مهمـة تناولـت مشـكالت الكتابـة العربيـة،  
الت الكتابــة العربيــة، إسـهاماً مــن مكتــب الرتبيــة لــدول اخللــيج ممثلــة يف املركـز العــريب للبحــوث الرتبويــة يف حــّل مشــك

يأيت هذا الدليل ملعاجلـة بعـض اإلشـكاالت والصـعوبات الـيت تواجـه املعلمـني واملتعلمـني وغـريهم مـن الكتـاب، وتبـع 
المسـتخدمة فـي  توحيد الضـوابطأهدافه، فالدليل يهدف بصفة عامة إىل  النّص علىذلك بيان أمهية الدليل، مث 

يف الـدول األعضـاء يف  ك إلى توحيد الرسـم الكتـابي للكلمـات العربيـةالكتابة العربية، والوصول من خالل ذل
 أهــداف تفصـــيليةحتقيــق إىل إىل مــا ســبق  إضــافةمكتــب الرتبيــة العــريب لــدول اخللــيج ويف الــوطن العــريب، ويســعى 

  ، هي :ثالثة
  . تيسري اإلمالء على الناشئة -
  مات الناشئة من خمالفتها للمكتوب.وجتنب اخلطأ يف نطق الكل -
 . أصيل القواعد اإلمالئية للكلمات املختلف يف كتابتهات -

  : وهو يتألف من ثالثة أقسام، منهجية إعداد الدليليح وضوأعقب ذلك ت 
ـــة، وأمثلـــة عليهـــا توضـــحها، يســـبقها رســـم  ،األول : أعلـــى الصـــفحة  ويتضـــمن خالصـــة الضـــوابط للكتاب

  تشجريي، ختمت مبسرد للكلمات املمثلة للقاعدة . 
هوامش، تتضمن ما قيـل عـن القضـايا اإلمالئيـة مـن تفصـيالت وخالفـات وأسـباب اختيـار الفريـق الثاين : 

  .بذلك هلا، ليطلع عليها املختصون والراغبون 
ببعض الكلمات الشائعة املمثلـة جلميـع الضـوابط  الكتابيـة مرتبـًة  اً الثالث : ملحق الدليل، ويتضمن مسرد

  عات الدليل .إضافة إىل جداول ملخصة ملوضو  ،هجائياً 
   : وهو، ما روعي في إعداد الدليل بيان وكان ال بّد بعد ذلك من

  . ، لصعوبة اخلروج عن املألوف من صور الرسمغايةالنّص على أن التجديد مل يكن  -
 اقتصار إيراد تفصيالت القضايا اإلمالئية على ما تدعو الضرورة إليه . -
 . السعي إىل جعل القواعد مّطردة -
 تنوع والشمول يف األمثلة .احلرص على ال -
 االستعمال . نادرةإمهال بعض املسائل واألمثلة  -
 تفنيدها .، بله إيراد أبرز اآلراء وموازنتها وترجيحها، وجتاوز اآلراء األخرى -
 حماولة إبعاد اآلراء النحوية والصرفية عن الرسم ما أمكن . -
 تعليل عند استعمال الشائع .الاحلاجة إىل دت، وعدم تعليل ما اختري من مصطلحات إن تعدّ  -
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األعضـاء فـي  دولالـمعتمـداً لـدى  دلـيًال مرجعيـاً تكـون هـذه الدراسـة أن املقدمة مبـا متنـوه مـن وختم فريق اإلجناز 
  مكتب التربية العربي لدول الخليج .

ل الكلمـــة، واهلمـــزة املتوســـطة، ، هـــي : اهلمـــزة يف أو اثـــين عشـــر موضـــوعاً  قـــد اشـــتملت مـــادة الـــدليل علـــىل  
آخر الكلمة، واهلاء  واهلمزة املمدودة، واأللف املتطرفة، واحلذف، والزيادة، والوصل، والتاءخر الكلمة، آاهلمزة يف و 

( أل ) التعريـــف، وعالمـــات الرتقـــيم، ومالحـــق الـــدليل الـــيت تضـــمنت : القضـــايا اإلمالئيـــة يف جـــداول، املتطرفـــة، و
  ل باملراجع العربية واألجنبية والدوريات .وختم الدلي اإلمالئية،ومسرد بكلمات ممثلة للقضايا 

مـــزود برســـوم وهـــو إىل ذلـــك ، ريف يف غايتـــه، شـــهنفعـــيف ، عمـــيم هجهـــديف كبـــري واحلـــق أن الـــدليل كتـــاب    
تشــجريية ملونــة، جتمــع املتفــرق مــن القواعــد، وتــدين البعيــد الشــارد، تصــدرت مجيــع أبــواب قواعــد اإلمــالء، وبرســوم 

ايــــة الكتــــابيف امللحــــ ، وردتأخــــرى تلخيصــــية ــــا الــــدليل، اختّصــــت ــــوامش كثــــرية مطولــــة، مــــزّود ، و ق   غــــّص 
التفصــــيالت واآلراء واملناقشــــات واألدلــــة والتوثيــــق، وظهــــر فيهــــا جليــــاً عنايــــة باالستقصــــاء يف إيــــراد املصــــطلحات، ب

ه بقائمـــة ضـــمت ، فضـــًال عـــن تزويـــدفيمـــا بينهـــا، ومناقشـــتها، وتفضـــيل مـــا أدى إليـــه النظـــر، والتـــدليل عليـــهواملوازنـــة 
الت  ،أمساء املراجع العربية القدمية واحلديثة، واألجنبيةبيانات مفّصلة ب   .وا

  فيما يأيت : سلم من بعض املالحظ، ميكن إمجاهلا، مل يما فيه من مميزاتالدليل، على هذا بيد أن   
اهلمــزة املتوســطة  منهــا مــثًال : رســماخلــروج عــن املــألوف والشــائع يف مواضــع عديــدة مــن أبــواب اإلمــالء،  -

علـى  ورسـم تنـوين النصـب علـى اهلمـزة املتطرفـة بعـد ألـف،  مثـل ( جـزآن )املفردة املفتوحة بعد ألف مّدة 
  ألف، مثل ( مساءاً ) .

 أللف، مـــن ذلـــك تســـمية األلـــف اللينـــة بـــاغـــري شـــائعة أخـــرىالعـــدول عـــن الشـــائع مـــن املصـــطلحات إىل  -
 املد باهلمزة املمدودة .، وتسمية األلف اليت عليها عالمة املتطرفة

الـذي يف املعتـل النـاقص إقحام ما ال صلة له بقواعد اإلمـالء يف مـادة الكتـاب، مـن مثـل احلـذف النحـوي  -
 يف املضارع، وعالمة للبناء يف األمر .يكون عالمة للجزم 

لقضـايا ألفبائيـاً بكلمـات ممثلـة لتضخيم حجم الدليل مبـا ال ينطـوي علـى كبـري فائـدة، فقـد تضـمن مسـرداً  -
 ) وردت ضمن امللحق .  144و  111اإلمالئية، شغلت من صفحاته ما بني ( 

  
  
  
  
 

    دولة الكويت : - زارة األوقـاف والشؤون اإلسالمية  * و   
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 لوحةَ ( المية ـؤون اإلسـات اإلسالمية يف وزارة األوقاف والشـمكتب التوجيه الفين بإدارة الدراسأصدر 
 ،سم x 68 48يف كرتون ملون مبقاس ألف املّد )  (ة ـنـواأللف الليّ  )اهلمزة  ( سـةالياب األلف ) بنوعيها : األِلف

ا جاءت ُغْفًال من إعداد األستاذ عبد العزيز فاضل العنـزي املوجّ  تاريخ حتديد ه األول لقسم القرآن الكرمي ، غري أ
اية سنة اإلصدار،    . م 2006وهو على التقريب 

موضوعات أكثر  من أصل ستة أبواب مشهورة، عليها مدارُ  ينـبابة وقد تضمنت اللوحة املذكور 
: مهزة  بفرعيها ةـف اليابسلباب الهمزة أو األ أولهما:، مضت اإلشارة إليها. اإلمالء وأقواعد الكتابة  مصّنفات
ها، ميتـ( تساليت اقتصـرت على ميتها ) ومهزة القطع ـبب تسـا، وسـا، وحذفهـ( أنواعه اليت تضمنت الوصل

)  مواضع الهمزةة حتت عنوان ( ـالنصف األدىن من اللوح جاءت يفم اهلمزة فقد ـ. وأما قواعد رس تعريفها )و 
ُ الهمزة المبتدأةعلى ثالثة مواضع، األول:  موّزعةً  ا جمتمعًة مع مهزة االستفهام مفتوحًة ، وردت فيها حاال

كتابتها األربع، على األلف، والواو، والياء،  على صور ، موّزعةً الهمزة المتوسطةومكسورًة ومضمومًة، والثاين: 
ا موّزعةً الهمزة المتطرفةواملفردة على السطر، والثالث:  على صور كتابتها األربع، على  ، وضّمت كذلك حاال

  اليت ال تكون إال مّداً.  باب األلف اللّينة وثانيهما: األلف، والواو، والياء، واملفردة على السطر .
يشري إىل دّقٍة  أن اقتصار اللوحة على بايب اهلمزة واأللف اللينة دون غريمها من أبواب قواعد الكتابة واحلقّ 

خلطورة هذا املوضوع، وعلى صحيح يدلُّ على إدراك يف تشخيص مواضع الضعف املتقّدمة ومعاجلتها، كما 
: باب اهلمزة، وباب األلف الليـنة، آيـُة ذلك  إلمالء العريبألهم أبواب امقدار احلاجة إىل قواعَد ميسرٍة وموّحدٍة 

م قد نّص يف تقدميه له على 2004سنة  )قواعد اإلمالء  (أن جممع اللغة العربيـة بدمشـق الذي أصدر كتاب 
   . )7(نةفيه اهلمزة واأللف الليّ أمهية هذين البابني، وأنه توّخى التيسـري على الكاتبني يف كتابة ما تقع 

اة منهــا، وهــي تيســري قواعــد رســم اهلمــزة واأللــف اللينــة علــى مل حتّقــق الغايــَة املتوّخــاأللــف  أّن لوحــة أعتقــد
ا قـدر غـري قليـل مـن األخطـاء املختلفـة العلميـة واملنهجيـة، فلـم تسـتكمل مـا يقتضـيه  إذالطلبة وعامة املثقفني،  شا

يف رســم اهلمــزتني : املتوســطة واملتطرفــة،  وأغفلــت القاعــدة الكليــة األساســيةج العلمــي مــن التــدقيق واملراجعــة، املــنه
خلــت مــن ذكــر أمســاء املصــادر أو املراجــع الــيت جــرى االعتمــاد وأســهبت يف إيــراد تفصــيالت تنــدرج يف كــّل منهــا، و 

ا،  ـا وتفصـيال ا وتفريعا وظهـر فيهـا عليها يف وضعها، وافتقرت إىل املنهجية، فلم تلتزم منهجـاً واحـداً يف تقسـيما
، وغلبـة ا بني احلاالت القياسية والشاّذة يف إيراد تفصـيالت كثـرية مـن قواعـد رسـم اهلمـزة واأللـف اللينـةالتداخل فيم

التكّثر والتطويل وعدم الدقّة يف مواضع غري قليلة، واشتماهلا على بعض األخطاء العلمية، جتّلت يف غري ما صـورة، 
يناسب اللوحة، بل جيايف الغاية منهـا، وحشـدها قـدراً كبـرياً وإيرادها زيـادات وتفصيـالت بال داٍع أو مسوّغ، ومبا ال 

. واألمثلـة علـى  من قواعد رسم ُكلٍّ من اهلمزة واأللف اللينة، واشـتماهلا علـى غـري قليـل مـن التكـرار يف التفصـيالت
  .  )8() نظرات يف لوحة األلفاملوسومة بـ ( دراسيت ما سلف كثرية، ال يسمح املقام بإيرادها، وهي مفصلة يف 
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   لوحة ( األلف )
  وزارة األوقـاف والشؤون اإلسالمية  

  م2006دولة الكويت 

  
  

  الكويت –الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  * 
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التــابع للهيئــة العامــة معهــد الرتبيــة للمعلمــني واملعلمــات  اشــرتك جمموعــة مــن أســاتذة قســم اللغــة العربيــة يف
) وهــم : د. عبــد املــنعم أبــو ماضــي و د.  ةـة العربيـــقواعــد الكتابــوضــع كتــاب ( للتعلــيم التطبيقــي والتدريـــب يف 

ـم حرصـوا يف  فتحي الدجين و د. عبد اللطيف اخلطيب و د. توفيق أسعد ، وقد نّصوا يف مقدمة الكتـاب علـى أ
التـــدريب  إجنـــازه علـــى تبســـيط مســـائل الكتابـــة العربيـــة بأســـلوب ســـهل، وعلـــى تزويـــده باألمثلـــة املألوفـــة، وبنصـــوص

املختـــارة الـــيت جتمـــع القواعـــد املتفرقـــة آخـــر كـــل بـــاب، وباحلواشـــي للتوضـــيح والتفصـــيل والتوثيـــق واالســـتدراك . وقـــد 
م، وجــرى األمــر علــى اعتمــاده كتابــاً مقــرراً علــى طلبــة وطالبــات قســمي 1986صــدرت طبعــة الكتــاب األوىل عــام 

سـابقاً، معهـد الرتبيـة للمعلمـني واملعلمـات  كتابـة العربيـة ) يفاللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف مقرر ( قواعد ال
واسـتمر العمـل علـى هـذا بعـد تطـوير معهـد الرتبيـة املـذكور وحتويلـه إىل كليـة الرتبيـة األساسـية الحقـاً، وكـان لكاتــب 

وحــىت  1994 -1993البحــث شــرف املشــاركة يف تــدريس املقــرر والكتــاب لطلبــة القســمني منــذ العــام الدراســي  
  م .  2008-2009

والكتاب على اجلملة من أحسن كتب قواعـد اإلمـالء أو الكتابـة املعاصـرة، غـري أنـه حيتـاج إىل إعـادة نظـر 
يف املنهج واملادة والعرض، فقـد مضـى علـى إصـداره أكثـر مـن عقـدين، ُنشـر خالهلـا عشـرات الكتـب يف موضـوعه، 

ا من مقرت  حات تيسري الكتابة وتقريبهـا وجتديـدها، قـّدمها أفـراد تفاوتت يف مناهجها، وطرق عرضها، ومقدار إفاد
  وجهات علمية متخصصة مثل جمامع اللغة العربية وغريها .

  

  المجمع العلمي العراقي :* 

وضعت جلنة اللغة العربية ملحوظات على مشروع جلنة اإلمالء وتقرير اللجنة الثقافية يف املؤمتر الثقايف 
  لعربية، وأهم ما فيه من استدراك أو زيادة : العريب األول يف جامعة الدول ا

  رسم اهلمزة املتطرفة مفردة مطلقاً أيّاً كان ما قبلها متحركاً أو ساكناً، طلباً للتيسري بإلغاء األوجه. -
  عّد اهلمزة املتطرفة مع الضمري متوسطة يف حكم رمسها . -
  

  م : 1948المؤتمر الثقـافي للجامعة العربية    *

امع غري ملزمة الثقافية يف اجلامعة العربية إىل قرارات انتهت اللجنة  ، حتتاج إىل عرض على اهليئات املختصة كا
  اللغوية، وهي ال خترج عن مشروع جلنة اإلمالء إال يف رسم ( إذن ) ونون التوكيد اخلفيفة، وقد أكدت :

دغام والتنوين وألفات الوصل أمهية حتقيق التطابق بني املنطوق واملكتوب، على أن يستثىن من ذلك اإل -
  و( أل التعريف ) غري مسبوقة بالم.
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رسم اهلمزة يف أول الكلمة على ألف مطلقاً، ورسم اهلمزة املتوسطة على حرف من جنس حركتها  -
متحركًة، ومن جنس حركة ما قبلها ساكنًة، ورسم اهلمزة املتطرفة على حرف من جنس ما قبلها، ومنفردة إن كان 

مع القاضي برسم اهلمزة املتطرفة الساكن ما قبلها على ما قبلها  ساكناً، وهذا خالف رأي جلنة اإلمالء يف ا
  حرف من جنس حركتها .

الفصل بني الكلمتني املتصلتني ما مل تكن األوىل ( أل التعريف ) أو إحدامها على حرف واحد أو  -
  الثانية ضمرياً .

  . ( عصوية ) ال فوق الثالثية طويلةرسم األلف اللينة يف األمساء واألفع -
  رسم التنوين ألفاً يف النصب إال إن انتهت الكلمة بتاء مربوطة أو ما يشبهها من الكلمات . -
  كتابة ( إذن ) ونون التوكيد اخلفيفة بالنون .  -

اليت عقدت م و 1948ديسمرب  11أّما تقرير جلنة اإلمالء اليت شّكلها املؤمتر الثقايف باجلامعة العربية يف 
عدة جلسات، ناقشت فيها مقرتحات اللجنة وملحوظات بعض األعضاء، فاقتصر على رسم اهلمزة، وُرّد ثانية 

إذ رأى بعض أعضاء املؤمتر أنه مل حيقق التسهيل املنشود، على أن تبحث يف اقرتاح رسم اهلمزة على  ،إىل اللجنة
ت عن وضع قواعد شاملة للكتابة إىل حصر األلفاظ ألف مطلقاً، فانتهت بعد البحث إىل آراء ثالثة، وعدل

موضع اخلالف يف الرسم اإلمالئي بني البلدان العربية، الختيار أيسرها . وكان أهم ما خلصت إليه يف أمر كتابة 
  اهلمزة : 

رسم اهلمزة يف أول الكلمة ألفًا مطلقاً، ورسم اهلمزة املتطرفة على حرف من جنس حركتها، فإن كان  -
لها ساكنًا رمست مفردًة، ورسم اهلمزة املتوسطة وفق الشائع يف الكتابة املعاصرة إال اهلمزة املكسور ما قبلها ما قب

ا ترسم على واو ( ِمؤون ) خالف الكثري الشائع يف رمسها على ياء مهملة .   فذهبوا إىل أ
  أّما اآلراء الثالثة فهي : 

  وشرط وجود بعض التغيري أال ينفر منه مجهور الكتبة. بقاء قواعد كتابة اهلمزة على ما هي عليه،  -
  كتابة اهلمزة على ألف أيّاً كانت حركتها أو حركة ما قبلها على رأي الفراء .  -
كتابة اهلمزة بال صورة ( ء ) دائماً، فإن كان ما قبلها من حروف االتصال رمست على املطة أو املتسع   -

  دة  يف الفضاء . ( نربة ) ، فإن كان غري ذلك رمست مفر 
مع من التيسري، والرأيـان الثـاين  ،ملألوفالرأي األول أيسر وأقرب إىل اوظاهر أن  وإن مل حيقق ما يريده ا

  . والثالث خيالفان املألوف، ويزيدان يف لبس الكتابة العربية، وإن كان فيهما توحيد للرسم
  بغداد :أساتذة اللغة العربية في معهد دار المعلمين العالية ب  *
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وضع هؤالء األساتذة ملحوظات على مشروع جلنة اإلمالء وتقرير اللجنة الثقافية يف املؤمتر الثقايف العريب 
  األول يف جامعة الدول العربية، وأهم ما فيه من استدراك أو زيادة على ما سبق : 

  ر ) .ُعمَ  -استثناء ما فيه لبس لعدم التطابق فيه بني املنطوق واملكتوب ( َعْمرو  -
  كتابة الشدة عالمة اإلدغام يف ( اللَّذين ) .  -
  استثناء احلروف املنتهية بألف لينة مما جيب رمسها طويلة على مذهب أيب علي الفارسي . -
ا . -   وجوب رسم الكلمات مع ( ما ) موصولة 
ورة وكلمات تساؤل حول كيفية رفع اللبس الناشئ عن التوافق اللفظي بني كلمات منتهية بألف مقص -

  . ]منع الصرف يف األوىل، والصرف يف الثانية  [ذكراً ) . -منصوبة منونة ( ذكرى 
  

   :الرياض  ب لعربية في التعليم قبل الجامعيندوة مناهج اللغة ا* 

وتضمنت موضوعني  هـ1405يف رجب عام  قدت الندوة يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةعُ 
 :  

  واألسس اليت تُبىن عليها. ،واخلطة املقرتحة لتدريس تلك القواعد ،م الكلماتقواعد اإلمالء ورس -
ا، وعالجها . -   أخطاء التالميذ يف اإلمالء، وأسبا

  وانتهت الندوة إىل التوصيات التالية : 
  ضرورة توحيد قواعد اإلمالء يف البلدان العربية على أسس علمية مثل دراسة د.حممد علي سلطاين.  -
  املوافقة على املنهج املقرتح يف دراسة املنظمة، والتوصية حبذفه أو إصالح منهجه .عدم  -
  حذف ما يتصل باحلروف الالتينية وتعدد صور احلروف . -
  اإلفادة من خربات الدول العربية يف اإلمالء لدى تعديل البحث . -
اية املرحلة املتوسطة . -   متديد تدريس اإلمالء واخلط حىت 
  

  اللغة العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :كلية   *

ا :    أوصت كلية اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية أساتذ
  التزام إعجام الياء آخر الكلمة حتقيقاً للمطابقة بني املنطوق واملكتوب . -
  إثبات ألف ياء النداء أيّاً كان املنادى بعدها . -

    

   الءـد اإلمـواعـوق رادـًا  : األفثـانـيـ
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ـــة والرتقـــيم، وكانـــت  لبعضـــهم نظـــرات أو آراء أو ُعـــين كثـــري مـــن األعـــالم احملـــدثني بقواعـــد اإلمـــالء والكتاب
ره الشــيخ نصــر ، أخــذت صــوراً خمتلفــة، وامتــدت علــى مســاحة زمنيــة كبــرية، لعــّل أقــدمها مــا ســطّ رتحــات مهمــةمق

حـىت يف النصـف الثـاين مـن القـرن املاضـي   ع النصـرية ) ، وقـد تنـامى عـدد آثـارهمطالاهلوريين يف كتابه املشهور ( امل
ــا، وحظوظهــا مــن الصــواب واخلطــأ، وأثرهــا يف   150زادت علــى  كتابــاً، تفاوتــت يف مناهجهــا، وحجومهــا، وغايا

صـــــيالت خالفيهـــــا، وإن اتســـــم معظمهـــــا بالنقـــــل واملتابعـــــة وإمهـــــال التوثيـــــق لـــــآلراء واملـــــذاهب، والتخفـــــف مـــــن التف
أســرياً بعضـهم غـدا  فقــدمهمـة، غـدت مـدارس، وذلــك لبعيـد أثرهـا يف خالفيهـا، واالختالفـات، علـى أن بينهـا كتبــاً 

وسنقتصـر فيمـا يــأيت علـى أهـم تلــك اجلهـود، وأبعـدها تــأثرياً يف  فلكهـا، وال يكــاد خيـرج عـن مــدارها . هلـا، يـدور يف
يف دراســتهم  ملثقفــني واملعلمــنيللطلبــة وا ةاللغويــ شــكيل املعرفــةيف تصــياغة املــألوف مــن قواعــد الكتابــة املعاصــرة، أو 

  اجلامعية أو ما قبلها .
  

  : هـ1291* (المطالع النصرية في األصول الخطية للمطابع المصرية ) نصر الهوريني   
  

ـــًة ومشـــوًال، وأحســـنها عرضـــاً،  هبأنـــهـــذا الكتـــاب يتميـــز  مـــن أقـــدم كتـــب املتـــأخرين، وأكثرهـــا اســـتيعاباً وِدّق
لوا من معينه .   وقـد حصـرطُبع الكتاب وصـّور غـري مـرّة، وأبعدها أثراً يف خالفيه من املصّنفني الذين اقتفوا أثره، و

  رسم اهلمزة يف أربعة أحوال : فيه اهلوريين  الشيخ
) رأس –ترسم ألفاً : يف أول الكلمة مطلقاً، ويف احلشو مفتوحـًة أو سـاكنة بعـد فـتح فيهمـا ( سـأل  – 1

.  
  رئال ) . –ترسم ياًء : إذا كانت ساكنة أو مفتوحة بعد كسر فيهما ( ذئب  – 2
  الدؤيل ) . –تصّور واواً : إذا كانت ساكنة أو مفتوحة بعد ضّم ( يؤمن  – 3
ال تصـــور بواحـــدة مـــن الـــثالث، بـــل حتـــذف وال يوضـــع حملهـــا شـــيء كمـــا كـــان املصـــحف يف عهـــد  – 4

د الــدؤيل للشــكل، وأمــا وضــع القطعــة يف حملهــا إذا ُحــذفت أو فــوق اليــاء اخللفــاء الراشــدين قبــل اخــرتاع أيب األســو 
 –رءوس  –اءب ثــوالــواو املصــّورتني بــدل اهلمــز فــذلك حــادث بعــد حــدوث الشــكل مراعــاة لتحقيــق اهلمــز مثــل ( ت

  وطء ).   -وضوء  –هينء  –جزاء  –توءم ) ( شاء 
ا ( قـرءوا ) ة توايل األمثال فنّص على ـه إىل قاعدة كراهيـبـّ كما تن حذف كل مهزة بعدها حرف مد كصـور

لى أن الكتابة العربية مبنية على الوقف، فاحلرف املتطرف من الكلمة يعترب بتقدير الوقف عليه. وقد نّبه علـى وع، 
ــا هــاء التأنيـث ( فجــأة  ــا تكتـب ألفــاً يف الصــحيح وال  -سـوءة  –فجــاءة  –اهلمـزة املتطرفــة الــيت تتصـل  هيئــة ) أ

جعــل اهلمــزة ال صــورة هلــا ( ذ بعــض األمثلــة عــن القواعــد العامــة، نــتج عنهــا ر بصــورة يف املعتــل . والحــظ شـــذو تصــوّ 
خطيئـــة ) ( يفء : فَـْيـَئِ◌ــــه ) رفعـــاً ونصـــباً وجـــراً . ووافـــق احلريـــري يف ( درة الغـــواص ) علـــى أن  –تـــوءم  –تفـــاءل 
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ــ وعنايتــه بــدفع االلتبــاس جعلتــه يقــول برســم  وقــول )نــوم  ـ (األحســن رســـم ( قــؤول وشــؤون ) بــواوين منعــاً للــبس ب
  اهلمزة املضمومة بعد فتح على الواو ( يؤول ويؤوب ) كيال يلتبس األجوف باملضّعف .

  

  : م1996 رمضان عبد التوابد. ( مشكلة الهمزة العربية )  *

عنايًة  حملدثنيفني ااملصنّ  كان أكثر  رمضان عبد التواب د. ملرحوما يدّل هذا الكتاب على أن صاحبه
ستقصاء، على ما فيه من استطراد، يدّل عليه االو  ُدنـُّواً من الشمولو ألحكامها وقضاياها، مبوضوع اهلمزة، وتتّبعًا 

عنوان يف صفحة الغالف الداخلية توضيحًا وبيانًا ملادة الكتاب " حبث يف تاريخ اخلط العريب الما ذكره حتت 
  ربية الفصحى ". وتيسري اإلمالء والتطور اللغوي للع

تيسري تعليم اهلمزة، يخ اهلمزة، ووقف ثانيها على تار لا جعل أوهلَّ ثالثة فصول، على  كتابال اشتمللقد 
( يف هـ 336والصويل  ( أدب الكاتب )يف هـ 213 ابن قتيبة :عند القدماء فتحدث عن قواعد كتابة اهلمزة 

ابن جّين و  ) ابـكتاب الُكتّ ( يف هـ 347ُدُرْستويه  ابنو  ل )مَ اجلُ (  يفهـ 340والزجاجي  اب )تّ أدب الكُ 
ْحكَ ( ايب ـكتيف  هـ 444الداين  وأيب عمر  و ) عقود اهلمز( يف هـ 392

ُ
املقنع يف ( و) يف نقط املصاحف  مامل

وأتبع ذلك باحلديث عن قواعد  . ) صبح األعشى ( يف  هـ 821 القلقشندي و) رسم مصاحف األمصار 
، هـ1322 حلسني وايل ) كتاب اإلمالء( ، وهـ1271 لهوريينل) املطالع النصرية (  : عند احملدثنيكتابتها 
ا وعالجها ( سلمو، وحممد لبشري ) قاعدة األقوى لكّل اهلمزات ( وكتاب   لشوقي النجار،) اهلمزة : مشكال

ملصطفى ة لغوية ) ـ: دراسري كتابة اهلمزة ) لعبد العزيز نبوي وأمحد طاهر، و( اهلمزة يف اللغة العربية ـ( تيسو
 )ة العربية ـيف الكتاباإلمالء والرتقيم ( و ،م1973ويلو( دليل اإلمالء وقواعد الكتابة العربية ) لفتحي اخلالتوين، 

معبعد ذلك  وأورد، م1967 ، و( قواعد اإلمالء ) لعبد السالم هارونم1975 لعبد العليم إبراهيم  قراري ا
وأّما الفصل الثالث فعقده ألثر ترك  . ببيان طريقته اجلديدة يف تيسري تعليم اهلمزة املتقدمني، مث ختم ما سبق

  .يف التطور اللغوي  احلجازيني للهمز
إىل جممــع اللغــة  مهاقــدّ ، يف تيســري تعلــيم اهلمــزةطريقــة جديــدة )  مشــكلة الهمــزة العربيــةكتــاب ( تضــمن    

ــــ  م) واعتمـــدها بعـــد مناقشـــات ومـــداوالت وتعـــديالت، 1979-1978لعـــام (  46العربيـــة بالقـــاهرة يف دورتـــه ال
لـــس واملـــؤمتر ص  وقـــد  .)9("ضـــوابط رســــم الهمـــزةبعنـــوان "  24 - 23ونشـــرت يف ملحـــق حماضـــر جلســـات ا

ا  طريقته وصف  ا تستند إحتافظ على الرتاث اإلمالئي، و بأ   هي :و ىل دعائم مستنبطة من أقوال الرسم العريب، أ
  ، ألن اخلط العريب مبين على الوقف .سكون أواخر الكلمات -
  تب املضّعف حرفاً واحداً، و ( داوود ) بواو واحدة.كراهة العربية لتوايل األمثال، لذلك كُ   -
 تـَُعّد من الكلمة اللواحق اليت تتصل بآخرها . -
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  ترتيب احلركات والسكون على ما هو معروف : الكسرة فالضمة فالفتحة فالسكون.  -
   : هيف القاعدةأما 

تكتــب الهمــزة فــي أول الكلمــة بــألف مطلقــاً، أمــا فــي الوســط أو فــي اآلخــر فإنــه ينظــر إلــى حركتهــا 
طر إذا ترتـب علـى  ـوتكتـب علـى السـ وحركة ما قبلها، وتكتب على ما يوافق أقوى الحركتين مـن الحـروف .

قبلهــا يوصــل بمــا بعــده فــإن كــان مــا  رءؤس ) –( يتســاءلون  الـكتابــة الهمــزة علــى ألــف أو واو تــوالي األمثــ
  شئون ) . -بطئاً  (فتكتب على نبرة 

  من القاعدة :  يستثىنو 
  اهلمزة يف أول الكلمة وبعدها ألف مّد، تبدالن ألفاً فوقها عالمة املّد ( آدم ) .  -
 تـَُعــد الفتحــة بعــد الــواو الســاكنة مبنزلــة الســكون، وتـَُعــّد اليــاء الســاكنة يف وســط الكلمــة مبنزلــة الكســرة،  -

  س ) .ئَ يـَيْ  -هيئة  -فتكتب اهلمزة مفردة ( مروءة 
لت تعلّــم قواعــد كتابــة اهلمــزة علــى الــنشء، وقضــت علــى تعــدد صــور رســم ســهّ أن طريقتــه علــى  وقــد نــصّ 

مل  غري أن طريقتـه يقرءون ) فأبقت الثالثة وألغت األوىل والثانية . –يقرؤون  –اهلمزة يف بعض الكلمات ( يقرأون 
  : ، منهممن األعالم غري واحد بالنقد اتناوهلإذ ، اتاملالحظتسلم من 
أن اجلديد لديه تضمنه فقد رأى ( اهلمزة يف اللغة العربية : دراسة لغوية )  هكتابيف  مصطفى التوين د.   -

حبث بشري حممد سلمو، بـل فاقـه بـأن متيّـز مبيـزات، منهـا اسـتغراق قاعـدة األقـوى لكـل اهلمـزات واحلركـات وسـكون 
مـــع اعتمـــاده علـــى حبـــث د.  وخلّوهـــا مـــن اســـتثناءات د. رمضـــان، ،هواطـــراد قاعدتـــ الصـــوامت، وأخـــذ علـــى قـــرار ا

  . مشوله واطراده رمضان دون حبث بشري حممد  سلمو مع
لتهذيب والرتتيـب ملـا وانتهى إىل أن دوره ال يتعّدى ا :يف كتابه ( فّن اإلمالء ) د. عبد الفتاح احلموز   -

 –لئــيم ) و ( قــرأا  -ى الكــالم علــى ( رئــيس ـتثناءات وضــوابط، وأنــه تناســـ مــن قواعــد واســاألقــدمنيورد يف كــالم 
  . )10() وأمثاهلما يقرأان ) و ( تبوُّؤ

من فقد وّجه له مجلة : يف كتابه ( اهلمزة يف اإلمالء العريب : املشكلة واحلل ) محد اخلراط د. أ  -
  . )11(لحوظاتامل

  
  

  في الكتابة العربية ) عبد العليم إبراهيم  كتاب ( اإلمالء والترقيم* 
  

كان األستاذ عبد العليم إبراهيم رائداً يف تنّبهه إىل ضرورة تيسري قواعد اإلمالء وتقريبها، ولذلك أفرد هلذا 
.وقــف فيــه وقفــة  )12() قواعــد اإلمــالء علــى بســاط البحــثاملوضــوع البــاب التاســع الــذي خــتم بــه كتابــه، وهــو ( 
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قشـــة، وضـــمنه بعـــض القواعـــد اإلمالئيـــة الـــيت عرضـــها يف الكتـــاب، وقـــد اســـتهّله بـــإيراد املســـّوغات تأّمـــل وحبـــث ومنا
ــا مل تُقــل فيهــا كلمــة  الوجيهــة الــيت يتصــدرها أن هــذه القواعــد ليســت موضــع اتفــاق بــني العلمــاء قــدمياً وحــديثاً، وأ

ـا بعـض األ فـراد واهليئـات العلميـة املختصـة، وعلـى الفصل بعُد، وأن حماوالت تيسري قواعـد اإلمـالء وتوحيـدها قـام 
م عــّدة مقرتحــات مــن 1960و  1947عامــاً مــا بــني  12رأســها جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة الــذي درس خــالل 

مــع  أعضــائه وقــرارات ومالحظــات هليئــات علميــة مثــل : املــؤمتر الثقــايف للجامعــة العربيــة، وجلنــة اللغــة العربيــة يف ا
ذة اللغــة العربيــة بــدار املعلمــني العاليــة ببغــداد، وأســاتذة اللغــة العربيــة بــوزارة الرتبيــة والتعلــيم العلمــي العراقــي، وأســات

م الـيت وافـق فيهـا علـى 1960مـن ينـاير  12مبصر، ومع أن قراره احلاسم يف تيسري اإلمالء قـد تـأخر حـىت اجللسـة 
ـاالت، ما أقرته جلنة األصول من قواعد رسم اهلمزة، غري أن تلك القواعد مل  تأخذ طريقهـا إىل التطبيـق يف مجيـع ا

وأن اخلالف فيها ما زال قائماً بني أبناء البلدان العربية، بل بني أبناء البلد الواحـد . وأتبـع ذلـك ببيـان املبـادئ الـيت 
  التزمها فيما أورده، وهي :

  حتقيق اهلدف األول لإلمالء بأن يكون الرسم اإلمالئي مصّوراً للمنطوق . -
  بقاء على رسم املصحف على صورته، واقرتاح كتابة اآليات للطلبة بالرسم اإلمالئي املعاصر .اإل -
 عدم اقرتاح صور جديدة لإلمالء العريب، تبتعد كثرياً عن الصور املألوفة يف الرتاث العريب . -
 عدم إجازة أّي رسم إمالئي لكلمة خترج به عن القاعدة املقررة . -
ا .أالّ خترج املقرتح -  ات عن التوجيهات النحوية املرتبطة 
االسرتشاد بآراء األئمة السابقني، ومبا استندوا إليه يف ربط القواعد اإلمالئية والقواعد الصرفية والنحوية  -

.  
عــة علــى أبــواب اإلمــالء : اهلمــزة حبســب موضــعها، واأللــف اللينــة، املواضــع الــيت ناقشــها موزّ ذلــك مث أتبــع 

  ما التزمه . ا احلروف، وختمها بكلمة أخرية كّرر فيهوالزيادة واحلذف يف
  

  هـ :1354حسين والي  ) كتاب اإلمالء  ( * 

ألنـه مـذهب أهـل التحقيـق  لف حيثمـا وقعـتعلى أن األصل يف اهلمزة أن تكتب بصورة األصاحبه  نصّ 
والتســهيل يف لغــة أهــل  وإمنــا رمســت مــرة واواً ومــرة يــاء ومــرة حمذوفــة بــال صــورة علــى مــذهب أهــل التخفيــف والفــراء،
ويف أيام اخللفاء كانت اهلمزة احملذوفة ال يوضع يف حملها شيء، وأما وضع القطعـة يف حملهـا عنـد احلـذف  ، احلجاز 

  . كوضعها فوق الواو أو الياء بدل اهلمزة فهو حادث بعد حدوث الشكل مراعاة لتحقيق اهلمزة
دة ن ســكن مــا قبلهــا أو كــان واواً مشــدّ علــى الســطر إ وطرفــاً  ،رســم اهلمــزة وفــق موقعهــا أوالً قواعــد  أوردو 

 وأدة ولـــيس واواً مشـــدّ  ،إن كـــان مـــا قبلهـــا متحركـــاً  ،مضـــمومة، أو تبـــدل وترســـم حرفـــاً مـــن جـــنس حركـــة مـــا قبلهـــا
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، وتبــدل وترســم يــاء يف أربعــة مواضــعمواضــع ، وتبــدل وترســم واواً يف  ةثالثــمضــمومة، ووســطاً تبــدل وترســم ألفــاً يف 
  رة حبرف ( مفردة ) يف ستة مواضع .، وتكتب قطعة غري مصوّ مواضعأربعة 

  

  م1953) بشير محمد سلمو  قـاعدة األقوى لكل الهمزات  * ( 

اهلمزات يف وسط الكلمة ويف اكتشاف القاعدة اليت حتكم رسم كل  يفحبّق رائداً بشري حممد سلمو كان   
يشر إليه أحد ممن كتبوا يف قواعـد رسـم اهلمـزة مل أمهية قاعدته على و  )13(م 1953  عامنشر حبثه يف. وقد آخرها

د. رمضان عبد التواب أنه مل يطلع على خمتصره احلاوي لكثري من الفوائد، وأن حممـد أمـني شـوقي ونّص املرحوم . 
مع  مع الذي تبىن فيه مقرتحه .عرفه بالبحث وصوّ عضو ا    ره له، مث نشره مع قرار ا

م الهمزة في االبتداء باأللف، أما الهمزة المتوسـطة والمتطرفـة فينظـر رسـ : بتتلخص قاعدة األقوى و 
بلها ويحكـم لألقـوى ( الكسـرة فالضـمة فالفتحـة فالسـكون للحـرف الصـحيح ) ويرتـب قلحركتها وحركة ما 
ويصــبح الترتيــب بــالجمع بــين الحركــة والســكون والصــحة واالعــتالل علــى  . قــوى أيضــاً المعتــل بحســب األ

سكون الصوامت  الفتحة، –لف الضمة، سكون األ –الكسرة، سكون الواو  –سكون الياء  النحو التالي :
  ) كما أن الهمزة في آخر الكلمة تُعّد ساكنة .

مـن مثـل : استفاضـته يف تفصـيل اهلمـزة ملرحوم د. رمضان عبد التواب مالحظات على قاعدتـه قد أخذ او 
ــه  ملأنــه و الــيت قبلهــا ســاكن معتــل،  كراهيــة تــوايل األمثــال فوقــع يف خمالفــات ملــا هــو شــائع يف رســم إىل موضــوع  يتنّب

مــا اســتثناء مــن القاعــدة، وكــذلك  فكثــرت تنبيهاتــه واســتثناءاته، مــن ذلــك  ،مــزةاهل عــّده ( رءوف ) و ( بــدؤوا ) أ
مثـل ( ، وسـكوته عـن كتابـة ( شـئون ) وعـن كتابـة يف ثالثتهـا إذ مل يفطـن لتـوايل األمثـال، كتابته ( يقرأان ) بـألفني

   .بطئاً ) 
  

  كتاب ( قواعد مقترحة لتوحيد الكلمة العربية ) د. محمد علي سلطاني* 
  

يف محلت عنوانني متقاربني، أحدمها : املثبت  ،صدرت هذه القواعد يف كتّيب، يف ثالث طبعات
ألستاذ عز امصدرًة بتقدمي  م1995هـ/1415الفكر بدمشق محلته الطبعة األوىل الصادرة عن دار وقد ، العنوان

الدين البدوي النجار، وقد نّص صاحبها د. سلطاين يف ختم مقدمتها على ( أن هذا البحث قد نال موافقة 
باإلمجاع مع التوصية باعتماده أساسًا لتوحيد قواعد الكتابة واإلمالء من الوفود العربية املشرتكة يف ندوة مناهج 

الرياض يف رحاب جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف قدت بم ما قبل اجلامعي اليت انعاللغة العربية للتعلي
) محلته كّل من الطبعة  القواعد الموحدة في الكتابة واإلمالءهـ )  وثانيهما : ( 1405شهر رجب من عام 
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م وطبعة املكتب اإلسالمي يف بريوت، ودار النفائس 1989هـ/1410األوىل الصادرة عن مطبعة سفري، الرياض،
  م. 1989ض بالريا

والكتاب أو الكتّيب تضمن ما ُمسّي بدءًا بـ " القواعد املوحدة يف الكتابة واإلمالء " بالتعريف مث بـ " 
قواعد مقرتحة لتوحيد الكتابة العربية " بالتنكري، وهي يف صورتيها مجلة من قواعد الكتابة، قامت على بعض 

رسم العروضي، وحماكاة الرسم للصوت يف اإلثبات ال يف األسس، هي : عدم احتذاء الرسم القرآين، وجمانبة ال
  اإلسقاط، والتزام القواعد واطرادها، ونبذ االستثناءات.

على أن قواعد رسم اهلمزة يف الكتيب بدءاً ووسطاً وطرفاً، وإن وافقت املشهور من القواعد، انتهت إىل  
ا واملتطر  قدمني، من مثل فة، مما ال نظري له عند احملدثني واألشذوذات كثرية يف رسم اهلمزات املتوسطة وامللحقة 

 -فيآِن  -فـَْيأً  -ِعبًأ  -وضوًأ  -بْيأة  -ُهدوأُه  - مروأته  -هنيًأ  -شْيأيِن  -شْيًأ  -ُحطَْيأة  -ة َهْيأ -( ِعْبأيِن 
لحات وبعض بريآِن . . . ) فضًال عن عدم الدقة يف املصط -هيآت  - شاآ -يقرآِن مل يبدآ  -ضوآِن  -شيآِن 

ا األلف ) ومثل  ا الواو ، الفتحة مقعد مهز ا الياء، الضمة مقعد مهز العبارات من مثل ( الكسرة مقعد مهز
النّص على أن من مواضع مهزة الوصل ( أمر بعض األفعال الثالثية ) ومثل احلديث عن مواضع حذف مهزة 

ىل إثبات احلروف اليت تنطق وال تكتب كاأللف الوصل حتت عنوان ( أحكام رمسها ) كما تضمن كذلك دعوة إ
فضًال عن كتابة ( هاذه )   -ذالك  -البسملة ) وطرفاً ( هاذا  -إله  -وسطاً يف الكلمات املعروفة ما عدا ( اهللا 

ابنة ) باأللف، والواو الثانية يف ( داوود ) والالم الثانية يف األمساء املوصولة اليت تكتب بالم واحدة،  -ابن 
عوته إىل حذف الواو من ( عمرو ) . ومل يشفع هلذه القواعد شرُف الغاية ونبُل املقصد وما تقّدم من املوافقة ود

عليها باإلمجاع والتوصية باعتمادها أساسًا لتوحيد قواعد الكتابة واإلمالء، ومل يكن حظها أحسن مما تقّدمها من 
  التوحيد واجلمع على كلمة سواء . هَ لْ ستعمال بَـ ىل االفلم تأخذ طريقها إحماوالت التيسري والتوحيد، 

  

  . عبد الفتاح الحموز * كتاب ( فّن اإلمالء في العربية ) د

يـَُعّد هذا الكتاب أوسع كتب قواعد اإلمالء والكتابة املعاصرة حجماً، وأكثرها تضخيماً وتفصيًال وتوثيقاً 
م، وجل م معاجلة حملو  ،هود احملدثني من هيئات وأفرادورصداً، ومناقشًة جلهود األقدمني وآرائهم ومقاال اوال

 1070كبريين مبلغهما   ينأجز  مشكالت قواعد اإلمالء وصوًال إىل تقريبها وتيسريها وجتديدها . فقد جاء يف
صفحة، وظاهر أن مرّد هذا يعود إىل إقحام موضوعات من علوم أخرى ليست من موضوعات قواعد اإلمالء 

م وقواعدهم، فضًال عما فيه من  الستة اليت درج عليها م وبلدا معظم احملدثني على اختالف مناهجهم ومشار
املصادر واملراجع اليت سبق  ةصفحة، ويف قائم 50تضخيم وتكرار، ظهر جليًا يف فهرس احملتوى الذي استغرق 

  ) .   40-1/24معظمها على صورته يف الفصل األول ( 
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م عدلوا عن العودة إىل ينابيع اشتمل الكتاب على تقدمي أخذ فيه م ؤّلفه على َمن سبقه من احملدثني أ
م بعض املصنفات مثل ( املطالع النصرية ) نصر اهلوريين م جعلوا ُعمد  ،األقدمني، وآثروا النقل ممن تقدمهم، وأ

لعبد العليم و( نتيجة اإلمالء ) ملصطفى عناين، و ( سراج الكتبة ) ملصطفى طموم، و ( اإلمالء والرتقيم ) 
م :  أمهلت  إبراهيم ، مث عّدد مآخذه على جهودهم جاعًال منها دوافعه لتصنيف كتابه، وهي أن أكثر مؤّلفا
احلديث عن اخلط العريب وقضاياه، وعن أثر الرسم القرآين يف رمسنا االصطالحي، وخلت من التعليالت 

ت اإلصالح قدميًا وحديثًا وتقريبًا وجتديداً، وعن وحماوال ،والتأويالت، وتناست احلديث عن مشكالت هذا الفنّ 
العودة إىل املنابع القدمية استغناًء باملظاّن احلديثة، وعن إسهام أجدادنا القدماء يف فّن الرتقيم وأصوله وعالماته 

وأن أحداً مثل الفاصلة املثناة وغريها، وعن قضايا أخرى تدور يف فلك هذا الفّن كالضبط والنقط واألرقام العربية، 
من  احملدثني مل يستقِص مظاّن اخلّط واإلمالء العربيني قدميها وحديثها، وأنه جيب التصّدي لبعض دعوات التيسري 

ا التخريب، وأن شيوع األغالط الكتاب ة لدى الطلبة ينفرهم منها، مما اقتضى منه يوالتقريب اليت حتمل يف طيا
والتقريب، وأنه مقتنع بأن جناح أّي حماولة للتيسري والتقريب مرتبط اختيار وجه إمالئي واحد حتقيقًا للتيسري 

ُجتمع عليه الدول العربية، وأن مجيع ما سبق يقتضي أن يكون يف املكتبة العربية  ،بإصدار قرار سياسي عريب واحد
  مؤّلف جامع شاف جيمع مسائل هذا الفّن املختلفة، ويغين غريه من املظاّن.

ب يف مقّدمة وثالثة أبواب، أّما املقدمة فضمنها دوافعه إىل وضعه الكتاب، وأّما وقد جعل ماّدة الكتا
الباب األول فوقفه على اخلط وقضاياه موّزعة على فصلني، وجعل الباب الثاين ملشكالت اخلط واإلمالء العربيني 

الثالث مبسائل اإلمالء  وحماوالت التيسري والتقريب والتجديد قدميًا وحديثًا موّزعة على فصلني، وخّص الباب
املختلفة تعليًال وحتليًال، وضمنه أبواب قواعد الكتابة يف ستة فصول، هي عمدة هذا الكتاب وأصله، وأضاف 

خربته يف تدريس هذا الفّن،  فصًال سابعًا ضّم شتات مسائل متفرقة . وأودع اخلامتة أهم ما توّصل إليه مفيداً من
  هجه يف التعليل والتأويل .نابع األوىل، ومنامله إىل وعودت

وأما آراء الدكتور عبد الفتاح احلموز يف تيسري قواعد اإلمالء وتقريبها وجتديدها فقد بّثها يف الباب الثاين 
) الذي ضّمنه فصلني، عقد أوهلما ملشكالت اإلمالء واخلط العربيني، وجعل ثانيهما  فن اإلمالءمن كتابه ( 

تجديد قدميًا وحديثاً، وقد نثر كثريًا منها يف رصده حملاوالت احملدثني ممن صّنفوا يف حملاوالت التيسري والتقريب وال
. كما جند آراء د. عبد الفتاح احلموز مركزة يف حماضرة قدمها يف املوسم الثقايف الثاين  )14(الرسم اإلمالئي

مع اللغة العربية األردين (  تضمنت ما  )15() الشكل والخطقضايا الكتابة العربية : اإلمالء و والعشرون 
تواجهه العربية من حتديات، وما ينّفر املتعلمني منها، ومشكالت الرسم اإلمالئي وصعوباته من مثل : حذف  
كتابة بعض احلروف املنطوقة، وزيادة كتابة بعض احلروف غري املنطوقة، وتعّدد صور رسم اهلمزة، ومثلها األلف 

عض األصوات يف املخارج أو الصفات، وحذف بعض احلروف لدواع خمتلفة  اللينة، والفصل والوصل، وتشابه ب
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كالتقاء الساكنني، وتعدد الرسم اإلمالئي لبعض الكلمات املهموزة، مث ما يزيد من تلك املشكالت من ضعف 
القائمني على تدريس قواعد اإلمالء، وعدم تنبههم إىل مواضع األخطاء اإلمالئية، وضعف معرفتهم بأصول 

و والصرف، وازدواجية اللغة : الفصحى والعامية، وشيوع اللهجات، وقصر تعليم اإلمالء على املرحلة النح
االبتدائية، وعدم اهتمام عامة املثقفني باألخطاء اإلمالئية، وتأثر الطلبة واملدرسني برسم املصحف، يف الزيادة 

شاعة الغلط . كما تناول الكتاب أهم حماوالت واحلذف، والتاء املربوطة واملفتوحة، وإسهام وسائل اإلعالم يف إ
كتابة احلروف العربية، يف  فصل التيسري الرسم اإلمالئي، من مثل : استبدال احلروف الالتينية باحلروف العربية، و 

تيار مذهب من مذاهب وإلغاء األوجه املتعددة يف رسم اهلمزة واأللف اللينة، والزيادة، والفصل والوصل، واخ
  تبع ذلك برصد حماوالت تيسري الرسم اإلمالئي وتقريبه .وأ األقدمني .

  في تيسير قواعد اإلمالء :  رائهآوأهم 
كتابة األلف اللينة طويلة ( عصوية ) أيًا كان أصلها حتقيقًا للتطابق بني املنطوق واملكتوب، وهو   - 1

  رأي أيب علي الفارسي .
ا، مثل : الواو يف ( َعْمرو ) كما نادى به إلغاء احلروف املزيدة يف الرسم اإلمالئي غري ا - 2 ملنطوق 

ذا مصطفى جواد وحممد  -أويل  -ابن درستويه وعبد العليم إبراهيم، ومثل الواو يف ( أولو  أولئك ) كما نادى 
بة جة األثري وعبد العليم إبراهيم، ومثل األلف ( مهزة الوصل ) اليت تزاد كتابًة يف بدء الكالم ختّلصًا من صعو 

  النطق بالساكن.
 - اليت  - كتابة احملذوف يف الرسم اإلمالئي حتقيقًا ملطابقة املنطوق للمكتوب، كما يف ( الذي   - 3

  الذيَن ) قياساً على التثنية فيهما .
وين يف مثل ( رداًء ) ـاً : كالواو يف ( داوود )، وحذف ألف التنـًة ال نطقـحذف بعض األحرف كتاب - 4

  انطلق ) وحذف ألف البسملة . –استكتب  - ابن  - وحذف ألف ( اسم 
ا، ومن ( ـعدم حذف ألف من كّل من ( ها ) التنبيه مع أس - 5 ماء اإلشارة، ومن ( ذلك ) وأخوا

  لكن ) وغريها .
  الفصل والوصل يف األلفاظ املركبة، واألمساء املعربة، واألعداد . - 6
  :  ـ، وتتلخص برصد حماوالت التيسري يف رسم اهلمزة – 7
يف أول الكلمة ألفاً اهلمزة م أوصت أن تكتب 1947جلنة اإلمالء يف جممع اللغة العربية بالقاهرة  -

مطلقاً، ويف وسط الكلمة على حرف جمانس حلركة ما قبله، وعلى ياء إن كانت متوسطة مكسورة، وعلى حرف 
  من جنس ما قبلها إن كانت متطرفة .

مع العلمي العراقي : أوصى برسم اهلمزة املتطرفة منفردة مطلقاً . -   ا
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جلنة اإلمالء يف املؤمتر الثقايف يف اجلامعة العربية : أوصت برسم اهلمزة بدءاً ووسطًا وطرفًا وفق الشائع  -
  يف الكتابة .
على مذهب  إسهامات أخرى : دعت إىل أن تبقى أصول اهلمزة كما هي، وأن تكتب بألف مطلقاً  -

  الفراء، وأن تكتب بال صورة دائماً، فإن سبقها حرف اتصال كتبت على مطة ( نربة ) .
االعتداد وأرجعها إىل يف كثري من الكلمات العربية،  وراء تعّدد األوجهاألسباب المختلفة مث بّني 
اخلالفات النحوية ، أو الكراهية توايل األمث، أو  كثرة االستعمالأمن اللبس، أو   حتقيق أو ،بالعارض وعدمه

شباع، والغلط، واأللغاز واألحاجي، والتفخيم، والتوكيد، واإلوالضرورة،  الشذوذ، :مثل مسائل أخرى، أو والصرفية
  رسم املصحف .أو 

توحيداً  ، واالقتصار على واحد منها،ضرورة التخلص من تعدد األوجهد. عبد الفتاح احلموز إىل  ودعا
  أن : لقواعد الرسم، وذلك ب

نوعها : مبتدأة أو متوسطة أو متطرفة، وأيًّا كانت حركتها وحركة ما كان رسم اهلمزة على ألف أيًّا   - 1  
  قبلها .

  التخّلص من توايل األمثال حتقيقاً للتطابق بني املنطوق واملكتوب . - 2  
  كتابة األلف اللينة طويلة ( عصوية ) أيّاً كان نوعها وموضعها .  - 3  
  لزيادة يف احلروف ليطابق املنطوق املكتوب .إلغاء ا -  4  
  ليطابق املنطوق املكتوب  .  إلغاء احلذف ختفيفاً لكثرة االستعمال أو لتوايل األمثال -  5  
  كتابة احلرفني املدغمني حرفاً واحداً يف الكلمة الواحدة .  -  6  
  قصر الفصل والوصل على املواضع القياسية يف أشياء كثرية ذكرها . -  7  
  كتابة التاء املربوطة هاء يف كل األمساء .  -  8  
  كتابة ( إذْن ) بالنون .  -  9  
  قصر قطع مهزة الوصل على املواضع اليت يطابق فيها املنطوق املكتوب . -10  
  نقط الياء املعجمة، ليطابق املنطوق املكتوب . - 11  
  كتابة األلف املبدلة من ياء املتكلم طويلة ( عصوية ) .  -12  
  كتابة كّل من األلف والواو والياء اليت حتذف اللتقاء الساكنني .  – 13  
  إلغاء األلغاز والتعمية يف الكتب . – 14  
  التنبيه على الغالط اإلمالئية الناشئة عن اللهجات . – 15  

  

  واب  ـبـروان الـماألسـتاذ  جدول قواعد رسم الهمزة )    * (
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ا القياسيَة يستغر و جدوٌل يشتمُل على قواعد رسم اهلمزة،  ُق مجيَع مواضعها بدءًا ووسطًا وطرفاً، وحاال
عضو جممع اللغة العربية  األستاذ مروان البواب ه، وضعع احلاالتيتسم باالستقصاء والشمول جلميو والشاذة، 
ـ ( كتاب الفريوزآبادي الاية الطبعة السادسـة لملحق يف هذا اجلدول الة ـمؤسسة الرس ، وقد نشرتبدمشق

د. حممد حسان الطيان و أ.  اشرتك فيه" قواعد اإلمالء والعدد وعالمات الترقيمموس احمليط ) ضمن "القا
لدى  هذا الفنّ أفضل ما اطّلعُت عليه يف كتب  -فيما أرى  -مروان البواب ، وقد أفردته باحلديث ألنه 

ضمن مقرر ( قواعد اعد رسم اهلمزة يف تدريس قو  أفدت منهكما ويف قواعد رسم اهلمزة خاّصًة،   ،املعاصرين عاّمةً 
ا والدراسات اإلسالمية يف كلية الرتبية األساسية للمختصني الكتابة العربية )  من طلبة قسمي اللغة العربية وآدا
ضمن مقرر يف هذه الكلية األخرى من طلبة مجيع التخصصات  سواهملو م 2008م و 1993بالكويت ما بني 

بعض من أهل االختصاص الذين يدّرسون هذا العلم يف استحسنه وأفاد منه كثري  وكذلك، ( التدريبات اللغوية )
 لم أمسع منهمرجوت كثريين منهم بيان ما قد يعّن هلم من مالحظات على اجلدول، فعلى أين ، اجلامعات

  اعرتاضاً أو استدراكاً عليه. 
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  م1984شوقي النجار  ) الهمزة : مشكالتها وعالجها  كتاب (   *

، اهلمزة، والتخّلص مـن تعـّدد صـورهاإىل توحيد رسم صاحبه م ودعا فيه 1984اض يف الري الكتابنشر 
ن يصـحب ذلـك علـى أ )ترتيبهـا كان أيّاً كانت حركتها أو حركة ما قبلها، وأيّاً  (  ألف مطلقاً على  وذلك بكتابتها

ا، عنـه   عود فيمـا حكـاه الفـراءـحايب عبـد اهللا بـن مسـالصـ عملـهمـا معتمداً يف هذا علـى  ضبط اهلمزة لتسهيل قراء
رسم اهلمزة علـى ألـف إىل السـلف، فهـو مـذهب  أخذ عليه د. أمحد اخلراط نسبة وقد . يف كتابه ( معاين القرآن )

إلغــاء لألصــول والقواعــد شــذوذ و الطريقــة علــى مــا فيهــا مــن هــذه لبعضــهم كــالفراء، أّمــا اجلمهــور فلــيس كــذلك. و 
د. عبــد صــرح وقــد .  )16(إىل ضــبط لكــّل مهــزة يف العربيــة حتاشــياً للتعثــر يف القــراءة، ودفعــاً لاللتبــاس حتتــاج املعتمــدة

ال بـّد مـن تعميمهـا علـى لكـن أنه ال يرى يف الضبط مشـكلة، إذ ميكـن التغلّـب عليـه بوضـع عالمـة، الفتاح احلموز 
ــذه  مبــا فيهــا مــن خمالفــة لرســم املصــحف والكتابــة  الطريقــة مــع إقــرارهالكتبــة يف الــوطن العــريب، وعــّرب عــن إعجابــه 

ـــة يف التيســـري والتوحيـــد تشـــفع هلـــا وتســـوغ ـــا العربيـــة يف مجيـــع العصـــور، وذلـــك " ألن الرغب ها، إن كـــان ذلـــك مطلبن
  .  )17(وضالتنا "

على قاعدة املرحـوم د. رمضـان عبـد التـواب وعـّدها مـن أفضـل تلـك احملـاوالت وقد أثىن د. شوقي النجار 
: افتقارهــا إىل اجلديــد، فقــد اعتمــدت علــى مــا عرفــه  مــن مثــل اهلمــزة، مث نقــدها بعشــر مالحظــات، لةلعــالج مشــك

عدم و  ل إلغفاهلا قاعدة اهلمزة املفردة،وجود استثناءات، وعدم الشمو و القدماء من سكون اآلخر، وتوايل األمثال، 
أن املرحــوم د. رمضــان مل  غــري صــور رســم اهلمــزة، كلة تعــّددـمشــ وبقــاء ه؟ )بُــدِّ ؤَ ؤُ مثــل ( أَ  اطــراد فكــرة تــوايل األمثــال

  . )18(يوافقه على هذا، بل رّدها وفّندها
  

  أحمد طاهر حسنيند.    و  عبد العزيز نبويد. )  تيسير كتابة الهمزة  كتاب ( * 
  

د. رمضان عبد التواب إىل حّد بعيد، مث املرحوم يف قاعدة  تكما جاء  تضمن الكتاب قواعد رسم اهلمزة
مــع لعــام  ذلــك قــرار بعــد فــا الكتــابأورد مؤلّ  ، أحــدمها : لألســتاذ بمقتــرحين لكتابــة الهمــزةوأتبعــاه  ،م1960ا

مــع لقــرار حامــد عبــد القــادر، والثــاين لألســتاذ إبــراهيم مصــطفى، و  الــذي اعتمــد القاعــدة امليســرة م 1980عــام ا
وتــال ذلــك م 24/3/1980مــع واملــؤمتر يف مــة إىل جلنــة األصــول الــيت وافقــت عليهــا، مث وافــق عليهــا جملــس ااملقدّ 

) قواعـد رسـمها فـي العربيـة تـاريخ الهمـزة و (  هأعقبـ) مث  الجديد في تنظيم الهمزةتقرير األستاذ شوقي أمني ( 
علــى أين أرى أن قيمــة هــذا الكتــاب  بشــري حممــد ســلمو .ل ) األقــوى لكــل الهمــزاتقاعــدة ـ ( بــوخــتم الكتــاب 

  مقرتحات وقواعد أكثر مما ورد يف ماّدته وتدريباته .تكمن فيما نقله من قرارات و 
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   م1990 مصطفى التوني د .) الهمزة في اللغة العربية : دراسة لغوية  كتاب (  * 
  

 كتابة اهلمـزة يف العصـر قاعدة بشري حممد سلمو، وعّدها أفضل احملاوالت يف اعتمد صاحب هذا الكتاب
التواب بأن العنصر األساسـي اجلديـد لديـه تضـمنه حبـث بشـري حممـد  نقد قاعدة املرحوم د. رمضان عبداحلديث، و 

ز مبيزات، منها استغراق قاعـدة األقـوى لكـل اهلمـزات واحلركـات وسـكون الصـوامت، واطـراد ، بل فاقه بأن متيّ سلمو
مــع اعتمــاده علــى حبــث د. رمضــانو . عبــد التــواب تثناءات د. رمضــان ـقاعدتــه وخلّوهــا مــن اســ  أخــذ علــى قــرار ا

  مشوله واطراده . مع سلمو حممد  دون حبث بشري
  

  م1973فتحي الخولي   )اإلمالء وقواعد الكتابة العربية  دليل  كتاب ( * 
  

مع األول يف قواعد كتابة اهلمزة، وأخذ بقاعدة األقوى يف رسم اهلمزة املتو  سـطة ، ولكنـه مل اعتمد قرار ا
مـوجز أحـوال ب موضـعها بـدءاً ووسـطاً وطرفـاً حتـت عنـوان " ـسحبرسم اهلمزة قواعد وقد ّخلص  يطبقها يف كتابة .

  " . الهمزة
  

  م1988عبد السالم هارون  )  قواعد اإلمالء  كتاب ( * 
  

أورد يُعّد هذا الكتاب من كتب العلم املوجزة واحملكمة، اقتصـر فيـه مؤلفـه علـى األبـواب السـتة املشـهورة، و 
:  ، وذكرهــا وفــق موضــعها يف الكلمــةمــن التفصــيل والتشــعيبا كثــر فيهــأصــفحة،  15 حنــو قواعــد رســم اهلمــزة يف

( يوضـؤون ) معتمـداً يف هـذا علـى  -يقـرأان  -مل يأخذ بقاعدة كراهة توايل األمثال يف ( قـرأا و  وطرفاً ووسطاً، بدءاً 
  للشيخ حسني وايل .) كتاب اإلمالء 

  

  . عبد اللطيف الخطيب د) أصول اإلمالء  كتاب (  * 
  

 تاقتصـــر و  ،م1994ثالثـــة الو  م1986الثانيـــة و م 1983 ســـنة األوىل ث طبعـــات،للكتـــاب ثـــالصـــدرت 
ن فوجـدها يف مقدمتـه علـى أنـه نظـر يف كتـب املعاصـري مؤلفـهنـّص و ، املشـهورة السـتةاملوضوعات على أبواب ماّدته 

ى كتـــب يكمـــل بعضـــها بعضـــاً، علـــى أن لديـــه مآخـــذ عليهـــا مجيعـــاً، مـــن مثـــل : افتقارهـــا إىل التوثيـــق باإلحالـــة علـــ
املتقدمني، أو النقل عنهم، وإمهال اإلشارة إىل اخلالفـات، وعـدم التـدليل علـى اآلراء، والنقـل واملتابعـة والنسـخ دون 

مجــع مادتــه مــن كتــب النحــو والصــرف واللغــة ملتزمــاً إيــراد القاعــدة، مث أنــه  وذكــر التثبــت مــن مؤلفــات األقــدمني .
، هتمــاً ببيــان مــا ورد فيهــا مــن خــالف، مني، مث توضــيحها باألمثلــةإتباعهــا مبــا ورد فيهــا مــن النصــوص عنــد املتقــدم

ين من أخطاء أو ، ومنبهاً على ما وجده لدى املعاصر يف املنت، وبتوثيقها يف احلواشي ومعنياً بنسبة الفضل إىل ذويه
ة الــنشء الكتــاب حماولــة ال تــدعي االستقصــاء، غايتهــا تقليــل اخلطــأ يف كتابــنــّص علــى أن و  خــروج علــى القاعــدة .
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غـري أنـه  تفصـيًال وتوثيقـاً مجعـاً و ، وأكثرهـا املعاصـرة والكتاب على اجلملـة مـن أحسـن كتـب اإلمـالء قدر املستطاع .
  . حيتاج إىل إعادة نظر

  أحمد الخراط :  مالء العربي : المشكلة والحل ) د .كتاب ( الهمزة في اإل* 
  

  تضمن هذا الكتاب مجلة أمور : 
بة وغريهم يف قواعد اإلمالء والكتابة، وهي : كثرة اآلراء وتعّددها، وعدم بيان أسباب تعثر الطل -

استقرارها، وقصر تدريس اإلمالء على املرحلة االبتدائية، وإمهال التطبيقات عليها، وأثر الرسم القرآين يف  
  كلمات ختالف الرسم االصطالحي . 

  :   تقدمي مقرتحات تسهم يف حّل مشكة كتابة اهلمزة، وذلك بأن -
للتغّلب على تعّدد األوجه واآلراء، وذلك باعتماد مذهب من مذاهب  جنيز يف كتاباتنا وجهًا واحداً   - أ 

قرؤوا ) على ما فيه من توايل املثلني طردًا للقاعدة،  -القدامى، كأن جنيز رسم اهلمزة على واو يف حنو ( رؤوس 
آلراء كثري من القدامى واحملدثني، فضًال عن أن مثة فرقًا بني  وختّلصًا من تعّدد األوجه، وتسهيًال للقواعد، وموافقة

  اهلمزة، وهي تكأة، والواو .
نتخفف قدر اإلمكان من إحكام القاعدة، ووضع ضوابطها تقليًال للشواّذ واالستثناءات واحلاالت   -ب 
  اخلاّصة.

  

  :ى جوادمصطف وتيسير قواعدها وكتابتها) د .  بحث(وسائل النهوض باللغة العربية* 
  

وسائل النهوض عّد د. مصطفى جواد مشكلة رسم اللغة من أعوص املشكالت، وذلك يف حبثه (   
. ويرى أن إصالح الرسم يكمن يف كتابة األلفاظ العربية كما تلفظ، ) باللغة العربية وتيسير قواعدها وكتابتها

عل بعض احلروف متوسطة توسطاً عارضاً ما جيحتقيقاً للمطابقة بني املنطوق واملكتوب، على أن يستثىن من ذلك 
ا يف أول الكالم االستعالم ) إذ ال بّد من إثبات ألف الوصل فيهما -مثل ( االختيار  ، وكذلك ال يلتفت لثبو

  وال بّد هلذا من : إىل تأثري اإلدغام يف احلروف الشمسية ألنه عارض .
  إمهال كتابة التنوين، ألنه ليس من أصل الكلمة . -
 -الكن  -أوالئك   -هاؤالء   -هاذه  -( هاذا  من بعض الكلمات ادة األلف احملذوفة كتابةً زي -

  ذالك ).
تقرئني  –( يقرؤون  على حرف من جنس حركتهايف أول الكلمة على ألف، وكتابة غريها كتابة اهلمزة   -

  وما ] ) .أومأ [ أ –[ مل يقرا ] ( مل يقرْأ رمست على ما ُتسهل عليه ) فإن كانت ساكنة 
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  األثري :   محمد بهجةبحث ( رأي في إصالح قواعد اإلمالء ) * 
  

جة األثري يف حبث     مع اللغة العربية الذي )  رأي في إصالح قواعد اإلمالء(  هدعا حممد  أعّده 
  بالقاهرة إىل :

اس التطابق بني قطع صلة الكتابة بأقيسة النحاة وأصول الصرفيني وهلجات القبائل، وإقامتها على أس -
  .تستبني فيه القرينة ال يما رموزها، على أن يستعان بالشكل فاألصوات ورسم صورها أو 

من رسم اهلمزة على ألف بصورة واحدة يف مجيع أوضاعها كبقية احلروف، وهو مذهب الفراء  -
  األقدمني، واالستعانة باحلركات فيما أشكلت قراءته أو خفيت قرينته .

، وهو مذهب أيب علي الفارسي، وقد ( عصوية ) اللينة فيما فوق الثالثي وغريه طويلةكتابة األلف   -
  عّده الشيخ زكريا األنصاري هو القياس .

  :  مـقـتـرحـات أخـرى*  
كانت هناك حماوالت لباحثني آخرين سعوا جاّدين إىل توحيد قواعد رسم اهلمزة باالقتصار على وجه 

  منهم : واحد، واالستغناء عما سواه، و 
  إىل توحيد قواعد كتابة اهلمزة اعتماداً على قاعدتني :  راضي دخيلدعا األستاذ  -

  رمسها ألفاً يف االبتداء . -
رمسها يف غري االبتداء على حرف من جنس حركة ما قبلها إن كانت ساكنة، وعلى حرف من جنسها إن   -

  . )19(كانت متحركة
  ار على رأس العني ( ء ) رمزاً للهمزة أّىن وقعت .: دعا إىل االقتص إبراهيم مدكورد .  -
: دعا إىل كتابة اهلمزة على حرف جيانس حركتها إن كانت متحركة، وعلى  عبد اهللا العاليليالشيخ  -

  حرف جيانس حركة ما قبلها إىل كانت ساكنة، وسطاً أو آخراً .
  لف دائماً .: يرى إّما تكبري حجم اهلمزة، أو رمسها على األ أميل يعقوبد.  -
  

  : الءـد اإلمـواعـقالتجديد اللغوي الحاسوبي في   – 5    

ا، علــى تفــاوت    حققــت املعاجلــة احلاســوبية للغــة العربيــة إجنــازات مهمــة اســتغرقت علــوم اللغــة أو مســتويا
والتـــدقيق  أنظمـــٍة لــــ : التحليـــل الصـــريف، والنحـــوي، والـــداليل،وضـــع فيمـــا بينهـــا، فقـــد ّمت إجنـــاُز معـــاجَم حاســـوبيٍة، و 

اإلمالئــــي واللغــــوي، وحتويــــل الكــــالم املكتــــوب إىل منطــــوق، واملنطــــوق إىل مكتــــوب، وتصــــحيح األخطــــاء اللغويــــة 
ا وغريهم، والرتمجة احلاسوبية من العربية وإليها.   الشائعة، وتطوير برامج تعليم اللغة العربية للناطقني 
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ُ
وتطــويره  ومــا يقابلــه يف نظــام املــاكنتوش، wordيف نظــام الـــ د عتَمــإّن إجنــاز املصــحح اإلمالئــي احلاســويب امل

 ،الحقاً، جعله حبقٍّ من أهم وسائل أو أدوات توحيد الرسم اإلمالئي لدى مستخدمي هذا النظام من أبناء العربيـة
ــا جزئيــاً  موالدارســني هلــا لغــًة ثانيــًة، علــى اخــتالف شــرائحهم و  ،وغــريهم مــن النــاطقني  شــار ، وذلــك النتمســتويا

  .wordاستعمال احلاسوب، واعتماد مجيع أولئك على نظام الـ 
  

  األساس الذي يقوم عليه التدقيق اإلمالئي الحاسوبي : -أ   

يقـــوم نظـــام التـــدقيق اإلمالئـــي احلاســـويب علـــى قاعـــدة مـــن املعطيـــات أو البيانـــات، يعتمـــد عليهـــا املصـــحُِّح   
، و   تتضمن : هي اإلمالئيُّ
: وتشتمل على قواعِد رسم اهلمزة بدءاً ووسطاً وطرفاً، وقواعِد رسم األلف  ورةقواعد اإلمالء المشه  -

اللينـــة وســـطاً وطرفـــاً، واحلـــروِف الـــيت تُـــزاد يف الكتابـــة وال تُنطـــق، واحلـــروف الـــيت تُـــزاد ُنطقـــاً وال ُتكتـــب، ومـــا يكتـــب 
ترسـم التـاء فيهـا مربوطـة، وأنـواع مفصوًال من الكلمات واألدوات، وما يكتب موصوًال بغريه، وأنـواع الكلمـات الـيت 

  الكلمات اليت ترسم فيها اليت مبسوطة . 
قواعَد اإلمالِء موجودٌة حاسـوبياً يف التـدقيق اإلمالئـي، آيـة ذلـك اختيـار احمللّـل الصـريف رسـَم الكلمـاِت إن 

حـرف حسـب موضـعه يف ، إْذ يقـوم باختيـار الصـورة املناسـبة للخاصٍة فيـهُمعاِجلات اعتماداً على  املهموزِة صحيحةً 
ايــًة، كمــا يرســم اهلمــزة علــى الصــواب وفــق القاعــدة الــيت تنتظمهــا، مراعيــاً يف ذلــك موقعهــا  الكلمــة بــدءاً ووســطاً و

مــا قبلهــا يف آخــر وحركتهــا يف بــدء الكلمــة، وموقَعهــا وحركَتهــا وحركــَة مــا قبلهــا يف وســط الكلمــة، وموقَعهــا وحركــَة 
 -ملجـآِن ) ( بـَدأ  –هيئَـة  –مـروَءة  -قـراَءة  –ُسـْؤل  –ُسـِئَل  –كـرام ) ( ُسـَؤال إِ  -أُّم  –الكلمة، مثل : (َأخذ 

شــيئاِن ) علــى املشــهور مــن قواعــد اإلمــالء املعاصــرة، فــإن ورد رســُم الكلمــة  –شــيئاً  –شــْيء  –قــارِئ  –تكــاُفؤ 
  . أمحر متعرّج خالف ما جاء يف تلك القواعد اإلمالئية املعتمدة،  نّبه احلاسوب على ذلك، برسم خط

 حتكـــم إجـــراءاتقواعـــد عامـــة  يعتمـــد التـــدقيق اإلمالئـــي احلاســـويب علـــى:  قواعـــد الضـــبط بالشـــكل  -
  من مثل :  الضبط بالشكل الصحيح،

مجيع حـروف الكلمـة تقبـل الضـبط باحلركـات الـثالث ( الفتحـة والضـمة والكسـرة ) والسـكون والشـدة،  *
  بالسكون وال بالشّدة وال بعالمة التنوين .ما عدا احلرف األول فإنه ال يقبل الضبط 

وال ) الكسـرة -مة الضـ -اكنة أبداً، ال تقع أوًال، وال تقبل الضبط بأّي حركة ( الفتحة ـاأللف املّديّة س *
، ) . وهي حتمل عالمة تنوين النصب إذا وقعت طرفاً جتاوزاً ٌ◌ٍ◌ – ( تنوين الرفع واجلرب ّ◌ ) وال-بعالمة الشدة ( 

  .  )20(الذي يسبق التنوين احلرفعلى يف موضع رمسه ألن األصل 
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ال يتكــرر احلــرف األول يف أصــل حــروف الكلمــة، فــال يكــون احلرفــان األول والثــاين مــن جــنس واحــد،  *
) مـا مل يكـن احلـرف األول مـن السـوابق أو حـروف املعـاين  ممـص –ششـر  -يـيص  -ثثس  -ققد  -مثل : ( ترت 

  ييسر ) . –برباعة  –أأنت  –ككرسي   -للحم  –ووعد  –املفردة، مثل ( ففرح 
خمالفة األصول الفنية الطباعية، مثل : عدم ترك فراغ بني الكلمات مثل ( هـذارّدحمكم : هـذا رّد حمكـم  *

. (  
  ادرسو ) . –مل يدرسو  –نقصان بعض حروف الكلمة، مثل ( درسو  *

حبــث   -عرفــف   -مثــل ( مسمــع  * التكــرار يف احلــروف ضــمن الكلمــة، ويف الكلمــات ضــمن اجلملــة، 
  حبث ) .

  املعاججم ). -* زيادة حرف أو أكثر على حروف الكلمة خلطأ طباعي أو غريه ، مثل ( فيلسووف 
ـــا ( :  ةـج الكلمـــة العربيــــالقـــوانين الصـــوتية الناظمـــة لنســـ - اقـــرتان احلـــروف ( ائتالفهـــا ) أو عـــدم اقرتا

بال فاصل بني احلرفني، أم بفاصل بينهما، وهي علـى اجلملـة قـوانني  تنافرها ) ضمن الكلمة سواء وقع ذلك مباشراً 
عـرف وإن   -وهـذه القـوانني قانون صويت، تنتظم أحكام نسج الكلمـة يف العربيـة .  مئةحمّددة ومقّننة، مبلغها حنو 

َعـّرب : أصحاب املعـاجم وأربـاب  أكثَرها األقدمون من علماء العربية مثل
ُ
مجَعهـا ودراسـتها استقصـى  -البالغـة وامل

أصحاُب التعمية واستخراج املعمى، يقدمهم الفيلسوف الكندي يف مؤّلفه ( رسالة يف استخراج املعمى ) اليت تـَُعّد 
  . أقدم مدّونة يف تاريخ حضارات العامل  David khanديفيد كان   كبري مؤرخي التعمية يف العامل  بشهادة 

  : )21(وف يف (رسالة الكندي يف استخراج املعمى)يبّني اجلدول اآليت ما ال يأتلف من احلر 
  

  عديمة االئتالف –الثنائيات    ماال يأتلف معه  الرمز  الحرف

  س
  

   ظ ض ص  ذ ث
   س ظ س ض س ص  س ذ س ث
   ظ س ض س ص س  ذ س ث س

  ث
  

 س ظ ض ص  ز  ذ
 ث س ث ظ ث ض ث ص  ث ز  ث ذ
 س ث ظ ث ض ث ص ث  ز ث  ذ ث

           ث ش           ش    ث

  ذ
  

 س ظ ط ض ص  ز
  ذ س  ذ ظ  ذ ط  ذ ض  ذ ص  ذ ز
  س ذ  ظ ذ  ط ذ  ض ذ  ص ذ  ز ذ

          ذ غ  ذ ش         غ ش    ذ
  س ز  ز س  ظ ز  ز ط  ص ز  ز ص       س ظ ص    ز
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          ز ض  ز ش         ض ش    ز
            ط ز           ط    ز
 ظ ص ص ظ ط ص ص ط ض ص ص ض       ظ ط ض    ص
         ص ش ص ج         ش ج    ص
            د ص            د    ص
 ش ض ض ش ظ ض ض ظ ط ض ض ط       ش ظ ط    ض
           ض ق           ق    ض
            د ض            د    ض
  د ظ  ظ د  ج ظ  ظ ج  ط ظ  ظ ط        د ج ط    ظ
      ظ خ ظ ش  ظ ق  ظ ح     خ ش ق ح    ظ

  ج
  

       ق غ ط
        ج ق  ج غ  ج ط
        ق ج  غ ج  ط ج

  ح غ  ح غ  ع ح  ح ع  خ ح  ح خ       غ ع خ    ح
          غ خ  خ غ           غ    خ
            ع خ           ع    خ
          د ط  د ز         ط  ز    د
            س ش           س    ش
          غ ع  ع غ           غ    ع
            ق غ           ق    غ
  

بالتقدمي  ماال يأتلف 
 والتأخري

 بالتقدمي ماال يأتلف 
 بالتأخري ماال يأتلف 

  
لى حروف اهلجاء، أو حسب أطواهلا، مث جتـري مطابقـة أو مقابلـة  مرتبًة عقوائم بالكلمات المكتوبة   -  

ـــا، ومـــا مل يـــرد يف قاعـــدة املعطيـــات هـــذه فإنـــه يـَُعـــّد خطـــًأ، مثـــل الكلمـــات التاليـــة الـــيت وردت يف  كلمـــات الـــنّص 
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ـا خطـأ برسـم خـط أمحـر حتتهـا،  ـا،مث تضاعيف البحث، فقد نّبه التدقيق اإلمالئي علـى أ  جـرى تزويـد القـاموس 
 –النََّصـــَفة  –مائـــة  –بينهمـــا  –األقـــدمون  -احلاســـوبية  –احلاســـويب  –فأصـــبحت صـــحيحة معروفـــة ( حاســـوبياً 

 –تنتظمهــا  –تنــامى  –بيبلوغرافيــا  –موضــوعات  –كيمــا   –مــري  – ُفُشــّو األغــالط  - إعجــام –االختصاصــية 
  . ) . . . -قَرُؤا  –مْسُؤول  –واملصطلحية  –أوالت  –السموات  –والزيادات 

  

  مميزات التدقيق اإلمالئي الحاسوبي :  -ب   
  

  يتمّيز املدّقق اإلمالئي احلاسويب بـ :  
وفــق رغبــة املســتعمل  لتــدقيقيقــوم باو ، اشــتماله علــى تــدقيقني، أحــدمها : إمالئــي، واآلخــر : حنــوي - 1

ئـي يقـوم بالتنبيـه علـى مـا كـان منفردين أو جمتمعني . ففي التـدقيق األول اإلمالبتطبيق النظامني اإلمالئي والنحوي 
ـــا ليســـت يف القـــاموس املعتمـــد لديـــه، ويقـــّدم ثالثـــة  خطـــًأ برســـِم خـــطٍّ أمحـــَر متعـــرٍّج حتـــت الكلمـــة، ويـــنّص علـــى أ
خيــــارات : التجاهــــل مــــرة واحــــدة، أو جتاهــــل الكــــّل، أو اإلضــــافة إىل القــــاموس، وهــــذه الثالثــــة ميــــزة مهمــــة، جتعــــل 

م. ويُتبـع مـا سـبق بـبعض االقرتاحـات: القاموس لديه قابًال لإلغناء وا إلثـراء مـن املسـتخدمني علـى تفـاوت مسـتويا
  التغيري، أو تغيري الكّل، أو تصحيح تلقائي. 

ويف التــدقيق الثــاين النحــوي يقــّدم يف الــذيل إمكانيــَة إجــراِء تــدقيٍق حنــوّي، وعنــد اختيــاره ينبّــه علــى اخلطــأ 
يعطـي يف االنتقـال إىل اجلملـة التاليـة. و  ارين: التجاهل مرة واحدة، أوبكتابة الكلمة باللون األخضر، مع تقدمي خي

" رمبـا حتتـاج  معلقـاً عليهـا بــ  االقرتاحات حتتها خياري التغيري أو التفسري، على أنه قد يقف عند كلمات صـحيحة
 ينّبــه عليــه، وذلــك لــي، والهــذه العبــارة إىل مراجعــة " . ويف أحــايني غــري قليلــة رمبــا ال يقــف عنــد اخلطــأ النحــوي اجل

  بسبب ارتباطه بالداللة واملعىن واإلعراب، ومثله كثري .  لصعوبة اكتشافه
دقّـًة مـن النظـام التـدقيق اإلمالئـي  ما يتميّـز بـهوال خيفى على ذوي االختصاص وغريهم من املستخدمني  

ة ولغويــة وصــوتية حمــددة، وتعقيــد النضــباط األول يف قواعــد إمالئيــوذلــك نظــام التــدقيق النحــوي، خالفــاً لفاعلّيــة الو 
  .وارتباطه مبا تقّدم الثاين وصعوبته 

بعـض نظام التدقيق اإلمالئي بأنظمة التحليل النحوية والصرفية احلاسوبية، يؤكد ذلك ارتباط ارتباط  - 2
ملفـردة إذا اتصـل ، وأكثر ما يتجّلى ذلـك يف رسـم اهلمـزة املتطرفـة اوالصرفية واللغوية قواعد اإلمالء باملعارف النحوية

 -مسـاء  -، مثـل ( بنـاء يف السـياق، أو حالتهـا اإلعرابيـةا ضمري، فرتسم على ثالث صور حبسب موقع الكلمة 
) تقــول يف مثــل ذلــك : ( بنــاؤه عــاٍل، وشــاهدُت بنــاَءه، وأُعجبــت ببنائِــه ) و ( طــاب مســاؤُكم، وأســعد دواء . . .

  .على دواِئَك ) ُؤك ناجع، وتناولَت دواَءَك، وحاِفظْ اهللاُ مساءَكم، وأكرِْم مبساِئكم ) و ( دوا
  

 ما يحتاجه نظام التدقيق اإلمالئي الحاسوبي : -ج   
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يف أدائــه يعتمــد  ،إىل إجنــاز ِعــّدة أنظمــة لغويــة حاســوبيةحيتــاج عمــل مــدقق اإلمــالء احلاســويب  ال شــّك أن     
  عليها، يتصّدرها :

اسـوب فيهــا بضـبط النصـوص بالشـكل التـام، وهـو مــا مل وجـود نظـام تشـكيل آّيل للنصـوص، يقـوم احل  -
دقيـق، وذلـك ألن قواعـد رسـم اهلمـزة تعتمـد علـى الضـبط بالشـكل، أي علـى معرفـة احلركـات، إذ  حنو يتحقق على 

كــان رُمسهــا أوًال يــرتبط مبعرفــة حركتهــا، وكــان رُمسهــا وســطاً يــرتبط مبعرفــة حركتهــا وحركــة مــا قبلهــا، وكــان رُمسهــا طرفــاً 
ـا تقتصـر علـى  يعتم د على معرفة حركة ما قبلها. وملا كانت العربية تتسم باالختزال واالقتصاد يف نظام الكتابة، أل

كتابة حروف املّد ( املصّوتات الطويلـة ) وحـدها، خالفـاً للغـات األجنبيـة، لـذلك تكتـب يف األصـل غـري مضـبوطة 
ا مــن لَــْبس بالشــكل إالّ لــداٍع يقتضــي الضــبَط بالشــكل كّليّــاً أو جزئيــاً  ، حتقيقــاً للدقّــة يف القــراءة، ونفيــاً ملــا قــد يشــو

وإن كـــان بعيـــَد األثـــر يف فهـــم  -جيعـــل ذلـــك التـــدقيق اإلمالئـــي لـــيس دقيقـــاً. وأّمـــا الســـياق فهـــو  ســـبق. ومـــا  وحنـــوه
 فلن ميّكننا وحده من اكتشاف الوجه الصحيح لضبط الكلمات .  -النّص، واملساعدة يف ضبطه بالشكل 

ماد النظام احلاسـويب للضـبط بالشـكل علـى فهـم النصـوص وداللتهـا، وعلـى معـارف حنويـة للضـبط اعت  -
اإلعرايب ألواخر الكلمات املعربة، وعلى معارف لغوية وصرفية لضبط األبنية واألوزان يف األمساء واألفعـال، وهـو مـا 

 . على حنٍو دقيقمل يتحقق 
كـالم مكتـوب آليـاً، وهـذا يعتمـد علـى الضـبط بالشـكل   وجود نظام يقوم بتحويـل الكـالم املنطـوق إىل  -

التام للكالم املنطوق، كيما خيرج مكتوباً وصحيحاً وفق قواعد اإلمالء املعاصرة املوحـدة أو الشـائعة يف أقـّل احلـدود 
.  

وجــود أنظمــة حتليــل حنويــة وصــرفية ودالليــة، وذلــك الرتبــاط معــارف املنظومــة اللغويــة، وارتبــاط بعــض   -
  إلمالء ببنية الكلمة صرفياً، وبوظيفتها يف السياق حنوياً، وباملعىن الذي تدّل عليه أو حتتمله داللياً.قواعد ا

الت صــــرفية ) تتعــــّرف بنيــــَة لِّــــومــــن اجلــــدير باإلشــــارة إليــــه أن يف العربيــــة أنظمــــًة للتحليــــل الصــــريف ( مُح◌َ 
. أّمـا أنظمـة ، تتضـمن اجلـذورعلـى قاعـدة معطيـات الكلمة، وما طرأ عليها من تغيري حـذفاً وزيـادًة وتبـديًال اعتمـاداً 

صعوبة التحليل النحوي، واعتمـاده علـى املعـىن ا تقّدم من التحليل النحوي فلم تبلغ هذا املستوى املتقّدم، وذلك مل
والصـــرف والداللـــة . وأّمـــا أنظمـــة التحليـــل الدالليـــة فمـــا زالـــت ضـــعيفة، وهـــي تقتصـــر علـــى دالالت بعـــض احلقـــول 

  تطبيقات املعاجلة احلاسوبية للغة العربية مثل الرتمجة اآللية .العلمية يف 
  

  مالحظات على التدقيق اإلمالئي الحاسوبي :  -د 

 ، يتصّدرها :نظام التدقيق اإلمالئي احلاسويب ؤخذ علىمثّة مالحظ ت
    –َع مثل ( مسََ  حنويةً لغويًة أو كانت أو   يف اكتشاف أخطاء الضبط بالشكل إمالئيةً كبري قصور    -
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 ) .أنيت سعيدٍة  - بالِعْلُم نرَفَع جمُدنا  –قرأُت ِكتاُبَك  –فَِتَح 
: منهـا، ألسـباب عديـدة، إليهـا جمانبة الصواب يف كثري من األخطاء الـيت يشـري التـدقيق اإلمالئـي احلاسـويب  -

ا املخزنـة يف املعجـم ( قاعـدة املعطيـات ) أو زيـا عدم وجود الكلمة على صورةٍ  أو  ،دة حـرف أو أكثـرتطابق صـور
  يف املعجم العتبارات فنية حمضة. عما ،نقصان حرف أو أكثر

احتياجـــــه إىل نظـــــام حاســـــويب يكشـــــف األخطـــــاء اللغويـــــة الشـــــائعة يف الكتابـــــة علـــــى مســـــتوى املفـــــردات   -
  يقوم بتحديدها، وتصحيحها، وتقدمي البدائل املمكنة . و والرتاكيب، 

  

  :د اإلمالء ( اإلنترنت ) وقواعالشابكة   -هـ  
  

ذات أثــر   -بــال ريــب -وهــي علــى الشــابكة ( اإلنرتنــت ) تعــىن بتعلــيم قواعــد اإلمــالء، كثــرية هنــاك مواقــع  
يف توحيد الرسم اإلمالئي، ونشر الكتابة الصحيحة والوعي اللغوي، وتقليل األخطاء لدى الكاتبني من طلبة كبري 

  : لعل من أمههاومثقفني، 
ل معظـم قواعـد يشـموهـو   power pointبربنـامج البوربوينـت  اً عرضـمن يتض : الشامل في اإلمالء -

  ملتقى الرتبية والتعليم على الرابط :موقع  اإلمالء يف العربية .
www.box.net/shared/i6ekhyc084  

 
  على الرابط :  صخرشركة من :  أسطوانة تعّلم اإلمالء -

www.arabswell.com/vb/ 
 www.zshare.net/download/7374220dc2a199/  
www.zshare.net/download/73749830142dbe 

 
ــا مــن نقــاط الــربط قواعــد اإلمــالء علــى الشــابكةعــرض هتمــة بمواقــع أخــرى كثيــرة م – ، ميكــن انتخا

فقــد انتهــى مبلــغ  google الكثــرية املتعلقــة بقواعــد اإلمــالء والكتابــة العربيــة يف حمركــات البحــث املشــهورة مثــل  
 " قواعـد الكتابـة. وبلغــت مجلـة روابــط مصـطلح " موضـع  26500إىل فيـه "  مـالءقواعد اإلروابط مصطلح " 

. ومعلـوم أن هـذه األرقـام تشـري موضـعاً  51" فبلـغ  د الكتابـة العربيـةقواعـ. وأمـا مصـطلح "  موضع 9130فيه 
 عنـوان ، سـواء وقـع ذلـك يفذلـكك البحـث علـى أّي صـورة كـان إىل عدد مرات دوران هذا املصطلح يف مدونة حمرّ 

استعراضها يقف الباحث على أمساء املواقـع الـيت ظاهر أن . و مع ما قد يقع فيها من تكرار ،موقع أو مادة محبث أ
  ُعنيت بتعليم قواعد اإلمالء أو تيسريها أو جتديدها، وهي غري قليلة، جتاوز العشرات .

  ة النصوص . قواعد الكتابة العربية باستعمال برمجيات معالج ة :النقطة والفاصل  -
 www.graphics4arab.comجرافيكس للعرب                             
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  برعاية مؤسسة احلرف العريب .     
  م .2007كلية املعلمني يف مكة املكرمة، التعليم األلكرتوين      

م، 2005، إصدار  CDطوانة ـأس على جمموعة من املختصني، : إعداد موسوعة اإلمالء العربى -
 ،ة غري التقليديةـائل التعليمية املتطورة واألدوات التعليميـالوسهذا الربنامج من ويـَُعّد يفة للكمبيوتر، القاهرة . خل

  ويتميز بـ : . سلوب يتميز باليسر والسهولةأاللغة العربية ب طفال قواعد اإلمالء يفاأليقوم بتعليم وهو 
والتصحيح، ة ـميكن الطالب من اإلمالء والكتابهو ني وتربويني، و ـمن متخصص ارهاـة اختيـوفرة ماّدته العلمية، ودقّ 

تويات ـاملة على كل الدروس يف مخس مسـقات شـد اإلمالء، ويتضمن تطبيـحة مجيع قواعـور املوضّ ـرح بالصـويش
وهو ة عليها بصوت املسـتخدم، ـة ميكن اإلضافـوجرى تزويده بقطع إمالئية، بالصوت والصورة، ـمتدّرجة الصعوب

. مدرسة يف ُعمان 45ه على ـب كّل األعمار واملراحل، وجرى تعميمـىل ذلك يناسإ  
  ].2املدقق اإلمالئي احلر اآلخر [ Aspell :.المدقق اإلمالئي العربي الحر -

Soumis par                                kebdani le Lun   
يهدف إىل إنشاء قاموس عريب للتدقيق اإلمالئي وتطوير وظائف برجمية تعاجل رقمياً : مشروع  أيسبل  ]1[ 

الذي  Hunspellاملشروع على خوارزم الربنامج احلر هانسبل  شتقاقية. يعتمدالخصوصيات اللغة العربية ا
  ] 1ل من الذي يقدمه أسبل [ضللغة العربية أفيظهر تالئماً مع خصائص ا

  /http://perso.menara.ma/~kebdani/ayaspell-dicموقع مؤقت: 
  /http://ayaspell.blogspot.comاملدونة: 

  http://groups.google.com/group/ayaspell-dicالقائمة الربيدية: 
  : ] أهم برامج التدقيق اإلمالئي احلرة2[

Hunspell (us): http://hunspell.sourceforge.net/  
Aspell (us :(http://aspell.sourceforge.net  

  مشروع غوغل للمدقق اإلمالئي العربي:  -         
http://sourceforge.net/projects/arabic-spell/  

  د المعيارية : ُسـبُـل توحيد قواعد اإلمالء حسـب القواع – 6
  

على اختالف ، توحيد قواعد اإلمالء يف ضوء اجلهود السابقة للهيئات العلمية واألفراد تبّني مما سبق أن
وأن االختالف لدى األقدمني غاية األمهية، بل يتصّدر قائمة قضايا اللغة العربية املعاصرة، يف مطلب هو  ،صورها

ع آراء الفريقني ومذاهبهم يف رسم اهلمزة الجتمع لديه ة، ولو رصد املتتبِّ واحملدثني أكثر ما وقع يف قواعد رسم اهلمز 
قدٌر كبري من اآلراء، بدءًا من رمسها على األصل وفق ما تسّهل عليه، ومرورًا برمسها على ألف أّىن وقعت، وفاقاً 



 42

أو ( ء ) يف مجيع املواضع، مها قطعة مفردة ـمسعود فيما نقله الفراء عنه يف ( معاين القرآن ) أو رس بناللصحايب 
املتوسطة واملتطرفة، أو على حرف يناسب أقوى احلركتني يف املتوسطة، ويناسب على قاعدة األقوى يف اهلمزات 

قبلها إن  حركة ما قبلها يف املتطرفة، أو على ما يناسب حركتها إن سكن ما قبلها، أو على ما يناسب حركة ما
وقد ظهر جليًا أن بعض تلك اجلهود تضمنت مقرتحات مهمة، خرى . من اآلراء األ سكنت، إىل غري ذلك

ا من ميكن أن تكون مع غريها أساسًا لقواعد إمالئية موحّ  دة ومعيارية، تيّسر قواعد اإلمالء، وتنفي عنها ما شا
من  املشكالت اليت تقّدمت، وحتافظ على املبادئ واألصول اليت جيب ألن تراعى يف وضعها، وتتجاوز املوروث

د األوجه واآلراء، باختيارها وجهًا واحداً، واالحتفاظ بغريه من الوجوه واآلراء والتفصيالت لذوي االختصاص تعدّ 
م، زِ لْ سي مُ وغريهم من املهتمني، على أن ذلك وغريه لن يكون كافيًا لتحقيق التوحيد، إذ ال بّد له من قرار سيا

  ليا .لطة سياسية عُ تصدره سُ 
  فهي :  بحسب القواعد المعياريةوفقها يمكن توحيد قواعد اإلمالء األسس التي أما  

اإلفادة من مجيع اآلراء الصائبة اليت وردت يف املقرتحات كتبًا كانت أو حبوثًا أو قرارات،       – 1
  راعى .ال خيرج على املألوف، وال خيالف األصول اليت جيب أن تُ ق التوحيد، و حيقّ واختيار أفضلها، مما 

  يكون األسهل، وترك الوجوه األخرى للمختصني وسواهم .على أن ختيار وجه واحد، ا – 2
  السعي إىل حتقيق التطابق بني املنطوق واملكتوب ما أمكن ذلك . – 3
  احلرص على جعل القاعدة مّطردة، وقصر حاالت الشذوذ عن القاعدة على أقل عدد ممكن . – 4
  أمكن ذلك، وصًال للحاضر باملاضي . احملافظة على صور الرسم املألوفة ما – 5
  عدم الفصل بني قواعد اإلمالء وغريها من علوم العربية يف املواضع اليت تعتمد فيها عليها . – 6
ا أحد األقدمني ،اآلراء الشاذةجتنب  – 7 قواعد  يف توحيد اإلخفاقملا سيؤديه ذلك إىل  ،وإن قال 

   .اإلمالء
ا، مما وافق األسس املتقدمة، واألخذ به.تقدمي األشيع استعماًال يف  – 8   البلدان العربية مشرقها ومغر
اعتماد قواعد اإلمالء من اهليئات العلمية املختصة، مث استصدار قرار سياسي يفرض التزامها  – 9
  وتطبيقها .

  

:

م جهود احملدثنيأبرز  فيما سبق علىاحلديث  اقتصر هم دون ذلك، وقد  عّمن وراءهم ّممن استغناًء 
وأن ، كانوا أو هيئاٍت علمية  أفراداً  أن قواعد اإلمالء أو الكتابة شغلت حّيزًا كبريًا من اهتمام احملدثني بدا واضحاً 
اوتباين حجومها، وفرة عددها، على و املتقّدمة،  على اختالف صورهاجهودهم  سواء  ،وتنوّع أهدافها وغايا
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مل تسلم من النقد، ومل ترَق إىل أن تكون معيارية أو موّحدة،  جتديداً = لقواعد اإلمالء، أم تيسرياً أم أكانت تقريباً 
يف البلد الذي صدرت أخذ طريقها إىل التطبيق والتنفيذ سواء، ومل ت جتمع الكاتبني واملتعّلمني واملعّلمني على كلمةٍ 

ا مل  ومل تكن شاملة،بقية البلدان العربية،  بـَْلهَ ه، في ، ومل مجيع أبواب قواعد اإلمالء وقضاياه ومشكالته تستغرقأل
فضًال يف عموم الدول العربية، يف بلد أو يف جمموعة بلدان، أو عليا م من سلطة سياسية زِ لْ منها بقرار مُ  حيظ أيٌّ 

دة والنقص، والزيا، والصواب واخلطأ، واإلخفاقالتوفيق  من حيث  حظوظهميف تفاوت  بني احملدثني من عّما
  . عدمها والشهرة و 

ا إىل  اجلهودمعظم تلك جلّيًا أن وظهر  جتديدها   وأو تيسريها أقواعد اإلمالء تقريب اليت سعى أصحا
حتقيق املطابقة بني املنطوق : ، مثل ، وشواهدوضبطاً كانت تتغّيا غايًة تسعى وراءها، تلتمس حتقيقًا هلا، وتأييداً، 

مكروه ال ممنوع، إذ  يف جتنب الوقوع  ا، أوأو رّدهواحد منها اهب األقدمني، واختيار النظر يف مذواملكتوب، أو 
أو الرغبة يف الوصول إىل توحيد لقواعد الرسم اإلمالئي، كان ال مفّر منه يف مواضع، وهو كراهية توايل األمثال، 

اية لتعدّ  أو بس، ل، أو حتقيقًا ألمن الستعمالاحلذف ختفيفًا لكثرة االد الصور، والوجوه، واالختالفات، أو تضع 
أو إيثار ، التقريب وأالتيسري  وأالرغبة يف التجديد ختليصًا للقواعد من الصعوبة والتعقيد والتداخل فيما بينها، أو 

ال جعلتهما من خصوصية، والَعروض املصحف ُكلٍّ من  يمتابعة رسم املصحف لدواٍع شّىت مع اإلقرار مبا خلطّ 
  . يقاس عليهما
عدم جناح تتابع وِقَدمها، و وصعوبتها، ، إليها مضت اإلشارةمشكالت الرسم اإلمالئي اليت  كثرةإن  

ا غري قابلة للحّل، أو مستحيوغريه ال يعين ذلك  والت إصالحها،حما وإن كانت مثل  - العربية ف، ل حّلهاأ
لوجود حروف تزاد كتابة  نطوق واملكتوب،ام بني صوريت املتفتقر إىل التطابق التاحلية املعاصرة غريها من اللغات 

مشكالت الرسم  قادرة على معاجلة –يف العربية قليل ومنضبط  غري أنهتزاد نطقًا وال تكتب،  أخرىوال تلفظ، و 
الرسم اجلائزة يف طوائف من  ، وتعّدد وجوهحبسب موقعها صور رسم اهلمزةد اإلمالئي األخرى، وعلى رأسها تعدّ 

اتالفات واآلراء، وحذف بعض احلروف ، وكثرة االخالكلمات وجود أحكام خاّصة بالفصل والوصل ، أو أو زياد
كثرة األخطاء اإلمالئية أو صرفية أو لغوية، و  حنويةٍ  وارتباط بعض قواعد اإلمالء مبعارفَ بني بعض الكلمات، 
الناشئ عن ْبس اللّ ووجود ، إقصاءً  وأإضعافًا منافسًا أو يف الفصحى  العاميات واللهجاتالشائعة بسبب تأثري 

هو غاية ىل قواعد موّحدة ومعيارية لإلمالء العريب أعتقد أن التوّصل إ .املتقاربة يف املخارج أو الصفات احلروف
ا سبق من جهود احملدثني هيئات وأفراداً، فالعربية ملك مهمة بل اسرتاتيجية، جيب حتقيقها على حنو خمتلف عمّ 

ا،    :حقق ذلك إالّ بـ ولن يتجلميع الناطقني 
، وعزمية صادقة وماضية لدى املعنيني بالشأن اللغوي وجود إميان بضرورة توحيد قواعد اإلمالء العريب -

  ها .اسية العليا يف البلدان العربية كلّ يوالقيادات الس
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تشكيل جلنة من اخلرباء يف هذا املوضوع ال من ذوي املناصب اإلشرافية، جتتمع دورياً، وتضع منهجاً  -
 واإلفادة منها ما أمكن .دقيقاً، أساسه االطالع على جهود األقدمني واحملدثني يف قواعد اإلمالء، 

اجلامعة العربية، وحتديد آلية  منإقرار القواعد من اجلهات العلمية املختصة باللغة العربية، مث إقرارها  -
  اهللا أعلم .و  وعلى مجيع املستويات واألصعدة . ،تنفيذها يف مجيع البلدان العربية

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  الـحـواشــي
  

-1/17فــن اإلمــالء يف العربيــة ) ) زيــادة بيــان وتفصــيل وتوثيــق هلــذه املصــطلحات واملؤّلفــات الــيت محلــت تســميتها يف كتــاب ( 1(
العربية حبث ( قواعد اإلمالء عند القدماء واحملدثني ) ألستاذنا الدكتور مازن املبارك ضمن كتاب ( مقاالت يف  كذلك  وانظر، 40

  .اية البحث قدٌر غري قليل من التسميات اليت محلت تلك املصطلحات قائمة املراجع ويف  163-131) ص 
  .  39 – 38ص ، الفهرس )من ذلك كتاب ( قواعد اإلمالء ) جممع اللغة العربية بدمشق 2(
ت بســبب منهــا أو بغــري ســبب، انظــر مــثًال ) علــى هــذا جــّل كتــب قواعــد اإلمــالء والرتقــيم املعاصــرة، ومــا زاد علــى ذلــك إضــافا3(

 68 – 67، وقواعـد اإلمـالء ص 223 – 215، وأصـول اإلمـالء ص 16 – 12فهارس الكتب التاليـة : املطـالع النصـرية ص 
، وموســــوعة الشــــامل يف الكتابــــة 202 – 197، وقواعــــد الكتابــــة العربيــــة ص 140 – 137( هــــارون )،وتســــهيل اإلمــــالء ص 

، والشــامل يف اإلمــالء العــريب ص 216 – 212، وآللــئ اإلمــالء ص 97، واملرشــد يف اإلمــالء ص 304 – 301واإلمــالء ص 
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، اإلمــالء بــني النظريــة والتطبيــق ص 136 – 133، وكيــف تكتــب اهلمــزة ص 80 – 79، واملرشــد يف اإلمــالء ص 91 – 90
94 – 95 .  

مع وأصل طريقة املرحوم د. رمضان عبد التواب ا) 4(  مع يف كتاب مشكلة اهلمزة العربية ص انظر قراري ا  109ملقّدمة إىل 
، ومعلم اإلمالء احلديث ص 61. وعلى هذا كتب قواعد الكتابة املعتمدة مثل اإلمالء والرتقيم ص  114 - 112و 116 –

اية قواعد رسم اهلمزة املتوسطة ضمن الصور األربعة لـ ( رسم اهلمزة مع 64 ألف التنوين )  . على أن هناك من أوردها يف 
  .  63اخلاصة باجتماع اهلمزة املتطرفة مع تنوين النصب . انظر أصول اإلمالء ص 

  بتصرف يسري . 6- 3) قواعد اإلمالء، جممع اللغة العربية بدمشق ص 5(
د. حيىي  م ،2004نظرات يف قواعد اإلمالء ) اليت صدرت عن جممع اللغة العربية بدمشق  (زيادة بيان وتفصيل وتوثيق يف ) 6(

لد  4مري علم، مقال نشر يف جملة الدراسات اللغوية، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الرياض، العدد  ،  8، ا
لد 4جملة الدراسات اللغوية، العدد   ديسمرب -هـ، أكتوبر  1427ذو احلجة سنة  - شوال  194 – 131، ص 8، ا

  م.2006
 . 4اللغة العربية بدمشق ص ) قواعد اإلمالء، جممع 7(
  .وغريمها ) مثل موقع ( األلوكة ) وموقع ( اجلمعية الدولية للمرتمجني واللغويني العرب) ( واتـا ) 8(
  . 116-109) انظر طريقته اجلديدة ونّص القرارين مع التعديل املذكور يف كتاب ( مشكلة اهلمزة العربية ) ص 9(
  . 316- 314) كتاب ( فن اإلمالء ) 10(
  . 53-52) كتاب ( اهلمزة يف اإلمالء العريب : املشكلة واحلل ) ص 11(
  . 126-109كتاب ( اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية ) ص ) 12(
ا يف ( تيسري كتابة اهلمزة ) ص ) 13(   .62-55انظر نص القاعدة وبيا
  . 327-1/301) كتاب ( فن اإلمالء ) 14(
مع على الشابكة ( االنرتنت ) .) جممع اللغة العربية ا15(   ألردين، املوسم الثقايف الثاين والعشرون، موقع ا
  . 48-47) كتاب ( اهلمزة يف اإلمالء العريب ) ص 16(
  . 317/ 1) كتاب ( فن اإلمالء ) 17(
  . 95-91شكلة اهلمزة العربية ) ص ) كتاب ( م18(
مع العلمي العريب بدمشق، جملد 19(   . وقد عّده د. عبد اجلبار جعفر القزاز أقرب   765-764م، ص 1929، 90) جملة ا

  . 233االقرتاحات إىل القبول، انظر كتابه ( الدراسات اللغوية يف العراق ) ص        
) وهو مذهب اخلليل بن أمحد وسـيبويه، ورّجحه د. إبراهيم بن سـليمان الشـمسـان يف مقال بعنوان ( مراجعة بعض ما جاء 20(

لد الثامن، العدد الرابع، ص يف ر  ، سنة 211-195مز التنوين يف العربية ومواضعه الكتابية ) نشر يف جملة الدراسات اللغوية، ا
م، وأستاذنا الدكتور مازن املبارك يف حبث ( التنوين وكتابته ) ضمن كتاب ( نظرات وآراء يف العربية وعلومها 2006هـ/1427

لد ، واألستاذ مروان ال129-126ص  ، 83بواب يف مقاله ( رأي يف رسم تنوين النصب ) جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا
م . ومذهب اليزيدي والداين والثمانيين وأهل التحقيق والضبط 2008هـ/1429، ربيع األول 466 – 457اجلزء الثاين، ص 

ن احملدثني أن تنوين النصب يرسم على األلف املبدلة وقفاً، واجلمهور من أهل النقط، وعليه نـُّقاط املدينة والكوفة والبصرة وكثري م
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وهو ما رّجحه د. سعود بن عبد اهللا آل حسني  يف مقالني نشرمها يف جملة الدراسات اللغوية، األول ( رمز التنوبن يف العربية 
لد الثامن، العدد الثاين، ص  رّد على مراجعة وتعقيب ) م، والثاين ( 2006هـ/1427، 220 – 185ومواضعه الكتابية) ا

لد التاسع، العدد األول    .224 – 203ا
وابن  1/191، وبنحوه ما جاء يف رسائل ابن الدريهم 2/150) كتاب ( علم التعمية واستخراج املعمى عند العرب )21(

  . 149-2/147دنينري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   (*) مراجع البحث
  مالء والكتابة العربية والترقيماإلقواعد  في  معاصرة  ال مفردةال مراجعالو 

  بيبلوغرافيا )ال( 
  

  ، د. مجال عبد العزيز أمحد .األخطاء اإلمالئية يف الكتابة العلمية  -
  األخطاء الشائعة يف اإلمالء، حسن شحاته .  -
  هـ .1330أدب اململي، مجعية تأليف الكتب العربية، مصر   -
  م .1989، سليم سالمة الروسان، ط. ثانية، أساسيات يف تعلم مبادئ اإلمالء والرتقيم  -
  م .1994، أصول اإلمالء، د . عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط. الثالثة  *
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  ، الباجقين .أصول الكتابة العربية  -
  م .2006هـ/1427ألف باء يف قواعد اإلمالء، حممد بن سليمان البلوي وسلمان بن مسلم البلوي، ط. أوىل   -
  م .1935األمايل املبتكرة لتعليم اهلمزة، سامي الدهان، املكتبة العصرية، حلب  -
   م .1996اإلمالء بني النظرية والتطبيق، أمحد حممد هريدي و أبو بكر علي عبد العليم، مكتبة ابن سينا، القاهرة   *
  م .2003اإلمالء التعليمي، د . شوقي املعري، دار احلارث ، ط. أوىل، دمشق   -
  م .1968، مكتبة األندلس، القدس، ، عبد الرؤوف املصرياإلمالء الصحيح  -
  م .1995م، وطبعة 1950اإلمالء العام، إلياس نصر اهللا حداد، بريوت، املطبعة الشويرية   -
  م، دار الرشيد، دمشق  1977هـ/1397اإلمالء العريب، أمحد قبش، مطبعة زيد بن ثابت، ط. ثانية، دمشق،   *

  م .1984وت، وبري     
  م .1998اإلمالء العريب، خالد يوسف، ط. ثانية، دار عالء الدين، دمشق،   -
  هـ .1347اإلمالء العريب، زين العابدين التونسي، املكتبة اهلامشية، دمشق  -
دول، فيصل حسني طحيمر العلي، مؤسسة علوم القرآن ودار ابن كثري،   -   اإلمالء العريب امليسر الشامل ا

  م . 1990عجمان وبريوت،     
  م .1973اإلمالء الفريد، نعوم جرجيس زرازير، مطابع النعمان، النجف، ط. اخلامسة،  -
  م .2001اإلمالء املبّسط، خالدية شريو، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،   -
  .م 2004هـ/1425اإلمالء املبسط، عبد القادر حممد مايو، دار القلم العريب، حلب، ط. ثانية،   -
  م .1998هـ/1419اإلمالء امليّسر، زهدي أبو خليل، دار أسامة، عمان، ط. أوىل،   -
  م . 1999اإلمالء امليّسر، حيىي حيىي، دار ابن حزم، بريوت،   -

_____________________________  

واملقاالت للكتب والبحوث  يا )وردت مراجع البحث مميزة بنجمة تتصدرها دفعًا للتكرار ضمن املراجع الشاملة ( البيبلوغراف (*)
    والقرارات .

  م .1975، ء والرتقيم يف الكتابة العربية، عبد العليم إبراهيم، مكتبة غريب، القاهرةاإلمال  *
  هـ .1322اإلمالء ومترين اإلمالء، الشيخ حسن وايل، مصر   *
  م . 2007هـ/1427اإلمالء واخلط، فهد خليل زايد، دار النفائس، عمان، ط. أوىل،   -
  م .1985اإلمالء واخلّط يف الكتابة العربية، حلمي حممد عبد اهلادي، ط. أوىل،   -
  م . 2005اإلجياز يف اإلمالء العريب، رمي نصوح اخلياط و يوسف علي البديوي، ط. أوىل،   -
  م.1989هـ/1409اجلزء الثاين  تأويل ما له أكثر من وجه إمالئي يف العربية، د. عبد الفتاح احلموز، جملة الضاد، بغداد،  -
  م . 2004حممود حاج حسني، وزارة الثقافة، دمشق  تاريخ الكتابة العربية وتطورها وأصول اإلمالء العريب،   -
  ، عبد القوي العديين . ز العلمية يف القواعد اإلمالئيةحتفة املراك  -
  . م 1921، الرتقيم، عبد الرؤوف املصري، مكتبة االستقالل، عمان  -
  ، 164-145، ص 1، جزء 10الرتقيم : تارخيه وماهيته وتطور عالماته، موريس أبو السعد ميخائيل، جملة الرياض، جملد   -
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  م .1995هـ/يناير 1465شعبان     
   ، مكتب املطبوعات تقدمي وعناية عبد الفتاح أبو غدة، رتقيم وعالماته يف اللغة العربية، أمحد زكي باشاال  *

  م . 1995 /هـ 1416، لثة. الثامية، حلب، طاإلسال    
ل  -   . 121-111م ، ص 1963،  4، ج 38د تسهيل اإلمالء، عارف النكدي، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا
  م .2001هـ / 1422، تسهيل اإلمالء، فهد أمحد اجلباوي، دار القلم، دمشق، ط. الثانية  *
  م .1938س ولطفي الصقال، مطبعة جريدة الشام، دمشق تسهيل اإلمالء، عمر حيىي وأسعد طل  -
يد حسن ويل، بغداد، منشورات مكتب آفاق عربية،   -   م .1985تسهيل قواعد اإلمالء العريب، عبد ا
  م . 1946مصر،  تطور الكتابة العربية، السعيد الشرباصي،  -
  دار الفالح للنشر  م، وطبعة 1982هـ/1402الرياض دار العلوم، تعّلم اإلمالء بنفسك، د. حممد علي اخلويل، طبعة   -

  م .1998والتوزيع، األردن،     
  تعّلم اإلمالء وتعليمه يف اللغة العربية، نايف حممود معروف، دار النفائس، ط. أوىل، والطبعة السـادسة، بريوت ،  -

  م .1999هـ/1420هـ     
  م. 1977م و 1976املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، القاهرة التقرير النهائي لتجربة تيسري الكتابة العربية،   -
  ، ذكره صالح الدين زعبالوي يف ( معجم أخطاء  اليد واللسان، رفيق فاخوري  وحميي الدين درويشتقومي  -

  األستاذ مروان البواب ) .الصديق ( نقًال عن  اب ) يف كالمه على " هذا َضْوُءه "الكتّ     
جة األثري، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، ج  تيسري  -   . 114-109، ص 1960، 12اإلمالء العريب، حممد 
  م .1955تيسري الكتابة، يونس عبد الرزاق السامرائي، مطبعة الرسالة، بغداد   -
  م .1946تيسري الكتابة العربية، جملة جممع اللغة العربية، القاهرة   -
  م . 1961م . و جممع اللغة العربية بالقاهرة، 1946ية، جممع فؤاد األول تيسري الكتابة العرب  -
ا باستعمال احلروف الالتينية، داود اجلليب املوصلي، مطبعة آل حداد، املوصل   -   م .1945تيسري الكتابة العربية وضبط قراء
   م . 1989تيسري كتابة اهلمزة، د. عبد العزبز نبوي و د. أمحد طاهر، القاهرة،   *
  م .1934هـ/ 1353، 380-369، ص 1تيسري اهلجاء العريب، أمحد اإلسكندري، جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، ج  -
  اجلديد يف اإلمالء، صاحل عبد الرمحن الراشد، مكتبة الرياض، السعودية .  -
  م .1944ر، احلروف الالتينية لكتابة العربية، عبد العزيز فهمي باشا، القاهرة، مطبعة مص  -
  م .1981، 24-21، ص 48حول األلف اللينة، حممد شوقي أمني، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، ج   -
  م .1913هـ/1331خالصة اإلمالء، جميد شاكر، مطبعة النهضة األدبية، ط. ثانية، القاهرة،   -
  م . 2000 دار غريب، القاهرةسعد السيد غزي، ، نبيل م قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيماخلالصة يف  -
   . ، بال تاريخ، القاهرةدراسات يف علم الكتابة العربية، د. حممود عباس محودة، مكتبة غريب  -
  دراسة األخطاء اإلمالئية، جمموعة من األساتذة، وزارة الرتبية، مركز البحوث الرتبوية واملناهج .  -
  م .1986هـ/1406، دار األوزاعي، ط. ثانية، بريوت دراسة يف قواعد اإلمالء، د.عبد اجلواد الطيب  -
  دروس إمالئية بتخطيط تربوي سليم، فاطمة النجار، دار البيان العريب .  -
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  م  .1990م، عمر أوكان، أفريقيا الشرق، بريوت، دالئل اإلمالء وأسرار الرتقي  -
  م .1984 دليل اإلعراب واإلمالء، أمحد أبو سعد، بريوت، دار العلم للماليني  -
  م،  1982هـ/1401م، وطبعة اخلامسة، جدة  1973وقواعد الكتابة العربية، فتحي اخلويل، القاهرة دليل اإلمالء   -

  .م 1988مكتبة املنهل، جدة، ومكتبة وهبة، القاهرة     
  دليل اإلمالء والكتابة، د. عامر سعيد، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت .  -
  للكتابة العربية، املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج العريب، الكويت  ط الرسم اإلمالئيدليل توحيد ضواب  *

  م .2004هـ/1425    
لد   - مع العلمي العراقي، ا جة األثري، جملة ا   - 320م، ص 1965، 4رأي يف إصالح قواعد اإلمالء العريب، حممد 

  ) د. عبد اجلبار جعفر القزاز . 216-215العراق ص  ، وانظر ( الدراسات اللغوية يف 326    
   م .2005رسالة يف تيسري اإلمالء القياسي، إلياس عطا اهللا، مكتبة لبنان، ناشرون، بريوت   -
  م .  1935رسالة يف الكتابة العربية املنقحة، أنستاس الكرملي، بغداد،   -
   مصورة دار هـ ، 1311مصر، ، ة، مصطفى طمومفة األحبة يف رسم احلروف العربيسراج الكتبة شرح حت  *

  م .1980هـ / 1400 ،. ثانيةالبصائر بدمشق عن طبعة بوالق، ط    
  م .2000هـ / 1421، وىل. األالشامل يف اإلمالء، د. حممد حسن احلمصي، دار الرشيد، دمشق، ط  *
  م . 1984ر اإلرشاد، محص، ط. ثالثة، صوى اإلمالء لطالب احللقتني اإلعدادية والثانوية، حممود الصايف، دا  *
  ،  1طريقة تصحيح اإلمالء وتأثريها يف أداء تالميذ اإلمالئي، د. أمني الكخن، جملة دراسات، اجلامعة األردنية،ع   -

  م .1983سنة      
  م . 1982 هـ/1402علم اإلمالء، أمحد عبد اجلواد، دار الفكر، دمشق، ط. األوىل  -
  اعد وأمثال وحكم، مطبعة حممد هاشم الكتيب، دمشق، بال تاريخ .علم اإلمالء : قو   -
  علم كتابة اللغة العربية واإلمالء، د. حسين عبد اجلليل يوسف، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع،   -

  م، 2006هـ/1427ط. األوىل، القاهرة      
  وزيع، مصر .عّلم نفسك قواعد اإلمالء، حسن سعد، دار اللطائف للنشر والت  -
  هـ .1334فاكهة اإلمالء العربية، عرفات منصور، مطبعة اإلخوان، سنغافورة،   -

  ، األردن، ط. األوىل، دار عمار للنشر والتوزيع، ءان، جز د. عبد الفتاح احلموز ،فن اإلمالء يف العربية  *
  . م1993هـ / 1414    

  م .1992هـ، 1414دار عمار للنشر، ط.أوىل : أصوله وعالماته يف العربية، عمان،  فّن الرتقيم  -
  م .2001فّن الكتابة، عبد املعطي شليب، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ط. أوىل،   -
  م .2003، فّن الكتابة الصحيحة، حممود سليمان ياقوت، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية  -
  م .1983، ة ابن رشد، القدسفّن الكتابة وأساليبها، د. رشدي األشهب، مؤسس  -
  م. 2003يف أساسيات اللغة العربية، الكتابة اإلمالئية والوظيفية، عبد العزيز نبوي، مؤسسة املختار، القاهرة   -
  . 90-87م ، ص 1963، 16يف تيسري اإلمالء، جملة جممع اللغة العربية، القاهرة، ج   -
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  م .2000ف الدين الراجحي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية يف قواعد الكتابة واألخطاء الشائعة فيها، شر   -
  ، 12م، وجملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، جملد 1953قاعدة األقوى لكل اهلمزات، بشري حممد سلمو، القاهرة،    *

ا يف كتاب ( تيسري كتابة اإلمالء ) ص122- 120ص         .  62-55، وانظر نّص القاعدة وبيا
   ، معمر القدسي .عدة يف تعليم القراءة والكتابةقاال  -
   هـ .1330قاموس اإلمالء، عبد احلميد بدران، مصر   -
  م .1995م، وط. ثالثة 1992م، وط. ثانية 1989قّصة اإلمالء، أمحد اخلوص، املطبعة العلمية، دمشق، ط. أوىل   -
  م .1947 قصة الكتابة العربية، مجعة إبراهيم، القاهرة، دار املعارف  -
  القضايا اإلمالئية وطرق تدريسها يف املرحلة االبتدائية، د. حممود شاكر سعيد . -
  م. وط. الثالثة، مكتبة اخلاجني 1967قواعد اإلمالء، عبد السالم هارون، مكتبة األمل، الكويت، ط. ثانية،  *

  بعة دار إيالف الدولية،م، وط1979هـ/ 1399م و ط. الرابعة، مكتبة اخلاجني، مصر ، 1976هـ/1396    
  م . 2004هـ / 1425الكويت، ط. األوىل،     

  م .2004هـ / 1425، قواعد اإلمالء، جممع اللغة العربية، دمشق  *
  م .1983قواعد اإلمالء، د. كافية رمضان، وحسن شحاته، دار املعرفة ، القاهرة،   -
  بن حممد الفنتوخ، ط. السابعة، مكتبة امللك فهد الوطنية، قواعد اإلمالء، إبراهيم بن حممد الدوخي، وعبد العزيز   -
  م .1996هـ/ 1417  
  م .1985قواعد اإلمالء، حسني وايل، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة   -
  م.1997قواعد اإلمالء، حممود معال حممد، نشر املؤلف، ط. أوىل   -
  قواعد اإلمالء، د. حممد عبد الغفار محزة .  -
  مالء، رشدي عبد الغين املصري، مراجعة حممد علي املوايف، إشراف عبد العزيز بن مانع و د. عز الدين  قواعد اإل  -

  م .1979هـ/1399إبراهيم، وزارة الرتبية والتعليم، قطر، ط. احلادية عشرة،    
  هـ .1352قواعد اإلمالء العريب، حميي الدين درويش، محص   -
- 923، ص 4يف غابرها وحاضرها، د. عمر الدقاق، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ج قواعد اإلمالء العريب : نظرات  -

  م .1998هـ/1419، 945
دمشق، ط. أوىل ضمن كتاب ( مقاالت يف العربية ) قواعد اإلمالء عند القدماء واحملدثني، د. مازن املبارك، دار البشائر،   *

    -131م، ص 1999هـ/1420
   163 .  
  2006مالئية، نبيل املغريب، الكتاب يف الشابكة، موقع مجعية الدعوة إىل القرآن والسنة، مراكش، املغرب القواعد اإل  -

    www.darcoran.netوانظر موقع         2006    
  هـ .1343قواعد التحرير، أمني كيالين، محاة،   -
  دار إحياء الكتب العربية، مصر . القواعد الغراء يف تتميم خالصة اإلمالء، الشيخ شيخ بن علي بابصيل،   -
ا وتطورها، حممد شكري و أمحد الفيومي، دار القلم، ط. ثانية، ديب،   -   م .1988قواعد الكتابة اإلمالئية: نشأ
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  هـ .1341قواعد الكتابة العربية، خري الدين األسدي، حلب،   -
  م . 1985ليم التطبيقي والتدريب، الكويت، قواعد الكتابة العربية، جلنة من األساتذة، اهليئة العامة للتع  *
  قواعد الكتابة العربية واإلنشاء، د. عبد الواحد حسن الشيخ، كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية .  -
  م .1992قواعد الكتابة والرتقيم، يوسف سحيمات ود. عيسى فارس وياسني عايش، جامعة القديس املفتوحة   -
  م .1989، بال مكان طبع، وطبعة عمان األوىل 1982اخلط، سليم سالمة الروسان، قواعد الكتابة والرتقيم و   -
  .1995هـ/1415قواعد مقرتحة لتوحيد الكتابة العربية، د.حممد علي سلطاين، دار الفكر، ط. أوىل، دمشق،   *
  م .1989هـ/1410ىل القواعد املوحدة يف الكتابة واإلمالء، د. حممد علي سلطاين، مطبعة سفري ، الرياض، ط. أو   *

  م. 1989املكتب اإلسالمي، بريوت، ودار النفائس، الرياض، و ط.     
  الكايف يف اإلمالء والرتقيم، د. مجال عبد العزيز أمحد .  -
  الكايف يف قواعد اإلمالء، حسين شيخ عثمان . -
  م .1973الكامل يف اإلمالء، كمال أبو مصلح، املكتبة احلديثة، بريوت، ط. أوىل،   -
  م .1985هـ/ 1405م، ودار العلم، بريوت، ط. أوىل،  1913كتاب اإلمالء، الشيخ حسني وايل، القاهرة   -
  م . 1986كتاب اإلمالء، كمال اليازجي، دار الكتب العلمية، ودار اجليل بريوت    -
  م .1977الكتابة الصحيحة، زهدي جار اهللا، املكتبة األهلية، بريوت، ط. ثالثة   -
لد كتاب   -   م .1939، 9ة اهلمزة، راضي دخيل، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، ا
  م .  1990الكتابة وقواعد اإلمالء، عبد اهللا علي مصطفى، دار القلم، ط. أوىل، ديب،   -
  م .2003كيف تتعّلم اإلمالء وتستخدم عالمات الرتقيم، ياسر سالمة، دار عامل الثقافة، عمان،    -
  مزة ؟ د. سامي الدهان، دار الشروق العريب، بريوت وحلب، بال تاريخ .كيف تكتب اهل   *
  كيال خنطئ يف اإلمالء وعالمات الرتقيم ، حسن شيخ عثمان، دار املنارة للنشر والتوزيع .   -
  م .2005هـ / 1426، آللئ اإلمالء، حممد مامو، اليمامة للنشر والتوزيع، دمشق و بريوت، ط. الرابعة  *
  إلمالء، عبد اهللا جاد وعبد الفتاح خليفة، مطبعة أمحد كرارة، القاهرة .لباب ا  -
  م .1987هـ/ 1407اللغة العربية أداًء ونطقاً وإمالًء وكتابًة، فخري حممد صاحل، املنصورة، دار الوفاء، ط. أوىل،   -
  اللغة العربية إمالء وكتابة، فخري حممد صاحل، دار الوفاء، املنصورة .  -
  م .1975م، و ط. دار الرتاث اإلسالمي 1971العربية ومشاكل الكتابة، البشري بن سالمة، الدار التونسية، تونس،  اللغة  -
  م .2002، الرياض الرتقيم، صاحل بن حممد األمسري، دار ابن األثري مباحث يف  -
  م .  2002هـ/1423نية، املبسط يف اإلمالء، فؤاد فيصل الربيعان، مراجعة د. عبد اللطيف اخلطيب، ط. الثا  -
  م . 2002 ،. أوىلمذكرة يف قواعد اإلمالء، د. أمحد حممد قدور، دار الفكر، دمشق، ط  *
  هـ .1327مراقي النجابة، عبد السالم القويسين، مصر،   -
  م . 2001، بريوت، لدين، دار الكتب العلمية، إبراهيم مشس امرجع الطالب يف اإلمالء  -
  اإلمالء، راجي األمسر، جروس برس، ط. أوىل، طرابلس، لبنان .املرجع يف قواعد   -
  م .1949املرشد إىل معرفة اإلمالء، عبد الكرمي الدجيلي، بغداد   -
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  هـ .1332مرشد الطالب، أمحد عباسي، مصر،   -
  م .1985مرشد الطلبة والباحثني يف أعراف الكتابة والرقانة والطباعة، مكتبة املعارف، الرباط،   -
  م .1998املرشد يف اإلمالء، حممود شاكر سعيد، ط. ثالثة، دار الشروق، عمان،   *
  م .1998هـ/1419املرشد يف اإلمالء، د.نبيل أبو حلتم، دار أسامة، عمان، ط. رابعة،   *
   م .1979املرشد يف كتابة اهلمزات، جالل صاحل، دار الزيدي، الطائف، ط. أوىل،   -
  والصرف واإلمالء، ياسني طربوش . مسالك الرتاث يف النحو  -
  املستشار يف اإلمالء واخلّط العريب، يوسف بدوي ويوسف احلاج أمحد وأمحد حممد السيد، دار ابن كثري،   -

  م .1994دمشق، ط. أوىل،     
  . 105 - 95م، ص 1955مشروع تيسري اإلمالء، جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة،   -
  .م1996 هـ /1417، ية، د. رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط. األوىلمشكلة اهلمزة  العرب  *
  سلف للنشر والتوزيع  ، دار أضواء الل اخلطية للمطابع املصرية، أبو الوفاء نصر اهلورييناملطالع النصرية يف األصو   *

  م .2005هـ / 1426 ط. األوىل،    
  كمة، دمشق .معامل اإلمالء، دويدري وسطل، دار احل  -
   م . 2000معجم اإلمالء، أدما طربيه، مكتبة لبنان، ناشرون، بريوت  -
  م .   2003معجم اإلمالء، حممد حميي الدين مينو، ديب   -
  معجم اإلمالء العريب، أكرم مجيل قنبس، دار الوسام، الشارقة .  -
   م . 2006ىل، معجم اإلمالء العريب، غريد الشيخ، دار الراتب اجلامعية، ط. أو   -
  م . 1999م و 1992لكتب العلمية، بريوت، ، دار اني، ناصيف ميّ املعجم املفصل يف اإلمالء  -
  م . 2000، معجم اهلمزة، أدما طربيه، مكتبة لبنان، ناشرون، بريوت  -
  م.1987رة، مكتبة القرآن، القاه، املعلمني واإلعالميني، حممد إبراهيم سليممعّلم اإلمالء احلديث للطالب و   *
  م. 2002املغين يف قواعد اإلمالء، د.خليل إبراهيم، األهلية للنشر ودار الوراق ودار النريبني، عمان، ط. أوىل،   -
  م، وطبعة  1948هـ . واملطبعة التجارية، ط. اخلامسة عشرة، 1319يف رسم القلم، أمحد اهلامشي، مصر، املفرد العلم   -

  .، بال تاريخ بريوت، دار الكتب العلمية    
  م .1997، 318-265، ص 2مقاربة تارخيية لعالمات الرتقيم، عبد الستار حممد العويف، جملة عامل الفكر، الكويت، ع   -
  ملحق قواعد العدد واإلمالء، لوحة اهلمزة، القاموس احمليط، الفريوزآبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط . السادسة،   *

  . م1998هـ/1419     
  ، إبراهيم بن سليم .ص قواعد اإلمالءخّ مل  -
   م .1971املنار يف اإلمالء العريب، سعاد الصايغ، مطبعة شوقي، عمان،   -
  م .1998هـ/ 1419املنصف يف اإلمالء، عبد اجلليل حممد زكريا، دار اإلرشاد، محص، ط. األوىل،   -
  هـ .1351املوجز، مجيل سلطان، دمشق،   -
  م .1983هـ/1403فاطمة النجار، جدة، دار البيان العريب، املوجه يف اإلمالء،   -
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  م .  1997 ط. أوىل، ،يت، مكتبة العبيكان، الرياض، ياسني حممد سبينااملورد يف اإلمالء  -
  مدرسة ومعهد يف ُعمان، ( الشبكة العاملية ) . 45موسوعة اإلمالء العريب، نظام معتمد يف أكثر من   -
يد احلّر، دار الفكر العريب، بريوت موسوعة اإلمالء كتابة  -   م . 2001، ولفظاً، عبد ا
  م . 2002موسوعة الشامل يف الكتابة واإلمالء، موسى حسن اهلديب، دار أسامة، األردن، عمان،   -
   م . 2006معجم اإلمالء العريب، غريد الشيخ، دار الراتب اجلامعية، ط. أوىل   -
  .هـ 1350عطية األشقر، مصر و ، مصطفى عناين نتيجة اإلمالء  -
  م . وطبعة دار  1937نتيجة اإلمالء وقواعد الرتقيم، مصطفى عناين، مطبعة حجازي، القاهرة، ط. اخلامسة،   -

  م . 1984هـ / 1404، النفائس، بريوت، ط. األوىل     
  م .1903النجابة يف قواعد الكتابة، الشيخ مصطفى السفطي،   -
  م .1999بة العربية، د. طالب عبد الرمحن، ط. أوىل حنو تقومي جديد للكتا  -
   هـ .1345خنبة اإلمالء، عبد الفتاح خليفة، مصر   -
   نشر يف د. حيىي مري علم، مقال م ، 2004لغة العربية بدمشق جممع المراجعة لطبعة ( نظرات يف قواعد اإلمالء )  *

لد  4دراسات اإلسالمية، الرياض، العدد والغوية، مركز امللك فيصل للبحوث جملة الدراسات الل         -، شوال  8، ا
  م 2006ديسمرب  -أكتوبر  هـ، 1427ة ذو احلجة سن    

اية مكتب التوجيه الفين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية ( نظرات يف لوحة األلف )  *   بدولة الكويت 
  .وغريه م 2008موقع ( األلوكة ) م، د. حيىي مري علم، الشـابكة ( اإلنرتنت ) 2006      

  .م 1972ط. السابعة، شركة مركز كتب الشرق األوسط، القاهرة ، بد املطلب، إبراهيم عاهلداية إىل ضوابط الكتابة  -
    دار القلم، دمشق، ودار م و ط. 1978هـ/1408ط. أوىل، اهلمزة يف اإلمالء العريب: املشكلة واحلّل، د. أمحد اخلراط،   -

  م .1987لعلوم ، بريوت ا     
  م . 1990اهلمزة يف اللغة العربية، دراسة لغوية، مصطفى التوين، القاهرة   -
ا وعالجها، د. أمحد شوقي النجار، الرياض   -   م . 1984اهلمزة مشكال
  م.2،1990لعربية، عاهلمزة واأللف ومدلوهلما عند القدماء، د. مازن املبارك، جملة كلية الدراسات اإلسالمية، اإلمارات ا  *
  م .1993هـ / 1413. األوىل الواضح يف اإلمالء العريب، حممد زرقان الفرخ، دار هدى وهبة، ط  -
  م . 2005الواضح يف اإلمالء وعالمات الرتقيم، يوسف عطا الطريفي، دار اإلسراء، عمان، ط. أوىل   -
   .. توفيق أسعد محارشة ة والرتقيم، دالوجيز يف قواعد الكتاب  -
  وسائل النهوض باللغة العربية وتيسري قواعدها وكتابتها، د. مصطفى جواد، دمشق، املؤمتر األول للمجامع اللغوية العلمية   -

  د. عبد اجلبار جعفر القزاز . 213ص  ) م، وانظر ( الدراسات اللغوية يف العراق1956    
  انية، السنة الرابعة . يّسروا النحو والكتابة، د. طه حسني، جملة اآلداب اللبن  -
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  رسـهـفـال
  3                   الـمـقدمـة:      أوالً 

 4                 مـادة الـبحـث:   ثانيـاً 
  4              األهمية موضوعات قواعد اإلمالء وتفاوتها في

  4              ما تجب مراعاته في وضع قواعد موّحدة لإلمالء
  5               مـشـكـالت اإلمـالء الـعـربـي 

  6           جهود المعاصرين في قواعد اإلمالء تقريباً وتيسيراً وتجديداً 
  7           أوًال : اهليـئات العلميـة وقـواعـد اإلمـالء

  7                 جممع اللغة العربية  يف القاهرة 
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  10                 جممع اللغة العربية  يف دمشق 
   12         الكويت   -املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج العريب 

  15           لة الكويت دو  -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
   17             الكويت –اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مع العلمي العراقي     17                   ا
   17                م 1948الثقايف للجامعة العربية  املؤمتر

   19           هد دار املعلمني العالية ببغداد أساتذة اللغة العربية يف مع
   19           ندوة مناهج اللغة العربية يف التعليم قبل اجلامعي بالرياض 

  19           اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  كلية اللغة العربية جبامعة
  20           ثانـيـاً  : األفـراد وقـواعـد اإلمـالء   

   20              (املطالع النصرية يف األصول اخلطية للمطابع املصرية ) نصر اهلوريين
   21             ( مشكلة اهلمزة العربية ) د. رمضان عبد التواب 

   23         كتاب ( اإلمالء والرتقيم يف الكتابة العربية ) عبد العليم إبراهيم
   23                تاب اإلمالء ) حسني وايل( ك

   24            ( قاعدة األقوى لكل اهلمزات ) بشري حممد سلمو
   24         كتاب ( قواعد مقرتحة لتوحيد الكلمة العربية ) د. حممد علي سلطاين

   25           كتاب ( فّن اإلمالء يف العربية ) د . عبد الفتاح احلموز
   29          مزة ) األسـتاذ مـروان الـبـواب( جدول قواعد رسم اهل

ا وعالجها ) شوقي النجار    31          كتاب ( اهلمزة : مشكال
   31              كتاب ( تيسري كتابة اهلمزة  ) د. عبد العزيز نبوي و د. أمحد طاهر حسنني  

   32                كتاب ( اهلمزة يف اللغة العربية : دراسة لغوية ) د . مصطفى التوين 
  32           كتاب ( دليل اإلمالء وقواعد الكتابة العربية ) فتحي اخلويل

   32           كتاب ( قواعد اإلمالء  ) عبد السالم هارون
   32             كتاب ( أصول اإلمالء ) د . عبد اللطيف اخلطيب

   33         أمحد اخلراط  كتاب ( اهلمزة يف اإلمالء العريب : املشكلة واحلل ) د .
   33     ث(وسائل النهوض باللغة العربية وتيسري قواعدها وكتابتها) د . مصطفى جوادحب

جة    34            األثري  حبث ( رأي يف إصالح قواعد اإلمالء ) حممد 
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   34                 مـقـتـرحـات أخـرى
   34                      قواعد اإلمالءالتجديد اللغوي الحاسوبي في 

  35           لتدقيق اإلمالئي احلاسويب األساس الذي يقوم عليه ا -أ 
  3                        مميزات التدقيق اإلمالئي احلاسويب : -ب 
  39                         ما حيتاجه نظام التدقيق اإلمالئي احلاسويب : -ج 
  40                      مالحظات على التدقيق اإلمالئي احلاسويب :  -د 

   42                   القواعد املعيارية :  ُسـُبل توحيد قواعد اإلمالء حسـب
  43                                    ترحـاـقتثالـثاً : خـالصـة وم

   45                     الـحـواشــي
  47                                         ثـمراجع البح

  47       )  االمفردة المعاصرة في قواعد اإلمالء والكتابة العربية والترقيم(البيبلوغرافي مراجعال
  55                                    رسـالفه

  يى مري علمـحي . د
  عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بدمشق        

א א א מ
א                                                   אא−א מ אא
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